אל ִי ָהו ּ הַנ ּ ָב ִיא אֵיך ְ י ָבוֹא ,וּמַה י ָּב ִיא?
ֵ
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?

 .1קנאותו 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.

ג וַ ַ ּי ְרא וַ ָ ּי ָקם וַ ֵ ּילֶ ְך ֶאל נַ ְפ ׁשוֹ וַ ָ ּיבֹא ְ ּב ֵאר ֶׁש ַבע ֲא ֶׁשר
לִ יהו ָּדה וַ ַ ּי ַ ּנח ֶאת נַ ֲערוֹ ָׁשם .ד וְ הוּא ָהלַ ְך ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ֶ ּד ֶר ְך

יא ָ
ֶאת ִמזְ ְ ּבח ֶֹת ָ
יך ָה ְרג ּו ֶב ָח ֶרב וָ ִאוָ ֵּתר ֲאנִ י
יך ָה ָרס ּו וְ ֶאת נְ ִב ֶ
אמר ֵצא וְ ָע ַמ ְד ָּת
לְ ַב ִ ּדי וַ יְ ַב ְק ׁש ּו ֶאת נַ ְפ ִׁשי לְ ַק ְח ָּת ּה .יא וַ ּיֹ ֶ

[א ָחד] וַ ִ ּי ְׁש ַאל ֶאת
יוֹ ם וַ ָ ּיבֹא וַ ֵ ּי ֶׁשב ַּת ַחת ר ֶֹתם אחת ֶ
אמר ַרב ַע ָּתה ה' ַקח נַ ְפ ִׁשי ִּכי לֹא טוֹ ב
נַ ְפ ׁשוֹ לָ מוּת וַ ּיֹ ֶ

ָב ָהר לִ ְפנֵ י ה' וְ ִה ֵ ּנה ה' ע ֵֹבר וְ רו ַּח ְ ּגדוֹ לָ ה וְ ָחזָ ק ְמ ָפ ֵרק
ָה ִרים ו ְּמ ַׁש ֵ ּבר ְסלָ ִעים לִ ְפנֵ י ה' לֹא ָברו ַּח ה' וְ ַא ַחר ָהרו ַּח
ַר ַע ׁש לֹא ָב ַר ַע ׁש ה' .יב וְ ַא ַחר ָה ַר ַע ׁש ֵא ׁש לֹא ָב ֵא ׁש ה'

ישן ַּת ַחת ר ֶֹתם ֶא ָחד וְ ִה ֵ ּנה
ָאנ ִֹכי ֵמ ֲאב ָֹתי .ה וַ ִ ּי ְׁש ַּכב וַ ִ ּי ַׁ
אמר לוֹ קוּם ֱאכוֹ ל .ו וַ ַ ּי ֵ ּבט וְ ִה ֵ ּנה
זֶ ה ַמלְ ָא ְך נֹגֵ ַע בּ וֹ וַ ּיֹ ֶ

וְ ַא ַחר ָה ֵא ׁש קוֹ ל ְ ּד ָמ ָמה ַד ָ ּקה .יג וַ יְ ִהי ִּכ ְׁשמ ַֹע ֵאלִ ָ ּיה ּו וַ ָ ּילֶ ט

אכל וַ ֵ ּי ְׁש ְּת וַ ָ ּי ָׁשב
ְמ ַר ֲא ׁשֹ ָתיו ֻעגַ ת ְר ָצ ִפים וְ ַצ ּ ַפ ַחת ָמיִ ם וַ ּיֹ ַ
אמר קוּם ֱאכֹל
וַ ִ ּי ְׁש ָּכב .ז וַ ָ ּי ָׁשב ַמלְ ַא ְך ה' ֵׁשנִ ית וַ ִ ּי ַ ּגע בּ וֹ וַ ּיֹ ֶ

