
מבוא
 ספר לאיזה שנכתב מבוא מכל הספר לזה מבוא משונה שלום. איש מאיראמר
 לוז, לאים שמה אשר אל בית מהעיר שמסופר למה בעיני רומה והיא להבהב.ושעתידין
 בשם פס"ט בכיר ואמרו כיד(, א' )שופטים העיר מבוא את נא הראגו ואמרו השומריםשבקשו

 נכנסין והיו חלול לוו והיה מערה של פתחה על עומד היה לוז חמא כן פנחס ר' בשם אלעזרר'
 נקרא למה כמא בר אבא א.ר פ"א ובפרשה שם ואמרו לעיר. המערה וררך למערה הלוודרך
 עומד לוז כאן אף וכו', כלוז טובים ומעשים מצות והרטיב[ )הטריף( בה שנכוס מ. כל לוו.שמה
 לא שדרה של לוז פכ"ח בב"ר שאמרו מה הוא לה בשם לומה ורצדי הספר. זה של פתחועל

 אף לבא. לעתיר האדם את הקב"ה מציץ וממו לעולם קיים והוא נשרף ולא נטחן ולאנמחה
 המתים יחיו ירו ועל עולמ.ם. ולעולמי לעולם וקיים חי שהוא הלוז הוא לטוב זכור אליהוכאן

 הטפר תוך אל להכנם אפשר הלוי אותו וררך הספר, זה של פתחו על עומד והוא לבא,לעתיד
 זכור הנביא אליהו שקבלנו מה כפי כי בו. ש:כ:ם למי טובים ומעשים מצות מרטיב שהואהזה
 של דינו להקדים נחמן לא' ענן רב שגרם אהא ע"א ק"ו ככתובות אמרו הספר. בעל הואלטוב
 דיתמי, לדינא והקדימו לדינא. ליה פסילנא ענן דשא גברא להאי סר נרייניה לו ששלח אחר.אדם

 ראליהו, סרר ליה מתני דהוה גביה ראת. אליהו רגיל היה ענן רב אמרו. ועד שם.כמסופר
 בעותי ליה מבעית הוה אחא כי ואחא, רחמי וכעא בתע:יתא אותיב אסתלק. הכי רעבדכ.ון
 רבא דאליהו סרר ראמרי והיינו סדריה, ליה דאפיק ער קמ.ה ויחיב )ואנהיה( תיבותאועבד
 נודע היה כבר זוטא ואליהו רבה אליהו סרי שהספר הספור מזה אשמע זוטא,י אליהוסרר

 אליהו וסרר וכו' דאמרינן והיינו התו' וגי' סרר. ראמרי והיינו וגרסינן בה.א. רבה הגי' ותו' ברשיין
 לי ברירין ולא התיבה. בתוך שלמר זוטא אליהו סדר לתיבה. חוץ שלמד רבה אליהו סדר ופרש"יזוטא.
 מפסקת התיבה שהיתה אלא התיבה בתוך שישב במשמעותו אין קמיה ויתיג תיבותא ועבד שהלשוןדבריו.
 הכי. שגורס הדינין פרק חכמה ראשית בם' וראיתי לי. מובן אינו סדריה ליה ראפיק עד הלשון גםעיניהם.

 דיתיב עד אתא ולא יסתלק וכר אליהו סף 4ה מתת והוה גביה אליהו שכיח ה" עקרב
 ליה ויתיב ואנחיה תיובתא עגך נשתי ליה ה"מבלת אתא מ לגביה ואתי העארחמיבתעמתא

 אלא אליהו בא היה תיצעק זוטא. וסרראליהו רבה סרראליהו דאמריק והיינו סדיה ליה ראסיקעד
 בתעבה שישב ער אלה בא נסתלקאליהוולא המעשה זה שאיע ואחר הגמרא מן סדר עמו שתהוהיה
 בתחלה לו יטעה שהיה והסדר סדרו לו שנה ואח"כ תשובה עשה לו ואומר מבהילו והיה אלחובא
 דאסיק עד שצ"ל מזה נלמד ע". קטה סדר נקרא המעשה אחר שתק שהע והמרר הגדף פררנקרא
 רש"י מנוסחת יותר הלב על מתקבלת תשובה. לעשות מפחירו שהיה תיובתא. עבר נוסחתו גםוכו'.

 הדעת שאין דבר שהוא הילרים. כדרך בתיבה עצמו מטמין היה כך ומתוך מפחידו והיה לושנתגלה
 מהפ" ולנטות כך לפרש בא מאין אדע לא הגמרא. מן סדר עמו שונה והיה שפי' מה אולםסובלתו.

 עהרענטרייא חנוך מו"ה התורני החכם לחרב וכתבתי נוסחתו. מקור לנו העלים גםהמפורסם.
 ובטובו הספרים. עקד בנית 'סם המונח הכתיי נוסחת להזריעני ממנו ובקשתי מינכען יר בע בערהרב

 ומשולל העומר על מרובה הפרוץ כי המאמר כל את הסופר כתב ושכיב ניימ כד הנראה וז"ל.השיבני
 סדר דאמרינן והיינו כדר ליה ומהני דענן לגניה דאהי אליהו רגיל היה ענן רב הכת'י. וז"ל ג"כ.הבנה
 ובסדר אחת בשורה הכי רק הלק שנשאר מקום או טשטוש שום בכתיי וא.ן זוטא. אליהו סרר רבהאליהו
 רהוה אליהו רגיל הוה ענן רב ופל המציאות. יקר שהוא התלמוד אגרת מספר העתקה לי כתב ואח"כאחד.
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 הוא הספר ושזה רב. של תלמורז ענן רב בימי בו שאירע מה שמפרו עד דתימודאלמאריה
 השמימה. בסערה ועלה שנננו מעת שנים מאות  הרבה  ואזלו הלפו שככר הנביא דאליהוסדריה
 אליהו זה שלוז הזה הספר כמציאות אותנו המבהלת התמיהה פסקה לא הוה הטיהור .רייעל
 בירושלמי שאמרו כענין לומר רצוני הלוזי דרך ליכנם אלא עליו ואין פתחו, עלע.מד
 יהא אומרה משם שמועה האומר כל אמר גידול ה"ז( פ"א וקידושין םפ.ב )ושקלים פ"אדשבת
 בעל את לפנינו להעמיד עלינו וחובה וכוי. לפגיו עומד השמועה בעל כאילו בעצמוייאר
 מאמרים לו יחדתי כן ועל הזה. הספר מבוא אל ידו על נבא מענפיו הכל שגדע ידי ועלהספר.
 במקראות עליו שמסופר מה לפנינו להעביר בזה רצוד לטוב. וכור אליהו של ענ.נ.1 לגוהמגלים
 תוכו: אל ונבא הספר מבוא אל :כנם הלוז אות. ודרךובאגדות.

 אליהו. גדלות א'מאמר
 מה כפי אליהי על המקראות סיפרו  אשר כל הקורא לפני להעביר המאמר בזהר?ך3י

 לנחזי. המלך שאמר הכתוב לשון עפ"י גדולות וקראתיו בהם, שדרשו ומה כשרוח חילשהבינום
 לאליהו; הגדולות יספר המאמר שזה ר'(. ח', )מ"ב אלישע עשה אשר הגדלות כל את לי נאספרה

 הלך כאשר הנה א'(: י"ז. )מ"א אחאב אל גלעד מתשבי התשבי אליהו ויאמרכתיב
 בא. ומאין הוא מי לנו נודע ולא בא וכן הלך. ואנה איהו נודע ולא בסערה הלך בא, כןאליהו
 השם ובזה התשבי. אליהו בראשונה שמו את שמענו ועתה מאומה בכתוב ממזו נזכר לא עדייןכ.
 בפ. שמו וכן וכ"ח(, י"ג כ"א. )שם התשבי אליהו אל ה' דבר ויהי שנאמר כעם, ונורע נקראה.ה

 דבר ויאמר שנאמר יהוא קראו וכן ח'(. א' )מ"ב הוא התשבי אליה ויאמר דכתיכ אחזיההמלך
 דמתושכ אליתו ואמר המתרגם ותרגמו ל"ו(. ט' )שם התשבי אליהו עכרו ביר דבר אשר הואה'

 תושב היה בתחלה שם שהיה העיר או הארץ ששם ורד"ק רשיי כתבו זה פי ועל גלעד,מתותבי
 בקמץ אם כ' בחי"רק תשכי תושב מן .אמר שלא זאת הרח.קו והאחרונים בגלעד. :תיישבואהב
 נזכרה טוביה שבספר ואמרו בקמ"ץ. או הביית בסגו"ל תשבה העיר שם היה ולדעתםחטוף.
 גלעדי שהיה לטעות מקום והיה גלעד מתושבי שה.ה ולפי :פתלי, של כחלקו תשבההעיר
 שהיה לומר אפשר כבר השערה רק בירינו שאין וכיון גלעדי, ולא תשבי שהיה הכתובהוד.עך
 מן יאמר כך עכרי עבר מן יאמר וכאשר עבר, במשקל תשב היה ושמה משפחתו. שם עלנקרא
 שבט ומאיזה היה מי חו.ל זה על ורנו הוא. מי נדע לא השם מזה שיהיה איך יהיה תשכי,תשב
 אומר: כאשר בדבר ש.טית ושלשהיה.

 עליו שנאמר כיון והיא דעתם, אבאר גר. מזרע שאליהו אמרו חכמים שלחבילה
 מנשה למטה מכיר מבית רחל מזרע וה.ה גלעדי היה שאם גלעדי. היה לא א"כ גלעדמתושבי
 שנאמר כמו הגלעדי אליהו אומר הכתוב היה ט"ו( ג' )דברים הגלעי את נתתי ולמכירכדכתיב
 כל ועל מהם, אליהו שהיה גלעד תושבי המה מי נשאל ומעתה א'(, י"א )שופטים הגלעדיויפתח
 כ. בגלעד. עיר שם שהוא לומר הדבר קרוב עירו שם תשבי יהיה ואם מקומו. נלעד היהטים
 אחר. ממקום לנו מבואר זה מקומו גלעד שהיה אמנם נפתלי, כארון עיר שם על :קרא יהיהלמה
 כלפ. דרכו תשובת היתה א"כ ט"ו( י"ס )מ"א וגו' דמשק מדברה לדרכך שוב לך לו. נאמרשהרי
 מחולה מאבל שפט בן אלישע את מצא בשובו כי ועור הגלעד. בארץ תשובתו ותהיהדמשק
 השטה בית עד המחנה וינם שנאמר גדעון ממלחמת לנו נודעת מחולה ואבל בשדה,הורש

 בן בע:א שלמה. בנציבי הוזכרה וכן כיב(. ז' )שופטים טבת על מחולה אבל שפת עדצררתה
 על מחולה אבל והנה י"ב(. ד' )מ"א ליקמעם מעבר עד מחולה אבל עד שאן מבית וגו'אחילור

 ועובר מושך שהירדן הדברים ומראין מורה. מצד או מערב מצד אס לירין סמוכה היא פניםכל
--- - - -  

 ומתגי בתיבותא יחיב מפחידו. פירוש בעותיה. ליה מבעית גו' בתעניתא 'חיב וכו' אליהו סדר ליהמהני
 היתה שכך ונראה ע"כ. בתיבה שלמד פירוש זוטא. אליהו וסדר רבה אליהו סדר דאמרי והיינו אליהו פדרליה

