
 
 

 

 

 

 

 
 יב,כבפרק  -יא,יד  פרק שמואל א',ספר           

 

 הפטרת פרשת קרח

בפרשת קרח מובא שאמר משה רבינו 'לא חמור אחד מהם נשאתי', ומפטירים בתוכחה שאמר שמואל לישראל, בה אמר 'את שור מי 
 לקחתי, וחמור מי לקחתי'. 

ֹּאֶמרפרק יא  מּוֵאל )יד( ַוי כּוכיון שכולכם מקבלים מרצון את מלכותו של שאול,  ָהָעם, ֶאל שְׁ ָכה לְׁ ֵנלְׁ ָגל, וְׁ לְׁ ַחֵדש ַהגִּ את  ָשם ּונְׁ

לּוָכה כּו של שאול, שתהיה מרצון העם. ַהמְׁ ָגל, ָהָעם ָכל )טו( ַוֵילְׁ לְׁ כּו ַהגִּ לִּ ֵני ָשאּול ֶאת ָשם ַוַימְׁ פְׁ ָגל, 'ה לִּ לְׁ בְׁ  ַבגִּ זְׁ ים ָשם חּוַויִּ ָבחִּ  זְׁ

ים ָלמִּ ֵני שְׁ פְׁ ַמח ,'ה לִּ שְׁ ָכל ָשאּול ָשם ַויִּ ֵשי וְׁ ָרֵאל ַאנְׁ שְׁ אֹּד:  ַעד יִּ ֹּאֶמרמְׁ מּוֵאל פרק יב )א( ַוי ָרֵאל, ָכל ֶאל שְׁ שְׁ ֵנה, יִּ על אף  הִּ

הדין אי אפשר להסיר שהייתי יכול רק למנות לכם מלך, ולא הייתי חייב לשמוע לבקשתכם שהמלך יהיה גם השופט, כי מצד 

יאת השופט משררתו אם לא מצאו בו עוול, אף על פי כן  תִּ ֶכם ָשַמעְׁ קֹּלְׁ כֹּל בְׁ ֶתם ֲאֶשר לְׁ י, ֲאַמרְׁ שאמרו 'ושפטנו מלכינו',  לִּ

יְך לִּ ַעָתה, והסכמתי שמלך זה יהיה גם השופט אתכם. ֶמֶלְך, ֲעֵליֶכם ָוַאמְׁ ֵנה )ב( וְׁ ַהֵלְך ַהֶמֶלְך הִּ תְׁ ֵני מִּ פְׁ י ֶכם,לִּ לא השגתי  ַוֲאנִּ

ישום טובה במה שעבדתי אתכם כל השנים, כי  תִּ י ָזַקנְׁ תִּ קפצה עלי זקנה בטרם עת, שהרי היה בן חמישים שנה באותה  - ָוַשבְׁ

ָנם ּוָבַנישעה,  ֶכם, הִּ תְׁ ילא היה ראוי לכם להעבירני משררתי, שהרי וְׁ כחלק מהעם, ולא ירשו בני את גדולתי,  אִּ ַהלַ  ֲאנִּ תְׁ יהִּ תִּ  כְׁ

ֵניֶכם פְׁ ֻעַרי לִּ נְׁ  כי)ג( ולא התרשלתי בעבודתי. וגם לא מצאתם בי כל עוול בענייני המשפט ולקיחת שוחד,  ַהֶזה, ַהיֹום ַעד מִּ

י נִּ נְׁ י ֲענּולפניכם,  הִּ גם לא תפחדו לומר וְׁ  ,'ה ֶנֶגדאנו לאמרו לי אם יש לכם טענות כנגדי, ועתה לא תחניפו לי, באשר  - בִּ

יחֹו ֶנֶגדכיון שאנו טענותיכם,  שִּ  ֶאתר אל הקל, ּולפני המלך המשוח, והוא יעשה משפט אמת, וסידר את הדברים מהחמ - מְׁ

י שֹור י מִּ תִּ י ַוֲחמֹורהאם לקחתי בחוזקה את שורו של אחד מכם,  - ָלַקחְׁ י מִּ תִּ והאם לקחתי ממכם חמור לצורך רכיבתי  - ָלַקחְׁ

