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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'.

28

 * www.daat.ac.ilדעת  -אתר לימודי יהדות ורוח
מבוא מאמר ד'

ואינה צריכה לראיה אחרת ,אבל מה שאביא ראיה היא שהתגלו המלאכים אףלאמוראים .אמרו
כמנחות (מ"א ע"א) אהא ראמר רבה בר רב התא ציצית חוכת טלית היא ,ופליגא דמלאכא
(כפי' ר' גרשום מלאך ממש) .רמלאכא אשכחיה לרב קטינא רמכמיטדינא .א"ל קט.נא קטינא
טדינא בקייטא וסרבלא במיתווא ציצית של תכלת מה ההא עליה ,איל ע:שיתו אעשה .איל
כומן ראיכא ריההאענשי:ן:
י אליהו אירע אם בחלום אובהקיץ .ורצצי לותר בחלוםהיינו שמפורש שהיה
ובילו
חלום .וכבר אפשר שאף במקום שאית מפירש בו כך לאהיה רק חלום .וההתגלות בהקיץ היא
על ב' דרכים .אם זה שנתגלה לויודע בו שהוא אליהו .אושאינויודעבו .שאליהו מתחפש
ושתדמה באיזה דמיון ,ומה שמפורש בו שה.ה כהלום הוא בב"ר (פפ"ג) ,א"רלוי מעשה
בשלטון א' גרומי שה.ה מבזבז תסוורי1ת של אביו נראה לו אליהו בחלום .איל אבותיך
מצמתין ואת מבזבז ,ולאזזעדשמלאן :ובפסיקתא פ'ת:י:ותאדי' הדברות (ובירושלמי דכרכות
פ"כ ה"נ בקיטוע ,וכשדוי ספון הלשון לר' נמים גאון כם' המעשיות היבור יפה מהישועה).
עיבדא הוה בהדא גברא דהוהטע.ן ממציה (בערבות) ובערובא דשבתא ,,כאפי רומשא עלכי
כנ.שתא ,אשכח נברא מצליותפילין על רישיא ,אמר (ליה) לית לי מפקידהדין ממצא אלא
גביהרין דהיא עטר מצוות דברייה:( .שא) ננפבן ואפקדיה לגביה ,כא לאפוקי שבתא כפר
כ.ה .אמר ליה לא לך הימנית אלא להדא שמא קדישא דהוא על רישך .נתעטף טליתו ועמד
ונתפלל כאותו מקום .אמר לפגיו רבש"ע לא היממת אלא לשמך קדישא דהוה על רישיה,
מקום צלי גה ורמך ליה ,איתגלי אליהו זכור לטוב על ההוא גכרא .אמר זיל אמור לאיתתא
דההוא נברא סימן דהוה לך עמיה ,אכלין בלילי פסחא המיר ובלילי צומא רבה מן ההיא
מ.נאי הבי לי מקמת פלן ,נסתה ויהבה ליה ,כיון דאתא שרי חביט עלה ,אמרה ליה מה
את הביט על' .סמא דהוהכיני לבסך יהב לי ויהבת ליה ,אמר הואיל ונתפרסמו נחזור

למוארינו וכו':

ומהתדמותיו

ספרו בברכות ( '1ע"ב) ההוא גברא רקא מצליאחירי בי כנישתא ולא

מהדר אפיה לבי כנישתא חלף אליהו חזייה אידמי ליה כטעייא .איל כדו בר קיימת קמי
מרך .שלף ספמרא וקטליה (ופי' טעייא ערבי) ':וכיוצא כזה שהתרמה לערכי נמצא כילקוט
רות ר' תר"ז ,ומקורו נעלם לי ,מעשה בחסיד אחד שירד מנכסיו ,והיתה אשתו כשרה ,לסוף
נעשהשכיר .פעם אחת היה הורש בשדה פגעבו אליהו ז"ל בדמות ערבי ,איליש לךו'שנים
טובות ,אימתי אתה מבקש אותם עכשו או כסוףימ.ך ,איל קומם אתהאין נליז מה ליחן לך
אלא הפטר מעלי בשלום .וחזר אצלו ער נ' פעמים ,בפעם שלישית אמר לו אלך ואמלך
כאשת ..הלך אצל אשתו ואיל בא אלי אחד והטריח אותי עד ג' פעמים ואיל יש לך ו' שנים
טובות אימתי אתה מבקש אותם עכשו או בסוף ימיך ,אמר לה ומה את אומרת ,אמרהלו.
אמור לו הבא אותם עכשו .אמר לו לך הבא אותם עכשו .א"ל לך לביתךואין אתהמניע לשער
חצרך עד שתראה כרכה פרוסה כבית .והיו יושבים כניו לחפש בירם כעפר ומצאו ממון
שיזונו בו  '1שנים ,וקראולאמן .ולא הגיע לשער עד שיצאת אשתו לקראתו ובשרהאותו .מיד
הורה להקב"ה .וגחת רעתו עליו ,מה עשתה אשתו הכשרה .איל מפני מה כבר משךעלינו
הקב"ה חוט של הסדונתן לנוממוןו' שנים ,נעסוק בגמילות חסדים שנים הללו שמא הקב"ה
מוסיף לנו מאצלו .וכן עשתה ,כל מה שעשתה בכליוםויום אסרה לבנה קטן כתוב כל מה
שאנונותנין.וכן עשה .לסוףו' שנים כאאליהו ז"ל אמרלו ככרהגיע עונהליטול מה שנתתי
לך .איל כשנטלתי לא נטלתי אלא מדעת אשתי אף כששי מחזיר לא אחזיר אלא מדעתאשתי.
הלך אצלה אמר לה כבר כא הזקן ליטול את שלו ,איל לך אמור לו אם מצאת בני ארם
נאמנים ממניתן להם פקרוגך .וראה הקשה דבריהם וגמילות חסדים שעשו והוסיף להם טובה
על טובהלקיים מה שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום (ישעיה ל"בי.ז) :ועוד שם ר' תר"א,
(ובגליון מדרש רות) ,מעשה בהפיר א' שקבל עליו שלא יקבל מכל ארם כלום ,והיהלו כנד
א' וסדין א' ,וכל הלילה ה.ה צועק ובוכהומתחנן .ולאזז ממיתעצמועד שנצרךלישב כאשפה
וכלו בנדיםשעליו .פ"א נגלהעליואליהו ז"ל בדמות ערבי ועמדכנגרו .איל רצונך שאלוה

' אמנם הנזסחא שם אינה מכזררת עיי"ש בגליון .וכן רשיי גורס הקף ההוא טייעא.
הדבר מתמיה ;ל אליהו שיהרוג את המהפללבשבילסך .אקם מס' מעשיות שבילקוט דלהלן שמגגונם
מורה עליהן שממהרות הם ותפסו שנתגלה אליהו נדמות ערבי נראה שמישפייט אותן היה לפניו
בגמרא .חלף אליהו אירמיליה כטעייא .וע 5הגמרא הזזיסד אתמשפיז.

ובאמת
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לךב'כספים ותהא נושאונותן כהן ותהיה ,אילהן .ונטל ב' כספים והלךוקנה חפצים ונשתכר
בהם .וכן ליום ב' ויום ג' ,לא יצאת השגה עד שהעשיר ושכח עסת הסטותו ושמוש תפלתו,
איל הקב"הלאליהו .חסידא' היהלי בעולמי ועכבתועלי .הלךכנגדו ומצאו במלאכהגדולה.
אילאני הוא שגתתי לך ב' כספים חפש אחריהם ותנםלי .ולא יצא משם עד שירד מנכסיו
ונמס אותו ממון לטמיון ,והזר על האשפהוהיה יושבובוכה .חזרעליואליהו ז"ל ,אמר ליה
מה ההוא סבא עביד .אמרווי לההוא גברא דאיתדפיך עלוהי גלגלא ואת:חתימנכס ..איל
:שבע אתה אם מחזירנא לך אותן ב' כספים שאתה משמר עפת המירותך ושמוש תפלתך .איל
הן ,ונטלשני כמפים ונשאונתן בהם והעשיר:וכעין אותםהמיאורים נמצא סיפור כאלפאביתא
דכן מירא(ויניציאהשיד) .כלתא עלתא לגיננא ולאידעה מה מטי לה :לעולם אל יאמר אדם
שום דבר אלא בגוזר השם וכו' ,ושוב מעשה באדם אחד שהיה עשיר גדול והיו לו קרקעות
הרבה ולאהיולו שוורים לחרוש אותם .מה עשה אותו האיש ,נטל כים של מעות שהיו בה
מאהדנרין והלך לעיר אחתלקנית שוורים או פרות לחרוש קרקעותיו .וכשהיה הולך בררך
פגע בו אליהוז"ל .אמרלו להיכן תלך( .אמר] לכפר שוורים לקנות שוורים או פרות ,אמר
לו אמור אם ,גזור השם .אמר אםיגזור או לאיגזור הרי מעותיבירי ואעשה צרכי .אמרלו ולא
בהצלחה ,הלך לאותו דרך לעשות צרכו ונפל לו כימו ,וכיון שהלך לכפרשיורים לעשות
סחורתו שלחידו ליקה הכים לתת המעות ולא מצא כלום ,מ"ר חזר לביתו כמר נפש ונטל
ממון אחרשני והלך לכפר אחרכדי שלאימנעבו אליהו ,וכשהיה מהלך בררך פגעבו אליהו
ונזדמן לו כזקן אחד ואמר לו להיכן תלך ,אטר לו לקנות שוורים .אמר לו אמור אם גוזר
השם ,אמר לו אם יגזור או לא יגזור הרי מעותי בידי ואיני מתירא מכלום .מ.ד הלך האיש
לדרכו ,וכשהוא הולך בדרךנתןלו אליהו שינה ושכב כדרךוישן .ונטל אליהו אוחו הכים
סירו .וכשהקיץ משנתו לא מצא כלום והלךלביתו בפחי נפש ונטל ממון שלישי והלךלו ופגע
בו אליהו ז"ל ואמר לו להיכן אתההולך .אמר לו לקנות שוורים אסיגזורהשם .אמר לו לך
לשלום ובהצלחה .מיד חזר לו אליהו ז"ל כל מעותיו והכניסם לכיסו והוא לא ירע מאומה
ממעותיו .ומידהלךלקנותשוורים ומצא שם שתי פרות ארומות שלא היה בהן שוםמום .ואמר
לבעליהן בכמה הפרותהאלו .אמרו לו במאהרנרין .אמראיןעמי סאהדנרין .מירהכניםידד
לתוך כיסו ומצא שם שלש מאותד:יין .ומיד קנה אותן הפרות ועשה כל צרכיו וקנה שוורים
לחרוש קרקעותיו ,ואח,כ מכר הפרות למלך באלףדנרין שלזהב .ולפיכך כל ארם שרוצה
לעשות שום רבר צריך לומר אם גוזר השם וכו' ,שכך אמר בן סירא ,מצפרא ועד רמשא
מתחרב עלמא ,ואדם נכנס לחופהואינויודע מהיבאעליו קודםש.כנם.והיינו דאמרבן סירא
כלתא עלתהלגיננא ולא ידעתמאן מטי לה:י
בברכותיניח ע"א) במעשה דרב שילא דננדיה לההוא נברא דבעלמציית ואכל ביה
קורציב .מלבא ואמר להו רבא על חמרתא .אמרי ליה אית לך מהרי ,אמר להוןאין .אחא
אליהואידמי ליה כאינש ואסהיד ,מלו' כאיגש רעלמא שלאירעו שהואאליהו :אמנםהתגלותו
לחסידים שירעו שאליהו הוא שמדבר עמהם היתה נ"ב בהתלבשות גוף ואידמי כארש:
בנדרים (נ' ע"א) מעשה דר"עובתו של כלבא שבוע שהיובע.:ותגדולה .בסיתווא הוה
גנוביתיבנאוכו' ,אחאאליהואידמילהון כאנשא וקאקריאכבא .אמרלהוהבולי פורתאדתיבנא
דילדתאיתתיוליתלי מדעם לאגמה ,א"ל ר"ע לאנתתיה,חזי גברא דאפי' תיבא לא איתליה:
בע"ז (י"ז ע"ב) ת"ר כשנתפסו ר' אלעזרבן פרטא ור' ח:':אבן תרדיון ,אתיוהו לר"א
ב; פרטא אמרי מ"טוכו' .ומ.ט קא שבקת עברך לח-רות (רשייובן גזרו על כךלפי שהיא רת
יהודית .כלו'לפי שכישתחרר נעשהיהודי והם נזרו שלא להכנם בדתיהודית) .אמר להו לא
היו דברים מעולם .קם חד מנייהו לאפיזודי כיה אתא אליהו אירמי ליה כחד מחשובי
דמלמותא .איל מדאיתרחיש ליה גימא בכולהו בהא נמי איתרהיש ליה ניסא וההוא גברא
כישותיה הוא דקאאחוי .ולא אשגחביה .קם למישרלהו .הוה כתיבא א.גרתא דהוה כתיב
מחשובי דמלכותא לשדורילביקיסר .ושהרוה ע"י דההוא גברא ,אתא אליהו פתקיה ארבע
מאהפרסי .אזל ולא אתא;
; ושם בסיפור מלירחו של בן סירא שנתעברה אמו באמבטי (והם שלשה שגולדו כך בן סירא גר'

