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 אליהו ואחאב

'תלת דפורענותא' )שלוש  מפני הפטרה ראשונה של שאינן מעוברות הפטרת שבת פנחס נדחית ברוב שנים  מים ראשונים: 

מטות  פרשות  , שנקראת בכל שנה בה קוראים את  המקורית  אנו חוזרים ונדרשים להפטרת השבתהפטרות בין המצרים(, אך  

, אך הפסוק הפותח אותה: "ויד ה' הייתה אל אליהו וישנס  אליהו בהר חורבמעשי ומסעי בנפרד. הפטרה זו מתארת את 

ר את שני  שוזוק פותח זה פס.  היא הפטרת פרשת כי תשא, אליהו בהר הכרמל ני אחאב", שייך לסיום מעשי מתניו וירץ לפ

יחסים  'תירוץ' להידרש ל. פסוק זה הוא  מרתק המשתרע על כארבעה פרקים בספר מלכים א  רצף סיפורי לאלה    מעשי אליהו

אך   1, הרבה "לעשות הרע בעיני ה' "חטא ו ובין מלך ישראל אשר והקנאי  המורכבים בין אליהו ואחאב, בין הנביא המוכיח

 . חזק עם ממלכה גדולה ויציבהעפ"י המקרא עצמו היה מלך  

 2מלכים א יח מו(.): ִיְזְרֶעאָלה בֲֹּאָכה ַעד ַאְחָאב ִלְפֵני ַוָיָרץ ָמְתָניו ַוְיַשֵנס ֵאִלָיהּו ֶאל ָהְיָתה ה' ְוַיד

 לחלוק כבוד למלכות –גמרא זבחים קב ע"א, מנחות צח ע"א 

כל עבדיך אלה אלי" )שמות יא( ואילו לדידיה לא  אמר ר' ינאי: לעולם תהא אימת מלכות עליך, דכתיב: "וירדו

  4רבי יוחנן אמר, מהכא: "ויד ה' היתה אל אליהו וישנס מתניו וירץ לפני אחאב" )מלכים א יח(. 3קאמר ליה.

ֹּאֶמר ֵאִלָיהּו ַהִתְשִבי ִמתָֹּשֵבי ִגְלָעד ֶאל ַאְחָאב ַחי ה' ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ֲאֶשר ָעַמְדִתי ְלפָ  ָניו ִאם ִיְהֶיה ַהָשִנים ָהֵאֶלה ַטל ַוי

 5)מלכים א יז א(.ּוָמָטר ִכי ִאם ְלִפי ְדָבִרי: 

 אליהו ואחאב הולכים לנחם את חיאל ושם מתפרץ אליהו – רד"ק מלכים א פרק יז

כי ואמר אליהו  .הלכו אליהו ואחאב לנחם חיאל ,לםואלא כשמתו בני חיאל כ 6?וכי מה ענין זה אצל זה :ובדרש

 :אמר לו ?משה או יהושע ,מי גדול :אמר לו אחאב 7.בעון שבנה יריחו מתו בניו כדבר ה' אשר דבר יהושע בן נון

ועבדתם "  :והלא אמר משה ?ודברי תלמיד נתקיימו  ,דברי הרב לא נתקיימו  :אמר לו .שהיה רבו של יהושע  ,משה

 
 ".כחומרותיו של ירבעםקולותיו של אחאב הם הלכה ב: "ירושלמי סנהדרין פרק י ראה הביטוי ב 1
הקודם וסוגר לא רק את  ןפסוק זה שייך עדיין לעניי, 12 -חלוקה נוצרית מהמאה השהיא כידוע לפרקים, ת התנ"ך עפ"י סדר חלוק 2

"היהודית" מעשה אליהו בהר הכרמל )פרק יח(, אלא גם את גזירת הבצורת שגזר על עם ישראל )פרק יז(. אך עפ"י חלוקת המסורה 
פתוחות וסגורות, פסוק זה פותח את סיפור הליכת אליהו להר חורב )עקב רדיפת איזבל אותו לאחר שהרג את נביאי סדרים ופרשות  ל

בפסוק זה למרות שבסדר הכרונולוגי של מפגשי אחאב ואליהו את הדף לפיכך, אנו פותחים  כך אנו נוהגים בהפטרת השבת.הבעל( ו
 נחזור אח"כ לסדר האירועים הכרונולוגי. הוא שייך "אי שם" לאמצע.

מסכתא דפסחא פרשה  - מכילתא דרבי ישמעאל באשמשה לא אומר לפרעה עצמו שהוא ירד מכסאו ויבוא אליו, רק "עבדיך". ראה  3
ב"ה אמר לו חלוק כבוד למלכות קוכן ה .אלא מלמד שמשה חלק כבוד למלכות ,שסופך עתיד להיות בראשם ולירד בראשונה: "יג

ראה המשך הגמרא שם שמשה לא זכה למלכות:   ".ק כבוד למלכותוום לחלויצ  -  וידבר יי' אל משה ואל אהרן ויצום אל פרעה  מר:שנא
   ". ואחאב זכה למלכות.משה מלכות ולא נתנו לו, דכתיב: אל תקרב הלום, ואין הלום אלא מלכותאמר עולא: בקש "

קריאה הגדולה והכפולה: "ה' הוא האלוהים, ה' הוא , בזה עתה הסתיים המעמד הנשגב בהר הכרמל בו ניצח אליהו את נביאי הבעל 4
לא ממהר לבוא ואליהו נושא תפילה מיוחדת )נוספת( על הגשם.   הגשם שהבטיח אליהו, המסיים את שלוש שנות הבצורת,  האלוהים".

ר ֶאל־הגשם מתחיל לרדת ואחאב ממהר אל ביתו, ככתוב: " ה ֱאמֹּ אֶמר ֲעלֵּ ָלה ִמָים ַויֹּ אֶמר ִהנֵּה־ָעב ְקַטָנה ְכַכף־ִאיׁש עֹּ ַוְיִהי ַבְשִבִעית ַויֹּ
ד ְוֹלא ַיֲעָצְרָכה ַהָגֶׁשם: ר ָורֵּ ל ַוִיְרַכב ַאְחָאב ַויֵֶּלְך ִיזְ ַויְ  ַאֲחָאב ֱאסֹּ ה ְוַהָשַמִים ִהְתַקְדרּו ָעִבים ְורּוַח ַוְיִהי ֶגֶׁשם ָגדוֹּ ה ְוַעד־כֹּ " ְרֶעאָלהִהי ַעד־כֹּ

מה(. ומי הוא שרץ לפני מרכבת אחאב להקדים את הגשם, בואכה יזרעאל הבירה מקום מושבה של איזבל אשת -מד מלכים א יח)
ראה להלן.  דעניין זה שאליהו חולק כבוד לאחאב נראה עו נפשו? אליהו! וכל זה למה? לחלוק כבוד למלכות! את המבקשתאחאב 
 מסכתא דפסחא פרשה יג -מכילתא דרבי ישמעאל בא שם הבאנו מקורות נוספים כמו  בפרשת וארא לכותלחלוק כבוד למדברינו 

". ראה גם איך וכן חנניה מישאל ועזריה חלקו כבוד למלכותשמוסיף גם את יוסף שחלק כבוד לפרעה, יעקב שחלק כבוד ליוסף )!( "
 אדוני עשו, עבדך יעקבעה ה בדברינו    , בראשית רבה"המלך אנטונינוס  מיהודה הנשיא לאדוננו: "רבי יהודה הנשיא כותב לאנטונינוס

 .בפרשת וישלח
אליהו מופיע במקרא באופן 'פתאומי' וכאילו משום מקום. מלבד תוארו בסדר כרונולגי עפ"י המקרא.  זו ההתחלה. מכאן ואילך נלך  5

וכבר הוא עומד וגוזר בשם ה' על  .אין אנו יודעים עליו כלום)תואר שחוזר אח"כ עוד חמש פעמים במקרא( גלעדי"  מתושביהתשבי "
וק זה הוא הראשון בו נזכר אליהו בתנ"ך, אך לא הראשון בו נזכר פסעצירת הטל והמטר. מדוע? מה קרה שגרם לגזירה קשה זו? 

