Jezebel Part 1 Elijah in Mt. Carmel
 .1מל"א יח ,א-ב
ישית לֵ אמֹר לֵ ְך הֵ ָראֵ ה אֶ ל אַ ְחאָ ב וְאֶ ְתנָה ָמטָ ר עַ ל ְפנֵי הָ אֲ ָד ָמה( :ב) ַויֵלֶ ְך
" (א) ַוי ְִהי י ִָמים ַר ִבים ְּודבַ ר ה' הָ יָה אֶ ל אֵ ִליָהּו בַ ָשנָה הַ ְשלִ ִ
אֵ ִליָהּו ְלהֵ ָראֹות אֶ ל אַ ְחאָ ב וְהָ ָרעָ ב חָ זָק ְבש ְֹמרֹון" :
1 Much later, in the third year, the word of the LORD came to Elijah: “Go, appear before Ahab; then I will send rain
upon the earth.” 2 Thereupon Elijah set out to appear before Ahab. The famine was severe in Samaria.
 .2רד"ק מל"א יח ,א
" כי מפני הרעב שבו רבים בתשובה והטיבו דרכיהם"
 .3מדרש תהילים קיז
" היה הקדוש ברוך הוא מפתה לאליהו שילך ויראה אל אחאב ,שנאמר לך הראה אל אחאב [יח ,א] ,אמר לו אליהו היאך אני
הולך ,ועד עכשיו לא עשה עוד תשובה ,אמר לו הקדוש ברוך הוא כשהייתי משקה את עולמי ,אדם אחד היה בעולם והשקיתי
את עולמי בעבורו ,שנאמר ואד יעלה מן הארץ [בראשית ב ,ו]  -אף עכשיו לך הראה אל אחאב ואתנה מטר".
 .4מס' שבת נג ,ב
" תנו רבנן :מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק ,ולא היה לו שכר מניקה ליתן ,ונעשה לו נס ונפתחו לו דדין כשני דדי
אשה והניק את בנו .אמר רב יוסף :בא וראה כמה גדול אדם זה ,שנעשה לו נס כזה! אמר לו אביי :אדרבה ,כמה גרוע אדם זה
שנשתנו לו סדרי בראשית! "
 .5מל"א יח ,ג-טז
נְביאֵ י ה' וַיִ ַקח עֹ בַ ְדיָהּו
" (ג) וַיִ ְק ָרא אַ ְחאָ ב אֶ ל עֹ בַ ְדיָהּו אֲ ֶשר עַ ל הַ בָ יִת וְעֹבַ ְדיָהּו הָ יָה י ֵָרא אֶ ת ה' ְמאֹד( :ד) ַוי ְִהי ְבהַ כְ ִרית ִאיזֶבֶ ל אֵ ת ִ
ֹאמר אַ ְחאָ ב אֶ ל עֹבַ ְדיָהּו לֵ ְך בָ אָ ֶרץ אֶ ל כָל ַמ ְע ְינֵי הַ ַמיִם וְאֶ ל
ֵמאָ ה נְ ִב ִאים ַוי ְַח ִביאֵ ם חֲ ִמ ִשים ִאיש בַ ְמעָ ָרה וְכִ ְלכְ לָ ם לֶ חֶ ם ו ָָמ יִם( :ה) וַי ֶ
כָל הַ נְ חָ ִלים אּולַ י נִ ְמצָ א חָ צִ יר ּונְ חַ יֶה סּוס וָפֶ ֶרד וְלֹוא נַכְ ִרית מֵ הַ ְבהֵ ָמה( :ו) ַויְחַ לְ קּו לָ הֶ ם אֶ ת הָ אָ ֶרץ לַ עֲבָ ר בָ ּה אַ ְחאָ ב הָ לַ ְך ְב ֶד ֶרְך אֶ חָ ד
ְלבַ ּדֹו וְעֹבַ ְדיָהּו הָ לַ ְך ְב ֶד ֶרְך אֶ חָ ד ְלבַ ּדֹו( :ז) ַוי ְִהי עֹ בַ ְדיָהּו בַ ֶּד ֶרְך ו ְִהנֵה אֵ ִליָהּו לִ ְק ָראתֹו ַויַכִ ֵרהּו וַיִ פֹ ל עַ ל פָ נָיו וַי ֹאמֶ ר הַ אַ ָתה זֶה אֲ דֹנִ י
יתנִי( :י) חַ י
ֹתן אֶ ת עַ ְב ְּדָך ְביַד אַ ְחאָ ב לַ הֲ ִמ ֵ
אתי כִ י אַ ָתה נ ֵ
ֹאמר ֶמה חָ טָ ִ
אֵ ִליָהּו( :ח) וַי ֹאמֶ ר לֹו אָ נִי לֵ ְך אֱ מֹר לַ א ֹדנֶיָך ִה נֵה אֵ ִליָהּו( :ט) וַי ֶ
ּומ ְמלָ כָה אֲ ֶשר ל ֹא ָשלַ ח אֲ דֹנִי ָשם ְלבַ ֶק ְשָך וְאָ ְמרּו אָ יִן ו ְִה ְש ִביעַ אֶ ת הַ ַמ ְמלָ כָה וְאֶ ת הַ ּגֹוי כִ י ל ֹא י ְִמצָאֶ כָה( :יא)
ה' אֱ ֹלהֶ יָך ִאם יֶש ּגֹוי ַ
אתי ְלהַ ּגִ יד לְ אַ ְחאָ ב
ִשאֲ ָך עַ ל אֲ ֶשר ל ֹא אֵ ָדע ּובָ ִ
וְעַ ָתה אַ ָתה אֹ ֵמר לֵ ְך אֱ מֹר לַ א ֹדנֶיָך ִהנֵה אֵ ִליָהּו( :יב) וְהָ יָה אֲ נִ י אֵ לֵ ְך ֵמ ִא ָתְך וְרּוחַ ה' י ָ
נְביאֵ י ה'
יתי בַ הֲ רֹג ִאיזֶבֶ ל אֵ ת נְ ִביאֵ י ה' וָאַ ְח ִבא ִמ ִ
וְל ֹא י ְִמצָאֲ ָך וַהֲ ָר ָגנִי וְעַ ְב ְּדָך י ֵָרא אֶ ת ה' ִמנְ ע ָֻרי( :יג) הֲ ל ֹא הֻ ּגַד לַ אדֹנִ י אֵ ת אֲ ֶשר עָ ִש ִ
ֵמאָ ה ִאיש חֲ ִמ ִשים חֲ ִמ ִשים ִאיש בַ ְמעָ ָרה וָאֲ כ ְַלכְ לֵ ם לֶ חֶ ם וָמָ יִם( :יד) וְעַ ָתה אַ ָתה אֹמֵ ר לֵ ְך אֱ מֹר לַ א ֹדנֶיָך ִה ֵנה אֵ ִליָהּו וַהֲ ָרגָנִי( :טו)
ֹאמר אֵ ִליָהּו חַ י ה' צְ בָ אֹות אֲ ֶשר עָ ַמ ְד ִתי ְלפָ נָיו כִ י הַ יֹום אֵ ָראֶ ה אֵ לָ יו( :טז) ַויֵלֶ ְך עֹבַ ְדיָהּו לִ ְק ַראת אַ ְחאָ ב ַו ַיּגֶד לֹו ַויֵלֶ ְך אַ ְחאָ ב לִ ְק ַראת
וַי ֶ
אֵ ִליָהּו:
