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עיונים בדברי הרמב''ם במהות גאולתן של ישראל

מהי מטרת ביאת אליהו הנביא?
איך תתכן פלוגתא במציאות אם משיח ירחק או יקרב?  /איזה פעולה מיוחדת יעשה אליהו קודם הגאולה?  /האם
המחלוקת אודות זמן ביאת אליהו היא מחלוקת במציאות?  /האם יסלק אליהו החמסים או שרק יבשר על הגאולה?
 -ביאור נרחב בגדר ביאתו של אליהו לפני ביאת המשיח -


א
איך תתכן פלוגתא במציאות אם משיח ירחק או יקרב?
בסיום מסכת עדיות נחלקו תנאים בעניין ביאת אליהו הנביא לעתיד לבוא:
"אמר רבי יהושע ,מקובל אני מרבן יוחנן בן זכאי ששמע מרבו ,ורבו מרבו ,הלכה למשה
מסיני ,שאין אליהו בא לטמא ולטהר ,לרחק ולקרב ,אלא לרחק המקורבין בזרוע

(פי' רע"ב :שהכל

מחזיקים אותם בפסולים אלא שנתקרבו בזרוע) ,ולקרב המרוחקין בזרוע  . .רבי יהודה אומר לקרב אבל
לא לרחק (פי' רע"ב :המשפחה הכשרה שנתרחקה בזרוע הוא מקרב ,אבל אינה מרחק אותה שנתקרבה בזרוע).
רבי שמעון אומר להשוות המחלוקת .וחכמים אומרים ,לא לרחק ולא לקרב ,אלא לעשות שלום
בעולם ,שנאמר (מלאכי ג ,כג) הנה אנכי שולח לכם את אלי' הנביא וגו' והשיב לב אבות על בנים
ולב בנים על אבותם".
ולכאורה צריך ביאור ,היאך תתכן פלוגתא בעניין זה שכדברי רבי יהושע בתחילת המשנה,
הוא "הלכה למשה מסיני" ,והרי ב"הלכה למשה מסיני  . .הפירושים המקובלים מפי משה . .
אין מחלוקת בהם בשום פנים" (לשון הרמב"ם בהקדמתו לפירוש המשניות שלו)?
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ומבאר הרמב"ם בפירוש המשניות (כאן) ,וזה לשונו" :לא נשמע ממשה רבינו ע"ה זה הלשון,
אבל נשמע ממנו זה הענין ,לפי שמשה סיפר בביאת המשיח ולשון התורה "אם יהי' נדחך
בקצה השמים וגו' ,ושב ה' אלקיך את שבותך וגו' ,ומל ה' אלקיך וגו'" (נצבים ל ,ג-ו) ,וזולת זה
הגיד להם גם כן מפי הגבורה בהקדמותיו וסיבותיו ,ושיקדים אותו האיש לישר לו הארץ ,והוא
אליהו ,והודיע להם שהאיש ההוא לא יוסיף ולא יגרע בתורה ,אבל יסלק ויסיר החמסים בלבד,
ואין בזה מחלוקת ולא הכחשה ,אבל נפלה מחלוקת ברעות שיסיר מה הם כו'".
כלומר ,שאין מחלוקת בין התנאים בעיקרה של ההלכה למשה מסיני ,ולכו"ע אליהו הנביא
יקדים לבוא ולסלק ולהסיר החמסים ,אלא שכיון שלא נתפרש בהלמ"ס מה הם החמסים והרעות
הללו שיסיר אליהו ויסלק ,הנה בזה נפלה מחלוקת בין התנאים במשנה ,אם החמסים הללו הם
בדיני יוחסין לרחק ולקרב או רק לקרב משפחות ,או שאליהו יבוא ליישב המחלוקות ,או לשום
שלום בעולם.
ומעין זה ,שבעיקרה של ההלמ"ס מסכימה דעת כולם אלא שנחלקו בפירושה ,כתבו במפרשי
המשנה (ראה תויו"ט ורע"ב) לבאר הכתוב "הנה אנכי וגו'" שהובא במשנה לאחר דעת חכמים,
שנחלקו בפירושו של הכתוב ,דלת"ק ור"י עניין אבות ובנים הוא שהכתוב קאי בעניין יוחסין
(וכלשון הרע"ב – "אלא שזה אומר לרחק ולקרב וזה אומר לקרב ולא לרחק – לפי שסברתו שאין החמס אלא לרחק

