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 שמואל א פרק יב
כֹּל  ֶכם לְׁ קֹּלְׁ ִתי בְׁ ַמעְׁ ֵאל ִהֵנה שָּ רָּ ל ִישְׁ מּוֵאל ֶאל כָּ ֹּאֶמר שְׁ )א( ַוי

ִליְך ֲעֵליֶכם ֶמֶלְך: ַאמְׁ ֶתם ִלי וָּ ה ִהֵנה ַהֶמֶלְך  ֲאֶשר ֲאַמרְׁ ַעתָּ )ב( וְׁ
ֶכם ַוֲאִני  ם ִאתְׁ ַני ִהנָּ ִתי ּובָּ ַשבְׁ ִתי וָּ ַקנְׁ ֵניֶכם ַוֲאִני זָּ ַהֵלְך ִלפְׁ ִמתְׁ

ֻעַרי ַעד ַהיֹום ַהֶזה: ֵניֶכם ִמנְׁ ִתי ִלפְׁ ַהַלכְׁ ִני ֲענּו ִבי ֶנֶגד  ִהתְׁ )ג( ִהנְׁ
ִתי ַוחֲ  ַקחְׁ ִשיחֹו ֶאת שֹור ִמי לָּ ֶנֶגד מְׁ ק וְׁ קֹוָּ ֶאת יְׁ ִתי וְׁ ַקחְׁ מֹור ִמי לָּ

ִלים ֵעיַני ּבֹו  ַאעְׁ ֶפר וְׁ ִתי כֹּ ַקחְׁ ִתי ֶאת ִמי ַרּצֹוִתי ּוִמַיד ִמי לָּ ַשקְׁ ִמי עָּ
ֶכם: ִשיב לָּ אָּ תָּ  וְׁ ַקחְׁ ֹּא לָּ ל נּו וְׁ ֹּא ַרּצֹותָּ ל נּו וְׁ תָּ ֹּא ֲעַשקְׁ רּו ל ֹּאמְׁ )ד( ַוי

ה: אּומָּ ק ִמַיד ִאיש מְׁ קֹוָּ ֹּאֶמר ֲאֵליֶהם ֵעד יְׁ ֵעד  )ה( ַוי ֶכם וְׁ ּבָּ
ֹּאֶמר ֵעד: פ ה ַוי אּומָּ ִדי מְׁ יָּ אֶתם ּבְׁ צָּ ֹּא מְׁ ִשיחֹו ַהיֹום ַהֶזה ִכי ל  מְׁ

ֶאת  ה ֶאת מֶֹּשה וְׁ שָּ ק ֲאֶשר עָּ קֹוָּ ם יְׁ עָּ מּוֵאל ֶאל הָּ ֹּאֶמר שְׁ )ו( ַוי
ִים: רָּ ֵתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמצְׁ ה ֶאת ֲאבֹּ ה  ַאֲהרֹּן ַוֲאֶשר ֶהֱעלָּ ַעתָּ )ז( וְׁ

ִאשָּ  בּו וְׁ ַיּצְׁ ק ֲאֶשר ִהתְׁ קֹוָּ קֹות יְׁ ל ִצדְׁ ק ֵאת כָּ קֹוָּ ֵני יְׁ ֶכם ִלפְׁ ה ִאתְׁ טָּ פְׁ
ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם: ֶכם וְׁ ה ִאתְׁ שָּ ִים  עָּ רָּ א ַיֲעקֹּב ִמצְׁ )ח( ַכֲאֶשר ּבָּ

ֶאת ַאֲהרֹּן  ק ֶאת מֶֹּשה וְׁ קֹוָּ ַלח יְׁ ק ַוִישְׁ קֹוָּ ֲעקּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֶאל יְׁ ַוִיזְׁ
ַר  קֹום ַהֶזה:ַויֹוִציאּו ֶאת ֲאבֵֹּתיֶכם ִמִמצְׁ   ִים ַויִֹּשבּום ַּבמָּ

א ַשר  רָּ ַיד ִסיסְׁ ם ּבְׁ כֹּר אֹּתָּ ק ֱאֹלֵהיֶהם ַוִימְׁ קֹוָּ חּו ֶאת יְׁ כְׁ )ט( ַוִישְׁ
ם: ֲחמּו ּבָּ ב ַוִילָּ ַיד ֶמֶלְך מֹואָּ ִתים ּובְׁ ִלשְׁ ַיד פְׁ צֹור ּובְׁ א חָּ בָּ   צְׁ

