
  1ג
T-S C2.199-200 

  פרשה ד
  14ג " ג ע– 8ב "ג ע

  
  1' עמ
  
^                  ^  

  לא ניתנה המצות אלא לצרוף בהן' וכור לזהב   רב אמ  1
  את ישראל מה הצורף הזה מכניס את הזהב לכור  2
  ומסננו פעם ראשונה ושנייה ושלישית עד   3
  ה מיסר את הצדיקים"שהוא מעמידו על בוריו כך הקב  4
   כיצד יש תפילה שנענית למאהכל אחד ואחד לפי כוחו  5
  יש תפלה' שנה מאברהם ואברהם בן מאת שנה וג  6
  שנענית לתשעים שנה משרה ואם שרה הבת תשעים  7
  שנה תלד יש תפלה שנענית לשמונים שנה ממשה  8
  ומשה בן שמונים שנה יש תפלה שנענית לשבעים  9

  שנה מישראל כי לפי מלאת לבבל שבעים שנה יש  10
  צחק ויצחק בן ששיםתפילה שנענית לששים שנה מי  11
  שנה בלדת אותם יש תפלה שנענית לחמשים שנה   12
 משמואל שאמרה חנה וישב שם עד עולם והלא אין  13
 ומבן חמשים שנה' עולמו שללוי אלא חמשים שנה דכת  14
 שתים' בון אמ' יוסי ביר' והא אינון חמשין ותרתי ר  15
 שגמלתו ויש תפילה שנענית לארבעים שנה מיצחק  16
  שנה יש תפלה שנעניתויהי יצחק בן ארבעים  17
 לשלשים שנה מיוסף ויוסף בן שלשים שנה יש  18
 תפלה שנענית לעשרים שנה מיעקב זה לי עשרים  19
 תיך יש תפילה שנענית לעשרה ימים>י<שנה בב  20

V                 V  
  
  

  .נוסף בין השיטין] תיך>י<בב: 20שורה 
  



  2' עמ
  
^                  ^  

  מירמיה ויהי כעשרת הימים יש תפלה שנענית  1
  ימים ממרים והעם לא נסע עד האסףלשבעה   2
  מרים יש תפלה שנענית לשלשה ימים מיונה ויהי  3
  יונה במעי הדג שלשה ימים ושלשה לילות ויש תפלה  4
 שלא הספיקה לצאת מפי אומרה עד שנענית  5
 ממשה ויאמר יי אל משה מה תצעק אלי  אבל בחנה  6
 עלץ או מאה' ריש לקיש ממה דכתי' לא שמענו אמ  7
 שמואל בר נחמן בשם' כשרה רכאברהם או תשעים   8
 יונתן בת מאה ושלשים שנה נפקדה חנה כשם' ר  9

 שנפקדה יוכבד                 ותתפלל חנה ותאמר   10
 רבנן אמרי התחילה סודרת דברים עם וידוייה  11
 התחיל' ודכותה וכהתפלל עזרא וכהתודותו רב אמ  12
 ירמיה' ר' דר דברים עם וידויו עלץ לבי ביי אמ$סו  13
 צדיקים שאין כל העולם הוא כחן שללבן אלעזר גדו  14
 'ה אלא בחצי השם דכתי"כולו ומלואו מקלסין להקב  15
 ה"כל הנשמה            אבל הצדיקים מקלסין להקב  16
 בשם שלם            שמחו צדיקים ביי רננו צדיקים   17
 ביי עלץ לבי ביי רמה קרני באלהי עשר קרנות  18
 הן קרנו שלאברהם כרם היה לידידי בקרן בן  19
 קרנו שליצחק וישא אברהם את עיניושמן   20

V                  V  
  
  

