
 סוכם ע"י תלמידים - מלכים א'   

          1                   מעלה אדומים  -כל הזכויות שמורות לישיבת ברכת משה 

www.ybm.org.il 

 

 

 הבצורת בממלכת ישראל -י"ח -פרקים י"ז

 אלחנן סמט הרב

 

טל ומטר. שנתיים  שלא יהיה צתרהופעת אליהו לפני אחאב, ואליהו נשבע שבועה נמפרק י"ז פותח ב

וַיְִהי יִָמים ַרִבים ּוְדַבר ה' ָהיָה ה של אליהו לפני אחאב בפרק י"ח: "יעד להופעתו השני או שלוש עוברות

יש להבין מה  .]א[ "נָה ָמָטר ַעל ְפנֵי ָהֲאָדָמהֵאִליָהּו ַבָשנָה ַהְשִליִשית ֵלאמֹר ֵלְך ֵהָרֵאה ֶאל ַאְחָאב וְֶאתְ ֶאל 

לבין הופעתו  ופעתו הראשונה של אליהו אצל אחאבבין ה ,של הבצורת הקשה הזו בתקופה התרחש

מחרוזת של שלושה סיפורים , שמכיל י"זה. לכאורה בדיוק על השאלה הזו בא לענות פרק יהשני

 קצרים: 

ר ַעל ְפֵני ה ּוָפִניָת ְלָך ֵקְדָמה ְוִנְסַתְרָת ְבַנַחל ְכִרית ֲאשֶּ  )ב( ַוְיִהי ְדַבר ה' ֵאָליו ֵלאֹמר: )ג( ֵלְך ִמזֶּ

לְ  ת ָהֹעְרִבים ִצִּויִתי ְלַכְלכֶּ ה ְואֶּ ְך ַוַיַעׂש ִכְדַבר ה' ַהַיְרֵדן: )ד( ְוָהָיה ֵמַהַנַחל ִתְשתֶּ ָך ָשם: )ה( ַוֵילֶּ

ר וְ  ם ּוָבָׂשר ַבֹבקֶּ חֶּ ר ַעל ְפֵני ַהַיְרֵדן: )ו( ְוָהֹעְרִבים ְמִביִאים לֹו לֶּ ב ְבַנַחל ְכִרית ֲאשֶּ ְך ַוֵישֶּ ם ַוֵילֶּ חֶּ לֶּ

ה: )ז( ַוְיִהי ִמֵקץ ָיִמים ַוִייַבש ב ּוִמן ַהַנַחל ִיְשתֶּ ץ: ַהָנַחל כִ  ּוָבָׂשר ָבָערֶּ ם ָבָארֶּ   י ֹלא ָהָיה גֶּשֶּ

ר ְלִצידֹון ְוָיַשְבָת ָשם ִהֵנה ִצִּויִתי ָשם  )ח( ַוְיִהי ְדַבר ה' ֵאָליו ֵלאֹמר: )ט( קּום ֵלְך ָצְרַפָתה ֲאשֶּ

ַתח ָהִעיר וְ  ל פֶּ ְך ָצְרַפָתה ַוָיֹבא אֶּ ָך: )י( ַוָיָקם ַוֵילֶּ ִהֵנה ָשם ִאָשה ַאְלָמָנה ִאָשה ַאְלָמָנה ְלַכְלְכלֶּ

ְך ָלַקַחת  ה: )יא( ַוֵתלֶּ ְשתֶּ יָה ַוֹיאַמר ְקִחי ָנא ִלי ְמַעט ַמִים ַבְכִלי ְואֶּ ת ֵעִצים ַוִיְקָרא ֵאלֶּ שֶּ ְמֹקשֶּ

יָך ִאם יֶּ  ר ַחי ה' ֱאֹלהֶּ ם ְבָיֵדְך: )יב( ַוֹתאמֶּ חֶּ יָה ַוֹיאַמר ִלְקִחי ָנא ִלי ַפת לֶּ ש ִלי ָמעֹוג ִכי ַוִיְקָרא ֵאלֶּ

ת ְשַנִים ֵעִצים ּוָבאִתי ַוֲעִׂשיִתיהּו ִלי  שֶּ ן ַבַצָפַחת ְוִהְנִני ְמֹקשֶּ מֶּ ַמח ַבַכד ּוְמַעט שֶּ ִאם ְמֹלא ַכף קֶּ

יָה ֵאִלָיהּו ַאל ִתיְרִאי ֹבִאי ֲעִׂשי ִכְדָבֵרְך ַאְך ֲעִׂש  ר ֵאלֶּ י ִלי ִמָשם ְוִלְבִני ַוֲאַכְלנֻהּו ָוָמְתנּו: )יג( ַוֹיאמֶּ

)יד( ִכי ֹכה ָאַמר ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל  ְבֵנְך ַתֲעִׂשי ָבַאֲחֹרָנה:ֻעָגה ְקַטָנה ָבִראֹשָנה ְוהֹוֵצאת ִלי ְוָלְך ְולִ 

ַמח ֹלא ִתְכָלה ְוַצַפַחת הַ  ְחָסר ַעד יֹוםַכד ַהקֶּ ן ֹלא תֶּ מֶּ ם ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה: )טו( ַותֵ  שֶּ שֶּ ְך ֵתת ה' גֶּ לֶּ

ה כִ  ן  ְדַבר ֵאִלָיהּו ַוֹתאַכלַוַתֲעׂשֶּ מֶּ ַמח ֹלא ָכָלָתה ְוַצַפַחת ַהשֶּ ִהיא ָוהּוא ּוֵביָתּה ָיִמים: )טז( ַכד ַהקֶּ

ר ְבַיד ֵאִלָיהּו:ֹלא ָחֵסר ִכְדַבר ה' ֲאשֶּ    ר ִדבֶּ

ן ָהִאָשה ַבֲעַלת ה ָחָלה בֶּ ר ֹלא  )יז( ַוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ ַהָבִית ַוְיִהי ָחְליֹו ָחָזק ְמֹאד ַעד ֲאשֶּ

ת ֲעֹוִני  ל ֵאִלָיהּו ַמה ִלי ָוָלְך ִאיש ָהֱאֹלִהים ָבאָת ֵאַלי ְלַהְזִכיר אֶּ ר אֶּ נֹוְתָרה בֹו ְנָשָמה: )יח( ַוֹתאמֶּ

ת ְבֵנְך ַוִיָקחֵ  יָה ְתִני ִלי אֶּ ר ֵאלֶּ ת ְבִני: )יט( ַוֹיאמֶּ ר ּוְלָהִמית אֶּ ל ָהֲעִלָיה ֲאשֶּ הּו ֵמֵחיָקּה ַוַיֲעֵלהּו אֶּ

