
 
 

Elijah in Mt. Carmel   Jezebel Part 1 

 ב-מל"א יח, א .1
ֵלְך ֵהָרֵאה ֶאל ַאְחָאב ְוֶאְתָנה ָמָטר ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה: )ב( ַוֵיֶלְך  )א( ַוְיִהי ָיִמים ַרִבים ּוְדַבר ה' ָהָיה ֶאל ֵאִלָיהּו ַבָשָנה ַהְשִליִשית ֵלאֹמר" 

 " ֵאִלָיהּו ְלֵהָראֹות ֶאל ַאְחָאב ְוָהָרָעב ָחָזק ְבֹשְמרֹון:
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. 

 

 רד"ק מל"א יח, א .2
 כי מפני הרעב שבו רבים בתשובה והטיבו דרכיהם"" 

 

 קיז מדרש תהילים .3

]יח, א[, אמר לו אליהו היאך אני  אחאב היה הקדוש ברוך הוא מפתה לאליהו שילך ויראה אל אחאב, שנאמר לך הראה אל" 

הולך, ועד עכשיו לא עשה עוד תשובה, אמר לו הקדוש ברוך הוא כשהייתי משקה את עולמי, אדם אחד היה בעולם והשקיתי 

 "אף עכשיו לך הראה אל אחאב ואתנה מטר. - ]בראשית ב, ו[ את עולמי בעבורו, שנאמר ואד יעלה מן הארץ

 

 שבת נג, במס'  .4

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!

 

 זט-מל"א יח, ג .5
יֶזֶבל ֵאת ְנִביֵאי ה' ַוִיַקח ֹעַבְדָיהּו )ג( ַוִיְקָרא ַאְחָאב ֶאל ֹעַבְדָיהּו ֲאֶשר ַעל ַהָבִית ְוֹעַבְדָיהּו ָהָיה ָיֵרא ֶאת ה' ְמֹאד: )ד( ַוְיִהי ְבַהְכִרית אִ " 

ִים: )ה( ַויֹאֶמר ַאְחָאב ֶאל ֹעַבְדָיהּו ֵלְך ָבָאֶרץ ֶאל ָכל ַמְעְיֵני ַהַמִים ְוֶאל ֵמָאה ְנִבִאים ַוַיְחִביֵאם ֲחִמִשים ִאיש ַבְמָעָרה ְוִכְלְכָלם ֶלֶחם ָומָ 

 ֶאָחד ץ ַלֲעָבר ָבּה ַאְחָאב ָהַלְך ְבֶדֶרְךָכל ַהְנָחִלים אּוַלי ִנְמָצא ָחִציר ּוְנַחֶיה סּוס ָוֶפֶרד ְולֹוא ַנְכִרית ֵמַהְבֵהָמה: )ו( ַוְיַחְלקּו ָלֶהם ֶאת ָהָארֶ 

ֲאֹדִני )ז( ַוְיִהי ֹעַבְדָיהּו ַבֶּדֶרְך ְוִהֵנה ֵאִלָיהּו ִלְקָראתֹו ַוַיִכֵרהּו ַוִיֹפל ַעל ָפָניו ַויֹאֶמר ַהַאָתה ֶזה  ְלַבּדֹו ְוֹעַבְדָיהּו ָהַלְך ְבֶדֶרְך ֶאָחד ְלַבּדֹו:

ֵנה ֵאִלָיהּו: )ט( ַויֹאֶמר ֶמה ָחָטאִתי ִכי ַאָתה ֹנֵתן ֶאת ַעְבְּדָך ְבַיד ַאְחָאב ַלֲהִמיֵתִני: )י( ַחי ֵאִלָיהּו: )ח( ַויֹאֶמר לֹו ָאִני ֵלְך ֱאֹמר ַלאֹדֶניָך הִ 

