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מבוא מאמרבי

מאמרב' הסתלקותאליהו.

כבר כתבתי שהיתה הסתלקות אליהו הגרה מפורסמת כיהודה ובישראל ,וזאתיורה
הסכון .ויהי כהעלות ה' את אליהו בסערה השמ.ם (מ"ב כ'א' ,ואח"כ מספר באריכות איך
אירע מה שאירע .ומאורע אליהו כהפרדו מעל פני האדמה הוא בענין יותר נפלא ממשה
רבינו שנאמרעליו ולא קם:ב.אעודבישראל כמשה אשרידעוה' פניםאלפנים (דברים ל"די').
כי משה אף שנאמר בו ולא ידע איש את קבורתו (שם שם ו') הוזכרו בו מיתה וקבורה שנאמר
וימת שם משה (שם ה') ואומר ויקבר אתו בגיוגו' (שםי') .האומנם כי אמרו כספרי שם פי'
שג'ז,וי"א לא מת משה אלא עומד ומשרת למעלהוכו' .והוציאו המקראותמפשוטן ,אבל לאכן
ישראל .כי ר' ישמעאל דורש (ספרי נשא פי' ליב) הוא קבר את עצמו ,ופי'
רעת רוב חכמי
ר' הלל שנכנס במערה ומת שם .אבל אחרים אמרו (מפרי ברכה שניה) וכן סתמו כמשנה
(מוטה טפ'א) שלא נתעסק בו אלא המקום וכביכול השי"ת קברו ,והנה פרידת אליהו יותר
נפלאה שעליו נאמרויעל אליהו בסערה השמים .וכפי הממופר שם ידעו בני הנביאים טרם
הלקחו כיהיום לוקח אליהו מהם ,ולא חשבו בניהנביאים כי עלה השמימה ונשארהיוקיים
רקכי מת כמערה .שאמרו אל אלישע,יש את עבדיך חמשים אנשיב בני היל ילכו נא ויבקשו
את אדניך פן נשאו רוה ה' וישלכהו באחר ההרים וגו' ויבקשו שלשה ימים ולא מצאוהו
(מ.ב ב' ט"ז וי"ז) ,נם אלישע לא אמר להם כי אליהו חיוקיום בשמים רק אמר לא תשלחו.
וכאשר הפצירו בו אמר שלחו .ובשוכם ריקם אמר להם .הלא אמרתי אליכם אל תלכו (שם):

ניב

י אלה
אמורופ' נשא) :ב') כתיב מקים דברענדוזג~' ('שעיה מיד נ"נ) וזה הענין השרישו העםעליד
הסיפורים ממעשה הנביאים .ואמרו בדברים רבה פ"י שהצריקים גורעים ומוסיפין  gyדבריו של הקניה
(בהנהגת עוקמו)כדישיהיו הבריותיראין מלפניו .והניאועל זה דוגמאות רבות .ברא הקב"ה את החורף
שיהא חורף ואתהקיין שיהאקיץ .בא אליה :ועשה את ההורףקיץ וכו' בא שמואץ ועשה את הקיץ חורף
 .ובסגנון ארר אמרו שם .כל מה שהקב"ה עושה הצדיקים עושין .כיצד הקב.ה פוקד ;קרות yet~wl
וכי.
פקד את השונמית נכו .הקב"ה מחיה מתיםוכר .הקניה קורעימים ואליהו  ye'9w,קרעוימיםוכו' .ועוד
דוגמאות שונות (שם ובמדרש שמואל פכ'ט ובב"ר פעזז) :ג') שהקב"ה מכבד את שככריו כדי שיהיו
דבריהם נשמעים באזני העם .ואמרו בבמדבר רבה (פ בהעלותך פט"ה אמקרא ה' צבאות היא מלך הכבור
(תהלים כ"רי') שהוא חולק מכבודוליריאיו .כיצד הוא נקרא אלהים וכוי הוא מהיה מתים והלק מכבירו
לאליהו וכו'~ .הרבה דוגמאות לזה (כתנחומא וארא וסוף פ' נשא .ובתנהומא הוצאת מוהר"שב פ ואראופ'
נשאופ.בהעלותך) .מלך בעדאין רוכנין על סוסו .והקב"ה הרכיבלאליהועל סוסו .ומהו סוסו של הקב"ה
סופה וסערה שנ'  %בסופה ובסערה דרכו (נחום א'גי) .ועור דוגמאות שונות :ד') שהקב"ה מפרנס את
יריאיו על ררך נפלאכי על כל NYIQפי ה' 'היה הארם כענין הצורבים ועוגת הרצפים .במדרש שמואל
ובויקרא רבה פ' מצורע :ה') שילמור הארם מאילו שאין מצפין לשכרואינן 'ריאין מהעונש והן עומרין
בתפקידו של מקום עאכו.כשיקיים האדם מצוותיו של מקום .ובבמרבר רבה פכה ובתנחומא הוצאת
מוהרישב שם דרשו .סלפנו מבהמותארין ומעוף השמים יחכמנו (איוב ליה י'.א) אמר להם הקב"ה למדו
מפרו של אליהו .שבשעה שאמר אליהו לעובדי הנעל בחרו לכם הפר האחרוכו' .מה עשה אליהו .אמר
להם בחרו שני פרים תאומים מאם אחת הגרליםעל מרעה אחר והטילו עליהם גורלות א' לשם וא' לשם
הנעל וכו' .ופרו ש 5אליהו מיד נמשך אחריו .והפר שעלה לשם הבעל נתקבצו כל נביאי הבעל ונביאי
האשרה ולא יכלולזוז אתרגלו .עד שפתה אליהו ואמר לולך עמהם .השיב הפרוכו' .א.,ל אליהו פר פר
אל תירא .לך עמהם ואל 'מצאועלילה .שכשם ששמו של הקניה מתקרש על אותו שעמי כך מתקדש
;ליך .אמר לו וכך אתה מיעצני שבועהאיני זז מכאן עד שתמסריני בידם שנ' ויקחו את הפר אשר נתן
להם (מ"אי"חכ"ו) .נתןלהם .אליהווכו' .לכךכחיב מלפנו מבהמותארץ .ומעוף השמים יחכמנו .אמר
ומי
הקב.ה למרו מן העורבים שהיו מכלכלין את אליהו וכו' .ומה
זה הפלא הוא .שהעורב אכזרי
ומ
בסב? אפילועל ילדיו ואינו מפרנסם .כמו שמפורכם בהגדות.ש
יאכזרים פרנסו את הנביא בלחם
דיה
גו
אי
ובשר .אם מבי טבחי דאהאב או דיהושפט .כמו שדברו על זה במדרש שם ונביר (פל"ג) ובגמרא רחו5ין
(ה'ע"א) .ולהגרלת המופת אמרו .שכברנגזר כך מעת שניצל העורב ממי המבול .ער שדרשו על זה בב"ר
שם ויצא יצוא ושוב .א"ע הקב'ה (לנח) קבלו שעתיד העולם להצטרךלו .אמר לו אימתי .אמרלו עד
יבושת המים מע 5הארץ; .תירצדיק א' לעמורולייבש את העולםואני מצריכולו שנ' והעורבים מביאים
 .ואילו הפרטים יוצאים באמת מפשוטן 'טל הכיפורים .ועוד יותר מאלה (וכמו שסדרם הרלב"ג
לו וגו
בתועליותיו מן ט"ו ;ד כ"ט ~cnuי"ר תועליות) .חוץ סמה שספרו ע 5הסני פריס שאינו יוצא מפשוטן של
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י פשוטו שלהסיפור לאהלךאליהובדרךכלהארץ רקהעלהו ה' בסערה
והנהכפ
השמים ונשארחיוקיים,וכענין שכתב הרד"קוז"ל ,ודעתהמונינו נם חכמינוכי הכנימו האל
בגן עדן עם גופו כמו שהיה אדה"ר קורם החטא .וכן הכניט חנוךשם .ובררש כי עשרה הם
שנכנסוח.ים לנ"ע (אבלבפירושו לם' מלאכי שאעתיקהו להלן אמר שמת ושב גופו לעפי).
וכמוכן כתב הרמ"בן בפ' אחרי מות בפ' אשר יעשה אותם וחי בהםוויל .והשוכים כל עניני
העוה"זואינם משניחיםעליו טאילו אינםבעליגוף וכוונתם ומחשבתם בבוראם בלבד .כאשר
היההענין כאליהו בהרבק נפשם בשם הנכבריחיו לער בגופם ובנפשם .כנראה בכתוב באל.הו
וכסו שבא במדרשים בחמךובבני העוה"ב העוטדים בתח"ת המתים :והנה מה שהזכירו את
הנוך .לאכל חז"ל מסכימיםבזה .שהריכבראשית רכה שםכעמןזה,דנועליו אםנכנסכפימוסן
של צדיקים או של רשעים.ועיי' כרשיי עה"ח באותוענין .והדרש שרוכיה הרר"ק לא פירש
באיזו מדרש .ובדרך ארץ זוטא ספ"א שע .תשעה נכנסובח.יהם בנ"ע ואלוהן חנוךכןירד.
ץ כנו של ר'
ואליהוומשיח .ואליעזר עבד אברהם ,וחירם סלך צור ,ועבד מלך הכושי,ויעב
יהודההנשיא.ובתיה בת פרעה ,ומרח בתאשר.וי"א אף ר' יהושעבןלר .והובאבילקוט בפ'
חנוך ,ושםהגי'וי"אהוציאוחירם ונכנם תחתיוריב"ל .והנה הם תשעה ולאעשרה .אולם הדרש
הזה מתמיה את קוראיו שמשווה אתאליהו עם אלו הנוכרים .ועכזם חלה הרפ"ק תניע ברלא
תג ,%.כלו' כתיבא ברלא כתיבאי ואם רעתהמונינווגםחכמינואינה מכוססת רק על הבסים
של אלו התשעה הנה היאתלויה בשערה ,ומוטב ה-הלו להביא ברייתא רב"ב קכ"א ע"ב ,ת"ר
שבעה קפלו אתכלהעולםכולו ,מתושלח ראה אדםוכו' אחיההשלוני ראה אתעמרט.אליהו
המקראות .והנה זה המאמר סתמי 51א נזכרבו שם הרורש .ועש רחוקבעיני שיהיה דבריפיוטים מאיזה
דרש .,אמנם מקורו הוא בהגדתהעם .שהרי ענינו ש 5אליהו היה נודע  .oo~ltnlאלא שהכותב ספר
מלכיםהזניחזוההגרהולאסיפרהמאיזה טעם שהיהלו .ואעפ'.כ רמזעליה נאמרו .יאמראליהולנביאי
הבעל כהרו לכם הפר האחרועשו ראשונהוגו' .ואה"כאמר .ויקהו את הפר אשר נתן להם .ותהיה ההגדה
כעין תורה שבע"פ לתורה שבכתב ,ונשתיירה לנו ההגרה כמדרשים :ואביא כאן הגרה אחרת אשרענינה
מעידעליה שהיא עתיקה בהגדת העם .ולאיובנו הפסוקים רק5פירבריה .כתיב ויאמראליהווגו'חי ה'
אלהי ישראל אשר עמדתי לפניו אם יהיה השנים האלה טל ומטרכי אם לפידברי (מ"אי"זא') .כל
הסגנק הוא באילו הין טענות ומענותביןאליהו חסלך עד שנתקצף אליהו ואמר מה שאמר .הן אמנם
ירענו מהסימן הקורם לזה מחטאותיו של אחאב .אבל מפי הנביא לא שמענו שהיה מזהית .והיה ראוי
לזמר שבא אליהו והזהירו ואחל גזרעליו .שהריאין עונשין אלא אם כן מזהירין .הם זאת מתמיה
תל חדימר
שתלה הדבר כעצמו באמרו .כי אם לפידברי ,והיה ראוי שיאמר כה אמר ה' אם'היה
הזה נראה נדיבור קטוע רישא .ר 5שחסר המשר הדברים שהיווניניהם .וכשנסתכלבסימן הקורם שספר
את חטאת אחאב הפסיק וכתבבימיו בנה חיאל בית האלי הו' וע"ז אמר ויאמר אליהו 1ג '1געמור ולא
נדע מהענינו שלחיאל להטאתיו של אחאב ולקצפו של אליהו ,והנהיש אתנו הגדה חמיישרת אתהכל.
קצתה בקיטוע באליהו זוטא פ.ח צד קפ'ה(ועיי"ש במ"ע אות ג') והיא
אחר ושלימה יותר בבבלי
אמרו
ישם .כתיבבימיו בנה חיאל
סנהדרין קי'ג ע"א .אמנם עריפא מינייהו היא בירושלמי סנהרריןפ.י.בסגנ
בית האליוגו' .חיאלמ
' ,הושפט ויריתה מבניסק(פי למה תלה הכת~נ הדבר כאחאג זספרו במאורעותיו
ואמרבימיווגו' .הלא חיאל במלכות של 'הושפט היהויריחה מבנימיןהיה .והיא למלכותיהורה) .אלא
 rהדבר כמקולקל)י כתיב ויאמראליהו התשבי וגו'
שמגלגלק זכותע"י שאי והונה ע"חייב (כלו''s~nP
וכי מהעניין זה אצל זה ,אלא אסו הקכ'ההדין היאל גברא רבה הם איזי 9חמי5יהאפין .איל nS'S
ןילך)וינון(וא'נון) אמר'ןמילין דמכעס'ן
(לית אנא)מיזל .א"ע למה איל דנאמיזל (כלפיעצמואמר.היי
לךולינה 'כו 5מיסנול .איל ואין אמד'ן מלה דמכעסתל' כ 5מה ראת גור אנא מקאם .אזל ואשכחון
עסיקין בהןקרייא .וישבע יהושע בעת ההש לאמרוגו' .אמר בריך הואאיההון דצדיקיא דמקיים מיל'
דצייקא .והוה תמן אחאב .אמר5ון אחאב וכ'מי גדולממי .משה או 'הושע .אמריןליה משה .אמרלון
בתורתושל משהכתיב השמרו לכם וגו' ועצר את השמים הו' ו5א הנחתי עץ בעולם שלא עבדתי אותה.
וכל טבן ונחסן דאית בעלמא אתון בדרי .מילוי דמשה לא קמן ומילוי דיהרטע מקים.
אליהו אם
י אם לפידברי .והנה נכבלי דחקו דגר אחרת בנה על שם
כרבריךהי ה' אלהי ישראל וגו' מל ומטרכ
יריחו .ואמרו שם דאהאב שושבינה הוה .אחא איחוואליהו למשאל בשימא בי טמיא גו' .אולם בעיקר
הדבריםשכין אהאנ לאליהן מסכימי; כל האגדות .ובכל מקום הם סתם ולא ע 4שם אינה דורש.אין ואת
אלא שמסורת הגדההיא .וכטבע המסורת נשתנה בה הסגנון הכא והתם .ועכ"פ כולם מסכימים לשייכות
הסיפורבימיו בנההיאלוגו'.וכולן מורות שלכךתלה הרברבעצמו אשריידע אחאבכיה'מקים את דגרעבדו:

