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 אליהו. הסתלקות ב'מאמר
 יורה וזאת ובישראל, כיהודה מפורסמת הגרה אליהו הסתלקות שהיתה כתבתיכבר

 איך באריכות מספר ואח"כ א', כ' )מ"ב השמ.ם בסערה אליהו את ה' כהעלות ויהיהסכון.
 ממשה נפלא יותר בענין הוא האדמה פני מעל כהפרדו אליהו ומאורע שאירע. מהאירע
 י'(. ל"ד )דברים פנים אל פנים ה' ידעו אשר כמשה בישראל עוד :ב.א קם ולא עליו שנאמררבינו
 שנאמר וקבורה מיתה בו הוזכרו ו'( שם )שם קבורתו את איש ידע ולא בו שנאמר אף משהכי

 פי' שם כספרי אמרו כי האומנם י'(. )שם וגו' בגי אתו ויקבר ואומר ה'( )שם משה שםוימת
 כן לא אבל מפשוטן, המקראות והוציאו וכו'. למעלה ומשרת עומד אלא משה מת לא וי"אשג'ז,
 ופי' עצמו, את קבר הוא ליב( פי' נשא )ספרי דורש ישמעאל ר' כי ישראל. חכמי רוברעת

 כמשנה סתמו וכן שניה( ברכה )מפרי אמרו אחרים אבל שם. ומת במערה שנכנס הללר'
 יותר אליהו פרידת והנה קברו, השי"ת וכביכול המקום אלא בו נתעסק שלא טפ'א()מוטה
 טרם הנביאים בני ידעו שם הממופר וכפי השמים. בסערה אליהו ויעל נאמר שעליונפלאה
 וקיים הי ונשאר השמימה עלה כי הנביאים בני חשבו ולא מהם, אליהו לוקח היום כיהלקחו

 ויבקשו נא ילכו היל בני אנשיב חמשים עבדיך את יש אלישע, אל שאמרו כמערה. מת כירק
 מצאוהו ולא ימים שלשה ויבקשו וגו' ההרים באחר וישלכהו ה' רוה נשאו פן אדניךאת
 תשלחו. לא אמר רק בשמים וקיום חי אליהו כי להם אמר לא אלישע נם וי"ז(, ט"ז ב')מ.ב

 )שם(: תלכו אל אליכם אמרתי הלא להם. אמר ריקם ובשוכם שלחו. אמר בו הפצירווכאשר

 אלה ידי על העם ניב השרישו הענין וזה נ"נ( מיד )'שעיה זג~' ענדו דבר מקים כתיב ב'( נשא(: ופ'אמור
 הקניה של דבריו gy ומוסיפין גורעים שהצריקים פ"י רבה בדברים ואמרו הנביאים. ממעשההסיפורים
 החורף את הקב"ה ברא רבות. דוגמאות זה על והניאו מלפניו. יראין הבריות שיהיו כדי עוקמו()בהנהגת
 חורף הקיץ את ועשה שמואץ בא וכו' קיץ ההורף את ועשה אליה: בא קיץ. שיהא הקיין ואת חורףשיהא
 yet~wl ;קרות פוקד הקב.ה כיצד עושין. הצדיקים עושה שהקב"ה מה כל שם. אמרו ארר ובסגנוןוכי..

 ועוד וכו'. ימים קרעו ,ye'9w ואליהו ימים קורע הקניה וכר. מתים מחיה הקב"ה נכו. השונמית אתפקד
 שיהיו כדי שככריו את מכבד שהקב"ה ג'( : פעזז( ובב"ר פכ'ט שמואל ובמדרש )שם שונותדוגמאות
 הכבור מלך היא צבאות ה' אמקרא פט"ה בהעלותך )פ רבה בבמדבר ואמרו העם. באזני נשמעיםדבריהם

 מכבירו והלק מתים מהיה הוא וכוי אלהים נקרא הוא כיצד ליריאיו. מכבודו חולק שהוא י'( כ"ר)תהלים
 ופ' וארא פ מוהר"שב הוצאת ובתנהומא נשא. פ' וסוף וארא )כתנחומא לזה דוגמאות ~הרבה וכו'.לאליהו

 הקב"ה של סוסו ומהו סוסו. על לאליהו הרכיב והקב"ה סוסו. על רוכנין אין בעד מלך בהעלותך(. ופ.נשא
 את מפרנס שהקב"ה ד'( שונות: דוגמאות ועור גי(. א' )נחום דרכו ובסערה בסופה % שנ' וסערהסופה
 שמואל במדרש הרצפים. ועוגת הצורבים כענין הארם 'היה ה' פי NYIQ כל על כי נפלא ררך עליריאיו

 עומרין והן מהעונש 'ריאין ואינן לשכר מצפין שאין מאילו הארם שילמור ה'( מצורע: פ' רבהובויקרא
 הוצאת ובתנחומא פכה רבה ובבמרבר מקום. של מצוותיו האדם שיקיים עאכו.כ מקום שלבתפקידו
 למדו הקב"ה להם אמר י'.א( ליה )איוב יחכמנו השמים ומעוף ארין מבהמות סלפנו דרשו. שםמוהרישב

 אמר אליהו. עשה מה וכו'. האחר הפר לכם בחרו הנעל לעובדי אליהו שאמר שבשעה אליהו. שלמפרו

 לשם וא' לשם א' גורלות עליהם והטילו אחר מרעה על הגרלים אחת מאם תאומים פרים שני בחרולהם
 ונביאי הבעל נביאי כל נתקבצו הבעל לשם שעלה והפר אחריו. נמשך מיד אליהו ש5 ופרו וכו'.הנעל

 פר פר אליהו א,.ל וכו'. הפר השיב עמהם. לך לו ואמר אליהו שפתה עד רגלו. את לזוז יכלו ולאהאשרה

 מתקדש כך שעמי אותו על מתקרש הקניה של ששמו שכשם עלילה. 'מצאו ואל עמהם לך תירא.אל
 נתן אשר הפר את ויקחו שנ' בידם שתמסריני עד מכאן זז איני שבועה מיעצני אתה וכך לו אמר;ליך.

 אמר יחכמנו. השמים ומעוף ארץ. מבהמות מלפנו כחיב לכך וכו'. אליהו להם. נתן ומי כ"ו(. י"ח )מ"אלהם

 ומה וכו'. אליהו את מכלכלין שהיו העורבים מן למרוהקב.ה
 שמגדיי

 אכזרי שהעורב הוא. הפלא זה
 בלחם הנביא את פרנסו האכזרים ואיו בהגדות. שמפורכם כמו מפרנסם. ואינו ילדיו על אפילובסב?
 רחו5ין ובגמרא )פל"ג( ונביר שם במדרש זה על שדברו כמו דיהושפט. או דאהאב טבחי מבי אםובשר.
 בב"ר זה על שדרשו ער המבול. ממי העורב שניצל מעת כך נגזר שכבר אמרו. המופת ולהגרלת ע"א(.)ה'

 עד לו אמר אימתי. לו אמר לו. להצטרך העולם שעתיד קבלו )לנח( הקב'ה א"ע ושוב. יצוא ויצאשם
 מביאים והעורבים שנ' לו מצריכו ואני העולם את ולייבש לעמור א' צדיק ;תיר הארץ. מע5 המיםיבושת
 הרלב"ג שסדרם )וכמו מאלה יותר ועוד הכיפורים. 'טל מפשוטן באמת יוצאים הפרטים ואילו . וגולו

 של מפשוטן יוצא שאינו פריס הסני ע5 שספרו סמה חוץ תועליות(. י"ר ~cnu כ"ט ;ד ט"ו מןבתועליותיו
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 בסערה ה' העלהו רק הארץ כל בדרך אליהו הלך לא הסיפור של פשוטו כפיוהנה
 האל הכנימו כי חכמינו נם המונינו ודעת וז"ל, הרד"ק שכתב וכענין וקיים, חי ונשארהשמים
 הם עשרה כי ובררש שם. חנוך הכניט וכן החטא. קורם אדה"ר שהיה כמו גופו עם עדןבגן

 לעפי(. גופו ושב שמת אמר להלן שאעתיקהו מלאכי לם' בפירושו )אבל לנ"ע ח.יםשנכנסו
 עניני כל והשוכים וויל. בהם וחי אותם יעשה אשר בפ' מות אחרי בפ' הרמ"בן כתב כןוכמו

 כאשר בלבד. בבוראם ומחשבתם וכוונתם גוף בעלי אינם טאילו עליו משניחים ואינםהעוה"ז
 באל.הו בכתוב כנראה ובנפשם. בגופם לער יחיו הנכבר בשם נפשם בהרבק כאליהו העניןהיה
 את שהזכירו מה והנה המתים: בתח"ת העוטדים העוה"ב ובבני בחמך במדרשים שבאוכסו
 כפימוסן נכנס אם עליו דנו זה, כעמן שם רכה כבראשית שהרי בזה. מסכימים חז"ל כל לאהנוך.
 פירש לא הרר"ק שרוכיה והדרש ענין. באותו עה"ח כרשיי ועיי' רשעים. של או צדיקיםשל
 ירד. כן חנוך הן ואלו בנ"ע בח.יהם נכנסו תשעה שע. ספ"א זוטא ארץ ובדרך מדרש.באיזו
 ר' של כנו ויעבץ הכושי, מלך ועבד צור, סלך וחירם אברהם, עבד ואליעזר ומשיח.ואליהו
 בפ' בילקוט והובא לר. בן יהושע ר' אף וי"א אשר. בת ומרח פרעה, בת ובתיה הנשיא.יהודה
 הדרש אולם עשרה. ולא תשעה הם והנה ריב"ל. תחתיו ונכנם חירם הוציאו וי"א הגי' ושםחנוך,
 ברלא תניע הרפ"ק חלה ועכזם  הנוכרים. אלו עם אליהו את שמשווה קוראיו את מתמיההזה
 הבסים על רק מכוססת אינה חכמינו וגם המונינו רעת ואם כתיבאי ברלא  כתיבא כלו'תג.%,
 ת"ר ע"ב, קכ"א רב"ב ברייתא להביא לו ה-ה ומוטב בשערה, תלויה היא הנה התשעה אלושל

 אליהו עמרט. את ראה השלוני אחיה וכו' אדם ראה מתושלח כולו, העולם כל את קפלושבעה

 מאיזה פיוטים דברי שיהיה בעיני רחוק ועש הרורש. שם בו נזכר 51א סתמי המאמר זה והנההמקראות.
 ספר שהכותב אלא oo~ltnl. נודע היה אליהו ש5 ענינו שהרי העם. בהגדת הוא מקורו אמנםדרש,.
 לנביאי אליהו יאמר נאמרו. עליה רמז ואעפ'.כ לו. שהיה טעם מאיזה סיפרה ולא ההגרה זו הזניחמלכים
 ההגדה ותהיה להם. נתן אשר הפר את ויקהו אמר. ואה"כ וגו'. ראשונה ועשו האחר הפר לכם כהרוהבעל
 ענינה אשר אחרת הגרה כאן ואביא כמדרשים: ההגרה לנו ונשתיירה שבכתב, לתורה שבע"פ תורהכעין
 ה' חי וגו' אליהו ויאמר כתיב רבריה. 5פי רק הפסוקים יובנו ולא העם. בהגדת עתיקה שהיא עליהמעיד
 כל א'(. י"ז )מ"א דברי לפי אם כי ומטר טל האלה השנים יהיה אם לפניו עמדתי אשר ישראלאלהי
 אמנם הן שאמר. מה ואמר אליהו שנתקצף עד חסלך אליהו בין ומענות טענות הין באילו הואהסגנק
 ראוי והיה מזהית. שהיה שמענו לא הנביא מפי אבל אחאב. של מחטאותיו לזה הקורם מהסימןירענו
 מתמיה זאת הם מזהירין. כן אם אלא עונשין אין שהרי עליו. גזר ואחל והזהירו אליהו שבאלזמר
 חדימר תל בי. 'היה אם ה' אמר כה שיאמר ראוי והיה דברי, לפי אם כי באמרו. כעצמו הדברשתלה
 שספר הקורם בסימן וכשנסתכל וניניהם. שהיו הדברים המשר שחסר ר5 רישא. קטוע נדיבור נראההזה
 ולא געמור 1ג1' אליהו ויאמר אמר וע"ז הו' האלי בית חיאל בנה בימיו וכתב הפסיק אחאב חטאתאת
 הכל. את חמיישרת הגדה אתנו יש והנה אליהו, של ולקצפו אחאב של להטאתיו חיאל של ענינו מהנדע

