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על השיעור:
נספר על הקוצקער ותלמידיו בהקשר של ביקור אליהו.

רגע השיא,  והכנה לקראת  ותפקידיו  הנביא  היכרות עם אליהו  נושא השיעור:  נציב את 
ביקורו של אליהו בביתנו בליל הסדר.

נוביל שיעור במהלכו: 

א. נכיר לעומק את דמותו של אליהו בתנ"ך, נזכיר את היותו חי ופועל בתוכנו גם כיום, 
ונסביר מדוע דווקא הוא האיש שיופיע באחרית הימים ויודע על ביאת המשיח.

ב. נבין את משמעות פתיחת הדלת )מעבר מחלקו הראשון של הסדר, הודאה על העבר, 
לחלקו השני - הודאה וציפייה לעתיד( ונתכונן לקראתה )נלמד על כמה חשוב הרגע הזה 

לבקשת בקשות, שהעיקר הוא רוחניות, והעיקר עיקרים זה משיח(.

פתגהמ
הרבי מקוצק היה ידוע בחריפות ובשנינות שלו.

אליהו  ויתגלה  יופיע  השנה  כי  הפסח  חג  לקראת  לחסידיו  הבטיח  הוא  השנים,  באחת 
הנביא בבית מדרשו בעת פתיחת הדלת. עד כניסת החג השמועה עשתה לה כנפיים והמוני 
חסידים נקבצו ובאו לקוצק. גם בעלי משפחות קיבלו רשות להגיע, כשנשותיהם מבינות 

לליבם. אחרי הכל, לא בכל יום פוגשים באליהו הנביא. 

ליל הסדר הגיע. האולם בו ערך הרבי את הסדר גדוש בהמוני חסידים ובכמויות עצומות 
של מתח. חשמל עמד שם באוויר. כמה דקות וזהו.. אליהו הנביא יופיע. אתם מבינים במה 

מדובר?!

את  לפתוח  ניגשים  המזון,  ברכת  מברכים  לאליהו,  הכוס  את  ממלאים  מתקדם,  הסדר 
הדלת ואז - 

קורה אז משהו שמשאיר את כל החסידים עם פה פתוח - -  

לא קורה כלום! דלת ריקה, חושך, צרצרים, כלום!

החסידים היו שבורים לגמרי. איפה הבאג? איזה מעשה שטן שינה את התוכניות?

שיעור משיח בהגדה

מחזור רביעי
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אבל בניגוד אליהם, הרבי ישב מחוייך כולו בראש השולחן. "טיפשים!" הוא נזף בהם בקולו, 
"אתם חושבים שאליהו הנביא מגיע דרך הדלת? אליהו מגיע דרך הלב!".

אין כמעט יהודי שלא מכיר את המנהג הזה: עם סיומה של הארוחה החגיגית בליל הסדר )'שולחן-עורך'( ורגע לפני ברכת המזון, 
אליהו הנביא1. כשנסיים את ברכת המזון, יגשו הילדים אל הדלת ויפתחו אותה לכבודו של אליהו  יין נוספת עבור  מוזגים כוס 
ניסיון להישאר ערים עד סוף הסדר כדי לראות מה יעלה בגורל היין שנמזג  ילדים, אוצרים בזיכרונם  המגיע לביקור. לא מעט 

לכוסו של אליהו. 

'מנהג ישראל - תורה', מדובר במנהג רציני מאוד  נשמע כמו מנהג חביב, והוא אמנם כזה, אבל בהחלט לא רק. מעבר לפתגם 
שיסודו - כמו כל מנהגי ליל הסדר2 - במסורות קדושות ובספרי קבלה עתיקים.

אבל פתיחת הדלת היא לא רק מנהג, היא  גם רגע גורלי ומיוחד. הרגע הזה מגיע אמנם רק לקראת הסוף -  כשאכלנו וסעדנו 
ושבענו ורוב ההגדה כבר מאחורינו. אבל זה לא מפחית מעוצמת הרגע: רגע שבו אפשר )וכדאי( לבקש מבורא-עולם את הדברים 

שהכי הכי חשובים לנו. רגע שאסור לפספס.

ופתיחת הדלת הזו  שלא קיבלה עד היום את הכבוד המגיע לה תעמוד השבוע במוקד שיעורנו.

נדבר על אליהו הנביא: נכיר לעומק את דמותו, נבין למה דווקא הוא - בניגוד לנביאים אחרים - ממשיך להיות כל כך דומיננטי 
בחיים של עם ישראל )"כן? יחזקאל הנביא לא מגיע לברית מילה, וירמיהו לא מתגלה לאף אחד, אליהו הוא האישיות הבלעדית 

שממשיכה כל הזמן להופיע!"(, וכמובן ננסה להבין איך כל זה מתקשר לליל הסדר ולפתיחת הדלת לכבודו.

לחיים-לחיים! נתחיל..

אלגמוב הגגו
את ההכרות שלנו עם אליהו אנחנו מתחילים בחזרה אחורה בזמן - אל עיצומם של ימי הבית הראשון. 

יהודה3  מלכות   - ממלכות  לשתי  מפוצל  ישראל  עם  רוחני.  שפל  תקופת  התקופה  אך  בירושלים,  לתלפיות  בנוי  המקדש  בית 
ועם ישראל נמצא עמוק עמוק בקלחת של עבודת  וצדיקים,  ישרים  ומלכות ישראל4, מלכי ישראל הם לא תמיד האנשים הכי 

אלילים.