בי.

א"י
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ראה את אחיההשלוניועדייןקיים ,שפשוטושערויןקייםבנוףובנפש .כמואינךשנזכרובזמנן.
וכמוכן הרכההגדותבקיומו של אליהו ובהתגלותו לאנשיםיחידים.ואין שאלתנו היכן הואחי
אםבנןערן או במקוםאחר.כיאם על עיקרו של דבר אם טעם טעםמיתהככל הארםאף משה
רכינואולא .ובמכילתאדיתרו מס' דבחורש פיד שנכו בשם ר'יוסי אמקרא השמים שמים לה'
והארץ:תןלבני ארם (תהלים קטיו ט"ז) לא עלה משה ואליהו למעלה ולאירד הכבוד למטה
וכו' (עיי"ש במ"ע אות י"ז) ,והוציא המקרא ויעל אליהו בסערה השמים מפשוטו ,אמנם יודה
שלא טעם אליהו טעםמ.תה .שהרי בטהרעולם .שהיא מיוחם לר'יוסי .שנינו (בפייז) ובשנה
הידנית לאחזיהנגנואליהו ולא נראה ער שיבא מלךהמשיח .תראהתגנו שניה ואינו נראה ער
שיבאגוגומנונ .ועכשיו הואכיתב מעשה כל הדורות כולם ,ושם באותופרק.ויבאאליו מכתב
מאליהו הנביאוגו' (דהי"כ כ"א י"ב) כבר היה לאליהו שבעהשזים משנגנז ,הנה קרא למאורעו
של אליהונוינהואינועלייהלשמים .אולם מודה לו קיום והיות שהרי עכשו הוא כותב מעשה
הדורותכולס .ומה שאמר ולא נראהוכו' .מראה שלדעתו כל אלה הסיפורים מהתגלותו של
אליהו אינם אלא דבריפ.וטימי או שיש לפרשדבריו .שאפו נראה בהתגלות פרהסייא לכלל
האומה אבל הוא נראה ליחידים :וצריך שנבארער
 ,הגניזה .שהרי היא נמצאת ככל נשמות
הצריקים .רתניא (שבת קרבע"ב ,ר' אלינור אומרנשמתן שלצריקיםגנחות תחת כסאהכביד
שנאמר והיתה נפש ארוך צרורה בצרור ההיים את ה' אלהיך וגו' (ש"א כיה כ"ט) .וגניזה 11
נאמרהעל הנפשולאעלהנוף .וכמו שאמר קהלת (י"ב ז') וישב העפר על הארץ כשהיה והרוה
תשוב אל האלהים אשר נתזה ,ושם בשבת אמרו ,עלנופן של צדיקים אומר יבא שלום ינוחו
על משכבותם (ישעיהנ"ז ב') ועל נשמתן הוא אומר וה.תה :פש אדמי צרורה וגוי ,עודאמרינן
שם א"לההואצדוקי לר'אבהו אמריתז נשמת; של צדיקים נשות תחת כסא הכבור אובא פמיא
היכי אסקי לשמואל בננידא ,איל התם בתוךשנים עשר חודש הוה .דתניא כלי"ב חודש נופו
קיים ונשמתו עולהויורדת .לאחרי"בחידשהנוף בטל ונשמתו עולה ושובאינהיורדת .ובמפרי
פ' פנחס (פי' קליט)שנינו .ר"אבנו של ריה"נ אומרסימן זהיהיה בידך שכל זמן שאדם:תון
בחיים נפשו פקודה בירקונו .שנ' אשרבידו נפש כלחי (איובי"ב י') ,מת :תונה באוצר שנ'
והיתה :פש אדוני צרירה וגו' .והזה לפי אלו הדברים לאיהיו כל אלו הסיפורים וההגדות
מהתגלותהצדיקים לאחרמיתתן לאחרי"ב חודש רק דבריפיוטים,שכיון שהנשמה עולה שוב
אינהיורדת ,וכבר עמדו על זה כעלי התוספות (שם קנ"נ ע"א בדיה ונשמתו) וכתבו ,אף על
פיכן כשהיארוצההיאיורדתכיההיא דלעיל רר"א בריאש'ה וכההוא מעשה דר' בואה דחזקת
הבתיםוכו' (ויש להוסיף על אלו הרבה הנדות בברכותובב"מ) .ועל כל פנים לר'יוסי קיומו
של אליהו אינוקיום כנוף אלאקיוםכנפש .אלא שבאותו קיום יש לו מדרנה מיוהדת נעלה
מכל הצריקים .וכענין שאמרו בברכות (ר' ע"כ)י תנא מיכאל באחת ,גבריאל בשתים .אליהו

בארבע .ומלאך המות בשמונה ,ובשעת המגפה באחת (פרשיי בפריחה אחת) .והנה הוקבע
במדרגת המלאכים ,ומעתה כשם שהמלאכים מתגלים ליחידי סטלה ,שהרי לדניאל :תגלה
מיכאל בפריחה אחת וגבריאל בשתי פריחות כך אפשר לו לאליהו להתגלות בארבעפריחות.

וההתגלותהיא בחזיון ופהתלבשות אשר יראהומ .שיראהו ,וכמו שאמרדניאלחזון :ראהאלי
ונו' ואראה בחזון (ח' א' וב') .והאיש נכריאל אשרראיתי בחזון בתחלה (שם ט' כ.א) ,ואומר
ויאמר לאיש לבוש הבדיםוגו' (שםי"בו') .ולזאתיודה גם ר'יוסי .ואשר יכחישהו הוא הקיום
בנוףועלייתנופו לשמים .כי לבני ארם צתנה הארץ וישב העפר על הארץ כשהיה ,והוציא
ר'יוסי הממראותמפשוטן .שדברו הכתובים בלשוןבני אדם שהיו ממפרים בכסו אלה ,אולם
כוונת הכתוביםהואלעניןאחר .ובסדר אליהו שלפנסו המיוחם לאליהו הנביא עצמו גילה תוכן
של הדברים .אמר (פיה צר כ"ג) בענין הסתלקותו ,אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר
הלכה וכו' שנאמרויהי הם הולכים הלוך ודברואין דיבור אלא ד"תוכו' .וכשנשתלח מלאך
על אליהו ועל אלישע לשחתן בא ומצאן שהיו עסוקין בד"ת ,אמרלפניו רבש"ע הם עוסקין
בד"תואיןאנייכול לשלוט בהן שנאמר ותה רכב אש וסוסי אשויפרידוביןשניהם .רכבאש.
אלו תורה נביאים וכתובים ,וסוסיאש .משנה הלכות והנרות ,אשזו תורה שנ' תורת ה' תמימה
וגו' (עיי"ש במ"ע שאשה מצלת מחמתו של גיהי:ם) .ומה ת"ל ויפרידו כין שניהם ,אלא חזר
ועמד לפני הקב"ה ואמרלפניו ,רבש"עעשיתי לך קורת רוח בעולם,דייןביזיון שביזיתי אותן
ודחפתי אותן אהדלכאן ואחד לכאן ,לכך :אמרויפרירובין שניהם.מ.כן אמרו שניבני אדם
שמהלכין בדרך ועוסקין בד"תאין דבר רע יכול לשלוט בהן שנאם -,ויהי הס הולכים הלוך
ודבר .והנה הוציאו כל המקרא מפשוטוואין כאן לא רככ ולא פוסים .אלא שפרט לך הכתוב
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הלוךודבר .ובמה היה הדיבור ,והנה רכב אש וסומיאש .כלו' בד"ת שהםמג'נין על האדם
כסוס ורכב .והוא כענין שנאמר על אלישע רכב ישראל ופרשיו (מ-כי"ג י"ד),וכענין שאמרו
(מכותי' ע"א)אליכיה דר'יוחנן ,דכאי תורהקולטין ממלאך המות,כי הא דר' חסדא שלא היה
יכול מלאך המות לשלוט בו דלא הוה שתיק פומיה מגירסא עד שאירע שהפסיק .וכיוצא בזה
ספרו בדוד המלך (שבת ל' ע"ב) וברבה ברנחמני (ב"מפיוע"א) .והנה לדברי ר'יוסי הסערה
הוא היההמלאך .ולאהיהדי שביזה אותן והפרידן אלא שטת מפו של אליהו במערה .ואם
במשה אמרו (שבת נ"ה ע"ב) שמת בחטאו התניא רישבן אלעזראומר אף משה ואהרן בחטאם
מתו וכו'כי ארםאין צדיק בארץ וגו' ,אף כי באליהו ,שמשה היהיותרמאליהושנאמר במשה
ואתה פה עמודעמדיובאליהונאמרלו מהלך פה(כמו שהבאתי לעיל צדוי טפסיקתא רבתי)':
והנה :מצא באמת מה שמנגין בו את אליהו ,שאמרו במדרש שה"ש זוטא קשה כשאול קנאה.
קשה היתה הקנאה שהכנים אליהו כנגד ישראל ,שנ' קנא קנאתיוגו' .היה לו לאליהו לילך
למקום שעמדואבותיו ויבקש רחמים על ישראל .ולא עשהכן .איל הקב"ה צורכך בקשח לך
שוב לררכך רמשק ,והואלפגינו בסדראליהו זוטא (צד קפ"ו) באריכות.
:צטווה
שבאותהשע"
ייכול לעשות,
ובשה"ש רבה
ואתאלישעוגו' תמשח ל:כיאתחתיך .ואמרלו .ומה שבדעתךאי
פ"א אלתיאוני וגו' ,דרש ר' סימון אל תלשן עבד אלאדוניו (משלי ל'י') .קנא קנאתי וא'כי
עזבו בריתך (מ"א י"ס י') איל הקב"הבריתי .שמא בריתך .את מזבחותיך הרסו (שם) איל
מזבחות .שמאמזבחותיך .ואת:ביאיך הרנו בחרג (שם) .איל:ביאי ואת מה איכפתלך .איל
ואותראני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה (שם) .תא חמי מה כתיב תמן ויבט והנה מראשותיו
ענתרצפים (שם שםו') מה הוארצפים .אישב"נ רוץ פה ,רצוץ פיות בקל מי שאומר דלטוריא
עלכניי ר' יותןמ.ית .להמן הדא וכו' ובאותה שעה שאמראליהו על ישראל לשון הרע ,איל
הקב"האליהוער שאתהמקטרג את אלו בא וקטרג אתאלו ההידלךשוב לררכך מדברה דמשק
(שם טיח ,ובזוהר לך לך צ"ג ע"א רמזו על זה וז"ל ,והאת:ינן על מה אתע:יש אליהו קמי
קוביהעל דאמר דלסוראעלבנוי ,ובפ' ויגש ר"ט ע"באיתא .תאחזי מה גרם האי מלה דאליהו
דכתיבוהשארתיבישראל שבעתאלפיםוגו'א-לקוביהמכאן ולהלאה רלאיכיל עלמא למסכלך
עםבגי :שא ואת אלישע בן שפט תמשח לנביא תחתך יהא נביאה אתרא לגביבני נשא ואת
תסתלק לאתרך .ובפסיקתא רבתי (פי"א) ד"א אל גנתאגוז .האגוז הזה חלק מי שאצו אומן
לעלות בומיד הוא:ופל .שצריך לשמור את עצמו שלאיפולהיתו .כך כלמי שמשרת את
ישראל צריך לשמור עצמו שלא לטול את שלו מתחתידיהם .כגין משה וישעיה ואליהווכו'.
אליהוכי עזבו בריתךוגו' ונאמר ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה תמשח לנביא תחתיך.
ואפילועל תחלתענינועם אחאבהוכרחוחז"ל ללמדעליוזכות.ושינו בפסיקתארבתי דשובה.
אומרים על הושעועל אליהואכזרייםהיו ,ח"ו לאהיואכזרייםוכו' .כשראהאליהו את ישראל
טועים אחר אחאב אמראליהו מוטב יהיו נ' שנים ברעב ולא יפלו לבאר שחת .הוי באהבה
עשה להם אליהו כך ,וכסנהדרין (קי"נ ע"א) אהא דיהבו ליה אקלידא דמיטרא ,דכיון דחזא
קוביה דאיכא צערא בעלמא איל קים לך צרפתה (רשיי לגלגל הדבר שיחויר המפתח של
מטר) ,הלהבן האשהוגו' .בעא ההמי למיתן ליה אקלידא דתהיית המתים .אמריליהאייתיהאי
ושקילהאיוכו' .דרש ר' יומיכצפורי אבא אליהו הוה קפדן (שכעס על אחאב ואמרחי ה'ונו'.
רשיי) .הוהרגיל למיתיגביהאיכסימיניה תלתאיומיולאאחא.כי אתא איל אמאי לא אתי מר,
איל קפדן קריתלי .איליא רקמן דקא קפיר מר :וכמה רחוקים כל אלו האגדות משיטתו של
הרמיכן שהזכרתיה .שאמר והעושים כל ענקי עוה"ז ואצם משניחים עליו כאילו אעם בעלי
נוף וכוצתם ומחשבתם בבוראם בלכד כאשר היה הענין באליהו .בהדבק נפשם בשם הנכבד