י ִכי לֹא ִיְמָצֶאָכה: )יא( ָלָכה ְוֶאת ַהּגֹוה' ֱאֹלֶהיָך ִאם ֶיש ּגֹוי ּוַמְמָלָכה ֲאֶשר לֹא ָשַלח ֲאֹדִני ָשם ְלַבֶקְשָך ְוָאְמרּו ָאִין ְוִהְשִביַע ֶאת ַהַממְ 

ֲאֶשר לֹא ֵאָדע ּוָבאִתי ְלַהִּגיד ְלַאְחָאב ְוַעָתה ַאָתה ֹאֵמר ֵלְך ֱאֹמר ַלאֹדֶניָך ִהֵנה ֵאִלָיהּו: )יב( ְוָהָיה ֲאִני ֵאֵלְך ֵמִאָתְך ְורּוַח ה' ִיָשֲאָך ַעל 

ִמְנֻעָרי: )יג( ֲהלֹא ֻהַּגד ַלאֹדִני ֵאת ֲאֶשר ָעִשיִתי ַבֲהֹרג ִאיֶזֶבל ֵאת ְנִביֵאי ה' ָוַאְחִבא ִמְנִביֵאי ה' ְולֹא ִיְמָצֲאָך ַוֲהָרָגִני ְוַעְבְּדָך ָיֵרא ֶאת ה' 

ה ֵאִלָיהּו ַוֲהָרָגִני: )טו( ֶניָך ִהנֵ ֵמָאה ִאיש ֲחִמִשים ֲחִמִשים ִאיש ַבְמָעָרה ָוֲאַכְלְכֵלם ֶלֶחם ָוָמִים: )יד( ְוַעָתה ַאָתה ֹאֵמר ֵלְך ֱאֹמר ַלאדֹ 

את ַאְחָאב ַוַיֶּגד לֹו ַוֵיֶלְך ַאְחָאב ִלְקַראת ַויֹאֶמר ֵאִלָיהּו ַחי ה' ְצָבאֹות ֲאֶשר ָעַמְדִתי ְלָפָניו ִכי ַהיֹום ֵאָרֶאה ֵאָליו: )טז( ַוֵיֶלְך ֹעַבְדָיהּו ִלְקרַ 

 ֵאִלָיהּו:
  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. 

 

 כ-מל"א יח, טז .6
( ַוְיִהי ִכְראֹות ַאְחָאב ֶאת ֵאִלָיהּו ַויֹאֶמר ַאְחָאב ֵאָליו )טז( ַוֵיֶלְך ֹעַבְדָיהּו ִלְקַראת ַאְחָאב ַוַיֶּגד לֹו ַוֵיֶלְך ַאְחָאב ִלְקַראת ֵאִלָיהּו: )יז" 

ְצֹות ה' ַוֵתֶלְך ַאֲחֵרי ַהְבָעִלים: ַהַאָתה ֶזה ֹעֵכר ִיְשָרֵאל: )יח( ַויֹאֶמר לֹא ָעַכְרִתי ֶאת ִיְשָרֵאל ִכי ִאם ַאָתה ּוֵבית ָאִביָך ַבֲעָזְבֶכם ֶאת מִ 

ַאְרַבע ֵמאֹות ֹבץ ֵאַלי ֶאת ָכל ִיְשָרֵאל ֶאל ַהר ַהַכְרֶמל ְוֶאת ְנִביֵאי ַהַבַעל ַאְרַבע ֵמאֹות ַוֲחִמִשים ּוְנִביֵאי ָהֲאֵשָרה )יט( ְוַעָתה ְשַלח ְק 

 " ַכְרֶמל:ֹאְכֵלי ֻשְלַחן ִאיָזֶבל: )כ( ַוִיְשַלח ַאְחָאב ְבָכל ְבֵני ִיְשָרֵאל ַוִיְקֹבץ ֶאת ַהְנִביִאים ֶאל ַהר הַ 
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. 

