המפגש הראשון בין אליהו לאלישע
תגובת ה' לדברי אליהו כוללת שלושה ציווים :משיחת חזאל ,משיחת יהוא ,ומשיחת אלישע.
מדובר בהחלפה כוללת של ההנהגה .מיד לאחר מכן מסופר על המפגש הראשון בין אליהו
לאלישע ,שיהפוך מכאן ואילך לתלמידו הנאמן.
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עיינו שוב בתגובת ה' – עקבו אחרי סדר המשיחות וחישבו מה טעמו של סדר זה?
פסוק יט מתאר את המפגש הראשוני של אליהו ואלישע .הכתוב מוסר כמה פרטים על
אלישע – מה ניתן ללמוד מכאן עליו? חשבו מה מסמל המפגש בזמן החרישה ,והמעבר
מחרישה בעזרת הבקר להליכה אחרי אליהו? השוו לדברי ה' לדוד בשמו"ב ז' ,ח .וכן
לראשית שליחותו של משה בשמות פרק ג'.
מה מבטאת השלכת האדרת של אליהו? האדרת נזכרה קודם לכן בפסוק יט .ראו גם את
תפקידה הסמלי של האדרת במל"ב ב' ,ח-יד .מה מבטא מעשהו הדרמטי של אלישע
בתגובה להשלכת האדרת?
כיצד מגיב אליהו למעשהו של אלישע ,ומה לדעתכן סיבתה של תגובה צוננת זו? ראו את
דברי הרלב"ג :ויאמר לו לך שוב כי מה עשיתי לך  -ירצה לפי מה שאחשוב לך לנשק אביך
ואמך ושוב אחרי כי זה הוא מה שעשיתי לך ר"ל שכבר עשיתי זה להעיר אותך שתבא
לחסות תחת כנפי :הביטוי 'לך שוב' מופיע עוד פעם אחת ,בפרקנו – בפסוק טו .כיצד הוא
מבהיר את משמעות דברי אליהו כאן?
הפסקה מסיימת במעשהו של אלישע בתגובה לדברי אליהו – ראו את דברי הרד"ק :וישב
מאחריו  -לנשק לאביו ולאמו אע"פ שלא ספר הכתוב .ואחר כך שחט הבקר ועשה סעודה
באותו השדה לחורשים ולעם אשר באו אחריו ללוותו וזהו שאמר ויתן לעם כי מהעם לא
היו אתו בשדה כי אם אחד עשר החורשים אלא זהו פירושו כי הלך לקחת רשות מאביו
ומאמו ובאו אחריו מאנשי עירו ללוותו כי הוא נפרד מהם:
האם תוכלו להציע פרשנות אחרת למעשה זה ,לאור דרישתו של אליהו?
בפסקה זו יש שתי מילים מנחות :לך ,אחרי .עקבו אחריהן ונסו לעמוד בעזרתן על
התהליך שעובר אלישע.

