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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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 אמרו לאמוראים. אף המלאכים שהתגלו היא ראיה שאביא מה אבל אחרת, לראיה צריכהואינה
 דמלאכא ופליגא היא, טלית חוכת ציצית התא רב בר רבה ראמר אהא ע"א( )מ"אכמנחות
 קטינא קט.נא א"ל טדינא. רמכמי קטינא לרב אשכחיה רמלאכא ממש(. מלאך גרשום ר')כפי'
 איל אעשה. ע:שיתו איל עליה, ההא מה תכלת של ציצית במיתווא וסרבלא בקייטאטדינא
 ענשי:ן: ריההא ראיכאכומן

 שהיה שמפורש היינו בחלום לותר ורצצי בהקיץ. או בחלום אם אירע אליהוובילוי
 היא בהקיץ וההתגלות חלום. רק היה לא כך בו מפירש שאית במקום שאף אפשר וכברחלום.
 מתחפש שאליהו בו. יודע שאינו או אליהו. שהוא בו יודע לו שנתגלה זה אם דרכים. ב'על

 מעשה לוי א"ר )פפ"ג(, בב"ר הוא כהלום שה.ה בו שמפורש ומה דמיון, באיזהושתדמה
 אבותיך איל בחלום. אליהו לו נראה אביו של תסוורי1ת מבזבז שה.ה גרומי א'בשלטון
 דכרכות )ובירושלמי הדברות די' ת:י:ותא פ' ובפסיקתא : שמלאן עד זז ולא מבזבז, ואתמצמתין
 מהישועה(. יפה היבור המעשיות כם' גאון נמים לר' הלשון ספון וכשדוי בקיטוע, ה"נפ"כ

 כי על רומשא כאפי דשבתא,, ובערובא )בערבות( ממציה טע.ן דהוה גברא בהדא הוהעיבדא
 אלא ממצא הדין מפקיד לי לית )ליה( אמר רישיא, על ותפילין מצלי נברא אשכחכנ.שתא,

 כפר שבתא לאפוקי כא לגביה, ואפקדיה ננפבן ):שא( דברייה. מצוות עטר דהיא הריןגבי
 ועמד טליתו נתעטף רישך. על דהוא קדישא שמא להדא אלא הימנית לך לא ליה אמרכ.ה.

 רישיה, על דהוה קדישא לשמך אלא היממת לא רבש"ע לפגיו אמר מקום. כאותוונתפלל
 לאיתתא אמור זיל אמר גכרא. ההוא על לטוב זכור אליהו איתגלי ליה, ורמך גה צלימקום
 ההיא מן רבה צומא ובלילי המיר פסחא בלילי אכלין עמיה, לך דהוה סימן נבראדההוא
 מה ליה אמרה עלה, חביט שרי דאתא כיון ליה, ויהבה נסתה פלן, מקמת לי הבימ.נאי
 נחזור ונתפרסמו הואיל אמר ליה, ויהבת לי יהב לבסך כיני דהוה סמא על'. הביטאת

 : וכו'למוארינו
 ולא כנישתא בי אחירי מצלי רקא גברא ההוא ע"ב( )1' בברכות ספרוומהתדמותיו

 קמי קיימת בר כדו איל כטעייא. ליה אידמי חזייה אליהו חלף כנישתא לבי אפיהמהדר
 כילקוט נמצא לערכי שהתרמה כזה וכיוצא ערבי(:' טעייא )ופי' וקטליה ספמרא שלףמרך.
 לסוף כשרה, אשתו והיתה מנכסיו, שירד אחד בחסיד מעשה לי, נעלם ומקורו תר"ז, ר'רות
 שנים ו' לך יש איל ערבי, בדמות ז"ל אליהו בו פגע בשדה הורש היה אחת פעם שכיר.נעשה
 לך ליחן מה נליז אין אתה קומם איל ימ.ך, כסוף או עכשו אותם מבקש אתה אימתיטובות,
 שנים ו' לך יש ואיל פעמים ג' עד אותי והטריח אחד אלי בא ואיל אשתו אצל הלךכאשת.. ואמלך אלך לו אמר שלישית בפעם פעמים, נ' ער אצלו וחזר בשלום. מעלי הפטראלא
 לו. אמרה אומרת, את ומה לה אמר ימיך, בסוף או עכשו אותם מבקש אתה אימתיטובות
 לשער מניע אתה ואין לביתך לך א"ל עכשו. אותם הבא לך לו אמר עכשו. אותם הבא לואמור
 ממון ומצאו כעפר בירם לחפש כניו יושבים והיו כבית. פרוסה כרכה שתראה עדחצרך
 מיד אותו. ובשרה לקראתו אשתו שיצאת עד לשער הגיע ולא לאמן. וקראו שנים, 1' בושיזונו
 עלינו משך כבר מה מפני איל הכשרה. אשתו עשתה מה עליו, רעתו וגחת להקב"ה.הורה
 הקב"ה שמא הללו שנים חסדים בגמילות נעסוק שנים, ו' ממון לנו ונתן הסד של חוטהקב"ה
 מה כל כתוב קטן לבנה אסרה ויום יום בכל שעשתה מה כל עשתה, וכן מאצלו. לנומוסיף
 אשתי. מדעת אלא אחזיר לא מחזיר כששי אף אשתי מדעת אלא נטלתי לא כשנטלתי איללך. שנתתי מה ליטול עונה הגיע ככר לו אמר ז"ל אליהו כא שנים ו' לסוף עשה. וכן נותנין.שאנו
 ארם בני מצאת אם לו אמור לך איל שלו, את ליטול הזקן כא כבר לה אמר אצלההלך

 טובה להם והוסיף שעשו חסדים וגמילות דבריהם הקשה וראה פקרוגך. להם תן ממנינאמנים
 תר"א, ר' שם ועוד : י.ז( ל"ב )ישעיה שלום הצדקה מעשה והיה שנאמר מה לקיים טובהעל

 כנד לו והיה כלום, ארם מכל יקבל שלא עליו שקבל א' בהפיר מעשה רות(, מדרש)ובגליון
 כאשפה לישב שנצרך עד עצמו ממית זז ולא ומתחנן. ובוכה צועק ה.ה הלילה וכל א', וסדיןא'

 שאלוה רצונך איל כנגרו. ועמד ערבי בדמות ז"ל אליהו עליו נגלה פ"א שעליו. בנדיםוכלו

 ובאמת טייעא. ההוא הקף גורס רשיי וכן בגליון. עיי"ש מכזררת אינה שם הנזסחא אמנם'
 שמגגונם דלהלן שבילקוט מעשיות מס' אקם סך. בשביל המהפלל את שיהרוג אליהו ;ל מתמיההדבר
 לפניו היה אותן שפייט שמי נראה ערבי נדמות אליהו שנתגלה ותפסו הם שממהרות עליהןמורה

 משפיז. את יסד הזז הגמרא וע5 כטעייא. ליה אירמי אליהו חלףבגמרא.
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 ונשתכר חפצים וקנה והלך כספים ב' ונטל הן. איל ותהיה, כהן ונותן נושא ותהא כספים ב'לך
 תפלתו, ושמוש הסטותו עסת ושכח שהעשיר עד השגה יצאת לא ג', ויום ב' ליום וכןבהם.
 גדולה. במלאכה ומצאו כנגדו הלך עלי. ועכבתו בעולמי לי היה א' חסיד לאליהו. הקב"האיל
 מנכסיו שירד עד משם יצא ולא לי. ותנם אחריהם חפש כספים ב' לך שגתתי הוא אניאיל
 ליה אמר ז"ל, אליהו עליו חזר ובוכה. יושב והיה האשפה על והזר לטמיון, ממון אותוונמס
 איל מנכס.. ואת:חתי גלגלא עלוהי דאיתדפיך גברא לההוא ווי אמר עביד. סבא ההואמה

 איל תפלתך. ושמוש המירותך עפת משמר שאתה כספים ב' אותן לך מחזירנא אם אתה:שבע
 ביתא כאלפא סיפור נמצא המיאורים אותם וכעין והעשיר: בהם ונתן ונשא כמפים שני ונטלהן,
 אדם יאמר אל לעולם לה: מטי מה ידעה ולא לגיננא עלתא כלתא שיד(. )ויניציאה מיראדכן
 קרקעות לו והיו גדול עשיר שהיה אחד באדם מעשה ושוב וכו', השם בגוזר אלא דברשום

 בה שהיו מעות של כים נטל האיש, אותו עשה מה אותם. לחרוש שוורים לו היו ולאהרבה
 בררך הולך וכשהיה קרקעותיו. לחרוש פרות או שוורים לקנית אחת לעיר והלך דנריןמאה
 אמר פרות, או שוורים לקנות שוורים לכפר )אמר[ תלך. להיכן לו אמר ז"ל. אליהו בופגע
 ולא לו אמר צרכי. ואעשה בירי מעותי הרי יגזור לא או יגזור אם אמר השם. ,גזור אם אמורלו

 לעשות שיורים לכפר שהלך וכיון כימו, לו ונפל צרכו לעשות דרך לאותו הלךבהצלחה,
 ונטל נפש כמר לביתו חזר מ"ר כלום, מצא ולא המעות לתת הכים ליקה ידו שלחסחורתו
 אליהו בו פגע בררך מהלך וכשהיה אליהו, בו ימנע שלא כדי אחר לכפר והלך שני אחרממון
 גוזר אם אמור לו אמר שוורים. לקנות לו אטר תלך, להיכן לו ואמר אחד כזקן לוונזדמן
 האיש הלך מ.ד מכלום. מתירא ואיני בידי מעותי הרי יגזור לא או יגזור אם לו אמרהשם,
 הכים אוחו אליהו ונטל וישן. כדרך ושכב שינה אליהו לו נתן בדרך הולך וכשהואלדרכו,
 ופגע לו והלך שלישי ממון ונטל נפש בפחי לביתו והלך כלום מצא לא משנתו וכשהקיץסירו.
 לך לו אמר השם. יגזור אס שוורים לקנות לו אמר הולך. אתה להיכן לו ואמר ז"ל אליהובו

 מאומה ירע לא והוא לכיסו והכניסם מעותיו כל ז"ל אליהו לו חזר מיד ובהצלחה.לשלום
 ואמר מום. שום בהן היה שלא ארומות פרות שתי שם ומצא שוורים לקנות הלך ומידממעותיו.
 ידד הכנים מיר דנרין. סאה עמי אין אמר רנרין. במאה לו אמרו האלו. הפרות בכמהלבעליהן
 שוורים וקנה צרכיו כל ועשה הפרות אותן קנה ומיד ד:יין. מאות שלש שם ומצא כיסולתוך
 שרוצה ארם כל ולפיכך זהב. של דנרין באלף למלך הפרות מכר ואח,כ קרקעותיו,לחרוש
 רמשא ועד מצפרא סירא, בן אמר שכך וכו', השם גוזר אם לומר צריך רבר שוםלעשות
 סירא בן דאמר והיינו ש.כנם. קודם עליו יבא מה יודע ואינו לחופה נכנס ואדם עלמא,מתחרב
 י : לה מטי מאן ידעת ולא לגיננא עלתהכלתא

 ביה ואכל מציית דבעל נברא לההוא דננדיה שילא דרב במעשה ע"א( יניחבברכות
 אחא אין. להון אמר מהרי, לך אית ליה אמרי חמרתא. על רבא להו ואמר מלבא ב.קורצי
 התגלותו אמנם אליהו: שהוא ירעו שלא רעלמא כאיגש מלו' ואסהיד, כאינש ליה אידמיאליהו

 : כארש ואידמי גוף בהתלבשות נ"ב היתה עמהם שמדבר הוא שאליהו שירעולחסידים
 הוה בסיתווא גדולה. בע:.ות שהיו שבוע כלבא של ובתו דר"ע מעשה ע"א( )נ'בנדרים

 דתיבנא פורתא לי הבו להו אמר אכבא. קרי וקא כאנשא להון אידמי אליהו אחא וכו', תיבנא ביגנו
 ליה: אית לא תיבא דאפי' גברא חזי לאנתתיה, ר"ע א"ל לאגמה, מדעם לי ולית איתתידילדת

 לר"א אתיוהו תרדיון, בן ח:':א ור' פרטא בן אלעזר ר' כשנתפסו ת"ר ע"ב( )י"זבע"ז
 רת שהיא לפי כך על גזרו ובן )רשיי לח-רות עברך שבקת קא ומ.ט וכו'. מ"ט אמרי פרטאב;

 לא להו אמר יהודית(. בדת להכנם שלא נזרו והם יהודי נעשה שכישתחרר לפי כלו'יהודית.
 מחשובי כחד ליה אירמי אליהו אתא כיה לאפיזודי מנייהו חד קם מעולם. דבריםהיו

 גברא וההוא ניסא ליה איתרהיש נמי בהא בכולהו גימא ליה מדאיתרחיש אילדמלמותא.
 כתיב דהוה א.גרתא כתיבא הוה להו. למישר קם ביה. אשגח ולא אחוי. דקא הואכישותיה
 ארבע פתקיה אליהו אתא גברא, דההוא ע"י ושהרוה קיסר. לבי לשדורי דמלכותאמחשובי
 אתא; ולא אזל פרסי.מאה

 גר' סירא בן כך שגולדו שלשה )והם באמבטי אמו שנתעברה סירא בן של מלירחו בסיפור ושם;
 ירמיה של לידתו ומוזכרה אביה. של מזרע ונתעברה הנביא ירמיהו של בתו היתה והיא זירא( גר'פפא
 שמו. את אניו לו שיאמר עד אמו ממעי לצאת רצה ולא כשגולד תכף מרבר היה ירמיה ואף וכתב.ג"כ

 ירמיה. שמז יקרא ואמר ז"ל אליהו שםונזדמן
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 ובמלון קיסר לבי בידו דורון ששלחו גמזו. איש דנחום כעובדא ע"א( )קיטבסנהדרין
 מחייכי קא אחוכי אמר עפרא. אישתכח להתם מטא כי עפר. הארגו את ומלאו אותוגנבו

 להו אמר מינייהו. כהד להו ואידמי אליהו אחא לטוסה, זו גם אמר למקטליה, אפקוהיהודאי
 : וכו' חרכי הוו עפרא שדי דהוה הוא. אבינו דאכרהם מעפרא עפרא הא.דילמא

 שהית חסיר איש אל שכא איך ממופר. נאון נסים לא' מהישועה יפה חיבורבמפר
 וכששאלו המלך, אל מכרו והשר אחד. לשר ונמכר אותו. שימכור לעבד לו ונדמה גדולעזי

 שכרו את המלך ויתן מהודר. ארמון תפלתו ע"י למלך וכנה תאי. איל מלאכתו. מההמלך
 שבת: למוצאי היה הסיר איש הפיוט נתייסד הזה הסיפור ועל מהם, נעלם ואליהו השר,אל

 עני אח ולו קטלנית, בתו שהיתה אחר בעשיר וארוך, :אה סיפור האזינו פ'בתנחומא
 ונשא ממנו. עזרה לבקש אחיו מבני אחד בא היום ויהי רבים. בנים לו שהיה אחרתבמדחה
 לו. שנתרצו עד להם שמע ולא קטלנית שהיא והפחירוהו הזאת, הבת אל עיניו אתהכחור
 יגבר דרך באיזה ויעציהו לטוב זכור אליהו והוא אהד זקן לז :זרמן חופתו כתוך החתןוכשבת
 ויאכילהו ויכברהו ממושבו החתן ויקם עני. כדמות המות מלאך ויבא כן ויהי המות, מלאךעל