ר  ל ה' ַוֹיאַמר ה' ֱאֹלָהי ֲהַגם ַעל ָהַאְלָמָנה ֲאשֶּ הּוא ֹיֵשב ָשם ַוַיְשִכֵבהּו ַעל ִמָטתֹו: )כ( ַוִיְקָרא אֶּ

לֶּ  ת ְבָנּה: )כא( ַוִיְתֹמֵדד ַעל ַהיֶּ ל ה' ֲאִני ִמְתגֹוֵרר ִעָמּה ֲהֵרעֹוָת ְלָהִמית אֶּ ד ָשֹלש ְפָעִמים ַוִיְקָרא אֶּ

ש ה ַעל ִקְרבֹו: )כב( ַוִיְשַמע ה' ְבקֹול ֵאִלָיהּו ַוָתָשב נֶּפֶּ ד ַהזֶּ לֶּ ש ַהיֶּ  ַוֹיאַמר ה' ֱאֹלָהי ָתָשב ָנא נֶּפֶּ

ד ַוֹיִרֵדהּו ִמן ָהעֲ  לֶּ ת ַהיֶּ ִחי: )כג( ַוִיַקח ֵאִלָיהּו אֶּ ד ַעל ִקְרבֹו ַויֶּ לֶּ ִלָיה ַהַבְיָתה ַוִיְתֵנהּו ְלִאמֹו ַהיֶּ

ה ָיַדְעִתי ִכי ִאיש ֱאֹלִהים  ל ֵאִלָיהּו ַעָתה זֶּ ר ָהִאָשה אֶּ ר ֵאִלָיהּו ְרִאי ַחי ְבֵנְך: )כד( ַוֹתאמֶּ ַוֹיאמֶּ

ת:  ָאָתה ּוְדַבר ה' ְבִפיָך ֱאמֶּ

סיפור הדות אליהו בצרפת, וסיפור שני הוא על תולה הראשון הוא על אליהו בנחל כרית,הסיפור 

יה את בן האלמנה המת. אמרנו אליהו מח בושאירע בביתה של האלמנה הזו,  על אירוע הוא שלישיה

עותיו של אליהו אצל לסתום את פער הזמן בין שני הופ ושת הסיפורים היאשלכבר שלכאורה מטרת 

לכן מימד הזמן ו נמשכה הבצורת,בו באים לתת משמעות למימד הזמן שהסיפורים הללו  כלומראחאב. 

http://www.ybm.org.il/
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הכוונה היא שנה, כמו , כמו שמפורש בפסוק ז'. "יִָמים" ר הראשון ארךהסיפו .מודגש בכל הסיפורים

ך על פני , והכוונה שם היא לשנה. גם הסיפור השני מתמש]ויקרא כה, כט[ "יִָמים ִתְהיֶה ְגֻאָלתֹושנאמר "

ְ ". בסוף השנה אירע הסיפור השלישי: "ִהיא וָהּוא ּוֵביָתּה יִָמים וַתֹאַכלשנה, כמו שכתוב בפסוק ט"ו: " ִהי וַי

. בסוף הסיפורים הללו אנו נמצאים בשנה השלישית, שבה נאמר לאליהו ]יז[ "ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה

 ללכת לאחאב. בכך אנו יודעים מה עבר על אליהו במשך הזמן של הבצורת.

 מטרת שלושת הסיפורים

אליהו.  תשובה לשאלה מדוע הסיפורים הללו מופיעים בין שני ההופעות של מהווה לא זהמהלך אך 

 שמרון, ולא במה שקורה לאליהו. בתקופה הזו של הבצורת בעיר  מתרחשהרי אנו מעוניינים לדעת מה 

משתרע על פני שלושה פרקים. ישנו הבדל באופן כללי יש להבין שאנו נמצאים בסיפור ארוך מאוד, ה

, אך העובדה שאישיות בתנ"ך סיפור לבין מחרוזת סיפורים. הסיפורים על אלישע תופסים מקום רבבין 

כל סיפור הוא קטע בפני עצמו. מה  יפורים לא הופכת אותם לסיפור אחד, אלאאחת חורזת את הס

הגדיר על ט ניתן ל"י-ז"סיפור כסיפור אחיד הוא לא הדמות, אלא אחדות הנושא. את פרקים ישמגדיר 

מאבקו של אליהו בעבודת הבעל בישראל. כל מה שמסופר בפרקים הללו הם חוליות  -נושא אחד ידי 

 אחוזות זו בזו. 

ביחס להתאמתם לנושא המרכזי  שלושת הסיפורים הקצרים בפרק י"ז אם כן עלינו לבחון את שאלת

יא סתימת הפער של של הסיפור הגדול. לכן קשה מאוד לקבל את התשובה שמטרת הסיפורים ה

ובניסים שקרו לו. אם  של אליהו בבעל, אלא באליהו עצמו הזמן. שהרי הסיפורים לא עוסקים במאבקו

היינו מעוניינים לסגור את פער הזמן, החוט המרכזי של העלילה היה צריך להיות בשמרון, בנוגע 

שור לסיפור הגדול, ולכן ל, אחאב והמון העם לתופעת הבצורת. סיפור כזה קבלשאלה כיצד הגיבו איז

במקום להתמקד בשמרון ועם ישראל, הסיפור עוזב את הנושא אך דווקא על זה אנו רוצים לשמוע. 

 המרכזי שהוא ליבו של עם ישראל, ועובר לטפל באליהו האיש הפרטי. 

 מה אירע בשמרון בזמן הבצורת?

מושג מה קרה בתקופה הזו בשמרון. שהי הסתייגות. אין זה נכון שאין לנו ואמנם כאן עלינו לומר איז

ותו הפסיקו כל שהמעיינות המזינים אהתייבש בתוך שנה, אנו לומדים ש ראשית מתוך זה שנחל כרית

 על נחל שהתייבש לחלוטין עד שלא ניתן להוציא ממנו מי שתיה, וזהו פה מדוברלהשפיע את מימיהם. 

 האוכל האלמנה כל נגמר לאשהשגרם לכך מצב קשה מאוד. כמו כן ראינו את הרעב בצרפת, ש

קורה מביא הרעב. כך שניתן להקיש ממה ש. אולי גם מותו של בן האלמנה קשור למגפות שבביתה

 לאליהו על המתרחש במרכז הארץ. 

