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  א'התשע' אדר א                          ד"בס

   בהר הכרמלהאירוע למשמעות כמפתח אליהו של הכפולה תפילתו
  ) מאת הרב אלחנן סמט– "פרקי אליהו"פ פרק מהספר "ע(להפטרת פרשת כי תשא 

  
  ח"פרק י' מלכים א. 1

ִלָּיהּו ַוְיִהי ִּכְראֹות ַאְחָאב ֶאת אֵ ) יז:( ַוֵּיֶלְך ַאְחָאב ִלְקַראת ֵאִלָּיהּו...
ַוּיֹאֶמר לֹא ָעַכְרִּתי ֶאת ) יח:(ַוּיֹאֶמר ַאְחָאב ֵאָליו ַהַאָּתה ֶזה עֵֹכר ִיְׂשָרֵאל

ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִאם ַאָּתה ּוֵבית ָאִביָך ַּבֲעָזְבֶכם ֶאת ִמְצֹות ְיהָֹוה ַוֵּתֶלְך ַאֲחֵרי 
ֶאל ַהר ַהַּכְרֶמל ְוֶאת ְוַעָּתה ְׁשַלח ְקבֹץ ֵאַלי ֶאת ָּכל ִיְׂשָרֵאל ) יט:(ַהְּבָעִלים

ְנִביֵאי ַהַּבַעל ַאְרַּבע ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים ּוְנִביֵאי ָהֲאֵׁשָרה ַאְרַּבע ֵמאֹות אְֹכֵלי 
ַוִּיְׁשַלח ַאְחָאב ְּבָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְקּבֹץ ֶאת ַהְּנִביִאים ) כ( :ֻׁשְלַחן ִאיָזֶבל

הּו ֶאל ָּכל ָהָעם ַוּיֹאֶמר ַעד ָמַתי ַאֶּתם ַוִּיַּגׁש ֵאִלּיָ ) כא:(ֶאל ַהר ַהַּכְרֶמל
ּפְֹסִחים ַעל ְׁשֵּתי ַהְּסִעִּפים ִאם ְיהָֹוה ָהֱאלִֹהים ְלכּו ַאֲחָריו ְוִאם ַהַּבַעל 

ַוּיֹאֶמר ֵאִלָּיהּו ֶאל ָהָעם ֲאִני ) כב:(ְלכּו ַאֲחָריו ְולֹא ָענּו ָהָעם אֹתֹו ָּדָבר
י ּוְנִביֵאי ַהַּבַעל ַאְרַּבע ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים נֹוַתְרִּתי ָנִביא ַליהָֹוה ְלַבִּד 

ְוִיְּתנּו ָלנּו ְׁשַנִים ָּפִרים ְוִיְבֲחרּו ָלֶהם ַהָּפר ָהֶאָחד ִויַנְּתֻחהּו ) כג:(ִאיׁש
ְוָיִׂשימּו ַעל ָהֵעִצים ְוֵאׁש לֹא ָיִׂשימּו ַוֲאִני ֶאֱעֶׂשה ֶאת ַהָּפר ָהֶאָחד ְוָנַתִּתי 

ּוְקָראֶתם ְּבֵׁשם ֱאלֵֹהיֶכם ַוֲאִני ֶאְקָרא ) כד:( לֹא ָאִׂשיםַעל ָהֵעִצים ְוֵאׁש
ְבֵׁשם ְיהָֹוה ְוָהָיה ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ַיֲעֶנה ָבֵאׁש הּוא ָהֱאלִֹהים ַוַּיַען ָּכל ָהָעם 

ַוּיֹאֶמר ֵאִלָּיהּו ִלְנִביֵאי ַהַּבַעל ַּבֲחרּו ָלֶכם ַהָּפר ) כה:(ַוּיֹאְמרּו טֹוב ַהָּדָבר
ד ַוֲעׂשּו ִראׁשָֹנה ִּכי ַאֶּתם ָהַרִּבים ְוִקְראּו ְּבֵׁשם ֱאלֵֹהיֶכם ְוֵאׁש לֹא ָהֶאחָ 

ַוִּיְקחּו ֶאת ַהָּפר ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם ַוַּיֲעׂשּו ַוִּיְקְראּו ְבֵׁשם ַהַּבַעל ) כו:(ָתִׂשימּו
ֶנה ַוְיַפְּסחּו ַעל ֵמַהּבֶֹקר ְוַעד ַהָּצֳהַרִים ֵלאמֹר ַהַּבַעל ֲעֵננּו ְוֵאין קֹול ְוֵאין עֹ

ַוְיִהי ַבָּצֳהַרִים ַוְיַהֵּתל ָּבֶהם ֵאִלָּיהּו ַוּיֹאֶמר ִקְראּו ) כז:(ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ָעָׂשה
ְבקֹול ָּגדֹול ִּכי ֱאלִֹהים הּוא ִּכי ִׂשיַח ְוִכי ִׂשיג לֹו ְוִכי ֶדֶרְך לֹו אּוַלי ָיֵׁשן 

