
 
 

The Widow from Zarephath 

 ז-מל"א יז א .1

ד, ֶאל א"  עָּ ֵבי ִגלְׁ שָּ ִבי ִמתֹּ ֹּאֶמר ֵאִליָּהּו ַהִתשְׁ ב, ַחי-ַוי אָּ הוָּה ֱאֹלֵהי-ַאחְׁ יו, ִאם יְׁ נָּ פָּ ִתי לְׁ ַמדְׁ ֵאל ֲאֶשר עָּ רָּ ר-ִישְׁ טָּ ֵאֶלה ַטל ּומָּ ִנים הָּ ֶיה ַהשָּ -ִכי, ִאם--ִיהְׁ

ִרי. בָּ ִפי דְׁ ַבר ב  לְׁ ִהי דְׁ ר-ַויְׁ יו ֵלאמֹּ הוָּה, ֵאלָּ ִרית, ֲאֶשר ַעל ג  .יְׁ ַנַחל כְׁ תָּ בְׁ ַתרְׁ ִנסְׁ ה; וְׁ מָּ ָך ֵקדְׁ ִניתָּ לְׁ ֵדן-ֵלְך ִמֶזה, ּופָּ ֵני ַהַירְׁ ֶתה;  ד  .פְׁ יָּה, ֵמַהַנַחל ִתשְׁ הָּ וְׁ

ֶאת ם-וְׁ ָך שָּ ֶכלְׁ ַכלְׁ ִבים ִצִּויִתי, לְׁ רְׁ עֹּ ִרית, ֲאֶשר, ַעל ה  .הָּ ַנַחל כְׁ הוָּה; ַוֵיֶלְך, ַוֵיֶשב בְׁ ַבר יְׁ ֵדן-ַוֵיֶלְך ַוַיַעש, ִכדְׁ ֵני ַהַירְׁ ר  ו  .פְׁ שָּ ִבִאים לֹו ֶלֶחם ּובָּ ִבים, מְׁ רְׁ עֹּ הָּ וְׁ

ֶלחֶ  ֶקר, וְׁ ֶרב; ּוִמןַבבֹּ עָּ ר, בָּ שָּ ֶתה-ם ּובָּ ִהי ִמֵקץ יִָּמים, ַוִייַבש ַהנַָּחל: ז  .ַהַנַחל, ִישְׁ ֹּא  ַויְׁ ֶרץ-ִכי ל אָּ יָּה ֶגֶשם, בָּ  .הָּ

Elijah the Tishbite, an inhabitant of Gilead, said to Ahab, “As the LORD lives, the God of Israel whom I serve, there will 

be no dew or rain except at my bidding.” The word of the LORD came to him: “Leave this place; turn eastward and go 

into hiding by the Wadi Cherith, which is east of the Jordan. You will drink from the wadi, and I have commanded the 

ravens to feed you there.” He proceeded to do as the LORD had bidden: he went, and he stayed by the Wadi Cherith, 

which is east of the Jordan. The ravens brought him bread and meat every morning and every evening, and he drank 

from the wadi. After some time the wadi dried up, because there was no rain in the land. 

 

תָּ רש"י :  .2 ַתרְׁ ִנסְׁ ִאיֶזֶבל ."וְׁ ב וְׁ אָּ ֵני ַאחְׁ  ".ִמפְׁ

 :שלא יהרגך אחאב .לך מזה מצודת דוד:

 

 כלי יקר: מל"א יז, ג .3

 ולעומת זה ..."אף על פי שאליהו לשם שמים נתכוון, לכבוד ה' ועבודתו, עם כל זה היה פועל אכזריות למנוע מהם אפילו הטל שאינו נעצר

ופנית לך קדמה,  נע ונד לך ...או אפשר: "לך מזה" כלומר מזה האכזריות שעשית במניעת הטל מהברכה ,שטרדו משם ,"אמר לו "לך מזה

 " .לשון כריתה -ונסתרת שם בנחל כרית כי שם מושבך, שצריך ]מקום מושבך ל[היכרת כשם המקום אשר תשב בו: 'נחל כרית' 

 

 , דכלי יקר: מל"א יז .4

 .העורבים, ולא זולתם, לפי שהוא עשה בזה פועל אכזריות -" ובזה יובן היות כלכלתו על ידי האכזרים 

 

  תהלים קמ"ז, ט .5

אּו" רָּ ֵני עֵרב ֲאֶשר ִיקְׁ ּה ִלבְׁ מָּ ה ַלחְׁ ֵהמָּ  " .נוֵתן ִלבְׁ

 who gives the beasts their food, to the raven’s brood what they cry for. 