Ahab had summoned Obadiah, the steward of the palace. (Obadiah revered the LORD greatly. 4 When Jezebel was
killing off the prophets of the LORD, Obadiah had taken a hundred prophets and hidden them, fifty to a cave, and
provided them with food and drink.) 5 And Ahab had said to Obadiah, “Go through the land, to all the springs of
water and to all the wadis. Perhaps we shall find some grass to keep horses and mules alive, so that we are not left
without beasts.” 6 They divided the country between them to explore it, Ahab going alone in one direction and
Obadiah going alone in another direction. 7 Obadiah was on the road, when Elijah suddenly confronted him.
[Obadiah] recognized him and flung himself on his face, saying, “Is that you, my lord Elijah?” 8 “Yes, it is I,” he
answered. “Go tell your lord: Elijah is here!” 9 But he said, “What wrong have I done, that you should hand your
servant over to Ahab to be killed? 10 As the LORD your God lives, there is no nation or kingdom to which my lord
has not sent to look for you; and when they said, ‘He is not here,’ he made that kingdom or nation swear that you
could not be found. 11 And now you say, ‘Go tell your lord: Elijah is here!’ 12 When I leave you, the spirit of the
LORD will carry you off I don’t know where; and when I come and tell Ahab and he does not find you, he will kill me.

Yet your servant has revered the LORD from my youth. 13 My lord has surely been told what I did when Jezebel was
killing the prophets of the LORD, how I hid a hundred of the prophets of the LORD, fifty men to a cave, and
provided them with food and drink. 14 And now you say, ‘Go tell your lord: Elijah is here.’ Why, he will kill me!” 15
Elijah replied, “As the LORD of Hosts lives, whom I serve, I will appear before him this very day.” 16 Obadiah went
to find Ahab, and informed him; and Ahab went to meet Elijah.
 .6מל"א יח ,טז-כ
" (טז) ַויֵלֶ ְך עֹבַ ְדיָהּו לִ ְק ַראת אַ ְחאָ ב ַו ַיּגֶד לֹו ַויֵלֶ ְך אַ ְחאָ ב לִ ְק ַראת אֵ ִליָהּו( :יז) ַוי ְִהי כִ ְראֹות אַ ְחאָ ב אֶ ת אֵ ִליָהּו וַי ֹאמֶ ר אַ ְחאָ ב אֵ לָ יו
ֹאמר ל ֹא עָ כ ְַר ִתי אֶ ת י ְִש ָראֵ ל כִ י ִאם אַ ָתה ּובֵ ית אָ ִביָך בַ ֲעז ְָבכֶם אֶ ת ִמצְ ֹות ה' ו ֵַתלֶ ְך אַ חֲ ֵרי הַ ְבעָ ִלים:
הַ אַ ָתה זֶה עֹ כֵר י ְִש ָראֵ ל( :יח) וַי ֶ
ּונְביאֵ י הָ אֲ ֵש ָרה אַ ְרבַ ע מֵ אֹות
(יט) וְעַ ָתה ְשלַ ח ְק בֹץ אֵ לַ י אֶ ת כָל י ְִש ָראֵ ל אֶ ל הַ ר הַ כ ְַר ֶמל וְאֶ ת נְ ִביאֵ י הַ בַ עַ ל אַ ְרבַ ע מֵ אֹות וַחֲ ִמ ִשים ִ
יאים אֶ ל הַ ר הַ כ ְַר ֶמל" :
אֹ כְ לֵ י שֻ ְלחַ ן ִאיזָבֶ ל( :כ) וַיִ ְשלַ ח אַ ְחאָ ב ְבכָל ְבנֵי י ְִש ָראֵ ל וַיִ ְקבֹץ אֶ ת הַ נְ ִב ִ
Obadiah went to find Ahab, and informed him; and Ahab went to meet Elijah. 17 When Ahab caught sight of Elijah,
Ahab said to him, “Is that you, you troubler of Israel?” 18 He retorted, “It is not I who have brought trouble on
Israel, but you and your father’s House, by forsaking the commandments of the LORD and going after the Baalim.
19 Now summon all Israel to join me at Mount Carmel, together with the four hundred and fifty prophets of Baal
and the four hundred prophets of Asherah, who eat at Jezebel’s table.” 20 Ahab sent orders to all the Israelites and
gathered the prophets at Mount Carmel.