ת ְלַהְכִעיס אחאב. עלייתו של אחאב לשלטון נזכרת באמצע פרק טז הקודם:  ֶסף ַאְחָאב ַלֲעשוֹּ ל  ... ַויוֹּ ְוַאְחָאב ֶבן ָעְמִרי ָמַלְך ַעל ִיְשָראֵּ
ל אֲ  י ִיְשָראֵּ ל ַמְלכֵּ ל ִמכֹּ י ִיְשָראֵּ רוֹּ ִיְסָדּה ּוִבְשגּוב ְצִעירוֹּ הִ ֶאת ה' ֱאֹלהֵּ ה ַבֲאִביָרם ְבכֹּ ית ָהֱאִלי ֶאת ְיִריחֹּ ל בֵּ ִציב ֶׁשר ָהיּו ְלָפָניו: ְבָיָמיו ָבָנה ִחיאֵּ

ַע ִבן נּון".  ׁשֻׁ ו, יחסיו עם אחאב תחילתו של אליהסיפור חז"ל חשבו שכאן, בסוף פרק טז טמון גם ְדָלֶתיָה ִכְדַבר ה' ֲאֶׁשר ִדֶבר ְבַיד ְיהוֹּ
  ופשר גזירת אל טל ואל מטר.

רוֹּ ִיְסָדּה ובשגיב ּוִבְשגּוב מה הקשר בין הפסוק המסיים את פרק טז במלכים א: " 6 ה ַבֲאִביָרם ְבכֹּ ית ָהֱאִלי ֶאת ְיִריחֹּ ל בֵּ ְבָיָמיו ָבָנה ִחיאֵּ
ַע ִבן נּוןְצִעירוֹּ ִהִציב ְדָלֶתיָה ִכְדַבר ה' ֲאֶׁשר ִדֶבר ְבַיד יְ  ׁשֻׁ " והפסוק הפותח את פרק יז שהבאנו לעיל? בין שניהם אגב יש פרשה סתומה, הוֹּ

 האות "ס".
ר ָארּור ָהִאיׁש ִלְפנֵּי ה' ֲאֶׁשר ָיקּום ּוָבָנה ֶאת ָהִעיר ַהזֹּאת ֶאת ְיִריחוֹּ : "כו יהושע וראה  7 אמֹּ ת ַהִהיא לֵּ ַע ָבעֵּ ׁשֻׁ רוֹּ ְיַיסְ ַוַיְׁשַבע ְיהוֹּ ֶדָנה ִבְבכֹּ

 ".ּוִבְצִעירוֹּ ַיִציב ְדָלֶתיהָ 

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%91%D7%94%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%911
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%91%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%AA%D7%A0%22%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%AA%D7%A0%22%D7%9A
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7-%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7-%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7-%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%93%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%a2%d7%a9%d7%95-%d7%a2%d7%91%d7%93%d7%9a-%d7%99%d7%a2%d7%a7%d7%911


 טתשע"   פנחס פרשת
 

 7מתוך    2עמ'  

 

 8!הם ואין השמים נעצריםבודה זרה  עובדי ע  והלא כל ישראל  ולא יהיה מטר"  ועצר את השמים...  אלהים אחרים  

 9".אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי... חי ה' " :קפץ אליהו ואמר ונשבע

 ?האם גם על הטל גזר אליהו –ה ב, תענית א א  תלמוד ירושלמי מסכת ברכות

" ל ומטר כי אם לפי דבריויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב חי ה' אם יהיה השנים האלה ט" :כתיב

 :אמר )אחר( וחרנא .בין על הטל ובין על המטר נשמע לו :חד אמר 10.רבי ברכיה א"ר יסה ורבנן(. מלכים א יז א)

  11.על המטר נשמע לו ועל הטל לא נשמע לו

 ?מאיפה היה לאליהו לאכול בשנות הבצורת – מסכת חולין דף ה עמוד א

, ואמר רב יהודה " )מלכים א יז ו(אים לו לחם ובשר בבקר ולחם ובשר בערבוהעורבים מבי"לימא מסייע ליה:  ...  

  12אמר רב: מבי טבחי דאחאב!

 ָטר ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה:ַוְיִהי ָיִמים ַרִבים ּוְדַבר ה' ָהָיה ֶאל ֵאִלָיהּו ַבָשָנה ַהְשִליִשית ֵלאמֹּר ֵלְך ֵהָרֵאה ֶאל ַאְחָאב ְוֶאְתָנה מָ 

 13.(ב- )מלכים א יח א  ִלָיהּו ְלֵהָראֹות ֶאל ַאְחָאב ְוָהָרָעב ָחָזק ְבשְֹּמרֹון:ַוֵיֶלְך אֵ 

 הקב"ה מורה לאליהו להפסיק את הבצורת –מדרש תהלים )בובר( מזמור קיז 

ֲאָדָמה" ... היה הקב"ה מפתה לאליהו שילך ויראה אל אחאב, שנאמר: "ֵלְך ֵהָרֵאה ֶאל ַאְחָאב ְוֶאְתָנה ָמָטר ַעל ְפֵני הָ 

אמר לו אליהו: היאך אני הולך, ועד עכשיו לא עשה עוד תשובה?! אמר לו הקב"ה: כשהייתי  14)מלכים א יח א(.

 
כתוב בתורה, השמרו לכם פן  :שאל אחאב מלך ישראל את אליהו התשבי, אמר לו": אליהו זוטא )איש שלום( פרשה חראה הנוסח ב 8

 ".ת בימייואני שאני עובד כל ע"ז שבעולם בוא וראה כמה טובות באו, וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים וגו'... יפתה לבבכם 
הבאנו אגדה זו מפירוש רד"ק בשל לשונו הבהירה ובעברית. ראה גם רש"י על הפסוק שם שמדגיש שאליהו ואחאב הלכו ביחד לנחם  9

דמות שנראה   -את חיאל. מקור אגדה זו הוא בגמרא סנהדרין קיג ע"א שם מצוין שאחאב היה "שושבינו" )"אוהבו", רש"י( של חיאל 
קור בירושלמי סנהדרין פרק י הלכה ב ושם אליהו מסרב בהתחלה ללכת לנחם את חיאל )הקב"ה שולח את עוד להלן. ראה גם המ

הם יאמרו דברים שמכעיסים אותך, ואינני אליהו לנחם את חיאל הרשע שבנה את יריחו ועבר על שבועת יהושע!( ואומר לקב"ה: "
". ושם גם אחאב נכנע מיד י, כל מה שתגזור עליהם אני אקייםאם יאמרו דברים שמכעיסים אות" והקב"ה עונה לו: "יכול לסבול

 ועושה תשובה, מה שנראה עפ"י פשט הפסוקים מאוחר יותר, בפרשת כרם נבות.
שתי דעות: אחת של ר' ברכיה בשם ר' יוסה )כך כתבו בארץ ישראל במקום יוסי(, והשניי של רבנן. כותרת זו מקובלת במדרשים  10

 מי אמר איזו דעה אבל ידוע שאלה שני בעלי הדעה. רבים, בפרט אם לא ברור
ע"א מסכת תענית ג אבל בתלמוד הבבלי מובאת רק הדעה השנייה שגזירת אליהו הייתה רק על המטר. אין כח לעצור את הטל. ראה    11

 -כיר. מאי טעמא? מז -בטל וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר, ואם בא להזכיר מדוע לא מזכירים משיב הרוח בברכת מוריד הטל: "
שבי גלעד אל אחאב חי ה' אלהי ישראל וויאמר אליהו התשבי מת :אמר רבי חנינא: לפי שאין נעצרין. וטל מנלן דלא מיעצר? דכתיב

לך הראה אל אחאב ואתנה מטר על פני האדמה. ואילו  :וכתיב .אשר עמדתי לפניו אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי
ב ְבֶקֶרב : "מדרש תנחומא )בובר( פרשת תולדותראה לשון ". דלא מיעצר משום –מאי טעמא  .הטל לא קאמר לי ִרית ַיֲעקֹּ ְוָהָיה ְׁשאֵּ