ּ ָפנָ יו ְ ּב ַא ַ ּד ְר ּתוֹ וַ ֵ ּי ֵצא וַ ַ ּי ֲעמֹד ּ ֶפ ַתח ַה ְּמ ָע ָרה וְ ִה ֵ ּנה ֵאלָ יו קוֹ ל
אתי לַ יהוָ ה
אמר ַק ּ ֹנא ִק ֵ ּנ ִ
אמר ַמה ְּל ָך פֹה ֵאלִ ָ ּיהוּ .יד וַ ּיֹ ֶ
וַ ּיֹ ֶ

אכל וַ ִ ּי ְׁש ֶּתה וַ ֵ ּילֶ ְך ְ ּבכ ַֹח
ִּכי ַרב ִמ ְּמ ָך ַה ָ ּד ֶר ְך .ח וַ ָ ּי ָקם וַ ּיֹ ַ

ש ָר ֵאל ֶאת ִמזְ ְ ּבח ֶֹת ָ
יך
ית ָך ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ֱאל ֹ ֵהי ְצ ָבאוֹ ת ִּכי ָעזְ ב ּו ְב ִר ְ
יא ָ
יך ָה ְרג ּו ֶב ָח ֶרב וָ ִאוָ ֵּתר ֲאנִ י לְ ַב ִ ּדי וַ יְ ַב ְק ׁש ּו
ָה ָרס ּו וְ ֶאת נְ ִב ֶ

ָה ֲא ִכילָ ה ַה ִהיא ַא ְר ָ ּב ִעים יוֹ ם וְ ַא ְר ָ ּב ִעים לַ יְ לָ ה ַעד ַהר
ָה ֱאל ֹ ִהים ח ֵֹרב .ט וַ ָ ּיבֹא ָׁשם ֶאל ַה ְּמ ָע ָרה וַ ָ ּילֶ ן ָׁשם וְ ִה ֵ ּנה
אמר ַק ּ ֹנא
אמר לוֹ ַמה ְּל ָך פֹה ֵאלִ ָ ּיהוּ .י וַ ּיֹ ֶ
ְד ַבר ה' ֵאלָ יו וַ ּיֹ ֶ

ֶאת נַ ְפ ִׁשי לְ ַק ְח ָּת ּה.
(מלכים א' ,י"ט)

ש ָר ֵאל
ית ָך ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
אתי לַ יהוָ ה ֱאל ֹ ֵהי ְצ ָבאוֹ ת ִּכי ָעזְ ב ּו ְב ִר ְ
ִק ֵ ּנ ִ
◆

◆ ◆

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?
1

 .2סופו של אליהו
ת-אלִ ָ ּיהוּּ ַ ,ב ְס ָע ָרהַ ,ה ּ ָׁש ָמיִ ם; וַ ֵ ּילֶ ְך
א וַ יְ ִהיּ ְ ,ב ַה ֲעלוֹ ת ה' ֶא ֵ

יש
יהם  .ז וַ ֲח ִמ ּ ִׁשים ִא ׁ
ם-א ֶעזְ ֶבךָּ ; וַ ֵ ּילְ כוְּׁ ,שנֵ ֶ
נַ ְפ ְׁש ָך ִא ֶ

ֹאמר ֵאלִ ָ ּיה ּו ֶאל-
ן-ה ִ ּגלְ ָ ּגל  .ב וַ ּי ֶ
ישעִ ,מ ַ
ֵאלִ ָ ּיה ּו וֶ ֱאלִ ָׁ

יהם,
יאיםָ ,הלְ כוּ ,וַ ַ ּי ַע ְמד ּו ִמ ֶ ּנגֶ דֵ ,מ ָרחוֹ ק; ו ְּׁשנֵ ֶ
ִמ ְ ּבנֵ י ַה ְ ּנ ִב ִ
ת-אדַּ ְר ּתוֹ וַ ִ ּיגְ לֹם
ל-ה ַ ּי ְרדֵּ ן  .ח וַ ִ ּי ַ ּקח ֵאלִ ָ ּיה ּו ֶא ַ
ָע ְמד ּו ַע ַ