פפא גר' זירא) והיא היתה בתו של ירמיהו הנביא ונתעברה מזרע של אביה .ומוזכרה לידתו של ירמיה
ג"כ וכתב .ואף ירמיה היה מרבר תכף כשגולד ולא רצה לצאת ממעי אמו עד שיאמרלואניו את שמו.
ונזדמן שם אליהו ז"ל ואמר יקרא שמזירמיה.
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בסנהדרין (קיט ע"א) כעובדא דנחום אישגמזו .ששלחודורון בידו לבי קיסר ובמלון
גנבו אותו ומלאו את הארגו עפר .כי מטא להתם אישתכח עפרא .אמר אחוכי קא מחייכי
יהודאי אפקוה למקטליה ,אמר גםזו לטוסה ,אחאאליהוואידמי להו כהדמינייהו .אמר להו
דילמאהא .עפרא מעפרא דאכרהםאבינוהוא .דהוה שדי עפראהוו חרכיוכו':
במפרחיבוריפה מהישועה לא' נסיםנאוןממופר.איך שכא אל איש חסיר שהית
עזי גדול ונדמה לו לעבד שימכוראותו .ונמכר לשראחד .והשר מכרו אל המלך ,וכששאלו
המלך מה מלאכתו .אילתאי .וכנה למלךע"י תפלתו ארמון מהודר .ויתן המלך את שכרו
אל השר ,ואליהו נעלם מהם ,ועל הסיפור הזה נתייסד הפיוט איש הסיר היה למוצאי שבת:
בתנחומא פ' האזינו סיפור :אה וארוך ,בעשיר אחר שהיתה בתו קטלנית,ולו אחעני
במדחה אחרת שהיה לו בנים רבים .ויהי היום בא אחדמבני אחיו לבקש עזרה ממנו .ונשא
הכחור אתעיניו אל הבת הזאת ,והפחירוהו שהיא קטלנית ולא שמע להם עד שנתרצולו.
וכשבת החתן כתוך חופתו :זרמן לזזקן אהד והואאליהו זכור לטובויעציהו באיזה דרךיגבר
על מלאך המות,ויהיכן ויבא מלאך המות כדמותעני .ויקם החתן ממושבו ויכברהוויאכילהו
וישקהו ושימש לפניו כאשי אמר לואליהו .ונצח את מלאך המות בעצתאליהו:
בפסיקתא דר' כהנא דויהי בשלה ,ר' אלעזר בריש אתמני אננרכטיס ,הוה מפיק
עובדא .חדזמן אתאאליהו ז"ל לנביה כדמות חדסב .אמר לואתקין ליבע.רא .אמרלו מה
אית גבךלמיטען .איל הדאחפיסתיוהדא נולתי ומירכב ,אילאתיןחמין.הדין סבא דאנאטעין
ליה ומובילליהלסיפא דעלמא והוא אמרליאתקיןליכעירא .אילובעי אתלמירכ.ב .איל
 .ארכביה והוה מסיק ליהטורין ומחית ליה גלימין ומעברליה חקלוון דדררורין .לסופה
א.ן
שרי מנטיל rna~uעלף .איל מבא מבא קליל גרמךואין לא אנא מקלק לך .איל ובעי את
למנשמא צבחר .אילאין .מה עבדאעליה לחד תקל ואותכיה תחתאילןויהבליה אכול ושתה.
וכיון האכל ושתה איל כל הדא טריפתא להן לך (כלוי למה לך כל מה שאתה טורףעצמך.
לשק הקשה והכאה כמו טרף אככא .בצים טרופות) .לא סב לך (צייר) נמיירן אומנתהון
דאבהתך .איל ואית:ךמתנילי .אילהן.אית דאמרי תלת עשרשנין עכראליהו ז"ל מתניליה
עד דאמר מפרא,וכיון דאמר מפרא אמרון אפילו גולתיה לא הוהיכיל למטען:
בירושלמי כלאים (פיט ה"ר .והוא בב"ר פל"נופציי) .רבינוי"ג שנה חשש בשיניו
וכו' בסוףי"ג שנה כעםרבינו על ר'חייאהנרול .גכ:ם אליהו ז"ל ברמותו של ר' חייאונתן
ידו עלשינוומיד נתרפא .למחר נכנס ר'חייאוכו' אמרלו לאהייתיאני שנתתיירי עלשינך.
ידערכינו שאליהו זכור לטוב היה ,מאותה שעה התחיל לנהוג בר'חייא כבוד:
בירושלמי (ספ"ג דמגילה) ובב"ר(פמ"ט) .א"ר פנחםצריךלומרחרבונהזכורלטוב.
ומפורש הדבר באסתר רבה (פ"י) .מה עשה אליהו זכור לטוב נדמה לחרבונה וא"לאדוני
המלך גם הנה העץוגו' דאר"פ צ"ל הרכונה זכור לטוב .ושה בפרר"א (פ"נ) .ועיי' בראב"ע
אמהר א'י':
בעבודה זרה (י"ח ע"ב) בעובדא דחקקי לרמותיה דר' מאיר אפיתחא דרומי ,אמרי
כל דהוי לפרצופא הדין לייתיה .יומא חדא הזיוהו רהטו אבתריה .רהט מקמייהו על לבי
זונותוכו' .איבא דאמרי אתאאליהו אידמי להו כזונה כרכתיה .אמרי חם ושלוםאי ר"מ הוה
לא הוהעביר הכי:
בשבת (קיטע"כ) .רב שימי בר אשי בלעחיויא ,אתא אליהו אירתי ליה כפרשא
אוכליה כשותא במילתא וארהטיה קמיה תלתאמילי ונפקמיניהגוביגובי:
בב"מ (פ"ה ע"כ) ,אליהו הוה שכיח במתיבתאדרבי .יוחא תרריש ירהא הוהנגהליה
ולא אתא .איל מאי טעמא נגה ליה למר .איל אראוקימנא לאברהם ומשינא ידיה ומצלי.
ומג:עא ליה וכן ליצחק וכן ליעקב (כלו' ובר"ח מצלי :מי תפלת מוספין לפיכך נתאחר).
ולוקמינהו בהדיהדדי .סברי תקפי ברחמי ומייתי ליה למשיח בלאזמניה .איל ויש דוגמתן
בעו"הז .א"ל איכא ר'חייאובניו .גזררבי תעניתא אחתינהו לר'חייאובמו .אמר משיב הרוח
ונשבהזיקא .אמרמוריד הנשם ואחאמיטרא .כי בטא למיסר מחיה מתים רגש עלמא .אמרו
ברקיעא מאן נליא רזיא בעלמא .אמרי אליהו .אתיוהו לאליהו מחיוהו שתין פולטי דנורא'.
אתא אירמי להו כדובא דנורא עלבינייהו וטרדינהו:
! ואל תתמה שהרי מטטרון גדול הימנו זאתיהב ליה רשותא הדא שעתא ריומא למיתב ולמיכתב
זכזזתאדישראל .וכשטעה בז אליש;בן אביה דלא קם מקמיח מיד אפקוהז למיטטרזן ומחיוהו שיתין
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וחוץ מאלו השמונה עשר סיפורים נמצא הרכה סיפורים כספר שלפנינו שנתלבש
ונתגלה כתלמיד חכם ואלה שדבר עמהם לא ידעוהו שהוא אליהו :א') כפ"א צר ה' מספר.
פ"אהייתי מהלך ככרך גדול שכעולםוכו' .והסיפור הואאיך שנתפם ונתווכח עם חכר פרסי
אם האש הוא האלוה :ב') כת"כ צדט': .תווכח עם החכמים שאמרו שכל היישובבין עגלה
לעקרם ומספר ,אמרתי להן רכותיי עפראני תחת כפות רגליכם וכו' תחת כוכב אהד כל כאי
העולםיושבין אמרוליתן מימן לדבריך וכו' :ג') פיו צדליה .פ"אהייתי מהלך בדרך מצאנ-
אדם אחד היה בא אלי כבא על חבירו בזרוע וכו' .תתווכח עמובענין שבעה נביאים שעמדו
לאו"ה :י') שם צדל"ו .מהשיתווכח עם ההכבים בענין הקרבה כשור ובאילי אמרתי להם
מבנתץ שנים
לתנובת השובח וכו' :ה') פיט צר מ"ט ,פ"א הייתי יושב
עשרבנישריואשילםיםעמלרפי
ני חכמים אמרתי להם רבותיי וכו' ,והוא בעין עמרי שזכה
בבי"המד הגדול ש
שישבו לוג' מלכים על כסאו )'1 :שם צדנ"א .פ"אהייתי יושב בכי"המד הגדול בירושליםלפג.
חכמים אמרתי להם רבותיי עפר אני החת כפות רגליכםוכו' .וכיאה שהאשה עזר כנגדו לאדם
עור להעמידו על רגליו ועזר להאיר את עיניו וכו' :ז') פי"ד צד ע' וכו' .פ"אהייתי עובר
ממקום לסקוס מצאתי אדם אחד שיש בו מקראואין בו משנה וכו' ,ונשאל לו בד' ענינים.
ואח"כ בא חכירו ואף בזהיש בו מקראואין בו משנה (פטיו צר ע"ב וכו') ונתווכח עמו בששה
ע:י:יס :ח') שם הט"ו צדע'ו .מעשה באדם אחד שקרא מקרא הרבה ושנה משנה הרבה :כנם
לכיח עולמו בחציימיו תעשית אשתו כשוטהוכו' .פ"אהייתימהלך בשוקונכנסת.לביתחצרה.
באתה וישבה כנגדי והיתה בוכה וכו' ,וניחמה ולמדה שבעלה בחטאו מת :ט') פט"ז צדפ'.
פ"אהייתי יושכ בכי"המד הנדול כירושלים ובא תלמיד אחד ושאלני דברכבן שרגע ששל ra
אביווכו' .והיא כטיב דורותהראשו:ים .וכמה נביאים עמדו להן לישראל.ובענין :כואחפצעיה:
י') פייח צד ציה ,פ"אהייתי עובר ממקום למקום ושנת בצורתהיתהמצאני קסדור א' אמרלי
רבימאיזה מקום אתה אמרתי לוכני מיבנה אני ממקום חכמיםורבניםוכו' .ונכפל זה הסיפור
בסדר אליהו זוטא פ"א :י"א) שם צד צ" 1סיפור אחדיוצא במגנטו מכלל כל אילו הסיפורים
וז.ל .פ"אה.ו רכותינויושבים ואומרים מהיכן אליהובא .מהן היו אומרים מזרעה של רחל,
ומהןהיו אומרים מזרעה של לאה .עד שהןיושבין ואומרים בא אליהוועמד לפניהם .אמר להן
בותייאניאיני אלא מזרעו של רחלוכו' :והנה הואיוצא מכלל אלו הסיפורים בשני דברים.הא' שהם היו יודעים שאליהו מהכר עמם .והב' שבכל אלו הסיפורים אליהו הוא המטפר
בלשון מדברבעדו .וכאן המספראינו אלא אחר ומדבר מאליהו כלשון :סתר ,וע"כ נראהלי
שזה הסיפור הוא הוספה ואינו מנוף הספר :י"כ) שם פייח צרצ'ט .פ"א הייתי עובר ממקום
למקום ומצאניזקן אחדוכו' .ונשאל על חשוכיכנים :י"ג) שמ צד ק' ,פ"אהייתי מהלך בתוך
גולה של בכל ונכנסתי לעיר גדולה שכולה ישראל וכו' ,וראה מאורע שמלמד א'ה.ולפניו
מאתיםתלמידים שמתו כולםהוא והם :י"ר) פ"כ צרקי"ג ,פעם אחתהייתי עובר ממקום למקום
מצאניזקן א' איל רבי מ"מ הלק הקכ,ה את עולמו לשניגוים לשתי ממלכותוכו' :ט"ו) פכ"כ
צרק"מ .פ"אהייתי עובר ממקום למקום ומצאתיזקן א' איל רביוכייש אומות העולם לימות
המשיח וכו' :ט"ו) שם צד קכ"א עד שאני עומר שם באעלי תלמ.ד א' שאינו בקי בהלכהוכו'.
ושאלו האיך יזכה לתורה :י"ז) מכ"ג צר קכ"ב ,פ"אהייתי בכי"המר בירושלים לפני הכמים
והיינו עוסקים בעיסקי נשיםוכוי .והיה לו משא ומתן עמהם בבינים אלו; י,ח) שם צדקכ,ג.
פ"א הייתי עוכר ממקום למקום ומצאניזקן א' ואיל רכי דורות הללו כשירין כיוצאי מצרים
וכו' ,ולמדו במעלת יוצאי מצרים :י"ס) כמדר אליהו זוטא פ"ב צד קע"א .פ"אהייתי מהלך
בדרך ומצאני אדם א' ובאאלי בדרךמינות ויש בו ממרא ואין כו משנה איל מקרא ניתן לנו
פולסי דנזרא (חגיגה ט"וע.א) .זאגכ אורחא למדנו מזה הסיפור .שאליהו היא משמש את האגה כנ"ע.
הפדר"א (פטר) יחסולו עור שמוש .שעומרבין הררכים שניחנו לישראל .של טובה ושל רעה .של טובה
היא שלהיים ושל רעה היא של מות .של טובהיש בה שני דרכים א' של צרקה וא' של הסד ,ואליהו
ז"ל ממונעביניהמ .וכשיבא ארםלייחס אליהומכריז ואומר פתחו שערים ויבאגויצריק וגוע ועור נמצא
לו שמוש השליהוה והריצה בין האצוח .באסתר רבה (פיז) שעמד השטן והלשין על ישראל וכו' יצתה
התורה בבגרי אלמנות וכו' מלאכי השרת צעקווכו' חמה ולבנה אספו נגהם וכו' באותה שעה רץ אליהו
זכור לטוב בבהלה אצל אבות העולם ואצל משה בן עמרם ואמר להם ער מתי אבות העולם ררומים
בשינהוכו' .אמר לו משה כלוםיש אדם כשר נאמו הדור ,א"ל יש ושמומרדכי .איל לך והודיעו וכו'
ביר הלך והודיע למררכי הה"ד ומררכיירע וגו' (והיא ג"כ במדרש אבאגוריון ובאגרת אפתר).
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מהר סיר משגה לאניתן לנו מהרטיניוכו' .ושאלו עור כב' ענינים :כ') פייר צד קציה ,פ"א
הייתי עוכר ממקום למקום ומצאני אדם א' והיה מתלוצץ ומלעיג דברים ובא כנגדי .וכו'.
והוכיחו והשירו למוטב :וכשנסתכל בסגנון אלו הסיפורים נמצא שבכולם אליה
מקוםי
נתפרשובהאויאזההמספ
:
חוץ מאותי"א שאחרים מפרועליו:ויכוחו עם החכמיםאותב'ואותד' ולא
פ"אהייתי מהלך בכרך גדול שבעולם :פ"א הייתי מהלך בדרך מצאני אדם אחד אותג' ואות
י"ס :פ"אהייתי מהלך בתוך גולה של בבל אות י"ג :פ"אהייתי מהלך בשוק אות ח' :פ"א
' (מצאני קמדור)ואותי"ב(ומצאניזקן א')
הייתיעוברממקוםלמקוםמצאתיאדם אחדאותז' ואותי
ואותי"רואות ט"ו (ומצאתיזקן א',ואולי צ"ל ומצאני) וט ;.ואותי"ה ואות כ' (ומצאני אדם א'):
פ"אהייתייושבבבי"המדהגדול שבירושליםלפניחכמים אותה' ואותו' ואות ט' (ובא תלמיד א')
ואותי"ז (וליתאהגדיל ואולי צריך להגיה) :וכולם עשרים סיפורים;
ואוסיף לאילו הס.פור כם:הדרין (סיגע"ב .ובתו"כ פ' בהזקותי) ,אמרואליהו הצר.ק
מחזר על תפוחי רעב שכירושלים .פעם אחת מצא תינוק שה.ה תסוה ומוטל כאשפה.
ה".
אמר לו מאיזה משפחה אתה .איל ממשפחה פלחיתאזי .איל כלום נשתייר מאותה משפחה.
איל לאו חוץממני .איל אםאזי מלמדך דבר שאתהח .בו אתה למד ,איל הן ,איל אמור בכל
יום שמע ישראל יא"יא .איל (חם) (הסג שלא להזכיר כשם ה' שלא לימדו אביו ואמו .מ.ר
הוציא יראתו מחיקו ומחבקה ומנשקה עד שנבקעה כריסו ,ונפלה יראתו לארץ ונפל הוא
עליה ,לקיים מה שנאמר ונתתי פגריכם על פגריגלוליכם .ובתו,כ הסיפורכשינויסגנון וקרוב
הוא בסגנון לשונו לספון הספר שלפנינו ,והנה יעלה מכום אלו הסיפורים שלשים ותשעה:
ועתה אסדר המיפיר.ם מהתגלותיו לחסידים וצדיקים תנא.ם ואמוראים אשרידעוכי
אלידו מדבר עמם ,בספר המנהיג (סי' ד') כתב ,ועוד מצאתי במדרש (ומקורו נעלםלי) .א"ר
אלעזר ב"ריוסי פ"אהייתי מהלך בדרך ומצאני אליהו ז"ל ועמו ארבעת אלפים נמליםטעונין,
אמרתי לו מה אלו טעמים ,איל אףוחמה .למה ,לעשות נקמה באף וחמה ממי שמספרבין
ן אמן יהא שמיה רבא ליהברך .בין
קדוש לברוך .בין ברכה לברכה ,בין פרשה לפרשה,כ.
גאולה לתפלה .ולא עור אלא שאין תפלתו נשמעת לפני הקב.ה ,שנ' לא אותי קראתיעקב.
וכל המכוון בתפלתו ואיה מדבראין תפלתו חוזרת ריקם שנ' תכין לבם תקשיבאצך .והובא
בב"י או"ח סי' ":ו :ובשבלי הלקט ענין תפלהסי'ח' .התניא במשנת דרך ארץ זוטא א"ר חמא
בר חנינא פעם אחתהיית מהלך בררך פגע בי אליהו זכור לטוב ועמוגמליןטעונין ,אמרתי
ין .אמרליטעו:ין אףורוגז למספריבין קדושה לקדושה בין קדושהלו מה הגמלין האלהטעונ
לברוךביןאמןיהאשמיה רבאליתברךוכן כל כרכהוברכהוכו' ,אמנםלפנינוכד"אזוטאליתא:
בפדר"א (פ"א) בתחלתענינו של ר"אבן הורקנוס .עשה שתי שכתות ולא טעם כלום
עד שנגלה לו אליהו ז"ל ואמר לובן הורק:ום למה אתה בוכה .איל מפני שאני מבקש ללמוד
תורה .א.ל אם אתה מבקש ללמוד תורה עלה לירושלים אצל ריי בן זכאי וכו' ,ואפשר
שהיה בחלום;
ב"מ (פיד ע"א) ,ואף ר' ישמעאל בר'יוסי מטא כי האי מעשה לידיה (שינהו המלך
לתפוס ננכים ולסטים .רשיי) ,פגעכיה אליהו אמר ליה עד מתי אתה מוסר עמו של אלהינו
להריגה .א"ל מאי אעכיר הרמנא דמלכא הוא ,איל אבוך ערק לאסיא את ערוקללודקיא .ואף
זו אפשר שבחלום היה:
ברכות (ג' ע"א) ,תניא א"ר יוסי פ"א הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת
מחורבות ירושלם להתפלל .בא אליהו זכור לטוכ ושמר לי על הפתח עד שסיימתי תפלתי,
לאחרשסיימתי תפלתי אמרלי שלוםעליך רבי ,ואמרתי לו שלום עליך רביומורי .ואמרלי
בני מפני מה נכנסת לחורכה זו ,אמרתי לו להתפלל .ואמר לי היה לך להתפלל בדרך.
ואמרתי לו מתיירא הייתי שמא יפמיקוני עוכרי דרכים ,ואמר לי היה לך להתפלל תפלה

