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  13' עמ
  
^                      ^  
  עד ' שמים נבראו תחילה  ואחר כך ארץ  כו' שמים  ובית הילל או .1
  אב דאה        המה יאבדו ואתה תעמד אמששלושתן שקולין זה בז .2
 אין בלתך אין לבלותיךכליו ואת לא כלי   אין קדוש כיי כי אינון  .3
 ראשו זו תורה יי קנני ראשית דרכו  כתם פז אילו' ראשו כתם פז וגו .4
 }|רושיםח{זהב ומפז  דברים שנבראו מבראשית ים ממרשדברי תורה נ .5
 א בשם ריש לקיש אלפים שנה קדמה תורהיחרושים בכתם פז  ואמ הונ .6
 לבירייתו של עולם ומה טעמ ואהיה אצלו אמון שעשועים יום יום ויומו .7
 קווצותיי תלתלים' כי אלף שנים בעיניך וגו' ה אלף שנים כדכת"של הקב .8
 אליעזר אומ במי הם'  אילו קוצי אותיות  רזה הסירגול שחורות כעורב .9

 י דבריחשמואל בר א' חיר ומעריב בהם    אמ רשממתקיימים במי שהוא  .10
 ר שמואל בר" אלעורב צידו>> יכין <<}}איבי{{ריכין השחרה  פרנסה מניין מי תורה צ .11
 אמי תדע לך שכן הוא שהרי אליהו על ידי שהשחיר והעריב בהן לו כבר .12
  מביאים לו לחם ובשר בבקר ומן הנחל ישתה  ומהיכןזימנתי לו עורבים .13
 אכזרי על>> נעשה <<}}עושה{{ר אמי אם אין אדם "מביאין משלחנו של יהושפט   א .14
 אמי הוה עסקן' ועל כל ביתו כעורב זה אינו זוכה לדברי תורה   רבניו  .15
  חזא חד עורבא עביד קן בעיין עביד אפרוחין נסב יתהון ויהבתינון }הוא{ .16
 דא  ושע באפיהון תלתא יומין  לתלתא יומא פתח באפהון$ו$ידרא סבחד ק .17
 וןלמיחז  מה עבדין ואשכח יתהון דאינון עבדין צואה ועבדין צואתה .18
 יתושין והוון פרחין לעיל מינהון ואינון אכלין  וקרא עליהון הדין פסוקא  .19
 קומי' ילה שנר יוחנן אין גורנה של תורה אלא בל"לעורב צידו  א>> יכין <<}}יאבי{{מי  .20
 ביום  והגית בו יומם ולילה  ריש לקיש הוה' רוני בלילה   ריש לקיש או .21
 >>לימדני} <<}דונילי א{{פטיש קריא  כי מטא להדא פסיקין  ותקם בעוד לילה  אמ יפה  .22
 נהיר באפיי למה>> אולפני} <<}אמ לפני{{יוחנן זה ואני לית אתון חזיין  ' ר .23
 מי יכול' ית של עפר  מי שהוא טיפש אובתלולר חנון דציפורי פתר ליה  .24

V                      V 
  
  

  . 'ייתכן שיש סימני תיקון על האות ם. נמחק בניקוד] }חרושים{:   5שורה 
  . א בשולי הגיליון"ונוסף בינמחק בקו ] >>יכין <<}}ביאי{{: 11שורה 

  .א בשולי הגיליון"ונוסף בינמחק בקו ] >>נעשה <<}}עושה{{: 14ורה ש
  .קוא ב"נמחק בנקודה מעל המילה ובי] }}הוא{{: 16שורה 
  .א בשולי הגיליון"ונוסף בינמחק בקו ] >>יכין <<}}יביא{{: 20שורה 
  .א בשולי הגיליון"ונוסף בינמחק בקו ] >>לימדני <<}}לי אדוני{{: 22שורה 
  .א בשולי הגיליון"בינמחק בקו ונוסף ] >>אולפני<<}} אמ לפני{{: 23ה שור

