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 ד'שעאדר א' ת                                בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                    מעמד הר כרמל 
  (של הרב אלחנן סמט מתוך הספר "פרקי אליהו" )על פי שיעור כי תשאפרשת ל

 
  :מלכים א פרק י"ח. 1
ֵאִלָיהּו ַבָשָנה -ָהָיה ֶאלה' -ְדַברַוְיִהי ָיִמים ַרִבים ּו א

-ַאְחָאב ְוֶאְתָנה ָמָטר ַעל-ֵלְך ֵהָרֵאה ֶאל  ַהְשִליִשית ֵלאֹמר

ַאְחָאב ְוָהָרָעב -ַוֵיֶלְך ֵאִלָיהּו ְלֵהָראֹות ֶאל ב  .ְפֵני ָהֲאָדָמה

-ֹעַבְדָיהּו ֲאֶשר ַעל-ַוִיְקָרא ַאְחָאב ֶאל ג  .ָחָזק ְבֹשְמרֹון

ַוְיִהי ְבַהְכִרית  ד  .ְמֹאד ה'-ָבִית ְוֹעַבְדָיהּו ָהָיה ָיֵרא ֶאתהַ 
ַוִיַקח ֹעַבְדָיהּו ֵמָאה ְנִביִאים ַוַיְחִביֵאם  ה'ִאיֶזֶבל ֵאת ְנִביֵאי 

ַויֹאֶמר  ה  .ֲחִמִשים ִאיש ַבְמָעָרה ְוִכְלְכָלם ֶלֶחם ָוָמִים
ַמְעְיֵני ַהַמִים ְוֶאל -ָכל-ֶאלֹעַבְדָיהּו ֵלְך ָבָאֶרץ -ַאְחָאב ֶאל

ַהְנָחִלים אּוַלי ִנְמָצא ָחִציר ּוְנַחֶיה סּוס ָוֶפֶרד ְולֹוא -ָכל

  ָבּה-ָהָאֶרץ ַלֲעָבר-ַוְיַחְלקּו ָלֶהם ֶאת ו  .ַנְכִרית ֵמַהְבֵהָמה
ֶאָחד -ַאְחָאב ָהַלְך ְבֶדֶרְך ֶאָחד ְלַבּדֹו ְוֹעַבְדָיהּו ָהַלְך ְבֶדֶרְך

ַוְיִהי ֹעַבְדָיהּו ַבֶּדֶרְך ְוִהֵנה ֵאִלָיהּו ִלְקָראתֹו ַוַיִכֵרהּו  ז  .ּדֹוְלבַ 

ַויֹאֶמר לֹו  ח  .ָפָניו ַויֹאֶמר ַהַאָתה ֶזה ֲאֹדִני ֵאִלָיהּו-ַוִיֹפל ַעל

  ַויֹאֶמר ֶמה ָחָטאִתי ט  .ָאִני ֵלְך ֱאֹמר ַלאֹדֶניָך ִהֵנה ֵאִלָיהּו

 ה'ַחי  י  .ַאְחָאב ַלֲהִמיֵתִני-ַעְבְּדָך ְבַיד-ֵתן ֶאתַאָתה נֹ -ִכי
ָשַלח ֲאֹדִני ָשם -ּגֹוי ּוַמְמָלָכה ֲאֶשר לֹא-ֶיש-יָך ִאםֶק ֱאֹל

ַהּגֹוי ִכי -ַהַמְמָלָכה ְוֶאת-ְלַבֶקְשָך ְוָאְמרּו ָאִין ְוִהְשִביַע ֶאת

ֹמר ַלאֹדֶניָך ִהֵנה ֵלְך אֱ   ְוַעָתה ַאָתה ֹאֵמר יא  .לֹא ִיְמָצֶאָכה

ִיָשֲאָך ַעל ֲאֶשר  ה'ְוָהָיה ֲאִני ֵאֵלְך ֵמִאָתְך ְורּוַח  יב  .ֵאִלָיהּו
ֵאָדע ּוָבאִתי ְלַהִּגיד ְלַאְחָאב ְולֹא ִיְמָצֲאָך ַוֲהָרָגִני ְוַעְבְּדָך -לֹא