  .ייתכן גם סידר] דר$סו: 13שורה 



  1ג
T-S C2.199-200  

   ו-פרשות ה 
   47 - 10ד "ד ע

  
  1' עמ
  
^                  ^  

  ה אם"הקב' שמואל בר נחמן אמ' ר' אמ' ירעם עלו כתי  1
  עולים הם לשמים משם אני מרעים בקולי ומורידן  2
  אבה בר כהנה אילין הינון ' ר' יי ידין אפסי ארץ אמ  3
  אומי עלמא דסברהון פסיק מן בריהון ויתן עוז  4
  'למלכו וירם קרן משיחו עשר קרנות הין היך דכתי  5
 לעיל רמה קרני ועד וירם קרן לעמו וכולהון היו נתונות  6
 בראשון שלישראל וכיון שחטאו ישראל ניכולו מהן וניתנין  7
 ל קרןגדע בחרי אף כ' לאומות העולם הדא היא דכת  8
 על קרניא עשר די ברישיה וכשישראל עושין' ישראל וכתי  9

 כל' ה מחזירין למקומן הדא היא דכתי"תשובה הקב  10
 קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק תרוממנה   11
 ה "אותן הקרנות שיגע צדיקו שלעולם אימתי הקב  12
 מחזירן לכשירומם קרא שלמלך המשיח ויתן עוז  13
 'ו'    פרש    למלכו וירם קרן משיחו          14
 ויאמר אליו האיש' גם בטרם יקטירון את החלב וג  15
 ' שמעון בן יוחאי אמ' קטר יקטירון כיום החלב תני ר  16
 ה מפני מה אתון אכלין שירי מנחה ומניחין"להן הקב  17
 את הקומץ לזבובין מפני מה אתון אכלין את הבשר  18
 לו' ומניחין את החלבין שטוחין בחמה מה ישראל אומ  19
 זרוק את הדם ויקטר את החלב ואחר כךיבא כהן וי  20

V                  V  
  



  
  2' עמ
  
^                  ^  

  לו הדם אינו זוריק והחלבים' יקח לו בשר ומה הכהן אומ  1
  אינו מקטיר   תנה בשר לצלות לכהן ואם לא  2
  לקחתי בחזקה ומה נאמר בהן בסוף ובני עלי בני  3
  בליעל בנים שבלו עול שמים מעליהן כביכול אמרו  4
 שמים             ומעיל קטן תעשהאין מלכות ב  5
 דת עמו לשאולנתן כסות היוד' לו אמו תני משום ר  6
 היא באה עמו לעתיד  לבא מה טעם תתהפך  7
 ומעיל ' כחמר חותם ויתיצבו כמו לבוש לפי שכת  8
 קטן תעשה לו אמו וברך עלי את אלקנה ואת  9

 ה עתיד ליתן לך יהיו מן"לו כל בנים שהקב' אשתו  אמ  10
 ותה ויעתר יצחק ליי לנכח אשתוהצדקת הזה ודכ  11
 ומהו לנכח מלמד שהיה יצחק שטוח בן והיא שטוחה  12
 לפניו דבון כל העולמים כל בנים שאת עתיד' בן אמ  13
 ליתן לי יהיו מן הצדקת הזה ואף היא אמרה רבון כל  14
 העולם כל בנים שאתה עתיד ליתן לי יהיו מן הצדיק  15
 הזה ודכותה ויהי ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר  16
 יהודה מן הזרע אשר יתן יי לך אמרו לו כל בניםל  17
 ה עתיד ליתן לך יהיו מן הצדקת הזו      כי "שהקב  18
 'פקד יי את חנה ותהר ותלד שלשה בנים ושתי בנות וג  19
 מושיבי עקרת הבית זו שרה ותהי שרה עקרה  20

V                  V  
  



  1ג
Oxford heb. e97 fol.44 

  פרשה יב
  1ג " ז ע- 17ב "ז ע

  
  1' עמ

    
^                  ^  

  א חייך שבניו עתידין להחריב שבעה משכנות מבניך"ד  1
  ואילו הן אהל מועד       נוב וגבעון ושילה ובית עולמים  2
  חייך שארוני מהלך בשדה פלשתים שבעה' אח' תרין  דב  3
 ויהי ארון יי בשדה פלשתים שבעה' דכ' הי' חדשים הד  4
 חדשים לץ תכה ופתי יערים לץ תכה זה נחש ופתי  5
  עוף ששמו חול הכל שמעו לחוה ואכלויערים זה  6
 ותתן גם לאישה עמה ויאכל' הי דכ' מאותו האילן הד  7
 וגם ריפויי מלמד שהאכילה לבהמה לחיה ולעופות  8
 עם קני אגוע' ואומ' ד' הי' חוץ מעוף אחד ששמו חול הד  9

