
 
 

 

 

 

 

 
 פרק יט,כא -מלכים, פרק יח,מו ספר             

 

 פנחסהפטרת פרשת 

הוא  -של אליהו ירים בפרשה זו העוסקת בקנאותו השכר שקיבל פנחס על קנאותו לשם ה', ומפט מובא השבוע בפרשת

 בזמן מלכי ישראל -פנחס 

חגר מותניו כדי שיהיה לו קל לרוץ,  - ָמְתָניו ַוְיַשֵנס ,ֵאִלָיהּו ֶאל ָהְיָתהרוח גבורה מאת ה'  - ה' ְוַיד (מו)פרק יח 

כיון שבאותו זמן נטה לב אחאב אל אליהו, ולכן כיבדו אליהו כמלך,  ,ִיְזְרֶעאָלה בֲֹּאָכה ַעד ַאְחָאב ִלְפֵני ַוָיָרץ

שהוריד אש מן  ,ֵאִלָיהּו ָעָשה רֲאשֶ  ָכל ֵאת ְלִאיֶזֶבל ַאְחָאב ַוַיֵגד (א)פרק יט  וחשב להטות ליבו לעבודת ה'.

את הסיבות שמחמתן הרג  - ָהַרג ֲאֶשר ָכל ְוֵאתהשמים על הקרבן שהקריב לה', והוריד גשמים לישראל, 

אחאב נוטה אחרי אליהו, לא רצתה להורגו כיון שראתה איזבל שלב  (ב) ֶבָחֶרב.של הבעל  ַהְנִביִאים ָכל ֶאת

 ,ֵלאמֹּר ֵאִלָיהּו ֶאלשליח  - ַמְלָאְך ִאיֶזֶבל ַוִתְשַלחפוך את לב אחאב לשוב לרשעו, מיד, אלא חשבה שבלילה תה

 ַאַחד ְכֶנֶפש ַנְפְשָך ֶאת ָאִשים ָמָחר ָכֵעת ִכינשבעה בשם עבודה זרה שלה,  - יֹוִספּון ְוכֹּה ֱאֹלִהים ַיֲעשּון כֹּה

ברוח קודשו שתוכל איזבל להזיק לו, אליהו  ַוַיְרא (ג) אהרוג אותך כדרך שהרגת את נביאי הבעל. - ֵמֶהם

ֹּאהלך להשלים את נפשו, כיון שראה שכל הנפלאות שעשה לא הועילו לעם,  - ַנְפשֹו ֶאל ַוֵיֶלְך ַוָיָקם  לעיר ַוָיב

למלכות יהודה, והגם ששם כבר לא חשש מאיזבל, שלא היתה לה שליטה  - ִליהּוָדה ֲאֶשר ֶשַבע ְבֵאר

כדי לצאת לבדו אל המדבר, להשלים  ,ָשם ַנֲערֹו ֶאת ַוַיַנחכות יהודה, רצה ללכת להתבודד עם נפשו, במל

ֹּא ,יֹום ֶדֶרְך ַבִמְדָבר ָהַלְךלבדו  ְוהּוא (ד) את נפשו. אל מחוז חפצו, שהוא המרחק של הליכת יום מן הישוב,  ַוָיב

והיה זהו רותם קטן, שלא מין עץ ששמו רותם,  - ֶאָחד רֶֹּתם ַחתתַ  ַוֵיֶשבכי שם יוכל להתבודד עם האלוקים, 

 ביקש למות לצורך שלמות נפשו, - ָלמּות ַנְפשֹו ֶאת ַוִיְשַאלהיה מקום לשכב תחתיו, אלא רק לשבת תחתיו, 

ֹּאֶמרכי ראה שכבר תיקן בנפשו כל מה שהיה נצרך לתקן בחייו,  פשי כבר השלמתי את נ - ה' ,ַעָתה ַרב ,ַוי

ֹּא ִכי ,ַנְפִשי ַקחואף הרביתי לעשות יותר מהצורך המוכרח לשלמות הנפש, ולכן  שכבר  ,ֵמֲאבָֹּתי ָאנִֹּכי טֹוב ל

ולא היה זה הרותם הראשון, אלא רותם גדול יותר, שהיה  ,ֶאָחד רֶֹּתם ַתַחת ַוִייַשןאליהו  ַוִיְשַכב (ה) מתו.

