
  פרשה ב
  18 שורה 9'  עמ– 1 שורה 5' עמ
  5' עמ
  
^                      ^  

  אלהיך המעלך מארץ צרים הרחבאנכי יי'              פרשה ב .1
  יצחק אין שואלין' חגי בשם ר'  רפיך ואמלאהו                               .2
  ך כך קפצת חנה לנדרים ותדור נדרעניות במקום עשירות שמתי .3
  ה רבונו של עולם" הקבעך יראתי אמרה חנה לפניותאמר יי שמעתי שמ .4
  ז ונתת לו"אברהם עשה רצונך ונתתה לו בן למאה שנה  אחאב עובד ע .5
  שבעים בנים שמעתי שמעך יראתי   שרה עשת רצונך ונתת לה .6
  היא עתידה להוליד שבעים בנים  מריםבן בת עים שנה   איזבל }ב{ש>ת<ל .7
  ר יהושעיה רבא"ן   אולאחאב שבעים בנים בשומרו' דכ} בשומרן{ .8
  רעאלזכשם שהיו לו שבעים בנים בשומרון כך היו לו שבעים בנים בי .9

   ואחד של חורף>יץ}<ט{ק של }שלקין{וכל אחד ואחד מהן היה לו פלטין אחד  .10
  ארבע' סימון או' יהודה בר' ה והכיתי בית הקיץ על בית החורף   ר"הד .11
  ם יי שמתיך כךואבדו בתי השן  רבנין אמרין ששרפו בתים רבים נא .12
  שר פצו שפתי ודבר פי בצר ה חנה לנדרים  ותדור נדר ותאמר אקפצ .13
  ר יצחק הבבלי כל זמן בנדר מצוה"יעקב נדר לאמר  אוידר ' לי   כת .14
  אדרין בשעת צרתן לפיכך כל מי שהומהו לאמר לאמר לדורות שהיו נו    .15
  אמראשר נשבע יי נדר ל' ר אבהו כת"ינו תולה נדרו אלא בו  אנודר וא .16
  הונא בשם' קב  רעכאן אלא לאביר י' אין כת' לאביר יעקב לאביר ישר .17
  על '  וישמחו העם על התנדב כי בלבב שלם התנדבו ליי וגו' לוי כת' ר .18
  בתריה' ידי שהן עוסקין במצות נדבה עלתה בידן ושמחו  מה כת .19
   לעיני כל הקהל ויאמר דוד ברוך יי}בעת         ההיא{ויברך דוד את יי  .20
  ר יודן אפילו מן"אבינו   א' הי ישראלא אל'    אבינו אין כת' י ישרהאל .21
  'כאן אלא וידר ישר' אין כת' אתריה לא חסירה כלום         וידרו ישר .22
  סבא      ארבעה נדרו                שנים נדרו  והפסידו ושנים נדרו  .23
      וחנה נדרו ונשתכרו ותדר' ונשתכרו  יעקב ויפתח נדרו והפסידו  ישר .24

V                      V  
 
 
 

  .האות ת נוספה בשולי הגיליון, האות ב נמחקה בקו] עים}ב{ש>ת<ל: 7שורה 
  .נמחק בניקוד] }בשומרן{: 8שורה 
  .נמחק בניקוד] }שלקין{: 10שורה 
  . ג האות"תוקן ע] >יץ}<ט{ק: 10שורה 
  . נמחק בניקוד] }יאבעת הה{: 20 שורה



6' עמ  
 

^                      ^  
  

  יך  תמן תנינן נשיםתאשתך כגפן פוריה בירכתי בינדר ותאמר    .1
  בבתולים יש שיינה אדום ויש שיינה שחור  ויש גפן שיינה מרובה .2
  יודה כל גפן יש בה יין ושאין בה יין זו' ויש גפן שיינה מועט    אמ ר .3
  יוסי' אל ברעישמ' דורקטי      ומעשה באשה אחת שבאתה לפני ר .4
  'ך ירבו בישרתרדל אמ לה כמוולא מצאו בה בתולים אלא כעין הח .5
  לוי כל אשה שדמיה מועטין וולדיה' לוי בשם ר' זכריה חתניה דר' ר   .6
  בשבת אמרו כל אשה שדמיה מועטין אינה ' יוסי או' מועטין  ר .7
   ותדר נדר רב אמ אמרה  אם מן העליונים  מצוייה לטמא טהרות  .8
   רב אמתחתונים ב נפרה ונרבה ותחתונים אנות  ואם מן הנמ לא ואנ .9