. עד סוף השורה רווח] למה: 23שורה 



  14' עמ
  
^                    ^  

  הריני קוצר שתי משפלות ' לקצות את זה  מי שהוא פיקח מה הוא או .1
 היום שתי משפלות למחר  עד שאני קוצר את כולה  כך מי שהוא טיפש .2
 מי יוכל ללמוד תורה קדשים תלתין פירקין נזיקין תלתין פירקין  אבל' או .3
 ני הלכות היום שני הלכות למחר  עד שאניהריני לומד ש' מי שהוא חכם או .4
 לככר נקוב שהוא תלוי כגובהו של בית  מי שהוא>> אאב <<}}נאוי{{' לומד את כולה  אמ ר .5
  הרי אניאולא אחד תל' זה א' מי יכול להוריד  מי שהוא פיקח או' טיפש או .6
 מי יכול' מביא שני קנים ומספחם זה בזה והורידו כך מי שהוא טיפש או .7
 למד>> מאחד} <<}מין חד{{והוא לא ' תורה שבלבו של חכם  מי שהוא פיקח מהו אוללמוד  .8
 ר לוי" היום שתי הלכות ושתים למחר עד שאני לומד כמוהו   א>ד}<ר{אני לומ .9

 א טיפש מהו אומרוה ושכרו הבעלים פועל למלאותו מי ש>>לחבית נקוב <<}}להבות נסוב{{ .10
 לא שכר כל' י שהוא פיקח אומה אני מועיל שאני מכניס מזו ומוציא  מ .11
 מה אני מועיל שאני לומד' חבית וחבית אני נוטל כך מי שהוא טיפש או .12
אני נוטל מן >> יגיעה <<}}ועתה{{לא שכר ' שכחה   ומי שהוא פיקח או>>ומ<<}}וא{{ .13

 ה"הקב
 ן יכוליםה אותם קוצים בתורה תילי תילים כא אפילו דברים שאתה רוא"ד .14
 'ה והיתה תל עולם    כת"עושים אותו תל הדהם מחריבים את העולם  ו .15
  אתש מחריב"ת רי"יי אלהינו יי אחד  אם אתה עושה מדלי' שמע ישר .16
 ש מחריב"מרי' כי לא תשתחוה לאל אחר  אם אתה עושה ד' העולם  וכן כת .17
 אתה' מח' לא תחללו את שם קדשי אם אתה עושה ה' אתה את העולם  כת .18
 ת מחריב את"ף בי"ם אתה עושה מככחשו ביי  א' מחריב את העולם  כת .19
 'ף אתה מחריב את העול"ת מכ"אין קדוש כיי  אם אתה עושה בי' העולם  כת .20
 'שמעון בן יוחי או' יוחנן בשם ר' אין קדוש כיי כי אין בלתך אין בלותיך  ר .21
 מהנה עשית את השמים ואת ' אתה יי אלהים אתה עשית את השמים וגו .22
 'ברכיה בשם ר' ה לא יפלא ממך דבר   רהארץ בכחך הגדול ובזרועך הנטוי .23
  בלב שלם ובנפש חפיצה  כי כל  ה שלמה דע את אלהי אביך ועובדיהויצחק ואת .24

V                      V 
  
  
  

  .א בשולי הגיליון"בינמחק בקו ונוסף ] >>אבא <<}}נאוי{{: 5שורה 
  .א בשולי הגיליון"ונוסף בינמחק בקו ] >>מאחד <<}}מין חד{{: 8שורה 
  . ג האות"תוקן ע] >ד}<ר{ומל: 9שורה 
  .א בשולי הגיליון"ונוסף בינמחק בקו ] >>לחבית נקוב <<}}להבות נסוב{{: 10שורה 
    .תוקנה בין השיטין' והאות י', שאנו'ייתכן ] אני: 11שורה 
  .א בשולי הגיליון"נמחק בקו ונוסף בי] שכחה>>ומ}}<<וא{{: 13שורה 
  .א בשולי הגיליון"ונוסף ביו נמחק בק] >>יגיעה<} <}ועתה{{: 13שורה 

  
  



  15' עמ
  
^                    ^  

 הלבבות הוא דורש וכל יצר מחשבות אדם קודם עד שלא נוצר יצר .1
 ירמיה כי אין מילה' יודן בשם ר' א   יצור מחשבתו גלויה לפניך   ר"  ס .2
ו אין צור כאלהינ>>  הן יי ידעתה כולהרקודם עד ידע לשוני דב<<בלשוני הן יי ידעת כולה   .3

