
 ים מיהודהאיש האלק
 

 חלק א סימן יא| שו"ת הרשב"א א. 

 וענין הנביא אשר בא מיהודה לירבעם אשר שאלת. גם כאן לא בארת

מהו עיקר שאלתך בזה על כן איני יודע במה אשיב על נכון. ואם 

אתה שואל איך האמין לדברי הנביא אשר השיבו. יראה מדרך הפשט 

כי הנביא אשר השיבו היה נביא אמת מתחילתו. והוא שאמר אליו 

)מלכים י"ג( גם אני נביא כמוך ולולא שהיה נודע אצלו שהיה נביא 

נעשה  מכןהיה מאמינו. אלא שלאחר  מתחילה לא היה שומע לו ולא

נביא שקר. וכמו שקרה לחנניה בן עזור שאמרו בסנהדרין ס"פ 

הנחנקין )דף פ"ט( שהיה נביא אמת ולבסוף נעשה נביא שקר. ובאמת 

כי לא היה לו להאמין אותו בכך אחר שנצטוה שלא יאכל שם ולא 

לא הבין  ישתה עד שיוגד לו לעצמו. ושמא היה סבור שהוא בעצמו

מתחילה מה שאמרו לו. כשאמרו לו שלא יאכל שם לחם ולא בכניסה 

ראשונה אמרו לו אבל עכשיו שיצא מותר לחזור ולאכול. ובטח בזה 

על דברי הנביא אשר השיבו. וכעניין זה אמרו ז"ל שם בפרק הנחנקין 

בנבואתו של יונה בן אמתי שנאמר לו )יונה ג( עוד ארבעים יום ונינוה 

והוא היה סבור נהפכת ממש מטובה לרעה ולא היה כן אלא נהפכת. 

שנהפכה מרעה לטובה. ומכל מקום ענשו של נביא זה שהגיעו 

הודיענו. שלא היה לו לעבור על דברי עצמו ועל מה כי הבין הוא 

מנבואת עצמו מחמת דברי הנביא אשר השיבו ועל כן נענש. עד 

מו שהוא חייב שלמדו ממנו בסנהדרין בנביא שעובר על דברי עצ

בידי שמים. ואם תשאל והנביא אשר השיבו למה עשה ככה ולמה 

כחש לו. יש לומר כי רצה לנסותו אם יעמוד בצואתו אם לאו. או 

שמא חשב שלא אמר לו כן רק לדחותו שלא יאכל עמו ושלא יהנה 

ממנו. כדרך חסידי ישראל לשאינן רוצים ליהנות ומשימין עילות כדי 

ן יאיר עם רבינו ביות. וכמו שקרה לרבי פנחס להתרחק מהנאת הבר

 הקדוש כמו שנזכר בחולין בפרק ראשון )דף ז(.

 מלכים א פרק יג|  רלב"גב. 

ך בזה ידמה שצוהו השם יתבר -)ט( לא תאכל לחם ולא תשתה מים  

להעיר שאין בהם תועלת והנאה כי כלם יאבדו בסוף בעבור זה 

החטא, וצונו שלא ישוב בדרך אשר בא בה אל בית אל כאילו יעיר כי 

דרכו אשר דרך בה ללכת לבית אל לאמר אלו הדברים אשר אמר שם 

  אין בה תועלת כי לא הועילו שם דבריו כלום לעוצם מרי ירבעם:

 פרק יג| מלכים א ג. 

ְך ַויֹּאמֶּ   לֶּ יָך )ו( ַוַיַען ַהמֶּ ֵני ה' ֱאֹלהֶּ ת פְּ ל ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ַחל ָנא אֶּ ר אֶּ

ֵני ה' ַוָתָׁשב ַיד  ת פְּ ַחל ִאיׁש ָהֱאֹלִהים אֶּ ָתׁשֹּב ָיִדי ֵאָלי ַויְּ ַפֵלל ַבֲעִדי וְּ ִהתְּ וְּ

ל ִאיׁש ָהֱאֹלִהים בָֹּאה  ְך אֶּ לֶּ ַדֵבר ַהמֶּ ָבִראׁשָֹּנה: )ז( ַויְּ ִהי כְּ ְך ֵאָליו ַותְּ לֶּ ַהמֶּ

ל ִאִתי ַה  ר ִאיׁש ָהֱאֹלִהים אֶּ ָך ַמָתת: )ח( ַויֹּאמֶּ ָנה לְּ תְּ אֶּ ָעָדה וְּ ָתה ּוסְּ ַביְּ

ֹלא  ם וְּ חֶּ ֹלא אַֹּכל לֶּ ָך ֹלא ָאבֹּא ִעָמְך וְּ ת ֲחִצי ֵביתֶּ ן ִלי אֶּ ְך ִאם ִתתֶּ לֶּ ַהמֶּ

ַבר ה' ֵלאמֹּר ֹלא תֹּאַכל ה: )ט( ִכי ֵכן ִצָּוה אִֹּתי ִבדְּ ה ַמִים ַבָמקֹום ַהזֶּ תֶּ ׁשְּ  אֶּ

ְך  רֶּ דֶּ ְך בְּ ָת: )י( ַוֵילֶּ ר ָהָלכְּ ְך ֲאׁשֶּ רֶּ ֹלא ָתׁשּוב ַבדֶּ ה ָמִים וְּ תֶּ ֹלא ִתׁשְּ ם וְּ חֶּ לֶּ

ל ֵבית ֵאל: פ  ר ָבא ָבּה אֶּ ְך ֲאׁשֶּ רֶּ ֹלא ָׁשב ַבדֶּ  ַאֵחר וְּ

 יג| פרק  דברי הימים בד. 