 אליהו: בעצת המות מלאך את ונצח אליהו. לו אמר כאשי לפניו ושימשוישקהו
 מפיק הוה אננרכטיס, אתמני בריש אלעזר ר' בשלה, דויהי כהנא דר'בפסיקתא

 מה לו אמר בע.רא. לי אתקין לו אמר סב. חד כדמות לנביה ז"ל אליהו אתא זמן חדעובדא.
 טעין דאנא סבא הדין חמין. אתין איל ומירכב, נולתי והדא חפיסתי הדא איל למיטען. גבךאית
 איל למירכ.ב. את ובעי איל כעירא. לי אתקין לי אמר והוא דעלמא לסיפא ליה ומובילליה
 לסופה דדררורין. חקלוון ליה ומעבר גלימין ליה ומחית טורין ליה מסיק והוה ארכביהא.ן.
 את ובעי איל לך. מקלק אנא לא ואין גרמך קליל מבא מבא איל עלף. rna~u מנטילשרי

 ושתה. אכול ליה ויהב אילן תחת ואותכיה תקל לחד אעליה עבד מה אין. איל צבחר.למנשמא
 עצמך. טורף שאתה מה כל לך למה )כלוי לך להן טריפתא הדא כל איל ושתה האכלוכיון
 אומנתהון נמיירן )צייר( לך סב לא טרופות(. בצים אככא. טרף כמו והכאה הקשהלשק

 ליה מתני ז"ל אליהו עכר שנין עשר תלת דאמרי אית הן. איל לי. מתני ואית:ך אילדאבהתך.
 : למטען יכיל הוה לא גולתיה אפילו אמרון מפרא דאמר וכיון מפרא, דאמרעד

 בשיניו חשש שנה י"ג רבינו ופציי(. פל"נ בב"ר והוא ה"ר. )פיט כלאיםבירושלמי
 ונתן חייא ר' של ברמותו ז"ל אליהו גכ:ם הנרול. חייא ר' על רבינו כעם שנה י"ג בסוףוכו'
 שינך. על ירי שנתתי אני הייתי לא לו אמר וכו' חייא ר' נכנס למחר נתרפא. ומיד שינו עלידו
 כבוד: חייא בר' לנהוג התחיל שעה מאותה היה, לטוב זכור שאליהו רכינוידע

 לטוב. זכור חרבונה לומר צריך פנחם א"ר )פמ"ט(. ובב"ר דמגילה( )ספ"גבירושלמי
 אדוני וא"ל לחרבונה נדמה לטוב זכור אליהו עשה מה )פ"י(. רבה באסתר הדברומפורש
 בראב"ע ועיי' )פ"נ(. בפרר"א ושה לטוב. זכור הרכונה צ"ל דאר"פ וגו' העץ הנה גםהמלך
 : י' א'אמהר

 אמרי דרומי, אפיתחא מאיר דר' לרמותיה דחקקי בעובדא ע"ב( )י"ח זרהבעבודה
 לבי על מקמייהו רהט אבתריה. רהטו הזיוהו חדא יומא לייתיה. הדין לפרצופא דהויכל
 הוה ר"מ אי ושלום חם אמרי כרכתיה. כזונה להו אידמי אליהו אתא דאמרי איבא וכו'.זונות
 : הכי עביר הוהלא

 כפרשא ליה אירתי אליהו אתא חיויא, בלע אשי בר שימי רב ע"כ(. )קיטבשבת
 גובי: גובי מיניה ונפק מילי תלתא קמיה וארהטיה במילתא כשותאאוכליה

 ליה נגה הוה ירהא ריש תר יוחא דרבי. במתיבתא שכיח הוה אליהו ע"כ(, )פ"הבב"מ
 ומצלי. ידיה ומשינא לאברהם אראוקימנא איל למר. ליה נגה טעמא מאי איל אתא.ולא

 נתאחר(. לפיכך מוספין תפלת :מי מצלי ובר"ח )כלו' ליעקב וכן ליצחק וכן ליהומג:עא
 דוגמתן ויש איל זמניה. בלא למשיח ליה ומייתי ברחמי תקפי סברי הדדי. בהדיולוקמינהו
 הרוח משיב אמר ובמו. חייא לר' אחתינהו תעניתא רבי גזר ובניו. חייא ר' איכא א"לבעו"הז.
 אמרו עלמא. רגש מתים מחיה למיסר בטא כי מיטרא. ואחא הנשם מוריד אמר זיקא.ונשבה
 דנורא.' פולטי שתין מחיוהו לאליהו אתיוהו אליהו. אמרי בעלמא. רזיא נליא מאןברקיעא
 וטרדינהו: בינייהו על דנורא כדובא להו אירמיאתא

 ולמיכתב למיתב ריומא שעתא הדא רשותא ליה זאתיהב הימנו גדול מטטרון שהרי תתמה ואל!
 שיתין ומחיוהו למיטטרזן אפקוהז מיד מקמיח קם דלא אביה בן אליש; בז וכשטעה דישראל.זכזזתא
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 שנתלבש שלפנינו כספר סיפורים הרכה נמצא סיפורים עשר השמונה מאלווחוץ
 מספר. ה' צר כפ"א א'( אליהו: שהוא ידעוהו לא עמהם שדבר ואלה חכם כתלמידונתגלה
 פרסי חכר עם ונתווכח שנתפם איך הוא והסיפור וכו'. שכעולם גדול ככרך מהלך הייתיפ"א
 עגלה בין היישוב שכל שאמרו החכמים עם :תווכח ט'. צד כת"כ ב'( האלוה: הוא האשאם

 כאי כל אהד כוכב תחת וכו' רגליכם כפות תחת אני עפר רכותיי להן אמרתי ומספר,לעקרם
 מצאנ- בדרך מהלך הייתי פ"א ליה. צד פיו ג'( : וכו' לדבריך מימן תן לי אמרו יושביןהעולם
 שעמדו נביאים שבעה בענין עמו תתווכח וכו'. בזרוע חבירו על כבא אלי בא היה אחדאדם

 להם אמרתי ובאילי כשור  הקרבה בענין ההכבים עם  שיתווכח מה ל"ו. צד שם י'(לאו"ה:
 יושב הייתי פ"א מ"ט, צר פיט ה'( : וכו'  השובח לתנובת  עמרי נשיאים עשר  שניםמבנתץ

 שזכה עמרי בעין והוא וכו', רבותיי להם אמרתי חכמים לפני שבירושלים הגדולבבי"המד
 לפג. בירושלים הגדול בכי"המד יושב הייתי פ"א נ"א. צד שם 1'( כסאו: על מלכים ג' לושישבו
 לאדם כנגדו עזר שהאשה וכיאה וכו'. רגליכם כפות החת אני עפר רבותיי להם אמרתיחכמים
 עובר הייתי פ"א וכו'. ע' צד פי"ד ז'( וכו': עיניו את להאיר ועזר רגליו על להעמידועור

 ענינים. בד' לו ונשאל וכו', משנה בו ואין מקרא בו שיש אחד אדם מצאתי לסקוסממקום
 בששה עמו ונתווכח וכו'( ע"ב צר )פטיו משנה בו ואין מקרא בו יש בזה ואף חכירו באואח"כ
 :כנם הרבה משנה ושנה הרבה מקרא שקרא אחד באדם מעשה ע'ו. צד הט"ו שם ח'(ע:י:יס:
 חצרה. לבית ונכנסת. בשוק מהלך הייתי פ"א וכו'. כשוטה אשתו תעשית ימיו בחצי עולמולכיח
 פ'. צד פט"ז ט'( מת: בחטאו שבעלה ולמדה וניחמה וכו', בוכה והיתה כנגדי וישבהבאתה
 ra ששל שרגע כבן דבר ושאלני אחד תלמיד ובא כירושלים הנדול בכי"המד יושכ הייתיפ"א
 פצעיה: :כואח ובענין לישראל. להן עמדו נביאים וכמה הראשו:ים. דורות כטיב והיא וכו'.אביו
 לי אמר א' קסדור מצאני היתה בצורת ושנת למקום ממקום עובר הייתי פ"א ציה, צד פייחי'(
 הסיפור זה ונכפל וכו'. ורבנים חכמים ממקום אני מיבנה כני לו אמרתי אתה מקום מאיזהרבי

 הסיפורים אילו כל מכלל במגנטו יוצא אחד סיפור צ"1 צד שם י"א( פ"א: זוטא אליהובסדר
 רחל, של מזרעה אומרים היו מהן בא. אליהו מהיכן ואומרים יושבים רכותינו ה.ו פ"אוז.ל.
 להן אמר לפניהם. ועמד אליהו בא ואומרים יושבין שהן עד לאה. של מזרעה אומרים היוומהן

 דברים. בשני הסיפורים אלו מכלל יוצא הוא והנה : וכו' רחל של מזרעו אלא איני אני-בותיי
 המטפר הוא אליהו הסיפורים אלו שבכל והב' עמם. מהכר שאליהו יודעים היו שהםהא'

 לי נראה וע"כ :סתר, כלשון מאליהו ומדבר אחר אלא אינו המספר וכאן בעדו. מדברבלשון
 ממקום עובר הייתי פ"א צ'ט. צר פייח שם י"כ( הספר: מנוף ואינו הוספה הוא הסיפורשזה

 בתוך מהלך הייתי פ"א ק', צד שמ י"ג( כנים: חשוכי על ונשאל וכו'. אחד זקן ומצאנילמקום
 לפניו ה.ו א' שמלמד מאורע וראה וכו', ישראל שכולה גדולה לעיר ונכנסתי בכל שלגולה

 למקום ממקום עובר הייתי אחת פעם קי"ג, צר פ"כ י"ר( והם: הוא כולם שמתו תלמידיםמאתים
 פכ"כ ט"ו( : וכו' ממלכות לשתי גוים לשני עולמו את הקכ,ה הלק מ"מ רבי איל א' זקןמצאני
 לימות העולם אומות יש וכי רבי איל א' זקן ומצאתי למקום ממקום עובר הייתי פ"א ק"מ.צר

 וכו'. בהלכה בקי שאינו א' תלמ.ד עלי בא שם עומר שאני עד קכ"א צד שם ט"ו( : וכו'המשיח
 הכמים לפני בירושלים בכי"המר הייתי פ"א קכ"ב, צר מכ"ג י"ז( לתורה: יזכה האיךושאלו
 קכ,ג. צד שם י,ח( אלו; בבינים עמהם ומתן משא לו והיה וכוי. נשים בעיסקי עוסקיםוהיינו
 מצרים כיוצאי כשירין הללו דורות רכי ואיל א' זקן ומצאני למקום ממקום עוכר הייתיפ"א
 מהלך הייתי פ"א קע"א. צד פ"ב זוטא אליהו כמדר י"ס( מצרים: יוצאי במעלת ולמדווכו',
 לנו ניתן מקרא איל משנה כו ואין ממרא בו ויש מינות בדרך אלי ובא א' אדם ומצאניבדרך

 כנ"ע. האגה את משמש היא שאליהו הסיפור. מזה למדנו אורחא זאגכ ע.א(. ט"ו )חגיגה דנזראפולסי
 טובה של רעה. ושל טובה של לישראל. שניחנו הררכים בין שעומר שמוש. עור לו יחסו )פטר(הפדר"א
 ואליהו הסד, של וא' צרקה של א' דרכים שני בה יש טובה של מות. של היא רעה ושל היים שלהיא
 נמצא ועור וגוע צריק גוי ויבא שערים פתחו ואומר  מכריז אליהו  לייחס ארם  וכשיבא ביניהמ. ממונעז"ל
 יצתה וכו' ישראל על והלשין השטן שעמד )פיז( רבה באסתר האצוח. בין והריצה השליהוה שמושלו

 אליהו רץ שעה באותה וכו' נגהם אספו ולבנה חמה וכו' צעקו השרת מלאכי וכו' אלמנות בבגריהתורה
 ררומים העולם אבות מתי ער להם ואמר עמרם בן משה ואצל העולם אבות אצל בבהלה לטובזכור

 וכו' והודיעו לך איל מרדכי. ושמו יש א"ל הדור, נאמו כשר אדם יש כלום משה לו אמר וכו'.בשינה
 אפתר(. ובאגרת גוריון אבא במדרש ג"כ )והיא וגו' ירע ומררכי הה"ד למררכי והודיע הלךביר
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 פ"א קציה, צד פייר כ'( ענינים: כב' עור ושאלו וכו'. טיני מהר לנו ניתן לא משגה סירמהר
 וכו'. כנגדי. ובא דברים ומלעיג מתלוצץ והיה א' אדם ומצאני למקום ממקום עוכרהייתי

 המספי הוא אליהו שבכולם נמצא הסיפורים אלו בסגנון וכשנסתכל למוטב: והשירווהוכיחו
 : מקום באיזה נתפרש ולא ד' ואות ב' אות החכמים עם ויכוחו עליו: מפרו שאחרים י"א מאותחוץ
 ואות ג' אות אחד אדם מצאני בדרך מהלך הייתי פ"א שבעולם: גדול בכרך מהלך הייתיפ"א
 פ"א ח': אות בשוק מהלך הייתי פ"א י"ג: אות בבל של גולה בתוך מהלך הייתי פ"אי"ס:
 א'( זקן )ומצאני י"ב ואות קמדור( )מצאני י' ואות ז' אות אחד אדם מצאתי למקום ממקום עוברהייתי

 : א'( אדם )ומצאני כ' ואות י"ה ואות וט.; ומצאני( צ"ל ואולי א', זקן )ומצאתי ט"ו ואות י"רואות
 א'( תלמיד )ובא ט' ואות ו' ואות ה' אות חכמים לפני שבירושלים הגדול בבי"המד יושב הייתיפ"א

 סיפורים; עשרים וכולם להגיה(: צריך ואולי הגדיל )וליתא י"זואות
 הצר.ק אליהו אמרו בהזקותי(, פ' ובתו"כ ע"ב. )סיג כם:הדרין הס.פור לאילוואוסיף

 כאשפה. ומוטל תסוה שה.ה תינוק מצא אחת פעם שכירושלים. רעב תפוחי על מחזרה."
 משפחה. מאותה נשתייר כלום איל אזי. פלחית ממשפחה איל אתה. משפחה מאיזה לואמר
 בכל אמור איל הן, איל למד, אתה בו ח. שאתה דבר מלמדך אזי אם איל ממני. חוץ לאואיל
 מ.ר ואמו. אביו לימדו שלא ה' כשם להזכיר שלא )הסג )חם( איל יא"יא. ישראל שמעיום

 הוא ונפל לארץ יראתו ונפלה כריסו, שנבקעה עד ומנשקה ומחבקה מחיקו יראתוהוציא
 וקרוב סגנון כשינוי הסיפור ובתו,כ גלוליכם. פגרי על פגריכם ונתתי שנאמר מה לקייםעליה,
 ותשעה: שלשים הסיפורים אלו מכום יעלה והנה שלפנינו, הספר לספון לשונו בסגנוןהוא