1זעייי תעניתי'ע"ב דאמרינן שם בשם ר'אלעאי בר כרכיה שגי ת.ה שמהלכים בררךוא,,ביניהם
ד"ת ראויין לישרף שנ'ז המה הולכים וגו' ויפרידובי; 'מניהם .ט;מא דאיכא דיבור הא ליבא הינזר
יהיבתו' ויש מדרש שהם היו מדברים דברים בטלים זמירה ראויין לישרף .וכלו,
ראויין לישרף .וכתבו שם
שמדרש זה אינו חולק על הגמרא .אלאזיהי המה הלכים ברברים בטלים והיו ראז"ן שיפגעו בהם רכב
אש וסוסי אש .ואה"ב היו הלוך ודבר בד-תועלירי כך לא נשרפו אלא ויפר'רוביניהן שגדהפו זה לכאן
וזהלכאן .ונראה שכךענין המאמר שלפנינו שאמר שנשתלה מלאך על אליהו ועל אלישע לשחת; .אלא
שבמאמרשלפנינו הסערה היא הטלאך המשהית .ורכב אש ופזמי אש הםר.ח .ואזלי אותן הדברים בטלים
י האלהים הוא יתן את
היו מה שאמר אלישע ויחי נאפי שנים ברוחך אלי ותשונת אליהו ; 4ואת .כ
רוחועלנביאיו.
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יחיו לעד בגופם ובנפשם כנראה בכתוב באליהו וכוי ,שהרי יחסו לאליהו חמרו:ות של
שארכעלינוף .ואלה שמיחמים לו גם קיוםהנוף .הוא משוםאיוהזכותכחכיריוש:כנמובהייהם
בנ"עכאליעיר עבד אברהם ועבד מלךהכושי,י סוף מוףאין הדבריםמתמיהין .שאמרו שנשלח
מלאך לשחתו ,וקיומו הוא קיום :פשו במעלה :כבדת משארצדיקים .ומת בסערה ונשא הרוח
את גופו והעלימו כאשר :עלמה קבורת משה ,ואולי טעם אהד לשניהם .והוא שלא יררליו
אליהם אחרימותם.ויתזו מקום לעם לדרושאל המתים ,וכמין שאמרו בב"רפיויח.
 .ו-א ם מ
בקש יעקב אביו שלא יקבי במצרים שלא יעשו אותוע"ז .שכשם שנפרעין מן העובר כך
מרעיןמן הנעכר ,דכתיב ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים (שמותי"ס י"ב):
אולם האמת שדעת קצת חכמתו היא שנשאר בקיום נוף כפש .שנמצא לר' תנחומא
בר אבא בפסיקתא רבתי פיה (והוא רב בשאר מקומותעיי"ש במ"ע אות כ"ז) צד ט"ו א' וב'.
ד"אמי עלה שמים (משלי ל' ד') זה אליהו שנ' ויעל אליהו במערה השמים וכו' .ד"אמי עלה
שמים זה משה שנ' ימשה עלה אל האלהיםוכו' .ודורש שם כל המקרא על אל.הו ומשה ,וזה
הדורש וראימ.ל דלא כר'יום .אלא שמשה עלה שמיםואל.הו עלה שמים ,וכשם שמשה עלה
בגופוכך עלהאליהובנופו .ובפרט לאותן הדעות שאליהו הוא פ:חם וכדעת הרלב"נ שהבאתיו
ודאי שקיומו הוא בגוף ובנפש .והוא אחד מהשבעה שקפלו את העולם ,והם משיאין ראיה
מאליהו שאלמלא לא חטא אדה"ר לא היה מת .ושהשיב הקב"ה לחירם שעשה עצמו אלוה
לפי שחיה הרבה הרי אליהו הוא חיה ויחיה עד תחיית המתים (כמו שהובא כל זה לעיל).
הנה אם לא נמכים עם הרתק שתפם בלשונו .ודעתהמוזינו נם חכמינוכי הכגיסו האל בנ.ע
עם גופווכו' .אבל אמת היא שכך דעת קצת חכמתו כמבואר:נ
יהיה איך שיהיה קיומו של אליהו הוא במעלה יותר :כבדת מכל בני תמותה.
והוא אף אחר הפרדו מעל פזי האדמה שם מעיריו לצרכי עמו כמו שמפורש עליו בכתוב
(דהי"ב כ"א י"ב) במלךיהורם .ויבאאליו מכתב מאליהו הנביא לאמר כה אמר ה'וגו' .ודבר
עליו רעה סבא לו את חליו אשר ימות בו ,והיה זה (כמבואר בסרר עולם לעיל) שבע שנים
אחרשיגנז .ולשון הפי' המיוחס לרשיי לאחר שעלה לשמים באלו כתב זה של :בואה ,ואולי
כוצתו ,שאליהו כתבו קורם שעלה לשמים אלא שבא לו ל.הורם אח"כ .וככר הבאתי רכרי
הרלב"ג לעיל שסותר דעהוו .והצדיק כתב .זההיה אחר שעלהוענין זהכי :נלהאליהו ברוח
הנבואה לאחדמן הנביאים ושם בפיודברי המכתב הזה ואמרלו שיכתבו במכתבויביא המכתב
ליהורם ויאמר לו שוה המכתב שולחאליואליהו .כדי שיחשוביהורם שזה המכתב בא לומן
השמיםויכניעלבביוירעכי רעה גדולה עשהוכו' .ואח"כ הביא ראיות שזה היה אחר שעלה
השמ.מה .והנה מה שצדד לפרש שלאהיהאליהו בעצמו הכותב ,הם דבריםשאינן מעליזואין
י ואזניר כאן דבר נפלא שמייאסין לו עוון מתמיה .והוא בפדר"א פל.ג .ויחי אחר הדברים
האלה חלה בן האשה .אמרהלו האשה באתא5י בתשמיש המטה והוכרתה עזזני על' ומת בני .אלא
טו 5מה שהבאת א '5ותן5י את בני .ועמד אליהו והתפלק לפני הקכ'ה ואמר רג'ם"ע5 .א דיל' כ5
י לעקשני וכוץ
הרעות שעכרועלי וע 5ראשי אלא אף האשה הזאת שאזייזרע שמתוך צרת בנה דברהע5
והנה ווראי שעלילה של שקר היתה כדי לעקשו .אכל גם האשה לא דברה בזדון אלא שהשרתו שכא
אליה בשינה והיא 5אירעה בשכבו ובקומו וע"כ מת בנה .ואפשר שנראה לה כך בהלום .ועכ"פ טובמי
שלא נחשד מעולם ממי שנחשרואי;בו .שהרי לכל הפחזת נתן מקום להשדו .יולבעלי הזוהר דרך
אחרת בזההענין .וז"ל בפ' ויקהל קצ"ז ע"א .מי עלה שמים .דא אליהו וכו'וכי היךיכיל אבהו לסלקא
לשמים והא כו5הו שמים 5איכ5ין למסנן אפילו גרעינא כחרדל מגופא דהאי ;למא זאת אמרת ויעל
ן וגו' וב,
אליהו בסערה השמים .אלא כגזונא דא וירד ה' על הרסיני וכתיב ויבא משה בתוך ויינ
קוביה הוה בטורא דמיני וכו' דעאל גו עננא כמאן דאתלבש בלבושא וכו' ובעננא אתקר לגבי אשא
ויכיל למקרב .אליהו דכתיב ויעל אליהו בסערה דעאל בההיא סערה ואת5ביש ביה ,-היא סערה
וסליק לעילא .ורזא אשכהנא בספרא דאדם דאמר באינון הקרות דע5מא .רוהא יהא
בארעא ויתלבש בגופא זאל'הו שמיה .ובההוא גופא יסתלק~ .ישתכלל גופיה וישתאר גטערה .וגופא
דגהורא אתרא יזדמן ליה למהוי גו מלאכי .וכד יהות יתלבש בההוא גופא דישתאר נההוא סערה.
ובההוא גופאיתחזי לתתא .ובגופא אחראימחזילעילא .ודא היא רזא דמי עלה שמיםוירד .לא הוה בר
גשוכו' .בר אליהוראי סליק לעילא ונהית לתתאוכו' .מה שמו דא אליהו .ומה שם בנו  %-אליהו .מה
שמו כד סליק לעילאאליהו .ומה שם בנו כד נהית לתתא ואתעכיד שניחא ליעבד נסין ודליהו שמיה.
ועיי"ש פ' פקודי רב"טבענין התלבשות המלאכים.
.
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מורירין ,שא.ן הבדלבין הכותב בירו בעצמואו אומר לאחרשיה"כ כותבמפיו .גםאין הבדל
אם כתבו אליהו בשמים או שנגלה לאחדמן הנביאים על הארץהנויו לכתוב ,סוף טוף כאן
אנו רואים מכתב מאליהוהנביא אחריהסתלקו מהארץ ,ואחדהוא לנו ~איזהאופן נכתב ,שהוא
דבר נפלא מהשאיןלנוכיוצא בו בשם שום נביאוצדיק .ובעלי הגדהי"-והו באמתכענין זה
שהוא המופר וכותב בכה של מעלה .ובעל סדר עולם (בפרקשהזכרתיו,לעיל צד ט"ז) אמר
עליו ,ועכשיוהוא כותב מעשהכולם .הרי שהוא עושה אותו לכותב טפרזכ.,ונות .ובויקרא רבה
(פל"ד) וברות רבה (פיה) אמרו ר' כהןוריידסכנין כשם ר'לוי לשעבר
ק אדם עושה מצוה
י
ה
,
ח
י
ש
מ
ה
'
ך
ל
מ
ו
והנב.א כותבה ,ועכשיו כשאדם עושה מצוהמי כותבה .אליהו כותבה
והקב"ה
חותם על ידיהם הה"ר אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשה ה' וישמע ויעזב ספר זכרון
לטייוגו' (מלאכי ג'ט"ז) .ובקידושין (ע' ע"א) גרסינן ואמר רבה כר רבאדא241 .כנלרנ:2ן
סלא א"ר המנבא ,כל הנושא
אשה שאינה הוגנתלואליהוכופתו והקב"ה רוצעו ,ותנאעלכוללם
(כהניםלוים וישראלים ,רשיי) אליהו כותכ והקב"ה חותם ,אוי לו לפונם את זרעו ולפונם
עלותו /
משפחתו,יויסודן של הדברים הוא על המקראותשהזכרתי .שמצאנו שכתם מכתב אחרי
לשמים אל מלךיהורם .וכמלאכי נאמר ויכתב ספרזכרון לפניו וגו' ,ואה"ב נאמר הנה אנכי
שולח לכם את אליה הנביא .והיא עפ"י ממורת הנדה שבעם ,שאליהו הוא הוא הכותכ את
ספר הזכרון:
ואסיים אלה הפרקים ב:בואת מלאכיופירושה .בימי מלאכי הנביא התמרמר לב
העם על הארון הוא הפחה אשר היה בראשם מטעם מלכות פרם ומדי .וגם על הכהן הראש
אשר הוא מלאך הברית בריתהלוי .והיו נבזים ושפלים בעיני העם כפי אשר לא שמרו את
דרכי ה' ,והיה העם מיהל ומצפה ומקוה לימים יבואו שיהיה להם אדון כאשר הם מבקשים
וכהן הראש כאשר הם חפצים ,ונבא להם מלאכי והבטיחם על זה ואמר ,הנני שלח מלאכי
ופנה דרך לפני ופתאם יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הכרית אשר אתם
חפצים הנה בא אמר ה' צבאות (ג' א') .ומי מכלכל אתיום בואוומי העמד בהראותוכי הוא
כאש מצרף וגו' (שם ב') .ואח"כ מרבה בתומחות על מעשיהם הרעים ודברי עתק היוצא
מפיהם עד פסוק ט"ו ,ואח"כ מנבא בשכרם שליראי ה' ודיבורם .וש:כתב ספרזכרון לפני ה'
ליראי ה' ,כי יחמל עליהם כחמלת איש על בנו העבראותי .ויראו מהבין עבד אלהים לאשר
לא עבדו ,ואמרכי הנה היום בא בער כתנורוהיו כל זרים וכל עשה רשעה קש ולהט אותם
ה.ום הכאוגו' (שם י"מ) ,וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה וגו' ועסותם רשעיםכייהיו אפר
תחת כפות רגליכם 1ג( '1שם כ' וכ"א) .ואה"במזהיר .זכרו תורת משה עברי וגו' (שם כ"כ)
ומסיים הנהאגבי שלח לכם את אליה הנביא לפני בואיום ה' הגדול והנורא והשיב לב אבות
על בנים ולבבנים על אבותםוגו' .והפירושים שנאמרו כזההם .רשיי סתם הדברים ופירש,
הנני שלח מלאכי ,לכער אתהרשעים .ומלאךהברית .נוקםנקםברית .ופנהדרך.מן הרשעים.
האדון אשר אתם מבקשים .אלהי המשפט .והראב"עפירש .הנני שולחמלאכי .יתכן להיותו
משיחבןיוסף .האדון .הוא הכבוד הוא מלאך חבריתכי הטעם כפול .כי הוא כאש מצרף.
הנה זאת הנבואה כנבואת זכריה והבאת .את השלישיתבאש .ובסוף כתב .ועתה אחתום פירוש
זה הספר בדבראליה .מצאנו שהיה בימי אחזיהו בנו של אחאב .ומצאנו כתוב כי יהורם בן
אחאב ויהושפט שאלו נאתן אלישעהנביא .וכתוב שם פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על
יריאליהו .וזה לאותכי כבר עלה בסערה השמימהכי לא אמר הכתוביוצקמים .ועודכי לא
נפרד אלישע מעל אליהו אחר ששרתו ער עלותו .והנה מצאנו אחרי מות יהושפט בימי
ננו כתיב ויבאאליו מכתב מאליהוהנביא.וזה יורהכיאז כתבו ושלחואליו.
(אחזיהו)
רם
ב~לפני עלותוהיהכתוב .וימצא ,אוויובאאליו מכתב שהניחאליהו .ואין ספק
ואילוהיהניכהוות
כי בימי חכמינו הקרושים נראה .וה' ברחמיו יחיש את נבואתו וימהר קץביאתו .והנהמ.עו.