ת ה' אֵּ בשעה שעמד  ,רצונך לידע .בעצמוב"ה את מוצא אפילו צדיקים אינן מושלין בטל, אלא הק( ... מיכה ה ו) ַעִמים ַרִבים ְכַטל מֵּ
ך הראה אל : לשכן הוא אומר לאליהו ?מנין .אלא היה הטל יורדב"ה ם האלה טל ומטר, ולא שמע הקאם יהיו השני :אליהו ואמר

, להודיעך ב"הטל אין כתיב כאן, אלא ואתנה מטר על פני האדמה, מכאן שהיה הטל יורד כל אותו הזמן מן הק, אחאב ואתנה מטר
ַע ַאל ַטל ְוַאל ָמָטר מקומי, הוא דוד בקינה על שאול: "מי שגם גזר על הטל והמטר, הגם שרק באופן  ".  שאין אדם שליט בטל י ַבִגְלבֹּ ָהרֵּ

יֶכם  ושם לא מצאנו התייחסות לכך שאולי רק קללת המטר תפסה.כא(  שמואל ב אוכו' " ) ֲעלֵּ
פית , עד שהוא מגיע אל האשה הצרבשל הבצורת שגזר ,אליהו עצמו נאלץ לנדוד צפונה ולהתחבא מפני אחאב שביקש את נפשו 12

יג. וממה הוא ניזון? משולחנו של אחאב! מדרשים מאוחרים כמו במדבר -ראה מלכים א יז ג שיחסיו איתה הם נושא עניין לעצמו.
משולחנו  ?ומהיכן היו מביאין לו לחם ובשר בבקר ולחם ובשר בערברבה ותנחומא בפרשת מסעי לא יכלו להכיל רעיון זה ושינו: "

לחנו כלום בשביל אותו צדיק מפני שהיה וולא היו רוצים אותם עורבים ליכנס בביתו של אותו רשע אחאב להוציא מש .של יהושפט
". אבל לגמרא בחולין אין בעיה עם הרעיון שאליהו ניזון משולחנו "של אותו רשע אחאב"! ראה שם בסוגיה בביתו עבודת כוכבים

מותר לאכול משחיטתו של ישראל משומד לעבודה זרה )ולא לכל התורה(, אבל שמנסה להביא ראיה מאגדה זו לדין של רב ענן ש
"על פי הדיבור שאני". ראה שם איך הגמרא מסיקה זאת גם מהזבח שערך  –דוחה ראיה זו בטענה שאולי הייתה כאן 'הוראת שעה' 

א כב, מלחמה בה מת אחאב  אחאב ליהושפט ואנשיו בהליכתם המשותפת למלחמה על רמות גלעד )דברי הימים ב יח, מלכים
בגבורה(. ראה שם הביטוי "לא הוה מפליג נפשיה מיניה" שבגינו נדחה הרעיון שיהושפט ועבדיו אכלו מזביחה שלהם ואילו אחאב 

 ואנשים אכלו מזביחה שלהם. יוצאים למלחמה ביחד, אוכלים את אותו האוכל!
אליהו בהר   –, בה אנו קוראים את פרק יח במלכים א  פרשת כי תשארת  כך מתחילה הפטאירוע השני בו נזכרים אחאב ואליהו.  הזה    13

לך  אומר לו הקב"ה, המטר. אבל לא סתם כך אתן מטר,)אל( על  ךמספיק סובלת הארץ בגין גזירתדי, אומר הקב"ה לאליהו,  .הכרמל
הקשר זה מעשהו של אליהו. ועל הטקס בהר הכרמל,  הציוולא הקב"ה ומפשט הפסוקים ומהמדרשים עולה שהראה אל אחאב. 

כעסו של אליהו ודרישתו לאמונה בה' לבדו, מול  -ים על שתי הסעיפים" "עד מתי אתם פוסח :לפרשת השבוע הוא לכאורה ברור
כעסו של משה ודרישתו לסלק כל עבודה זרה מישראל )וכן שחיטת ארבע מאות כהני הבעל כנגד הריגת שלושת אלפים האיש אצל 

 משה ויש כמובן גם הבדלים כגון אליהו שמרפא את מזבח ה' ההרוס ואילו משה שובר את הלוחות(.
כל אותם שלוש שנים, בהם אליהו עצמו נאלץ לנדוד צפונה בעקבות הבצורת הקשה, לא התרכך לבו ולא ביקש רחמים על ישראל  14

בל לאליהו יש חדש את הגשם ותיפסק הבצורת. איתולא התפלל לגשם. כאן, הקב"ה מצווה אותו ללכת ולהיראות אל אחאב ואז 
הכרמל, דבר שעל פניו לא הצטווה עליו. ראה כל המדרשים שמעשהו של אליהו בהר   תכנית. לחדש את הגשם ע"י מעשה אמוני בהר
 רות. במגילת עת לעשות לה'וכן  אליהו בהר הכרמלבדברינו , הכרמל היה הוראת שעה ועת לעשות לה' וכו'

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%91%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C1
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%91%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C1
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%91%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C1
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%A2%D7%AA-%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%9A


 טתשע"   פנחס פרשת
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משקה את עולמי, אדם אחד היה בעולם והשקיתי את עולמי בעבורו, שנאמר: "ואד יעלה מן הארץ" )בראשית ב 

 15(.ו(, אף עכשיו: "לך הראה אל אחאב ואתנה מטר" )מלכים א יח א

 הפסקת הבצורתעוד סיב ל –ה ב, תענית א א  תלמוד ירושלמי מסכת ברכות

ָמּה ֲהֵרעֹוָת : "בבנה של צרפית  16אית דבעי מימר ְתּגֹוֵרר עִּ י מִּ ֹּאַמר ה' ֱאֹלָהי ֲהַגם ַעל ָהַאְלָמָנה ֲאֶשר ֲאנִּ ְקָרא ֶאל ה' ַוי ַויִּ

ית ֶאת ְבָנּה נפצע  ,עם כשהוא יוצא .לאחד שגנב נרתיקו של רופא :ן פזיאמר רבי יודה ב (.מלכים א יז כא" )ְלָהמִּ

ק שכל מיני רפואות נתונין בו יאמר לו לך והחזר את הנרת .רפא את בני ,אדוני הרופא :חזר אצלו אמר לו .בנו

לך והתר נדרו של טל שאין המתים חיים אלא בטללים ואני  :לאליהו הקב"הכך אמר לו  .ואני מרפא את בנך

 17.של צרפית מחיה את בנה

 מי הלך לקראת מי? – מסכת ברכות דף י עמוד א

י יֹוֵדַע ֵפֶשר ָדָבר?" י ְכֶהָחָכם ּומִּ מי כהקב"ה שיודע לעשות פשרה  -)קהלת ח א(  אמר רב המנונא: מאי דכתיב: "מִּ

לגבי אחאב, בין שני צדיקים, בין חזקיהו לישעיהו. חזקיהו אמר: ליתי ישעיהו גבאי, דהכי אשכחן באליהו דאזל 

ישעיהו אמר: ליתי חזקיהו גבאי, דהכי אשכחן  .18 )מלכים א יח ב( שנאמר: "וילך אליהו להראות אל אחאב"

? הביא יסורים על חזקיהו, ואמר לו לישעיהו: לך ובקר ב"ה?מה עשה הק 19ביהורם בן אחאב דאזל לגבי אלישע.

)מלכים ב כ א,  וכו' "שעיהו בן אמוץ הנביא את החולה: שנאמר: "בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבא אליו י

 20ישעיהו לח א(.