 התלמוד. מסדרי מן שהוא אפשר ראסרינ;. או דאמרי, והיינו המאמר והנה בתיבותא, דיחיב רשייגובהת
 רבה אליהו סרר הספר המאמר בעל בזמן היה עכ"פ הגאונים. נזמן או סבוראי רבנן בזמן דאיתזסףואפשר
 בימי שכבר משמע אליהו סדר ליה מתני והוה הסיפור עיקר מל'טון אדגם ומפורסם, נודע זוטאואליהו

 l~DD שהוציא דהיינו עיקר. סדריה ליה דאפיק עד הנוסחא תהיה 'כאם ובפרם בעולם. הספר היה ;גןר'
 אליהו: סדר ליה ואגמריה אומרים היו כן שאלזלי מחובר. ספר היה כבר א"כ עמו.שהיה
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 באמרם המקום להגביל המקראות הוכרחו כן ועל הירדן. ולמערב למזרח ותהיה האבלבתוך
 ופגע מחולה אבל דרך הלך ביתו אל לדרכו אליהו וכששב טבת. על מחולה אבלשפת

 ר' דעת וכן והירדן.ן המלח ים למזרח תשובתו היתה א"כ דמשק. מדברה היה ודרכובאלישע
 המתים את שיחיו צדיקים עתידין רב אמר חננאל רב דאמר ע"א(, סיח )פסחים רב בשםחנ:אל
 עולם כימי וגלעד בשן ירעו התם וכתיב י"ז( ה' )ישעיה כדברם ככשימ ורעו הכאכתיב
 וכתיב י"ב(. ה' )דהי"א בבשן ושפט ויעני שנאמר הבשן rb הכא אלישע זה בשן י"ד( וי)מיכה
 ויאמר שנ' אליהו זה גלעד י"א(יי ג' )מ"ב אליהו ידי על מים יצק אשר שפט בן אלישעפה

 הביאו אמנם שם. בדה"' גר בני למשפחות הם ושפט יעני והנה גלעד. מתושבי התשכיאליהו
 שממקרא לפי טעמם המקרא, לזה קודם פעמים ירבה שפט בן אלישע :זכר וככר דמ"כהמקרא

 ה'. ברבר תחתיו לשיא שמשחו קורם מתלמידיו שהיה מככר, אותו ידע שאליהו למדין אגוזה
 לפנינו והיא הזיל. מדכאי ורדיה רשיי שהכירו כמו הכרמל, כהר וגו' מים יצק אשר פירשוכי

 יש אני אלישע לו אמר ידי, על ויצוק יביא בכדו מים לו שיש מי לתלמידיו להם אמרבפי"ז.
 ש:תמלא עד מעיינות עשרה מהן ויצאו ידו. על וצק בא ידי. על וצוק בוא לו אמר בכדי, מיםלי
 הביא והרד"ק וכו'. שנתמלא עד כמעיינות אצבעותיו ונעשו הילקום ובניסחת מים, המקוםכל

 למדין והנה למ.ם, שהוצרכו לפי המלכים לפני הזה המאורע העבד והזכיר עיי"ש, אחרתנוסחא
 מבשן זה גד מבני היו ששניהם לפי כך ואירע ' אליהו. את אלישע היה שכבר המקרא מזהאנו
 עיר ואולי לנד. ולא למנשה היה הגלעד שעיקר לפי גלער, מתושבי נאמר אמנם מגלעד.וזה

 שהיה גלעד מתושבי התשבי לומר המקרא הוכרח וע"כ גלעד. לררות הגבול על היתהתשבי
 תפסו והנה גלער. תושבי נקראים היו הצפוני בחלק תשבי ובני תשבי. עיר של הצפונימחלק
 פע"א. בב"ר אמרו דרשות. כמה ואת על ויסדו לאה, מזרע מגד כא שאליהו חכמים שלחבילה
 של משתיתן לגרד שעתיד מי בא רעלמא, גדא אחא רביתא גדא אתיא גד. בא לאהותאמר
 שראה כיון אמרו אהרינא. בלישנא פצ"ט ושם הבעל, עובדי את שנצח כלו' אליהו. ומנועכו"ם,
 יגורנו גדור גר שנ' מגד אלא הגאולה את מביא זה אין ה', קויתי לישועתך אמר שמשון אתיעקב
 כ"ג( ג' )מלאכי תביא אליה את לכם שולח א:כי הנה בעקב, בא שהוא לאותו עקב. ינודוהוא
 אויה. של משתיתן לגדר גרם המדרש על ובפרש"י עקב, יגוד והוא נאמר לכך נר. משבםשהוא
 משתוייהון למגדעא דעתיד טמא גרא אתא ירושלמי ובתרגום לבא. העתיר על ענינוויהיה

 ויחי פ' ובתנחומא אליהו(, הוא דפנתם יונתן ששיטת לפי אחר בענין תרגמו יונתן )אבלדאומיא.
 כנגד מזמורים י"א דורש צ' תהלים ובמדרש וכו',. מגד הוא בעקב בא כשהגואל וגו' גרורגד
 שהוא ממנו עומד לטוב זכור שאליהו גד, של שבטו כנגד וגו' ה' נקמות אל שם, ואמרו הם.מי

 לגדע עתיר שהוא נד של שבטו זה גרים ושם כהנא דר' מפסיקתא והוא עולם. שלמשתיתו
 שמעתי: כאן עד ריב"ל אמר שם. שמסיים לוי, בן יהושע לר' וכולא אומות, שלמשתיתן

 בית למזרח הוא ומחנים כתב, שהא רף לונץ מוהרא"ם הוצאת ופרה כפתורובספר
 זכור התשבי אליהו מקום שהוא אומרים אלאסתיב. שמה עיר שעה לדרומו לו וסמוך וכו'שאן
 בסוף שכתכנו וכמו מולדתי היה גד משבט כי י.ל כיתו שם היה ושמא גד, בגבול והואלטוב
 ואר לו וקירין ופרדסים גנות ועליו וחורף קיץ מים נהל יש אלאסתיב זה ולצפוןהמפר.

 כי תמיד( מים נוזל )שהרי הפועל חלוף לשם תמהתי כאשר ושמעתי יבש. נחל כלו'אליאסאם,
 כן שנקרא לחשב ואין ז"ל. לאליהו קוראין כן כי אליהו. נחל כלו' אליאב. ואד הצוחרשמו

 שדעתו בהוספה. קציו צד לנץ מהורא"מ הוצאת הארץ תכזאות בס' ראיתי זאת כתכי אחריי
 מזה זה נפרדים הם מקומות שכ' תופס שהוא אלא הירדן. של המזרחי בעבר היתה אליהו שתשובתגצ
 ע"ב( )ק"ה בכתובות ותוס' ברשיי עיין ! הירדן: למזרח היא דאיישע מהזלה ואכל להם. אחדושם

 דאל"כ כרשיי. משמע היה ביכורים אוכל אלישע וכי ולישנא י,ח. ובהערה קע"ג צר זוטא באליהוולפנינו
 ב' ולגוסהתנו הכתג(. עם מסכים אינו היה. בשומרון והלא )ובתו'. בגלגל ביכורים אוכלי; וכיהזל'ל

 ובמדרש ' גי': מקדש לא שם אין והלא כהן היה אם אפי' ב' היה. כהן אלישע חי א' הם.תמיהות
 אלכסנדרי ר' ע"ב. סיר בדף הגעלם( מדרש שהוא ):יראה תם'א. באמשטרדם הרש זוהר עם שנדפסרות
 אליהו אצל עובריהו שהלך בשעה וכו' עעדיהו אשת דא תנינן תמן וגו'. הנביאים בני מגשי אחת ואשהפתח
 ארבעה אליהו וכו' 'טסות להם שנקראו נניא משבעה אחר זה אורי. בן בצלאל תשא כי פ' ובתנחומא. וכו': ומאוחר ומוקדם משמש היה כנר עדיין. לפניו שימש לא ארשע תימא ואי אלישע. בוהכיר
 מן והוא פדה בן אלעזר ר' הוא שם האגדה ובעל כאן. גד השם שדרשו כעין גד מגרל שם וררישוכו'.

 : להלן נראה כאשר בנימין משל שאליהו שתפשוההכבים
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 א' מאמרמבתי4

 דתנחומא הא הביא שם כי הוא. מפרו סוף על שרמז ומה ע"כ. מאד הוא רחוק כי גלעד יבשמפני
 : אליהו שהוא מנד היא בעקב הבאשהנואל

 ואזכיר היה, בנימין ומשבט רחל של מזרעה שאליהו אמרו חכמים 'שלוחבילה
 רבה בשמות ג"כ והוא בהערה, כבר עליו שרמזתי תשא כי בתנחומא פדח בן ר"א דבריתחלה

 היה הגזית לשכת ומיושבי היה ירושלמי אליהו פחת בן אלעזר א"ר משם. דבריו ואעתיק מפ'
 והיבוסי האלף וצלע שנאמר בבנימין חמשה חלקו, היה שבטים וכשני היה יהודה שלומכרך
 שהוא צנן פפא בר חנינא א"ר נר. ומגדל וחדשה צנה שנאמר ביהודה שלשה ירושלים,היא
 של משתיתן ומניד יוצא הקב"ה שמשם נד ומגדל לבא. לעתיר מחדשה שהקכ.ה וחדשהצנה.
 כ"ז(, ח' )דהי"א ירוחם בני וזכרי ואליה ויערשיה כתוב שכן שמות ד' לאל.הו לו ונקראועשו.

 אבות זכות ומזכיר עומד הוא עולמו להרעיש מבקש שהקב"ה בשעה אלא כן. שמו נקראלמה
 וכו'. ארבעה אליהו בתנחומא. הוא וכך והנהה. תיקון קריך זה לשון וכל עילמו. על מרחםיאלהים
 בגבול )ירושלים היה יהודה של ומכרך היה. ין בנים ומשבט היה ירושלמי איש פדת בןא-.א

 בנימין של בחלקו וקצתן יהורה של בחלקו קצתן וביה"מק הבית והר ה.תה ויהודהלבנימין
 קרית גבעת ירושלים היא והיבוסי האלף וצלע דכתיב בבנימין חמשה וכו'. ע"א( י"ב .ומאהיו.