 יודן' ינאי ודבית ר' דבית ר' ול ארבה ימים כחול כת$וכח  10
 אחרין אלף שוין הוא ולינאיי אמר' רשמעון דבית ' ביר  11
 אלף שנים גופו כלה וכנפיו מתמרטות ומשתייר בו  12
 יודן' כביצה וחוזר ומגדל איברין והוא חיי דבית ר  13
 שמעון אמרין אלף שנים הוא חייה ולאחר אלף} ...' {ביר  14
 שנים האור יוצא מקינו ומאכלתו ומשתייר בו כביצה   15
 לקא לץ תכה זה עמ"ברים והוא חיי די$וחוזר ומגדל א  16
 סימון מכתב' יודה ביר' ר' ופתי יערים זה יתרו אמ  17
 לעמלק וכיון שנפל בא ונתגייר[.]היה יתרו ביסטרטי   18
 לץ תכה אילו מצריים '  אח' דכת וישמע יתרו דב' ה' הד  19
 דכת למה תכבדו' הו' ופתי יערים אילו הסגנים הד  20

V                  V 
  
  

  .גורד] }...{: 14שורה 



  2' עמ
  
^                  ^  

  ויישרנה' דו מצרים ופרעה וגכם כאשר כבאת לבב 1
 הפרות נשרן ואזלן מהלכין ביישרות היו הופכות פניהן 2
 רות שירה איזו שירה אמרו ר מאיר[..]כלפי השיטה וא 3
 'וכתו' במעלה אחת הלכו וג'  אמרו דכתישירת הים' אומ 4
 שירו ליי שיר חדש' יוחנן אמ' אשירה ליי כי גאה גאה ר 5
  קראו בשמו הודיעו בעמיםהודו ליי' ריש לקיש אמ 6
 יי מלך' יי מלך ירגזו עמים רבנן אמ' אלעזר אמ' ר 7
 שמואל בר רב יצחק שירו ליי' ר' תגל הארץ אמרו אמ 8
 שמואל בר רב יצחק ' ר' שיר חדש יי מלך תגל הארץ אמ 9

 לת שלאחד מכם אבדה לא היהה אלו תרנג"להן הקב' אמ 10
 ימחזיר אחריה כמה מבואות עד שהיה מביאה וארונ 11
 מחזר בשדה פלשתים שבעה חדשים ואין אתן מקפידין 12
 ו       תני הוא הושיעה לו ימינו וזרוע קדשעליו אף 13
 הו רומי רומי שטה התנופפי ברוב הדרך המעושקהאלי 14
 בריקמי זהב המהוללה בדביר וארמון המאופדת בין 15
 שמואל בר נחמן כמה יגע בן' ר' שני הכרובים אמ 16
 אתן אומרות שירהעמרם עד שלימד ללוים שירה ו 17
 מעצמכן יישר חיליכן   ויהי מיום שבת הארון 18
 אחת עשרה של שאול ושתים ' בקרית יערים וג 19
 שנימשח דויד ושבע שמלך בחברון וירבו הימים 20

V                  V  
  
  



  1ג
Oxford heb. 97 fol.45 

  פרשה טו
  6ד "ע – 24ג "ח ע

  
^                  ^  

  ן אתויגד משה לאהר' דכ' הי' משה למדה לאהרן הד 1
  'גילה לו שם המפורש ר' ורבנן אמ' כל דברי יי וג 2
   שתי משפחות שלילו'  דסכנין בשם ר}..{יהושע  3
 'הי דכ'  במצרים אחת מקרת ואחת מרתחת הדכנים היו מ 4
 ונגף יי את מצרים נגוף ורפא נגוף על ידי משה 5
 אבה בר זוטרא בשם שמואל' ורפוא על ידי אהרן ר 6
  עד שהוא רואהבשר ודם אינו מקן את הרטייה 7
 ה אינו כן אלא מקדים רפואה"את המכה אבל הקב 8
 למכה מתקן את הרטייה ואחר כך רואה את המכה 9