יזם יהודי בשם חיאל בית-האלי )"חיאל מבית אל, חרוזים.."( לבנות את יריחו  באותם הימים, ימיו של המלך אחאב, מחליט  
מחדש5. יהושע בן-נון )שהנהיג את עם ישראל אחרי מות משה רבינו(, ציווה שלא לשקם את העיר לעולם, אבל חיאל עושה 

דווקא.

חיאל נענש משמיים בדיוק בעונש ממנו הזהיר יהושע: כשהוא מניח את יסודות העיר הוא משכל את בנו הבכור. לאורך הבניה, 
נפטרים ילדיו בזה אחר זה. ובסיומה, כאשר הוא מציב דלתות בשערי העיר - נפטר גם בנו הקטן6. שם, בביתו של חיאל היושב 

שבעה על בנו, אנחנו פוגשים לראשונה באליהו הנביא.

נוכח שם גם המלך אחאב. וכשאליהו מפציר בחיאל לחזור בתשובה בעקבות האסונות  בשעה בה אליהו מגיע לנחם את חיאל 
שפקדו אותו, אחאב קופץ ומתריס: "איך אתה מעיז לומר שמיתת בניו של חיאל באה בעקבות דבריו של יהושע, כאשר הבטחתו 

ַמִים ְולֹא-ִיְהֶיה ָמָטר" איננה מתקיימת?".  המפורסמת של משה "ְוָעַצר ֶאת-ַהָשּׁ

אליהו מבטיח  י ִאם ְלִפי ְדָבִרי".  ּכִ ּוָמָטר  ה ַטל  ִנים ָהֵאּלֶ ָ ַהּשׁ ִיְהֶיה  ְלָפָניו, ִאם  י  ר ָעַמְדּתִ ָרֵאל ֲאׁשֶ ִיׂשְ "ַחי ה' ֱאלֵֹקי  אליהו לא מתבלבל: 
שמעתה ואילך הגשם אכן יפסיק מלרדת, ומאותו הרגע פוקדת את ארץ ישראל בצורת קשה. 

אליהו שחושש ממה שעלול אחאב לעולל לו, נעלם מהשטח ומתחבא על שפת נחל כרית7. הבצורת נמשכת ונמשכת, המונים 
חוזרים בעקבותיה בתשובה, ורק אחרי שלוש שנים מקבל אליהו הוראה מהקב"ה לחזור לאחאב ולחדש את הגשם. 

1(  בקהילות שונות ומשפחות רבות נהוג לרכוש )בלא מעט כסף..( כוס ענקית ומכובדת עבור אליהו הנביא.

2(  בהגדתו מציין כ"ק אד"ש למהרי"ל שכותב "יהא כל אדם חרד באימה לקיים מאמר חכמים שתקנו מצוות הסדר והגדה, ולא יהא הדבר קל בעיניו, אף אם כמה דברים 
בסדר שנראה בעיני האדם שאין הקפדה בהם, ישכיל בדעתו לקיים שאין שום דבר ריק בהן".

3(  שולטת באזור ירושלים והנגב הצפוני )מירושלים דרומה, כולל חברון, חבל לכיש ובאר שבע(.

4(  שולטת בצפון הארץ ובמרכזה )בגוש דן של ימינו, בשומרון, בבקעת הירדן, בגליל ובגולן(. 

5(  יריחו הייתה העיר הראשונה שנכבשה ע"י עם ישראל בעלייתם ממצרים, והיא הוכנעה במהלך ניסי ומיוחד.

יב  ה, ּוִבְצִעירֹו ַיּצִ ֶדּנָ ְבכֹרֹו ְיַיּסְ ר ָיקּום ּוָבָנה ֶאת ָהִעיר ַהּזֹאת, ֶאת ְיִריחֹו. ּבִ ֵעת ַהִהיא ֵלאמֹר: ָארּור ָהִאיׁש ִלְפֵני ה', ֲאׁשֶ ַע ּבָ ע ְיהֹוׁשֻ ּבַ ׁשְ 6(  בספר יהושע, מיד אחרי כיבוש יריחו: "ַוּיַ
ְדַבר ה'  ָלֶתיָה, ּכִ יב ּדְ גּוב ְצִעירֹו ִהּצִ ָדּה, ּוִבׂשְ כֹרֹו ִיּסְ ֲאִביָרם ּבְ ית ָהֱאִלי ֶאת ְיִריחֹה. ּבַ ָנה ִחיֵאל ּבֵ ָיָמיו ּבָ ָלֶתיָה". בספר מלכים )רגע לפני הופעתו הראשונה של אליהו הנביא(: "ּבְ ּדְ

ן-נּון". ַע ּבִ ַיד ְיהֹוׁשֻ ר ּבְ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ

7(  אפשר להרחיב כאן על תקופת ההסתתרות של אליהו הנביא. תקופת המחבוא בנחל כרית )שם הוא ניזון מהאוכל שהביאו לו העורבים(, והתקופה בצרפת )עיירה 
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בדרכו לאחאב, הוא פוגש בעובדיהו - יהודי צדיק וירא-שמיים ששימש כמנהל משק-הבית בארמונו של אחאב. מהתיאור המפגש 
ביניהם עולה נתון מעניין:

ֲאדִֹני 1 ֶזה  ה  "ַהַאּתָ ַוּיֹאֶמר  ָניו  ַעל-ּפָ ּפֹל  ַוּיִ ֵרהּו  ּכִ ַוּיַ ִלְקָראתֹו.  הּו  ֵאִלּיָ ה  ְוִהּנֵ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ עַֹבְדָיהּו  ַוְיִהי  ז-יב:  יח,  א',  מלכים   
ַיד ַאְחָאב  ָך, ּבְ ה נֵֹתן ֶאת ַעְבּדְ י ַאּתָ הּו".  ַוּיֹאֶמר "ֶמה ָחָטאִתי ּכִ ה ֵאִלּיָ הּו?" ַוּיֹאֶמר לֹו "ָאִני. ֵלְך ֱאמֹר ַלאדֶֹניָך, ִהּנֵ ֵאִלּיָ
ר לֹא-ֵאָדע,  ֲאָך ַעל ֲאׁשֶ ְך, ְורּוַח ה' ִיּשָׂ הּו. ְוָהָיה ֲאִני ֵאֵלְך ֵמִאּתָ ה ֵאִלּיָ ה אֵֹמר: ֵלְך ֱאמֹר ַלאדֶֹניָך, ִהּנֵ ַלֲהִמיֵתִני?... ַאּתָ

יד ְלַאְחָאב ְולֹא ִיְמָצֲאָך, ַוֲהָרָגִני". ּוָבאִתי ְלַהּגִ

נשים- לב למילים ולטיעונים: אליהו מבקש מעובדיהו להודיע לאחאב אדונו שהוא בדרכו אליו, אבל עובדיהו מפחד. הוא חושש 
ביכולות העל- ידוע  הנביא  אז אליהו  כבר  כלומר,  לֹא-ֵאָדע".  ר  ֲאׁשֶ ַעל  ֲאָך  ִיּשָׂ ה'  "רּוַח  לו?  הוא אומר  איך  ייעלם שוב.  שאליהו 

טבעיות שלו. באפשרות שלו להופיע לרגע במקום אחד ואז להיעלם למקום אחר לגמרי.

בכל אופן, אליהו מבטיח לעובדיהו שהוא לא ייעלם, והמפגש בין אחאב לאליהו יוצא לדרך. לא צריך דמיון מפותח כדי להבין שזה 
היה מפגש טעון במיוחד. אחאב קורא לאליהו "עוכר ישראל" ואליהו מאשים את אחאב ואת משפחתו באותו האשמה בדיוק. אבל 
כך או כך, אליהו מציב תנאי ברור להחזרת הגשם: התכנסות אדירה של עם ישראל על הר הכרמל, שם יוכח אחת ולתמיד שהצדק 

עם אליהו ואלוקי ישראל. אחאב נענה לתנאי, עם ישראל מתכנס ואליהו מישיר מבט:

ים? ִאם ה' ָהֱאלִֹקים ְלכּו 2 ִעּפִ י ַהּסְ ּתֵ ם ּפְֹסִחים ַעל-ׁשְ ל ָהָעם, ַוּיֹאֶמר "ַעד ָמַתי ַאּתֶ הּו ֶאל ּכָ ׁש ֵאִלּיָ ּגַ מלכים א', יח, כא: ַוּיִ  
ָבר. ַעל ְלכּו ַאֲחָריו". ְולֹא ָענּו ָהָעם אֹתֹו ּדָ ַאֲחָריו, ְוִאם ַהּבַ

מכירים את הביטוי "לפסוח על שתי הסעיפים"? זה המקור! אליהו הנביא דורש מעם ישראל להפסיק לעשות משחקים ולפסוח 
על שתי הסעיּפים - "תחליטו איפה אתם!".

בהמשך, נביאי הבעל מקימים מזבח, שוחטים עליו קרבנות ופונים ל'בעל' )האליל הפופולארי באותה התקופה( בתחינה שיוריד 
משמיים אש על המזבח. כל היום הם מתפללים אך שום דבר לא קורה.

השמש כבר כמעט שוקעת שכמגיע תורו של אליהו לעשות את אותו הדבר. הוא מבקש לשפוך מים על הקורבן שהקריב, על 
העצים ועל המזבח. שוב ושוב הוא מבקש שכל האזור יוצף במים, כדי שלכולם יהיה ברור עד כמה גדול הנס, ואז..

ַדע 3 ָרֵאל, ַהּיֹום ִיּוָ ִביא ַוּיֹאַמר: "ה' ֱאלֵֹקי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיׂשְ הּו ַהּנָ ׁש ֵאִלּיָ ּגַ ְנָחה8, ַוּיִ ֲעלֹות ַהּמִ מלכים א', יח, לו-לט: ַוְיִהי ּבַ  
י  ה ּכִ ה. ֲעֵנִני ה' ֲעֵנִני, ְוֵיְדעּו ָהָעם ַהּזֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ל-ַהּדְ יִתי, ֵאת ּכָ ָך; ּוִבְדָבְרָך ָעׂשִ ָרֵאל ַוֲאִני ַעְבּדֶ ִיׂשְ ה ֱאלִֹקים ּבְ י ַאּתָ ּכִ
ר  ִים ֲאׁשֶ ּפֹל ֵאׁש ה', ַוּתֹאַכל ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ָהֵעִצים ְוֶאת ָהֲאָבִנים ְוֶאת ֶהָעָפר, ְוֶאת ַהּמַ ה ה' ָהֱאלִֹהים"… ַוּתִ ַאּתָ