ָרִים ַויֹּאמֶּ  פְּ ַהר אֶּ ר בְּ ָמַרִים ֲאׁשֶּ ַהר צְּ ָמעּוִני )ד( ַוָיָקם ֲאִבָיה ֵמַעל לְּ ר ׁשְּ

ָרֵאל ָנַתן  ם ָלַדַעת ִכי ה' ֱאֹלֵהי ִישְּ ָרֵאל: )ה( ֲהֹלא ָלכֶּ ָכל ִישְּ ָעם וְּ ָיָרבְּ

ַלח: ס )ו( ַוָיָקם  ִרית מֶּ ָבָניו בְּ עֹוָלם לֹו ּולְּ ָרֵאל לְּ ָדִויד ַעל ִישְּ ָלָכה לְּ ַממְּ

רֹּד ַעל ֲאדֹּנָ  ן ָדִויד ַוִימְּ ֹלמֹּה בֶּ ד ׁשְּ בֶּ ָבט עֶּ ן נְּ ָעם בֶּ צּו ָעָליו ָיָרבְּ יו: )ז( ַוִיָקבְּ

ָעם ָהָיה  ַחבְּ ֹלמֹּה ּורְּ ן ׁשְּ ָעם בֶּ ַחבְּ צּו ַעל רְּ ַאמְּ ִלַיַעל ַוִיתְּ ֵני בְּ ֲאָנִׁשים ֵרִקים בְּ

ַחֵזק  ִהתְּ ִרים לְּ ם אֹּמְּ ַעָתה ַאתֶּ ם: )ח( וְּ ֵניהֶּ ַחַזק ִלפְּ ֹלא ִהתְּ ַרְך ֵלָבב וְּ ַנַער וְּ

ֵני ָדוִ  ַיד בְּ ת ה' בְּ כֶּ לֶּ ֵני ַממְּ ר ִלפְּ ֵלי ָזָהב ֲאׁשֶּ גְּ ם עֶּ ִעָמכֶּ ם ָהמֹון ָרב וְּ ַאתֶּ יד וְּ

ֵני  ת בְּ ת כֲֹּהֵני ה' אֶּ ם אֶּ תֶּ ָעם ֵלאֹלִהים: )ט( ֲהֹלא ִהַדחְּ ם ָיָרבְּ ָעָשה ָלכֶּ

ַמֵלא ָידֹו  ַעֵמי ָהֲאָרצֹות ָכל ַהָבא לְּ ם כֲֹּהִנים כְּ ִוִים ַוַתֲעשּו ָלכֶּ ַהלְּ ַאֲהרֹּן וְּ

ן ָבָקר וְּ  ַפר בֶּ נּו ה' בְּ ֹלא ֱאֹלִהים: ס )י( ַוֲאַנחְּ ָהָיה כֵֹּהן לְּ ָעה וְּ ֵאיִלם ִׁשבְּ

ת:  ָלאכֶּ ִוִים ַבמְּ ַהלְּ ֵני ַאֲהרֹּן וְּ ִתים ַלה' בְּ ָׁשרְּ כֲֹּהִנים מְּ ֻנהּו וְּ ֹלא ֲעַזבְּ ֱאֹלֵהינּו וְּ

ת ַסִמים  טֹּרֶּ ב ּוקְּ רֶּ ב ָבעֶּ רֶּ ר ּוָבעֶּ ר ַבבֹּקֶּ ִטִרים ַלה' עֹּלֹות ַבבֹּקֶּ )יא( ּוַמקְּ

ב ּוַמ  רֶּ ָבֵער ָבעֶּ יָה לְּ ֵנרֹּתֶּ נֹוַרת ַהָזָהב וְּ ָחן ַהָטהֹור ּומְּ ם ַעל  ַהֻשלְּ חֶּ ת לֶּ כֶּ ֲערֶּ

ם אֹּתֹו:  תֶּ ם ֲעַזבְּ ַאתֶּ ת ה' ֱאֹלֵהינּו וְּ רֶּ מֶּ ת ִמׁשְּ נּו אֶּ ִרים ֲאַנחְּ ב ִכי ׁשֹּמְּ רֶּ ָבעֶּ

רּוָע  רֹות ַהתְּ כֲֹּהָניו ַוֲחצֹּצְּ ִהֵנה ִעָמנּו ָברֹּאׁש ָהֱאֹלִהים וְּ ָהִריַע )יב( וְּ ה לְּ

ִליחּו: ם ִכי ֹלא ַתצְּ ָרֵאל ַאל  ִתָלֲחמּו ִעם ה' ֱאֹלֵהי ֲאבֵֹּתיכֶּ ֵני ִישְּ ם בְּ  ֲעֵליכֶּ

 כג| פרק מלכים ב ה. 