 .7ע.כ.ר
"מה ֲעכ ְַר ָתנּו י ְַעכ ְֳּרָך ה' בַ יֹום הַ זֶ ה" [יהושע ז ,כה],
ֶ
ישנִי ְביֹ ֵשב הָ אָ ֶרץ" [בראשית לד ,ל]
" ֲעכ ְַר ֶתם אֹ ִתי ְלהַ ְב ִא ֵ
 .8מל"א כא ,כ
ָאתי"
ֹאמר ָמצ ִ
ָאתנִ י ֹאי ְִבי וַי ֶ
ֹאמר אַ ְחאָ ב אֶ ל אֵ ִליָהּו הַ ְמצ ַ
"וַי ֶ
 .9מסכת ברכות יג ,א
" לא שיעקר יעקב ממקומו ,אלא ישראל עיקר ויעקב טפל לו"
 .10זכריה ד ,ו
רּוחי אָ מַ ר ה' צְ בָ אֹות"
"ל ֹא ְבחַ יִל וְל ֹא ְבכֹחַ כִ י ִאם ְב ִ
 .11מל"א יח ,כא-לט
ֹלהים ְלכּו אַ חֲ ָריו ו ְִאם הַ בַ עַ ל ְלכּו אַ חֲ ָריו
ֹאמר עַ ד ָמ ַתי אַ ֶתם פֹ ְס ִחים עַ ל ְש ֵתי הַ ְס ִע ִפים ִאם ה' הָ אֱ ִ
" (כא) וַיִ ּגַש אֵ ִליָהּו אֶ ל כָל הָ עָ ם וַי ֶ
נֹות ְר ִתי נ ִָביא לַ ה' ְלבַ ִּדי ּונְ ִביאֵ י הַ בַ עַ ל אַ ְרבַ ע ֵמאֹות וַחֲ ִמ ִשים ִאיש( :כג)
ֹאמר אֵ ִליָהּו אֶ ל הָ עָ ם אֲ נִ י ַ
וְל ֹא עָ נּו הָ עָ ם אֹ תֹו ָּדבָ ר( :כב) וַי ֶ
ֱשה אֶ ת הַ פָ ר הָ אֶ חָ ד ְונ ַָת ִתי עַ ל
ְוי ְִתנּו לָ נּו ְש ַניִם פָ ִרים ְוי ְִבחֲ רּו לָ הֶ ם הַ פָ ר הָ אֶ חָ ד וִינ ְַתחֻ הּו ְוי ִָשימּו עַ ל הָ עֵ צִ ים וְאֵ ש ל ֹא י ִָשימּו וַאֲ נִ י אֶ ע ֶ
ֹלהים ַויַעַ ן כָל
ֹלהים אֲ ֶשר ַי ֲענֶה בָ אֵ ש הּוא הָ אֱ ִ
אתם ְב ֵשם אֱ ֹלהֵ יכֶם וַאֲ נִ י אֶ ְק ָרא ְב ֵשם ה' וְהָ יָה הָ אֱ ִ
ּוק ָר ֶ
הָ עֵ צִ ים וְאֵ ש ל ֹא אָ ִשים( :כד) ְ
שנָה כִ י אַ ֶתם הָ ַר ִבים ו ְִק ְראּו ְב ֵשם
ֹאמר אֵ ִליָהּו ִלנְ ִביאֵ י הַ בַ עַ ל בַ חֲ רּו לָ כֶם הַ פָ ר הָ אֶ חָ ד ַועֲשּו ִרא ֹ
ֹאמרּו טֹוב הַ ָּדבָ ר( :כה) וַי ֶ
הָ עָ ם וַי ְ
אֱ ֹלהֵ יכֶם וְאֵ ש ל ֹא ָת ִשימּו( :כו) וַיִ ְקחּו אֶ ת הַ פָ ר אֲ ֶשר נ ַָתן לָ הֶ ם ַו ַיעֲשּו וַיִ ְק ְראּו ְב ֵשם הַ בַ עַ ל ֵמהַ ֹב ֶקר וְעַ ד הַ צָ הֳּ ַריִם לֵ אמֹר הַ בַ עַ ל ֲענֵנּו
ֹלהים הּוא כִ י
ֹאמר ִק ְראּו ְבקֹול ּגָדֹול כִ י אֱ ִ
וְאֵ ין קֹול ְו אֵ ין עֹ נֶה ַויְפַ ְסחּו עַ ל הַ ִמזְ בֵ חַ אֲ ֶשר עָ ָשה( :כז) ַוי ְִהי בַ צָ הֳּ ַריִם ַויְהַ ֵתל בָ הֶ ם אֵ ִליָהּו וַי ֶ
ִשיחַ וְכִ י ִשיג לֹו וְכִ י ֶד ֶרְך לֹו אּולַ י י ֵָשן הּוא ְוי ִָקץ( :כח) וַיִ ְק ְראּו ְב קֹול ּגָדֹול וַיִ ְתּגֹ ְדדּו כְ ִמ ְשפָ טָ ם בַ חֲ ָרבֹות ּובָ ְר ָמ ִחים עַ ד ְשפָ ְך ָּדם ֲעלֵ יהֶ ם:
(כט) ַוי ְִהי ַכ ֲעבֹר הַ צָ הֳּ ַריִם וַיִ ְתנ ְַבאּו עַ ד לַ עֲלֹות הַ ִמנְ חָ ה וְאֵ ין קֹול וְאֵ ין עֹ נֶה וְאֵ ין ָק ֶשב( :ל) וַי ֹאמֶ ר אֵ ִליָהּו ְלכָל הָ עָ ם ּגְ שּו אֵ לַ י וַיִ ּגְ שּו כָל
הָ עָ ם אֵ לָ יו ַוי ְַרפֵ א אֶ ת ִמזְ בַ ח ה' הֶ הָ רּוס( :לא) וַיִ ַקח אֵ ִליָהּו ְש ֵתים עֶ ְש ֵרה אֲ בָ נִ ים כְ ִמ ְספַ ר ִש ְבטֵ י ְבנֵי ַיעֲקֹ ב אֲ ֶשר הָ יָה ְדבַ ר ה' אֵ לָ יו
אתיִם ז ֶַרע סָ ִביב לַ ִמזְ בֵ חַ ( :לג) ַו ַי ֲערְֹך אֶ ת
לֵ אמֹר י ְִש ָראֵ ל י ְִהיֶה ְש ֶמָך( :לב) וַיִ ְבנֶה אֶ ת הָ אֲ בָ נִ י ם ִמזְ בֵ חַ ְב ֵשם ה' ַויַעַ ש ְתעָ לָ ה כְ בֵ ית סָ ַ
ֹאמר
ֹאמר ְשנּו וַיִ ְשנּו וַי ֶ
ֹאמר ִמ ְלאּו אַ ְרבָ עָ ה כ ִַּדים ַמיִם ְויִצְ קּו עַ ל הָ ֹעלָ ה וְעַ ל הָ עֵ צִ ים וַי ֶ
ָשם עַ ל הָ עֵ צִ ים( :לד) וַי ֶ
הָ עֵ צִ ים ַו ְינ ַַתח אֶ ת הַ פָ ר ַוי ֶ
ֹאמר ה'
ְשלֵ שּו( :לה) ַוי ְֵלכּו הַ ַמיִם סָ ִביב לַ ִמזְ בֵ חַ ְוגַם אֶ ת הַ ְתעָ לָ ה ִמלֵ א מָ יִם( :לו) ַוי ְִהי בַ ֲע לֹות הַ ִמנְ חָ ה וַיִ ּגַש אֵ ִליָהּו הַ נ ִָביא וַי ַ
ַשלֵ שּו ַוי ַ

' (לז) ֲענֵנִ י ה:יתי אֵ ת כָל הַ ְּדבָ ִרים הָ אֵ לֶ ה
ִ ּוב ְדבָ ְרָך עָ ִש
ִ ֹלהים ְבי ְִש ָראֵ ל וַאֲ נִ י עַ ְב ֶּדָך
ִ ֱאֱ ֹלהֵ י אַ ְב ָרהָ ם יִצְ חָ ק ְוי ְִש ָראֵ ל הַ יֹום ִיּו ַָדע כִ י אַ ָתה א
 (לח) ו ִַת ֹפל אֵ ש ה' וַת ֹאכַל אֶ ת הָ עֹ לָ ה וְאֶ ת הָ עֵ צִ ים וְאֶ ת:ֹלהים וְאַ ָתה הֲ ִסב ָֹת אֶ ת ִלבָ ם אֲ חֹ ַרנִית
ִ ֱֲענֵנִ י ְוי ְֵדעּו הָ עָ ם הַ זֶ ה כִ י אַ ָתה ה' הָ א