הכשר בלבד ,וזה שבא להסיר") ,ולדעת ר"ש שאליהו ישווה המחלוקת יתפרשו "אבות" ו"בנים"
שבכתוב על חכמים ותלמידיהם ,ולדעת חכמים שאליהו בא לשום שלום בעולם – "אתיא קרא
כפשטי'" (לשון הרע"ב) .או שלדעת חכמים יתפרש לשון הכתוב כפירושו של הרמב"ם

(בפירוש

המשניות שם) – "אבל חכמים אומרים אין עושק ביוחסין ,כל הנקרא בשמו ,הכל יתייחסו אל
האמת ,והתורה היא אב הכל ,אבל המעקשות והרעות הם השנאות שבין בני אדם ,לפי שהם
חמם ,והוא חומס בשנאתו ,והוא אמרם – לעשות שלום בעולם"

(ויעויין גם בפירוש הראב"ד על

המשנה שם).
ועכ"פ חזינן בזה ביאור דברי המשנה בהשוואת המחלוקת כל מה דאפשר ,שלא נחלקו
בעצם ההלכה למשה מסיני ,שהרי לא שייך בזה מחלוקת ,אלא בפירושה ,וכן כולם על כתוב
אחד ייסדו דעותיהם ,כמבואר לעיל מדברי המפרשים.
אבל אכתי צריך עיון בעצם מחלוקתם ,שהרי כלל הוא בידינו

(ראה שדי חמד מערכת כללים ,כלל

קסד) שלא תתכן פלוגתא במציאות ,וא"כ צריך הדבר ביאור ,היאך נחלקו חכמים אלו במציאות,
מה יעשה אליהו הנביא לעתיד לבוא?
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ב
איזה פעולה מיוחדת יעשה אליהו לפני הגאולה?
ויש לומר הביאור בזה:
במשך הדורות ,נשלח אליהו הנביא מאת הקב"ה לפעול עניינים רבים ,ולדוגמא ,דברי נבואתו
לאחאב ,המאורע עם נביאי הבעל בהר הכרמל ,וכיו"ב ככל פרטי הדברים שנאמרו בתנ"ך