ָעִשיִתי -ֻהַּגד ַלאֹדִני ֵאת ֲאֶשר-ֲהלֹא יג  .ִמְנֻעָרי ה'-ָיֵרא ֶאת
ֵמָאה ִאיש  ה'ָוַאְחִבא ִמְנִביֵאי  ה'ֲהֹרג ִאיֶזֶבל ֵאת ְנִביֵאי בַ 

 יד  .ֲחִמִשים ֲחִמִשים ִאיש ַבְמָעָרה ָוֲאַכְלְכֵלם ֶלֶחם ָוָמִים
 טו  ְוַעָתה ַאָתה ֹאֵמר ֵלְך ֱאֹמר ַלאֹדֶניָך ִהֵנה ֵאִלָיהּו ַוֲהָרָגִני.

ִכי ַהיֹום   ֹות ֲאֶשר ָעַמְדִתי ְלָפָניוְצָבא ה'ַויֹאֶמר ֵאִלָיהּו ַחי 

לֹו ַוֵיֶלְך -ַוֵיֶלְך ֹעַבְדָיהּו ִלְקַראת ַאְחָאב ַוַיֶּגד טז  .ֵאָרֶאה ֵאָליו

ֵאִלָיהּו -ַוְיִהי ִכְראֹות ַאְחָאב ֶאת יז  .ַאְחָאב ִלְקַראת ֵאִלָיהּו

ַויֹאֶמר לֹא  יח  .ַויֹאֶמר ַאְחָאב ֵאָליו ַהַאָתה ֶזה ֹעֵכר ִיְשָרֵאל
-ַאָתה ּוֵבית ָאִביָך ַבֲעָזְבֶכם ֶאת-ִיְשָרֵאל ִכי ִאם-ָעַכְרִתי ֶאת

ְוַעָתה ְשַלח ְקֹבץ  יט  .ֹת ְיהָוה ַוֵתֶלְך ַאֲחֵרי ַהְבָעִליםִמְצו

ְנִביֵאי ַהַבַעל -ַהר ַהַכְרֶמל ְוֶאת-ִיְשָרֵאל ֶאל-ָכל-ֵאַלי ֶאת
ִמִשים ּוְנִביֵאי ָהֲאֵשָרה ַאְרַבע ֵמאֹות ֹאְכֵלי ַאְרַבע ֵמאֹות ַוחֲ 

ְבֵני ִיְשָרֵאל ַוִיְקֹבץ -ַוִיְשַלח ַאְחָאב ְבָכל כ  .ֻשְלַחן ִאיָזֶבל

-ָכל-ַוִיַּגש ֵאִלָיהּו ֶאל כא  .ַהר ַהַכְרֶמל-ַהְנִביִאים ֶאל-ֶאת
ֵתי ַהְסִעִפים ְש -ָמַתי ַאֶתם ֹפְסִחים ַעל-ָהָעם ַויֹאֶמר ַעד

-ַהַבַעל ְלכּו ַאֲחָריו ְולֹא-ים ְלכּו ַאֲחָריו ְוִאםִק ָהֱאֹל ה'-ִאם

ָהָעם ֲאִני -ַויֹאֶמר ֵאִלָיהּו ֶאל כב  .ָענּו ָהָעם ֹאתֹו ָּדָבר
ֵמאֹות -ְלַבִּדי ּוְנִביֵאי ַהַבַעל ַאְרַבעה' נֹוַתְרִתי ָנִביא לַ 

ָלנּו ְשַנִים ָפִרים ְוִיְבֲחרּו ָלֶהם -ְוִיְתנּו כג  .ַוֲחִמִשים ִאיש
ָהֵעִצים ְוֵאש לֹא ָיִשימּו -ַהָפר ָהֶאָחד ִויַנְתֻחהּו ְוָיִשימּו ַעל