ֹלהים ה' הּוא
ִ ֱ (לט) ַוי ְַרא כָל הָ עָ ם וַיִ ְפלּו עַ ל ְפנֵיהֶ ם וַי ֹא ְמרּו ה' הּוא הָ א:הָ אֲ בָ נִ ים וְאֶ ת הֶ עָ פָ ר וְאֶ ת הַ ַמיִם אֲ ֶשר בַ ְתעָ לָ ה ִלחֵ כָה
" :ֹלהים
ִ ֱהָ א
Elijah approached all the people and said, “How long will you keep hopping between two opinions? If the LORD is
God, follow Him; and if Baal, follow him!” But the people answered him not a word. 22 Then Elijah said to the
people, “I am the only prophet of the LORD left, while the prophets of Baal are four hundred and fifty men. 23 Let
two young bulls be given to us. Let them choose one bull, cut it up, and lay it on the wood, but let them not apply
fire; I will prepare the other bull, and lay it on the wood, and will not apply fire. 24 You will then invoke your god by
name, and I will invoke the LORD by name; and let us agree: the god who responds with fire, that one is God.” And
all the people answered, “Very good!” 25 Elijah said to the prophets of Baal, “Choose one bull and prepare it first,
for you are the majority; invoke your god by name, but apply no fire.” 26 They took the bull that was given them;
they prepared it, and invoked Baal by name from morning until noon, shouting, “O Baal, answer us!” But there was
no sound, and none who responded; so they performed a hopping dance about the altar that had been set up. 27
When noon came, Elijah mocked them, saying, “Shout louder! After all, he is a god. But he may be in conversation,
he may be detained, or he may be on a journey, or perhaps he is asleep and will wake up.” 28 So they shouted
louder, and gashed themselves with knives and spears, according to their practice, until the blood streamed over
them. 29 When noon passed, they kept raving until the hour of presenting the meal offering. Still there was no
sound, and none who responded or heeded. 30 Then Elijah said to all the people, “Come closer to me”; and all the
people came closer to him. He repaired the damaged altar of the LORD. 31 Then Elijah took twelve stones,
corresponding to the number of the tribes of the sons of Jacob—to whom the word of the LORD had come: “Israel
shall be your name”— 32 and with the stones he built an altar in the name of the LORD. Around the altar he made
a trench large enough for two seahs of seed. 33 He laid out the wood, and he cut up the bull and laid it on the
wood. 34 And he said, “Fill four jars with water and pour it over the burnt offering and the wood.” Then he said,
“Do it a second time”; and they did it a second time. “Do it a third time,” he said; and they did it a third time. 35
The water ran down around the altar, and even the trench was filled with water. 36 When it was time to present
the meal offering, the prophet Elijah came forward and said, “O LORD, God of Abraham, Isaac, and Israel! Let it be
known today that You are God in Israel and that I am Your servant, and that I have done all these things at Your
bidding. 37 Answer me, O LORD, answer me, that this people may know that You, O LORD, are God; for You have
turned their hearts backward.” 38 Then fire from the LORD descended and consumed the burnt offering, the wood,
the stones, and the earth; and it licked up the water that was in the trench. 39 When they saw this, all the people
flung themselves on their faces and cried out: “The LORD alone is God, The LORD alone is God!”