ֶאתים מהעם, בהיתר, כשהיו הולכים מעיר לעיר לשופטם. ממקום למקום, כדרך שהיו לוקחים השופט י וְׁ י, מִּ תִּ כלומר  ָעַשקְׁ

י ֶאתשעיכבתי ממונו אצלי, כגון שלא שילמתי לשכיר בזמנו וכדומה,  י מִּ האם ביקשתי מאחד מכם שיתן לי מתנה  - ַרּצֹותִּ

ַידמרצונו,  י ּומִּ י מִּ תִּ ים כֶֹּפר ָלַקחְׁ לִּ ַאעְׁ תי ממון מאדם שנגזר דינו בבית דין להענש במיתה או מלקות, והאם לקח - בֹו ֵעיַני וְׁ

יבכדי שתמורת זאת אעלים עיני מעונשו, ואם עשיתי אחד מדברים אלו אימרו לי זאת,  ָאשִּ רּו ָלֶכם. וְׁ ֹּאמְׁ לו כל ישראל,  )ד( ַוי

ֹּא ָתנּו, ל ֹּאלעכב ממון שלא כדין,  ֲעַשקְׁ ל ֹּאלתת לך מתנות,  ַרּצֹוָתנּו, וְׁ ל ָת ָלַק  וְׁ ַיד חְׁ יש מִּ אּוָמה אִּ אפילו אם ביקש לתת לך  מְׁ

ֹּאֶמר מתנה מרצונו, וכל שכן שלא לקחת מאיתנו דברים בחוזקה. שמואל, אף דברים שאין אתם יכולים לדעת,  ֲאֵליֶהם )ה( ַוי

יעיד  - ָבֶכם 'ה ֵעדכגון שלא נטלתי לעצמי שכר מקופת הציבור שהיתה תחת ידי, ולפי הדין היה מותר לי ליטול משם שכר, 

ֵעדה', היודע נסתרות, שלא נטלתי משם כלום,  יחֹו וְׁ שִּ י ַהֶזה, ַהיֹום מְׁ ֹּאאף אם הייתם מחפשים בכל ביתי,  כִּ ָצאֶתם ל י מְׁ ָידִּ  בְׁ

אּוָמה, ֹּאֶמר מְׁ כלומר, ה' מעיד שדברי שמואל נכונים, ולא נטל לעצמו  'ֵעד',ה', על ידי בת קול שיצאה מהשמים, ואמרה  ַוי

ֹּאֶמרמאומה מיד הציבור. אמנם ישראל לא הבינו בתחילה מיהו הקול האומר 'עד',  מּוֵאל )ו( ַוי  ֲאֶשר ,'הזהו קול  ָהָעם, ֶאל שְׁ

ֶאת מֶֹּשה ֶאת ָעָשה ן, וְׁ ם, ֵמֶאֶרץ ֲאבֵֹּתיֶכם ֶאת ֶהֱעָלה ַוֲאֶשרכלומר, הכינם להיות שופטים על ישראל,  ַאֲהרֹּ ָריִּ צְׁ הוא שהשמיע  מִּ

לאחר  קולו מהשמים, והעיד שלא לקחתי מכם מאומה, וצדיק אני בדבר כצדקת משה ואהרן, ששפטו את ישראל.עתה 

המשיך שמואל ואמר לעם, )ז( שהוכיח שמואל את ישראל על הנהגתם כלפיו, חוזר הוא ומוכיחם על הנהגתם כלפי ה', 

ַעָתה, בּו וְׁ ַיּצְׁ תְׁ ָטה הִּ ָשפְׁ אִּ ֶכם וְׁ תְׁ ֵני אִּ פְׁ  ָכל ֵאתת מה עוול מצאתם בהנהגת ה' שמחמת כן ביקשתם לכם מלך, זיכרו לראו ,'ה לִּ

קֹות דְׁ ֶכם, ָעָשה ֲאֶשר 'ה צִּ תְׁ ֶאת אִּ  ַיֲעקֹּב ָבא ַכֲאֶשרותחילה פירש שמואל את צדקות ה' עם האבות, )ח(  ֲאבֹוֵתיֶכם.ועם[ -] וְׁ

