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פרשת כי תשא, תש"ס 

 
 Â‰ÈÏ‡Â ‰˘Ó

הפטרת פרשת "כי תשא" היא חלק מסיפור מלחמת אליהו הנביא בעבודת הבעל (מל"א יח). עניין זה 
דומה למלחמת משה בעבודת העגל, המסופרת בפרשת "כי תשא". על משה נאמר: "ויעׂמד משה בשער 
המחנה, ויאמר, מי לה' אלי, ויאספו אליו כל בני לוי" (שמ' לב כו). ועל אליהו נאמר: "ויאמר אליהו 
לכל העם גשו אלי, ויגשו כל העם אליו" (מל"א יח ל). בפקודת משה נפלו מן העם "ביום ההוא כשלשת 
אלפי איש" (שמ' לב כח), ואליהו ציוה לתפוס את כל נביאי הבעל, הוריד אותם "אל נחל קישון 
וישחטם שם" (מל"א יח מ). אמנם רק במנהג "התימנים" בימינו1 נכלל פסוק זה בהפטרה, ואילו במנהגי 
הקהילות האחרות בימינו,2 מסיימים את ההפטרה בהכרזה הכפולה "ה' הוא האלקים, ה' הוא האלקים"  
(פסוק לט) – לפני הסיפור על השפטים שנעשו בעובדי הבעל, אולי משום שההכרזה החגיגית "ה' הוא 
האלקים" נאה מאוד לסיום, ואולי לא רצו להטריח על הציבור בקריאה ארוכה. אבל אנחנו רשאים 
לשער, שיש לסיום זה טעם ענייני והוא, שלא לפרסם בציבור את המעשה האכזרי שעשה אליהו בנביאי 
הבעל, מעשה המתואר בצורה המעוררת רתיעה חזקה פי כמה וכמה על הצורה שבה התורה מתארת את 

השפטים שנעשו בעובדי העגל. 
רמז לאותה רתיעה אפשרית נמצא בהערתו של רבי יוסף כספי על הפסוק הזה: "וישחטם שם – הוא 
עצמו. ולמה לא? כמו התיישים! ומה לנו אחרי רז"ל הקדושים שאמרו: אפי' יושב ועוסק בתורה 
אומרים לו: 'תא ונשחטך'".3 מסתבר שברוב הקהילות העדיפו שלא לקרוא בציבור על השפטים של 
אליהו בנביאי הבעל, כדי שלא להטיל פגם בדמותו העממית של אליהו הנביא, המיועד להביא את 
השלום לעולם.4 ואכן מצאנו בדברי חז"ל מעין ביקורת על מידת הקנאות הקיצונית שגילה אליהו 
הנביא, ואמרו שבגללה נגזר עליו להסתלק מן העולם ולהעביר את תפקידו הנבואי לאלישע תלמידו.5 
ואף בזאת יש דמיון בין משה לאליהו: הרי גם על משה נגזר שלא יוכל לסיים את יעודו להכניס את 
ישראל לארץ, ועליו למנות במקומו את יהושע. ומסתבר שלא מקרה הוא, שֵשם תלמידו של אליהו 

                                                           
1    מנהג שהוא על פי סדר ההפטרות שבמשנה תורה לרמב"ם (בסוף ספר אהבה). 

2    וכן הוא גם בסדר ההפטרות שב"אבודרהם", מהדורת ירושלים תשכ"ג, עמ' שב. 

ÛÒÎ È„‡    3, מהדורת יצחק הלוי לאסט, לונדון התרע"א. במקום "התיישים" נדפס שם (בעמ' 61) "התישם", ובתיקוני 

טעויות שבסוף הספר תוקן "הְתָישים". המקור לדברים המוזרים של חז"ל בפירושו של אבן כספי, הוא בירושלמי 
נידה פ"ג ה"ב (כפי העיר לאסט בסוף מהדורתו), והמעיין בירושלמי יווכח, שהדברים נאמרו לשם חידוד בעלמא, על 
מקרה שאינו במציאות כלל וכלל. זוהי דוגמא בולטת למה שאמרו בתוספות (כתובות ד ע"ב, ד"ה "עד שיסתם 
הגולל"): "כמה דברים אשכחן בלא שכיח ומיירי בהן הש"ס לדרוש ולקבל שכר... אף על פי שלא יׂבא לעולם". יש 
להצטער על כך, שרבי יוסף אבן כספי התייחס אל המאמר הזה של הירושלמי כאילו הוא מכוון להוראה ולהלכה 