את,

1ברש.י שלפנינואיתא .האי אליהו לאו אליהו דכתיב במקרא הוא רא'כ מקמי דהוה אתי מאן
כפתיה אלא שם מלאך הוא שהוא סופר למעלה .ונדפםבגליון .רש"ל מ"ז (ברש'ל שלפני " D~bקראקא
ראיתי ראדרגה שהוא מקיים וכתב רכן צ"ל ברשיי) ע"כ .ובאמת דהאי קושיא בורכא הוא .שהרי מצאנו
בסדרעולם שהוא הסופר בב"דשלמעלה .אבלמיהיה מקמיהכי .קחישמיאגליא .וראיתי בח"א למהרש"א
שכתב אחראריכותדברים .אבל אליהו שהוא פנחס הוא מלאך הברית לנקזם לקנא ברברערוהוכו' .ומזה
מוכח ראיהו לא גרס יבר זה ברשיי .ובלי ספק שהוא הוספה מאוחרת מאיזה מאן דהוא שכתנ כך

עלהגליון.
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יתכן להיות משיחבןיוסף .נמשך בזה אחר פירושו בזכריה (-ב י') ושפכתי וגו' והביטו אלי
את אשר דקרו ומפרועליווגו' .שפירש שם ואל .טרם זה תעבורעליהם כתחלה צרהכי משיח
בן יוסףיהרג וכו' אזיביטו כל הגוים אלי לראות מה אעשה לאלה אשר דקרו משיחבןיוסף.
והוא בדרך האגדה בסוכה(.:ב ע"ב) ,כמו שהשיר רשיי אחר שפירש המקרא על פשוטו ,כתב

ורבות.נו דרשוהו על משיח בן יוסף שנהרג .והרד"ק כתב על זה הפירוש .ותמה אוי לפי
פירושו איך סתמו ולא זכרוכלל .והאמת אתוכי לא דברו נביאיב.ה יהורה על משיחבןיוסף
כלל .כי משיח בן יומף היא יליד בית אפרים ופזוריהם ,כמו שמשיחבן דור הוא.ליד בית
יהודה .אלא שבדורות אחרונים נשכח אשרהצולשתי ממלכות והתאחדושניהמשיח.ם .ושהפו
בן יוכף עםבן דודלפישאין  1WYנופל אלא ביר כניה של רחל .ונתנוהקיום לבן דור ומופו
שלכן יוסף ליהרגשאיןשני מלכים משתמשין בכתר אחד .והרבה הגדות על משיחבן יוסף,
אשריהיה שמואפרים .נשתיירולגו מפוזרות ,וכפרט כפ.סקא חשוש אשיש בפסיקתא רבתי.
שהזכירו שם את שמו אפרים משיח צדקי כמ"שלעיל .ודרכן זרה כנגד שאר ההגדותי ומעולם
לא דברונביאי בית יהודה בו ולאכוונו דבריהם אליו:
והרד"ק פירש .הצי שולח וגו' אם תשאלו משפט הרשעים בעוה"ז .עוד יבא זלן
שתראו ,ואז יקרב אליכם המשפט לכלות הרשעים שככם,וזהויהיה אותו היום שאשלח מלאכי
ופנה דרך לפני ,והוא מלאך ה'מן השמים .כמו הנה אנכי שולח מלאך לפניך לשמרך בדרך
וגו' ,ופנה דרך לפני .זהיהיה קבוץגליותוכו' .ופתאםיבא אלהיכלו .לפי שלא נגלה הקנן
ולא נתבאר בספר דניאלוכו' .האדון .הוא מלך המשיח והוא מלאךהברית .או אמר מלאך
הבריתעלאליהו.וכן אמר באנדהשאליהו קנאעלכריתמ.להוכוי( .והעתיק כל דברי הפדר"א
שהזכרתיו לעיל צדז') .ויכהב מפר זכרון לפניו ,ררך משל כלשוןבני אדם שכותבים המלכים
ספרהזכרונותכיאין שכהה לפניו ית',וכן מספרך אשר כתבת ,כל הנמצא כתובבספר .והיולי
אמר ה' צבאותוגו' (י"ז)יראי הדור הזה שיחיו בתחיית המתים ויראי הדור ההוא ג"כ.כי הנה
היום כא וגו' ,יום המשפט המשיל אותו לאש בוערה וכו' .זכרו תורת משה עבדו .אמר עד
שלא יבאיום המשפט זכרו בכל דורודור תורת משה עבדי לעשות ככל הכתובכה .הגה אנכי
שולח לכם אתאליהוגו' .אעפ"ישאנימזהירכם על תורת משה בכל דור ודור אעפשלטובתכם
אשלח לכם את אל.הו הנביא .יהטעם שתשוב נשמתו שעלתה לשמים אל גוף נברא כגופו
הראשון .כי נופו הראשון שב אל הארץ בעלותו כל יסור אל יסורו .ואחר שיחיה אותו בגוף
ישלחנו לישראל לפנייום המשפט והואיום השם הגדול והנורא וכו';
והנה דעת כולם שהנביא מדבר על העה.ר לבא שהוא יום תחיית המת.ם ויום
המשפטבין עכר אלהים לאשר לא עבדו ,אולם לדעתי הזני שלח מלאכי ופנה דרך לפני.
הוא אשרמסיים בסוף הנהאנכי שלח לכם אתאליהה:כיאלפני בואיום ה'וגו' .ואליהו הוא
המלאך .ופתאם יבא אל היכלווגו' .הוא משיח בןדיר .ומלאך הברית אשר אתם חפציםונו'.
הוא פינחס כהן צדק .הוא שנאמרעליוכריתי היתה אתו החיים והשלום וגו' תורת אמת היתה
בפיהווגו' ורבים השיב מעון ונו'כי מלאך ה' צבאות הואוגו'( ,ב' ה' ער ז') וע"כ נקרא מלאך
הברית ,וכתב הרד"ק שם ובפנחס נאמר האינותן לו את בריתי שלום וכו' ורחיים :תן לוכי
מצאנו לוהיים יותר משלש מאות שנה אפילו למי שאמרכי פנחס אצו אליהו שהרי מצאנו
אותו שהיה בפלגש בגבעה וכו' ,והנה הזכירג' חרשים משיחבן דורוכהן צדק ואליהוהנביא.
אבל אתבן יוסף איננומזכיר .אשם בכוונת הנביא נאמר אפשר שדבריו כפשוטן וידבר על
העת.ד .או שדבריו במשל ומליצה לקוחים מהגדת העם במה שיהיה לעתיר ,ומנחם אותם.
שישלח ה' את נביאו ומלאכו שיעשה מעש.ם כאליהו הנביא ,ואזיהיה האדון מבית דוד בראשם
כאשר הם מבקשים .ויהיה להם כהן גדול כאשר הם חפצים .אתם בטרם ימלא ה' את דברו
ישפט אותם ויהיה כאש מצרף .וכבר פירשתי הנבואה הזו על דרך זה בפסיקתא רבתי פ'
ההדש צד ע"ה במ"ע אות צ"ב ,אמנם תהיה כוונת הנביא איך שתהיה אם כפשוטו של דבריו
או שדבר במשל .דבריו
שענינו של אליהו היה מפורסם בהגדת העם:

מוכיחיי

מאמרג' שליחותאליהוהנביא.

