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Chapter 19. Eliyahu at Mount Horeb 
 

I Kings ch.18 
46 The hand of the Lord had come upon Elijah. He tied up his 
skirts and ran in front of Ahab all the way to Jezreel. 
Chapter 19 
1 When Ahab told Jezebel all that Elijah had done and how he had 
put all the prophets to the sword, 2 Jezebel sent a messenger to 
Elijah, saying, “Thus and more may the gods do if by this time 
tomorrow I have not made you like one of them.” 
3 Frightened, he fled at once for his life. He came to Beer-sheba, 
which is in Judah, and left his servant there; 4 he himself went a 
day’s journey into the wilderness. He came to a broom bush and 
sat down under it, and prayed that he might die. “Enough!” he 
cried. “Now, O Lord, take my life, for I am no better than my 
fathers.” 
5 He lay down and fell asleep under a broom bush. Suddenly an 
angel touched him and said to him, “Arise and eat.” 6 He looked 
about; and there, beside his head, was a cake baked on hot 
stones and a jar of water! He ate and drank, and lay down again. 
7 The angel of the Lord came a second time and touched him and 
said, “Arise and eat, or the journey will be too much for 
you.” 8 He arose and ate and drank; and with the strength from 
that meal he walked forty days and forty nights as far as the 
mountain of God at Horeb. 9 There he went into a cave, and there 
he spent the night. 
Then the word of the Lord came to him. He said to him, “Why are 
you here, Elijah?” 10 He replied, “I am moved by zeal for the Lord, 
the God of Hosts, for the Israelites have forsaken Your covenant, 
torn down Your altars, and put Your prophets to the sword. I 
alone am left, and they are out to take my life.” 11 “Come out,” 
He called, “and stand on the mountain before the Lord.” 
And lo, the Lord passed by. There was a great and mighty wind, 
splitting mountains and shattering rocks by the power of the 
Lord; but the Lord was not in the wind. After the wind–an 
earthquake; but the Lord was not in the earthquake. 12 After the 
earthquake–fire; but the Lord was not in the fire. And after the 
fire–a soft murmuring sound. 13 When Elijah heard it, he 
wrapped his mantle about his face and went out and stood at the 
entrance of the cave. Then a voice addressed him: “Why are you 
here, Elijah?” 14 He answered, “I am moved by zeal for the Lord, 
the God of Hosts; for the Israelites have forsaken Your covenant, 
torn down Your altars, and have put Your prophets to the sword. 
I alone am left, and they are out to take my life.” 
15 The Lord said to him, “Go back by the way you came, [and] on 
to the wilderness of Damascus. When you get there, anoint 
Hazael as king of Aram. 16 Also anoint Jehu son of Nimshi as king 
of Israel, and anoint Elisha son of Shaphat of Abel-meholah to 
succeed you as prophet. 17 Whoever escapes the sword of Hazael 

 מלכים א פרק יח  

)מו( ויד יקוק היתה אל אליהו וישנס מתניו וירץ לפני אחאב  

 עד באכה יזרעאלה: 

 פרק יט  

)א( ויגד אחאב לאיזבל את כל אשר עשה אליהו ואת כל  

 אשר הרג את כל הנביאים בחרב:

)ב( ותשלח איזבל מלאך אל אליהו לאמר כה יעשון אלהים  

אחד   נפשך כנפש וכה יוספון כי כעת מחר אשים את 

 מהם:

)ג( וירא ויקם וילך אל נפשו ויבא באר שבע אשר ליהודה 

 וינח את נערו שם: 

)ד( והוא הלך במדבר דרך יום ויבא וישב תחת רתם אחת  

  נפשילמות ויאמר רב עתה יקוק קח  נפשואחד וישאל את  

 כי לא טוב אנכי מאבתי: 

)ה( וישכב ויישן תחת רתם אחד והנה זה מלאך נגע בו  

 ויאמר לו קום אכול: 

ו( ויבט והנה מראשתיו עגת רצפים וצפחת מים ויאכל  )

 וישת וישב וישכב: 

)ז( וישב מלאך יקוק שנית ויגע בו ויאמר קום אכל כי רב  

 ממך הדרך: 

)ח( ויקם ויאכל וישתה וילך בכח האכילה ההיא ארבעים 

 יום וארבעים לילה עד הר האלהים חרב: 