ֹּאֶמר ַאְחָאב ֶאל עַֹּבְדָיהּו ֵלְך ָבָאֶרץ ֶאל ָכל ַמְעְיֵני ַהַמִים ְוֶאל ָכל ַהְנָחִלים אּוַלי ִנְמָצא ָחִציר ּונְ  ַחֶיה סּוס ָוֶפֶרד ְולֹוא  ַוי

ַבְדָיהּו בַ ...    ַנְכִרית ֵמַהְבֵהָמה: ֹּאֶמר ַהַאָתה ֶזה ֲאדִֹּני ֵאִלָיהּו: ַוְיִהי עֹּ  ֶדֶרְך ְוִהֵנה ֵאִלָיהּו ִלְקָראתֹו ַוַיִכֵרהּו ַוִיפֹּל ַעל ָפָניו ַוי

ֹּאֶמר לֹו ָאִני ֵלְך ֱאמֹּר ַלאדֶֹּניָך ִהֵנה ֵאִלָיהּו: ַוְיִהי   ִלְקַראת ֵאִלָיהּו:ַוֵיֶלְך עַֹּבְדָיהּו ִלְקַראת ַאְחָאב ַוַיֶגד לֹו ַוֵיֶלְך ַאְחָאב  ...    ַוי

ֹּאֶמר ַאְחָאב ֵאָליו ַהַאָתה ֶזה עֵֹּכר ִיְשָרֵאל  21.יז(- )מלכים א יח ה: ִכְראֹות ַאְחָאב ֶאת ֵאִלָיהּו ַוי

 נביא שאינו מתיירא –יח טו מדרש תנאים לדברים 

ים ְלָך ה' ֱאֹלֶהיָך ֵאָליו תִּ " י ָיקִּ נִּ ְרְבָך ֵמַאֶחיָך ָכמֹּ קִּ יא מִּ מה משה אומר דבר ולא  -כמוני  – טו( דברים יח" )ְשָמעּוןָנבִּ

וכן יהושע  .)שמות ח כה( "רק אל יוסף פרעה התל" :שכן משה אומר. אף נביא אומר דבר ולא מתירא, יראימת

הלא קציר "  :בשמואל  וכן הוא אומר  22.כד יט(  ע)יהוש  "  ד את ה'וויאמר יהושע אל כל העם לא תוכלו לעב"  :אומר
 

סבב הדבר שיחלה פניך בעבור המטר ואתן אותו על ידיך ולפי שנשבע  -ראה פירוש מצודת דוד על הפסוק: "לך הראה אל אחאב  15
אליהו שלא יהיה המטר כי אם לפי דברו לכן ציוה לו כזאת". ופירוש אלשיך מרחיב: "בראותו יתברך כי עברו ימים רבים ולא שב 

ויחנם ויהיה מטר על פי דברו, אז אמר לו הוא יתברך כי אין ראוי להאריך יותר. אך אם אתן מטר יאמר אליהו מקנאתו לחלות פני אל  
אחאב שלא נתקיים מאמרו שאמר אם יהיה טל ומטר כי אם לפי דברי. לכן לך הראה אל אחאב ואמור לו כי עתה אתן מטר על פני 

אם יהיה טל ומטר כי אם לפי דברך". צריכים לצאת מהפלונטר, עם ישראל הארץ באופן יראה כי על פיך יהיה, וידע כי נתקיימה גזרתך  
 צריך ישועה גם אם לא חזרו אחאב והעם בתשובה. הם עומדים במרים ואליהו בקנאותו ומה יהיה על העולם?

 כיצד חזר הטל לשיטה שאומרת שגם הטל היה בגזירה, או כיצד חזר המטר אם נאמר שרק המטר הייתה הגזרה. 16
למוד הירושלמי מחבר את הסיפור של אליהו והאשה הצרפית המסופר בפרק יז עם הפסקת גזרת אליהו. אליהו מתחנן על נפשו הת 17

של הבן של האשה הצרפית והקב"ה עונה לו: להחיות אותו אתה מבקש, ומה עם כל עם ישראל, עם כל הילדים האחרים שמתים 
א סנהדרין קיג ע"א: "משל דאליהו למה דומה? לאדם שנעל את הדלת ואיבד את בצמא? תן טל על כולם. ראה המשל על אליהו בגמר

פסיקתא דרב כהנא )מנדלבוים( המפתח". ובהקשר לנרתיק הרפואות, ראה דימוי זה גם בכח בית הדין לקדש חודשים ולעבר שנים. 
 ."נרתיקולרופא שהיה לו נרתיק של רפואות, וכיון שעמד בנו מסר לו את : "החדש הזה -פיסקא ה 

 יבוא ישעיהו אלי כמו שאליהו הלך לקראת אחאב. הנביא כפוף למלך. 18
ויורם נגד מישע  טב ג יב במלחמת יהושפ יבוא חזקיהו אלי כמו שיורם בנו של אחאב הלך אל אלישע ממשיכו של אליהו )מלכים 19

 נביא.מלך מואב(. המלך כפוף ל
יבוא אליו ואילו יפתח דרש שפנחס יבוא אליו ובין שניהם 'הלכה' בת יפתח.  והדברים מזכירים את המדרש על פנחס שאמר שיפתח 20

(. שם לא עשה הקב"ה פשרה להציל הנערה. אך נראה שדווקא בת יפתח בפרשת בחוקותיראה ויקרא רבה סוף פרשה לז, בדברינו 
במקרה של אחאב ואליהו, שהמדרש רק מביא כדוגמא נגדית ולא ממשיך לדון בו, נמצאה פשרה בין הציווי האלוהי וקול התבונה 

אחאב שיוצא לחפש את אליהו הולך לקראתו כמו שנראה  האנושי. הקב"ה מצווה על אליהו "לך הראה אל אחאב", אך בינתיים גם
בפסוקים להלן: "וילך אחאב לקראת אליהו" והם נפגשים "באמצע הדרך". המפגש אמנם היה מאד טעון, אבל הם נפגשו. כל אחד 

 עשה צעד לקראת השני. זה בשל צו הקב"ה וזה בשל שיקולים מעשיים פשוטים.
אנושי של מלך שתפקידו לדאוג -ך הראה אל אחאב", הולך אחאב לקראת אליהו ב"ציווי" ממלכתימול הציווי של הקב"ה לאליהו: "ל 21

לממלכתו. ובתווך בין שני אישים 'חזקים' אלה, מצויה דמותו הצנועה של עובדיהו שעפ"י חז"ל הוא הנביא עובדיה מבין תרי עשר 
ו, שוב עפ"י חז"ל היה גר אדומי. )סנהדרין לט ע"ב, בדברינו הנביאים שמתנבא על אדום בספר הנבואה הכי קצר שבידינו. והוא עצמ

 . דמותו של עובדיה מחייבת גיליון מיוחד ולא נעסוק בה הפעם.(חזון עובדיה –הפטרת פרשת וישלח 
ֶבר ַהָנָהר בנאום הפרידה של יהושע בסוף הספר בו הוא סוקר את ההיסטוריה של העם עד כאן, שחלקו אנו אומרים בליל הסדר: "  22 ְבעֵּ

ָלם עוֹּ יֶכם מֵּ תֵּ ד ֶאת ה' אליהו בהר הכרמל: " המזכירים אתשל יהושע וכו' ". ראה שם דבריו הבוטים  ָיְׁשבּו ֲאבוֹּ ינֵּיֶכם ַלֲעבֹּ ְוִאם ַרע ְבעֵּ

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%A4%D7%AA%D7%97-%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%AA%D7%991
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%a4%d7%98%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%aa-%d7%97%d7%96%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93%d7%99%d7%94
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כר ות אחאב את אליהו ויאמר לו האתה זה עוויהי כרא" :אליהו. והוא אומר ביב יז( מואל א)ש "יוםחטים ה

 23.יח( -א יח יז לכים )מ ישראל ויאמר לא עכרתי את ישראל כי אם אתה ובית אביך

 אחאב לא היה כופר – ספר העיקרים מאמר א פרק יד

ם, שהרי היה מאמין לאליהו ויודע שהגשם נעצר והרי אחאב עובד עבודת אלילים היה ולא היה כופר בעקרי

...  )מלכים א יח יז(, והיה טועה בעבודת אלילים "האתה זה עוכר ישראל" :בעבורו בשבועתו, כמו שאמר לו