 כי ידעו אשר ואמוראים תנא.ם וצדיקים לחסידים מהתגלותיו המיפיר.ם אסדרועתה
 א"ר לי(. נעלם )ומקורו במדרש מצאתי ועוד כתב, ד'( )סי' המנהיג בספר עמם, מדבראלידו
 טעונין, נמלים אלפים ארבעת ועמו ז"ל אליהו ומצאני בדרך מהלך הייתי פ"א יוסי ב"ראלעזר
 בין שמספר ממי וחמה באף נקמה לעשות למה, וחמה. אף איל טעמים, אלו מה לואמרתי
 בין ליהברך. רבא שמיה יהא אמן כ.ן לפרשה, פרשה בין לברכה, ברכה בין לברוך.קדוש
 יעקב. קראת אותי לא שנ' הקב.ה, לפני נשמעת תפלתו שאין אלא עור ולא לתפלה.גאולה
 והובא אצך. תקשיב לבם תכין שנ' ריקם חוזרת תפלתו אין מדבר ואיה בתפלתו המכווןוכל
 חמא א"ר זוטא ארץ דרך במשנת התניא ח'. סי' תפלה ענין הלקט ובשבלי :"ו: סי' או"חבב"י
 אמרתי טעונין, גמלין ועמו לטוב זכור אליהו בי פגע בררך מהלך היית- אחת פעם חנינאבר
 קדושה בין לקדושה קדושה בין למספרי ורוגז אף טעו:ין לי אמר טעונין. האלה הגמלין מהלו

 : ליתא זוטא כד"א לפנינו אמנם וכו', וברכה כרכה כל וכן ליתברך רבא שמיה יהא אמן ביןלברוך
 כלום טעם ולא שכתות שתי עשה הורקנוס. בן ר"א של ענינו בתחלת )פ"א(בפדר"א

 ללמוד מבקש שאני מפני איל בוכה. אתה למה הורק:ום בן לו ואמר ז"ל אליהו לו שנגלהעד
 ואפשר וכו', זכאי בן ריי אצל לירושלים עלה תורה ללמוד מבקש אתה אם א.לתורה.
 ; בחלוםשהיה

 המלך )שינהו לידיה מעשה האי כי מטא יוסי בר' ישמעאל ר' ואף ע"א(, )פידב"מ
 אלהינו של עמו מוסר אתה מתי עד ליה אמר אליהו כיה פגע רשיי(, ולסטים. ננכיםלתפוס
 ואף ללודקיא. ערוק את לאסיא ערק אבוך איל הוא, דמלכא הרמנא אעכיר מאי א"ללהריגה.

 : היה  שבחלום אפשרזו
 אחת לחורבה ונכנסתי בדרך מהלך הייתי פ"א יוסי א"ר תניא ע"א(, )ג'ברכות

 תפלתי, שסיימתי עד הפתח על לי ושמר לטוכ זכור אליהו בא להתפלל. ירושלםמחורבות
 לי ואמר ומורי. רבי עליך שלום לו ואמרתי רבי, עליך שלום לי אמר תפלתי שסיימתילאחר
 בדרך. להתפלל לך היה לי ואמר להתפלל. לו אמרתי זו, לחורכה נכנסת מה מפניבני

 תפלה להתפלל לך היה לי ואמר דרכים, עוכרי יפמיקוני שמא הייתי מתיירא לוואמרתי
 ולמדתי לחורבה נכנמין שאין למדתי דברים. ג' ממנו למדתי שעה כאותהקצרה.

 בחורבה שמעת קול מה בני לי ואמר קצרה. תפלה מתפלל בדרך שהמתפלל ולמדתיבדרך שמתפלליי
 את החרבתי שבעוונותיהם לבנים אוי ואומרת כיונה שמנהמת קול בת שמעתי לו ואמרתיזו.

 בלבד זו שעה לא ראשך וחיי חייך לי ואמר אויה. לבין והגליתים היכלי את ושרפתיביתי
 שישראל בשעה אלא בלבד זו ולא כך, אומרת פעמים שלש ויום יום בכל אלא כך.אומרת
 ואומר. ראשו מנענע הקיבה מבורך הגדול שמו יהא ועונין מדרשות ולבתי כנסיות לבתינכנסין

 : אב.הם שולחןמעל
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 בי טשו ובריה הוא אזל להרגו. הקיסר שבקש רשב"י על מסופר ע"ב(, )ל"גשבת
 לן, ומנליא לה מצערא דילמא עליהן קלה דעתן נשים לבריה איל נזירתא תקיף כי וכו',מדרשא
 אמר רמערתא. אפיתחא וקם אליהו אתא במערתא, שני תריסר איתיבו וכו' במערתא טשואזלי
 מיד עיניהם שנתנו מקום כל וכו'. נפקו נזירתיה, ובטיל קימר דמית יוחי לבר לודעיהמאן

 איתיבו אזול הדר למערתכם, חזרו יצאתם עולמי להחריב להם ואמרה קול בת יצתהנשרף,
 הוא דאליהו רשב"י ידע ע.כ והנה : וכו' ממערתכם צאו ואמרה ב"ק יצתה וכו' ירחיתריסר
 ביה משקר אינש דילמא לסכנה. עצמו מוסר היה לא כך שאלולא וכו', לורעיה מאןדאמר
 ממערתכם. צאו לו לזמר בא שלא לפ. פה, אל פה עמו אליהו דבר שלא ומה ליה.למנליא
 ובטיל קיסר דמית להודיעו בא רק הסיפור. סוף כרמוכח זה לדבר עדיין השעה הניעהשלא

 מהמערה: יצאו אם שואלו רשב"י ה.ה פא"פ עמו מדבר היה ואםגזירתיה,
D"aהשמים מן כמותי הלכה אם אליעזר א"ר עכנאי. של דתנורו בעובדא ע"כ(. )נ"ט 

 על יהושע ר' עמד מקום. בכל כמותו שהלכה ר"א אצל לכם מה ואמרה, קול בת יצאתהיוכיחו,
 אמר לאליהו. נתן ר' אשכחיה וכו'. קול כבת משניחין אנו אין וכו' היא בשמים לא ואמררגליו
 בני: נצהוני בני נצחוני ואמר חייך קא איל שעתא, כהאי קוביה עביד מאיליה

 לכשתכעום שליש והנח שליש ושתה שליש אכל נתן לר' אליהו ליה אמר ע"א(. )ע'ביטין
 מילואך: עלתעמוד

 זוועות באין מה מפני נהוריי לר' שאל ז"ל אליהו ה"נ(, הרואה פ' יברכותירושלמי
 מוציאין ואצן מקום של רצונו עושין ישראל שאין כשעה וכו' ומעשרות תרומה בעוון איללעולם,

 כך אבל דמילתא. מברא היא כך חייך בני איל ותרעד, לארנן המביט כתיקנןמעשרותיהן
 בטח יושבות קרקסיות ובבתי תיטריות בבתי מביט שהקב"ה בשעה )אלא( דבר שלעיקרו
 בשביל נוהו. על ישאג שאג הה"ד להחריבו לעולמו אפילון הוא חרב מקרשו ובית ושלוהוששן
 כמו וכו', בעולמו ורמשים שקצים הקב"ה ברא מ"מ נהוריי לר' שאל ז"ל אליהו שם, עור ןנוהו:

 , פ.1: על שם והגהתי י"מ. אות במ"ע ה'( )צד בפ"אשהבאתי

 הוליד ושחרים דכתיכ דין מה איל נהוראי ר' את שאל ז"ל אליהו )פיד(, רותבמדרש
 כשדה שהוליד גדול איל ח'(, ח' )דהי"א נשיו בערא ואת חושים אותם שלחו מן מואבבשרה
 בנימין שבט בכל אנשים ישראל שבטי ושלחו דכתיב תימין. משבט שהיו אותם. שלחו מןמואב.
 וכוסו שחרים שמו נקרא ולמה בועו  וה ושחרים ד"אלאמר.

 אשה במה כנגדו עזר לו אעשה כתיב איל לאליהו יוסי ר' אשכחיה ע"א( )סיגיבמות
 עציו מאירה :מצאת לא לובש. פשתן פשתן כומס, חיטין חיטין מביא אדם איל לאדם.עזרתו

 מסכים הארץ, ותרעש ותגעש כפ' י"ר ובמזמור קצת. ובשינוי בקטוע הוא ק"מ תהלים במדרש[
 להחריבו. ~מבקש בעולמו אפו מחרה שעה אותה חרב מקדשו ובית איתא ושם הירושלמי. לשון עםיותר
 ביכורים בם' כן כתב ז"ל רייפמאן מוה"רי שהמג" ראיתי עתה 1 אפילון: מלת עפי"ז להגיה ישואולי
 גדול בכרך מהלך הייתי ג"כ והגיה לאליהו, שאל נהוראי ר' ולהגיה להפך וצרד רדו צד חרכושנת

 להגיה מוכרחין שנהיה מקום כל א'( ההגהה. בענין היזל שכללו מה כאן להזכיר אבי ורואהשבעילם.
 הני שכיש הני כל תנא והאי בזה, בניבוא ע"א( )ליח בשבועות אמרו מגיהין. אין זו אחר זו בבותבהרבה
 ערהקחי שהלבישו. הנוסחא הנתחי אלא  שילבישו. קי"ט צר בפכ"ב לפגעו הגהתי לא זה ומטעםואזיל
 יפהק ר' אחא וכי איפוך. ואמרו המשנה להגיה שרצי  במה ע"אן )ל"ו שם אמרו נו( גע אות במ"עלפרשה
 כ4' חגן. רוקא ש"מ הכי חני יצחק ר' אחא ובי הכי חנן ראנן השתא  יוסף רב אמר כרתגן. חנא)מא"י(
 אחר זה מאמרים ב' אומר אני כאן אף לפרשה. ונדחקו לשנשה. אי, בבל כנוסחת נוסחתם שבא"יכיון
 הספרים: לשבש אין למעלה שהבאתיו כמו אחר במדרש גם NYDa וכן וכו' שאל ז"ל אליהו גרסיזה
 שהרים הדרוש שאר שכל נהוראי. ר' את שאל שאליהו מהירושלמי ג"כ הוא הדיבור שזה לי אומר לבי!
 דמילתא ופירושא וכו'. שאל אליהו הרישא שם שנקטעה אלא ה"נ( )מ"ח יבמות בירושלמי הוא וכו' בועזזה
 נהוראי ר' ואמר לכן. קודם נזכר לא זה ושחרים בנימין בני של מתולרותם שם מדברים שהכתמיםהוא

 לו ופנה בגבעה פלגש של במאורע והיה שחר( בן הילל )כענין גדול לאדם כבוד כינוי הואששחרים
 מאות השש מאותן חוץ משפחות לבנימין שם ונתרבו בנימין. בני במלחמת נשתתף ולא מואב בשדהלגור

 כבור כינוי אלא אינו כאן  הנזכר נהוראי ר' שאף לי ויראה שחרים. אגיהם שם וקראו בדה"י ונמנושנמלטו.
 וככר רבריס. ג' אלו רק הספר מזה 14 .נשחייח ולא נהוראי. ר' ובין אריחו בין שאילוח ספר להםשהיה

 עקיבא:  ור' טורנוסרופום בענין  ע"ב( ק"כ )צר פכ"ג רבתי לפסייחא פיט אוח במ"ע כןכחכחי
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 בב."המד החכמים לפני כך שאמר נ"א( צד )פ"ע שלפננו הסיפור זה וכע.ן רגליו, עלומעמידתו
 : בירושליםהגדול

 למיתי רגיל הוה הוה. קפדן אליהו אבא כצפורי יומי ר' דרש מע"א(. יקי"גבסנהדרין
 איל אחא. ולא יומא( כל מדרשו לבי למיתי רגיל שהיה )רשיי, יומי תלתא מיניה איכםי'גביה
 מר:, קפיר דקא דקמן הא א"ל לי. קרית קפדן איל סף. אתא לאאמאי

 האמורים בבית חבוש שהיה בר"ע מעשה באבער( מוהר"ש הוצאת )פיט משליבמדרש
 פתח על ועמר אליהו בא לביתו והלך ממנו נפטר עיו"ט משמשו. היה תלמידו הנרםי יהושעור'

 ז'(: )צד לשל והעתקתיו וכו', רבי עליך שלום אילביתו.
 סיפרו בשמם. שנזכרו ומהם שמם, נזכר שלא לחסידים שנתגלה נמצא בןוכמו
 שנזדמנה אחד יד ם בה מעשה ארם, תולדות זה בפ' באבער( מוהר"ש )הוצאת בראשיתבתנחומא

 חסיד אותו נצטער ואח"כ היה, הכיפורים ויום לו, ונזדווגה אותו ופיתה אשה בדמות שידהלו
 המעשה אותו כל לו הגיד מיצר, אתה מה מפני איל לטוב. זכור אליהו לו שנזדמן עד מאד,עד

 עמו ומדבר לו נראה ז"ל אליהו ח.יב היה ואילו היתה. שידה אתה פטור איל לו,שא.רע
 בה' מקין כב' שם ג"כ )והוא הוא. ופטור זנות שאינו למר אתה מכאן )אתמהה(, אותוופוטר

 מותך, יום עד בעצמך תאמין אל לענין אחר בסגנון ה"נ פ"א שבת ובירושלמי וגו' שדיואל
 : אליהו( נזכר לאושם

 דהוה הסידא ההוא והא היא מעליותא שער דבית למימרא ע"ב(, )וי בחראבבבא
 : וכו' קשיא לא בהדיה, משתעי לא שער בית עבד בהדיה, משתש דהוה אליהורגיל

 מינא מכל ספי חד איהי בר ומנימין איהי בר אכוה סיפורים, ב' ע"א( ים'אבכתובות
 כהדיה אליהו משתש מר שינא, מהר ספי והד ומין(. מין מכל השמש את מאכיל )רשייומ.נא
 ע"א(. )כ"ח ממגילה מוכח וכן היו, המירים דשניהם הדברים ומראין בהדיה: אליהו משתעי לאומר
 איהי בראכוה

 ומנימיי
 עברי דלא לי תיתי וח.א בכותי. אמתכלי דלא לי חיתי אמר חד א.הי בר

 מר חסדא, רב בני פנחס ור' מרי רב לה ואמרי המירי. תרתין הנהו שם, כותי: בהדישותפות
 אליהו משתעי לא ספי דמאחר בהדיה, משתעי אליהו מפי רקדים םפי. מאחר ומר ספיקדים

 היו: בחלום אלה שכל ואוליבהדיה,
 תרתח לא חסידא מלא דרב אחוה יהודה לרב אליהו ליה אמר ע"ב(. )כייסברכות

 המלך מאי שם. ופירשו : וצא בקונך המלך לדרך יוצא וכשאתה תחטי, ולא תרוי לא תחסי.ולא
 והיכי לה. מצלי א.מת להלכה וקבעוה הדרך, תפלת זו חסדא רב אמר יעקב א"ר וצא,בקונך
 : להמצלי

