
  'פרשה ז
  .3 שורה 24'  עמ – 6 שורה 20' עמ
  20' עמ
  

  קלל אביו ואמומ   ו '                                    פרשה      ז .6
  לוי      חד מנהון אמ' יודה בר נחמן          ור' ר'  ידעך נרו וגו .7
 לאחד שקנה לו סכין להיות מחתך בו בשר ונפל על    אצבעו  .8
 תה לחתוך בה בשר שמא        להתחתךוחתכה  אמ לא קניתי או .9

 ד"אותו  הה         אדם מוליד אלא לכבודו והן מקלליובה כך כך אין  .10
  את הנר  וחרינא אמ לאחד שהדליק       '    ומקלל אביו ואמו וגו .11
  ניאות לאורו ונפל על בגדו ושרפו  אמ לא הדלקתי     אותךתלהיו .12
      אותוהן מקלליודו ו  כך אין אדם מוליד אלא לכבוףאלא לישר .13
 ה מתן שכרן  קלה שבקלות"שמעון שתי מצות גילה הקב'   תני ר .14
 בראבא ' שילוח הקן וחמורה שבחמורות כיבוד אב ואם       ר .15
 שמעון בן יוחי כשם שמתן שכרן מרובה כך' כהנא בשם ר .16
 זהעין '  ותבוז ליקחתו וגו אבד העין תלעג "עונשן מרובה   הה .17
  ליקחת אם  לא תקח האם על הבניםבאב ותשהלעיג לכיבוד א .18
 ה ויבא נשרי נחל יבא עורב שהוא אכזר וינקרניקרוה עורב .19
 לפני ערב אשר' ניין שהוא אכזר שנומ ויאכלנה  נישהוא רחמ .20
 כנשר יעיר קינו ועל גוזליו' ניין שהנשר רחמן שנמויקראו   .21
 בהמר> >ה בדעתוכל זמן שאדם מרב<<ירחף   כל זמן שאדם מרבה בחכמה מרבה בכעס  .22
 רבתי בדעת הרביתי ביסוריןהביסורין  וכן אמ שלמה על ידי ש .23
  כעס      ורבנן אמרין תלמידיכמה הרביתי בועל ידי שהרביתי בח .24

V                      V  
  
  

  . א בשולי הגיליון"נוסף בי] >>וכל זמן שאדם מרבה בדעת<<: 22שורה 



  21' עמ
  
^                    ^  

  }זקיןלי{ר שמואל בר נחמן כלי פשתן "אחכמים אינן צריכין התראה      .1
  אם מתפחים עם אחד מהם מהו בכמה דמים>> אןש <<}}..ש{{הדקין הבאים מבית  .2
   וכלי פשתן הגסין הבאין מארבל אם מתפחים עם אחד מהםמשוי .3
   לשנים שנכנסו לחנות אחד אוכל פת נקייה ובשר שמןדמיןמהו ומה  .4
  בר וקיטניות ושתי צאנים ויצאקי>> פת<<ויין ישן ויצא חולה  ואחד אוכל  .5
 בריא  כך ראית מימיך חמור והכאבית עליו גמל והכאבית עליו .6
 ישמעאל לפום גמלא שיחנא' בבני אדם    תני ר} ל{במי יסורין מצוין .7
 יה עורמתו של נחש כך היה מכתו  לפמאיר לפי שהית   תני  .8
 ארור אתה' והנחש היה ערום מכל חית השדה  לפיכך כת' שכת .9

