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ֵאלִיָהוּ ַהנָּבִיא ֵאיךְ יָבוֹא, וַּמה יָּבִיא?
מערך לימוד לפסח

 ◆

עדו ניצן

אין ספק כי ליל הסדר אינו מתמקד בדמותו של אליהו הנביא. עם זאת, עבור ילדים רבים, ואני ביניהם, אליהו 
הנביא הוא בהחלט הדמות הכי חשובה, ולכל הפחות הכי מעניינת בליל הסדר. פתיחת הדלת לאליהו וכוסו של 

אליהו קנו להם מקום של קבע בדמיונם של ילדים. 

במערך זה ננסה להבין איך התגלגלה דמותו של אליהו מנביא זעם מקראי לסנטה קלאוס חביב שמופיע בליל 
הסדר, ומה המשמעות של התפתחות זו.

א. אליהו המקראי

נסו לאפיין את דמותו של אליהו, כפי שהיא מצטיירת מהקטעים הבאים בספר מלכים )הנבואות לאחאב, נביאי 
הבעל בכרמל( – האם זה מישהו שתרצו להיתקל בו בסמטה חשוכה? האם זו דמות שנעים לארח בבית?

1. קנאותו של אליהו

לאחר שאליהו הורג ארבע מאות נביאי בעל, איזבל מבקשת להרוג אותו, והוא מתייאש ובורח אל המדבר. שם, 
בנקרת הצור בהר חורב, אלוהים מתגלה אליו ומדבר איתו.

ר  ַבע ֲאֶשׁ ֵאר ֶשׁ בֹא ְבּ ֶלְך ֶאל ַנְפׁשֹו ַוָיּ ָקם ַוֵיּ ְרא ַוָיּ ג ַוַיּ

ֶרְך  ר ֶדּ ְדָבּ ִמּ ם. ד ְוהּוא ָהַלְך ַבּ ח ֶאת ַנֲערֹו ָשׁ ַנּ ִליהּוָדה ַוַיּ

ַאל ֶאת  ְשׁ ַחת רֶֹתם אחת ]ֶאָחד[ ַוִיּ ב ַתּ ֶשׁ בֹא ַוֵיּ יֹום ַוָיּ

י לֹא טֹוב  י ִכּ ה ה' ַקח ַנְפִשׁ אֶמר ַרב ַעָתּ ַנְפׁשֹו ָלמּות ַויֹּ

ה  ַחת רֶֹתם ֶאָחד ְוִהֵנּ ן ַתּ יַשׁ ב ַוִיּ ַכּ ְשׁ ָאֹנִכי ֵמֲאבָֹתי. ה ַוִיּ

ה  ט ְוִהֵנּ ֵבּ ֶזה ַמְלָאְך ֹנֵגַע ּבֹו ַויֹּאֶמר לֹו קּום ֱאכֹול. ו ַוַיּ

ב  ָשׁ ְתּ ַוָיּ ְשׁ ַחת ָמִים ַויֹּאַכל ַוֵיּ ָתיו ֻעַגת ְרָצִפים ְוַצַפּ ְמַרֲאשֹׁ

ע ּבֹו ַויֹּאֶמר קּום ֱאכֹל  ַגּ ִנית ַוִיּ ב ַמְלַאְך ה' ֵשׁ ָשׁ ב. ז ַוָיּ ָכּ ְשׁ ַוִיּ

כַֹח  ֶלְך ְבּ ה ַוֵיּ ֶתּ ְשׁ ָקם ַויֹּאַכל ַוִיּ ֶרְך. ח ַוָיּ ָך ַהָדּ י ַרב ִמְמּ ִכּ

ִעים ַלְיָלה ַעד ַהר  ִעים יֹום ְוַאְרָבּ ָהֲאִכיָלה ַהִהיא ַאְרָבּ

ה  ם ְוִהֵנּ ֶלן ָשׁ ָעָרה ַוָיּ ם ֶאל ַהְמּ בֹא ָשׁ ָהֱאלִֹהים ֹחֵרב. ט ַוָיּ

א  הּו. י ַויֹּאֶמר ַקֹנּ ָך ֹפה ֵאִלָיּ ְדַבר ה' ֵאָליו ַויֹּאֶמר לֹו ַמה ְלּ

ָרֵאל  ֵני ִיְשׂ י ָעְזבּו ְבִריְתָך ְבּ אִתי ַליהָוה ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ִכּ ִקֵנּ