אנּו ִכי  טָּ רּו חָּ ֹּאמְׁ ק ויאמר ַוי קֹוָּ ֲעקּו ֶאל יְׁ ק )י( ַוִיזְׁ קֹוָּ נּו ֶאת יְׁ ַזבְׁ עָּ
ֵבינּו  יְׁ ה ַהִּציֵלנּו ִמַיד אֹּ ַעתָּ רֹות וְׁ תָּ ַעשְׁ ֶאת הָּ ִלים וְׁ עָּ ַוַנֲעבֹּד ֶאת ַהּבְׁ

ֶדךָּ: ַנַעבְׁ ֶאת  וְׁ ח וְׁ תָּ ֶאת ִיפְׁ ן וְׁ דָּ ֶאת ּבְׁ ֻרַּבַעל וְׁ ק ֶאת יְׁ קֹוָּ ַלח יְׁ )יא( ַוִישְׁ
ִביב וַ  ֵביֶכם ִמסָּ יְׁ ֶכם ִמַיד אֹּ מּוֵאל ַוַיֵּצל ֶאתְׁ בּו ֶּבַטח:שְׁ   ֵתשְׁ

ֹּא ִכי  רּו ִלי ל ֹּאמְׁ א ֲעֵליֶכם ַות ֵני ַעמֹון ּבָּ ש ֶמֶלְך ּבְׁ חָּ אּו ִכי נָּ )יב( ַוִתרְׁ
ֶכם: כְׁ ק ֱאֹלֵהיֶכם ַמלְׁ ֵלינּו ַויקֹוָּ ֹלְך עָּ ה ִהֵנה  ֶמֶלְך ִימְׁ ַעתָּ )יג( וְׁ

ק  קֹוָּ ַתן יְׁ ִהֵנה נָּ ֶתם וְׁ ֶאלְׁ ֶתם ֲאֶשר שְׁ ַחרְׁ ֲעֵליֶכם ַהֶמֶלְך ֲאֶשר ּבְׁ
קֹּלֹו  ֶמֶלְך: ֶתם ּבְׁ ַמעְׁ ֶתם אֹּתֹו ּושְׁ ק ַוֲעַבדְׁ קֹוָּ אּו ֶאת יְׁ )יד( ִאם ִתירְׁ

ַלְך  ַגם ַהֶמֶלְך ֲאֶשר מָּ ִיֶתם ַגם ַאֶתם וְׁ ק ִוהְׁ קֹוָּ רּו ֶאת ִפי יְׁ ֹּא ַתמְׁ ל וְׁ
ק ֱאֹלֵהיֶכם: קֹוָּ ק  ֲעֵליֶכם ַאַחר יְׁ קֹוָּ קֹול יְׁ עּו ּבְׁ מְׁ ֹּא ִתשְׁ ִאם ל )טו( וְׁ

ִר  ֵתיֶכם:ּומְׁ ֶכם ּוַבֲאבֹּ ק ּבָּ קֹוָּ ה ַיד יְׁ תָּ יְׁ הָּ ק וְׁ קֹוָּ   יֶתם ֶאת ִפי יְׁ

 רש"י 
אמרו רבותינו זקנה קפצה עליו  - ואני זקנתי ושבתי)ב( 

 לעבודתי: - את שור מי לקחתי)ג(  כדאיתא במסכת תענית:
כשהייתי הולך מעיר לעיר לשפוט אותם  - וחמור מי לקחתי

י הולך על החמור שלי והיה לי ליטול על עסקי צרכיהם היית
כל לשון מרוצה הסמוך לעושק  - את מי רצותי משלהם:

 - ואעלים עיני בו לשון עשוק ורצוץ הוא חומס דלים ורוצץ:
כל  - ואשיב לכם כדי להעלים עיני מן המשפט בשביל הממון:

בת קול יוצאת ואומרת עד וזה  - ויאמר עד)ה(  מה שתאמרו:
ת שהופיעה רוח הקדש בבית דין של אחד משלשה מקומו

אשר עשה את משה ואת )ו(  מטה כדאיתא במסכת מכות:
 להיות נכונים לשליחותו להוציא אבותיכם ממצרים: - אהרן

 זה גדעון: -)יא( ירובעל  אתוכח עמכם: - ואשפטה אתכם)ז( 
הרי שלשה קלי  - ואת יפתח זה שמשון שמשבט דן בא: -בדן 

עולם עם שלשה חמורי עולם משה ואהרן ושמואל לומר לך 
הקל בדורו כחמור בדורו כל בית דין המתמנה על הדור צריך 