 וכה לך וממכותיך ארפאך>ר}<כ{אעלה א' דכ' הי' הד 10
 ירובעל זה גדעון'  וישלח יי את ירובעל ואת בדן וג 11
 בדן זה שמשון יפתח זה יפתח הגלעדי הקיש שלשה 12
 [..]ולם שלא לאמר מה אלקלי עולם לשלשה אבירי ע 13
 מפרנסין לישראל בשעתן אף כל שלשה שיעמדו  14
 ך כמשה ואהן וכשמואלבית דינן שלישראל יהיו בעינ 15
 ירובעל בדורו כמשה בדורו בדן בדורו כאהרן בדורו 16
 יפתח בדורו כשמואל ולא עוד אלא שבית דינו של 17
 ובית[...] ירובעל ושלבדן שקול בבית דינו שלמשה וא 18
 מ ריש לקיש[.]ח שקול בבית דינו שלשמואל   דינו שליפת 19

V                  V  
  

  . גורד] }..{: 3שורה 
. ג האות"תוקן ע]  וכה>ר}<כ{א: 10שורה 



  2' עמ
  
^                  ^  

  אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים 1
  מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה ושלא תאמר אלו 2
  ר עקיבאזעירא קיים הייתי למד תורה אלו היה ' היה ר 3
 קיים הייתי למה תורה אין לך אלא חכם שבדורך  4
 בירכיה מיתי לה מהכא ויהוידע הנגיד'         ר 5
 לאהרן וכי יהוידע נגיד לאהרן היה אלא מלמד שאלו 6
 סימון' היה אהרן קיים יהוידע היה גדול ממנו בדורו ר 7
 מיתי לה מהכא ואהרן ובניו מקטירין על מזבח  8
  ובניו היו והלא צדוקהעלה ועל מזבח וכי אהרן 9

 היה אלא מלמד שאלו אהרן קיים צדוק היה גדול ממנו 10
  אחרינא אלא ללמדך שצדוקיוילבדורו פירוש  11
 בדורו כשהיה מקטיר והוא ובניו האוי חשוב כאהרן  12
 הלל בריה דרב שמואל בר נחמן מיתי' ובניו בדורו     ר 13
 ל השבים מהשבי סוכותלה מהכא ויעשו כל הקה 14
 ת כי לא     עשו מימי יהושע בן נוןוישבו בסוכו 15
 את הצדיק' כן אלא מימי ישוע בנון ברם הכת' אין כת 16
 בקבר מפני אדם בשעתו ורבנן אמרי בן אבישוע 17
 בן פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן הראש הוא עזרא 18
 עלה מבבל אלא מלמד שאם היה   היה אהרן קיים 19

V                  V  
  



  1ג
T-S C2.199 

  פרשה טז
  

  35 – 17א "ט ע
  
  1' עמ
  
^                  ^  

  בזכות תורה המכוננת בארון' שמעון אומ' אשר הכינני ר 1
  ואתה הואל' בזכות ישראל ותכונן לך את עמך וג' ורבנן אמ 2
  יהודה אין' נחמיה ורבנין ר' יהודה ור' וברך את בית ר 3
  ועתה הואל וברך את בית' אמ' דא' הואלה אלא התחלה כמ 4
  הואל נא ולין' אמ' ד' ינה כמנחמיה אין האלה אלא ל' עמך ר 5
  ויואל משה' אמ' דא' אין הואלה אלא שבועה כמ' ורבנין אמ 6
  יהושע דסכנין' ר' לשבת ויואל שאול את העם לאמר אמ 7
 'לוי אין הואלה אלא תוכחת ועתה הואילו פנו בי ועל וג' ר' בש 8