 בשר ודם אינו יכול לצור
 ה צר צורה בתוך המים ויאמר אלהים ישרצו "צורה בתוך המים והקב .4
 ה צר את האדם מסימן"המים  בשר ודם הוא צריך כמה סימנין והקב .5
 אחד  גלגל הזה של עין שחור והיקיפו לבן והשיניים לבנות והקיפן אדום .6
 ה צר צורה ועושה"בשר ודם צר צורה ואינו יכול לעשות לו אחוריים והקב .7
 צר צורה ואינה זזה ממקומה>> בשר ודם <<}}ה"הקב{{אחור וקדם צרתני  ' לו אחוריים  שנ .8
 ה צר צורה והיא מהלכת מסוף העולם ועד סופו  בשר ודם צר"והקב .9

 ה צר צורה והוא שומע"צורה ואינה מדברת ואינה שומעת  והקב .10
 ה"באפילה  והקבומדבר ורואה  בשר ודם צר צורה ואינו יכול לעשותה  .11
 אשר עשיתי בסתר רוקמתי בתחתיות ארץ' צר צורה באפילה  שנ .12
 ה צר"בשר ודם צר צורה ואינו  יכול לעשות בה קריבים ומעיין  והקב .13
 >>ודם <<|יוחנן בשר' אבא בשם ר'  ברשמן'  ועושה בה קריבים ומעיין וכוצורה  .14
 אילו הן הנפשה ו"אין יכול לעשות שני דברים ולא צייר ולא מקלסין להקב .15
 ברכי נפשי את יי וכל קרביי   בשר ודם צר' והקרביים והוא שדוד או .16
 ה צר צורה מצורתו ומקלסת"ה  אבל הקב"צורתו ואין צורתו מקלסת להקב .17
 יוחנן בשר' בשם ר'  כל הנשמה תהלל יה הללו יה   רב פפא אוה"להקב .18
 ודם כשם שהוא בא לצור צורה הוא מתחיל מראשה ומאזניה או מאחד .19
 ה צר את האדם כולו כאחד"מאיבריה  עד שהוא גומרה אבל הקב .20
  אל תרבו תדברו גבוההאין צור כאלהינו  ' כל הוא  ונאכי יוצר ה' שנ .21
 ' מדבר בנבוכד נצר  ענה ואמר הא אנא חזי גוברין ארבעה וגוגבוהה .22
 ן אמ באותה שעה ירד מלאך וסטרו על פיו  אמ אבי' פינחס בשם ר' ר .23
   לו בן  ענה ואמר בריךשדבריך וכי י סרוחה חזור בלו רשע הבא מטיפה .24

V                    V  
  
  

  . א בשולי הגיליון"ינוסף ב] >> הן יי ידעתה כולהרקודם עד ידע לשוני דב<<: 3שורה 
  . י הגיליוןא בשול"למחיקה ונוסף ביסומן ] >>בשר ודם}} <<ה"הקב{{: 8שורה 
   .ניקוד] שיתיע: 12שורה 
. א בשולי הגיליון"נוסף בי] >>ודם<<: 14שורה 



  16' עמ
  
^                    ^  

  'כאן  אלא דשלח מלאכיה   אמ ר' דשלח בריה אין כת'  שדריך וגו>ד}<ב{ ןאלהי .1
  הפה שאמר' יהושע אמ' ראובן אפורטיס משלו היה  יצא עתק מפיכם  ר .2
 אנכי אשלח אתכם הפה שאמר>> שאמ<<שלח הוא שאול לא א' בני ישר} בנו{ואת  .3
 כי יי נלחם להם'  אנוסה מפני בני ישרממי יי אשר אשמע בקולו  הוא שא .4
  זהסותרין זה את זה  הך} סופרים{יכם לוי דבר' יהושע דסיכנין בשם ר' ר .5
 הפה שאמר יי הצדיק אמ לא ידעתי '  ויעתק משם ההרה וגו' דאת או .6
  כך שילח       ויהי בשלח     כי אל דיעות ייאת יי קודם לקה ואחר .7
 תמיה אני היאך בטלו אתה חונן בשבת שאם אין באדם דיעה'  ראמ .8
 ר פינחס גדולה היא הדעת שניתן בין שני"היאך אדם מתפלל    א .9