שהרי צרפת אשר בצידון נמצאת בין צור לצידון, והיא  בכל זאת אין בהקשה זו תשובה לשאלתנו. אך

מאוד שהתנ"ך  ו עיר בתחום שלטונו של מלך צידון. אם כן מוזרז כת ישראל, אלאלא בתחום של ממל

 בכל זאת וממקום שהוא בחו"ל. אך העיר שמרון, מנחל שאיננו בשמרון - על הנושא העיקרימלמדנו 

 .כמו שאמרנו לעיל ההיקש הזה הוא אפשרי

 : כ[-]א ניתן ללמדו הרבה מאוד על המתרחש בשמרון מפרק י"ח

ר  ל ֹעַבְדָיהּו ֲאשֶּ ל ַאְחָאב ְוָהָרָעב ָחָזק ְבֹשְמרֹון: )ג( ַוִיְקָרא ַאְחָאב אֶּ ְך ֵאִלָיהּו ְלֵהָראֹות אֶּ )ב( ַוֵילֶּ

ל ֵאת ְנִביֵאי ה' ַוִיַקח ֹעַבְדָיהּו  בֶּ ת ה' ְמֹאד: )ד( ַוְיִהי ְבַהְכִרית ִאיזֶּ ַעל ַהָבִית ְוֹעַבְדָיהּו ָהָיה ָיֵרא אֶּ

ל ֵמָאה נְ  ר ַאְחָאב אֶּ ם ָוָמִים: )ה( ַוֹיאמֶּ חֶּ ִבִאים ַוַיְחִביֵאם ֲחִמִשים ִאיש ַבְמָעָרה ְוִכְלְכָלם לֶּ

ד  רֶּ ה סּוס ָופֶּ ל ָכל ַהְנָחִלים אּוַלי ִנְמָצא ָחִציר ּוְנַחיֶּ ל ָכל ַמְעְיֵני ַהַמִים ְואֶּ ץ אֶּ ֹעַבְדָיהּו ֵלְך ָבָארֶּ

ָחד ְלַבדֹו ְולֹוא ַנְכִרית ֵמַהְבֵהָמה ְך אֶּ רֶּ ץ ַלֲעָבר ָבּה ַאְחָאב ָהַלְך ְבדֶּ ת ָהָארֶּ ם אֶּ : )ו( ַוְיַחְלקּו ָלהֶּ

ָחד ְלַבדֹו:  ְך אֶּ רֶּ  ְוֹעַבְדָיהּו ָהַלְך ְבדֶּ
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ר ַהַאתָ  ְך ְוִהֵנה ֵאִלָיהּו ִלְקָראתֹו ַוַיִכֵרהּו ַוִיֹפל ַעל ָפָניו ַוֹיאמֶּ רֶּ ה ֲאֹדִני )ז( ַוְיִהי ֹעַבְדָיהּו ַבדֶּ ה זֶּ

ה ָחָטאִתי ִכי ַאָתה ֹנֵתן  ר מֶּ ר לֹו ָאִני ֵלְך ֱאֹמר ַלאֹדנֶּיָך ִהֵנה ֵאִלָיהּו: )ט( ַוֹיאמֶּ ֵאִלָיהּו: )ח( ַוֹיאמֶּ

ר ֹלא ָשַלח ֲאֹדִני שָ  יָך ִאם יֶּש גֹוי ּוַמְמָלָכה ֲאשֶּ ת ַעְבְדָך ְבַיד ַאְחָאב ַלֲהִמיֵתִני: )י( ַחי ה' ֱאֹלהֶּ ם אֶּ

ָכה: )יא( ְוַעָתה ַאָתה ֹאֵמר  ת ַהגֹוי ִכי ֹלא ִיְמָצאֶּ ת ַהַמְמָלָכה ְואֶּ ְשָך ְוָאְמרּו ָאִין ְוִהְשִביַע אֶּ ְלַבקֶּ

ר ֹלא ֵאָדע  ֵלְך ֱאֹמר ַלאֹדנֶּיָך ִהֵנה ֵאִלָיהּו: )יב( ְוָהָיה ֲאִני ֵאֵלְך ֵמִאָתְך ְורּוַח ה' ִיָשֲאָך ַעל ֲאשֶּ

ת ה' ִמְנֻעָרי: )יג( ֲהֹלא ֻהַגד ַלאֹדִני ֵאת  ּוָבאִתי ְלַהִגיד ְלַאְחָאב ְוֹלא ִיְמָצֲאָך ַוֲהָרָגִני ְוַעְבְדָך ָיֵרא אֶּ

ל ֵאת ְנִביֵאי ה' ָוַאְחִבא ִמְנִביֵאי ה' ֵמָאה ִאיש ֲחִמִשים ֲחִמִשים ִאיש  בֶּ ר ָעִׂשיִתי ַבֲהֹרג ִאיזֶּ ֲאשֶּ

ם ָוָמִים: )יד( ְוַעָתה ַאָתה ֹאֵמר ֵלְך ֱאֹמר ַלאֹדנֶּיָך ִהֵנה ֵאִלָיהּו ַוֲהָרָגִני: ַבְמָעָרה ָוֲאַכְלכְ  חֶּ  ֵלם לֶּ

ְך ֹעַבְדָיהּו  ה ֵאָליו: )טז( ַוֵילֶּ ר ָעַמְדִתי ְלָפָניו ִכי ַהיֹום ֵאָראֶּ ר ֵאִלָיהּו ַחי ה' ְצָבאֹות ֲאשֶּ )טו( ַוֹיאמֶּ

ד לוֹ  ר  ִלְקַראת ַאְחָאב ַוַיגֶּ ת ֵאִלָיהּו ַוֹיאמֶּ ְך ַאְחָאב ִלְקַראת ֵאִלָיהּו: )יז( ַוְיִהי ִכְראֹות ַאְחָאב אֶּ ַוֵילֶּ

ת ִיְׂשָרֵאל ִכי ִאם ַאָתה ּוֵבית  ר ֹלא ָעַכְרִתי אֶּ ה ֹעֵכר ִיְׂשָרֵאל: )יח( ַוֹיאמֶּ ַאְחָאב ֵאָליו ַהַאָתה זֶּ

ְך ת ִמְצֹות ה' ַוֵתלֶּ ם אֶּ ת ָכל ִיְׂשָרֵאל  ָאִביָך ַבֲעָזְבכֶּ ַאֲחֵרי ַהְבָעִלים: )יט( ְוַעָתה ְשַלח ְקֹבץ ֵאַלי אֶּ

ת ְנִביֵאי ַהַבַעל ַאְרַבע ֵמאֹות ַוֲחִמִשים ּוְנִביֵאי ָהֲאֵשָרה ַאְרַבע ֵמאֹות ֹאְכֵלי  ל ְואֶּ ל ַהר ַהַכְרמֶּ אֶּ

ל: )כ( ַוִיְשַלח ַאְחָאב ְבָכל ְבֵני ִיְׂשרָ  ל:ֻשְלַחן ִאיָזבֶּ ל ַהר ַהַכְרמֶּ ת ַהְנִביִאים אֶּ  ֵאל ַוִיְקֹבץ אֶּ

מפה אנו לומדים מה קרה בשמרון בתקופת הבצורת. האירוע הראשון שאירע בשמרון הוא החיפוש 

לכן נערכים אחריו  ק את המפתח לירידת הגשמים.יז. אליהו נשבע ונעלם, והוא זה שמחאחרי אליהו

אנו קש מהשכנים להסגיר את אליהו. שם אחאב מב א נמצאבכל רחבי הארץ, וכאשר הוא ל חיפושים

אחאב ודאי שהסיבה ש זה בודאי הדבר הראשון שקרה.ו ו,אחאב משתולל כדי למצוא את אליהרואים ש

 כדי שיתיר את שבועתו.  , היאמחפש את אליהו

ה'  אנשים אומרים לעצמם שרוחש מדברי עבדיהו עולה בהמשך לעניין הזה נשאל איפה נמצא אליהו.

