
  פרשה ג 
  .11 שורה 11'  עמ– 19 שורה 9' עמ
  9' עמ
  

 'וכמה רגע ר'         כי רגע באפו חיים ברצונו וגו'    פרשה ג .19
  אמריןחלבו לאומרו  ורבנא' ברכיה בשם ר                          .20
 חד מחמשת אלפים וששת ריבוא ושמנהאכהרף עין ושמואל אמ  .21
 והכא} כו{נה אין ילדים  לחמאות וארבעים שנה לשנה    אתמול ו .22
 יצחק מזבח '  את חנה כי רגע באפו ראת אמר כי פקד יי .23
 אדמה תעשה לי והלא דברים קל וחומר ומה אם הקריב עולה .24
 ושלמים למקום המקום נגלה עליו ומברכו אלקנה שכינה לו כל אוכלוסין .25

V                      V  
  

  .נמחק בגרש] }כו{: 22שורה 
  
  



  10' עמ
  
^                    ^  

      ויהי ו על אחת כמה וכמה הוי כי רגע באפו חיים ברצונו      הלל .1
  ועל'  הימים  לאחר שתי תקופות     ותהר חנה ותלד בן וגולתקופת  .2
 'ר' לוי תמן  אמ'  שיטתיה דראמיחלפ'  וחנה לא עלתה וגו' האיש וגו .3
 כדלעיל    ויאמר לה ' פפי בכל עצב יהיה מותר   כו' לוי בריה דר .4
 ירמיה בשם רב ושמואל' אך יקם יי דברו ר'   עשי וגואלקנה אישה .5
 בכל יום היתה בת קול יוצאה ומפוצצת בכל העולם כולו ואומרת .6
 עתיד צדיק אחד לעמוד ושמו שמואל  וכיון שהיו רואין מעשיו אמרו .7
 ומים אנו שזה שמואל הוא אך יקם יי את דברו    ותעלהו עמהכמר .8
 הו בית יי שילה  ולהלן הוא אומהכא את אמר ותביא'  כאשר גמלתו וגו .9

 חנינא שילה בית אבנים' אלעזר בשם ר' ויטוש יי משכן שילה   ר .10
 מלמטה  ויריעות מלמעלה  ובירושלם של בית אבנים מלמטה  ותקרא .11
 זעירא בעי  יכול אף הקדשים  אמ ליה ריש לקיש לא' מלמעלה  ר .12
     והנערחייא בעי  יכול בגובהו של בית '    רקרסיו קרשיו' כן כת .13
  שמואל >>א<<}}ת{{ב'   יתנכר נער וגונער  בן שתי שנים   גם במעלליו .14
 אתן שוחטין אמרו} אנו{ מפני מה אין רבנותיהן  אמ להן על קוןומצא .15
 ושחט את בן הבקר לפני יי' א  דכתלו הרי אנו ממתינין לכהן עד שיב .16
 זרים בנשיםשחטו לא כן תנינן שחיטה כשירה  באמ להם עמדו ו .17
 שבא עלי ומצאן> >כיון<<ובעבדים ואפילו בקדשי קדשים  עמדו ושחטו  כגון  .18
 ששחטו אמ להם מי התיר לכם השחיטה אמ לו נער אחד אמ להם .19
 וישחטו את הפר  ויביאו הנער אל עלי ביקש' ד דכת"הביאוהו אלי הה .20
 ד ותאמר חי נפשך אדני"לעונשו  באתה אמו ונשתטחה לפני רגליו  הה .21
 וייתי אוחרן חזרה לומית ואנא מצלי א ואנא תא צלייאמ לה אנ' וגו .22
 אל הנער הזה התפללתי  ברם מן דא ומן דא לא דידך ולא דידך הוא .23
 באותה שעה'  גם אנכי השאילתיהו ליי כל הימים אשר היה וגו .24
 קודש כל הימים ששמואל קיים שאול קייםהנצנצה בה רוח  .25
V                    V 
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 11' עמ
 
  וישתחו שם ליי  ליי הכל בזכות השתחויה  אברהם לא חזר מהר .1
  לא נגאלו ' יכם  ישרהמורייה אלא בזכות ונשתחוה ונשובה אל .2
  אלא בזכות השתחואה  ויקוד העם וישתחוו  התורה לא' ממצר .3
  והשתחויתם} ויקוד העם וישתחו{נתנה אלא בזכות השתחואה  .4
 מרחוק בית המקדש לא ניתן אלא בזכות השתחואה  רוממו יי .5
 אלהינו והשתחוו להדום רגליו  ואף לעתיד לבא אינו עתיד ליבנות .6
 רוממו יי אלהינו והשתחוו להר קדשו' נאלא בזכות השתחואה  ש .7
  חיין אלא בזכות השתחואה  כמו נשתחוה   אף המתים אינו .8
 אף הגליות אינן מתכנסות אלא בזכות השתחואה  ונכרעה  .9

 והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול והשתחוו ליי בהר הקודש .10
 ובירושלם .11
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