ָהֵעִצים ְוֵאש לֹא -ַהָפר ָהֶאָחד ְוָנַתִתי ַעל-ַוֲאִני ֶאֱעֶשה ֶאת

 'ה-יֶכם ַוֲאִני ֶאְקָרא ְבֵשםֵק ּוְקָראֶתם ְבֵשם ֱאֹל כד  .ָאִשים
-ים ַוַיַען ָכלִק ַיֲעֶנה ָבֵאש הּוא ָהֱאֹל-ים ֲאֶשרִק ְוָהָיה ָהֱאֹל

ַויֹאֶמר ֵאִלָיהּו ִלְנִביֵאי ַהַבַעל  כה  .ָהָעם ַויֹאְמרּו טֹוב ַהָּדָבר
ַבֲחרּו ָלֶכם ַהָפר ָהֶאָחד ַוֲעשּו ִראֹשָנה ִכי ַאֶתם ָהַרִבים 

-ַוִיְקחּו ֶאת כו  .לֹא ָתִשימּו יֶכם ְוֵאשֵק ְוִקְראּו ְבֵשם ֱאֹל
ַהַבַעל ֵמַהֹבֶקר -ָנַתן ָלֶהם ַוַיֲעשּו ַוִיְקְראּו ְבֵשם-ַהָפר ֲאֶשר

ַהָצֳהַרִים ֵלאֹמר ַהַבַעל ֲעֵננּו ְוֵאין קֹול ְוֵאין ֹעֶנה ַוְיַפְסחּו -ְוַעד

ַהֵתל ָבֶהם ַוְיִהי ַבָצֳהַרִים ַויְ  כז  .ַהִמְזֵבַח ֲאֶשר ָעָשה-ַעל
ים הּוא ִכי ִשיַח ִק ֱאֹל-ָּגדֹול ִכי-ֵאִלָיהּו ַויֹאֶמר ִקְראּו ְבקֹול

ַוִיְקְראּו  כח  .ֶדֶרְך לֹו אּוַלי ָיֵשן הּוא ְוִיָקץ-ִשיג לֹו ְוִכי-ְוִכי
-ְבקֹול ָּגדֹול ַוִיְתֹּגְדדּו ְכִמְשָפָטם ַבֲחָרבֹות ּוָבְרָמִחים ַעד

ַוְיִהי ַכֲעֹבר ַהָצֳהַרִים ַוִיְתַנְבאּו ַעד  כט  .ֲעֵליֶהםָּדם -ְשָפְך

ַויֹאֶמר  ל  .ֹעֶנה ְוֵאין ָקֶשב-קֹול ְוֵאין-ַלֲעלֹות ַהִמְנָחה ְוֵאין
ָהָעם ֵאָליו ַוְיַרֵפא -ָהָעם ְּגשּו ֵאַלי ַוִיְּגשּו ָכל-ֵאִלָיהּו ְלָכל

ִלָיהּו ְשֵתים ֶעְשֵרה ַוִיַקח אֵ  לא  .ֶהָהרּוס ה'ִמְזַבח -ֶאת
ֵאָליו  ה'-ַיֲעֹקב ֲאֶשר ָהָיה ְדַבר-ֲאָבִנים ְכִמְסַפר ִשְבֵטי ְבֵני

ָהֲאָבִנים ִמְזֵבַח -ַוִיְבֶנה ֶאת לב  .ֵלאֹמר ִיְשָרֵאל ִיְהֶיה ְשֶמָך

 לג  .ַוַיַעש ְתָעָלה ְכֵבית ָסאַתִים ֶזַרע ָסִביב ַלִמְזֵבחַ  ה'ְבֵשם 

 לד  .ָהֵעִצים-ַהָפר ַוָיֶשם ַעל-ָהֵעִצים ַוְיַנַתח ֶאת-ַיֲעֹרְך ֶאתוַ 
-ָהֹעָלה ְוַעל-ַויֹאֶמר ִמְלאּו ַאְרָבָעה ַכִּדים ַמִים ְוִיְצקּו ַעל
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ַוֵיְלכּו  לה  .ָהֵעִצים ַויֹאֶמר ְשנּו ַוִיְשנּו ַויֹאֶמר ַשֵלשּו ַוְיַשֵלשּו