חושש שאליהו ייעלם, כמו שהוא נעלם לפני כן. עבדיהו לכן אל מקום בלתי ידוע.  נשאה את אליהו

 ובאמת בהסתלוקותו של אליהו רוח ה' עלמותו של אליהו כנס מופלא.יהמון העם תפס את ה ,כלומר

לחפש אחרי אליהו. ני הנביאים פונים את אלישע ומציעים לו לסייע שב םנושאת אותו, ושם אנו מוצאי

. את אליהו לא מוצאיםובסופו של דבר  -לו  אלישע אומר להם שלא יעשו זאת, אך הם לא מקשיבים

עה ונעלמת באופן בלתי מוסבר כדמות מסתורית, שמופינתפס אליהו בתודעת העם דבר זה מלמדנו ש

 רוח ה' נושאת אותו למרחקים. בשכל, אלא

מתסבר מאוד שאירוע זה קשור איזבל ניסתה להרוג את נביאי ה'. ושעוד דבר שניתן להסיק הוא 

 ו שלמותולי הדבר קשור להיעלאכלומר, איזבל מנצלת את המצב כדי להתנקם בנביאי ה'.  לבצורת.

זהו אירוע שחשוב . מי שישלם את המחיר על הצרה שגרם אליהו הם נביאי ה'איזבל אומרת שאליהו. 

 לנו להבין את תגובת העם לבצורת. , כיוון שהוא גורםעליולדעת 

תפקיד שמקביל   - "ֲאֶשר ַעל ַהָביִתעבדיהו הוא "התנ"ך אומר ש. מפה שלישי שניתן ללמוד דברישנו 

לכן קשה לתאר  מדובר בתקפיד בכיר מאוד.ו תפקיד של ניהול המלך וארמונו, זהולשר האוצר. 

יות יכול להאם כן, בלי שאחאב מסכים בשתיקה לכך. מ שעבדיהו עושה פעולה כמו הצלת הנביאים,

זכותו של אחאב. איזבל היא הרודפת, ואחאב לא יכול שהסתרת הנביאים זה סיפור שמספר ב

 נגד איזבל. כלהשתלט עליה. אך יחד עם זאת הוא מאפשר לעבדיהו לפעול 

אב מחפש את אליהו, . אחתצורההתנהלות של אחאב עצמו בשנות הב אותנו לדיון על המכניס הבנה זו

ובדה שהוא כל כך מחפש את מה שמלמד על אמונה שמפתחות הגשמים נמצאים אצל אליהו. הע

כיוון  עתו. יש באמונה זו דרגה גבוהה יחסית,ועקבות שבשהבצורת הובאה ב שהוא מאמין האראליהו מ

ובכל זאת  ן.שלא כל רשע מאמין שהעונש שבא עליו הוא אכן בגלל דברי הנביא, ואילו אחאב מאמי

למרות שהוא מסתיר  -אחאב לא חוזר בתשובה לגמרי, והוא נותן לאיזבל לנסות להכרית את נביאי ה' 

 עין ממעשי עבדיהו. 
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בחומרה רבה את  . הוא רואה]יז[ "עֵֹכר יְִשָרֵאלאליהו נתפס כאדם רע: "אנו רואים שבעיני אחאב 

לא מכחיש את הדברים, אלא הוא אומר  אליהו אחאב.אליהו די מתגונן כנגד דברי ו ,מעשה של אליהוה

. פירוש ]יח[ "ֹלא ָעַכְרִתי ֶאת יְִשָרֵאל ִכי ִאם ַאָתה ּוֵבית ָאִביָך ַבֲעָזְבֶכם ֶאת ִמְצֹות ה' וֵַתֶלְך ַאֲחֵרי ַהְבָעִלים"

ודה במקצת, אלא משאמנם עכרתי את ישראל, אבל זה בגלל מעשי אחאב ואבותיו. אליהו הדבר הוא 

 במעשי אחאב. שהוא תולה את העכירות שלו

 כלומר, לחזור בתשובה. המתבקשת שעליו אחאב מאמין, אך לא מסיק את המסקנהאנו רואים ש

אליהו על קיבוץ  בקשתבכך שהוא נענה ל עובדה זו באה לידי ביטוי .אחאב פוסח על שתי הסעיפים

מסתפק מה מידת אשמתו לגבי מה  שבתוך ליבו אחאב הסכמה זו מלמדתנביאי הבעל ללא כל ויכוח. 

. דברים אלו אשמה היא שלואולי האליהו, אך בתוך ליבו הוא אומר ש שקרה. הוא מאשים את

 מהבצורת והיה מרוכך לקראת הליכה עם אליהו.  חזקים בפרק י"ח, ועולה שאחאב נשברמת

לא זאת בלבד, אלא יש לנו איור של לגבי השנה השלישית, בסוף פסוק ב' נאמר שהרעב חזק בשמרון. 

יבות העיר שמרון לחפש מקור בסיפור על מלך ישראל והשר הנכבד שלו, שהולכים בסב הקשה המצב

מצד אחד, וכמה מסירות נפש מצד  יש פה וירק לבהמות, וכל אחד מהם הולך לבדו. כמה בזיון מים

 ל את המצב שהשתרר בשמרון. שני. העובדה שהם הולכים במו רגליהם ממחישה באופן יוצא מהכל

כל מה אלא איננו הנושא של הפרק.  ולמדים מפרק י"ח, אך ודאי שזה הדברים הללו אנו כלאת 

לה פרק י"ח היא לקדם את העלי ו שלמטרתועיקר ות לאחור, לכשלמדנו הוא בדרך אגב בדרך של הסת

 איננו הנושא.הלאה. מה שקרה בשנים הקודמות 

 

פרק י"ז יכתבו בצורה היינו מצפים שב -נזכיר את השאלה אם כן, עדיין לא קיבלנו תשובה לשאלתנו. 