ֵתר ֲאִני  ֹחֶתיָך ָהָרסּו ְוֶאת ְנִביֶאיָך ָהְרגּו ֶבָחֶרב ָוִאָוּ ֶאת ִמְזְבּ

ּה. יא ַויֹּאֶמר ֵצא ְוָעַמְדָתּ  י ְלַקְחָתּ י ַוְיַבְקׁשּו ֶאת ַנְפִשׁ ְלַבִדּ

דֹוָלה ְוָחָזק ְמָפֵרק  ה ה' ֹעֵבר ְורּוַח ְגּ ָבָהר ִלְפֵני ה' ְוִהֵנּ

ר ְסָלִעים ִלְפֵני ה' לֹא ָברּוַח ה' ְוַאַחר ָהרּוַח  ֵבּ ָהִרים ּוְמַשׁ

ַרַעׁש לֹא ָבַרַעׁש ה'. יב ְוַאַחר ָהַרַעׁש ֵאׁש לֹא ָבֵאׁש ה' 

ֶלט  הּו ַוָיּ ֹמַע ֵאִלָיּ ְשׁ ה. יג ַוְיִהי ִכּ ָמָמה ַדָקּ ְוַאַחר ָהֵאׁש קֹול ְדּ

ה ֵאָליו קֹול  ָעָרה ְוִהֵנּ ַתח ַהְמּ ֲעֹמד ֶפּ ֵצא ַוַיּ ְרּתֹו ַוֵיּ ַאַדּ ָניו ְבּ ָפּ

אִתי ַליהָוה  א ִקֵנּ הּו. יד ַויֹּאֶמר ַקֹנּ ָך ֹפה ֵאִלָיּ ַויֹּאֶמר ַמה ְלּ

ֹחֶתיָך  ָרֵאל ֶאת ִמְזְבּ ֵני ִיְשׂ י ָעְזבּו ְבִריְתָך ְבּ ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ִכּ

י ַוְיַבְקׁשּו  ֵתר ֲאִני ְלַבִדּ ָהָרסּו ְוֶאת ְנִביֶאיָך ָהְרגּו ֶבָחֶרב ָוִאָוּ

ּה. י ְלַקְחָתּ ֶאת ַנְפִשׁ

)מלכים א', י"ט(

אלוהים לא עונה לאליהו אחרי שהוא חוזר בשנית על האמירה שהוא נותר המאמין היחיד. הוא רק מבקש ממנו ללכת 
ולמצוא לו מחליף – את אלישע.

האם אלוהים מרוצה מקנאותו של אליהו? ◆

 ◆   ◆    ◆
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ֶלְך  ָמִים; ַוּיֵ ָ ְסָעָרה, ַהּשׁ הּו, ּבַ ַהֲעלֹות ה' ֶאת-ֵאִלּיָ א ַוְיִהי, ּבְ

הּו ֶאל- ל.  ב ַוּיֹאֶמר ֵאִלּיָ ְלּגָ ע, ִמן-ַהּגִ הּו ֶוֱאִליׁשָ ֵאִלּיָ

ית-ֵאל, ַוּיֹאֶמר  ָלַחִני ַעד-ּבֵ י ה' ׁשְ ב-ָנא ֹפה, ּכִ ע ׁשֵ ֱאִליׁשָ

ית- ְרדּו, ּבֵ ; ַוּיֵ ָך ִאם-ֶאֶעְזֶבּךָ ע, ַחי-ה' ְוֵחי-ַנְפׁשְ ֱאִליׁשָ

ע,  ית-ֵאל, ֶאל-ֱאִליׁשָ ר-ּבֵ ִביִאים ֲאׁשֶ ְצאּו ְבֵני-ַהּנְ ֵאל.  ג ַוּיֵ

י ַהּיֹום ה' לֵֹקַח ֶאת-ֲאדֶֹניָך ֵמַעל  ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו, ֲהָיַדְעּתָ ּכִ

י, ֶהֱחׁשּו.  ד ַוּיֹאֶמר לֹו  ם-ֲאִני ָיַדְעּתִ ָך; ַוּיֹאֶמר ּגַ רֹאׁשֶ

ָלַחִני ְיִריחֹו, ַוּיֹאֶמר,  י ה' ׁשְ ב-ָנא ֹפה, ּכִ ע ׁשֵ הּו ֱאִליׁשָ ֵאִלּיָ

ׁשּו  ּגְ בֹאּו, ְיִריחֹו.  ה ַוּיִ ; ַוּיָ ָך ִאם-ֶאֶעְזֶבּךָ ַחי-ה' ְוֵחי-ַנְפׁשְ