 

 ע.כ.ר .7
  ]יהושע ז, כה[, "ֶמה ֲעַכְרָתנּו ַיְעכְֳּרָך ה' ַביֹום ַהֶזה"

 ]בראשית לד, ל[ "ֲעַכְרֶתם ֹאִתי ְלַהְבִאיֵשִני ְבֹיֵשב ָהָאֶרץ"

 

 מל"א כא, כ .8
  "ַויֹאֶמר ַאְחָאב ֶאל ֵאִלָיהּו ַהְמָצאַתִני ֹאְיִבי ַויֹאֶמר ָמָצאִתי"

 

 יג, א מסכת ברכות .9
  לא שיעקר יעקב ממקומו, אלא ישראל עיקר ויעקב טפל לו" "

 

 ד, ו זכריה .10
  "לֹא ְבַחִיל ְולֹא ְבֹכַח ִכי ִאם ְברּוִחי ָאַמר ה' ְצָבאֹות"

 

 לט-מל"א יח, כא .11
ֲחָריו ְוִאם ַהַבַעל ְלכּו ַאֲחָריו ַוִיַּגש ֵאִלָיהּו ֶאל ָכל ָהָעם ַויֹאֶמר ַעד ָמַתי ַאֶתם ֹפְסִחים ַעל ְשֵתי ַהְסִעִפים ִאם ה' ָהֱאֹלִהים ְלכּו אַ )כא( " 

ה' ְלַבִּדי ּוְנִביֵאי ַהַבַעל ַאְרַבע ֵמאֹות ַוֲחִמִשים ִאיש: )כג( ְולֹא ָענּו ָהָעם ֹאתֹו ָּדָבר: )כב( ַויֹאֶמר ֵאִלָיהּו ֶאל ָהָעם ֲאִני נֹוַתְרִתי ָנִביא לַ 

 ַוֲאִני ֶאֱעֶשה ֶאת ַהָפר ָהֶאָחד ְוָנַתִתי ַעל ְוִיְתנּו ָלנּו ְשַנִים ָפִרים ְוִיְבֲחרּו ָלֶהם ַהָפר ָהֶאָחד ִויַנְתֻחהּו ְוָיִשימּו ַעל ָהֵעִצים ְוֵאש לֹא ָיִשימּו

 הּוא ָהֱאֹלִהים ַוַיַען ָכל ִצים ְוֵאש לֹא ָאִשים: )כד( ּוְקָראֶתם ְבֵשם ֱאֹלֵהיֶכם ַוֲאִני ֶאְקָרא ְבֵשם ה' ְוָהָיה ָהֱאֹלִהים ֲאֶשר ַיֲעֶנה ָבֵאשָהעֵ 

ר ָהֶאָחד ַוֲעשּו ִראֹשָנה ִכי ַאֶתם ָהַרִבים ְוִקְראּו ְבֵשם ָהָעם ַויֹאְמרּו טֹוב ַהָּדָבר: )כה( ַויֹאֶמר ֵאִלָיהּו ִלְנִביֵאי ַהַבַעל ַבֲחרּו ָלֶכם ַהפָ 

ַרִים ֵלאֹמר ַהַבַעל ֲעֵננּו ֱאֹלֵהיֶכם ְוֵאש לֹא ָתִשימּו: )כו( ַוִיְקחּו ֶאת ַהָפר ֲאֶשר ָנַתן ָלֶהם ַוַיֲעשּו ַוִיְקְראּו ְבֵשם ַהַבַעל ֵמַהבֹ  ֶקר ְוַעד ַהָצהֳּ

ַרִים ַוְיַהֵתל ָבֶהם ֵאִלָיהּו ַויֹאֶמר ִקְר ְוֵאין קֹול וְ  אּו ְבקֹול ָּגדֹול ִכי ֱאֹלִהים הּוא ִכי ֵאין ֹעֶנה ַוְיַפְסחּו ַעל ַהִמְזֵבַח ֲאֶשר ָעָשה: )כז( ַוְיִהי ַבָצהֳּ