 אמריתו חסירא, סלא חרב אחוה יהודה לרב אליהו דא"ל מסופר ע"ב( )י"סביומא
 אמר בנהרדעא. בתולתא כמה ואבעול הוא דכיפורי יומא האידנא והא משיח אתי לאאמאי
 לית שיפורי ביומא שטן איל אמר. מאי ושטן רובץ. חטאת לפתח איל אמר. מאי הקב"הליה
 ליה התקיפי הונא דרב במאורע ע"ב( )ה' בברכות עור זה ריי ונזכר : וכו' לאטטוני רשותאליה
 : וכו' במיליה מר ליעיין ליה ואמרו ורבנן איהו ועול דחמרא דני מאהד'

 העולם אין חסירא מלא דרב אחוה יהודה לרב אליהו איל שב(, )צ"זבמנהדרין
 החורבן אחר רכ"ב היינו הערה. שנה. ר"ג אלפים ד' היינו נרש"י. יובלות וחמשה משמוניםמהות
 יודע. איני איל כסופו. או בתחלתו א"ל בא. דוד בן האחרון וביובל המשיח( מימות ר":ויצאו
 בסופו היובל דבתוך כלה אינו או משיח שיבא קודם הזה ומן כלה )רשיי, כלה אינו אוכלה

 דבכולם ואפשר אליו. אליהו הגלה בחורבה שהתפ55 ברכזת רמס' 'וסי מר' יעיל הבאתי כברי
 עולם פדר את סדר הוא שהרי חיפתא בן יוסי ר' הסיפורים באלו. יוסי ר' סתם שיהיה איפשר ואי הוא.הוא
 כ5 של בממשן מכחיש הוא א"כ המשיח. מלך שיבא עד נראה אינו שוב שנגנז שכיון אמר ושםרבה
 בן יוכי ר' הש זה יוסי שר' לי ונראה הדמיון. כח הטעיית או פיוטין דברי או אלא שאינן הסיפוריםאלה

 אימתי קיטמא, בן יוסי ר' את תלמידיו שאלו ע"א( )צ"ח בסנהדרין ע5'1 שאמרו מופת. איש שהיהקיסמא
 כשיפול איל אות. ממך מבקשין אנו אין לו אמרו אות. ממני תבקשו שמא אני מתיירא אמר בא. דודבן

 אזח. 5נו תן רבינו לו אמרו בא, דוד שבן עד לבנותו מספיקין ואין slett ויבנה ויפול ויבנה הזההשער
 כך אם להם אמר כן. פי על ואף לו אסח אות. ממני מבקשין אתם שאין לי אמרתם כך ולא 5הםאמר
 נוסחא שהביא כרכות סופרים דקדוקי בהגהות ומצאתי וכו'. 5רם ונהפכו 5דם. פמייס מק-ת מייהפכו

 בצפורי הדורש ואם הנביא. מאליהו והסופר מה בעין קיסמא בן מריי סיפרו תורה קנין כפ' קיסמא. כןרני
 : עצם סמ בש ר"ו איה עג4פ הה* אתרריי
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 להגביל אפשר אי שוב בא לא ואם ביאתו זמן הנבלת כלה לפרש נראה ולי הערה, בא,הוא
 ליה אימתכי ואילך מכאן ליה תימתכי לא הכא ער אילי הכי אמר אשי רב יורע, איני אילזמן(.
 שאיל לא כלה אינו או וכלה יורע. איני מסופו או מתחלתו ואם לו תצפה האחרון מיובל)כלו'
 שמו; על נקרא וע"כ ולימדו גידלו סלא ורב הוה חסידא יהודה ר' האף לי ונראהליה(:

 אליהו מכיח הוה לפט. דבי בשוקא שכיח הוה חוזאה ברוקא ר' ע-א(, )כ"כבתענית
 דהוה גברא לההוא חזא והכי ארהכי לא. איל ראתי, עלמא בר שוקא בהאי איבא אילגביה,
 קרא הוא, ראתי עלמא בר הא א-ל בגלימיה. דתכילתא חוטא רמא ולא אוכמי מסא:יסיים
 איל למחר למחר. ותא האיד:א זיל איל עובדך. מאי איל בתריה רהט לגביה, אחא ולאליה

 ליחו דלא היכי כי להני הני בין פורייאי ורמינא לחוד ונשי לחור גברי ואמרנא אנאזנדוקנא
 יומא לה, ומצילנא נפשאי ממרנא עיניינו עלה נכרים דיהבי ישראל בת חנינא כי אימורא.לירי
 בשיפולה לה ושראי רחמרא דורדייא שקלי עיניהו, נכרים בה דיהכו גבן המאורסה נערה הוותחד

 ביני ונפיקנא עיילנא איל אוכמי. ממאני וסיימת חוטי לך לית מ"ט א-ל היא. רימתנאואמרי
 רחמי ובעי לרבנן להו מודענא גזירתא גזרי הוו כי אנא. דיהוראה לידעו רלא היכי כינכרים
 למהר. ותא זיל האידנא לי ואמרת עובדך מאי אנא לך אמינא כי ושט לגזירתייהו.ומכסלי

 עלה רחם. דלבעי לרבנן להו ואשמע איז.ל כרישא ואמינא נזירתא גזרי שעתא בההואא"ל
דמילתאי

 לנכייהו. אזל נינהו, דאתי עלמא בני נמי הנך א"ל אחי. תרי הנך אתו והע. אדהכ.
 דאית תרי בי חזינן כי נמי אי עציבי. מברחינן אנן, ברוחי ליה אמרו עוברייכו, מאי להואמר
 וסיפור שלמא: להו ועברינן בינייהו( דכדיחותא במ.לי )רשיי טרחי:ן כהדייהו, תינראלהו
 : אליהו בעיני העוה"ב בני הם מי להודיע מאר נאהזה

 ההוא לי הזי מורמקי. בר חביבא רב לי אישתעי הביבא רב אמר ע"ב(. יפיהבב"מ
 כנורא. כרמקליין דמיין ולאורחא עיניה שפירן הוו דלצפרא גביה, אליהו שכיח דהוהמרכנן
 דרקיע. למתיבתא מלקי כי רבנן לי אחוי לאליהו ליה דאמרי לי. ואמר האי, מאי ליהאמרי
 סימנייהו. מא. ביה, תסתכל חלא חייא דר' מגוהרקא לבר בהו לאיכתכולי מצית בכולהו ליאמר

 לאוקמא מצאי לא סליק, המנפשיה הייא דר' מטהרקא לבר ונחתי סלקי כי מלאכי אזליבכולהו
 למחר לעיניה, וסמינהו גברא לההוא ומחיוהו דנורא בוטיטי תרי אתו ביה, איסתכליאנפשאי
 : ואיתמאי מחנינא, דמר מתנייתא אמ.נא אמערתיה, אשתטחיאזלי

 לטוב זכור לאליהו שאל חסיד הד אכין כר אבא אמר היו(, )פ"א תרומותבירושלמי
 דיבור: ערות דבר. ערות בך יראה ולא איל שמע, שיקרא מהוערום

 צרפתיך הנה מ.ד אלעזר, לר' לה ואמרי הי. הי לבר אליהו איל ע"כ(, )ט'בחניכה
 ולא לישראל ליחן טובות מדות כל על הקב"ה שחזר טלמד עוני. ככור בהרתיך ככסףולא
 קפ"א(: צד ובפ.ה קע"ו צד בפ"נ זוטא באליהו נמצא הרע.ון )וזה וכו'. עניות אלאמצא

 קאמר איל קוב-ה. עביר קא מאי איל לאליהו שילא בר רבה אשכחיה עייב( )טייושם
 שמעתא גמר דקא משום אמאי. איל קאמר, לא דר"מ ומפומיה רבנו דכולא מפומייהושמעתא
 כך בני מאיר קאמר השתא א.ל זרק. קליחתו אכל תיפו מצא רמון ר"מ אמאי איל דאחר.מפומיה

 ואולי וכו'. מזרועי קלני מראשי קלני אומרת לשון מה שכינה מצטער שאדם בזמן אומר.הוא
 היה:שבחלום

 אביי איל וכו', הוא םמכא בר אביתר דר' לן לימא מאן יוסף א-ר ע"כ(, )י'ביטין
 דברים לכוון סוד לו לגלות )רשיי ידיה על מריה דאסכים הוא אביתר ר' הא ועודוכו'

 אביתר שר' אלא לאביתר הקב"ה שהסכים תפרש שלא לאפוקי כלו' אמתתס, עלהמתימים
 גימא אמר יונתן ר' לה, מצא זבוב אמר אביתר רבי פלגשו. עליו ותזנה רכתיב האמת( אלמסכים
 בגבעה, בפלגש עמיק איל קוב-ה. עביר קא מאי איל לאליהו אביתר ר' ואשכהיה לה.מצא
 משיקא איכא ומי ח"ו איל אומר. הוא כך בני יונתן אומר. הוא כך בני אביתר איל קאמר.ומאי
 שנראה כפי הזה המאמר שאין לי ויראה : וכו' חיים אלהים דברי ואלו אלו א-ל שמיא.קמי
 אעפ"י המש.ח ימות ער נגלה אליהו אין יוסי ר' שלדעת כמו ולרעתי הראשונה. בהשקפהענינו
 לפרש או ללמד אליהו בהתגלות יוסף רב יודה לא כן כמו שנגנז אחר יהורם למלךשכתב
 כריתות חייבי כל גמליאל בן חנינא ר' בשם דתנינן מכות, מם' מסוף לזה וראיה דבר,איזה
 סליק מאן יוסף רב אמר כרחכ"נ. הלכה אהבה בר אדא ר' ואמר כריתתם, ידי נפטרושלקו
 ביד והסכימו מטה של ב"ר עשו דברים ג' ריב"ל דאמר הא אלא אביי איל ואמר. ואחאלעילא
 קא קראי נמי הכא ררשינן קא קראי אלא ואמר, ואחא לעילא שליק מאן ידם. על מעלהשל

 פיוטים דברי אלא אינם הדברים באילו כיוצא כל אביי ותלמירו יוסף שלרב ראינו הנהדרשינן.
0*
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 ממת.בתא בא דאליהו לעצמן השיבו ולא ואמר. ואחא לעילא סליק דמאן הדמיון,וחזיונות
 ידיה, על מריה דאסכים הוא אביתר ר' הא יוסף, לרב אביי כאן שהשיב ומה ואמר,דרקיעא
 העיד אביתר שר' ששמעו לבבל, מא"י שבאה השמועה מפי רק זה ירע לא דאביי הוא,פירושו
 סמכא בר ישראל בארץ אביתר ר' היה לא ואילו הנזכרים, הדברים לו אמר שאליהו עצמועל
 : שבחו את להרבות עליו כאלה דברים מספרים היולא

 עכו"ם, של הקברות בבית דקאי לאליהו אבוה בר רבה אשכחיה ע"א(. יקי"דבב"מ
 דבר ערות בך יראה ולא דכתיב יתרום, שלא לערום מנין וכו', חוב בבעל לו שיסדרו מהוא"ל
 ובפייח ז' צד לעיל )עיי' וכו' מר הוא כהן לאו איל דתרומות(י מהירושלמי ולעיל רשיי)עיי'
 טרפי, מהני שקיל ספי גלימך פשוט איל לנ"ע. ועייליה דבריה מלתא, לי דחיקא איל צ"ח(.צר
 שדינינו. נפץ אכוה, בר כרבה לעלמיה אכיל קא מאן דקאמרי. שמע נפיק הוה כי שקל.כפא
 לחתנוותיה: פלגי:הו תערי, אלפי בתריסר זבניה רוחא, גלימא סחט לגלימיה אחייה הכיאפילו

 ברייתא בהא. ואיתנייא וכו'. המן את שזימנה אסתר ראתה מה ת"ר ע"ב(, )ם.ןמנילה
 גמליאל רבן קרחה בן ריי מ:ס.א כן ר.ש יוסי ר' נחמיה ר' יהודה ר' ר.מ יהושע ר' אליעזרר'

 אבזה בר רבה אשכחיה ס.פרו, ואח.כ ורבא, ואביי מרבה בה איתאמרא ואח"כ המורע.,ור"א
 באגדת )והועתק אמוראי וככולהו תנא. ככולהו איל הכי, ועבדא אסתר חז.א כמאן איללאליהו
 : שילא( כר רכה איתא וכילקוט אבין בר אבא ר' איתא ושםאסתר

 אמר מטרוניתא. ההיא תבעת.ה ריקולי. קמזבין הוה כהנא רב ע"א( )מ'בקידושין
 אטרחתן ליה אמר קבליה, אליהו אחא לארעא, מאיגרא וקנפיל סליק נפשאי. איקשוטאיזיל
 דהרי: שיפא ליה יהב ע:יותא. לא לי גרם מי איל פרסי. מאהד'

 לכולם ואקדים אליהו, עם לוי בן יהושע ר' ממאורעות סימדדיכ[ הדבהד33מ(1אך
 לי. נעלם הסיפור של ומקורו מהישועה, יפה חיבור גאון נסים ר' של בספרו שנמצאסיפור
 וצם וכי', האמת סוד לו שנגלה ער ונבהל שנתעלף דבר מצא רי"בל בו. ואקצר לשונוואעתיק
 אליהו והנה ז"ל. אליהו את לו שיראה שמו ית' לבוראו ויתפלל בתענית וישב רביםימים

 עמך ללכת נכסף אני ריי לו ואמר לך, אותו אמלא אצלי חפץ לך היש לו ויאמרלקראתו
 לו ויאמר ובו'. שתראה מה כל לשאת תוכל לא אליהו לו ויאמר וכו', בעולם מעשיךולראות
 מעשיו סבת ממנו ריי יבקש שאם תנאי אליהו עמו ויעש וכו', אנסה ולא אשאל לא אדוניריי
 איש לבית שהניעו עד יחדו שניהם הלכו אח"כ עור, עמו ילך שלא שאלה שום יבקש שאםוכו'
 ויצאו וכו' השער פתח יושבים ואשתו והאיש אחת, פרה כ.א כלום לו ואין ואביוןמסכן

 הפרה על אליהו ויתפלל וכו', ולשתות לאכול להם שנזדמן מה לפניהם ויביאו וכו'לקראתם
 האיש של הפרה המתה למה אדוני אליהו אל ושמר וכו' הדבר על ותמה ר"י וראה וכו'.ותמת
 בערב ויפי וכו', ובסך ביני שהיה התנאי זכור לו ואמר אליהו וענה כבור, לנו עשה והיאהזה
 בכיתו העשיר לאיש וירי שתיה, ובלא אכילה בלא בביתו וישכו וכו'. אחד עשיר בית אלויבא
 כבש אכל ריי בלב לו נוסף והתמה והיגון וכו'. הקיר ובנה אליהו ויתפלל וכו' שנפלקיר
 ומכסף מזהב ספסלים שם שהיו גדולה הכנסת לבית בערב והניעו וכו', לו משאל יצרואת
 לדם רב מהם אחד ויען הזה. הלילה האלו העניים את יאכיל מי מהם אחר ויאמרוכו'.
 להם ויאמר שניהם. וילכו ויקומו בבקר ויהי וכויי לכאן להם שיביאו וממלח וממיםמלחם
 אחת עיר עד ויבואו וכו'. יגון על יגון לר"י ונוסף וכו', ראשים כולכם אלהים ישימכםאליהו
 בכבוד שם וילינו וכו', טוב בלב לקראתם ויצאו העיר בעלי אותם ויראו לערוב פגהוהשמש
 ריי כשמוע ויהי אחד. ראש אלא הקב"ה בכם יתן לא ייאמר. אליהו ויתפלל בבקר ויהוגדול.
 עד אליהו לו ויאמר מודותם, הודיעני עתה אליהו אל ויאמר וכו', להתאפק יכול ולא דבריואת
 היום אותו פרתו שהרגתי האיש וכו', ואודיעך לך הכל אפרש אני ממני להפרד בלבךשיש
 מניחו הייתי אם וכו' העשיר והא.ש וכו'. אשתו נפש פדיון פרתו וכו'. למות אשתו על נגזרהיה