(ראה

מלכים א' יז ,א ואילך) ובמה שגילו לנו רז"ל אודות פעולותיו של אליהו הנביא במשך ימי חייו ,ועל
דרך זה לאחר שהתקיים בו "ויעל אליהו בסערה השמים" (מלכים ב' ,ב ,יא) הנה מבואר במדרשי
רז"ל ובמיוחד בתנא דבי אליהו זוטא ורבה ,כמה וכמה עניינים ומאורעות שאירעו בזמנים
שלאחרי זה שנפעלו על ידי אליהו הנביא.
ונמצא ,שאין כל עניינו של אליהו הנביא רק מה שיבוא בקשר לגאולה השלימה ,דמובן הדבר
שאליהו הנביא פועל כל מיני ענינים ושליחויות מאת הקב"ה ,שלא קשורים להגאולה דווקא.
ועפ"ז יש לומר שגם לעתיד ,כאשר ישלחו את אליהו מן שמיא בקשר עם הגאולה ,לא כל
פעולותיו יהיו חלק מעיקר שליחותו השייכת לביאת המשיח ,אלא הוא יפעל גם כמה עניינים
שאינם נחשבים כשלבים וחלקים של הגאולה.
והיוצא מזה ,שמה שנאמר "הנה אנכי שולח לכם את אלי' הנביא לפני בוא יום ה' הגדול
והנורא" ,ששליחותו של אליהו קשורה ל"בוא יום ה' הגדול והנורא" הנה רק אותם הפעולות
שיעשה אליהו כחלק ושלב (התחלה) של הגאולה ,הם הנכללים בכתוב זה .אבל ,אבל ,גם אז
יעשה כמה עניינים שאינם שייכים לשליחות שבכתוב זה הקשורה ביחוד עם הגאולה.
ועל פי זה יש לתרץ בביאור מחלוקת התנאים הנ"ל ,שאכן אין כאן פלוגתא במציאות ,ולכולי
עלמא אליהו הנביא יעשה כל הדברים הנזכרים בדברי התנאים במשנה – גם ירחק את המקורבין
בזרוע וגם יקרב את המרוחקין בזרוע ,וגם יעשה בעולם שלום .ומחלוקתם של התנאים במשנה
אינה מה יעשה אליהו ,אלא מה מדברים אלו יעשה אליהו כחלק משליחותו הנזכרת בפסוק זה
בקשר עם "בוא יום ה' הגדול והנורא" ,ומה מהדברים יעשה ללא קשר לעיקר שליחותו בנוגע
לביאת המשיח.
דלכולי עלמא שליחות אליהו הקשורה עם "בוא יום ה' הגדול והנורא" היא לסלק ולהסיר
החמסין ,שזה מסורת ביד כולם ולא שייך בזה מחלוקת ,ולאידך ,גם לא נחלקו במציאות איזה
פעולות יעשה אליהו ,דלכולי עלמא ,אליהו יעשה כולם ,אלא שנחלקו מה מבין פעולות אלו
נחשבת כהסרת החמסים שיעשה כעיקר שליחותו הקשורה עם הגאולה:
לדעת תנא קמא ריחוק המקורבין בזרוע וקירוב המרוחקין בזרוע שניהם הם בכלל החמסים
הנ"ל שיסלק אליהו בקשר לביאת המשיח ,ואילו לדעת רבי יהודה סילוק החמס הקשור עם
הגאולה הוא רק קירוב המרוחקין בזרוע ,אבל גם לדעתו ירחק אליהו המקורבין בזרוע אלא
שלא יהי' זה כחלק משליחותו להסיר החמסים ,כ"א עניין בפני עצמו

(ויש לומר בטעם הדבר שלרבי

יהודה הא דקירבו משפחה (בזרוע) אינה בגדר חמס) .ולדעת חכמים "אין עושק ביוחסין"

(כנ"ל בלשון
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הרע"ב) ,ולכן אף שאליהו יקרב וירחק בענייני יוחסין ,אבל אין זה גדר סילוק החמסים שיעשה
כחלק משליחותו ,אלא עניין בפני עצמו ,ומה שיסיר החמסין הוא רק הפעולה של – "לעשות
שלום בעולם".
[והנה ,בהנ"ל יש לבאר עוד דבר תימה ,דהנה בפירוש הרע"ב על דברי רבי יהודה שאליהו
יקרב את המרוחקין בזרוע ,כתב" :אינו מרחק אותה שנתקרבה בזרוע" ,שמפשטות לשונו נראה
שבפועל לא ירחק אליהו את המשפחה שנתקרבה בזרוע.
וצ"ע בדעה זו ,דהרי דין הוא ש"משפחה שנטמעה נטמעה" ,וא"כ ,ממה נפשך – אם אותה
משפחה שנתקרבה בזרוע כבר נטמעה ורק אליהו יודע שהיא פסולה ונתקרבה בזרוע ,מאי
טעמי' של תנא קמא שירחקוה ,ואם עדיין ידוע לכל שמשפחה זו פסולה היא ונתקרבה בזרוע,
מאי טעמי' דרבי יהודה שלא לרחקה?
אמנם ,אם נבאר שבמציאות ירחקוה לכו"ע ,והמחלוקת היא רק אם זה ייעשה כחלק מתפקידו
של אליהו בקשר עם ביאת המשיח ,לא קשה ,כי מדובר שהמשפחה הזו עודנו יודעים שהיא
פסולה ,ולכן אליהו ירחקנה גם לדעת רבי יהודה ,אלא שלדעתו לא יהי' זה כחלק מעצם ביאתו
של אליהו לקראת הגאולה].

