
  פרשה ח
  .7 שורה 27'  עמ– 3 שורה 24' עמ
  24' עמ
  

                ויבא איש אלהים '                             פרשה ח .3
  אל עלי זה אלקנה                                       הנגלה נגליתי .4
   שהוא גולה מגליל ליהודה או מיהודהוחי אדםשמעון בן י' תני ר .5
  ולה אימתי קרוא גולה בשעה שהוא גולהלגליל אין זה קרוא ג .6
 ר שמואל בר נחמני הנגלה נגליתי"חוצה לארץ   א' מארץ ישר .7
 שני גליות אחת להוציא בניך ואחת ליתן כהונה לבניך ואתם .8
 ' אבא ור' שמעון בן לקיש ור' תנחומא ור' יודה ור' רב ור'  מורדים וכו .9

 פנייונתן בשני מקומות שטימא טהור עצמו מ' חייא בשם ר .10
 חלבו' ברכיה בשם ר'  עליו רהמצרים היכן ניגלכבודו של צדיק   ב .11
 אבא בשם' מתוך פלטרין של פרעה  במדיין היכן נגלה עליו ר .12
 יוסי איפשר' ללו שלעמוד   מטרונא שאלה את רהונא מתוך ח' ר .13
 כן חללו של עמוד  אמ לה שמא תעלה מלניא אחד עליך כל איבריך  .14
 מים ואת הארץ אני מלא נאם יימרגישין  כך הלא כל את הש .15
 אשרי'   לכהן להעלות על מזבחי וגו' ובחור אותו מכל שבטי ישר .16
 תבחר ותקרב ישכון חציריך  שדין דאת מקרב ביה טובאי דאת .17
 יוסי אמרין לה מאן אלהכון' בחר ומקרב ליה     מטרונא שאל את ר .18
 בעי הוא מקריבי הביא לתמן כלכלה של תאנים  והיתה בוררת יפה .19
 ה יודע לברור"אוכלת אמ לה את יודעת לברור ואין הקביפה ו .20
 מנחמא' דין טבין הוא בחר ביה ומקריב ליה  רזי עובמאן הוא ח .21
 ב ולא כל הרחוקורשמואל בר רב יצחק לא כל הקרוב ק' בשם ר .22
  ונדחה ונתקרב ויש נבחר ונדחה ולא נתקרב נבחרשירחוק   .23
 ה ובאהרן התאנףונדח' קרב ובחר אותו מכל שבטי ישרנתאהרן  .24
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  25' עמ
  
^                    ^  

  מאד להשמידו ונתקרב  ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך    שאול .1
  נבחר ובחור אותך הראיתם כי בחר בו יי  ונדחה נמלכתי כי המלכתי .2
 דוד נבחר'  את שאול למלך  ולא נתקרב ואני מאסתיו ממלוך על ישר .3
 לך וכל ביתו ובעומדו בית המרחקויבחר בדוד עבדו ונדחה ויצא המ .4
 רא האירי היה רבו ומקרבו והוא שדודר יודן עי"מהו בית המרחק א .5
 עירא האירי היה רבו      אמר' ישובו לי יודעי עדותיך יודעי כת' או .6
 מיאשא ' נחמיה בשם ר' יהושע בר' ר' אמרתי ביתך ובית אביך וגו .7
 יתמר שנייד אאבהו אמר אמרתי שני פעמים ב'  דריתיב קמיה .8
 ירמיה בשם' ר' פעמים  ועתה אמר יי חלילה לי כי מכבדי אכבד וגו .9

 ודו של צדיק יותר מכבודו של צדיק כתיבה מכב"יצחק הכביד הקב' ר .10
 ובוזיי יקלו  על ידי אחרים  ואיש לא' כבודו כתומקללך אאור  וב .11
 מאיר על להדא ממללא ומצא אותם' ר' אכרית לך מעל מזבחי וגו .12
 'מ להם שמא ממשפחת עלי אתם באים באותם שכתשחורי ראש א .13
 וכל מרבית ביתך ימותו אנשים אמ לו התפלל עלינו אמ להם לכו איתעסקו .14
 בצדקה ואתם מאריכין ימים  קרא לפניהם מקרא זה עטרת תפארת .15
 שמואל בר נחמן' שיבה בדרך צדקה תמצא    וזה לך האות  ר .16
 ותדע והקימותי'  וי אשר יבא לשני בניך חפני ופינחס וגאמ דבר בר .17
 ה וזה לך האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את ילי כהן נאמן  ודכוות .18
 תעבדון את  האלהים על ההר הזה   והיה כלהעם ממצרים תדע ש .19
 אין לשון ספחני אלא לשון פרנסה  כדאמ ספחני'  הנותר בביתיך וגו .20
 ת לחם   והנער שמואל משרת את פנינא אל אחת הכהונות לאכול פ .21
 חייא בר אבא וכי לפני שכינה' מיה בשם ריר' פינחס ור' יי לפני עלי   ר .22
 היה עומד אלא כל זמן שהיה עומד לפני עלי כאילו עומד לפני שכינה .23
 חלבו' ברכיה בשם ר' אשר עמדתי לפניו  ר' חי יי אלהי ישר' דכוות .24
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  26' עמ
  