 עור. יבנה ולא הקיר יפול מהרה והנה וכו' גדול מטמון בו מוצא והיה יסודו מגלה היהלבנותו
 גדולה ומחלוקת להם רעה שהיא לפי ראשים, וברוב שרים ברוב עליהם שהתפללתיוהאנשים
 היא אחד בראש וכו'. ונחרב נשחת נרסיס( ראשים שבו מקוט שכל לפי ומחשבונים.בעצתם
 ברוב המושלים אמרו כן על וכו'. אחת לעצה ועצתם מעשיהם שישובו לפי ויישובם, להםסוכה

 וכו'. לו ויאמר אליהו צוה ועור עיר, תתישב אחד בראש אמרו וכן הספינות, תטבענהחובלים
 צדיק ראית ואם וכו'. עליו תתמה ואל יצרך ימיתך אל לו משחקת שהשעה רשע ראיתאם

 וכו' הוא צדיק כי וכו', כיוצרך ספק שום לחשוב ולבך יצרך יתעך ואל וכו'. ומצטערמיצר
 : וכו' איש דרכי עלועיניו
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ז3 ד' מאמרמבוא

 ללוד ליה ואזל ערק מלכותא תבעת.ה קושב בר עולא היי(. )פ.ח תרומותירושלמי
 מחרבין אנן לן ליה .הבון לית'אתון א.ן להן אמרו מדינתא ואקפיין אתון לוי. כ, יושוע ר'גבי

 ולא עלוי מיתגלי יל.ף לטוב זכור אליהו והוה לון. ויהביה ופיימיה ר.ב"ל גביה סלקמדלתא.

 עש.ת.. משנה לא איל :נלה, אני ולטמורות ליה אמר עלו., ואיתגל. צומ.ן כמה וצםא.תגל..
 : החס.דים משות זואיל

 ג.נת מן אלא ירק לי תיזבין לא לתלמידיה מפקד הוי היביל יכפ"ט(, שביעיתועם
 הוות דיהודיי דסיסרא, גינתא הדא לית לרבך אימא איזיל איל לטוב זכור עמיה קםדם.מרא.
 : לחברך אישתרי נפשך על מחמרא בעיתה אין מיניה, ונסבהוקטליה

 מתחמיר הוה יהושע ר' שמשותיך, כדכד ושמתי מוערה(, עניה )פ' דר"כבפסיקתא
 א.ל כרכייא. אבני אילין לי מחמי מרי לית איל ז"ל, אליהו עליו קם כדכייא אבני איליןלמיחמי
 והיה גוים. כולה והיתה הגדול בים מפרשת שהיתה אחת בספחה מעשה נם. ע.י לו והראםאין.
 את אי לו, ואמר ינוקא ההוא על אליהו איתגלי בים, :דול סער עליה ובא יהודי, אחד תצוקבה
 רי"בל איל בזכותך. אלפא להרא משזיב )ו(א:א כדכ.יא אבני א.לין ליה ומחמי רישל לגביאיזיל
 ליה תחמי לא ליה תחמי וכד יתך. ומה.מן הוא ענוון איל ית.. מהימן היא ולית הוא הדירגדול
 סיר תמן, יתהון ליה ותתמיה מילין, תלתא לוד מן דרח.קא למערתא דברי'הו אלא :fw ברקדם
 ]במתיבתא )רי.בל( דיתיב ואשכחיה רי,בל לגבי .:וקא ההוא אזל בשלום. משם ויצא :םנעשה
 באבער מוהר"ש שהביאה הנוסחא )כיה ריב.ל[ קם לך, למיסר לי אית מלתא מרי א.ל דלוד.רבא

 בתריה ראזיל דריב"ל ענוות:ות.ה תמון אתון דלוד(, כ:ישתא בב. דיתיב :ומחא ואיבאבהערות.
 מרי איל למערתיה שטין כיון מנאי, בעי את מה ליה אמר ולא )מ.לין[ ).ומין( תלתאמהלך
 לארץ והשל.כן מאורן, לוד כל הכה-קה יתהון דחס. וכ.ון חכמ.ם. שאמרו כדכי-א אברא.לין
 הכרמל, בהר אליהו עם עומד היה רי"בל הכי. לה איתא מוערה דעניה רקתי וכפס.קתא :ו:::זו
 מעשה נס, עיי לו והראה הן. איל הם, מצר כדכד:א אכף אילו לי מראה אתה אין לואמר

 י : כמ.ע( ועיי"ש וגור מפניהם נבהל אותם שראה כיון יצחק א"ר מסיים. )ושם וכו'. אחתבספחה
 דרי"בל. מציה פרם. תלתא ברחוק אריא דאכליה גברא דההוא ע"א(. )י.אבמכות

 יום.: תלתא בהריה אליהו אישתעיולא
 ררש"בי. רמערתא אפיתהא קיימי דהוה לאליהו אשכח הייבל ע"א( )צ"חבסנהדרין

 י עמהם(. ה.תה שכינה הזה הארון )רשיי הוה אדון ירצה אם איל דאתי, לעלמא אתינאאיל
 )לאליהו( ליה אמר בהדייהו(,' הוה דשכינה )רשיי שמעתי נ' וקול ראיתי שנים רי"בלאמי
 רבי עליך שלום איל לגביה, אזל וכו'. יחיב והיכא לדיריה, שייליה ויל א.ל משיח. את.א.מת

 ואמרי ומיכאל, גבריאל כרקיעא מלאכי תרי בה פליגי שמשותיך כדנד ושמתי ע"א, ע"ה בב"בן
 בתוספות גתנו ישפה, ".א שוהם היא חייא. ר' בני וחזקיה יהודה אינון ומאן במערבא. אמוראי תרילה

 ראיה אין מזה והנה אמרינהו. אליהו לאו ע"א( מ"ג )עירוכין שהציאוהו מי פ' כדאמר לה, אמרואליהו
 אליהו להם שהודיע פיפורים בהרבה מצאנו אולם אמרינהו. שירא יוסף כאימא התם כדרתוגמורה

 קטינא. לרב ליה איתגלי רמלאכא מצאנו שהרי מלאך ע"י להם שנתגלה לומה אפשר וכבר ררקיעא.ממתיבתא
 אמקרא ע"א( )ליח בא בפ' הזוהר בעלי אמרו וכן הזה. האדון אמר רשב"' שעל נראה ויותר י : כ"ח צדלעיל
 גרש"י העמיס יוחאי בן בם' קוניץ )והר"מ רשג"י דא ה' הארון פני מאן ה'. האדון פני את זכורך כליראה
 חורין. בן שמלכך ארץ אשרך אמקרא ע"ב( )ע"ט מות אחרי בפ' כזו והפרזה כן(. לא אשר דבריםובזוהר
 לר' תמאן וחנרייא אבא ר' הוה דכד דהכמתא. מאריה דאורייתא מאריה רשכ"י הוא דא מלכךמהו

 ע"ב( )קכ"ד משפטים בפ' יהזדה ר' ופירשה ישאג, כאריה ילכו ה' אחרי ואמרי אבתריה רהטי הווישמעזן

 הוה. עלאה בשמא ה' האדון דעילאין. בשמא אקרון התאין ולזימנין דתתאין. בשמא אקרון עלאיןלזמניו
 ואל ממש. דקכ"ה קרישא בשמא זכי באורייתא דוכי מאן ע"ב( )צ' יתרו בפ' ושם וכו'. מלי אוקימנאוהא

 הקיצה לעץ אומר הוי נבוריא כפר איש יעקב תרגם ביכורים. סוף בירושלמי רוגמתן נמצא שהריתתמה
 בהיכל וה' וכו', כלום לא בקרבו. אין רוח וכל אתמני. בכספייא לא וכסף, זהב תפוש הוא הנהוכו'.
 ע"ג(. )ע"ה בכיב הפרזות  אייו  של  ייסורו דקיסרין. מדרתא נכגישתא לעור נר ינהק רכי האקדשו.
 בר ואר'ש וגו'. בשמי הנקרא כל שנ' הקניה של שמו על שנקראין צריקים עתירין יוחנן א"ר רנהואמר
 משיח דאמרן. הא צדיקים וירושלים. ומשיח צריקים הן ואלו הקב"ה. של שמו על נקראו ג' אר"ינחמני
 ככר S1D1 להיות שעתיד דבר כל י"ר(. צד )9"ג לפנינו ודומיו וכו'. צדקנו ה' יקראו אשר שמו וזהדכתיכ
 ראתי לעלמא הבטיחוהו לא ורשב"י שאליהו כדמסיק ול"נ במהר"שא. עיי' ' וכו': היום מקצתונעשה
 ליואי: בר עליך שלום רא"ל משיה דהיתו ג' קול ששמעעד
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 ר' מאמרמבוא88

 מאי איל אליהו, לגבי אחא היום. איל מר, אתי לאימת איל ליואי, בר עליך שלום א-לומורי.
 קא שקורי איל ראתי. לעלמא ולאבוך לך אבטחך איל ליואי, בר עליך שלום איל לך.אמר
 תשמעו: בקולו אם היום לך אמר הכי איל אתא, ולא אתינא היום לי דאמר בימשקר

 הוה כי וכו'. בתורה ועסיק ראתן( )בבעלי בהו מיכרך רי"בל ע"ב(, יעיזבכתובות
 איל דוכתאי, לי אחוי איל ליה, איתחזי אזל רעותיה, ליה עביר המות למלאך ליה אמרושכיב
 לרשכ"י אשכחיה אזל ליואי, לבר מקום פנו ליואי. לבר מקום פנו קמיה. אליהו מכריז וכו'.לחיי
 בימיך. קשת נראתה הן. איל ליואי, בר הוא את ליה אמר פיזא, תכטקי עשר תלת על יחיבדהוה
 ורי"בל לטוב זכור אליהו ;ה, בסגנון מסופר )פל"ה( נח פ' בב"ר ליואי:ן בר אתה אי א"כ הן.איל
 על ונישייליה. ניעול דשמעתא מרא הא אמרו דרש'בי. מן שמועה מטון כחרא, תנין יתביןהוון
 אמר הן. איל בימיו, הקשת נראתה איל רי"בל. הדור גדול איל עמך. מן איל לגביה. ז"לאליהו
 דויהי דר"כ בפסיקתא רכ )והוא אפאי מכר למחמי כדאי הוא לית בימיו הקשת נראתהאם

 ל"ו(: מזמור תהלים במדרש סגנון ובשינויכשלח,
 ומנא פנהם א"ר ע"ב(. )ק' וירא פ' הנעלם במדרש הזהר. מספר סיפורים כאןואוסיף

 לברייתא דמעלא מלה מר לי לימא ליה אמינא באליהו. ביה וארעית בארחא אזלי הוינאחרא
 ערינא ולבא נפשא ברעות ויימרון מדרשות ובבתי כנסיות בבתי בארעא ננוה. יעלון ראיוכו'.

 מנייהו; מות:א דיתכמל לישראל, להו דהוו בוסמיןדקטורת
 אונו, דחקל אילני תחות יתבי הוו חזקיה ור' חייא ר' ע"א(. )קנ"א ויצא פ'בזוהר

 : וכו' לאליהו ליה חמא חייא ר'אידמוך
 תרי וחמא דטבריה אפתחא יהודה רבי יחיב הוה תר ריומא ע"א(, ייי"ז ויחי פ'שם

 ארמוך חד יומא יהודה דר' דעתיה חלש וכו', בהו אשגח גברא חר עבר יתיב דהוה עד וכו'.גמלי
 אחא וכו'. עמיה וס"ת עלייהו שמעון ר' וסליק שתתקנן גדפין ד' כחלמיה וחמא אילנאתחות
 לנלאה בעא ולא הוה אליהו דחמית נברא ההוא ודאי אבא ר' איל וכו', ליה סח אבא דר'לגביה

רזיי
 : וכו' שמעון דר' שבחא דתנדע בגין

 דר"ש קמיה חכרייא אתמנו תאנא ע"כ, קכ"ז קרישא רבא האיוורא נסדרה נשאבפ'
 רב. בר חזק.ה ורבי יצחק. ור' יעקב. בר יוסי ור' יהודה. ור' אבא, ור' בריה, אלעזר ר'ואשתכחו

 אילני ברי בחקלא ועאלו לעילא זקפו ואצבען לריש יהבו ידין ייסא, ור' יוסי, ור' חייא,ור'
 יעקב בר יוסי ר' מ"תו אידרא מההיא חברייא נפקין לא עד תנא ע"א. קמ"ד ושם וכו',ויתכו
 עציב, אבא ור' ריש חדי והוה :פקו ושבע עאלו עשרה תאנא ע"ב. ושם וכו', ייסא ור' חזקיהור'
 ואררין גניזין להו ומחזיין עלאין מלאכי להון מייתין דהוו תלתא לאלין וחמו מלה שמעוןא"ר

 בבי אשתכח לא אמאי דשערי מאריה חרצן חניר ההוא על תווהנא ריש אמר וכו'.דלעילא
 באנפוי נהירין קטיגורי ותלת אליהו אתא ארהכי קרישין. אלין מלין דאתגליין בזמנא דילןאדרא
 סבא השנונא לר' נסין למעבר שדרני יומא דההוא יכ.לנא. ולא וכו' רכי חייך א-ל וכו' ר.שא"ל

 פררשכ. והמשה ארבעים דמיתו וכו' בנסא להו וארחישנא דמלכא, בארמונא דאתמסרווחברוי
 ומיא נהמא קמייהו וזמיננא ואשתזיבו. אונו לבקעת לון ורמינא וחברוי המנונא לרבואפיקנא
 : וכו' מנייהו בדילנא לא יומא ההוא וכל יומין, תלתא אכלידלא

 קדישא מכוצינא דשמענא חרא מלה ארכרנא אבא א"ר וכו'. ע"ב י,כ פנחסבפ'
 בעינא בעיין הלת סבא סבא איל. חכים חד לקמיה אתא חר יומא אליעזר. רר' משמיהרשמע
 תרין אלא למימני הוו לא והא אתרא. מקרש בי לכו דיתבני אמרין דאתון חר מנך,למתבע
 ככור יהיה גדול וכתיב קרא, לון קרא ישראל בתי תרין דהא יתיר ביה לית ולעולם וכו',במנין
 מכל יתיר עלאה למלכא קריבין דאתון אמרין דאתון ותו ט'(. ב' )חגי וגו' האחרון הזההבית
 מניה רחיקין ואתון עלאה למלכא קריבין אנן וכו'. ובדחקא כצערא אתון והא וכו'. עסיןשאר
 נבלה אמלין לא דאתון ותו לן. אית דלא מה 1.נונא אבלא ורחקא צערא לכו אית ראועל