  פעמי רגלים היו  אמרו לפניו מכל אוכלוסים שיש לפניך אין אתה .10
  יצחק כמה כיתי שקצים ' י בשם רוחג' אחת מהן  רב ופוקדינ .11
  ר זכאי רבה"אחת מהן  אכורמסים יש לפניך אין אתה פוקדיני  .12
  ליה זכי עימי  אמר איזל' למלך שעבר עני על פתחו לפני שולחנו אמ .13
 '  סין שבראתה    וכוואתאתי אליה מכל אוכלו .14
 ה לחנה "לה הקב' לוי אמ' יהושע דסיכנין בשם ר' יי צבאות ר .15
 חני בפסוק זה יי צבאות אלא אתכמתחילת בירייתו של עולם לא ש .16
 ר יהושע בן לוי"א' חייך שבניך   פותח כן כה אמר יי צבאות פקדתי וגו .17
  בנים לה חנה את ריבית בחלייותיי ואני מרבה בחלייותיך  כל אלה אמ .18
 להימן חוזה בדברי האלהים להרים קרן  ויתן לו אלהים בנים ארבעה עשר .19
 ורי                בצערי תראה בעיבובנות שלש אם ראה תראה  אם ראה      .20
 י יפה ואם לא הר}תראה{אם ראה              אחא ' ר' אם תראה בלידתי   אמ .21
    בתורתך אם לא נטמאהה כתוב                 "תראה  אמרה חנה לפני הקב .22
                      ומסתתרת בפני אלקנהונקתה ונזרעה זרע הרי אני הולכת .23
 ות נשים מיתות ר שמואל בן נחמני על  שלש מצ"  אויולדת בן'   וכו .24

V                       V  
  

  .נמחק בניקוד] }תראה{: 21שורה 



  7' עמ
  
^                      ^  

  אין אמתך חסירה בכולם  וזכרתניעל הנדה ועל החלה ועל הדלקת הנר  ו .1
  ו   ונתת לאמתך זרע אנשים שלא  יהכרים ולא תשכח אמתך בנקיבותנז .2
  א ונתת לאמתך זרע אנשים חכמים"פניהם דומים לא לקוף ולא לסריס   ד .3
  א וישארו שני"ם אנשים חכמים  אנשים נבונים  כדהבו לכ' כמה דאת אמ .4
  ו באנשיםמי שאול גדול בנא והאיש בי" כד אנשים במחנה אנשים גדולים .5
  א ועמך כולם צדיקים  אמרו לחנה למה את שואלת"    אנשים צדיקים כד .6
 'ר' ה   אמ"חכמים נבונים גדולים צדיקים  אמרה להם שהם לשמו של הקב .7
 >מה אתה <|ד חזייה אמ לוי משל לאחד שהיה יושב ועושה עטרה למלך  עבר דולו .8
 עושה  אמ לו עטרה למלך אני עושה  אמ לו כל מה שאתה יכול לקבוע בה .9

 אבנים טובות ומרגליות קבע בה למה שהיא עתידה להינתן בראשו של .10
 מלך  כך אמרו לה לחנה ומה את שואלת חכמים נבונים גדולים וצדיקים .11
 תמן'    ה        ונתתיו ליי כל ימי חייו וגו" אמ להם שהם לשמו של הקב .12
 ומורה לא יעלה על ראשו' נהורא  שנ' דברי ריר היה שמואל בנז' תנינ .13
 שמשון מורה  מה מורה האמורה בשמשון נזיר אף מורה מר כונא .14
 יוסי והלא אין מורה אלא של בשר' האמורה בשמואל נזיר    אמ לו ר .15
 נהוראי והלא' ומרוות אינש לא תיהוי עלוהי   ואמ לו ר' ודם  כמה דמתרג .16
 לך ושמע שאול והרגני כבר היה עליו מורא של בשרכבר נאמר איך א .17
 ה א שמה יראת שמיר ושית מה הדין שדלא יב' אמי כת' ר' ודם   אמ .18
 ינרא לא מדחלא אלא מן פרזלאא מדחלא אלא מן פרזלא  אף הדין טל .19
 יוחנן כל המרבה ' חייא בשם ר' ר'  פלל וגות  והיה כי הרבתה לה .20
 אבא בריה דרב' ר' וי תמן   אמל' בתפילתו נענה  מחלפין שיטתו דר .21
 לוי בכל עצב יהי מותר ודבר שפתים' יהושע דסיכנין בשם ר' י ורפז .22
 אך למחסור    חנה על ידי שהרבתה להתפלל קצרה ימיו של שמואל .23
 שאמרה וישב שם עד עולם  ואין עולמן של לוים אלא חמשים שנה .24

V                      V 
  
  