למעשה.  
 È·„ ‡˙הלכות מלכים יב, ב. ועיין במבוא של ר' מאיר איש שלום ל ,Ì"·Ó¯Ï ‰¯Â˙ ‰˘Ó4  משנה סוף עדויות ו

‡Â‰ÈÏ, מהדורת מאיר איש שלום, וינה 1902, מאמר ג, במיוחד בעמוד 25. 
5   עיין במבוא הנ"ל פרק ב, ע"מ 17.   
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וממלא מקומו הוא ‡Ú˘ÈÏ, שהוא כשמו של ממלא מקומו של משה - Ú˘Â‰È. עיקר ההבדל שבין 
השמות האלה הוא בשם הקודש שבראשם. ואפשר ששמו של אלישע פותח דווקא בשם "א-ל" לרמוז 

לשם רבו ‡Â‰ÈÏ, שאף הוא פותח בשם "א-ל". 
על ההקבלות בין מעשי משה למעשי אליהו כבר עמדו חז"ל והעירו עליהן בפסיקתא רבתי:6  

כך פתח ר' תנחום בי ר' אבא: 'ובנביא העלה ה' את ישראל ממצרים' (הוש' יב יד) – זה משה. 
'ובנביא נשמר' (שם) – זה אליהו. אתה מוצא: שני נביאים עמדו להם לישראל משבטו של לוי – 
משה ראשון ואליהו אחרון. שניהם גואלים את ישראל בשליחות. משה גאלם ממצרים 
בשליחות: 'ועתה לָכה ואשלחך אל פרעה' (שמ' ג י), ואליהו גואלם לעתיד לבוא בשליחות: 
'הנה אנכי ׂשלח לכם את אליה הנביא' (מלאכי ג כג). משה שגאלם ממצרים תחילה, עוד לא 
חזרו ונשתעבדו במצרים. ואליהו כשיגאל אותם מן הרביעית – מאדום – עוד אינם חוזרים 

ומשתעבדים, אלא היא תשועת עולם. ואת מוצא, שמשה ואליהו שווין זה לזה בכל דבר. 
וכאן הדרשן הולך ומונה דברים רבים (קרוב לשלושים), שבהם דומה אליהו למשה. ואולם הוא מציין: 
"בדבר אחד מצינו משה גדול מאליהו, שלמשה אמר: 'ואתה פה עׂמד עמדי' (דב' ה כה), ולאליהו: 'מה 

לך פה אליהו' (מל"א יט ט).7 
השוואת שתי הדמויות הללו ערוכה ברוח האגדה והמדרש, אבל רובה ככולה משכנעת גם על דרך 
הרעיון הפילולוגי, שאכן מערכת הסיפורים על קורותיו ומעשיו של אליהו מכוונת ללמדנו, שמה שעשה 
אליהו ומה שאירע לו, דומים למה שעשה משה ומה שאירע לו. ואף גם זאת: אליהו עושה את מעשיו 
מכוח משה ותורתו. אומנם שמו של משה אינו נזכר אפילו פעם אחת בכל סיפורי אליהו, אבל כך דרכו 
של מקרא: יש שהוא מתאר עניין אחד במתכונתו של עניין הקדום לו בזמן ואינו מפרש זאת, אלא 

משאיר את הדבר לקורא שיבין זאת מדעתו. 
ואכן, אין אליהו הנביא היחיד שנמצאו בו קווים משותפים עם משה. גם שמואל הושווה למשה 
במקראות מפורשים (ירמ' טו א, תה' צט ו). פרשת הקדשתו של ירמיהו לנביא מקבילה בחלקה לפרשת 
הקדשתו של משה. ומפני זאת הפטרת פרשת שמות היא, על פי מנהגי קהילות רבות, בירמיהו פרק א. 
ומצאנו גם מדרש בחז"ל, שהשווה את ישעיהו למשה,8 ולא עוד אלא ששם העמידו במדרגה של משה 