  
  

  .כח-המשך העמוד מפרשה כז: הערה
  



  1ג
T-S C2 fol.199 

  כח-פרשה כז
  2ד " יג ע– 20ב "יג ע

  
   1' עמ
  
^                  ^  

  ה לדוד דוד אין הבור מתמלא מתחילתו"הקב' ל' יוחנן אמ' ר' אמ  9
  אלא אם משכו לו אמה ממקום רחוק אף את פשוט ידיך  10
  ויהי אחרי כן ויך ' דכ' הי' באומות ואת מתבדר הד  11
  ויקח את עטרת' דוד את פלשתים ויאסף דוד את כל העם וג  12
  בשם רב יוסף אבן טובה היה בה ככרחונה' מלכה ר  13
 חייא בר יוסף' ר' זהב ודכותה ויקח האיש נזם זהב אמ  14
 ל"ם ולו היה בן ושמו שאול בחור ת[...]דמיה היו כפ  15
 וכאבשלום לא היה' גבוה מכל העם ודכ[..] שכמו ומע[.]  16
 נזיר' יודן אמ' ל ובגלחו את ראשו ר"איש יכול מכל ת  17
 הוא' בעים שנה הדעולם היה והיה מגליח אחת לאר  18
 'נוהראי אומ' ר' וג' מקץ ארבעים שנה ויאמר אבש[...]   19
 ' דכ' הי' נזיר ימים היה והיה מגליח אחת לשלשים יום הד  20
 יוסי בכל ערב' ר' ויהי מקץ ימים לימים אשר יגלח אמ  21

V                  V  
  
  
  

  .תחילת העמוד פרשה טז: הערה



  2' עמ
  
^                  ^  

  רך בני מלכים ליהיות מגלחים שבת היה מגליח אותן שכן ד  1
  חנינא בחרו בית הזה ואם' ר' מערב שבת לשבת   אמ  2
  תאמר כבידון הלא בדין היה עשוי ואם תאמר כחורבית   3
  חנינא כשעליתי לגולה התרתי איזורו ושל' ר' קטנה    אמ  4
   בני להקיף קורתו שלחרוב אחד ולא>א}<.{בהמי ושל אב  5
  גולה נטלתי חרובחנינא כשעליתי מן ה' ר' יכולתי  אמ  6
  אמרא>א$}<ה{אחד ופצעתיו ומשך מלא כף אחד דבש והד  7
 וברזלי הגלעדי' ביומיהן אשתני עלמא ויבאו שלשה א  8
 פרזלי פרזלי כנגד' יודן חמשה פעמים כת' ר' אמ' ירד וג  9

 חמשת ספרי תורה הא ללמדך שכל מי שהוא ניזקק  10
 לצדיק בשעת פרנסתו כאלו קיים חמשת ספרי תורה  11
 לעזר כמה דיות נשפכות כמה קולמוסין משתבריןא' ר' אמ  12
 עד שלא ליכתוב פני חית פני חית עשרה פעמים כנגד  13
 עשר דיברות הוא ללמדך שכל מי שהוא בורר מקחו  14
 כאלו קיים עשרת הדיברות' שלצדיק מעלה עליו הכתו  15
        לא יגרע מצדיק עיניו ואתז "פרש כהלכות         16
 דוגמא' ע' יגרע מצלא '   מלכים לכסא ויושיבום ל  17
 עיינהון דפירייא לאה' לוי כמה דאת אמ' ר' דידהון אמ  18
 תפשה פרה של הודייה ועמדו כל בניה בעלי הודייה  19
 יהודה אתה יודוך אחיך דניאל מצלי ומודי דוד הודו ליי  20
  שתיקה ועמדורחל תפשה פרה שלבנימם' כי טוב וג  21

V                  V 
  
  