ע, ַוּיֹאְמרּו  יִריחֹו, ֶאל-ֱאִליׁשָ ר-ּבִ ִביִאים ֲאׁשֶ ְבֵני-ַהּנְ

ָך;  י ַהּיֹום ה' לֵֹקַח ֶאת-ֲאדֶֹניָך ֵמַעל רֹאׁשֶ ֵאָליו, ֲהָיַדְעּתָ ּכִ

הּו  י, ֶהֱחׁשּו.  ו ַוּיֹאֶמר לֹו ֵאִלּיָ ם-ֲאִני ָיַדְעּתִ ַוּיֹאֶמר ּגַ

ָנה, ַוּיֹאֶמר, ַחי-ה' ְוֵחי- ְרּדֵ ָלַחִני ַהּיַ י ה' ׁשְ ב-ָנא ֹפה, ּכִ ׁשֵ

ים ִאיׁש  ֵניֶהם.  ז ַוֲחִמּשִׁ ְלכּו, ׁשְ ; ַוּיֵ ָך ִאם-ֶאֶעְזֶבּךָ ַנְפׁשְ

ֵניֶהם,  ֶגד, ֵמָרחֹוק; ּוׁשְ ַעְמדּו ִמּנֶ ִביִאים, ָהְלכּו, ַוּיַ ֵני ַהּנְ ִמּבְ

ְגלֹם  ְרּתֹו ַוּיִ הּו ֶאת-ַאּדַ ח ֵאִלּיָ ּקַ ן.  ח ַוּיִ ְרּדֵ ָעְמדּו ַעל-ַהּיַ

ֵניֶהם,  ַעְברּו ׁשְ ה; ַוּיַ ה ָוֵהּנָ ָחצּו ֵהּנָ ִים, ַוּיֵ ה ֶאת-ַהּמַ ּכֶ ַוּיַ

ע  הּו ָאַמר ֶאל-ֱאִליׁשָ ָחָרָבה.  ט ַוְיִהי ְכָעְבָרם, ְוֵאִלּיָ ּבֶ

ְך; ַוּיֹאֶמר  ַקח ֵמִעּמָ ֶטֶרם, ֶאּלָ ְך, ּבְ ה-ּלָ ַאל ָמה ֶאֱעׂשֶ ׁשְ

רּוֲחָך ֵאָלי.  י ַוּיֹאֶמר,  ַנִים ּבְ י-ׁשְ ע, ִויִהי ָנא ּפִ ֱאִליׁשָ

ְך, ְיִהי-ְלָך  ח ֵמִאּתָ ְרֶאה ֹאִתי ֻלּקָ אֹול; ִאם-ּתִ יָת ִלׁשְ ִהְקׁשִ

ה ֹהְלִכים ָהלֹוְך  ֵכן, ְוִאם-ַאִין, לֹא ִיְהֶיה.  יא ַוְיִהי, ֵהּמָ

ֵניֶהם;  ין ׁשְ ְפִרדּו ּבֵ ה ֶרֶכב-ֵאׁש ְוסּוֵסי ֵאׁש, ַוּיַ ר, ְוִהּנֵ ְוַדּבֵ

ע רֶֹאה, ְוהּוא  ָמִים.  יב ֶוֱאִליׁשָ ָ ְסָעָרה, ַהּשׁ הּו, ּבַ ַעל, ֵאִלּיָ ַוּיַ

יו, ְולֹא ָרָאהּו, עֹוד. ָרֵאל ּוָפָרׁשָ ְמַצֵעק ָאִבי ָאִבי ֶרֶכב ִיׂשְ

)מלכים ב', ב'( 

מה מיוחד בסוף דרכו של אליהו? ◆
מה עולה בגורלו של אליהו? ◆

מה תפקידו של אליהו לפי ספר מלאכי? ◆

אפשר להניח שדווקא אליהו נבחר לתפקיד המחזיר בתשובה בהזדמנות האחרונה, מפני שהוא היה קנאי גדול 
לאלוהים, אך גם מפני שהוא היחיד שיכול לבוא מהעולם האלוהי לעולם בני האדם – מפני שהוא אף פעם לא 

מת. כך מתחיל המיתוס של אליהו כשליח האל בעולם הזה.