^                    ^  

  י שכינה היה עומד אלא כל זמן שהיהשמואל בר נחמן וכי לפנ' בשם ר .1
  'חלבו בשם ר' עומד לפני אחיה השילוני כאילו עומד לפני שכינה      ר .2
  אפילו היה מבקש מים לפנין'  וגופה אלישע בן שפט' כת' שילא או .3
 קראו יקרים אילו הן תורה והנבואההיה נותן לו     עשרה דברים נ .4
 חסידים} צדיקים{של ת והצדיקים ומיתתן והתבונה והדעת והסיכלו .5
 יקרה היא מפנינים' התורה מניין דכת'  והחסד והעשר וישר .6
 'ודבר יי יקר בימים ההם  התבונה מניין דכת' הנבואה מניין  דכת .7
 וכל יקר שפתי דעת' יקר רוח איש תבונה  הדעת מניין דכת .8
 'מה ומכבוד סכלות מעט  הצדיקיקר מחכ' הסיכלות מניין  דכת .9

 יקר'  יקרו ריעיך  מיתתו של חסידים מניין דכתולי מה' מניין דכת .10
 מה יקר חסדך' בעיני יי המותה לחסידיו  החסד מניין דכת .11
 רמיה צידו והון} דומם{לא יחרוך ' יי אלהים     העשר מניין  דכת .12
 הבן יקיר לי אפרים     ויהי' מניין דכת' אדם יקר חרוץ    ישר .13
  מיכאן אמרוהות יבימים ההם ועלי שוכב במקומו ועיניו כ .14
 חכמים כל מי שהוא מעמיד בין רשע או תלמיד רשע עיניו כהות .15
 בן רשע מיצחק ויהי כי זקן יצחק למה שמעמיד בן רשע .16
 ואחיה לא יכול לראות  כי קמו' תלמיד רשע מאחיה השילוני שנ .17
 ו  לפני שהעמיד תלמיד רשע ירבעם   נר אלהים טרםעיניו משכ .18
 ה שמשו של צדיק"ישקיע הקבעד שלא '  יכבה ושמואל שוכב וגו .19
 עקיבא נולד' מזריח שמשו של צדיק אחר   יום שמת ר}  אחר{ .20
 רבינו הקדוש וקראו עליו וזרח השמש ובא השמש  יום שמת .21
 רבינו הקדוש נולד רבינו יהודה בבבל וקראו עליו ובא השמש .22
  יום שמתאבין' וזרח השמש    יום שמת רבינו המנינא נולד ר .23
 ין וקרא עליו ובא השמש וזרח השמש   יום אב'  נולד ראבא' ר .24
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  .נמחק בניקוד] }צדיקים{: 5שורה 
  .נמחק בניקוד] }דומם{: 12שורה 
  .נמחק בניקוד] }אחר{: 20שורה 



  27' עמ
  
^                    ^  

  יהושע בריה וקרא עליו ובא'  איש צרוייה נולד ר>א<}ה{שמת אבא הושעי .1
   של שרה הזמין ע שמשהשמש וזרח השמש   קודם שהשקיה .2
  עד שהשקיע'  ויביאיה יצחק האוהלה  וגו' שמשה של רבקה  שנ .3
  |שמשו של משה זרח שמשו של יהושע  ויאמר יי אל משה קח לך .4
  קודם שלא השקיע שמשו של יהושע זרח'  יהושע בן נון וגו .5
  שמשו עתניא בן קנז  קודם שלא ישקיע שמשו של עלי הזריח  .6
 'אלהים טרם יכבה  וגונר ' שמשו של שמואל שנ .7

  
  

 . )?א"בי ( האותג"עתוקן ] >א}<ה{הושעי: 1שורה 
 


