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 רכב אש וסוסי אש: אליהו בדורותיו

Eliyahu haNavi: The World of Midrash 

 לע"נ ר' אליהו ליפמן בן מנחם מנדל ז"ל

 מקראות

 יט-מל"א יח (1

 מל"ב ב (2
a. רד"ק מלכים ב ב:א 

 ברצון אותו העלתה כן הקלים הדברים שמעלה כמו האויר אל הארץ מן אותו העלתה הסערה ורוח …בסערה

  נתנה אשר האלהים אל שבה והרוח ועצמו בשרו וכלה האדרת זולתי בגדיו נשרפו ושם האש גלגל על האל
b. רלב"ג שם 

 שם יעלו לא כי השמים שהעלהו שיובן אפשר אי- השמים בסערה אליהו את ה' בהעלות

 וראשו ומגדל בשמים בצורות גדולות ערים כאמרו האויר בגובה בו הכוונה אבל הגופות אלו

 .שבארנו כמו שם חי והוא עדיין נודע לא מקום אל ה' במלאכות ה' רוח נשאהו והנה בשמים
 

 מלאכי ג:כג (3
a. רש"י ויקרא כו:מב 

. בחמשה מקומות נכתב מלא, ואליהו חסר בחמשה מקומות, יעקב וזכרתי את בריתי יעקוב
 ערבון כ שיבוא ויבשר גאולת בניו:נטל אות משמו של אליהו 

 
 עדויות ח:ז (4

 בא אליהו שאין מסיני למשה הלכה מרבו ורבו מרבו ששמע זכאי בן יוחנן מרבן אני מקובל יהושע רבי אמר
 בעבר היתה צריפה בית משפחת בזרוע המרוחקין ולקרב בזרוע המקורבין לרחק אלא ולקרב לרחק ולטהר לטמא
 לרחק ולטהר לטמא בא אליהו אלו כגון בזרוע ציון בן וקרבה שם היתה אחרת ועוד בזרוע ציון בן ורחקה הירדן
  המחלוקת להשוות אומר שמעון רבי לרחק לא אבל לקרב אומר יהודה רבי ולקרב

 וחכמים אומרים לא לרחק ולא לקרב. אלא לעשות שלום בעולם. 

 הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא וגו' שנאמר 
 :בנים ולב בנים על אבותםוהשיב לב אבות על 
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  א פרשה דפסחא מסכתא - בא ישמעאל דרבי מכילתא (5

. ישראל את לחייב שלא הן תשובה קרובי שהגוים נגלית השכינה שאין מקום לארץ בחוצה לי אלך יונה אמר אלא

 כניות לי יש רבו לו אמר. אחרי לבא יכול רבי שאין מקום הקברות לבית לי אלך אמר מרבו שברח כהן לעבד משל

 לחייב שלא הן תשובה קרובי שהגוים נגלית השכינה שאין מקום לארץ לחוצה לי אלך יונה אמר כך. בך כיוצא

 אומר אתה נמצאת. הים אל גדולה רוח הטיל' ויי שנאמר בך כיוצא שלוחין לי יש הוא ברוך הקדוש לו אמר ישראל את

 ולא הבן כבוד תבע ואחד. הבן כבוד ולא האב כבוד תבע ואחד. הבן וכבוד האב כבוד תבע אחד הם בנים שלשה

 שנאמר נבואתו נכפלה לכך סלחת לא אתה ומרינו פשענו נחנו שנאמר הבן וכבוד האב כבוד תבע ירמיה. האב בכבוד

 ויאמר שם נאמר ומה' וגו צבאות אלהי' ליי קנאתי קנא שנאמר הבן כבוד ולא האב כבוד תבע אליהו דברים עליהם נוסף ועוד

 שאין תחתיך לנביא תמשח שפט בן אלישע ואת ישראל על למלך תמשח נמשי בן יהוא ואת וגומר דמשק מדברה לדרכך שוב לך אליו' ה

 לברוח יונה ויקם שנאמר] האב כבוד ולא הבן כבוד תבע יונה. בנבואתך איפשי שאי אלא תחתיך לנביא לומר תלמוד