ֵניֶהם ַוּיֹאְמרּו "ה' הּוא ָהֱאלִֹקים, ה' הּוא ָהֱאלִֹקים". לּו ַעל ּפְ ּפְ ל-ָהָעם, ַוּיִ ְרא ּכָ ָעָלה ִלֵחָכה. ַוּיַ ּתְ ּבַ

התנ"ך מלא בעוד סיפורים מסעירים מחייו של אליהו, אבל אנחנו נדלג לסוף. לסוף שהוא רק ההתחלה.

הנה התיאור בתנ"ך לרגעיו האחרונים לכאורה ;( של אליהו:

ְסָעָרה 4 הּו ּבַ ַעל ֵאִלּיָ ֵניֶהם; ַוּיַ ין ׁשְ ְפִרדּו ּבֵ ה ֶרֶכב ֵאׁש ְוסּוֵסי ֵאׁש ַוּיַ ר ְוִהּנֵ ה הְֹלִכים ָהלֹוְך ְוַדּבֵ מלכים ב, ב, יא-יב: ַוְיִהי ֵהּמָ  
יו!", ְולֹא ָרָאהּו עֹוד. ָרֵאל ּוָפָרׁשָ ע רֶֹאה ְוהּוא ְמַצֵעק "ָאִבי ָאִבי ֶרֶכב ִיׂשְ ָמִים.  ֶוֱאִליׁשָ ָ ַהּשׁ

בניגוד לכל הנבראים מששת ימי בראשית ועד עכשיו, אליהו לא חוזר לעפר כאחד האדם אלא עולה בסערה השמיימה. הוא לא 
מת, אלא ממשיך לחיות. 

אהתבזמבלאברקב'לאבדקר'

בספרות ההלכתית9 נידונות סוגיות המסתעפות מהיותו של אליהו חי. שאלות כמו האם אשתו מותרת להינשא לאדם אחר, האם 
הוא חייב במצוות כשהוא שב ומתגלה בגופו - אבל דבר אחד ברור לכולם: אליהו חי, ואליהו אכן ממשיך להיות נוכח ורלוונטי 

לבנונית קטנה - שם הוא החייה את בנה של האלמנה שאירחה אותו ועוד(. ראה מלכים, פרק יז.

8(  אפשר לדבר ולהרחיב כאן על חשיבותה של תפילת המנחה - "אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה".

9(  ראה אנציקלופדיה תלמודית, כרך ב, 'אליהו הנביא'.  
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בחיי עם ישראל. בכל ברית מילה אנחנו מכינים כיסא גדול ומכובד - כיסאו של אליהו הנביא. בליל הסדר, כפי שכבר ציינו, אנחנו 
מוזגים כוס יין לכבודו ופותחים עבורו את הדלת. אליהו גם התגלה - ומתגלה - לגדולי ישראל הזוכים לכך, מנחה אותם בדרכם 

ופותר את שאלותיהם10.

אבל שיא השיאים בתפקידיו של אליהו הנביא, עדיין לא קרה. 

השיא הזה, לו אנחנו מחכים כל רגע היא ההודעה שלו שהנה.. משיח מגיע! 

ְמֵהָרה ָיבֹוא  ְלָעִדי, ּבִ הּו ַהּגִ י, ֵאִלּיָ ּבִ ׁשְ הּו ַהּתִ ִביא, ֵאִלּיָ הּו ַהּנָ מידי מוצאי שבת, ברבות מקהילות ישראל, נוהגים לשיר את הפיוט "ֵאִלּיָ
ִוד". פיוט שמבוסס על האזכור האחרון של אליהו הנביא בתנ"ך: ן ּדָ יַח ּבֶ ֵאֵלינּו ִעם ָמׁשִ

ִנים, 5 יב ֵלב-ָאבֹות ַעל-ּבָ דֹול ְוַהּנֹוָרא. ְוֵהׁשִ ִביא ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ה' ַהּגָ ה ַהּנָ ה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלּיָ מלאכי, ג, כג-כד: ִהּנֵ  
ִנים ַעל-ֲאבֹוָתם.. ְוֵלב ּבָ

הפסוק הזה הוא הבסיס לפסיקתו של הרמב"ם שטרם ביאת המשיח יעמוד נביא שיכין את עם ישראל ו'יישר את ליבם' לקראת 
ביאת המשיח, ולקטעים שלמים בספרות ישראל שעוסקים בביאת אליהו - מתי יבוא?  לאן יבוא? לשם מה יבוא?

אבל עוד לפני השאלות הללו, אנחנו רוצים לתת את הדעת לשאלה אחרת: למה דווקא אליהו?! למה הוא האיש שיופיע באחרית 
הימים ויבשר על ביאת המשיח? למה לא ישעיה, יחזקאל, ירמיה?