 והיא ג'( אות במ"ע )ועיי"ש קפ'ה צד פ.ח זוטא באליהו בקיטועקצתה
 בסגני

 בבבלי יותר ושלימה אחר
 חיאל בנה בימיו כתיב שם. אמרו פ.י. סנהררין בירושלמי היא מינייהו עריפא אמנם ע"א. קי'גסנהדרין
 במאורעותיו זספרו כאחאג הדבר הכת~נ תלה למה )פי מבניסק ויריתה 'הושפט מ, חיאל וגו'. האליבית
 אלא יהורה(. למלכות והיא היה. מבנימין ויריחה היה 'הושפט של במלכות חיאל הלא וגו'. בימיוואמר

 וגו' התשבי אליהו ויאמר כתיב כמקולקל(י הדבר r's~nP )כלו' חייב ע" והונה שאי ע"י זכותשמגלגלק

 nS'S איל אפין. 5יה חמי איזי9 הם רבה גברא היאל הדין הקכ'ה אסו אלא זה, אצל זה עניין מהוכי
 דמכעס'ן מילין אמר'ן )וא'נון( וינון ילך( היין אמר. עצמו )כלפי מיזל דנא איל למה א"ע מיזל. אנא()לית
 ואשכחון אזל מקאם. אנא גור ראת מה כ5 ל' דמכעסת מלה אמד'ן ואין איל מיסנול. 'כו5 ולינהלך

 מיל' דמקיים דצדיקיא איההון הוא בריך אמר וגו'. לאמר ההש בעת יהושע וישבע קרייא. בהןעסיקין
 לון אמר משה. ליה אמרין 'הושע. או משה ממי. גדול מי וכ' אחאב 5ון אמר אחאב. תמן והוהדצייקא.
 אותה. עבדתי שלא בעולם עץ הנחתי ו5א הו' השמים את ועצר וגו' לכם השמרו כתיב משה שלבתורתו
 אם אליהו א"י מקים. דיהרטע ומילוי קמן לא דמשה מילוי בדרי. אתון בעלמא דאית ונחסן טבןוכל

 שם על בנה אחרת דגר דחקו נכבלי והנה דברי. לפי אם כי ומטר מל וגו' ישראל אלהי ה' היכרבריך
 בעיקר אולם גו'. טמיא בי בשימא למשאל ואליהו איחו אחא הוה. שושבינה דאהאב שם ואמרויריחו.
 ואת אין דורש. אינה שם ע4 ולא סתם הם מקום ובכל האגדות. כל מסכימי; לאליהן אהאנ שכיןהדברים
 לשייכות מסכימים כולם ועכ"פ והתם. הכא הסגנון בה נשתנה המסורת וכטבע היא. הגדה שמסורתאלא

 : עבדו דגר את מקים ה' כי אחאב יידע אשר בעצמו הרבר תלה שלכך מורות וכולן וגו'. היאל בנה בימיוהסיפור
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 בזמנן. שנזכרו אינך כמו ובנפש. בנוף קיים שערוין שפשוטו קיים, ועדיין השלוני אחיה אתראה
 חי הוא היכן שאלתנו ואין יחידים. לאנשים ובהתגלותו אליהו של בקיומו הגדות הרכה כןוכמו
 משה אף הארם ככל מיתה טעם טעם אם דבר של עיקרו על אם כי אחר. במקום או ערן בנןאם

 לה' שמים השמים אמקרא יוסי ר' בשם שנכו פיד דבחורש מס' דיתרו ובמכילתא לא. אורכינו
 למטה הכבוד ירד ולא למעלה ואליהו משה עלה לא ט"ז( קטיו )תהלים ארם לבני :תןוהארץ
 יודה אמנם מפשוטו, השמים בסערה אליהו ויעל המקרא והוציא י"ז(, אות במ"ע )עיי"שוכו'
 ובשנה )בפייז( שנינו יוסי. לר' מיוחם שהיא עולם. בטהר שהרי מ.תה. טעם אליהו טעםשלא
 ער  נראה ואינו שניה תגנו  תראה המשיח.  מלך שיבא ער  נראה ולא אליהו נגנו  לאחזיההידנית
 מכתב אליו ויבא פרק. באותו ושם כולם, הדורות כל מעשה  כיתב  הוא ועכשיו  ומנונ. גוגשיבא
 למאורעו קרא הנה משנגנז, שזים שבעה לאליהו היה כבר י"ב( כ"א )דהי"כ וגו' הנביאמאליהו
 מעשה כותב הוא עכשו שהרי והיות קיום לו מודה אולם לשמים. עלייה ואינו נוינה אליהושל

 של מהתגלותו הסיפורים אלה כל שלדעתו מראה וכו'. נראה ולא שאמר ומה כולס.הדורות
 לכלל פרהסייא בהתגלות נראה שאפו דבריו. לפרש שיש או פ.וטימי דברי אלא אינםאליהו
  נשמות ככל נמצאת היא שהרי הגניזה. ער, שנבאר וצריך ליחידים: נראה הוא אבלהאומה

  הכביד כסא תחת גנחות צריקים של נשמתן  אומר אלינור ר' ע"ב,  קרב )שבת רתניאהצריקים.
 11 וגניזה כ"ט(. כיה )ש"א וגו' אלהיך ה' את ההיים בצרור צרורה ארוך נפש והיתהשנאמר

 והרוה כשהיה הארץ על העפר וישב ז'( )י"ב קהלת שאמר וכמו הנוף. על ולא הנפש עלנאמרה
 ינוחו שלום יבא אומר צדיקים של נופן על אמרו, בשבת ושם נתזה, אשר האלהים אלתשוב
 אמרינן עוד וגוי, צרורה אדמי :פש וה.תה אומר הוא נשמתן ועל ב'( נ"ז )ישעיה משכבותםעל
 פמיא אובא הכבור כסא תחת נשות צדיקים של נשמת; אמריתז אבהו לר' צדוקי ההוא א"לשם
 נופו חודש י"ב כל דתניא הוה. חודש עשר שנים בתוך התם איל בננידא, לשמואל אסקיהיכי
 ובמפרי יורדת. אינה ושוב עולה ונשמתו בטל הנוף חידש י"ב לאחר ויורדת. עולה ונשמתוקיים
 :תון שאדם זמן שכל בידך יהיה זה סימן אומר ריה"נ של בנו ר"א שנינו. קליט( )פי' פנחספ'

 שנ' באוצר :תונה מת י'(, י"ב )איוב חי כל נפש בידו אשר שנ' קונו. ביר פקודה נפשובחיים
 וההגדות הסיפורים אלו כל יהיו לא הדברים אלו לפי והזה וגו'. צרירה אדוני :פשוהיתה

 שוב עולה שהנשמה שכיון פיוטים, דברי רק חודש י"ב לאחר מיתתן לאחר הצדיקיםמהתגלות
 על אף וכתבו, ונשמתו( בדיה ע"א קנ"נ )שם התוספות כעלי זה על עמדו וכבר יורדת,אינה
 דחזקת בואה דר' מעשה וכההוא ה יאש' בר רר"א דלעיל ההיא כי יורדת היא רוצה כשהיא כןפי

 קיומו יוסי לר' פנים כל ועל ובב"מ(. בברכות הנדות הרבה אלו על להוסיף )ויש וכו'הבתים
 נעלה מיוהדת מדרנה לו יש קיום שבאותו אלא כנפש. קיום אלא כנוף קיום אינו אליהושל
 אליהו בשתים. גבריאל באחת, מיכאל תנא ע"כ(י )ר' בברכות שאמרו וכענין הצריקים.מכל

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

 אלי :ראה חזון דניאל שאמר וכמו שיראהו, מ. יראהו אשר ופהתלבשות בחזיון היאוההתגלות
 ואומר כ.א(, ט' )שם בתחלה בחזון ראיתי אשר נכריאל והאיש וב'(. א' )ח' בחזון ואראהונו'

 הקיום הוא יכחישהו ואשר יוסי. ר' גם יודה ולזאת ו'(. י"ב )שם וגו' הבדים לבוש לאישויאמר
 והוציא כשהיה, הארץ על העפר וישב הארץ צתנה ארם לבני כי לשמים. נופו ועלייתבנוף
 אולם אלה, בכסו ממפרים שהיו אדם בני בלשון הכתובים שדברו מפשוטן. הממראות יוסיר'

 תוכן גילה עצמו הנביא לאליהו המיוחם שלפנסו אליהו ובסדר אחר. לענין הוא הכתוביםכוונת
 דבר מתוך אלא מחבירו אדם יפטר אל הסתלקותו, בענין כ"ג( צר )פיה אמר הדברים.של

 מלאך וכשנשתלח וכו'. ד"ת אלא דיבור ואין ודבר הלוך הולכים הם ויהי שנאמר וכו'הלכה
 עוסקין הם רבש"ע לפניו אמר בד"ת, עסוקין שהיו ומצאן בא לשחתן אלישע ועל אליהועל

 אש. רכב שניהם. בין ויפרידו אש וסוסי אש רכב ותה שנאמר בהן לשלוט יכול אני ואיןבד"ת
 תמימה ה' תורת שנ' תורה זו אש והנרות, הלכות משנה אש. וסוסי וכתובים, נביאים תורהאלו
 חזר אלא שניהם, כין ויפרידו ת"ל ומה גיהי:ם(. של מחמתו מצלת שאשה במ"ע )עיי"שוגו'

 אותן שביזיתי ביזיון דיין בעולם, רוח קורת לך עשיתי רבש"ע לפניו, ואמר הקב"ה לפניועמד
 אדם בני שני אמרו מ.כן שניהם. בין ויפרירו :אמר לכך לכאן, ואחד לכאן אהד אותןודחפתי
 הלוך הולכים הס ויהי שנאם,- בהן לשלוט יכול רע דבר אין בד"ת ועוסקין בדרךשמהלכין
 הכתוב לך שפרט אלא פוסים. ולא רככ לא כאן ואין מפשוטו המקרא כל הוציאו והנהודבר.
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 האדם על מג'נין שהם בד"ת כלו' אש. וסומי אש רכב והנה הדיבור, היה ובמה ודבר.הלוך
 שאמרו וכענין י"ד(, י"ג )מ-כ ופרשיו ישראל רכב אלישע על שנאמר כענין והוא ורכב.כסוס
 היה שלא חסדא דר' הא כי המות, ממלאך קולטין תורה דכאי יוחנן, דר' אליכיה ע"א( י')מכות
 בזה וכיוצא שהפסיק. שאירע עד מגירסא פומיה שתיק הוה דלא בו לשלוט המות מלאךיכול
 הסערה יוסי ר' לדברי והנה ע"א(. פיו )ב"מ נחמני בר וברבה ע"ב( ל' )שבת המלך בדודספרו
 ואם במערה. אליהו של מפו שטת אלא והפרידן אותן שביזה די היה ולא המלאך. היההוא

 בחטאם ואהרן משה אף אומר אלעזר בן ריש התניא בחטאו שמת ע"ב( נ"ה )שבת אמרובמשה
 במשה שנאמר מאליהו יותר היה שמשה באליהו, כי אף וגו', בארץ צדיק אין ארם כי וכו'מתו
 ' : רבתי( טפסיקתא וי צד לעיל שהבאתי )כמו פה לך מה לו נאמר ובאליהו עמדי עמוד פהואתה
 קנאה. כשאול קשה זוטא שה"ש במדרש שאמרו אליהו, את בו שמנגין מה באמת :מצאוהנה
 לילך לאליהו לו היה וגו'. קנאתי קנא שנ' ישראל, כנגד אליהו שהכנים הקנאה היתהקשה

 לך בקשח צורכך הקב"ה איל כן. עשה ולא ישראל. על רחמים ויבקש אבותיו שעמדולמקום
 :צטווה שע" שבאותה באריכות. קפ"ו( )צד זוטא אליהו בסדר לפגינו והוא רמשק, לררכךשוב
 רבה ובשה"ש לעשות, יכול איי שבדעתך ומה לו. ואמר תחתיך. ל:כיא תמשח וגו' אלישעואת
 כי וא' קנאתי קנא י'(. ל' )משלי אדוניו אל עבד תלשן אל סימון ר' דרש וגו', תיאוני אלפ"א
 איל לך. איכפת מה ואת :ביאי איל )שם(. בחרג הרנו :ביאיך ואת מזבחותיך. שמאמזבחות. איל )שם( הרסו מזבחותיך את בריתך. שמא בריתי. הקב"ה איל י'( י"ס )מ"א בריתךעזבו
 מראשותיו והנה ויבט תמן כתיב מה חמי תא )שם(. לקחתה נפשי את ויבקשו לבדי אניואותר
 דלטוריא שאומר מי בקל פיות רצוץ פה, רוץ אישב"נ רצפים. הוא מה ו'( שם )שם רצפיםענת
 איל הרע, לשון ישראל על אליהו שאמר שעה ובאותה וכו' הדא מן לה מ.ית. יותן ר' כנייעל