קצרה .כאותה שעה למדתי ממנו ג' דברים .למדתישאיןנכנמין לחורבה ולמדתי
בחורבה
שמעתמתפלליי
בדרך ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפלה קצרה .ואמרליבני מה קול ש
 .ואמרתי לו שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרתאוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את
זו
ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין אויה .ואמר לי חייך וחיי ראשך לא שעה זו בלבד
אומרתכך .אלא בכליוםויום שלש פעמים אומרת כך ,ולא זו בלבד אלא בשעה שישראל
נכנסין לבתי כנסיותולבתי מדרשותועונין יהא שמו הגדול מבורך הקיבה מנענע ראשו ואומר.

מעל שולחןאב.הם:
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שבת (ל"ג ע"ב) ,מסופר על רשב"י שבקש הקיסר להרגו .אזל הוא ובריה טשובי
מדרשאוכו',כיתקיףנזירתא איללבריהנשיםדעתן קלהעליהן דילמא מצעראלהומנליאלן,
אזלי טשו במערתאוכו' איתיבו תריסרשני במערתא ,אתאאליהו וקם אפיתחארמערתא .אמר
מאן לודעיה לבריוחי דמית קימר ובטיל נזירתיה ,נפקווכו' .כל מקום שנתנו עיניהם מיד

נשרף ,יצתה בת קול ואמרה להם להחריב עולמי יצאתם חזרו למערתכם ,הדראזול איתיבו

תריסר ירחי וכו' יצתה ב"ק ואמרה צאו ממערתכם וכו' :והנה ע.כ ידע רשב"י דאליהו הוא
דאמר מאן לורעיה וכו' ,שאלולא כך לא היה מוסר עצמו לסכנה .דילמא אינש משקר ביה

למנליאליה .ומה שלא דבר אליהו עמו פה אל פה,לפ .שלא בא לזמר לו צאו ממערתכם.
שלא הניעה השעהעדיין לדבר זה כרמוכח סוף הסיפור .רק בא להודיעו דמית קיסר ובטיל
גזירתיה ,ואם היה מדבר עמו פא"פה.ה רשב"י שואלו אםיצאו מהמערה:
( D"aנ"ט ע"כ) .בעובדא דתנורו שלעכנאי .א"ראליעזר אם הלכה כמותימן השמים
יוכיחו,יצאתה בת קול ואמרה ,מהלכם אצל ר"א שהלכה כמותובכלמקום .עמדר'יהושע על
רגליו ואמר לא בשמיםהיאוכו'איןאנומשניחין כבת קולוכו' .אשכחיה ר' נתןלאליהו .אמר
ליהמאיעביד קוביהכהאי שעתא ,איל קאחייך ואמרנצחוניבנינצהוניבני:
ן (ע'ע"א) .אמרליהאליהו לר'נתןאכלשליש ושתהשלישוהנחשליש לכשתכעום
ביטי
תעמוד על מילואך:
ירושלמייברכות פ' הרואה ה"נ) ,אליהו ז"ל שאל לר' נהוריי מפני מה באין זוועות
לעולם ,אילבעוון תרומה ומעשרות וכו' כשעהשאין ישראלעושיןרצונו של מקום ואצןמוציאין
מעשרותיהן כתיקנן המביט לארנן ותרעד ,איל בני חייך כך היא מברא דמילתא .אבל כך
עיקרו של דבר (אלא) בשעה שהקב"ה מביט בבתי תיטריות ובבתי קרקסיות יושבות בטח
וששן ושלוה וביתמקרשו חרב הואאפילון לעולמו להחריבו הה"ד שאג ישאג עלנוהו .בשביל
נוהו :ן עור שם ,אליהוז"ל שאל לר'נהוריי מ"מ ברא הקב"ה שקצים ורמשים בעולמו וכו' ,כמו
שם עלפ,:1.
שהבאתי בפ"א (צד ה') במ"ע אותי"מ .והגהתי
במדרש רות (פיד) ,אליהוז"ל שאל את ר'נהוראיאיל מהדין דכתיכ ושחרים הוליד
בשרה מואבמן שלחו אותם חושים ואת בערא נשיו (דהי"א ח' ח') ,איל גדול שהוליד כשדה
מואב.מן שלחואותם .שהיו משבטתימין .דכתיבושלחושבטיישראל אנשים בכל שבטבנימין
לאמר .ד"א ושחרים והבועו ולמה נקרא שמו שחרים וכוסו
יבמות (סיג ע"א) אשכחיה ר'יוסי לאליהו איל כתיב אעשה לו עזר כנגדו במה אשה
עזרתו לאדם .איל אדם מביא חיטיןחיטין כומס ,פשתן פשתןלובש .לא :מצאת מאירה עציו
במדרש תהלים ק"מ הוא בקטועובשינוי קצת .ובמזמורי"ר כפ' ותגעש ותרעש הארץ ,מסכים
יותר עם לשון הירושלמי .ושם איתאובית מקדשו חרב אותה שעה מחרה אפו בעולמו ~מבקש להחריבו.
מוה"רי רייפמאן ז"ל כתבכן בם' ביכורים
ואולייש להגיהעפי"ז מלתאפילון 1 :עתה ראיתי
שנת חרכו צד רדו וצרד להפך ולהגיה ר' נהוראי שאל לאל
שהמג"יהו ,והגיה ג"כהייתי מהלך בכרך גדול
שבעילם .ורואה אבי להזכיר כאן מה שכללו היזלבענין ההגהה .א') כל מקום שנהיה מוכרחין להגיה
בהרבה בבותזו אחרזואיןמגיהין .אמרו בשבועות (ליח ע"א) בניבוא בזה ,והאי תנא כל הני שכיש הני
ואזיל ומטעם זה לא הגהתי לפגעו בפכ"ב צר קי"ט שילבישו .אלא הנתחי הנוסחא שהלבישו .ערהקחי
להגיה המשנה ואמרואיפוך .וכי אחא ר' יפהק
לפרשה במ"ע אות גע נו) אמרו שם (ל"וע"אן
במהשרצי
בי אחא ר' יצחק חני הכי ש"מ רוקא חגן .כ'4
(מא"י) חנא כרתגן .אמר רביוסף השתא ראנן חנן הכיו
כיון שבא"י נוסחתם כנוסחת בבלאי
 ,לשנשה .ונדחקו לפרשה .אף כאן אני אומר ב' מאמרים זה אחר
זה גרסי אליהו ז"ל שאל וכו' וכן  NYDaגם במדרש אחר כמו שהבאתיו למעלהאין לשבש הספרים:
י שזה הדיבור הוא ג"כ מהירושלמי שאליהו שאל אתר' נהוראי .שכל שאר הדרוש שהרים
!לבי אומרל
זה בועז וכו' הוא בירושלמייבמות (מ"ח ה"נ) אלא שנקטעה שם הרישא אליהו שאלוכו' .ופירושא דמילתא
הוא שהכתמים מדברים שם מתולרותם שלבניבנימין ושחרים זה לא נזכר קודם לכן .ואמר ר' נהוראי
ששחרים הוא כינוי כבוד לאדם גדול (כענין הילל בן שחר) והיה במאורע של פלגש בגבעה ופנה לו
לגור בשדה מואב ולא נשתתף במלחמתבניבנימין .ונתרבו שםלבנימין משפחות חוץ מאותן השש מאות
י שאף ר' נהוראי הנזכר כאןאינו אלאכינוי כבור
שנמלטו.ונמנו בדה"יוקראו שם אגיהםשחרים.ויראהל
שהיה להם ספר שאילוחביןאריחווביןר'נהוראי .ולא.נשחייח  14מזה הספר רק אלו ג'רבריס .וככר
כחכחיכן במ"ע אוח פיטלפסייחארבתי פכ"ג (צר ק"כ ע"ב)בענין טורנוסרופום ור'עקיבא:
]
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ומעמידתועלרגליו,וכע.ןזההסיפור שלפננו (פ"ע צד נ"א) שאמר כך לפני החכמים בב".המד
הגדול בירושלים:
בסנהדריןיקי"גמע"א) .דרש ר'יומיכצפורי אבאאליהו קפדןהוה .הוהרגיל למיתי
גביהאיכםי'מיניה תלתאיומי (רשיי ,שהיהרגיללמיתי לבי מדרשו כל יומא) ולאאחא .איל
דקא קפיר מר,:
אמאי לא אתא סף .איל קפדן קריתלי .א"ל הא דקמן
במדרש משלי (פיט הוצאת מוהר"ש באבער) מעשהבר"עשהיה חבושבביתהאמורים
ור' יהושעהנרםיתלמידוהיהמשמשו .עיו"ט נפטר ממנו והלך לביתו בא אליהו ועמר על פתח
ביתו .איל שלוםעליך רבי וכו' ,והעתקתיו לשל (צד ז'):
וכמובן נמצא שנתגלה לחסידים שלא נזכר שמם ,ומהם שנזכרו בשמם .סיפרו
בתנחומאבראשית(הוצאתמוהר"שבאבער)בפ' זה תולדות ארם ,מעשה בהםיד אחדשנזדמנה
לו שידה בדמות אשה ופיתהאותו ונזדווגה לו ,ויוםהכיפורים היה ,ואח"כ נצטער אותו חסיד
עד מאד ,עדשנזדמן לואליהוזכורלטוב .איל מפני מה אתה מיצר ,הגיד לו כל אותו המעשה
שא.רע לו ,איל פטור אתה שידה היתה .ואילו היה ח.יב אליהו ז"ל נראה לו ומדבר עמו
ופוטר אותו (אתמהה) ,מכאן אתה למר שאינו זנות ופטור הוא( .והוא ג"כ שם כב' מקין בה'
וגו' ובירושלמי שבת פ"א ה"נ בסגנון אחר לענין אל תאמין בעצמך עדיום מותך,
ואל שדי
ושם לא נזכר אליהו):
בבבא בחרא (וי ע"ב) ,למימרא דבית שער מעליותא היא והא ההוא הסידא דהוה
רגילאליהו דהוה משתש בהדיה ,עבדבית שער לא משתעי בהדיה ,לא קשיא וכו':
בכתובותים'א ע"א) ב' סיפורים ,אכוה בראיהיומנימין בראיהי חד ספי מכלמינא
ומ.נא (רשיי מאכיל את השמש מכל מין ומין) .והדספי מהר שינא ,מר משתשאליהו כהדיה
ומר לאמשתעיאליהובהדיה:ומראיןהדבריםדשניהםהמיריםהיו,וכן מוכחממגילה (כ"חע"א).
ברא.הי חד אמרחיתילי דלא אמתכליבכותי.וח.אתיתילי דלא עברי
אכוה בראיהי
ישם ,הנהותרתיןהמירי .ואמרי לה רבמרי ור' פנחסבני רב חסדא ,מר
מ:
יי
נת
מו
כ
י
ו
י
שותפותבהד
קדים ספי ומר מאחרםפי .רקדים מפיאליהו משתעי בהדיה ,דמאחר ספי לא משתעיאליהו
בהדיה,ואולי שכל אלה בחלוםהיו:
ברכות (כייס ע"ב) .אמרליהאליהו לרב יהודה אחוה דרב מלא חסידא לא תרתח
ולאתחסי .לאתרויולא תחטי ,וכשאתהיוצא לדרךהמלךבקונךוצא :ופירשושם .מאי המלך
בקונך וצא ,א"ר יעקב אמר רב חסדאזו תפלת הדרך ,וקבעוה להלכה א.מתמצלילה.והיכי
מצלי לה:
ביומא (י"ס ע"ב) מסופר דא"ל אליהו לרב יהודה אחוה חרב סלא חסירא ,אמריתו
אמאי לא אתי משיח והא האידנא יומא דכיפורי הוא ואבעול כמה בתולתא בנהרדעא .אמר
ליה הקב"ה מאי אמר .איל לפתח חטאתרובץ .ושטן מאי אמר .איל שטן ביומא שיפורי לית
ליה רשותא לאטטוניוכו' :ונזכרריי זה עור בברכות (ה' ע"ב) במאורע דרב הונא התקיפי ליה
ד' מאהדני דחמרא ועולאיהוורבנן ואמרו ליהליעיין מר במיליהוכו':
במנהדרין (צ"ז שב) ,איל אליהו לרב יהודה אחוה דרב מלא חסיראאין העולם
מהותמשמונים וחמשהיובלותנרש"י.היינו ד' אלפים ר"גשנה .הערה.היינו רכ"ב אחר החורבן
ויצאו ר" :מימות המשיח)וביובל האחרוןבן דודבא .א"ל בתחלתו אוכסופו .איל אינייודע.
כלהאואינו כלה (רשיי ,כלהומן הזה קודם שיבא משיח או אינו כלה דבתוךהיובל בסופו
ל מר''וסי רמס' ברכזת שהתפ 55בחורבה הגלה אליהואליו .ואפשר דבכולם
י כבר הבאתייעי
הוא הוא.ואי איפשר שיהיה סתם ר'יוסי באלו.הסיפורים ר'יוסי בןחיפתא שהרי הוא סדר את פדרעולם
רבה ושם אמרשכיון שנגנז שוב אינו נראה עד שיבא מלך המשיח .א"כ הוא מכחיש בממשן של כ5
י שר'יוסי זה הש ר'יוכיבן
אלה הסיפורים שאינן אלא אודבריפיוטין אוהטעיית כח הדמיון .ונראהל
קיסמא שהיה איש מופת .שאמרו ע 1'5בסנהדרין (צ"ח ע"א) שאלותלמידיו אתר'יוסי בן קיטמא ,אימתי
אות .אמרולואין אנו מבקשין ממךאות .איל כשיפול
בן דוד בא .אמרמתייראאני שמא תבקשו
מפמינקיין לבנותו עד שבן דוד בא ,אמרו לורבינו תן 5נו אזח.
השער הזה ויבנה ויפול ויבנה  slettואיןמס
י שאין אתם מבקשין ממני אות .אסחלו ואף עלפיכן .אמר להם אם כך
אמר 5הם ולא כך אמרתםל
יהפכומי מק-תפמייס5דם .ונהפכו 5רם וכו' .ומצאתי בהגהות דקדוקי סופרים כרכות שהביא נוסחא
רני כןקיסמא .כפ'קנין תורה סיפרומרייבן קיסמאבעין מה והסופרמאליהוהנביא .ואם הדורש בצפורי
ריי אתר הה* עג4פ איה ר"ו בש סמ עצם:
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הוא בא ,הערה ,ולי נראה לפרש כלה הנבלתזמן ביאתו ואם לא בא שוב אי אפשר להגביל
זמן) .אילאינייורע ,רבאשי אמרהכי אילי ער הכא לא תימתכיליה מכאןואילךאימתכיליה
(כלו' מיובל האחרון תצפהלו ואם מתחלתואו מסופואינייורע .וכלהאואינו כלה לא שאיל
ליה) :ונראהלי האף ר' יהודה חסידא הוה ורב סלאגידלוולימדו וע"כ נקרא על שמו;
בתענית (כ"כ ע-א) ,ר' ברוקא חוזאה הוה שכיח בשוקאדבילפט .הוהמכיח אליהו
גביה ,אילאיבא בהאי שוקא בר עלמא ראתי ,איל לא .ארהכי והכי חזא לההוא גברא דהוה
סיים מסא:י אוכמי ולא רמא חוטא דתכילתא בגלימיה .א-ל הא בר עלמא ראתי הוא ,קרא
ליה ולא אחא לגביה ,רהט בתריה איל מאיעובדך .אילזיל האיד:א ותא למחר .למחר איל
זנדוקנא אנא ואמרנא גברי לחורונשי לחוד ורמינא פורייאיבין הני להניכי היכי דלא ליחו
לירי אימורא .כי חנינא בת ישראלדיהבי נכרים עלהעיניינו ממרנא נפשאי ומצילנא לה ,יומא
חדהוותנערההמאורסהגבןדיהכו בהנכריםעיניהו ,שקלידורדייא רחמראושראי לה בשיפולה
ואמרי רימתנאהיא .א-ל מ"ט לית לך חוטיוסיימת ממאני אוכמי .איל עיילנא ונפיקנאביני
נכריםכיהיכי רלא לידעו דיהוראה אנא .כי הוו גזרי גזירתא מודענא להו לרבנן ובעי רחמי
ומכסלילגזירתייהו .ושט כי אמינא לך אנא מאי עובדך ואמרת לי האידנאזיל ותא למהר.
א"ל בההוא שעתא גזרי נזירתא ואמינא כרישאאיז.ל ואשמע להו לרבנן דלבעי רחם .עלה
דמילתאי אדהכ .והע .אתו הנך תרי אחי .א"ל הנך נמיבני עלמא דאתי נינהו ,אזל לנכייהו.
אמר להו מאיעוברייכו ,אמרוליה ברוחיאנן ,מברחינןעציבי .אי נמיכי חזינןבי תרי דאית
להו תינרא כהדייהו ,טרחי:ן (רשיי במ.לי דכדיחותא בינייהו) ועברינן להו שלמא :וסיפור
זה נאה מאר להודיעמי הםבני העוה"בבעיני אליהו:
בב"מיפיה ע"ב) .אמר רב הביבא אישתעי לי רב חביבא בר מורמקי .הזי לי ההוא
מרכנן דהוה שכיח אליהו גביה ,דלצפרא הוו שפירן עיניה ולאורחא דמיין כרמקליין כנורא.
אמרי ליה מאי האי ,ואמרלי .דאמרי ליה לאליהו אחוי לירבנןכי מלקי למתיבתאדרקיע.
אמרליבכולהומצית לאיכתכוליבהו לברמגוהרקא דר'חייא חלא תסתכל ביה,מא.סימנייהו.
בכולהואזלימלאכיכי סלקי ונחתי לבר מטהרקא דר'הייא המנפשיה סליק ,לא מצאי לאוקמא
אנפשאי איסתכלי ביה ,אתו תריבוטיטי דנורא ומחיוהו לההוא גברא וסמינהולעיניה ,למחר
אזלי אשתטחי אמערתיה,אמ.נאמתנייתא דמרמחנינא ,ואיתמאי:
בירושלמי תרומות (פ"א היו) ,אמר אבא כראכין הד חסיד שאל לאליהו זכור לטוב
ערום מהו שיקרא שמע ,איל ולא יראה בך ערותדבר .ערותדיבור:
בחניכה (ט' ע"כ) ,איל אליהו לברהיהי .ואמרי לה לר' אלעזר ,מ.ד הנה צרפתיך
ולא ככסף בהרתיך ככורעוני .טלמד שחזר הקב"ה על כל מדות טובות ליחן לישראל ולא
מצא אלא עניות וכו'( .וזה הרע.ון נמצא באליהו זוטא בפ"נ צד קע"ו ובפ.ה צד קפ"א):
שם (טייו עייב) אשכחיה רבה בר שילא לאליהו איל מאי קא עבירקוב-ה .איל קאמר
שמעתאמפומייהו דכולארבנו ומפומיה דר"מ לא קאמר ,אילאמאי .משום דקא גמר שמעתא
מפומיה דאחר.אילאמאי ר"מרמון מצאתיפו אכל קליחתוזרק .א.ל השתא קאמר מאירבניכך