 24.בהכניסו אמצעי בינו ובין השם יתברך

ַבַעל ַאְרַבע ֵמאֹות ַוֲחִמִשים ּוְנִביֵאי ָהֲאֵשָרה ַאְרַבע ְוַעָתה ְשַלח ְקבֹּץ ֵאַלי ֶאת ָכל ִיְשָרֵאל ֶאל ַהר ַהַכְרֶמל ְוֶאת ְנִביֵאי הַ 

ְלַחן ִאיָזֶבל:  25.כ(- יח יטשם  ) ַוִיְשַלח ַאְחָאב ְבָכל ְבֵני ִיְשָרֵאל ַוִיְקבֹּץ ֶאת ַהְנִביִאים ֶאל ַהר ַהַכְרֶמל: ֵמאֹות אְֹּכֵלי שֻׁ

ֹּאֶמר ֵאִלָיהּו ְלַאְחָאב ֲעֵלה ֱאכֹּל ּו ֹּאש  ְשֵתה ִכי קֹול ֲהמֹון ַהָגֶשם:ַוי ַוַיֲעֶלה ַאְחָאב ֶלֱאכֹּל ְוִלְשתֹות ְוֵאִלָיהּו ָעָלה ֶאל ר

ם ָגדֹול ַוְיִהי ַעד כֹּה ְוַעד כֹּה ְוַהָשַמִים ִהְתַקְדרּו ָעִבים ְורּוַח ַוְיִהי ֶגשֶ ...  ַהַכְרֶמל ַוִיְגַהר ַאְרָצה ַוָיֶשם ָפָניו ֵבין ִבְרָכיו:

)מלכים   ְוַיד ה' ָהְיָתה ֶאל ֵאִלָיהּו ַוְיַשֵנס ָמְתָניו ַוָיָרץ ִלְפֵני ַאְחָאב ַעד בֲֹּאָכה ִיְזְרֶעאָלה: ַוִיְרַכב ַאְחָאב ַוֵיֶלְך ִיְזְרֶעאָלה:

 26.מו(- א יח מא

 מי למעלה ומי למטה –)ז(  קהלת רבה )וילנא( פרשה י

ויד ה' היתה :: "זה אליהו שנאמר - "ושרים הולכים כעבדים על הארץ"ה אחאב, ז -" ראיתי עבדים על סוסים"

 27." אל אליהו וישנס מתניו וירץ לפני אחאב וגו'

 
ֶבר ַהָנָהר ְוִאם ֶאת עֵּ יֶכם ֲאֶׁשר בעבר מֵּ תֵּ דּון ִאם ֶאת ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר  ָעְבדּו ֲאבוֹּ ם ֶאת ִמי ַתֲעבֹּ ְׁשִבים   ַבֲחרּו ָלֶכם ַהיוֹּ ִרי ֲאֶׁשר ַאֶתם יֹּ י ָהֱאמֹּ ֱאֹלהֵּ

יִתי נַ  ִכי ּובֵּ ד ֶאת ה'ְבַאְרָצם ְוָאנֹּ  ". ֲעבֹּ
עפ"י פשט הפסוקים בדברים פרק יח, פרשת הנביא שיקום אחרי משה, ובהמשך לאזהרה על  , ירמיהו, יחזקאל ועוד.אלישעוכך גם  23

נביא שקר קודם לכן בפרק יג: "כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום", תפקיד הנביא הוא להורות את העם את דרכי התורה והמצוות 
לא יהיה עם העם. לצד הנביא יפעל בית הדין הגדול "ככל אשר יורוך"( והמלך ככח מדיני. אך עפ"י המדרש, מן הסתם   כאשר משה כבר

בהשפעת ספרי הנביאים שבין התורה וחז"ל,  מורשת הנבואה שמשה מנחיל לדורות הוא תפקיד הנביא להיות "מוכיח בשער" ולהציג 
הכח השלטוני. הנכונות לשמוע שהנביא הוא "עוכר ישראל" יחד עם המוכנות  –באומץ וללא חת את הקול המוסרי כנגד המלך 

 להטיח חזרה בשלטון החוטא: אתה הוא עוכר ישראל!
 י( היא לבנות את עיקרי המצוות במבנה פירמידלחסדאי קרשקש, תלמיד רבי 15-14)ר' יוסף אלבו, ספרד מאה  ספר העיקריםשיטת  24

 של עיקרים )שלושה בלבד( מהם מסתעפים שורשים וענפים, שלא כשלושה עשר העיקרים שטבע הרמב"ם. בכך הוא ממעט בהגדרה
של מין וכופר וקובע שעבירה על מצווה ספציפית בתורה, גם אם חמורה כעבודה זרה, איננה מוציאה את האדם מכלל ישראל. רק מי 

כאשר  !שעובר על אחד משלושה העיקרים לא על השורשים ולא הענפים, יוצא מכלל ישראל. ההוכחה שלו היא, בין השאר, מאחאב
וא מכיר בכך שבגינו נעצר הגשם. כעסו על אליהו היא הודאה שהוא מאמין בכוחו כנביא אחאב מכנה את אליהו "עוכר ישראל" ה

לה', אלא שטעה בעבודה זרה. אליהו ואחאב הולכים ביחד לנחם את חיאל. הם עושים כל אחד מצדו את הצעד לקראת השני ונפגשים 
ך להפיל אחד מהם למשכב על מנת שייפגשו. וכעת "באמצע הדרך", שלא כפנחס ויפתח שלא נפגשו או כחזקיהו וישעיהו שהיה צרי

גם באה האמירה ההדדית: אתה עוכר ישראל, לא אתה הוא עוכר את ישראל, שנשמעת ככעס גדול אבל מסתתרת בה גם הבנה שקטה  
אל", ומה שנינו נעמוד כאן ונאשים האחד את השני מיהו "עוכר ישרואולי גם הערכה הדדית. אתה נביא לישראל, אתה מלך בישראל,  

 עם עם ישראל?בינתיים יהיה 
נקבצו מעצמם ברצון כששמעו על פסוקים אלה שישראל "רד"ק  אחאב מסייע לאליהו לארגן את הטקס ועושה כמצוותו. ראה פירוש   25

 אבל נביאי האשרה לא .כי אליהו רוצה לעשות מעשה הבחינה אבל הנביאים לא נקבצו אלא בהכרח אחאב כי ידעו כי שקר ִנְסָכם
ולא הגיד אליהו צורך מוסיף: "אברבנאל ". ופירוש מפני איזבל לפי שהיו אוכלי שלחנה לא רצתה שילכו שםם ... יכול אחאב להכריח

אלו  ... בוצםיהקבוץ ותכליתו וחשב אחאב שהיה כדי שיעשו תפלה ותחנונים לפני המקום או שיחזרו מדרכיהם הרעים ולכן צוה בק
והנביאים נתקבצו בהכרח ובאונס ...    ישראל ברצון כי רצו לראות מה שיעשה אליהו...    אל הר הכרמל  לםוואלו העם והנביאים באו כ

". ואחאב עצמו? סתם לנו המקרא מה חלקו בטקס שם, אבל כפי שעולה גם מהפסוקים המלך כי יראו לנפשם מהבחינה אשר יעשה
אלהים", וראה איך אליהו שוחט את נביאי הבעל בנחל קישון. להלן, נכח גם הוא שם ושמע את הקריאה "ה' הוא האלהים, ה' הוא ה

ממדי כ"מלך רשע"? האם אנחנו חשים כאן בהבדלים ברורים בינו ובין איזבל -האם אנחנו רואים פה אחאב קצת שונה מדימויו החד
 אשתו?