הנה קצה החוט11:

נֹוֶתיָך. רש"י: מלך המשיח שנדמה 6 ְכּ ָך ְוֶאל ִמְשׁ ה ַיְנחּוִני ְיִביאּוִני ֶאל ַהר ָקְדְשׁ ָך ֵהָמּ ַלח אֹוְרָך ַוֲאִמְתּ תהילים, מג, ג: ְשׁ  
לאור שנאמר 'ערכתי נר למשיחי' ואליהו הנביא שהוא אמיתי נביא נאמן.

רבי שלמה יצחקי, רש"י, הוא ראש הפשטנים - גדולי ישראל שבחרו לפרש את התורה בדרך הפשט. אם הוא חורג מהדרך הזו - 
כלומר בוחר לפרש מילים מסויימות שלא לפי פשוטן - כנראה שלא הייתה לו ברירה.

כאן, לוקח רש"י בקשה פשוטה של דוד המלך מבורא עולם "שלח אורך ואמיתך, המה ינחוני" - כלומר שלח לי את האור והאמת 
שלך, כדי שאלה יובילו אותי בדרך הנכונה - ובוחר לומר שהם עוסקות במלך המשיח ובאליהו הנביא, להם אין שום אזכור מפורש 

בפסוק. 

נֹוֶתיָך". האנשים שאמונים  ְכּ ָך ְוֶאל ִמְשׁ מדוע? בגדול ההסבר לכך נעוץ בסופו של הפסוק )אותו הזכרנו קודם(: "ְיִביאּוִני ֶאל ַהר ָקְדְשׁ
על הבאת עם ישראל את היעד הסופי - הר הבית ובית המקדש השלישי - הם אליהו הנביא ומלך המשיח, לכן ברור לו לרש"י 

ש'אור' ו'אמת' הם רק שמות קוד לאנשים הללו. 

אבל על הדרך, רש"י מסדר לנו את הראש בעוד נושא. זוכרים ששאלנו קודם - 'למה דווקא אליהו'? אז הנה..

רש"י מזכיר את אליהו ונותן לו את התואר 'אמיתי, נביא נאמן', למה? מה, משה רבינו לא היה אמיתי? יחזקאל? צפניה? למה 
המילה 'אמת' מקפיצה אותנו לאליהו?

 >> כאן אפשר לשאול את משתתפי השיעור מהי ההגדרה שלהם ל'אמת' 
ולקבל את תשובותיהם, כמקפצה חיננית לנקודה הבאה <<

אמת, בהגדרה היהודית והחסידית, היא לא רק 'לא שקר'. 

האמת בפנימיותה היא הרבה הרבה יותר גבוהה ועמוקה מזה. האמת ביהדות היא הגדרה מקבילה לנצח, לנצחיות מושלמת. משהו 
אמיתי הוא משהו שלא נגמר לעולם.

נחל הזורם בחורף  )ויקיפדיה( לנחל אכזב, היא  הנה דוגמא: נחל אכזב, מכירים את המושג? ההגדרה באנציקלופדיה החופשית 
בלבד, מוזן בעיקר ממי גשמים או ממעיינות עונתיים ואילו ההגדרה התלמודית ל'נחל אכזב' כוללת נחלים ונהרות שפוסקים לתת 

מים אפילו אחת לשבע שנים! 

10(  להרחבה נוספת -  ניתן להוסיף את הסיפור והשיחה המובאים להלן.

11(  בכל הבא לקמן ראה שיחת ש"פ חוקת ז' תמוז ה'תשמ"ג, סעיפים  ח-יג )התוועדויות תשמ"ג, כרך ג, עמ' 1684-1688(.
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כלומר נחל יכול לזרום בעוז - בקיץ ובחורף, בסתיו ובאביב - מבחינת כולם הוא 'נחל איתן' אבל ההלכה היהודית רואה בו נחל 
אכזב. אם הוא מפסיק לתת מים - אפילו אם לעיתים רחוקות מאוד - הוא כבר לא 'אמיתי'.

ההגדרה הזו לאמת צריכה ללוות אותנו בכל פעם בו אנחנו ניגשים למושג יהודי שעושה שימוש במילה 'אמת'. אנחנו מדברים 
המון על הגאולה האמיתית והשלימה. למה דווקא היא אמיתית? כי היא, בניגוד לגאולות קודמות, תהיה גאולה נצחית! גאולה 
שאין אחריה, ולא יכולה להיות אחריה, שום גלות חס-ושלום. גאולה שכוללת את כל הפרטים בעולם, גאולה בה אף יהודי לא 

נשאר מאחור.

כלומר, גאולה יכולה להיות פנטסטית ומשמחת, אבל אם אי-שם בקצה הדרך היא אמורה להיגמר, אז אמיתית היא כבר לא. 

כאן בדיוק נכנס אליהו הנביא לתמונה:

נביאי ישראל היו כמובן כולם אמיתיים בתכלית, הם לא אמרו שום דבר מהבטן, וכל דבריהם - מסרים אלוקיים. אבל כשאנחנו 
מדברים על 'נביא נאמן', אנחנו לא מדברים על הנבואה אלא על הנביא, על האיש ולא על האישו. עצמה. וכשמדברים על האיש, 

אליהו הוא הנאמן היחיד, כיון שרק הוא עדיין ממשיך להיות כאן יחד איתנו. 

