בס"ד
רבי חייא ורבי – מקורות לחלוקה
תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף פה עמוד ב
אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי,
יומא חד ריש ירחא הוה ,נגה ליה ולא אתא .אמר ליה :מאי טעמא נגה ליה למר?  -אמר ליה:
אדאוקימנא לאברהם ומשינא ידיה ומצלי ,ומגנינא ליה .וכן ליצחק ,וכן ליעקב - .ולוקמינהו בהדי
הדדי!  -סברי :תקפי ברחמי ,ומייתי ליה למשיח בלא זמניה- .
אמר ליה :ויש דוגמתן בעולם הזה?  -אמר ליה :איכא ,רבי חייא ובניו.
גזר רבי תעניתא ,אחתינהו לרבי חייא ובניו .אמר משיב הרוח  -ונשבה זיקא ,אמר מוריד הגשם -
ואתא מיטרא ,כי מטא למימר מחיה המתים  -רגש עלמא .אמרי ברקיעא :מאן גלי רזיא בעלמא? -
אמרי :אליהו.
אתיוהו לאליהו ,מחיוהו שתין פולסי דנורא .אתא אידמי להו כדובא דנורא ,על בינייהו וטרדינהו.
תרגום חופשי
אליהו היה מצוי בישיבתו של רבי.
יום אחד ראש חדש היה ,התאחר לו ולא בא.
אמר לו :מה הטעם התאחר אדוני?
אמר לו :עד שהעמדתי את אברהם ,ורחצתי ידיו והתפלל והשכבתי אותו,
וכן ליצחק וכן ליעקב.
 ושיעמידום יחד! חושבים :יתחזקו בתפילה ויביאו לו למשיח שלא בזמנו.אמר לו :ויש דוגמתם בעולם הזה?
אמר לו :יש ,רבי חייא ובניו.
גזר רבי תענית ,הוריד (לתפילה) את רבי חייא ובניו.
אמר משיב הרוח  -ונשבה רוח,
אמר מוריד הגשם  -וירד גשם,
כאשר הגיע לומר "מחיה המתים"  -רגש העולם.
אמרו בשמים :מי גילה סודות בעולם?
אמרו :אליהו.
הביאו את אליהו והכו אותו בששים שבטים של אש.
בא ,נדמה להם כדוב של אש ,נכנס ביניהם וטרד אותם (בלבל אותם בתפילתם).
אבות
ּנֹורא,
בֹותינּו ,אֱ ֹלהֵ י אַ ְב ָּרהָּ ם ,אֱ ֹלהֵ י יִצְ חָּ ק וֵאֹלהֵ י ַיעֲקֹ ב .הָּ אֵ ל הַ גָּדֹול ,הַ גִ בֹור וְהַ ָּ
בָּ רּוְך אַ ָּתה ְייָּ ,אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲ ֵ
ּומ ִביא גֹואֵ ל ִל ְבנֵי ְבנֵיהֶ ם ְל ַמעַ ן ְשמֹו,
טֹובים ,וְקֹונֵה הַ ֹכל ,וְזֹוכֵר חַ ְס ֵדי אָּ בֹותֵ ,
ִ
אֵ ל עֶ ְליֹון ,גֹומֵ ל חֲ סָּ ִדים
ּומגֵן .בָּ רּוְך אַ ָּתה ְייָָּּ ,מגֵן אַ ְב ָּרהָּ ם.
ּומֹושיעַ ָּ
ִ
ְבאַ הֲ בָּ הֶ .מלֶ ְך עֹוזֵר
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גבורות
הֹושיע  ,משיב הרוח ומורד הגשםְ ,מכ ְַלכֵל חַ יִ ים ְבחֶ סֶ ד,
אַ ָּתה גִ בֹור ְלעֹולָּ ם ,אֲ ֹדנָּיְ .מחַ יֵה ֵמ ִתים אַ ָּתהַ ,רב ְל ִ
יש ֵני עָּ פָּ רִ .מי
ּומ ַקיֵם אֱ מּונָּתֹו לִ ֵ
סּוריםְ ,
ּומ ִתיר אֲ ִ
חֹוליםַ ,
נֹופלִ ים ,וְרֹופֵ א ִ
סֹומְך ְ
ְמחַ יֵה ֵמ ִתים ְב ַרחֲ ִמים ַר ִביםֵ ,
ּומצְ ִמיחַ יְשּועָּ הְ .ונֶאֱ ָּמן אַ ָּתה ְלהַ חֲ יֹות ֵמ ִתים .בָּ רּוְך
ּומחַ יֶה ַ
דֹומה לָּ ְךֶ ,מלֶ ְך ֵמ ִמית ְ
ּומי ֶ
כָּמֹוָך בַ עַ ל גְ בּורֹותִ ,
אַ ָּתה ְייְָּ ,מחַ יֵה הַ ֵמ ִתים.

מלאכי פרק ג
נֹורא:
(כג) ִהנֵ ֵּ֤ה ָ ָֽאנֹכִ ֙י ש ֵֹלֵ֣חַ ל ֶָ֔כם ֵ ֵ֖את ֵאלִיָ ֵ֣ה הַ נ ִ ִָ֑ביא ִלפְ ֵ֗ ֵני ּ֚בֹוא יֵ֣ ֹום ְיק ָֹוֶ֔ק ַהג ֵָ֖דֹול וְ ַה ָ ָֽ
ת־ה ָ ֵ֖ארץ ֵ ָֽחרם:
יתי א ָ
ן־א ֕בֹוא וְ ִה ֵכ ִ ֵ֥
בֹותם פ ָ
ב־אבֹו ֙ת עַ ל־בָ ֶ֔ ִנים וְ ֵלֵ֥ב בָ ִנֵ֖ים עַ ל־אֲ ָ ִ֑
(כד) וְ הֵ ִ ֵּ֤שיב לֵ ָ

אברבנאל מלאכי פרק ג
אמר הנני שולח מלאכי רומז לאליהו הנביא שיבא בתחילת התחייה כמו שיזכור אח"ז שהוא המלאך
והשליח המיוחד לפניו יתברך ,ועל גאולת העם אמר ופתאום יבא אל היכלו האדון אשר אתם
מבקשים שהוא יהיה מלך המשיח והוא יהיה מלאך הברית שישים ברית שלום בארץ ,ונתן על כל
אחד מהם משפטים
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