(. אליהו ממהר לשלוח בפרשת כי תשא  אליהו בהר הכרמלתם הטקס בהר הכרמל בו נכח אחאב )על הטקס עצמו ראה שוב דברינו    26
" יחד עם כל העם שגזרו שם תענית היה מתענה לעצירת הגשמיםשאחאב "ד"ק ראת אחאב אל ארמונו לאכול ולשתות. ראה פירוש 

ציבור! אבל הגשם מתמהמה ואיתו אחאב שמחכה לראות אם תתקיים הבטחת אליהו. אליהו נאלץ ליפול ארצה להתפלל, לחפש את 
ללכת יזרעאל לאכול ולשתות   עלה על המרכבה  -ויעלה אחאב לאכול ולשתות  מפתח הגשמים שאבד לו. ראה שוב פירוש רד"ק שם: "

". נראה שהמקרא בא לומר שלא בזכות ובראותו כי עלה אליהו אל ראש הכרמל להתפלל המתין לו ולא הלך עד שיראה מה יהיה
ט ֶדֶרְך יָ הטקס בהר הכרמל בא הגשם, אלא בזכות תפילתו של אליהו. ראה שם הפסוקים שדלגנו: " ה ָנא ַהבֵּ אֶמר ֶאל ַנֲערוֹּ ֲעלֵּ ם ַוַיַעל ַויֹּ

ב ֶׁשַבע ְפָעִמים: אֶמר ׁשֻׁ ין ְמאּוָמה ַויֹּ אֶמר אֵּ ט ַויֹּ ר ֶאל ַאֲחָאב  ַוַיבֵּ ה ֱאמֹּ אֶמר ֲעלֵּ ָלה ִמָים ַויֹּ אֶמר ִהנֵּה ָעב ְקַטָנה ְכַכף ִאיׁש עֹּ ַוְיִהי ַבְשִבִעית ַויֹּ
ד ְוֹלא ַיֲעָצְרָכה ַהָגֶׁשם ר ָורֵּ נו אל הפסוק שהבאנו בראש הדף, הפותח את הפטרת השבת: "ויד ה' ". סוף דבר שהגשם מגיע וחזרֱאסֹּ

הייתה אל אליהו וישנס מתניו וכו' ", אבל הפעם אנו יודעים שאחאב יושב במרכבתו המוגנת ואילו אליהו רץ לפני אחאב בגשם. מי 
שראל" רץ כעת לפני מרכבתו בגשם שכינה את אליהו "עוכר ישראל" ממתין לו שיסיים את תפילתו, ומי כינה את אחאב "אתה עוכר י

 הסוחף )המוכר היטב לתושבי עמק יזרעאל(. לא רק כבוד למלכות, אלא כבוד הדדי.
המדרש כאילו קורא את הפרשנויות "הליברליות" לעיל של פרשני המקרא ומבקש להזכיר לנו שריצתו של אליהו לפני מרכבתו של  27

א "למעלה" ואילו אליהו "למטה". ראיתי בימי חיי, אומר קהלת, אנשים ריקים אחאב ומתן כבוד למלכות, אין פירושה שאחאב הו

http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/ikarim/shaar-2.htm
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A1%D7%93%D7%90%D7%99_%D7%A7%D7%A8%D7%A9%D7%A7%D7%A9
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%91%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C1
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ְלָאְך ֶאל ַוִתְשַלח ִאיֶזֶבל מַ  ַוַיֵגד ַאְחָאב ְלִאיֶזֶבל ֵאת ָכל ֲאֶשר ָעָשה ֵאִלָיהּו ְוֵאת ָכל ֲאֶשר ָהַרג ֶאת ָכל ַהְנִביִאים ֶבָחֶרב:

ַוַיְרא ַוָיָקם ַוֵיֶלְך ֶאל  ֵאִלָיהּו ֵלאמֹּר כֹּה ַיֲעשּון ֱאֹלִהים ְוכֹּה יֹוִספּון ִכי ָכֵעת ָמָחר ָאִשים ֶאת ַנְפְשָך ְכֶנֶפש ַאַחד ֵמֶהם:

ֹּא ְבֵאר ֶשַבע ֲאֶשר ִליהּוָדה ַוַיַנח ֶאת ַנֲערֹו ָשם:  28.(ג- )מלכים א יט א  ַנְפשֹו ַוָיב

ֹּאֶמר לֹו ֵלְך ִהְתַחַזק ְוַדע ּוְרֵאה ֵאת ֲאֶשר ַתֲעֶשה ִכי ִלְתשּוַבת  ַהָשָנה ֶמֶלְך ֲאָרם עֶֹּלה ַוִיַגש ַהָנִביא ֶאל ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ַוי

ֹּאֶמר כֹּה ָאַמר ה' יַ ...  ָעֶליָך: ֹּאֶמר ֶאל ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ַוי ֹּא ַוִיַגש ִאיש ָהֱאֹלִהים ַוי ַען ֲאֶשר ָאְמרּו ֲאָרם ֱאֹלֵהי ָהִרים ה' ְול

 29.)מלכים א כ כב, כח( ֱאֹלֵהי ֲעָמִקים הּוא ְוָנַתִתי ֶאת ָכל ֶהָהמֹון ַהָגדֹול ַהֶזה ְבָיֶדָך ִויַדְעֶתם ִכי ֲאִני ה':

ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ֲאֶשר ְבשְֹּמרֹון ִהֵנה ְבֶכֶרם ָנבֹות ֲאֶשר קּום ֵרד ִלְקַראת ַאְחָאב  ַוְיִהי ְדַבר ה' ֶאל ֵאִלָיהּו ַהִתְשִבי ֵלאמֹּר:

ר ְוִדַבְרָת ֵאָליו ֵלאמֹּר כֹּה ָאַמר ה' ֲהָרַצְחָת ְוַגם ָיָרְשָת ְוִדַבְרָת ֵאָליו ֵלאמֹּר כֹּה ָאַמר ה' ִבְמקֹום ֲאשֶ  ָיַרד ָשם ְלִרְשתֹו:

ֹּאֶמר  ָיֹלּקּו ַהְכָלִבים ֶאת ָדְמָך ַגם ָאָתה:ָלְקקּו ַהְכָלִבים ֶאת ַדם ָנבֹות  ֹּאֶמר ַאְחָאב ֶאל ֵאִלָיהּו ַהְמָצאַתִני אְֹּיִבי ַוי ַוי

 30כ(.- )מלכים א כא יז ָמָצאִתי ַיַען ִהְתַמֶכְרָך ַלֲעשֹות ָהַרע ְבֵעיֵני ה':

ַוְיִהי ְדַבר   ָדיו ַוָיֶשם ַשק ַעל ְבָשרֹו ַוָיצֹום ַוִיְשַכב ַבָשק ַוְיַהֵלְך ַאט: סַוְיִהי ִכְשמַֹּע ַאְחָאב ֶאת ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ַוִיְקַרע ְבגָ 

ֹּא ָאִביא ָהָרָעה ְבָיָמיו ה' ֶאל ֵאִלָיהּו ַהִתְשִבי ֵלאמֹּר: ִביֵמי ְבנֹו  ,ֲהָרִאיָת ִכי ִנְכַנע ַאְחָאב ִמְלָפָני ַיַען ִכי ִנְכַנע ִמָפַני ל

 31.(כט- כז  כא)מלכים א   יא ָהָרָעה ַעל ֵביתֹו:ָאבִ 

 תשובתו של אחאב קבלתי – שובה –פסיקתא דרב כהנא )מנדלבוים( פיסקא כד 

 
יושבים על סוסים בעוד שאנשים חשובים וחכמים הולכים כעבדים לפניהם, אבל אין זה משנה את המהות. עבד הוא עבד גם אם 

אמתי. ראה שם הסיפור על הסריס ורבי לרגע ירכב על סוס )"עבד כי ימלוך"(, בעוד שהחכם ההולך כעבד על האדמה הוא בעל הכח ה
 עקיבא ברומא.