הוא אומר .בזמן שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת קלני מראשי קלני מזרועיוכו' .ואולי
שבחלום היה:
ן (י' ע"כ) ,א-ר יוסף מאן לימאלן דר' אביתר בר םמכא הוא וכו' ,איל אביי
ביטי
וכו' ועוד הא ר' אביתר הוא דאסכים מריה על ידיה (רשיי לגלות לו סוד לכוון דברים
המתימים על אמתתס ,כלו' לאפוקי שלא תפרש שהסכים הקב"ה לאביתר אלא שר' אביתר
מסכים אל האמת) רכתיבותזנהעליופלגשו .רביאביתר אמרזבוב מצא לה ,ר'יונתן אמרגימא
מצאלה .ואשכהיה ר' אביתר לאליהו איל מאי קא עבירקוב-ה .איל עמיק בפלגש בגבעה,
ומאי קאמר .איל אביתרבני כך הואאומר.יונתןבני כך הוא אומר .איל ח"ו ומי איכא משיקא
קמי שמיא .א-ל אלו ואלו דברי אלהים חיים וכו' :ויראהלי שאין המאמר הזה כפי שנראה
ענינו בהשקפה הראשונה .ולרעתי כמו שלדעת ר'יוסיאין אליהו נגלה ער ימות המש.ח אעפ"י
שכתב למלך יהורם אחרשנגנז כמו כן לא יודה רב יוסף בהתגלות אליהו ללמד או לפרש
איזה דבר ,וראיה לזה מסוף מם' מכות ,דתנינן בשם ר' חנינא בן גמליאל כל חייבי כריתות
שלקו נפטרוידי כריתתם ,ואמר ר' אדא בר אהבה הלכה כרחכ"נ .אמר רב יוסף מאן סליק
לעילא ואחאואמר .אילאביי אלא הא דאמר ריב"ל ג' דברים עשו ב"ר של מטה והסכימו ביד
של מעלה עלידם .מאןשליק לעילא ואחא ואמר ,אלא קראי קא ררשינן הכאנמי קראי קא
דרשינן .הנהראינו שלרביוסףותלמירואבייכל כיוצאבאילו הדבריםאינם אלאדבריפיוטים
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וחזיונות הדמיון ,דמאן סליק לעילא ואחא ואמר .ולא השיבו לעצמן דאליהו בא ממת.בתא
דרקיעא ואמר ,ומה שהשיבכאן אביי לרב יוסף ,הא ר' אביתר הוא דאסכים מריה על ידיה,
פירושו הוא,דאביי לא ירעזה רקמפי השמועה שבאה מא"י לבבל ,ששמעו שר' אביתר העיד
על עצמו שאליהו אמרלו הדברים הנזכרים,ואילו לא היה ר' אביתר בארץ ישראל בר סמכא
לאהיו מספרים דברים כאלהעליו להרבות את שבחו:
בב"מיקי"ד ע"א) .אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו דקאי בבית הקברות של עכו"ם,
א"ל מהושיסדרו לו בבעל חובוכו',מנין לערום שלא יתרום ,דכתיב ולא יראה בך ערות דבר
(עיי' רשייולעיל מהירושלמי דתרומות)י איל לאו כהן הוא מר וכו' (עיי' לעיל צדז' ובפייח
צרצ"ח) .אילדחיקאלי מלתא ,דבריהועייליהלנ"ע .איל פשוט גלימך ספי שקיל מהני טרפי,
כפאשקל.כי הוהנפיק שמעדקאמרי .מאן קאאכיל לעלמיה כרבה בר אכוה ,נפץשדינינו.
אפילוהכיאחייהלגלימיה סחט גלימא רוחא ,זבניה בתריסר אלפיתערי ,פלגי:הו לחתנוותיה:
מנילה (ם.ן ע"ב) ,ת"ר מה ראתה אסתר שזימנה את המןוכו' .ואיתנייא בהא .ברייתא
ר' אליעזר ר' יהושער.מ ר' יהודה ר' נחמיה ר' יוסי ר.שכן מ:ס.ארייבן קרחה רבן גמליאל
ור"אהמורע ,.ואח"כ איתאמרא בה מרבה ואביי ורבא ,ואח.כ ס.פרו ,אשכחיה רבה בר אבזה
לאליהו איל כמאןחז.א אסתרועבדא הכי ,איל ככולהותנא .וככולהו אמוראי (והועתק באגדת
אסתר ושם איתאר' אבא בראבין וכילקוט איתא רכה כר שילא):
בקידושין (מ' ע"א) רב כהנא הוה קמזבין ריקולי .תבעת.ה ההיא מטרוניתא .אמר
איזיל איקשוט נפשאי .סליק וקנפיל מאיגרא לארעא ,אחאאליהו קבליה ,אמר ליה אטרחתן
ד' מאהפרסי .אילמי גרםלי לאע:יותא .יהבליה שיפא דהרי:
ד33מ)1אך הדבה סימדדיכ] ממאורעות ר' יהושע בן לוי עם אליהו ,ואקדים לכולם
סיפור שנמצא בספרו של ר' נסים גאון חיבור יפה מהישועה ,ומקורו של הסיפור נעלםלי.
ואעתיק לשונו ואקצרבו .רי"בל מצא דבר שנתעלף ונבהל ער שנגלהלו סוד האמתוכי' ,וצם
ימים רבים וישב בתענית ויתפלל לבוראו ית' שמו שיראה לו את אליהוז"ל .והנה אליהו
לקראתוויאמרלו היש לך חפץ אצלי אמלא אותו לך ,ואמר לו ריי אני נכסף ללכת עמך
ולראות מעשיך בעולם וכו' ,ויאמר לואליהו לא תוכל לשאת כל מה שתראהובו' .ויאמר לו
רייאדוני לא אשאל ולא אנסה וכו' ,ויעש עמואליהותנאי שאם יבקש ריי ממנו סבת מעשיו
וכו' שאם יבקש שום שאלה שלאילך עמו עור ,אח"כ הלכו שניהם יחדו עדשהניעולבית איש
מסכן ואביון ואין לו כלום כ.א פרה אחת ,והאיש ואשתו יושבים פתח השער וכו' ויצאו
לקראתם וכו' ויביאו לפניהם מה שנזדמן להם לאכול ולשתות וכו' ,ויתפלל אליהו על הפרה
ותמתוכו' .וראהר"יותמה על הדברוכו' ושמר אל אליהואדוני למה המתה הפרה של האיש
הזה והיא עשהלנו כבור ,וענה אליהו ואמר לו זכור התנאי שהיהביני ובסך וכו',ויפי בערב
ויבא אל בית עשיר אחדוכו' .וישכו בביתו בלא אכילה ובלא שתיה ,וירי לאיש העשיר בכיתו
קיר שנפל וכו' ויתפלל אליהו ובנה הקיר וכו' .והיגון והתמה נוסף לו בלב ריי אכל כבש
את יצרו משאל לו וכו' ,והניעו בערב לבית הכנסת גדולה שהיו שם ספסלים מזהב ומכסף
וכו' .ויאמר אחר מהם מי יאכיל את העניים האלו הלילה הזה .ויען אחד מהם רב לדם
מלחם וממים וממלח שיביאו להם לכאן וכויי ויהי בבקר ויקומו וילכו שניהם .ויאמר להם
אליהו ישימכם אלהים כולכם ראשים וכו' ,ונוסף לר"ייגון עליגון וכו' .ויבואו עד עיר אחת
והשמש פגה לערובויראו אותם בעלי העיר ויצאו לקראתם בלב טוב וכו',וילינו שם בכבוד
גדול.ויהו בבקר ויתפלל אליהוייאמר .לאיתן בכם הקב"ה אלא ראש אחד .ויהי כשמוע ריי
את דבריו ולאיכול להתאפק וכו' ,ויאמראלאליהו עתההודיעני מודותם ,ויאמר לו אליהו עד
שיש בלבך להפרדממני אני אפרש הכל לך ואודיעך וכו' ,האיש שהרגתי פרתו אותו היום
היהנגזר על אשתו למותוכו' .פרתופדיון נפש אשתווכו'.והא.ש העשיר וכו' אםהייתימניחו
לבנותו היה מגלהיסודווהיה מוצא בו מטמון גדול וכו' והנה מהרה יפול הקיר ולאיבנהעור.
והאנשים שהתפללתי עליהם ברוב שרים וברוב ראשים ,לפי שהיא רעה להם ומחלוקת גדולה
בעצתםומחשבונים .לפי שכל מקוט שבו ראשים נרסיס) נשחת ונחרב וכו' .בראש אחד היא
סוכה להםויישובם,לפישישובו מעשיהם ועצתם לעצה אחתוכו' .עלכן אמרו המושלים ברוב
חובלים תטבענה הספינות,וכן אמרו בראש אחד תתישב עיר ,ועור צוה אליהו ויאמר לווכו'.
אםראית רשע שהשעה משחקת לו אל ימיתך יצרך ואל תתמה עליווכו' .ואם ראית צדיק
מיצר ומצטערוכו' .ואליתעך יצרך ולבך לחשוב שום ספק כיוצרך וכו' ,כי צדיק הוא וכו'