ֹאמר
ית-אל ,וַ ּי ֶ
ֵ
ד-ב
ישע ֵׁשב-נָ א פֹהִּ ,כי ה' ְׁשלָ ַחנִ י ַע ֵ ּ
ֱאלִ ָׁ
ם-א ֶעזְ ֶבךָּ ; וַ ֵ ּי ְרדוּּ ֵ ,בית-
ישעַ ,חי-ה' וְ ֵחי-נַ ְפ ְׁש ָך ִא ֶ
ֱאלִ ָׁ

יהם,
ת-ה ַּמיִ ם ,וַ ֵ ּי ָחצ ּו ֵה ָ ּנה וָ ֵה ָ ּנה; וַ ַ ּי ַע ְבר ּו ְׁשנֵ ֶ
וַ ַ ּי ֶּכה ֶא ַ
ישע
ל-אלִ ָׁ
ֶ ּב ָח ָר ָבה  .ט וַ יְ ִהי ְכ ָע ְב ָרם ,וְ ֵאלִ ָ ּיה ּו ָא ַמר ֶא ֱ
ָּ
ֹאמר
ה-ל ְךּ ְ ,ב ֶט ֶרםֶ ,א ָ ּל ַקח ֵמ ִע ָּמ ְך; וַ ּי ֶ
ְׁש ַאל ָמה ֶא ֱעשֶׂ

ישע,
ל-אלִ ָׁ
ית-אלֶ ,א ֱ
ֵ
ר-ב
יאים ֲא ֶׁש ֵ ּ
י-ה ְ ּנ ִב ִ
ֵאל  .ג וַ ֵ ּי ְצא ּו ְבנֵ ַ
ת-אדֹנֶ ָ
יך ֵמ ַעל
ֹאמר ּו ֵאלָ יוֲ ,היָ ַד ְע ָּת ִּכי ַה ּיוֹ ם ה' ל ֹ ֵק ַח ֶא ֲ
וַ ּי ְ
ֹאמר לוֹ
ם-אנִ י יָ ַד ְע ִּתיֶ ,ה ֱח ׁשוּ  .ד וַ ּי ֶ
ֹאמר ַ ּג ֲ
ֹאש ָך; וַ ּי ֶ
ר ֶׁ

ֹאמר,
י-שנַ יִ ם ְ ּברו ֲּח ָך ֵאלָ י  .י וַ ּי ֶ
יהי נָ א ּ ִפ ְׁ
ישע ,וִ ִ
ֱאלִ ָׁ
ם-ת ְר ֶאה א ִֹתי לֻ ָ ּקח ֵמ ִא ָּת ְך ,יְ ִהי-לְ ָך
ית לִ ְׁשאוֹ ל; ִא ִּ
ִה ְק ִׁש ָ

ֹאמר,
ישע ֵׁשב-נָ א פֹהִּ ,כי ה' ְׁשלָ ַחנִ י יְ ִריחוֹ  ,וַ ּי ֶ
ֵאלִ ָ ּיה ּו ֱאלִ ָׁ
ם-א ֶעזְ ֶבךָּ ; וַ ָ ּיבֹאוּ ,יְ ִריחוֹ   .ה וַ ִ ּי ְ ּג ׁש ּו
ַחי-ה' וְ ֵחי-נַ ְפ ְׁש ָך ִא ֶ

ם-איִ ן ,לֹא יִ ְהיֶ ה  .יא וַ יְ ִהיֵ ,ה ָּמה הֹלְ ִכים ָהלוֹ ְך
ֵכן ,וְ ִא ַ
יהם;
ב-א ׁש וְ סו ֵּסי ֵא ׁש ,וַ ַ ּי ְפ ִרד ּו ֵ ּבין ְׁשנֵ ֶ
וְ ַד ֵ ּבר ,וְ ִה ֵ ּנה ֶר ֶכ ֵ