ואליהו גם את אליהוא (בעל המענות איוב לב-לז). 
אפשר לומר, שמשום שמשה הוא הגדול בנביאים, היו בו כל הסגולות שאפשר להם להימצא בנביא כל 

שהוא, ועל כן אפשר למצוא אצל הנביאים האחרים סגולות אחדות שהיו גם אצל משה.  
אם נעיין בדבר היטב, נמצא שנקודות ההשוואה בין אליהו למשה מרובות ובולטות, ואף על פי כן אין 
אליהו שבספר מלכים עשוי להיחשב כאילו הוא 'משה שני'. הרקע של מעשה אליהו בשליחותו שונה 

בהרבה מזה של משה, ויש שהכתובים כאילו מבקשים להדגיש, שלא הגיע אליהו למדרגה של משה.  
נסקור כאן בקצרה את נקודות ההשוואה והשוני בין משה ואליהו, וזאת בעקבות הפסיקתא הנ"ל. 

א. משה אמר: "מי לה' אלי ויאספו אליו כל בני לוי" (שמ' לב כו) - אליהו אמר לכול העם "גשו אלי 
ויגשו כל העם אליו" (מל"א יח ל). אין לוויים אצל אליהו.  

ב. על משה נאמר: "ויבן מזבח תחת ההר, ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל" (שמ' כד ד) 
– ועל אליהו נאמר: "ויקח אליהו שתים עשרה אבנים, כמספר שבטי בני יעקב, אשר היה דבר ה' 
אליו לאמר, ישראל יהיה שמך, ויבנה את האבנים מזבח" (מל"א יח לא-לב). אין אצל אליהו 

מצבות, ועל כן אבני המזבח שתים עשרה הם.  
ג. סדר הקורבן של אליהו: עריכת העצים, ניתוח הפר ושימה על העצים (מל"א יח לג), היא כסדר 
עריכת קורבן עולה, והשינוי ביניהם הוא בגלל האש; אצל אליהו אין הוא נותן "מן ההדיוט אלא 
מצפה לאש מן השמיים" (ראה ויק' א ו-ח). וכשם שאין לוויים אצל אליהו כך אין גם כוהנים, הוא 

עצמו משמש ככוהן. 

                                                           
È˙·¯ ‡˙˜ÈÒÙ  6, מהדורת מאיר איש שלום, וינה תר"מ, פיסקא ד. הכותרת לפיסקא זו הוא הפסוק הכלול (לפי כל 

המנהגים) בהפטרה שלנו: "ויקח אליהו שתים עשרה אבנים כמספר שבטי בני יעקב אשר היה דבר ה' אליו לאמר 
ישראל יהיה שמך" (מל"א יח לא). ממקומה, וגם מתוכנה של פיסקא זו עולה, שפסוק זה היה מן ההפטרה לחנוכה, 
אף על פי שאין כל זכר למנהג כזה בשום מקום אחר. ולפי דרכנו אנו משערים, שנבחרה הפטרה זו לחנוכה, משום 
שיש דמיון כלשהו בין מלחמת אליהו הנביא בעבודת הבעל ובין מלחמת החשמונאים בעבודת אלילי יוון. ואפשר 
שהפסוקים "ויקח אליהו שתים עשרה אבנים... ויבנה את האבנים מזבח בשם ה'", עשויים להעלות בזיכרון את מעשי 

החשמונאים, שבנו מזבח חדש מאבנים טהורות (מקבים א ד מז). החלק האמצעי.  
7   כל הדרשה הזאת נמצאת גם בילקוט שמעוני (מל"א רמז רט) בציון המקור 'פסיקתא רבתי'. הנוסח שם קצת שונה 

