פגישת אליהו ועובדיה [י"ח ,א-טו]
לאחר שנות הבצורת הארוכות מצטוה אליהו לשוב ולהראות לאחאב כדי שה' יחזיר את המטר
לארץ .לפגישה עם אחאב קודמת פגישה עם דמות מיוחדת במינה – עובדיהו אשר על הבית.
בשיעור היום נעסוק בדמותו.
 .1הפרק פותח בפגישתו של אליהו עם עובדיהו .בידקו את השורש 'אדון' הנזכר בשיחתם
בהקשרים שונים .כיצד הוא מאיר את הקונפליקט החריף בו נתון עובדיהו?
 .2עימדו על הפער בין פעולתו של עובדיהו בפסוק ד לבין הציווי בפסוק ה ,הכרוכים שניהם
ב'הכרתה'.
 .3נאומו הנרגש של עובדיהו חושף בפנינו את שהתרחש בארץ בשנות היעדרותו של אליהו.
עמדו על חלקי הנאום ,נסו לשרטט את שתי דרכי ההתמודדות עם אחאב ,של עובדיהו
ושל אליהו ,כפי שהן מאופיינות בנאום זה.
 .4להרחבה :עיינו במדרש חז"ל על פסוקינו [מתוך בבלי סנהדרין לט ,ב] ובחנו כיצד
משורטטת בו דמותו של עובדיהו:
כתיב :ויקרא אחאב אל עבדיהו אשר על הבית ועבדיהו היה ירא ה' מאד ,מאי קאמר קרא? אמר רבי
יצחק :אמר ליה ,ביעקב כתיב נחשתי ויברכני ה' בגללך .ביוסף כתיב ויברך ה' את בית המצרי בגלל
יוסף ,ביתא דההוא גברא לא הוה מיבריך ,שמא לא ירא אלהים אתה? יצתה בת קול ואמרה :ועבדיהו
היה ירא את ה' מאד  -אבל ביתו של אחאב אינו מזומן לברכה .אמר רבי אבא :גדול שנאמר בעובדיהו
יותר ממה שנאמר באברהם ,דאילו באברהם לא כתיב מאד ובעובדיהו כתיב מאד .אמר רבי יצחק:
מפני מה זכה עובדיהו לנביאות  -מפני שהחביא מאה נביאים במערה .שנאמר ויהי בהכרית איזבל את
נביאי ה' ויקח עבדיהו מאה נביאים ויחביאם חמשים איש במערה וגו' .מאי שנא חמשים איש?  -אמר
רבי אלעזר :מיעקב למד ,שנאמר והיה המחנה הנשאר לפליטה .רבי אבהו אמר :לפי שאין מערה
מחזקת יותר מחמשים .חזון עבדיהו כה אמר ה' אלהים לאדום וגו' מאי שנא עובדיה לאדום?  -אמר
רבי יצחק :אמר הקדוש ברוך הוא :יבא עובדיהו הדר בין שני רשעים ולא למד ממעשיהם ,וינבא על
עשו הרשע שדר בין שני צדיקים ולא למד ממעשיהם.

