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  59' עמ
  
^                    ^  

  ג"פרשה   כ                                                          .1
  אומר' כנסת ישר'  ברוב סרעפי בקרבי וגו .2
  ה מרוב עוונות שלי הצדיקים מתים ומתעלפין  שבשעה"לפני הקב .3
 ים שהוא כפרה להם של צדיקשזקן יושב ודורש על מיתתו .4
 בכל מקומות מושבותיהם באותה שעה תנחומך ישעשעו ' לישר .5
 נפשי      טוב שם משמן טוב  שמן טוב יורד  ושם טוב .6
 שמן טוב כלה  שם טוב אינו כלה'   עולה  ואגדלה שמך וגו .7
  טוב בחנם    שמןשם עולם אתן לו שמן טוב בדמים  שם .8
 |}מק{  שמן טוב טוב לעשירים  ושם טוב לעניים ולעשירים .9

 מה מקיטון לטרלקין  שם טוב מהלך מסוף העולם ועד סופוב .10
 שמן טוב נופל על המת והוא מבאיש  שם טוב אינו מבאיש .11
 על המת      ויעל ויגהר עליו ויזורר  שמן טוב נופל על האור .12
 והוא נשרף  שם טוב נופל על האור ואינו נשרף     באדין .13
 ר סימון בעלי שמן"יהודה באמ רב '   שך וגונפקין שדרך מי .14
 טוב נכנסו למקום החיים  והוא שרופים  בעלי שם טוב  .15
 נכנסו למקום המתים  ויצאו חיים  נדב ואביהוא נכנסו לאהל .16
 נפלו לגן} נכנס{מועד ויצאו מתים   חנניא מישאל ועזריא  .17
 יהודה אומר' נחמיה  ר' יהודה ור' אתון נורא ויצאו חיים    ר .18
 ל מאיזה שבט"ה מנהיל לכהן גדול  אה למשה  מש"אמ הקב .19
 משה  אמ כך שבטי} ילו{עה שמח ל משבט לוי  באותה ש" א .20
 ל חייך שאהרן אחיך הוא  ואתה הקרב אליך את"חביב  א .21
 ל בשמן המשחה"אהרן אחיך   אמ לו במה אני מושחו  א .22
 אינה עבודה} ןונאי{אבל עבודתו '  ן המשחה וגוולקח את שמ .23
  של שבטים שהן חקוקין על לבותו שמווחייב מיתה אילולי .24
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  .נמחק בניקוד] }מק{: 9שורה 
  .נמחק בניקוד] }נכנס{: 17שורה 
  . א"ייתכן שנמחק גם בקו בי. נמחק בניקוד] }ילו{: 20שורה 
  . 'לה'  ייתכן שהסופר ניסה לתקן את האות ן.קונמחק ב] }ןונאי{: 23שורה 

  



  60' עמ
  
^                    ^  

   של שבטים עלי משבטו של לוי  ומכהןוה חביב שמות"הקב' אמ .1
  אבין אם היו' ביבי בשם ר' גדול שנמשח בשמן המשחה        ר .2
  אפילו> א<}ה{הושעי' חסירין אות אחת לא היו מכפרין     תני ר .3
 שמעון בן יוחי  שלשה כתרים הם   כתר' נקודה אחת     תני ר .4
   כתר מלכותכהונה כתר מלכות כתר שם טוב עולה על גביהם .5
 ונטלו כתר תורה} ונש{זכה דוד ונטלו כתר כהונה   וכה אהרן  .6
 מונחת לתוכחות לכל באי עולם לומר שאילולי כתר מלכות .7
 וכתר כהונה קיימין הייתי זוכה ונוטלו  והרי כתר תורה מונח .8
 כל מי שזיכה בו מעלין עליו כאילו שלש מונחין ולא זכה באחת .9