  כי אל דיעות'ודעת אלהים תמצא  ואו} ות{אז תבין יראת יי ' אזכרות  שנ .10
 יא שקולה כנגד בית המקדשר אלעזר גדולה היא הדעת שה"יי  א .11
 מכון לשבתך פעלת יי       רבנין אמרין כל שאין בו דעת אסור לרחם' שנ .12
 לא '    לא עם בינות הוא על כן לא ירחמנו וגו} לו{עליו  מה טעם כי  .13
 נתכנו עלילות אם אין אנו יודעין אם לו נתכנו אם עלילות אינם מכוונות .14
 >> ותכרת <<}}ותברת{{ גבורים חתים ל יודע דרכיו למשה עבדו     קשת"לו ת .15
 ו חיליהון  שבעים בלחם נשכרוקשתיהן דגיבריא ותשישיא אחסינ .16
 פנינה שהיתה שביעה בבנים נשתכרה } ה{שבעים בלחם נשכרו זו  .17
 אלא ורעבים חדלו  חנה שהיתה רעיבה בבנים חדילה הא כיצד .18
 חמיה היונ' בני בנים הרי הם כבנים ר'  אוהיוד' נחמיה  ר' יודה ור' ר .19
 לפנינה עשרה היתה חנה יולדת אחד  ופנינה קוברת שנים שנים .20
 ופנינה קוברת ששה ארבעה ופנינה שמנה>> שלשהארבעה <<}} שלשה{{ופנינה קוברת  .21
 חה על רגליה אמרה בבקשהתכיון שעיברה חמשה באת פנינה ונשט .22
 ממך התפללי על שני בניי ויחיו  התפללה עליהן וחיו  ונקראו על שמה .23
 יוסי פתר קריא באימהות שבעים בלחם נשכרו זו לאה'  אלעזר בר'ר .24

V                      V 
  
  

  .ג האות"תוקן ע] שדריך >ד}<ב{: 1שורה 
  .ק בקונמח] }נוב{: 3שורה 

  .א בין השיטין"נוסף בי] >>שאמ<<: 3ורה ש
  .א בקו"נמחק בניקוד ובי] }סופרים{: 5שורה 
  .קו בנמחק] }ות{: 10שורה 
  .ק בקומחנ] }לו{: 13שורה 
  . א בשולי הגיליון"ונוסף בינמחק ] >>ותכרת} <<}ותברת{{: 15שורה 
  .בקונמחק ] }ה{: 17שורה 

 . בשולי הגיליוןנוספה' ארבעה'המילה  ץא בקו"נמחק בי] >>ארבעה שלשה}} <<שלשה{{: 21ורה ש
  . נוספה בין השיטין' שלשה'המילה 

  



  17' עמ
  
^                      ^  

  שכרו ורעבים חדלו  רחל שהייתהשהייתה שביעה בבנים  נ .1
  רעיבה בבנים חדילה  עד עקרה ילדה שבעה  לאה שהיתה עקרה .2
  לה  רחל שהיתה ראויה להעמיד רובולמבנות וילדה  ורבת בנים אומ .3
 של בנים אומללה מי עשה כן יי ממית ומחייה     תמן תנינן עדת .4
 עקיבא' ותכס עליהם הארץ דברי ר' קרח אינה עתידה לעלות שנ .5
 ברכיה' יי ממית ומחיה מוריד שאול ויעל   ר'  אליעזר הרי הוא או'ר .6
 'יהושע בן לוי בשם ר' חלבו אף אבדו מתחת טופסיהן   ר' בשם ר .7
 כך היתה עדתו של קרח שוקעת ויורדת עד שבאת חנה ובקשה  .8
 והתפללה עליהן יי ממית ומחיה   יי מוריש ומעשיר   מטרונא .9