ג
האם המחלוקת אודות זמן ביאת אליהו היא מחלוקת במציאות?
ומעתה יש לבוא לביאור דברי הרמב"ם בסוגיין ,שיש לבאר על פי הנ"ל עוד מחלוקת נוספת
שיש לכאורה בנדו"ד והובאה בדבריו ,וכן יש ליישב כמה דיוקים בלשונו ,כדלקמן

(בפנים

ובפנינים).
דהנה ,ז"ל הרמב"ם (הלכות מלכים פרק יב ה"ב):
"יראה מפשוטם של דברי הנביאים שבתחילת ימות המשיח תהי' מלחמת גוג ומגוג ,ושקודם
מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא לישר ישראל ולהכין לבם ,שנאמר הנה אנכי שולח לכם את אלי'
גו' ,ואינו בא לא לטמא הטהור ולא לטהר הטמא ,ולא לפסול אנשים שהם בחזקת כשרות ולא
להכשיר מי שהוחזקו פסולין ,אלא לשום שלום בעולם ,שנאמר והשיב לב אבות על בנים .ויש
מן החכמים אומרים שקודם ביאת המשיח יבוא אליהו".
ונמצא ,דבהלכה זו ישנם שני פרטים :א .פסק דין בפלוגתא הנ"ל במשנה בעדיות ,שפסק
הרמב"ם כחכמים ,שמשיח יבוא לעשות שלום בעולם .ב .ב' שיטות בזמן ביאת אליהו ,אם זה
"קודם מלחמת גוג ומגוג" או "קודם ביאת המשיח" ,כלומר בסמיכות ממש לביאת המשיח.
והנה ,גם על מחלוקת נוספת זו שמובאת בדברי הרמב"ם ,בזמן ביאת אליהו ,אפשר להקשות
הקושיא הנ"ל – איך נחלקו החכמים בפלוגתא שבמציאות?
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ויובן זה בהקדם שאלה נוספת בסדר הדברים שבהלכה זו ברמב"ם ,דבתחילת ההלכה כתב
שקודם מלחמת גוג ומגוג יבוא אליהו הנביא ,ואחר כך האריך אודות תוכן שליחותו של אליהו,
שפסק בזה כחכמים שהוא לשום שלום בעולם ,ורק לאחר מכן חזר לעניין הא' וכתב ש"יש מן
החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח יבוא אליהו".
ולכאורה מחלוקת זו אודות הזמן דביאת אליהו ,אם יהי' זה קודם מלחמת גוג ומגוג או
לאחרי' בסמיכות ממש לביאת המשיח ,היא עניין בפני עצמו ,שאינו שייך לתוכן שליחותו של
אליהו הנביא ,מה יעשה לכשיבוא ,וגם לדעת הסובר שיבוא אליהו קודם ביאת המשיח ,הנה
תוכן שליחותו יהי' לשום שלום בעולם.
ועפ"ז צריך עיון מה טעם הדברים שהרמב"ם סידר את פסק דינו בעניין הב' ,שהלכה כחכמים
שאליהו יבוא לשום שלום בעולם ,בתוך המחלוקת הראשונה על זמן ביאתו ,והי' מתאים יותר
שתחילה יכתוב את המחלוקת בענין זמן ביאתו בשלימות ,ולאחר מכן לבאר תוכן שליחותו של
אליהו?

