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מבוא

אמר מאיר איש שלום .משונה מבוא לזה הספר מכל מבוא שנכתב לאיזה ספר
ושעתידין להבהב .והיא רומה בעיני למה שמסופר מהעיר בית אל אשר שמה לאים לוז,
שבקשו השומרים ואמרו הראגונא את מבוא העיר (שופטים א' כיד) ,ואמרו בכיר פס"ט בשם
ר' אלעזר בשם ר' פנחסכן חמאלוז היהעומדעל פתחה של מערהוהיהלוו חלולוהיונכנסין
דרךהלוו למערה וררך המערהלעיר .ואמרו שם ובפרשה פ"אא.ר אבא בר כמא למה נקרא
שמהלוו.כלמ.שנכוס בה (הטריף) והרטיב] מצות ומעשים טובים כלוז וכו' ,אףכאןלוזעומד
על פתחו של זה הספר .ורצדי לומה בשם לה הוא מה שאמרו בב"ר פכ"חלוז של שדרה לא
נמחה ולא נטחן ולא נשרף והואקיים לעולם וממומציץ הקב"ה את האדם לעתירלבא .אף
כאןאליהוזכור לטוב הוא הלוז שהואחיוקיים לעולם ולעולמיעולמ.ם .ועלירויחיו המתים
הספר,
לעתידלבא ,והוא עומד על פתחו
אפשר להכנם אל תוך הטפר
שליםזהלמי ש:כ:וםררבךו.אוכתיוכה
הזה שהוא מרטיב מצות ומעשים טוב
וימה שקבלנואליהו הנביא זכור
לי
פ
לטוב הוא בעל הספר .אמרו ככתובות ק"ו ע"א אהא שגרם רבענן לא'נחמן להקדיםדינו של
אדםאחר .ששלחלונרייניה סרלהאי גברא דשאענןפסילנאליהלדינא.והקדימולדינאדיתמי,
כמסופרשם .ועד אמרו .רבענן היה רגיל אליהו ראת .גביה דהוה מתני ליה סרר ראליהו,
כ.ון רעבד הכי אסתלק .אותיב בתע:יתא וכעא רחמי ואחא ,כי אחא הוה מבעיתליה בעותי
ועבד תיבותא (ואנהיה) ויחיב קמ.ה ער דאפיק ליה סדריה ,והיינו ראמרי סרר דאליהו רבא
סרר אליהו זוטא,י אשמע מזה הספור שהספר סרי אליהו רבה ואליהו זוטא כבר היה נודע

ן ברשיי ותו'הגי' רבה בה.א .וגרסינןוהיינו ראמריסרר .וגי' התו'והיינודאמרינן וכו' וסרראליהו
זוטא .ופרש"י סדר אליהו רבה שלמד חוץ לתיבה .סדר אליהו זוטא שלמר בתוך התיבה .ולאבריריןלי
דבריו .שהלשון ועבדתיבותאויתיגקמיהאין במשמעותושישב בתוך התיבה אלא שהיתה התיבה מפסקת
עיניהם .גםהלשון עד ראפיקליה סדריה אינומובןלי .וראיתי בם' ראשית חכמה פרקהדינין שגורסהכי.
רב עק ה" שכיח אליהו גביה והוה מתת 4ה סף אליהו וכר יסתלק ולא אתא עד דיתיב
בתעמתא העארחמי ואתי לגביה מ אתא ה"מבלתליה נשתי עגך תיובתא ואנחיה ויתיב ליה
עד ראסיק ליה סדיהוהיינו דאמריק סרראליהו רבה וסרראליהו זוטא .תיצעק היה בא אליהו אלא
והיה שתה עמו סדר מן הגמרא ואחר שאיע זה המעשה נסתלקאליהוולא בא אלה ער שישב בתעבה
ובא אלח והיה מבהילו ואומר לו עשה תשובה ואח"כ שנה לו סדרו והסדר שהיה יטעה לו בתחלה
נקרא פרר הגדף והמרר שהע שתק אחר המעשה נקרא סדר קטהע" .נלמד מזה שצ"ל עד דאסיק
וכו' .גם נוסחתו עבר תיובתא .שהיה מפחירו לעשות תשובה .מתקבלת על הלב יותר מנוסחת רש"י
שנתגלה לו והיה מפחידו ומתוך כך היה מטמין עצמו בתיבה כדרך הילרים .שהוא דבר שאין הדעת
סובלתו .אולם מה שפי' והיה שונה עמו סדר מן הגמרא .לא אדע מאין בא לפרש כך ולנטות מהפ"
המפורסם .גם העלים לנו מקור נוסחתו .וכתבתי לחרב החכם התורני מו"ה חנוך עהרענטרייא
רב בערה בעיר מינכען ובקשתי ממנולהזריעני נוסחת הכתיי המונח 'סם בנית עקד הספרים .ובטובו
השיבניוז"ל .הנראה כדניימ ושכיב כתב הסופר את כל המאמרכי הפרוץ מרובה על העומר ומשולל
הבנה ג"כ .וז"ל הכת'י .רבענןהיה רגיל אליהו דאהי לגניה דענן ומהניליה כדרוהיינו דאמרינן סדר
אליהו רבה סרר אליהו זוטא.וא.ן בכתיי שום טשטוש או מקום שנשאר הלק רק
בשורה אחת ובסדר
י העתקה מספר אגרת התלמוד שהואיקר המציאות .ופל רבענן הוהרגיל אליהו רהוה
אחד .ואח"כ כתבל

הכי
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למאריה דתימודא עד שמפרו מה שאירע בובימי רבענן תלמורז שלרב .ושזה הספר הוא
סדריה דאליהוהנביא שככר הלפו ואזלו הרבה מאותשנים מעתשנננו ועלה בסערה השמימה.
יעל.רי הטיהור הוה לא פסקה התמיהה המבהלת אותנו כמציאות הספר הזה שלוז זה אליהו
ע.מד על פתחו ,ואין עליו אלא ליכנם דרך הלוזי רצוני לומר כענין שאמרו בירושלמי
דשבת פ"א (ושקלים םפ.ב וקידושין פ"א ה"ז) גידול אמר כל האומר שמועה משם אומרה יהא
ייאר בעצמו כאילו בעל השמועה עומד לפגיו וכוי .וחובה עלינו להעמיד לפנינו את בעל
הספר .ועל ידי שגדע הכל מענפיו נבא עלידו אלמבוא הספרהזה .ועלכן יחדתילו מאמרים
המגליםלגוענ.נ 1.שלאליהו וכורלטוב .רצודבזהלהעבירלפנינו מה שמסופרעליו במקראות
הלוז :כנם אל מבוא הספר ונבא אל תוכו:
ובאגדות .ודרך

אות.

מאמר א'גדלותאליהו.
ר?ך3י בזה המאמרלהעבירלפני הקורא כל אשר סיפרו המקראות על
שאמראליהי
המלךלנחזי.
שהבינום חיל כשרוחומה שדרשו בהם ,וקראתיוגדולותעפ"ילשון הכתוב