ַוְיִהי  לו  .ָמִים-ַהְתָעָלה ִמֵלא-ֵבַח ְוַגם ֶאתַהַמִים ָסִביב ַלִמזְ 
י ֵק ֱאֹל ה'ַבֲעלֹות ַהִמְנָחה ַוִיַּגש ֵאִלָיהּו ַהָנִביא ַויֹאַמר 

ים ִק ַאָתה ֱאֹל-ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיְשָרֵאל ַהיֹום ִיָּוַדע ִכי
ַהְּדָבִרים -ְבִיְשָרֵאל ַוֲאִני ַעְבֶּדָך ּוִבְדָבְרָך ָעִשיִתי ֵאת ָכל

 ה'ַאָתה -ֲעֵנִני ְוֵיְדעּו ָהָעם ַהֶזה ִכי ה'ֲעֵנִני  לז  .ָהֵאֶלה

-ַוִתֹפל ֵאש לח  .ִלָבם ֲאֹחַרִנית-ים ְוַאָתה ֲהִסֹבָת ֶאתִק ָהֱאֹל
-ָהֲאָבִנים ְוֶאת-ֵעִצים ְוֶאתהָ -ָהֹעָלה ְוֶאת-ַותֹאַכל ֶאת ה'

-ַוַיְרא ָכל לט  .ַבְתָעָלה ִלֵחָכה-ַהַמִים ֲאֶשר-ֶהָעָפר ְוֶאת
הּוא  ה'ים ִק הּוא ָהֱאֹל ה'ְפֵניֶהם ַויֹאְמרּו -ָהָעם ַוִיְפלּו ַעל

ְנִביֵאי ַהַבַעל -ַויֹאֶמר ֵאִלָיהּו ָלֶהם ִתְפשּו ֶאת מ  .יםִק ָהֱאֹל
ַנַחל -ָמֵלט ֵמֶהם ַוִיְתְפשּום ַויֹוִרֵדם ֵאִלָיהּו ֶאליִ -ִאיש ַאל

ַויֹאֶמר ֵאִלָיהּו ְלַאְחָאב ֲעֵלה ֱאֹכל  מא  .ִקישֹון ַוִיְשָחֵטם ָשם

ַוַיֲעֶלה ַאְחָאב ֶלֱאֹכל  מב  .קֹול ֲהמֹון ַהָּגֶשם-ִכי  ּוְשֵתה
ֶמל ַוִיְגַהר ַאְרָצה ַוָיֶשם רֹאש ַהַכְר -ְוִלְשתֹות ְוֵאִלָיהּו ָעָלה ֶאל

ָים -ָנא ַהֵבט ֶּדֶרְך-ַנֲערֹו ֲעֵלה-ַויֹאֶמר ֶאל מג  .ָפָניו ֵבין ִבְרָכו

  .ַוַיַעל ַוַיֵבט ַויֹאֶמר ֵאין ְמאּוָמה ַויֹאֶמר ֻשב ֶשַבע ְפָעִמים

ש ֹעָלה ִאי-ָעב ְקַטָנה ְכַכף-ַוְיִהי ַבְשִבִעית ַויֹאֶמר ִהֵנה מד
ַאְחָאב ֱאֹסר ָוֵרד ְולֹא ַיֲעָצְרָכה -ִמָים ַויֹאֶמר ֲעֵלה ֱאֹמר ֶאל

ֹכה ְוַהָשַמִים ִהְתַקְּדרּו ָעִבים -ֹכה ְוַעד-ַוְיִהי ַעד מה  .ַהָּגֶשם

-ְוַיד מו  .ְורּוַח ַוְיִהי ֶּגֶשם ָּגדֹול ַוִיְרַכב ַאְחָאב ַוֵיֶלְך ִיְזְרֶעאָלה
-ֵאִלָיהּו ַוְיַשֵנס ָמְתָניו ַוָיָרץ ִלְפֵני ַאְחָאב ַעד-לָהְיָתה ֶא  ה'