שנינו בסוף עדיות,א"י יהושע מקובל אנימרייבן זכאי ששמע מרבו ורבו מרבו
הלכה למשה מסכישאין אליהו בא לטמא ולטהר לרחק ולקרב .אלא לרחק המקורבין בזרוע
ולקרבהמריחקין כזרוע ,משפחת בית צריפה וכו' ועור אחרת היתה שם וכו' כנון אלו אליהו
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בא לטמא ולטפר לרחק ולקרב ,ר' יהודה אומר לקרב אכל לא לרחק .ר' שמעון אומר
להשוות המהלוקה ,וחטא לא לרחק ולא לקרב אלא לעשות שלוםבי.:הם ש':ה .::שולחסי'
ולב טים על אכותם:
בדור השני אחר החורבן במותרייבןזכאי שאמר בשעתמיתתו והכסו כסאלהזק.ה.
שבא (ברכות כ.ח ע"ב) היו לבות גדולי ישראל וחכמיהם מלאים תקשכ
 .עיד
מלך
מעט וימלאהזון הנביאים .כמו דברי יחזקאל הנביא ושאר הנביאים ,יחזקאל אמרה:האוי לקה
מגוים אשר הלכו שםינו' ועשיתי אתם לנוי אחד בארץ בהרי -שראל וגו' ועבד.
את ש"י מבין
דיר מלך עליהט 1ר?1ה אהד יהיה לכולםית' וישכו על הארץ אשר נתת .לעבר .ליעקב אשר
ישבו בה אבותיכם וישכועליה המה וב.:הםובני בניהם עד עולס ודודעבדי נש.א להםלעילם
וכרת .להם כרית שלום ברית עולם וגו' וידעוהגויםכיאני ה' מקרש את ישראל ונו' (יחזקאל
ל"ז כ"אעד גמירא) ,וכיוצא בו המה דברי שארה:ביא.ם ירמיהומלאכי .אשרעדיין לאנתמלא.
דבריהם ,וש:.:וב.ד.ם (פ"ר מיד) .בו ביום בא יהודה גרעמוני ועמד לשיהם בבית המדרש.
אמר להם מה אני לבא בקהל .איל ר"ג אסור אתה ,א.ל ר' יהושע מותר אתה וכו' כבר עלה
שהריב מלך אשור ובלבל את כל האומות וכו' ,איל ר"ג הכתוב אומר ואח"כ אשיב את שבות
ב.:עמון שכבר הזרו ,איל ר' יהושע הכתוב אומר ושבתי את שבות עמי ישראל ויהודהועד-.ן
לא שבו ,והת.רוהו לבא בקפל ,והיתה אמו:תט ותקותם חוקה שלאיפול דבר מדברי הנביא-ם
ארצה .ותגבורת מלכות רומיהיתה בעציהם להתם פשע הכהנים ,שאמרו עליהם בלשוןגוזמא.
ושנות רשעים תקצור':ה .זה מקדששגי שעמד ת"כ שנה ושמשו בו יותר משלש מאותכהניםוכו'
(סמא ט'ע"א) .וחטאם היה שחמסו המלכות מבית דור ,כמו שהאריך הרמ"בן בפ' ויחי בפ' לא
יסור שבט מיהודה .ונכפל חטאם במה שהם כהניסואין מושחין מלכיםמן הכדנ.מ כמו שכתב
הרמשן שם ,ואףכי שלא ה.ה כסאם :קימגילוי עריות ושפיכות דמים .ותהלת מפלתם היתה
ש:ע:שו כמדה שמדדיוכה .שקמו עליהם עבדיהם מזרע אדום והכריתיםומלכ
 .תחתם ,וע"כ
לא התקוממוגדולי הדור כמורייבן זכאי וחבריו נגר מלכותרומי.כי אמרו.ר ה' עשתה זאת
להתם פשע ולכלא חטאת ,אבל קוו שתפול מלכותוו בירבן דוד כמו שנפלה מלכות אשור
ביד חזקיה ,וע"כ אמר ריב,ז והכפו כסא להוקיהו מלך יהודה ,גס בחורבנו של הכית ראו שאין
הביתהזהלרצון לשיה' .הנה :מצא שאמרו .שלא היתה השכיהשרויהכו,שאיןהשכינהשויה
אלא באהלי שם ,והבית הזה :בנה מכורש מלך פרם ואח"כ מהךררום הרשע (יומא ט' ע"כ
ובפסיקתא רבתירני ושמחי פי' ליה וע'י"ש במ"עאותז') .וחסרו כו חמשה דבריםארון וכפורת
וכרובים .אש ושכסה ורוה"ק ואורים ותותים ,שהאש במקדש ראשון רבוצה כארי ובמקדשש.:
רבוצה ככלב (יומא כ"א ע"ב) ,ונברה תשוקתם וחקיותם שימלאו דבר .ה:כיא.ם ומן השמיט
ירוחמו ,עד שכל הגיצם ומחשבותמ התמלאו מתקווהזו .וכרוח דמיכם ראו את אליהוובןדיד
באים למלאות דבריהחוון,וה 1.בהםמישדימו להשיג רצצוית' עלירישיהיו :ודרים בפרישות
המ.רות לקרבהגאולה .ושנינו (ברייתאכעירובין מ"ג מע"א)הרינינזיר ביום שבן דור בא
ן בשבתותובימים טובים (רשיי הוראי לא אתי משיח האיד:א) ,ואטור לשתות
מותר לשתותיי
ן כל ימות החול (רילמא אתי) ,וטפורשת ברייתא זו בגמרא שאם :דר כך בשבתות וב-מים
יי
טיבים מותר לשתות באותוהיום .וכמו שפירש"י .אבל ודאיכיון שחל עליו :זירות לא את'א
שכת ומפקע ליה מנזירות ,ואם נדר כך בימות החול אטור מיד דילמא אתי היום.ו ואלולא

.".דה

ב,.

' בגמרא הביאו ברייתא זז לפשוט מאי רבעי רב הנניא .יש תחומין למכלה מעשרה או אי;
תחומין למעלה מעשרהגקאזילבקפיצה .ופירש"יבשם.מיהוי הילוךאילא.שענין הקפיצה היתה אמונה
מפורסמהבימיהם .כמובא בהגדותלענין אברהםואליעזרעברוולעניןיעקבודוד המלך (בב"ר פרט .ועייף
פמ"ג ael .פם,הועיי'ברשיי עה"ח בפ' ויצא) .ופשטו לה במתילה מסיפור שהיה מפורסםניניהם .הני שב

שמעתא דאיתאמרן בצפרא כשבתא קמיה דר' חסדא במורא .בהרי פניא כשבתא קמיה דרבה בפומבדיתא.
מאן אמרינהו לאו אליהו אמרינהו .אלמא אין תחומין למעלה מעשרה .כלו' שאותן שספרו כך בבתי
מדרשותעל כרחךשציריהם היתהאין תחומיןוכו' .שאל"כ כל הכיפורבדוימתוכי .ודהו שם .לא דילמא
יוסף שירא אמרינהו .כלו' שאפשר שתתקיים הגדה זועל 'די ההגדה בענין יוסף שירא .ואה"ב הניאו
ברייתא הנזכרת .ופירשו אותה דלכך מותר בשבתות וביב דוראי לא אתי האירנא משום תחומין .ויש
חהומין למעלה מעשרה ,ודהי לה ,שאני התם דאמר קרא הנה אנכי שולח לכם את אליה הנניא וגו'
(רשיילפני באיוםה' .לפני ביאתבןיוד יבא אליהו לבשר) והא לא אחא אליהו מאתמול .וע"ז פריך
איה בחול כל 'ומא ויומא (דהיינו שגרר בו) נמי לישתרי דהא לא אתא אליהו מאתמול .אלא אמרינן
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שאירעו דברים כאלה שנדרו כעין זו ושהיתה אמונתם באפשרות ב.את בן דוד בהסח
הדעת באותו היים לא תהיה ברייתא זו אלא דברי בטלה .וכיוצא בזה נמצא לר' יהושע
(פסחים י"ג ע"א) ,דת:יא י"ר שחל להיות בשבת מבערין את הכל מלפני השבת .ושויפין
תרומות טמאות תלועת וטהורות ,ומשיירין מן הטהורות מזון שתי סעודות כדי לאכול עד
ר'שעות .דברי ר' אליעזרבן יהורה איש ברתותא שאמר משום ר' יהושע .אמרו לו טהורות
לא ישרפו שמא ימצאו להן אוכלין .אמר להן כבר בקשו ולא מצאו .אמרו לו שמא חוץ
לחומה לנו .אמר להם לדבריכם אף תלויות לא ישרפו .שמא יבא אליהו ויטהרם (רשיי
שמאיבאאליהוהיוםאו מחר קורבזמןביעורןויטרז'ים והאמר לא :נעה בהן טומאהויאכלום).
אמרו לו כבר מובטח להן לישראלשאיןאליהו בא לאבערבי שבתות ולא בערביים-ם טובים
מפני הטורח (ופירש"י לא בע"ש והיום ע"ש ולמחר עיו"ט ,מפני הטורח שיש להן לעמוק
במעורות שבת ויבררובו ,כלו' אע"ג שכבר סעודתיו"ט מוכנת להם מע"ש .מ"מ אף בשבת
אינו בא לפי שעסוקין כסעודות שבת ,ומן כתבו התו' בעירובין שם בריה האיתנא .דהמי
פירושו כיהיכי דלא בא לא בע"ש ולא בע"יוט מפני הטורח של תיקון מעורה .ה"נ בשבת
קודםאכילהמפני טורח סעודות שבת ,ובירושלמי מפורששאינו כא בשבתויו"ט) ,והכיגרםינן
בירושלמי (פמהים פ"נ היו) ,תזי א"ריהודה לא נחלקו ב"ש וביה על תרומה טהורה שאמור
לביתדין הגדול (שניבנה) אחא .ה"נ לימא לכיר הגדול אחא .ומשני .כבר מובטח להן לישראל שאין
שבתוה ולא בערניימים  a~aleמפני הטורה( .וכתבו בתו' דקרא משמעביום שבא
אליהו בא לא בערבי
ולהומרא.
יבשר) .ופלפלועוד בגמרא ;דדמסקי האי תנא ספוקי מספקאליה אייש תהומין אואין
'כפלפלו גה
מהמיי
ובעיין לא איפשטא .והר.מ בה' נזירות פ4ך הי"א קבע ברייתא זן להלכה .אזלם הזניחתהו
 .אם בהול נדר ה"ז אסור לעולם ,ואם בשבת או
בגמרא וכתב .האומרהריני נזירביום שבן דוד באבו
ביו"ט נדר אותה שבת או אותויו"ט מותר ,מכאן ואילך אפורלעולם .שהדבר ספק אם יבא בשבת או
ביו"ט או לאיבוא .והואיל והוא ספק ביום שנדר לא חלהעליו נזירות שספק נזירות להקל .מכאן ואילך
חלהעליו נזירות .ושבת הבאה שהוא ספק אינה מפקעת נזירות שהלה ;ליו .והאריכו נו נישאי כליו
במה שהזניח דרך הגמרא .ופירושא הכי בכ4יום אפשר שיבא אבל בשבת הספק הוא באפשרותביאהו.
מלתבו .שהיא גירסת ר' הננאף והרב .אלא גרסי ביום שבן דוד בא .ופי' ר"ת
ובעלי  n1Deltnלא גרסי
לבא וביטבתות ופייטאינוראוי לבא .וכתבו דבהכי ניחא מה שמקשינן אמאי אסור
דהיינוביום שראוי
והלא משיה בן יוסףישלו לבא תהלהועדיין לא בא .ובאמת קושיא זוליתא .דואו כולא עלמא האמינו
בביאת משיהב;יוסף .זהריאפילולאילו שמדברים ממשיח בן יוסף אומרים שאליהויקדמנו .ואם אליהו
לא בא היאך יבא משיה בןיוכף .ועלכן לא נחתו בגמראלענין משיה בן יוסף .דהאי ברייתא לא מני
ליהבין ר' הרשים .ויראה רכל ענינא רמשיה בןיוסף נשרשה נלבבותבימי ברכוכבא .או ברכוזיבא.
ל'
שלא היה מזרע דור .ור.ע דרש עליו דרך כוכב וגו' .כדאיתא בירושלמי (תענית פ"ר ה"ה) תני רשב'י
עקיבהרני היה דורש דרך כוכב מיעקב דרך כוזבה מיעקב .ר"ע כד הוה חמי בר כוזבה הוה אמרדין
הוא מלנא משיהא .איל ר'יוחנן בן ת:רתא עקיבה יעלו עשביםכלהייךועדייןב; דוד לא יבא .והנה לא
נמצא בשום מקום שהיה מזרע דוד .ומראין הדברים שר"ע היה דורש זה המקרא דרך כוכב מיעקב וקם
שבט מישראל (במרבר כ.רי"ז) על שנים העומדים לגאולתן של ישראל .על הראשון נאמר דרך כוכב
שהואבןדוד .וקם שבט טישראל .וכיה בתרגומו של אונקלוס .כריקום מלכא
מיעקב .ואה"ביקום השני
מיעקב ויתרבא משיהא מישראל .וכן בתרגום יונתן .כרימלוך מלך תקיף מדבית יעקב ויתרבי משיהא
ושנט תקיף מישראל .וכנר היתה מסורת בשארית מלכות אפרים שה'יקום להם גואל מזרעיוסף .וע"י
מאורע בר כוכנא נצמח להם שורש תקוה שהוא הוא משיח בן יוסף ~אחריו יבא מלך המשיח .וריי בן
תזרתא אמרלו לר"עיעלו עשבים בלהייךועדיין בן דור לא יבא .ודרשו בירושלמי שם הוי רעי האליל
וגו' הרבעל זרועו וגו' (וכריה י"אי"ז) על בר כוכבא שהרג את ר"א המורעי .וכן דרשו המקרא והביטו
אח אשר דקרווגו' (שםי"בי') על משיח בן יוסף שנהרג (סוכה נ"ב ע"ב) .ודרשו לפי זה סמיכות
אלי
י שכל אלו הדרשות הם עתיקות והם מזמנו של בר
אלה הנבואות בהמשך על מאורע אהד .ולבי אומר
ל
כוכבא .וראה זה הפלא  Ngg,שהרא"בע שפירש המקרא והביסואלי אח אשר רקרו על משיה ב; יוסף.
לעיל .הוא מפרש המקראהוי האליל וגו' ג"כ על משיח בן יוסח .וז"ל בסי'י"ב א'.
רעי
כאשר הזכרתי
משא דבר ה' וגו' .זאת הפרשה דבקה היא בעכור שהזכיר הרב על זרועו הזכיר מתי יהיה זה ואנה
יהיה ועתה יפרש זהיהיה נשוב ישראל עם משיהגן יוסף ,ועכ"פאין להקשות בהגדות כאלו מהגדה
כי
היא עתיקה קורם שהכתה אמונת משיח בןיוסף שרש בלבנות .אמנם
על הגדה .וברייתא דנזירותאולי
היו כל הלבבות מלאות מאמונה ותקוהכי raדוד באיבא ולאיאחר.
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לשורפה .ועל תרועה טמאה שמותר לשורפה .על מה נחלקועלהתלוייה .שבש"אאין שורפין
ובה"אשורפין .אמרו ב"ש לב"ה כלום אתם אומרים שלא תשרף (בטהורה) אלא ששי אומר
שמאכהן אהד שכת בתוך התחום והוא כא ואוכלה בשבת ,אף תלויה לאתישרף .שאני אומר
שמא אליהו שבת בהר הכרמל והוא בא ומעיר עליה בשבת שה.א טהורה ,אמרו להן ב.ה
מובטחיןאנושאינו בא בשבתוביו"ט,י ולמרנו מכאן ששיטת ר' יהושע היא כב"ש ,וההבטחה
שאיןאליהו בע"ש ובשבתובע"1.ט וביו"טהיא כבית הלל ,ועכ"פ כולם השוו דעתם בשאר ימות
החול באפשריות ביאתאליהו בימות ההול בהמה הדעת ,וא,כיר כאן לשון המנהיג סי' ע"א.
ווה שמשוררין בכל נבול ישראל (במו"ש) מאליהו ה:כיא לפי שהוא המבשר שיבא במהרה
לפני המשיח כדכתיב הנהאנכי שולח וגו' .וכבר מובטח להםשאין אליהו בא בע"ש ובע"יוט
מפני הטורח וכדאיתא בעירובין .ויבא לנו המכשר במו"ש שבזכות השבת הצור יואל ובא