ד
האם יסלק אליהו החמסים או שרק יבשר על הגאולה?
אמנם ,על פי יסוד הנ"ל במחלוקת אודות התוכן מה שיעשה אליהו לעתיד לבוא ,אשר לכולי
עלמא יעשה אליהו את כל הדברים ,והמחלוקת היא רק איזה מדבריו הוא גדר סילוק החמסים
שיעשה בשליחותו לקראת ביאת המשיח ,ואיזה דבר יעשה כעניין בפני עצמו ,יש ליישב גם
השאלות הנ"ל ברמב"ם ,דיש לומר שאכן גם מחלוקת זו אינה מחלוקת במציאות ,שלא נחלקו
מתי יבוא אליהו בפועל אם קודם מלחמת גוג ומגוג או ממש קודם ביאת המשיח ,כיון שלכו"ע
זמן ביאת אליהו הנביא בפועל יהי' קודם מלחמת גוג ומגוג.
וכיון שלא נחלקו מתי יבוא אליהו ,יש לפרש מחלוקתם באופן אחר ,שאינה מחלוקת בפני
עצמה ,אלא גם כאן נחלקו מה יהי' המעשה שיעשה אליהו הנביא כעיקר שליחותו לפני "בוא
יום ה'" ,דנראה לחדש שדעת החכמים שהוסיף הרמב"ם היא דעה נוספת במחלוקת זו ,שלא
מוזכרת במשנה הנ"ל .דבמשנה בעדויות ,הנה לדעת כולם – הפעולה המיוחדת שיעשה אליהו
היא הסרת וסילוק החמסים (רק שבזה עצמו נחלקו איזה פעולות מפעולותיו של אליהו נחשב כסילוק החמסים).
משא"כ לדיעה זו הנוספת שמביא הרמב"ם ,הנה הגם שאליהו יעמוד קודם לכן ויעשה את
כל הפעולות ,ובכללם סילוק החמסים ,שהוא מה שאליהו ישים שלום בעולם

(כדעת חכמים בעדיות

שפסק הרמב"ם כוותייהו) ,בכל זה אין כל המעשים האלו חלק משליחותו המיוחדת של אליהו ,אלא
עניינים בפני עצמם.
והמטרה שלשמה יבוא אליהו לדעת חכמים אלו היא לא לשום עניין או תפקיד נוסף ,גם לא
סילוק החמסים ,רק עצם זה שהוא יבשר את ביאת המשיח .וכפשטות הסוגיא בעירובין

(מג ,ב)

על ביאת אליהו קודם ביאת המשיח ,שהוא מה ש"לפני ביאת בן דוד יבוא אליהו לבשר"