 והנה קרית, גבעת, ירושלים, שהיא היבוסי האלף. צלע. הן, מקומות וה' כ.ח(. י"ח)יהישע
 ביהודה, ]ושלשהו )ושלישית( אחר. מצר ושנים אחד מצד לה מקומות ושני באמצעירושלים
 הדורש( שם כאן )וחסר וכו' צנה שהוא rls1] )צין( ל"ז(. ט"ו )שם גד ומנדל וחדשה )צנך)צ.ן(
 את יוציא שמשם )כלו' n~vla של ומשתותיהם משבנותיהן ומגדר יוציא הקב"השמשם
 שמות ד' לו ונקראו ומנדד(, מלת קודם מלה איזה כאן חסרה ועכ.פ וכו', מגדד שהואאליהו
 ומרעיש כועס שהקב"ה שבשעה יערשיה. ירוחם, בני וזכרי ואליה ויערשיה שנאמרבדה"י
 ויערשיה כתיב לפיכך עולמת, ]על ומרחם הקב"ה לפני העולם אבות ומזכיר אליהו עומדעולמו
 : אחד לשם ירוחם בני ותשיב ע"כ. שמות, ארבעה הרי ירוחם. בני וזכריואליה

 אליהו של שמותיו ד' על וגו' ויערש.ה המקרא שדרשו כיון הוא. כך הדבריםוביאור
 אלה ונו' אבות ראשי אלה שם מסיימין המקראות שהרי היה. ירושלים שמיושבי לומרהוכרחו
 גלעד מתושבי המקרא להוציא ג"כ הוכרחו כך ומתוך כ"ח(, "' )דהי"א בירושליםישבו

 מקום עי גל אלא ממש גלעד כאן האמור גלעד שאין המדרש, דברי הרז"וו פי' ויפהמפשוטו.
 ההוראה. מקום ר"ל היה המית לשכת שמיושבי אמדו וע"כ ישראל. לכל יוצאת הוראהשממנו

 אלה ואמר ראשים, מלת המקרא הוסיף וע"כ ישראל. לכל הראשים הם הם שםשהיושבים
 הרז"וו רמז ההוראה למקום כינוי יהיה נלער שהשם אמנם וגוי. ראש.ם לתלרותם אבותראש.
 ואמרו א'(. ל"ד )דברים דן עד הגלעד את הארץ כל את ה' ויראהו כתיב ברכה. סוף מפריעל

 אלא נלעד ואין אותו. המחריבים והראהו וחזר שלוותו על מיושב ביהמ"ק שהראהו מלמדכטפר.
 דרכי, פי על במ"ע שם רמזתי ואני 1'(, כיב )ירמיה הלבנון ראש לי אתה נלעד שנאמרב.המ"ק

 במקרא כ"ח בפי' אמרו הדבר, אבאר וכאן קל"ד. פי' במדבר ובספרי כ"ח פי' לעילעיי'
 שנאמר הר קראו אברהם הר, אותו קראו הכל והלבנון, הזה הטוב ההר וגו' ואראה נאאעברה

 והלבנון. ב'(. ב' )ישעיה ונו' ה' בית הר יהיה נכון הימים באחרית והיה הר קראו ישעיהוכו'
 עונותיהם שמלבין לבנון. שמו :קרא ולמה ונו' הלבנון ראש לי אתה נלעד שנאמר ב.המ.קזה
 הזהי הטוב ההר אמר מיוחר הר איזה על שתמהו הוא הפירוש לזה הביאם ואשר ישראל,של

 היה צריך וכי והלבנון. אמרו וכן י;א(. י"א )הברים ובקעות הרים ארץ היא הארץ כלוהלא
 עד חילו עם נסע וכבר שם. הוא באשר תמיד רואינו והוא הלבנון את לראות הירדן אתלעבור
 1', פי' על במ"ע שם רמזתי ואני מפשוטו, המקרא הוציאו כן ועל מהלבנון. חלק שהוא חרמוןהר

 מה וכל הלבנון את ירשו לא ובאמת 1ג1'. והלבנון השעני ארץ וגו' וסעו פנו אמקרא שםוהוא
 לארץ נכנסים כשאתם להם אמר שם. פירשו כן ועל שבעי באר ועד מדן אלא היתה לאשכפשו
 שמשולים מקראות שם והביאו הבחירה. בית לכם ולבנות מלך עליכם להעמיד אתםצריכים
 הלבנון, ראש לי אתה גלעד המקרא ג"כ המקראות ובאלה הלבנון. עם ביהמ"ק וכן המלכותבהם
 ונו', הגלעד את זנו, ה' ויראהו שנאמר כאן ואף קליד. בפי' דואתהנן המקרא פ-רשו זה.כענק
 המקרא הוציאו וע"כ וחלקו. הגלעי את כיבש הוא והלא נלער את לו להראות היה צריךוכ.

 לבנון לבנון ולא ממש גלעד נלעד ולא משל. דרך נזכרים ולבנין שגלעד והוכיחומפשוטוי

 אלא שעה באותו שהראהז המקרא כוונת שאין לזמר אנו מוכרחים כפשוטו לפרשו באנו ואםי
 בזמנו: ראה והגלעד ה' שהראהו מה יך מכפרשהכתזנ
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 הלבנון ראש לי אתה גלעד יהודה מלך בית על ה' אמר כה כי אומר, הוא כירמיהו שהריממש.
 פ.רשו כן ועל הלבנון, ראש גלעד וכי גלעד. הוא יהורה מלך בית וכי וגו', מדבר אשיתך לאאם

 שמקריבין המזכת ששם ישראל של עצותיהם שמלבין מקום הוא לבנון משל, דרך ולכנוןגלעד
 לוחות על חרות אשר המשפט מקום שהוא עד גל הוא ונלער ביהמ,ק. אלא לבנון ואיןעליו,
 המשפט שמשם מעיין עם נררף שהוא נעול, גל מלשק הוא וגל לאור. יוצא המשפט ומשםהערות
 לי אתה גלעד המלך בית על אמר וע"כ יהודה, מלך יד תחת יחדיו והמה ישראל. לעםנובע
 הגזית לשכת מיושבי שהיה גלער מתושבי אמרו פדח בן ר"א פ.רש זה ררך ועל הלבנון.ראש

 מקראי דלאו ודאי וכו' חלקו היה שבטים ובשני שאמר מה אולם גלעד, הכינוי דרך עלשנקרא
 שביהודה, המקומות נ' לשמות טעם נתן פפא בר ור"ח בידו, היתה אנדה מאורת אלא להאיליף
 צרכו כל הדבר את באר שלא אף הרז"וו את והוכלתי פדת, בן ר"א בדברי הנכון הפירושזהו
 הכיאור: בזה ונגע פגע כבר שעכ"פלפי

 וביארו וגו' ויערשיה לו היו שמות ארבעה שאליהו סתם שם שנאמר מהאמנם
 אליעזר ר' מי, משל אליהו שם. אמרו פע,א, בב.ר היא דבר של יסודו השמות, אלו שלטעמן
 אליהו ויאמר ההיד ה.ה גד משל אומר :הוראי רבי וגו', ואליה ויערשיה דכתיב בנימין משלאמר

 תושבי גד בני שנקראו )כלו, כן למיסר חזית מאן נהוראי בר פלייפי א"ר נלער. מתושביהתשבי
 נקראו הערים אלו שם ועל כיה. י,נ )יהושע הגלעד עיי וכל יעזר הגבול להם ויהי דכתיבנלעד(.
 היה הגזית לשכת מיושבי נלעד מתושבי נהוראי, דר' קרא אליעזר ר' מקיים מה גלעד(,תושבי
 מקיים ומה פדת(, בן ר"א והוא אלעזר ר' להגיה שצריך ואולי במ"כ. ועיי' שפירשתי)וכמו
 היה עולמו מרעיש הקב"ה שהיה בשעה הן. מדרשות אלא ואליה ויערשיה דר"א קרא נהוראיר'

 אינה ודאי זו נוסחא והנה עולמו,1 על רחמים מתמלא והקב"ה ירוחם בני אבות, זכותמזכיר
 בני אבות, זכות ומכיר עומר אליהו עולמו שמרעיש בשעה יערשיה, ערך הערוך וג"הגונה.
 את מרעיש שהוא בשעה עה"ח, הילקוט גי' זו וכעין עולמו. על רחמים מתמלא הקב"הירוחם
 והגיה שהיה מלת מוחק מ"כ בעל והזה רחמים, מתמלא והקב.ה אבות זכות מזכיר אליהועולמו
 מקיים דאיך מתמיהין והדברים מזכיר. אליהו בפרשה הילקוט פי על הגיה גם שהקב"ה.כשעה

 בנימין בכני דקרא כר,א הוא בנימין משל אליהר דרשותיו עפ"י שהרי דר"א קרא נהוראיר'
 מקיים מה מירי קשה לא ובאמת כנימין, בני בין נזכר איך נהוראי כר' נד משל אליהו ואיכתיב,
 אליה, ששמו אחר אלא הוא הנב.א אליהו לאו בנימין בבני שפכר שאליה דר"א, קרא :הוראיי'

 ע.ש כן נקראו אלא אדם כני שמות אינן אלו שמות וכי' מדרשות אלא מ"כ בעל כתבובתחלה
 כלל אדם כני שמות במקרא שאין וכלו' הם. נכונים הרברים ואלו ואזיל, וכרמפרש אבותזכות
 כשעה נוסחתו, שם כי כמלכים, הילקוט נוסחת עם מסכים וזה אחר, של ולא אליהו שללא

 ולא עולמו, על רחמים מתמלא הקב"ה ירוחם בני אבות זכות מזכיר עולמו מרעיששהקב"ה
 זוכר, יהו ואל וזכרי, ואליה מרעיש, שהקב"ה יה, וירעיש ויערשיה, ודרשו כלל. אליהונזכר
 ויעקב. יצחק אברהם בני אלים בזי לה' הבו שדרשו וכמו אלים. שנקראו אבות זכות מזכירשהוא
 נזכר ולא t(W1t'W והקב"ה )ו:וסחא עולמו על רחמים מתמלא הקב"ה ירוחם בני דורשואח,כ
 המקרא דבנה אמר אנח דרך אלא ר"א. על להשיב נהוראי ר' הוצרך לא ובאמת כלל. כאןאליהו
 דפלגש מעשה משום ואולי בנימן, כגי כנגד מקום של חסדיו מזכיר אלא כלל אדם שם נזכרלא

 אליהו והוא אדם שם הוא כאן המוזכר שאליה לר"א אולם מקום. של חמדיו בהם רמזובגבעה
 נ"ב ודרשום הנביא אליהו של שמותיו הם שמות הארבעה שכל בתנחומא אמרו אליביההנביא
 אבות: זכות המזכיר הוא הוא שאליהו אלא הדרךע"נ

 ואלו נד משל אומרים אלו בדבר רבותינו נחלקו אחת פעם בב"ר. שםוספרו
 בניה מבני אני עלי נחלקים אתם מה רבותינו להם אמר לפניהם ועמד כא כנימין. משלאומרים
 איני אני בטים ושם קצ"ט, צד ובזוטא ציד צד בש"ח לפנינו הובא המאורע וזה אני. רחלשל
 מעיקר שאינו כוכיה הלשון ומגנון צ"ח, צד במ"ע כתבתי כאשר והגהתיו לאה של מזרעהאלא
 לא וכאן בעדו, מדבר הוא אליהו בסדר הסיפורים ככל שהרי בו, ניתוסף אלא אליהומדר

ן

 אליהו אמר נהוראי רבי היה. גד משבט אמר יוחנן רבי ע.א(. )ם"ו לעיל שהזכרתי רזת במררני
 אליהו דא שמעון דר' משמיה אלעזר א"ר שמים עלה מי וירד. שמים עלה מי וכתת ביה, הוה אתראמלה
 פנחס זה אליהו בפדר"א( והיינו אליעזר. דר' צ"ל )אולי אלעזר ר' ראמר אלעזר דר' זקשא לכן. מקודםוכיד
 מקודם ירד אלא אשה יליד היה שלא ביה הוה אהרא דמיה ויראה תיקון. צריכין שהדברים ועיי"שוכוץ
 ד': בטאמר להלן אעתיקהו שלפניו מהמאמר שם משמע וכן משמים.לכן
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 בסרר הגאונים בזמן היה כבר אולם לפניהם, ועמר אליהו בא אלא לפניהם, ועמדתי באתינאמר
  בסרר שיש שכתב נאון גתשובת נמצא וכן ידל ע"ב. קי"ר בב"מ התוספות  הזכירי כאשראליהו.
 דביר הא הביאו שם התו' ובעלי שם, כס-ע הבאתי כאשר וכו', עליו שנחלקו רבהאליהו

 סמה אחרת נוסחא לגאון היתה גם לפניהם. אליהו הסדר היה שלא מוכח דבריהם)ומהרצאת
 הקורא יעיין רבה. מאליהו בו ניתוסף ואח"כ רב"ר, הא הביא מלכים ובילקוט לפנינו(.שהיא
 שם: במ"ע זהכל

 משבט שהוא שלישית שטה יש )וכבר הוא שבט מאיזה אינו לרעתי מחלוקתםושורש
 מורע או לאה מורע אליהו אם היא  מחלוקותם עיקר אלא להלן(. אבאר כאשר פנחס. והואלוי
 שורש על מלהתחקות  הררך לגו סיגר לא מחלוקותס, טעם לגו  נתפרש שלא ואףרחל.