 ל, במדבר טז.12
ִיד ְע ֶתם כִ י נִ אֲ צּו הָ אֲ נ ִָשים
ַ "ו ְִאם ְב ִריאָ ה י ְִב ָרא ה' ּופָ צְ ָתה הָ אֲ ָד ָמה אֶ ת ִפיהָ ּובָ ְלעָ ה אֹ ָתם וְאֶ ת כָל אֲ ֶשר לָ הֶ ם ְוי ְָרדּו חַ יִ ים ְשאֹ לָ ה ו
"'הָ אֵ לֶ ה אֶ ת ה
 ט, במדבר רבה כג.13
 אמר להם הקדוש ברוך הוא למדו מפרו- " "מלפנו מבהמות ארץ.] א,"מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו" [איוב לה
 נתקבצו ת"נ נביאי,"של אליהו שבשעה שאמר אליהו לעובדי הבעל "בחרו לכם הפר האחד ועשו ראשונה כי אתם הרבים
' ראה מה כתיב שם "ויתנו לנו שנים פרים ויבחרו להם הפר הא.הבעל ות"נ נביאי האשרה ולא יכלו לזוז את רגליו מן הארץ
וינתחוהו וישימו על העצים ואש לא ישימו ואני אעשה את הפר הא' ואנתחהו ואש לא אשים" מה עשה אליהו? אמר להם בחרו
 ובחרו להם הפר,שני פרים תאומים מאם אחת הגדלים על מרעה אחד והטילו עליהם גורלות אחד לשם ואחד לשם הבעל

האחד .ופרו של אליהו מיד נמשך אחריו והפר שעלה לשם הבעל נתקבצו כל נביאי הבעל ונביאי האשרה ולא יכלו לזוז את רגלו
עד שפתח אליהו ואמר לו "לך עמהם"! השיב הפר ואמר לו לעיני כל העם "אני וחבירי יצאנו מבטן אחת מפרה אחת וגדלנו
במרעה אחד והוא עלה בחלקו של מקום ושמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש עליו ואני עליתי בחלק הבעל להכעיס את
בוראי?!" .אמר לו אליהו "פר פר אל תירא לך עמהם ואל ימצאו עלילה ,שכשם ששמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש על אותו
שעמי כך מתקדש עליך" .אמר לו "וכך אתה מיעצני?! שבועה איני זז מכאן עד שתמסרני בידם" .שנא' "ויקחו את הפר אשר
נתן להם ומי נתן להם אליהו".
 .14מל"א יט ,י
יתָך ְבנֵי י ְִש ָראֵ ל אֶ ת ִמזְ ְבחֹ ֶתיָך הָ ָרסּו וְאֶ ת נְ ִביאֶ יָך הָ ְרגּו בֶ חָ ֶרב ו ִָאּו ֵָתר אֲ נִי ְלבַ ִּדי
ֵאתי לַ ה' אֱ ֹלהֵ י צְ בָ אֹות כִ י עָ זְ בּו ְב ִר ְ
ֹאמר ַקנ ֹא ִקנ ִ
"וַי ֶ
ַויְבַ ְקשּו אֶ ת נ ְַפ ִשי ְל ַק ְח ָתּה"
He replied, “I am moved by zeal for the LORD, the God of Hosts, for the Israelites have forsaken Your covenant, torn
”down Your altars, and put Your prophets to the sword. I alone am left, and they are out to take my life.
 .15ברכות ו ,ב
"ענני ה' ענני; ענני  -שתרד אש מן השמים ,וענני  -שלא יאמרו מעשה כשפים הם"
 .16רש"י מל"א יח ,לז
"נתת להם מקום לסור מאחריך ובידך היה להכין לבבם אליך" ...ומדרש אגדה אם לא תענני אף אני אהיה כופר ואומר אתה
הסבות את לבם"
 .17רד"ק מל"א יח ,לז
" ואין ראוי לסמוך על זה הפירוש כי הבחירה נתנה לבני אדם כמו שכתוב הנה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב את
המות ואת הרע ,אדם יבחר במה שירצה .ורבותינו ז"ל אמרו גם כן הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים [ברכות לג ,ב]" .....ואתה
שלא הראית להם עד עתה מופת גלוי שיכירו כי אתה אלהים ידמה שאתה הסיבות את לבם אחרונית ...והחכם הגדול הרמב"ם
ז"ל פירש כמשמעו מנעת מהם התשובה לרוב פשעם כדי שיקבלו עונשם ,על דרך "ויחזק ה' את לב פרעה" [שמות יד ,ח] ,וכן
"כי הקשה ה' אלהיך את רוחו ואמץ את לבבו" [דברים ב ,ל] והדומים להם ....פירש הגאון רב סעדיה לבם שהיה אחורנית תסב
אותו אליך עתה אם תענני.... ...ויש מפרשים לבם אחורנית מאמונת הבעל וידעו כי שקר נסכם"
 .18מל"א יח ,מ-מו
ַיֹור ֵדם אֵ ִליָהּו אֶ ל נַחַ ל ִקישֹון וַיִ ְשחָ טֵ ם ָשם( :מא)
נְביאֵ י הַ בַ עַ ל ִאיש אַ ל י ִָמלֵ ט ֵמהֶ ם וַיִ ְת ְפשּום ו ִ
ֹאמר אֵ ִליָהּו לָ הֶ ם ִתפְ שּו אֶ ת ִ
" (מ) וַי ֶ
ָשם( :מב) ַו ַי ֲעלֶ ה אַ ְחאָ ב לֶ אֱ כֹל ו ְִל ְשתֹות וְאֵ ִליָהּו עָ לָ ה אֶ ל ר ֹאש הַ כ ְַר ֶמל וַיִ גְ הַ ר
ּוש ֵתה כִ י קֹול הֲ מֹון הַ ּג ֶ
ֹאמר אֵ ִליָהּו ְלאַ ְחאָ ב עֲלֵ ה אֱ ֹכל ְ
וַי ֶ
ֹאמר שֻ ב ֶשבַ ע ְפעָ ִמים:
אּומה וַי ֶ
ֹאמר אֵ ין ְמ ָ