דֹול ַוִּיְתּגְֹדדּו ְּכִמְׁשָּפָטם ַּבֲחָרבֹות ַוִּיְקְראּו ְּבקֹול ּגָ ) כח:(הּוא ְוִיָקץ
ַוְיִהי ַּכֲעבֹר ַהָּצֳהַרִים ַוִּיְתַנְּבאּו ַעד ) כט:(ּוָבְרָמִחים ַעד ְׁשָפְך ָּדם ֲעֵליֶהם

ַוּיֹאֶמר ֵאִלָּיהּו ְלָכל ) ל:(ַלֲעלֹות ַהִּמְנָחה ְוֵאין קֹול ְוֵאין עֶֹנה ְוֵאין ָקֶׁשב
) לא:(ְּגׁשּו ָכל ָהָעם ֵאָליו ַוְיַרֵּפא ֶאת ִמְזַּבח ְיהָֹוה ֶהָהרּוסָהָעם ְּגׁשּו ֵאַלי ַוּיִ 

ַוִּיַּקח ֵאִלָּיהּו ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֲאָבִנים ְּכִמְסַּפר ִׁשְבֵטי ְבֵני ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָהָיה 
ַוִּיְבֶנה ֶאת ָהֲאָבִנים ) לב:(ְדַבר ְיהָֹוה ֵאָליו ֵלאמֹר ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה ְׁשֶמךָ 

) לג:(ְזֵּבַח ְּבֵׁשם ְיהָֹוה ַוַּיַעׂש ְּתָעָלה ְּכֵבית ָסאַתִים ֶזַרע ָסִביב ַלִּמְזֵּבחַ ִמ 
  :ַוַּיֲערְֹך ֶאת ָהֵעִצים ַוְיַנַּתח ֶאת ַהָּפר ַוָּיֶׂשם ַעל ָהֵעִצים

ַוּיֹאֶמר ִמְלאּו ַאְרָּבָעה ַכִּדים ַמִים ְוִיְצקּו ַעל ָהעָֹלה ְוַעל ָהֵעִצים ) לד(
ַוֵּיְלכּו ַהַּמִים ָסִביב ) לה:( ְׁשנּו ַוִּיְׁשנּו ַוּיֹאֶמר ַׁשֵּלׁשּו ַוְיַׁשֵּלׁשּוַוּיֹאֶמר

  :ַלִּמְזֵּבַח ְוַגם ֶאת ַהְּתָעָלה ִמֵּלא ָמִים
  :תפילת אליהו

ַוְיִהי ַּבֲעלֹות ַהִּמְנָחה ַוִּיַּגׁש ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ַוּיֹאַמר ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ) לו(
ק ְוִיְׂשָרֵאל ַהּיֹום ִיָּוַדע ִּכי ַאָּתה ֱאלִֹהים ְּבִיְׂשָרֵאל ַוֲאִני ַעְבֶּדָך ַאְבָרָהם ִיְצחָ 

  :ָעִׂשיִתי ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה} \ּוִבְדָבְרךָ {\ּוִבְדָבְריָך 
ֲעֵנִני ְיהָֹוה ֲעֵנִני ְוֵיְדעּו ָהָעם ַהֶּזה ִּכי ַאָּתה ְיהָֹוה ָהֱאלִֹהים ְוַאָּתה ) לז(

   :ָת ֶאת ִלָּבם ֲאחַֹרִּניתֲהִסּבֹ
ַוִּתּפֹל ֵאׁש ְיהָֹוה ַוּתֹאַכל ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ָהֵעִצים ְוֶאת ָהֲאָבִנים ְוֶאת ) לח(

ַוַּיְרא ָּכל ָהָעם ַוִּיְּפלּו ַעל ) לט(:ֶהָעָפר ְוֶאת ַהַּמִים ֲאֶׁשר ַּבְּתָעָלה ִלֵחָכה
עד כאן  (:ְּפֵניֶהם ַוּיֹאְמרּו ְיהָֹוה הּוא ָהֱאלִֹהים ְיהָֹוה הּוא ָהֱאלִֹהים

  ).ההפטרה
ַוּיֹאֶמר ֵאִלָּיהּו ָלֶהם ִּתְפׂשּו ֶאת ְנִביֵאי ַהַּבַעל ִאיׁש ַאל ִיָּמֵלט ֵמֶהם ) מ(

  :ֶאל ַנַחל ִקיׁשֹון ַוִּיְׁשָחֵטם ָׁשםַוִּיְתְּפׂשּום ַוּיֹוִרֵדם ֵאִלָּיהּו 
  תפילת אליהו. 2