 דמשק מדברה לררכך שוב לך ההיד אלו את וקטרג בא אלו את מקטרג שאתה ער אליהוהקב"ה
 קמי אליהו אתע:יש מה על ת:ינן והא וז"ל, זה על רמזו ע"א צ"ג לך לך ובזוהר טיח,)שם
 דאליהו מלה האי גרם מה חזי תא איתא. ע"ב ר"ט ויגש ובפ' בנוי, על דלסורא דאמר עלקוביה
 למסכלך עלמא יכיל רלא ולהלאה מכאן קוביה א-ל וגו' אלפים שבעת בישראל והשארתידכתיב
 ואת נשא בני לגבי אתרא נביאה יהא תחתך לנביא תמשח שפט בן אלישע ואת :שא בגיעם

 אומן שאצו מי חלק הזה האגוז אגוז. גנת אל ד"א )פי"א( רבתי ובפסיקתא לאתרך.תסתלק
 את שמשרת מי כל כך היתו. יפול שלא עצמו את לשמור שצריך :ופל. הוא מיד בולעלות
 וכו'. ואליהו וישעיה משה כגין ידיהם. מתחת שלו את לטול שלא עצמו לשמור צריךישראל
 תחתיך. לנביא תמשח מחולה מאבל שפט בן אלישע ואת ונאמר וגו' בריתך עזבו כיאליהו
 דשובה. רבתי בפסיקתא ושינו זכות. עליו ללמד חז"ל הוכרחו אחאב עם ענינו תחלת עלואפילו
 ישראל את אליהו כשראה וכו'. אכזריים היו לא ח"ו היו, אכזריים אליהו ועל הושע עלאומרים
 באהבה הוי שחת. לבאר יפלו ולא ברעב שנים נ' יהיו מוטב אליהו אמר אחאב אחרטועים
 דחזא דכיון דמיטרא, אקלידא ליה דיהבו אהא ע"א( )קי"נ וכסנהדרין כך, אליהו להםעשה
  של המפתח  שיחויר הדבר לגלגל )רשיי צרפתה לך קים איל בעלמא צערא דאיכאקוביה
 האי אייתי ליה אמרי המתים. דתהיית אקלידא ליה למיתן ההמי בעא וגו'. האשה בן הלהמטר(,
 ונו'. ה' חי ואמר אחאב על )שכעס קפדן הוה אליהו אבא כצפורי יומי ר' דרש וכו'. האיושקיל
 מר, אתי לא אמאי איל אתא כי אחא. ולא יומי תלתא מיניה איכסי גביה למיתי רגיל הוהרשיי(.
 של משיטתו האגדות אלו כל רחוקים וכמה מר: קפיר דקא רקמן יא איל לי. קרית קפדןאיל

 בעלי אעם כאילו עליו משניחים ואצם עוה"ז ענקי כל והעושים שאמר שהזכרתיה.הרמיכן
 הנכבד בשם נפשם בהדבק באליהו. הענין היה כאשר בלכד בבוראם ומחשבתם וכוצתםנוף

 ביניהם וא,, בררך שמהלכים ת.ה שגי כרכיה בר אלעאי ר' בשם שם דאמרינן ע"ב י' תענית זעייי1
 הינזר ליבא הא דיבור דאיכא ט;מא 'מניהם. בי; ויפרידו וגו' הולכים המה זיהי שנ' לישרף ראוייןד"ת
 וכלו, לישרף. ראויין זמירה בטלים דברים מדברים היו שהם מדרש ויש בתו' שם וכתבו לישרף.ראויין
 רכב בהם שיפגעו ראז"ן והיו בטלים ברברים הלכים המה זיהי אלא הגמרא. על חולק אינו זהשמדרש

 לכאן זה שגדהפו ביניהן ויפר'רו אלא נשרפו לא כך ירי ועל בד-ת ודבר הלוך היו ואה"ב אש. וסוסיאש
 אלא לשחת;. אלישע ועל אליהו על מלאך שנשתלה שאמר שלפנינו המאמר ענין שכך ונראה לכאן.וזה

 בטלים הדברים אותן ואזלי ר.ח. הם אש ופזמי אש ורכב המשהית. הטלאך היא הסערה שלפנינושבמאמר
 את יתן הוא האלהים כי ואת. ;4 אליהו ותשונת אלי ברוחך שנים פי נא ויחי אלישע שאמר מההיו
 נביאיו. עלרוחו
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 של חמרו:ות לאליהו יחסו שהרי וכוי, באליהו בכתוב כנראה ובנפשם בגופם לעדיחיו
 בהייהם ש:כנמו כחכיריו זכות איוה משום הוא הנוף. קיום גם לו שמיחמים ואלה נוף. כעלישאר
 שנשלח שאמרו מתמיהין. הדברים אין מוף סוף הכושי,י מלך ועבד אברהם עבד כאליעירבנ"ע
 הרוח ונשא בסערה ומת צדיקים. משאר :כבדת במעלה :פשו קיום הוא וקיומו לשחתו,מלאך
 יררליו שלא והוא לשניהם. אהד טעם ואולי משה, קבורת :עלמה כאשר והעלימו גופואת

 מ ם ו-א ויח.. פי בב"ר שאמרו וכמין המתים, אל לדרוש לעם מקום ויתזו מותם. אחריאליהם
 כך העובר מן שנפרעין שכשם ע"ז. אותו יעשו שלא במצרים יקבי שלא אביו יעקבבקש
 : י"ב( י"ס )שמות שפטים אעשה מצרים אלהי ובכל דכתיב הנעכר, מןמרעין

 תנחומא לר' שנמצא כפש. נוף בקיום שנשאר היא חכמתו קצת שדעת האמתאולם
 וב'. א' ט"ו צד כ"ז( אות במ"ע עיי"ש מקומות בשאר רב )והוא פיה רבתי בפסיקתא אבאבר
 עלה מי ד"א וכו'. השמים במערה אליהו ויעל שנ' אליהו זה ד'( ל' )משלי שמים עלה מיד"א
 וזה ומשה, אל.הו על המקרא כל שם ודורש וכו'. האלהים אל עלה ימשה שנ' משה זהשמים
 עלה שמשה וכשם שמים, עלה ואל.הו שמים עלה שמשה אלא יום. כר' דלא מ.ל וראיהדורש
 שהבאתיו הרלב"נ וכדעת פ:חם הוא שאליהו הדעות לאותן ובפרט בנופו. אליהו עלה כךבגופו
 ראיה משיאין והם העולם, את שקפלו מהשבעה אחד והוא ובנפש. בגוף הוא שקיומוודאי

 אלוה עצמו שעשה לחירם הקב"ה ושהשיב מת. היה לא אדה"ר חטא לא שאלמלאמאליהו
 לעיל(. זה כל שהובא )כמו המתים תחיית עד ויחיה חיה הוא אליהו הרי הרבה שחיהלפי
 בנ.ע האל הכגיסו כי חכמינו נם המוזינו ודעת בלשונו. שתפם הרתק עם נמכים לא אםהנה
 כמבואר:נ חכמתו קצת דעת שכך היא אמת אבל וכו'. גופועם

 תמותה. בני מכל :כבדת יותר במעלה הוא אליהו של קיומו שיהיה איךיהיה
 בכתוב עליו שמפורש כמו עמו לצרכי מעיריו שם האדמה פזי מעל הפרדו אחר אףוהוא

 ודבר וגו'. ה' אמר כה לאמר הנביא מאליהו מכתב אליו ויבא יהורם. במלך י"ב( כ"א)דהי"ב
 שנים שבע לעיל( עולם בסרר )כמבואר זה והיה בו, ימות אשר חליו את לו סבא רעהעליו
 ואולי :בואה, של זה כתב לו בא לשמים שעלה לאחר לרשיי המיוחס הפי' ולשון שיגנז.אחר

 רכרי הבאתי וככר אח"כ. ל.הורם לו שבא אלא לשמים שעלה קורם כתבו שאליהוכוצתו,
 ברוח אליהו :נלה כי זה וענין שעלה אחר היה זה כתב. והצדיק וו. דעה שסותר לעילהרלב"ג
 המכתב ויביא במכתב שיכתבו לו ואמר הזה המכתב דברי בפיו ושם הנביאים מן לאחדהנבואה
 מן לו בא המכתב שזה יהורם שיחשוב כדי אליהו. אליו שולח המכתב שוה לו ויאמרליהורם
 שעלה אחר היה שזה ראיות הביא ואח"כ וכו'. עשה גדולה רעה כי וירע לבבי ויכניעהשמים
 ואין מעליז שאינן דברים הם הכותב, בעצמו אליהו היה שלא לפרש שצדד מה והנההשמ.מה.

 הדברים אחר ויחי פל.ג. בפדר"א והוא מתמיה. עוון לו שמייאסין נפלא דבר כאן ואזנירי
 אלא בני. ומת על' עזזני והוכרתה המטה בתשמיש א5י באת האשה לו אמרה האשה. בן חלההאלה
 כ5 ל' די 5א רג'ם"ע. ואמר הקכ'ה לפני והתפלק אליהו ועמד בני. את 5י ותן א5' שהבאת מהטו5

 וכוץ לעקשני ע5י דברה בנה צרת שמתוך יזרע שאזי הזאת האשה אף אלא ראשי וע5 עלי שעכרוהרעות

 שכא שהשרתו אלא בזדון דברה לא האשה גם אכל לעקשו. כדי היתה שקר של שעלילה ווראיוהנה
 מי טוב ועכ"פ בהלום. כך לה שנראה ואפשר בנה. מת וע"כ ובקומו בשכבו ירעה 5א והיא בשינהאליה
 דרך הזוהר ולבעלי י להשדו. מקום נתן הפחזת לכל שהרי בו. ואי; שנחשר ממי מעולם נחשדשלא
 לסלקא אבהו יכיל היך וכי וכו' אליהו דא שמים. עלה מי ע"א. קצ"ז ויקהל בפ' וז"ל הענין. בזהאחרת
 ויעל אמרת זאת ;למא דהאי מגופא כחרדל גרעינא אפילו למסנן יכ5ין 5א שמים כו5הו והאלשמים
 וב, וגו' ויינן בתוך משה ויבא וכתיב סיני הר על ה' וירד דא כגזונא אלא השמים. בסערהאליהו

 אשא לגבי - אתקר ובעננא וכו' בלבושא דאתלבש כמאן עננא גו דעאל וכו' דמיני בטורא הוהקוביה
 סערה היא -, ביה ואת5ביש סערה בההיא דעאל בסערה אליהו ויעל דכתיב אליהו למקרב.ויכיל
 . יהא רוהא דע5מא. הקרות באינון דאמר דאדם בספרא אשכהנא ורזא לעילא.וסליק

 וגופא גטערה. וישתאר גופיה ~ישתכלל יסתלק. גופא ובההוא שמיה. זאל'הו בגופא ויתלבשבארעא
 סערה. נההוא דישתאר גופא בההוא יתלבש יהות וכד מלאכי. גו למהוי ליה יזדמן אתראדגהורא
 בר הוה לא וירד. שמים עלה דמי רזא היא ודא לעילא. ימחזי אחרא ובגופא לתתא. יתחזי גופאובההוא

 מה אליהו. -% בנו שם ומה אליהו. דא שמו מה וכו'. לתתא ונהית לעילא סליק ראי אליהו בר וכו'.גש
 שמיה. ודליהו נסין ליעבד שניחא ואתעכיד לתתא נהית כד בנו שם ומה אליהו. לעילא סליק כדשמו
 המלאכים. התלבשות בענין רב"ט פקודי פ'ועיי"ש
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 הבדל אין גם מפיו. כותב שיה"כ לאחר אומר או בעצמו בירו הכותב בין הבדל שא.ןמורירין,
 כאן טוף סוף לכתוב, הנויו הארץ על הנביאים מן לאחד שנגלה או בשמים אליהו כתבואם
 שהוא נכתב, אופן ~איזה לנו הוא ואחד מהארץ, הסתלקו אחרי הנביא מאליהו מכתב רואיםאנו
 זה כענין באמת י"-והו הגדה ובעלי וצדיק. נביא שום בשם בו כיוצא לנו שאין מה נפלאדבר
 אמר ט"ז( צד שהזכרתיו,לעיל )בפרק עולם סדר ובעל מעלה. של בכה וכותב המופרשהוא
 רבה ובויקרא זכ,.ונות. טפר לכותב אותו עושה שהוא הרי כולם. מעשה כותב הוא ועכשיועליו,