 .ֹבֲאָכה ִיְזְרֶעאָלה
 :יט, ב"ל שמות. 2

ַוְיִהי ַכֲאֶשר ָקַרב ֶאל ַהַמֲחֶנה ַוַיְרא ֶאת ָהֵעֶגל ּוְמחלת ַוִיַחר "
ַוְיַשֵבר אָתם ַתַחת  ַאף מֶשה ַוַיְשֵלְך ִמָיָדו ֶאת ַהֻלחת 

 "ָהָהר

 :ות ל"ב טזשמ. 3
"ְוַהֻלחת ַמֲעֵשה ֱאלִהים ֵהָמה ְוַהִמְכָתב ִמְכַתב ֱאלִהים הּוא 

 ָחרּות ַעל ַהֻלחת"
 בפירושו לפסוק זה: רמב"ן. 4

"הזכירו בכאן לספר במעלתן, לומר כי לא נמנע משה 
 "בכל זה מלשבר אותם

  :מסכת שבת פז ע"א. 5

תניא: שלושה דברים עשה משה מדעתו והסכים 
נלן )ומניין לנו( . ומ... שיבר את הלוחותהקב"ה עמו

(: דהסכים הקב"ה על ידו? שנאמר )שמות ל"ד, א
ַויאֶמר ה' ֶאל מֶשה ְפָסל ְלָך ְשֵני ֻלחת ֲאָבִנים "

יישר  :ואמר ריש לקיש -ֲאֶשר ִשַבְרָת"   ...ָכִראשִנים

  .כחך ששיברת

 : פסיקתא רבתי. 6
כינסם להר  ואליהו כינס את ישראל להר סיני משה

 הכרמל

ִשימּו ִאיש ַחְרבו ַעל ְיֵרכו" " ביער עובדי עבודה זרה משה
ביער עבודה זרה ותפס נביאי  ואליהו( שמות ל"ב, כז)

 הבעל ושחטם
קנאי " )שמות ל"ב כו( ואליהו ֵאָלי' קנאי "ִמי ַלהמשה 

 ""ַויאֶמר ֵאִלָיהּו ְלָכל ָהָעם: ְּגשּו ֵאַלי
ַאל ַתְשֵחת ַעְמָך ְוַנֲחָלְתָך" התפלל על ישראל "משה 

 ֲעֵנִני" 'נתפלל על ישראל "ֲעֵנִני הואליהו  )דברים ט', כו
כשנתפלל על ישראל תפש זכות אבות "ְזכר משה 

 )שמות ל"ב יג( וכן אליהו " ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְשָרֵאל"
 " ה' ֱאלֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיְשָרֵאל

 :פסוקים ל"ו ול"ז(אליהו )תפילתו הכפולה של . 7
 -)ל"ו(  וישראל יצחק אברהם להי-א' ה :'ה אל פנייה

 )ל"ז( ענני' ה ענני
 עבדך ואני בישראל להים-א אתה כי יודע היום: תוצאה
 העם וידעו -)ל"ו(  האלה הדברים כל את עשיתי ובדברך

 לבם את ַהִסֹבָת  ואתה להים-הא' ה אתה כי הזה
 .)ל"ז( אחרנית

 :א"ע יז שם; א"ע טו תתענימסכת . 8
 .הוא צעקה לשון - ענני' ה ענני

 :ח-ג ד"כ שמות. 9
 ָכל ְוֵאת' ה ִּדְבֵרי ָכל ֵאת ָלָעם ַוְיַסֵפר ֹמֶשה ַוָיבֹא

 ַהְּדָבִרים ָכל ַויֹאְמרּו ֶאָחד קֹול ָהָעם ָכל ַוַיַען ַהִמְשָפִטים
 ַוַיְשֵכם' ה ִּדְבֵרי לכָ  ֵאת ֹמֶשה ַוִיְכֹתב .ַנֲעֵשה' ה ִּדֶבר ֲאֶשר