קֹול ָּגדֹול ַוִיְתֹּגְדדּו ְכִמְשָפָטם ַבֲחָרבֹות ּוָבְרָמִחים ַעד ְשָפְך ָּדם ֲעֵליֶהם: ִשיַח ְוִכי ִשיג לֹו ְוִכי ֶדֶרְך לֹו אּוַלי ָיֵשן הּוא ְוִיָקץ: )כח( ַוִיְקְראּו בְ 

ַרִים ַוִיְתַנְבאּו ַעד ַלֲעלֹות ַהִמְנָחה ְוֵאין קֹול ְוֵאין ֹעֶנה ְוֵאין ָקֶשב:  ֵאַלי ַוִיְּגשּו ָכל )ל( ַויֹאֶמר ֵאִלָיהּו ְלָכל ָהָעם ְּגשּו )כט( ַוְיִהי ַכֲעֹבר ַהָצהֳּ

ֵני ַיֲעֹקב ֲאֶשר ָהָיה ְדַבר ה' ֵאָליו ָהָעם ֵאָליו ַוְיַרֵפא ֶאת ִמְזַבח ה' ֶהָהרּוס: )לא( ַוִיַקח ֵאִלָיהּו ְשֵתים ֶעְשֵרה ֲאָבִנים ְכִמְסַפר ִשְבֵטי בְ 

ם ִמְזֵבַח ְבֵשם ה' ַוַיַעש ְתָעָלה ְכֵבית ָסאַתִים ֶזַרע ָסִביב ַלִמְזֵבַח: )לג( ַוַיֲעֹרְך ֶאת ֵלאֹמר ִיְשָרֵאל ִיְהֶיה ְשֶמָך: )לב( ַוִיְבֶנה ֶאת ָהֲאָבִני

ְשנּו ַוִיְשנּו ַויֹאֶמר  ְוַעל ָהֵעִצים ַויֹאֶמרָהֵעִצים ַוְיַנַתח ֶאת ַהָפר ַוָיֶשם ַעל ָהֵעִצים: )לד( ַויֹאֶמר ִמְלאּו ַאְרָבָעה ַכִּדים ַמִים ְוִיְצקּו ַעל ָהֹעָלה 

לֹות ַהִמְנָחה ַוִיַּגש ֵאִלָיהּו ַהָנִביא ַויֹאַמר ה' ַשֵלשּו ַוְיַשֵלשּו: )לה( ַוֵיְלכּו ַהַמִים ָסִביב ַלִמְזֵבַח ְוַגם ֶאת ַהְתָעָלה ִמֵלא ָמִים: )לו( ַוְיִהי ַבעֲ 



 
 

ז( ֲעֵנִני ה' יֹום ִיָּוַדע ִכי ַאָתה ֱאֹלִהים ְבִיְשָרֵאל ַוֲאִני ַעְבֶּדָך ּוִבְדָבְרָך ָעִשיִתי ֵאת ָכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶלה: )לֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיְשָרֵאל הַ 

ש ה' ַותֹאַכל ֶאת ָהֹעָלה ְוֶאת ָהֵעִצים ְוֶאת ֲעֵנִני ְוֵיְדעּו ָהָעם ַהֶזה ִכי ַאָתה ה' ָהֱאֹלִהים ְוַאָתה ֲהִסֹבָת ֶאת ִלָבם ֲאֹחַרִנית: )לח( ַוִתֹפל אֵ 

ְמרּו ה' הּוא ָהֱאֹלִהים ה' הּוא ָהֲאָבִנים ְוֶאת ֶהָעָפר ְוֶאת ַהַמִים ֲאֶשר ַבְתָעָלה ִלֵחָכה: )לט( ַוַיְרא ָכל ָהָעם ַוִיְפלּו ַעל ְפֵניֶהם ַויֹא

 " ָהֱאֹלִהים:
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!” 