ם,ל ָריִּ צְׁ ֲעקּוכאשר התפללו לפניו, והשתעבדו המצרים בבניו, לא הושיעם על ידי מלך, אלא  מִּ זְׁ ַלח ,'ה ֶאל ֲאבֹוֵתיֶכם ַויִּ שְׁ  'ה ַויִּ

ֶאת מֶֹּשה ֶאת ן, וְׁ יאּו ַאֲהרֹּ ם, ֲאבֵֹּתיֶכם ֶאת ַויֹוצִּ ַריִּ צְׁ מִּ בּום מִּ ואף לאחר שישבו בארץ ישראל לא סרה מהם )ט(  ַהֶזה. ַבָמקֹום ַויֹּשִּ

חּותשובה, ולכן, כאשר חטאו ישראל השגחת ה', הן להענישם כשחטאו והן להושיעם כשחזרו ב כְׁ שְׁ כֹּר ֱאֹלֵהיֶהם, 'ה ֶאת ַויִּ מְׁ  ַויִּ

ַידשיעבדם לגמרי  - אָֹּתם ָרא בְׁ יסְׁ ָבא ַשר סִּ ַיד ָחצֹור, צְׁ ים ּובְׁ תִּ שְׁ לִּ בזמן שמשון, שהיו ישראל משועבדים תחת ידם. ופעמים  פְׁ

ַידהפלישתים עצמם בזמן שמואל הנביא,  שלא שיעבדם לגמרי, אלא רק הביא עליהם מלחמות, כפי שהיה עם  מֹוָאב ֶמֶלְך ּובְׁ

ָלֲחמּובזמן יפתח,  ובכל התקופות הללו, חזרו ישראל בתשובה, )י(  כלומר לא נמכרו בידם לגמרי, אלא רק נלחמו עמם. ָבם, ַויִּ

ֲעקּו זְׁ רּו, ,'ה ֶאל ַויִּ ֹּאמְׁ י ָחָטאנּו ַוי נּו כִּ יםהַ  ֶאת ַוַנֲעבֹּד ,'ה ֶאת ָעַזבְׁ ָעלִּ ֶאת בְׁ ָתרֹות וְׁ ַעָתהמיני עבודות זרות[, -] ָהַעשְׁ יֵלנּו וְׁ ַיד ַהּצִּ  מִּ



 
 
 
 
 
 

 

 

ֵבינּו, יְׁ ֶדָך. אֹּ ַנַעבְׁ ַלח וְׁ שְׁ ֻרַבַעל, ֶאת 'ה )יא( ַויִּ ֶאתזה גדעון שהושיעם מיד מדין,  יְׁ ָדן, וְׁ זה שמשון, שהושיעם מיד פלישתים בזמן  בְׁ

ָתח ֶאתכן שלח וְׁ שהיו משועבדים תחת ידם לגמרי.  פְׁ ֶאת יִּ מּוֵאל, וְׁ בזמן שלא היו משועבדים לאויביהם לגמרי, אלא רק  שְׁ

ֶכם ַוַיֵּצלנלחמו בהם האויבים, ויפתח ושמואל עזרו להם במלחמה,  ַיד ֶאתְׁ ֵביֶכם מִּ יְׁ יב, אֹּ ָסבִּ לאחר ששלטו עליכם לגמרי,  מִּ

בּוהצילכם ה' מידם,  ועתה, לאחר )יב(  ושיעכם וישבתם שלווים ובטוחים ממלחמה.לאחר שנלחמו בכם, ה ֶבַטח, ַוֵתשְׁ

אּושהומלך שאול,  רְׁ י ַותִּ ֵני ֶמֶלְך ָנָחש כִּ ולא נתתם ליבכם לכך שתמיד היתה השגחת ה' חופפת עליכם,  ֲעֵליֶכם, ָבא ַעמֹון בְׁ

מלך עמון זהו עונש על כך  להענישכם כשעברתם עבירות ולהושיעכם בעת שתשובו אליו, והיה לכם להבין שבואו של נחש

רּושמאסתם את מלכות ה' וביקשתם לכם מלך בשר ודם, והיה ראוי לכם לחזור בתשובה מחטא זה,  ֹּאמְׁ י, ַות ֹּא, לִּ איננו  ל

יחוזרים בנו מבקשתנו שימלוך עלינו מלך,  ֹלְך ֶמֶלְךרק  כִּ מְׁ ֶכם, ֱאֹלֵהיֶכם 'האף על פי שראיתם תמיד כי וְׁ  ָעֵלינּו, יִּ כְׁ ומנהיג  ַמלְׁ

עתה מבאר להם שמואל, שגם  אתכם לפי מעשיכם. וכמו שמאסתם אותי מלשפוט אתכם, כן מאסתם את ה' ממלוך עליכם.