ֹאמר ּו
ישע ,וַ ּי ְ
ל-אלִ ָׁ
ר-ב ִיריחוֹ ֶ ,א ֱ
יאים ֲא ֶׁש ִ ּ
י-ה ְ ּנ ִב ִ
ְבנֵ ַ
ת-אדֹנֶ ָ
ֹאש ָך;
יך ֵמ ַעל ר ֶׁ
ֵאלָ יוֲ ,היָ ַד ְע ָּת ִּכי ַה ּיוֹ ם ה' ל ֹ ֵק ַח ֶא ֲ

ישע ר ֶֹאה ,וְ הוּא
וַ ַ ּי ַעלֵ ,אלִ ָ ּיהוּּ ַ ,ב ְס ָע ָרהַ ,ה ּ ָׁש ָמיִ ם  .יב וֶ ֱאלִ ָׁ
ְמ ַצ ֵעק ָא ִבי ָא ִבי ֶר ֶכב יִ שְׂ ָר ֵאל ו ָּפ ָר ָׁשיו ,וְ לֹא ָר ָאהוּ ,עוֹ ד.

ֹאמר לוֹ ֵאלִ ָ ּיה ּו
ם-אנִ י יָ ַד ְע ִּתיֶ ,ה ֱח ׁשוּ  .ו וַ ּי ֶ
ֹאמר ַ ּג ֲ
וַ ּי ֶ
ֹאמרַ ,חי-ה' וְ ֵחי-
ֵׁשב-נָ א פֹהִּ ,כי ה' ְׁשלָ ַחנִ י ַה ַ ּי ְרדֵּ נָ ה ,וַ ּי ֶ
◆

(מלכים ב' ,ב')

◆ ◆

◆

◆מה מיוחד בסוף דרכו של אליהו?

◆

◆מה עולה בגורלו של אליהו?

 .3שובו 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:

י-ה ֵ ּנה ַה ּיוֹ ם ָ ּבא ,בּ ֵֹער ַּכ ַּתנּ וּר; וְ ָהי ּו ָכל-זֵ ִדים
יט ִּכ ִ

יתי אוֹ תוֹ ְבח ֵֹרב
כב זִ ְכרוּּ ,תוֹ ַרת מ ֶֹׁשה ַע ְבדִּ יֲ ,א ֶׁשר ִצ ִּו ִ

וְ ָכל-עֹשֵׂ ה ִר ְׁש ָעהַ ,ק ׁש ,וְ לִ ַהט א ָֹתם ַה ּיוֹ ם ַה ָ ּבא ָא ַמר ה'
ְצ ָבאוֹ תֲ ,א ֶׁשר לֹא-יַ ֲעזֹב לָ ֶהם ׁש ֶֹר ׁש וְ ָענָ ף  .כ וְ זָ ְר ָחה לָ ֶכם

ל-כל-יִ שְׂ ָר ֵאלֻ ,ח ִּקים ו ִּמ ְׁש ּ ָפ ִטים  .כג ִה ֵ ּנה ָאנ ִֹכי ׁשֹלֵ ַח
ַע ָּ
לָ ֶכםֵ ,את ֵאלִ ָ ּיה ַה ָ ּנ ִביא--לִ ְפנֵ י ,בּ וֹ א יוֹ ם ה'ַ ,ה ָ ּגדוֹ ל,

אתם
יצ ֶ
יה; וִ ָ
יִ ְר ֵאי ְׁש ִמיֶׁ ,ש ֶמ ׁש ְצ ָד ָקה ,ו ַּמ ְר ּ ֵפאּ ִ ,ב ְכנָ ֶפ ָ

ל-בנִ ים ,וְ לֵ ב ָ ּבנִ ים ַעל-
ב-אבוֹ ת ַע ָ ּ
וְ ַהנּ וֹ ָרא  .כד וְ ֵה ִׁשיב לֵ ָ

ים--כי-יִ ְהי ּו
ִּ
ו ִּפ ְׁש ֶּתםְּ ,כ ֶעגְ לֵ י ַמ ְר ֵ ּבק  .כא וְ ַע ּסוֹ ֶתם ְר ָׁש ִע