כפי מה

ספרהנאלי את כל הגדלות אשר עשהאלישע (מ"בח',ר') .שזה המאמריספרהגדולותלאליהו;
כתיב ויאמר אליהו התשבי מתשבי גלעד אל אחאב (מ"אי"ז .א') :הנה כאשר הלך
אליהוכן בא ,הלך בסערה ולא נודעאיהו ואנההלך .וכן בא ולא נודעלנומי הואומאיןבא.
כ.עדי לאנזכרממזובכתובמאומה ועתה שמענו את שמו בראשונהאליהו התשבי .ובזה השם
ניקןרא ונורע כעם ,שנאמרויהי דבר ה' אל אליהו התשבי (שםכ"א.י"גוכ"ח),וכן שמובפ.
ה.ה
המלך אחזיה דכתיכ ויאמראליה התשבי הוא (מ"ב א' ח') .וכן קראו יהוא שנאמר ויאמר דבר
ה' הוא אשר דברבירעכרו אליהו התשבי (שם ט'ל"ו) .ותרגמו המתרגם ואמר אליתו דמתושכ
מתותבי גלעד ,ועלפיזהכתבו רשיי ורד"ק ששם הארץ או העיר שהיה שם בתחלה היה תושב
ואהב:תיישבבגלעד .והאחרוניםהרח.קו זאת שלא.אמרמן תושב תשכי בחי"רק כ' אם בקמץ
חטוף .ולדעתם היה שם העיר תשבה בסגו"ל הבייתאו בקמ"ץ .ואמרו שבספר טוביה נזכרה
העיר תשבה כחלקו של :פתלי ,ולפי שה.ה מתושבי גלעד והיה מקום לטעות שהיה גלעדי
הוד.עך הכתוב שהיה תשבי ולא גלעדי,וכיוןשאיןבירינו רק השערה כבר אפשר לומר שהיה
נקרא על שם משפחתו .ושמה היה תשב במשקל עבר ,וכאשר יאמרמן עברעכרי כךיאמרמן
תשב תשכי ,יהיהאיך שיהיה מזה השם לא נדעמיהוא .ורנו על זהחו.ל מי היה ומאיזה שבט
היה .ושלשש.טית בדבר כאשר אומר:
חבילה של חכמים אמרו שאליהו מזרעגר .אבאר דעתם ,והיאכיון שנאמרעליו
מתושבי גלעד א"כ לא היהגלעדי .שאם היה גלעדי וה.ה מזרע רחל מבית מכיר למטה מנשה
(דבריםג' ט"ו) היה הכתוב אומר אליהו הגלעדי כמו שנאמר
כדכתיב ולמכיר נתתי את
ל),
ג'
הא
עיומעתה נשאלמי המהתושבי גלעד שהיה אליהו מהם ,ועל כל
ויפתח הגלעדי (שופטיםי"א
טים היה נלעדמקומו .ואםיהיה תשבי שם עירו קרוב הדבר לומר שהוא שםעירבגלעד.כ.
למה יהיה :קרא על שם עיר כארון נפתלי ,אמנם שהיה גלעדמקומוזה מבוארלנו ממקוםאחר.
מדברה דמשקוגו' (מ"אי"ס ט"ו) א"כ היתה תשובת דרכו כלפ.
שהרי נאמרלו.לך שוב לדרכך
דמשק ותהיה תשובתו בארץ הגלעד .ועורכי בשובו מצא את אלישע בן שפט מאבל מחולה
הורש בשדה ,ואבל מחולה נודעת לנו ממלחמת גדעון שנאמר וינם המחנה עד בית השטה
צררתה עד שפת אבל מחולה על טבת (שופטיםז' כיב) .וכן הוזכרה בנציבי שלמה .בע:א בן
אחילור וגו' מבית שאן עד אבל מחולה עד מעבר ליקמעם (מ"א ד' י"ב) .והנה אבל מחולה על
כל פנים היא סמוכהלירין אס מצד מערבאו מצדמורה .ומראיןהדברים שהירדן מושך ועובר
- - - - -מהניליה סדר אליהו וכו' 'חיב בתעניתא גו' מבעיתליה בעותיה .פירוש מפחידו .יחיב בתיבותא ומתגי
ליה פדראליהווהיינודאמרי סדראליהו רבה וסדראליהוזוטא .פירוש שלמדבתיבהע"כ .ונראה שכך היתה
גובהת רשיי דיחיב בתיבותא ,והנה המאמרוהיינו דאמרי ,אוראסרינ; .אפשר שהוא מן מסדרי התלמוד.
ואפשר דאיתזסף בזמן רבנן סבוראי או נזמן הגאונים .עכ"פ היהבזמןבעל המאמר הספר סרר אליהו רבה
ואליהו זוטא נודע ומפורסם ,אדגם מל'טוןעיקר הסיפור והוה מתני ליה סדראליהו משמע שכברבימי
ר' ;גן היה הספרבעולם .ובפרם 'כאם תהיה הנוסחא עד דאפיקליה סדריהעיקר.דהיינו שהוציא l~DD
שהיה עמו .א"כ כבר היה ספר מחובר .שאלזלי כןהיו אומרים ואגמריה ליה סדר אליהו:
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בתוך האבל ותהיה למזרח ולמערבהירדן .ועלכן הוכרחו המקראות להגביל המקום באמרם
שפת אבל מחולה על טבת .וכששב אליהו לדרכו אל ביתו הלך דרך אבל מחולה ופגע
באלישע ודרכו היה מדברהדמשק .א"כ היתה תשובתו למזרחים המלח והירדן.ן וכן דעת ר'
חנ:אל בשם רב (פסחים סיחע"א) ,דאמר רב חננאל אמר רבעתידין צדיקיםשיחיו את המתים
כתיב הכא ורעו ככשימ כדברם (ישעיה ה' י"ז) וכתיב התם ירעו בשן וגלעד כימי עולם
(מיכהוי י"ד) בשן זה אלישע הכא rbהבשן שנאמרויעני ושפט בבשן (דהי"א ה' י"ב) .וכתיב
פה אלישעבן שפט אשריצק מים עלידי אליהו (מ"ב ג' י"א)יי גלעד זה אליהו שנ' ויאמר
אליהו התשכי מתושביגלעד .והנהיעני ושפט הם למשפחות בני גר בדה"' שם .אמנם הביאו
המקרא דמ"כ וככר:זכראלישעבן שפטירבהפעמים קודם לזה המקרא ,טעמם לפי שממקרא
זהאגו למדיןשאליהו ידע אותו מככר ,שהיה מתלמידיו קורם שמשחו לשיא תחתיו ברברה'.
כי פירשו אשר יצק מיםוגו' כהר הכרמל ,כמו שהכירו רשיי ורדיה מדכאיהזיל.והיא לפנינו
בפי"ז .אמר להם לתלמידיומי שיש לו מים בכדויביא ויצוק על ידי ,אמר לו אלישעאנייש
לי מים בכדי ,אמרלובואוצוקעלידי .באוצק עלידו .ויצאומהן עשרהמעיינות עד ש:תמלא
כל המקום מים ,ובניסחת הילקום ונעשו אצבעותיוכמעיינות עד שנתמלאוכו' .והרד"ק הביא
נוסחא אחרתעיי"ש ,והזכיר העבדהמאורע הזה לפני המלכים לפי שהוצרכו למ.ם ,והנה למדין
אנו מזה המקרא שכבר היה אלישע אתאליהו '.ואירע כך לפי ששניהםהיומבני גד זה מבשן
וזה מגלעד .אמנם נאמר מתושבי גלער ,לפי שעיקר הגלעד היה למנשה ולא לנד .ואוליעיר
תשבי היתה על הגבול לררותגלעד .וע"כ הוכרח המקרא לומר התשבי מתושבי גלעד שהיה
מחלק הצפוני של עירתשבי .ובני תשבי בחלק הצפוניהיו נקראים תושביגלער .והנה תפסו
חבילה של חכמיםשאליהו כא מגד מזרע לאה ,ויסדו על ואת כמה דרשות .אמרו בב"רפע"א.
ותאמר לאה בא גד .אתיא גדא רביתא אחא גדא רעלמא ,בא מי שעתיד לגרד משתיתן של
עכו"ם ,ומנואליהו .כלו' שנצח אתעובדי הבעל ,ושם פצ"ט בלישנאאהרינא .אמרוכיון שראה
יעקב את שמשון אמר לישועתךקויתי ה',אין זה מביא את הגאולה אלא מגד שנ' גרגדוריגורנו
והוא ינודעקב .לאותו שהוא בא בעקב ,הנהא:כי שולח לכם את אליה תביא (מלאכי ג' כ"ג)
שהוא משבםנר .לכך נאמרוהואיגודעקב ,ובפרש"י על המדרש גרם לגדר משתיתן שלאויה.
ויהיה ענינו על העתיר לבא .ובתרגום ירושלמי אתא גרא טמא דעתיד למגדעא משתוייהון
דאומיא( .אבליונתן תרגמובענין אחרלפי
ששיטתיונתןדפנתם הוא אליהו) ,ובתנחומא פ'ויחי
גד גרור וגו' כשהגואל בא בעקב הוא מגדוכו' .,ובמדרש תהלים צ' דורש י"א מזמורים כנגד
מיהם .ואמרו שם ,אל נקמות ה' וגו' כנגד שבטו של גד ,שאליהו זכור לטוב עומדממנו שהוא
משתיתו של עולם .והוא מפסיקתא דר' כהנא ושם גרים זה שבטו של נד שהוא עתיר לגדע
משתיתן של אומות ,וכולא לר' יהושעבן לוי ,שמסייםשם .אמר ריב"ל עד כאן שמעתי:
ובספר כפתור ופרה הוצאת מוהרא"ם לונץ רף שהא כתב ,ומחנים הוא למזרח בית
שאן וכו' וסמוך לו לדרומו שעה עיר שמה אלאסתיב .אומרים שהוא מקוםאליהו התשביזכור
לטוב והוא בגבול גד ,ושמא היה שם כיתוי.
לכי משבט גד היה מולדתי וכמו שכתכנו בסוף
המפר .ולצפון זה אלאסתיב יש נהל מים קיץ וחורף ועליו גנות ופרדסים וקירין לו ואר
אליאסאם ,כלו' נחליבש .ושמעתי כאשר תמהתי לשם חלוף הפועל (שהרינוזלמים תמיד)כי
שמו הצוחר ואדאליאב .כלו' נחלאליהו .כיכן קוראין לאליהו ז"ל .ואין לחשב שנקרא כן
י אחרי כתכי זאת ראיתי בס' תכזאות הארץ הוצאת מהורא"מ לנץ צד קציו בהוספה .שדעתו
גצ שתשובת אליהו היתה בעבר המזרחי שלהירדן .אלא שהוא תופס שכ' מקומות הם נפרדים זה מזה
ן ברשיי ותוס' בכתובות (ק"ה ע"ב)
ושם אחד להם .ואכל מהזלהדאיישע היא למזרח הירדן! :עיי
ולפנינובאליהו זוטא צר קע"ג ובהערהי,ח .ולישנאוכי אלישע אוכל ביכורים היה משמע כרשיי .דאל"כ
הזל'ל וכי אוכלי; ביכורים בגלגל (ובתו' .והלא בשומרון היה .אינו מסכים עם הכתג) .ולגוסהתנו ב'
תמיהות הם .א' חי אלישע כהן היה .ב' אפי' אם היה כהן והלאאין שם לא מקדש גי' ' :ובמדרש
רות שנדפס עם זוהר הרש באמשטרדם תם'א:( .יראה שהוא מדרש הגעלם) בדף סיר ע"ב .ר' אלכסנדרי
פתח ואשה אחתמגשיבני הנביאיםוגו' .תמןתנינן דא אשת עעדיהווכו' בשעה שהלךעובריהו אצלאליהו
הכיר בו אלישע .ואי תימא ארשע לא שימש לפניועדיין
 .כנר היה משמש ומוקדם ומאוחר וכו':
ובתנחומא פ'כי תשא בצלאל בןאורי .זה אחר משבעה נניא שנקראו להם 'טסות וכו' אליהו ארבעה
וכו' .ורריש שם מגרל גדכעין שדרשו השם גד כאן .ובעל האגדה שם הוא ר' אלעזר בן פדה והוא מן
ההכבים שתפשו שאליהו משלבנימין כאשר נראה להלן:

.
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מפני יבש גלעדכי רחוקהוא מאדע"כ .ומה שרמזעלסוףמפרוהוא.כי שםהביא האדתנחומא
שהנואל הבא בעקבהיא מנד שהואאליהו:
וחבילה'של חכמים אמרו שאליהו מזרעה של רחל ומשבט בנימין היה ,ואזכיר
תחלה דברי ר"אבן פדח בתנחומאכי תשא שרמזתיעליו כבר בהערה ,והוא ג"כ בשמות רבה
פ'מ ואעתיק דבריו משם .א"ר אלעזר בן פחת אליהו ירושלמיהיהומיושבי לשכתהגזית היה
ומכרך של יהודה היה וכשני שבטים היה חלקו ,חמשהבבנימין שנאמר וצלע האלףוהיבוסי
היא ירושלים ,שלשה ביהודה שנאמר צנה וחדשה ומגדל נר .א"ר חנינא בר פפא צנן שהוא
צנה .וחדשה שהקכ.ה מחדשה לעתירלבא .ומגדל נד שמשם הקב"ה יוצא ומניד משתיתן של
י ירוחם (דהי"א ח' כ"ז),
עשו .ונקראו לו לאל.הו ד' שמותשכן כתוב ויערשיה ואליה וזכריבנ
למה נקרא שמוכן .אלא בשעה שהקב"ה מבקש להרעיש עולמו הוא עומדומזכירזכות אבות
יאלהים מרחםעלעילמו.וכללשוןזהקריךתיקוןוהנהה .וכךהואבתנחומא.אליהוארבעהוכו'.
ןהיה .ומכרך שליהודההיה (ירושלים בגבול
א.-אבן פדתאישירושלמיהיה ומשבט בניםי
לבנימין ויהודהה.תה והר הבית וביה"מק קצתן בחלקו של יהורה וקצתן בחלקו של בנימין
היו..ומאי"ב ע"א)וכו' .חמשהבבנימין דכתיב וצלע האלףוהיבוסיהיאירושלים גבעת קרית
(יהישע י"ח כ.ח) .וה' מקומות הן ,צלע .האלף .היבוסי שהיא ירושלים ,גבעת ,קרית ,והנה
ירושלים באמצע ושני מקומות לה מצד אחדושנים מצראחר( .ושלישית) [ושלשהו ביהודה,
(צ.ן) (צנך וחדשה ומנדל גד (שם ט"ול"ז)( .צין) [rls1שהוא צנהוכו' (וחסרכאן שם הדורש)
שמשם הקב"ה יוציא ומגדר משבנותיהן ומשתותיהם של ( n~vlaכלו' שמשם יוציא את
אליהו שהוא מגדד וכו' ,ועכ.פ חסרה כאןאיזה מלה קודם מלת ומנדד) ,ונקראולו ד' שמות
בדה"י שנאמר ויערשיה ואליה וזכרי בני ירוחם ,יערשיה .שבשעה שהקב"ה כועס ומרעיש
עולמועומדאליהוומזכיראבותהעולםלפני הקב"ה ומרחם [על עולמת ,לפיכךכתיבויערשיה
ואליהוזכריבניירוחם .הרי ארבעה שמות,ע"כ .ותשיבבני ירוחם לשם אחד:
וביאור הדברים כךהוא.כיון שדרשו המקראויערש.הוגו' על ד' שמותיו של אליהו
הוכרחו לומרשמיושביירושלים היה .שהרי המקראות מסיימין שם אלה ראשי אבותונו' אלה
ישבו בירושלים (דהי"א "' כ"ח) ,ומתוך כך הוכרחו ג"כ להוציא המקרא מתושבי גלעד
י מקום
מפשוטו .ויפהפי' הרז"וו דברי המדרש ,שאין גלעד האמורכאן גלעד ממש
אלאקגולםע
ההוראה.
שממנו הוראה יוצאת לכלישראל .וע"כ אמדושמיושבי לשכת המיתהיה ר"ל מ
שהיושבים שם הם הם הראשים לכל ישראל .וע"כ הוסיף המקרא מלת ראשים ,ואמר אלה
ראש .אבות לתלרותם ראש.םוגוי .אמנם שהשם נלעריהיהכינוי למקום ההוראה רמז הרז"וו
על מפרי סוףברכה .כתיבויראהו ה' את כל הארץ את הגלעד עדדן (דברים ל"דא') .ואמרו
כטפר .מלמד שהראהוביהמ"קמיושב עלשלוותווחזר והראהו המחריביםאותו.ואין נלעד אלא
ב.המ"ק שנאמר נלעד אתהלי ראש הלבנון (ירמיה כיב ,)'1ואני רמזתי שם במ"ע עלפי דרכי,
עיי' לעיל פי' כ"ח ובספרי במדבר פי' קל"ד .וכאן אבאר הדבר ,אמרו בפי' כ"ח במקרא
אעברה נא ואראה וגו' ההר הטוב הזה והלבנון ,הכל קראו אותו הר ,אברהם קראו הר שנאמר
וכו' ישעיה קראו הר והיה באחריתהימיםנכון יהיה הר בית ה' ונו' (ישעיה ב' ב') .והלבנון.
זהב.המ.ק שנאמר נלעד אתהלי ראש הלבנון ונו' ולמה :קרא שמולבנון .שמלבין עונותיהם
של ישראל ,ואשר הביאם לזה הפירוש הוא שתמהו על איזה הר מיוחר אמר ההר הטוב הזהי
והלא כל הארץ היא ארץ הרים ובקעות (הבריםי"אי;א) .וכן אמרו והלבנון .וכי צריך היה
לעבור אתהירדן לראות את הלבנון והוארואינו תמיד באשר הואשם .וכבר נסע עםחילו עד
הרחרמון שהוא חלקמהלבנון .ועלכןהוציאו המקרא מפשוטו,ואני רמזתי שם במ"ע עלפי' ,'1
והוא שם אמקרא פנו וסעווגו' ארץ השעני והלבנון1ג .'1ובאמת לאירשו את הלבנון וכל מה
שכפשו לא היתה אלא מדן ועד באר שבעי ועלכןפירשושם .אמר להם כשאתם נכנסים לארץ
צריכים אתם להעמיד עליכם מלך ולבנות לכם בית הבחירה .והביאו שם מקראות שמשולים
בהם המלכותוכן ביהמ"ק עםהלבנון .ובאלה המקראותג"כ המקרא גלעד אתהלי ראש הלבנון,
ק זה פ-רשו המקרא דואתהנן בפי' קליד .ואף כאן שנאמר ויראהו ה'זנו ,את הגלעד ונו',
כ.ענ
.
וכ
וחלקו .וע"כ הוציאו המקרא
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י גלעד ממש ולא לבנון לבנון
עד
לע
גל
מפשוטוי והוכיחו שגלעד ולבנין נזכרים דרך משל .ולאהנ
י ואם באנו לפרשו כפשוטו מוכרחים אנו לזמר שאין כוונת המקרא שהראהז באותו שעה אלא
שהכתזנ מכפר מה שהראהו ה' והגלעד ראה בזמנו:

יך

 * www.daat.ac.ilדעת  -אתר לימודי יהדות ורוח
מבוא מאמר א'