 מצוה עושה אדם היק לשעבר לוי ר' כשם דסכנין וריי כהן ר' אמרו )פיה( רבה וברות)פל"ד(
 והקב"ה ומלך'המשיח, כותבה אליהו כותבה. מי מצוה עושה כשאדם ועכשיו כותבה,והנב.א
 זכרון ספר ויעזב וישמע ה' ויקשה רעהו אל איש ה' יראי נדברו אז הה"ר ידיהם עלחותם
 241כנלרנ2:ן אדא. רב כר רבה ואמר גרסינן ע"א( )ע' ובקידושין ט"ז(. ג' )מלאכי וגו'לטיי
 כוללם על ותנא רוצעו, והקב"ה כופתו אליהו לו הוגנת שאינה אשה הנושא כל המנבא, א"רסלא

 את, ולפונם זרעו את לפונם לו אוי חותם, והקב"ה כותכ אליהו רשיי( וישראלים, לוים)כהנים
 / עלותו אחרי מכתב שכתם שמצאנו שהזכרתי. המקראות על הוא הדברים של ויסודןמשפחתו,י

 אנכי הנה נאמר  ואה"ב וגו', לפניו זכרון ספר  ויכתב נאמר וכמלאכי יהורם. מלך אללשמים
 את הכותכ הוא הוא שאליהו שבעם, הנדה ממורת עפ"י  והיא הנביא. אליה את לכםשולח
 : הזכרוןספר

 לב התמרמר הנביא מלאכי בימי ופירושה. מלאכי ב:בואת הפרקים אלהואסיים
 הראש הכהן על וגם ומדי. פרם מלכות מטעם בראשם היה אשר הפחה הוא הארון עלהעם
 את שמרו לא אשר כפי העם בעיני ושפלים נבזים והיו הלוי. ברית הברית מלאך הואאשר
 מבקשים הם כאשר אדון להם שיהיה יבואו לימים ומקוה ומצפה מיהל העם והיה ה',דרכי
 מלאכי שלח הנני ואמר, זה על והבטיחם מלאכי להם ונבא חפצים, הם כאשר הראשוכהן
 אתם אשר הכרית ומלאך מבקשים אתם אשר האדון היכלו אל יבוא ופתאם לפני דרךופנה

 הוא כי בהראותו העמד ומי בואו יום את מכלכל ומי א'(. )ג' צבאות ה' אמר בא הנהחפצים
 היוצא עתק ודברי הרעים מעשיהם על בתומחות מרבה ואח"כ ב'(. )שם וגו' מצרףכאש

 ה' לפני זכרון ספר וש:כתב ודיבורם. ה' יראי של בשכרם מנבא ואח"כ ט"ו, פסוק עדמפיהם
 לאשר אלהים עבד בין מה ויראו אותי. העבר בנו על איש כחמלת עליהם יחמל כי ה',ליראי
 אותם ולהט קש רשעה עשה וכל זרים כל והיו כתנור בער בא היום הנה כי ואמר עבדו,לא
 אפר יהיו כי רשעים ועסותם וגו' צדקה שמש שמי יראי לכם וזרחה י"מ(, )שם וגו' הכאה.ום
 כ"כ( )שם וגו' עברי משה תורת זכרו מזהיר. ואה"ב וכ"א(. כ' )שם 1ג1' רגליכם כפותתחת
 אבות לב והשיב והנורא הגדול ה' יום בוא לפני הנביא אליה את לכם שלח אגבי הנהומסיים
 ופירש, הדברים סתם רשיי הם. כזה שנאמרו והפירושים וגו'. אבותם על בנים ולב בניםעל
 הרשעים. מן דרך. ופנה ברית. נקם נוקם הברית. ומלאך הרשעים. את לכער מלאכי, שלחהנני
 להיותו יתכן מלאכי. שולח הנני פירש. והראב"ע המשפט. אלהי מבקשים. אתם אשרהאדון
 מצרף. כאש הוא כי כפול. הטעם כי חברית מלאך הוא הכבוד הוא האדון. יוסף. בןמשיח
 פירוש אחתום ועתה כתב. ובסוף באש. השלישית את והבאת. זכריה כנבואת הנבואה זאתהנה
 בן יהורם כי כתוב ומצאנו אחאב. של בנו אחזיהו בימי שהיה מצאנו אליה. בדבר הספרזה

 על מים יצק אשר שפט בן אלישע פה שם וכתוב הנביא. אלישע נאתן שאלו ויהושפטאחאב
 לא כי ועוד מים. יוצק הכתוב אמר לא כי השמימה בסערה עלה כבר כי לאות וזה אליהו.ירי

 בימי יהושפט מות אחרי מצאנו והנה עלותו. ער ששרתו אחר אליהו מעל אלישענפרד
)אחזיהו(

 ניהורם~
 אליו. ושלחו כתבו אז כי יורה וזה הנביא. מאליהו מכתב אליו ויבא כתיב ננו

 ספק ואין אליהו. שהניח מכתב אליו ויובא או וימצא, כתוב. היה עלותו לפני כותב היהואילו
 מ.עו. והנה ביאתו. קץ וימהר נבואתו את יחיש ברחמיו וה' נראה. הקרושים חכמינו בימיכי

 מאן אתי דהוה מקמי רא'כ הוא במקרא דכתיב אליהו לאו אליהו האי איתא. שלפנינו ברש.י1
 קראקא "D~b שלפני )ברש'ל מ"ז רש"ל בגליון. ונדפם למעלה. סופר שהוא הוא מלאך שם אלאכפתיה

 מצאנו שהרי הוא. בורכא קושיא דהאי ובאמת ע"כ. ברשיי( צ"ל רכן וכתב מקיים שהוא ראדרגהראיתי
 למהרש"א בח"א וראיתי גליא. שמיא קחי הכי. מקמי היה מי אבל שלמעלה. בב"ד הסופר שהוא עולםבסדר
 ומזה וכו'. ערוה ברבר לקנא לנקזם הברית מלאך הוא פנחס שהוא אליהו אבל דברים. אריכות אחרשכתב
 כך שכתנ דהוא מאן מאיזה מאוחרת הוספה שהוא ספק ובלי ברשיי. זה יבר גרס לא ראיהומוכח
 הגליון.על
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 אלי והביטו וגו' ושפכתי י'( )-ב בזכריה פירושו אחר בזה נמשך יוסף. בן משיח להיותיתכן
 משיח כי צרה כתחלה עליהם תעבור זה טרם ואל. שם שפירש וגו'. עליו ומפרו דקרו אשראת
 יוסף. בן משיח דקרו אשר לאלה אעשה מה לראות אלי הגוים כל יביטו אז וכו' יהרג יוסףבן

 כתב פשוטו, על המקרא שפירש אחר רשיי שהשיר כמו ע"ב(, ):.ב בסוכה האגדה בדרךוהוא
 לפי אוי ותמה הפירוש. זה על כתב והרד"ק שנהרג. יוסף בן משיח על דרשוהוורבות.נו
 יוסף בן משיח על יהורה ב.ה נביאי דברו לא כי אתו והאמת כלל. זכרו ולא סתמו איךפירושו
 בית .ליד הוא דור בן שמשיח כמו ופזוריהם, אפרים בית יליד היא יומף בן משיח כיכלל.
 ושהפו המשיח.ם. שני והתאחדו ממלכות לשתי הצו אשר נשכח אחרונים שבדורות אלאיהודה.

 ומופו דור לבן הקיום ונתנו רחל. של כניה ביר אלא נופל 1WY שאין לפי דוד בן עם יוכףבן
 יוסף, בן משיח על הגדות והרבה אחד. בכתר משתמשין מלכים שני שאין ליהרג יוסף כןשל
 רבתי. בפסיקתא אשיש חשוש כפ.סקא וכפרט מפוזרות, לגו נשתיירו אפרים. שמו יהיהאשר

 ומעולם ההגדותי שאר כנגד זרה ודרכן לעיל. כמ"ש צדקי משיח אפרים שמו את שםשהזכירו
 אליו: דבריהם כוונו ולא בו יהודה בית נביאי דברולא

 זלן יבא עוד בעוה"ז. הרשעים משפט תשאלו אם וגו' שולח הצי פירש.והרד"ק
 מלאכי שאשלח היום אותו יהיה וזהו שככם, הרשעים לכלות המשפט אליכם יקרב ואזשתראו,
 בדרך לשמרך לפניך מלאך שולח אנכי הנה כמו השמים. מן ה' מלאך והוא לפני, דרךופנה
 הקנן נגלה שלא לפי היכלו. אל יבא ופתאם וכו'. גליות קבוץ יהיה זה לפני. דרך ופנהוגו',
 מלאך אמר או הברית. מלאך והוא המשיח מלך הוא האדון. וכו'. דניאל בספר נתבארולא

 הפדר"א דברי כל )והעתיק וכוי. מ.לה כרית על קנא שאליהו באנדה אמר וכן אליהו. עלהברית
 המלכים שכותבים אדם בני כלשון משל ררך לפניו, זכרון מפר ויכהב ז'(. צד לעילשהזכרתיו

 לי והיו בספר. כתוב הנמצא כל כתבת, אשר מספרך וכן ית', לפניו שכהה אין כי הזכרונותספר
 הנה כי ג"כ. ההוא הדור ויראי המתים בתחיית שיחיו הזה הדור יראי )י"ז( וגו' צבאות ה'אמר
 עד אמר עבדו. משה תורת זכרו וכו'. בוערה לאש אותו המשיל המשפט יום וגו', כאהיום
 אנכי הגה כה. הכתוב ככל לעשות עבדי משה תורת ודור דור בכל זכרו המשפט יום יבאשלא
 לטובתכם אעפש ודור דור בכל משה תורת על מזהירכם שאני אעפ"י וגו'. אליה את לכםשולח
 כגופו נברא גוף אל לשמים שעלתה נשמתו שתשוב יהטעם הנביא. אל.הו את לכםאשלח

 בגוף אותו שיחיה ואחר יסורו. אל יסור כל בעלותו הארץ אל שב הראשון נופו כיהראשון.
 ; וכו' והנורא הגדול השם יום והוא המשפט יום לפני לישראלישלחנו

 ויום המת.ם תחיית יום שהוא לבא העה.ר על מדבר שהנביא כולם דעתוהנה
 לפני. דרך ופנה מלאכי שלח הזני לדעתי אולם עבדו, לא לאשר אלהים עכר ביןהמשפט

 הוא ואליהו וגו'. ה' יום בוא לפני ה:כיא אליה את לכם שלח אנכי הנה בסוף מסיים אשרהוא
 ונו'. חפצים אתם אשר הברית ומלאך דיר. בן משיח הוא וגו'. היכלו אל יבא ופתאםהמלאך.

 היתה אמת תורת וגו' והשלום החיים אתו היתה כריתי עליו שנאמר הוא צדק. כהן פינחסהוא
 מלאך נקרא וע"כ ז'( ער ה' )ב' וגו', הוא צבאות ה' מלאך כי ונו' מעון השיב ורבים וגו'בפיהו
 כי לו :תן ורחיים וכו' שלום בריתי את לו נותן האי נאמר ובפנחס שם הרד"ק וכתבהברית,
 מצאנו שהרי אליהו אצו פנחס כי שאמר למי אפילו שנה מאות משלש יותר היים לומצאנו
 הנביא. ואליהו צדק וכהן דור בן משיח חרשים ג' הזכיר והנה וכו', בגבעה בפלגש שהיהאותו
 על וידבר כפשוטן שדבריו אפשר נאמר הנביא בכוונת אשם מזכיר. איננו יוסף בן אתאבל

 אותם. ומנחם לעתיר, שיהיה במה העם מהגדת לקוחים ומליצה במשל שדבריו אוהעת.ד.
 בראשם דוד מבית האדון יהיה ואז הנביא, כאליהו מעש.ם שיעשה ומלאכו נביאו את ה'שישלח
 דברו את ה' ימלא בטרם אתם חפצים. הם כאשר גדול כהן להם ויהיה מבקשים. הםכאשר
 פ' רבתי בפסיקתא זה דרך על הזו הנבואה פירשתי וכבר מצרף. כאש ויהיה אותםישפט
 דבריו של כפשוטו אם שתהיה איך הנביא כוונת תהיה אמנם צ"ב, אות במ"ע ע"ה צדההדש

 דבריו במשל. שדבראו
 מוכיחיי

 העם: בהגדת מפורסם היה אליהו של שענינו

 הנביא. אליהו שליחות ג'מאמר
 מרבו ורבו מרבו ששמע זכאי בן מריי אני מקובל יהושע א"י עדיות, בסוףשנינו

 בזרוע המקורבין לרחק אלא ולקרב. לרחק ולטהר לטמא בא אליהו שאין מסכי למשההלכה
 אליהו אלו כנון וכו' שם היתה אחרת ועור וכו' צריפה בית משפחת כזרוע, המריחקיןולקרב
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 אומר שמעון ר' לרחק. לא אכל לקרב אומר יהודה ר' ולקרב, לרחק ולטפר לטמאבא
 סי' שולח ה::. ש:' בי:.הם שלום לעשות אלא לקרב ולא לרחק לא וחטא המהלוקה,להשוות
 : אכותם על טיםולב