3. שובו של אליהו

כבר במקרא מתחיל להתגלגל המיתוס של אליהו הנביא. מלאכי, אחרון נביאי תרי-עשר, מנבא שהנביא אליה 
יבוא להזהיר את עם ישראל לפני יום הדין האיום והנורא:

ּנּור; ְוָהיּו ָכל-ֵזִדים  ּתַ א, ּבֵֹער ּכַ ה ַהּיֹום ּבָ י-ִהּנֵ יט ּכִ

א ָאַמר ה'  ָעה, ַקׁש, ְוִלַהט ֹאָתם ַהּיֹום ַהּבָ ה ִרׁשְ ְוָכל-ֹעׂשֵ

ר לֹא-ַיֲעזֹב ָלֶהם ׁשֶֹרׁש ְוָעָנף.  כ ְוָזְרָחה ָלֶכם  ְצָבאֹות, ֲאׁשֶ

ְכָנֶפיָה; ִויָצאֶתם  א, ּבִ ֶמׁש ְצָדָקה, ּוַמְרּפֵ ִמי, ׁשֶ ִיְרֵאי ׁשְ

י-ִיְהיּו  ִעים--ּכִ ק.  כא ְוַעּסֹוֶתם ְרׁשָ ֶעְגֵלי ַמְרּבֵ ם, ּכְ ּתֶ ּוִפׁשְ

ה, ָאַמר  ר ֲאִני ֹעׂשֶ ּיֹום ֲאׁשֶ ּפֹות ַרְגֵליֶכם:  ּבַ ַחת ּכַ ֵאֶפר, ּתַ

ה' ְצָבאֹות.

יִתי אֹותֹו ְבֹחֵרב  ר ִצּוִ י, ֲאׁשֶ ה ַעְבּדִ כב ִזְכרּו, ּתֹוַרת ֹמׁשֶ

ה ָאֹנִכי ׁשֵֹלַח  ִטים.  כג ִהּנֵ ּפָ ים ּוִמׁשְ ָרֵאל, ֻחּקִ ל-ִיׂשְ ַעל-ּכָ

דֹול,  ִביא--ִלְפֵני, ּבֹוא יֹום ה', ַהּגָ ה ַהּנָ ָלֶכם, ֵאת ֵאִלּיָ

ִנים ַעל- ִנים, ְוֵלב ּבָ יב ֵלב-ָאבֹות ַעל-ּבָ ְוַהּנֹוָרא.  כד ְוֵהׁשִ

יִתי ֶאת-ָהָאֶרץ ֵחֶרם. ן-ָאבֹוא, ְוִהּכֵ ֲאבֹוָתם--ּפֶ

)מלאכי, ג'(

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆

2. סופו של אליהו 
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ב. אליהו בחז"ל

1. אליהו מביא את אחרית הימים ותחיית המתים

2. אליהו מסתובב בעולם ו"גילוי אליהו"

בסיפורים רבים בגמרא ניתן לראות שאליהו הפך לשליח האלים – הוא מסתובב בעולם ועוזר לחכמים ברגעי 
מצוקה, הוא יכול להתחפש ולשנות את צורתו, הוא מלמד חכמים דברי חכמה והלכה ועוד ועוד. כמו כן, אליהו 

מתגלה רק לאנשים מוסריים וצדיקים, ולכן בקבלה "גילוי אליהו" הפך ברבות השנים להישג נחשב ואקסקלוסיבי 
שמעיד על מעלה רוחנית גבוהה מאוד.

3. הקשר בין אליהו לברית

פנחס בן יאיר אומר זריזות מביאה לידי נקיות ונקיות 

מביאה לידי טהרה וטהרה מביאה לידי פרישות 

ופרישות מביאה לידי קדושה וקדושה מביאה לידי 

ענוה וענוה מביאה לידי יראת חטא ויראת חטא 

מביאה לידי חסידות וחסידות מביאה לידי רוח הקדש 

ורוח הקדש מביאה לידי תחיית המתים ותחיית 

המתים בא על ידי אליהו זכור לטוב אמן:

)משנה מסכת סוטה, פרק ט'(

מפרקי ר' אליעזר בן הורקנוס ויאמר קנא קנאתי לה' 

)מ"א י"ט י"ד(, אמר הקדוש ברוך הוא לאליהו ]...[ 

אתה מקנא קנאתי, חייך ]אני משביע אותך[ שאין 

עושין ישראל ברית מילה עד שתהא רואה בעיניך, 

מכאן תקנו חכמים להיות עושין מושב כבוד לאליהו 

שהוא מלאך הברית, שנאמר ומלאך הברית וגו' 

)מלאכי ג' א'(.