 עקרה. ורחל פע"א, בשר אמרו ישראל, בית את שתיהן בנו ולאה רחל כי ידענו הזו.המחלוקת
 כהנא בר אבא א-ר רחל. עיקרה עקרה ורחל שנאמר כמה בית של עיקרו היתה רחל יצחקא"ר
 לפי רשכ,י תני בית. של עיקרה עיקר רחל עושים לפיכך היו לאה של )עיקר( מסוביןרוב
 בניה על מבכה רחל שנאמר שמה על ישראל נקראו לפיכך ברחל תלוין הדבריםשכל

 אפרים לי יקיר הבן שנאמר בנה בן לשם אלא לשמה דבר סוף ולא f(~tf ל"א)ירמיה
 העם כל ויאמר ברכיה, ר' בשם איתאמר ושם רות במדרש עיקרו דראב"כ והא י"מ(, שם)שם
 רחל את עושה הוא לפיכך לאה משל מסובין רוב ברכיה א"ר י"א(, ר' )רות ונו' בשעראשר
 היה יהורה משבט בועז שהרי היו. לאה משל נשואין באותן שהמסובין דמילתא ופירושאעיקר,
 כרחל וע' ה' יתן ואמרו רחל את שהקדימו עיקר רחל את ועשו יהודה, לחם בביתומקומו
 בשם שם איתאמר יצחק דר' והא י"א(, שם )שם ישראל בית את שתיהם בנו אשרוכלאה
 לאה ומבני יהודה משבט שהיו אעפ"י שם, בב"ר וברשיי התם. נמי לה תני ודרשב"יראב"כ.
 כשם פע'נ בב"ר אמרו עור ללאה. רחל והקדימו בית של עיקרה שהיתה רחל על הםמודים

 הה"ד רחל. של בניה ביר אלא נופל עשו שאין היא מסורת נהמני, בר שמואל ר' בשם פנחסר'
 צעירים שהם הצאן צעירי אותן קורא היא ולמה כ'(י מ"ט )ירמיה הצאן צעירי ימחכום לאאם

 יוסף זה מכולם וקטן השבטים מכל ירוד היה מי פהג, אפרים רמני רבתי ובפסיקתאשבשבטים.
 וכו' הרשעה מלכות את מומר אני יעקב של הקטנים וביד הירורים ביד הקב"ה אמרובנימין,
 בן משיח יהיה מיוסף והנה זו(, מסורת שנזכרה המקומות כל ערכתי רד אות במ"ע)ובטיב
 יריר שהוא מבנימין בא ושהוא אליהו הוא שזה החכמים אלו וחשבו מבנימין, הוא מי אבליוסף,

 ומשוכלל כנוי יהיה ובחלקו ואחרון ראשון בנין בנוי היה שבחלקו בחלקו, שכינה ששרתהה'
 שהוא שאמרו טעמם זהו י'(. אות במ"ע )ועיי"ש שנ"ב פי' הברכה וזאת בספרי כדאיתאלע.ל.
 ; רחלמזרע

 א'(. י"ז )מ"א ונו' לפניו עמדתי אשר ה' חי לאחאב. שאמר אליהו של דבריו תחלתאמנם
 וו והנה וגו'. לפניו עמדתי אשר צבאות ה' הי ט"ו( ףח )שם לעובריה הרברים אלו כופלוהוא
 בשום אליהו נזכר לא ועדיין ה', לפזי עומד שהיה מכבר להם ידוע אליהו שהיה מורההלשון
 שם. מלכים בילקוט והובא פ.ח שמואל במדרש שאמרו ומה מאומה. משו שמענו ולאמקום
 מכבר להם ירוע שהיה יפורש הנה ממורת היתה זה דבר אם השלוני. אחיה לפני עומדשהיה
 לפרש הלב השערת אלא שאינם מראים המדרש דברי אבל השלגי. אחיה של תלמידושהיה

 מזרע הוא שאליהו והיא כאן, שנערכה השלישית לשטה עוררה הזה המקרא וזרותהמקרא,
 פנחם; הוא ואליהו לוי. משבט אם כי נד משבט אינו אמנםלאה

 ובנביא אבא. ר' בי תנחומא ר' פתח כך אליהו. ויקח פי' פיד סכתי בפסיקתאשנינו
 אתה אליהו. זה )שם( :שמר ובנביא משה. זה י"ד( י"ב )הושע ממצרים ישראל את ה'העלה
 גואלין ושניהם אחרון. ואליהו ראשון משה לוי, של משבטו לישראל להם עמרו נביאים שנימוצא
 י'(. ג' )שמות פרעה אל ואשלחך לך ועתה בשליחות ממצרים נאלם משה בשליחות. ישראלאת

 מלאכי(. )סוף ונו' הנביא אליהו את לכם שלה אנכי הנה בשליחות להא לעתיד גואלםואליהו
 מן אותם כשיגאל ואליהו כמצרים. ונשתעבדו חזרו לא עוד תהלה ממצרים שגואלםמשה

 ואליהו שמשה מוצא ואת עולם, תשועת היא אלא ומשתעבדים חוזרים אינם עוד מאדוםהרביעית
 ואמר לזה. זה בהן שוין שהיו דברים כ"ט הדרשן זה שם ומונה וכו', דבר בכל לזה זהשוין
 עמדי עמוד פה ואתה :אמר שלמשה מאליהו, גדול שמשה מוצא אתה אחד בדבראלא

 הדרשן זה שדעת ויראה מ'(, י"ס )מ"א אליהו פה לך מה נאמר ולאליהו כ"ח( ה')דברים
 מקומות בכמה פרצה זו ושטה לוי. משבם שאליהו רק בפירוש אמר שלא אף פנחם זהשאליהו
 : אטדרםכאשר
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 אליהו של בשמו פנחם של שמו הקב"ה הסב פנחס, בילקוט והובא פמ.ז דר,אבפרקי
 במעשה ופי' הרד"ל הגיה )כן גלער בארץ ידו על תשובה ישראל שעשו נלער מתושביז"ל

 העוה"ב. וחיי העוה"ז חיי לו ונתן ה'(, ב' )מלאכי והשלום החיים אתו היתה בריתי שנאמרומרי(
 עולם כהרת ברית אחריו ולזרעו לו והיתה ש:' עולם כהונת למען טוב שכר ולבניו לומתן

 ואוסיף צ"ח צד במ"ע זה כל הזכרתי וכבר יצתן בתרגום תפם זו ובשטה י.נ(, כ-ה)במדבר
 ותלת ותלחין מאה הסידה דקהת חיי ושני תרגם וגו' קהת חיי ושני בפסוק וארא שבפרשתכאן
 בסוף דישראל לגלותא למשתלחא דעתיר רבא כהנא אליהו הוא פוחם ית דחמא עד חייאשנין
 ומלת פנחס, בפ' וכתב עליה לחלוק עצמו הראב"ע שמצא עד המפורסמת היא וו ושטהיומיא.
 קי"ר דכ"מ הגמרא פי על היא זו שטה שפרסום ספק ובלי כלל. אליהו ואצו שמת לאותאחריו
 דאשכחיה שם ואמרו שם, במ"ע ג"כ ע"ז ורמזתי כן. לאליהו דאשכחיה אבוה בר לרבה דם"לע"א,
 פ:חכ הוא דאליהו למ"ר דאיכא ופירש"י מר, הוא כהן לאו ואיל עכו-ם של הקברותבבית
 אגדה דשם פכ"ט, כפדר"א מקורו ואולי קנאתי. את בקנאו בפינחס וכן קנאתי קנא ביהדכתיב
 ומלכות ממלכות, לשתי שנחלקו עד למול נוהגין ישראל היו וכך וז"ל. המילה בעניןמתמית
 שלא השמים על ונשבע גדולה קנאה וקנא ז"ל אליהו ועמר המילה. את מהם מנעואפרים
 קנא לו אמר אליהו, פה לך מה לו. ואמר הקב"ה עליו נגלה וכו'. הארץ על ומטר טללהוריד
 וכאן וכו' עריות נילוי על בשיטים קנאת מקנא. אתה לעולם הקב"ה לו אמר שם(, )מ"אק:אתי
 החכמים התקאו מכאן בעיניך. רואה שאתה עד מ.לה ברית עושין ישראל שאין חייך מקנא.אתה
 כא הנה חפצים אתם אשר הברית ומלאך ש:אמר הברית למלאך כבוד מהגב עושיןשיהיו

 ענשו שהיא אמרו ע"א צ"ג לך לך פ' ובזוהר שם. במלאכי הרד"ק והעתיקו וכו', א'( נ')מלאכי
 ליה רשימו קדישא רשימא דהאי אתר בכל חייך א"ל בנ"י. בריתך עזבו כי שאמר אליהושל
 האי מקיימין דישראל ימהיר הוא עזבו. דישראל דאסהיד ופומא תמן, תזדמן את בבשרהוןבני

 בנוי; על דלטורא דאמר על קוב-ה קמי אליהו איתע:יש מה על תינן והאקי.מא.
 התו' שהזכירוהו שם במ"ע עליו שרמזתי פיט משלי ממדרש הסיפור כאןואעתיק

 מוהרש"ב, הוצאת כפי וז"ל תתק"מר. ר' משלי בילקוט והובא ע"ב קי"ד ובכ"מ ע"א ס"אביבמות
 משו :פטר יו"ט ערב משמשו. היה הגרסי יהושע ור' האסורים חגית חבוש שהיה בר"עמעשה
 ומורי. רבי עליך שלום איל רבי. עליך שלום איל ביתו, פתח על ועמד אליהו בא לביתו,והלך
 הלכו מיד האסורים, כבית מת שר"ע לך להגיד וכאתי אני כהן איל צריך. אתה כלוםאיל

 וכל ישן היה המוהר בית ושר פתוח. האסורים בית שער פתח ומצאו האסורים לביתשניהם
 זכור אליהו נטפל סיר ויצאו, המטה על ר"ע את והשכיבו ישנים, היו האסורים כבית שהיוהעם
 כהן אליהו אני לי אמרת הלא רכי לאליהו, אמר כך הגרסי ריי וכשראה כתיפיו. על וינוטלולטוב
 לא ואף בצדיקים טומאה שאין ושלום חם בני. יהושע ר' דייך א-ל כמת, לטמא אסורוכהן

 שכל יראה פי:הם הוא שאליהו בפירוש נאמר שלא אף הסיפור אותו לפי והנה וכו'.בתלמידיהם
 סתם רק מקורו נרשם שלא מאמר הובא פוחם ריש ובילקוט ה.סוד, זה על נתהווההסיפור
 ישראל בין שלום שמת אתה הקב"ה לו אמר אליהו הוא פנחם לקיש כן שמעון ר' אמרמדרש.
 וגו' שולח אנכי הגה ש:' בני לבין ביני שלום ליחן שעתיר הוא אתה לעיל אף בעךהזוכדי
 יהושע ששלה המרגלים בענין כת:חומא וכן רבה וכבמדבר וגו'. בנים על אבות לבוהשיב
 לה אמר להטמינם. אותם נטלה רחב עשתה מה וכו'. וכלב פוחם אלו רבותינו שנולירחו,
 צבאות ה' מלאך כי וגו' דעת ישמרו כהן שפתי כי שנ' למלאכים נמשלו והכהנים כהן אניפוחם
 אני פ:חס. לה אמר לפיכך וכו'. :ראה אינו מבקש נראה שכקש והמלאך ז'( ב' )מלאכיהוא
 עשתה וכן אותי, רואין ואינן לפניהן עומד ואני חברי לכלב הטמיני להטמ)י(ן. צריך ואיניכהן