 ה"ון בן יוחי מצינו שהלך הקבשמע' אבא בשם ר' מהן      ר .10
 אשר' מהלך חמש מאות שנה בשביל ליטול שם טוב  שנ .11
 ר שמעון בן מנסיא חביב "א'   הלכו אלהים לפדות לו עם  וגו .12
 שם טוב מן הכהונה ומן המלכות   שהכהונה ומלכות בטלן .13
 ר שמעון בן מנסיא חביב הוא שם טוב"ושם נאה לא בטל    א .14
  שריח ארון הברית לא היה מריחהברית } הקדש{מריח ארון  .15
 'להם אלא דרך שלשה ימים  וארון ברית יי נוסע לפניהם  וגו .16
 סימון חביבה היא מיתתן של שבטים יותר ' ר יהודה בר"א .17
 מחייהן     שבחייהם לא נאמר ששה משמותם  ובמותן נאמר .18
 שמואל' אמי ואבא עירוני  בשם ר' ששה משמותם      תלמידי דר .19
  הוא מיתתו של שאול יותר מבחייו  שבחייובר נחמני חביב .20
 לא נאמר מחר אתה ובניך עמי  ובמיתתו נאמר מחר אתה ובניך .21
 'ר שמואל מרים ויוכבד הם חיותן שלישר"עמי במחיצתי    א .22
 ושם השנית פועה  שפרה זו יוכבד> שפרה<} שרפה{שם האחת ' שנ .23
 'בימיה   פועה זו מרים  ולמה נקרא שמה פוע' שפרו ורבו ישר .24
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  .ג האות"תוקן ע] >א}<ה{הושעי: 3שורה 
  .נמחק בניקוד] }ונש{: 6שורה 
  .נמחק בניקוד] }הקדש{: 15שורה 
  . )?א"בי (ק בקו ותוקן בין השיטיןנמח] >שפרה}<שרפה{: 23שורה 



  61' עמ
  
^                    ^  

   מעשים טוביםהא פועה שהופיע"שהייתה פועה והוולד יוצא   ד .1
  |}כותצת{ד " דא פועה שהיתה פועה ובוכה על אחיה   הה'   בישר .2
      שלשה שמות נקראו לאדם אדםותתצב אחותו מרחוק .3
 'שקורין שקרא לו אביו ואמו ואחד שקרא לעצמו ואחד שכת .4
 ר פינחס עדיין אין אנו יודעין איזה מהן יקרים"בספר     א .5
   אם זה שקרא לעצמו או זה שקרא לו אביו ואמו  עד שבא .6
 מה ופרשה  ויום המות מיום הוולדו  נולד אדם  מונים לושל .7
 למיתה  מת מונים לו לחיים   נולד אדם הכל שמחים  מת הכל .8
 בוכים  ואינו כן נולד אדם כל צריכין לבכות  מפני שאינן יודעין .9

 איזה פרק הוא עומד  מת הכל צריכין לשמח שיצא כבר} אל{על  .10
 יו פורשות בה  אחתבשלום מן העולם   משל לשני ספינות שה .11
 נכנסת לנמל  ואחת יוצא מן הנמל  זו שנכנסה הכל שמחים .12
 ואינו כן  אלא זאת שיצאה מן הנמל היו הכל שמחין  מה שם .13
 חליפי הדברים אני רואה  זו נכנסת ודאי הכל' פיקח אחד או .14
 צריכין לשמח  מפני שאין יודעין שנכנסה בשלום  מן הים  וזו .15
 פני שאין יודעים על איזה פרקשהיא יוצאה אינן צריכין מ .16
 היא עומדת  כך נולד אדם הכל שמחים   מת הכל בוכים  ואינו  .17
 כך אלא נולד אדם הכל צריכין לבכות  לפי שאין יודעין על איזה .18
 פרק הוא עומד  מת הכל צריכין לשמוח מפני שהן יודעים .19
 שהוא יוצא בשלום מן העולם    וכשנולד דוד לא הרגיש בו שום .20
 ד שמעו במצרים כי שכב"יון שמת הרגישו הכל  וההבריא  וכ .21
 חייא בר אבא' ירמיה בשם ר' פינחס ור'   ר'   דוד עם אבותיו וגו .22
 'ולא שכיבא היא המתה  אלא דוד על ידי ששכב במטתו   כת .23
 א דוד על ידי שהיה מלך נאמר בו שכיבה"בו שכיבה    ד .24
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  .קובק נמח] }ותצתכ{: 2שורה 
.נמחק בניקוד] }אל{: 10שורה 