  והרבות השדה      יש שהרבו חכמה לטובתובהמה ומכל חימכל ה .10
  דואג ואחיתופל לרעתם   יש שהרבו>ם}<ן{  דוד ושלמה לטובתלרעתו .11
 עשר לטובתן ויש שהרבו לרעתן  הרבו לטובתן דוד ושלמה .12
  קרח והמן    יש שהרבו גבורה לטובתן  ויש לרעתןהרבולרעתן  .13
  ושמשון  ישהרבו לטובתן יהודה ודוד והרבו לרעתן גלית .14
  ויש לרעתן הרבו לטובתן יעקב ודורשהרבו בנים לטובתן .15
  סימוןר"יהודה ב' ר'   ועלי זקן מאד וגוהרבו לרעתן עלי ואחאב   .16
 חזקיה זה אחד מן המקראות שהיה רבינו דורש' בשם ר .17
             בניו של אותו צדיק היו } ריוב{לשבח איפשר כן  .18
         על ידי שהיו מעלות קיניהןעושין כן אמור מעתה             .19
 לילה אחד>> ובתיהן <<}}תיהןוזב{{ן אותן לשילה והיו משהין אותן ומליני .20
 מעלה עליהם כאילו שמשו עדותן  דכותיה לא הלכו בניו  .21
 יו אי איפשר  כן בניו של אותו צדיק      עושין כן אמורכרבד .22
 רכיה ב'רא' נים  כו נוטלין את המעשר ודושהימעתה על ידי  .23
 מברכתא היתה עוברת בבאר שבע והיו מניחין צורכי ציבור .24
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  .קוא ב"ינמחק בניקוד וב] }מזקין{: 1שורה 
  . א בשולי הגיליון"בינמחק בקו ותוקן ] >>שאן}} <<..ש{{: 2שורה 
   . א בין השיטין"נוסף בי] >>פת<<: 5שורה 
  .נמחק בקו] }ל{: 7שורה 
  . ג האות" תוקן ע]>ם}<ן{לטובת: 11שורה 
  .נמחק בקו] }ריוב{: 18שורה 
  . ונוסף בשולי הגיליוןבקו א "בינמחק ] >>ובתיהן <<}}תיהןוזב{{: 20שורה 
  .ניקוד] עדותן: 21שורה 

  



  22' עמ
  
^                    ^  

   ודכוותיה ותשב בפתח עינים    ועוסקין בצורך עצמן    .1
  איפשר כן  ישבה בפתח עינים שכל עינים מצפות לו  אלא .2
  אמרה יהי רצון שלא אצא מבית ריקם   ויאמר להם למה .3
  תעשו כדברים האלה אשר אנכי שומע דברים רעים מאת .4
 ר אבא לימדתיך תורה דרך ארץ כשתהא שומע"כל העם אלה  א .5
  מפי אחרים  אל בניי לא טובה השמועהרעתי אומרים .6
 בהו זקן שנמצא בו דבר דופי אין מורידין אותו אר"שמואל ב' ר .7
 מגדולתו  אלא אומרין לו הכבד ושב בביתיך  נשיא מאי  רבי .8
 שמואל בר רב יצחק מייתי לה מן '   רמעבירין אותו' יוחנן או .9

 מעבירין עם יי והכא  אמ ליה בניי כי לא טובה השמועה  .10
 ון אותאין מחזירי נשיא ויר חג"מעבירין אותן ומחזירין ליה  א .11
 יהודה' אף מלקין אותו  שמע ר' דהוא קטיל להון   ריש לקיש או .12
 יוחנן' קם ליה ר>>  צבועה <<}}עהדוצ{{  ערק ריש לקיש ועזק ליה למגדל עסוט .13
ליה דמפתחא ' אמ>>   לתניאר[...]|ל לא נחית "שיאה אנקם עמיה ר יהודה  <<יאולא נחית לתני .14

 ליה' מ במגדל צבועה  איהיב
  טפחדא ידיה  ולא אזל קלהחוה בן לקיש טפח בואילו לא ה .15
 בתרויהון ואזל קלהון  כיון דשמע ריש לקיש אתא לקדמותא .16
 זלו נפק לאפרכיה דידיה  קרא לפניו אתיוחנן דא' כיון דשמע ר .17
 המקרא הזה אשר הלכו                         אלהים לפדות לו לעם .18
   מי אממה לבוראיך ולעשות לו שם  אמ ליה דייך                דו .19
 יאשיה שהוא' ני רבכספא ת יןבן דמייתיהוה מלק לאיל .20
 מדין מפניו אלא בארץעוואין ' ן אותו רמא לומד בכסף אין קור .21
 רא וחד מןיעו' יהי מוטל וטלית שעליו כמרדעת של חמור    ר .22
 א דטבריאכניש קדם בי רבנן הוו יתבין לעיין באורייתא .23
 ' רבנן לרד  אמ ההוא מאן תמני בכסףמחד מן אילין דעבר  .24
V                    V 