  איוב ל"ח, מא

ַשֵּועּו יו קרי[ ֶאל ֵאל יְׁ דָּ לָּ עֵרב ֵצידו ִכי ילדו ]יְׁ ִלי אֶכל ִמי יִָּכין לָּ עּו ִלבְׁ  .ִיתְׁ

Who provides food for the raven When his young cry out to God And wander about without food? 

 

 כב ע"א -עירובין כא ע"ב  .6

עוֵרב" )שה"ש ה', יא(  חרות כָּ את דברי התורה[? ... רבא אמר: במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו  -במי אתה מוצאן ] -"שְׁ

 .כעורב

 

 מלבי"ם מל"א יז, ד .7

 "." הזמין פרנסתו על ידי עורבים שהם אכזרים בטבעם, למען יזכור כי כן התאכזר על העם להמיתם ברעב

 

 מצודת דוד מל"א יז, ד .8

על ישראל, בראותו כי העורבים האכזרים יחמלו עליו לכלכלו, ואיך לא יחמול הוא  לבל יתאכזר בכדי להעיר רוחו -וגו' "  ואת הערבים ציויתי

 ?על ישראל



 
 

 

 דברים יב, כ .9

הוָּה ֱאֹלֶהיָך ֶאת-" ִכי ִחיב יְׁ ָך-ַירְׁ ֻבלְׁ ר, ִכי-, ַכֲאֶשר ִדֶברגְׁ שָּ לָּה בָּ כְׁ תָּ אֹּ ַמרְׁ אָּ ְך, וְׁ ר-לָּ שָּ ל בָּ ָך ֶלֱאכֹּ שְׁ ַאֶּוה ַנפְׁ ל--תְׁ כָּ ר-בְׁ שָּ ָך, תֹּאַכל בָּ שְׁ  ".ַאַּות ַנפְׁ

When the LORD enlarges your territory, as He has promised you, and you say, “I shall eat some meat,” for you have 

the urge to eat meat, you may eat meat whenever you wish. 

 

 רש"י דברים יב, כ .10

ֶשר )חולין פ"ד( .'כי ירחיב וגו"  עֹּ א ִמתֹוְך ַרֲחַבת יַָּדִים וְׁ ר ֶאלָּ שָּ ל בָּ ם ֶלֱאכֹּ דָּ ַאֶּוה אָּ ֹּא ִיתְׁ ה ֶדֶרְך ֶאֶרץ ֶשל ה תֹורָּ דָּ  ִלמְׁ

 

 רמב"ם הלכות דעות פ"ה ה"י  .11

כָּ  ִמיד חָּ ִר " ַתלְׁ ֹּא יַטְׁ ל תֹו. וְׁ חָּ לָּ ַהצְׁ מֹונֹו וְׁ ִפי מָּ ֵשי ֵביתֹו כְׁ ן ֶאת ַאנְׁ זָּ שֹוֶתה וְׁ ט. אֹוֵכל וְׁ פָּ ִמשְׁ יו בְׁ רָּ בָּ ֵכל דְׁ ַכלְׁ ֶדֶרְך ם מְׁ ִמים בְׁ מֹו יֹוֵתר ִמַדאי. ִצּוּו ֲחכָּ יַח ַעל ַעצְׁ

בֹון. ֶשֶנֱאַמר ֵתאָּ א לְׁ ר ֶאלָּ שָּ ם בָּ דָּ ֹּאַכל אָּ ֹּא י ת.  יב כ()דברים  ֶאֶרץ ֶשל ֶעֶרב ַשבָּ ת לְׁ ר ֵמֶעֶרב ַשבָּ שָּ ִריא ֶלֱאכל בָּ ר". ַדיֹו ַלבָּ שָּ ָך ֶלֱאכל בָּ שְׁ ַאֶּוה ַנפְׁ "ִכי תְׁ

