
 הווה ועתיד הנביא אליהו
 יז| פרק מלכים א א. 

ב ַחי ה' ֱאֹלֵה  אָּ ד ֶאל ַאחְׁ עָּ ֵבי ִגלְׁ ִבי ִמתֹּשָּ הּו ַהִתשְׁ ֵאל )א( ַויֹּאֶמר ֵאִליָּ רָּ י ִישְׁ

ִרי:  בָּ ִפי דְׁ ר ִכי ִאם לְׁ טָּ ֵאֶלה ַטל ּומָּ ִנים הָּ ֶיה ַהשָּ יו ִאם ִיהְׁ נָּ פָּ ִתי לְׁ ַמדְׁ ֲאֶשר עָּ

תָּ  ַתרְׁ ִנסְׁ ה וְׁ מָּ ָך ֵקדְׁ ִניתָּ לְׁ יו ֵלאמֹּר: )ג( ֵלְך ִמֶזה ּופָּ ַבר ה' ֵאלָּ ִהי דְׁ ס )ב( ַויְׁ

הָּ  ֵדן: )ד( וְׁ ֵני ַהַירְׁ ִרית ֲאֶשר ַעל פְׁ ַנַחל כְׁ ִביםבְׁ עֹּרְׁ ֶאת הָּ ֶתה וְׁ ה ֵמַהַנַחל ִתשְׁ  יָּ

ם:  ָך שָּ ֶכלְׁ ַכלְׁ  ִצִּויִתי לְׁ

 רש"י
חי  מארץ )ס"א שם העיר( ששמה תושב: - ויאמר אליהו התשבי)א( 

למה סמכו כאן אלא שהלכו אליהו ואחאב לנחם את חיאל  - ה'

באבלו אמר אחאב לאליהו אפשר שקללת התלמיד נתקיימה וקללת 

שה רבינו לא נתקיימה שנאמר )דברים י"א ט"ז( וסרתם ועבדתם מ

אלהים אחרים והשתחויתם להם וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים, 

והרי כל ישראל עובדין ע"ג ואין גשמים נעצרים מיד ויאמר אליהו 

שהיה  כדי שידע צורך הגשמים ויטריח לגלות - ויבש הנחל)ז(  וגו':

חלה )יז(   קשה בעיני הקדוש ברוך הוא שישראל שרוין מתים ברעב:

כדי שיצטרך למפתח של תחיית המתים כדאיתא בשילהי  -אשה בן ה

 אגדתא דחלק:

 סנהדרין קיג, אב. 

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 

הא ושקיל האי, דכתיב לך הראה אל אחאב ]ואתנה[  הרב! אייתי

 מטר.

 נוסחא ב פרק מז| מסכת אבות דרבי נתן ג. 

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. 

הבן שנאמר קנא קנאתי לה'  אליהו תבע כבוד האב ולא תבע כבוד

 צבאות.אלהי 

 | פרק לה ד. בראשית

ָך עֹוד ַיֲעקֹּב ִכי ִאם ) ֵרא ִשמְׁ ָך ַיֲעקֹּב ֹלא ִיקָּ י( ַויֹּאֶמר לֹו ֱאֹלִהים ִשמְׁ

ֵאל: )יא( ַויֹּאֶמר לֹו ֱאֹלִהים ֲאִני  רָּ מֹו ִישְׁ א ֶאת שְׁ רָּ ֶמָך ַוִיקְׁ ֶיה שְׁ ֵאל ִיהְׁ רָּ ִישְׁ

ֶציָך ֵיֵצאּו: ֵאל ַשַדי פְׁ  ִכים ֵמֲחלָּ לָּ ֶיה ִמֶמךָּ ּומְׁ ַהל ּגֹוִים ִיהְׁ ֵבה ּגֹוי ּוקְׁ ֵרה ּורְׁ

ֲעָך ַאֲחֶריָך  ַזרְׁ ה ּולְׁ ֶננָּ ָך ֶאתְׁ ק לְׁ חָּ ִיצְׁ ם ּולְׁ הָּ רָּ ַאבְׁ ַתִתי לְׁ ֶרץ ֲאֶשר נָּ אָּ ֶאת הָּ )יב( וְׁ

ֶר  אָּ  :ץֶאֵתן ֶאת הָּ

 רש"י
שעדיין לא נולד.  שאול ואיש בשת שהיו משבט בנימין, - ומלכים

)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:

עתידים בניו להעשות כמנין הגוים שהם שגוים  - גוי וקהל גוים

שבעים אומות, וכן כל הסנהדרין שבעים. דבר אחר שעתידים בניו 

 להקריב איסור במות כגוים בימי אליהו(:

 פרק כט|  פרקי דרבי אליעזרה. 