 ִלְשֵנים ַמֵצָבה ֶעְשֵרה ּוְשֵתים ָהָהר ַתַחת ִמְזֵבחַ  ַוִיֶבן ַבֹבֶקר
 ָבַאָּגֹנת ַוָיֵשם ַהָּדם ֲחִצי ֹמֶשה ַוִיַקח ...ִיְשָרֵאל ִשְבֵטי ָעָשר
 ְקָראַויִ  ַהְבִרית ֵסֶפר ַוִיַקח .ַהִמְזֵבחַ  ַעל ָזַרק ַהָּדם ַוֲחִצי

 ַוִיַקח .ְוִנְשָמע ַנֲעֵשה' ה ִדֶבר ֲאֶשר ֹכל ַויֹאְמרּו ָהָעם ְבָאְזֵני
 ַהְבִרית ַדם ִהֵנה ַויֹאֶמר ָהָעם ַעל ַוִיְזֹרק ַהָּדם ֶאת ֹמֶשה
 .ָהֵאֶלה ַהְּדָבִרים ָכל ַעל ִעָמֶכם' ה ָכַרת ֲאֶשר

 (:ב אות ד פיסקא) רבתי פסיקתא. 11
 משה ...דבר בכל לזה זה שווין ואליהו שמשה מוצא את

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

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

 '(:ילמדנו' ממדרש), מז רמז ב חלק שמעוני ילקוט. 11
 בהרים כתבור כי( 'יח, ו"מ ירמיהו) הכתוב שאמר זה

, תורה ליתן ה"הקב שבא בשעה -' יבוא בים וככרמל
 כרמל ושט, להם ובאו מקומם והניחו וכרמל תבור שמעו

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

 גבן או( 'כ, א"כ ויקרא) שנאמר כעניין, אתם מומין בעלי
 חמד ההר[, 'גיבנים -' גבנונים' דורש המדרש -' ]דק או
 בפסוק -] סיני זה -( שם תהילים' )לשבתו להים-א

 פרע, כן פי על ואף'[. בקדש סיני בם' ה' נאמר הסמוך
 שנטרפו[ טירוף בגלל -] בטירוף שכרם ה"הקב להם
' ה: 'בו ונאמר ה"הקב של שמו נתקדש בכרמל... ובאו



 

www.mifgash-haparasha.co.il 

3 

-א' ה אנכי: 'כנגד' להים-הא הוא' ה להים-הא הוא
 .'להיך

 :על הפסוק "ישראל יהיה שמך" המצודות בעל. 12
 עם שרית כי' שנאמר שם על - שמך יהיה ישראל
 ישראל זכות להזכיר'... ותוכל אנשים ועם אלהים
 ינצח[ כיעקב -] כמוהו[ אליהו -] הוא שגם, אביהם

 .הבעל נביאי ואנשי אחרים אלוהים
 :א, מד רבה שמות. 13

 הכרמל בהר אליהו התפלל ילותתפ כמה מוצא אתה
 .נענה ולא', ענני' ה ענני' אמר דאת כמה, האש שתרד

 אברהם אלהי' ה' ואמר המתים את שהזכיר כיוון אלא
 '...'ה אש ותפל: 'כתיב מה .נענה מיד -' וישראל יצחק

 :הרמב"ם בסוף ספר אהבה. 14

העניינות שנהגו רוב העם לקרות מן הנביאים בכל שבת 
הן, ואלו הן: ... כי תשא: "ּוְדַבר ה' ושבת ומפטירין ב

ָהָיה ֶאל ֵאִלָיהּו" וכו' עד "ַוִיְרַכב ַאְחָאב ַוֵיֶלְך ִיְזְרֶעאָלה" 
 (מה-במלכים )י"ח, א