לציוןגואל:

והנה כיון שקיוו וחשבוכי תחופה עיניהם בביאת הגאולה שמועיניהם על המקראות
של מלאכי ה:כיא שדבר בענין צירוף וזיקוק המשפחות ,וכהא דאמר ר' חמא ברכי חנינא
(קידושין ? ?יכ) כ'שהקכ"ה משרה שכינתואין משרה אלא על משפתות מיוחסות שבישראל
וכו' .ואמר שם כשהקב"ה מטהר השבטים (רשי' מיחסם) שבטו שללוי מטהר תחלה שנאמר
וישב מצרף ומטהר כסף וטיהר אתבנילוי 1ג( '1מלאכיג'נ') .והנה אמר הנהאנכי שולח את
אליה הנביאוגו' והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם פן אבא והבתי וגו' ,הבינו
שענין השבת לב שבמקרא היא שידעו את יחוסיהם .ואמר ר' יהושע שהוא מקובל מריב"ז
שענין זה הוא לרחק המקורבין בזרוע ולקרב המרוחקין בזרוע אבל לא בא לטמא ולטהר
לרחק ולקרב .ור' יהודה (הואבן מתירא) הוסיף שלא יבא רק לקרב אבל לא לרחק שהיא
השבתלב .אולם בריחוק מאי השבת לב
ובלי מפק שהיה ב.מיהם ערבובגדולבע-:ן

איצא"