אינו אלא  ֶזהראה אליהו כי רותם  ְוִהֵנהזה רותם כלל,  מקום לשכב תחתיו, אמנם לפי האמת לא היה

ֵגעַ שנדמה לו כרותם, והוא  ַמְלָאְך ֹּאֶמר ,בֹו נֹּ מונחת  ְמַרֲאשָֹּתיו ְוִהֵנה ,אליהו ַוַיֵבט (ו) ֱאכֹול. קּוםהמלאך  לֹו ַוי

ת כמלאך ]עד אשר עלה כיון שהתחיל גופו להזדכך ולהיוגחלי אש המאוחדים כדמות עוגה,  - ְרָצִפים ֻעַגת

ֹּאַכל ,ָמִים ְוַצַפַחתבסערה השמימה ונפרד מחומריותו לגמרי[,   ה' ַמְלַאְך ַוָיָשב (ז) ַוִיְשָכב. ַוָיָשב ,ַוֵיְשְת  ַוי

ֹּאֶמר ,בֹו ַוִיַגעוהפעם לא התגלה אליו בדמות רותם, אלא כמלאך ה',  ,ֵשִנית  ,ַהָדֶרְך ָךִמְמ  ַרב ִכי ,ֱאכֹּל קּום ַוי

ֹּאַכלאליהו,  ַוָיָקם (ח) ועל ידי אכילה זו הזדכך גופו עוד יותר, עד שלא הוצרך לישון זמן רב.  ַוֵיֶלְך ,ַוִיְשֶתה ַוי

ֹּא (ט) חֵֹּרב. ָהֱאֹלִהים ַהרשהגיע אל  ַעד ,ַלְיָלה ְוַאְרָבִעים יֹום ַאְרָבִעים ַהִהיא ָהֲאִכיָלה ְבכֹּחַ   ַהְמָעָרה ֶאל ָשם ַוָיב

ֹּאֶמר ,ֵאָליו ה' ְדַבר ְוִהֵנה ,ָשם ַוָיֶלןשעמד בה משה רבינו, וראה בה את כבוד ה',   ,ֵאִלָיהּו פֹּה ְלָך ַמהה',  לֹו ַוי

והרי תפקידו של הנביא הוא להיות בין האנשים, להוכיח אותם ולהתנבאות אליהם, ולא שיתבודד לבדו 

ֹּאֶמר (י) במדבר. ֹּא י יכול להיות בין האנשים ולהוכיח אותם, כי הנהאליהו, אינ ַוי  ֱאֹלֵהי ה'לַ  ִקֵנאִתי ַקנ



 
 
 
 
 
 

 

 

ומחמת  ,ְלַבִדי ֲאִני ָוִאָּוֵתר ,ֶבָחֶרב ָהְרגּו ְנִביֶאיָך ְוֶאת ,ָהָרסּו ִמְזְבחֶֹּתיָך ֶאת ,ִיְשָרֵאל ְבֵני ְבִריְתָך ָעְזבּו ִכי ,ְצָבאֹות

ולכן איני יכול לעשות שליחותי ולהוכיח  ,ְלַקְחָתּה ַנְפִשי ֶאת ְיַבְקשּווַ קנאתי לה', שהרגתי את נביאי הבעל, 

ֹּאֶמר (יא) את ישראל.  ּוְמַשֵבר ָהִרים ְמָפֵרק ,ְוָחָזק ְגדֹוָלה ְורּוחַ  ,עֵֹּבר ה' ְוִהֵנה ,ה' ִלְפֵני ָבָהר ְוָעַמְדָת  ֵצאלו ה',  ַוי

ֹּא ,ה' ִלְפֵני ְסָלִעים ֹּא ,ַרַעש ָהרּוחַ  רְוַאחַ  .ה' ָברּוחַ  ל ֹּא ,ֵאש ָהַרַעש ְוַאַחר (יב) .ה' ָבַרַעש ל  ָהֵאש ְוַאַחר .ה' ָבֵאש ל

כי במחנה רוח ורעש ואש אין ה' בם, ה' הראה לו ובזמן שהיתה הדממה עבר ה' על פניו. ו ,ַדָקה ְדָמָמה קֹול

כמו  ,יבעירו אש לאו ,שו רעשיירע לאו ה,סערביסערו  שלא ,רק בקול דממה, וממנו ילמדו שלוחיו ונביאיו

שעשה אליהו בקנאתו לה' שעצר את השמים ושחט את נביאי הבעל, כי ה' ישלח את נביאיו שיבואו אליהם 

 ,ְבַאַדְרתֹו ָפָניו ַוָיֶלט ,ֵאִלָיהּו ִכְשמֹּעַ  ַוְיִהי (יג) .בקול דממה, וימשכו את העם בעבותות אהבה ובדברים רכים

ֹּאֶמר ,קֹול ֵאָליו ְוִהֵנה .ַהְמָעָרה ֶפַתח ַיֲעמֹּדוַ  ַוֵיֵצא כלומר, מדוע אינך חוזר אל  ,ֵאִלָיהּו פֹּה ְלָך ַמהלו ה',  ַוי

ֹּאֶמר (יד) העם, להתנבא אליהם ולהוכיחם בלא קנאה ורעש. אליהו שוב, שאינו יכול לשנות את הנהגתו,  ַוי

ֹּאכי   ,ֶבָחֶרב ָהְרגּו ְנִביֶאיָך ְוֶאת ,ָהָרסּו ִמְזְבחֶֹּתיָך ֶאת ,ִיְשָרֵאל ְבֵני ְבִריְתָך ָעְזבּו ִכי ,ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי ה'לַ  ִקֵנאִתי ַקנ