והיתה גם )יד(  לילך אחריו כאלו הוא אביר שבאבירים:
  ותתקיימו לאורך ימים גם אתם גם המלך: - אתם
והיתה בכם אחר כלומר  - והיתה יד ה' בכם ובאבותיכם)טו( 

שהיתה באבותיכם, ורבותינו אמרו בכם ובאבותיכם חטוטי 
 - התיצבו וראו וגו')טז(  שכבי והיא מכת בזיון על המתים:

וכשם שעל ידי תפלתי אני יכול לשנות את העתים כך אם 
פגעה בכם מלחמה היה כח בתפלתי לעמוד על האויב ולא 

  י זקן:הייתם צריכים לשאול מלך בחיי ואף על פי שאנ
והגשמים סימן קללה וקשה  - הלא קציר חטים היום)יז( 

בעיני הקדוש ברוך הוא להביא פורענות חנם אף על פי כן יש 
כי לא  - ודעו וראו בי כח ואקרא אל ה' ויתן קולות ומטר:

 הייתם צריכים לשאול מלך לזלזל בי:

ֵעיֵניֶכם: ק עֶֹּשה לְׁ קֹוָּ דֹול ַהֶזה ֲאֶשר יְׁ ר ַהגָּ בָּ אּו ֶאת ַהדָּ בּו ּורְׁ ַיּצְׁ ה ִהתְׁ ִיֵתן  )טז( ַגם ַעתָּ ק וְׁ קֹוָּ א ֶאל יְׁ רָּ ִציר ִחִטים ַהיֹום ֶאקְׁ )יז( ֲהלֹוא קְׁ
עּו ר ּודְׁ טָּ ֶכם ֶמֶלְך: ס קֹּלֹות ּומָּ אֹול לָּ ק ִלשְׁ קֹוָּ ֵעיֵני יְׁ ה ֲאֶשר ֲעִשיֶתם ּבְׁ ֶכם ַרּבָּ ַעתְׁ אּו ִכי רָּ ק  ּורְׁ קֹוָּ ק ַוִיֵתן יְׁ מּוֵאל ֶאל יקֹוָּ א שְׁ רָּ )יח( ַוִיקְׁ

מּוֵאל: ֶאת שְׁ ק וְׁ קֹוָּ אֹּד ֶאת יְׁ ם מְׁ עָּ ל הָּ א כָּ ר ַּביֹום ַההּוא ַוִיירָּ טָּ עָּ  קֹֹּלת ּומָּ ל הָּ רּו כָּ ֹּאמְׁ ֶדיָך ֶאל )יט( ַוי ַעד ֲעבָּ ַפֵלל ּבְׁ מּוֵאל ִהתְׁ ם ֶאל שְׁ
נּו ֶמֶלְך: ס אֹּל לָּ ה ִלשְׁ עָּ ֹּאֵתינּו רָּ ל ַחט נּו ַעל כָּ ַספְׁ ַאל נָּמּות ִכי יָּ ק ֱאֹלֶהיָך וְׁ קֹוָּ אּו ַאֶתם ֲעִשיֶתם  יְׁ ם ַאל ִתירָּ עָּ מּוֵאל ֶאל הָּ ֹּאֶמר שְׁ )כ( ַוי

סּורּו ֹּאת ַאְך ַאל תָּ ה ַהז עָּ רָּ ל הָּ ֶכם: ֵאת כָּ ַבבְׁ ל לְׁ כָּ ק ּבְׁ קֹוָּ ֶתם ֶאת  יְׁ ק ַוֲעַבדְׁ קֹוָּ  ֵמַאֲחֵרי יְׁ

 
 במדבר פרק טז

ַלאֲ  ן וְׁ תָּ דָּ ֹּא לְׁ ר ַלח מֶֹּשה ִלקְׁ ֹּא )יב( ַוִישְׁ רּו ל ֹּאמְׁ ב ַוי ֵני ֱאִליאָּ ם ּבְׁ ִבירָּ
ַבש ַלֲהִמיֵתנּו  ַנֲעֶלה: ב ּודְׁ לָּ ַבת חָּ נּו ֵמֶאֶרץ זָּ ַעט ִכי ֶהֱעִליתָּ )יג( ַהמְׁ

ֵרר: תָּ ֵלינּו ַגם ִהשְׁ ֵרר עָּ תָּ ר ִכי ִתשְׁ ּבָּ ֹּא ֶאל ֶאֶרץ  ַּבִמדְׁ )יד( ַאף ל
נּו ַנֲחלַ  נּו ַוִתֶתן לָּ ַבש ֲהִביאֹּתָּ ב ּודְׁ לָּ ַבת חָּ ֶרם ַהֵעיֵני זָּ כָּ ֶדה וָּ ת שָּ