מנוסח הפסיקתא אך המגמה העיקרית של הדברים דומה: השוואת אליהו למשה. 
8   מדרש "שוחר טוב" לתה' צ, ומובא גם בילקוט שמעוני תה' צ. 
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ד. תפילתו של אליהו הנביא (מל"א יח לו-לז) רומזת לכמה מקראות בתפילות משה ונאומיו השווה: 
שמ' לב יג; במ' טז כח; דב' ד לט; שם כט ג. אצל משה, בקורבנות היום השמיני נאמר: "ותצא אש 
מלפני ה', ותאכל על המזבח את העׂלה ואת החלבים, וירא כל העם וירׂנו ויפלו על פניהם" (ויק' ט 
כד). ואצל אליהו נאמר: "ותפל אש ה' ותאכל את העׂלה…וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו ה' 
 ,'‰ ÈÙÏÓ הוא האלקים ה' הוא האלקים" (מל"א יח לח-לט). בתוקף הנסיבות, האש במשכן יוצאת
ואילו אצל אליהו נופלת ‡˘ ‰' - כך תוארה, כדי להטעים שהיא אש ‰' ולא אש הבעל, והיא 
נופלת ÌÈÓÂ¯ÓÓ. ואולם חשוב לציין, שגם בתורה וגם במלכים לא נאמר שהאש ירדה מן השמים 
ממש. רק בסוף ימיו של אליהו נאמר במפורש, שהוריד אש מן השמים ושרף את שליחי המלך, 
שבאו אליו בחוצפה (מל"ב א, ועוד נשוב לעניין הזה בהמשך). בפסוקים הנ"ל (מל"א יח לח-לט) 
יש כעין הדדיות: ÏÂÙ˙Â אש ה' – וירא כל העם ÂÏÙÈÂ על פניהם. במשכן נאמר "וירׂנו" ולא נתפרשו 
דברי הרינה, ואצל אליהו נתפרשו: "ה' הוא האלקים ה' הוא האלקים". דברים אלה הם המחשה 

לדברי משה: "אתה ָהרֵאת לדעת כי ה' הוא האלקים" (דב' ד לה).  
ה. הריגת נביאי הבעל כנגד הריגת עובדי העגל, כפי שכתבנו לעיל.  

ו. כמו משה, שברח מפני המלך שביקש להרגו על שהרג את המצרי (שמ' ב טו), כך  ברח אליהו מפני 
המלכה שביקשה להרגו על שהרג את נביאי הבעל (מל"א יט ג). אולם מן הכתוב עולה, שאליהו לא 

'ברח' ממש, אלא עזב את הארץ על פי דרישת המלכה שאיימה עליו.  
ז. אליהו ישב תחת רותם במדבר ושם נגלה אליו מלאך (מל"א יט ד-ז). יש כאן קצת דמיון למשה 
שנהג את הצאן אחר המדבר ושם נגלה אליו מלאך מתוך הסנה (שמ' ג א-ב). אבל כאן בולט יתרונו 
של משה על אליהו. אליהו שואל נפשו למות, מה שאין כן אצל משה (אומנם משה מבקש 
בהזדמנות אחרת "הרגני נא הרׂג" (במד' יא טו, אבל, שם הוא אמר זאת בתפילה למען ישראל).  

אליהו ישן, ומשה רואה את המלאך בהקיץ.  
ח. עניינו של אליהו בהר חורב דומה וגם שונה מעניינו של משה בהר. משה ˘‰‰ בהר ארבעים יום 
וארבעים לילה, אבל אליהו ‰ÍÏ אל ההר ארבעים יום וארבעים לילה, ובהר עצמו שהה רק זמן 
מועט. משה ואליהו, שניהם לא אכלו ולא שתו ארבעים יום וארבעים לילה, אבל משה לא היה זקוק 
כלל לאוכל, כאשר היה עם ה'. בעוד שאליהו, שהיה בדרך על פני האדמה, היה זקוק לאוכל, אלא 
שהאכילה שאכל לפני צאתו לדרך "ֻעגת רצפים וצפחת מים" (מל"א יט ו) הספיקה להשביעו במשך 

כל הזמן שלא אכל ולא שתה.  
למשה נאמר: "ושמתיך בנקרת הצור" (שמ' לג כב), ואילו אליהו נכנס מעצמו אל תוך המערה ולן 
שם. משמע, שאינו מצפה לגילוי נבואי בהקיץ, אלא לנבואה מתוך חלום, והוא שומע את דבר ה': 
"מה לך פה אליהו" (מל"א יט ט). אפשר לשמוע בשאלה זו מעין גערה: למה זה נכנסת אל מקום זה 
ללון בו? ואליהו לא הגיב על הגערה אלא השתבח בקנאותו (על פי תפיסת המדרש) מתוך קטרוג על 
ישראל, בניגוד גמור למשה, שהיה מבקש תמיד רחמים על ישראל. על הדברים הללו מקבל אליהו 
מענה: "צא ועמדת בהר לפני ה'" (מל"א יט יא). כלומר: אתה  - אליהו - אינך כמשה, שעמד בתוך 
נקרת הצור וכף ה' כיסתה אותו (שמ' לג כב). אלא עליך - אליהו, לצאת מיד מן המערה. נמצא 
שהלשון האמורה באליהו "ועמדת בהר לפני ה'" (שם) מכוונת לומר לאליהו, שיתרחק ממקום 
הקדושה, מן המערה, ואילו אצל משה הלשון המקבילה: "ונצבת לי שם על ראש ההר" (שמ' לד ב) 