 הטמינה שלא הרי ותצפנו אלא כאן כתוב אין ותצפ:ם ד'( ב' )יהושע וגו' האשה ותקחשנאמר
 אם אפילו שהכהנים. שמענו היכן שומעיה. את מתמהת זו הגדה והנה וכו'. לכלב אלאלפוחם
 אם אלא הזה התמהון להשקיט דרך ואין נראה, ואינו רואה להיות בירם תהיה גדולים. כהניםהם

 היתה הכתובים משמעות לפי באליהו אמנם אליהו. הוא פנחם כי דעתו זו הנדה שבעלנאמר
 יהיה אם לאחאב. אמר כאשר כי ונכסה. ::לה להיות האדמה פני מעל הלקחו טרםביכלתו
 ונו' קדמה לך ופנית מזה לך ה' מצות עפ"י רק מקומו את עזב לא ומטר, טל האלההשנים
 ונו' ת'  ברבר ויעש וילך עלי מעיד שהכתוב  כמו אחאב, מלפגי  ברח ולא ג'(. י-ז)מ"א
 הכתוב והקפיד א'(. י"ח )שם ונו' אחאב אל הראה לך :צטטה השלישית ובשנה הי(. שם)שם
 היום כי ונו' אליהו ויאמר ואומר ב'(. )שם וגו' אחאב אל להראות אליהו וילך ואמר. הלשוןבזו

 הגלות על בה שמשתמשין לשון נראה. שיהא בלשונם הכתובים תפסו ותה ט"ו(. )שם אליואראה
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 בעל דעת והנה וכ"א(.1 ג' י"ג )שיפטים מנוח אשת על בסיפור כמו המלאכים, והגלות ה'כבוד
 רק להטמן, צריך היה ולא כהונה ברית לו שנכרת מעת הזו המתנה לפנחס שניתזה הזוהאגרה
 : ענוה בררך בכהונה הענין ותלה זה בדבר נתייחד לבדו שהוא לרחב אמרשלא

 שהעלימו מה לגלות חתרו שלא חכמים של חבילה :מצא השטות אלווכלפי
 העולם כל את קפלו שבעה ת"ר ע"ב קכ"א בב"ב בפשוטן, שנאמרו כמו הדברים ולקחוהכתובים

 אחיה יעקב. את ראה עמרם שם. את ראה יעקב מתישלח. ראה שם אדם, ראה מתושלחכלו,
 וכתבו קיים. ועדיין לעיל( שהזכרתי )כמו השלמי אהיה את ראה אליהו עמרם, את ראההשלוני

 מצי הוה משבעה בבציר פנחם הוה דאי מנחם. הוה לא דאליהו סבר תנא האיהתוכפות
 לאה משל אם מוכח לא זו דמבר~תא איברא וכו'. פנחם וראה יעקב ראה דיאירלאשכוחי
 לך יאמרו אם הקב"ה אמר וגו' נלעט לי נשא פ' ובת:חומא הוה, רחל מזרע או הוה נדומשבט
 אליהו הרי להם אמור מתים. מחיה הקשה שאין לך, יאמרו המאים אם אחרת )ונוסחאעכו"ם
 מתושבי שלקחו הרי גלעד. מתושב' אליהו שהיה :לעד לי אומר הוי ידו, על המת שהחייתימעיד
 בלשון תפסו ועכ"פ שם, והאריכו וכו' גלעד לי פי"ד רבה כבמדבר זה וכעין כפשוטו,גלעד
 הוא: מי משל מכרעתשאינה

 הוא הרחמן מילה. לברית בבהמ"ז וימרו אליהו הוא תחם כי תפסו הפייטניםאמנם
 פניו וילט ויהלום כשמש הרחמן( )של כסאו הוכן עד לעילום לוקח אשר צדק כהן לנוישלח
 איש שבת, למוצאי וכו' הנביא אליהו כפיוט וכן והשלום, החיים אתו היתה בריתי ויגלוםבאדתו
 ישראל. בני על ויכפר גש איש משה( )זה יקותיאל יד על שלום בושר איש האל לשם קואאשר
 ע"א.י רטב תצא כי ופ' ע"א רט"ו פנתם ופ' ע"ב כ"ז צו פ' מהימנא ברעיא המקובלים תפסווכן

 פ:חם, אדות על עוד לדבר יכריחני צדק כהן אליהו את הפייטן שתה הענין זהאולם
 בן משיח דור, בן משיח ג'( ב' )זכריה חרשים ארבעה ה' ויראני שנינו, לפנינו צ"ו צד י"חבפ'
 שמעון ר' בשם בירא בר חנא רב משום ע"ב נ"ב בסוכה ואיתאמרא צרק. וכהן אליהויוסף.
 חרש אליהו המקדש, בית לבנין חרשים שניהם משיחים אומנים. חרשים שם, ופירש"יהסידא.
 ונקרא נח בן שם הוא צדק וכהן להשתלח. עתיר שהוא ומצינו הכרמל בהר מזבח שבנהאבן
 אברהם לקראת שכא צדק. במלכי ליה מפרש ובכיר ז'( מ"א כישעיה צורף את חרש ויחזקחרש.
 שהוא זה פירוש על יודה לא וט' אביו. עם שבנה התיבה בנין שם על חרש וקראו וחוקו,וברכו
 :ופל שיהא נאמר בע"א ושם ביהמ"ק, בבנין עסוק יהא יוסף בן שמשיח מצינו היכן וכירחוק,
 פשוטן אמנם להשתלח, עתיד שיהא נח בן שם על מצינו היכן ועור ומגוג. נונ במלחמתונהרג
 לעשות שעתידין מה ועל הגוים, קרנות ארבע לירות שבאו לפי חרשים הנביא שראה דבריםשל
 גורעים מהם שלשה והנה אלה, המה מי ז"ל חכמתו וגילו חרשים. קרוים שעשו מה עלולא
 מבואר הוא צדק כהן הפייטן שכמהו אליהו זה ושאין צרק. כהן הוא מי לבאר עלינו וישלנו,

 כששלחה שנאמר מה על תתמה ואל היה. פנחס זה שמלאר הרלג'ג ובכללם שמפרשים יש וכברי
 ראה וירא. אלא ויירא אומר הכתוב שאין ג'( י"ט )שם וא' נפשו א5 וילך ויקם וירא והפחידתו. אליואיזבל
 פ' הזוהר דברי ואעתיק שם. כמסופר חורבה. האלהים הר עד והוא "nSD שנפשו למקום ללכת לושטוב
 וכ:'. מאיזבל איחו דחיל היך וכו' O't~D והקרה גוזר דאיהו כיון אליהו וכי חייא א.ר ע"א. ר"טויגש
 כגוזנא לעינא לחו אשתכחת דנזקא באתר למריהון יאטרהא בעאן לא דצדיקיא אוקמוה הא יוסי ר'איל

 ביה כתיב לא באליהו דהא שמענא מיה אנא איל וכו'. והרגנ' שאוץ ושמע אלך איך דכתיבדשמואל
 מלאך בתריה אזל שנין מכמה דהא המא. אלא המא ומה המא. ראיה וירא. אלא נפשו. אל וילךויירא
 איהו ומאן רנפשא. לקיומא אז5 נפשו א5 וילך מאי נפשו. א5 וילך והשתא בידיה אתמסר ו5אהמות
 כשאר מית ולא וכו' נפשו אל כתש והפא נפשו את כתיב כבהו חזי תא תמן. לאיתרבקא דחייאאילנא
 בני כל כארח מית ולא לעילא אסתלק דא ובגין עפר. מגו ולא דחיי מאילנא איהו דכולא בגין עימא.בני

 בני ארח כשאר דלא ואסתלק רוחא מן גופא אתפשיט כדין דהא וגו' אש רכב והנה הזי תא וכו'.עלמא
 דעביד דנסין אוקמוה. והא בעלמא. שניחותא ועביד עליוגין קדישי כשאר קדישא מלאבא ואשתארע5מא
 הדברים בחיבורו וכולל רבינו. משה הוא מהימנא רעיא י וכו'; איתעבדן ידיה ע5 בעלמאקב"ה

 ובהעלותך ע"ב קכ"ר נשא )פ' הזוהר ספר את משבח והוא התלמוד. חתימת אחר ררקיעא במתיבתאשנאמרו
 ay מדבר והוא ע"ב. רפ.ב תצא כי ופ' ע"ב כ"ז צו פ' הדברים ומפורשים ע"א( רקב ופינחס ע.בקנ"ג

 )משפטים ורבנן מתניתין ומארי הראשון ארם הוא דסנין הסבא ועם אליהו ועם רשב.י הוא קרישאבוצינא
 תלמיד לאליהו ליה וקרי ע"ג(. רפ"א תצא כי ופ' ע"ב ורל.ח ע"ב רגז פנחס פ' ע"ב. כ"ז צו פ' ע"א.קייט
 ע"ב: ורע"ט ע"נ רעיו תצא כי פ' ואליהו ~NaD נענין וע"ע שם(. צו )בפ'חבר
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 ג"כ והוא פטיו. דהחרש רבתי בפסיקתא הענין פירשתי ואני בפירוש. אליהו את מנהשהרי
 ואמר אליהו ע"י ענה וע'. לי ואמר דודי ענה פ"כ, רכה וכשה"ש שם שדרשו דר"כ.כפסיקתא

 צ.א(, אות במ"ע )עיי"ש הרשעה מלכות על עבר, הסתו הנה כי ודרשו המשיח, מלך ע"ילי
 אליהו שם. ונסדרו חרשים, ארבעה שהם בשמו ברכיה ור' יצחק ר' דרשו בארץ. נראוהנצנים
 בן שם על צדק כהן לפרש רשיי לטד מכאן )ואולי מלחמה ומשוח צדק ומלכי המשיתומלך
 מלחמה משוח בכהן ולא יוסף. בן משיח הוא מלחמה משוה שם. וכתכת. צדק(. מלכי שהואגה

 שם הדברים קצת כאן וארחיב וכו'. פי"ד רבה ממדבר וראיה המלחמה צבא בשר אלאקמיירי
 שנ' שבעה י"א המשיחים בענין ט'(ו ס' )תהלים וא' מנשה ולי גלעד לי המקרא דרשוברבה
 ואינו )שם(. אדם נסיכי ושמונה שמונה. אומרים ויש ד'(. ה' )מיכה רועים שבעה עליווהקמנו
 בא דוד חרשים. ד' הן ואלו וגו'. חרשים ארבעה ה' ויראני וטנ' ארבעה, שמפורש מהאלא