!והעני; כאן בביאתאליהו לגאולתישראל .אכ 5התגרתוליחידים נראין הדברים שאפשרלהיות
ג"כ בשבתות שייט .ומצאנו שנתגלה לרב יהודה אחוה דרה מלא הפידא ביום הכיפורים (יומא י"ס ;"ב).
גם מלשון הירושלמי שמא אליהו שבת בהר הכרמל מוכחכן .דהיינו שבא לבשר גאולת ישראל ומצאנו
בהגדות (אביאם להלן)  winwבאעל הרי ישראל.וכיון שמתגלהליחידים ביו"הכ ה"נ בשבתותוי"ט .ומה
שהגיה בעל קרבן העדה בירושלמי מובטחין אנו שאינו בא לא בערני שבתות גו' .היא הגהה שאינה
צריכה .וראיתי ניפה עינים (פסחים י"ג שם) שדחה ג"כ הגהה זו .ורואה אני כאן להעיר על לשון
הירושלמי .והוא בא ומעידעליהוכו' .לא שיורה מכח הנבואה שהיא טהורה אלא שיעירעליה וכלסו;
רש"י ויאמר לא נגעה בחן טומאה .וגרסינן נשבת (ק'ח ע"א) בעאמיניה מר בריה דרבינא מרנכ"י מהו
לכתובתפיליןעלגבי עור של דגטהור .איל אם יבא אליהוויאמר .מאי אם יבא אליהו ויאמר .אילימא
אי דאיתליה עוראי דליתליה וכו' אלא אם יבא אליהו ויאמראי פכקא זוהמאמיניהוכו' .ופיר"שי מאי
אם לא וכו' .היתר ושסוראיןתלוי בו ד5א נשמים היא .והא דגרסי:ן ניבמות (ק"ג ע"א) וכירושלמי (שם
פי'ב) בשם רב אם יבא אליהו ויאמר הולצין במנעל שומעיןלו אין הולצין בסנדלאין שנמעיןלו שכבר
נהגו העם בטנרל וכו' .פירושא אם יבא ויעידעל תנאי קמאי שכרהורו .ובאמת הביאו שם ברייתא דתנאי
בזההענין .ואמר רב כיון שכנר נהגו תעם המנהג עוקר את ההלכה .וכן מה שאמרו במגהות
קמאי
(מיה ע-א) בנבואותיו ש 5יחזקאל .פרשה זו עתיר אליהו לדורשה .היא נמי עדות ע 5יהזקאל שכך היתה
כוונתו .שהרי אילו אחא יחזקאל ופירש לנו את דבריוהיינו שומעיןלו .כמו כןיכול אליהו לררך ולפרש
את דברי יחזקאל .ומזה הענק אמרם בפסחים (ט-וע.א) האיך נשרוף התלויה עם הטמאה שמא יבא
אליהו ויטהרנה .היינו בעדותו .ושם (ל"ד ע"א) היסח הרעת ר'יוחנן אמר פסול טימאה שאם יבא אליהו
 .שיכוללהעיר ש5א נטמאו .ורשב" 5אמר פסל הגוףהוי  DNWיגא אליהו ויטהרנח
ויטהרנהשומעיןלו
אין שומעיןלו .שאין ערותו מועלת כלום ,וכן בבכורות (לג' ע"ב ולד' ע"א) שמא 'בא אליהו ויטהרנה.
כלו'בעדותו .ואולי מזה אמרם יהא מונח עד שיבא אליהו (כ"מ ל"ז ע"א) ,ויותרניאה שלענין ממוןאין
עדותו מועלת .ואינו אלא סגנון לשון וכד' עד שיבוררו הדברים .וכסו שאמרן בסוטה (מ"ח ע"בי בהא
שפסקו אורים וחומים .שם לחשך אדם לומר ויאמר התרשתא וגו' עדעמודכהן לאורים ומומים (עזרא ב').
אמורלו .כאדם שאימר לחצירו עדשיחיו מתים ויבא משיח בן רוד .כלו' סגנון לשון הוא .ואגב אורחא
אעירעל האדעירובין בשב שמעתא .ד5א אמרינן אליהו בפומבדיתא הוה וידע נדרך נביאות מה דדרש
ר' חסדא ולא הוצרך לקפיצה .דש"מ דאף בכה"ג לא היה יכל אליהו ~מידע מה שלא שמעבאזניו:
ן התורה
רופי' לטמא ולטהרהיא בטהרת המשפחה .וכמו ששנו שם במשנה ג'בענין אלמנת עיסה~לשי
היא בפרשת סוטה.ועיי' בפ" הראב"ד :ואמרם הלכה למשהמסיני .כתב הר"מבפי' המשנה .לא נשמע
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טהרת המשפהות .אם ע"יהתון עם הכותיםוע"י חתון עם האדומים ,ואם עלירימי ש:תעברו
מנכרים ועבדים ,או שנשבו ע"השבא.ם ,שהשבויה פסולה .ומשנה דכתובות (פ"ב מ.ט) האשה
שנחבשהביר .עכו"ם וכו' עיר שכבשוה כרכים וכו' ומעשה דר' וכריה הקצב שנשבע .המעין
הזה לא זזה ידה מתוךידי משעה שנכנסו עכו"ם לירושלים וכו' .תוכיח על הערבוב ה:רול
שה.ה בזההענין בחורבנה של .רושלים ,שנשיםבציוןענובתולותבערייהודה .וכמדרשתהלים
מזמורו' סיפרו .שכשאמרו לו חכמים אין אדם מעיד על עצמו התחיל בוכה וממסה מטתו
בדמעות שהיתה אשתוישנה אצלווהיהיודע שהיא טהורה ולאהיה מכירה מעי נזירתחכמ.ם.
והיה קוראעליו הפסוקיגעתי באנחתי;
ר' שמעון אומר להשוות הטחלוקת ,וגי' הראב"ד ר' ישמעאל .והיא ה:וסחא
תכונה שהוא היה כאותו הדור אבל ר' שמעון הוא בן דורם של ר"מ וריי (וחילופי ישמעאל
ושמעון הם רבים ע"י ראשי הת.כות רי.ש ור"ש) .ופי' הראב"ד ,להשוות המחלוקת שישכ.ן
החכמים כדברי תורה ,ר' ישמעאל דריש מהני קראי דלעיל דכתיב זכרו תורת משהעבדיוגו'
וכתיב בתריה הנהאגבי שולהוגו' והשיב לב אבותוגו' .כלו' על החוקים והמשפטים ישוה לב
ן דברי ר' ישמעאל
האבותעל לבהכנים שלא תהיהעוד מחלוקתביניהם .אמנם באמתכונילי
יותר מפה שכתוב כאן ,והוא שבכלל דבריו דברי ר' יהושע ודברי ר' יהודה תנד בני זרוע.
אולם תוכן של דבריו:ביןכשנשקיףעל מעמר האומה בזמן ההיא ,החברים שבאומה:פרדו לכ'
כתות רעשית התורה כשתי תורות ,ב.ת שמאי היה מהמקפידים והמחמירים ,וכיח הלל היה
משוחים לכל ארםומקילין ,וחוק משניבת .ישראל אלוהיו בהםשרידי הצדוקיםוהבייתוס.ם.
ועל כל אלה הכת החדשה שקראוה מאים ,והוכתה האומה לרסיסים ,והאיך תבא הגאולה להם
אם לאיקדיםאליהו וישווה המחלוקתשבינ.הם .ובכלל דבריו ג"כ מה שמצים בדברי יחזקאל
הנביאשמיתרים לסטה דברים שבתורת משה .ואמרו על זה במנחות (מיה ע"א) כשם ר'יהורה
פרשה זו עתיד אליהו לדורשה .וישווה המחלוקת .ור' טחנן אמרה שם ג"כ הכי ,ומזה הענין
ג"כ היא המחלוקת בנומהאות הספרים שנקדות ,ואמרו על זה באדר"נ (פל"ד) ובבמדבר רבה
כתבת כך ,אומראנילו .ככר :קרת.
 .מפני מה
(מפיג) .אמר עזרא אם יבא אליהו ויאמרלי
עליהן .ואם אומרלי ,יפה כתבת ,אעכיר הנקורה מעליהן ,וזהו ג"כ בכלל השוואת המחלוקת,
ובזה הכלל ג"כ מה שיכול הטוען לטעון ולחלוק ויאמר .אתה אומר לנו זכרו תורת משה ונו'
שהיא כתובה לדורות והלא כמה דברים בתורת משה שבתבה שנעשו למשמרת לדורותוהיכן
הם ,הלא ככר נאבדו תשתכחו ,והתשובה על זה היא ,שלא נאבדו רק נגנזו ואליהו עתיר
לגלותן ,כאמרם במכילתא רבשלח אמקראותן שמה מלאהעומרמןוגו' למשמרתלרירות.כם.
וזה א' מנ' דברים שאליהו עתיד להעמידלישראל .צלוחיתהמן וצלוחית שלמי נדה וצלוחית
של שמן המשחה .וי"א אף מקלו של אהרן שקדיו ופרחיו .ונמנו באדר"( :פמ"א) ובהוריות
("-ב ע"א) ותופפתא דיומא (פ"ב) .ובסוטה (פ.יג) אמרו שנגנזו עם הארון .וזה השין לפנינו
(פכיה צד קשט) שלא :אברו אלאנגנזו ,ואליהויגלה אותם וישווה כל טענה וכל מחלוקת:
וחכ"א לא לרחק ולא לקרב אלא לעשות שלום בפיהם ,שנאמר הנהאנכי שולה
וגו' ולב בזים על אבותם ,ושה ל:וסחאזו חכמים כר' יהושע וא' יהודה מבירא להודאליהו בא
לעשות שלוםבין בניםובין אבותם שלא יתאושו אבות אכלו בוסר ושכיבנים תקהינה שאבותם
חטאו והם מרוחקין ,ולאבע.:ן קירוב וריחוקאיירי קרא שאליהו לא יקרב ולא ירחק ,אבל
בביאת המשיח .ומשזן התורה
ממשה רבינוע.ה זה הלשון .אבל שמע ממנו זההענין .לפי שמשה
~DD
אםיהיה נרהך וגו' ושב ה' אלהיך את שבותך וגו' ומ 5ה' את לבבך וגו' זזזלת זה .והגיר 5הם ג"כ מפי
הנכורה כהקדמותיו וסבותיו .ושיקדים אותו האיש לישר5ו הארץ .והוא אליהו .והודיע 5הם שהאיש
ההוא לאיוסיףו5איגרע בהורה אבל יסלקויסיר החמסיםבלבד.ואין נזה מחלוקת ולא הכחשה (שלרעתו
לא תפל מהלוקח בהלכה למ"מ .בהקרמתו לפי' המשנה) .אב 5נפלה המהלוקח ברעותשיסיר מה הם
אמנם כל אלו המחלקת הם בפירוש
וכו' .לפי דבריו תהיה המחלוקת בהלכתא למשיהא וזה רחוקי
מה שיש בכח נביא לעשות עפ"י ננואתו
המקרא .אבל הלכה למ.מ היתה סתמא ולגל הדורות ללמד
ומהשאיןבכחו.ואיןמקבליןעדותועפ"יהנבואת.ועפיי הלכהזו יתפרש המקראי זמ5שק המשנה בסיפא.
כגק אלו אליהו בא לטמא ולטהר וכו' מוכחכן .שכולאייתור לשון הוא .דהא תנא לה ברישא .אלא על
כרחך אליהו דרישא לאו דוקא .א5א כלו'שאין הנביא בא .ואולי שהנוסחא כך היתה ונשתבשה .ור'
יהודה המוזכר כאןבלי ספק שהוא ר' יהודהבן דורו ש 5ר'יהושע שהעיר עמו (שם משנהג') ע 5אלמנת
עיסה .שהעיסה כשרה לטמא ולטהר לרחקולקרב .והואר' יהורהבן בתירא.
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יפעל שאף עלפיכןיהיו כולם באהבת שלום ורועות .ולכלאלו הרעותנבין אמרם (בעירובין
מ"ג ע"ב) שביאתו ההא לביתהגדיל שכיבנה .שכל אילו הדברים הס ענגים ש.ימסרו לבית
הגדול(ימה שפי' רשיי לפני ביאתבן דודיבא אליהו לבשר ,יש לקיים רבריו שבכלל אלה
המעשים בשורה מוצאת שיבאבןדוד .אףשרשיי לאכוון לכך) ,אמנם נוסחת הראב.ד ותופפות
שאנץ (וכן נראהניסחת הרמ"בס בפירושו ובהלכותיו פי"ב מה' מלכ.ם) היא .וחכ"א לא בא
אליהו אלא לעשותשלום בעולם,וא.כ ביאתו אכהלפג.ביתדין הגדול אלא ביאתו תהא כענין
שכתוב .על הרגבהעלילך מבשרתציון הרימיבכח קולך מבשרתירושליםוגו' (ישעיהמ' ט'),
וע.כ אמרו בירושלמי שמא אליהו שבת בהר הכרמלוכו' .כמו שהבאתילעיל .ותהיה ביאתו
לבשר ביאת הראלויבא שלום לעולם:
ובזה הדרך הלכובעליהנרה .אמרובפסיקתא רבתיפי'רניושמח ..ד.ארניושמחי.
אימת מתקיים הדברהזה ,בשעה שהקב"ה גואל אתישראל .קודם שלשה ימים ש.בא משיח כא
אל.הו ועומד על הרי ישראל ובוכה ומספיד עליהם וכו' וקולו נשמע מסוף העילם ועד מופו,
י ישראל ואומר טובה
ואח"כ אומר להם בא שלום לעולם וכוי .כיום השני כא ועומד עלהי
באתה לעילם וכו' .ביום השלישי בא ואומר באחד ,ישועה לעולםוכו' .ובדרך זה הלכו בעלי
הפ-וטיםלמוצאישבת .אלי חיש גואליוגו' מכשרטיתאלי את אליהוהנביא .ובפיוט איש חם-ד
וגו' פץלו המבשרוגו' .וקבעו הכרכת המזון ,הרחמן הוא ישלח לנו את אליהו הנביא זכור
לטוב ויבשרלנו בשורות טובותישועות ונהמות:
דומיתה אחרת היא שתהא ביאתאליהו להחזיר את ישראל בתשובה ,אמרו בפדר"א
(ספמ,ג) בשם ר' יהידה ,אםאין ישראלעושין תשובה אכן נגאלין ,ואין ישראלעושין תשובה
אלא מתוך הצער ומתוך הדוחק ומתוךשאין להם מחיה ,ואק ישראלעושין תשובה גדולה עד
שיבא אליהו שנ' הנה אנכי שולח 1ג ,'1ושם (בפמ"ז) ר' אליעזר אומר (חשב) זהמכ] הקב"ה
שמו של פ:חס כשמו של אליהו ז"ל מתושביגלעד .שעשה שישראל יעשו תשובה בארץ גלעד
ש ':בריתי היתה אתו החיים והשלום וגו'( ,ועיי' פי' הרד"ל שם) .והנה בסדר עולם רבה פי"ז
אמרו (הכאחיולעיל צד ט"ו) וכשנה השרתלאחזיה:גנזאליהוולאנראהערשיבא מלךהמש.ח,
פראהונגנז שניה ואינו נראה עד שיבא גוג ומגוג וכו' ,אולם תכלית הראותו לא פירשו לנו,
וכלפי זה נמצא בפס.קתא רבתיפ' ההורש (ובשאר המקומות שרמזתי עליהם במ"ע שם) ,דומה
דודילצבי .א"ר יצחק מה הצבי נגלה וחוזר ונכמה כך משיח הראשון (כלו' משה) :נלה להם
וחוזר ונכסהמהם .כמה נכמה וכו' (ומבוארין הרכרים בשמות רבה פיה ופירשם הרמ.בן כפ'
שמות כאשרהעירותי ע"ז במ"ע שם אותס,נ) .ריב בשם ר' לוי כגואל הראשוןכךגואלהאחרון
(כלו' אליהו כאשר נראה להלן שקראוהו נואל) :נלה להם וחוזר ונכסה מהם .וכמה הוא :כמה
מהם .ר' תנחומא בשם ר' חמאוכו' ארבעים וחמשהיום וכו',להיכן הוא מוליכם.א.תדאמרין
למדבר יהודה ואיתדאמרין למדברסיהוןועוג .הה"ר הנהאנכי מפתיה והולכת.ה המדברוגו'
(הושע ב' ט"ו) .מ .שהואמאמ.ן בואיכל מלוחים ושרשי רתמ.ם .ומי שאינו מאמין בו הולך
אצל עכו"ם והורגים אותווכו' .והנה בענין שנגלה ונכמה וחזר ונגלה,ה ממכים עם מה שכתב
בעל סדר עולם רבהבעניןאליהו .אם שנוטים זה מזהבענין הזמן שהוא :כמה .אולם באמרם
שהואמוליכן אם למאכר יהודה או למדבר סיחון ועוג ,היא כעין שנמצא כשה"ש זוטא (יצא
לאורע"י החכמים מוהר.ש באבער ואח"כ ע"י מוהר"ז שעכטעי) .קול רואי הנה זה כא ,אלו
הקולותשעתידין לבא קודם המשיח וכו' שאין הפתח נפתח כלו כאחר אלא אליהו באלולעיר
אחת ונעלם מחבירתה .ומדבר עם האיש ונעלם מחבירו .ועוד שם .פתחי לי אחותי .הרי זו
לימיגוג ,שישראלעתידין להיות טמונים במערות ובמחילות והקיבה מרתיקעליהן .שמעוןבן
שטח (וכהערות להמ"ול בן זומא) היה אומר שהקב"ה אומר לישראל פתחי לי אחותי .והן
מסתכלין והמקום עושה להם נמים והם רואים את המשיח עומד בראש מדבר מואב ועמו ארבע
מאותאיש .והמקום נותן להם גאולה לקיים מה שנאמר זוהולכתיה המדבר וגו'] ונתתי לה את
כרמיה משם (הושע ב' ט"ו) ,והמחילה נפרדת להם (בהערות המו"ל נפתחת להם) משם
ממדבר מואב לחורב ,וישראל :וטלין והולכין אתהזיין ממדבר חורב שהשם כתוב בו וכו'.
הרי מלכי צפון שומעין שנהרנו עמון ומואב וכולן מתכנסין וכאין וקובעין המלוכה בדמשק,
ומלכי המערב והדרום מתכנסין אףהן זו]באין וכטלין עצהבמדין .וישראלמצירין ,להניח את
החכמים שבמדין אי אפשר .ולהניח את אחיהן שכירושלים (בהערות המו"ל .נוסחא אחרי:א
וישראל מצירין להניח את אחיהם החכמים שבירושליםאיאפשר) .ומהאליהו עושה כל המדבר
שהואהולךמירושליםלמדין שכלמי שנכ:ט חיה רעה עושה לו המקום :כים (כממחא אחרי:א
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למוהר"ז שעכטער ,כל אותו המדבר שהוא הולך מירושלים למרבר שכולו מלא נחשים וח.ה
רעה והמקום עושה נסים ,ובהוצאת מוהר"ש באבער למדין שכולו טרשים והיהרעה) .והוא
בא ועומד לפ .:המשיחבמדין .והמשיח נפטר משם ואליהועומר .באותה שעה הואמוציא את
ספר הישר שכל התורה הזאת אצה אלא (שירה) (שוניהן אחת מתוכו וכו' :והנה הדבר.ם
מדאים שכל ההגדה המשובשת הזו הוא בנויה על דברי סרר עולם רבה שאליהו נראה ונגנו
ואינו נראה עד שיבאגוג ,וכל אלוהציורים שהיאמציירת הם ציורי מלחמת גונ ,והנה מחז.ר
אליהו את ישראלבתעיבה במדברמיתוןועוג כמ"שוהולכתיה המדברוגו',ונהו שאמר בפדר'א
שהזכרתי.מהושביגלעד שעשהשישראליעיטו תשובה בארץ הגלעד (שנדחק הרד"ל בפירושו):
אמנם מה שנקרא אליהו בפסיקתא זו שהזכרתיה גואל האחרון .זאת :מצא בבמה
מקומות .וזהו עפ"י ב' שיטות .האחת שקראוהו נואל לפי שהוא נטפל אל משיחבן דוד שהוא
הנואלהגרול .והשניתהיא עפ"י שטת ר' הלל בסנהרדין (צ"ם ע"א) .ר' הלל אומראין להם
מש.ח לישראל שככר אכלוהובימיחזקיה .א"ריוסף שדאליה מריה לא' הלל ,הנקיה אימת
הוה בבית ראשון ואלו זכריה קא מתגבי בביתשגי ואמרגילי מאד בתציוןוגו' הנה מלכך יבא
לך צדיק ונושע הואעני ורוכב על חמור (זכריה ט') ,ופיר"שיאין להם מצרח לישראל אלא
הקב"ה ימלוך בעצמו ויגאלם לבדו ,והגה מה שסתר ר' יוסף את דברי ר' הלל הוא i?J~a
המלוכה ,שהקב"ה ימלוך בעצמו ויחזרו הדברים לכמות שהיו טרם מלוך מלך בישראל
ותבטל מלכות בית דוד,זהו מה שהואסותר.לפי שניתנה המלוכה לדודלנצחנצחיםולעולמי
עד .אבלבענין הגאולה שיגאלם הקב.ה לבדו ולא עלידי משיח בן דוד לא סתר את דבריו.