  .ליוןתוספת בשולי הגי] >מה אתה<: 8שורה 



  8' עמ
  
^                      ^  

  והא אינון חמשין'  ומניין חמשים שנה ישוב מצבא העבודה וגו' שנ .1
 'יוסי בר אבא שתים שגמלתו  וחנה מדברת על לבה כת' ותרתין  אמ ר .2
 לאהבה את יי אלהיכם ולעובדו בכל לבבכם וכי יש עבודה בלב אלא איזו .3
  ישיזבינך    וכיח ליה פתדירא הוא  דאנת פלזו תפילה  ודכותיה אלהין .4
 שפולחן בלב אלא זו תפילה  יכול יהי אדם מתפלל כל שעה שירצה .5
 ל"יכול מיכוון שבא לבבל התחיל ת'  פירש דניאל וזימנין תלתין ביומא וגו .6
  תפילות>שלשה<ל דהוה עביד מן קדמת דנא   יכול יהי אדם מתפלל כל קובי .7
 א מגביה קולו יכול יה'  ביחד  כבר פירש דוד ערב ובקר וצהרים וגו .8
 ל"ת  בחנה וחנה מדברת על לבה יכול הרהר בלבבתפילתו כבר פירש .9

 רק שפתיה נעות    ויחשביה עלי לשכורה  מלמד שהשיכור אסור .10
 חנינא מן המקום ההוא אתה למד ארבעה' יוסי בר' ר' להתפלל  אמ .11
 דברים וחנה מדברת על לבה מיכאן שהתפילה צריכה כוונה  רק .12
 שהמתפלל צריך לנענע שפתיו  וקולה לא ישמעשפתיה נעות מיכאן  .13
   מיכאן אדם צריך שלא להגביה קולו בתפילתו   וחנה היא מדברת .14
 יוסי בן זימרא על עיסקי ליבא אמרו לפניו' אלעזר בשם ר' על לבה ר .15
 רבונו של עולם כל איברים שבראת באדם לא בראת לבטלה  בראת .16
 לחתך לב להביןעינים לראות אזנים לשמוע חוטם להריח שפתים  .17
 צות ידים לשמש רגלים להלך דדים הללו למה בראת לא כליות יוע .18
 יוסי בן זימרא' אלעזר בשם ר' להניק בהן תן לי ואני מניקו בהן    ר .19
 כל השרוי בשבת בתענית קורעין לו גזר דינו של שבעים שנה  .20
 תעניתתו ישב ב ונפרעין ממנו תענוג של שבת  ומה תקנוחוזרין .21
 ותתפלל' ר אלעזר הניחה דברים כלפי מעלה וכת"אבאחד בשבת   .22
  תבכה ויאמר לה עלי עד מתי תשתכרין הסירי יינךאל יי ובכה לא .23
 הבא מן הדרך אסור להתפלל  ומה' א אוירמיה בר אב' מעלייך   ר .24

V                      V  
  
  

  .)?מיד אחר (ליוןיתוספת בג] >שלשה<: 7שורה 
  



  9' עמ
  
^                      ^  

  זריקא ורבי' ת ענייה ושיכורה ולא מיין    רטעם  שמעה נא זא .1
 המיצר אסור להורות' יוסי הגלילי או' אליעזר בנו של ר' יוחנן ור .2
 ' נא זאת ענייה ושכורה וגוולא מסתברא אלא מן הכא  לכן שמעו .3
 שתוי אל יתפלל  ואם התפלל תפילתו רחמים' אבא בר רב הונא או .4
   איזהו שתוי ואיזהושיכור אל יתפלל ואם התפלל תפילתו גידופים .5
 שיכור שתוי פחות מרביעית  שיכור רביעית  תמן אמרין כל  .6
 שאינו יכול לדבר אל המלך    ותען חנה ותאמר לא אדני אשה .7
 חגי בשם' קשת רוח אנכי מתקשא בי צרתי ומתקשא בי  ר .8
  שהן קשות לקבל מתנותיה כגון שרה מאותו' יצחק או' ר .9

  יין זה חדש ושכר זה ישןוחברותיה    יין ושכר לא שתיתי  .10
 ואשפוך נפשי לפני יי    אל תתן את אמתך לפני בת בליעל  אל  .11
 אחא' ר חנינא בריה דר' אמ' תרפישני קדמה  כי מרוב שיחי וגו .12
 י וזמרת דברתי עד הנה    ויען עלי ויאמר לה לכיסגיאות מילו .13
 יתן את'  מן ברייך      אלהי ישראלשלום שלמא מן דידי שלמ .14
 אמ לה הבן שאת שואלת עתיד להעמיד '  שלתך כתשאלתך  .15
  עתיד לשלול בתורה  ותאמר אם מצא שפחתךהרבה שלל  הוא .16
 חן בעיניך ותלך האשה לדרכה שפירסה נידה ופניה לא היו לה .17
  פניה דומין לקוף ולסריס ונתרפאועוד מלמד שהיו לה .18

 
 

 
 