    לז פסוק                                  לו פסוק               
    ענני' ה ענני                                  להי-א' ה       :'ה אל פנייה

  וישראל יצחק אברהם                           
    הזה העם וידעו                                 יודע היום             : תוצאה

  ' ה אתה כי                      להים-א אתה כי         א               
                                                                  להים-הא                  בישראל                           

   ַהִסּבֹתָ  ואתה                   ובדברך עבדך ואני          ב  
   אחרנית לבם את                           כל את עשיתי                           
    .האלה הדברים                           

  סכמטית בדרך התפילותהקבלת . 3
    לז פסוק                          לו פסוק  
    ִּכי... ְוֵיְדעּו             ִּכי ִיָוַדע םַהּיֹו  
    ...ַאָּתה                           ...ַאָּתה  
    ...ַהִסּבֹתָ  ְוַאָּתה             ...ָעִׂשיִתי... ַוֲאִני  

  
  א"ע יז שם; א"ע טו תעניתמסכת  .4

  .הוא צעקה לשון - ענני' ה ענני
  
  ג, ד"כ שמות. 5
 ָהָהר ַּתַחת ִמְזֵּבחַ  ַוִּיֶבן ַּבּבֶֹקר ַוַּיְׁשֵּכם' ה ִּדְבֵרי ָּכל ֵאת מֶֹשה ַוִיְכּתֹב) ד(  

  ...ִיְשָרֵאל ִשְבֵטי ָעָשר ִלְשֵנים ַמֵּצָבה ֵרהֶעְׂש  ּוְׁשֵּתים
) ז(.ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ָזַרק ַהָּדם ַוֲחִצי ָּבַאָּגנֹת ַוָּיֵׂשם ַהָּדם ֲחִצי מֶֹשה ַוִּיַּקח) ו(  

 ַנֲעֵׂשה' ה ִדֶּבר ֲאֶׁשר ּכֹל ַוּיֹאְמרּו ָהָעם ְּבָאְזֵני ַוִּיְקָרא ַהְּבִרית ֵסֶפר ַוִּיַּקח
 ִהֵּנה ַוּיֹאֶמר ָהָעם ַעל ַוִּיְזרֹק ַהָּדם ֶאת מֶֹשה ַוִּיַּקח) ח(  .ְוִנְׁשָמע

  .ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ָּכל ַעל ִעָּמֶכם' ה ָּכַרת ֲאֶׁשר ַהְּבִרית ַדם
  

  ב אות ד פיסקא רבתי פסיקתא. 6
  ...דבר בכל לזה זה שווין ואליהו שמשה מוצא את

  ...מזבח בנה ואליהו מזבח בנה משה
 למספר אבנים עשרה שתים של אותו בנה המזבח את כשבנה משה

  ,ישראל בני
  .ישראל שבטי למספר אותו בנה המזבח את כשבנה ואליהו

  
  ז, ד"י זכריה. 7
  .אֹור ִיְהֶיה ֶעֶרב ְלֵעת ְוָהָיה  

  
  מז רמז ב חלק שמעוני ילקוט. 8

 בים וככרמל בהרים כתבור כי') יח, ו"מ ירמיהו (כתובה שאמר זה
 והניחו וכרמל תבור שמעו, תורה ליתן ה"הקב שבא בשעה -' יבוא

 תהילים (להם ציווה ה"והקב. בים כרמל ושט, להם ובאו מקומם
, ומידיינים רצים אתם למה -' גבננים הרים תרצדון למה'): יז, ח"ס

 -[' דק או גבן או') כ, א"כ אויקר (שנאמר כעניין, אתם מומין בעלי
' לשבתו להים-א חמד ההר, ']גיבנים -' גבנונים 'דורש המדרש

]. 'בקדש סיני בם' ה 'נאמר הסמוך בפסוק - [סיני זה -) שם תהילים(
] טירוף בגלל - [בטירוף שכרם ה"הקב להם פרע, כן פי על ואף

 אהו' ה': בו ונאמר ה"הקב של שמו נתקדש בכרמל... ובאו שנטרפו
  .'להיך-א' ה אנכי': כנגד' להים-הא הוא' ה להים-הא

  
  המצודות בעל. 9

 אנשים ועם אלהים עם שרית כי 'שנאמר שם על - שמך יהיה ישראל
 - [כמוהו] אליהו - [הוא שגם, אביהם ישראל זכות להזכיר... 'ותוכל
  .הבעל נביאי ואנשי אחרים אלוהים ינצח] כיעקב

  
  א, מד רבה שמות. 10

  האש שתרד הכרמל בהר אליהו התפלל תפילות כמה מוצא אתה
  .נענה ולא', ענני' ה ענני 'אמר דאת כמה
 יצחק אברהם אלהי' ה 'ואמר המתים את שהזכיר כיוון אלא

  .נענה מיד -' וישראל
  '...'ה אש ותפל': כתיב מה

  
 


