
  26ג "  ג ע– 4ב "ג ע,  פרשה ד
  
  

^                                                                                                                                      ^  
  ב"ג ע

  
  הפרשה הרביעית . 4        
  'מצרף לכסף וכור לזהב וגומ. 8        

  
  |םמצות אלא לצרוף בהן את ישראל מה אמר רבא לא ניתנו  .10
  הצורף הזה מכניס את הזהב לכור ומסננו פעם ראשונה שניה  .11
  הוא  ברוך ושלישית עד שהוא מעמידו על בוריו כך הקדוש .12
  יש תפלה         מייסר את הצדיקים כל אחד ואחד לפי כחו  .13
   שהיא נענית למאה שנה מאברהם ואברהם בן מאת שנה .14
  ואם             לתשעים שנה משרה יש תפלה שהיא נענית .15
  |כיש תפילה שהיא                 שרה הבת תשעים שנה תלד  .16
  נענית לשמונים שנה ממשה ומשה בן שמונים שנה יש תפלה  .17
  שהיא נענית לששים שנה מיצחק ויצחק בן ששים שנה בלדת  .18
  אותם יש תפילה שהיה נענית לחמשים שנה משמואל  .19
  אין עולמן של לוים אלא חמשים שאמרה וישב שם עד עולם  .20
  |תשנה דכתיב ומבן חמשים שנה וגומר והא אינון חמשין  .21
  ותרתין אמר רבי יוסי בר אבין שנים שגמלתו  .22
  יש תפילה שהיא נענית לשלשים שנה מיוסף ויוסף בן . 41
  ימים מיונה ויהי יונה ' שלשים שנה יש תפילה שהיא נענית לג. 42
  לצאת ' ה לילות יש תפילה שלא הספיקימים ושלש' במעי הדג ג. 43
  מפי אומרה עד . 44

V                                                                                                                                    V  
  :הערות
. השאר מסומן בשתי נקודות נפסקת בחציה ו22בדפוס שורה . פ מדרש תרומה" תוספת ע40 – 23שורה 

  . בשורה ארבעים ואחת יש נקודה בתחילת השורה
^                                                                                                                                      ^  

  ג"ג ע
  אבל ' וגומ  אל משה מה תצעק אליייממשה ויאמר שנענית  .1
  ' אמר רבי שמעון בן לקיש ממאה דכת    בחנה לא שמענו  .2
  שמואל בר נחמן ' באברהם או תשעים דכתיב בשרה ר .3
  בשם רבי יונתן בת מאה ושמונים נפקדה חנה כשם שנפקדה  .4
  רב אמר התחילה    ותתפלל חנה ותאמר        יוכבד  .5
  |הסודרת דברים עם וידוייה ודכוותה ובהתפלל עזרא  .6
  רב אמר התחיל סודר דברים עם וידויו  תודותו ובה .7
  ' אלעזר גדול כחן של צדיקי' י אמר רבי ירמיה ברעלץ לבי בי .8
  הוא  ברוך שאין כל העולם כולו ומלואו מקלסין את הקדוש .9

  אלא בחצי השם כל הנשמה תהלל יה הללויה אבל הצדיקים  .10
  מקלסין להקדוש ברוך הוא בלב שלם שמחו צדיקים ביי רננו  .11
  יקים עלץ לבי ביי רמה קרני ביי עשר קרנות הם קרנו צד .12
  של אברהם כרם היה לידידי בקרן בן שמן קרנו של יצחק  .13
  וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו קרנו של משה  .14
  ומשה לא ידע כי קרן עור פניו וקרנה של תורה ונוגה כאור  .15
  תהיה וקרנים מידו לו וקרנו של יוסף בכור שורו הדר  .16
  ני ראם קרניו וקרנה של כהונה פזר נתן לאביונים לו וקר .17
  וקרנה של לויה כל אלה בנים להימן חוזה המלך בדבר האלהים  .18



  וקרנו של נבואה רמה קרני ביי וקרנו ' וגו להרים קרן .19
  של בית המקדש מקרני ראמים עניתני וקרנן של ישראל  .20
  וירם קרן לעמו רחב פי על אויבי אמר רבי אבהו זה אחד  .21
  ראות שהוא לישועתו של הקדוש ברוך הוא ולישועתן מן המק .22
  של ישראל רבי פנחס בשם רבי יצחק נקראו אלוהות אני  .23
  ולישועתו של הקדוש ברוך הוא רבי ' וגו אמרתי אלהים אתם .24
  לוי אראנו בישע אלהים לראות בטובת בחירך ' פנחס בשם ר .25
 'לפני אפרים ובנימן ומנשה עוררה את גבורתך וגומ' וגו .26


