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 פיירעשב רוב                                      מדרש שמואל                         .10
 אומרת כנסת ישראל תנחומיך ישעשעו נפשי                               בקרבי  .11
 ומתעלפים שבשעה שהזקן  מרוב עונות שלי הצדיקים שבי עפיםה "לפני הב .12
 ן שבותיהלהן לישראל בכל מקומות מויושב ודורש שמיתתן של צדיקים כפרה  .13
   שמן טוב יורדובמשמן ט טוב שם   ך ישעשעו נפשייתנחומ באותה שעה .14
 אעשך לגוי גדול שמן טוב כלה שם טוב אגדלה שמך וו' שנאשם טוב עולה  .15
 כלה שם עולם אתן לו אשר לא יכרת שמן טוב בדמים שם טוב בחנם  אינו .16
  שמן טוב מהלך מקיטון שמן טוב לעשירים שם טוב לעניים ולעשירים .17
 קלין שם טוב מהלך מסוף העולם ועד סופו שמן טוב נופל על המת לטר .18
 שם טוב נופל על המת  חיוהוא מבאיש זבובי מות יבאיש יביע שמן רוק .19
 ילד השבע פעמים ויחם בשר עד ר ע ויעל ויגהר עליו ויזורר הנואינו מבאיש .20
  והוא נדוח שם טוב נופל על המים ואינו נדוח תשמן טוב נופל על המ .21
 והוא נשרף שם טוב  שמן טוב נופל על האוראת יונה  יקיאיאמר יי לדג וו .22
  נורא נגו מן גו שדרך מישך ועבד נופל על האור ואינו נשרף באדין נפקין .23
 בעלי שמן טוב נכנסו למקום החיים ויצאו מתים  ןר סימו"ר יהודה ב"א .24
  נחמיה'  יהודה ורבי ויצאו חיים ריתהנכנסו למקום המ בבעלי שם טוו .25
  לו ר למשה משה לך מנה לי כהן גדול אמה" לו הבר אממרא ה יהודביר .26
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  י חביב שבט  כךרטו של לוי באותה שעה שמח משה ואמ משבל"זה שבט אמאי .1
  מה אני מושחו ל"אאת אהרן אחיך  ב אליךי חייך שאהרן אחיך הוא ואתה הקרל"א .2
 וחייב  אבל עבודתו אינה עבודההמשחה ולקחת את שמן המשחה   משמןל"א .3
 ה חביב עלי שמותן  אמר הבלולי שמותן של שבטים שהן חקוקין על לבומיתה א .4
 ' ר ביבי בשר"גדול שנמשח בשמן המשחה א של שבטים משבטו של לוי ומכהן .5
  לו הושעיה אפיבי אות אחת לא היו מכפרין תני ריריםחס ראובן אם היו .6
 כתר מלכות וכהונה  כתר תורה כתר  כתרים הם'ג י"שב ראחת תני נקודה .7
 ו כתר כהונה זכה דוד ונטל  כתר מלכות זכהןעל גביהטוב וכתר שם  .8
 לו היו לכל באי העולם לאמר שאלתוכחת  חנטלו כתר תורה מונאהרן ו .9

  מלכות קיימין הייתי זוכה בהן ונוטלן והרי כתר תורה כתר כהונה וכתר .10
 שלא זכה בתורה  כה בכולן וכל מיולו זנח כל מי שיזכה בו מעלין עליו כאמו .11
  שנה ק"תה מהלך "בקלך ה מצינו שהי"בש אבין בשם רבי מהן ר'אלא זכה ב .12
 ות לו לעם לשום לו שר הלכו אלהים לעאש שנאלו שם טוב  בשביל ליטול .13
  'שהכהונ  מנסיה חביב הוא שם טוב מכהונה ומלכותר שמעון בר"א שם .14
 מנסיה חביב הוא שם   שמעון בןר"ות בטילו ושם טוב לא בטילי אומלכ .15
 שלשה היה מריח לישראל אלא הברית לא טוב מריח ארון הברית שריח ארון .16
  סימון חביבה ר" יהודה בר"הם אע לפנייסונ יד וארון ברית י"ימים הה .17
 שלשה ר מחייהם שבחייהם לא נאמר ששה משמותםתושבטים י מיתתן שלעלי  .18
  שכתב 'קרא לעצמו ואואחד ש  לו אביו ואמוושמות נקראו לאדם אחד שקרא .19
  שקרא או יקדום אם זה שקרא לעצמו םזה מהדעין איי ן אמר ואין אנביבספר ר .20
 אדם מונין למיתה  ם המות מיום הולדו נולד ויו'שלמה ופי אביו ואמו בא לו .21
 מת הכל בוכין ואינה כן אלא  םחיי לו לחיים נולד אדם הכל שמןמת מוני .22
  יודעין על איזה פרק הוא עומד מת הכל ןשאינ נולד אדם הכל צריכין לבכות .23
  ספינות לשתי למשיודעין שיצא בשלום מן העולם לשמוח מפני ש יןצריכ .24
 זו שנכנסת ללמין  יןלמל מן התנכנסת ללמין ואחת יוצאת בים אחת שהיו פורשו .25
  היו הכל שמיחין בה פקח אחד םהלמי חין בה וזו שהיא יוצאה מןילא היו הכל שמ .26
   אדם הכל שמיחין מת הכל בוכיןנולד דברים אני רואה כך  לופיאמר חהיה שם  .27
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