ֹּא ַנֲעֶלה: ַנֵקר ל ֵהם תְׁ ִשים הָּ ֲאנָּ ֹּאֶמר  הָּ אֹּד ַוי מֶֹּשה מְׁ )טו( ַוִיַחר לְׁ
ֹּא  ל אִתי וְׁ שָּ ד ֵמֶהם נָּ ֹּא ֲחמֹור ֶאחָּ ם ל תָּ חָּ ק ַאל ֵתֶפן ֶאל ִמנְׁ קֹוָּ ֶאל יְׁ

 ֲהֵרעִֹּתי ֶאת ַאַחד ֵמֶהם:

 רש"י 
שאין מחזיקין במחלוקת, מכאן  - וישלח משה וגו')יב( 

לא  שהיה משה מחזר אחריהם להשלימם בדברי שלום:
 ותתן לנו)יד(  פיהם הכשילם, שאין להם אלא ירידה: - נעלה

הדבר מוסב על לא האמור למעלה, כלומר לא הביאותנו  -
ולא נתת לנו נחלת שדה וכרם, אמרת לנו )שמות ג, יז( אעלה 

הוצאתנו ולא אל ארץ אתכם מעני מצרים אל ארץ וגו', משם 
זבת חלב ודבש הביאותנו, אלא גזרת עלינו להמיתנו במדבר, 

  שאמרת לנו )במדבר יד, כט( במדבר הזה יפלו פגריכם:
כאדם  - האנשים ההם אפילו אתה שולח לנקר את עינינו אם לא נעלה אליך, לא נעלה: - העיני האנשים ההם תנקר וגו'

לפי פשוטו הקטרת שהם מקריבים  - אל תפן אל מנחתם נצטער עד למאוד: - ה מאדויחר למש)טו(  התולה קללתו בחבירו:
לפניך מחר אל תפן אליהם. והמדרש אומר יודע אני שיש להם חלק בתמידי צבור, אף חלקם לא יקובל לפניך לרצון, תניחנו 

י ממדין למצרים והרכבתי לא חמורו של אחד מהם נטלתי. אפילו כשהלכת - לא חמור אחד מהם נשאתי האש ולא תאכלנו:
את אשתי ואת בני על החמור, והיה לי ליטול אותו החמור משלהם, לא נטלתי אלא משלי. ותרגום אנקלוס, שחרית, לשון 

 ארמי, כך נקראת אנגריא של מלך שחוור:
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 קרח פרשה יח  –במדבר רבה 
ברשען ולא נזקקו להשיבו ויאמרו לא נעלה הכשילם פיהם לרשעים וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם אף הם עמדו  ]י[

וברית כרותה לשפתים שמתו וירדו לשאול תחתית לאחר שירדו חיים שאולה, המעט כי העליתנו וגו' כי תשתרר עלינו על 
ו במדבר מה את מתרברב עלינו מה טובה עשית לנו הוצאתנו ממצרים שהוא כגן ה' ובארץ כנען לא הכנסתנו אלא הרי אנ

והנגף משתלח בנו, העיני האנשים ההם תנקר לא נעלה ויחר למשה למה שאדם הדן עם חבירו ומתווכח ומשיבו יש לו נחת 
רוח ואם אינו משיבו יש לו צער ויאמר משה אל ה' אל תפן אל מנחתם אל תקבלם בתשובה היה צריך למקרא לומר אל תפן 

קדוש ברוך הוא רבש"ע יודע אני שיש לאלו חלק באותה מנחה שהקריבו אל עבודתם מהו אל מנחתם כך אמר משה לפני ה
שנאמר מלבד עולת התמיד ומנחתה והיתה של כל ישראל קריבה הואיל ופירשו אלו מבניך אל תסתכל בחלקם תניחנו האש 

בהקדש ואל תאכלנה, לא חמור אחד מהם נשאתי מה שהיה דרכי ליטול לא נטלתי מהם בנוהג שבעולם אדם שהוא עושה 
נוטל שכרו מן ההקדש ואני בשעה שהייתי יורד מן מדין למצרים היה דרכי ליטול מהן חמור שבשביל צרכיהם ירדתי ולא 

נטלתי וכן שמואל הצדיק אמר )שמואל א יב( הנני ענו בי נגד ה' ונגד משיחו את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי שור 
טז( עגלת בקר  שמואל א'וכן למשוח עליהם מלך משלי היה שנאמר ) שהייתי מקריב עליהם לקרבן ומבקש רחמים עליהם