6

ממש.שהריכירמיהו הוא אומר,כי כה אמרה' על בית מלך יהודה גלעד אתהלי ראשהלבנון
אם לאאשיתך מדברוגו',וכיביתמלךיהורה הואגלעד .וכיגלעד ראשהלבנון ,ועלכןפ.רשו
גלעדולכנון דרך משל,לבנון הוא מקוםשמלבין עצותיהם של ישראל ששם המזכת שמקריבין
עליו,ואין לבנון אלאביהמ,ק .ונלער הוא גל עד שהוא מקום המשפט אשר חרות על לוחות
הערות ומשם המשפטיוצאלאור .וגלהוא מלשקגלנעול ,שהואנררףעםמעיין שמשם המשפט
נובע לעם ישראל .והמהיחדיו תחתיד מלך יהודה ,וע"כ אמר על בית המלך גלעד אתהלי
ראשהלבנון .ועל ררך זהפ.רש ר"אבן פדח אמרו מתושבי גלער שהיהמיושבי לשכתהגזית
שנקרא על דרךהכינויגלעד ,אולם מה שאמר ובשני שבטים היה חלקו וכו' ודאי דלאו מקראי
יליף להא אלא מאורת אנדה היתהבידו ,ור"ח בר פפאנתן טעם לשמותנ' המקומות שביהודה,
זהו הפירוש הנכון בדברי ר"אבן פדת ,והוכלתי אתהרז"וו אף שלא באר את הדבר כל צרכו
לפי שעכ"פ כבר פגעונגע בזה הכיאור:
אמנם מה שנאמר שם סתם שאליהו ארבעה שמות היו לו ויערשיה וגו' וביארו
טעמן של אלו השמות ,יסודו של דבר היא בב.ר פע,א ,אמרושם.אליהו משלמי ,ר' אליעזר
אמר משלבנימין דכתיב ויערשיהואליהוגו' ,רבי :הוראי אומר משלגדה.הההידויאמראליהו
חזית למיסר (כלו,
התשבי מתושבינלער .א"רפלייפיברנהוראימאן
כן
שנקראובני גד תושבי
יהגלעד (יהושעי,נכיה .ועל שםאלוהעריםנקראו
נלעד) .דכתיבויהי להם הגבוליעזרוכלעי
תושבי גלעד) ,מהמקיים ר' אליעזר קרא דר' נהוראי ,מתושבי נלעדמיושבי לשכתהגזיתהיה
(וכמו שפירשתי ועיי' במ"כ .ואולי שצריך להגיה ר' אלעזר והוא ר"א בן פדת) ,ומה מקיים
ר'נהוראי קרא דר"א ויערשיה ואליה אלא מדרשותהן .בשעהשהיה הקב"ה מרעיש עולמוהיה
מזכיר זכות אבות ,בני ירוחם והקב"ה מתמלא רחמים על עולמו 1,והנה נוסחאזו ודאי אינה
הגונה .וג" הערוך ערך יערשיה ,בשעה שמרעיש עולמו אליהו עומר ומכיר זכות אבות,בני
ירוחם הקב"ה מתמלא רחמים עלעולמו .וכעיןזוגי' הילקוט עה"ח ,בשעה שהוא מרעיש את
עולמואליהומזכירזכות אבותוהקב.ה מתמלא רחמים ,והזה בעל מ"כ מוחק מלת שהיהוהגיה
כשעה שהקב"ה .גם הגיה עלפיהילקוט בפרשהאליהומזכיר .והדברים מתמיהין דאיךמקיים
ר' נהוראי קרא דר"א שהרי עפ"י דרשותיו אליהר משל בנימין הוא כר,א דקרא בכניבנימין
כתיב,ואיאליהו משל נד כר' נהוראיאיך נזכרביןבניכנימין ,ובאמת לא קשהמירי מהמקיים
י':הוראי קרא דר"א ,שאליה שפכרבבניבנימין לאו אליהוהנב.א הוא אלא אחר ששמו אליה,
ובתחלה כתב בעל מ"כ אלא מדרשותוכי' שמות אלואינן שמותכני אדם אלא נקראוכן ע.ש
זכות אבות וכרמפרש ואזיל ,ואלוהרברים נכוניםהם .וכלו' שאין במקרא שמותכני אדם כלל
לא של אליהו ולא של אחר ,וזה מסכים עם נוסחת הילקוט כמלכים ,כי שם נוסחתו ,כשעה
שהקב"ה מרעיש עולמו מזכיר זכות אבות בני ירוחם הקב"ה מתמלא רחמים על עולמו ,ולא
נזכר אליהוכלל .ודרשו ויערשיה ,וירעיש יה ,שהקב"ה מרעיש ,ואליה וזכרי ,ואל יהו זוכר,
שהואמזכירזכותאבות שנקראואלים.וכמו שדרשו הבו לה'בזי אליםבני אברהםיצחקויעקב.
ואח,כ דורשבני ירוחם הקב"ה מתמלא רחמים על עולמו (ו:וסחא והקב"ה  t(W1t'Wולא נזכר
אליהוכאןכלל .ובאמת לא הוצרך ר' נהוראי להשיב עלר"א .אלא דרך אנח אמר דבנה המקרא
לא נזכר שם אדם כלל אלא מזכירחסדיו של מקום כנגדכגיבנימן,ואולימשום מעשה דפלגש
בגבעה רמזו בהם חמדיו של מקום .אולם לר"א שאליה המוזכר כאן הוא שם אדם והוא אליהו
הנביא אליביה אמרו בתנחומא שכל הארבעה שמות הם שמותיו של אליהו הנביא ודרשום נ"ב
ע"נ הדרך אלא שאליהו הוא הוא המזכיר זכות אבות:
וספרו שם בב"ר .פעם אחת נחלקו רבותינו בדבר אלו אומרים משל נד ואלו
אומרים משלכנימין .כא ועמדלפניהם אמר להם רבותינו מה אתם נחלקיםעליאנימבניבניה
של רחלאני .וזה המאורע הובא לפנינו בש"ח צד ציד ובזוטא צד קצ"ט ,ושם בטיםאניאיני
אלא מזרעה של לאהוהגהתיו כאשר כתבתי במ"ע צד צ"ח ,ומגנון הלשון כוכיהשאינו מעיקר
מדראליהו אלא ניתוסף בו ,שהרי ככל הסיפורים בסדר אליהו הוא מדבר בעדו ,וכאן לא
ן
רזת שהזכרתילעיל (ם"וע.א) .רבייוחנן אמר משבט גדהיה .רבי נהוראי אמר אליהו
ניביה ,וכתתמי עלה שמיםוירד.מיעלה שמים א"ר אלעזר משמיה דר' שמעון דאאליהו
מלה אתרא
רה
רו
במה
וכיד מקודםלכן .זקשא דר'אלעזר ראמר ר'אלעזר (אולי צ"ל דר'אליעזר.והיינו בפדר"א) אליהו זה פנחס
ד אשה אלאירד מקודם
וכוץועיי"ש שהדבריםצריכיןתיקון .ויראהדמיה אהרא הוה ביה שלא היהילי
לכן משמים.וכן משמע שם מהמאמרשלפניו אעתיקהו להלן בטאמרד':
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נאמרבאתיועמדתי לפניהם ,אלא באאליהוועמרלפניהם ,אולם כבר היהבזמןהגאונים בסרר
התוספות בב"מקי"רע"ב.ידלוכן נמצא גתשובתנאון שכתב שיש בסרר
אליהו .כאשר
הז
י עליו וכו' ,כאשר הבאתי כס-ע שם ,ובעלי התו' שם הביאו הא דביר
רו
יק
חכל
אליהו רבה שנ
(ומהרצאת דבריהם מוכח שלא היה הסדראליהולפניהם .גם היתהלגאון נוסחא אחרת סמה
ן הקורא
שהיאלפנינו) .ובילקוט מלכים הביא הא רב"ר ,ואח"כניתוסףבו מאליהו רבה.יעיי
כל זה במ"ע שם:
ושורש מחלוקתם לרעתיאינומאיזה שבט הוא (וכבריש שטהשלישית שהוא משבט
לוי והואפנחס .כאשר אבארלהלן) .אלאעיקר מחלוקותםהיא אם אליהו מורע לאה או מורע
רחל .ואף שלא נתפרש לגו טעם מחלוקותס ,לאסיגר לגו הררך מלהתחקות על שורש
המחלוקתהזו.ידענוכי רחל ולאהבנושתיהן אתביתישראל ,אמרו בשר פע"א ,ורחלעקרה.
א"ר יצחק רחל היתה עיקרו שלביתכמהשנאמרורחל עקרה עיקרהרחל .א-ר אבא בר כהנא
רובמסובין (עיקר) של לאההיו לפיכך עושים רחל עיקר עיקרה שלבית .תני רשכ,י לפי
שכל הדברים תלוין ברחל לפיכך נקראו ישראל על שמה שנאמר רחל מבכה על בניה
(ירמיה ל"א  f(~tfולא סוף דבר לשמה אלא לשם בן בנה שנאמר הבן יקיר לי אפרים
(שם שם י"מ) ,והא דראב"כעיקרו במדרש רות ושם איתאמר בשם ר' ברכיה ,ויאמר כל העם
אשר בשערונו' (רות ר' י"א) ,א"ר ברכיה רוב מסובין משל לאה לפיכך הוא עושה את רחל
עיקר ,ופירושא דמילתא שהמסובין באותןנשואין משל לאההיו .שהריבועז משבטיהורה היה
ומקומו בבית לחם יהודה ,ועשו את רחל עיקר שהקדימו את רחל ואמרויתן ה' וע' כרחל
וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל (שם שם י"א) ,והא דר' יצחק איתאמר שם בשם
ראב"כ .ודרשב"יתני להנמיהתם .וברשיי בב"ר שם ,אעפ"ישהיו משבט יהודה ומבני לאה
מודים הם על רחל שהיתה עיקרה של בית והקדימו רחל ללאה .עור אמרו בב"ר פע'נ כשם
ר' פנחס בשם ר' שמואל ברנהמני ,מסורתהיאשאין עשו נופל אלאבירבניה שלרחל .הה"ד
אם לא ימחכוםצעירי הצאן (ירמיה מ"ט כ')י ולמההיא קורא אותןצעירי הצאן שהם צעירים
שבשבטים .ובפסיקתארבתירמניאפרים פהג,מיהיהירוד מכל השבטים וקטן מכולם זהיוסף
ובנימין ,אמר הקב"הבידהירורים וביד הקטנים של יעקבאני מומר את מלכות הרשעה וכו'
(ובטיב במ"ע אות רד ערכתי כל המקומות שנזכרה מסורת זו) ,והנה מיוסף יהיה משיח בן
יוסף ,אבלמיהואמבנימין ,וחשבו אלו החכמים שזה הוא אליהו ושהוא באמבנימין שהואיריר
ה' ששרתה שכינה בחלקו ,שבחלקוהיהבנויבנין ראשון ואחרון ובחלקו יהיה כנוי ומשוכלל
לע.ל .כדאיתא בספרי וזאת הברכה פי' שנ"ב (ועיי"ש במ"ע אותי') .זהו טעמם שאמרו שהוא
מזרע רחל;
אמנם תחלתדבריו שלאליהו שאמרלאחאב.חיה' אשרעמדתילפניוונו' (מ"אי"זא').
והוא כופל אלו הרברים לעובריה (שם ףח ט"ו) הי ה' צבאות אשר עמדתי לפניווגו' .והנהוו
הלשון מורה שהיהאליהוידוע להם מכבר שהיה עומד לפזי ה',ועדיין לא נזכראליהו בשום
מקום ולא שמענו משומאומה .ומה שאמרו במדרש שמואל פ.ח והובא בילקוט מלכים שם.
שהיה עומד לפני אחיה השלוני .אם דבר זה היתה ממורת הנה יפורש שהיהירוע להם מכבר
שהיה תלמידו של אחיההשלגי .אבל דברי המדרש מראים שאינם אלא השערת הלב לפרש
המקרא ,וזרות המקרא הזה עוררה לשטה השלישית שנערכה כאן ,והיא שאליהו הוא מזרע
לאה אמנםאינו משבט נדכי אם משבטלוי .ואליהו הוא פנחם;
שנינו בפסיקתא סכתי פידפי'ויקחאליהו .כך פתח ר' תנחומאבי ר'אבא .ובנביא
העלה ה' את ישראל ממצרים (הושע י"ב י"ד) זה משה .ובנביא :שמר (שם) זה אליהו .אתה
מוצאשני נביאים עמרו להם לישראל משבטו שללוי ,משהראשוןואליהואחרון .ושניהםגואלין
את ישראל בשליחות .משה נאלם ממצרים בשליחותועתהלך ואשלחך אל פרעה (שמותג'י').
ואליהו גואלם לעתיד להא בשליחות הנהאנכי שלה לכם אתאליהוהנביאונו' (סוףמלאכי).
משה שגואלם ממצרים תהלה עוד לא חזרו ונשתעבדו כמצרים .ואליהו כשיגאל אותם מן
הרביעית מאדום עודאינם חוזרים ומשתעבדים אלאהיא תשועתעולם ,ואתמוצא שמשהואליהו
שוין זה לזה בכל דבר וכו' ,ומונה שם זה הדרשן כ"ט דברים שהיו שוין בהן זה לזה .ואמר
אלא בדבר אחד אתה מוצא שמשה גדול מאליהו ,שלמשה :אמר ואתה פה עמוד עמדי
(דברים ה' כ"ח) ולאליהו נאמר מה לך פה אליהו (מ"א י"ס מ') ,ויראה שדעת זה הדרשן
שאליהו זה פנחם אף שלא אמרבפירוש רקשאליהו משבםלוי .ושטהזו פרצה בכמה מקומות
כאשר אטדרם:
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בפרקי דר,אפמ.זוהובאבילקוטפנחס ,הסב הקב"ה שמו של פנחם בשמו שלאליהו
ז"ל מתושבי נלער שעשו ישראל תשובה על ידו בארץ גלער (כן הגיה הרד"ל ופי' במעשה
ומרי) שנאמרבריתיהיתה אתוהחיים והשלום (מלאכיב' ה'),ונתן לוחייהעוה"זוחיי העוה"ב.
מתןלוולבניו שכר טוב למען כהונת עולם ש ':והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהרת עולם
(במדבר כ-ה י.נ) ,ובשטהזו תפם בתרגום יצתן וכבר הזכרתי כל זה במ"ע צד צ"ח ואוסיף
כאן שבפרשת וארא בפסוק ושניחיי קהתוגו' תרגםושניחיי דקהת הסידה מאהותלחין ותלת
שניןחייא עד דחמאית פוחם הוא אליהו כהנא רבא דעתיר למשתלחא לגלותא דישראל בסוף
יומיא .ושטהוו היא המפורסמת עד שמצא הראב"ע עצמו לחלוק עליה וכתב בפ' פנחס ,ומלת
אחריו לאות שמת ואצואליהוכלל.ובלי ספק שפרסום שטהזו היא עלפי הגמרא דכ"מ קי"ר
ע"א ,דם"ל לרבהבראבוהדאשכחיהלאליהוכן .ורמזתיע"זג"כבמ"ע שם ,ואמרו שם דאשכחיה
בבית הקברות של עכו-ם ואיל לאו כהן הוא מר ,ופירש"י דאיכא למ"ר דאליהו הוא פ:חכ
דכתיב ביה קנא קנאתיוכן בפינחס בקנאו אתקנאתי.ואולי מקורו כפדר"א פכ"ט ,דשם אגדה
מתמיתבענין המילה וז"ל .וכךהיו ישראלנוהגין למול עד שנחלקו לשתי ממלכות ,ומלכות
אפרים מנעו מהם את המילה .ועמר אליהו ז"ל וקנא קנאה גדולה ונשבע על השמים שלא
להוריד טל ומטר על הארץוכו' .נגלהעליו הקב"ה ואמרלו .מה לך פה אליהו ,אמר לו קנא
ק:אתי (מ"א שם) ,אמר לו הקב"ה לעולם אתהמקנא .קנאתבשיטים עלנילוי עריות וכו' וכאן
אתה מקנא.חייךשאין ישראלעושיןבריתמ.לה עד שאתה רואהבעיניך .מכאן התקאו החכמים
שיהיו עושין מהגב כבוד למלאך הברית ש:אמר ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה כא
(מלאכינ' א') וכו' ,והעתיקו הרד"ק במלאכישם .ובזוהר פ' לך לך צ"ג ע"א אמרו שהיא ענשו
של אליהו שאמרכי עזבובריתךבנ"י .א"לחייך בכל אתר דהאי רשימא קדישא רשימו ליה
בני בבשרהון את תזדמן תמן ,ופומא דאסהיד דישראל עזבו .הוא ימהיר דישראל מקיימיןהאי
קי.מא .והאתינן על מה איתע:ישאליהוקמי קוב-ה על דאמר דלטורא עלבנוי;
ואעתיק כאן הסיפור ממדרש משלי פיט שרמזתי עליו במ"ע שם שהזכירוהו התו'
ביבמות ס"אע"אובכ"מקי"דע"בוהובאבילקוט משלי ר' תתק"מר .וז"ל כפי הוצאת מוהרש"ב,
מעשה בר"ע שהיה חבוש חגית האסורים ור' יהושעהגרסי היה משמשו .ערביו"ט :פטר משו
והלךלביתו ,באאליהו ועמדעל פתחביתו ,איל שלוםעליךרבי .איל שלוםעליך רביומורי.
איל כלום אתהצריך .איל כהן אני וכאתי להגיד לך שר"ע מת כבית האסורים ,מיד הלכו
שניהם לבית האסורים ומצאו פתח שער בית האסורים פתוח .ושר בית המוהר היהישן וכל
העםשהיו כבית האסוריםהיוישנים ,והשכיבו את ר"ע על המטהויצאו ,סיר נטפל אליהו זכור
לטובוינוטלועלכתיפיו .וכשראהרייהגרסיכך אמרלאליהו ,רכי הלא אמרתליאניאליהוכהן
וכהן אסור לטמא כמת ,א-ל דייך ר' יהושעבני .חם ושלום שאין טומאה בצדיקים ואף לא
בתלמידיהםוכו' .והנהלפיאותוהסיפוראף שלא נאמר בפירוש שאליהו הוא פי:הם יראה שכל
הסיפור נתהווה על זה ה.סוד ,ובילקוט ריש פוחם הובא מאמר שלא נרשם מקורו רק סתם
מדרש .אמר ר' שמעוןכן לקיש פנחם הואאליהו אמר לו הקב"ה אתה שמת שלוםבין ישראל
וכדי בעךהז אף לעיל אתה הוא שעתיר ליחן שלום ביני לבין בני ש ':הגה אנכי שולח וגו'
והשיב לב אבות על בניםוגו' .וכבמדבר רבה וכן כת:חומא בענין המרגלים ששלה יהושע
לירחו ,שנו רבותינו אלו פוחם וכלב וכו' .מה עשתה רחב נטלה אותם להטמינם .אמר לה
פוחםאניכהן והכהנים נמשלו למלאכים שנ'כישפתי כהן ישמרו דעתוגו'כי מלאךה' צבאות
הוא (מלאכי ב' ז') והמלאך שכקש נראה מבקש אינו :ראה וכו' .לפיכך אמר לה פ:חס .אני
כהןואיניצריךלהטמ(י)ן .הטמיני לכלב חבריואני עומדלפניהןואינןרואיןאותי ,וכן עשתה
שנאמר ותקח האשה וגו' (יהושע ב' ד') ותצפ:םאין כתוב כאן אלא ותצפנוהרי שלא הטמינה
לפוחם אלא לכלבוכו' .והנה הגדהזו מתמהת אתשומעיה.היכן שמענו שהכהנים .אפילו אם
הםכהניםגדולים .תהיה בירם להיות רואהואינונראה,ואין דרך להשקיטהתמהוןהזה אלא אם
נאמר שבעל הנדהזו דעתוכי פנחם הואאליהו .אמנם באליהו לפי משמעות הכתובים היתה
ביכלתו טרם הלקחו מעלפני האדמה להיות ::לה ונכסה .כי כאשר אמר לאחאב .אם יהיה
השנים האלה טל ומטר ,לא עזב את מקומו רק עפ"י מצות ה' לך מזה ופנית לך קדמהונו'
וילך ויעש ברבר ת' ונו'
(מ"אי-ז ג') .ולא ברח מלפגי אחאב ,כמו שהכתוב מע
אחאבידונו'עלי
(שם י"ח א') .והקפיד הכתוב
(שם שםהי) .ובשנההשלישית :צטטה לך הראה אל
בזו הלשוןואמר.וילךאליהו להראות אל אחאבוגו' (שםב') .ואומר ויאמראליהוונו'כיהיום
אראהאליו (שםט"ו) .ותהתפסוהכתוביםבלשונם שיהאנראה .לשוןשמשתמשין בהעלהגלות
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כבוד ה' והגלות המלאכים ,כמובסיפור על אשת מנוח(שיפטיםי"גג'וכ"א) 1.והנה דעת בעל
האגרההזו שניתזה לפנחס המתנההזו מעת שנכרתלו ברית כהונה ולאהיהצריך להטמן ,רק
שלא אמר לרחב שהוא לבדונתייחד בדבר זה ותלההענין בכהונה בררך ענוה:
וכלפי אלו השטות :מצא חבילה של חכמים שלא חתרו לגלות מה שהעלימו
הכתוביםולקחו הדברים כמו שנאמרו בפשוטן ,בב"ב קכ"א ע"ב ת"ר שבעה קפלו את כל העולם
כלו ,מתושלח ראה אדם ,שם ראהמתישלח .יעקב ראה אתשם .עמרם ראה אתיעקב .אחיה
השלוני ראה את עמרם ,אליהו ראה את אהיה השלמי (כמושהזכרתילעיל)ועדייןקיים .וכתבו
התוכפות האי תנא סבר דאליהו לא הוה מנחם .דאי הוה פנחם בבציר משבעה הוה מצי
לאשכוחי דיאיר ראה יעקב וראה פנחם וכו' .איברא דמבר~תא זו לא מוכח אם משל לאה
ומשבט נדהוה אומזרע רחל הוה ,ובת:חומא פ' נשאלי נלעטוגו' אמר הקב"ה אם יאמרו לך
עכו"ם (ונוסחא אחרת אם המאים יאמרולך,שאין הקשה מחיה מתים .אמור להםהרי אליהו
מעידשהחייתי המתעלידו,הויאומרלי :לעד שהיהאליהו מתושב'גלעד .הרי שלקחומתושבי
גלעד כפשוטו,וכעין זה כבמדבר רבהפי"דלי גלעד וכו' והאריכו שם ,ועכ"פ תפסו בלשון
שאינה מכרעת משלמי הוא:
אמנם הפייטנים תפסוכי תחם הוא אליהו וימרו בבהמ"ז לברית מילה .הרחמן הוא
ישלח לנו כהן צדק אשר לוקח לעילום עד הוכן כסאו (של הרחמן) כשמש ויהלום וילט פניו
באדתוויגלוםבריתיהיתה אתו החיים והשלום,וכן כפיוט אליהו הנביא וכו' למוצאי שבת ,איש
אשר קוא לשם האלאיש בושר שלום עליד יקותיאל (זה משה) איש גש ויכפר עלבניישראל.
וכן תפסו המקובלים ברעיא מהימנאפ'צו כ"ז ע"ב ופ' פנתם רט"ו ע"א ופ'כי תצא רטבע"א.י
אולם זההענין שתההפייטן אתאליהו כהן צדקיכריחני לדבר עוד על אדות פ:חם,
בפ' י"ח צד צ"ולפנינו שנינו,ויראני ה' ארבעה חרשים (זכריה ב' ג') משיחבן דור ,משיחבן
יוסף .אליהו וכהןצרק .ואיתאמרא בסוכה נ"ב ע"ב משום רב חנא ברבירא בשם ר' שמעון
הסידא .ופירש"י שם ,חרשים אומנים .משיחים שניהם חרשיםלבנין בית המקדש ,אליהו חרש
אבן שבנה מזבח בהר הכרמל ומצינו שהוא עתיר להשתלח .וכהן צדק הוא שם בן נח ונקרא
חרש .ויחזק חרש אתצורףכישעיה מ"אז') ובכיר מפרשליהבמלכיצדק .שכא לקראת אברהם
וברכו וחוקו ,וקראו חרש על שםבנין התיבה שבנה עםאביו .וט' לאיודה על פירוש זה שהוא
רחוק,וכיהיכןמצינו שמשיחבןיוסף יהא עסוקבבנין ביהמ"ק ,ושם בע"א נאמר שיהא :ופל
ונהרג במלחמתנונומגוג .ועורהיכן מצינו על שםבן נח שיהא עתיד להשתלח ,אמנם פשוטן
של דברים שראה הנביא חרשים לפי שבאולירות ארבע קרנותהגוים ,ועל מהשעתידין לעשות
ולא על מה שעשו קרוים חרשים .וגילו חכמתו ז"למי המה אלה ,והנה שלשה מהם גורעים
לנו,וישעלינו לבארמי הואכהן צרק .ושאין זהאליהו שכמהוהפייטן כהן צדק הוא מבואר
י וכבריש שמפרשיםובכללם הרלג'ג שמלארזה פנחסהיה .ואל תתמה על מה שנאמר כששלחה
איזבלאליו והפחידתו .ויראויקםוילך א 5נפשו וא' (שם י"ט ג') שאין הכתוב אומרויירא אלאוירא .ראה
שטוב לו ללכת למקום שנפשו " nSDוהוא עד הר האלהים חורבה .כמסופר שם .ואעתיק דברי הזוהר פ'
ויגש ר"ט ע"א .א.רחייא וכי אליהו כיון דאיהו גוזר והקרה  O't~Dוכו'היךדחיל איחו מאיזבל וכ.':
איל ר'יוסי הא אוקמוה דצדיקיא לא בעאן יאטרהא למריהון באתר דנזקא אשתכחת לחולעינא כגוזנא