 וכל בבריאותא בחילא תקיפין ואנן דבעינן מה כל אכלינן אנן וכו'. בריאין דתהוון בניןוטרפה
 שאר מכל יתיר ובחכורין בישין במרעין כולכון חלשין אכלין דלא ואתון בקיומייהו, דילןשייפין
 רישיה אהדר מרוגזיה דנח כיון הגרמי, חלא ואתעביד ביה ואשגח אליעזר ר' עייף זקף וכו',עמין
 ררקיעא במתיבתא רהא ואמר לאליהו. חד יומא שאלנא א:א רשע ההוא דשאל אלין מיליןוכו'

 דרי"נל. ברייתא או לזי. בן יהושע דר' מעשה בשם מקומות בכמה נשנה הסיפור זזה זעיי"ש.י
 עם תרל'1 בזוארשז' ונדפסה בז. הכל בס' זהזא גיהינם, וחררי ג'ע חדרי רי"בל שראה העניןוהרהיבו
 בראשית: אגדת במדרש ליקומיםשאר
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 שאלתא להלן(. זו תשובה )ואעתיק וכו' ממצרים ישראל נפקו מכד דקב"ה, קמיהאתסדרו
 מתנהמן וישראל וכו'. עלמא דבל לבא קוביה לון עבד דישראל וכו', קריבין אנן דודאיאתרא,

 ירעין לא שייפין הכל קיומא. ואיהו וחלש רכיך איהו לבא שייפין. נו רלבא כגומא עסין שארגו
 קריבין לא שייפין שאר כל וכו', סוכלתנו דביה קיומא דביה לבא אלא כלל ויגונא ועקאמצערא
 כך וכו', מניה רחיקין שייפין ושאר לבא, אלא במוחא דשריא וסוכלתנו חוכמתא דאיהולמלכא,
 ורמשים דשקצים ולכלוכא וט:ופא וטרפות נבלות אכלי לא דישראל אהרא שאלתא וכו'.ישראל
 דכל וצחותא ברירו אלא למזחיה נטיל לא וכו' רכיך דאיהו לבא דהא הוא הכי עמין.כשאר
 : וכו' שייפין לשאר אנח פסולת ושאר דכלא, וברירא נקי ומזוניהדמא,

 במאי רמר עליה שלמא איל אליהו, כיה פגע לטברייה אזיל הוה ריש ע"ב, רמייאשם
 ואתינא אנת זכאה משמך. חדתין מלין ואמר עסיק בקרבות איל ברקיעא. קוביה עסיקקא

 וכו': דרקיעא במתיבתא לאסבמא מצך למשאל בעינא הדא ומלה שלם, לךלאקדמא
 אלעזר רבי ע.א(, )כ"ג הנעלם מדרש תם"א( שנת אמשטרדם )דפוס חדשבזוהר

 רבא דמייא נהרא מעבר והוה עמ.ה, זעיר יעולם דסבא בדיוקנא באליהו ביה פגעבריש
 ואעבר גיסא באידך ואת דין רביא אכתפאי ארמי סבא סבא ליה אמר גימא. להךלאעברא

 אי סבא סבא ליה אמר לעברינ:א, תיפול ולא את דדרא מאר. ולאו אמר רמייא, מעבראלכון
 באורייתא, ולעית ליה אמר מילא, בפלגות גיסא לא.דך יתכין ארמי וליה לך ידי כתריאתפסך
 נקראת ולא ליה אמר ארם. של כחו שמתשת תושיה נקראת ולא ליה אמר א.ן. ליהאמר

 מאנא דשתי כמאן סגיאה מאורייתא שתי אנא אף וגו'. לשרך תהי רפאות ש:' ושקוייאאסוותא
 ליה מליף אנא איל גבך, דין אביא מאן סבא סבא איל אעברינון, ח.לי. ואתישרדאסוותא
 לא )דין1 )ח.( דרביא ובגירה ראת. ובעלמא דין בעלמא מניא ח.לי סבא סבא אילבאורייתא,
 תמן, לי דאית חילי בתקוף ראתי לעלמא לך עיילנא ושא בך למיגע הגיהנם למלאכאאשבוק
 ביה דאשנח עד קרמוהו, רמשמשין רקב"ה שמשוי מן כהר דאת. לעלמא מניאה מילך ר'א.ל
 ל' צד לעיל )ועיי' וכו'. ליה רעכר בעובדוי חדי והיה הוה. דאליהו ש'מ אמר חזייה.לא

 : דר.כ( מפסי'הסיפור
 בחר ואגניז דלוד למדברא וערק אזל רשב.י ע"ב(. ימ"ז תבא מ' חדשבזוהר

 דמיא. מעיינא וחד חרובא חד להו ספק ניסא לון איתרהיש כריה. אלעיר ור' הואמערתא
 לון, ואזליף ועי תרי יומא בכל לון את.  נ"ל אליהי הות מיין,  מאינון ושאתן חרוב מההואאכלי
 אלעאי בר יהורה ר' קם ידעי. הוו ולא וכו'. ואמרין שאלין מררשא בבי חכימיא הוו חדיומא
 ליה, לנלאה רשו לית ירעי ואלו מי:.ה. דידע מאן ולית .וח.. דבר גריעותא על חבלואמר,
 בצפרא. חד יומא קם יהודה בר עם. ר' ע"ב(. ל"ג שבת דמם' הסיפור סמון ל"ג צד לע.ל)ועי"
 שפנינא ואמר, רגלוי על קם כתרייהו, אזלא חדא ושפ:י:א טאסן הוו דאינון עופין אינוןחמא

 ויל אה ולך יאות לך לירה(, אימתיל )דכנ"י קרישא דעמא דיוק:א טופנא מיומי מהימנאשפרנא,
 קמיה. וקמתא שפנינא הה.א אסתחרא תמן, דאיהו באתר יוחא. לבר חדא שליחותא ליועבד
 ושויאת דר"ש לגביה ואזלת בפומה ונטלת שפנינא וקמת דאמר, מה ואמר חדא פיהקאכתב
 מן פרישותנא על בכסא אמר בריה, אלעזר ור' הוא ובכה פתקא בההוא אסתכל בכ:פא.ליה

 בראי. ישניחון אי כתראי דרי יעבדון מה להו. את:ליין דלא אלין מלין על וככי:אחברייא
 קוביה ושררני השתא, זמין הוינא אחרא בשליחותא אמר דבב.. וחמי ז"ל אליהו אתיאדהכי
 אבל אליןי מלין לצדיקייא לגלאה השתא אצטריך הוה לא רכי אי רכי אי דמעיך,לשככא

 ואשתאר דנורא. גלנלא נו אליהי וסליק לון, ואפריש רוהא חד עבר אדהכי וכו', קוביה אמרכך
 משנתך. אתעף ריש קום אמר, ז"ל אליהו אחא ארהכי דמערתא. אפיתחא ואדמיך ובכהריש
 ואזלת שפנינא. בפום ושויה רמשא לעדן פתקא כתכ וכו' ביקרך בעי דקוב"ה חולקךזכאה
 את כמה שפני:א שפ:י:א אמר. לה דחמא כיון מהבאן, ועינוי בדוכתיה דהוה יוסי דרבילנטיה
 בפיה, טרף זית עלה ושה ערב לעת היונה אליו ותבא עלה קרא רשמ.א. עופא מכלמה.מ:א
 יהודה ר' בכה תהווהו, עובדא לון ]וחוון )וחזי( לון, ואחם. חברייא לגבי ועאל פתקא:טל
 בהריה חכרייא תמן יוחא. דבר אתר יהוא, שם העץ שיפול מקום ליה ידעיק דלא אע.ג וףואמר.

 י : וכו' מניה ואולפין סמהומתערין
--

 )שם השירים שיר  בחהר הסיפורים. rt1AD1 ואינן ו"5 א5יהז נהם שהוכר המקזמוה באן ואוסיףן
 יחרז נדברי ע"ד( )נ' ושם השירים. שיר על אליהו שדרש ומה רשג"י שדרש ררשות ע"א( נ' ער ע"גמ'ט
 והוא לדרוש. רשות לו נתן ואה"ב לאליהו. שאלתא ריש ושאל ;יג( )נ"נ שם גן וכמי הדרשות.בענין
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 יעלו לעיל שזכרים סיפורים ל,ט ועם יארכעה. לארבעים הסיפורים אלו יעלווהנה
 טרם מ.:ים, לר' יתחלקו הס.פורים אלו ואוטר בהערה: שהזכרת.ם מכה חוץ ושלשהלשמונים

 לא ער לעילא רשימין אינון מלין אילין כל רבי אליהו, לו אמר ובסוף ע"ד(. נ"ר סוף )עד ודורשהולך
 כולהו דמלכא רגושפנקא ובחותמא כמלקדמין כולהו קיימי בהרתותא והשתא שמך. מן לע5מאחיתי

 המות מלאך עמד לרקיע אליהו הקב"ה כשהעלה אמר 'הורה ר' ע.ד( )נ"ט רות במדרש שםסתימין:
 יהיה עכשו רבש"ע המות מלאך איל לשם. אליהו שיעלה שמים בראתי כך ע"מ הקב"ה אילכנגדו.
 כחו.  יורע ואינך העולם מן אותך לה;ניר הוא ויכול בריות כשאר זה אין הקב"ה איל לכריות, פהפתתה
 ובקש רגליו תחת הכריחו אליהו אותו שראה כיון 'רר, רד. א.ל אליו וארר רשות לי חן  רבש"עאיל

 ע"א( )ס,1 שם וכו': לשמים ועלה תהת.ו אוהו כפף סיר הקב"ה. רשות לו נתן ולא D~lyn. מןלהעבירו
 הוה אהרא מילתא איל לאו. או ברא ליה הוה אליהו א"5 הר. יומא חנינא ב"ר יוסי יר' ליה שא5 נתןר'
 לנביאי והכירים רעים עצמיכם תעשו אל הרעו. אל מאי תרעו. אל ובנביאי במשיהי הגעו א5 ונתיבביה
 ניה הוה אהרא רמלתא בהערה. ה' צד לעיל ו;יי' עליו. שואל אתה בשמים מלאך שהוא מי ק"ווכו'
 תלת דאינון עילאין כורין שבע דלעילא נמתינתא ע"ג( );.ב לרש"בי בתיקונים שם א'טה: יליד היהשלא
 שמות )בדרוש זרקא ועוד ע.ג( )ע.ז שם עמה1ן: ואליהו ושלמה ודור ואהרן מהימנא ורעיאאבהן

 כמה הא קרישא בוצינא ואמר פתה ונשמתין. דמלאכין עמיה משריין וכמה נחית אליהו דאהבג'נה(
 שם לגכייהו: קרישא מקירטא אבנא דזריק לרעייא אימא עאנא על נחתין הבלה דמלאכימשריין
 קום ואמר. מהימנא רעיא שעשה ומה הזהר. ספר בגילוי דרקיעא במתיבתא דהוה מה מסופר ע"ר()ע"ח
 וכו' מילה ברית אות דמקיימין מישראל והר הר בכל לאשתכהא טסין כארבע עלמא דאג דאגתאליהו
 5חדשא זוהר בהאי בקדמותא דאתכ)נ,שו רבא( באידרא )הנזכרים הברוי ושית קדישא בוצינא עמךויקימון
 מקישה רשו טול עלך באומאה אליהו וכו' שמעו עילאין ואמר ריש פתח ע"י( )פ"א שם וכו': מליןביה
 לריש: אליהו שגילה נסתרות גילוי וג'( ע"ב )פ,ג 'au וכו': לך אזרמנת סגיאה קריא דהא הכא.וגרית
 דפוס הזהר תיקוני ובספר לנינו: בינו לריש אליחי שגילה נוה ממצרים אברם ויעל בפסוק ע"ר( )פיזשם

 בריך מהימנא רעיא אמר דרש"בי. מרכבה במעשה מתקנצין מלאכן ע.א( )ג' בהקרמה לפ.ק ת"קזאלקויי
 אליהו אה1 וכו'. ושכינתא דקוב"ה ליקרא נביאה אליהו ק1מ וכו'. אלין טלין ראמר קדישא נוצינאיהא
 בתקונא ע"ב(: )שם וכו' ומטרוניתא מלבא לבושי תקין אליהו קום וכו' קמיה ואשתכחו מתיבהא מאריוכל

 עלמין רבון ואמר אליהו פתח ספרד. בנוסה התפלות במירורי הנדפסת אליהו תפלת ע"א( )י'זקרמאה
 תקונא שם וכו': הסבות וסבת העלות עלת הוא אנת העולמים רבון וכו' בחושבן ולא חד הואראנת

 נפילא דאיהי קרישא במלכות עלך באומאה אליהו לאליהו. ואמר פתח ריש קם ע"א(. )כ"אשתיתאה
 מ;ילא נחית קא אליהו הא אדהכי ע"א(. )כ"ג בסוף ~CL וכו': מי:, תזוז שלא רשותא טולנגלותא.
 ותרין עשרין תקונא שם וכו': סבין ~יימין שבתא נפיק כר ואמי אליהו פתח וכו'. רנשמתין חייליןבכמה
 דפומא קרישא בוצינא ר' ר' ואמר פתח מותבייהו לון לתקנא אקדים קא אליהו הא אדהכי ע"א()ם'ר
 לאליהו שאילנא הדא יומא ת"ת ע"א( )ע"ה תלחין שג; תקונא DW : וכו' באורייתא רברבן ממיל איחודילר
 שתק תקינא שם וכו': נחש איהו דערלה במתיבתא שמענא א'ל בעפרא. במאנא שוינן אמאיערלה
 אזדמן אליהו הא ארהכי השרת. ממלאכי כאחר קדמאין 1אוקמוהו ממנו. כאחר היה הארם הןושתא.
 שבעין תקונא שם וכו'; אמר הוה השרת מלאכי על אם למיסר ליה הוה מהם כאחד רבי ואמרלגביה.
 בשמחן דילך תקונא לעילא שמענא קרישא בוצינא ר' ואמר נחית קא אליהו הא אדהכי ע"ב(.)קכ"ח
 וקצבה עמיה ותתא דלעילא טתיבתאן מארי וגל נהית קא אליהו הא אדהכי ע'ב(. )קעו שם וכו':דקוב"ה
 וכו': יאות כדקא מישור נארח מלין דאימא דילך רע~א יהא עלמא רגון ואמר. אליהו פתה כולהו.על

 פתח וכו'. ותתאין עלאין קרישין הייל'ן אתכנש1 ריש קם ע"ב(. )קמיו שתיתאה תקונא חנינא.ובתקונא
 לכלה לקשטא ותתאה עלאה דמתיבתא רצדיקייא דניטמתהון וחיילין אנת הכא נהית אליהו אליהוואמר.
 אף הזכרתים( שלא מהם איה לי נשמטו )ואולי הדברים אלו כל רשמתי והנה וכו': אליהו נהית האמיר

 מהזמנים זמן שבאיזה מוכיהין מ"מ לנו. נורע שכנר לרש"בי אליהו מהתגלות רק מעירים אינםשכולם
 מתיבתא בין שליחות ועושה ומלמד דורש שאליהו והציור הענין בזה שקועים והרעיונות המהשבותהיו

