אליהו הנביא הווה ועתיד
א .מלכים א | פרק יז
ֹלהי יִ ְׁש ָּר ֵאל
ֹּאמר ֵאלִ יָּ הּו ַה ִת ְׁש ִבי ִמת ָֹּּש ֵבי גִ לְׁ ָּעד ֶאל ַא ְׁח ָּאב ַחי ה' ֱא ֵ
(א) וַ י ֶ
ֲא ֶשר ָּע ַמ ְׁד ִתי לְׁ ָּפנָּ יו ִאם יִ ְׁהיֶ ה ַה ָּשנִ ים ָּה ֵאלֶ ה ַטל ָּּומ ָּטר כִ י ִאם לְׁ ִפי ְׁד ָּב ִרי:
ס (ב) וַ יְׁ ִהי ְׁד ַבר ה' ֵאלָּ יו לֵ אמֹּר( :ג) לֵ ְך ִמזֶ ה ָּּופנִ ָּית לְׁ ָך ֵק ְׁד ָּמה וְׁ נִ ְׁס ַת ְׁר ָּת
ְׁבנַ ַחל כְׁ ִרית ֲא ֶשר ַעל ְׁפנֵ י ַהיַ ְׁר ֵדן( :ד) וְׁ ָּהיָּ ה ֵמ ַהנַ ַחל ִת ְׁש ֶתה וְׁ ֶאת ָּהע ְֹּׁר ִבים
ִצּוִ ִיתי לְׁ כַ לְׁ כֶ לְׁ ָך ָּשם:
רש"י
(א) ויאמר אליהו התשבי  -מארץ (ס"א שם העיר) ששמה תושב :חי
ה'  -למה סמכו כאן אלא שהלכו אליהו ואחאב לנחם את חיאל
באבלו אמר אחאב לאליהו אפשר שקללת התלמיד נתקיימה וקללת
משה רבינו לא נתקיימה שנאמר (דברים י"א ט"ז) וסרתם ועבדתם
אלהים אחרים והשתחויתם להם וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים,
והרי כל ישראל עובדין ע"ג ואין גשמים נעצרים מיד ויאמר אליהו
וגו'( :ז) ויבש הנחל  -כדי שידע צורך הגשמים ויטריח לגלות שהיה
קשה בעיני הקדוש ברוך הוא שישראל שרוין מתים ברעב( :יז) חלה
בן האשה  -כדי שיצטרך למפתח של תחיית המתים כדאיתא בשילהי
אגדתא דחלק:
ב .סנהדרין קיג ,א
חלה בן האשה בעלת הבית .בעא רחמי למיתן ליה אקלידא דתחיית
המתים ,אמרי ליה :שלש מפתחות לא נמסרו לשליח :של חיה ,ושל
גשמים ,ושל תחיית המתים .יאמרו :שתים ביד תלמיד ואחת ביד
הרב! אייתי הא ושקיל האי ,דכתיב לך הראה אל אחאב [ואתנה]
מטר.
ג .מסכת אבות דרבי נתן | נוסחא ב פרק מז
שלשה נביאים הם .אחד תבע כבוד האב ולא תבע כבוד הבן .ואחד
תבע כבוד הבן ולא תבע כבוד האב .ואחד תבע כבוד הבן וכבוד האב.
אליהו תבע כבוד האב ולא תבע כבוד הבן שנאמר קנא קנאתי לה'
אלהי צבאות.