מיה

דשמואל דכתיב איך אלך ושמע שאוץ והרגנ' וכו' .איל אנא
שמענא דהא באליהו לא כתיב ביה
וייראוילך אל נפשו .אלאוירא .ראיה המא .ומה המא אלא המא .דהא מכמה שנין אזל בתריה מלאך
המות ו5א אתמסר בידיה והשתא וילך א 5נפשו .מאי וילך א 5נפשו אז 5לקיומא רנפשא .ומאן איהו
אילנא דחייא לאיתרבקא תמן .תאחזי כבהו כתיב את נפשו והפא כתש אל נפשו וכו' ולא מית כשאר
בניעימא
.בגין דכולא איהו מאילנאדחיי ולא מגועפר .ובגין דא אסתלק לעילא ולא מית כארח כלבני
עלמאוכו' .תאהזי והנה רכב אשוגו' דהאכדין אתפשיט גופא מן רוחא ואסתלק דלא כשאר ארח בני
ע5מא ואשתאר מלאבא קדישא כשארקדישיעליוגין ועביד שניחותא בעלמא .והא אוקמוה .דנסין דעביד
קב"ה בעלמא ע 5ידיה איתעבדן וכו'; י רעיא מהימנא הוא משה רבינו .וכולל בחיבורו הדברים
שנאמרו במתיבתא ררקיעא אחר חתימתהתלמוד .והוא משבח את ספר הזוהר(פ' נשא קכ"ר ע"ב ובהעלותך
קנ"גע.ב ופינחס רקב ע"א) ומפורשים הדברים פ' צו כ"ז ע"ב ופ'כי תצא רפ.ב ע"ב .והוא מדבר ay
בוצינא קרישא הוארשב.יועם אליהו ועם הסבא דסנין הוא ארם הראשון ומארי מתניתין ורבנן (משפטים
קייטע"א .פ' צו כ"זע"ב .פ' פנחס רגז ע"ב ורל.ח ע"ב ופ'כי תצא רפ"א ע"ג) .וקריליה לאליהו תלמיד
חבר (בפ' צושם) .וע"ענענין ~ NaDואליהו פ'כי תצא רעיו ע"נ ורע"ט ע"ב:
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שהרי מנה את אליהו בפירוש .ואני פירשתי הענין בפסיקתא רבתי דהחרש פטיו .והוא ג"כ
כפסיקתאדר"כ .שדרשו שם וכשה"ש רכה פ"כ ,ענהדודי ואמרליוע' .ענהע"י אליהו ואמר
ליע"י מלך המשיח ,ודרשוכי הנה הסתו עבר ,על מלכות הרשעה (עיי"ש במ"ע אות צ.א),
הנצנים נראובארץ .דרשו ר' יצחק ור' ברכיה בשמו שהם ארבעה חרשים ,ונסדרושם .אליהו