)מדרש אגדה )בובר( במדבר פרק כה ד"ה ]יג[ "והיתה לו"(

וכן שני כלים אחד יפה מנה ואחד יפה אלף זוז ]פי 

עשרה ממנה[ זה אומר יפה שלי וזה אומר יפה שלי, 

נותן את הקטן לאחד מהן ומתוך הגדול נותן דמי קטן 

לשני והשאר יהא מונח עד שיבא אליהו אמר רבי 

יוסי אם כן מה הפסיד הרמאי אלא הכל יהא מונח עד 

שיבא אליהו:

)משנה מסכת עדויות, פרק ח' משנה ז'(

מה ההבדל בין התפקיד של אליהו בספר מלאכי לבין תפקידו במשנה הזו? ◆
האם ניתן להציע הסבר להיפוך שהתחולל? ◆

למה אלוהים משביע את אליהו להגיע לכל ברית מילה? ◆
האם יכול להיות שמנהג הכסא לאליהו בברית מילה הוא בעצם העונש והתיקון של קנאת אליהו? ◆

איך אפשר להבין את הביטוי: "עד שיבוא אליהו"? נסו לחשוב על ביטוי עכשווי ויום-יומי מקביל. ◆

אטימולוגיה עממית מקובלת טוענת שהמונח "תיקו", המסמל מחלוקת שלא ניתן להכריע בה, הוא למעשה ראשי 
תיבות של "תשבי יתרץ קושיות ומענות ]או "ובעיות"[". זו אמנם שגיאה, ומקור הביטוי הוא מארמית: תיקו – 

תעמוד, תהיה קיימת, אך גם כאן ניתן לראות את הקישור המיתי החזק בין אליהו לבין אחרית הימים.

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆
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ג. אליהו בליל הסדר

האדם הפשוט "פוגש" את אליהו בשלושה אירועים מרכזיים: ברית מילה, מוצאי שבתות וליל הסדר.

נראה שכבר בימי חז"ל אליהו הנביא נקשר בברית המילה, אך לא ברור מתי בדיוק הוא הגיע לשני האירועים 
הנוספים. 

מדוע לדעתכם אליהו הנביא מקושר למוצאי שבתות? )נסו לחשוב על השעה המיוחדת בין קודש לחול ובין  ◆
יום ללילה(. 

למעוניינים בהרחבה – קיראו את הפיוט "אליהו הנביא" למוצאי שבת, הנפתח במילים: "ֵאלִיָּהוּ ַהנָּבִיא ֵאלִיָּהוּ  ◆
ן ָדּוִד". י ֵאלִיָּהוּ ַהגִּלְעִָדי בְִּמֵהָרה יָבֹא ֵאלֵינוּ עִם ָמִשׁיַח בֶּ ְשׁבִּ ַהִתּ

כאמור, אליהו הנביא מקושר גם לליל הסדר, במנהג שכנראה החל לפני כמה מאות שנים בלבד. מדוע  ◆
לדעתכם קשרו את אליהו לליל הסדר?

על קרבן הפסח נאמר:

מזיגת הכוס לאליהו ופתיחת הדלת נעשים כאשר אומרים בהגדה:

בתלמוד הבבלי מופיעה האמירה הבאה:

ה ֶפַסח ַליהָוה ִהּמֹול לֹו ָכל ָזָכר ְוָאז  ר ְוָעָשׂ ָך ֵגּ "ְוִכי ָיגּור ִאְתּ

ֶאְזַרח ָהָאֶרץ ְוָכל ָעֵרל לֹא יֹאַכל ּבֹו"  תֹו ְוָהָיה ְכּ ִיְקַרב ַלֲעשֹׂ

)שמות י"ב, מ"ח(

ר  ר לֹא ְיָדעּוָך ְוַעל־ַמְמָלכֹות ֲאֶשׁ ֹפְך ֲחָמְתָך ֶאל־ַהּגֹוִים ֲאֶשׁ "ְשׁ

ָפְך־ ּמּו. ְשׁ י ָאַכל ֶאת־ַיֲעקֹב ְוֶאת־ָנֵוהּו ֵהַשׁ ְמָך לֹא ָקָראּו. ִכּ ִשׁ ְבּ