  .ג האות"תוקן ע] >א}<.{אב: 5שורה 
  .ג האות"תוקן ע] >א$}<ה{והד: 7ורה ש

  .ייתכן גם בורד] בורר: 14שורה 



  3' עמ
  
^                  ^  

  ה מהו ישפה יש פה יודיעפשכל בניה בעלי מיסטירין י  1
  במכירתו שליוסף ושותק שאול ואת דבר המלוכה לא  2
  מפני מה נצרפו'  הגיד לא הגידה אסתר את עמה וג  3
  אברהם נצרףהאבות ברעבון כדי שיזכו בניהן לתורה   4
  ברעבון ויהי רעב בארץ וירד אברם יצחק נצרף  5
  יעקב נצרף ברעבון' ברעבון ויהי רעב בארץ מלבד וג  6
  ויהי ' ברע' כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ דוד נצ  7
  רעב בימי דוד שלש שנים שנה אחר שנה אחר שנה   8
  עשרה רעבים באו לעולם אחד בימי אדם ארורה האדמה  9

 ן האדמה אשר איררה ייבעבוריך אחד בימי למך מ  10
 ויהי ' אחד בימי אברהם ויהי רעב בארץ וירד אחד בי  11
 ' יעקב כי זה שנתים הרעב אחד בי' בארץ מלבד אחד בי  12
 דוד ויהי רעב בימי דוד ש ש ש אשא שם רעב שבא  13
 בימי אליהו רעב שלבצורת היה שנה עבדה ושנה לא  14
 ב שבא בימי אלישע רעב שלמהומה היה>רע}<..{עבדה   15
 ירמיה' חונה ר' והדב כסף ר' ות ראש חמור בכעד הי  16
 שמואל בר רב יצחק עוקר אותה נטועה שלו לא' ר' בש  17
 היה ראויי להיות אלא בימי שאול לפי שהיתה גרופית של   18
 ה והביאה שלו חטייא ויוחנה משתלמה"שקמה גילגלה הקב  19
 כך וכולם לא באו בבני אדם אלא בבני אדם גבורים כיוצא  20
 בון בר כהנה האזכה במאזני רשע'  ר'בירכיה בש' בו ר  21

V                  V  
  

  . ג האותיות"תוקן ע] ב >רע}<..{: 15שורה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  4' עמ
  
^                  ^  

  ר היו אלא בכיס אבני מרמההאיפשר דוד מידותיו של ש  1
  ה יושב ודורש לא תקח שוחד ולוקח לא תטההזקן הז  2
  מענהם שמשוןמשפט ומטה אלמנה ויתום לא תענה והוא   3
 ואביו ואמו' הלך אחר עיניו ויאמר שמשון אל אביו אותה וג  4
 ויעש אותן גדעון' זר' גדעון עובד עב' לא ידעו כי מיי וג  5
 'ירמיה בני ר' דוסתאי ור' פד והוא שפט את ישראל ר>ו<לא  6
 שמואל בר רב יצחק לזוג שהיה בידו כוס דטריטון וכשהיה  7
 יד ותוקעה ותולהמבקש לתלות את כפיפתו היה מביא ית  8
 בה ואחר כך תולה את כפיפתו כך וכולם לא באו בבני אדם   9

 שפופים אלא בבני אדם גיבורין       ויהי רעב בימי דויד  10
 בשנה ראשונה עלו ישראל להתפלל ' ש' שלש שנים שנה אח  11
 צאו וראו אם יש בכם' להם דוד מלך יש' בהר הבית אמ  12
  נעצרין שאין השמים' זר' בני אדם שהן עובדין עב  13
 'מלהוריד טל ומטר אלא בעון בני אדם שהן עובדין עב  14
 וחרה' השמרו לכם פן יפתה לבבכם וג' דכת' הי' הד' זר  15
 אף יי בכם ועצר את השמים יצאו ובקשו ולא מצאו  16
 להם' בשנה השנייה עלו ישראל להתפלל בהר הבית אמ  17
 דוד מלך ישראל צאו וראו אם יש בכם שהן מגלי עריות  18
 נעצרין מלהוריד טל ומטר אלא בעון שאין השמים   19
 וימנעו' דכת' הי' בני אדם שהן מגלים  עריות הד  20
 ובקשו ולא מצאו} וראו{רביבים ומלקוש לא היה יצאו   21