ועיניו עלדרכיאישוכו':
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ירושלמי תרומות (פ.ח היי) .עולא בר קושב תבעת.ה מלכותא ערק ואזל ליה ללוד
גבי ר' יושועכ
,לוי .אתון ואקפיין מדינתא אמרו להןא.ן לית'אתון .הבון ליה לןאנן מחרבין
מדלתא .סלק גביה ר.ב"לופיימיה ויהביהלון .והוה אליהו זכור לטוביל.ף מיתגלי עלוי ולא
א.תגל ..וצם כמהצומ.ןואיתגל .עלו ,.אמר ליה ולטמורות אני :נלה ,איל לא משנהעש.ת..
אילזו משות החס.דים:
ועם שביעית יכפ"ט) ,היביל הוי מפקד לתלמידיה לא תיזבין ליירק אלאמןג.נת
דם.מרא .קם עמיה זכור לטוב איל איזיל אימא לרבך לית הדא גינתא דסיסרא,דיהודיי הוות
וקטליה ונסבהמיניה,אין בעיתה מחמרא על נפשך אישתרי לחברך:
בפסיקתא דר"כ (פ' עניה מוערה) ,ושמתי כדכד שמשותיך ,ר' יהושע הוה מתחמיר
למיחמיאיליןאבני כדכייא קםעליו אליהו ז"ל ,איל ליתמרימחמיליאיליןאבניכרכייא.א.ל
אין .והראם לוע.ינם .מעשה בספחה אחת שהיתה מפרשתבים הגדול והיתה כולהגוים .והיה
בה תצוק אחדיהודי ,ובאעליה סער :דול בים ,איתגלי אליהו על ההואינוקא ואמר לו,אי את
איזיל לגבי רישל ומחמי ליהא.ליןאבני כדכ.יא (ו)א:אמשזיבלהרא אלפאבזכותך .אילרי"בל
גדולהדיר הוא וליתהיא מהימןית ..אילענוון הואומה.מןיתך .וכד תחמיליה לא תחמי ליה
קדם בר  fw:אלאדברי'הו למערתא דרח.קא מן לוד תלתאמילין ,ותתמיהליהיתהוןתמן ,סיר
נעשה :ם ויצא משם בשלום .אזל ההוא:.וקאלגבי רי,בל ואשכחיהדיתיב (רי.בל) [במתיבתא
רבאדלוד.א.למרי מלתאאיתלי למיסרלך ,קםריב.ל] (כיההנוסחאשהביאה מוהר"שבאבער
בהערות .ואיבא :ומחאדיתיבבב .כ:ישתא דלוד) ,אתוןתמוןענוות:ות.ה דריב"ל ראזיל בתריה
מהלך תלתא(.ומין)(מ.לין] ולא אמר ליה מה אתבעי מנאי ,כיון שטין למערתיה איל מרי
א.לין אבר כדכי-א שאמרו חכמ.ם .וכ.ון דחס .יתהון הכה-קה כל לודמאורן,והשל.כן לארץ
ו:::זו :וכפס.קתא רקתידעניה מוערה איתא לההכי .רי"בלהיה עומדעם אליהובהרהכרמל,
אמר לואין אתה מראה לי אילו אכף כדכד:א מצר הם ,אילהן .והראהלו עיי נס ,מעשה
בספחה אחתוכו'( .ושםמסיים .א"ריצחקכיון שראה אותם נבהל מפניהם וגורועיי"שכמ.ע):י
במכות (י.א ע"א) .דההוא גברא דאכליה אריא ברחוק תלתא פרם .מציה דרי"בל.
ולאאישתעיאליהו בהריה תלתאיום:.
בסנהדרין (צ"ח ע"א) הייבל אשכח לאליהו דהוהקיימי אפיתהא רמערתא ררש"בי.
איל אתינא לעלמא דאתי ,איל אם ירצה אדון הוה (רשיי הארון הזה שכינה ה.תה עמהם).י
רי"בל שנים ראיתי וקול נ' שמעתי (רשיי דשכינה הוה בהדייהו) ',אמר ליה (לאליהו)
יתאת.משיח.א.ל ויל שייליהלדיריה ,והיכאיחיבוכו' .אזל לגביה ,איל שלוםעליך רבי
ממ
א.
א
ן בב"ב ע"ה ע"א ,ושמתי כדנד שמשותיךפליגי בה תרי מלאכי כרקיעא גבריאל ומיכאל ,ואמרי
לה תרי אמוראי במערבא .ומאןאינון יהודה וחזקיהבני ר'חייא .היא שוהם".א ישפה ,גתנו בתוספות
ואליהו אמרלה
 ,כדאמר פ'מי שהציאוהו (עירוכין מ"ג ע"א) לאו אליהו אמרינהו .והנה מזה אין ראיה
גמורה כדרתו התם כאימא יוסף שירא אמרינהו .אולם מצאנו בהרבה פיפורים שהודיע להם אליהו
ממתיבתאררקיעא .וכבר אפשרלומה שנתגלה להםע"י מלאךשהרי מצאנו רמלאכאאיתגליליה לרבקטינא.
לעיל צד כ"ח :יויותר נראה שעלרשב"' אמרהאדוןהזה .וכן אמרובעלי הזוהרבפ' בא(ליחע"א) אמקרא
יראה כל זכורך אתפני האדוןה' .מאןפני הארון ה' דא רשג"י (והר"מ קוניץ בם'בןיוחאי העמיס גרש"י
ובזוהר דברים אשר לאכן) .והפרזה כזו בפ' אחרי מות (ע"ט ע"ב) אמקרא אשרך ארץ שמלכךבן חורין.
מהו מלכך דא הוא רשכ"י מאריה דאורייתא מאריה דהכמתא .דכד הוה ר' אבא וחנרייא תמאן לר'
שמעזןהווי רהטי אבתריה ואמרי אחרי ה'ילכו כאריה ישאג ,ופירשה ר' יהזדה בפ' משפטים (קכ"ד ע"ב)
לזמניועלאין אקרון בשמאדתתאין.ולזימנין התאין אקרון בשמאדעילאין .האדון ה' בשמא עלאה הוה.
והא אוקימנאמליוכו' .ושם בפ'יתרו (צ' ע"ב) מאן דוכי באורייתאזכי בשמא קרישא דקכ"ה ממש .ואל
תתמה שהרי נמצא רוגמתן בירושלמי סוףביכורים .תרגםיעקב איש כפרנבוריא הוי אומר לעץ הקיצה
וכו' .הנה הוא תפוש זהב וכסף ,לא בכספייא אתמני .וכל רוח אין בקרבו .לא כלום וכו' ,וה' בהיכל
הפרזות בכיב (ע"ה ע"ג).
קדשו .הא רכי ינהק נר לעור נכגישתא מדרתא דקיסרין.ייסורו של
ואמר רנה א"ריוחנןעתיריןצריקים שנקראיןעל שמו של הקניה שנ' כל הנקרא בשמיוגו' .ואר'ש בר
נחמני אר"י ג' נקראועל שמו של הקב"ה .ואלו הן צריקים ומשיח וירושלים .צדיקים הא דאמרן .משיח
דכתיכ וזה שמו אשר יקראו ה' צדקנו וכו' .ודומיו לפנינו ("9ג צדי"ר) .כל דבר שעתידלהיות  S1D1ככר
נעשה מקצתוהיום וכו'' :עיי' במהר"שא .ול"נ כדמסיק שאליהו ורשב"י לא הבטיחוהו לעלמא ראתי
עד ששמע קולג' דהיתו משיה רא"ל שלוםעליך ברליואי:

אייו
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ומורי .א-ל שלוםעליך ברליואי ,איל לאימתאתי מר ,אילהיום .אחאלגביאליהו ,איל מאי
אמרלך .איל שלוםעליך ברליואי ,איל אבטחך לך ולאבוך לעלמא ראתי .איל שקורי קא
משקרבי דאמרליהיום אתינא ולא אתא ,אילהכי אמר לךהיום אם בקולו תשמעו:
ז ע"ב) ,רי"בל מיכרך בהו (בבעלי ראתן) ועסיק בתורהוכו'.כי הוה
בכתובותיעי
שכיב אמרוליה למלאך המותעבירליה רעותיה ,אזלאיתחזיליה ,אילאחוילידוכתאי ,איל
וכו'.מכריזאליהוקמיה.פנומקום לברליואי .פנומקום לברליואי ,אזל אשכחיה לרשכ"י
לדחהיויהיחיבעל תלתעשרתכטקיפיזא ,אמרליה אתהוא ברליואי ,אילהן .נראתה קשתבימיך.
 .א"כאי אתהברליואי:ן בב"רפ'נח (פל"ה) מסופרבסגנון ;ה,אליהוזכורלטובורי"בל
אילהן
הווןיתביןתנין כחרא ,מטון שמועהמןדרש'בי .אמרו הא מרא דשמעתא ניעולונישייליה .על
אליהוז"ללגביה .אילמןעמך .איל גדול הדוררי"בל .איל נראתה הקשתבימיו ,אילהן .אמר
אם נראתה הקשת בימיו לית הוא כדאי למחמי מכר אפאי (והוא רכ בפסיקתא דר"כדויהי
כשלח,ובשינויסגנון במדרש תהלים מזמור ל"ו):
ואוסיףכאןסיפורים מספרהזהר .במדרש הנעלם פ' וירא (ק'ע"ב) .א"ר פנהם ומנא
חראהוינאאזלי בארחא וארעיתביהבאליהו .אמינא ליה לימא לי מר מלה דמעלא לברייתא
וכו'.ראייעלוןננוה .בארעא בבתי כנסיות ובבתי מדרשותויימרון ברעות נפשא ולבאערינא
דקטורתבוסמין דהוו להו לישראל ,דיתכמל מות:אמנייהו;
בזוהר פ'ויצא (קנ"א ע"א) .ר'חייא ור' חזקיה הוו יתבי תחותאילני דחקל אונו,
אידמוך ר'חייא חמאליה לאליהווכו':
ז ע"א) ,ריומא תר הוה יחיברבייהודה אפתחא דטבריה וחמא תרי
שם פ'ויחיייי"
גמליוכו' .עדדהוהיתיבעבר חרגבראאשגחבהו וכו' ,חלש דעתיה דר' יהודהיומאחד ארמוך
תחות אילנא וחמא כחלמיה ד'גדפין שתתקנן וסליק ר' שמעון עלייהו וס"ת עמיה וכו' .אחא
לגביהדר' אבא סחליה וכו' ,איל ר' אבאודאי ההוא נברא דחמיתאליהו הוה ולא בעא לנלאה
בגין דתנדע שבחא דר' שמעון וכו':
י בפ' נשא נסדרה האיוורא רבא קרישא קכ"ז ע"כ ,תאנא אתמנו חכרייא קמיה דר"ש
רזי
ואשתכחור'אלעזרבריה ,ור' אבא ,ור'יהודה .ור'יוסיבריעקב .ור'יצחק.ורביחזק.ה בררב.
ור'חייא ,ור' יוסי ,ור' ייסא,ידין יהבו לריש ואצבען זקפו לעילא ועאלו בחקלא ברי אילני
ויתכו וכו' ,ושם קמ"דע"א .תנא עד לא נפקין חברייא מההיא אידרא מ"תו ר' יוסי בר יעקב
ור'חזקיה ור'ייסא וכו' ,ושםע"ב .תאנא עשרה עאלו ושבע :פקו והוהחדי ריש ור' אבאעציב,
א"ר שמעון מלה וחמולאלין תלתא דהוומייתין להון מלאכיעלאין ומחזיין להוגניזין ואררין
דלעילאוכו' .אמר ריש תווהנא על ההוא חניר חרצן מאריה דשערי אמאי לא אשתכח בבי
אדראדילן בזמנאדאתגלייןמליןאליןקרישין .ארהכי אתא אליהו ותלתקטיגורינהיריןבאנפוי
א"ל ר.ש וכו' א-לחייך רכי וכו' ולאיכ.לנא .דההוא יומא שדרני למעברנס לר' השנונא סבא
עייןם והמשה פררשכ.
וחברוי דאתמסרו בארמונא דמלכא ,וארחישנא להו בנסאוכו' דמיתו ארב
ואפיקנא לרב המנונא וחברוי ורמינא לון לבקעת אונו ואשתזיבו .וזמיננא קמייהו נהמא ומיא
דלאאכלי תלתאיומין ,וכל ההוא יומא לא בדילנאמנייהו וכו':
בפ' פנחס י,כ ע"ב וכו' .א"ר אבא ארכרנא מלה חרא דשמענא מכוצינא קדישא
רשמע משמיה רר' אליעזר .יומא חר אתא לקמיה חד חכיםאיל .סבא סבא הלתבעייןבעינא
למתבע מנך ,חר דאתון אמרין דיתבני לכו בי מקרש אתרא .והא לא הוו למימני אלא תרין
במנין וכו' ,ולעולם ליתביהיתיר דהאתרין בתי ישראל קראלון קרא ,וכתיבגדוליהיה ככור
הבית הזה האחרון וגו' (חגי ב' ט') .ותודאתון אמרין דאתוןקריבין למלכא עלאה יתיר מכל
שארעסיןוכו' .והא אתון כצערא ובדחקאוכו' .אנן קריבין למלכא עלאה ואתון רחיקין מניה
ועל רא אית לכו צערא ורחקא אבלא.1נונא מה דלא איתלן .ותו דאתון לא אמלין נבלה
וטרפהבנין דתהווןבריאיןוכו' .אנןאכלינן כל מהדבעינןואנןתקיפין בחילא בבריאותא וכל
שייפיןדילןבקיומייהו ,ואתון דלאאכלין חלשיןכולכון במרעיןבישין ובחכוריןיתירמכל שאר
עמין וכו',זקףעייףר'אליעזרואשגח ביה ואתעביד חלא הגרמי,כיון דנחמרוגזיה אהדררישיה
וכו'מיליןאלין דשאל ההוא רשע א:א שאלנאיומא חדלאליהו .ואמר רהא במתיבתא ררקיעא
י זעיי"ש .זזה הסיפור נשנה בכמה מקומות בשם מעשה דר' יהושע בןלזי .או ברייתא דרי"נל.
והרהיבוהענין שראה רי"בל חדרי ג'ע וחררי גיהינם ,זהזא בס' הכל בז .ונדפסה בזוארשז' תרל' 1עם
שאר ליקומים במדרש אגדת בראשית:
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אתסדרו קמיה דקב"ה ,מכד נפקו ישראל ממצרים וכו' (ואעתיק תשובהזו להלן) .שאלתא
אתרא ,דודאיאנןקריבין וכו' ,דישראל עבדלון קוביה לבא דבל עלמאוכו' .וישראל מתנהמן
גו שארעסין כגומא רלבאנושייפין .לבאאיהו רכיך וחלשואיהוקיומא .הכלשייפין לאירעין
מצערא ועקאויגונא כלל אלא לבא דביה קיומא דביה סוכלתנווכו' ,כל שארשייפין לאקריבין
למלכא ,דאיהו חוכמתא וסוכלתנו דשריא במוחא אלא לבא ,ושארשייפיןרחיקיןמניה וכו' ,כך
ישראלוכו' .שאלתא אהראדישראל לא אכלינבלות וטרפות וט:ופא ולכלוכאדשקצים ורמשים
כשארעמין .הכי הוא דהא לבא דאיהו רכיך וכו' לאנטיל למזחיה אלא ברירו וצחותא דכל
דמא,ומזוניהנקי וברירא דכלא ,ושאר פסולת אנח לשארשייפין וכו':
שם רמייא ע"ב ,ריש הוהאזיל לטברייה פגע כיהאליהו ,איל שלמאעליה רמר במאי
קא עסיק קוביה ברקיעא .איל בקרבות עסיק ואמר מלין חדתין משמך .זכאה אנת ואתינא
לאקדמא לך שלם ,ומלה הדא בעינא למשאל מצך לאסבמא במתיבתא דרקיעא וכו':
בזוהר חדש (דפוס אמשטרדם שנת תם"א) מדרש הנעלם (כ"ג ע.א) ,רבי אלעזר
בריש פגע ביה באליהו בדיוקנא דסבא יעולם זעיר עמ.ה ,והוה מעבר נהרא דמייא רבא
לאעברא להך גימא .אמר ליה סבא סבא ארמי אכתפאי רביאדין ואת באידך גיסא ואעבר
לכון מעברא רמייא ,אמר ולאו מאר .דדרא את ולא תיפול לעברינ:א ,אמר ליה סבא סבא אי
אתפסך כתריידי לך וליה ארמייתכין לא.דך גיסא בפלגות מילא ,אמר ליה ולעית באורייתא,
אמר ליהא.ן .אמר ליה ולא נקראת תושיה שמתשת כחו של ארם .אמר ליה ולא נקראת
אסוותאושקוייא ש ':רפאות תהי לשרךוגו' .אף אנא שתי מאורייתא סגיאה כמאן דשתי מאנא
דאסוותא ואתישרח.לי .אעברינון ,איל סבא סבא מאן אביא דין גבך ,איל אנא מליף ליה
באורייתא ,איל סבא סבאח.לי מניא בעלמא דין ובעלמא ראת .ובגירה דרביא (ח( ).דין 1לא
אשבוק למלאכא הגיהנם למיגע בך ושאעיילנא לך לעלמא ראתי בתקוף חילי דאיתלי תמן,
א.ל ר' מילך מניאה לעלמאדאת .כהרמן שמשוי רקב"ה רמשמשין קרמוהו ,עד דאשנח ביה
לאחזייה .אמר ש'מ דאליהו הוה .והיה חדי בעובדוי רעכר ליה וכו'( .ועיי' לעיל צד ל'
הסיפור מפסי' דר.כ):
בזוהר חדש מ' תבא ימ"ז ע"ב) .רשב.י אזל וערק למדברא דלוד ואגניז בחר
מערתא הוא ור' אלעיר כריה .איתרהיש לון ניסא ספק להו חד חרובא וחד מעיינא דמיא.
נ"לאת.לון בכליומאתרי ועיואזליףלון,
אכלי מההוא חרוב ושאתןמאינוןמיין,
מררשא שאליהןותוא
יוכו' .ולא הווידעי .קם ר' יהורה בר אלעאי
הן
יי
לר
אמ
יומא חדהוו חכימיא בבי
 .ולית מאן דידעמי.:ה .ואלו ירעי לית רשו לנלאה ליה,
.
ח
ו
.
ואמר ,חבל על גריעותא דבר
(ועי"לע.ל צדל"גסמון הסיפור דמם' שבת ל"ג ע"ב) .ר' עם .בר יהודה קםיומא חד בצפרא.
חמאאינון עופין דאינון הוו טאסן ושפ:י:א חדא אזלא כתרייהו ,קם על רגלוי ואמר ,שפנינא
שפרנא ,מהימנאמיומיטופנאדיוק:א דעמא קרישא(דכנ"יאימתיללירה) ,לךיאות ולך אהויל
ועבדלי שליחותא חדא לבריוחא .באתר דאיהו תמן ,אסתחרא הה.א שפנינא וקמתא קמיה.
כתב פיהקא חדא ואמר מה דאמר ,וקמת שפנינא ונטלת בפומה ואזלת לגביה דר"ש ושויאת
ליהבכ:פא .אסתכל בההוא פתקא ובכה הוא ור' אלעזר בריה ,אמר בכסא על פרישותנאמן
חברייא וככי:א על מלין אלין דלא את:ליין להו .מה יעבדון דרי כתראי אי ישניחון בראי.
אדהכי אתי אליהו ז"ל וחמי דבב ..אמר בשליחותא אחרא הוינאזמין השתא ,ושררני קוביה
לשככא דמעיך ,אי רכי אי רכי לא הוה אצטריך השתא לגלאה לצדיקייא מלין אליןי אבל
נו גלנלאדנורא .ואשתאר
כך אמר קוביה וכו' ,אדהכי עבר חד רוהא ואפרישלון ,וסליק
ה,
יר
למ
ריש ובכה ואדמיך אפיתחא דמערתא .ארהכי אחא אליהו ז"לאא
י קום ריש אתעף משנתך.
זכאה חולקך דקוב"ה בעי ביקרך וכו' כתכ פתקא לעדן רמשא ושויה בפום שפנינא .ואזלת
לנטיה דרבייוסי דהוה בדוכתיהועינוי מהבאן,כיון דחמא לה אמר .שפ:י:א שפני:א כמה את
מה.מ:א מכל עופארשמ.א .קרא עלה ותבאאליו היונה לעת ערב ושה עלהזית טרף בפיה,
:טל פתקא ועאל לגבי חברייא ואחם .לון( ,וחזי) [וחוון לון עובדא תהווהו ,בכה ר' יהודה
ואמר .וףאע.ג דלאידעיקליה מקום שיפול העץ שם יהוא ,אתר דבריוחא.תמן חכרייא בהריה
ומתערין סמהואולפין מניהוכו':י

-

-

ן ואוסיף באן המקזמוה שהוכר נהם א5יהזו"5ואינן  rt1AD1הסיפורים .בחהרשירהשירים (שם
יחרז
מ'ט ע"ג ער נ' ע"א) ררשות שדרש רשג"י ומה שדרשאליהועל שירהשירים .ושם (נ' ע"ד)נדברי
גן שם (נ"נ ;יג) ושאל ריש שאלתא לאליהו .ואה"ב נתן לו רשות לדרוש .והוא
בענין הדרשות.

וכמי

י

.
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והנהיעלו אלו הסיפורים לארבעיםיארכעה .ועם ל,ט סיפורים שזכרים לעיל יעלו
לשמונים ושלשה חוץ מכה שהזכרת.ם בהערה :ואוטראלו הס.פורים יתחלקו לר'מ:.ים ,טרם
הולך ודורש (עד סוף נ"ר ע"ד) .ובסוף אמר לו אליהו ,רבי כל אילין מלין אינון רשימין לעילא ער לא
חיתי לע5מא מן שמך .והשתא בהרתותאקיימי כולהו כמלקדמין ובחותמא רגושפנקא דמלכא כולהו
סתימין :שם במדרש רות (נ"טע.ד) ר' 'הורה אמר כשהעלה הקב"ה אליהו לרקיע עמד מלאך המות
כנגדו .איל הקב"ה ע"מ כך בראתי שמים שיעלה אליהו לשם .איל מלאך המות רבש"ע עכשו יהיה
פתתה פה לכריות ,איל הקב"האין זה כשאר בריותויכול הוא לה;ניר אותך מן העולםואינךיורעכחו.
י רשות וארר אליו א.ל רד' .רר ,כיון שראה אותו אליהו הכריחו תחת רגליו ובקש
איל רבש"ע חןל
להעבירו מן  .D~lynולא נתןלו רשות הקב"ה .סיר כפף אוהותהת.ו ועלה לשמים וכו' :שם (ס 1,ע"א)
י ב"ר חנינא יומאהר .א" 5אליהו הוהליה ברא אולאו .איל מילתא אהרא הוה
ר' נתן שא5ליה יוס
.
ו
ע
ר
ת
.
ו
ע
ר
ה
ם
י
ע
ר
ו
ש
ע
ת
ל
א
ם
י
ר
י
כ
ה
ו
ם
כ
י
מ
צ
ע
ל
א
ל
א
מאי
ביה ונתיב א 5הגעו במשיהי ובנביאי
לנביאי
וכו' ק"ומי שהוא מלאך בשמים אתה שואלעליו.ו;יי'לעיל צד ה' בהערה .רמלתא אהרא הוה ניה
שלא היהיליד א'טה :שם בתיקונים לרש"בי (;.ב ע"ג) נמתינתא דלעילא שבעכוריןעילאין דאינון תלת
אבהן ורעיא מהימנא ואהרן ודור ושלמה ואליהו עמה1ן :שם (ע.ז ע.ג) ועוד זרקא (בדרוש שמות
הבג'נה) דא אליהו נחית וכמה משריין עמיה דמלאכין ונשמתין .פתה ואמר בוצינא קרישא הא כמה
משריין דמלאכי הבלה נחתין על עאנא אימא לרעייא דזריק אבנא מקירטא קרישא לגכייהו :שם
(ע"ח ע"ר) מסופר מה דהוה במתיבתא דרקיעא בגילוי ספר הזהר .ומה שעשה רעיא מהימנא ואמר .קום
אליהו דאגת דאג עלמא כארבעטסין לאשתכהא בכל הר והר מישראל דמקיימין אות ברית מילה וכו'
ויקימון עמךבוצינא קדישא ושית הברוי (הנזכרים באידרא רבא) דאתכ(נ,שו בקדמותא בהאי זוהר 5חדשא
ביהמלין וכו' :שם (פ"אע"י
) פתח ריש ואמר עילאין שמעו וכו' אליהו באומאה עלך טול רשו מקישה
וגרית הכא .דהא קריא סגיאה אזרמנתלך וכו'( au' :פ,ג ע"ב וג')גילוי נסתרות שגילה אליהו לריש:
לרישבינולנינו :ובספרתיקוני הזהר דפוס
שם (פיז ע"ר) בפסוק ויעל אברם ממצרים נוה שגילהאליחי
זאלקויי ת"ק לפ.ק בהקרמה (ג'ע.א) מלאכן מתקנצין במעשה מרכבה דרש"בי .אמר רעיא מהימנא בריך
יהא נוצינא קדישא ראמרטליןאליןוכו' .ק1מ אליהו נביאה ליקרא דקוב"ה ושכינתא וכו' .אה 1אליהו
וכל מארי מתיבהא ואשתכחו קמיה וכו' קום אליהותקין לבושי מלבא ומטרוניתא וכו' (שםע"ב) :בתקונא
קרמאה (י'ז ע"א) תפלת אליהו הנדפסת במירורי התפלות בנוסה ספרד .פתח אליהו ואמר רבון עלמין
ראנת הוא חד ולא בחושבן וכו' רבון העולמים אנת הוא עלת העלות וסבת הסבות וכו' :שם תקונא
שתיתאה (כ"א ע"א) .קם ריש פתח ואמר לאליהו .אליהו באומאה עלך במלכות קרישא דאיהי נפילא
נגלותא .טול רשותא שלא תזוזמי:
 ,וכו' CL~ :בסוף (כ"ג ע"א) .אדהכי הא אליהו קא נחית מ;ילא
בכמהחיילין רנשמתיןוכו' .פתח אליהוואמי כרנפיק שבתא~יימי
ן סבין וכו' :שם תקונא עשרין ותרין
(ם'ר ע"א) אדהכי הא אליהו קא אקדים לתקנא לון מותבייהו פתח ואמר ר' ר' בוצינא קרישא דפומא
דילראיחו
רברבן באורייתא וכו' DW :תקונא שג;תלחין (ע"הע"א) ת"תיומא הדא שאילנאלאליהו
ערלה אמאי שוינן במאנא בעפרא .א'ל שמענא במתיבתא דערלה איהו נחש וכו' :שם תקינא שתק
ושתא .הן הארם היה כאחר ממנו1 .אוקמוהו קדמאין כאחר ממלאכי השרת .ארהכי הא אליהו אזדמן

יר'