לי

וכבר היה יכול ר'יוסף להביא מקראותרב.ם אחרים מירמיה ומיחזקאל שתתקיים מלכות בית
דוד .אלאד:יחא ליה להביאמקיא מנביא מאוחר בביתשני .והוהעפ"י שטה זו לא יהיה בן
דוד הגואל אלא הקב"ה כעצמו ושלוחויהיהאליהוהנביא .ותהיה גאולהזו כגאולת מצרים ע"י
משה ,וכשם שנקרא משה הנואל הראשון כך נקרא אליהו הגואל האחרון .ואחר שטאליןוישבי
בארצםישליכו אתבןדוד.ואמרובפסיקתארכתיפיד(הכאחיהלע.ל צדו') אתהמוצאב':כיאים
עמדו להם לישראל משיטו שללוי .משה ראשון ואליהו אחרון ,ושניהם גואלין אח ישראל
בשליחות ,משה גאלם ממצרים בשליחות .ועתה לך ואשלחך אל פרעה וגו' (שמות ג' ").
ואליהו גואלם לעתיד לבא בשליחות ,הנה אנכי שולח את אליה הנביא 1ג .'1משה שגאלם
ממצרים תחלה עוד לא חזרו ונשתעבדו במצרים ,ואליהו כשיגאל אותם מן הרביעית מאדום
עודאינם החרים ומשתעבדים אלא היא תשועת עולם ,ותה בעל האגדה הזו דימה את אליהו
למשה ,ולאיהיה אליהו רק מבשר הגאולה אלא הוא יה.ה הנואל ,וכת:חומא משפטים בפ'
הנה אנכי שולח מלאך וגו' ,אמר להם הקב"ה לישראל בעוה"ז מלאךהייתי משלה להכרית
משיכם אויה ,אבל לעתידאנימנהיג אתכם ואליהו אני משלח לשיכםשי' הנה אנכי שולח
וגו' ,וכמו שדרשו בהגדת פדה שהקכ.ה בעצמו ובכבודו גאלם כך הרשו (במדרש תהלים ק"ו)
ופדויי ה' ישוכון (ישעיה ליהי') ולאפדויי אליהו ולא פדויי מלך המשיה אלאפדייי ה' לכך
:אמר יאמרוגאוליה' .אבל כשאמרו בפם.קהא רכתי דעכי אנכי פי' ל"ג .בשכי אני אב.א
גואל הנה אנכי שולחוגו' .כבר אפשר שקראוהו גואל לפי שנטפל אל משיהבן דוד:
ה שהוא עוד משליחיתו של אליהו הוא לדעת איזה כעלי אגדה תחיית המתים.
דבי
אמרו בשה"ש זוטא (פיז) על פתהי:ו כל מגדים ,א"ריוסי זהאליהו .בא ואמרלהן לישראלאני
אליהו ,והם אומרים לו אם אתה אליהוהחיה לנומתים .ולא מתים שאין אנומזכירין אלא מתים
שאנומוכירין .ובנוסהא אחרינא (למהורג שעכטער)הוי אליהו בא כ"ל דצ"ל הרי) וכו' שאין
אנומבירין אלא מתים ששו מכירין ,ובתלמוד סוף סוטה איתוספא ברייתא דר' פנחסבן יאיר
והירות מביאה לידי זריזות וכו' והסידות מביאה לידי רו"הק ורו"הק מביאה לידי תחיית
המתים ותחיית המתים כא עלירי אליהו הנביאז"ל .אולם בע"ז (כ' ע"ב) השמיטו האדאליהו.
והובא כך בילקוט ישעיה רמז שם,ג בהשמטת אליהו ,וברב אלפם בע"ז הביא ברייתא זו ולא
הזכיר בה לא תח.ית המתים ולאאליהו .ואח.כ כתב ופירשוהבירושלמי ,ובזה הפירושהביא.
יראת חטאלידי רו,הק ,רוה"קלידי הסידות ,חסידותלידי תחיית המתים ,תחייתהמת.םל.די
אליהו זכור לטוב דכתיב הנה אנכי שולח וגי' ,וכתב הר"ן שם ,תה"המ ליד' אליהו .כלו'
האליהו בא בשביל תח,המ והוא מקדים לבא דכתיב הנהאנכ .וגו'לפני באיום הגדול והנורא,
דהייה תה"המוכיוןדביטביל אותויום אתיאליהו נמצא שרנ""המ גורמתלאליהו שיבא ,והביא
בעל מתנות כהדה את דבריו בריש שה"ש רבה שהנוסחא שם תה"המ מביאהלידיאליהו.
ואח"כ'מדבר שם במדת הענוה ומסיים שם תחה"מעי' אליהו הנביא ז"ל .וכעין שה.א כשהיש
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רבה כךה.א במדרשמשל( .פם"ו) ,אבל הדבר.ם מוכיח.ם שם ממידורן של דברים שהמאמר
תח,המע"יאליהו הנביאאינו אלא מגליון שבאלפנ.ם,שרמי כעלהגליון על הא דסוף סוטה.
ומן שה"ש רבה הועתק למדרש משלי ,ועיקר הנוכחא הוא תח"המ מביאהל.די אליהו .וכל
דברי הר.ן הם להשוות ה:ומחאות .אשם בירושלמי רשמת (פ"א ה"ה) ה:וםהא יראת חטא
לידי רו"הק ,רו"הקלידיהסידות .חסידותלידי ת
הויהי.תהמתים .תח"המלידי אליהוז"ל.ימייתי
עלהקיאי חסידות לידי תח"המ דכתיב ונחתי ר בכם וחייתם .תק"המ לידי אליהו זכור
לטוב דכתיכ הזה אנכי שולה אתאל.ה ה:ב.א לשי באיום ה' הגדול ותוראוגו' .ועפיי אלה
המקראותועפיי טיב הענק עדיפא :ומהת הירושלם .בשקלים (ספ"נ) .יראת חטא מציאהלידי
הסידות וחסידותלירי רוה,ק ורוה"קלידי תח"המ .תח"המ מביאהליריאליהו זכור לטוב (אלא
רהתם ראיות הפהוקים משובשות) .ואלו הדברים לא יסכלו פי' הף"ן .ולפי מגנון המאמר
פירושו של יום ה' הגדול והנורא הוא יום הדין שלעתיד .שיהיה אחר תחיית המתים שיקיצו
מהעפר .כמ"ש ורביםמישיני אדמת עפריקיצו אלהלהיי עולם ואלה להרפות לדראון עולם
ודנ.אלי"ב ב') ,וכטיביום הדין הזה שנמו בריה (ט,ז ע"ב) .שיא בש"א ג' כתות הן ליום
הדין .אחת של צדיקים גמורים ואחת של רשעים גמורין ואחת של כיגוניים ,צדיקים גמורין
נכתביןונחתמין לאלתרלחייעולם .רשעים גמורין :כתבים ו:חתמין לאלתרלגיהנם שנ' ורבים
מישהי אדמת עפר יקיצו וגו' .בינוניים יורדין לגיהינם ומצפצפין ועולין וכו' ,ופיר"שי ליום
הדין כשיהיוהמתים .ובתוספות כתבוליום הדין כשיח 1.המתים כממוכח קרא ואע"פי שכבר
נדונווכו'עדיין יהיהדין אחר אם יוכהו לחיי העו"הב שהוא קיים לעולם וכו' ,ועל זה יסד
הפייטןבפיוט צתנהתוקףובשופרגדוליתקעוגו' ומלאביםיחפזיןוגו' ויאמרו הנה זהיוםהדין,
והנה אחרהיקיצה קודםיוםהדין יבא אליהו להשיב לב אבית על בנים וגו' ,ובדברים רבה
(ספיג)אמרו .איל הקב"ה משההייך כשם שנתת את נפשךעליהן כעו"הז כך לעיל כשאב.א
להם את אליה ה:כיא שניכם באין כאחת .מניין .שכך כתיב ה' ארךאפיס וגו' כפופה ובמערה
ררכווגו' (:חום א' א') ,בסופהזה משה וכו' ובסערה זה אליהווכו' .אותה שעה הוא בא ומנחם
אתכם .מניין שנ' הגה אנכי שולח וגו' ,וזה יארע על כרחך א"ר תחיית המתים .כמו שאמרו
שם ברבה (פ"כ)כי לא תעבור את הירדןהיה ,איל הקב"ה למשה אם אתה :קברכאן אצלן
כזכותך הם באון עמך .אר"ל למה"ד לאחר שנתפזרו מעותיו וכו' כזכות הזהוב :תלקטו
המעות וכו' אם נקבר אתה אצלם הם באין בזכותך ואתה כא בראשם שנ' וירא ראשית וגו'
ויתא ראשי עם ,ותה לפי ההגדות האלו תהיה ביאת אליהו אחר תהיית המתים קודםיוםהדין.
וזאת תהיה ביאתו השנית:
ובחתימת המאמר אעתיק לשון הר"מ בה' מלכ.ם (פי,ב) ,יראה מפשוטן של דברי
הנביאים שבתהלת ימות המשיח תהיה מלחמתגוגומגוג .ושקודם מלחמתנוגומגוגיעמודנביא
לישר נאת ,ישראל ולהכין לכם שנ' הגה אנכי שולה וגו' .ואכו בא לא לטמא הטהור ולא
למהר הטמא ולא לפסול אנשים שהם כחוקתכשרות .ולא להכשירמי שהוחזקופםוליןי אלא
לשום שלום בעולם .שנאמר והשיב לב אבות על מים ,ויש מן החכמים שאומרים שקודם
ביאת המשיח יבאאליהו .וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך שיהיו וכו':

מאמרד'.גילויאליהו.

מה שמופר בדברי חז"ל ממאורעות אליהו והתגלותוליחידים והתדמותו.
אמרו במדרשתהלים (מזמוםח') .צפורשמים .זה אליהו שפורח בעולם כצפותן

עלהתגלותו .וכברהזכרתי המאמר דגרכות(ד'ע"ב) .תנאמיכאל באחת
והמדרשבהשזהתיהםואומאר
גבריאל
מה
לי
יו כארבע .ובב"ק (ם' ע"ב) ,שנו .ת"ר כלבים בוכים מלאך המות בא
לעיר .כלבים משחקים אליהוהנביא באלעיר .וכשם שהמלאכים מתגלים לכני אדם בהקיץ או
בחלוםכמוכן מתגלהאליהוזכורלטוב .אמנם התגלות המלאכים היא מפורשת במתכי הקודש.
באבערבהערותיו להוצאתו.
 1ומסיים שם שנאמרוהעורבים מביאים לו להם ובשר ,וכתב
באיזה שילקוטג' שמסבב את העולם ובאיזה מהם כשב שהואמוהריוי
ש
ר
פ
ל
.
ב
ב
ס
מ
שם
ק
ח
ד
נ
ו
כת"י
האי
הי
שנאמר והעורבים וגו' ולא עלתה בידו .והביא שכאות אמת הגיה שאמר .ואתריו הדפיסו כן בפראג
ובאמשטררם .אמנם מסתברא שהמאמר קטוע וחסרוצ'ל .ד"א זה אליהו שנאמר והעורביםוגו'.