ת-ה ָא ֶרץ ֵח ֶרם.
יתי ֶא ָ
ן-אבוֹ א ,וְ ִה ֵּכ ִ
ם--פ ָ
ֶּ
ֲאבוֹ ָת

יכםּ ַ :ב ּיוֹ ם ֲא ֶׁשר ֲאנִ י עֹשֶׂ הָ ,א ַמר
ֵא ֶפרַּ ,ת ַחת ַּכ ּפוֹ ת ַרגְ לֵ ֶ

(מלאכי ,ג')

ה' ְצ ָבאוֹ ת.
◆

◆

◆ ◆

◆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.
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ב .אליהו בחז"ל
 .1אליהו מביא את אחרית הימים ותחיית המתים
פנחס בן יאיר אומר זריזות מביאה לידי נקיות ונקיות

מביאה לידי חסידות וחסידות מביאה לידי רוח הקדש

מביאה לידי טהרה וטהרה מביאה לידי פרישות

ורוח הקדש מביאה לידי תחיית המתים ותחיית

ופרישות מביאה לידי קדושה וקדושה מביאה לידי

המתים בא על ידי אליהו זכור לטוב אמן:

ענוה וענוה מביאה לידי יראת חטא ויראת חטא
◆

(משנה מסכת סוטה ,פרק ט')

◆ ◆

◆

◆מה ההבדל בין התפקיד של אליהו בספר מלאכי לבין תפקידו במשנה הזו?

◆

◆האם ניתן להציע הסבר להיפוך שהתחולל?

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

יוסי אם כן מה הפסיד הרמאי אלא הכל יהא מונח עד

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

שיבא אליהו:

נותן את הקטן לאחד מהן ומתוך הגדול נותן דמי קטן

(משנה מסכת עדויות ,פרק ח' משנה ז')

לשני והשאר יהא מונח עד שיבא אליהו אמר רבי
◆

◆

◆ ◆

◆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.

 .2אליהו 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.

 .3הקשר בין אליהו לברית
מפרקי ר' אליעזר בן הורקנוס ויאמר קנא קנאתי לה'

מכאן תקנו חכמים להיות עושין מושב כבוד לאליהו

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

שהוא מלאך הברית ,שנאמר ומלאך הברית וגו'

אתה מקנא קנאתי ,חייך [אני משביע אותך] שאין

(מלאכי ג' א').

עושין ישראל ברית מילה עד שתהא רואה בעיניך,
◆

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

◆ ◆

◆

◆למה אלוהים משביע את אליהו להגיע לכל ברית מילה?

◆

◆האם יכול להיות שמנהג הכסא לאליהו בברית מילה הוא בעצם העונש והתיקון של קנאת אליהו?
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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).
ּ
ּ
אל ִי ָהו ּ
אל ִי ָהו ּ הַנ ּ ָב ִיא ֵ
◆למעוניינים בהרחבה – קיראו את הפיוט "אליהו הנביא" למוצאי שבת ,הנפתח במיליםֵ " :
ח בֶּן ָדּו ִד".
שׁי ַ
מ ִ
אל ֵינו ּ עִם ָ
הרָה י ָב ֹא ֵ
מ ֵ
אל ִי ָּהו ּ הַג ּ ִלְעָדִי ּב ִ ְ
שבִּי ֵ
ה ִּת ְ ׁ
ַ

◆

◆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:
"וְ כִ י יָ גוּר ִא ְּת ָך ֵ ּגר וְ ָע ָ ׂשה ֶפ ַסח לַ יהוָ ה ִה ּמוֹ ל לוֹ כָ ל זָ כָ ר וְ ָאז
יִ ְק ַרב לַ ֲע ֹׂשתוֹ וְ ָהיָ ה ְּכ ֶאזְ ַרח ָה ָא ֶרץ וְ כָ ל ָע ֵרל לֹא יֹאכַ ל בּ וֹ "
◆

(שמות י"ב ,מ"ח)

◆ ◆

◆

◆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?