(רש"י
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עירובין שם) .ודעת חכמים אלו היא דמה ש"יבוא אליהו לבשר" זוהי מטרת ביאת אליהו ,שלא
בא (בתפקידו זה השייך לביאת המשיח) אלא לבשר אודות הגאולה.
ואכן נכון הדבר שגם לדעה זו יעמוד אליהו קודם מלחמת גוג ומגוג ויעשה את כל שאר
הדברים שאמרו חכמים במשנה דעדויות ,אבל כל זה לא יעשה כחלק מעיקר ביאתו שהיא רק
לבשר אודות הגאולה.
ועפ"ז יובן סדר הדברים ברמב"ם:
תחילה כותב ,ש"יראה מפשוטם של דברי הנביאים שבתחילת ימות המשיח תהי' מלחמת
גוג ומגוג ,ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא לישר ישראל ולהכין לבם ,שנאמר הנה אנכי
שולח לכם את אלי' גו'" ,שדברים אלו שכותב הרמב"ם אינם התחלת הפלוגתא בזמן עמידת
אליהו ,שהרי ,כנ"ל ,לכולי עלמא עמידת אליהו בפועל תהי' "קודם מלחמת גוג ומגוג" ,והא
ד"יעמוד נביא לישר ישראל ולהכין לבם" – גם זה לכולי עלמא הוא.
על מה נחלקו? על פירוש הכתוב "הנה אנכי שולח לכם את אלי' גו'" ,האם מה שיסלק
משיח את החמסים (והוא מה שנאמר בהמשך הכתוב "והשיב לב אבות על בנים") גם הוא חלק משליחותו
המיוחדת של אליהו ,ובמילא "הנה אנכי שולח לכם את אליהו" קאי גם מה שנאמר "והשיב לב
אבות" ,או שבכתוב "הנה אנכי שולח לכם" הוא ענין בפני עצמו ,שהקב"ה ישלח את אליהו
בשליחות מיוחדת שהיא אך ורק לבשר על הגאולה ,וכל שאר הפעולות שיעשה אליהו ,כולל
סילוק החמסים הם ענינים בפני עצמם.
וזה מה שממשיך הרמב"ם ומביא שני דיעות בתוכן ביאת אליהו ,לשם מה הוא "בא":
א" .ואינו בא לא לטמא הטהור ולא לטהר הטמא ,ולא לפסול אנשים שהם בחזקת כשרות
ולא להכשיר מי שהוחזקו פסולין ,אלא לשום שלום בעולם ,שנאמר והשיב לב אבות על בנים",
בדברים אלו מביא הרמב"ם את שיטת חכמים בעדיות שסילוק החמסים הוא חלק מתוכן
שליחותו המיוחדת של אליהו ש"אינו בא כו' אלא לשום שלום בעולם" ,והוא סיבת ביאתו.
ב" .ויש מן החכמים אומרים שקודם ביאת המשיח יבוא אליהו" ,שכוונת דבריו לפי הנ"ל
אינה לומר שאליהו יעמוד רק אז ולא קודם ,אלא לומר ששליחותו המיוחדת כהקדמה לימות
המשיח אינה כדי לסלק החמסים ,אלא מה ש"יבוא אליהו" הוא "קודם ביאת המשיח" ,היינו
מה שיבוא לבשר על הגאולה.
[ומדוייק מה שבתחילת הלכה זו ,כשמדבר על קודם מלחמת גוג ומגוג כותב הרמב"ם
"יעמוד נביא" ,ובהמשך כשמביא דעת חכמים בעדיות ושיטת "יש מן החכמים" כותב "אינו
בא" ו"יבוא אליהו" ,די"ל שהוא מפני שהא שקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד אליהו הנביא
הוא לכולי עלמא ,ומה שנחלקו הוא על גדר "ביאת אליהו" ,והיינו תוכן שליחותו המיוחדת
בשייכות לגאולה העתידה ,אם סילוק החמסים בכלל זה או לא].
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איך תתכן פלוגתא במציאות אם יהיו נסים לעתיד לבוא?
ויש לומר שעל פי יסוד זה שכיון שלא תתכן פלוגתא במציאות ,יש לפרש פלוגתות הנראות
כמחלוקת במציאות שנחלקו בתוכן והגדרה ,יש לבאר מחלוקת הרמב"ם והראב"ד בתחילת
פרק זה:
לעיל (בגליונות הקודמים) הובא מה שכתב הרמב"ם בתחילת הפרק" :אל יעלה על הלב שבימות
המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם וכו' אלא עולם כמנהגו נוהג .וזה שנאמר בישעי' (יא ,ו) וגר
זאב עם כבש וגו' ,משל וחידה ,ענין הדבר שיהיו ישראל יושבין בטח עם רשעי הגוים המשולים
כזאב וכנמר וכו' ,ויחזרו כולם לדת האמת".
והשיג ע"ז הראב"ד מכתוב מפורש שנאמר בו "והשבתי חי' רעה מן הארץ" .והיינו ,שלדעתו
הכתוב "וגר זאב עם כבש" יתקיים כפשוטו ,כלומר שיהי' אז שינוי מנהגו של עולם.
וגם על פלוגתא זו ניתן לשאול שלכאורה הוי זה מחלוקת שבמציאות ,אם יהיו לעתיד לבוא
ניסים ומופתים ושינויים במנהגו של עולם או לא.
אך יש ליישב גם זה על פי הנתבאר לעיל (בגיליונות הקודמים) בביאור שיטת הרמב"ם באריכות,
דמוכרחים לומר שגם לדעת הרמב"ם ברור הדבר שיהיו שינויים במנהגו של עולם ,שכן גם
לדעתו תחיית המתים היא עיקר בדת ,ואין לך שינוי מנהגו של עולם גדול מתחיית המתים ,אלא
שלדעת הרמב"ם אין שינוי מנהגו של עולם חלק מגדרם של ימות המשיח גופא ,ולא לשם זה
בא משיח.
ועפ"ז יש לומר ,שהמחלוקת בין הרמב"ם להראב"ד אם יהי' שינוי מנהגו של עולם ,אינה
מחלוקת במציאות ,דגם להרמב"ם יהי' זה במציאות ,כ"א מחלוקת על עיקרם של דברים על
פי הלכה – שלשיטת הראב"ד שינויים אלו שבעולם וכו' הם חלק מתפקידו העיקרי של מלך
המשיח בהבאת הגאולה ,משא"כ להרמב"ם אין להעלות זה על הלב שזה חלק מעיקר תפקיד
והגדרת מהותו של מלך המשיח על פי הלכה ,וכל השינויים שיהיו אז יבואו כדבר נוסף שיעשה
הקב"ה בעת הגאולה העתידה.
[ובגוף שיטת הרמב"ם בשינוי מנהגו של עולם בימות המשיח נתבאר ב' אופנים