רָּ  חֹות ִמן הָּ ם פָּ דָּ ֹּאַכל אָּ ם י עֹולָּ רּו לְׁ מְׁ אָּ ִמים וְׁ ל יֹום אֹוֵכל. ִצּוּו ֲחכָּ כָּ ר בְׁ שָּ ֵדי ֶלֱאכל בָּ ִשיר כְׁ יָּה עָּ ִאם הָּ ִפי מָּ וְׁ תֹו אּוי לֹו לְׁ אּוי לֹו ִויַכֵבד ִאשְׁ רָּ ַבש כָּ ִילְׁ מֹונֹו וְׁ

אּוי לֹו:" רָּ יו יֹוֵתר ִמן הָּ נָּ  ּובָּ

A disciple of the wise adjusts his affairs judiciously: he eats, drinks and supports his family within his capital and 

material success; but he should not overburden himself more than necessary. The wise men command a worldly 

custom that a man should not eat meat save when craving it, even as it is said: "Because thy soul desireth to eat 

flesh" (Deut. 12.20). It is enough for a healthy person to eat meat from Friday night to Friday night. If, however, he be 

rich enough to eat meat daily he may eat. The wise men commanded and said: "Ever let a man eat less than what his 

financial means allow, dress within his means, but honor his wife and children with more than his means allow" 

 

 מלבי"ם מל"א יז, ד .12

בשבועתו( לעצור בעד  -שפע ההשגחי ירד אל האדם כפי הכנתו. ואחר שאליהו הכין את עצמו במעשה זה ) -"והיה מהנחל תשתה" 

הברכה העליונה מרדת למטה, כן לא היה אפשר שתרד גם עליו. ולכן לא היה אפשר לפרנסו על ידי... שיתברכו המים ששותה מהם, כי זה 

גד הכנתו... והראה לו שאי אפשר שישאב שפע חדש ממקור חיים, רק שישתה מנחל שכבר מימיו בתוכו, אשר סופו ליבש וליחרב, כמו נ

 שעצר בעד העם שלא יתפרנסו רק מהמזון והמים הנמצא לפני קללתו.

 

 רש"י מל"א יז, ז .13

 . שהיה קשה בעיני הקב"ה שישראל שרוין ברעב"ְוַיטריח ִלגלות כדי שידע צורך הגשמים -" וייבש הנחל" 

 

 טז-מל"א יז ח .14

ַבר ח "  ִהי דְׁ ר-ַויְׁ יו ֵלאמֹּ הוָּה, ֵאלָּ ֶלָך ט .יְׁ כְׁ ַכלְׁ נָּה, לְׁ מָּ ה ַאלְׁ ם ִאשָּ ם; ִהֵנה ִצִּויִתי שָּ תָּ שָּ יַָּשבְׁ ִצידֹון, וְׁ ה ֲאֶשר לְׁ ַפתָּ רְׁ ה,  י  .קּום ֵלְך צָּ ַפתָּ רְׁ ם ַוֵיֶלְך צָּ קָּ ַויָּ

בֹּא אֶ  ִהֵנה-לַויָּ ִעיר, וְׁ ִחי-ֶפַתח הָּ ֹּאַמר, קְׁ א ֵאֶליהָּ ַוי רָּ ֶשֶשת ֵעִצים; ַוִיקְׁ קֹּ נָּה, מְׁ מָּ ה ַאלְׁ ם ִאשָּ ַעט-שָּ ֶתה-נָּא ִלי מְׁ ֶאשְׁ ִלי וְׁ ַקַחת;  יא  .ַמִים ַבכְׁ ַוֵתֶלְך, לָּ

ִחי ֹּאַמר, ִלקְׁ א ֵאֶליהָּ ַוי רָּ יֵָּדְך-נָּא ִלי ַפת-ַוִיקְׁ עֹוג, ִכי ִאם-ֶיש-יְׁהוָּה ֱאֹלֶהיָך ִאם-ַחי ַותֹּאֶמר, יב  .ֶלֶחם בְׁ ֹּא ַכף-ִלי מָּ ל ַעט-מְׁ ַחת; -ֶקַמח ַבַכד, ּומְׁ ֶשֶמן ַבַצפָּ