ֹאמר אֶ ל ַנעֲרֹו עֲלֵ ה נָא הַ בֵ ט ֶּד ֶרְך יָם ַויַעַ ל ַויַבֵ ט וַי ֶ
ָשם פָ נָיו בֵ ין ִב ְר ָכ יו( :מג) וַי ֶ
אַ ְרצָ ה ַוי ֶ
ָשם( :מה) ַוי ְִהי
ֹאמר ֲעלֵ ה אֱ מֹר אֶ ל אַ חֲ אָ ב אֱ סֹר ו ֵָרד וְל ֹא ַיעֲצָ ְרכָה הַ ּג ֶ
ֹאמר ִהנֵה עָ ב ְקטַ נָה כְ כַף ִאיש עֹ לָ ה ִמיָם וַי ֶ
(מד) ַוי ְִהי בַ ְש ִבעִ ית וַי ֶ
ְשנֵס
ְתה אֶ ל אֵ ִליָהּו ַוי ַ
ֶשם ּגָדֹול וַיִ ְרכַב אַ ְחאָ ב ַויֵלֶ ְך יִזְ ְרעֶ אלָ ה( :מו) ְויַד ה' הָ י ָ
עַ ד כֹה וְעַ ד כֹה וְהַ ָש ַמיִם ִה ְת ַק ְּדרּו עָ ִבים וְרּוחַ ַוי ְִהי ּג ֶ
ָמ ְתנָיו ַוי ָָרץ ִל ְפ ֵני אַ ְחאָ ב עַ ד בֹאֲ כָה יִזְ ְרעֶ אלָ ה" :
Then Elijah said to them, “Seize the prophets of Baal, let not a single one of them get away.” They seized them, and
Elijah took them down to the Wadi Kishon and slaughtered them there. 41 Elijah said to Ahab, “Go up, eat and
drink, for there is a rumbling of [approaching] rain,” 42 and Ahab went up to eat and drink. Elijah meanwhile
climbed to the top of Mount Carmel, crouched on the ground, and put his face between his knees. 43 And he said
to his servant, “Go up and look toward the Sea.” He went up and looked and reported, “There is nothing.” Seven
times [Elijah] said, “Go back,” 44 and the seventh time, [the servant] reported, “A cloud as small as a man’s hand is
rising in the west.” Then [Elijah] said, “Go say to Ahab, ‘Hitch up [your chariot] and go down before the rain stops
you.’” 45 Meanwhile the sky grew black with clouds; there was wind, and a heavy downpour fell; Ahab mounted his
chariot and drove off to Jezreel. 46 The hand of the LORD had come upon Elijah. He tied up his skirts and ran in
front of Ahab all the way to Jezreel.

 מל"א יט.19
 (ב) ו ִַת ְשלַ ח ִאיזֶבֶ ל ַמלְ אָ ְך אֶ ל:יאים בֶ חָ ֶרב
ִ " (א) ַו ַיּגֵד אַ ְחאָ ב ְל ִאיזֶבֶ ל אֵ ת כָל אֲ ֶשר עָ ָשה אֵ ִליָהּו וְאֵ ת כָל אֲ ֶשר הָ ַרג אֶ ת כָל הַ נְ ִב
 (ג) ַוי ְַרא ַוי ָָקם ַויֵלֶ ְך אֶ ל נ ְַפשֹו ַויָב ֹא ְבאֵ ר:יֹוספּון כִ י כָעֵ ת ָמחָ ר אָ ִשים אֶ ת נ ְַפ ְשָך כְ נֶפֶ ש אַ חַ ד ֵמהֶ ם
ִ ֹלהים ְוכֹה
ִ ֱאֵ ִליָהּו לֵ אמֹר כֹה ַיעֲשּון א
ֹאמר
ֶ ֵשב ַתחַ ת ר ֶֹתם אֶ חָ ד וַיִ ְשאַ ל אֶ ת נ ְַפשֹו לָ מּות וַי
ֶ  (ד) וְהּוא הָ לַ ְך בַ ִמ ְדבָ ר ֶּד ֶרְך יֹום ַויָב ֹא ַוי:יהּודה ַו ַינַח אֶ ת ַנעֲרֹו ָשם
ָ ֶשבַ ע אֲ ֶשר ִל
) (ו:ֹאמר לֹו קּום אֱ כֹול
ֶ ישן ַתחַ ת ר ֶֹתם אֶ חָ ד ו ְִהנֵה זֶה ַמ ְלאָ ְך ֹנ ֵגעַ בֹו וַי
ַ ִ (ה) וַיִ ְשכַב וַי:ַרב עַ ָת ה ה' ַקח נ ְַפ ִשי כִ י ל ֹא טֹוב אָ נֹכִ י ֵמאֲ ב ָֹתי
ָשב ַמ ְלאַ ְך ה' ֵשנִ ית וַיִ ּגַע בֹו וַי ֹאמֶ ר קּום אֱ כֹל כִ י ַרב
ָ  (ז) ַוי:ֹתיו ֻעגַת ְרצ ִָפים וְצַפַ חַ ת ָמיִם וַי ֹאכַל ַוי ְֵש ְת ַו ָי ָשב וַיִ ְשכָב
ָ ַויַבֵ ט ו ְִהנֵה ְמ ַראֲ ש
 (ט) ַויָב ֹא ָשם אֶ ל:ֹלהים חֹ ֵרב
ִ ֱ (ח) ַוי ָָקם וַי ֹאכַל וַיִ ְש ֶתה ַויֵלֶ ְך ְבכֹחַ הָ אֲ כִ ילָ ה הַ ִהיא אַ ְרבָ ִעים יֹום וְאַ ְרבָ עִ ים לַ ְילָ ה עַ ד הַ ר הָ א:ִמ ְמָך הַ ָּד ֶרְך
יתָך ְבנֵי
ְ ֵאתי לַ ה' אֱ ֹלהֵ י צְ בָ אֹות כִ י עָ זְ בּו ְב ִר
ִ ֹאמר ַקנ ֹא ִקנ
ֶ  (י) וַי:הַ ְמעָ ָרה ַויָלֶ ן ָשם ו ְִהנֵה ְדבַ ר ה' אֵ לָ יו וַי ֹאמֶ ר לֹו ַמה לְ ָך פֹ ה אֵ ִליָהּו
ֹאמר צֵא וְעָ ַמ ְד ָת בָ הָ ר
ֶ  (יא) וַי:י ְִש ָראֵ ל אֶ ת ִמזְ ְבחֹ ֶתיָך הָ ָרסּו וְאֶ ת נְ ִביאֶ יָך הָ ְרגּו בֶ חָ ֶרב ו ִָאּו ֵָתר אֲ נִ י ְלבַ ִּדי ַויְבַ ְקשּו אֶ ת נ ְַפ ִשי לְ ַק ְח ָתּה
) (יב:'ּומ ַשבֵ ר ְסלָ ִעים ִל ְפנֵי ה' ל ֹא בָ רּוחַ ה' וְאַ חַ ר הָ רּוחַ ַרעַ ש ל ֹא בָ ַרעַ ש ה
ְ ִל ְפנֵי ה' ו ְִהנֵה ה' עֹבֵ ר וְרּוחַ ּגְ דֹולָ ה וְחָ זָק ְמפָ ֵרק הָ ִרים