 לאבד אלא יונה הלך לא אומר נתן רבי. שלישית לא עמו נדבר שנית לאמר שנית יונה אל' יי דבר ויהי[ כתיב מה' וגו

. ישראל על עצמם נותנים היו. והנביאים האבות תמצא וכן. הים אל והטילוני שאוני אליהם ויאמר שנאמר בים עצמו

 חן מצאתי אם הרוג נא הרגני לי עושה את ככה אם. כתבת אשר מספרך נא מחני אין ואם חטאתם תשא אם ועתה אומר הוא מה במשה

 מקום בכל הא אבי ובבית בי ידך נא תהי עשו מה הצאן ואלה העויתי ואנכי חטאתי אנכי הנה אומר מהו בדוד ברעתי אראה ואל בעיניך

 :ישראל על נפשם נתנו והנביאים האבות מוצא אתה

 ברכות ג. (6

תניא, אמר רבי יוסי: פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. בא אליהו זכור לטוב 
ושמר לי על הפתח )והמתין לי( עד שסיימתי תפלתי. לאחר שסיימתי תפלתי אמר לי: שלום עליך, רבִי ואמרתי לו: שלום עליך, 

ר לי: בני, מפני מה נכנסת לחורבה זו? אמרתי לו: להתפלל. ואמר לי: היה לך להתפלל בדרִך ואמרתי לו: מתירא רבי ומורִי ואמ
הייתי שמא יפסיקו בי עוברי דרכים. ואמר לי: היה לך להתפלל תפלה קצרה. באותה שעה למדתי ממנו שלשה דברים: למדתי 

המתפלל בדרך ־ מתפלל תפלה קצרה. ואמר לי: בני, מה קול שמעת שאין נכנסין לחורבה, ולמדתי שמתפללין בדרך, ולמדתי ש
בחורבה זו? ואמרתי לו: שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת: אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את 

ואמר לי: חייך וחיי ראשך, לא שעה לא בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום היכלי והגליתים לבין האומות. 
ש פעמים אומרת כֹך ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין של

יהא שמיה הגדול מבורך הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר: אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך, 
 מה לו לאב שהגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם.

 

 גיטין ו: (7

ואשכחיה ר' אביתר לאליהו, א"ל:  , רבי אביתר אמר: זבוב מצא לה, ר' יונתן אמר: נימא מצא לה,פילגשוותזנה עליו 
מאי קא עביד הקב"ה? א"ל: עסיק בפילגש בגבעה, ומאי קאמר? אמר ליה: אביתר בני כך הוא אומר, 

 אלהים חיים הןיונתן בני כך הוא אומר, א"ל: ח"ו, ומי איכא ספיקא קמי שמיא? א"ל: אלו ואלו דברי 
  

 בבא מציעא נט: (8
תנא: באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו. אמר להם: אם הלכה כמותי  חרוב זה יוכיח. נעקר 
חרוב ממקומו מאה אמה, ואמרי לה: ארבע מאות אמה: אמרו לו: אין מביאין ראיה מן החרוב. חזר ואמר להם: אם הלכה כמותי 

ם יוכיחו. חזרו אמת המים לאחוריהם. אמרו לו: אין מביאין ראיה מאמת המים. חזר ואמר להם: אם הלכה כמותי כותלי אמת המי
בית המדרש יוכיחו. הטו כותלי בית המדרש ליפול. גער בהם רבי יהושע, אמר להם: אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה  

יהושע, ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר, ועדין מטין ועומדין. חזר ואמר להם: אתם מה טיבכם? לא נפלו מפני כבודו של רבי 
ום עמד רבי יהושע אם הלכה כמותי  מן השמים יוכיחו. יצאתה בת קול ואמרה: מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מק

 : שכבר נתנה תורה מהר סיני, אין אנו משגיחין בבת קול, שכבר? אמר רבי ירמיהלא בשמים היא. מאי לא בשמים היאעל רגליו ואמר:

אשכחיה רבי נתן לאליהו, אמר ליה: מאי עביד קודשא בריך הוא בההיא  .אחרי רבים להטתתורה כתבת בהר סיני ב
 שעתא? ־ אמר ליה: קא חייך ואמר נצחוני בני, נצחוני בני.
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