נּו תְׁ נֻהּו, וָּמָּ ִני, ַוֲאַכלְׁ ִלבְׁ אִתי ַוֲעִשיִתיהּו ִלי וְׁ ַנִים ֵעִצים, ּובָּ ֶשֶשת שְׁ קֹּ ִני מְׁ ִהנְׁ ֹּאֶמר ֵאֶליהָּ ֵאִליָּהּו ַאל יג  .וְׁ ִאי-ַוי ֵרְך; ַאְך ֲעִשיִתירְׁ בָּ ִאי ֲעִשי ִכדְׁ ִלי -, בֹּ

נָּה ַאֲחרֹּ ֵנְך, ַתֲעִשי בָּ ִלבְׁ ְך וְׁ לָּ הֹוֵצאת ִלי, וְׁ נָּה, וְׁ ִראשֹּ ַטנָּה בָּ ה קְׁ ם ֻעגָּ ַצַפַחת ַהֶשֶמן,  יד  .ִמשָּ ה, וְׁ לָּ ֹּא ִתכְׁ ֵאל, ַכד ַהֶקַמח ל רָּ הוָּה ֱאֹלֵהי ִישְׁ ַמר יְׁ ה אָּ ִכי כֹּ

ר: סָּ ֹּא ֶתחְׁ ה-ַעל--( יְׁהוָּה, ֶגֶשם-)ֵתת -תתןַעד יֹום   ל מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ ַבר ֵאִליָּהּו; ַותֹּאַכל הוא טו  .פְׁ ּה, -והיא )ִהיא-ַוֵתֶלְך ַוַתֲעֶשה, ִכדְׁ וָּהּוא( ּוֵביתָּ

ֵסר טז  .יִָּמים ֹּא חָּ ַצַפַחת ַהֶשֶמן ל ה, וְׁ תָּ לָּ ֹּא כָּ ַיד אֵ --ַכד ַהֶקַמח ל ַבר יְׁהוָּה, ֲאֶשר ִדֶבר בְׁ  "   .ִליָּהּוִכדְׁ

8 And the word of the LORD came to him: 9 “Go at once to Zarephath of Sidon, and stay there; I have designated a 

widow there to feed you.” 10 So he went at once to Zarephath. When he came to the entrance of the town, a widow 

was there gathering wood. He called out to her, “Please bring me a little water in your pitcher, and let me drink.” 11 

As she went to fetch it, he called out to her, “Please bring along a piece of bread for me.” 12 “As the LORD your God 



 
 

lives,” she replied, “I have nothing baked, nothing but a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. I am just 

gathering a couple of sticks, so that I can go home and prepare it for me and my son; we shall eat it and then we shall 

die.” 13 “Don’t be afraid,” said Elijah to her. “Go and do as you have said; but first make me a small cake from what 

you have there, and bring it out to me; then make some for yourself and your son. 14 For thus said the LORD, the God 

of Israel: The jar of flour shall not give out and the jug of oil shall not fail until the day that the LORD sends rain upon 

the ground.” 15 She went and did as Elijah had spoken, and she and he and her household had food for a long time. 

16 The jar of flour did not give out, nor did the jug of oil fail, just as the LORD had spoken through Elijah. 

 

 רד"ק מל"א יז, ט .15

על ידי נס הוא,  -" כיון שראה אליהו כי לא היה לאלמנה במה ִתחיה היא עצמה, כל שכן שתכלכלהו, ידע כי מה שאמר לו האל "צויתי שם" 

ַצַפַחת  ֱאלֵהי כה ָאַמר ה'וברכתו בבית האלמנה, שתוכל לכלכלו. לפיכך אמר לה )יד( " שיצוה דברו שאמר ה וְׁ לָּ ֵאל ַכד ַהֶקַמח לא ִתכְׁ רָּ ִישְׁ

ר" סָּ  ַהֶשֶמן לא ֶתחְׁ

 

 'מראות הצובאות', ר"מ אלשיך .16

להיות סבלן(, עם היות כי לקדש שמו יתברך כיֵון"....הנה הוא יתברך רצה  -לאליהו( להאריך ) -"רמז לו יתברך לאליהו... טענות שהיה לו ) 

אם לפי דברו, אך היה חפץ ה' ]כי[ לא יאריך אליהו עוד מלשאול מטר מאת ה' וירמוז לו... הרמזים להקים דבר עבדו לבלתי תת מטר כי 

הנאמרים בכלכל אותו על ידי העורבים בנחל כרית. ובקנאתו על כבוד ה' צבאות, לא שאל ]אליהו מטר מאת ה'[. לכן רמז עוד ביבושת 

 .לבו כי כן כמה עניים ואביונים יבקשו מים ואין למען יתן אל הנחל וחסרו לו מים לשתות והוצרך להטלטל,

 

 ר"מ אלשיך, מראות הצובאות .17

מים"[, וכאשר  מעט , כי היה יקר בימים ההם. על כן התחיל במים לשתות, וגם זה מעט ]"קחי נא ליבוש אליהו להתחיל בשאלת לחם " ...