  62' עמ
  
^                    ^  

  א אלא על ידי"יואב על ידי שהיה שר הצבא נאמר בו מיתה   ד .1
  וכשנולד ' שנמשח בשמן המשחה נאמר בו שכיבה  יואב וכו .2
  ד "הה'   יהושע לא הרגיש בו בריא  וכיון שמת הרגישו בו כל ישר .3
 יהושע' סימון  בשם ר' רברכיא ו' ר'  ויקברו אותו בגבול נחלתו  וגו .4
 רנו על כל המקרא ולא מצינו מקום ששמו הרגעת  אלאבן לוי חז .5
 מלעשות חסד עם יהושע בן נון  ותקש' מלמד שנתעצלו כל ישר .6
 ה כל העולם כולו על איש בין לפי שהיו עסוקין "להרגיש הקב .7
   זה עסוק בכרמו וזה עסוק בשדהו  וזה עסוק בפחמובמלכתו .8
 תמן' יהושע   כיון דמית שמואל  מה כתולא עשו חסד עם  .9

 ר שמואל בן לוי גדלת"ויספדו לו     א' וימת שמואל ויבאו כל ישר .10
  שמואל בר נחמן שמואלדבכית בחוי חבל מדחיל ליה  אמ' או .11
 ותשובתו' וכת'  מדי שנה בשנה וגו' משלו נתנו לו  למי שכת .12
 ' אוראח' וימת שמואל  וכת' אחד או' כתהרמתה כי שם ביתו     .13
 ושמואל מת ודאי שמת' ושמואל או' יהושע או' ושמואל מת  ר .14
 וימת שמואל  אין דברים אומ אלא לעניינו של נבל      וימת שמואל .15
 ה הכל"וסמיך ליה ואיש במעון ומעשהו בכרמל  אלא אמ הקב .16
  על מיתתו של צדיק  והרשע הזה יושבין וטופחין על לבןסופר .17
  הורג או נהרג רודף או נרדף'ועושה צרכיו  אבל דוד מהו או .18
 ד ואני בחסדך בטחתי"הולך אני ועושה חסד עם הצדיק זה   הה .19
   ללמדך שכל הכופר באגמילות בכופר בעיקר  ואיש במעון .20
 בו גזיזה עושה' איבוי כל מקום שנ' ומעשהו בכרמל  אמ ר .21
 רושם  שם האיש נבל מהו כלבי ממשפחת כלב  ואמרתם כה .22
 מהו וינוחו נעשים מחנה'  ו עבדי דוד וגולחי לקיימו  ויבא} לאח{ .23
 תמן תנינן ארבעה דברים פטרו במחנה  מביא עצים בכל מקום .24
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  .קונמחק ב] }לאח{: 23שורה 



  63' עמ
  
^                    ^  

  'אלעאי או' יהודה בר' ומלערב  ר} ולמ{ופטורין מרחיצת ידים  ומדמאי  .1
   מאה איששנים עשר' וחנינא א' ה גדעון  רשנים עשר אלף במחנ .2
  נים אילו נאמר במחנהזש' ר יוסי בר"א'   ויבא איש וגו' במחנה  שנ .3
  בקצה המחנה לית את שמע מיניה' כדבריו כשהוא או' הייתי או .4
 יהושע דסיכנין מייתי לה מהכא' יהושע בן לוי בשם ר' כלום  ר .5
 וינוחו עבדי דוד  מהו וינוחו נעשים מחנה   ורבנן דקיסרין מייתין .6
  מן הכא  כי לעת היום יבא דוד לעזרו כי המחנה גדול כמחנההל .7
 אלהים  כמה הוא מחנה אלהים עשרה  עשרה נכנסין לבית הכנסת .8
 כלום הוא בטוח  אלא '  די דוד וגוועושין מחנה      ויען נבל את עב .9