על מלבי"ם בפרק יט נעלמים ונגוזים השגב וההתעלות של פרק יח. אחאב חוזר לארמונו שם מצפה לו איזבל אשתו. ראה פירוש  28
אליהו " מספר לה את כל מה שאירע שם בכרמל: כישלון נביאי הבעל, הצלחת שרצה להצדיק את אליהופסוקים אלה שאחאב "
", וכמובן ירידת הגשם, שהיא עצמה יכלה לראות ממקומה בארמון, כל הפרטים שבעבורם הרג את כל הנביאיםבירידת האש משמים, "

שאחאב מייחס לאליהו. איזבל כמובן לא משתכנעת ואנחנו רק יכולים לדמיין איך היא נוזפת באחאב שבכלל הסכים לטקס בהר 
כנפש אחד מחר אשים את נפשך : "אברבנאלכך כלפי אליהו. ראה דבריה לאליהו עפ"י פירוש הכרמל, שנכח שם והושפע ושוב מתר

יראה לי שאינו שבועה, אבל ששלחה לומר לאליהו אל תתהלל במתת שקר במה שהרגת את נביאי הבעל, ואל תחשוב שיהיה  -מהם 
וא ממנהג האלוהות שכה יעשון אל עובדיהם, וכה מה שראית בזה ה...  זה מורה על שקרותם, כי כן דרך האלוהות לעשות לעובדיה

". היינו, גם אתה אליהו תעלה על המוקד בקידוש השם. יוסיפו גם כן לעשות בעתיד, כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם
בפרשה זו(.  אליהו בהר חורבסוף דבר, איזבל הופכת חזרה את הגלגל ואליהו נאלץ לברוח למדבר )על קורותיו שם הרחבנו בדברינו 

מול גישתה של איזבל. האם נוכל להצדיק חלק ממעשיו בצידוק האם בין השיטין אנחנו שומעים הבדלים בין גישתו של אחאב לאליהו  
 ? Cherchez la femmeשל 

יט שראינו עד כאן ובין פרק כא להלן. בפרק זה המספר על מלחמות -פרק כ בספר מלכים א מהווה מעין אינטרמצו בין פרקים יז 29
מתפקידו כאשר הצטווה בחורב למנות את אלישע אין אליהו! האם הוא עדיין בהר חורב? האם הרגיש משוחרר  –אחאב ובן הדד 

על קנאותו הקשה של אליהו שאומר שנותר נביא לבדו ואינו מכיר את מעשיו  בהר חורבאליהו תחתיו? ראה המדרשים בדברינו 
 אלהי ' לה קנאתי קנוא: עומד הוא הראשונים בדבריו ועדיין, שעות שלש לו המתיןהאמיצים של עובדיה. ראה שם דברי המדרש: "

 ישראל על למלך תמשח נמשי בן יהוא ואת' ווג דמשק מדברה לדרכך שוב לך: לאליהו הקודש רוח לו אמרה שעה באותה .צבאות
אז מי הוא הנביא שבא לעזרת אחאב במלחמתו בבן  ."לעשות יכול איני שבדעתך מה -... תמשח לנביא תחתיך  שפט בן אלישע ואת

וזף הדד? "מיכיהו בן ימלה" אומרים הפרשנים שם. שהוא כנראה גם "איש האלהים" הנזכר כאן וגם הנביא בהמשך הסיפור שם שנ
קשות באחאב על שמילט את נפש בן הדד. האם כבר כאן מתחלף אליהו בדור הנביאים הבא )עוד לפני העברת האדרת והתפקיד 

 !פרשת כרם נבות –לאלישע(? מסתבר שלא. בפרק הבא יחזור אליהו במלוא עוצמתו 
י הנוקב עד תהום העוול המוסרי: "הרצחת וגם זה אולי העימות הכי דרמטי בין אחאב לאליהו, סיפור כרם נבות! ממנו נגזר הביטו 30

ירשת"? אליהו שנעדר בפרק הקודם, חוזר כאן במלוא תוקפו הנבואי והמוסרי, אולי כאקורד אחרון של יחסיו המורכבים עם אחאב. 
שכזה. מקריאה פשוטה של המקרא עולה בברור ששוב ידה של איזבל במעל, בעוד שאחאב כועס על נבות אבל לא היה עושה מעשה  

מפני " בלשון יחידנאמרו עשרת הדברות ש פסיקתא רבתי פיסקא כאפרשה זו ראויה לעיון בפני עצמה ורק נעיר בה מעט. ראה 
סנהדרין אחאב. וסופו שהגיע גם ללא תרצח. מנגד, ראה הדיון 'הענייני' בגמרא    –". ומי ביטל את "לא תחמוד"  שהיחידים בטלו אותם

". הגמרא עושה הפרדה 'מרגיזה' בין הרוגי מלכות נכסיהן למלךות בידי אחאב לומדים את הדין ""ב שמירישתו של כרם נבמח ע
והיה עולה לירושלים שנבות "אבד מן העולם" משום שהיה לו קול נאה "פסיקתא רבתי פיסקא כה ההלכה והמוסר! עוד מנגד, ראה 

". וכאמור, פרשת ו אותם העדים בני בליעל ונאבד מן העולםפעם אחת לא עלה, והעידו עלי .והיו כל ישראל מתכנסים לשמוע קולו
 כרם נבות ומי הוא נבות, דורשים עיון נפרד.

כנגד "ויהי כשמוע אחאב כי מת נבות" מספר עומדים , אליהו"ויהי כשמוע אחאב את הדברים האלה", דברי התוכחה הקשים של  31
ינֵּי ה' ֲאֶׁשר ומעידים: "פסוקים קודם. ובאמצע דבריו של אליהו, באים דברי המקרא   ת ָהַרע ְבעֵּ ר ַלֲעשוֹּ ַרק ֹלא ָהָיה ְכַאְחָאב ֲאֶׁשר ִהְתַמכֵּ

תוֹּ ִאיֶזֶבל ִאְׁשתוֹּ  ַסָתה אֹּ בכל המלכים הרשעים לא היה אחד כאחאב, כי כולם רוצה לומר:  – רקפסוק: "העל מלבי"ם ". ראה פירוש הֵּ
". האם פרט זה מקל על מעשיו של אחאב או שמא ן שהסתה אותו איזבלעשו הרע מדעת עצמם, והוא התמכר לרצון אחרים יע

כך ובין כך, דמותו של אחאב מצטיירת כמי שהיה נתון בין הצבת ובין הסדן. מי שהכיר בסדן גדולתו וערכו של  ןמחמיר איתו. בי
 רש הבא הוא האמתי?אליהו ורצה לפייסו ולחיות עמו בשלום, אך היה נתון בצבת הקשה של אשתו. האם אחאב של המד

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%91%D7%94%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%911
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%91%D7%94%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%911
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%91%D7%94%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%911
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%91%D7%94%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%911
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ודברת אליו דא הוא דכתיב: "שנגזרה עליו גזירה קשה, ה 32?איני מקבל כםתשובתו של אחאב קיבלתי ותשובת

מ' י"י במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות לאמר כה אמר י"י הרצחת וגם ירשת ודברת אליו לאמר כה א

ע אחאב את הדברים האלה ויקרע בגדיו וישם וויהי כשמ. ")מלכים א כא יט( "ילקו הכלבים את דמך גם אתה

אוכל  ,אם היה רגיל לאכול בשלש שעות ?כז(. וכמה נתענה )שם שם ויהלך אט" שק על בשרו ויצום וישכב בשק

שהיה מהלך יחף. מה מר: ר' יהושע בן לוי א"? ויהלך אט"אוכל בתשע. מה  ,ואם היה רגיל לאכול בשש .בשש

אל אליהו התשבי לאמר, הראיתה כי נכנע אחאב מלפני יען כי נכנע מפני לא אביא  ה'ויהי דבר " 33:תמןיב כת

אב הראיתה כי נכנע אח"  –  תשובה  עשהאחאב    ראית!  :לאליהו  הקב"ה  . אמר)שם כא: כח, כט(  "  'והרעה בימיו וג

 34?ותשובתכם איני מקבל -" פנילמ

ֹּא ִיפֹּל ִמְדַבר ה' ַאְרָצה ֲאֶשר ִדֶבר ה' ַעל ֵבית ַאְחָאב ַוה' ָעָשה ֵאת ֲאֶשר ִדֶבר ְבַיד עַ  ַוַיְך  ְבדֹו ֵאִלָיהּו:ְדעּו ֵאפֹוא ִכי ל

ֹּא שְֹּמרֹון   ...  ָליו ּוְמיָֻׁדָעיו ְוכֲֹּהָניו ַעד ִבְלִתי ִהְשִאיר לֹו ָשִריד:ֵיהּוא ֵאת ָכל ַהִנְשָאִרים ְלֵבית ַאְחָאב ְבִיְזְרֶעאל ְוָכל ְגדֹּ  ַוָיב

 35יז(.- י  מלכים ב י )  ַוַיְך ֶאת ָכל ַהִנְשָאִרים ְלַאְחָאב ְבשְֹּמרֹון ַעד ִהְשִמידֹו ִכְדַבר ה' ֲאֶשר ִדֶבר ֶאל  ֵאִלָיהּו: פ

 על "גילוי אליהו" סיפור חסידי

הסוגיה העוסקת בשלושה מלכים  ן,החסידים היו יושבים בבית המדרש ולומדים פרק חלק במסכת סנהדרי

החסידים בגנות מעשיו ודמותו של יכו שאין להם חלק לעולם הבא ובהם אחאב הרשע. והאר)וארבעה הדיוטות( 

הכיצד? שאלו  –אחאב. נכנס הרבי, ניגש אליהם ואמר להם: יודעים אתם שאחאב גדול מהרבי שלכם? 