ֹּאֶמר (טו) ְלַקְחָתּה. ַנְפִשי ֶאת ַוְיַבְקשּו ,ְלַבִדי ֲאִני ָוִאָּוֵתר אם כן אעשה את רצונך ואעניש את ישראל  ,ֵאָליו ה' ַוי

 ּוָבאתָ  ,ַדָמֶשק ִמְדַבָרה ,ְלַדְרְכָך שּוב ֵלְךה מיני עונשים על ידי שלשה אנשים שונים, על עוונותיהם, ויהיו שלש

וחזאל, שאינו בן ברית, יעניש את ישראל על כך ש'עזבו בריתך' כפי  ,ֲאָרם ַעל ְלֶמֶלְך ֲחָזֵאל ֶאת ּוָמַשְחָת 

והוא יעניש את ישראל על כך ש'את  ,ִיְשָרֵאל ַעל ְלֶמֶלְך ִתְמַשח ִנְמִשי ֶבן ֵיהּוא ְוֵאת (טז) שאמר אליהו לה'.

 ָשָפט ֶבן ֱאִליָשע ְוֶאתמזבחותיך הרסו', וכנגד זה יהרוס יהוא את מזבחות הבעל ויעניש את העובדים לבעל. 

רב', והוא והוא יענישם על כך ש'את נביאיך הרגו בח ,ַתְחֶתיָך ְלָנִביא ִתְמַשחשם מקום[ -] ְמחֹוָלה ֵמָאֵבל

מי שאינו  - ֲחָזֵאל ֵמֶחֶרב ַהִנְמָלט ְוָהָיה (יז) יהיה נביא במקומך, כיון שמחמת קנאתך אינך רוצה להתנבאות.

 ְוַהִנְמָלטמלך ישראל.  ֵיהּוא ָיִמיתראוי לההרג במלחמה על ידי חזאל, כגון הנשים והטף של בית אחאב, 

 ָכל ,ֲאָלִפים ִשְבַעת ְבִיְשָרֵאל ְוִהְשַאְרִתי (יח) ֱאִליָשע. ָיִמית כמו הנערים שהתקלסו באלישע, ,ֵיהּוא ֵמֶחֶרב

ֹּא ֲאֶשר ַהִבְרַכִים ֹּא ֲאֶשר ַהֶפה ְוָכל ,ַלַבַעל ָכְרעּו ל  ,ָשָפט ֶבן ֱאִליָשע ֶאת ַוִיְמָצא ,ִמָשםאליהו  ַוֵיֶלְך (יט) לֹו. ָנַשק ל

שנים עשר זוגות בקר הולכים[ -] ְצָמִדים ָעָשר ְשֵניםהחורש את השדה,  הולך אחרי הבקר - חֵֹּרש ְוהּוא

 ַאַדְרתֹו ַוַיְשֵלְך ,ֵאָליו ֵאִלָיהּו ַוַיֲעבֹּר ,ֶהָעָשר ִבְשֵניםאלישע עצמו הלך אחרי כולם,  - ְוהּואעם החורשים,  ְלָפָניו

 ,ֵאִלָיהּו ַאֲחֵרי ַוָיָרץ ,ַהָבָקר ֶאתאלישע  ַוַיֲעזֹּב (כ) ובכך רמז לו שיהיה נביא תחתיו ויטול את אדרתו. ,ֵאָליו

ֹּאֶמר ֹּאֶמרכי דבקה נפש אלישע באליהו.  ,ַאֲחֶריָך ְוֵאְלָכה ,ּוְלִאִמי ְלָאִבי ָנא ֶאְשָקה ,ַוי  שּובאליהם ו ֵלְך לֹו ַוי

 (כא) בא לחסות תחת כנפי )רלב"ג(.זה הדבר אשר עשיתי עבורך, לעורר אותך שת - ָלְך ָעִשיִתי ֶמה ִכיאלי, 

ומרוב שמחה על שדבקה נפשו באליהו עשה משתה לכל עבדיו הנמצאים שם  ,ֵמַאֲחָריו אלישע ַוָיָשב

בישל עבורם  - ִבְשָלםבעצים המשמשים את הבקר  - ַהָבָקר ּוִבְכִלי ,ַוִיְזָבֵחהּו ,ַהָבָקר ֶצֶמד ֶאת ַוִיַקח )אלשיך(,

ֹּאֵכלּו ָלָעם ַוִיֵתן ,רַהָבשָ את  כדי ללמוד ממנו את חכמתו, כי המשרת  ,ַוְיָשְרֵתהּו ,ֵאִלָיהּו ַאֲחֵרי ַוֵיֶלְך ַוָיָקם ,ַוי

 :נו יותר ממה שילמדו שאר התלמידיםלומד ממשומע דבריו בכל עת, וו רואה את הנהגת רבו תמיד,

 