היא  דות בפרק י"זקמאבל ההתשיטתית את התגובות בממלכת ישראל לרעב הקשה. ומסודרת 

תרומה שלה לעלילה שואפת לאפס. אמנם למדנו והיא בלתי מובנת כיוון שה ,יותו של אליהובאיש

 כרית התייבש ושבצרפת יש רעב, אך המקומות הללו הם לא עיקר ענייננו.שנחל 

 אברבנאלהגישת 

. לשלות עובדתית נסיבתיתתרואה בפרק י"ז הש נראה כעת את תשובתו של דון יצחק אברבנאל. הוא

ר. זאת מכיוון שכעת יחפשו אותו כדי להרוג נוצר צורך שהוא יסתת על הבצורת, אחרי שאליהו נשבע

הוא צריך להסתתר במקום שלא ימצאו אותו מצד אחד, אך מצד  ו כדי שיתיר את שבועתו. לכןאותו, א

שני יש צורך לכלכל אותו. הקב"ה אומר לו שיסתתר בנחל כרית, והוא ידאג לו. אליהו היה שם שנה עד 

בצרפת אשר בצידון, ושם מתרחשים  –המים, וכעת הקב"ה שולח אותו למקום מסתור חדש  פסקוש

  האירועים עליהם מסופר בהמשך הפרק.

לא  העובדה שמדובר בסיבה ותוצאההדברים הללו לא מתקבלים על הדעת כתשובה לשאלתנו. אבל, 

ל פרק י"ז הוא תולדות הסתתרות אליהו, ך לכתוב את כל הסיפור. לפי אברבנאשהתנ"ך צרי תאומר

לא חשוב לנו כיצד ואיפה אליהו יסתתר. שראשית היא  נגד דעה זו תוצאה של שבועתו. הטענה היאש

ו עדי היה שהתנ"ך יכתוב "וילך אליהו משמרון, ויסתתר שנתיים". אין צורך בכל הפירוט והניסים שאיר

כמה פעמים, והתנ"ך  אליהו מופיע ונעלם במשך הסיפורים שבהמשך בזמן שהסתתר. יתרה מזו,

לם לא חשב שנחוץ לספר לנו לאן הוא נעלם. לכן התשובה של אברבנאל מסבירה את הכתוב, אך מעו

 א מסבירה מדוע העובדות הללו חשובות.ל

נאל. תשובתו מסבירה רק את שני הסיפורים ביקורת נוקבת יותר על דברי אברב מלבד זאת יש

חתו של אליהו, ולא ברור למה הראשונים. אך הסיפור השלישי של החייאת בן האלמנה לא קשור לברי

לא מתקשרים לפרק י"ח של אליהו, אך  , הסיפורים הללו מתקשרים רק לשבועהבנוסףהוא מסופר. 

ולא מובילים לקראתו. ובאמת גם המחלק הנוצרי חילק בין הפרקים כיוון שהוא לא ראה שום קשר בין 

 פרק י"ז לפרק י"ח.
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סתתרות הוא שולי לגמרי בפרק י"ז. אמנם בסיפור הראשון שעניין הה שיג על גישה זו,כמו כן יש לה

, ]ג[" ֲאֶשר ַעל ְפנֵי ַהיְַרֵדן ֵלְך ִמֶזה ּוָפנִיָת ְלָך ֵקְדָמה וְנְִסַתְרָת ְבנַַחל ְכִריתהקב"ה אומר לאליהו להסתתר: "

ות אך גם בסיפור הזה כאשר מסופר על הקיום של אליהו לצו הקב"ה, נשמטת המילה הסתתר

 לא מסתתר כלל.  אליהו". כלומר, ת ֲאֶשר ַעל ְפנֵי ַהיְַרֵדןוַיֵֶשב ְבנַַחל ְכִרי" ובמקומה נאמר

שהרי לא יעלה על הדעת שהסיפור הוא על הסתתרות.  -לגבי הסיפור השני, אם ננתק אותו מההקשר 

דבר כזה לא מופיע אך  -הסתתרות אליהו, היינו מחפשים פה תסמינים של פחד  אם הנושא היה

ורך של אליהו הנושא. הנושא של הסיפורים הוא ההתמודדות עם הצ איננו בסיפור, וממילא הוא

לכן המילים המקשרות בין הסיפורים הם הציווי לכלכל את אליהו. פעם אחת ו להתקיים באופן פיזי,

ומים חוזרים על העורבים מכלכלים את אליהו, ופעם שניה האשה האלמנה. כמו כן המילים לחם 

 לא בעיית ההסתתרות. ו -עצמם, כיוון שאלו הנושאים של שני הסיפורים 

 השלמת דמותו של אליהו - גישה נוספת

כאשר התנ"ך  נוספת אומרת ששלושת הסיפורים האלו מסופרים כדי לבנות את דמותו של אליהו. גישה

מהלידה כלומר ע שלהם. קרמתחיל מה ואל, הכגון משה או שמואדולים דמויות של אנשים ג מספר על

במקרה של ר את הדמות, כמו כדי שנכי התנ"ך נותן רקע אף לפניה. גם בדמויות פחות מרכזיות או

 שאול. 

ואנו לא  ,והנה אליהו שהוא דמות מאוד מרכזית בספר מלכים ובתנ"ך כולו, מופיע בסערה לתוך התנ"ך

מה שאירע לפני  , עומד חוסר ידע עלהמדהימה לעוצמת הופעתו. בניגוד גמור לפני כן יודעים עליו דבר

 עתו הפתאומית של אליהו ללא כל מבוא, היא נסיון לשרטט את דמותו המיוחדת.הופעתו. ברור שהופ

הוא הופעה פתאומית והסתלקות. לכן התנ"ך במכוון מכניס אותו  של אליהו אופיוש התנ"ך אומר לנו

וא אליהו, ולכן באים ישיותו. אך בכל זאת אנו רוצים לדעת מי הדמת על אקללא הקדמות וידיעה מו

התנ"ך לסיכום, לנו במקום הראוי. ניתנה שלא , ועורכים את ההיכרות ים שבפרק י"זשלושת הסיפור

 להכניס את אליהו בפתאומיות, אך אחר כך מושלמת לנו דמותו.מעוניין 

דמותו של אליהו כמחולל ניסים. יש פה שלושה סיפורי ניסים  עלמסקנות לפי דברים אלו, נוכל להסיק 

שבנויים בצורה הדרגתית. הנס הראשון הוא של העורבים, ואליהו פסיבי לחלוטין בנס זה. דבר זה 

ת על ידי העורבים. זהו מלמדנו כמה חביב אליהו על הקב"ה, והוא מספק לו את ארוחותיו בצורה פלאי

 ל דאגת הקב"ה לאליהו. ב שמלמד אותנו עושנס יפה וח

ברמתו מהנס הקודם כיוון שהוא  גדול יותר לים. הנס הזההנס השני הוא כד הקמח והשמן שלא כ

מעשה זה לא נוגד את בניגוד לטבעם, אך  לאליהו אוכל מביאיםע. אמנם העורבים בניגוד לחוקי הטב

עית. אך הנקודה החשובה יותר לאלף עורבים לעשות כך גם בצורה טב ניתןיתכן שחוקי הטבע. שהרי 

ב"ה אומר והקב"ה נענה לו. הק בעצמו. כלומר הוא גוזר על הנס, היא שאת הנס הזה מחולל אליהו

מנה לכלכלו, אליהו גילה את האלמנה, והוא מבין שכדי לקיים את דבר ה' לאלאליהו שהוא ציווה אשה 

לכן הוא גוזר על נס, והקב"ה נענה לו.  .שהרי כרגע אין לאלמנה אוכל לקיים אותו הוא צריך לקיים נס.