ומלך המשית ומלכי צדק ומשוח מלחמה(ואולימכאן לטדרשיי לפרש כהן צדק על שםבן
גה שהואמלכיצדק).וכתכת.שם .משוה מלחמה הוא משיחבןיוסף .ולא בכהן משוח מלחמה
קמייריאלא בשר צבא המלחמה וראיה ממדבר רבה פי"דוכו' .וארחיבכאן קצת הדברים שם
ברבה דרשו המקראלי גלעדולי מנשהוא' (תהלים ס' ט')ובענין המשיחים י"א שבעה שנ'
והקמנועליו שבעה רועים (מיכה ה' ד') .ויש אומרים שמונה .ושמונהנסיכי אדם (שם) .ואינו
אלא מה שמפורש ארבעה ,וטנ' ויראני ה' ארבעה חרשיםוגו' .ואלו הן ד' חרשים .דוד בא
ומפרשילי נלער זה אליהו שהיה מתושבי נלעד,לי מנשה זה משיח שעומדמבניו של מנשה.
שנאמרלפניאפריםובנימין ומנשה (תהליםפ'נ') .אפרים מעוז ראשי (שם מ')זהמשוח מלחמה
שבא מאפרים שנ' בכור שורו הדרלו (דבריםל"גי"ז) .ויהודה מחוקקי (תהלים שם) ,זה הנואל
הגדול שהוא באמבניבניו שלדודוכו' ,ויפההעיר שם הרד"ל רס"ל דאליהו משלבנימין והר'
י שורוחמיר (בראשית ליב )'1
חרשים הם מאפריםובנימין ומגשהויהורה .ובב"ר פעיהויהיל
שור זה משוח מלחמה שנ' ככור שורו הדרלו .חמור זה מלך המשיח ,שנאמרעני ורוכב על
חמור (זכריה ט' ט')י ועור שם שורזהיוםףוכו' .ובשה.שזוטא נופת תטופנה שפתותיך כלה
בשה"ש ד'י"א)! .ה משיח הצדיק שהואעימרמיהודה ,ד"א זה .משוח מלחמה שהוא עומרמיוסף
ואכן מקנין זה לזה שנ' אפרים לא יקנא את יהודה ויהורה לא יקנא (יצר כתיב) את אפרים
 .ובתנחומא ריש בראשית,
(ישעיהי-אי"ג) .מכל זה ראיהכי משוח מלחמה זה משיח בןייסף
משלחי רגלהשור .זה משיחכן יוסף שנמשל לשור ,וחמור זהמשיחבן דוד שנאמרעני ורוכב
על החמור .ולפי שתחלת מלחמתן של ישראל בעמלק היתה ע"י יהושעבןנון משבט אפרים
דרשו שאף לעתיריהיה משוח מלחמה מאפרים והוא משיה בן יוסף.י אולם מי הוא המשיח
הבא ממנשה.אין זהכי אם כהן צדק שהוא פנחם שאמרו עליו בב"ב ק-ט ע"ב דאת .מיוסף
שפטפטביצרו,דהיינו מצר אמו ,ולדעת המדרש הזה היתה מתות מנשה ,אולם מה שנקרא
מלכי צדק ,אםא.נו טים וצ"ל כהןצדק .נאמרשכינו את הכהן הגדול מלכיצדק .והוא דבר
ואליהו לחוד:
שא.נורחוק .ועל כל פרם
פנחסיל
חה
הי
ואל תתמה שאף פנחם
ויעתיד להשתלח והוא אחר מהד' חרשים ,שמשם שמביאין
ראיה שהיא פנחם הואאליהו משם נביא ראיה שפוחם הוא כהן צדק שעתיר להיות אחד מד'
חרשים ,ואסדרכאןדבריחוקרים ופרשנים שהם ההד"קוהרלב"נ .במלכים א'י"ז כתב הרלכ"נ,
וראוי שתדע שכברהסכימו קצתרז"לכיפנחםזהאליהו ,מפני מהשמצאוביניהםמן ההתיחסות.
והנה נזכר בתורה שהשי.תנתן לו בריתו שלום .ואמר הנביאבריתי היתה אתו החיים והשלום
(מלאכי ב' ד') ,ולזה ידמה שכבר נתן השם לפנחס אורך ימים נפלא ,והנה מצאנו שהיה
כהןבימי פלנש .ובימי דוד מצאנו כתיב ופנחס בן אלעזרנניד היה עליהם לפנים (ו)ה' עמו
(דהי-א ט' כ') ,יכבר בארנו בספר שופטים כי הוא היה מלאך ה' שנראה אל גדעון ואל (יפתח)
(מנוחן והיהנושאאותו רוח ה' כמו מלאךה' .כמו שמצאנו נ"מבאליהו .ולזה אמר ותורה יבקשו
מפיהוכי טלאך ה' צבאות הוא (מלאכי שם ז') .ולזאת הסבה אמר לפנים (ו)ה' עמו .והנה
מצאנו באליהו שאמר לשיית קח (את) נפשיכי לא טובאנכי מאבותי (מ"אי"ס ד' ,כלו' שלא
! ולדעתי ששורש תקוה זו ואמונתה הצמיה בשרידי מלכית אפרים .וכשם שקיוו ביהודה על
משיחבן ר!ר כךקיוו בשאר השבטיםעל משיח בןיוסף שהוא מזרעאפרים .ואה"ב בזמנו של בר כוכבא
נתקבלושניהם .כאשר אעיר עורע"ז להלן .וגפסיקתא רבתיבפי' רשוש אשיש (קצב ע"כ) נקרא משיה
בשם אפרים משיח צרקנו .וכן שם (קם-ג) אפרים משיח צדקי .ואוליכלאילו האגדותהזריתבפי' רקומי

אורי ובפי' טוש אשיש שרשם באורירי אפרים .וכן הבינו המקובלים .שבעל הרעיא סהימגא הוא קורא
אותו משיח גן יוסף בפ' פנחס (רמ'ב ע"ב) !נפ'כי הצא (ריעו לא)! .גש בלק (קצ'ד ע"ג) קורא אוחו
משיחא דאפרים .ובפ' פנחס (ר"5ג ע"ב) מגיח בן אפרים .ובזוהר חדש (דפ!ס אמסטרדם תס"א) פ' בלק
(מיה ע"א) נחזיונזת לסוף יומיא באלף שתיתאה תלת קרבין דיעבדון בני ישמעאל בהדי משיח אמר.
וסשיחא דא משבטא ראפרים הוא !מזרעא דירבעםגן גבסהוי .מבריה דאניה ד;ולמא סח .וההיא יומא
דמתאתילירליהבר .ואתנטיל מבי ירבעם למרברא .ותמןנטלין ק"עגברין בלההוכאין משבטא ראפרים
רלא איטתכהו כחנגא דירבעם .ומהאי בריה דאכיה נפיק האי מבניחא:
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אמרכי טוב מות.מחיי כדרך שאמר יונה) ,ר"לשאיןלי לחיות תמיד בזה העולם אבלימות
כדרך כל הארץכילא טוב מאבותיו ,ומצאנו ג"כ שלא מת בעת אשר לוקח מעל ראש אלישע,
וזהכי אחר זה כא מכתב אל יהורםבן יהושפט כמו שנזכר בספרדה"י (דהי"ב כ"א י"ב) ,והנה
יתבארכיזההיה אחרזה .לפי שאלישע לאהיהנביאכי אם אחר שלוקח אליהו מאתו כאמרו
:חה רוח אליהו על אלישע (מ"ב כ' ט"ו) ,והנה מצאנוכי אלישע :באכימי יהושפט כאמרו,חי
ה' [צבאות] אשר עמדתי לפניוכי לולא פני יהושפט נמלך יהודה] אני נושא וגו' (שםנ' י"ר).
וזה לאות כי אליהו היהחי אחר זה ,ואם אמר אומרכי ככר כתב זה אליהו קורם מותו וכא
המכתב ליורם אחר מות אליהו ,אמרנולו בלתי אפשר הואוה .כי ככרנכ.ילו ברברים ההם
ענינים לא יתכן שיאמרם ה:כיא קודם היותם ,והוא מה שבהו על שלא הלך כדרכי אבותיו
הטובים והלך בדרכי מלכי ישראל והרג אתאחיו ביתאביו הטובים משו ויעד אותו שישינהו
עונש :פלא על זה ,כמו שנזכר שם ,וזה לא יתכן שיעיד בו הנביא קודם העשות החטאים ,כי
אעפ"י שיראה הנביא באיש אחד שכבר יחטא חטא מה .הנה האיש ההיא יוכל להשמר שלא
יחטא,כי השי"ת לאיכריח האדם שיחטא .ושמו בעל בחירה כרי שימלט מהרעות הנפשיות
והגופיות .כמו שכארם בשלישי מספר מלחמותה' .והנה אם לא היה יכול להמלט מזה לא
היהראוי שיענשעליוכי הוא אנום בעשיית החטאההוא .וזה מבוארמאד .ולזה הוא מבוארכי
לא מתאז אליהו ולא נעשית בקשתו במה שאמר קח נא את נפשי .ולזה תמצא שאמר מלאכי
הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא עם היא הידיעה ,ולפי שמצאנו זה האורך הנפלא מן

החיים לאליהו והנה מצאנוהו ג"כ לפ:חם כמו שזכרתי ,ומצאנו בשניהם נשיאות רוח ה' אותם
כאילו הם מלאכיה' .ומצאנו בריתחהיים לפנתם כמושזכרנו .הנהמן הראוי שנאמרכי פ:חם
זה אליהו ,כייותר ראוישיפח זרות אחד משיונחו שתיזריות .והנה אמר שהוא מתושביגלעד.
כי שם נתיישב כימיםההם .והש היה דרך פ:הס שיהיה נעלם זמן ארוך מהאנש.ם ואה,כ היה
נראה .כמו שיראה במה שזכרנו בספר שופטים (וקצת מאלו הדברים הם בראב"ע סוףמלאכי.
עיי' להלן מאמר ב') :ואעתיק דבריו שכתב שםסי' ו'ח' .כתיב וישלח ה' איש נביא אלבנ.י
ויאמר להם כה אמר ה' אלהי ישראלוגו' .ואח"כ בפסוק "אויבא מלאך ה' וישב תחת האלה
וגו' וגדעון בנו חבט חטיםוגויייראאליו מלאך ה'וגו' .והנה בענין ה:כיא שנזכר אמרו בסדר
עולם(וכן פ"רשייו"ר"דק) שזה היה שחס ,והרלב"נ הוסיףואמר .שהמלאך שנזכר אח"כ הוא
הואהנב.א שנזכר בתחלה .ואמרוהנה שלח השי"תנביאו אז לבריוכו' .ויראה שזה הנביא היה
פ:חם כמו שזכרו רז"ל:11 ,מצא] בפנחסבימי דוד שהגיר הכתובכי לפנים ה'עמו .והנה חיה
זמן ארוךמאד .ולזה אמרוכי פנחס הואאליהו.כי כבר התבאר שאליהו ג"כ חיה שזים רבות,
וככריעד מלאכי שהשייתיביאהובימי הגאולה .אמר הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא
וגו',ואין לאומר שיאמר שכבר מת אליהו קודם שהתנבא אלישע כמו שאמרכיהיום נה' לקח

את] ארכיך (לוקח מאתך) [מעל ראשך] (מ.בב'ג' וה') ,וזה שככר מצאנו שהגיע מכתב מאליהו
אחר זה ,כמו שנכותר שם בע"ה בתפר דה"י ובספר מלכים ,ויש לשואל לשאול אחר שהיה זה
ה:ביא קיים א.ך לא הוכיח לישראל כל ימיו ולמה הוצרכו לנבואת דבורה ,וידמה שנאמר
כהיתר זה דםפק שהוא לא היה מתנבא רק לעתים רחוקות .ולא היה בו כח יתישר בו להנהיג
העם .ולזה ג"כ תמצא בזה המקום שהוצרך למנות גדעון על פועל מלחמת מדין ,ואפשרכי
כמו שהיה אליהו פעם נראה ופעם :עלם כשישאהו רוח ה' אל מקום רחוק כך היה הענין
במחם ,וקאת הסבה לא שמש בכהונה גדולה כלימיו אבל שמשובניוובניבניוובניבניבניו
דורות רבים והואעדיין קיים כמו שיתבאר בספר ד"הי ,וזה כי הוא היה קייםבימי רוד כמו