ַמר  הּו ]שם ט[. אָּ ָך פֹּה ֵאִליָּ ַמר לֹו ַמה לְׁ אָּ רּוְך הּוא וְׁ דֹוש בָּ יו ַהקָּ לָּ ה עָּ לָּ ִנגְׁ

ַקֵנא, לֹו ַקנֹּ ה מְׁ ם ַאתָּ עֹולָּ רּוְך הּוא לְׁ דֹוש בָּ ַמר לֹו ַהקָּ א ִקֵנאִתי ]שם י[. אָּ

ס ֶבן  חָּ יֹות, ֶשֶנֱאַמר ]במדבר כה, יא[ ִפינְׁ ִקֵנאתָּ ַבִשִטים ַעל ִּגלּוי ֲערָּ

ִרית ֵאל עֹוִשין בְׁ רָּ ַקֵנא. ַחֶייָך, ֶשֵאין ִישְׁ ה מְׁ אן ַאתָּ כָּ גֹו'. וְׁ ר וְׁ זָּ עָּ ה  ֶאלְׁ ִמילָּ

יּו עֹוִשין מֹוַשב  ִמים ֶשִיהְׁ ִקינּו ֲחכָּ אן ִהתְׁ ֵעיֶניָך. ִמכָּ ה רֹוֶאה בְׁ ַעד ֶשַאתָּ

ִרית ֲאֶשר ַאֶתם  ַאְך ַהבְׁ ִרית, ֶשֶנֱאַמר ]מלאכי ג, א[ ּוַמלְׁ ַאְך ַהבְׁ ַמלְׁ בֹוד לְׁ כָּ

ַח  ִביא בְׁ יָּ ִחיש וְׁ ֵאל יָּ רָּ גֹו'. ֱאֹלֵהי ִישְׁ א וְׁ ַנֲחֵמנּו, ֲחֵפִצים ִהֵנה בָּ ִשיַח לְׁ ֵיינּו מָּ

גֹו' ]שם כד[. ִנים וְׁ בֹות ַעל בָּ ֵהִשיב ֵלב אָּ ֵבנּו, ֶשֶנֱאַמר, וְׁ בָּ  ִויַחֵדש לְׁ

 ג| פרק  מלאכיו. 

ֵאל )כב רָּ ל ִישְׁ חֵֹּרב ַעל כָּ ִדי ֲאֶשר ִצִּויִתי אֹותֹו בְׁ רּו תֹוַרת מֶֹּשה ַעבְׁ ( ִזכְׁ

ֵני בֹוא  ִביא ִלפְׁ ה ַהנָּ ֶכם ֵאת ֵאִליָּ נִֹּכי שֵֹּלַח לָּ ִטים: )כג( ִהֵנה אָּ פָּ ֻחִקים ּוִמשְׁ

ֵלב  ִנים וְׁ בֹות ַעל בָּ ֵהִשיב ֵלב אָּ א: )כד( וְׁ ַהנֹורָּ דֹול וְׁ ִנים ַעל יֹום ה' ַהּגָּ בָּ

ֶרץ ֵחֶרם:  אָּ ִהֵכיִתי ֶאת הָּ בֹוא וְׁ ם ֶפן אָּ  ֲאבֹותָּ

 מלאכי רמז תקצה|  ילקוט שמעוניז. 

אמרו ישראל בגאולה ראשונה כתיב שלח משה עבדו אהרן אשר 

בחר בו, שלח לי אף שנים כנגדם שלח אורך ואמתך, אמר הקדוש 

הנביא  ברוך הוא הנני משלח שנאמר הנה אנכי שולח לכם את אליה

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 

  ב אבות על בנים:כתיב אחריו והשיב ל

 יח| פרק  מלכים אח. 

ַרֵפא ֶאת  יו ַויְׁ ם ֵאלָּ עָּ ל הָּ שּו כָּ שּו ֵאַלי ַוִיּגְׁ ם ּגְׁ עָּ ל הָּ כָּ הּו לְׁ )ל( ַויֹּאֶמר ֵאִליָּ

ֵת  הּו שְׁ רּוס: )לא( ַוִיַקח ֵאִליָּ ַבח ה' ֶההָּ ֵטי ִמזְׁ ַפר ִשבְׁ ִמסְׁ ִנים כְׁ ֵרה ֲאבָּ ים ֶעשְׁ

ֶמָך: ֶיה שְׁ ֵאל ִיהְׁ רָּ יו ֵלאמֹּר ִישְׁ ַבר ה' ֵאלָּ ה דְׁ יָּ ֵני ַיֲעקֹּב ֲאֶשר הָּ  בְׁ

 רש"י
בנה מזבח והזכיר לישראל להיות  - וירפא את מזבח ה' ההרוס )ל(

מזבח ה' עולה על לבם ושגור בפיהם שהי' הרוס ונפגר ובטל שמו 

והזכרתו מפי כל י' השבטים כך שמעתי פשוטו, ומדרשו שמעתי 

ב( בא ששאול בנה מזבח בהר הכרמל וזהו שאמר )שמואל א' ט"ו י"

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:

למה נאמר כאן  - אשר היה דבר ה' אליו לאמר ישראל יהי' שמך)לא( 

על יעקב בבית אל וקראו ישראל בו ביום לפי שביום שנגלתה שכינה 

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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