משה רבינו סיים את תפקידו ועלה למעלה12 וכמוהו גם שאר הנביאים, רק אליהו ממשיך להיות חלק מחיינו. רק עליו אלוקים 
יכול 'לסמוך'. הוא ה'נאמן' הבלעדי.13

ריעגבדגא
אז דיברנו המון על אליהו - סקרנו את חייו, דיברנו קצת על תפקידיו, על היותו מבשר הגאולה ועל הסיבה לכך - בואו נחזור לליל 

הסדר:

אם את החלק הראשון הקדשנו לקושיות, ל'הא לחמא עניא' )לחם העוני שאכלו אבותינו במצרים( ולתיאורים הארוכים על קורות 
עם ישראל מאברהם אבינו ועד קריעת ים-סוף, את החלק השני אנחנו מקדישים לגאולה העתידה. כיאה ליל הסדר, אנחנו לא 
עושים את זה מתוך בכי ותחנונים, אלא עם המון שמחה. כי לאור תקדים יציאת מצרים אנחנו בטוחים שגם הגאולה שאנחנו כל 

כך מצפים לה בוא תבוא בוודאות מוחלטת.

במהלך ליל הסדר אנחנו קוראים את תפילת ה'הלל' - תפילה שכל כולה שבח והודיה לבורא עולם, אותה נוהגים לומר גם בשאר 
החגים ובראשי-החודשים. בליל הסדר היא מגיעה עם פאנץ' קטן: בניגוד לכל הזדמנות אחרת, היא לא נאמרת ברצף אחד אלא 
בשני חצאים. הפרקים הראשונים נאמרים בסיום ה'מגיד' - רגע לפני אכילת המצה, ואילו שאר ההלל נאמר אחר כך - בסיום 

הסעודה וברכת  המזון.

ההלל  ופרקי  העבר,  אל  במבט  ממוקד  הסדר  של  הראשון  חלקו  רגע:  לפני  הצבענו  עליה  העובדה  לאור  התבצעה  הזו  החלוקה 
הראשונים מדברים אכן עליו. חלקו השני של הסדר מפנה את מבטנו אל הגאולה שעוד רגע מגיעה, ולכן אנחנו ממשיכים דווקא 

בו בקריאת הפרקים הרלוונטיים בהלל, אלו המדברים על הגאולה העתידה.

הנה חלוקת הפרקים כפי שהיא מופיעה בגמרא:

מסכת פסחים, דף קי"ח: מ"ט אמרינן האי? )מה הטעם לאמירת ההלל?( משום שיש בו ה' דברים הללו: יציאת 7   
מצרים וקריעת ים סוף ומתן תורה ותחיית המתים וחבלו של משיח. יציאת מצרים דכתי' "בצאת ישראל 
תחיית  כאילים"14,  רקדו  "ההרים  דכתי'  תורה  מתן  וינוס",  ראה  "הים  דכתיב  סוף  ים  וקריעת  ממצרים", 

המתים דכתיב "אתהלך לפני ה15'" חבלו של משיח "לא לנו ה' לא לנו".

ומזמינים פנימה את אליהו  ניגשים אל הדלת  יותר16, אנחנו  לימים טובים  והתשוקה  והעלאת התקווה  רגע לפני קריאת ההלל 

12(  נשמתו כמובן ממשיכה להתקיים בגופם של נשיאי הדורות, אבל משה עצמו כחיבור של נשמה וגוף )גופו של משה( הסתיימו עם הסתלקותו על הר נבו בז' באדר.

13(  הרחבה נוספת )בהתאם לאפשרויות(: אחת הנקודות המשותפות לאליהו הנביא ולבעש"ט מייסד החסידות היא דגש חזק על אהבת ישראל עצומה ומתפרצת כהכנה 
לביאת המשיח. הבעש"ט הדגיש תמיד ש"אהבת ישראל היא גם ליהודי בקצווי תבל שמעולם לא ראית" ואליהו הוא האיש שבאחרית הימים )"לפני הוא יום ה'.."( יקרב 
את הרחוקים וישיב לב אבות על בנים. הרבי מלובביץ' מסביר ששניהם עסקו באהבת ישראל כפועל יוצא מהיותם תלמידי אחיה השילוני )מיוצאי מצרים, תלמידו של 
משה רבינו וחבר בבית-דינו של דוד המלך( - האיש שהתנבא על חלוקת הארץ לשתי ממלכות, חלוקה שתתוקן בביאת המשיח כאשר "לא יחצו עוד לשתי ממלכות… 

ועבדי דוד מלך עליהם"..

14(  עד כאן גאולת מצרים,  ומכאן הגאולה העתידה.

ים! ַאְרצות ַהַחּיִ 15(  הדגש הוא על סיום הפסוק: ..ּבְ

16(  לפי תנאי המקום והזמן אפשר לספר על כ"ק אד"ש שקורא את כל ההגדה בשקט ובמהירות יחסית ורק אחרי ברכת המזון, עם הגיע ההלל מתחיל לקרוא בקול, 
בהטעמה ובמנגינה מיוחדת שמי ששמע לא ממהר לשכוח. 
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הנביא )לא לפני שמזגנו לכבודו כוס יין גדושה ומכובדת(. את הדלת אנחנו פותחים כדי לבטא אמונה עזה בבורא עולם ובהבטחתו 
שהלילה הזה הוא ליל שימורים )"הוא הבטיח שהלילה הזה הוא 'ליל שימורים' - מעולה. אנחנו לא מפחדים ומשאירים את הדלת 

פתוחה.."(. האמונה הזו היא זו שבזכותה נזכה לגאולה שלימה.

