בנחל ואצל האלמנה בצרפת :אליהו מסתתר מאחאב (פרק י"ז)
פרקים י"ז-י"ט הם שלושה חלקים של סיפור שלם ,שראשיתו בגזירת אליהו וסופו בהתגלות ה'
אליו בהר חורב .בשיעורים הבאים נבקש לעקוב אחר דמותו של אליהו המוארת בפרקים מזוויות
שונות.
 .1קראו תחילה את הפרק בשלמותו ועקבו אחרי התחנות והאירועים שעובר אליהו:
הסתתרות בנחל (י"ז,א-ז); אצל האלמנה בצרפת (י"ז,ח-טז); החייאת בן האלמנה (י"ז,יז-
כא) .עמדו על הקשרים בין האירועים .לשם מה לדעתכן סופרו קורותיו של אליהו בעת
הבצורת? מה הם מלמדים על אליהו?
 .2כלכלתו של אליהו בנחל הרחק מהיישוב ,מזכירה את כלכלתם של בני ישראל במדבר,
הזוכים ללחם בבוקר ובשר בערב [שמות טז ,ח] .השוו בין שני הסיפורים ,והתייחסו
למעמד הנביא מול העם בשניהם .חשבו באיזה צבע צובעת ההשוואה את דמותו של
אליהו?
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פגישת אליהו עם האלמנה בצרפת מקבילה לשני סיפורי הכנסת אורחים בספר בראשית.
א .השוו את בקשתו הראשונה של אליהו לבקשת העבד מרבקה בבראשית כ"ד,יז .מה
ההבדל המכריע בין תגובות הנשים בשני הסיפורים? כיצד תורמת ההשוואה להבנת
דמותו של אליהו? על הזיקה בין שני הסיפורים עמד כבר רש"י' :קחי נא לי מעט מים
 הוא לא היה מכיר באלמנה שאמר לו הקב"ה ולמד מאליעזר עבד אברהם ואמראותה שתתן לי מים לשתות היא האלמנה'.
ב .השוו את שתי בקשותיו של אליהו להצעת אברהם ומעשיו בפועל בבראשית יח ,ד-ח
ג .לסיכום – ממה נובעים ההבדלים העמוקים בין סיפורים אלה לסיפורנו ,ומה הם
מלמדים על המצב אליו הביא אליהו את העם?

 .4פעמיים קורא אליהו אל ה' (י"ז,כ; י"ז,כא) .במה שונות שתי הקריאות? נסו לשער  -מדוע
נענה אליהו רק אחרי הקריאה השניה?
ראו גם את דברי הגמרא סנהדרין קיג ,א' :ויהי אחר הדברים האלה חלה בן האשה בעלת
הבית' בעא רחמי למיתן ליה אקלידא דתחיית המתים [ביקש רחמים שינתן לו מפתח של
תחיית המתים] אמרי ליה [אמור לו] שלש מפתחות לא נמסרו לשליח :של חיה ושל
גשמים ושל תחיית המתים יאמרו שתים ביד תלמיד ואחת ביד הרב? אייתי הא ושקיל
האי [הבא זה וקח זה] דכתיב (מלכים א יז) "לך הראה אל אחאב ואתנה מטר"'.

