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 פרשה ז, אשני עמודים. 

 מצינו שמן טוב יורד ו>.. .. ..<לה >.. .<אעשך לגוי

 ..<גדול שמן טוב כלה וש>. .. .<ל>. 

 לו אשר לא יכרת ש>.. ..< שם טוב לעולם

 שנ' יהי שמו לעולם ש>..< טוב בעשירים ושם טוב

 5 בעשירים ודלים ]טוב שם משמן טוב וג'[ שמן טוב נופל על המת והוא מבאיש

 שנ' זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח ושם טוב נופל

 על המת ואינו מבאיש שנ' ויעל על הילד וישם פיו על

 שמן טוב >.<ופל על המים ונימוח שם טוב פיו וכול'

 נופל על המים ואינו נימוח שנ' וימן י"י לדג ויקא את

 10 היונה אל היבש>.< שמן טוב נופל על האור ונשרף ושם

 טוב נופל על האו>.< ואינו נשרף שנ' באידין נפקין

 ש>.<רך מישך עבד נגו כול' שמן טוב ניכנסו במקום

 הוא שנ' ותצא אש ו>..</חיים ויצאו מתים זה נדב ואבי

 

 ובעלי שם טוב ניכנסו למקום מיתה ויצאו חיים זה

 15 חנניה מישאל ועזריה אמ' ר' שמעון בן יוחי מנסיא חביב

 הוא שם טוב משמן הרוקח שמצינו ששם טוב מהלך

 חמש מאות מהלך שנ' אשר הלכו לפדות לו לעם

 ולשום לו שם וגו' אמ' ר' שמעון בן מנסיא חביב הוא שם

 מריח ארון הברית שריח ארון הברית לא היה מהלך טוב

 20 ריחו ליש' אלא מהלך ג' ימים שנ' וארון ברית י"י נוסע

 לפניהם דרך שלשת ימים ושם טוב מסוף העולם ועד

 סופו שנ' ויהי י"י את יהושע ויהי שמעו בכל הארץ

 כתוב אחד אומ' וימת שמואל וכתוב אחד או' ושמואל

 ל אין דברים אמוריםמת מיתת >.<ימת וימת שמוא

 25 אלא לעני>.< שלנבל שנ' ואיש במעון ומעשהו בכרמל

 אמ' הכתוב >.<כל סופדים ובוכים על מיתתו שלצדיק

 והרשע ז>.< שב>.. .. ..<יות אבל דויד לא עשה

 כן אלא מה >..< חי י"י כי אם י"י יגפנו וגו'

 אלך אני ואע>.. .. .<סד לצדיק הדה היא דכתיב

 30 וג' אמ' ר' יהושע בר' לעיי הא ואני בחסדך בטחתי

 למדך שכל מי שכופר בגמילת חסדים כאילו כופר בעיקר

  