 

 

 במדבר טז, ל .12

ִויַדְעֶתם ִכי ִנֲאצּו ָהֲאָנִשים  "ְוִאם ְבִריָאה ִיְבָרא ה' ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת ִפיָה ּוָבְלָעה ֹאָתם ְוֶאת ָכל ֲאֶשר ָלֶהם ְוָיְרדּו ַחִיים ְשֹאָלה

  ָהֵאֶלה ֶאת ה'"

 

 במדבר רבה כג, ט .13

אמר להם הקדוש ברוך הוא למדו מפרו  -מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו" ]איוב לה, א[. "מלפנו מבהמות ארץ" "

של אליהו שבשעה שאמר אליהו לעובדי הבעל "בחרו לכם הפר האחד ועשו ראשונה כי אתם הרבים", נתקבצו ת"נ נביאי 

רץ. ראה מה כתיב שם "ויתנו לנו שנים פרים ויבחרו להם הפר הא' הבעל ות"נ נביאי האשרה ולא יכלו לזוז את רגליו מן הא

וינתחוהו וישימו על העצים ואש לא ישימו ואני אעשה את הפר הא' ואנתחהו ואש לא אשים" מה עשה אליהו? אמר להם בחרו 

ו להם הפר שני פרים תאומים מאם אחת הגדלים על מרעה אחד והטילו עליהם גורלות אחד לשם ואחד לשם הבעל, ובחר



 
 

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 

ום ושמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש עליו ואני עליתי בחלק הבעל להכעיס את במרעה אחד והוא עלה בחלקו של מק

בוראי?!". אמר לו אליהו "פר פר אל תירא לך עמהם ואל ימצאו עלילה, שכשם ששמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש על אותו 

שנא' "ויקחו את הפר אשר שעמי כך מתקדש עליך". אמר לו "וכך אתה מיעצני?! שבועה איני זז מכאן עד שתמסרני בידם". 

 נתן להם ומי נתן להם אליהו".

 

 מל"א יט, י .14
ִביֶאיָך ָהְרגּו ֶבָחֶרב ָוִאָּוֵתר ֲאִני ְלַבִּדי "ַויֹאֶמר ַקנֹא ִקֵנאִתי ַלה' ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ִכי ָעְזבּו ְבִריְתָך ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאת ִמְזְבֹחֶתיָך ָהָרסּו ְוֶאת נְ 

  ַנְפִשי ְלַקְחָתּה" ַוְיַבְקשּו ֶאת
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.” 

 

 ב ברכות ו, .15
  שלא יאמרו מעשה כשפים הם" -שתרד אש מן השמים, וענני  -"ענני ה' ענני; ענני 

 

 רש"י מל"א יח, לז .16
"ומדרש אגדה אם לא תענני אף אני אהיה כופר ואומר אתה  ..."נתת להם מקום לסור מאחריך ובידך היה להכין לבבם אליך

 הסבות את לבם"

 

 רד"ק מל"א יח, לז .17
ואין ראוי לסמוך על זה הפירוש כי הבחירה נתנה לבני אדם כמו שכתוב הנה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב את " 

"ואתה  ....]ברכות לג, ב[. המות ואת הרע, אדם יבחר במה שירצה. ורבותינו ז"ל אמרו גם כן הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים

והחכם הגדול הרמב"ם  ...אתה אלהים ידמה שאתה הסיבות את לבם אחרונית שלא הראית להם עד עתה מופת גלוי שיכירו כי

]שמות יד, ח[, וכן  ז"ל פירש כמשמעו מנעת מהם התשובה לרוב פשעם כדי שיקבלו עונשם, על דרך "ויחזק ה' את לב פרעה"

עדיה לבם שהיה אחורנית תסב פירש הגאון רב ס ...והדומים להם. ]דברים ב, ל[ "כי הקשה ה' אלהיך את רוחו ואמץ את לבבו"

 ויש מפרשים לבם אחורנית מאמונת הבעל וידעו כי שקר נסכם".... ...אותו אליך עתה אם תענני

 

 מו-מל"א יח, מ .18
ל ַנַחל ִקישֹון ַוִיְשָחֵטם ָשם: )מא(  אֶ )מ( ַויֹאֶמר ֵאִלָיהּו ָלֶהם ִתְפשּו ֶאת ְנִביֵאי ַהַבַעל ִאיש ַאל ִיָמֵלט ֵמֶהם ַוִיְתְפשּום ַויֹוִרֵדם ֵאִלָיהּו" 