(בגליונות

הקודמים):
א .בתחילת ביאת המשיח יעשה מלך המשיח את תפקידו העיקרי שהוא להחזיר את האפשרות
לקיים את התורה והמצוות בשלמות ,ובתקופה זו לא יוזקק לעשות אותות ומופתים ,ולא יעלה
על הלב שצריך להיות שינוי במנהגו של עולם בזה ,אמנם בתקופה מאוחרת יותר ,אכן יהיו
שינויים בעולם ,כתחיית המתים וכיו"ב.
ב .יתירה מזו נתבאר (שם) ע"פ מ"ש הרמב"ם עצמו באגרת תחיית המתים שמה שכתב להלכה
במשנה תורה שנבואות אלו הם "משל וחידה" הנה "אין דברינו זה החלטי" ,כיון שייתכן הדבר

י

אוצרות הגאולה

שיהיו הדברים כפשוטן ,והיינו כבר בתחילת ימות המשיח ,באם יהיו ישראל במצב של "זכו"
כבר בתחילת ימות המשיח ,אלא שהטעם שאעפ"כ כתב להלכה שלא יעלה על הלב שיהיו
שינויים במנהגו של עולם ,היינו משום שבספר ההלכה שלו פסק כפי שמוכרח להיות מצד
ההלכה כיצד משיח יבוא ,אבל לא הזכיר שייתכן שיהיו ניסים ושינויים במנהגו של עולם שהוא
דבר התלוי במצבם של ישראל ,והרשות לכל אחד נתונה וכו' .יעו"ש באריכות הביאור בזה].

פנינים
גאולה לפי ערך האדם

לשם מה אליהו בא?!

נתבאר לעיל (בפנים הגליון) שמחלוקתם
של התנאים בענין ביאת אליהו אינה פלוגתא
שבמציאות ,אלא לכולא עלמא יסיר אליהו הנביא
את כל החמסים ,אלא שנחלקו בהגדרת שליחות
אליהו לקראת הגאולה ,מה מהדברים הנפרטים
במשנה נחשב לשליחותו של אליהו בעניין
הגאולה ,ומה נחשב מעשה בפני עצמו שלא קשור
לגאולה.

כתב הרמב"ם אודות ביאת אליהו הנביא
(הלכות מלכים פי"ב ה"ב ,הובא והתבאר לעיל בפנים):
"ואינו בא לא לטמא הטהור ולא לטהר הטמא וכו'
אלא לשום שלום בעולם" .ולקמן בהלכה שלאחרי
זה (ה"ג) כתב לגבי מלך המשיח" :יתייחסו כולם
על פיו וכו' ואינו מייחס ישראל אלא לשבטיהם,
שמודיע שזה משבט פלוני וכו' ,אבל אינו אומר
על שהם בחזקת כשרות זה ממזר וזה עבד וכו'".