V                  V 
  
  

  .נוסף בין השיטין] פד>ו<לא: 6שורה 
  .נמחק בקו] }וראו{: 21שורה 

  



  1ג
  לא-פרשות כט

  13ג " יד ע– 41א "יד ע

  1' עמ
  
^                  ^  

  שאינו בא בזכות אבות ובזכות מי הוא בא בזכותה  1
  כי לא כן ביתי' בה יערף כמטר לקחי וג' שלתורה דכת  2
 עם אל כי לא כן ביתי אלא עם אל ברית עולם שם לי  3
 כי לא תצמיח ערוכה} וכח{ערוכה בכל ושמורה בכי   4
 בכל בבל ושמורה במדי כי כל ישעי וכל חפץ ביון כי  5
 קוץ מונד כלהם כי לאלא תצמיח באדום ובליעל כ  6
 ביד יקח ואיש יגע בהם ימלא ברזל ועץ חנית זו בשבת  7
 'סנהדרין גדולה שבלשכת הגזית          הלכן י  8
 הציליני'  הים וג      הצילני מדמים אל' פרש ל        9

 לוי מדמו של שאול' יהושע דסכנין בשם ר' מדמים  ר  10
 לא בשבילו נהרג שלשה דברין הוציא דוד על משיח  11
  ושלשתן באו עליו חי יי כי אם יי יגפנו היא הותיי  12
 דהרליה או יומו יבא ומת היא הות ליה או במלחמה י  13
 היא הות ליה גרש הכה כל ההוא גרשה דאיתא' וג  14
 ה עד מטי ורבנין אמרין ואותי הרגתה"בפרשתא כ  15
 מגיד שהרבה צדיקים כיוצא בו הרגתה מתוך כך  16
 לאך המשחית    ויאמר למויוסף אף יי לחרות בישראל  17
  שמואל בר נחמן ברכותיו שליואב'ר' בעם רב עתה אמ  18
 מרובות משלמשה כהם וכהם מאה פעמים מאה  19
 יודן בתוך' ר' מאתים מראיים ארבע מראות אמ  20

V                  V 
  
  

  .מחק בניקודנ] }וכח{: 4שורה 
  



  2' עמ
  
^                  ^  

  אליעזר' ר' שנים עשר חדש באו ברכותיו שליואב אמ  1
  היםותיו שלמשה אין להם קצבה יי אלברכבן יעקב   2
  יוסף עליכם ככם אלף פעמים אלף אלפי פעמים זו  3
  משלי ברם ויברך אתכם כאשר דבר לכם ויחזק דבר  4
  לו או אני מלך או' המלך על יואב  ועל שרי החיל אמ  5
 ויבאו הגלעדהאת שר צבא או אני שר צבא ואת מלך   6
 יםויבאו גלעדה גרם ואל ארץ תחת' ואל ארץ חתים וג  7
 יוחנן וכי מה דנה יען מדה' ר' אמ' י בית ירח וג>שחד}<.ת.{  8
 כנגד מדה בנימין נכנס בעשרה ומתקדש בשלשים  9

 ודן נכנס בצלמוניתו וניתקדש בחמשים ויבואו מבצר  10
 צור תלליה דצור   ויתן יואב את מספר מפקד העם  11
 אל המלך ותהי ישראל כיוון שנימון תשו כנקיבה הכה  12
 מנה מאת אלף איש חיל ולהלןאת אמר ותהי ישראל ש  13
 ויהיו כל ישראל אלף אלפים ומאה אלף איש אלא' את אמ  14
 אמור מעתה שני  פסוקים עשה יואב אחד מרובה   15
 אם קבל  עליו את הממועט ואם לאו' ואחד מועט אמ  16
 הריני נותן לו את המרובה   ויבא גד אלדוד ויגד לו  17
 התבוא לך שבע שנים רעב בארצך ואם שלשה  18
 אם בורר'  נתישב דוד בפני עצמו ואמ'חדשים וג  19
 ןמ מה איכפת לואני חרב עכשיו יהיו כל ישראל א  20
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  .ג האותיות"תוקן ע] י>חדש}<.ת.{: 8שורה 
  