 להזק.ה. כסא והכסו מיתתו בשעת שאמר זכאי בן ריי במות החורבן אחר השניבדור
 עיד כ. תקש מלאים וחכמיהם ישראל גדולי לבות היו ע"ב( כ.ח )ברכות שבא .".דהמלך
 לקה אוי ה:ה אמר יחזקאל הנביאים, ושאר הנביא יחזקאל דברי כמו הנביאים. הזון וימלאמעט
 ועבד. וגו' -שראל בהרי בארץ אחד לנוי אתם ועשיתי ינו' שם הלכו אשר מגוים מבין ש"יאת
 אשר ליעקב לעבר. נתת. אשר הארץ על וישכו ית' לכולם יהיה אהד 1ר1?ה עליהט מלךדיר
 לעילם להם נש.א עבדי ודוד עולס עד בניהם ובני וב:.הם המה עליה וישכו אבותיכם בהישבו
 )יחזקאל ונו' ישראל את מקרש ה' אני כי הגוים וידעו וגו' עולם ברית שלום כרית להםוכרת.
 נתמלא. לא עדיין אשר ומלאכי. ירמיה ה:ביא.ם שאר דברי המה בו וכיוצא גמירא(, עד כ"אל"ז

 המדרש. בבית לשיהם ועמד עמוני גר יהודה בא ביום בו מיד(. )פ"ר ב.ד.ם וש:.:ודבריהם,
 עלה כבר וכו' אתה מותר יהושע ר' א.ל אתה, אסור ר"ג איל בקהל. לבא אני מה להםאמר

 שבות את אשיב ואח"כ אומר הכתוב ר"ג איל וכו', האומות כל את ובלבל אשור מלךשהריב
 ועד.-ן ויהודה ישראל עמי שבות את ושבתי אומר הכתוב יהושע ר' איל הזרו, שכבר עמוןב:.
 הנביא-ם מדברי דבר יפול שלא חוקה ותקותם אמו:תט והיתה בקפל, לבא והת.רוהו שבו,לא

 גוזמא. בלשון עליהם שאמרו הכהנים, פשע להתם בעציהם היתה רומי מלכות ותגבורתארצה.
 וכו' כהנים מאות משלש יותר בו ושמשו שנה ת"כ שעמד שגי מקדש זה תקצור':ה. רשעיםושנות
 לא בפ' ויחי בפ' הרמ"בן שהאריך כמו דור, מבית המלכות שחמסו היה וחטאם ע"א(. ט')סמא
 שכתב כמו הכדנ.מ מן מלכים מושחין ואין כהניס שהם במה חטאם ונכפל מיהודה. שבטיסור

 היתה מפלתם ותהלת דמים. ושפיכות עריות מגילוי :קי כסאם ה.ה שלא כי ואף שם,הרמשן
 וע"כ תחתם, ומלכ. והכריתים אדום מזרע עבדיהם עליהם שקמו כה. שמדדיו כמדהש:ע:שו

 זאת עשתה ה' .ר אמרו כי רומי. מלכות נגר וחבריו זכאי בן ריי כמו הדור גדולי התקוממולא
 אשור מלכות שנפלה כמו דוד בן ביר וו מלכות שתפול קוו אבל חטאת, ולכלא פשעלהתם
 שאין ראו הכית של בחורבנו גס יהודה, מלך להוקיהו כסא והכפו ריב,ז אמר וע"כ חזקיה,ביד
 שויה השכינה שאין כו, שרויה השכיה היתה שלא שאמרו. :מצא הנה ה'. לשי לרצון הזההבית
 ע"כ ט' )יומא הרשע מהךררום ואח"כ פרם מלך מכורש :בנה הזה והבית שם, באהליאלא

 וכפורת ארון דברים חמשה כו וחסרו ז'(. אות במ"ע וע'י"ש ליה פי' ושמחי רני רבתיובפסיקתא
 ש:. ובמקדש כארי רבוצה ראשון במקדש שהאש ותותים, ואורים ורוה"ק ושכסה אשוכרובים.
 השמיט ומן ה:כיא.ם דבר. שימלאו וחקיותם תשוקתם ונברה ע"ב(, כ"א )יומא ככלברבוצה
 דיד ובן אליהו את ראו דמיכם וכרוח זו. מתקווה התמלאו ומחשבותמ הגיצם שכל עדירוחמו,
 בפרישות :ודרים שיהיו ירי על ית' רצצו להשיג שדימו מי בהם וה.1 החוון, דברי למלאותבאים

 ב., בא דור שבן ביום נזיר הריני מע"א( מ"ג כעירובין )ברייתא ושנינו הגאולה. לקרבהמ.רות
 לשתות ואטור האיד:א(, משיח אתי לא הוראי )רשיי טובים ובימים בשבתות יין לשתותמותר
 וב-מים בשבתות כך :דר שאם בגמרא זו ברייתא וטפורשת אתי(, )רילמא החול ימות כליין

 את'א לא :זירות עליו שחל כיון ודאי אבל שפירש"י. וכמו היום. באותו לשתות מותרטיבים
 ואלולא היום.ו אתי דילמא מיד אטור החול בימות כך נדר ואם מנזירות, ליה ומפקעשכת

 אי; או מעשרה למכלה תחומין יש הנניא. רב רבעי מאי לפשוט זז ברייתא הביאו בגמרא'
 אמונה היתה הקפיצה שענין לא. אי הילוך הוי מי בשם. ופירש"י בקפיצה. גקאזיל מעשרה למעלהתחומין

 ועייף פרט. )בב"ר המלך ודוד יעקב ולענין עברו ואליעזר אברהם לענין בהגדות כמובא בימיהם.מפורסמה
 שב הני ניניהם. מפורסם שהיה מסיפור במתילה לה ופשטו ויצא(. בפ' עה"ח ברשיי ועיי' פם,ה aelפמ"ג.

 בפומבדיתא. דרבה קמיה כשבתא פניא בהרי במורא. חסדא דר' קמיה כשבתא בצפרא דאיתאמרןשמעתא
 בבתי כך שספרו שאותן כלו' מעשרה. למעלה תחומין אין אלמא אמרינהו. אליהו לאו אמרינהומאן

 דילמא לא שם. ודהו מתוכי. בדוי הכיפור כל שאל"כ וכו'. תחומין אין היתה שציריהם כרחך עלמדרשות
 הניאו ואה"ב שירא. יוסף בענין ההגדה 'די על זו הגדה שתתקיים שאפשר כלו' אמרינהו. שיראיוסף

 ויש תחומין. משום האירנא אתי לא דוראי וביב בשבתות מותר דלכך אותה ופירשו הנזכרת.ברייתא
 וגו' הנניא אליה את לכם שולח אנכי הנה קרא דאמר התם שאני לה, ודהי מעשרה, למעלהחהומין

 פריך וע"ז מאתמול. אליהו אחא לא והא לבשר( אליהו יבא יוד בן ביאת לפני ה'. יום בא לפני)רשיי
 אמרינן אלא מאתמול. אליהו אתא לא דהא לישתרי נמי בו( שגרר )דהיינו ויומא 'ומא כל בחולאיה
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 בהסח דוד בן ב.את באפשרות אמונתם ושהיתה זו כעין שנדרו כאלה דבריםשאירעו
 יהושע לר' נמצא בזה וכיוצא בטלה. דברי אלא זו ברייתא תהיה לא היים באותוהדעת
 ושויפין השבת. מלפני הכל את מבערין בשבת להיות שחל י"ר דת:יא ע"א(, י"ג)פסחים
 עד לאכול כדי סעודות שתי מזון הטהורות מן ומשיירין וטהורות, תלועת טמאותתרומות

 טהורות לו אמרו יהושע. ר' משום שאמר ברתותא איש יהורה בן אליעזר ר' דברי שעות.ר'
 חוץ שמא לו אמרו מצאו. ולא בקשו כבר להן אמר אוכלין. להן ימצאו שמא ישרפולא

 )רשיי ויטהרם אליהו יבא שמא ישרפו. לא תלויות אף לדבריכם להם אמר לנו.לחומה
 ויאכלום(. טומאה בהן :נעה לא והאמר ויטרז'ים ביעורן  זמן  קורב  מחר או היום אליהו יבאשמא
 טובים ים-ם בערבי ולא שבתות בערבי לא בא אליהו שאין לישראל להן מובטח כבר לואמרו
 לעמוק להן שיש הטורח מפני עיו"ט, ולמחר ע"ש והיום בע"ש לא )ופירש"י הטורחמפני

 בשבת אף מ"מ מע"ש. להם מוכנת יו"ט סעודת שכבר אע"ג כלו' בו, ויבררו שבתבמעורות
 דהמי תנא. האי בריה שם בעירובין התו' כתבו ומן שבת, כסעודות שעסוקין לפי באאינו

 בשבת ה"נ מעורה. תיקון של הטורח מפני בע"יוט ולא בע"ש לא בא דלא היכי כיפירושו
 גרםינן והכי ויו"ט(, בשבת כא שאינו מפורש ובירושלמי שבת, סעודות טורח מפני אכילהקודם

 שאמור טהורה תרומה על וביה ב"ש נחלקו לא יהודה א"ר תזי היו(, פ"נ )פמהיםבירושלמי

 שאין לישראל להן מובטח כבר ומשני. אחא. הגדול לכיר לימא ה"נ אחא. )שניבנה( הגדול דיןלבית
 שבא ביום משמע דקרא בתו' )וכתבו הטורה. מפני a~ale ימים בערני ולא שבתוה בערבי לא באאליהו
 אין או תהומין יש אי ליה מספקא ספוקי תנא האי דמסקי ;ד בגמרא עוד ופלפלויבשר(.

 תהומיי
 ולהומרא.

 גה 'כפלפלו מה הזניח אזלם להלכה. זן ברייתא קבע הי"א פ4ך נזירות בה' והר.מ איפשטא. לאובעיין

 או בשבת ואם לעולם, אסור ה"ז נדר בהול אם בו. בא דוד שבן ביום נזיר הריני האומר וכתב.בגמרא

 או בשבת יבא אם ספק שהדבר לעולם. אפור ואילך מכאן מותר, יו"ט אותו או שבת אותה נדרביו"ט

 ואילך מכאן להקל. נזירות שספק נזירות עליו חלה לא שנדר ביום ספק והוא והואיל יבוא. לא אוביו"ט
 כליו נישאי נו והאריכו ;ליו. שהלה נזירות מפקעת אינה ספק שהוא הבאה ושבת נזירות. עליוחלה
 ביאהו. באפשרות הוא הספק בשבת אבל שיבא אפשר יום בכ4 הכי ופירושא הגמרא. דרך שהזניחבמה
 ר"ת ופי' בא. דוד שבן ביום גרסי אלא והרב. הננאף ר' גירסת שהיא בו. מלת גרסי לא n1Deltnובעלי

 אסור אמאי שמקשינן מה ניחא דבהכי וכתבו לבא. ראוי אינו ופייט וביטבתות לבא שראוי ביוםדהיינו

 האמינו עלמא כולא דואו ליתא. זו קושיא ובאמת בא. לא ועדיין תהלה לבא לו יש יוסף בן משיהוהלא
 אליהו ואם יקדמנו. שאליהו אומרים יוסף בן ממשיח שמדברים לאילו אפילו זהרי יוסף. ב; משיהבביאת
 מני לא ברייתא דהאי יוסף. בן משיה לענין בגמרא נחתו לא כן ועל יוכף. בן משיה יבא היאך באלא
 כוזיבא. בר או כוכבא. בר בימי נלבבות נשרשה יוסף בן רמשיה ענינא רכל ל' ויראה הרשים. ר' ביןליה
 רשב'י תני ה"ה( פ"ר )תענית בירושלמי כדאיתא וגו'. כוכב דרך עליו דרש ור.ע דור. מזרע היהשלא
 דין אמר הוה כוזבה בר חמי הוה כד ר"ע מיעקב. כוזבה דרך מיעקב כוכב דרך דורש היה רניעקיבה
 לא והנה יבא. לא דוד ב; ועדיין כלהייך עשבים יעלו עקיבה ת:רתא בן יוחנן ר' איל משיהא. מלנאהוא
 וקם מיעקב כוכב דרך המקרא זה דורש היה שר"ע הדברים ומראין דוד. מזרע שהיה מקום בשוםנמצא

 כוכב דרך נאמר הראשון על ישראל. של לגאולתן העומדים שנים על י"ז( כ.ר )במרבר מישראלשבט

 מלכא יקום כר אונקלוס. של בתרגומו וכיה טישראל. שבט וקם דוד. בן שהוא השני יקום ואה"במיעקב.