מזיק ללב(, לכן לקחי  -נסיב ליבא ) -מר: מים בלא לחם תחילה "ותלך לקחת" המים "ויקרא אליה ויאמר: לקחי נא לי פת לחם בידך", כלו

 קודם שאשתה..." -נא עתה תחילה פת לחם בידך 

 

 מל"א יז, יברלב"ג  .18

יביא השם יתברך הברכה בקמח ההוא ובשמן, ואם תעשה לה ולבנה תחילה, וכלה הקמח  מפני כלכלה אותו הנה צוה לה אליהו זה, כי" 

 "והשמן בו.

 

 מל"א יז, טו .19

ּה"-והיא )ִהיא-" ַותֹּאַכל הוא  וָּהּוא( ּוֵביתָּ

 שיר השירים רבה ב, טז

 "הוא והיא" כתיב. " -" ר' יהודה בר סימון אמר: וכי משלה אכל? והלא היא והוא משלו אכלו, דכתיב "ותאכל היא והוא" 

 

 מצודת דוד מל"א יז, יד .20

 "כי אז אין צורך אל הנס" 

 

 יז, ידמל"א  .21

הוָּה, ֶגֶשם-)ֵתת -" ַעד יֹום תתן ה"-ַעל--( יְׁ מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ  פְׁ

 

 

 

 



 
 

22. Chiastic Structure 

23.  
 

 כד-מל"א יז, יז .24

ה, ֶבן יז"  לָּ ֵאֶלה, חָּ ִרים הָּ בָּ ִהי, ַאַחר ַהדְׁ ד, ַעד ֲאֶשר -ַויְׁ אֹּ זָּק מְׁ יֹו חָּ לְׁ ִהי חָּ ִית; ַויְׁ ה ַבֲעַלת ַהבָּ ִאשָּ ה-לֹּאהָּ רָּ ה-נֹותְׁ מָּ שָּ -ֵאִליָּהּו, ַמה-ַותֹּאֶמר, ֶאל יח  .בֹו נְׁ

ֱאֹלִהים: ְך, ִאיש הָּ ִכיר ֶאת  ִלי וָּלָּ ַהזְׁ אתָּ ֵאַלי לְׁ ִמית ֶאת-בָּ הָּ ִני, ּולְׁ ִני-ֲעוֹּ ִני יט  .בְׁ , תְׁ ֹּאֶמר ֵאֶליהָּ ּה, ַוַיֲעֵלהּו ֶאל-ִלי ֶאת-ַוי ֵחהּו ֵמֵחיקָּ ֵנְך; ַוִיקָּ ֲעִליָּה -בְׁ הָּ

ִכֵבהּו, ַעל-ֲאֶשר ם, ַוַישְׁ ֵשב שָּ תֹו-הּוא יֹּ א ֶאל כ  .ִמטָּ רָּ ֹּאַמר:-ַוִיקְׁ הוָּה, ַוי י  יְׁ הוָּה ֱאֹלהָּ נָּה ֲאֶשר-ֲהַגם ַעל--יְׁ מָּ ַאלְׁ ִמית -הָּ הָּ , לְׁ ּה ֲהֵרעֹותָּ גֹוֵרר ִעמָּ ֲאִני ִמתְׁ

נָּּה-ֶאת ֵדד ַעל כא  .בְׁ מֹּ רָּ -ַוִיתְׁ ִמים, ַוִיקְׁ עָּ ֹלש פְׁ ֹּאַמר:-א ֶאלַהֶיֶלד שָּ הוָּה ַוי ב נָּא ֶנֶפש  יְׁ שָּ י, תָּ הוָּה ֱאֹלהָּ בֹו-ַהֶיֶלד ַהֶזה ַעל-יְׁ הוָּה,  כב  .ִקרְׁ ַמע יְׁ ַוִישְׁ