אבל אנחנו לא רק פותחים את הדלת. אנחנו גם קוראים לאליהו. ולאור כל מה שלמדנו בשיעור הזה, ברור גם למה. אליהו הוא 
המשיח  על  ישראל  לעם  ולבשר  עכשיו(  )כלומר  הימים  באחרית  להופיע  שאמור  האיש  הוא  הגאולה.  תהליך  להנעת  האחראי 

שעומד ממש בפתח.

וברגעים האלה, כשאנחנו באורות והוא בפתח, אנחנו קצת אומרים לו "נווווו… אולי מספיק… אולי הגיע הזמן..". 

ה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם.." - מקור מספר 5(. אליהו לא מופיע בשמו  בפסוק שקראנו קודם ומתאר את ביאת אליהו ערב ביאת משיח )"ִהּנֵ
המלא. 

לא אליהו כתוב כאן, אלא אליה, בלי וא"ו!

מה קרה? הנה סוד קטן: חמש פעמים בתנ"ך אליהו מוזכר רק בשמו המקוצר 'אליה'. חמש פעמים בתנ"ך שמו של יעקב אבינו 
מופיע - בניגוד למקובל - בכתיב מלא: יעקוב. חז"ל מסבירים שיעקב לקח מאליהו אות אחת משמו בתור משכון. "כשתבשר 

להם על הגאולה תקבל אותה בחזרה.." הוא אמר לו17.

ּמּו". אנחנו מדברים על  י ָאַכל ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהַשׁ בפסוקים אותם אנחנו קוראים בפתיחת הדלת אנחנו אומרים בין השאר "ִכּ
הסבל של עם ישראל, אבל משתמשים בתואר 'יעקב'. 

מזכירים לאליהו: זוכר את יעקב? הוא אבא שלנו. יש לך משהו אצלו, זוכר?! קדימה…

דגאבמדגאגם!
בואו נעצור לרגע.

דיברנו המון עד עכשיו. סיפרנו על אליהו הנביא, על האירועים הראשונים בחייו, על עלייתו השמיימה ועל תפקידיו. דיברנו גם 
על הביקור שלו בכל בית יהודי בליל הסדר ועל הטיימינג שבו הוא מופיע. אבל בואו נדבר רגע על עצמנו: מה אנחנו לוקחים מכל 

מה שלמדנו הערב והופכים את פתיחת הדלת, את הרגע שלנו עם אליהו לרגע משמעותי הרבה יותר?

הנה מה שאמר הרבי החמישי בשושלת חב"ד, רבי שלום דובער, לבנו רבי יוסף יצחק )חמיו של הרבי מלובביץ' שכולנו מכירים(:

)במשך 8  - יצחק, צריכים לחשוב  "יוסף  )הגדתו של הרבי מלובביץ', המלך המשיח(:  ומנהגים  הגדה של פסח עם לקוטי טעמים   
הסדר( - על 'להיות בן אדם' ושהקב"ה יעזור. בפרט בעת פתיחת הדלת. אל תבקש גשמיות. בקש רוחניות".

ליל הסדר כולו הוא זמן לבקש בקשות. רגע פתיחת הדלת הוא בכלל רגע קריטי. וכשפותחים לך דלת - תבקש!

לא. לא יגואר חדשה ולא קידום בעבודה. זה אולי נחמד אבל חבל לבזבז את הרגעים הכל-כך יקרים האלה על גשמיות שהיום 
נוצצת ומחר חולפת. בפתיחת הדלת צריך לבקש את הדברים הכי הכי הכי שבעולם.

ליל הסדר עצמו תופס אותנו הרבה פעמים, לחוצים קצת, עייפים קצת )הרבה(, אז בואו נעשה עכשיו משהו קטן: ניקח דף ועט, 
נעצום עיניים, נפנים את גודל האורח שמגיע אלינו ואת גודל הרגע, ונעלה על הכתב מה אנחנו רוצים לבקש ממנו בהזדמנות 
המיוחדת הזו. כל אחד יכתוב כמובן את מה שחשוב לו, אבל אני מציע שכולנו נפתח את הדף שלנו בבקשה הכי חשובה והכי 

ממצה: משיח!

>> תן לחבר'ה את הזמן. עם קצת חוש דרמה זה יכול להיות רגע נחרט ובלתי נשכח <<

 >> גם אם יש בקהל חבר'ה שעופפו במהלך השיעור, 
הרגע הזה מחבר את כולם לקרקע, לדף ולתוכן השיעור <<

פאנץ'בלגגן!

17(  למה דווקא חמש פעמים? כנגד חמש אצבעות כף היד. כדי לסמל לחיצת יד רוחנית בין יעקב לאליהו בעניין הזה.
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בסיום ההגדה אנחנו אומרים "לשנה הבאה בירושלים". הרבי מלך המשיח הסביר תמיד בשם חמיו, שאנחנו לא אומרים למשיח 
'תבוא שנה הבאה..'. אנחנו מבקשים שיבוא ממש עכשיו, כך שעוד שנה אנחנו כבר נהיה עמוק עמוק בירושלים.