 משיהא ויתרבי יעקב מדבית תקיף מלך ימלוך כר יונתן. בתרגום וכן מישראל. משיהא ויתרבאמיעקב
 וע"י יוסף. מזרע גואל להם יקום שה' אפרים מלכות בשארית מסורת היתה וכנר מישראל. תקיףושנט
 בן וריי המשיח. מלך יבא ~אחריו יוסף בן משיח הוא שהוא תקוה שורש להם נצמח כוכנא ברמאורע
 האליל רעי הוי שם בירושלמי ודרשו יבא. לא דור בן ועדיין בלהייך עשבים יעלו לר"ע לו אמרתזרתא
 והביטו המקרא דרשו וכן המורעי. ר"א את שהרג כוכבא בר על י"ז( י"א )וכריה וגו' זרועו על הרבוגו'

 סמיכות זה לפי ודרשו ע"ב(. נ"ב )סוכה שנהרג יוסף בן משיח על י'( י"ב )שם וגו' דקרו אשר אחאלי
 בר של מזמנו והם עתיקות הם הדרשות אלו שכל לי אומר ולבי אהד. מאורע על בהמשך הנבואותאלה

 יוסף. ב; משיה על רקרו אשר אח אלי  והביסו המקרא שפירש שהרא"בע ,Ngg הפלא זה  וראהכוכבא.
 א'. י"ב בסי' וז"ל יוסח. בן משיח על ג"כ וגו' האליל רעי הוי המקרא מפרש הוא לעיל. הזכרתיכאשר
 ואנה זה יהיה מתי הזכיר זרועו על הרב שהזכיר בעכור היא דבקה הפרשה זאת וגו'. ה' דברמשא

 מהגדה כאלו בהגדות להקשות אין ועכ"פ יוסף, גן משיה עם ישראל נשוב יהיה זה כי יפרש ועתהיהיה

 אמנם בלבנות. שרש יוסף בן משיח אמונת שהכתה קורם עתיקה היא אולי דנזירות וברייתא הגדה.על

 יאחר. ולא יבא בא דוד ra כי ותקוה מאמונה מלאות הלבבות כלהיו
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 שורפין אין שבש"א התלוייה. על נחלקו מה על לשורפה. שמותר טמאה תרועה ועללשורפה.
 אומר  ששי אלא )בטהורה( תשרף שלא אומרים אתם כלום לב"ה ב"ש אמרו שורפין.ובה"א
 אומר שאני תישרף. לא תלויה אף בשבת, ואוכלה כא והוא התחום בתוך שכת אהד כהןשמא
 ב.ה להן אמרו טהורה, שה.א בשבת עליה ומעיר בא והוא הכרמל בהר שבת אליהושמא

 וההבטחה כב"ש, היא יהושע ר' ששיטת מכאן ולמרנו וביו"ט,י בשבת בא שאינו אנומובטחין
 ימות בשאר דעתם השוו כולם ועכ"פ הלל, כבית היא וביו"ט ובע.1"ט ובשבת בע"ש אליהושאין
 ע"א. סי' המנהיג לשון כאן וא,כיר הדעת, בהמה ההול בימות אליהו ביאת באפשריותהחול
 במהרה שיבא המבשר שהוא לפי ה:כיא מאליהו )במו"ש( ישראל נבול בכל שמשורריןווה
 ובע"יוט בע"ש בא אליהו שאין להם מובטח וכבר וגו'. שולח אנכי הנה כדכתיב המשיחלפני
 ובא יואל הצור השבת שבזכות במו"ש המכשר לנו ויבא בעירובין. וכדאיתא הטורחמפני
 : גואללציון

 המקראות על עיניהם שמו הגאולה בביאת עיניהם תחופה כי וחשבו שקיוו כיוןוהנה
 חנינא ברכי חמא ר' דאמר וכהא המשפחות, וזיקוק צירוף בענין שדבר ה:כיא מלאכישל

 שבישראל מיוחסות משפתות על אלא משרה אין שכינתו משרה כ'שהקכ"ה ?יכ( ?)קידושין
 שנאמר תחלה מטהר לוי של שבטו מיחסם( )רשי' השבטים מטהר כשהקב"ה שם ואמרוכו'.
 את שולח אנכי הנה אמר והנה נ'(. ג' )מלאכי 1ג1' לוי בני את וטיהר כסף ומטהר מצרףוישב
 הבינו וגו', והבתי אבא פן אבותם על בנים ולב בנים על אבות לב והשיב וגו' הנביאאליה
 מריב"ז מקובל שהוא יהושע ר' ואמר יחוסיהם. את שידעו היא שבמקרא לב השבתשענין
 ולטהר לטמא בא לא אבל בזרוע המרוחקין ולקרב בזרוע המקורבין לרחק הוא זהשענין
 שהיא לרחק לא אבל לקרב רק יבא שלא הוסיף מתירא( בן )הוא יהודה ור' ולקרב.לרחק
 בע:-ן גדול ערבוב ב.מיהם שהיה מפק ובלי איצא" לב השבת מאי בריחוק אולם לב.השבת

 להיות שאפשר הדברים נראין ליחידים התגרתו אכ5 ישראל. לגאולת אליהו בביאת כאן והעני;!
 ;"ב(. י"ס )יומא הכיפורים ביום הפידא מלא דרה אחוה יהודה לרב שנתגלה ומצאנו שייט. בשבתותג"כ
 ומצאנו ישראל גאולת לבשר שבא דהיינו כן. מוכח הכרמל בהר שבת אליהו שמא הירושלמי מלשוןגם

 ומה וי"ט. בשבתות ה"נ ביו"הכ ליחידים שמתגלה וכיון ישראל. הרי על בא winw להלן( )אביאםבהגדות
 שאינה הגהה היא גו'. שבתות בערני לא בא שאינו אנו מובטחין בירושלמי העדה קרבן בעלשהגיה
 לשון על להעיר כאן אני ורואה זו. הגהה ג"כ שדחה שם( י"ג )פסחים עינים ניפה וראיתיצריכה.

 וכלסו; עליה שיעיר אלא טהורה שהיא הנבואה מכח שיורה לא וכו'. עליה ומעיד בא והואהירושלמי.
 מהו מרנכ"י דרבינא בריה מר מיניה בעא ע"א( )ק'ח נשבת וגרסינן טומאה. בחן נגעה לא ויאמררש"י
 אילימא ויאמר. אליהו יבא אם מאי ויאמר. אליהו יבא אם איל טהור. דג של עור גבי על תפיליןלכתוב
 מאי ופיר"שי וכו'. מיניה זוהמא פכקא אי ויאמר אליהו יבא אם אלא וכו' ליה דלית אי עור ליה דאיתאי
 )שם וכירושלמי ע"א( )ק"ג ניבמות דגרסי:ן והא היא. נשמים ד5א בו תלוי אין ושסור היתר וכו'. לאאם

 שכבר לו שנמעין אין בסנדל הולצין אין לו שומעין במנעל הולצין ויאמר אליהו יבא אם רב בשםפי'ב(
 דתנאי ברייתא שם הביאו ובאמת הורו. שכר קמאי תנאי על ויעיד יבא אם פירושא וכו'. בטנרל העםנהגו
 במגהות שאמרו מה וכן ההלכה. את עוקר המנהג תעם נהגו שכנר כיון רב ואמר הענין. בזהקמאי
 היתה שכך יהזקאל ע5 עדות נמי היא לדורשה. אליהו עתיר זו פרשה יחזקאל. ש5 בנבואותיו ע-א()מיה

 ולפרש לררך אליהו יכול כן כמו לו. שומעין היינו דבריו את לנו ופירש יחזקאל אחא אילו שהריכוונתו.
 יבא שמא הטמאה עם התלויה נשרוף האיך ע.א( )ט-ו בפסחים אמרם הענק ומזה יחזקאל. דבריאת

 אליהו יבא שאם טימאה פסול אמר יוחנן ר' הרעת היסח ע"א( )ל"ד ושם בעדותו. היינו ויטהרנה.אליהו
 ויטהרנח אליהו יגא DNW הוי הגוף פסל אמר ורשב"5 נטמאו. ש5א להעיר שיכול לו. שומעיןויטהרנה

 ויטהרנה. אליהו 'בא שמא ע"א( ולד' ע"ב )לג' בבכורות וכן כלום, מועלת ערותו שאין לו. שומעיןאין
 אין ממון שלענין ניאה ויותר ע"א(, ל"ז )כ"מ אליהו שיבא עד מונח יהא אמרם מזה ואולי בעדותו.כלו'
 בהא ע"בי )מ"ח בסוטה שאמרן וכסו הדברים. שיבוררו עד וכד' לשון סגנון אלא ואינו מועלת.עדותו
 ב'(. )עזרא ומומים לאורים כהן עמוד עד וגו' התרשתא ויאמר לומר אדם לחשך שם וחומים. אוריםשפסקו

 אורחא ואגב הוא. לשון סגנון כלו' רוד. בן משיח ויבא מתים שיחיו עד לחצירו שאימר כאדם לו.אמור
 דדרש מה נביאות נדרך וידע הוה בפומבדיתא אליהו אמרינן ד5א שמעתא. בשב דעירובין הא עלאעיר

 באזניו: שמע שלא מה ~מידע אליהו יכל היה לא בכה"ג דאף דש"מ לקפיצה. הוצרך ולא חסדאר'
 התורה ~לשין עיסה אלמנת בענין ג' במשנה שם ששנו וכמו המשפחה. בטהרת היא ולטהר לטמא ופי'ר

 נשמע לא המשנה. בפי' הר"מ כתב מסיני. למשה הלכה ואמרם הראב"ד: בפ" ועיי' סוטה. בפרשתהיא
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 ש:תעברו מי ירי על ואם האדומים, עם חתון וע"י הכותים עם התון ע"י אם המשפהות.טהרת
 האשה מ.ט( )פ"ב דכתובות ומשנה פסולה. שהשבויה השבא.ם, ע" שנשבו או ועבדים,מנכרים
 המעין שנשבע. הקצב וכריה דר' ומעשה וכו' כרכים שכבשוה עיר וכו' עכו"ם ביר.שנחבשה

 ה:רול הערבוב על תוכיח וכו'. לירושלים עכו"ם שנכנסו משעה ידי מתוך ידה זזה לאהזה
 תהלים וכמדרש יהודה. בערי בתולות ענו בציון שנשים .רושלים, של בחורבנה הענין בזהשה.ה
 מטתו וממסה בוכה התחיל עצמו על מעיד אדם אין חכמים לו שכשאמרו סיפרו. ו'מזמור

 חכמ.ם. נזירת מעי מכירה היה ולא טהורה שהיא יודע והיה אצלו ישנה אשתו שהיתהבדמעות
 באנחתי; יגעתי הפסוק עליו קוראוהיה

 ה:וסחא והיא ישמעאל. ר' הראב"ד וגי' הטחלוקת, להשוות אומר שמעוןר'
 ישמעאל )וחילופי וריי ר"מ של דורם בן הוא שמעון ר' אבל הדור כאותו היה שהואתכונה
 כ.ן שיש המחלוקת להשוות הראב"ד, ופי' ור"ש(. רי.ש הת.כות ראשי ע"י רבים הםושמעון
 וגו' עבדי משה תורת זכרו דכתיב דלעיל קראי מהני דריש ישמעאל ר' תורה, כדבריהחכמים
 לב ישוה והמשפטים החוקים על כלו' וגו'. אבות לב והשיב וגו' שולה אגבי הנה בתריהוכתיב
 ישמעאל ר' דברי כונילין באמת אמנם ביניהם. מחלוקת עוד תהיה שלא הכנים לב עלהאבות
 זרוע. בני תנד יהודה ר' ודברי יהושע ר' דברי דבריו שבכלל והוא כאן, שכתוב מפהיותר
 לכ' :פרדו שבאומה החברים ההיא, בזמן האומה מעמר על כשנשקיף :בין דבריו של תוכןאולם
 היה הלל וכיח והמחמירים, מהמקפידים היה שמאי ב.ת תורות, כשתי התורה רעשיתכתות

 והבייתוס.ם. הצדוקים שרידי בהם היו אלו ישראל בת. משני וחוק ומקילין, ארם לכלמשוחים
 להם הגאולה תבא והאיך לרסיסים, האומה והוכתה מאים, שקראוה החדשה הכת אלה כלועל
 יחזקאל בדברי שמצים מה ג"כ דבריו ובכלל שבינ.הם. המחלוקת וישווה אליהו יקדים לאאם