 (יג) ַוי ְִהי כִ ְשמֹעַ אֵ ִליָהּו ַויָלֶ ט פָ נָיו ְבאַ ַּד ְרתֹו ַו ֵיצֵא ַו ַי ֲעמֹד פֶ ַתח הַ ְמעָ ָרה:וְאַ חַ ר הָ ַרעַ ש אֵ ש ל ֹא בָ אֵ ש ה' וְאַ חַ ר הָ אֵ ש קֹול ְּד ָמ ָמה ַד ָקה
יתָך ְבנֵי י ְִש ָראֵ ל אֶ ת ִמזְ ְבחֹ ֶתיָך הָ ָרסּו
ְ ֵאתי לַ ה' אֱ ֹלהֵ י צְ בָ אֹות כִ י עָ זְ בּו ְב ִר
ִ  (יד) וַי ֹאמֶ ר ַקנ ֹא ִקנ:ֹאמר ַמה ְלָך פֹ ה אֵ ִליָהּו
ֶ ו ְִהנֵה אֵ לָ יו קֹול וַי
את
ָ ָ (טו) וַי ֹאמֶ ר ה' אֵ לָ יו לֵ ְך שּוב לְ ַד ְרכְ ָך ִמ ְדבַ ָרה ַדמָ ֶשק ּוב:נְביאֶ יָך הָ ְרגּו בֶ חָ ֶרב ו ִָאּו ֵָתר אֲ נִי לְ בַ ִּדי ַויְבַ ְקשּו אֶ ת נ ְַפ ִשי ְל ַק ְח ָתּה
ִ וְאֶ ת
ישע בֶ ן ָשפָ ט ֵמאָ בֵ ל ְמחֹולָ ה ִת ְמ ַשח
ָ  (טז) וְאֵ ת יֵהּוא בֶ ן נִ ְמ ִשי ִת ְמ ַשח ְל ֶמלֶ ְך עַ ל י ְִש ָראֵ ל וְאֶ ת אֱ ִל:ּומ ַש ְח ָת אֶ ת חֲ זָאֵ ל ְל ֶמלֶ ְך עַ ל אֲ ָרם
ָ
 (יח) ו ְִה ְשאַ ְר ִתי ְבי ְִש ָראֵ ל ִש ְבעַ ת:ישע
ָ  (יז) וְהָ יָה הַ נִ ְמלָ ט ֵמחֶ ֶרב חֲ זָאֵ ל י ִָמית יֵהּוא וְהַ נִ ְמלָ ט ֵמחֶ ֶרב יֵהּוא י ִָמית אֱ ִל:ְלנ ִָביא ַת ְח ֶתיָך
ישע בֶ ן ָשפָ ט וְהּוא חֹ ֵרש ְשנֵים
ָ  (יט) ַויֵלֶ ְך ִמ ָשם וַיִ ְמצָא אֶ ת אֱ ִל:אֲ לָ ִפים כָל הַ ִב ְר ַכיִם אֲ ֶשר ל ֹא כ ְָרעּו לַ בַ עַ ל ְוכָל הַ פֶ ה אֲ ֶשר ל ֹא נ ַָשק לֹו
ֹאמר
ֶ  (כ) ַו ַי ֲעזֹב אֶ ת הַ בָ ָקר ַוי ָָרץ אַ חֲ ֵרי אֵ ִליָהּו וַי:עָ ָשר צְ מָ ִדים ְלפָ נָיו וְהּוא ִב ְשנֵים הֶ עָ ָשר ַו ַי ֲעבֹר אֵ ִליָהּו אֵ לָ יו ַוי ְַשלֵ ְך אַ ַּד ְרתֹו אֵ לָ יו
ּובכְ ִלי
ִ ָשב ֵמאַ חֲ ָריו וַיִ ַקח אֶ ת צֶ ֶמד הַ בָ ָקר וַיִ זְ בָ חֵ הּו
ָ  (כא) ַוי:יתי לָ ְך
ִ ֹאמר לֹו לֵ ְך שּוב כִ י מֶ ה עָ ִש
ֶ ּול ִא ִמי וְאֵ ְלכָה אַ חֲ ֶריָך וַי
ְ אֶ ְש ָקה נָא ְלאָ ִבי
" :ְש ְר ֵתהּו
ָ הַ בָ ָקר ִב ְשלָ ם הַ בָ ָשר וַיִ ֵתן לָ עָ ם וַי ֹאכֵלּו ַוי ָָקם ַויֵלֶ ְך אַ חֲ ֵרי אֵ ִליָהּו ַוי
When Ahab told Jezebel all that Elijah had done and how he had put all the prophets to the sword, 2 Jezebel sent a
messenger to Elijah, saying, “Thus and more may the gods do if by this time tomorrow I have not made you like one
of them.” 3 Frightened, he fled at once for his life. He came to Beer-sheba, which is in Judah, and left his servant
there; 4 he himself went a day’s journey into the wilderness. He came to a broom bush and sat down under it, and
prayed that he might die. “Enough!” he cried. “Now, O LORD, take my life, for I am no better than my fathers.” 5 He
lay down and fell asleep under a broom bush. Suddenly an angel touched him and said to him, “Arise and eat.” 6 He
looked about; and there, beside his head, was a cake baked on hot stones and a jar of water! He ate and drank, and
lay down again. 7 The angel of the LORD came a second time and touched him and said, “Arise and eat, or the
journey will be too much for you.” 8 He arose and ate and drank; and with the strength from that meal he walked
forty days and forty nights as far as the mountain of God at Horeb. 9 There he went into a cave, and there he spent
the night. Then the word of the LORD came to him. He said to him, “Why are you here, Elijah?” 10 He replied, “I am
moved by zeal for the LORD, the God of Hosts, for the Israelites have forsaken Your covenant, torn down Your
altars, and put Your prophets to the sword. I alone am left, and they are out to take my life.” 11 “Come out,” He
called, “and stand on the mountain before the LORD.” And lo, the LORD passed by. There was a great and mighty