אז.. לא עוד שנה, וגם לא עוד שבוע. בעז"ה את ליל הסדר נעשה כולנו יחד בבית המקדש השלישי כשאליהו יושב לשולחן - 
שווה בין שווים - מתחילת הסעודה. להתראות! 
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להרחבה נוספת:
בהתאם לתנאי השיעור ומשתתפיו ניתן להרחיב בנקודה נוספת הקשורה באליהו הנביא 

ובביאת המשיח, כפי שהיא מתבטאת בסיפור ובשיחה שלפנינו:

בניגוד לסיפורי אליהו בתנ"ך אותם אפשר לספור די בקלות, הסיפורים על אליהו שחיים שאחרי חייו הם רבים ועצומים. הם 
מופיעים בתלמוד ובמדרשים, בסיפורים על צדיקי המזרח ואדמו"רי החסידים. אלפים-אלפים של סיפורים מדהימים.

הנה סיפור נוסף, סיפור שמגלה לנו על תפקיד נוסף שממלא אליהו מידי יום, סיפור עם השלכה מעשית עבור כולנו:  

בניקלשבורג, שימש  רבי שמלקא הורביץ על כס הרבנות  בטרם עלה הצדיק המפורסם 
ברבנות בעיר שינובה. כמו בכל קהילות ישראל, הייתה גם בשינובה קבוצת קצבים, שכל 
ולמכור את בשרן.  לקנות בהמות בשוק, להביאן לשחיטה אצל השוחט  נהג  אחד מהם 
טבעי הדבר, שלא כל בהמה - כשרה, ואכן לא אחת נאלצו הקצבים למכור לגויים את בשר 

הבהמות שנמצאו טרפות, במחיר נמוך. 

אולם קצב אחד מעולם לא הפסיד. אף פעם לא מצא השוחט מום בבהמותיו, ועמיתיו 
הקצבים ריננו אחריו כי עשה יד אחת עם השוחט וככל הנראה מכשילים השניים את בני 

הקהילה באכילת טרפות. 

השמועה הרעה הגיעה לאוזניו של רבי שמלקא והוא קרא לשוחט לבירור. 

השוחט מצדו העיד כי אף אותו מפליא הדבר - אולם זאת המציאות ואכן אף פעם לא 
נמצא פסול בבהמותיו של אותו קצב. הרב המסוקרן, שזיהה כי אמת בפי השוחט, זימן 
לפניו את הקצב ה’מוכשר’ ותבע לדעת: “מנין אתה יודע לרכוש תמיד בהמות כשרות?”. 

השיב הקצב, כי מנהג לו להעניק ליהודי בשם הרב נטע מדי ערב שבת בשר לכבוד שבת, 
ובתמורה - מגיע עמו הרב נטע אל שוק הבהמות ומורה לו במטהו אלו בהמות לקנות. 

תשובתו זו של הקצב הדהימה את הרב שבעתיים. אותו רב נטע הוכר כאיש פשוט, שכל 
העת רחשו שפתיו פרקי תהילים ולכן כונה ‘רב נטע’לי אומר התהילים’. 

ברבות השנים הוא התפרסם בזכות חיבורו “סידור עולת תמיד” ונאמר עליו כי היה אחד 
מל”ו הצדיקים הנסתרים של דורו. אך באותה עת, לא ידע איש על מעלותיו, ולכן לא הבין 

הרב: מה לאומר התהילים ולגילויים על-טבעיים שכאלה? 

ובא בעצמו אל רב נטע בשאלה: “מה מעשיך בשוק, האם סוחר  לא חס הרב על כבודו 
אתה?”. השיב הרב נטע: “בשוק אני נוהג לפגוש את אליהו הנביא”. 

תהה הרב: “מה לאליהו הנביא בשוק, בין תגרים גויים?”. 

הסביר הרב נטע: “בשעה שהחריבו הגויים את בית -המקדש, הם בזזו את הטלאים שהיו 
פזורים  והם  וולדי-ולדות  ולדות  נולדו מאותם טלאים  בלשכת הטלאים. ברבות השנים, 
ברחבי העולם. מכיוון שעל –פי ההלכה, אסור ליהודי ליהנות מוולדות של בהמת-הקדש 
- מקפיד אליהו להגיע לכל שווקי הגויים ולקנות את אותן בהמות שמקורן בטלאים שהיו 
את  באיסור.  להיכשל  להן  ותגרומנה  יהודיות  לידיים  תגענה  שלא  כדי  -המקדש,  בבית 

הבהמות שוחט אליהו ומעלה כקרבנות ‘תמיד’ בבית -המקדש שבשמים”. 

ברגע שנזכה לבניין בית-המקדש - יקריבו על המזבח במשך ארבעה ימים בהמות מאוצרו השמימי של אליהו. ההלכה מחייבת 
שהבהמות הקרבות תופרשנה ותיבדקנה ממום ארבעה ימים מראש - ובאותו זמן רק לאליהו תהיינה בהמות כאלה. 

עוד  לאכול  נזכה  כי  בבית מדרשו שבניו-יורק,  הרבי מלובביץ'  איחל  איחל  -הצהריים,  בערב פסח בשעות אחר  באחת השנים, 
הלילה מקרבנות הפסח. הלילה בארץ ישראל אמנם כבר ירד, ציין הרבי, וזמן שחיטת הפסח )שהנו בערב החג( כבר חלף - אולם 

נוכל לפחות לטעום מזבחיו של אליהו הנביא.