מכוונת לומר למשה, שיתקרב למקום הקוֵדש.  
תיאור גילוי השכינה לאליהו מפורט יותר וחזק יותר מהתיאור המקביל אצל משה. אולם יש לומר, 
שהדבר מלמד שלמשה היה גילוי נעלה יותר מאשר לאליהו: אצל משה לא נראו המראות המזעזעים של 
הרוח, הרעש והאש. את אליהו לא כיסתה כף ה', אלא הוא עצמו כיסה את פניו באדרתו (מל"א יט יג). 
אליהו לא ראה שום דבר מכבוד ה', אף לא מראה "אחורי" שראה משה (שמ' לג כג). ויש לדייק, שאצל 
משה נאמר: "ויעבר ה' על פניו" (שמ' לד ה), כלומר: על פני משה, אבל אצל אליהו נאמר רק "והנה ה' 
עׂבר" (מל"א יט יא), כאילו עובר לדרכו ואינו מכוון לעבור על פני אליהו. ובאשר לגערה הנשמעת פעם 
שנייה: "מה לך פה אליהו" (שם יג), אליהו חוזר על דבריו הראשונים, והוא מקבל מענה של יעוד 
פורענות קשה, בניגוד גמור למשה, שמקבל את המענה המפרט את מידות הרחמים. המענה לאליהו 
פותח במילים: "לך שוב לדרכך מדברה דמשק" (מל"א יט טו), כלומר: אין לך עוד לשהות פה במדבר 
חורב, לך אל מדבר דמשק. ובהמשך הדברים נרמז לו שהוא לא יוכל להשלים את שאיפתו לעקור את 
עבודת הבעל מישראל, אלא עליו למנות תחתיו את אלישע, שהוא ישלים את המשימה הזאת. יש כאן 
רמז ראשון, שאליהו צריך כבר להיות מוכן להסתלק מן העולם, משום שקנאותו היתרה אינה מכשירה 

אותו לפעול בתוך עם ישראל. 
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ט. הסתלקותו של אליהו מתוארת כפלאית וניסית, הרבה יותר מהסתלקותו של משה: לפי המשמעות 
המילולית של הכתובים משה Ó˙ ואליהו Ó ‡Ï˙, אלא עלה בסערה השמימה. ואכן מצאנו בדברי 
חז"ל, שלא קיבלו את עניין מותו של משה כמשמעו:9 "ויש אומרים לא מת משה אלא עומד ומשרת 
למעלה, נאמר כאן 'ָשם' (דב' לד ה) ונאמר להלן: "ויהי ָשם עם ה'" (שמ' לד כח). מסתבר שדברי 
ה"יש אומרים" משמעם, שמשה גדול מאליהו גם בהסתלקותו: מותו של משה אינו אלא תמורה מן 
חיים של בשר ודם אל חיים של "משרתי עליון" במרומים. ואילו אליהו, נשאר במצב של חיי בשר 
ודם. אומנם בדורות אחרונים נמצאו פרשנים והוגי דעות שלא נחה דעתם מהמשמעות המילולית 
של הכתובים המספרים על הסתלקות אליהו, והוציאו הדברים מפשוטם,10 אבל הכוונה הפנימית 
של הדברים עומדת בעינה לכול הדעות. אנו לפי דרכנו נעיר, שבצד מעלתו הגדולה של אליהו 
המובאת בתיאור עלייתו לשמיים - יש בתיאור זה גם מעין הבלטת הפגם שהיה בקנאותו של אליהו 
בעולם הזה. בראשית דרכו הוריד אליהו אש מן השמים (וכבר העירונו שלא נאמר במפורש, שמן 
השמיים נפלה האש, אבל מסתבר שהרואים התרשמו כך), ובעקבותיה נערך טבח בנביאי הבעל. 
בסוף דרכו הוריד אש מן השמים ושרף את שרי החמישים ואנשיהם שנשלחו אליו מאת המלך, 
וזאת ללא שהיה בהן חטא מוות (מל"ב א י-יב). אחריתו של אליהו הייתה לפי זה במידה כנגד 
מידה: בקנאותו שהיא כאש - מוריד אש מן השמיים ושורף את מתנגדיו באש – עליו להסתלק מן 