ד .בראשית | פרק לה
ֹלהים ִש ְׁמָך יַ ֲעקֹּב ֹלא יִ ָּק ֵרא ִש ְׁמָך עֹוד יַ ֲעקֹּב כִ י ִאם
ֹּאמר לֹו ֱא ִ
( י) וַ י ֶ
ֹלהים ֲאנִ י
ֹּאמר לֹו ֱא ִ
יִ ְׁש ָּר ֵאל יִ ְׁהיֶ ה ְׁש ֶמָך וַ יִ ְׁק ָּרא ֶאת ְׁשמֹו יִ ְׁש ָּר ֵאל( :יא) וַ י ֶ
ֵאל ַש ַדי ְׁפ ֵרה ְּׁור ֵבה ּגֹוי ְּׁוק ַהל ּגֹויִ ם יִ ְׁהיֶ ה ִמ ֶמךָּ ְּׁומלָּ כִ ים ֵמ ֲחלָּ ֶציָך יֵ ֵצאּו:
(יב) וְׁ ֶאת ָּה ָּא ֶרץ ֲא ֶשר נָּ ַת ִתי לְׁ ַא ְׁב ָּר ָּהם ּולְׁ יִ ְׁצ ָּחק לְׁ ָך ֶא ְׁתנֶ נָּ ה ּולְׁ זַ ְׁר ֲעָך ַא ֲח ֶריָך
ֶא ֵתן ֶאת ָּה ָּא ֶרץ:
רש"י
ומלכים  -שאול ואיש בשת שהיו משבט בנימין ,שעדיין לא נולד.
(ופסוק זה דרשו אבנר כשהמליך איש בושת ,ואף השבטים דרשוהו
וקרבו בנימין ,דכתיב (שופטים כא א) איש ממנו לא יתן את בתו
לבנימין לאשה ,וחזרו ואמרו אלמלא היה עולה מן השבטים לא היה
הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב ומלכים מחלציך יצאו:
גוי וקהל גוים  -שגוים עתידים בניו להעשות כמנין הגוים שהם
שבעים אומות ,וכן כל הסנהדרין שבעים .דבר אחר שעתידים בניו
להקריב איסור במות כגוים בימי אליהו):

ה .פרקי דרבי אליעזר | פרק כט
נִ גְׁ לָּ ה ָּעלָּ יו ַה ָּקדֹוש ָּברּוְך הּוא וְׁ ָּא ַמר לֹו ַמה לְׁ ָך פֹּה ֵאלִ יָּ הּו [שם ט]ָּ .א ַמר
אתי [שם י]ָּ .א ַמר לֹו ַה ָּקדֹוש ָּברּוְך הּוא לְׁ עֹולָּ ם ַא ָּתה ְׁמ ַקנֵ א,
לֹו ַקנֹּ א ִקנֵ ִ
את ַב ִש ִטים ַעל ּגִ לּוי ֲע ָּריֹותֶ ,שנֶ ֱא ַמר [במדבר כה ,יא] ִפינְׁ ָּחס ֶבן
ִקנֵ ָּ
עֹושין ְׁב ִרית ִמילָּ ה
ֶאלְׁ ָּעזָּ ר וְׁ גֹו' .וְׁ כָּ אן ַא ָּתה ְׁמ ַקנֵ אַ .חיֶ יָךֶ ,ש ֵאין יִ ְׁש ָּר ֵאל ִ
מֹושב
עֹושין ַ
רֹואה ְׁב ֵעינֶ יָךִ .מכָּ אן ִה ְׁת ִקינּו ֲחכָּ ִמים ֶשיִ ְׁהיּו ִ
ַעד ֶש ַא ָּתה ֶ
כָּ בֹוד לְׁ ַמלְׁ ַאְך ַה ְׁב ִריתֶ ,שנֶ ֱא ַמר [מלאכי ג ,א] ַּומלְׁ ַאְך ַה ְׁב ִרית ֲא ֶשר ַא ֶתם
ֹלהי יִ ְׁש ָּר ֵאל יָּ ִחיש וְׁ יָּ ִביא ְׁב ַחיֵ ינּו ָּמ ִש ַיח לְׁ נַ ֲח ֵמנּו,
ֲח ֵפ ִצים ִהנֵ ה ָּבא וְׁ גֹו'ֱ .א ֵ
וִ ַיח ֵדש לְׁ ָּב ֵבנּוֶ ,שנֶ ֱא ַמר ,וְׁ ֵה ִשיב לֵ ב ָּאבֹות ַעל ָּבנִ ים וְׁ גֹו' [שם כד].