 מנשה. של מבניו שעומד משיח זה מנשה לי נלעד, מתושבי שהיה אליהו זה נלער ליומפרשי
 מלחמה משוח זה מ'( )שם ראשי מעוז אפרים נ'(. פ' )תהלים ומנשה ובנימין אפרים לפנישנאמר
 הנואל זה שם(, )תהלים מחוקקי ויהודה י"ז(. ל"ג )דברים לו הדר שורו בכור שנ' מאפריםשבא
 והר' בנימין משל דאליהו רס"ל הרד"ל שם העיר ויפה וכו', דוד של בניו מבני בא שהואהגדול
 1'( ליב )בראשית וחמיר שור לי ויהי פעיה ובב"ר ויהורה. ומגשה ובנימין מאפרים הםחרשים
 על ורוכב עני שנאמר המשיח, מלך זה חמור לו. הדר שורו ככור שנ' מלחמה משוח זהשור
 כלה שפתותיך תטופנה נופת זוטא ובשה.ש וכו'. יוםף זה שור שם ועור ט'(י ט' )זכריהחמור
 מיוסף עומר שהוא מלחמה משוח זה. ד"א מיהודה, עימר שהוא הצדיק משיח !ה י"א(. ד'בשה"ש
 אפרים את כתיב( )יצר יקנא לא ויהורה יהודה את יקנא לא אפרים שנ' לזה זה מקניןואכן

 בראשית, ריש ובתנחומא ייסף. בן משיח זה מלחמה משוח כי ראיה זה מכל י"ג(. י-א)ישעיה
 ורוכב עני שנאמר דוד בן משיח זה וחמור לשור, שנמשל יוסף כן משיח זה השור. רגלמשלחי
 אפרים משבט נון בן יהושע ע"י היתה בעמלק ישראל של מלחמתן שתחלת ולפי החמור.על

 המשיח הוא מי אולם יוסף.י בן משיה והוא מאפרים מלחמה משוח יהיה לעתיר שאףדרשו
 מיוסף דאת. ע"ב ק-ט בב"ב עליו שאמרו פנחם שהוא צדק כהן אם כי זה אין ממנשה.הבא

 שנקרא מה אולם מנשה, מתות היתה הזה המדרש ולדעת אמו, מצר דהיינו ביצרו,שפטפט
 דבר והוא צדק. מלכי הגדול הכהן את שכינו נאמר צדק. כהן וצ"ל טים א.נו אם צדק,מלכי
 לחוד: ואליהו לחוי פנחס פרם כל ועל רחוק.שא.נו

 שמביאין שמשם חרשים, מהד' אחר והוא להשתלח עתיד יהיה פנחם שאף תתמהואל
 מד' אחד להיות שעתיר צדק כהן הוא שפוחם ראיה נביא משם אליהו הוא פנחם שהיאראיה

 הרלכ"נ, כתב י"ז א' במלכים והרלב"נ. ההד"ק שהם ופרשנים חוקרים דברי כאן ואסדרחרשים,
 ההתיחסות. מן ביניהם שמצאו מה מפני אליהו, זה פנחם כי רז"ל קצת הסכימו שכבר שתדעוראוי
 והשלום החיים אתו היתה בריתי הנביא ואמר שלום. בריתו לו נתן שהשי.ת בתורה נזכרוהנה

 שהיה מצאנו והנה נפלא, ימים אורך לפנחס השם נתן שכבר ידמה ולזה ד'(, ב')מלאכי
 עמו )ו(ה' לפנים עליהם היה נניד אלעזר בן ופנחס כתיב מצאנו דוד ובימי פלנש. בימיכהן

 )יפתח( ואל גדעון אל שנראה ה' מלאך היה הוא כי שופטים בספר בארנו יכבר כ'(, ט')דהי-א
 יבקשו ותורה אמר ולזה באליהו. נ"מ שמצאנו כמו ה'. מלאך כמו ה' רוח אותו נושא והיה)מנוחן
 והנה עמו. )ו(ה' לפנים אמר הסבה ולזאת ז'(. שם )מלאכי הוא צבאות ה' טלאך כימפיהו
 שלא כלו' ד', י"ס )מ"א מאבותי אנכי טוב לא כי נפשי )את( קח לשיית שאמר באליהומצאנו

 על ביהודה שקיוו וכשם אפרים. מלכית בשרידי הצמיה ואמונתה זו תקוה ששורש ולדעתי!
 כוכבא בר של בזמנו ואה"ב אפרים. מזרע שהוא יוסף בן משיח על השבטים בשאר קיוו כך ר!ר בןמשיח
 משיה נקרא ע"כ( )קצב אשיש רשוש בפי' רבתי וגפסיקתא להלן. ע"ז עור אעיר כאשר שניהם.נתקבלו
 רקומי בפי' הזרית האגדות אילו כל ואולי צדקי. משיח אפרים )קם-ג( שם וכן צרקנו. משיח אפריםבשם
 קורא הוא סהימגא הרעיא שבעל המקובלים. הבינו וכן אפרים. באורירי שרשם אשיש טוש ובפי'אורי
 אוחו קורא ע"ג( )קצ'ד בלק !גש לא(. )ריעו הצא כי !נפ' ע"ב( )רמ'ב פנחס בפ' יוסף גן משיחאותו

 בלק פ' תס"א( אמסטרדם )דפ!ס חדש ובזוהר אפרים. בן מגיח ע"ב( )ר5"ג פנחס ובפ' דאפרים.משיחא
 אמר. משיח בהדי ישמעאל בני דיעבדון קרבין תלת שתיתאה באלף יומיא לסוף נחזיונזת ע"א()מיה

 יומא וההיא סח. ד;ולמא דאניה מבריה הוי. גבס גן דירבעם !מזרעא הוא ראפרים משבטא דאוסשיחא
 ראפרים משבטא וכאין בלהה גברין ק"ע נטלין ותמן למרברא. ירבעם מבי ואתנטיל בר. ליה אתילירדמת
 מבניחא: האי נפיק דאכיה בריה ומהאי דירבעם. כחנגא איטתכהורלא
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 ימות אבל העולם בזה תמיד לחיות לי שאין ר"ל יונה(, שאמר כדרך מחיי מות. טוב כיאמר
 אלישע, ראש מעל לוקח אשר בעת מת שלא ג"כ ומצאנו מאבותיו, טוב לא כי הארץ כלכדרך
 והנה י"ב(, כ"א )דהי"ב דה"י בספר שנזכר כמו יהושפט בן יהורם אל מכתב כא זה אחר כיוזה

 כאמרו מאתו אליהו שלוקח אחר אם כי נביא היה לא שאלישע לפי זה. אחר היה זה כייתבאר
 חי כאמרו, יהושפט כימי :בא אלישע כי מצאנו והנה ט"ו(, כ' )מ"ב אלישע על אליהו רוח:חה
 י"ר(. נ' )שם וגו' נושא אני יהודה[ נמלך יהושפט פני לולא כי לפניו עמדתי אשר ]צבאות[ה'
 וכא מותו קורם אליהו זה כתב ככר כי אומר אמר ואם זה, אחר חי היה אליהו כי לאותוזה

 ההם  ברברים  נכ.ילו ככר כי וה. הוא  אפשר בלתי לו אמרנו אליהו, מות  אחר ליורםהמכתב
 אבותיו כדרכי הלך שלא על שבהו מה והוא היותם, קודם ה:כיא שיאמרם יתכן לאענינים
 שישינהו אותו ויעד משו הטובים אביו בית אחיו את והרג ישראל מלכי בדרכי והלךהטובים
 כי החטאים, העשות קודם הנביא בו שיעיד יתכן לא וזה שם, שנזכר כמו זה, על :פלאעונש
 שלא להשמר יוכל ההיא האיש הנה מה. חטא יחטא שכבר אחד באיש הנביא שיראהאעפ"י
 הנפשיות מהרעות שימלט כרי בחירה בעל ושמו שיחטא. האדם יכריח לא השי"ת כייחטא,

 לא  מזה להמלט יכול  היה לא אם והנה ה'. מלחמות מספר בשלישי שכארם כמווהגופיות.
 כי מבואר הוא ולזה מאד. מבואר וזה ההוא. החטא בעשיית אנום הוא כי עליו שיענש ראויהיה
 מלאכי שאמר תמצא ולזה נפשי. את נא קח שאמר במה בקשתו נעשית ולא אליהו אז מתלא
 מן הנפלא האורך זה שמצאנו ולפי הידיעה, היא עם הנביא אליה את לכם שולח אנכיהנה

 אותם ה' רוח נשיאות בשניהם ומצאנו שזכרתי, כמו לפ:חם ג"כ מצאנוהו והנה לאליהוהחיים
 פ:חם כי שנאמר הראוי מן הנה שזכרנו. כמו לפנתם חהיים ברית ומצאנו ה'. מלאכי הםכאילו
 גלעד. מתושבי שהוא אמר והנה זריות. שתי משיונחו אחד זרות שיפח ראוי יותר כי אליהו,זה
 היה ואה,כ מהאנש.ם ארוך זמן נעלם שיהיה פ:הס דרך היה והש ההם. כימים נתיישב שםכי

 מלאכי. סוף בראב"ע הם הדברים מאלו )וקצת שופטים בספר שזכרנו במה שיראה כמונראה.
 בנ.י אל נביא איש ה' וישלח כתיב ח'. ו' סי' שם שכתב דבריו ואעתיק : ב'( מאמר להלןעיי'

 האלה תחת וישב ה' מלאך ויבא "א בפסוק ואח"כ וגו'. ישראל אלהי ה' אמר כה להםויאמר
 בסדר אמרו שנזכר ה:כיא בענין והנה וגו'. ה' מלאך אליו יירא וגוי חטים חבט בנו וגדעוןוגו'

 הוא אח"כ שנזכר שהמלאך ואמר. הוסיף והרלב"נ שחס, היה שזה ו"ר"דק( רשיי פ" )וכןעולם
 היה הנביא שזה ויראה וכו'. לברי אז נביאו השי"ת שלח והנה ואמר בתחלה. שנזכר הנב.אהוא
 חיה והנה עמו. ה' לפנים כי הכתוב שהגיר דוד בימי בפנחס 11:מצא[ רז"ל, שזכרו כמופ:חם
 רבות, שזים חיה ג"כ שאליהו התבאר כבר כי אליהו. הוא פנחס כי אמרו ולזה מאד. ארוךזמן

 הנביא אליה את לכם שולח אנכי הנה אמר הגאולה. בימי יביאהו שהשיית מלאכי יעדוככר
 לקח נה' היום כי שאמר כמו אלישע שהתנבא קודם אליהו מת שכבר שיאמר לאומר ואיןוגו',
 מאליהו מכתב שהגיע מצאנו שככר וזה וה'(, ג' ב' )מ.ב ראשך[ ]מעל מאתך( )לוקח ארכיךאת[
 זה שהיה אחר לשאול לשואל ויש מלכים, ובספר דה"י בתפר בע"ה שם שנכותר כמו זה,אחר
 שנאמר וידמה דבורה, לנבואת הוצרכו ולמה ימיו כל לישראל הוכיח לא א.ך קייםה:ביא
 להנהיג בו יתישר כח בו היה ולא רחוקות. לעתים רק מתנבא היה לא שהוא דםפק זהכהיתר
 כי ואפשר מדין, מלחמת פועל על גדעון למנות שהוצרך המקום בזה תמצא ג"כ ולזההעם.
 הענין היה כך רחוק מקום אל ה' רוח כשישאהו :עלם ופעם נראה פעם אליהו שהיהכמו

 בניו בני ובני בניו ובני בניו שמשו אבל ימיו כל גדולה בכהונה שמש לא הסבה וקאתבמחם,
 כמו רוד בימי קיים היה הוא כי וזה ד"הי, בספר שיתבאר כמו קיים עדיין והוא רביםדורות
 שיקרא אחר אהרן בזרע ימצא ולא עליהם, היה :ניד הכהן אהרן בן אלעזר בן ופנחסשאמר
 הנביא הוא ה', מלאך ויבא תולדותס. בסדר שם שמבואר כמו אהרן, בן אלעזר בן פנחםשמו
 ושם וכו'. חושיו כל בהשתמש בהקיץ לגדעון :ראה ולזה ה', מלאך יקרא ה:ביא כישזכר
 בבשר ויגע בידו אשר המשענת קצה את הי מלאך שלח שכאשר הזה האות היה והנה כ"א.פסוק