ט( כי זבח היום לעם בבמה לא נטלתי משלהם וכשהייתי חוזר ועושה דיניהם וצרכיהם  שמואל א'תקח בידך וכן הוא אומר )
דרך העולם בעלי דינין הולכין אצל ז( והלך מדי שנה בשנה וסבב בית אל  שמואל א'והולך וסובב כל עיירות ישראל שנא' )

הדיין ואני הייתי הולך וסובב מעיר לעיר וממקום למקום וחמור שלי וכן משה אמר )שמות יח( כי יהיה להם דבר בא אלי 
ושפטתי ואני לא עשיתי כן אלא הלכתי אצלם ולא הרעותי את אחד מהם שלא חייבתי את הזכאי ולא זכיתי את החייב 

גאותן אמר להם אתה וכל עדתך וגו' הלך קרח כל אותו הלילה והיה מטעה את ישראל ואומר להם וכשראה משה שעמדו ב
מה אתם סבורים שאני עוסק ליטול את הגדולה לעצמי אני מבקש שתהא הגדולה על כלנו חוזרת שמשה נטל מלכות לעצמו 

ו עמו מנין שנאמר ויקהל עליהם קרח והכהונה גדולה נתן לאחיו והיה הולך ומפתה כל שבט ושבט כראוי להם עד שנשתתפ
 את כל העדה הקריבו כולם מדברים עמו מיד וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר הבדלו מתוך העדה הזאת ויפלו על פניהם.

 
 
 
 

 רחפרי צדיק לפרשת קספר 
הפטרת פרשה זו בשמואל א' י"ב המדבר עיקר ממלוכת שאול והשייכות לפרשה זו מה שאמר שמואל את שור מי לקחתי  ]ח[

ון משה רבינו בפרשה זו לא חמור אחד מהם נשאתי וגו' הוא רק קצת שיווי. וכן מה שנדרש במדרש רבה וגו' דדומה ללש
פסוקי שמואל ופסוקי משה גם כן הוא שייכות קלושה. אך הענין שכל הפרשה הוא מענין שחידש שמואל המלוכה לשאול 

י ה' לשאול לכם מלך. וכן ענין קרח שנחלק ומכל מקום אמר להם מוסר ואמר ודעו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעינ
לא רק על כהונת אהרן בלבד כי אם גם על מלוכת משה דמקודם היו השופטים גם כן מלכים רק לא הלכו לפניהם במלחמה 

ושמואל עזרם בכח התפלה ועל ידי זה יצאו למלחמה ונצחו. וזה שנאמר הלא קציר חטים היום אקרא אל ה' וגו', והיינו 
לפעול הכל בתפלתו. וכן משה רבינו היה גם כן מלך שהוציאם ממצרים ופרנסם וכלכלם במדבר במן ובאר אך לא  שהיה יכול

כמלך היוצא במלחמה רק בחינת מלך בכח התורה דרבנן אקרי מלכים כמו שאמרו )גיטין ס"ב.( וקרח נחלק על זה ובחר 
אנוש כערכי כמו שדרשו במדרש רבה פרשה זו ד"א  במלך כדרך כל הגוים אשר יצא לפניהם למלחמה. ומשה רבינו קראו

מדבר במשה כי לא אויב יחרפני אלא קרח שהוא משלי. רק משה רבינו לא ידע כלל מעלה בעצמו שהוא יתרון במעלה על 
אחר רק שבחר בו השם יתברך והיה אומר כיון שנצרך אחד להיות שליח לקבלת התורה בחר השם יתברך בו ואלו בחר השם 

אחר היה הוא כמוהו וכל אחד מישראל ראוי לזה. וכמו יעקב אבינו ע"ה שעל אבותיו אמר האלקים אשר התהלכו יתברך ב
אבותי לפניו, היינו בהשתדלותם. ועל עצמו אמר האלקים הרועה אותי רק מצד השם יתברך. והיה משה רבינו מחזיקו 

ה דרש פסוק זה על אהרן דאיתא אהרן וקרח שניהם לקרח לשוה לו אנוש כערכי ואמר אשר יחדיו נמתיק סוד. ובמדרש רב
שוין שלא רצה המדרש לכתוב על משה מפני שמפורש בתורה ולא קם נביא עוד כמשה וגו' ולכן דרש על אהרן. ועל כל פנים 

 .קרח היה רוצה וסבור שהוא יהיה כהן
 
 

 
 