ַחת  ִמיֵדם ִמַתּ ַאף ְוַתְשׁ ְרדֹף ְבּ יֵגם. ִתּ ָך ַיִשּׂ ֲעֵליֶהם ַזֲעֶמָך ַוֲחרֹון ַאְפּ

ֵמי ה'" )קטע זה מורכב מפסוקים מתהילים וממגילת איכה( ְשׁ

כבר מובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות 

ולא בערבי ימים טובים מפני הטורח.

)תלמוד בבלי, מסכת עירובין, דף מ"ג עמ' ב(

האם יש בכך הסבר נוסף לקשר בין אליהו הנביא לפסח? )חשבו על ברית המילה( ◆
כמו כן, חישבו על כך שפסח הוא חג החירות והגאולה – מה הקשר אם כך לאליהו? ◆

האם יש בפסוקים אלה קשר לאליהו? ◆

האם ליל הסדר נחשב ל"ערב יום טוב"? ◆
מה הכוונה לדעתכם ב"מפני הטורח"? יש שהסבירו שלכן אליהו הנביא מקבל כוס יין, כדי "לפצות" על הטורח  ◆

שבהגעה בליל חג.

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆
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ד. גלגולים מודרניים של מיתוס אליהו הנביא

המיתוס של אליהו המשיך להתגלגל מהמקרא ועד ימינו לא רק בעולם הדתי. במאה השנים האחרונות נכתבו 
שירים רבים על אליהו הנביא, המחדשים דבר מה במיתוס של אליהו הנביא.

ראו למשל את השיר המפורסם של לאה גולדברג, "ערב מול גלעד" )המוכר בלחנו של מיקי גבריאלוב(, שאיננו 
קשור לפסח ונכתב בשנת 1938 אחרי שביקרה בבית הילדים של קיבוץ אפיקים: 

לאה נאור תיארה בשירה )המוכר בלחן של נורית הירש ובביצועים של יפה ירקוני וירדנה ארזי( ילד המחכה לבואו 
של אליהו הנביא בליל הסדר:

ֵבִדים, ְך ּכְ ל ּכָ  ָהִאיָלנֹות ּכָ

ים, ּדִ ִרי ֶאת ַהּבַ  ּכֹוֵפף ַהּפְ

יָעה, ְרּגִ ָעה ַהּמַ ָ  זֹו ַהּשׁ

ָלִדים. ִמים ַהּיְ ּה ִנְרּדָ ּבָ

ְלָעד ְקָעה ִמן ַהּגִ  ֶאל ַהּבִ

ֹחר ְוַרְך ָיַרד,  ָטֶלה ׁשָ

יר – ּדִ ה ּפֹוָעה, ּבֹוָכה ּבַ ְבׂשָ  ּכִ

ר ָאַבד. ט ֲאׁשֶ ָנּה ַהּקָ ֶזה ּבְ

 ָיׁשּוב ָטֶלה ֶאל ֵחיק ָהֵאם,

יר ְוֵיָרֵדם, ּדִ ב ּבַ ּכַ  ִיׁשְ

ק אֹותֹו – ּשַׁ ה ּתִ ְבׂשָ  ְוַהּכִ

ם. ׁשֵ ְקָרא אֹותֹו ּבְ ְוִהיא ּתִ

ים, ּדִ ין ַהּבַ ִיל ּבֵ ר ַהּלַ  ִנְסּתַ

ְלָעִדי ִביא ַהּגִ  ְוַהּנָ

ְקָעה  יֹוֵרד ּדּוָמם ֶאל ַהּבִ

ָלִדים. ַנת ַהּיְ ׁשְ ַלְחזֹות ּבִ

ֶדר ִיְקֶרה ִלי ַהֵנס. ֵליל ַהֵסּ  ְבּ

ֵנס. ֶלת ְוהּוא ִיָכּ ח ֶאת ַהֶדּ  ֶאְפַתּ

א ֶאת ַהּכֹוס, ֶאת ּכֹוס ְזָהבֹו,  ֲאַמֵלּ

ָיבֹוא. ְולֹא ֵאָרֵדם ִלְפֵני ֶשׁ

ִביא  ֵאִלָיהּו ַהָנּ

ִביא?  ֵאיְך ָיבֹוא, ּוַמה ָיּ

ִביא. ֵאִלָיהּו ַהָנּ

יִתי ִלְראֹות ֵלָמה ִחִכּ ָנה ְשׁ  ָשׁ

מּונֹות, ְתּ הּוא ַבּ מֹו ֶשׁ ֱאֶמת ְכּ  ִאם הּוא ֶבּ

ל ָזָהב,  ִעם ָזָקן ָלָבן ְוֵאזֹור ֶשׁ

ִביב ְלָפָניו. ִאיר ִמָסּ ֵמּ ְואֹור ֶשׁ

ִביא… ֵאִלָיהּו ַהָנּ

ָנה עֹוד ָהִייִתי ָקָטן.   ִלְפֵני ָשׁ

ַמן. ע ִלְפֵני ַהְזּ י ֶרַגּ ְמִתּ  ִנְרַדּ

ס. ה ִיְקֶרה ִלי ַהֵנּ ַסח ַהֶזּ ֶפּּ  ַאְך ַבּ

ֵנס. ֶלת ְוהּוא ִיָכּ ח ֶאת ַהֶדּ ֶאְפַתּ

ִביא… ֵאִלָיהּו ַהָנּ

מה מחדשת לאה גולדברג לגבי אליהו? ◆
למה היא משתמשת דווקא בדמותו? ◆
האם אליהו יותר דומה לאם או לטלה האובד? ◆

איך נראה אליהו הנביא מנקודת המבט הילדית? ◆
מה הבית השני מוסיף על דמותו של אליהו הנביא )שלא נמצא במקרא ובמדרשים(? ◆

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆
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בעיניי, השיר המרגש ביותר שעושה שימוש בדמותו של אליהו הנביא הוא שיר של המשורר נתן אלתרמן 
שפורסם ב"טור השביעי" בפסח של שנת 1948, בימי מלחמת השחרור ורגע לפני הכרזת העצמאות. אלתרמן 

כתב את השיר לאחר ששהה בליל הסדר עם יחידה קרבית של הפלמ"ח. הפלמ"ח לא הקפיד על ליל סדר 
כהלכתו, אך הדפיס והוציא הגדות בנוסח עצמאי. הגדות אלה, שיצאו במספר נוסחים שונים, משלבות בתוכן 

חלקים מן ההגדה המסורתית, אך מוסיפות עליהם איורים מקוריים, דברים של הוגים ציוניים כמו ברל כצנלסון 
ופרישמן, שירי משוררים שביניהם ביאליק ושלונסקי, המחזות וקטעי קריאה לילדים, שירים מסורתיים לצד שירי 

תקומה, דברי יזכור לחללים ולנופלים וקטעים מן התנ"ך.

בשיר, שזכה לעדנה מסוימת מספר שנים לאחר מותו של אלתרמן, כאשר הולחן על ידי יאיר מילר והושר בפי 
דורית ראובני בפסטיבל הזמר של שנת 1974, מתאר אלתרמן מפגש המתרחש בין אותם לוחמים, הקוראים 

בהגדות החדשות בנוסח הפלמ"ח, לבין אליהו המגיע כמנהגו בליל הסדר:

ִמיד ָעְברֹו ִמּתָ ב, ּכְ יַע, ַהּסָ  הּוא ַיּגִ

ֶרת – ֵאזֹור-ְוַאּדֶ ָרֵאל, ּבְ י ִיׂשְ ּתֵ  ַעל ּבָ

ְלַחן ַהְיִחיָדה ָהִעְבִרית  הּוא ָיבֹוא ֶאל ׁשֻ

ן ת ָעׁשָ  ַהּלֹוֶבׂשֶ

 ְוָעָפר

ְועֹוֶפֶרת.

