
  ֵאִלָיהּו ַהָנִביא ְוָהִאיָּכר ַהַקְמָצן
  

ָקְראּו  ָנִביא ְמפּוְרָסם. ַחי ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִּבְתקּוַפת ַהִמְקָרא
 מֹוִפיַע ַּבָמסֹוֶרת ַהְיהּוִדית ֵאִלָיהּו ַהָנִביא לֹו ֵאִלָיהּו ַהָנִביא.

ַאָגָדה  ֶׁשהּוא ָעָׂשה. ָּבַאָגדֹות ְמַסְּפִרים ַעל ְּפָלִאים ּוָבַאָגדֹות.
ָלָמה ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ְּבַהר  ְמַסֶּפֶרת ַעל ֵאִלָיהּו ַהָנִביא ַאַחת

  ָהַאָגָדה ְמַסֶּפֶרת ָּכ:  לֹות ַוֲעגּולֹות.ֲאָבִנים ְגדוֹ  ַהַּכְרֶמל
  

 ָהָיה לֹו ָזָקן ָארֹו ַעל ַהר ַהַּכְרֶמל. ֵאִלָיהּו ַהָּנִביא ַחי ִּבְמָעָרה
,ֵאִלָיהּו ַהָנִביא ְוהּוא ָלַבׁש ְּבָגִדים ְּפׁשּוִטים. ְוֵׂשיָער ָארֹו 

  ִׁשים.ּוְלַהִּכיר ֶאת ָהֲאנָ  ָאַהב ְלִהְסתֹוֵבב ַּבְּכָפִרים
  

 ְוָרָאה ִאיָּכר ַעל ַהר ַהַּכְרֶמל ִטיֵיל ֵאִלָיהּו ַהָנִביא יֹום ֶאָחד
 ֵאִלָיהּו ַהָנִביא ָאַמר ָלִאיָּכר עֹוֵבד ְּבָׂשֶדה ֶׁשל ֲאַבִטיִחים.

ָהִאיָּכר א ִהִּכיר  ּוִביֵקׁש ִמֶמנּו ֲאַבִטיַח ֶאָחד. ֶׁשהּוא ָרֵעב,
ְוַעל  ַהְּבָגִדים ַהְּפׁשּוִטים הּוא ִהְסַתֵּכל ַעל ֶאת ֵאִלָיהּו.

א ֲאַבִטיִחים, ְוָאַמר: ַהֵׂשיָער ָהָארֹו ֵאֶלה ֲאָבִנים."  "ֵאֶלה  
  

"ָמה ֶׁשָאַמְרָת  ְוָאַמר: ֵאִלָיהּו ָּכַעס ַעל ָהִאיָּכר ַהַקְמָצן
ָהְפכּו ָהֲאַבִטיִחים  ִמָיד ְּבאֹותֹו ָהֶרַגע ִיְהֶיה ָנכֹון." ַעְכָׁשיו

ֶׁשִנְמָצאֹות ַעל ַהר  ֵאֶלה ֵהן ָהֲאָבִנים ֲעגּולֹות.ַלֲאָבִנים 
  ַעד ַהיֹום. ַהַּכְרֶמל
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  אליהו הנביא והאיכר הקמצןאליהו הנביא והאיכר הקמצןאליהו הנביא והאיכר הקמצןאליהו הנביא והאיכר הקמצן
  

קראו לו בתקופת המקרא חי בארץ ישראל נביא מפורסם. 
אליהו הנביא. אליהו הנביא מופיע במסורת היהודית 

ובאגדות. באגדות מספרים על פלאים שהוא עשה. אגדה 
אחת על אליהו הנביא מספרת למה אפשר לראות בהר 

  הכרמל אבנים גדולות ועגולות. האגדה מספרת כך: 
  

אליהו הנביא חי במערה על הר הכרמל. היה לו זקן ארוך 
א לבש בגדים פשוטים. אליהו הנביא ושיער ארוך, והו

  אהב להסתובב בכפרים ולהכיר את האנשים.
  

יום אחד טייל אליהו הנביא על הר הכרמל וראה איכר 
עובד בשדה של אבטיחים. אליהו הנביא אמר לאיכר 

שהוא רעב, וביקש ממנו אבטיח אחד. האיכר לא הכיר את 
אליהו. הוא הסתכל על הבגדים הפשוטים ועל השיער 

  ארוך ואמר: "אלה לא אבטיחים, אלה אבנים." ה
  

אליהו כעס על האיכר הקמצן ואמר: "מה שאמרת עכשיו 
יהיה נכון." מיד באותו הרגע הפכו האבטיחים לאבנים 
עגולות. אלה הן האבנים שנמצאות על הר הכרמל עד 

 היום. 
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