שאמר ופנחסבן אלעזרבן אהרן הכהן :ניד היה עליהם ,ולא ימצא בזרע אהרן אחר שיקרא
שמו פנחם בן אלעזרבן אהרן ,כמו שמבואר שם בסדר תולדותס .ויבא מלאך ה' ,הוא הנביא
שזכר כי ה:ביא יקרא מלאך ה' ,ולזה :ראה לגדעון בהקיץ בהשתמש כל חושיו וכו' .ושם
פסוקכ"א .והנה היה האות הזה שכאשר שלח מלאךהי את קצה המשענת אשרבידוויגע בבשר
וכמצות עלתה האשמן הצור .וזה דומה למופת שנתן אליהו בהר הכרמל .והנה פעולות זה
ה:כיא דומות מצד לפעולותאליהו ,וזה סמה שיחזק מאמר האומר פ:הם זה אליהו וכו' :ובמי'
י"גח"ז כתב .הנה זה המלאך שדבר אל שוח ואל אשתו היה נביא בהכרה.כיאין מדרך הנבואה
שתהיהיחר לשנים בזה האופן הנזכר בזה המקום .והנה אחשוב שזה הנביא היה פנחם ,והנה
לא רצה לאכולמגדיהשיםכמו שלא רצה לאכול מהבשר והמצות שהביא אלפניוגדעון .כדי
וה ואשתוכי הוא מלאךה'.כדישיהיו נזהרים מכל מה שאמרלהם .והנה
לישביותר בלב מנ
י לזאת הסבה לא רצה
עלה המלאך בלהב המזבח כמו הענין במה שעשה לגדעון וכו',ואיל
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הנביא לגלות שמו כיאז לא היו מאמינים מאר ב:כיאים .כי דבר ה' יקראז .ולהוסיף להם
האמנה בדבריו העלים מהם מי הוא :ואוסיף כאן שבסי' כ' ,ויעל מלאך ה' מן הגלגל אל
הכפים וגו' ,תרגם המתרגם וסליק נביא בשליחותמן קרם ה' ,ורשיי ורדףהביאו מסרר עולם
זה היה פ:חם ,והרלב"ג כתבוזה המלאך היה:ביא וכו' וידמה שזההנביאהיה פ:חם וכו':ויש
להעיר על מה שהזכיר ראיה ממעיטה פלגש בנבעה ,שאף הרד"ק כתב שם ,ואמר ופנחס
אלעזרבן אהרןהכהן .משי שלאיאמינובני אדםכי אותו פנחםהיה.לפי שישלומשנות 1.ער
הזמן ההוא יותר מג' מאותשנה .לפיכך יחמו ער אהרן ,וחיהזמן רב כי האל ית' הבטיחו בזה
על אשר קנא בשטים ,ואמר המי נותן לו את בריתי שלומי ואמר בריתי היתה אתו החיים
והשלום ,ועל פנחס אמר ,ומקצת רז"ל אמרוכי בחס זהאליהו .וקצתם אמרוכיאליהו מבני
בנימין היה ויש להם סמך בזה בדה"י ע"כ; והנה על זה יש להשיב שבעל סדר עולם כתב
בפי"ב שוה היהבימי בושן רשעתים,וכן הוא לפנינו בפי"א צר":ז(וכן פרשתיאני בספרי מ"ע
אל ס'שופטים שמאורע זה בתחלתימי השופטים היה) ,ועלכןאין לתמוהשעדיין היה פנחס
חי .אמנם האמתשרז"למעידיןעלאריכוותימיו .שלדעתם חיבימי יפתח ונענש על שלא התיר
לו אתנדרו .והואלפנינו פי"א צד נ"ה (ובב"ר פ"ם ובויקרא רבה ובת:חומאםיף פ' בחוקותי
ובקהלת רבהפ"י בפסוק עמל הכמילים תיגע:וונו').י אבלכענין הסתלקותו שלאליהווגניזתו
והמכתב שכא אל יהורם ממנו אחר שנננו אדבר בזה עוד להלן בע"ה במאמרב' .וברבה
ובתנחומא פ' פ:חםאמרו .לכן אמורהפינותןלו אתברית.שלום.שעייין הואח
.וקיים וכה'א
ר
מ
א
נ
בריתי היתה אתוהחיים והשלוםונו' .והגה פירשו זה המקרא על פ:חסיועליו
כי מלאך
ה' צבאותהוא .שהואחיוקיים ההוא מלאך הברית במלאכישם .שהמקראות על פנחם נאמרו.
שהנביא בא להוכיחם כי חלל יהודה קדש ה' ואהב וכעל בת אל :כר .והכהניםשבימיו אצם
הולכים בדרך שכבש להם פנחם .ועליו :אמר והשיב רביםמעון .ולא באו לומרכי פנחם זה
אליהו אלא שפנחס נכרתלו כריתההיים והשלום והוא היוקיים ,וכשהכתובאומר .המי שלה
מלאכיופנה דרךלפני ופתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר
אתםהפציםוגו' ,מלאכיזהאליהו שמפנה את הדרךכמו שמסייס ופירש הדבר הנהאנכי שולת
לכם אתאליה הנביא וגו' .והארון זה משיח כן דוד .ומלאך הברית זה פנחם .והנה הם הם
החרשים אשריבואו לידות קהותהגוים ,וכהן צדק הוא פנהם ,אלא שלא דבר מלאכי ממשיח
בן יוסף ,לפי שאמרועליו שסופו ליהרג (ואשלים בזה הדיכוא במאמר ב');
ורואהאני שראוילי עוד לדברבענין משיחבן יוסף ולהוסיף על מהשכתבתי .הנה
לפנינופייח צד צ"ז ובמקומות שרמזתי עליהם והזכרתים:אמר .אמרו לו לא כהן אתה לא כך
אמרתה לאשהאלמנהאךעשילי משם עוגתוגו' ,אמר להן אותותינוק משיהבן יוסף היה ורמז
רמותילעולם שאני יורר תחלה לבבל ואח"כיבא משיח ,והוצרך לרמז על זה לפי שלא נמצא
זכר לרכרי בואו ,ועכ"פ לא טעם טעם מיתה עור מעתשההייהו הנביא אלא שגגנו כמושוגנו
אליהו ,וכמיתתו כבר:תקיימת בו גויית ארה"י .אמנם כפרר"א פל,ג שנתו בשם ר' שמעון,
מכח צדקה המתים עתירין לחיות .מנין אנו למרין מאליהו וכו' הלך לו לצרפת וקבלתו אשה
אלתה בכבור נרול .אמו של יפה היתהוכו' .ואב לא היה משיח בן יוסף אלא הנביאיפה.
וכירושלמי רסוכה ריש פיה דרש ר'לוייונהבן אמתי מאשר היה דכתיב אשר לא הוריש את
יושבי עכו ואתיושביצידון (שופטיםא'ל.א) .וכתיב קום לך צרפתה אשר לצידון (מ"אי"זט').

ב,

י שם איתא פנחס מה הפסיד נסתלקה ממנו רוה.ק מאתים שנה .וכתב הרר.ל סונר פנחס זה
אליהו וערימי אליהו שהזר להתנבאותבימי אחאב זה מאתים שנה ומעט יותר .אלא שקשה שכפלגש
בגבעה נזכר ששאל פנחס באוריםוחומים .ואפשר שאין זה קרוי נבואה ברוה"ק של עצמו .והנה נעלם
מהרר'ל דמעשה פלאש במנעהקדום כמושכתכתי .גם מ"ש ומעטיותר.אין מכרה שהרי אפשר שככר כסוף
מאתים שנה הזרלנבואתו אלא שלא נתפרשה נבואהזו .הרי הוא אומרחי ה' אשרעמרתי לפניו וגו' א"כ
ירעוהו שהואנביא .וטה שמגנה את שהם לפנינו צדנ"ז .הוא שכעל הספר מכתיש שפנחס זה אליהו:
עור אני רואה להעירבענין המלאך דמגזת .שאמרו בריש ויקרא רבה שנקראו הנביאים מלאכים .והביאו
שםויעל מלאך ה' מן הגלגל אל הבוכים .וכי מלאך היה והלא פנחס היה ולמה קורא אותו מלאך .אלא
א"רסימון פנחס בשעה שהיתה רוה"ק שורהעליוהיופניו נוערותכלפירים ,ורגנן אמרי אשתו של טגוח
מה היתה אומרתלו.
כמראה מלאך תאלהים (שופטיםי"גו') .כסמרה
הנהאיש האלהים באאלי ומראהי
בו שהוא נביא ואינו אלא מלאך וכו' .וזה שלא כרעת הרלב"ג .אבל לרעת ר' סימון אפשר שהוא סוכר
שפנחם היה כרעת הרלב"ג:
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ור'יוחנן אמרשמזבולוןהיה .שמגת החפרהיהוהיא בנחלתובולון ,והואג"כבב"ר פצ"חכחילוף
השמות .ומאן דאמר מאשרהיה ס"ל:מידאמו שליונההיתה .א"כ מאן דאמר משיחבןיוסףהיה
והוא משבטאפריםכמושכתבתילעיל .צריך לומר דאביו מאפריםהיהואמומבנות אשר היתה:
אמנם כל אילו השטות הם מסברת חז"ל ודרושם מהמקראות אכל בהנדת העם
ובסיפוריו לא התרו אחרייחוסומי אביו ומאיזה שכסהוא.כי לא דרש העם אחר ייחוס נביאיו
ואבותיהם .כמענה האיש אל האומרים ,מה זה היהלבן קישהגם שאולבנביאים.ויעןאיש משם
ומי אביהם (ש"א ו' י.א וי"ב) .אך ספרו והגירו את מעשיו וגדולותיו ,וגדולות אליהו היו
מפורסמים בהנדתהעם ,שהרי ספרמלכיםעל כרחבו נכתב אחרי מלוך צדקיה וחורבן מלכות
יהודהי והכותכו היה עפ"י התלמוד דב"כ (ט"ו ע"א) ירמיהו הנביא ,והסברא נותנת שקבץ את
דבריו מספרים שקדמולוכמוספרידבריהימיםלמלכייהודהוישראלוספריהנביאים שקדמוהו
חזיונותיהם ומדרשיהם .ומסיפורי העם והגדותיו המפורסמים מפה לפה .וכשנסתכל בסמון
הסיפורים עלאליהו:מצאשסיפורו בררך המספרדבריםידועים ומפורסמיםכעם.התחילואמר.
ויאמר אליהו התשכי מתשבי נלער אל אחאב ונו'.ו והנה דבריו כמו קטועי ראש .וכאילו
כבר הודיעמענינו .אין זה אלא לפי שהכליודעיםמי הואאליהו התשבי והוא שנורבפיהבל.
וכדרך שמדביים בתלמוד ובמדרשים מאליהו ,כימי לא נורע לו מי הוא אליהו הנביא ,וכן
כשמספר מהסתלקותו מתחיל ואומר.ויהיבהעלותה' אתאליהו בסערה השמיםוגו' (מ"בב' א')
ואח"כהולך ומספראיכה:היתההרבר .בסטון המספר ברבר ידוע,בי עיקרו של דבר שהעלה
ה' אותו בסערה השמימה היה ידוע ומפורסם בעם .וכן מלאכי בזמנו אמר .הנה אנכי שולח
לכם אתאליה הנביאוגו' .וכל שומעיוידעומי הואאליה הנביא שהיוענ.ניו מפורסמים בעם.
ומהרגל הדבורבו קצרו את שמו אליה תחתאליהו ,נם לא הוצרך עוד לממנו התשבי מתושבי
גלעד.כי העם לאידע עוד באחר שיהיה שמו אליה הנביא:
אמנם תכלית אלו הם.פורים על אליהו ואלישע הם על פנים שונים .כי הסיפורים
על אליהו הם משולבים במאורעותהזמן .ואם הם נפלאות לאיורועל כוצתהכיתב שהיה רוצה
לספר:פלאות .אלא שרוצה לספר המאורעותובאותן המאורעות נתלו הנפלאות .דוגמת האותות
והמופתים שכתורה .שסופרו להגיד איכה אירעו המאורעות שבתורה .לא כן גדולות אלישע,
כי סטון סיפוריהם מוכיח שכוונת הכותב לספר נפלאות .וכבר אפשר שהיה לפני הכותכ את
ספרמלכיםקובץ מדרשאלישע.כענין מדרשהנביא עדו בדה"יב(י"ג ב"ב) ,שהנביא היה נדרש
מהעם והעם היה דורש את תביאכענין שכתוב.כעון הדרשכעון תביאיהיה (יחזקאלי"די').
ותביא קבץ כל הדברים המבוקשים ממנו וספר כזהקרוי מדרש:
דועכליוז סיפורי אליהוהיא .כי הוא היה בזמנו ואחרי כן העמוד הברזל לחזק תורת
משהכי ה' הוא האלהים ואין עוד .כי שתים נשים רעות ומרשיעות פרעו את ישראל ויהודה
להרס בנינו של משה ממטר ערהטפחות .איזבל במלכית ישראל ובתה עתליה במלכות יהורה.
והן הנה שהשרישו עבורת הבעל ביהודה וישראל .ואליהו הוא הוא שנלחם בעבודת הבעל:
הנביא הראשון שהיה אחרי משה .אשר הלך בדרכיוואזן ותקן נעם תורתו של משההיה שמואל
הרואה .ושקלוהוהכתובים עםמשה .שנאמרכירמיה (ט"ו א') אם יעמד משה ושמואל לפניוגו'.
ואמר .משה ואהרן ככהניו ושמואל בקוראי שמו (תהלים צ'ט )'1י וגדולתו של שמואל היתה
שעל ידו פרצה נבואה בישראל .ועלידו הוסרו האותות והידעונים מן הארץ .והמלך הראשון
הוא שאול שמשחו מינהו לנביאבתיך להקתהנביאים .ושאול הכרית אתהאוביתוהידעוניםמן
הארץ .וכלי ספק היתה זאת שומה מאת שמואל הנביא .ועל ידו נתקיימו דברי התורה
(דברים י"ח ט' עד ט"ו) כי אתה בא אל הארץוגו' לא תלמד לעשות כתועבות הגוים וגו'כי
הגוים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעננים ואל קסמים ישמעו ואתה לא כן נתן לך ה'
אלהיך נביא מקרבך מאחיך כמני יקים לך ה' אלהיך וגו' .ואעפ"י ששקול היה כמשה לא
עלתהבידו לשרשאמונות שוא והבלים מישראל .ושאול עצמו דרש לבסוףכאוב .וישעיה צווה
לכו ונלכה באורה'כי נטשתהעמךבית יעקבכי מלאו מקדםועננים כפלשתים ובילדי :כרים
ישפיקו (ב' ה' וי"ו) .ומיכה הוא אימר והכרתי כשפים מידך ומעוננים לאיהיו לך (ה' י"א).
וירמיה אמר כה אמר ה' אל דרך הגוים אל תלמדו וגו' (י' ב') ,והנה עמד אליהו לפני ה'
לטהר את העם מחקות הגוים ,וכשם שהיה שמואל עומד נצב על להקת נביאים בניות ברמה
1ח41י היה נזרע בעם נביא אחר בשם אליהו זע5כן הוסיפו על שמז התשבי זירדזהו שהיה