 ה את עולמו אמ לה לששה"הקביוסי לכמה ימים ברא ' שאלה את ר .10
  עשה יי את השמים ואת הארץ  אמריכי ששת ימים' ימים  דכת .11
 בטל הוא אמ לה חס ושלום לית} שב{ מה הוא עבד לו ומתמן להכין .12
 ויג זיווגים וגוזר ואומר פלוני נסיב פלנית  ופלוניתבטל אלא יושב ומד .13
  ואמהןמנסיב לפלוני  אמרה לה איהוא כן עביד אית לי אלף עבדין .14
 וזמנינון יכולא מזוגא להון  אזלא לביתא ואלשעה קלה וזעירא אנא .15
 ין וגזרה ואמרה פלוני יסב לפלונית  ופלונית תנסיב לפלונישורין שור .16
 >>}}... <<{{יתהון מנהון מחטטין מנהון מסנאין ומנהון מתברין>> חתאשכ<<    בצפרא  .17
  לאטבאות  אמרתיוסי ואמרת כל מה דאמרת ' חזרת לגבי ר .18
 הכון  אמ לה לא כבר אמריתביכון  מאן הוא אלקיימת על מילתי  טו .19
 קריעת ים סוףכלך אם קלה  היא בעיניך קשה לפני המקום  .20
 ר ברכיה בלשון הזה השיבה"א'  ה מושיב יחידים ביתה וגו"הד .21
 יושב ועושה סולמות מעלה לזה ומוריד לזה משפיל לזה .22
   מקים מעפר דליי מוריש ומעשיר  ' ה דכת"ומרומם לזה הד .23
 זה יוסף ומאשפות ירים אביון  וישלח פרעה ויקרא אל יוסף .24

V                     V  
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  18' עמ
  
^                    ^  

  א מקים מעפר"להושיב עם נדיבים ויוסף הוא השליט  על הארץ  ד      .1
  זה דניאל ומאשפות ירים אביון והוסק דניאל מן גובא  להושיבידל  .2
  עם נדיבים וכסא כבוד ינחילם  והכריזו עלוהי דליהוי שליט תילתא .3
 שמעון בן יוחי כל זמן שעושין' במלכותא      כי ליי מצוקי ארץ תני ר .4
 מלמטה כביכול מלכות שמים במקומה  ואית לו חמשהאגודה אחת  .5
 קריין בונה בשמים מעלותיו ואגודתו על ארץ יסדה  ויהי בישורון .6
 מלך אימתי בהתאסף ראשי עם  ורוכב שמים בעזרך אמ ובגאותו .7
 נשאי עיניי היושבי}  נאש{מי כמוך   אליך ' שחקים  אשריך ישר .8
 ם  רגלי חסידיו ישמרבשמים  שאילולי אני כביכול אין ישיבה בשמי .9

 א רגלי חסידיו ישמר זה יוסף ורשעים בחשך ידמו"ד'  חסידו כת .10
 זה אשתו של פוטיפר   כי לא בכח איש דתנינן איזהו גיבור .11
 ר שמואל בר נחמני"הכובש את יצרו    ותשב באיתן קשתו א .12
 'ד ותשב באיתן קשתו  אמ"נמתחה הקשת וחזרה למקומה  הה .13
 'מידי אביר יעקב    ר דרך ציפורניו יצחק התפזר זרעו ויצא' ר .14
 מתנא איקונין של אביו ראה וצינן דמו  משם רועה' הונא בשם ר .15
  אי חדכהנאר אבא בר "א'  יי יחתו מריביו מריבו כת'   אבן ישר .16
 'אמ ר'  הוא יפול ואי תרין נינהו יפלון  עליו בשמים ירעם עלו כת .17
 דם   יי ידיןאבא אם עולים הם בשמים משם ארעים בקולי ואורי .18
  דפסיקאעלממי ילין אילו אינון נאר אבא א"את אפסי ארץ  א .19
 יבריהון מן ברייהון    ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו  עשרס .20
 וכיון ' קרנות הן והקרנים כולן היו נתונות בראשם של ישר .21
 ד גדע בחרי אף"שחטאו ביטלו מהן ונתנו לאומות העולם  הה .22
 ה"שה  וכיון שיעשו תשובה הקבנים עשר דבראקר  על  'ואו .23
 'ד כל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדי"הה' חזירו לישרמ .24
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  19' עמ
  
^                      ^  

  ה מחזירן "ולם  ואימתי הקב של עאותו קרנות שגדע צדיקו .1
  עוז למלכו וירם קרןד  ויתן "למקומן לכשירומם קרנו של משיח הה .2
  משיחו .3

  
  
  
 