ו  )ט( ויבא שם אל המערה וילן שם והנה דבר יקוק אלי

 ויאמר לו מה לך פה אליהו: 

)י( ויאמר קנא קנאתי ליקוק אלהי צבאות כי עזבו בריתך  

בני ישראל את מזבחתיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב  

 לקחתה: נפשיואותר אני לבדי ויבקשו את 

)יא( ויאמר צא ועמדת בהר לפני יקוק והנה יקוק עבר ורוח 

ק לא ברוח  גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני יקו

 יקוק ואחר הרוח רעש לא ברעש יקוק:

קול דממה )יב( ואחר הרעש אש לא באש יקוק ואחר האש 

 דקה:

)יג( ויהי כשמע אליהו וילט פניו באדרתו ויצא ויעמד פתח  

 המערה והנה אליו קול ויאמר מה לך פה אליהו: 

)יד( ויאמר קנא קנאתי ליקוק אלהי צבאות כי עזבו בריתך  

מזבחתיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב  בני ישראל את 

 לקחתה: ס  נפשיואותר אני לבדי ויבקשו את 

)טו( ויאמר יקוק אליו לך שוב לדרכך מדברה דמשק ובאת  

 למלך על  ארם:   ומשחת את חזאל

 למלך על ישראל    ואת יהוא בן נמשי תמשח)טז( 

 לנביא תחתיך:   אלישע בן שפט מאבל מחולה תמשחואת 
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shall be slain by Jehu, and whoever escapes the sword of Jehu 
shall be slain by Elisha. 18 I will leave in Israel only seven 
thousand–every knee that has not knelt to Baal and every mouth 
that has not kissed him.” 19 He set out from there and came upon 
Elisha son of Shaphat as he was plowing. There were twelve yoke 
of oxen ahead of him, and he was with the twelfth. Elijah came 
over to him and threw his mantle over him. 20 He left the oxen 
and ran after Elijah, saying: “Let me kiss my father and mother 
good-by, and I will follow you.” And he answered him, “Go back. 
What have I done to you?” 21 He turned back from him and took 
the yoke of oxen and slaughtered them; he boiled their meat 
with the gear of the oxen and gave it to the people, and they ate. 
Then he arose and followed Elijah and became his attendant. 
 

רב חזאל ימית יהוא והנמלט מחרב  )יז( והיה הנמלט מח

 יהוא ימית אלישע:

)יח( והשארתי בישראל שבעת אלפים כל הברכים אשר  

 לא כרעו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו: 

)יט( וילך משם וימצא את אלישע בן שפט והוא חרש שנים  

עשר צמדים לפניו והוא בשנים העשר ויעבר אליהו אליו 

ת הבקר וירץ אחרי אליהו )כ( ויעזב א וישלך אדרתו אליו:

ויאמר אשקה נא לאבי ולאמי ואלכה אחריך ויאמר לו לך  

)כא( וישב מאחריו ויקח את צמד   שוב כי מה עשיתי לך:

הבקר ויזבחהו ובכלי הבקר בשלם הבשר ויתן לעם ויאכלו  

 ויקם וילך אחרי אליהו וישרתהו: פ

2 Kings ch.9 The Revolt of Jehu 

30 Then Jehu went to Jezreel. When Jezebel heard about it, she put on 

eye makeup, arranged her hair and looked out of a window. 31 As Jehu 

entered the gate, she asked, “Peace to you, Oh Zimri murderer of your 

master!” 

32 He looked up at the window and called out, “Who is on my side? 

Who?” Two or three servants looked down at him. 33 “Throw her 

down!” Jehu said. So they threw her down, and some of her blood 

spattered the wall and the horses as they trampled her underfoot. 

 

 מלכים ב פרק ט  

)ל( ויבוא יהוא יזרעאלה ואיזבל שמעה ותשם בפוך  

 עיניה ותיטב את ראשה ותשקף בעד החלון:

)לא( ויהוא בא בשער ותאמר השלום זמרי הרג  

 אדניו: 

)לב( וישא פניו אל החלון ויאמר מי אתי מי וישקיפו 

 אליו שנים שלשה סריסים: 

)לג( ויאמר שמטהו שמטוה וישמטוה ויז מדמה אל 

 ים וירמסנה:הקיר ואל הסוס

 

3. Talmud Berachot 58 

Rav Sheshet was blind. Once all the people went out to see the king, and 

Rav Sheshet went with them. A heretic met him …  

[Rav Sheshet] said to him: Come [along] and see that I know more than 

you. The first troop passed by and a shout arose. Said the heretic: The 

king is coming. Rav Sheshet said to him: He is not coming. A second troop 

passed by and when a shout arose, the heretic said: The king is coming. 