ְנָהג. ּמִ יט ֶאל ּכֹוסֹו ּכַ ד הּוא יֹוׁשִ  ֶאת ַהּיָ

ַתח ה. ּוַבּפֶ ֻלּגָ קּום ְלָפָניו ַהּפְ  ּדֹם ּתָ

ל ָחג ל ָזָהב ְוׁשֶ יָרה ׁשֶ ִדְמָעה ַאּדִ  ּכְ

ֵרַח ִיְבַער  ַהּיָ

ַסח. ל ּפֶ ָרִקיַע ׁשֶ ּבְ

ל ֵליל ִמְלָחָמה בֹּהַ ׁשֶ ָרִקיַע ּגָ  ּבְ

ִין. ֵרַח ִיְבַער. ְוָאְדָמה ֵעין ַהּיָ  ַהּיָ

ה ִהְזִקין ִעם ִזְקַנת ָהֻאּמָ ב ׁשֶ  ְוַהּסָ

ִיל. ּה ֶזה-ַהּלָ עֹוֵמד ַעל ַעְרׂשָ ֵצא ּכְ  ִיּמָ

יט ְוִיּדֹם.  ַיֲעֹמד ִלְבִלי נֹוַע. ַיּבִ

ר.  לֹא ָדָבר ְיַדּבֵ

ְפתֹוַתִים.  ַרק ַיְרִעיד ׂשִ

קֹום ּמָ ד-ּבַ אּוַלי ַהְמַפּקֵ י ׁשֶ  ַאף ַעל ּפִ

ִים. ּתַ ים-ׁשְ ד לּו ָאַמר ִמּלִ לֹא ָהָיה ִמְתַנּגֵ

ָדה, – ְלָחן ַהּגָ ב ָאז ִיְרֶאה ַעל ׁשֻ  ְוַהּסָ

ה? יֶרּנָ סֶֹרת ִהיא... ֵאיְך ַיּכִ ּמָ לֹא ּכַ  ְקָצת ׁשֶ

יק ָהעֹוֶנה ְלֵהָדּה  ַאְך ַהֵהד ָהַעּתִ

ה. ר לֹא ָהָיה ַעד ֵהּנָ ֲאׁשֶ הּוא ָחָזק ּכַ

ל... ְלּגֵ ל, ִיְתּגַ ְלּגֵ ְרָחק ִיְתּגַ  ְוַהֵהד ִמּמֶ

ָעִרים ָהּמּוֶאֶרת ב ֶאל ְקבּוַצת ַהּנְ  ְוַהּסָ

ָרֵאל ח ִיׂשְ ּכַ  ִיְתּבֹוֵנן ְוֵיַדע: לֹא ִיׁשְ

ה ֶדר ַהּזֶ  ֶאת ַהּסֵ

ֶהָעטּור ּכֹוְבֵעי ֶגֶרב.

ף ין ֵמם-ֵמם ּוֵמם-ּכָ ב: ּבֵ  ְוִיְלַחׁש ָאז ַהּסָ

מֹוִני... ּכָ אּו ְלַקְדמֹון ׁשֶ  לֹא ַאְבִחיָנה... ׂשְ

ם-ָאב ְלָבָניו, ָרֵאל, ַהּמֵ  ֲאָבל צּור ִיׂשְ

ֶכם ֲעֵלי ֶלֶחם ָהֹעִני. ְיָבֵרְך ֶאת ַחּגְ

ה, ּמָ ה ַהּתַ ֻעּדָ ְלַחן ַהּסְ  ְיָבֵרְך ֶאת ׁשֻ

ֶדת, ה, ִאם חֹוָנה אֹו ַנּיֶ ֻלּגָ ל ּפְ  ְיָבֵרְך ּכָ

ה, ם ָלֻאּמָ  ְיָבֵרְך ֶאת ַהּכַֹח ַהּקָ

יָתּה ִעם ַחג ֵראׁשִ  ׁשֶ

ִנית ִהיא נֹוֶלֶדת. ֵ ּשׁ ּבַ

ב ה, ְוָינּוַע ַהּסָ ּפֹל ּדּוִמּיָ  – – ָאז ּתִ

ִדי,  ְוָיָצא ְוָחַמק ֶאל ֵמֵעֶבר ַלּוָ

 מּול ָיֵרַח ּבֹוֵער... ְוַאט ַאט ַאֲחָריו

ם ָצִדי. ַער ִיְסּגֹר ַהּמֵ ַ ֶאת ַהּשׁ

מה מסמל אליהו הנביא בשיר? ◆
האם גם לכך ניתן לקרוא "גילוי אליהו"? אם כן, מה זה אומר על החיילים? ◆
מה בין שני הקטבים: אליהו הנביא והחיילים הצעירים? ◆
האם כך אליהו הנביא המקראי, הקנאי והזועם, היה מגיב? ◆
איך אתם מבינים את סוף השיר? ◆
מה המשמעות ההיסטורית של השיר? ◆

 ◆   ◆    ◆