ויש להוסיף טעם פנימי לבאר שורש מחלוקת
התנאים בדבר זה ,מדוע נחלקו מה יעשה אליהו
כדבר בפני עצמו ומה ייחשב כשליחותו הקשורה
לגאולה.

ויש לדייק בלשון הרמב"ם מדוע כתב לגבי
אליהו הנביא "אינו בא" ,דלכאורה יותר מתאים
לומר כלשון שאומר בהלכה שלאחרי זה לגבי
משיח "ואינו אומר".

דהנה ,הגם שבאופן כללי ברור מתי הוא מצב
של גלות ומתי הוא מצב של גאולה ,עדיין מצינו
שינויים בין עניין הגלות וחומרתו אצל אישים
שונים .ולדוגמא :הגם שרבינו הקדוש ורבי שמעון
בר יוחאי היו שניהם תחת מלכות רומי ,הנה רבינו
הק' הי' בידידות עם אנטונינוס כידוע (ראה בזה
ע"ז י ,א ואילך) ,וברור שלא הי' שייך לגבי' גזירת
מלכות ,ואילו רשב"י הוזקק לברוח מאותה מלכות
(שבת לג ,ב) .ומאידך ,לגבי מעלת נשמת רשב"י
מבואר (פלח הרימון (שמות לז ,א) להרה"צ ר' הלל
מפארטיש בשם אדמו"ר הזקן נ"ע) ש"לפני נשמות
הגבוהות כמו רשב"י ,לא נחרב הבית כו'".

ויש ליישב על פי הנתבאר בפנים שבמחלוקת
התנאים שהובאה במשנה בעדויות מה יעשה
אליהו הנביא ,הנה לכולי עלמא יעשה כל הדברים
המנויים שם במשנה – גם יטהר וגם ירחק וגם יישב
המחלוקת וגם ישים שלום בעולם ,אלא שנחלקו
התנאים מה מדברים אלו יעשה אליהו כעיקר
תפקידו ושליחותו בקשר עם ביאת המשיח ,ומה
מהם יעשה כעניינים בפני עצמם שאינם שייכים
ביחוד לשליחות זו.

[וראה במקורי הדברים עוד דוגמאות לזה – הן
בכללות ישראל – שגם בגלות כולנו בני חורין (ע"פ
מהר"ל בגבורות ה' פס"א) ,ומאידך אין להשוות מצב
של גלות למצב של בניין הבית .והן לגבי כל יהודי
– שיכול גם בזמן הגלות להגיע למצב של גאולה
על ידי עבודת התפילה (אגרת הקדש (תניא) ס"ד),
ומאידך – ע"פ הלכה (ברכות נד ,ב) ברכת הגומל,
שהיא על גאולת הפרט ,נאמרת רק ביציאה מבית
האסורים וכיו"ב].
ועפ"ז יש לבאר מחלוקת התנאים ,שכל אחד
מהם סבר לגבי הסרת חמס מסויימת אם היא
חלק ושלב של הגאולה או עניין בפני עצמו ,לפי
הגדרת הגלות והגאולה שלפי מצבו ומדרגתו של
אותו תנא.

ועפ"ז מובן שהגם שפסק הרמב"ם כחכמים
שאליהו ישים שלום בעולם ,אעפ"כ אינו יכול
לכתוב שאליהו לא יטמא ולא יטהר ("אינו אומר
טמא או טהור" וכיו"ב) ,כיון שלפועל אליהו יטמא
ויטהר .אלא הדגיש הרמב"ם ודייק בלשונו לומר
שאליהו הנביא "אינו בא לא לטמא וכו' ולא
לטהר" ,כשכוונת דבריו שאף שאליהו יעשה
דברים אלו ,הנה לא לשם כך הוא בא בשליחותו
זו ,וכל עיקר מטרת ביאתו אינה אלא לשום שלום
בעולם.