 יהורה ר' כשם ע"א( )מיה במנחות זה על ואמרו משה. שבתורת דברים לסטה שמיתריםהנביא
 הענין ומזה הכי, ג"כ שם אמרה טחנן ור' המחלוקת. וישווה לדורשה. אליהו עתיד זופרשה
 רבה ובבמדבר )פל"ד( באדר"נ זה על ואמרו שנקדות, הספרים בנומהאות המחלוקת היאג"כ

 :קרת. ככר לו. אני אומר כך, כתבת מה מפני לי. ויאמר אליהו יבא אם עזרא אמר)מפיג(.
 המחלוקת, השוואת בכלל ג"כ וזהו מעליהן, הנקורה אעכיר כתבת, יפה לי, אומר ואםעליהן.
 ונו' משה תורת זכרו לנו אומר אתה ויאמר. ולחלוק לטעון הטוען שיכול מה ג"כ הכללובזה
 והיכן לדורות למשמרת שנעשו שבתבה משה בתורת דברים כמה והלא לדורות כתובהשהיא
 עתיר ואליהו נגנזו רק נאבדו שלא היא, זה על והתשובה תשתכחו, נאבדו ככר הלאהם,

 לרירות.כם. למשמרת וגו' מן העומר מלא שמה ותן אמקרא רבשלח במכילתא כאמרםלגלותן,
 וצלוחית נדה מי של וצלוחית המן צלוחית לישראל. להעמיד עתיד שאליהו דברים מנ' א'וזה
 ובהוריות )פמ"א( באדר": ונמנו ופרחיו. שקדיו אהרן של מקלו אף וי"א המשחה. שמןשל
 לפנינו השין וזה הארון. עם שנגנזו אמרו )פ.יג( ובסוטה )פ"ב(. דיומא ותופפתא ע"א()-"ב

 מחלוקת: וכל טענה כל וישווה אותם יגלה ואליהו נגנזו, אלא :אברו שלא קשט( צד)פכיה
 שולה אנכי הנה שנאמר בפיהם, שלום לעשות אלא לקרב ולא לרחק לאוחכ"א

 בא דאליהו להו מבירא יהודה וא' יהושע כר' חכמים זו ל:וסחא ושה אבותם, על בזים ולבוגו'
 שאבותם תקהינה בנים ושכי בוסר אכלו אבות יתאושו שלא אבותם ובין בנים בין שלוםלעשות
 אבל ירחק, ולא יקרב לא שאליהו קרא איירי וריחוק קירוב בע:.ן ולא מרוחקין, והםחטאו

 שמשה לפי הענין. זה ממנו שמע אבל הלשון. זה ע.ה רבינוממשה
~DD 

 התורה ומשזן המשיח. בביאת
 מפי ג"כ 5הם והגיר זה. זזזלת וגו' לבבך את ה' ומ5 וגו' שבותך את אלהיך ה' ושב וגו' נרהך יהיהאם

 שהאיש 5הם והודיע אליהו. והוא הארץ. 5ו לישר האיש אותו ושיקדים וסבותיו. כהקדמותיוהנכורה
 )שלרעתו הכחשה ולא מחלוקת נזה ואין בלבד. החמסים ויסיר יסלק אבל בהורה יגרע ו5א יוסיף לאההוא
 הם מה שיסיר ברעות המהלוקח נפלה אב5 המשנה(. לפי' בהקרמתו למ"מ. בהלכה מהלוקח תפללא
 בפירוש הם המחלקת אלו כל אמנם רחוקי וזה למשיהא בהלכתא המחלוקת תהיה דבריו לפיוכו'.

 ננואתו עפ"י לעשות נביא בכח שיש מה ללמד הדורות ולגל סתמא היתה למ.מ הלכה אבלהמקרא.
 בסיפא. המשנה זמ5שק המקראי יתפרש זו הלכה ועפיי הנבואת. עפ"י עדותו מקבלין ואין בכחו. שאיןומה
 על אלא ברישא. לה תנא דהא הוא. לשון ייתור שכולא כן. מוכח וכו' ולטהר לטמא בא אליהו אלוכגק
 ור' ונשתבשה. היתה כך שהנוסחא ואולי בא. הנביא שאין כלו' א5א דוקא. לאו דרישא אליהוכרחך
 אלמנת ע5 ג'( משנה )שם עמו שהעיר יהושע ר' ש5 דורו בן יהודה ר' שהוא ספק בלי כאן המוזכריהודה
 בתירא. בן יהורה ר' והוא ולקרב. לרחק ולטהר לטמא כשרה שהעיסהעיסה.
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 )בעירובין אמרם נבין הרעות אלו ולכל ורועות. שלום באהבת כולם יהיו כן פי על שאףיפעל
 לבית ש.ימסרו ענגים הס הדברים אילו שכל שכיבנה. הגדיל לבית ההא שביאתו ע"ב(מ"ג

 אלה שבכלל רבריו לקיים יש לבשר, אליהו יבא דוד בן ביאת לפני רשיי שפי' )ימההגדול
 ותופפות הראב.ד נוסחת אמנם לכך(, כוון לא שרשיי אף דוד. בן שיבא מוצאת בשורההמעשים
 בא לא וחכ"א היא. מלכ.ם( מה' פי"ב ובהלכותיו בפירושו הרמ"בס ניסחת נראה )וכןשאנץ
 כענין תהא ביאתו אלא הגדול דין בית לפג. אכה ביאתו וא.כ בעולם, שלום לעשות אלאאליהו
 ט'(, מ' )ישעיה וגו' ירושלים מבשרת קולך בכח הרימי ציון מבשרת לך עלי גבה הר עלשכתוב.

 ביאתו ותהיה  לעיל. שהבאתי כמו וכו'. הכרמל בהר שבת אליהו שמא בירושלמי אמרווע.כ
  לעולם: שלום  ויבא הראל  ביאתלבשר

 ושמחי. רני ד.א ושמח.. רני פי' רבתי בפסיקתא אמרו הנרה. בעלי הלכו  הדרךובזה
 כא משיח ש.בא ימים שלשה קודם ישראל. את גואל שהקב"ה בשעה הזה, הדבר מתקייםאימת
 מופו, ועד העילם מסוף נשמע וקולו וכו' עליהם ומספיד ובוכה ישראל הרי על ועומדאל.הו
 טובה ואומר ישראל היי על ועומד כא השני כיום וכוי. לעולם שלום בא להם אומרואח"כ
 בעלי הלכו זה ובדרך וכו'. לעולם ישועה באחד, ואומר בא השלישי ביום וכו'. לעילםבאתה

 חם-ד איש ובפיוט הנביא. אליהו את אלי טית מכשר וגו' גואלי חיש אלי שבת. למוצאיהפ-וטים
 זכור הנביא אליהו את לנו ישלח הוא הרחמן המזון, הכרכת וקבעו וגו'. המבשר לו פץוגו'

 : ונהמות ישועות טובות בשורות לנו ויבשרלטוב
 בפדר"א אמרו בתשובה, ישראל את להחזיר אליהו ביאת שתהא היא אחרתדומיתה

 תשובה עושין ישראל ואין נגאלין, אכן תשובה עושין ישראל אין אם יהידה, ר' בשם)ספמ,ג(
 עד גדולה תשובה עושין ישראל ואק מחיה, להם שאין ומתוך הדוחק ומתוך הצער מתוךאלא
 הקב"ה זהמכ[ )חשב( אומר אליעזר ר' )בפמ"ז( ושם 1ג1', שולח אנכי הנה שנ' אליהושיבא
 גלעד בארץ תשובה יעשו שישראל שעשה גלעד. מתושבי ז"ל אליהו של כשמו פ:חס שלשמו
 פי"ז רבה עולם בסדר והנה שם(. הרד"ל פי' )ועיי' וגו', והשלום החיים אתו היתה בריתיש:'

 המש.ח, מלך שיבא ער נראה ולא אליהו :גנז לאחזיה השרת וכשנה ט"ו( צד לעיל )הכאחיואמרו
 לנו, פירשו לא הראותו תכלית אולם וכו', ומגוג גוג שיבא עד נראה ואינו שניה ונגנזפראה
 דומה שם(, במ"ע עליהם שרמזתי המקומות )ובשאר ההורש פ' רבתי בפס.קתא נמצא זהוכלפי
 להם :נלה משה( )כלו' הראשון משיח כך ונכמה וחוזר נגלה הצבי מה יצחק א"ר לצבי.דודי
 כפ' הרמ.בן ופירשם פיה רבה בשמות הרכרים )ומבוארין וכו' נכמה כמה מהם. ונכסהוחוזר
 האחרון גואל כך הראשון כגואל לוי ר' בשם ריב ס,נ(. אות שם במ"ע ע"ז העירותי כאשרשמות
 :כמה הוא וכמה מהם. ונכסה וחוזר להם :נלה נואל( שקראוהו להלן נראה כאשר אליהו)כלו'
 דאמרין א.ת מוליכם. הוא להיכן וכו', יום וחמשה ארבעים וכו' חמא ר' בשם תנחומא ר'מהם.

 וגו' המדבר והולכת.ה מפתיה אנכי הנה הה"ר ועוג. סיהון למדבר דאמרין ואית יהודהלמדבר
 הולך בו מאמין שאינו ומי רתמ.ם. ושרשי מלוחים איכל בו מאמ.ן שהוא מ. ט"ו(. ב')הושע
 שכתב מה עם ממכים ,ה ונגלה וחזר ונכמה שנגלה בענין והנה וכו'. אותו והורגים עכו"םאצל
 באמרם אולם :כמה. שהוא הזמן בענין מזה זה שנוטים אם אליהו. בענין רבה עולם סדרבעל
 )יצא זוטא כשה"ש שנמצא כעין היא ועוג, סיחון למדבר או יהודה למאכר אם מוליכןשהוא
 אלו כא, זה הנה רואי קול שעכטעי(. מוהר"ז ע"י ואח"כ באבער מוהר.ש החכמים ע"ילאור

 לעיר לו בא אליהו אלא כאחר כלו נפתח הפתח שאין וכו' המשיח קודם לבא שעתידיןהקולות
 זו הרי אחותי. לי פתחי שם. ועוד מחבירו. ונעלם האיש עם ומדבר מחבירתה. ונעלםאחת
 בן שמעון עליהן. מרתיק והקיבה ובמחילות במערות טמונים להיות עתידין שישראל גוג,לימי
 והן אחותי. לי פתחי לישראל אומר שהקב"ה אומר היה זומא( בן להמ"ול )וכהערותשטח

 ארבע ועמו מואב מדבר בראש עומד המשיח את רואים והם נמים להם עושה והמקוםמסתכלין
 את לה ונתתי וגו'[ המדבר זוהולכתיה שנאמר מה לקיים גאולה להם נותן והמקום איש.מאות
 משם להם( נפתחת המו"ל )בהערות להם נפרדת והמחילה ט"ו(, ב' )הושע משםכרמיה
 וכו'. בו כתוב שהשם חורב ממדבר הזיין את והולכין :וטלין וישראל לחורב, מואבממדבר
 בדמשק, המלוכה וקובעין וכאין מתכנסין וכולן ומואב עמון שנהרנו שומעין צפון מלכיהרי

 את להניח מצירין, וישראל במדין. עצה וכטלין זו[באין הן אף מתכנסין והדרום המערבומלכי
 אחרי:א נוסחא המו"ל. )בהערות שכירושלים אחיהן את ולהניח אפשר. אי שבמדיןהחכמים
 המדבר כל עושה אליהו ומה אפשר(. אי שבירושלים החכמים אחיהם את להניח מציריןוישראל
 אחרי:א )כממחא :כים המקום לו עושה רעה חיה שנכ:ט מי שכל למדין מירושלים הולךשהוא
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 וח.ה נחשים מלא שכולו למרבר מירושלים הולך שהוא המדבר אותו כל שעכטער,למוהר"ז
 והוא רעה(. והיה טרשים שכולו למדין באבער מוהר"ש ובהוצאת נסים, לי עושה והמקוםרעה
 את מוציא הוא שעה באותה עומר. ואליהו משם נפטר והמשיח במדין. המשיח לפ:. ועומדבא
 הדבר.ם והנה : וכו' מתוכו אחת )שוניהן )שירה( אלא אצה הזאת התורה שכל הישרספר

 ונגנו נראה שאליהו רבה עולם סרר דברי על בנויה הוא הזו המשובשת ההגדה שכלמדאים
 מחז.ר והנה גונ, מלחמת ציורי הם מציירת שהיא הציורים אלו וכל גוג, שיבא עד נראהואינו
 בפדר'א שאמר ונהו וגו', המדבר והולכתיה כמ"ש ועוג מיתון במדבר בתעיבה ישראל אתאליהו

 : בפירושו( הרד"ל )שנדחק הגלעד בארץ תשובה יעיטו שישראל שעשה גלעד מהושבישהזכרתי.
 בבמה :מצא זאת האחרון. גואל שהזכרתיה זו בפסיקתא אליהו שנקרא מהאמנם