Rav Sheshet said to him: The king is not coming. A third troop passed by 

and there was silence. Said Rav Sheshet to him: Now the king is coming.  

The heretic said to him: How did you know this?  

He said: Because earthly royalty is like the heavenly royalty, as it is 

written: "… the Lord was not in the wind; and after the wind an 

earthquake; but the Lord was not in the earthquake; and after the 

earthquake a fire; but the Lord was not in the fire; and after the fire a 

still small voice" (I Kings 19) 

 ברכות נח  .3

רב ששת סגי נהור הוה הוו קאזלי כולי עלמא   

לקבולי אפי מלכא וקם אזל בהדייהו רב ששת  

 .אשכחיה ההוא צדוקי 

אמר ליה ההוא צדוקי אתא מלכא אמר ליה רב  ..

ששת לא קאתי חלף גונדא תניינא כי קא אוושא  

אמר ליה ההוא צדוקי השתא קא אתי מלכא אמר  

י כי  ליה רב ששת לא קא אתי מלכא חליף תליתא

קא שתקא אמר ליה רב ששת ודאי השתא אתי  

 מלכא  

 ?אמר ליה ההוא צדוקי מנא לך הא

אמר ליה דמלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא 

צא ועמדת בהר לפני ה'   (מלכים א יט, יא) דכתיב

והנה ה' עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר  

סלעים לפני ה' לא ברוח ה' ואחר הרוח רעש לא  

ברעש ה' ואחר הרעש אש לא באש ה' ואחר האש  

 קול דממה דקה

 

4. Malbim   מלבי"ם מלכים א פרק יט 
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“What are you doing here?” – As if to say: The role of the prophet is to 

be among the people, to rebuke and to prophesy, not to go into 

seclusion in the wilderness and mountains. 

“And he [Elijah] responded” – Here I am! I cannot be a prophet who 

teaches and guides this nation, for my zealotry regarding their evil acts 

has killed me. I executed the prophets of Baal, and now they seek to 

kill me! I cannot continue with my mission. 

 

…He [God] showed him that God is to be found not in the wind, 

earthquake, and fire, but only in the voice of silence, and from this His 

messengers should learn the lesson: not to make a loud noise or burn 

like fire, as did Elijah in his zeal for God, in his cessation of the rain and 

his execution of the prophets of Baal. Rather, God sends His 

messengers to approach the people with a quiet voice, to persuade the 

nation with bonds of love and gentle words 

“What are you doing here, Elijah?” – Why do you not return to 

your prophetic mission, guiding the nation without zeal and 

turbulence? 

And he repeated that he could not abandon the way of zeal for 

God, for he was zealous for God’s name. 

… And because he expressed his desire not to return to prophecy, due 

to his zeal, He commanded him to anoint Elisha 

 

. ר"ל הלא הנביא צריך שימצא בין העם  מה לך פה

 להוכיח ולנבאות לא שיתבודד במדבר ובהרים:

הנה אנכי לא אוכל להיות נביא מורה  ויאמר.)י( 

ומוכיח לעם הזה, כי צמתתני קנאתי על רוע  

מעשיהם, וע"י קנאתי שהרגתי נביאי הבעל יבקשו 

 את נפשי, ולכן לא אוכל לעשות שליחותי: 

 

אולם כפי הנגלה הראה לו כי במחנה רוח ורעש  

דממה, וממנו ילמדו  רק בקול ואש אין ה' בם, 

שלוחיו ונביאיו בל יסערו סער בל ירעשו רעש ובל  

  יבעירו אש כמו שעשה אליהו בקנאתו לה' צבאות 

שעצר את השמים ושחט את נביאי הבעל, כי ה' 

ישלח את נביאיו שיבואו אליהם בקול דממה, 

 :וימשכו את העם בעבותות אהבה ובדברים רכים

שאל אותו שנית מה לך פה, ומדוע אינך שב אל  

 יח בלא קנאה ורעש:שליחותך לנבאות ולהוכ

ויאמר. שנית כי לא יוכל לעזוב קנאתו לה' צבאות  

 :כי מקנא הוא על דבר כבוד שמו 

ולם במ"ש שאינו רוצה לשוב לנבאות עוד כי  א ...