 ו.תושהוא מבין שיש לחולל אבכך אליהו שותף לנס 

מת זה דבר שלא מצינו עד עתה בתנ"ך. שנית א ברמה הכי גבוהה. ראשית החייאת הנס השלישי הו

אליהו פועל לחלוטין ביוזמתו. אליהו לא גוזר על פי הבנה שזה רצון ה', אלא הוא זה שפועל וקורא 

 נענה לו.  והקב"ה -לקב"ה 

 ו של אליהואם כן, הסיפור הוא על שלושה ניסים שהולכים וגדלים, ומתוך כך גדלה לעינינו דמות

ַעָתה זֶה עומדים מול דמותו של אליהו באופן פלאי, ואנו מתחברים לדברי האלמנה: "הנביא. כעת אנו 

. לנקודה הזו חותרים כל הסיפורים. בכך התנ"ך ]כד[ "יַָדְעִתי ִכי ִאיש ֱאֹלִהים ָאָתה ּוְדַבר ה' ְבִפיָך ֱאֶמת

 ו לעיל. משרטט את דמות הנביא, דבר שלא נעשה במקום הראוי לכך בגלל הסיבות שציינ
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ולהודות שאין  ,אלא לבטל את השאלות -היא שהיא לא באה לענות על השאלות  החולשה בתזה הזו

בצורת. התזה הזו אומרת שעוסקים בבהמשך ו כיצד השאלות מתקשרות לסיפורים תשובה. אנו שאלנ

בכך שבאמת הסיפורים הללו לא קשורים למאבקו של אליהו בבעל, אלא מדובר בהשלמה על דמותו. 

אליהו  -בוטלה השאלה מעיקרה. אך לפחות התזה הזו הסבירה את המכנה המשותף של הסיפורים 

 .בין הסיפורים יפה הדרגתיות נהיש כמו כן ויחסו עם הקב"ה מבחינת הניסים.

 הסיפורים כביקורת על אליהו -גישה שלישית 

הטמונה ביכולתו של נביא לפעול בשיקול בשיעור הקודם דיברנו באריכות על הסכנה נציע כיוון נוסף. 

דתן  ,קרח ולה בדבר הזה. הסכנה הראשונה באה לידי ביטוי בדברידעת עצמי. אמרנו שישנה סכנה כפ

בכך הם מערערים  אלא בודה מליבו. ,לא פועל בשליחות ישירה של הקב"ה אומרים שהנביאואבירם ש

חלק מדובר אף בהנביא רשאי, ו -זו קורטוב של אמת בטענה ה נוישעל סמכות הנביא. ובאמת 

, באשר הוא אדםקים. ולפעול על פי שיקול דעתו. הנביא איננו אוטומט והוא איננו מלאך אל ,מתפקידו

הביצוע האנושי מחייב איזשהו חופש פעולה ת כאדם, ולבצע את השליחו האפשרות נביאל ניתנת

 אנושי. 

הקב"ה סומך עליו שהוא יעשה את ש שלו רחב יותר, כיוון ככל שהנביא גדול יותר, כך חופש הפעולה

המעשים הנכונים על פי שיקול דעתו. מצד אחד ישנה את האפשרות של הערעור של קרח, אך בטענה 

כאשר ש אך האמת היא זו ישנה שקריות. השקריות היא שהנביא עושה מליבו ולא על פי רצון ה',

 הוא מוכיח את ,כאשר משה נאבק בקרחוראינו כבר שהיוזמה של הנביא מליבו היא באמת רצון ה'. 

 גוזר.  נאמנותו בכך שה' עושה את מה שמשה

שהנביא פועל לפי שיקול דעתו,  א שהנביא יטעה בשיקול דעתו. במקוםה, והייאך ישנה גם סכנה שני

 יא פעל כאדם ואמר לדוד שהוא יכול לבנות את ביתמעצם ההגדרה הוא צפוי לסטיה. כאשר נתן הנב

 לילה נתן נשלח לתקן את טעותו. העוד באותו ה', התברר שזה לא על פי רצון ה'. לכן 

אינם עולים בקנה למצוקה. שהרי מעשיו של הנביא הקב"ה נכנס כביכול  שהנביא טועה, במצב כזה

 -ידך לא ניתן לשבור את מילתו של הנביא מאוממילא יש לבטל את דבריו.  אחד עם התכנית האלוקית,

שהרי אם הקב"ה יעשה זאת הוא יהפוך את הנביא לנביא שקר. אם אליהו הופיע לפני אחאב ונשבע 

לכן אליהו לנביא שקר.  היה הופך -לעצור את הגשם, אך הקב"ה לא היה מסכים לדבריו ומוריד גשם 

 הגזירה הזו.  בהכרח שהקב"ה מסכים עם הקב"ה קיים את מה שאליהו גזר, אך אין זה אומר

]קיג, א[ הדרין נסבעיני הקב"ה. נזכור שלפי האגדה ב ה טובעשהו של אליהו באמת לא הילדעת חז"ל מ

לאליהו  רבים באותו הדור. גשמים אלו הם שגרמו הקב"ה עצמו הוריד גשמיםשראינו בשיעור הקודם, 

מבחינת הקב"ה, הדור זוכה לשפע כלכלי בניגוד גמור . לחיאל בית האלי בעקבות דברי אחאב ,להישבע

זר שצריכה להיות בצורת קשה עד ודתי, ואין אנו יודעים למה. בא אליהו, ולפי הבנתו ג-למצבו הרוחני

עולה בקנה אחד עם הרצון האלוקי. אך בכל זאת תהיה  ובאמת גזירה זו איננהשעם ישראל יישבר. 

 בצורת, כיוון שכך אליהו גזר.

הנביא מגזירתו, חייבים להניא את ? ן, מה עושים במצב שהקב"ה נאלץ לפעול על פי גזירת הנביאאם כ

לה. שלושת הסיפורים הללו לפי חז"ל והמפרשים שהלכו בעקבותיהם, אינם אלא ולהביא אותו לבט

פק , שסשלבים בוויכוח שבין הקב"ה לאליהו, כדי להביא לביטול גזירת אליהו. זו תפיסה נועזת מאוד

פורים מתקשרים למסגרת באופן מוזר הייתה כתובה בחז"ל. יוצא שהסי אם היינו מעלים אותה אילולא

חלק מהמאבק של אליהו בעבודה זרה, אלא סיפור על מאבק שמנהל הקב"ה באליהו כדי  הם אינם -

עם  נגדכנגד הקב"ה, וכ - מאבק פנים ואחורשיבטל את גזירתו. אליהו הוא נביא גדול מאוד, ויש לו 

 ישראל. 
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צורך להתווכח עם אליהו על המבנה ברור מאוד. כתוצאה מהגזירה על הבצורת, נוצר  גישה זולפי 

, שם אליהו מקבל ציווי הסיפורים צעד אחר צעד מרככים את אליהו, ומכינים אותו לפרק י"חהבצורת. 