 שהוא דוד בן משיח אל נטפל שהוא לפי נואל שקראוהו האחת שיטות. ב' עפ"י וזהומקומות.
 להם אין אומר הלל ר' ע"א(. )צ"ם בסנהרדין הלל ר' שטת עפ"י היא והשנית הגרול.הנואל
 אימת הנקיה הלל, לא' מריה ליה שדא יוסף א"ר חזקיה. בימי אכלוהו שככר לישראלמש.ח
 יבא מלכך הנה וגו' ציון בת מאד גילי ואמר שגי בבית מתגבי קא זכריה ואלו ראשון בביתהוה
 אלא לישראל מצרח להם אין ופיר"שי ט'(, )זכריה חמור על ורוכב עני הוא ונושע צדיקלך

 i?J~a הוא הלל ר' דברי את יוסף ר' שסתר מה והגה לבדו, ויגאלם בעצמו ימלוךהקב"ה
 בישראל מלך מלוך טרם שהיו לכמות הדברים ויחזרו בעצמו ימלוך שהקב"ההמלוכה,
 ולעולמי נצחים לנצח לדוד המלוכה שניתנה לפי סותר. שהוא מה זהו דוד, בית מלכותותבטל
 דבריו. את סתר לא דוד בן משיח ידי על ולא לבדו הקב.ה שיגאלם הגאולה בענין אבלעד.
 בית מלכות שתתקיים ומיחזקאל מירמיה אחרים רב.ם מקראות להביא יוסף ר' יכול היהוכבר
 בן יהיה לא זו שטה עפ"י והוה שני. בבית מאוחר מנביא מקיא להביא ליה ד:יחא אלאדוד.
 ע"י מצרים כגאולת זו גאולה ותהיה הנביא. אליהו יהיה ושלוחו כעצמו הקב"ה אלא הגואלדוד

 וישבי שטאלין ואחר האחרון. הגואל אליהו נקרא כך הראשון הנואל משה שנקרא וכשםמשה,
 :כיאים ב' מוצא אתה ו'( צד לע.ל )הכאחיה פיד רכתי בפסיקתא ואמרו דוד. בן את ישליכובארצם
 ישראל אח גואלין ושניהם אחרון, ואליהו ראשון משה לוי. של משיטו לישראל להםעמדו

 "(. ג' )שמות וגו' פרעה אל ואשלחך לך ועתה בשליחות. ממצרים גאלם משהבשליחות,
 שגאלם משה 1ג1'. הנביא אליה את שולח אנכי הנה בשליחות, לבא לעתיד גואלםואליהו
 מאדום הרביעית מן אותם כשיגאל ואליהו במצרים, ונשתעבדו חזרו לא עוד תחלהממצרים

 אליהו את דימה הזו האגדה בעל ותה עולם, תשועת היא אלא ומשתעבדים החרים אינםעוד
 בפ' משפטים וכת:חומא הנואל, יה.ה הוא אלא הגאולה מבשר רק אליהו יהיה ולאלמשה,
 להכרית משלה הייתי מלאך בעוה"ז לישראל הקב"ה להם אמר וגו', מלאך שולח אנכיהנה

 שולח אנכי הנה שי' לשיכם משלח אני ואליהו אתכם מנהיג אני לעתיד אבל אויה,משיכם
 ק"ו( תהלים )במדרש הרשו כך גאלם ובכבודו בעצמו שהקכ.ה פדה בהגדת שדרשו וכמווגו',

 לכך  ה' פדייי אלא המשיה מלך פדויי ולא אליהו פדויי ולא י'( ליה )ישעיה ישוכון ה'ופדויי
 אב.א אני בשכי ל"ג. פי' אנכי דעכי רכתי בפם.קהא כשאמרו אבל ה'. גאולי יאמרו:אמר
 דוד: בן משיה אל שנטפל לפי גואל שקראוהו אפשר כבר וגו'. שולח אנכי הנהגואל

 המתים. תחיית אגדה כעלי איזה לדעת הוא אליהו של משליחיתו עוד שהואדביה
 אני לישראל להן ואמר בא אליהו. זה יוסי א"ר מגדים, כל פתהי:ו על )פיז( זוטא בשה"שאמרו
 מתים אלא מזכירין אנו שאין מתים ולא מתים. לנו החיה אליהו אתה אם לו אומרים והםאליהו,
 שאין וכו'  הרי(  דצ"ל כ"ל בא אליהו הוי שעכטער(  )למהורג אחרינא ובנוסהא  מוכירין.שאנו
 יאיר בן פנחס דר' ברייתא איתוספא סוטה סוף ובתלמוד מכירין, ששו מתים אלא  מביריןאנו

 תחיית לידי מביאה ורו"הק רו"הק לידי מביאה והסידות וכו' זריזות לידי מביאהוהירות
 דאליהו. הא השמיטו ע"ב( )כ' בע"ז אולם ז"ל. הנביא אליהו ירי על כא המתים ותחייתהמתים
 ולא זו ברייתא הביא בע"ז אלפם וברב אליהו, בהשמטת שם,ג רמז ישעיה בילקוט כךוהובא
 הביא. הפירוש ובזה בירושלמי, ופירשוה כתב ואח.כ אליהו. ולא המתים תח.ית לא בההזכיר
 ל.די המת.ם תחיית המתים, תחיית לידי חסידות הסידות, לידי רוה"ק רו,הק, לידי חטאיראת
 כלו' אליהו. ליד' תה"המ שם, הר"ן וכתב וגי', שולח אנכי הנה דכתיב לטוב זכוראליהו
 והנורא, הגדול יום בא לפני וגו' אנכ. הנה דכתיב לבא מקדים והוא תח,המ בשביל באהאליהו
 והביא שיבא, לאליהו גורמת שרנ""המ נמצא אליהו אתי יום אותו דביטביל וכיון תה"המדהייה
 אליהו. לידי מביאה תה"המ שם שהנוסחא רבה שה"ש בריש דבריו את כהדה מתנותבעל

 כשהיש שה.א וכעין ז"ל. הנביא אליהו עי' תחה"מ שם ומסיים הענוה במדת שםואח"כ'מדבר
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 שהמאמר דברים של ממידורן שם מוכיח.ם הדבר.ם אבל )פם"ו(, משל. במדרש ה.א כךרבה
 סוטה. דסוף הא על הגליון כעל שרמי לפנ.ם, שבא מגליון אלא אינו הנביא אליהו ע"יתח,המ
 וכל אליהו. ל.די מביאה תח"המ הוא הנוכחא ועיקר משלי, למדרש הועתק רבה שה"שומן
 חטא יראת ה:וםהא ה"ה( )פ"א רשמת בירושלמי אשם ה:ומחאות. להשוות הם הר.ןדברי
 ימייתי ז"ל. אליהו לידי תח"המ המתים. תהיית לידי חסידות הסידות. לידי רו"הק רו"הק,לידי
 זכור אליהו לידי תק"המ וחייתם. בכם רוה. ונחתי דכתיב תח"המ לידי חסידות קיאיעלה
 אלה ועפיי וגו'. ותורא הגדול ה' יום בא לשי ה:ב.א אל.ה את שולה אנכי הזה דכתיכלטוב

 לידי מציאה חטא יראת )ספ"נ(. בשקלים הירושלם. :ומהת עדיפא הענק טיב ועפייהמקראות
 )אלא לטוב זכור אליהו לירי מביאה תח"המ תח"המ. לידי ורוה"ק רוה,ק לירי וחסידותהסידות
 המאמר מגנון ולפי הף"ן. פי' יסכלו לא הדברים ואלו משובשות(. הפהוקים ראיותרהתם
 שיקיצו המתים תחיית אחר שיהיה שלעתיד. הדין יום הוא והנורא הגדול ה' יום שלפירושו
 עולם לדראון להרפות ואלה עולם להיי אלה יקיצו עפר אדמת מישיני ורבים כמ"שמהעפר.
 ליום הן כתות ג' בש"א שיא ע"ב(. )ט,ז בריה שנמו הזה הדין יום וכטיב ב'(, י"בודנ.אל
 גמורין צדיקים כיגוניים, של ואחת גמורין רשעים של ואחת גמורים צדיקים של אחתהדין.
 ורבים שנ' לגיהנם לאלתר ו:חתמין :כתבים גמורין רשעים עולם. לחיי לאלתר ונחתמיןנכתבין
 ליום ופיר"שי וכו', ועולין ומצפצפין לגיהינם יורדין בינוניים וגו'. יקיצו עפר אדמתמישהי
 שכבר ואע"פי קרא כממוכח המתים כשיח.1 הדין ליום כתבו ובתוספות המתים. כשיהיוהדין
 יסד זה ועל וכו', לעולם קיים שהוא העו"הב לחיי יוכהו אם אחר דין יהיה עדיין וכו'נדונו
 הדין, יום זה הנה ויאמרו וגו' יחפזין ומלאבים וגו' יתקע גדול ובשופר תוקף צתנה בפיוטהפייטן
 רבה ובדברים וגו', בנים על אבית לב להשיב אליהו יבא הדין יום קודם היקיצה אחרוהנה

 כשאב.א לעיל כך כעו"הז עליהן נפשך את שנתת כשם הייך משה הקב"ה איל אמרו.)ספיג(
 ובמערה כפופה וגו' אפיס ארך ה' כתיב שכך מניין. כאחת. באין שניכם ה:כיא אליה אתלהם
 ומנחם בא הוא שעה אותה וכו'. אליהו זה ובסערה וכו' משה זה בסופה א'(, א' ):חום וגו'ררכו
 שאמרו כמו המתים. תחיית א"ר כרחך על יארע וזה וגו', שולח אנכי הגה שנ' מנייןאתכם.
 אצלן כאן :קבר אתה אם למשה הקב"ה איל היה, הירדן את תעבור לא כי )פ"כ( ברבהשם

 :תלקטו הזהוב כזכות וכו' מעותיו שנתפזרו לאחר למה"ד אר"ל עמך. באון הםכזכותך
 וגו' ראשית וירא שנ' בראשם כא ואתה בזכותך באין הם אצלם אתה נקבר אם וכו'המעות
 הדין. יום קודם המתים תהיית אחר אליהו ביאת תהיה האלו ההגדות לפי ותה עם, ראשיויתא
 השנית: ביאתו תהיהוזאת

 דברי של מפשוטן יראה )פי,ב(, מלכ.ם בה' הר"מ לשון אעתיק המאמרובחתימת
 נביא יעמוד ומגוג נוג מלחמת ושקודם ומגוג. גוג מלחמת תהיה המשיח ימות שבתהלתהנביאים
 ולא הטהור לטמא לא בא ואכו וגו'. שולה אנכי הגה שנ' לכם ולהכין ישראל נאת,לישר
 אלא פםוליןי שהוחזקו מי להכשיר ולא כשרות. כחוקת שהם אנשים לפסול ולא הטמאלמהר
 שקודם שאומרים החכמים מן ויש מים, על אבות לב והשיב שנאמר בעולם. שלוםלשום
 : וכו' שיהיו איך אדם ידע לא בהן וכיוצא הדברים אלו וכל אליהו. יבא המשיחביאת

 אליהו. גילוי ד'.מאמר
 והתדמותו. ליחידים והתגלותו אליהו ממאורעות חז"ל בדברי שמופרמה

 כצפותן בעולם שפורח אליהו זה שמים. צפור ח'(. )מזמום תהלים במדרשאמרו

 באחת מיכאל תנא ע"ב(. )ד' דגרכות המאמר הזכרתי וכבר התגלותו. על מרמי הוא הזהוהמדרש
 בא המות מלאך בוכים כלבים ת"ר שנו. ע"ב(, )ם' ובב"ק כארבע. ואליהו בשתיםגבריאל
 או בהקיץ אדם לכני מתגלים שהמלאכים וכשם לעיר. בא הנביא אליהו משחקים כלביםלעיר.
 הקודש. במתכי מפורשת היא המלאכים התגלות אמנם לטוב. זכור אליהו מתגלה כן כמובחלום

 להוצאתו. בהערותיו באבער מוהריי וכתב ובשר, להם לו מביאים והעורבים שנאמר שם ומסיים1
 האי לפרש שם ונדחק ומסבב. הי שהוא כשב מהם ובאיזה העולם את שמסבב ג' שילקוט כת"יבאיזה
 בפראג כן הדפיסו ואתריו שאמר. הגיה אמת שכאות והביא בידו. עלתה ולא וגו' והעורביםשנאמר

 וגו'. והעורבים שנאמר אליהו זה ד"א וצ'ל. וחסר קטוע שהמאמר מסתברא אמנםובאמשטררם.
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