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 .עמודים, בכל אחד שני טורים. טור אחד קה"ר וטור שני תנחומא משפטים ותרומהשני 

הקטע הראשון ממשיך בעמוד השני, והקטע השני מתחיל  פרשה ז, ח ופרשה ט, יח. – שני קטעים

 באמצעו.

 

 פרשה ז פסוק ח

 אל' והוה 'והוה תלמידא מגיב ליה ולאלישע אמ

 ' א"לרביה מחי ליה והוא אמר ולאלישע אמ' אלהי

 לא תמחי ליה מן בגיני הוא מהיכן היה לו

 הדבר אמרו פעם אחת היה יושב ושונה בבקעת

 5 גניסר וראה יהודי עלה לדקל בשבת ונטל האם

 מעל הבנים וירד בשלום והלך לו לאחר שבת

 ראה יהודי עלה לראש הדקל ושילח את האם

 ונטל הבנים )והכ( ]וכשהוא[ יורד הכישו נחש ומת אמ' כת'

 תשלח את האם וג' איכן הוא טובתו שלזהשלח 

 10 (]ו[ שלזה ו?ל?א היה יודע שדרשהםו>.<יכן הן אריכות ימי)

 ר' יעקב בר ברתיה בציבורא למען ייטב לך בעו'

 שכולו והארכת ימים בעו' שכולו ארוך ויש אומ'

 שלר' יהו' הנחתום בפ>.< הכלב נועל ידי שראה לשו

 הלשון שהיה אמ' זה הלשון שיגע בתו' כל ימיו וזה

 15 מבאר דברי תו' כתקנן נתון בפי הכלב דומה

 שאין תחיית המתים ואין מתן שכר לעו' הבא

 ויש אומ' כשהיתה אמו מעוברת בו עברה אצל

 בית ע"א והריחה מאותו המין ולא יכלת לסבול

 עצמה עד שנתנו לה ואכלה והיה מפעפע במעיה

 20 כאריסה שלחכינא אמרין לר' מאיר אלישע

  יהת לה אמרין לככדאיתה לעיל ודמבאיש 

 לר' מאיר בההוא עלמא אין אמרין לך )בההוא(

 >..< לא>.<וך או לרבך מה אמרת להו'/א>..< את בלמ

 
  



 אמ' אנא אמ' לרבי קודמיי ובתר כן אנא אמ' אבא

 אמרין ליה ושמעין לך אמ' להון ולא כן תנינן מצילין

 תיק הספר עם הספר ותיק שלתפלין עם התפלין

 ומצילין אלישע בן אבויה בזכות תורתו אחר ימים

 5 באו בנותיו לפני ר' אמרו לו ר' פרנסנו אמ' להן בנות

 מי אתם אמרו לו בנותיו שלאלישע בן אבויה

 אמ' להן אל יהי לו מושך חסד אמרו לו ר' אל תסתכל

 בקנקן אלא במה שיש בו אל תסתכל במעשיו אלא

 פסליבתורתו מיד ירדה אש מן השמים ולחכה ס

 10 תורתו ?תה?זה שלא הי הר' ואמ' ומ בכהבית המדרש 

 לשם שמים כך מי שתורתו לשם שמים על אח'

 כמ' וכמ' וגזר ר' ופרנסו בנותיו

 פרשה ט פסוק יח

 קהלת טובה ]חכמה[ מכלי קרב

 טובה חכמתה שלסרח בת אשר מכלי קרב מכלי קרבו

 15 קרבותשליואב ה"ה ותקרא אשה חכמה מן העיר 

 אליו האתה יואב אמרה ליה אתה יואבאליה ותאמר 

 דהוה קציר קמתיה לית את כפום שמך אין אתה

 שמאוג' בן תו' ואין דוד בן תו' לא כן כת' כי תקרב אל עיר 

 למלחמה כת' א"ל ואת מאן את אמרה ליה אנכי

 20 שלומי אמוני ישר' אני היא סרח שהשלמתי מנינן

 שלישר' במצ' אני היא שהשלמתי נאמן לנאמן

 למשה ואתה מבקש להמית עיר ואם ולייוסף 

 שאני כאם בישר' מיד ויען יואב ויאמר חלילה חלילה

 חלילה לדוד וחלילה למלכותו וחל>..< לי לא כ>.< הדב>.<

  