מזיגת הכוס לאליהו ופתיחת הדלת נעשים כאשר אומרים בהגדה:
ל־מ ְמלָ כוֹ ת ֲא ֶׁשר
ל־הגּ וֹ יִ ם ֲא ֶׁשר לֹא יְ ָדעו ָּך וְ ַע ַ
"שפ ְֹך ֲח ָמ ְת ָך ֶא ַ
ְׁ
ְ ּב ִׁש ְמ ָך לֹא ָק ָראוִּּ .כי ָאכַ ל ֶאת־יַ ֲעקֹב וְ ֶאת־נָ וֵ ה ּו ֵה ַׁש ּמוְּׁ .ש ָפך־ְ
◆

◆

יהם זַ ֲע ֶמ ָך וַ ֲחרוֹ ן ַא ּ ְפ ָך יַ ּ ִ ׂשיגֵ םִּ .ת ְרדֹף ְ ּב ַאף וְ ַת ְׁש ִמ ֵידם ִמ ַּת ַחת
ֲעלֵ ֶ
ְׁש ֵמי ה'" (קטע זה מורכב מפסוקים מתהילים וממגילת איכה)

◆ ◆

◆האם יש בפסוקים אלה קשר לאליהו?

בתלמוד הבבלי מופיעה האמירה הבאה:
(תלמוד בבלי ,מסכת עירובין ,דף מ"ג עמ' ב)

כבר מובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות
ולא בערבי ימים טובים מפני הטורח.
◆

◆ ◆

◆

◆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  1938אחרי שביקרה בבית הילדים של קיבוץ אפיקים:

ָה ִאילָ נוֹ ת ָּכל ָּכ ְך ְּכ ֵב ִדים,

יָ ׁשוּב ָטלֶ ה ֶאל ֵחיק ָה ֵאם,

כּ וֹ ֵפף ַה ּ ְפ ִרי ֶאת ַה ַ ּבדִּ ים,

יִ ְׁש ַּכב ַ ּבדִּ יר וְ יֵ ָר ֵדם,

יעה,
זוֹ ַה ּ ָׁש ָעה ַה ַּמ ְר ִ ּג ָ

וְ ַה ִּכ ְבשָׂ ה ִּת ּ ַׁשק אוֹ תוֹ –

ָ ּב ּה נִ ְרדָּ ִמים ַה ְ ּילָ ִדים.

וְ ִהיא ִּת ְק ָרא אוֹ תוֹ ְ ּב ֵׁשם.

ֶאל ַה ִ ּב ְק ָעה ִמן ַה ִ ּגלְ ָעד
ָטלֶ ה ָׁשחֹר וְ ַר ְך יָ ַרד,

נִ ְס ַּתר ַה ַ ּליִ ל ֵ ּבין ַה ַ ּבדִּ ים,
וְ ַה ָ ּנ ִביא ַה ִ ּגלְ ָע ִדי

ִּכ ְבשָׂ ה ּפוֹ ָעה ,בּ וֹ כָ ה ַ ּבדִּ יר –

יוֹ ֵרד דּ ו ָּמם ֶאל ַה ִ ּב ְק ָעה

זֶ ה ְ ּבנָ ּה ַה ָ ּקט ֲא ֶׁשר ָא ַבד.

לַ ְחזוֹ ת ִ ּב ְׁשנַ ת ַה ְ ּילָ ִדים.

◆

◆ ◆

◆

◆מה מחדשת לאה גולדברג לגבי אליהו?

◆

◆למה היא משתמשת דווקא בדמותו?

◆

◆האם אליהו יותר דומה לאם או לטלה האובד?