 . להיפגש עם אחאב

כאשר הקב"ה מתווכח עם נביאיו, אין ש יםבאופן עקרוני יש להקד הסיפורים עצמם.סביר את עכשיו נ

של ויכוח תיאורטי תמיד  ברמהש זאת מכיוון הוא עושה זאת באופן תיאורטי אלא ברמה שונה לחלוטין.

בשום סימפוזיון אף אחד לא השתכנע מהצד  ובויכוח קשה מאוד לשכנע, ובאמת יש לאדם תשובה.

האדם, אלא הוא מנהל את הויכוח בכך שהוא זיון עם לכן אין טעם לקב"ה להיכנס לסימפושכנגד. 

תוך נסיון ולשנות את תפיסתו. מ ,לפקוח את עיניו, מעביר את האדם חוויות שעשויות לזעזע אותו

עשוי לשנות דעתו. ספר יונה הוא דוגמה מובהקת החיים שהקב"ה מעביר דרכו את הנביא, הנביא 

 זה.כתהליך ל

. הקב"ה מעביר את איוב סדרה של חוויות ל איוב כל הצרותבה מדוע באו עבספר איוב אין תשוכמו כן 

מעביר את איוב חוויה, עד  רי טבע נפלאים שהקב"ה ברא ומפעיל. הקב"הנבואיות, והוא מתאר תיאו

תיו. לא ולוג משאסשראיית העין משכנעת אותו והוא נ איוב מזדעזע ואומר -שמתוך החוויות והחזון 

 גורמת לאיוב לשנות את עמדתו.ש יא זוה חוויההטיעון פילוסופי, אלא 

אה שמביא דיבת אחיו לאביהם. כדי הוא נער ג -נוסיף דוגמה. יוסף נכנס לסיפור במצב שצריך תיקון 

 מתגלההקב"ה לא אך  .יסודי באישיותלתפקיד שיועד לו, הוא חייב לעבור שינוי  שיוסף יהיה ראוי

עולה יוסף חדש  חוויות קשות מאוד. מתוך חוויות אלו מעביר את יוסף ליוסף ומטיף לו מוסר, אלא הוא

כאשר הקב"ה רוצה לשנות אדם, הוא אמנם המשפחה. הנהגת  - הראוי לתפקיד שנועד לו ,ומזוקק

לא התוכחה של הנביאים של דבר  אך בסופו מצעות תוכחה כמו כל ספרי הנביאים.עושה זאת גם בא

בצורה  ותומשנות א שהאדם עובר החוויות .עשו זאת הסבלחווית והחורבן  שינתה את עם ישראל, אלא

תית היעילה ביותר. כך הדבר גם ביחס לאליהו. לא ויכוח תיאורטי מתנהל פה, אלא ויכוח מתש

 לקראת פרק י"ח. החוויות, והוא זה שמבשיל את אליהו

 קים:הסיפור הראשון על אליהו בנחל כרית מורכב משלושה חלכעת נראה כיצד מתנהל הויכוח. 

 ד[.-הציוי האלוקי ]ב .1

 [.ו-ה]הביצוע של אליהו  .2

 [.ז]הסיום המשברי של השנה ששהה אליהו בנחל כרית  .3

אליהו ישתנה. דבר זה לא קורה, כי אליהו לא מוכן לחזור בעקבותיה הסיפור הזה אמור להיות חוויה ש

דיבר בעקשנותו. ההסתתרות שעליה  ממשיךאלא הוא  -בו, ולא בשל לצו אלוקי שיילך לאחאב 

. אליהו יושב לבדו שנה תמימה במדבר, מבודד לחלוטין ישראל עםאברבנאל היא בעצם התנתקות מ

ל. וגם בבדידותו אין אליהו שותף לעם נו עד ראיה למה שקורה לעם ישראואינ -מהחברה והעם 

. יש פה מגמה ברורה לבודד את הקב"ה דואג להאכיל את אליהו לחם ובשר פעמיים ביום ישראל, אלא

 אליהו לא רק מבחינה חברתית, אלא גם מבחינה כלכלית. אליהו מתנתק לגמרי מגורל עמו. 

לסבול, להיכנע ולהישבר. אך רעב  . היינו מצפים שהקב"ה יגרום לאליהומיוחדת ללחוץ על אדם זו דרך

תוך כדי שהעם סובל.  הנאה שלו,מה שישבור אותו זה  -כמו אליהו. להפך  מיוחדת לא ישבור דמות

להיות טיעון חריף הרבה יותר  שגוזרים עליו לאכול ולשבוע, יכוליםהבידוד מתוצאות מעשיו, והעובדה 

 כלפי אדם גדול.

. עורב בתנ"ך, מזונואת  ים מביא לאליהוכדי להבין שזו המגמה האלוקית, נתבונן בעובדה שדווקא עורב

סמל דברים שליליים. החל מהעורב שבתיבת נח ועד מ ,יתובכל הספרות העולמ ,בספרות חז"ל

ע. ובאמת עורב הוא עוף טמא. והנה דווקא הם שליחי ובים תמיד מסמלים רלספרות המודרנית, עור

 אלוקים להביא לחם ובשר לאליהו. 

. בשני ופעם באיוב ,פעם בתהלים הוא נזכר כאשר אנו בוחנים את העורב בתנ"ך, מלבד תיבת נח

מתאכזר לבניו. רוב העופות מאכילים מתואר כעוף ש עורבות, בהם המיוחדמדובר בהזכרות המקומות 
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להם נס והם ניזונים בניו ניזונים על ידי זה שהקב"ה עושה  את בניהם, אך העורב הוא לא כזה, אלא

נֹוֵתן ִלְבֵהָמה הדברים נתפסים באגדת חז"ל, והבסיס הוא התנ"ך. הפסוק אומר: " מתוך עצמם. כך

בני העורב שקוראים  לכלומר הקב"ה מספק מזונם ש. ]תהלים קמז, ט[ "ִלְבנֵי עֵֹרב ֲאֶשר יְִקָראּוַלְחָמּה 

. המקום השני הוא עושה זאת העורבים לא מספקים להם את המזון, אלא הקב"השל הוריהם  יו.אל

. לא העורב האב, אלא מא[לח, ]" ַשּוֵעּו יְִתעּו ִלְבִלי אֶֹכלֵאל יְ  ִמי יִָכין ָלעֵֹרב ֵצידֹו ִכי יְָלָדיו ֶאלאיוב: "ספר ב

כבר בתנ"ך נמצא חז"ל פיתחו את הדבר, אך הבסיס כאמור, הקב"ה באופן ישיר מזין את בני העורב. 