ָבט  ן נְּ ָעם בֶּ ר ָעָשה ָיָרבְּ ֵבית ֵאל ַהָבָמה ֲאׁשֶּ ר בְּ ֵבַח ֲאׁשֶּ ת ַהִמזְּ ַגם אֶּ )טו( וְּ

ת ַהִמ  ָרֵאל ַגם אֶּ ת  ִישְּ ֱחִטיא אֶּ ר הֶּ רֹּף ֲאׁשֶּ ת ַהָבָמה ָנָתץ ַוִישְּ אֶּ ֵבַח ַההּוא וְּ זְּ

ת  א אֶּ ן יֹּאִׁשָיהּו ַוַירְּ ָשַרף ֲאֵׁשָרה: )טז( ַוִיפֶּ ָעָפר וְּ ת ַהָבָמה ֵהַדק לְּ אֶּ

רֹּף  ָבִרים ַוִישְּ ת ָהֲעָצמֹות ִמן ַהקְּ ַלח ַוִיַקח אֶּ ר ָׁשם ָבָהר ַוִיׁשְּ ָבִרים ֲאׁשֶּ ַהקְּ

ַטמְּ  ֵבַח ַויְּ ת ַעל ַהִמזְּ ר ָקָרא אֶּ ר ָקָרא ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ֲאׁשֶּ ַבר ה' ֲאׁשֶּ ֵאהּו ִכדְּ

רּו ֵאָליו  ה ַויֹּאמְּ ר ֲאִני רֹּאֶּ ר ָמה ַהִציּון ַהָלז ֲאׁשֶּ ה: )יז( ַויֹּאמֶּ ָבִרים ָהֵאלֶּ ַהדְּ

ָבִרים  ת ַהדְּ ָרא אֶּ ר ָבא ִמיהּוָדה ַוִיקְּ ר ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ֲאׁשֶּ בֶּ ֵׁשי ָהִעיר ַהקֶּ ַאנְּ

ר ַהִניחּו לֹו ִאיׁש ַאל ָה  ַבח ֵבית ֵאל: )יח( ַויֹּאמֶּ ר ָעִשיָת ַעל ַהִמזְּ ה ֲאׁשֶּ ֵאלֶּ

רֹון:  ר ָבא ִמשֹּמְּ מֹות ַהָנִביא ֲאׁשֶּ מָֹּתיו ֵאת ַעצְּ טּו ַעצְּ ַמלְּ מָֹּתיו ַויְּ ָיַנע ַעצְּ

ר ָעשּו  רֹון ֲאׁשֶּ ָעֵרי ׁשֹּמְּ ר בְּ ת ָכל ָבֵתי ַהָבמֹות ֲאׁשֶּ ַגם אֶּ ֵכי )יט( וְּ ַמלְּ

ר ָעָשה  ָכל ַהַמֲעִשים ֲאׁשֶּ ם כְּ ִעיס ֵהִסיר יֹּאִׁשָיהּו ַוַיַעש ָלהֶּ ַהכְּ ָרֵאל לְּ ִישְּ

חֹות  בְּ ר ָׁשם ַעל ַהִמזְּ ת ָכל כֲֹּהֵני ַהָבמֹות ֲאׁשֶּ ַבח אֶּ ֵבית ֵאל: )כ( ַוִיזְּ בְּ

מֹות ָאָדם ֲע  ת ַעצְּ רֹּף אֶּ ם:ַוִישְּ רּוָׁשָלִ ם ַוָיָׁשב יְּ  ֵליהֶּ

 מלכים ב רמז רמח| ילקוט שמעוני  ו. 

ובמקום דקאי ירמיה היכי מנבאה איהי, אמרי בי רב משמיה דרב 

חולדה קרובת ירמיה היתה ולא הוה מקפיד עלה. ויאשיהו גופיה 

כי הוה שביק ירמיה ושדר לגבה, אמרי דבי רב שילא מפני הי

שהנשים רחמניות הן. ר' יוחנן אמר ירמיה הוא דלא הוה התם שהלך 

להחזיר עשרת השבטים, ומנלן דהדור שנאמר כי המוכר אל הממכר 

לא ישוב אפשר יובל בטל ונביא מתנבא עליו שיתבטל אלא מלמד 

עליהם, מנלן דכתיב ויאמר שירמיהו החזירן ויאשיהו בן אמון מלך 

מה הציון הלז אשר אני רואה ויאמרו אליו אנשי העיר הקבר איש 

האלהים אשר בא מיהודה ויקרא את הדברים האלה אשר עשית על 

מלמד  המזבח בית אל, וכי מה טיבו של יאשיהו בבית אל אלא

  שיאשיהו בן אמון מלך עליהם
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