ַעָתה,לאחר שהמליכו עליהם מלך אין זה חטא גמור, אלא תלוי הדבר בבחירתם מכאן והלאה,  המלכת שאול  )יג( וְׁ

ֵנהמתייחסת גם אליכם וגם לה', כי  ֶתם, ֲאֶשר ַהֶמֶלְך מצד אחד, זהו - הִּ ַחרְׁ ֶתם, ֲאֶשר בְׁ ֶאלְׁ כלומר, עיקר המלכתו מתייחסת  שְׁ

ֵנהאליכם, באשר אתם ביקשתם ושאלתם מה' שימליך עליכם מלך בשר ודם,  הִּ כלומר  ֶמֶלְך, ֲעֵליֶכם 'ה ָנַתןומצד שני,  - וְׁ

וחילוק זה אינו רק ביחס לעבר, אלא גם לענין בחירת שאול לא היתה על ידכם, אלא על ידי ה', בגורל ובאורים ותומים, 

םהדרך האחת היא, )יד( העתיד יש שתי דרכים במלכותו של שאול,  אּו אִּ ירְׁ ֶתם ,'ה ֶאת תִּ ֶתם אֹּתֹו, ַוֲעַבדְׁ ַמעְׁ קֹולֹו ּושְׁ לקיים  בְׁ

ֹּאמצוות עשה,  ל רּו וְׁ י ֶאת ַתמְׁ ֶתםלעבור על מצוות לא תעשה,  'ה פִּ יִּ הְׁ גַ  ַאֶתם ַגם וִּ  ֱאֹלֵהיֶכם, 'ה ַאַחר ֲעֵליֶכם ָמַלְך ֲאֶשר ַהֶמֶלְך םוְׁ

והדרך )טו(  שלא יהיה המלך כתכלית בפני עצמה, אלא הוא יהיה כשר צבא ה' ההולך בפקודתו, ותהיו כולכם עבדי ה'.

םהשניה היא,  אִּ ֹּא וְׁ עּו ל מְׁ שְׁ קֹול תִּ יֶתםלקיים מצוות עשה,  'ה בְׁ רִּ י ֶאת ּומְׁ ָתהות לא תעשה, ותעברו על מצו 'ה פִּ ָהיְׁ  ָבֶכם 'ה ַיד וְׁ

אל תסברו שסרה ממכם השגחת  ַעָתה, )טז( ַגם יעניש אתכם ה' כפי שהעניש את אבותיכם, כשמרו את דברו. - ּוַבֲאבֵֹּתיֶכם

בּוה', אלא  ַיּצְׁ תְׁ אּו הִּ ֵעיֵניֶכם, עֶֹּשה 'ה ֲאֶשר ַהֶזה ַהָגדֹול ַהָדָבר ֶאת ּורְׁ גחת ה' דבקה בכם, לעשות ובכך תראו שעדיין הש לְׁ

יר )יז( ֲהלֹואנפלאות ולשדד מערכות הטבע, ולכן לא היה לכם לבקש מלך בשר ודם שיעזור לכם בדרכי הטבע,  צִּ ים קְׁ טִּ  חִּ

ָראואין זו תקופת הגשמים,  ַהיֹום, ֵתן 'ה ֶאל ֶאקְׁ יִּ עּושאין זמנם עתה, אלא בחורף,  ּוָמָטר, קֹּלֹות וְׁ אּו ּודְׁ י ּורְׁ  ֲאֶשר ַרָבה ֶכםָרַעתְׁ  כִּ

יֶתם ֵעיֵני ֲעשִּ אֹול ,'ה בְׁ שְׁ בחיי, והיה לכם לבקשו לאחר מותי, וכשם שהגשם אינו מתאים לתקופת שנה זו, כך  ֶמֶלְך ָלֶכם לִּ