 חרר המדרש בבית שנרפס אליהו ספר הוא המין לזה עור שאחשוב  ומה דלתתא: למהיכתאדל;ילא
 סטרא  הנביא לאליהו רישראל רבא שרא מיכאל ליה גלא רזא ס"ה, צר ז"ל י?ללינ?ק  למהור"אשלישי
 לבית ז"ל מבש אליהו בא אהח פקם ס"ה. צר. ושם וכו'. הימס באחרית  להיות שקהיר יומן קץרברמל
 מלפני איל ?צב. אתה מה מפני ריי א.ל ?צב. שהיה ז"ל לאליהו מצאו יוסי ר' כשבא יוסי. ר' שלסררשו
 על מלמר והיה רומי של שר סנזאל ובא הנביא רישוייה  בנהמות מבעסיין היו ומשיה הוא באתיהעביה
 אבהו ר' 'סדריה  ,qc1 בן יצהל ר' ?"אל. )ו' רהולין הא כאן. ?ור להזכיר רואה אני ואשר : וכו' חובהישראל
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 כאמונה הלבבות לחוק פיוטים רברי ומהם חלומות, דבר. בכלל והט בחלום, שראודברים
 להם. ששמו תכלית לאיוו אגשים להם שכידו כדואים דברים ומהם בהם, וכיוצאובבטחון

 דברים ד' בשביל ע"א(. מט )סוכה כברייתא חכמים עליהם שמו פלסתר. כותם. בכללוהם
 הדעת, מאורי שמחשיכין עונות שהם וכו', שקר עדות מעירי ועל פלסתר, מותכי על לוקין.טאורות
 שהמאורות מדה כנגד מרהוענשם

 צמיחת ומהומה חירום שבשעת וירוע להם, רע לסימן לוקיי
 שנאבדו מהם והרבה כעולם עדיין כאלה מסיפורים והרבה מתרבים. פלסתר וכותביהכתות
 וכיוצא ע"א(,י קייב )פסחים גדול כאילן היתלה ליהוק כקשת אם נאמר ועליהם העילם. מןכשכהו

 עשאום אלו דברים ועל וכו'. תורה שומרי כאן לית איל סבא ההוא אשכחיה כותאה. מני המראלאחויי
 אפשר ואי אליהו. הוא סבא ההוא מזכיר שהוא מקום רכל מפרשים יש כתוספות וכתבו גמורים.עכו"ם

-ols

 דמכות הא יצחק מפחד המא חיות מה,רץ ינהגהות דרשב"י. בעובדא )ל"ד( מדליקין במה בפרק כן
 ומלשונם אליהו. של פעולתו שם מזכיר והסבא וכו'. לי שמיעא דרגא מפרקיה סבא ההוא דאמר ע"א()י"א
 אלא אליהו. הוא  שתסבא  לזמר מקום ככל אפשר שאי אלא לגמרי. הדבר לסתור גאו שלא משמע התו'של

 בא"י. היה המאורע זה והנה גמורים. כגוים הסבא עפ"י שעשאום הכא כמו כך. שהוא שמסתברהיכא
 לאקדומה סברה וכו' ריי לה אמר ומדלקה מאחרה הוה יובש דרם רביתהו גרסינן. ע"ב( )כ"גובשבת
 האברים ימראין בבבל. היה  וזה יאחר. ושלא יקדים שלא ונלנר אני( שסה )רשיי חנינא סבא ההוא יהאמר
  ב': אוה ח' צר לעיי ועיי' המקומות. בכל לא אבל  הגבש. אליהו הוא מקומות שבאיזה החו'ברברי

 גרוי באילן חתלה שאם  הפוך. ועביון
cntts 4 דא"ר להא דומה והסגנון תיחנק. אמר שלא  דברים 

 שם. רש"י עמ' וכו'. פשתן ככלי ילבש לאכרן ורוצה הרבה מעות אניו לו שהניה מי ע"ב( כ"ט )נ"מי,הנן
 בו. אשר הזרות לבאר ואפרוחנו. המאמר כל אעתיק לידן ואחא והואיל המאמר. אפי' נדחקווהמפרשים

 כשהיה רששי את ר"ע צוה דברים חמשה וכו'. בגו יהושע ר' את ר"ע צוה דגרים שבעה ת"ר הוא.עיקרו
 אני מלמדני אתה אין אם לן אמר מלמדך, איני אמר תורה. למדני רבי לו אמר האס~רין. בביתחבוש
 לו אמר להניק. רוצה פרה ליק רוצה שהעגל סמה יותר בני לו אמר למלכות. ומוסרך אבא ליוחיאומר
 לא מוגה. בסשר למדהו בנך את מלמד וכשאתה וכו'. ליחנק בקשת אם איל נסכנה. עגל והלא בסכנהומי

 בקדרהתכשל
 שבישי

 191 פירות אוכל גדול וגוף מצוה בגמרא(. פירש. מאמרים הס' אלו )וענין חברך בה
 ולמעט בגים. ולו אשה נושא טהור וגוף מצוה והרש"ש(. ה'ע'בץ הגיהו וכבר ולא כת"נ )בנדפםשכר
 עליו דגיזם אפשר ד"ת. על עמלנות ונמסר חבוש ה"ה שכבר גם המהרש.א. כתב המאמר בזההזרות
 היה שיוחאי כתג. יעקב עיון ובעל עיי'ש. רשיי ע"ר כפירושו הולך והוא וכו'. טפי דגרע במילתאלמסרו
 למסרו. שמותר סבר מלמור למנעו רוצה שהיה ולפי כן( ליסר מענינו אלא ראיה לו איו )~לזה למלכותקרוב

 ה' דבר כי בכלל רהוא ע"א( )וצ'ט ככברה. מנקבין בר מונע צ"ב( בריש ושם ע"ב )צ'א בחלקכדאמרינן
 ריש ואמר היה. ר"ע מתלמידי שריש ירענו שהרי הגדולה הפליאה סרה לא זאת בכל אמנם עיכל.בנה.

 נעשה האסורין בבית וכי ע"א(. ס"ז )גיטין ר'ע של מדותיו מתרומות תרומות שמדותי מרותי שגולת"מיריו
 סיפרו השומרים. יבינו שלא ר,ע פי את לשאול בעקיפין באו להלכה כשהוצרכו והרי אתמהה.תלמידו
 דר' הבישה ניח קומי ar~ ]הר[ יומא רובל. גרביה עבד הסנדלר יוחנן ר' ה.ז פיט יבמותבירושלמי
 מן ר"ע ליה אוריק מהו. לבינה בינו הלצה צינורין. בעי מאן מחטין בעי מאן חמר. מכריז  והוהעקיבא
 האספין בבית לחלמיר חורה שילמר הרעת על יעלה  והאיד כשר. לך אית בושין לך אית אילכוותא.
 חבוש כשהיה הוא המאמר המשך שעיקר אני ואומר ברבם. חורה שיימר לפי אלא בתפש לא עצמווכל
 כמאמר באמצע הוספה הוא תורה לסרני רבי איל המאמר וכל הו'. ל'חנק בקשת אם 4 אמר האסוריןבבית
 אביו שיוחי ולפי תורה שילמדהו ר"ע אל בא ריש ר"ע. אצל ריש של  ייסודו תחית והורימיומוסגר.
 היה טעמו אבל טעם. שום לו אמר ~לא מלמדך. איני ואיל מללמדו. ר,ע נמנע היה רומי למלכותקרוב
 למלכות. ומוסרך ובז' מלמדני אתה אין אם ואיל כנגיו הבן זה והעיז אניו. על בלנו טינא שהיהלפי
 רחפו ולא רוח. בנחת ר'ע השיבו וע"ז למינות. רבו ר"א נתפש הרי לבקיט. אין בו ימצאו עלילהואיזו

 נצחת. תשובה ריש לו והשיב וכו'. שהעגל ממה יותר בני לו אמר אלא מלמדך. איני לו שאמרכבתחלה
 מחמת מיתה בסכנת היא יונק אינו אם העגל אבל הח9כ מרוב בצער רק נסכנה אינה הניק שלאהפרה
 אבל לרהוחני.  לרצחך אהה  שמוכרח ע"ז אתה ומצטער אותי ודחית חששות לך יש אהה כך אףהרעב.
 חלמיריו, בין אותו ומינה ר"ע לו נענה וע"ז התורה. ה החיים לעץ אגיע שלא מיתה בסכנת היאהעגל
 להזהירו שבא וכו'. 5יחנק בקשת אם לו שאמר א"ע רברי להבין זה  רבר  הברייתא שמי  כאןוהזכירו
 שהפחידו במה חטאו ג"כ לו רמז ושבזה פלסתר. כותבי ברשת ויפץ בגדולים ויתלם רוחו הגיוני יאמר.טלא
 רש"ני של שסופו ר.ע בפי נזרקה שנבואה ג"כ בזה וכוונו למלכות. שימפרהו אביו בגדולת דבריווחלה
 ~הכיר פקיחה היתה ר'ע של ושעסו והדוחס. הכמים דברי להכין נאמר בזה כיוצא ועל למלכות. נמסרשיהא
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 וקסם שקר חוון אומר. הוא ירמיהו עמהם, מתקוטטים והם הנביא.ם, בימי גם שלטו אלוברברים
 חלום יספר חלום אתו אשר הנב.א ואמר י"ר(. )י"ד לכם מתנבאים המה לבם ותימיתואליל
 הכיאים על הני ואמר כ"ח(. כ.ג )שם הכר את לתכן מה אמת דברי ירבר אתו דבריואשר
 ול"כ,. ל"א שם )שם וגו' שקר חלמות נבאי על הנני נאם, וינאמו לשונם הלקהים ה'נאם

 נפשות: מצוררי אותם וקורא ז'(. )י"ג וגו' חזיתם שוא מחזה הלוא אומר הואויחזקאל
 בחם.רותם. מפורסמים לאנשים התגליות הם הסיפורים מאילי הרביעי המיןאמנם

 בעם. מפורסמים עניניהם והיו מהחטירים. שהיו מתם מהם שנאמר ומהם בשמם שנוכרומהם
 א"ר קדושים. פ' ובתנחומא ברבה שסופר מה אזכיר בעם מפורסמ.ם כאלו התגליותישהיו
 וכקש לו להזדווג אחר רוח בא המעיין על שרוי שהיה אחר ברוח בקריתנו היה מעשהברכיה
 הרי רבי איל הרוח, אותו לו נגלה שמו. צייתור איש יומי ורבי אחד חסיד שם היה משם.להוציאו
 אחר ממקום עלי בא הזה והרוח בריה. הזקתי לא ובלילה ובצהרים כאןי נתון אני שניםכמה

 ואלה מהורש"ב(, בהוצאת )עיי' וכו' נעשה מה איל הבריות. את ולהזיק מכאן להוציאניומבקש
 אמרו בזה ובכיוצא רוחם. באמונת באמת שצפו מה לתומם מספרים מופת ואנשיהחסידים

 ולא במרכבה לדרוש צפו הרבה שמע, על שפורם סומא לענין ע"ב( כיר )מנילה יהודהלר'
 וידע. מיכוון קא והא מלתא תליא דלבא באוכנתא התם להם, השיב וריי מימיהם. אותהראו
 מדבריהם היוצא אולם עיי"ש. ע"ב( כ.ח )בע.1 ותוספות רשיי נחלקו דלבא אובנתא בפי'ותה
 שיראו אפשר וכבר דלבא. באובנתא תלויה אלא מבחוץ קלוטה אינה בכלל העין שראייתהוא

 ולמי להם שיש דלכא איכ:תא חווק לפי אותם רואים אחרים שאין דברים אדם בנימקצת
 ; ראיה איה ראינו לא ישיבושיכחישם

 בפנים הנפש השבון בשער שכתב מה הלבבות חובת בעל יבר. כאןואעתיק
 יניח זה על יתמיד וכאשר שם, אמר וכו', תסתרו נגלהו על הבורא בהשקפת שהיאהעשירי
 ויהיה וכו', חכמתו סודות לו ויגלה ידיעתו שערי לו ויפתח מפחדו לכו וירגיע מעצבו לוהבורא
 עין מאין ויראה הצדיקים, ממעלות הרמה ובמעלה החסידים ממדרגת העליונהכמדרגה
YDW'1בהם ו.שער חושים מבלתי בענינים וירגיש לשון. בלי וידבר אוזן מבלי 

 מעולה תולדה בנטשך תתילד אחי ואז כתם, השלשים בפנים ושם וכו'. הקשהמבלעדי
 הנפש עצם זכות והיא החמודות. כל אל בה ותגיע הטובות, המדות כל ממנה תלמדורמה.

 לא נכרי, עליור כח לך 1.תחרש וכו'. בלבך אשר הספק חשכת הממירה הסכלות,מקדרות
 הענינים תכיר ואו וגו', פניו תאיר ארם חכמת כמ"ש ככחותיך, בו הרגלת אשר בכלידעתו

 למשול  וראיתי וכו'. אמרתך וחווק  לבך  ובור :כשך כוך העמיקות חמורות  יתראההגדולים
 במקום, אתה כאלו שתחשוב והוא לך, שזכרתי מה קצת דמיון ממנו לך יתבאר קרוב. משללך

 ולהשקיף בעיניך לראותה לך דרך ואין נכחך. שהוא הצד כנגר צורה ההוא למקוםוממעל
 שתסיר עד ותלטשהו עשת מברזל סם תעשה כאשר כי מגיד, לך והגיד ראותךי בחושעליה

 הצורה מן לך יראה אז פניך, נכח תעמידנו ואחת רבות במשיחות ארוך זמן ותמשחהוקדרותו.
 העליונה והצורה יפיה. הוהר בנעימותה ולהשתעשע לראותה ותוכל ממך. שנעלם מההעליונה
 הכורא חכמת היא כעיניך לראותה דרך לך אק אשרההשובה

 יתעל"
 העולם ויופי ויכולתו,

 הדברים ואלו ע"כ, וכו' השושית הנפש היא העשת והטס ותכונתו, צורתו ממנו נעלם אשרהעליון
 בענין המנוגעת אבן בערך הערוך שהביא ע"ב( )י"ר דחגיגה אברייתא הגאונים בדברימיוסרים
 כאדם וצופין רואין לבן בחדרי אלא למרום עולין שהן ולא וז.ל. זוטרתי והיכלות רבתיה.כלות
 האי רב פי' זה ברותק. הסיכה כעין ומדברין ואומרין ושומעין ברור. דבר בעיניו וצופההרואה
 ליבי:. מחשוכה שם הכ.א ועור מר"ח. זה ונוסחתו. שם בחגיגה יעקב בעין הכותב והביאו ז"ל,גאון

 כמו ארץ ררך ומנטת ההתבודדך אל נוטה שהוא בטבעו שהכיר ולפי ברוה,ק. דבריו שיתלהברשתי
 לימדו וכו'. שעה בחיי ועוסקין עולם חיי מניהין אמר וזרעי כרבי רקא חזו ע"ב( 5,ג )שנת באמת עליושספרו

 האדמה בעבודת והעסק יצרה. לשכת בראה לתיהו לא כי מצוה הארץ ויישוב ארץ דרך עם תרה טובכי
 עצמו. ויסתגף שיתבודד 41א שכר. ולו פירות אוכל גדול וגוף מצוה 5ו. אמר וע"כ הגוף, אתמגדלת
 והמדקדק מקיים. נאה היה ו5א דורש נאה שהיה עזאי כבן ולא בנים. ולו אשה נושא טהור וגוףומצוה

 רשנ"י את שצזה ומה כנו את שצוה מה תורה. לימוד ולא צוואה דברי שהם ימצא הברייתאבלשון
 ישמעאל ר' צוה רברים ג' וכו'. בניו את הקדוש רבינו צוה דברים ד' זו. בברייתא ששנו מה וכןתלמידו.