התלמידים. ענה להם הרבי: אילו הייתי אומר לכם שאמש היה לי 'גילוי אליהו' בחלום, מן הסתם הייתם רצים 

לספר לכל שאר החסידים בעיר את הדבר הנפלא הזה ומספרים לכולם: איזה רבי קדוש יש לנו שזוכה לגילוי 

 36בר איתו פנים אל פנים ...אליהו. ואילו אחאב ראה את אליהו ממש מספר רב של פעמים ודי

 שבת שלום  

 מחלקי המים 

וזה מלך  שכוחו בפיו  סוף דבר, אליהו הוא דמות מורכבת ורבת פנים וכך גם אחאב. זה נביא "מוכיח בשער"    מים אחרונים: 

אלה  בין שתי דמויות  ההתנגשות בין שניהם היא בלתי נמנעת, אך  "שליט ומושל" שכוחו בעשייה צבאית, מדינית וכלכלית.  

מכת הבצורת,    לבן. ההליכה ביחד לנחם את חיאל בית האלי, ההתמודדות של שניהם עם- מתקיים שיח מורכב שאינו שחור

 
תשובתו של ? תשובתו של קין קבלתי ותשובתכם איני מקבלראה שם רשימה של אישים "שקוראים" לעם ישראל לחזור בתשובה:  32

קבלתי ותשובתכם איני ראובן  תשובתו של  ?קבלתי ותשובתכם איני מקבליכניה  תשובתו של  ?  קבלתי ותשובתכם איני מקבל  מנשה
 ?מקבל

 מה כתוב שם? 33
לעיל(.  9שהבאנו לעיל בקשר לגזירה שגזר אליהו על הבצורת )הערה  ירושלמי סנהדרין פרק ימקור פסיקתא זו הוא כפי בתלמוד  34

חי ה' אלהי ישראל אשר עמדתי לפניו אם יהיה   ,אם כדבריך  :א"ל אליהוושם בצמוד לגזירת אליהו, מיד נכנע אחאב  ועשה תשובה: "
ויהי כשמוע אחאב את הדברים האלה ויקרע : הדא הוא דכתיב ,כיון ששמע כן התחיל בוכה .דברי השנים האלה טל ומטר כי אם לפי

אמר   ?ויהי דבר ה' אל אליהו התשבי לאמר הראית כי נכנע אחאב מלפני...    את בגדיו וישם שק על בשרו ויצום וישכב בשק ויהלך אט
". לפלא הוא הצמדת כניעתו של מה ועושה תשובה ואני מקבלואדם חוטא לפני כ .ראה מנה טובה שנתתי בעולמי :לאליהוב"ה הק

אחאב שמסופרת במקרא בהקשר לפרשת כרם נבות, לגזירת הבצורת בניגוד גמור למסופר במקרא והדבר דורש עיון. אך מוטיב 
 העולם עומד לו לא נבראת התשובה לא היהיא: "פרקי דרבי אליעזר פרק מבהתשובה של אחאב חוזר גם במדרשים אחרים, דוגמת 

הרצחת וגם ירשת ושלח וקרא ליהושפט מלך אמר: א וראה מאחאב מלך ישראל שגזל וחמד ורצח שנוב ,ותדע לך כח התשובה... 
ב"ה ועוסק בתורה כל ימיו ולא חזר על מעשיו הרעים עוד ונרצת קהיה משכים ומעריב לפני ה ,להיבצום ובתפ... יהודה והיה 

והגמרא בפרק עשירי בסנהדרין על שלושה מלכים וארבעה הדיוטות שאין להם חלק בעולם הבא ". מנגד עומדת המשנה בתשובתו
ושם נמנה אחאב במפורש עם ירבעם ומנשה. האם המשנה לא קבלה את תשובתו של אחאב המסופרת במקרא? האם חשבה שאינה 

נה שם שמנשה יש לו חלק לעולם הבא מספקת? האם התלמוד הירושלמי חולק על המשנה? זאת ועוד, ראה דעת רבי יהודה במש
משום שמסופר בדברי הימים ב לג שהתפלל אל ה' ושמע ה' תחינתו. אז למה לא אחאב? איך אפשר לדרוש: "תשובתו של אחאב 

 קבלתי ותשובתכם איני מקבל?" אם אין לו חלק לעולם הבא? ראה הסוגיה בסנהדרין קב ע"ב והדברים צריכים עיון.
ליהו על סופו של בית אחאב )בית עמרי( מתקיימת בעוד שהוא עולה בסערה השמימה והופך בידי מלאכי הנביא סוף דבר, נבואת א 35

ָרא: "כג מלאכי גלסמל לגאולת ישראל לעתיד לבוא, ככתוב,  ל ְוַהנוֹּ ִלָיה ַהָנִביא ִלְפנֵּי בוֹּא יוֹּם ה' ַהָגדוֹּ ת אֵּ ַח ָלֶכם אֵּ לֵּ ִכי ׁשֹּ " ִהנֵּה ָאנֹּ
בשבת הגדול(. ואחאב? הוא יישאר כדמות מורכבת ואולי אפילו מפוצלת: בין מלך   לב אבות ולב בניםול, דברינו  )הפטרת שבת הגד

ישראל, מלך רשע אך גם כנוע ומכה על חטא כרם נבות, מי שאין לו חלק לעולם הבא, אבל משמש גם   חוטא אך חזק ומרחיב ממלכת
כדוגמא לחזרה בתשובה. מי שנוכח בטקס הר הכרמל ואיננו יודעים מה תגובתו. מלך שאפשר שאילולי איזבל אשתו היה מתנהג 

 קצת מהם.אחרת. בינו ובין אליהו היו נימים עדינים מקשרים שניסינו לחשוף מ
. הסיפור מיוחס ל, עמ' "בספר סיפורי חסידים לרב זוין זצצטטנו סיפור זה "מפי השמועה", אבל העירו לנו שמעין סיפור זה מצוי  36

ולקרוא לו  עוד העז לדבר נגדו קשותאלא את אליהו פנים בפנים,  אחאבשמציין שלא רק שאחאב ראה ם "הרי בעל חידושישם ל
 "עוכר ישראל".

https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%9c%d7%91-%d7%90%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9c%d7%91-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9d


 טתשע"   פנחס פרשת
 

 7מתוך    7עמ'  

 

הפגישה ביניהם כאשר ביודעין ובלא יודעין כל אחד הלך לקראת השני, הקריאה ההדדית "עוכר ישראל". הארגון במשותף  

ם תפילתו ויביא את הגשם כנגד הריצה של אליהו לפני מרכבתו  של הטקס בהר הכרמל, ההמתנה של אחאב לאליהו שיסיי 

כל אלה ועוד יוצרים יחסים מורכבים, מתוחים אך גם   –של אחאב, כניעתו לבסוף של אחאב מול ההסתה של איזבל 

 ות. רתקמכבדים בין שתי דמויות מורכבות ומ


