
  פרשה יט
  .8 שורה 53'  עמ – 12 שורה 50' עמ
   50' עמ
  

  מלא קרנך שמןט         "פרשה   י                                 .12
  אהרן נבחר'  אשרי תבחר ותקרב                               וגו .13
  נסכתי למלכי על ציון הר קדשי  השיתיתיו כמא דאמאניוא .14
 אמ סוך'  משחתיו כמא רא"ויסג את הארג ואת המסכת   ד .15
 הונא בשלש חלקים נחלקו' לא סכתי    משכתיו ביסורין   ר .16
 מיסורין  אחת לדורות ולאבות ואחד לדורו של שמד  ואחד .17
 ר צריכה"לדורו של משיח    איכן אתה מבקש את דוד א .18
 שאילה על ציון הר קדשי   כשם שחייבים על מחיצתי והוא .19
 יהודה'      ותרם קרני רחרב  כך חייב על מחיצתו והוא חרב .20
 לוי חד אמ שאול נמשח' יהושע דסיכנין בשם ר' בן גוריון ור .21
 מגינו לא נמשח  וחד אמ לא הוא ולא מגינו    אמ דוד אנא לא .22
      ותרם כראם קרני כלותי בשמן רענןכליית משחא דרבותין .23
 קופיון של ישראל   ואשלחך אל ישי  בית הלחמי בית ארבי .24

V                      V  
  



  51' עמ
  
^                    ^  

  והוא בא מבית לחם יהודה   בר נחמן בשם ריש לקיש שהיה בן תורה .1
  'בה לכו לחמו בלחמי     כן ראיתי בבניו לי מלך  כל מקום שנ' שכת .2
  לי אינו זז לא בעולם הזה ולא בעולם הבא         בכהנים מהו אומר .3
  ו לי תרומהויקח' מהו או' לכהנו לי  בלוים  והיו לי הלוים   בישר .4
  במעשר וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך       בבכורות  כי לי כל .5
 שמן משחת קדש יהיה זה לי לדורותיכם      בשמן המשחה בכור .6
 בירושלם  העיר אשר בחרתי לי    בבית המקדש ועשו לי מקדש .7
      במזבח  מזבח אדמה תעשה לי      במועדים   תשמרו להקריב  .8
 דרין  אספה לו שבעים איש      במלכות ביתלי במועדו     בסנה .9

 לי אינו זז לא ' דוד  כי ראיתי בבניו לי מלך  הוי כל מקום שהוא או .10
            ויעש שמואל את כל דברי ייבעולם הזה ולא בעולם הבא .11
 בא שאול $ו$ר'    ויבא בית לחם  וילכו זקני העיר לקראתו  וגו .12
 יעקב בר אידי' סתמיך על ריוחנן הוה מ'           רבשלמא דרבא .13
 ן מהמומי ליה  ומטמר מן קדמוי אמ אתון האלעזר ח' והוי ר .14
 הדין בבליא עביד ליה  תרתין הוא עביד לי  חדא דלא קם  מן .15
 ל לא נהיגין בבבל"קדמוי  וחד דלא אמ שמעתיה מן שמי   א .16
 זעירא קאים מקמיה קדם רבא דאינון מקיימין הדין קריא   ראו .17
 'ל ולמה לא אמרת שמעת"וישישים קמו עמדו   אנערים ונחבאו  .18
 ל מהו מעביר"מן שמי  ואתא מעביר קומי עלמין הרודים   א .19
 ד קדמוי וסומיה עיניה אתון מעביר קומי ביתל עבי"קדמו  א .20
 מאיר יתיב ודרש והוה אמ שמעינן' ל רבא הוה ר"המדרש   א .21
 עקיבא' א משמיה דרשמעת' ישמעאל ולא הוה או' מיה דרמן ש .22
 יוחנן       אמ ליה רבי' אלעזר תלמידיה דר' מ כל עמא ידעין דרא .23
 יוחנן מקפד' עקיבא בר אידי יודע אתה הלכה   איפשר הוה ר .24

V                    V  
  

.בא$א$ייתכן גם ר] בא$ו$ר: 12שורה 



  52' עמ
  
^                    ^  

  על אילין מיליא  אף דוד ביקש עליהם רחמים  אגודה באהליך עולמים .1
  האיוחנן שיהו דברים נאמרים בבתי כניסיות  מה הנ' פינחס בשם ר' ר .2
  נזירא אמ כל האומר שמועה בשם שפתותיו רובבות בקבר' ליה  ר .3
 '       רם  כשמר של ענבים שהוא זז מאיליןרוכב שפתי ישיני' שנ .4
 סימון חד בהדי דשתי קונטריקון  וחד אמ בהדא'  פפא ורר"חנינא ב .5
 ג דשתי ליה טעמא בפומיה           ויאמר"דשתי חמרא עתיק  אע .6
  שהיה קפדן      ויאמר שמואלויי אל שמואל אל תבט אל מראיה .7
 'הפסוק הזה ברוח הקד} העוסק{ר לוי כל "אל ישי התמו הנערים  א .8
 ותמו תם עוניך בת ציון הנערים  נער קטן נוהג בם      ויאמר עור .9

 חובות ירושלםנשאר נער קטן  עוד ישבו זקינים וזקינות בר .10
 נשאר  שאר ישוב נשאר יעקב  הקטן הקטן לאלף  הנה הנה .11
 על ההרים רגלי מבשר  רועה רעה עמך בשבטך   כצאן ואתנה .12
 צאני וצאן מרעיתי       ויאמר שמואל אל ישי שלח וקחני כי לא .13
 ר שמואל בר נחמני לפי שבעולם הזה לא" באו פה  א>ד}<ל{נסוב ע .14
 ל וישי עד שישב דוד ביניהם  כןישבו שני גדולי עולם  שמוא .15
 לעתיד לבא אין כל מחיצה ומחיצה של צדיקים ואין דוד עומד .16
     וישלח ויביאהו  והוא אדמוני כיון שראה שמואל אתעל גבה .17
 ויצא הראשון'  שופך דמים  כדאםדוד התחיל להתפחד  אמ זה אדו .18
 ה מדעת סנהדרין הורג  אבל עשו מדעת"אדמוני אמ ליה הקב .19
 ה קום מפניו  אמ" ויאמר יי קום משחהו  אמ לו הקבעצמו    .20
 הזה וזהו בעולם הבא  לפיכך שמואל בר נחמני זהו בעולם' ר .21
 ה בעשרה מזמורות   הללויה הללו אל בקודשו"הוא מקלס להקב .22
 ש"ש אדי"שמואל בר נחמני עביד לאילן פסוקא סימן      דיא' ר .23
 אסו הבוניםר סימן   דוד אמ אודך כי עניתני  ישי אבן מ"כש .24
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  53' עמ
  
^                    ^  

  זה היום  אחוי אמרין' אחוי אמרי מאת יי היתה זאת  שמואל או .1
 מ אנא יי  הצליחה נא   ישי אמ ברוךאנא יי הושיעה נא  דוד א .2
  מבית יי         כולם אמרוברכנוכםהבא בשם יי    שמואל אמ  .3
 דוד אמ'    לנו  שמואל אמ אסרו חג בעבותים   וגוראל יי ויא .4
 אלי אתה ואודך אלהי וארוממך  הודו ליי כי טוב כי לעולם חסדו .5
 יודע נגן במקרא גיבור '    ויען אחד מן הנערים ויאמר וגו .6
 במשנה  איש מלחמה בתלמוד   ונבא דבר במעשה הטוב איש .7
   מאיר פנים בהלכה  ויי עמו שהלכה כדבריותואר שהיה .8

 