 עצמו. 

שרק מי שמתנהג כעורב יכול חז"ל מתארים את העורב כמי שמתאכזר על עצמו. חז"ל אומרים 

" כזרי על בניו ועל בני ביתו כעורברבא אמר: במי שמשים עצמו א ...במי אתה מוצאן: "להתקדם בתורה

והנה דווקא העורבים שמתאכזרים על בניהם ומונעים מהם אוכל, הם אלו שנבחרים  .כב, א[עירובין ]

הו ישבמקום לכלכל את בניהם, אלכשליחי ה' לפרנס את אליהו בלחם ובשר. משמעות הדבר היא 

 גיע לבני העורב. אמור להאליהו אוכל את מה ש כלומר מקבל את מזון העורבים.

להאכיל את אליהו על  עיצוב דומה של אותו הרעיון אנו רואים אצל האלמנה בצרפת. היא מצטווה

ִמָשם ֻעָגה  ַאל ִתיְרִאי בִֹאי ֲעִשי ִכְדָבֵרְך ַאְך ֲעִשי ִליה: "אלמנ. אליהו אומר לחשבון האוכל המיועד לבנה

ל בנה, וקודם . הוא אומר לאשה להתאכזר ע]יג[ "ִלְבנְֵך ַתֲעִשי ָבַאֲחרֹנָהְקַטנָה ָבִראשֹנָה וְהֹוֵצאת ִלי וְָלְך וְ 

אליהו זוכה במזונו על חשבון אכזריות כלפי  -ה של פרשת העורבים יזו מהדורה שני .לתת לו ולהכל 

של  היא אכזריות של העורבים לבניהם, ובסיפור השני ההתאכזרותמדובר ב ילדים. בסיפור הראשון

לגיה אישית על חשבון הזולת. פרנסת אליהו בידי העורבים, יש לה יבנה. יש פה פריווכלפי האלמנה 

אליהו אוכל פעמיים בעוד העם מת ברעב, לגיה על חשבון עם ישראל. ירמז על כך שהוא מקבל פריוו

 ביום ארוחה בשרית.

ּוֶה נְַפְשָך ִכי ְתאַ ת לחם ובשר פעמיים ביום הוא דבר תמוה מאוד. חז"ל אומרים על הפסוק: "גם אכיל

ובאמת עד  , שלימדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא מתוך תאוה.]דברים יב, כ[ "ֶלֱאכֹל ָבָשר

זהו דבר בשר, ו . לעומת זאת אליהו אוכל פעמיים ביוםהיו אוכלים בשר רק בשבתות הדורות האחרונים

 בוטה ביותר. 

ורבים הביאו את הבשר ממקום כלשהו חז"ל במסכת חולין שואלים כיצד אליהו אכל את הבשר, הרי הע

 נשים לב לכך שחז"ל. ]ה, א[ "על פי הדיבור שאני"אסור לאכול בשר שנתעלם מן העין. חז"ל עונים שו -

טווה לאכול שאליהו נצ א הם אומריםאליהו. אללא אומרים שחזקה שהבשר כשר כי הקב"ה דואג ל

אליהו יאכל פעמיים ביום בשר, שהוא עצמו איננו  -הוא כשר. גם פה יש גערה  בשר, בלי לדעת אם

 יודע אם הוא כשר. כל זה כאשר עם ישראל סובל מהבצורת. 

 יםאך שתיית המים היא טבעית. ראשית היה לו מ ,בשני המקומות הוא נסזון, שכל זה במה שנוגע למ

כי כנראה שלא היה חיסרון במי שתיה, אלא רק במי חקלאות.  מהנחל, ובצרפת הוא קיבל מי שתיה

מאידך גיסא יש לחץ הפוך , ראשית הניתוק מעם ישראל -הלחץ על אליהו הוא משני סוגים הפוכים 

שאליהו יחוש את כריתת המים מהעולם, ויראה במו עיניו מה הוא עולל. ולכן, כאשר פסקו הגשמים 

והנחל הפסיק לזרום, אליהו עובר את החוויה הקשה של התייבשות הנחל, וחש את הצמאון שהוא 

מצודות ורש"י יחד. בעל את השילוב של שני המערכות נסיק אם נקרא את פירוש בעל העצמו גרם לו. 

המצודות מפרש את העורבים כמו שאנו פירשנו, ורש"י מפרש שהפסקת המים נועדה לגורם לאליהו 

 .לחוש את צער הבצורת

ל הבצורת בכך את אותם המערכות אנו מוצאים גם בסיפור השני. מצד אחד אליהו שותף לסבל ש

בסיפור לעומת זאת ביום לחם ובשר,  יורדת. בשנה הראשונה הוא אוכל פעמיים שרמת החיים שלו

כמות השמן ש כתוב הרי, שפקת לבעליההשני הוא אוכל פעם ביום עוגה קטנה, מסעודה שאינה מס

. לא נאמר שכמות הספיקה לאלמנה ובנה לסעודה אחת, ואליהו אומר לה לחלק את הסעודה לשלוש
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הו עבר לסעודה אחת ביום, וגם לא חסרה. אלי שהכמות , אלא רקבעקבות ביאת אליהו גדלה האוכל

 היא ללא בשר. 

אליהו מצטרף לסעודתו של אלמנה ויתום, הגורמים החלשים ביותר בחברה. הוא נוטל את לחמם הדל 

 הוא לוקח שנה שלמה זר למצב של אכזריות, שהרי למשךובכך הוא מציל אותם, אך בכל אופן הוא חו

לא דואג להם כיוון  צרפת מתו ברעב, ואליהו ויתומים אחרים בעיר שליש מהאוכל שלהם. אלמנות

הוא מתייחס אליה  שהוא לא צריך לדאוג לעצמו. יחסו של אליהו לאלמנה הוא לא אנושי וחם, אלא

לא בגלל שהיא נצטוותה לכלכל עצמו מרעב. הוא דואג לה לא כדי שהיא תחיה, אאת  כמכשיר להציל

 הו לא הציל אלמנות ויתומים אחרים. לכן הוא דורש שקודם היא תתן את שלו. אליו אותו,

, ומצד שני הוא שותף לגורל העם. זהו נסיון מצד אחד שוב יש לנו את הבידוד של אליהו מגורל העם

קשה יותר מנחל כרית כיוון שהוא איננו מבודד יותר מהעם. בשיעור הבא נמשיך ונראה את משמעות 

 הסיפורים הללו.

 


