אֵ לִ יָהוּ הַ נָבִ יא וְ הָ אִ יכָּר הַ קַ ְמצָ ן
פוּרסָ ם .קָ ְראוּ
בִּ תְ קוּפַ ת הַ ִמ ְק ָרא חַ י בְּ אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל נָבִ יא ְמ ְ
ְהוּדית
ל ֹו אֵ לִ יָהוּ הַ נָבִ יא .אֵ לִ יָהוּ הַ נָבִ יא מוֹפִ יעַ בַּ מָ סו ֶֹרת הַ י ִ
וּבָ אַגָדוֹת .בָּ אַגָדוֹת ְמסַ פְּ ִרים עַ ל פְּ לָאִ ים שֶׁ הוּא עָ שָׂ ה .אַג ָָדה
אַחַ ת עַ ל אֵ לִ יָהוּ הַ נָבִ יא ְמסַ פֶּ ֶרת לָמָ ה אֶ פְ שָׁ ר לִ ְראוֹת בְּ הַ ר
הַ כּ ְַרמֶ ל אֲבָ נִים גְ ד ֹולוֹת ַועֲגוּלוֹת .הָ אַג ָָדה ְמסַ פֶּ ֶרת כָּ:
אֵ לִ יָהוּ הַ נָּבִ יא חַ י בִּ ְמעָ ָרה עַ ל הַ ר הַ כּ ְַרמֶ ל .הָ יָה ל ֹו זָקָ ן אָרוֹ
שׁוּטים .אֵ לִ יָהוּ הַ נָבִ יא
וְ שֵׂ יעָ ר אָרוֹ ,וְ הוּא לָבַ שׁ בְּ ג ִָדים פְּ ִ
אָהַ ב לְ הִ סְ תוֹבֵ ב בַּ כְּ פָ ִרים וּלְ הַ כִּ יר אֶ ת הָ ֲא ָנ ִשׁים.
יוֹם אֶ חָ ד ִטייֵל אֵ לִ יָהוּ הַ נָבִ יא עַ ל הַ ר הַ כּ ְַרמֶ ל וְ ָראָה אִ יכָּר
יחים .אֵ לִ יָהוּ הַ נָבִ יא אָמַ ר לָאִ יכָּר
עוֹבֵ ד בְּ שָׂ ֶדה שֶׁ ל אֲבַ ִט ִ
שֶׁ הוּא ָרעֵ ב ,וּבִ יקֵ שׁ ִממֶ נוּ אֲבַ ִטיחַ אֶ חָ ד .הָ אִ יכָּר א הִ כִּ יר
שׁוּטים וְ עַ ל
אֶ ת אֵ לִ יָהוּ .הוּא הִ סְ תַ כֵּל עַ ל הַ בְּ ג ִָדים הַ פְּ ִ
יחים ,אֵ לֶה אֲבָ נִים".
הַ שֵׂ יעָ ר הָ אָרוֹ וְ אָמַ ר" :אֵ לֶה א אֲבַ ִט ִ
אֵ לִ יָהוּ כָּעַ ס עַ ל הָ אִ יכָּר הַ קַ ְמצָ ן וְ אָמַ ר" :מָ ה שֶׁ אָמַ ְרתָ
יחים
עַ כְ שָׁ יו יִהְ יֶה נָכוֹןִ ".מיָד בְּ אוֹת ֹו הָ ֶרגַע הָ פְ כוּ הָ אֲבַ ִט ִ
ַלאֲבָ נִים עֲגוּלוֹת .אֵ לֶה הֵ ן הָ אֲבָ נִים שֶׁ נ ְִמצָ אוֹת עַ ל הַ ר
הַ כּ ְַרמֶ ל עַ ד הַ יוֹם.
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אליהו הנביא והאיכר הקמצן
בתקופת המקרא חי בארץ ישראל נביא מפורסם .קראו לו
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
ושיער ארוך ,והוא לבש בגדים פשוטים .אליהו הנביא
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
הארוך ואמר" :אלה לא אבטיחים ,אלה אבנים".
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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