 זה פעולות והנה הכרמל. בהר אליהו שנתן למופת דומה וזה הצור. מן האש עלתהוכמצות
 ובמי' : וכו' אליהו זה פ:הם האומר מאמר שיחזק סמה וזה אליהו, לפעולות מצד דומותה:כיא
 הנבואה מדרך אין כי בהכרה. נביא היה אשתו ואל שוח אל שדבר המלאך זה הנה כתב. ח"זי"ג

 והנה פנחם, היה הנביא שזה אחשוב והנה המקום. בזה הנזכר האופן בזה לשנים יחרשתהיה
 כדי גדעון. פניו אל שהביא והמצות מהבשר לאכול רצה שלא כמו השים מגדי לאכול רצהלא

 והנה להם. שאמר מה מכל נזהרים שיהיו כדי ה'. מלאך הוא כי ואשתו מנוה בלב יותרלישב
 רצה לא הסבה לזאת ואילי וכו', לגדעון שעשה במה הענין כמו המזבח בלהב המלאךעלה
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 להם ולהוסיף אז. יקר ה' דבר כי ב:כיאים. מאר מאמינים היו לא אז כי שמו לגלותהנביא
 אל הגלגל מן ה' מלאך ויעל כ', שבסי' כאן ואוסיף הוא: מי מהם העלים בדבריוהאמנה
 עולם מסרר הביאו ורדף ורשיי ה', קרם מן בשליחות נביא וסליק המתרגם תרגם וגו',הכפים

 ויש : וכו' פ:חם היה הנביא שזה וידמה וכו' :ביא היה המלאך וזה כתב והרלב"ג פ:חם, היהזה
 ב, ופנחס ואמר שם, כתב הרד"ק שאף בנבעה, פלגש ממעיטה ראיה שהזכיר מה עללהעיר
 ער משנות.1 לו שיש לפי היה. פנחם אותו כי אדם בני יאמינו שלא משי הכהן. אהרן בןאלעזר
 בזה הבטיחו ית' האל כי רב זמן וחיה אהרן, ער יחמו לפיכך שנה. מאות מג' יותר ההואהזמן
 החיים אתו היתה בריתי ואמר שלומי בריתי את לו נותן המי ואמר בשטים, קנא אשרעל

 מבני אליהו כי אמרו וקצתם אליהו. זה בחס כי אמרו רז"ל ומקצת אמר, פנחס ועלוהשלום,
 כתב עולם סדר שבעל להשיב יש זה על והנה ע"כ; בדה"י בזה סמך להם ויש היהבנימין
 מ"ע בספרי אני פרשתי )וכן :"ז צר בפי"א לפנינו הוא וכן רשעתים, בושן בימי היה שוהבפי"ב
 פנחס היה שעדיין לתמוה אין כן ועל היה(, השופטים ימי בתחלת זה שמאורע שופטים ס'אל
 התיר שלא על ונענש יפתח בימי חי שלדעתם ימיו. אריכוות על מעידין שרז"ל האמת אמנםחי.
 בחוקותי פ' םיף ובת:חומא רבה ובויקרא פ"ם )ובב"ר נ"ה צד פי"א לפנינו והוא נדרו. אתלו

 וגניזתו אליהו של הסתלקותו כענין אבל י ונו'(. תיגע:ו הכמילים עמל בפסוק פ"י רבהובקהלת
 וברבה ב'. במאמר בע"ה להלן עוד בזה אדבר שנננו אחר ממנו יהורם אל שכאוהמכתב
 וכה'א וקיים ח. הוא שעייין שלום. ברית. את לו נותן הפי אמור לכן אמרו. פ:חם פ'ובתנחומא
 מלאך כי נאמר ועליו פ:חסי על המקרא זה פירשו והגה ונו'. והשלום החיים אתו היתהבריתי

 נאמרו. פנחם על שהמקראות שם. במלאכי הברית מלאך ההוא וקיים חי שהוא הוא. צבאותה'
 אצם שבימיו והכהנים :כר. אל בת וכעל ואהב ה' קדש יהודה חלל כי להוכיחם באשהנביא
 זה פנחם כי לומר באו ולא מעון. רבים והשיב :אמר ועליו פנחם. להם שכבש בדרךהולכים
 שלה המי אומר. וכשהכתוב וקיים, הי והוא והשלום ההיים כרית לו נכרת שפנחס אלאאליהו
 אשר הברית ומלאך מבקשים אתם אשר האדון היכלו אל יבוא ופתאום לפני דרך ופנהמלאכי
 שולת אנכי הנה הדבר ופירש שמסייס כמו הדרך את שמפנה אליהו זה מלאכי וגו', הפציםאתם
 הם הם והנה פנחם. זה הברית ומלאך דוד. כן משיח זה והארון וגו'. הנביא אליה אתלכם

 ממשיח מלאכי דבר שלא אלא פנהם, הוא צדק וכהן הגוים, קהות לידות יבואו אשרהחרשים
 ; ב'( במאמר הדיכוא בזה )ואשלים ליהרג שסופו עליו שאמרו לפי יוסף,בן

 הנה שכתבתי. מה על ולהוסיף יוסף בן משיח בענין לדבר עוד לי שראוי אניורואה
 כך לא אתה כהן לא לו אמרו :אמר. והזכרתים עליהם שרמזתי ובמקומות צ"ז צד פייחלפנינו
 ורמז היה יוסף בן משיה תינוק אותו להן אמר וגו', עוגת משם לי עשי אך אלמנה לאשהאמרתה
 נמצא שלא לפי זה על לרמז והוצרך משיח, יבא ואח"כ לבבל תחלה יורר שאני לעולםרמותי
 שוגנו כמו שגגנו אלא הנביא שההייהו מעת עור מיתה טעם טעם לא ועכ"פ בואו, לרכריזכר

 שמעון, ר' בשם שנתו פל,ג כפרר"א אמנם ארה"י. גויית בו :תקיימת כבר וכמיתתואליהו,
 אשה וקבלתו לצרפת לו הלך וכו' מאליהו למרין אנו מנין לחיות. עתירין המתים צדקהמכח

 יפה. הנביא אלא יוסף בן משיח היה לא ואב וכו'. היתה יפה של אמו נרול. בכבוראלתה
 את הוריש לא אשר דכתיב היה מאשר אמתי בן יונה לוי ר' דרש פיה ריש רסוכהוכירושלמי

 ט'(. י"ז )מ"א לצידון אשר צרפתה לך קום וכתיב ל.א(. א' )שופטים צידון יושבי ואת עכויושבי

 זה פנחס סונר הרר.ל וכתב שנה. מאתים רוה.ק ממנו נסתלקה הפסיד מה פנחס איתא שםי
 שכפלגש שקשה אלא יותר. ומעט שנה מאתים זה אחאב בימי להתנבאות שהזר אליהו ימי ועראליהו
 נעלם והנה עצמו. של ברוה"ק נבואה קרוי זה שאין ואפשר וחומים. באורים פנחס ששאל נזכרבגבעה
 כסוף שככר אפשר שהרי מכרה אין יותר. ומעט מ"ש גם שכתכתי. כמו קדום במנעה פלאש דמעשהמהרר'ל
 א"כ וגו' לפניו עמרתי אשר ה' חי אומר הוא הרי זו. נבואה נתפרשה שלא אלא לנבואתו הזר שנהמאתים
 : אליהו זה שפנחס מכתיש הספר שכעל הוא נ"ז. צד לפנינו שהם את שמגנה וטה נביא. שהואירעוהו
 והביאו מלאכים. הנביאים שנקראו רבה ויקרא בריש שאמרו דמגזת. המלאך בענין להעיר רואה אניעור
 אלא מלאך. אותו קורא ולמה היה פנחס והלא היה מלאך וכי הבוכים. אל הגלגל מן ה' מלאך ויעלשם
 טגוח של אשתו אמרי ורגנן כלפירים, נוערות פניו היו עליו שורה רוה"ק שהיתה בשעה פנחס סימוןא"ר
 כסמרה ו'(. י"ג )שופטים תאלהים מלאך כמראה ומראהי אלי בא האלהים איש הנה לו. אומרת היתהמה
 סוכר שהוא אפשר סימון ר' לרעת אבל הרלב"ג. כרעת שלא וזה וכו'. מלאך אלא ואינו נביא שהואבו

 : הרלב"ג כרעת היהשפנחם
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 א' מאמרמבוא12

 כחילוף פצ"ח בב"ר ג"כ והוא ובולון, בנחלת והיא היה החפר שמגת היה. שמזבולון אמר יוחנןור'
 היה יוסף בן משיח דאמר מאן א"כ היתה. יונה של דאמו :מי ס"ל היה מאשר דאמר ומאןהשמות.
 : היתה אשר מבנות ואמו היה מאפרים דאביו לומר צריך לעיל. שכתבתי כמו אפרים משבטוהוא

 העם בהנדת אכל מהמקראות ודרושם חז"ל מסברת הם השטות אילו כלאמנם
 נביאיו ייחוס אחר העם דרש לא כי הוא. שכס ומאיזה אביו מי ייחוסו אחר התרו לאובסיפוריו
 משם איש ויען בנביאים. שאול הגם קיש לבן היה זה מה האומרים, אל האיש כמענהואבותיהם.

 היו אליהו וגדולות וגדולותיו, מעשיו את והגירו ספרו אך וי"ב(. י.א ו' )ש"א אביהםומי
 מלכות וחורבן צדקיה מלוך אחרי נכתב כרחבו על מלכים ספר שהרי העם, בהנדתמפורסמים
 את שקבץ נותנת והסברא הנביא, ירמיהו ע"א( )ט"ו דב"כ התלמוד עפ"י היה והכותכויהודהי
 שקדמוהו הנביאים וספרי וישראל יהודה למלכי הימים דברי ספרי כמו לו שקדמו מספריםדבריו

 בסמון וכשנסתכל לפה. מפה המפורסמים והגדותיו העם ומסיפורי ומדרשיהם.חזיונותיהם
 ואמר. התחיל כעם. ומפורסמים ידועים דברים המספר בררך שסיפורו :מצא אליהו עלהסיפורים
 וכאילו ראש. קטועי כמו דבריו והנה ונו'.ו אחאב אל נלער מתשבי התשכי אליהוויאמר
 הבל. בפי שנור והוא התשבי אליהו הוא מי יודעים שהכל לפי אלא זה אין מענינו. הודיעכבר

 וכן הנביא, אליהו הוא מי לו נורע לא מי כי מאליהו, ובמדרשים בתלמוד שמדבייםוכדרך
 א'( ב' )מ"ב וגו' השמים בסערה אליהו את ה' בהעלות ויהי ואומר. מתחיל מהסתלקותוכשמספר
 שהעלה דבר של עיקרו בי ידוע, ברבר המספר בסטון הרבר. :היתה איכה ומספר הולךואח"כ

 שולח אנכי הנה אמר. בזמנו מלאכי וכן בעם. ומפורסם ידוע היה השמימה בסערה אותוה'
 בעם. מפורסמים ענ.ניו שהיו הנביא אליה הוא מי ידעו שומעיו וכל וגו'. הנביא אליה אתלכם

 מתושבי התשבי לממנו עוד הוצרך לא נם אליהו, תחת אליה שמו את קצרו בו הדבורומהרגל
 : הנביא אליה שמו שיהיה באחר עוד ידע לא העם כיגלעד.