ְוֵאִלָיהּו ָעָלה ֶאל רֹאש ַהַכְרֶמל ַוִיְגַהר ַויֹאֶמר ֵאִלָיהּו ְלַאְחָאב ֲעֵלה ֱאֹכל ּוְשֵתה ִכי קֹול ֲהמֹון ַהָּגֶשם: )מב( ַוַיֲעֶלה ַאְחָאב ֶלֱאֹכל ְוִלְשתֹות 

ע ְפָעִמים: יו: )מג( ַויֹאֶמר ֶאל ַנֲערֹו ֲעֵלה ָנא ַהֵבט ֶּדֶרְך ָים ַוַיַעל ַוַיֵבט ַויֹאֶמר ֵאין ְמאּוָמה ַויֹאֶמר ֻשב ֶשבַ ַאְרָצה ַוָיֶשם ָפָניו ֵבין ִבְרכָ 

ֹסר ָוֵרד ְולֹא ַיֲעָצְרָכה ַהָּגֶשם: )מה( ַוְיִהי )מד( ַוְיִהי ַבְשִבִעית ַויֹאֶמר ִהֵנה ָעב ְקַטָנה ְכַכף ִאיש ֹעָלה ִמָים ַויֹאֶמר ֲעֵלה ֱאֹמר ֶאל ַאֲחָאב אֱ 

ָלה: )מו( ְוַיד ה' ָהְיָתה ֶאל ֵאִלָיהּו ַוְיַשֵנס ַעד ֹכה ְוַעד ֹכה ְוַהָשַמִים ִהְתַקְּדרּו ָעִבים ְורּוַח ַוְיִהי ֶּגֶשם ָּגדֹול ַוִיְרַכב ַאְחָאב ַוֵיֶלְך ִיְזְרֶעא

 " י ַאְחָאב ַעד ֹבֲאָכה ִיְזְרֶעאָלה:ָמְתָניו ַוָיָרץ ִלְפנֵ 
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
ִאיֶזֶבל ַמְלָאְך ֶאל ַאְחָאב ְלִאיֶזֶבל ֵאת ָכל ֲאֶשר ָעָשה ֵאִלָיהּו ְוֵאת ָכל ֲאֶשר ָהַרג ֶאת ָכל ַהְנִביִאים ֶבָחֶרב: )ב( ַוִתְשַלח  )א( ַוַיֵּגד" 

ַחד ֵמֶהם: )ג( ַוַיְרא ַוָיָקם ַוֵיֶלְך ֶאל ַנְפשֹו ַוָיבֹא ְבֵאר ֵאִלָיהּו ֵלאֹמר ֹכה ַיֲעשּון ֱאֹלִהים ְוֹכה יֹוִספּון ִכי ָכֵעת ָמָחר ָאִשים ֶאת ַנְפְשָך ְכֶנֶפש אַ 

ם ֶאָחד ַוִיְשַאל ֶאת ַנְפשֹו ָלמּות ַויֹאֶמר ֶשַבע ֲאֶשר ִליהּוָדה ַוַיַנח ֶאת ַנֲערֹו ָשם: )ד( ְוהּוא ָהַלְך ַבִמְדָבר ֶּדֶרְך יֹום ַוָיבֹא ַוֵיֶשב ַתַחת ֹרתֶ 

ַע בֹו ַויֹאֶמר לֹו קּום ֱאכֹול: )ו( ה ה' ַקח ַנְפִשי ִכי לֹא טֹוב ָאֹנִכי ֵמֲאֹבָתי: )ה( ַוִיְשַכב ַוִייַשן ַתַחת ֹרֶתם ֶאָחד ְוִהֵנה ֶזה ַמְלָאְך ֹנגֵ ַרב ַעתָ 