העולם ולעלות השמיימה ברכב אש וסוסי אש.  
בדרכו אל מקום הסתלקותו, ניכר שאליהו מבקש לצאת מארץ ישראל במסלול שנכנסו בו בני ישראל 
לארץ בימי יהושע. וכמו שאז נבקע הירדן לנכנסים אל הארץ, כך בקע אליהו את הירדן בשביל לצאת 
מן הארץ, והעניין דומה גם לבקיעת ים סוף על ידי משה. נראה, שאליהו בעוברו את הירדן כיוון 
להסתלק מן העולם בקרבת מקום הסתלקותו של משה, ובני הנביאים חיפשו את גוויתו של אליהו 
הנביא, ודעתם הייתה שהוא נישא ברוח סערת ברקים והושלך לבסוף "באחד ‰‰¯ÌÈ או באחת 
‰‚‡ÂÈ˙" (מל"ב ב טז). אף בזאת יש רמז למותו של משה, שעלה Ï‰¯ ומת שם ונקבר ·‚È‡ (דב' לב נ 

ושם לד ו). ולא מצאו בני הנביאים את גוויתו של אליהו, כמו שלא יודע איש את קבורתו של משה.  
הכתוב המפורש, המשווה את אליהו למשה, נמצא בחתימתה של נבואת מלאכי, שהיא, כפי שמסתבר, 
מכוונת לחתימת קובץ ספרי הנביאים ואף לחתימת עידן הנבואה בישראל: "זכרו תורת משה עבדי, 
אשר ציותי אותו בׂחרב על כל ישראל חקים ומשפטים. הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא 
יום ה' הגדול והנורא" (מלאכי ג כב-כג). כוונת הדברים היא - הנבואה מסתלקת מישראל, והמבקש את 
דבר ה' לא יוכל עוד לשאול את פי הנביא, אלא עליו ללמוד את תורת משה, חוקיה ומשפטיה, ולמצוא 
בה את התשובות לבעיותיו. הנבואה עתידה לחזור לישראל רק באחרית הימים, על-ידי שליחותו של 
אליהו הנביא, שיישלח באחרית הימים אל ישראל, כשם שבימים הקדמונים נשלח אליהם משה (השווה 
שמות ג י, יג, יד, טו). מכאן עולה מסקנת המדרש שהבאנו לעיל: משה הוא הגואל הראשון ואליהו הוא 
הגואל האחרון. לא נאמר כאן שיקום איש צדיק וקדוש ויחדש את הנבואה בישראל, אלא שאליהו - 
הנביא הקדמון - הוא זה שעל ידו תחזור הנבואה לישראל. המשמעות הפנימית של הדברים היא, 
שהנבואה שתתחדש לא תייסד דת חדשה, אלא היא תחזור אל הנקודה שבה נפסקה הנבואה הקדומה, 
תתחבר אל השלשלת שנותקה ותמשיכנה ברציפות. ומסתבר, שמכול הנביאים האחרים נבחר דווקא 
אליהו לתפקיד זה, מפני שעליו מסופר שעלה בסערה השמיימה ולא נאמרו עליו לשונות "מיתה 
וקבורה", והוא נחשב כאילו לא נפסקו חייו. כאשר הוא יופיע ויתנבא, יהא ברור לכול שהוא אינו אלא 

ממשיך את פעולתו הנבואית הקדומה. 
עמוס חכם 
ירושלים  

 

                                                           
9   ספרי דב' פיסקה שנז סימן ה', בבלי סוטה יג, ע"ב. 

10  האריך בזאת רבי מאיר איש שלום במבואו, מאמר ב' "הסתלקות אליהו". 

 
 

הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע. 
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