  



  3' עמ
  
^                  ^  

  לבן ישי שהוא בוטיח על גיבוריו אם בורר אני רעב  1
   לבן ישי שהואןמה אכפת ל' עכשיו יהיו כל ישראל אומ  2
 א"וצרותיו נבור דבר שהכל שוים  בו דבטוח על א  3
 דוד אם בורר אני חרב עכשיו יהיו כל ישראל טפוחי ' אמ  4
 'חרב בדרכים אם בורר אני רעב עכשו יהיו כל ישר  5
 טפוחי רעב בדרכים נבור דבר שהכל שווים בו  6
 דוד אם בורר אני ' אמ' אח' והוא צנוע בבתים  דב' פיר  7
 רעב אין} .{אין חרב בלא רעב אם בורר אני חרב   8
 גד' רעב בלא חרב נבור דבר שהכל שוין בו ויש אומ  9

 ועתה דע וראה מה אשיב את שולחי' דכ' הי' רמז לו הד  10
 דבר מה אשיב את שלחי דבר    ויאמר דוד אל גד צר  11
 יוחאי למה דוד} יאחי{שמעון בן ' תני ר' לי מאד אפלנה וג  12
  דומה באותה השעה לחולה שנטה למיתה אמריןהיה  13
  בעי נה נבך גב אבוך או גב אימך אמר ווי אתלה אן  14
 להון לאדנייה דהכדין שמען כך ויאמר דוד אל גד צר  15
 שמעון בן יוחאי' תני ר' ע' ויתן יי דבר בישראל מן הע' לי וג  16
 נגזר עליהן באותהרעניות >ו<שלשים ושש שעות שלפ  17
 שעה ועמדו פרקליטין גדולין וביטלו אותם ואלו הן  18
 מי מילה וחמשת סיפרישבת ושמונת ישבעת ימי   19
 שלש עשרה[       ...       ] תורה וזכות שלשת   20

V                  V 
  
  

  .ק בקונמח] }.{: 8שורה 
  .ק בקונמח] }יאחי{: 12שורה 
  .בין השיטיןנוסף ] רעניות>ו<שלפ: 17שורה 

  
  
  



  4' עמ
  
^                  ^  

  זכות שנים עשר ' ומי ביטלן תרין אמורין חד אמ  1
  שרת הדיברות ושניזכות ע' שבטים וחד אמ  2
  'הלוחות נשתיירה שם שעה אחת ויתן יי דבר ביש  3
 משחיטת התמיד' חנינא רבא אמ' ר' מס' ע' ע' מה  4
 מזריקת ' שמואל בר נחמן אמ' עד שנזרק הדם ר  5
 מהנץ החמה' הדם עד הנץ החמה ורבנין אמ  6
 כל הגלגל בא וראה כמה אכלסין} .{אעד שנתמל  7
 על אחתנופלין מהן שאילו היתה שעה שלימה   8
 המשחית בעם ' כמה וכמה   וישלח המלאך וג  9

 אבישי בן צרויה מת באותה השעה' רב אמ  10
 $ויאמר למלאך המשחית בעם לך רב הוא משכונה  11
 דגברם ויאמר גד אלדוד ויאמר לו עלה הקם  12
 שמעון בן יוחאי למה היה' תני ר'  ליי וג  13
 [..] באותה השעה למלך שהיה מדוד דומה  14
 [ ...]בשביל מה הוא את בנו ולא היה יודע   15
 [ ... ]לו דע על מקמת פלנית ' באחרונה אמ  16
 [ ...]כך כל אותן האוכלסין שנפלו בימי דוד לא   17
 והריאלא עלידי שלא תבעו בניין בית המקדש   18
 [..] במק][...נין מה אלו שלא ראו ב' קל וחומ' דברי  19
 ][..מ[..]ה [..]ואנו [     ...     ] ל $ע] [...כך   20
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  .האות גורדה] }.{שנתמלא: 7שורה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