לאה נאור תיארה בשירה (המוכר בלחן של נורית הירש ובביצועים של יפה ירקוני וירדנה ארזי) ילד המחכה לבואו
של אליהו הנביא בליל הסדר:
ֵאלִ יָ ה ּו ַה ָנ ִּביא…

ְ ּבלֵ יל ַה ֵּס ֶדר יִ ְק ֶרה לִ י ַהנֵ ס.
ֶא ְפ ַּתח ֶאת ַה ֶ ּדלֶ ת וְ הוּא יִ ָּכנֵ ס.

יתי ָק ָטן.
לִ ְפנֵ י ָׁשנָ ה עוֹ ד ָהיִ ִ

ֲא ַמ ֵ ּלא ֶאת ַהכּ וֹ סֶ ,את כּ וֹ ס זְ ָהבוֹ ,
וְ לֹא ֵא ָר ֵדם לִ ְפנֵ י ֶׁשיָ בוֹ א.

נִ ְר ַ ּד ְמ ִּתי ֶר ַ ּגע לִ ְפנֵ י ַהזְ ַּמן.
ַא ְך ַ ּב ּ ֶפ ַסח ַהזֶ ּה יִ ְק ֶרה לִ י ַה ֵנּס.
ֶא ְפ ַּתח ֶאת ַה ֶ ּדלֶ ת וְ הוּא יִ ָּכנֵ ס.

ֵאלִ יָ ה ּו ַה ָנ ִּביא
ֵא ְ
יך יָ בוֹ א ,ו ַּמה ָ ּי ִביא?

ֵאלִ יָ ה ּו ַה ָנ ִּביא…

ֵאלִ יָ ה ּו ַה ָנ ִּביא.
יתי לִ ְראוֹ ת
ָׁשנָ ה ְׁשלֵ ָמה ִח ִּכ ִ
ִאם הוּא ֶ ּב ֱא ֶמת ְּכמוֹ ֶׁשהוּא ַ ּב ְּתמוּנוֹ ת,
ִעם זָ ָקן לָ ָבן וְ ֵאזוֹ ר ֶׁשל זָ ָהב,
וְ אוֹ ר ֶׁש ֵּמ ִאיר ִמ ָּס ִביב לְ ָפנָ יו.
◆

◆ ◆

◆

◆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  ,1948בימי 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  ,1974מתאר אלתרמן מפגש המתרחש בין אותם לוחמים ,הקוראים
בהגדות החדשות בנוסח הפלמ"ח ,לבין אליהו המגיע כמנהגו בליל הסדר:

יעַ ,ה ָּסבְּ ,כ ָע ְברוֹ ִמ ָּת ִמיד
הוּא יַ ִ ּג ַ

וְ ַה ֵהד ִמ ֶּמ ְר ָחק יִ ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל ,יִ ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל...

ַעל ָ ּב ֵּתי יִ שְׂ ָר ֵאלּ ְ ,ב ֵאזוֹ ר-וְ ַאדֶּ ֶרת –
הוּא יָ בוֹ א ֶאל ׁ ֻשלְ ַחן ַהיְ ִח ָידה ָה ִע ְב ִרית

וְ ַה ָּסב ֶאל ְקבו ַּצת ַה ְ ּנ ָע ִרים ָה ּמו ֶּא ֶרת
יִ ְתבּ וֹ נֵ ן וְ יֵ ַדע :לֹא יִ ְׁש ַּכח יִ שְׂ ָר ֵאל

ַה ּלוֹ ֶבשֶׂ ת ָע ָׁשן

ֶאת ַה ֵּס ֶדר ַה ֶּזה

וְ ָע ָפר

ֶה ָעטוּר כּ וֹ ְב ֵעי גֶ ֶרב.

וְ עוֹ ֶפ ֶרת.

ם-כף
ם-מם ו ֵּמ ָּ
וְ יִ לְ ַח ׁש ָאז ַה ָּסבּ ֵ :בין ֵמ ֵ
לֹא ַא ְב ִחינָ ה ...שְׂ א ּו לְ ַק ְדמוֹ ן ֶׁש ָּכמוֹ נִ י...