ממיל

לגביה .ואמררבי כאחד מהם הוה ליה למיסר אם על מלאכי השרת הוה אמר וכו'; שם תקונא שבעין
(קכ"ח ע"ב) .אדהכי הא אליהו קא נחית ואמר ר' בוצינא קרישא שמענא לעילא תקונא דילך בשמחן
דקוב"ה וכו' :שם (קעו ע'ב) .אדהכי הא אליהו קא נהית וגל מארי טתיבתאן דלעילא ותתא עמיה וקצבה
עלכולהו .פתה אליהו ואמר .רגון עלמא יהא רע~א דילך דאימא מלין נארח מישור כדקא יאות וכו':
ובתקונא חנינא .תקונא שתיתאה (קמיו ע"ב) .קם ריש אתכנש 1הייל'ןקרישיןעלאין ותתאין וכו' .פתח
ואמר .אליהו אליהו נהית הכא אנתוחיילין דניטמתהוןרצדיקייא דמתיבתא עלאה ותתאה לקשטא לכלה
י איה מהם שלא הזכרתים) אף
מיר הא נהיתאליהווכו' :והנה רשמתי כל אלו הדברים (ואולי נשמטול
שכולם אינם מעירים רק מהתגלות אליהו לרש"בי שכנר נורעלנו .מ"ממוכיהין שבאיזה זמן מהזמנים
היו המהשבות והרעיונות שקועים בזההענין והציור שאליהו דורש ומלמד ועושה שליחותבין מתיבתא
דל;ילא למהיכתא דלתתא :ומה שאחשוב עור לזה המין הוא ספר אליהו שנרפס בבית המדרש חרר
שלישי למהור"אי?ללינ?ק ז"ל צר ס"ה ,רזא גלאליה מיכאל שרא רבא רישראל לאליהו הנביא סטרא
רברמל קץיומן שקהירלהיות באחרית הימסוכו' .ושם צר.ס"ה .פקם אהח בא אליהו מבש ז"ל לבית
סררשו של ר'יוסי .כשבא ר'יוסי מצאולאליהו ז"ל שהיה ?צב.א.לריי מפני מה אתה ?צב .אילמלפני
העביה באתי הוא ומשיההיומבעסיין בנהמותרישוייה הנביא ובא סנזאל שר שלרומי והיה מלמרעל
ישראל חובה וכו' :ואשראני רואה להזכיר?ורכאן .הארהולין (ו'?"אל .ר' יצהלבן' qc1,סדריה ר' אבהו
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דברים שראו בחלום ,והט בכלל דבר .חלומות ,ומהם רברי פיוטים לחוק הלבבות כאמונה
ובבטחון וכיוצא בהם ,ומהם דברים כדואים שכידו להם אגשים לאיוו תכלית ששמו להם.
והם בכלל כותם .פלסתר .שמו עליהם חכמים כברייתא (סוכה מט ע"א) .בשביל ד' דברים
טאורותלוקין.עלמותכי פלסתר,ועלמעיריעדות שקרוכו' ,שהםעונותשמחשיכיןמאורי הדעת,
לסימן רע להם ,וירוע שבשעת חירום ומהומה צמיחת
וענשם מרה כנגד מדה שהמאורות
לו
יה מסיפורים כאלהעדיין כעולם והרבה מהם שנאבדו
יב
קר
ה
הכתות וכותבי פלסתר מתרבים .ו
כשכהומןהעילם.ועליהם נאמר אם כקשתליהוקהיתלהכאילןגדול (פסחיםקייבע"א),יוכיוצא
לאחויי המראמני כותאה .אשכחיה ההוא סבא איללית כאן שומרי תורה וכו' .ועל דברים אלו עשאום
עכו"ם גמורים .וכתבו כתוספות יש מפרשים רכל מקום שהוא מזכיר ההוא סבא הואאליהו.ואי אפשר
כן בפרק במהמדליקין (ל"ד) בעובדא דרשב"י .ינהגהות מה,רץ חיות המא מפחד יצחק הא דמכות
י וכו' .והסבא מזכיר שם פעולתו של אליהו .ומלשונם
(sיo"lא-ע"א) דאמר ההוא סבא מפרקיה דרגאשמיעאל
התו' משמע שלא גאו לסתור הדברלגמרי .אלא שאי אפשר ככל מקום לזמר שתסבא הוא אליהו .אלא
של
היכא שמסתבר שהוא כך .כמו הכא שעשאוםעפ"י הסבא כגוים גמורים .והנה זה המאורע היה בא"י.
ובשבת (כ"ג ע"ב) גרסינן .רביתהו דרם יובש הוה מאחרה ומדלקה אמר לה ריי וכו' סברה לאקדומה

יה

אמר ההוא סבאחנינא(רשיי שסהאני) ונלנר שלאיקדים ושלאיאחר .וזה היה בבבל.ימראיןהאברים
ברברי החו' שבאיזה מקומות הוא אליהו הגבש .אבל לא בכל המקומות .ועיי'
צר ח' אוה ב':
 4 cnttsדברים שלא אמר תיחנק .והסגנון דומה להא דא"ר
ן ועביו הפוך .שאם חתלה באילן
י,הנן (נ"מ כ"ט ע"ב) מי שהניהלואניו מעות הרבה ורוצה לאכרן ילבשככלי פשתן וכו' .עמ' רש"י שם.
והמפרשים נדחקו אפי' המאמר .והואיל ואחא לידן אעתיק כל המאמר ואפרוחנו .לבאר הזרות אשרבו.
עיקרו הוא .ת"ר שבעה דגרים צוה ר"ע את ר'יהושע בגווכו' .חמשה דברים צוה ר"ע את רששי כשהיה
חבוש בבית האס~רין .אמר לורבי למדני תורה .אמראיני מלמדך ,אמרלן אםאין אתה מלמדני אני
אומרליוחי אבא ומוסרך למלכות .אמרלובנייותר סמה שהעגל רוצהליק פרה רוצה להניק .אמרלו
ומי בסכנה והלאעגל נסכנה .איל אם בקשתליחנקוכו' .וכשאתה מלמד את בנך למדהו בסשרמוגה .לא
בגמרא) .מצוה וגוף גדול אוכל פירות 191
בה חברך(וענין אלו הס' מאמרים
תכשל בקדרה
שכר (בנדפם כת"נ ולא וכבר הגיהו ה'ע'בץ והרש"ש) .מצוה וגוף טהור נושא אשה ולו בגים .ולמעט
הזרות בזה המאמר כתב המהרש.א .גם שכבר ה"ה חבוש ונמסר עמלנות על ד"ת .אפשר דגיזם עליו
למסרו במילתא דגרע טפי וכו' .והוא הולך כפירושו ע"ררשייעיי'ש .ובעלעיון יעקב כתג .שיוחאי היה
קרובלמלכות (~לזהאיולוראיה אלאמענינוליסרכן)ולפי שהיה רוצה למנעו מלמור סבר שמותר למסרו.
י דבר ה'
כדאמרינן בחלק (צ'א ע"ב ושם בריש צ"ב) מונע בר מנקבין ככברה( .וצ'ט ע"א) רהוא בכללכ
בנה.עיכל .אמנם בכל זאת לא סרה הפליאה הגדולה שהריירענו שריש מתלמידי ר"עהיה .ואמר ריש
לת"מיריו שגו מרותי שמדותי תרומות מתרומות מדותיו של ר'ע(גיטין ס"זע"א).וכי בבית האסורין נעשה
תלמידו אתמהה .והרי כשהוצרכו להלכה באו בעקיפין לשאול אתפי ר,ע שלא יבינו השומרים .סיפרו
בירושלמי יבמות פיט ה.ז ר' יוחנן הסנדלר עבד גרביה רובל .יומא [הר]
קומי ניח הבישה דר'
arמ
עקיבא והוה מכריז חמר .מאןבעי מחטין מאןבעיצינורין .הלצהבינולבינה
~הו .אוריקליה ר"ע מן
כוותא .איל אית לךבושין אית לך כשר .והאידיעלה על הרעת שילמר חורה לחלמיר בבית האספין
חורה ברבם .ואומראני שעיקר המשך המאמר הוא כשהיה חבוש
וכל עצמו לא בתפש אלאלפי
בבית האסורין אמר  4אם בקשת ל'חנק הו' .וכל המאמראילרבילסרני תורה הוא הוספה באמצע כמאמר
מוסגר .והורימיו
ייסודו של ריש אצל ר"ע .ריש בא אל ר"ע שילמדהו תורה ולפי שיוחי אביו
קרוב למלכותרומי היה נמנע ר,עמללמדו .ואילאיני מלמדך~ .לא אמרלו שום טעם .אבל טעמו היה
לפי שהיה טינא בלנועלאניו .והעיז זה הבן כנגיו ואיל אם אין אתה מלמדני ובז' ומוסרך למלכות.
ואיזו עלילה ימצאו בואין לבקיט .הרי נתפש ר"א רבו למינות .וע"ז השיבו ר'ע בנחת רוח .ולא רחפו
כבתחלה שאמרלואיני מלמדך .אלא אמרלובני יותר ממה שהעגלוכו' .והשיבלו ריש תשובה נצחת.
הפרה שלא הניק אינה נסכנה רק בצער מרוב הח9כ אבל העגל אם אינו יונק היא בסכנת מיתה מחמת
הרעב .אף כך אההישלך חששות ודחיתאותי ומצטער אתה ע"ז שמוכרח אהה לרצחךלרהוחני .אבל
העגל היא בסכנת מיתה שלאאגיעלעץהחיים ה התורה .וע"ז נענה לו ר"ע ומינה אותובין חלמיריו,
והזכירו כאן שמיהברייתא רבר זה להבין רברי א"ע שאמר לו אם בקשת 5יחנק וכו' .שבא להזהירו
.טלא יאמרהגיונירוחוויתלםבגדוליםויפץ ברשת כותבי פלסתר .ושבזה רמזלו ג"כ חטאו במה שהפחידו
וחלה דבריו בגדולתאביו שימפרהו למלכות .וכוונו בזה ג"כ שנבואה נזרקה בפיר.ע שסופו של רש"ני
שיהא נמסרלמלכות .ועלכיוצא בזה נאמרלהכין דבריהכמים והדוחס .ושעסושל ר'עהיתהפקיחה~הכיר

לעיי

גרוי

פירש.

שבישי

שיימר

תחית
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ברבריםאלושלטוגםבימיהנביא.ם ,והם מתקוטטים עמהם ,ירמיהוהואאומר.חוון שקרוקסם
ואלילותימית לבם המה מתנבאים לכם (י"די"ר) .ואמרהנב.א אשר אתו חלום יספר חלום
ואשר דברי אתו ירבר דברי אמת מה לתכן את הכר (שםכ.ג כ"ח) .ואמר הני על הכיאים
נאם ה' הלקהים לשונם וינאמו נאם ,הנני על נבאי חלמות שקר וגו' (שם שם ל"א ול"כ.,
ויחזקאל הוא אומר הלוא מחזה שוא חזיתם וגו' (י"גז') .וקורא אותם מצוררי נפשות:
הסיפורים הם התגליות לאנשים מפורסמים בחם.רותם.
אמנם המין הר
אילי
ביעימ
מהם מתם שהיו מהחטירים .והיו עניניהם מפורסמיםבעם.
שנאמר
מהם שנוכרו בשמם ומהם
ישהיו התגליות כאלו מפורסמ.ם בעם אזכיר מה שסופר ברבה ובתנחומא פ' קדושים .א"ר
ברכיה מעשה היה בקריתנו ברוח אחר שהיהשרוי עלהמעיין בא רוח אחר להזדווגלו וכקש
להוציאומשם .היה שם חסיד אחדורבייומיאישצייתורשמו .נגלה לו אותוהרוח ,איל רבי הרי
כמה שניםאנינתון כאןי ובצהרים ובלילה לא הזקתיבריה .והרוח הזה בא עלי ממקום אחר
ומבקשלהוציאנימכאן ולהזיק אתהבריות .איל מה נעשה וכו'(עיי' בהוצאת מהורש"ב) ,ואלה
החסידים ואנשי מופת מספרים לתומם מה שצפו באמת באמונת רוחם .ובכיוצא בזה אמרו
לר' יהודה (מנילה כיר ע"ב)לענין סומא שפורם על שמע ,הרבה צפו לדרוש במרכבה ולא
ראו אותהמימיהם.וריי השיב להם ,התם באוכנתא דלבא תליא מלתא והא קא מיכוון וידע.
ותה בפי' אובנתא דלבא נחלקו רשיי ותוספות (בע1.כ.ח ע"ב)עיי"ש .אולם היוצא מדבריהם
הוא שראייתהעין בכלל אינה קלוטה מבחוץ אלא תלויה באובנתא דלבא .וכבר אפשר שיראו
מקצת בני אדם דברים שאין אחרים רואים אותם לפי חווק איכ:תא דלכא שיש להם ולמי

שיכחישםישיבו לאראינואיה ראיה;
ואעתיק כאן יבר .בעל חובת הלבבות מה שכתב בשער השבון הנפש בפנים
העשירי שהיא בהשקפת הבורא על נגלהו תסתרו וכו' ,אמר שם ,וכאשר יתמיד על זה יניח
הבוראלו מעצבווירגיע לכו מפחדו ויפתח לושעריידיעתוויגלהלו סודות חכמתו וכו' ,ויהיה
כמדרגה העליונה ממדרגת החסידים ובמעלה הרמה ממעלות הצדיקים ,ויראה מאין עין
 YDW'1מבלי אוזן וידבר בלי לשון .וירגיש בענינים מבלתי חושים ו.שער בהם
מבלעדי הקשה וכו' .ושם בפנים השלשים כתם ,ואז אחי תתילד בנטשך תולדה מעולה
ורמה .תלמד ממנה כל המדות הטובות ,ותגיע בה אל כל החמודות .והיא זכות עצם הנפש
מקדרות הסכלות ,הממירה חשכת הספק אשר בלבך וכו'.1 .תחרש לך כח עליור נכרי ,לא
ידעתו בכל אשר הרגלת בו ככחותיך ,כמ"ש חכמת ארם תאיר פניו וגו' ,ואו תכיר הענינים
הגדוליםיתראה חמורות העמיקות כוך :כשך ובור לבך וחווק אמרתך וכו' .וראיתי למשול
לך משלקרוב .יתבארלךממנודמיון קצת מה שזכרתי לך ,והוא שתחשוב כאלו אתה במקום,
וממעל למקום ההוא צורה כנגר הצד שהוא נכחך .ואין דרך לך לראותה בעיניך ולהשקיף
עליה בחוש ראותךיוהגיד לך מגיד ,כי כאשר תעשה סם מברזל עשת ותלטשהו עד שתסיר
קדרותו .ותמשחהוזמן ארוך במשיחות רבות ואחת תעמידנו נכח פניך ,אז יראה לךמן הצורה
העליונה מה שנעלםממך .ותוכל לראותה ולהשתעשעבנעימותה הוהריפיה .והצורה העליונה
ויכולתו ,ויופי העולם
היא חכמת הכורא
לראותה
ההשובה
אשרעאלקםמלמךנודצרוךרתוותכונתו,כעוינהיטךס העשתהיאהנפש יתעל
"וכו' ע"כ ,ואלו הדברים
השושית
העליון אשרנ
מיוסרים בדבריהגאונים אברייתאדחגיגה (י"ר ע"ב) שהביא הערוך בערךאבן המנוגעת בענין
ה.כלות רבתיוהיכלותזוטרתיוז.ל .ולא שהןעולין למרום אלא בחדרי לבןרואין וצופין כאדם
הרואה וצופהבעיניו דברברור .ושומעין ואומרין ומדברין כעין הסיכה ברותק .זה פי' רב האי
גאוןז"ל,והביאוהכותבבעיןיעקבבחגיגה שםונוסחתו.זהמר"ח .ועורהכ.א שם מחשוכהליבי.:
ברשתי שיתלה דבריו ברוה,ק .ולפי שהכיר בטבעו שהוא נוטה אל ההתבודדך ומנטת ררך ארץ כמו
שספרועליו באמת (שנת,5גע"ב) חזו רקאכרביוזרעי אמרמניהיןחייעולםועוסקיןבחיי שעהוכו' .לימדו
טוב תרה עם דרך ארץויישוב הארץ מצוהכי לאלתיהו בראה לשכתיצרה .והעסק בעבודת האדמה
כ
יגדלת את הגוף ,וע"כ אמר5ו .מצוה וגוף גדול אוכל פירות ולו שכר41 .א שיתבודד ויסתגף עצמו.
מ
ומצוה וגוף טהור נושא אשהולובנים .ולא כבןעזאי שהיה נאה דורש ו5א היה נאהמקיים .והמדקדק
בלשון הברייתא ימצא שהם דברי צוואה ולא לימוד תורה .מה שצוה את כנו ומה שצזה את רשנ"י
תלמידו .וכן מה ששנו בברייתאזו .ד'דברים צוה רבינו הקדוש אתבניווכו' .ג' רברים צוה ר' ישמעאל
בר'יופי את רכי וכו' ג' דברים צוה ר'יוסי גר' יהורה את רב' וכו' .כולא חדא ברייתא היא בדברי
צואה .והפסיקזה בגמרא לפרשעניניה:
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האי גאון אריכותבעניןזה.וזה אשראני מעתיקמדבריווז.ל ,ובכןמציץמפנימיו ובחדריוכס.
שהוא רואהבעיניוהיכלות שבעה וצופה כאילו הוא נתם מהימל להיכל וכו' .ועפי ההברים
האלהנבין מה שקראו חז"ל אספקלריא המאירהושא.נה מאירה ,ומה שכללו באמרם באוב:תא