ָשב ַוִיְשָכב: )ז( ַוָיָשב ַמְלַאְך ה' ֵשִנית ַוִיַּגע בֹו ַויֹאֶמר קּום ֱאֹכל ִכי ַרב ַוַיֵבט ְוִהֵנה ְמַרֲאֹשָתיו ֻעַגת ְרָצִפים ְוַצַפַחת ָמִים ַויֹאַכל ַוֵיְשְת ַויָ 

ט( ַוָיבֹא ָשם ֶאל ) :ָלה ַעד ַהר ָהֱאֹלִהים ֹחֵרבִמְמָך ַהָּדֶרְך: )ח( ַוָיָקם ַויֹאַכל ַוִיְשֶתה ַוֵיֶלְך ְבֹכַח ָהֲאִכיָלה ַהִהיא ַאְרָבִעים יֹום ְוַאְרָבִעים ַליְ 

ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ִכי ָעְזבּו ְבִריְתָך ְבֵני  ַהְמָעָרה ַוָיֶלן ָשם ְוִהֵנה ְדַבר ה' ֵאָליו ַויֹאֶמר לֹו ַמה ְלָך ֹפה ֵאִלָיהּו: )י( ַויֹאֶמר ַקנֹא ִקֵנאִתי ַלה'

ֶבָחֶרב ָוִאָּוֵתר ֲאִני ְלַבִּדי ַוְיַבְקשּו ֶאת ַנְפִשי ְלַקְחָתּה: )יא( ַויֹאֶמר ֵצא ְוָעַמְדָת ָבָהר  ִיְשָרֵאל ֶאת ִמְזְבֹחֶתיָך ָהָרסּו ְוֶאת ְנִביֶאיָך ָהְרגּו

ַרַעש ה': )יב( ָהרּוַח ַרַעש לֹא בָ ִלְפֵני ה' ְוִהֵנה ה' ֹעֵבר ְורּוַח ְּגדֹוָלה ְוָחָזק ְמָפֵרק ָהִרים ּוְמַשֵבר ְסָלִעים ִלְפֵני ה' לֹא ָברּוַח ה' ְוַאַחר 

ְבַאַּדְרתֹו ַוֵיֵצא ַוַיֲעֹמד ֶפַתח ַהְמָעָרה ְוַאַחר ָהַרַעש ֵאש לֹא ָבֵאש ה' ְוַאַחר ָהֵאש קֹול ְּדָמָמה ַדָקה: )יג( ַוְיִהי ִכְשֹמַע ֵאִלָיהּו ַוָיֶלט ָפָניו 

ַויֹאֶמר ַקנֹא ִקֵנאִתי ַלה' ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ִכי ָעְזבּו ְבִריְתָך ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאת ִמְזְבֹחֶתיָך ָהָרסּו  ְוִהֵנה ֵאָליו קֹול ַויֹאֶמר ַמה ְלָך ֹפה ֵאִלָיהּו: )יד(

ְרְכָך ִמְדַבָרה ַדָמֶשק ּוָבאָת )טו( ַויֹאֶמר ה' ֵאָליו ֵלְך שּוב ְלדַ  :ְוֶאת ְנִביֶאיָך ָהְרגּו ֶבָחֶרב ָוִאָּוֵתר ֲאִני ְלַבִּדי ַוְיַבְקשּו ֶאת ַנְפִשי ְלַקְחָתּה

ֶבן ָשָפט ֵמָאֵבל ְמחֹוָלה ִתְמַשח  ּוָמַשְחָת ֶאת ֲחָזֵאל ְלֶמֶלְך ַעל ֲאָרם: )טז( ְוֵאת ֵיהּוא ֶבן ִנְמִשי ִתְמַשח ְלֶמֶלְך ַעל ִיְשָרֵאל ְוֶאת ֱאִליָשע

ֲחָזֵאל ָיִמית ֵיהּוא ְוַהִנְמָלט ֵמֶחֶרב ֵיהּוא ָיִמית ֱאִליָשע: )יח( ְוִהְשַאְרִתי ְבִיְשָרֵאל ִשְבַעת ְלָנִביא ַתְחֶתיָך: )יז( ְוָהָיה ַהִנְמָלט ֵמֶחֶרב 

