
  פרשת פינחס תש''פ  פינחס זה אליהו  
  א פרשה דפסחא מסכתא - בא ישמעאל דרבי מכילתא

 ולא האב כבוד תבע ואחד. הבן וכבוד האב כבוד תבע אחד הם בנים שלשה אומר אתה נמצאת
 נחנו שנאמר הבן וכבוד האב כבוד תבע ירמיה. האב בכבוד ולא הבן כבוד תבע ואחד. הבן כבוד

 דברים עליהם נוסף ועוד שנאמר נבואתו נכפלה לכך) מב ג איכה( סלחת לא אתה ומרינו פשענו
 מלכים' (וגו צבאות אלהי' ליי קנאתי קנא שנאמר הבן כבוד ולא האב כבוד תבע אליהו) לב לו ירמיה(
 תמשח נמשי בן יהוא ואת וגומר דמשק מדברה לדרכך שוב לך אליו' ה ויאמר שם נאמר ומה) י יט' א

 שאי אלא תחתיך לנביא לומר תלמוד שאין תחתיך לנביא תמשח שפט בן אלישע ואת ישראל על למלך
 ויהי] כתיב מה' וגו לברוח יונה ויקם שנאמר[ האב כבוד ולא הבן כבוד תבע יונה. בנבואתך איפשי

 אלא יונה הלך לא אומר נתן רבי. שלישית לא עמו נדבר שנית) א ג יונה( לאמר שנית יונה אל' יי דבר
 היו. והנביאים האבות תמצא וכן. הים אל והטילוני שאוני אליהם ויאמר שנאמר בים עצמו לאבד

 מספרך נא מחני אין ואם חטאתם תשא אם ועתה אומר הוא מה במשה. ישראל על עצמם נותנים
 אראה ואל בעיניך חן מצאתי אם הרוג נא הרגני לי עושה את ככה אם). לב לב שמות( כתבת אשר

 נא תהי עשו מה הצאן ואלה העויתי ואנכי חטאתי אנכי הנה אומר מהו בדוד) טו יא במדבר( ברעתי
 :ישראל על נפשם נתנו והנביאים האבות מוצא אתה מקום בכל הא) כד ב שמואל( אבי ובבית בי ידך

  כט פרק אליעזר דרבי פרקי

 ְוָעַמד. ַהִּמיָלה ֶאת ֵמֶהם ָמְנעּו ֶאְפַרִים ּוַמְלכּות, ַמְמָלכֹות ִלְׁשֵּתי ֶׁשֶּנְחְלקּו ַעד ָלמּול ְנהּוִגין ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ְוָכ
 ְוָׁשְמָעה, ָהָאֶרץ ַעל ּוָמָטר ַטל ְלהֹוִריד ֶׁשּלֹא ַהָּׁשַמִים ַעל ְוִנְׁשַּבע, ְגדֹוָלה ִקְנָאה ְוִקֵּנא ְלטֹוב ָזכּור ֵאִלָּיהּו
 ַוּיֹאַכל ַוָּיָקם] ח, יט א"מ[ ֶׁשֶּנֱאַמר, ְוִנְמַלט ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ּוָבַרח ֵאִלָּיהּו ָעַמד…אֹותֹו ַלֲהֹרג ּוִבְקָׁשה ִאיֶזֶבל
]. י שם[ ִקֵּנאִתי ַקּנֹא לֹו ָאַמר]. ט שם[ ֵאִלָּיהּו ֹפה ְּל ַמה לֹו ְוָאַמר הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ָעָליו ִנְגָלה. ַוִּיְׁשֶּתה

] יא, כה במדבר[ ֶׁשֶּנֱאַמר, ֲעָריֹות ִּגּלּוי ַעל ַּבִּׁשִּטים ִקֵּנאתָ , ְמַקֵּנא ַאָּתה םְלעֹולָ  הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש לֹו ָאַמר
 רֹוֶאה ֶׁשַאָּתה ַעד ִמיָלה ְּבִרית עֹוִׂשין ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵאין, ַחֶּיי. ְמַקֵּנא ַאָּתה ְוָכאן'. ְוגֹו ֶאְלָעָזר ֶּבן ִּפיְנָחס
] א, ג מלאכי[ ֶׁשֶּנֱאַמר, ַהְּבִרית ְלַמְלַא ָּכבֹוד מֹוַׁשב עֹוִׂשין ֶׁשִּיְהיּו ֲחָכִמים ִהְתִקינּו ִמָּכאן. ְּבֵעיֶני
ֵהי'. ְוגֹו ָבא ִהֵּנה ֲחֵפִצים ַאֶּתם ֲאֶׁשר ַהְּבִרית ּוַמְלַא , ְלַנֲחֵמנּו ָמִׁשיחַ  ְבַחֵּיינּו ְוָיִביא ָיִחיׁש ִיְׂשָרֵאל ֱא

 ].כד שם' [ְוגֹו ָּבִנים ַעל ָאבֹות ֵלב ְוֵהִׁשיב, ֶׁשֶּנֱאַמר, ְלָבֵבנּו ִויַחֵּדׁש


