
 

 

 כד[-אליהו ובן האלמנה ]י"ז, יז

בשיעור היום נשלים את סדרת הסיפורים של תקופת ההסתתרות בפרק יז, ונלמד על מותו 

 . בצרפת והחייאתו של בן האלמנה

 האם יש קשר בין הסיפורים? –הסיפור פותח במילים 'ויהי אחר הדברים האלה'  .1

מדוע היא מאשימה אותו במות  –נסו להבין את טענתה של האשה לאליהו בפסוק יח  .2

 בנה? ראו את דברי המפרשים: 

 ועל כראוי לפניך עבדתי לא שמא עוני נזכר ידך על כי כמדומה  - עוני את רד"ק: להזכיר

 שמת בבני האל והענישני לי שיש עון האל לי הזכיר כן

 ראוי והייתי עירי ומעשה מעשי שוקלין היו אלי באת שלא עד  - עוני את רש"י: להזכיר

 בראשית)  אומר הוא בלוט וכן ניכרת, צדקתי ואין לכלום נחשבתי לא לכאן משבאת לנס

 :אצלו נזכרת זכותי תהא שלא אברהם אצל ההרה להמלט אוכל לא ואנכי(  יט יט

מהי הדרך שבאמצעותה מבקש אליהו להחיות את הילד? ראו את שני הפירושים  –חשבו  .3

 . מה ההבדל העקרוני בין הפירושים? בדברי רד"ק

 כענין עליו כשנשתטח הילד במדת עצמו שם כלומר התפעל מבנין מדה מענין  - ויתמודד

 הזה והענין כפיו על וכפיו עיניו על ועיניו פיו על פיו וישם הילד על וישכב באלישע שנאמר

 יצחק ויעתר הזה ד"וע עליו ויתמודד עליו כששוכב הילד על יותר בכוונה תפלתו שתהיה

 עקרה כי עליה תפלתו שיכוין כדי תפלתו בעת לנגדו אשתו שהיתה כלומר אשתו לנכח' לה

 כי ומבשרו מפניו היוצא הטבעי בחום ולחממו עליו להנשים כן עשה כי כ"ג אפשר .היא

 . העולם מדרך תחבולה מעט י"ע' נעשי הנסים פעמים רוב

מדוע  -(. במה שונות שתי הקריאות? נסו לשער פעמיים קורא אליהו אל ה' )י"ז,כ; י"ז,כא .4

 נענה אליהו רק אחרי הקריאה השניה? 

: 'ויהי אחר הדברים האלה חלה בן האשה בעלת סנהדרין קיג, אראו גם את דברי הגמרא 

הבית' בעא רחמי למיתן ליה אקלידא דתחיית המתים ]ביקש רחמים שינתן לו מפתח של 

[ שלש מפתחות לא נמסרו לשליח: של חיה ושל תחיית המתים[ אמרי ליה ]אמור לו

גשמים ושל תחיית המתים יאמרו שתים ביד תלמיד ואחת ביד הרב? אייתי הא ושקיל 

 "לך הראה אל אחאב ואתנה מטר".'  (א יז מלכיםהאי ]הבא זה וקח זה[ דכתיב )

נסו להסביר  –י הכינויים של האשה בסיפור, והשוו לכינוייה בפסקה הקודמת עקבו אחר .5

 את הכינויים השונים על פי הקשרם!
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