  
  
  

  . א בשולי הגיליון"בקו ונוסף בינמחק ] >>צבועה <<}}צדועה{{: 13שורה 
  .שולי הגיליוןא "ינוסף ב] >> לתניאר[...]|ל לא נחית "קם עמיה ר יהודה נשיאה א<<: 14שורה 

  



  23' עמ
  
^                    ^  

 ייימין מן קדמאזעירא נתחמי לעיין באורייתא דלית אינון קי .1
   קאים מן קדמוהי  תרגם לית אנאר זעירא אנא בפירוש לית אנא"א .2
 יעקב איש כפר גבוריא חד פסוק כי כנישתא אמרתא דקסרין .3
 וקילסוני רבנן הוי אחל לעין הקיצה זה זקן שהוא מתמנה .4
  תפוש זהבן דומם יודע היא לקרות אנא הואבכסף עורי לא כ .5
 ח אין בקרבו לא ידע כלום וכל רותמניימ וכסף ולא בכספא .6
  אלעזר  ביה'יצחק בר'  בעיין מילי דאורייתא הא ראין אותו .7
  ' וגוקיסרין  ויי בהיכל קדשו הס מפניוא דכנישתא מרדת .8
 אם יחטא איש לאיש ופיללו אלהים'  וגו} אם{ויי בהיכל קדשו  .9

 בית דין עושין פשרה ביניהם ואם יי יחטא איש מי יתפלל .10
 כי לא' אחד או' כי חפץ יי להמיתו  וכת' ו כתוב אחד א'לו וגו .11
  יתקיימו שני כתובים הללו עדע כי יצדאחפוץ במות הרש .12
   וכשנחתם גזר דיןאושלא נחתם גזר דין  עדיך כל בשר יב .13
 מפי עליון לא תצא' אחד או' כת'  בענן לך וגו} מעבור{סכותה  .14
 כיצד'  וישקוד יי על הרעה וגו' אחד או' הרעות והטוב  וכת .15
 קיימו שני פסוקים הללו עד שלא נתחתם גזר דינן מפי עליוןית .16
 'אחד או' גזר דינם וישקוד יי על הרעה כת' לא תצא  משנת .17
 אם תכבסי בנתר ' אחד או' כבסי מרעה לבך ירושלם  וכת .18
 מי כיי אלהינו'  אואחר' למה יי תעמד ברחוק  וכת'  אואחד' כת .19
  עד שלא נתחתםבכל קוראינו אליו כיצד יתקיימו כתובים הללו .20
 חי אני ' אחד או' דרשו יי בהמצאו  וכת' אחד או' כת'   וכו .21
 יימו שני פסוקים הללו   כתוב נאם יי אם אדרוש  כיצד נתק .22
 ' אחד או' שובו בנים שובבים ואשובה אליכם  וכת' אחד או .23
 אם ישוב לא ישוב  כיצד נתקיימו שני פסוקים הללו אלא  .24

V                   V  
  
  

  .נמחק בגרשיים] }אם{: 9שורה 
  .ניקוד] כי יצד: 12שורה 
  .נמחק בניקוד] }מעבור{: 14שורה 

  



  24' עמ
  
^                    ^  

  והנער שמואל הולך וגדל וטוב ויי עמו כל זמן '        עד שלא וכו .1
 גם עם יי '  בגדולה שנהם עמה"יקים בגדולה הקב>ד<שהצ .2
  גם עם אנשים .3

  
  

   .נוסף בין השיטין] יקים>ד<שהצ :2שורה 
 