ב ֶנֶפש שָּ קֹול ֵאִליָּהּו; ַותָּ בֹו, ַוֶיִחי-ַהֶיֶלד ַעל-בְׁ ִרֵדהּו -ַוִיַקח ֵאִליָּהּו ֶאת כג  .ִקרְׁ ִאי, ַחי -ִמןַהֶיֶלד, ַויֹּ ֹּאֶמר, ֵאִליָּהּו, רְׁ ִאמֹו; ַוי ֵנהּו, לְׁ ה, ַוִיתְׁ תָּ ה ַהַביְׁ ֲעִליָּ הָּ

ֵנְך ה, ֶאלכד  .בְׁ ִאשָּ ַבר-ַותֹּאֶמר הָּ ה; ּודְׁ תָּ ִתי, ִכי ִאיש ֱאֹלִהים אָּ ה ֶזה יַָּדעְׁ ִפיָך, ֱאֶמת-ֵאִליָּהּו, ַעתָּ הוָּה בְׁ  " .יְׁ

After a while, the son of the mistress of the house fell sick, and his illness grew worse, until he had no breath left in 

him. 18 She said to Elijah, “What harm have I done you, O man of God, that you should come here to recall my sin 

and cause the death of my son?” 19 “Give me the boy,” he said to her; and taking him from her arms, he carried him 

to the upper chamber where he was staying, and laid him down on his own bed. 20 He cried out to the LORD and 

said, “O LORD my God, will You bring calamity upon this widow whose guest I am, and let her son die?” 21 Then he 

stretched out over the child three times, and cried out to the LORD, saying, “O LORD my God, let this child’s life 

return to his body!” 22 The LORD heard Elijah’s plea; the child’s life returned to his body, and he revived. 23 Elijah 



 
 

picked up the child and brought him down from the upper room into the main room, and gave him to his mother. 

“See,” said Elijah, “your son is alive.” 24 And the woman answered Elijah, “Now I know that you are a man of God and 

that the word of the LORD is truly in your mouth.” 

 "מה לי ולך" .25

ִכים, ֶאל  .א אָּ ח ַמלְׁ תָּ ַלח ִיפְׁ ֵני-ַוִישְׁ ר:-ֶמֶלְך בְׁ ְך, ִכי-ַמה  ַעמֹון ֵלאמֹּ ִצי-ִלי וָּלָּ ַארְׁ ֵחם בְׁ ִהלָּ אתָּ ֵאַלי לְׁ   .בָּ

ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך, ַמה .ב ֻריָּה; -ַוי ֵני צְׁ ֶכם בְׁ לָּ  ִלי וְׁ

ִוד, ַמה .ג ֹּאֶמר דָּ נֵ -ַוי ֶכם בְׁ לָּ רּויָּהִלי וְׁ יּו-ִכי--י צְׁ  ,ִלי ַהיֹום-ִתהְׁ

ע ֶאל  .ד ֹּאֶמר ֱאִלישָּ ֵאל, ַמה-ַוי רָּ ְך-ֶמֶלְך ִישְׁ ִביָך-ֵלְך ֶאל--ִלי וָּלָּ ִביֵאי אָּ  ,נְׁ

ר ַמה .ה ִכים ֵלאמֹּ אָּ יו ַמלְׁ ַלח ֵאלָּ ֹּא-ַוִישְׁ ה, ל הּודָּ ְך ֶמֶלְך יְׁ ה ַהיֹום ִכי ֶאל-ִלי וָּלָּ ֶליָך ַאתָּ ִתי-עָּ ַחמְׁ   ,ֵבית ִמלְׁ

 

 בראשית רבה פ' כו .26

עד שלא באת אצלי,  :לוט וצרפית. צרפית אמרה ,שני בני אדם אמרו דבר אחד :"ר' ברכיה ורבי לוי בשם רבי חמא בר חנינה

היה הקב"ה רואה מעשי ומעשה אנשי עירי, והיו מעשי רבים על אנשי בני עירי, והייתי צדקת ביניהם, עכשיו שבאת אצלי, 

 " !ת את בניבאת להזכיר את עוני ולהמי

 

 מל"א יז, כ רד"ק .27

ואפילו על זאת  לישראל בעצירת הגשמים? כלומר: אפילו על האלמנה פקדת העון כמו שאתה פוקד היום עונם -"הגם על האלמנה" 

 האלמנה פקדת עונה להמית את בנה, לא תחייהו בזכותי, שאני מתגורר עמה?