wind, splitting mountains and shattering rocks by the power of the LORD; but the LORD was not in the wind. After
the wind—an earthquake; but the LORD was not in the earthquake. 12 After the earthquake—fire; but the LORD
was not in the fire. And after the fire—a soft murmuring sound. 13 When Elijah heard it, he wrapped his mantle
about his face and went out and stood at the entrance of the cave. Then a voice addressed him: “Why are you here,
Elijah?” 14 He answered, “I am moved by zeal for the LORD, the God of Hosts; for the Israelites have forsaken Your
covenant, torn down Your altars, and have put Your prophets to the sword. I alone am left, and they are out to take
my life.” 15 The LORD said to him, “Go back by the way you came, [and] on to the wilderness of Damascus. When
you get there, anoint Hazael as king of Aram. 16 Also anoint Jehu son of Nimshi as king of Israel, and anoint Elisha
son of Shaphat of Abel-meholah to succeed you as prophet. 17 Whoever escapes the sword of Hazael shall be slain

by Jehu, and whoever escapes the sword of Jehu shall be slain by Elisha. 18 I will leave in Israel only seven
thousand—every knee that has not knelt to Baal and every mouth that has not kissed him.” 19 He set out from
there and came upon Elisha son of Shaphat as he was plowing. There were twelve yoke of oxen ahead of him, and
he was with the twelfth. Elijah came over to him and threw his mantle over him. 20 He left the oxen and ran after
Elijah, saying: “Let me kiss my father and mother good-by, and I will follow you.” And he answered him, “Go back.
What have I done to you?” 21 He turned back from him and took the yoke of oxen and slaughtered them; he
boiled their meat with the gear of the oxen and gave it to the people, and they ate. Then he arose and followed
Elijah and became his attendant.
 .20מלבי"ם מל"א יט ,ג
" וילך אל נפשו .כי אליהו היה מתבודד רוב ימיו ועוסק בשלמות עצמו להשלים את נפשו ,רק בעת הצורך היה נביא שלוח אל
העם ,ואחר שראה שכל הנפלאות שעשה לא פעלו ,ראה כי אין לו עסק להשלים את העם ,ולכך קם וישב ללכת אל השלמת
נפשו ....הניח את נערו שם ,להפרד מבני אדם לצאת אל המדבר להתבודד ,כי זה היה מחוז חפצו עתה ...וישאל את נפשו .כי
ראה שכבר תיקן לצורך עצמו את אשר היה לו לתקן בחיים הזמנים ,וראוי כי תשוב נפשו אל צרור החיים ותעזוב את הלבוש
החומרי המאפיל בינה ובין האור הבהיר ,וז"ש ששאל את נפשו ,ר"ל לתועלת נפשו .והנה לשלא ימות ,יהיה או מצד שלא
השלים את אשר עליו להשלים בחייו ,ועז"א רב עתה ה' ,כי כבר השלים ועשה רב והותר .ואם מצד שאין המיתה מוכרחת אליו
כי גם בחייו יפרד אל הרוחניות והמלאכיות כאדם קודם החטא שהיה ראוי להיות חי לעולם ,ועז"א לא טוב אנכי מאבותי:
 .21רד"ק מל"א יט ,יג
" ויש לשאול מה היה כל זה הענין ולא אמר לו מה יעשה עד שהביאו אל הר חורב והראה לו כל זה הכבוד ,והנראה בעיני כי כל
זה היה גמול המעשה הטוב שעשה בהר הכרמל וקדש שם ה' בתוך בני ישראל והחזירם למוטב עד שאמרו כלם ה' הוא
האלהים ה' הוא האלהים והרג נביאי הבעל גמלו האל בצדקו והביאו אל מקום הכבוד עם פלא גדול שעשה עמו בדרך והראה לו
כל הכבוד הזה".
 .22אליהו זוטא ח
" אלא שעמד ודחפו למקום שביקשו אבותיו רחמים על בניו ,שנאמר וישכב ויישן תחת רותם אחד וגו' ויקם ויאכל וישתה וילך
בכח האכילה ההיא ,אמר לו הקדוש ברוך הוא לאליהו ,מה לך פה אליהו ,היה לו שיאמר לפניו ,רבונו של עולם ,בניך הם ,בני
בחוניך הם ,בני אברהם יצחק ויעקב שעשו לך רצונך בעולם ,ולא עשה כן ,אלא אמר לפניו ,קנוא קנאתי לה' אלהי צבאות".