   היכן הוא שמואל ואיכן טיפיןעל שני טיפין שמשחו שמואל .10
 מים יין' ר אייבו כל מקום שנ"  אולקחתי את לחמי ואת ממיי     .11
 ובים להזכיר יין      ויאמר דוד לאנשיו חגרוו כתהוא  אלא ששינ .12
 ר יהודה בר פפא מיכאן לדיני נפשות שמתחילין"א'  איש חרבו וגו .13
 מן הצד  ויאמר דוד לאנשיו חגרו איש את חרבו  ואחר ויחגור .14
 יהודה ורבי'  רכה יעשה אלהים לאויבי דוד '   את חרבו וגו> דוד<}חד{ .15
 אף' נחמיה או' בני בנים הרי הם כבנים  ר' יהודה או' נחמיה  ר .16
 ןנוויעט בהם אפרוחי'   גד וגוהכלב   ולאביגיל אשת נבל הו .17
 יונתן תרויהון אמרין' ר חנינא ור'   הומה היו עלינו וגובמילין .18
 מיכאן שהצדיקים קרואים חומה    היא רוכבת על החמור .19
 הוקדו כולם    לאורה נתגלת שוקה נתגלת שוקה הלכו לא .20
 'לוי הות פרשתא דידיה ושלח ר' ר'  היה זאת לך לפוקה וגות .21
 עקיבא לתלמידיו לשמעון יתיה לא תהיה זאת לך לפוקה ולא אמ .22
 ך להכשלליה סופ' ליה אית רבויין באגדתא נא להזדווג לה  אמר .23
 אליעזר אומ' באשה אחרת לא מוטב לו באחת ולא בשתים      ר .24
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  .נמחק בניקוד] }ולמ{: 1שורה 
  . ותוקן בין השיטיןקובנמחק ] >דוד<}חד{: 15שורה 

  



  64' עמ
  
^                    ^  

  פיקפוקי דברים היו היה שם  אמרה ליה אצהר מסוקתיה כיון .1
  דלא שמע לה הוציאה כתמיה והראתה לו בלילה  אמ לה וכי .2
  נפשות בלילה  אמ ליהרואין כתמין בלילה   אמרה לו וכי דנין דיני .3
 בכך נכמר דינו מבעוד יום שמרד במלכות  אמרה לו  וכי מלך .4
 אתה  אמ ליה כבר משחני שמואל  אמרה לו אפילו  .5
 שמשחך שמואל עדיין מטבעו של שאול קיים ולא יצא .6
 מטבעך בעולם    כיון ששמע דבריה התחיל משבחה .7
 משני דמים ומדם שפיכות'   ברוך טעמך וברוכה את וגו .8
 הזכירזה פסוק } תב{ר יצחק "גזל  וזכרת את אמתך   אומ .9

 ד  למה שנתנה עיניה בו"שמה פגום  אביגיל  אביגל חסר יו .10
 אביגיל תניינא'     כשהיא אשת איש  לפיכך פגמה הכת .11
 תני'    וגוףד    ויהי בעשרת הימים ויגו"חסר  יו' אביגל כת .12
 ת ליום אחד מיתה חטופה  לשנים מיתה של בהמההמ .13
 חלפתא בן שאול מת' לשה מיתה של מגפה     תני רלש .14
 א מת ביסוריןלחמשה מיתה של חיבה    מיכאן ולהבבהכרת  .15
 מת מה חמית למימר המת לשלשה ימים מת במגיפה .16
 אבהו דרש שמעית קליה דהכי     ויהי' חלפיי בר בריה דר .17
 ה שבעה ימי אבלו של שמואל"בעשרת הימים תילה לו הקב .18
 בלו באבלו של צדיק ועשה לשלשההצדיק שלא יתערב א .19
 שמואל בר נחמני' חגי בשם ר' הכרת     רת כומימים  .20
 עשרת הימים  תלה לוכאן  אלא כ' לעשרת ימים אין כת .21
 'ה עשרת ימי תשובה שמראש השנה עד יום הכפור"הקב .22
   סבור שהוא עושה תשובה ולא עשה .23

  
  

  .נמחק בניקוד] }תב{: 9שורה 
 