ו .מלאכי | פרק ג
תֹורת מ ֶֹּשה ַע ְׁב ִדי ֲא ֶשר ִצּוִ ִיתי אֹותֹו ְׁבח ֵֹּרב ַעל כָּ ל יִ ְׁש ָּר ֵאל
(כב ) זִ כְׁ רּו ַ
ֻח ִקים ִּומ ְׁש ָּפ ִטים( :כג) ִהנֵ ה ָּאנֹּכִ י שֹּלֵ ַח לָּ כֶ ם ֵאת ֵאלִ יָּ ה ַהנָּ ִביא לִ ְׁפנֵ י בֹוא
נֹורא( :כד) וְׁ ֵה ִשיב לֵ ב ָּאבֹות ַעל ָּבנִ ים וְׁ לֵ ב ָּבנִ ים ַעל
יֹום ה' ַהּגָּ דֹול וְׁ ַה ָּ
בֹותם ֶפן ָּאבֹוא וְׁ ִהכֵ ִיתי ֶאת ָּה ָּא ֶרץ ֵח ֶרם:
ֲא ָּ
ז .ילקוט שמעוני | מלאכי רמז תקצה
אמרו ישראל בגאולה ראשונה כתיב שלח משה עבדו אהרן אשר
בחר בו ,שלח לי אף שנים כנגדם שלח אורך ואמתך ,אמר הקדוש
ברוך הוא הנני משלח שנאמר הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא
הרי אחד ,והשני הן עבדי אתמך בו בחירי רצתה נפשי .רבי יהודה
אומר אם אין ישראל עושים תשובה אין נגאלים ,ואין עושים תשובה
אלא מתוך צער וטלטול ומתוך שאין להם מחיה ,ואין עושים תשובה
עד שיבא אליהו שנאמר הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא ,מה
כתיב אחריו והשיב לב אבות על בנים:
ח .מלכים א | פרק יח
ֹּאמר ֵאלִ יָּ הּו לְׁ כָּ ל ָּה ָּעם ּגְׁ שּו ֵאלַ י וַ יִ ּגְׁ שּו כָּ ל ָּה ָּעם ֵאלָּ יו וַ יְׁ ַר ֵפא ֶאת
(ל) וַ י ֶ
ִמזְׁ ַבח ה' ֶה ָּהרּוס( :לא) וַ יִ ַקח ֵאלִ יָּ הּו ְׁש ֵתים ֶע ְׁש ֵרה ֲא ָּבנִ ים כְׁ ִמ ְׁס ַפר ִש ְׁב ֵטי
ְׁבנֵ י יַ ֲעקֹּב ֲא ֶשר ָּהיָּ ה ְׁד ַבר ה' ֵאלָּ יו לֵ אמֹּר יִ ְׁש ָּר ֵאל יִ ְׁהיֶ ה ְׁש ֶמָך:
רש"י
(ל) וירפא את מזבח ה' ההרוס  -בנה מזבח והזכיר לישראל להיות
מזבח ה' עולה על לבם ושגור בפיהם שהי' הרוס ונפגר ובטל שמו
והזכרתו מפי כל י' השבטים כך שמעתי פשוטו ,ומדרשו שמעתי
ששאול בנה מזבח בהר הכרמל וזהו שאמר (שמואל א' ט"ו י"ב) בא
שאול הכרמלה והנה מציב לו יד ולהלן (בראשית ל"ג כ') הוא אומר
ויצב שם מזבח ומלכי ישראל הרסו כל המזבחות והבמות שבארצם
שנעשה לשם שמים ובנה אליהו מזבח זה של שאול שהיה הרוס:
(לא) אשר היה דבר ה' אליו לאמר ישראל יהי' שמך  -למה נאמר כאן
לפי שביום שנגלתה שכינה על יעקב בבית אל וקראו ישראל בו ביום
אמר לו גוי וקהל גוים יהי' ממך עתידין בניך להקהל כשאר עמים
ולבנות מזבח להקטיר עליו בשעת איסור הבמות ואני מתרצה בדבר
בב"ר:
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