ָרא בקשת המלך אינה מתאימה וראויה בזמן שאני חי ומנהיג אתכם. קְׁ מּוֵאל )יח( ַויִּ ֵתן ,'ה ֶאל שְׁ  ַההּוא, יֹוםבַ  ּוָמָטר קֹֹּלת 'ה ַויִּ

יָרא אֹּד ָהָעם ָכל ַויִּ ֶאת 'ה ֶאת מְׁ מּוֵאל. וְׁ ועל ידי נס זה הוכיח להם שמואל שלשה דברים: א. כי השגחת ה' עליהם, ואינם  שְׁ

צריכים להשתדלות בדרכי הטבע על ידי מלך. ב. כי הוא עצמו יכול להושיעם בתפילתו, כפי שהושיעם במלחמת הפלישתים 

היה להם למאוס בהנהגתו. ג. כי כשם שהמטר טוב בימות החורף ורע בימות הקיץ, כך בקשת המלך היתה , ולא ()לעיל פרק ז

עתה )יט(  מתאימה בזמן מאוחר יותר, כשיהיו נתונים תחת דרכי הטבע, ואילו עתה בזמן ששמואל עדיין חי, רעה היא.

רּומלך, הבינו ישראל כי אכן נהגו שלא כראוי כלפי שמואל וכלפי ה' בבקשם להם  ֹּאמְׁ מּוֵאל, ֶאל ָהָעם ָכל ַוי ַפֵלל שְׁ תְׁ ַעד הִּ  בְׁ

ַאל ֱאֹלֶהיָך, 'ה ֶאל ֲעָבֶדיָך י ָנמּות, וְׁ נּו כִּ ֹּאֵתינּו ָכל ַעל ָיַספְׁ אֹּל ָרָעה, ַחט שְׁ ֹּאֶמר ֶמֶלְך. ָלנּו לִּ מּוֵאל )כ( ַוי יָראּו ַאל ָהָעם, ֶאל שְׁ אל  - תִּ

לא סיבה, היה לכם להתיירא מדוע השתנתה הנהגתו עימכם לרעה, אבל עתה אין הדבר תפחדו, כי אם היה ה' קוצף עליכם ל

יֶתםבמעשיכם  ַאֶתםכן, אלא  ֹּאת, ָהָרָעה ָכל ֵאתלעצמכם  ֲעשִּ  ַאל ַאְךולא השתנה רצון ה' להיטיב לכם כאשר תלכו אחריו,  ַהז

ֶתםאלא  ,'ה ֵמַאֲחֵרי ָתסּורּו ָכל 'ה ֶאת ַוֲעַבדְׁ כֶ  בְׁ ַבבְׁ עבודה מאהבה, שלא על מנת לקבל שכר, ואף אם תדעו שתוכלו להשיג  - םלְׁ

ֹּאומלבד זאת, )כא(  תועלת בעבודה זרה לא תעבדוה, מחמת אהבת ה'. ל אין לכם כלל לסור מאחרי עבודת ה'  - ָתסּורּו וְׁ

ילעבוד עבודה זרה, שהרי לא תמצאו בהם תועלת כלל,  ֹּא ֲאֶשר ַהתֹּהּו, ַאֲחֵרי כִּ ֹּאשום תועלת,  ילּויֹועִּ  ל ל ילּו וְׁ אתכם משום  ַיּצִּ

ירעה, ואף בדרך סגולית לא יועילו,  ועתה הוסיף וביאר להם את מה שאמר להם בתחילה, אל )כב(  לגמרי. ֵהָמה תֹּהּו כִּ

יתיראו,  ֹּאאם תעבדו את ה' כראוי,  כִּ טֹּש ל מֹו ַבֲעבּורמשתי סיבות, א.  ַעמֹו, ֶאת 'ה יִּ נודע בכל העולם על ידי ש ַהָגדֹול שְׁ

יישראל, ואם יטשם ה' יאמרו הגויים שחלילה אין לו יכולת להושיעם. ב.  יל כִּ ֶכם ַלֲעשֹותוהתחיל  'ה הֹואִּ ָעם, לֹו ֶאתְׁ ולא  לְׁ

  :נה רצון ה'יתכן שישת

 