מתושבי גלעד;
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(ש"אי"ס כ') כךהיה אליהו מרבה ומגדל אתבניהנביאים .ועל זה :אמרהי ה' אלהי ישראל
אשר עמדתילפניו (מ"אי"זא' .ך'ח ט)1,יוכן עשר אלישע אחרי הלקח אליהו מעסוי ועלכן
אמר גם הואחי ה' צבאות אשר עמדתילפניו (מ"בנ' י"ר) .וכן אמר לנעמן חי ה' אשר עמדתי
לפרו (שםה' ט"ו) ,ופרצה נבואה בישראל עליריהמ ,והוזכרובני הנביאים שבכית אל וכירחה
וכגלגל (מ"ב כ') ,וחז"ל הפליגו ואמרו (בשה"ש רבה מיד ורות רבה פ"א ואיכה רבה ספ"ד)

שהיו ששים רבוא :כיאים שנתנבאו בימי אליהו ,ובסדר עולם (פכ"א)בע.:ן מה שאמר עובדיה
ואחביאמנביאי ה' מאה אישוגו' (מ"אי.תי"ג) .חוץ מאלושהיוכ.הודהובנ.מין שלא שלטהכהןיד
איזבל .ואמרו שם שאין לך כל עירועיר בא"י שלא היו בה :ביאים .אלא כל נבואה שה"תה
לצורך ההורה נכתבהוכו' .וכתוספתא (סוטה פי"ב) אמרו עדש:נ:ז אל-הו היהה רוה"ק מרובה
כישראל .יכול קטניםת.ל הירעת כי היום ה' לקה את אדניך (מ"כ ב' ג') .אדונינו לא נאמר
אלא אדניך מלמד שהיו הכמים כאליהו וכשנגנז אליהו :מהלקה מהןוכו' .ובכל זאת דכא :פל
כישראל עלידי איובל המרשעת וקם ביהודה עליד .בתה עתליה להשכיח את שם ה' כבעל.
והיא היא גדולתו של אליהו שהתחיל להלחםבנביאי הבעלועובריו .ואחריו קם אלישע ומשח
אתיהואבןנמש.להבריה אתעוברי הבעל (מ"ב ט'וי') ,וב.הודה קם יהוירע הכהן הראש והמית
אתעתליהוכהנ.הבעל (שםי"א) .ואעפ"י שלא :תעקרה עבודתהכעל לנמרי ולא הדלו ה:ביאים
הושעעמוסמ.כה ירמיה ויחזקאל להלחם בעובדי הכעל ,נשארה גדולת מעשה אליהו וגבורת-
בפרסומםלדור.דורות,ואף שכבר פשטו עובדי הבעלים והעשתונות גםבימי השופטים עיקרה
שלעכורהזו :קראתעל שםבית אחאב כמו ש:אמף וישתמר חקות עמרי וכל מעשה בית א"אכ
(מיכהוי ט.ז) ,והוא אליהו קם על בית מרעים לפרסם אליהותו יתיש כמ.ש ה' הוא האלהים
(מ"א י,ח ל"ט) ,ואמר היום יורעכי אתה אלהים בישראל וא' (שם שם ל"ו) ,יאמר לאחזיהו
המבליא.ן אלה.ם בישראל אתם הלכים לדרוש בבעל זבוב (מ"ב א' ג') .ומתוך כך היהע:.:י
שלאליהו מפורסם בעםכל כך עד שהכותב נדולתאליהווגבורותיו לא הוצרך להידיע מי הוא
יחכר עליו ,ששמו היה כפי כל ישראלביןאוהכ.ו ומברכיו ובין שו:א.ו ומקלליו;
אל.הואשי
אמנם הסיפוריםעלאלישעסנ:ו:םמוכ.ח שכוונת הכותבלהידיע נפלאוח.ו אשרעשה.
גם בדברים אשר אצם :ונעים בעניני העם כי אם ליחידים :עשו והם תלמידיו ההולכים אחריו,
ולאילוהסיפורים תכלית מיוהדלדעהי ,והיאכי מדרךהאימות היתה כשאירע בהם איש מפליא
אותו לאלוה,
לעשות ומבהיל את רואיו ואת שומע.ו בגדולות ובנפלאות שעשה כב
לעשאי
דיפהלועו
:פוה .ולר.:אל
כמסופרעלדניאל שפתרחלומו של:בוכר:צר .כארין מלבא:בוכד:צר:
סגדומנחהו:יחוחין אמר לנסכהליה (ב'מ"ו).וכן עשו את המושלים התק.פים לאלוהות כמוזכר
ככמה מקומותבהגדות .והרי אפילו כסוףב.תשני צוה מלך רומי שיקבלו אותו לאלוה .ועל
כן ספרולגו הגדולות של אליהו ואלישע שאףעלפיכן לא :הכבדו בישראל כאלוהות ,ואמרו
בת:חומא פ' כראש.ת .א:דריאנום מלך רום.כיון שמכש את העולם כולו הלך לו לרומי ,אמר
לכניפלטרין שלו מבקשאני ס4ם שתעשו אותי אלוה וכו' ,אמר הקכ.האני מחיה מתיםואליהו
מחיה מתים ולא אמר אלאני .אני מוריד ה:שט ואליהו הור.ד גשמים .אנ .עוצר גשמימ ואליהו
כןוכו' .אזי הורדתי אש ונפריח על מדום ואליהו הוריר כן וכו' .וא"ת מפזי שחיית הרבה הוא
חיה ויחיה עדתהיית המת.ם וכו'
 .והאריכו שםבענין וה על פרעה מנחריבוחירם .ואף שתפסו
את אלישע,היה וה לפי ששמוהיה שנוריותרבפי העם
שםבגרילית של אלי
אתהושמויל,אהזכי
אמנם
ריאין הרבריםרחיקים לרעתי ,שתכליתקיבוץסיפגתי אלישע
יעםהזכיר הרורש
שהיהפי שנים ברוחו ה.תה לזההעגין ,שאף שהרבה :פלאותיותר מאליהואדוניו לא כבדוהו
כאלוה .ועלדרךזה ולכוכהזו כחבוגםחז"ל פירקא דחסידי ,ואיפרו נפלאות מששיםמ.וחדים.
לפי שבימ.הם קמו א:ש.ם להוכיח בדברים כאלה ,כמופתים שעשו לעיני העם ,שהם שלוחי
השם לבטל תורת משה וליסד להם תורה הדשה .כרוך שבחר בחכמ.מ ובמשנתם'.
-

-.-

- - -

י כהגרש הזכירו למודים פרטיים מאלה הסיפורים .א') שמתוכם ילמדו להאמין בה' ובתורתו.
יוקיים לעולם .אמורלז כבר הוא .הוא
אמרו אם יאמר לך אדם אפשר שאילו לא חטא אדה"ר שהיה ה
אליהו זכור לטוב שלא חטא הוא חיוקיים (כי רעתם שאף שהמיתה טבעיתלמין הארס .וטוב מאר הזא
המזת .מכל מקוםהיה ארה"ר נשארבחייםעריערלפי שהיהיצירכפיו של הקטה .ולא היה נגרע מאליהו.
ואמרו בב"ר פכ.א ,הן האדם היה כאהד ~גו'כאליהו .מה זה לא טעם טעם מיחה אף זה לא היה ראוי
 .אם יאצרלך אפשר שהקב"ה עתיר להחיותלנו אח המתים .אמורלו נברהיה .כבר
לטשם טעםמיתהי
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