מקנא הוא, צוה שימשח את אלישע אחר שאינו  

 יכול לנבאות ע"י קנאת 

א )בֹּא( מכילתא דבי ר' ישמעאל . 5 א ְדִפְסחָּ ְכתָּ  ַמסֶּ

 

א כבוד הבן, ואחד תבע כבוד הבן ולא  שלושה נביאים הם. אחד תבע כבוד האב וכבוד הבן, ואחד תבע כבוד האב ול

איכה ג'[. לכך נכפלה נבואתו, שנאמר 'נוסף  תבע כובד האב וכבוד הבן שנאמר 'נחנו פשענו ומרינו' ]  ירמיה  כבוד האב.

תבע כובד האב ולא כבוד הבן, שנאמר 'קנא קנאתי לה' אלקי צבאות' ]מלכים א' יט'[.  אליהועליהם דברים' ]ירמיה לו'[.  

שאין ת"ל לנביא תחתיך,  תיך'  ואת אלישע בן שפט תמשוח לנביא תח ? 'לך שוב לדרכך מדברה דמשק וגו'  ומה נאמר

תבע כבוד הבן ולא כבוד האב, שנאמר 'ויהי דבר ה' אל יונה שנית' ]יונה א'[, שנית נדבר    יונה .  אלא שאי אפשר בנבואתך

 עמו שלישית לא. 

ו נתן אומר, לא הלך יונה אלא לאבד עצמו בים, שנאמר 'שאוני והטילוני אל הים'. וכן תמצא )האבות( והנביאים הירבי יו

נותנים עצמם על ישראל. במשה מה הוא אומר, 'ועתה אם תשא חטאתם. ואם אין, מחני נא מספרך אשר כתבת' ]שמות  

ברעתי' ]במדבר יא'[ בדוד מה הוא אומר, 'הנה אנכי חטאתי    לב'[ ]ואומר[ 'ואם ככה את עושה לי הרגני נא הרוג ואל אראה

י' ]שמואל ב' כד'[. הא בכל מקום אתה מוצא )האבות( והנביאים  ועויתי ואלה הצאן מה עשו תהי נא ידך בי ובבית אב

 .מסרו נפשם על ישראל

Three prophets: One defended the honor of the father and the son, one defended the honor of the 

father but not the son, and one defended the honor of the son but not the father.  

Jeremiah defended the honor of the father and the son, as it says, “We sinned and 

transgressed; You did not have mercy” (Lam. 3:42). ... Therefore, his prophecy was doubled....  

Elijah defended the honor of the father but not the son, as it says, “I have acted zealously for 

the Lord, God of Hosts” (I Kings 19:14). What does it say [regarding this]? “Go, return...anoint Elisha 

son of Shaphat…in your stead as prophet over Israel” (19:15–16) – “in your stead,” as if to say: “I cannot 

tolerate your prophecy.” 
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Jonah defended the honor of the son but not the father. What does it say? “And the word of 

the Lord came to Jonah second time…” (Jonah 3:1) – [He spoke to him] a second time and no more. 

(Mekhilta De Rabbi Yishmael, Messekhet DePasha 1) 

 

6. Pirkei d'Rabbi Eliezer 

He (Elijah) said: "I was zealous for the Lord God of Israel … the 

children of Israel are transgressing Your 

covenant"…Whereupon the Almighty said to him: You are 

always such a zealot! …. "By your life! There will be no 

circumcision ceremony without you being  made to see it with 

your own eyes! From here, the Rabbis instituted the 

placement of a chair of honor  for (Elijah), "the angel of the 

covenant" (Malakhi 3:1), (at the ceremony) 

 ( . פרקי דר' אליעזר פרק כ"ט )בסוף6

' אליהו קנא קנאתי אמאמר לו מה לך פה  - ה"בקנגלה לו ה

'  בשטים על גלוי עריות שנ לו לעולם אתה מקנא קנאת

עושין   פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן וכאן קנאת חייך שאין

ברית מילה עד שאתה רואה בעיניך מכאן התקינו חכמים  

ל  "מכובד למלאך הברית שנקרא אליהו ז לעשות כסא אחד

 חפצים  ומלאך הברית אשר אתם' מלאך הברית שנ
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