ֶאת ַה ָ ּיד הוּא יוֹ ִׁשיט ֶאל כּ וֹ סוֹ ַּכ ִּמנְ ָהג.

ם-אב לְ ָבנָ יו,
ֲא ָבל צוּר יִ שְׂ ָר ֵאלַ ,ה ֵּמ ָ
יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַח ְ ּגכֶ ם ֲעלֵ י לֶ ֶחם ָהעֹנִ י.

דּ ֹם ָּתקוּם לְ ָפנָ יו ַה ּ ְפלֻ ָ ּגה .ו ַּב ּ ֶפ ַתח
ְּכ ִד ְמ ָעה ַאדִּ ָירה ֶׁשל זָ ָהב וְ ֶׁשל ָחג
ַה ָ ּי ֵר ַח יִ ְב ַער
יע ֶׁשל ּ ֶפ ַסח.
ְ ּב ָר ִק ַ

יְ ָב ֵר ְך ֶאת ׁ ֻשלְ ַחן ַה ְּס ֻעדָּ ה ַה ַּת ָּמה,
יְ ָב ֵר ְך ָּכל ּ ְפלֻ ָ ּגהִ ,אם חוֹ נָ ה אוֹ נַ ֶ ּי ֶדת,

יע ָ ּגב ַֹּה ֶׁשל לֵ יל ִמלְ ָח ָמה
ְ ּב ָר ִק ַ

יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַהכּ ַֹח ַה ָ ּקם לָ ֻא ָּמה,

ַה ָ ּי ֵר ַח יִ ְב ַער .וְ ָא ְד ָמה ֵעין ַה ָ ּייִ ן.

ית ּה
אש ָ
ֶׁש ִעם ַחג ֵר ִׁ

וְ ַה ָּסב ֶׁש ִהזְ ִקין ִעם זִ ְקנַ ת ָה ֻא ָּמה

ַ ּב ּ ֵׁשנִ ית ִהיא נוֹ לֶ ֶדת.

ה-ה ָ ּליִ ל.
יִ ָּמ ֵצא ְּכעוֹ ֵמד ַעל ַע ְרשָׂ ּה זֶ ַ

– – ָאז ִּת ּפֹל דּ ו ִּמ ָ ּיה ,וְ יָ נו ַּע ַה ָּסב

יַ ֲעמֹד לִ ְבלִ י נוֹ ַע .יַ ִ ּביט וְ יִ דּ ֹם.
לֹא ָד ָבר יְ ַד ֵ ּבר.

וְ יָ ָצא וְ ָח ַמק ֶאל ֵמ ֵע ֶבר לַ ָ ּו ִדי,
מוּל יָ ֵר ַח בּ וֹ ֵער ...וְ ַאט ַאט ַא ֲח ָריו

ַרק יַ ְר ִעיד שִׂ ְפתוֹ ַתיִ ם.

ֶאת ַה ּ ַׁש ַער יִ ְס ּגֹר ַה ֵּמם ָצ ִדי.

ד-ב ָּמקוֹ ם
ַאף ַעל ּ ִפי ֶׁשאוּלַ י ַה ְמ ַפ ֵ ּק ַ ּ
ים-ש ַּתיִ ם.
לֹא ָהיָ ה ִמ ְתנַ ֵ ּגד ל ּו ָא ַמר ִמ ִּל ְׁ
וְ ַה ָּסב ָאז יִ ְר ֶאה ַעל ׁ ֻשלְ ָחן ַה ָ ּג ָדה– ,
ְק ָצת ֶׁשלֹא ַּכ ָּמס ֶֹרת ִהיאֵ ...א ְ
יך יַ ִּכ ֶיר ָ ּנה?
ַא ְך ַה ֵהד ָה ַע ִּתיק ָהעוֹ נֶ ה לְ ֵה ָד ּה
הוּא ָחזָ ק ַּכ ֲא ֶׁשר לֹא ָהיָ ה ַעד ֵה ָ ּנה.
◆

◆ ◆

◆

◆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?
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