 הסיפורים כי שונים. פנים על הם ואלישע אליהו על הם.פורים אלו תכליתאמנם
 רוצה שהיה הכיתב כוצת על יורו לא נפלאות הם ואם הזמן. במאורעות משולבים הם אליהועל

 האותות דוגמת הנפלאות. נתלו המאורעות ובאותן המאורעות לספר שרוצה אלא :פלאות.לספר
 אלישע, גדולות כן לא שבתורה. המאורעות אירעו איכה להגיד שסופרו שכתורה.והמופתים

 את הכותכ לפני שהיה אפשר וכבר נפלאות. לספר הכותב שכוונת מוכיח סיפוריהם סטוןכי
 נדרש היה שהנביא ב"ב(, )י"ג בדה"יב עדו הנביא מדרש כענין אלישע. מדרש קובץ מלכיםספר
 י'(. י"ד )יחזקאל יהיה תביא כעון הדרש כעון שכתוב. כענין תביא את דורש היה והעםמהעם
 : מדרש קרוי כזה וספר ממנו המבוקשים הדברים כל קבץותביא

 תורת לחזק הברזל העמוד כן ואחרי בזמנו היה הוא כי היא. אליהו סיפורידועכליוז
 ויהודה ישראל את פרעו ומרשיעות רעות נשים שתים כי עוד. ואין האלהים הוא ה' כימשה
 יהורה. במלכות עתליה ובתה ישראל במלכית איזבל הטפחות. ער ממטר משה של בנינולהרס
 : הבעל בעבודת שנלחם הוא הוא ואליהו וישראל. ביהודה הבעל עבורת שהשרישו הנהוהן

 שמואל היה משה של תורתו נעם ותקן ואזן בדרכיו הלך אשר משה. אחרי שהיה הראשוןהנביא
 וגו'. לפני ושמואל משה יעמד אם א'( )ט"ו כירמיה שנאמר משה. עם הכתובים ושקלוהוהרואה.
 היתה שמואל של וגדולתו 1'(י צ'ט )תהלים שמו בקוראי ושמואל ככהניו ואהרן משהואמר.
 הראשון והמלך הארץ. מן והידעונים האותות הוסרו ידו ועל בישראל. נבואה פרצה ידושעל
 מן והידעונים האובית את הכרית ושאול הנביאים. להקת בתיך לנביא מינהו שמשחו שאולהוא

 התורה דברי נתקיימו ידו ועל הנביא. שמואל מאת שומה זאת היתה ספק וכליהארץ.
 כי וגו' הגוים כתועבות לעשות תלמד לא וגו' הארץ אל בא אתה כי ט"ו( עד ט' י"ח)דברים
 ה' לך נתן כן לא ואתה ישמעו קסמים ואל מעננים אל אותם יורש אתה אשר האלההגוים
 לא כמשה היה ששקול ואעפ"י וגו'. אלהיך ה' לך יקים כמני מאחיך מקרבך נביאאלהיך
 צווה וישעיה כאוב. לבסוף דרש עצמו ושאול מישראל. והבלים שוא אמונות לשרש בידועלתה
 :כרים ובילדי כפלשתים ועננים מקדם מלאו כי יעקב בית עמך נטשתה כי ה' באור ונלכהלכו

 י"א(. )ה' לך יהיו לא ומעוננים מידך כשפים והכרתי אימר הוא ומיכה וי"ו(. ה' )ב'ישפיקו
 ה' לפני אליהו עמד והנה ב'(, )י' וגו' תלמדו אל הגוים דרך אל ה' אמר כה אמרוירמיה
 ברמה בניות נביאים להקת על נצב עומד שמואל שהיה וכשם הגוים, מחקות העם אתלטהר

 שהיה זירדזהו התשבי שמז על הוסיפו כן זע5 אליהו בשם אחר נביא בעם נזרע היה ח41י1
 גלעד;מתושבי
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13 א' מאמרמבוא

 ישראל אלהי ה' הי :אמר זה ועל הנביאים. בני את ומגדל מרבה אליהו היה כך כ'( י"ס)ש"א
 כן ועל מעסוי אליהו הלקח אחרי אלישע עשר וכן ט,1(י ך'ח א'. י"ז )מ"א לפניו עמדתיאשר
 עמדתי אשר ה' חי לנעמן אמר וכן י"ר(. נ' )מ"ב לפניו עמדתי אשר צבאות ה' חי הוא גםאמר
 וכירחה אל שבכית הנביאים בני והוזכרו יריהמ, על בישראל נבואה ופרצה ט"ו(, ה' )שםלפרו
 ספ"ד( רבה ואיכה פ"א רבה ורות מיד רבה )בשה"ש ואמרו הפליגו וחז"ל כ'(, )מ"בוכגלגל
 עובדיה שאמר מה בע:.ן )פכ"א( עולם ובסדר אליהו, בימי שנתנבאו :כיאים רבוא ששיםשהיו

 יד כהן שלטה שלא ובנ.מין כ.הודה שהיו מאלו חוץ י"ג(. י.ת )מ"א וגו' איש מאה ה' מנביאיואחביא
 שה"תה נבואה כל אלא :ביאים. בה היו שלא בא"י ועיר עיר כל לך שאין שם ואמרואיזבל.
 מרובה רוה"ק היהה אל-הו ש:נ:ז עד אמרו פי"ב( )סוטה וכתוספתא וכו'. נכתבה ההורהלצורך

 נאמר לא אדונינו ג'(. ב' )מ"כ אדניך את לקה ה' היום כי הירעת ת.ל קטנים יכולכישראל.
 :פל דכא זאת ובכל וכו'. מהן :מהלקה אליהו וכשנגנז כאליהו הכמים שהיו מלמד אדניךאלא

 כבעל. ה' שם את להשכיח עתליה בתה יד. על ביהודה וקם המרשעת איובל ידי עלכישראל
 ומשח אלישע קם ואחריו ועובריו. הבעל בנביאי להלחם שהתחיל אליהו של גדולתו היאוהיא
 והמית הראש הכהן יהוירע קם וב.הודה וי'(, ט' )מ"ב הבעל עוברי את להבריה נמש. בן יהואאת
 ה:ביאים הדלו ולא לנמרי הכעל עבודת :תעקרה שלא ואעפ"י י"א(. )שם הבעל וכהנ. עתליהאת

 וגבורת- אליהו מעשה גדולת נשארה הכעל, בעובדי להלחם ויחזקאל ירמיה מ.כה עמוסהושע
 עיקרה השופטים בימי גם והעשתונות הבעלים עובדי פשטו שכבר ואף דורות, לדור.בפרסומם

 א"אכ בית מעשה וכל עמרי חקות וישתמר ש:אמף כמו אחאב בית שם על :קראת זו עכורהשל
 האלהים הוא ה' כמ.ש יתיש אליהותו לפרסם מרעים בית על קם אליהו והוא ט.ז(, וי)מיכה
 לאחזיהו יאמר ל"ו(, שם )שם וא' בישראל אלהים אתה כי יורע היום ואמר ל"ט(, י,ח)מ"א
 הוא מי להידיע הוצרך לא וגבורותיו אליהו נדולת שהכותב עד כך כל בעם מפורסם אליהושל ע:.:י היה כך ומתוך ג'(. א' )מ"ב זבוב בבעל לדרוש הלכים אתם בישראל אלה.ם א.ןהמבלי
 ומקלליו; שו:א.ו ובין ומברכיו אוהכ.ו בין ישראל כל כפי היה ששמו עליו, יחכר אשיאל.הו

 עשה. אשר נפלאוח.ו להידיע הכותב שכוונת מוכ.ח סנ:ו:ם אלישע על הסיפוריםאמנם
 אחריו, ההולכים תלמידיו והם :עשו ליחידים אם כי העם בעניני :ונעים אצם אשר בדבריםגם

 מפליא איש בהם כשאירע היתה האימות מדרך כי והיא לדעהי, מיוהד תכלית הסיפוריםולאילו
 לאלוה, אותו ועשי כבדיהו שעשה ובנפלאות בגדולות שומע.ו ואת רואיו את ומבהיללעשות
 ולר:.אל א:פוה. על :פל :בוכד:צר מלבא כארין :בוכר:צר. של חלומו שפתר דניאל עלכמסופר

 כמוזכר לאלוהות התק.פים המושלים את עשו וכן מ"ו(. )ב' ליה לנסכה אמר ו:יחוחין ומנחהסגד
 ועל לאלוה. אותו שיקבלו רומי מלך צוה שני ב.ת כסוף אפילו והרי בהגדות. מקומותככמה
 ואמרו כאלוהות, בישראל :הכבדו לא כן פי על שאף ואלישע אליהו של הגדולות לגו ספרוכן

 אמר לרומי, לו הלך כולו העולם את שמכש כיון רום. מלך א:דריאנום כראש.ת. פ'בת:חומא
 ואליהו מתים מחיה אני הקכ.ה אמר וכו', אלוה אותי שתעשו ס4ם אני מבקש שלו פלטריןלכני
 ואליהו גשמימ עוצר אנ. גשמים. הור.ד ואליהו ה:שט מוריד אני אני. אל אמר ולא מתיםמחיה
 הוא הרבה שחיית מפזי וא"ת וכו'. כן הוריר ואליהו מדום על ונפריח אש הורדתי אזי וכו'.כן
 שתפסו  ואף  וחירם.  מנחריב  פרעה על  וה בענין שם והאריכו . וכו' המת.ם תהיית עד ויחיהחיה
  העם בפי יותר שנור היה  ששמו לפי וה היה אלישע, את הזכירי ולא אליהו  של בגריליתשם
 אלישע  סיפגתי  קיבוץ שתכלית לרעתי, רחיקים  הרברים אין אמנם  שמי, את  הרורש הזכיריעם
 כבדוהו לא אדוניו מאליהו יותר :פלאות שהרבה שאף העגין, לזה ה.תה ברוחו שנים פישהיה
 מ.וחדים. מששים נפלאות ואיפרו דחסידי, פירקא חז"ל גם כחבו זו ולכוכה זה דרך ועלכאלוה.
 שלוחי שהם העם, לעיני שעשו כמופתים כאלה, בדברים להוכיח א:ש.ם קמו שבימ.הםלפי
 ' ובמשנתם. בחכמ.מ שבחר כרוך הדשה. תורה להם וליסד משה תורת לבטלהשם

-- . -  - - -  

 ובתורתו. בה' להאמין ילמדו שמתוכם א'( הסיפורים. מאלה פרטיים למודים הזכירו כהגרשי
 הוא הוא. כבר לז אמור לעולם. וקיים הי שהיה אדה"ר חטא לא שאילו אפשר אדם לך יאמר אםאמרו
 הזא מאר וטוב הארס. למין טבעית שהמיתה שאף רעתם )כי וקיים חי הוא חטא שלא לטוב זכוראליהו
 מאליהו. נגרע היה ולא הקטה. של כפיו יציר שהיה לפי ער ערי בחיים נשאר ארה"ר היה מקום מכלהמזת.
 ראוי היה לא זה אף מיחה טעם טעם לא  זה מה כאליהו. ~גו' כאהד היה האדם הן פכ.א, בב"רואמרו
 כבר היה. נבר לו אמור המתים. אח  לנו להחיות עתיר שהקב"ה אפשר  לך  יאצר אם  מיתהי. טעםלטשם
 פ' והנחומא פ,ג רבה וקתלת פיז  רבה )ויקרא 'חזקא" וע"י אליש? וע"י אליהו ע"י  המחים את לסהחיה
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