 

 'כלי יקר' מל"א יז, כ .28

וזהו שאמר "ֲהַגם"  16" ומה שאמר "ֲהַגם" הוא במה שזכרתי, שנחל כרית נכרת כדי לצער את אליהו, ויהיה הוא גם כן בצער עם כל העולם.

, הרעות להמית בנה? זר הוא מעשה כזה, כי להיות שאני מתגורר עמהנתייבש, הגם אל האלמנה, שלהיותי שם שעשית אל הנחל,כמו  -

 אדרבה: היה ראוי להיטיב לכל אשר היו לי אכסניא, כי כן קרבו אלי בברחי מפני אחאב, בלכתי במלאכות ה'. "

 

 רבי משה אלשיך ב'מראות הצובאות' .29

 -אם על שקנאתי על כבודך נגד ישראל אני גולה ומצטער ממקום למקום, על כי הענשתי את עמך ישראל  -, ה' אלהי" "ויקרא אל ה' ויאמר

שתענישני על קנאתי( לא  -משכינותי, שהרעות לה? הלא גם אם היה ראוי כך ) -הגיע מזה  -"הגם על האלמנה שאני מתגורר עמה" 

שהוא הרעה גדולה משלי, עם  -"להמית את בנה"  -מהרעה הבאה עלי(. כי זה הוא  -עתי )יותר ֵמהר -באגב  -תהיה הדעת ]נותנת[ שהיא 

 היות אני העיקר.

 

 רד"ק מל"א יז, כא .30

ֶשם ִפי -"ויתמודד"  ַכב ַעל ַהֶיֶלד ַויָּ ו מענין 'מדה'... כלומר שם עצמו במדת הילד כשנשתטח עליו כענין שנאמר באלישע )מל"ב ד', לד( 'ַוִישְׁ

יו'. ...והענין הזה, שתהיה תפילתו בכוונה יותר על הילד כששוכב עליו ויתמודד עליו.ַעל פִ  יו ַעל ַכפָּ ַכפָּ יו וְׁ יו ַעל ֵעינָּ ֵעינָּ ועל דרך זו  יו וְׁ

תו", כלומר שהיתה אשתו לנגדו בעת תפילתו כדי שיכוון תפילתו עליה " נַכח ִאשְׁ ק ַלה' לְׁ חָּ ַתר ִיצְׁ ה )בראשית כ"ה, כא( "ַוֶיעְׁ רָּ ִכי ֲעקָּ

..ואפשר ג"כ כי עשה כן להנשים עליו ולחממו בחום הטבעי היוצא מפניו ומבשרו כי רוב פעמים הנסים נעשים ע"י מעט תחבולה ִהיא".

 ”:מדרך העולם

 

ַבר " א .31 ִהי, יִָּמים ַרִבים, ּודְׁ יָּה ֶאל-ַויְׁ הוָּה הָּ ר:-יְׁ ִליִשית ֵלאמֹּ נָּה ַהשְׁ אֵ   ֵאִליָּהּו, ַבשָּ ר ַעל-ה ֶאלֵלְך ֵהרָּ טָּ נָּה מָּ ֶאתְׁ ב, וְׁ אָּ ה-ַאחְׁ מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ  " .פְׁ

Much later, in the third year, the word of the LORD came to Elijah: “Go, appear before Ahab; then I will send rain 

upon the earth.” 

 

 סנהדרין קיג ע"א  .32



 
 

ישראל אם יהיה השנים האלה טל ומטר..." בעי רחמי והבו ליה אקלידא דמטרא "ויאמר אליהו התשבי מתשבי גלעד אל אחאב: חי ה' אלהי 

וקם ואזל. "ויהי דבר ה' אליו לאמר: לך מזה ופנית לך קדמה ונסתרת בנחל כרית... והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבקר..." "ויהי מקץ 

יב: "ויהי דבר ה' אליו לאמר: קום לך צרפתה..." וכתיב: "ויהי ימים וייבש הנחל כי לא היה גשם בארץ". כיון דחזא דאיכא צערא בעלמא כת

אחר הדברים האלה חלה בן האשה בעלת הבית...". בעא רחמי למיתן ליה אקלידא דתחיית המתים אמרי ליה: שלש מפתחות לא נמסרו 

ושקיל האי. דכתיב: "לך הראה אל לשליח: של חיה, ושל גשמים ושל תחיית המתים. יאמרו שתים ביד תלמיד ואחת ביד הרב. אייתי הא 

 אחאב ואתנה מטר...".