דלכא:י
וכוונתי בזה ב"כ לבארכאן בין צפייתם כמתיבתא דרקיעא .ואשריביאני לזההוא.
שכסרר אליהו רבה הוא מרבה הרכה מבית המדרש הגדול של הקב"ה ,נאמר בפ.ג (צד י"ר)
אותןבבית המדרשהנרולוכיש.כה גדולה ,שם (צדט)1.
כפושעיהם שלישראל,שמעלין
שורפייוצדיקיעולםיושביןלפניוו:ושאיןו:ות:ין במקרא במשנה
המדרש
עתיד הקב"ה לישב כבית ו
כהלכות ובאגדות וכו' ,פ.ר (צר י"ס) עתיר הקב"ה בבי"המרהגדול שלו וצדיקי עולם יושבין
לפניו הן ונשיהן ובניהן וכו' ,פיה (צד כ') הקב"ה יושב בכי"המר שלו וצדיקי עולט יושכין
לפניו לכל א' וא' נותנין לו מאורפנ.ם בתורה .פ.ו (צר ליב) ,כשם שיש לו להקכ.ה חדר
חדרי הדרים בתורתו כךיש להן לת"תוכי' ,שם (צד ל.ג) זה אחר מאלף אלפי אלפים ורוכי
רבבות של חדרהררי חדרים שיש לו להקב"ה בתורתו וכו' .פי"ג (צד סיב) שליש היום אג'
קירא ושונה וכו' .ונכפל שם ובכמה פרקים כאשר רמזתי כמ"ע אותו' .שם (צי ס.ח) עתיר
הקב"הלישבבכי"המדהגדולשלווצריקיעולםיושב.ןלפניוולזמר להםכנייאני הוא שנמטרתם
למיתהעליוכו'.ואוסיף לזה מה שאמרו בכיר (פמ"ם ופס.ד) .ר' ברכיה ודבק דתמן בשם
ר' יהורהאיןיום ויום שאין הקב"ה מחדש הלכה בב"ד של מעלה ,מאי טעמיה שמעו שמוע
ברנו קולו והגה מפיו יצא (א.וב ל"ו כ') ,ואק הנה אלא תורה שנ' והגיתבויומםולילה .אפי'
אותן הלכותהיה אברהםיודע:
וביאורן של אלו הרברים כךהוא .עפ"יחז.וני כתב .הקורש בית המקדש של מטה
הוא מכוון כנגד בית המקדש של מעלה ,אמרו כמכ.לתאדש.רתא.סכון לשבתךוגו' .וה אחר
מן הדברים של מטה שהיא כנגד של טעלה ,שכסא של מטהמכוון כנגר כסא של מעלה ,וכן
הוא אומר ה' כהיכל קדשו ה' כשמים כסאו (תהלים י"אד') .ואומר בנה שיתי כית ובול לך
מכון לשבתך עולמים (מ.א ח'),ועיי' כמ"ע שם .ובאמתע.:ן זה עשיר במקראות רבות .ישמע
מהיכלוקוליוגו' (תהלים י"ח ז') ,ה' בשמיםהכ.ן כסאו ומלעזתו בכל משלד (שם ק.ג י'ט).
ומלאכיו וצכאיו ומשרתיומקיפין אותו (שם שמ כ' וכ"א) ברכו ה' מלאכיוגבורי כח עשי דברו
וגו' ברכו ה' כל צבאיו משרתיועשירצונו .ומשם רחמים ודין יוצא לעולם כמ"ש ענן וערפל
מביביו צדק ומשפט מכון כסאו אש לפנ.ו תלך ותלהט סביב צריו (שם צ" 1ב' וג') ,ומיכיהו
ספר הזיונו .רא.תי את ה' ישב על כסאו וכל צבא השמים עמדעליו מימינו ומשמאלו וגו'
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תרי מלאבא ברקיעא וכו'ופי' בתו' דאליהו אמרלהו.היינו כאן דנ"מ לענין דינא וכו' .ונכה'ג שייך אין
נביא רשאי לחדש דבר .וכן בהך ג' דברים עשן ב"ד שלמטה וכו' .והנה אין מדעתי להכניס עצמי כאן
בענין ד5א בשמים היא דרשו בה רבים (ונגעתי ברברלעיל צד כ"ג) .אולם כוונתי לומר שאף ר'יוסף
5א 'כחיש אפשריות שמיעה בת קול מהשמים רהלכה כרחב"ג .אבלעל זאתנרנן אםמשגיחיןעל זאת או
5א .וכן'ורה רב,וסףבבל הדברים התלוי; בב"ר ש 5מטה שהדברים מסוריםבירם .כמן שאמרובירושלמ'
רכתובות (פ"א סה"ב) בפחותה מבתג'שניסויום א'אין ביאתהביאה .א"ראבין אקרא לאלהים לאל גומר
עלי
 .בת שלש שניםויום א'1 .גמלכו כיר לעברו הבחולין ח~זרין .ואם לאואין הבחולין חוזרין .וכוונתו
ןהוזרין לזמר שכשרה היא אס נבעלה לפסול לה או שפסולה .שפסקרין זהתלוי בב"ר.
באמרוהיזריןיאי
כרה אינה מסורהבירב"ר .שאף שאם יורו שחיבי כריתות לוקין מאן לימא לן שלא יכרתו אותו
מן השמים .וכן בג' דברים עשו ביד שלמטה מה שעשו הדכריס מסורים כירם ומוסכם הדגר ג"כ בב"ר
ש 5מעלה.ואביי השיבו דבהארתהעין במציאת רשה מהמקראתלוי הדבר .וע"כ נמצא בהגדות שהק"בה
אומרפלוני בני כך אומרופלוני בני כך אומר .שכסברת ההנמים הדברתלוי .אבל במעשה שאירע וכך
אירע כהא דפלגש בגבעה שא .4ומי איכא ספיקאקמי שמיא .אמנם בכל רנר התלוי במדרש או בסברא
אין כשמיםלהכריע .ואמרו בהגדה כב"מ (פ" 1ע"א) קאמיפלגי במתיבתא דרקיעא אם בהרת קדמה לשער
לבןוכו' PDD .הקב"ה אומר טהור וכמהו מתיבתא דרקיעא אמרי טמא .ואמרי מאן נוכח .נוכח רבה בר
גחמיני .דאמררבה ברנחמיניאנייהיר בנגעיםאנייחיד באהלותוכו' .וכוונת האגדהזו מיוסרת אכללא
דלא כשמיםהיא .ובאה להודיעך כהו של רבה ברנחמיני נהלכותנגעים ואהלות:
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מבוא מאמר ה'

(מ"א כיב) וישעיה טפר ,ואראה את
ישב על כמא רם ונשא ישוליו מלאים את ההיכל
שרפים עמרים ממעל לווגו' (ישע.ה  .)'1ימשעה ש:חרב הבית שלמטה כביעיל עזב הקב"ה
ההיכל של מעלה ,וא.ריוחנן (תענית ה') אמקרא בקרבך קדיש ולא אפוא בעיר (הושעי.א).
אמר הקב"ה לא אכש ב.רושלים של טעלה עד שאבוא ל.רושלים של מטה,ומ .א.כא ירושל-ם
למעלה .אין אכתיב ירושלים הבנו.ה כעיר שחוכרה לה יחדו (תהלים קכ"ב ג') .והנה מפו
תמו חניוני הנביאים והמשוררים מעת שנחרב הבית וגלה ישראל מעל אדמתו ,אמנם לא חדל
ישראל מהיות עם עולם ,ואם ניטלה הנבואהמן הנביאים מהחכמ.ם לא .:טלה (ב"בי.ב ע"א).
והם הם ימדווקיימו את ישראל בבתי כנמיות ובבתי מדרשות .ועל כן חזיוניחז.ל שהקב"ה
מצויבבית המסת ובבית המדרששלו .ואיריוחנן משום ר'יוסיבן זמראמנין שהקב"ה מתפלל
שי' שביאותים אל הר קדשי ושמחתים בכ.ת תפלת( .ישעיה נ" )'1 1תפלתם לא נאמר אלא
תפלתי וכו' (ברכות ז' ע"א) .ואמרו שם (ח' שא) כשם רב המרא מיד אוהבה' שעריציון מכל
משכנות יעקב (תהלים פ.ז ב') אוהב ה' שערים המצויינ.ם כהלכה (שמשם הוראה יוצאת.
ועיי' במהרש"א) יותר מכתי כנסיות ומבתי מדרשות .והי.נו דא.ר חייא בר אמי משמיה דעולא
מיום שחרב כיה,מק (ובטלה לשכת הגזית)אין לו להקב.ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה,
והנה תחת אשר הוו הנביאים .ה' בהיכלו יושב על כסאו ומפקר צבא מלחמה או משכית
מלחמות או משכיר הצ.ו מרם וחרכו תאכל בשר .ושולה מלאכיו מיכאל וגבריאל להשבית
גוים ולהמיט ממלכות .חזו החכמים את ה' בכית המררם הגדול שלו זקן ו.ושב בישיבה

אדי

נותן חכמה מפיו דעת ותבונה .ומשליש עתותיו .של.ש ה.ום קורא ושונה .ושליש היום כונן
למשפטכסאו .ושלישהיוםמשביעלכלחירצון ,וכלזאתחזווצפו אתחזיוניהםכאוב:תאדלבא.
וכן ראו אתאליהו שהוא הסופר בכיר של מעלה ועושה שליחותו עלי ארץ ,והוא מתגלה לזכי
:פשוברי לבב אם בהלום או בהקיץ ,והם מרגישים בענינים מבלתי חושים .רוא.ם מאיןע.ן.
והקשהכ.
ושומעים מבלי אוזן ,ומדבריםבל .לשון ,ומכירים את אמתת השמת.הם סבל.הגיון
אם ברוח קדשם ,ורוח ה' דבר בם ומלתו על לשונא.
אחרי כל החזיונות האלה .גדולות אליהו ופרסומן בעם והבטחתםעליו .ופעולותיו
אשר עשה אחרי עלותו לשמ.ם כ .הופקד להיות סופר לפג .אלהיו לכתוב את ספרהיכרון.
גם כי כתב מכתב למלךיהורה .והגלותו לחסידי העם וגדוליהם ללמד אותם ולגלות להם
צפונות ונסתרות ממתיבתא דרקיעא ,לא יפלא עודבעינינוכינגלה לחסידיווספרוביר.
 ,ללמד
אותם דרכי אל ומחשבות אלהים ומשפטיועליארץ .וכמו שאמר יחזקאל הנביא .ואראה והנה
יר שלוחהאלי והגה נו מגלת טפר ,ויפרש אותה לפני וה.א בתוכה שים ואחורובחיב אליה
קינים והנה והי להזקאל ב' ט' וי') כמוכן ראה אחד מהחס.דים את אליהו הנביא וסדר אליהו
רבה וזוטאבירו .ונרמה לוה האיש בהקיץ מה שיקרה לנו לא מעט בחלום ,כי יארע גם לגו
שנראה בחלום ספר חרש שלא ירענוהו מקרם אקרא ו:תעננ בו ואף אחרשנקיץ ישאר ממנו
אייה דברבזכרוניני .ומה שיארעלנו כחלום הלא אפשר שיארע לבעליחזיון כהקיץ ,ואם ראה
בו
יחזקאל מנלת ספר כתוכהקינ.ם והגה ,אין ספק שהיה סמון לשון הספר כסאון
ש.הוהרנגהלי
בימים ההם ,וכמוכן אם צפה אחדמהחסידיםכחזיתו ספרכיראליהוונשארבזכרונו
יהיה
סגנון הספרכמגנון הדרשנים הגאים והמובחרים בזמנו ,כאשרהוא כאמתסגנון הטפר שלשינו:
ואחרי הקדימי כל אלה אש.ב אל המאמר המספר ממאורע דרב ענן שהתחלתי בו ,ואומר
שכבי אפשר שהיה המפר בעולם קודם רב ע:ןי אלא שנגמר בבית מדרשו של רכענן .אולם
לעמוד על בריו של דבר צריך שנשיםע.ן על המאמי.ם שהובאו ממו בגמרא:

מאמרה' .תנאדביאליהו.
כתב הערוך בערך מדר,1 .י,ל סדר אליהו רבא וסדר אליהו זוטא ,פי' משג-ות
חיצוניות הן ,ורבההוי ג' בבי ול' פרקין .וזוטא י"כ פרקי ,ודאמרי כגמרא תנא דבי אליהו
כולהוןבנווייהו:והנני מסדר כאן כולן;
א') בשבת (י"גע.א) .תני דבי אליהו מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה ובי' ,פ.א
:תארחתי אצלהוכו' .וכתוספות שם העת.קו מסדראליהו ,ותה זה הסיפורלפנינו פטר (צדע"ז)
בשתוי קצת מנוסחת התו' (ומה שכתבו דקתני אמר לה נראה שהוא שבוש וצ"ל אמרתי לה).
יהיבא כ.לקוט פ' מצורע ר' תקס,ט ובסטון אחר סמה שלפ.:נו ומשובש קצת ,ובכל אלה