ָשָפט ְוהּוא ֹחֵרש ְשֵנים )יט( ַוֵיֶלְך ִמָשם ַוִיְמָצא ֶאת ֱאִליָשע ֶבן  :ֲאָלִפים ָכל ַהִבְרַכִים ֲאֶשר לֹא ָכְרעּו ַלַבַעל ְוָכל ַהֶפה ֲאֶשר לֹא ָנַשק לֹו

ֹזב ֶאת ַהָבָקר ַוָיָרץ ַאֲחֵרי ֵאִלָיהּו ַויֹאֶמר ָעָשר ְצָמִדים ְלָפָניו ְוהּוא ִבְשֵנים ֶהָעָשר ַוַיֲעֹבר ֵאִלָיהּו ֵאָליו ַוַיְשֵלְך ַאַּדְרתֹו ֵאָליו: )כ( ַוַיעֲ 

ּו ּוִבְכִלי ֶריָך ַויֹאֶמר לֹו ֵלְך שּוב ִכי ֶמה ָעִשיִתי ָלְך: )כא( ַוָיָשב ֵמַאֲחָריו ַוִיַקח ֶאת ֶצֶמד ַהָבָקר ַוִיְזָבֵחהֶאְשָקה ָנא ְלָאִבי ּוְלִאִמי ְוֵאְלָכה ַאחֲ 

 " :ַהָבָקר ִבְשָלם ַהָבָשר ַוִיֵתן ָלָעם ַויֹאֵכלּו ַוָיָקם ַוֵיֶלְך ַאֲחֵרי ֵאִלָיהּו ַוְיָשְרֵתהּו

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. 

 

 מלבי"ם מל"א יט, ג .20
וילך אל נפשו. כי אליהו היה מתבודד רוב ימיו ועוסק בשלמות עצמו להשלים את נפשו, רק בעת הצורך היה נביא שלוח אל " 

אין לו עסק להשלים את העם, ולכך קם וישב ללכת אל השלמת העם, ואחר שראה שכל הנפלאות שעשה לא פעלו, ראה כי 

וישאל את נפשו. כי  ...הניח את נערו שם, להפרד מבני אדם לצאת אל המדבר להתבודד, כי זה היה מחוז חפצו עתה ....נפשו

זוב את הלבוש ראה שכבר תיקן לצורך עצמו את אשר היה לו לתקן בחיים הזמנים, וראוי כי תשוב נפשו אל צרור החיים ותע

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 

 :מלאכיות כאדם קודם החטא שהיה ראוי להיות חי לעולם, ועז"א לא טוב אנכי מאבותיכי גם בחייו יפרד אל הרוחניות וה
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ולא אמר לו מה יעשה עד שהביאו אל הר חורב והראה לו כל זה הכבוד, והנראה בעיני כי כל  ויש לשאול מה היה כל זה הענין" 

זה היה גמול המעשה הטוב שעשה בהר הכרמל וקדש שם ה' בתוך בני ישראל והחזירם למוטב עד שאמרו כלם ה' הוא 

פלא גדול שעשה עמו בדרך והראה לו האלהים ה' הוא האלהים והרג נביאי הבעל גמלו האל בצדקו והביאו אל מקום הכבוד עם 

 ".כל הכבוד הזה

 

 אליהו זוטא ח .22
אלא שעמד ודחפו למקום שביקשו אבותיו רחמים על בניו, שנאמר וישכב ויישן תחת רותם אחד וגו' ויקם ויאכל וישתה וילך " 

האכילה ההיא, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאליהו, מה לך פה אליהו, היה לו שיאמר לפניו, רבונו של עולם, בניך הם, בני  בכח

 " .בחוניך הם, בני אברהם יצחק ויעקב שעשו לך רצונך בעולם, ולא עשה כן, אלא אמר לפניו, קנוא קנאתי לה' אלהי צבאות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