 

 מלבי"ם י"ח, א .33

"ויהי ימים רבים ודבר ה' היה אל אליהו..." דברי חז"ל ידוע, שכאשר הוצרך למפתח של תחיה היה מוכרח להחזיר מפתח של גשמים. ועל 

פי דרכי הנה... בעת החיה את הילד, היה מוכרח לשוב מדרכו זה, העוצר וסוגר בעד השפע. נהפוך הוא: כי הוצרך להוריד שפע חיות וחיים 

 -) פתחו כל מקורות החיים, אשר נסגרו על ידי עצירת הגשמים שמביאים חיים לעולם, על החי ושיח השדה, ולכן אמר ה'על הילד, ובזה נ

 ישעיהו ס"א, א(. -קוח' )-בנוסף לחיים שנתן לילד( כי כבר אמר 'לאסורים פקח -לאליהו( כי עתה יתן גם מטר )

 

34. Chiastic Structure 

 

 
 

 

 



 
 

35.  

 
 

 יהושע יט, כח .36

ֵני "  ַמֵטה בְׁ ל ַהֲחִמיִשי, לְׁ ֵשר...-ַוֵיֵצא ַהגֹורָּ ה אָּ   .ִצידֹון ַרבָּ

 

 שופטים א, לא .37

ֵשר, לֹּא הֹוִריש ֶאת ֶאת-" אָּ ֵבי ַעכֹו, וְׁ שְׁ ֵבי, ִצידֹון"-יֹּ  יֹושְׁ

 

 רבינו בחיי במדבר כה, יא  .38

 "ותירץ שהיא נתגיירה" 

 

 ז -גשמ"ב כד,  .39

ל-" שּוט כָּ ַעד-נָּא בְׁ ן וְׁ ֵאל ִמדָּ רָּ ֵטי ִישְׁ דּו, ֶאת-ִשבְׁ ֵאר ֶשַבע, ּוִפקְׁ ם...-בְׁ עָּ ַפר הָּ ִתי, ֵאת ִמסְׁ יַָּדעְׁ ם; וְׁ עָּ ִביב ֶאל הָּ סָּ אּו, ... וְׁ בֹּ ַצר ִצידֹון-ַויָּ אּו, ִמבְׁ בֹּ ר, -ַויָּ צֹּ

ל כָּ ַנֲעִני; "-וְׁ ַהכְׁ ֵרי ַהִחִּוי, וְׁ  עָּ

 

 מל"א יז, טרד"ק  .40

לפי שיש צרפת אחר וזהו שנאמר עליו אשר כנענים עד צרפת וזה צרפת שאמר הקב"ה לאליהו שילך שם הוא  .לצידוןצרפתה אשר " 

 " :והיא של ישראלסמוך לצידון 

 

 אברבנאל יונה א א .41

לחו למשוח " לרז"ל בפרק החליל היה בן האלמנה שהחיה אליהו, ומשבט אשר, לרבי יוחנן היה אביו מזבולון ואמו מאשר, ואלישע סמכו וש

 את יהוא, ונקרא בן אמיתי, שנתאמתו דבריו תמיד, והיה אחר שהחריב אשור שבט ראובן וגד. "

 

 רמ"ע מפאנו מאמר חקור דין חלק ד פרק טז .42

 " וידוע כי יונה בן אמתי הוא בן הצרפית אשר החיה אליהו... "

 

 מלבי"ם יונה א,א .43

שיונה בן אמתי היה מצד אמו משבט אשר והוא היה בן האשה האלמנה שכלכלה את אליהו, ושאליהו החייהו,  )בפ' החליל( אמרו חז"ל "

 ומצד אביו היה משבט זבולון כמ"ש בספר מלכים יונה בן אמתי אשר מגת החפר"

 

 