 בדברי היא ברייתא חדא כולא וכו'. רב' את יהורה גר' יוסי ר' צוה דברים ג' וכו' רכי את יופיבר'
 עניניה: לפרש בגמרא והפסיקזהצואה.
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 כס. ובחדריו מפנימיו מציץ ובכן וז.ל, מדבריו מעתיק אני אשר וזה זה. בענין אריכות גאוןהאי
 ההברים ועפי וכו'. להיכל מהימל נתם הוא כאילו וצופה שבעה היכלות בעיניו רואהשהוא
 באוב:תא באמרם שכללו ומה מאירה, ושא.נה המאירה אספקלריא חז"ל שקראו מה נביןהאלה

דלכא:י
 הוא. לזה יביאני ואשר דרקיעא. כמתיבתא צפייתם בין כאן לבאר ב"כ בזהוכוונתי

 י"ר( )צד בפ.ג נאמר הקב"ה, של הגדול המדרש מבית הרכה מרבה הוא רבה אליהושכסרר
 שמעלין ישראל, שלכפושעיהם

 ושורפיי
 ט.1( )צד שם גדולה, וכיש.כה הנרול המדרש בבית אותן

 במשנה במקרא ו:ות:ין ו:ושאין לפניו יושבין עולם וצדיקי שיו המדרש כבית לישב הקב"העתיד
 יושבין עולם וצדיקי שלו הגדול בבי"המר הקב"ה עתיר י"ס( )צר פ.ר וכו', ובאגדותכהלכות
 יושכין עולט וצדיקי שלו בכי"המר יושב הקב"ה כ'( )צד פיה וכו', ובניהן ונשיהן הןלפניו
 חדר להקכ.ה לו שיש כשם ליב(, )צר פ.ו בתורה. פנ.ם מאור לו נותנין וא' א' לכללפניו
 ורוכי אלפים אלפי מאלף אחר זה ל.ג( )צד שם וכי', לת"ת להן יש כך בתורתו הדריםחדרי
 אג' היום שליש סיב( )צד פי"ג וכו'. בתורתו להקב"ה לו שיש חדרים הררי חדר שלרבבות
 עתיר ס.ח( )צי שם ו'. אות כמ"ע רמזתי כאשר פרקים ובכמה שם ונכפל וכו'. ושונהקירא
 שנמטרתם הוא אני כניי להם ולזמר לפניו יושב.ן עולם וצריקי שלו הגדול בכי"המד לישבהקב"ה
 בשם דתמן ודבק ברכיה ר' ופס.ד(. )פמ"ם בכיר שאמרו מה לזה ואוסיף וכו'. עלילמיתה

 שמוע שמעו טעמיה מאי מעלה, של בב"ד הלכה מחדש הקב"ה שאין ויום יום אין יהורהר'
 אפי' ולילה. יומם בו והגית שנ' תורה אלא הנה ואק כ'(, ל"ו )א.וב יצא מפיו והגה קולוברנו
 יודע: אברהם היה הלכותאותן

 מטה של המקדש בית הקורש כתב. חז.וני עפ"י הוא. כך הרברים אלו שלוביאורן
  אחר  וה וגו'. לשבתך סכון דש.רתא. כמכ.לתא אמרו מעלה, של המקדש בית כנגד מכווןהוא
 וכן מעלה, של כסא כנגר מכוון מטה של שכסא טעלה, של כנגד שהיא מטה של הדבריםמן
 לך ובול כית שיתי בנה ואומר ד'(. י"א )תהלים כסאו כשמים ה' קדשו כהיכל ה' אומרהוא
 ישמע רבות. במקראות עשיר זה ע:.ן ובאמת שם. כמ"ע ועיי' ח'(, )מ.א עולמים לשבתךמכון

 י'ט(. ק.ג )שם משלד בכל ומלעזתו כסאו הכ.ן בשמים ה' ז'(, י"ח )תהלים וגו' קולימהיכלו
 דברו עשי כח גבורי מלאכיו ה' ברכו וכ"א( כ' שמ )שם אותו מקיפין ומשרתיו וצכאיוומלאכיו

 וערפל ענן כמ"ש לעולם יוצא ודין רחמים ומשם רצונו. עשי משרתיו צבאיו כל ה' ברכווגו'
 ומיכיהו וג'(, ב' צ"1 )שם צריו סביב ותלהט תלך לפנ.ו אש כסאו מכון ומשפט צדקמביביו
 וגו' ומשמאלו מימינו עליו עמד השמים צבא וכל כסאו על ישב ה' את רא.תי הזיונו.ספר

 אינ; באילו כיוצא שהדברים כין; לנמר. אפשר הדרך ן3,הנ
 ברוריי

 מה אלא לדיין ~אין עכ"פ
 עיניהם הקב"ה שהאיר כיק אביי לו :השיב ~אמר. ואחא לעילא סליק מא; יוסף רב אמר רואותשעינין
 פליגי ראמר'נן אע.ג שכתב. חיות למוה.רץ וראיתי כך. על שלמעלה ביד שהסכימו אמרו מקראומצאו
 אין שייך ונכה'ג וכו'. דינא לענין דנ"מ כאן היינו להו. אמר דאליהו בתו' ופי' וכו' ברקיעא מלאבאתרי
 כאן עצמי להכניס מדעתי אין והנה וכו'. שלמטה ב"ד עשן דברים ג' בהך וכן דבר. לחדש רשאינביא
 יוסף ר' שאף לומר כוונתי אולם כ"ג(. צד לעיל ברבר )ונגעתי רבים בה דרשו היא בשמים ד5אבענין
 או זאת על משגיחין אם נרנן זאת על אבל כרחב"ג. רהלכה מהשמים קול בת שמיעה אפשריות 'כחיש5א
 בירושלמ' שאמרו כמן בירם. מסורים שהדברים מטה ש5 בב"ר התלוי; הדברים בבל ,וסף רב 'ורה וכן5א.

 גומר לאל לאלהים אקרא אבין א"ר ביאה. ביאתה אין א' ויום שניס ג' מבת בפחותה סה"ב( )פ"ארכתובות
 וכוונתו חוזרין. הבחולין אין לאו ואם ח~זרין. הבחולין לעברו כיר 1גמלכו א'. ויום שנים שלש בתעלי.

 בב"ר. תלוי זה רין שפסק שפסולה. או לה לפסול נבעלה אס היא שכשרה לזמר הוזרין יאין  היזריןבאמרו

 אותו יכרתו שלא לן לימא מאן לוקין כריתות שחיבי יורו שאם שאף ב"ר. ביר מסורה אינה כרהאבי
 בב"ר ג"כ הדגר ומוסכם כירם מסורים הדכריס שעשו מה שלמטה ביד עשו דברים בג' וכן השמים.מן
 שהק"בה בהגדות נמצא וע"כ הדבר. תלוי מהמקרא רשה במציאת העין דבהארת השיבו ואביי מעלה.ש5

 וכך שאירע במעשה אבל תלוי. הדבר ההנמים שכסברת אומר. כך בני ופלוני אומר כך בני פלוניאומר
 בסברא או במדרש התלוי רנר בכל אמנם שמיא. קמי ספיקא איכא ומי שא4. בגבעה דפלגש כהאאירע
 לשער קדמה בהרת אם דרקיעא במתיבתא מיפלגי קא ע"א( )פ"1 כב"מ בהגדה ואמרו להכריע. כשמיםאין
 בר רבה נוכח נוכח. מאן ואמרי טמא. אמרי דרקיעא מתיבתא וכמהו טהור אומר הקב"ה PDD וכו'.לבן

 אכללא מיוסרת זו האגדה וכוונת וכו'. באהלות יחיד אני בנגעים יהיר אני נחמיני בר רבה דאמרגחמיני.
 : ואהלות נגעים נהלכות נחמיני בר רבה של כהו להודיעך ובאה היא. כשמיםדלא
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 ההיכל את מלאים ישוליו ונשא רם כמא על ישב אדי את ואראה טפר, וישעיה כיב()מ"א
 הקב"ה עזב כביעיל שלמטה הבית ש:חרב ימשעה 1'(. )ישע.ה וגו' לו ממעל עמריםשרפים
 י.א(. )הושע בעיר אפוא ולא קדיש בקרבך אמקרא ה'( )תענית יוחנן וא.ר מעלה, שלההיכל
 ירושל-ם א.כא ומ. מטה, של ל.רושלים שאבוא עד טעלה של ב.רושלים אכש לא הקב"האמר

 מפו והנה ג'(. קכ"ב )תהלים יחדו לה שחוכרה כעיר הבנו.ה ירושלים אכתיב איןלמעלה.
 חדל לא אמנם אדמתו, מעל ישראל וגלה הבית שנחרב מעת והמשוררים הנביאים חניוניתמו

 ע"א(. י.ב )ב"ב :.טלה לא מהחכמ.ם הנביאים מן הנבואה ניטלה ואם עולם, עם מהיותישראל
 שהקב"ה חז.ל חזיוני כן ועל מדרשות. ובבתי כנמיות בבתי ישראל את וקיימו ימדו הםוהם
 מתפלל שהקב"ה מנין זמרא בן יוסי ר' משום יוחנן ואיר שלו. המדרש ובבית המסת בביתמצוי
 אלא נאמר לא תפלתם 1'( נ"1 )ישעיה תפלת. בכ.ת ושמחתים קדשי הר אל שביאותיםשי'

 מכל ציון שערי ה' אוהב מיד המרא רב כשם שא( )ח' שם ואמרו ע"א(. ז' )ברכות וכו'תפלתי
 יוצאת. הוראה )שמשם כהלכה המצויינ.ם שערים ה' אוהב ב'( פ.ז )תהלים יעקבמשכנות

 דעולא משמיה אמי בר חייא דא.ר והי.נו מדרשות. ומבתי כנסיות מכתי יותר במהרש"א(ועיי'
 הלכה, של אמות ד' אלא בעולמו להקב.ה לו אין הגזית( לשכת )ובטלה כיה,מק שחרבמיום
 משכית או מלחמה צבא ומפקר כסאו על יושב בהיכלו ה' הנביאים. הוו אשר תחתוהנה

 להשבית וגבריאל מיכאל מלאכיו ושולה בשר. תאכל וחרכו מרם הצ.ו משכיר אומלחמות
 בישיבה ו.ושב זקן שלו הגדול המררם בכית ה' את החכמים חזו ממלכות. ולהמיטגוים
 כונן היום ושליש ושונה. קורא ה.ום של.ש עתותיו. ומשליש ותבונה. דעת מפיו חכמהנותן

 דלבא. כאוב:תא חזיוניהם את וצפו חזו זאת וכל רצון, חי לכל משביע היום ושליש כסאו.למשפט
 לזכי מתגלה והוא ארץ, עלי שליחותו ועושה מעלה של בכיר הסופר שהוא אליהו את ראווכן
 ע.ן. מאין רוא.ם חושים. מבלתי בענינים מרגישים והם בהקיץ, או בהלום אם לבב וברי:פש

 כ. והקשה הגיון סבל. השמת.הם אמתת את ומכירים לשון, בל. ומדברים אוזן, מבליושומעים
 לשונא. על ומלתו בם דבר ה' ורוח קדשם, ברוחאם

 ופעולותיו עליו. והבטחתם בעם ופרסומן אליהו גדולות האלה. החזיונות כלאחרי
 היכרון. ספר את לכתוב אלהיו לפג. סופר להיות הופקד כ. לשמ.ם עלותו אחרי עשהאשר
 להם ולגלות אותם ללמד וגדוליהם העם לחסידי והגלותו יהורה. למלך מכתב כתב כיגם

 ללמד ביר., וספרו לחסידיו נגלה כי בעינינו עוד יפלא לא דרקיעא, ממתיבתא ונסתרותצפונות
 והנה ואראה הנביא. יחזקאל שאמר וכמו ארץ. עלי ומשפטיו אלהים ומחשבות אל דרכיאותם
 אליה ובחיב ואחור שים בתוכה וה.א לפני אותה ויפרש טפר, מגלת נו והגה אלי שלוחהיר

 אליהו וסדר הנביא אליהו את מהחס.דים אחד ראה כן כמו וי'( ט' ב' להזקאל והי והנהקינים
 לגו גם יארע כי בחלום, מעט לא לנו שיקרה מה בהקיץ האיש לוה ונרמה בירו. וזוטארבה

 ממנו ישאר שנקיץ אחר ואף בו ו:תעננ אקרא מקרם ירענוהו שלא חרש ספר בחלוםשנראה
 ראה ואם כהקיץ, חזיון לבעלי שיארע אפשר הלא כחלום לנו שיארע ומה בזכרוניני. דבראייה

 בו שהורגלי כסאון הספר לשון סמון שהיה ספק אין והגה, קינ.ם כתוכה ספר מנלתיחזקאל
 יהיה הנה בזכרונו. ונשאר אליהו כיר ספר כחזיתו מהחסידים אחד צפה אם כן וכמו ההם,בימים
 : שלשינו הטפר סגנון כאמת הוא כאשר בזמנו, והמובחרים הגאים הדרשנים כמגנון הספרסגנון
 ואומר בו, שהתחלתי ענן דרב ממאורע המספר המאמר אל אש.ב אלה כל הקדימיואחרי
 אולם ענן. רכ של מדרשו בבית שנגמר אלא ע:ןי רב קודם בעולם המפר שהיה אפשרשכבי
 בגמרא: ממו שהובאו המאמי.ם על ע.ן שנשים צריך דבר של בריו עללעמוד

 אליהו. דבי תנא ה'.מאמר
 משג-ות פי' זוטא, אליהו וסדר רבא אליהו סדר 1,י,ל מדר. בערך הערוךכתב

 אליהו דבי תנא כגמרא ודאמרי פרקי, י"כ וזוטא פרקין. ול' בבי ג' הוי ורבה הן,חיצוניות
 ; כולן כאן מסדר והנני בנווייהו:כולהון

 פ.א ובי', הרבה ששנה אחד בתלמיד מעשה אליהו דבי תני ע.א(. )י"ג בשבתא'(
 ע"ז( )צד פטר לפנינו הסיפור זה ותה אליהו, מסדר העת.קו שם וכתוספות וכו'. אצלה:תארחתי

 לה(. אמרתי וצ"ל שבוש שהוא נראה לה אמר דקתני שכתבו )ומה התו' מנוסחת קצתבשתוי
 אלה ובכל קצת, ומשובש שלפ:.נו סמה אחר ובסטון תקס,ט ר' מצורע פ' כ.לקוטיהיבא




