
  פרשה ט
  .3 שורה 30'  עמ – 8 שורה 27' עמ
  27' עמ
  

 ר פינחם בשם רבי"       ירעם יי בקולו נפלאות א' פרשה ט .8
                        אבן ראית מימיך אדם אחד יוצא מן הצפון .9

  ואדם אחד יוצא מן הדרום ומזדווגין זה לזה אילולי שעשו סיממא .10
  הן יוצאין בשעהושני' ביניהון   כך משה במדבר אהרן במצר .11
   שיחסן הדיבר אתה מוצא בשעהאחת ומזדווגין זה לזה אילולי .12
  ה לאהרן לך לקראת משה המדברה חזר ואמ למשה"שאמ לו הקב .13
 ה אמ לאהרן"הנה הוא יוצא לקראתך אינו כן אלא בשעה שהקב .14
 ד"לך לקראת משה המדברה שמע משה בדיבור אחר ויצא  הה .15
 ר יודן כתיב"בקול אחד  אירעם יי בקולו נפלאות שניהם יצאו  .16
 לוי בשם ריש לקיש האיילה הזה' ההרים הגבוהים ליעלים ר .17
 ן לה נחשה עושה מזמי" והיא מתקשה ומה הקבאיבריה צפופים .18
 ה עושה"ונושכה  ואיבריה מתרפים  וכשהיא יולדת מה הקב .19
  עושה גדולותד ד"ראפת  הה}פ{ממציא לה עשב והיא אוכלת ומת .20
 שמעון האיילה זו איבריה תשים והיא ' לוי בשם ר' ולא נדע  ר .21
 ה עושה"אה מחיה רעה מה הקבמבקשת לשתות מים ומתייר .22
 ה ומקשת ברגליה ומקשת ברגליה וחיימכניס בה רוח תזזית  .23
 ר אלעזר הנחש" גדולות ולא נדע   אשהד עו"רעה שומעת  הה .24

V                    V 
  

   .ניקוד] אבן: 9שורה 
  .נמחק בניקוד] ראפת}פ{ומת: 20שורה 



  28' עמ
  
^                    ^  

 ה"מכוין מיטתו של אדם הזה כשהוא ישן על מיטתו ומה הקב .1
 עושה מכניס בה רוח תזזית ומפשיט ברגליו ולובש כלים והנחש .2
 ה"ר אלעזר הקב"ד עושה גדולות ולא נדע  א" ההשומע ובורח  .3
 יודע נפלאות שהוא עושה לבריותיו  ובריותיו אינן יודעים .4
  הולךלשה קולם עמהם      תניא שה עושה"פלאות שהקבנ .5
 מסוף העולם ועד סופו  והבריות בנתיים ואינם מרגישות  ואילו  .6
 הן  היום והגשמים והנפש בשעה שהיא יוצאה מן הגוף .7
 את סבור שהיום הזה שף עם' יהודה בן אלעאי או' היום מניין  ר .8
 הרקיע אינו אלא נוסר ברקיע     ומניין הגשמים תהום אל תהום .9

 ס היה>ח}<.{פינ' שמואל אחוי דר' לקול צינוריך    הנפש מניין רקורא  .10
 מילא וגנח} יתיה{בסיכנין וסלקין חבריא ונקרא יתיה אתא  .11
 אחוי דההוא גברא מתברא ארזיןאמ שמעתון קליה דנפשין ד .12
 ין הכא ולא ידעיתון   בר קפרא אמומעקרין אילנין ואתון יתב .13
 דבר מדבר ואתה שאינו נראה נראה את שאינו מ"עשה הקב .14
 נראה נראה מניין  וכל העם רואיםומע שאינו שאינו שומע ש .15
 את הקולות  את שאינו שומע שומע מניין הנה האבן הזאת .16
 תהיה לי לעדה כי היא שמעה את כל אימרי יי  את שאינו מדבר .17
 מד משהמדבר מניין ויפתח יי את פי האתון  ויאמר יי אם יע .18
 בזה זה לוי וזה לוי' בזה כת' אתה מוצא מה שכת' ושמואל וגו .19
 ויהודה וזה מלך' זה בנה מזבח וזה בנה מזבח זה מלך על ישר .20
 הנניהקריב זה בקריאה וזה בקריאה זה כ זה הקריב וזה .21
 וזה בהנני  ויקרא יי אל שמואל ויאמר הנני  תמן תנינן עלי .22
 על עלי ודבר אלהכהן מבפנים ובן לוי ישן מבחוץ  קפץ דיבור  .23
 דא עגלתא תמימתא יוחנן כהר"שמואל  ויקרא יי אל שמואל א .24

  
  
  

  .  ג האות"תוקן ע] ס>ח}<.{פינ: 10שורה 
  .נמחק בניקוד] }יתיה{: 11שורה 



  29' עמ
  
^                    ^  

  מפרי פי'  ויבא יי ויתיצב ויקרא כפעם בפעם שמואל שמואל וגו .1
  ה לראובן אתה"הקבר שמלאי אמ לו "א'  ן ישבע בטנו וגואיני .2
   וישמע ראובן ויצילהו מידםההתחלת בהצלת נפשות תחיל .3
  ד את"חייך שאין מפרישין ערי מקלט תחילה אלא מן תחומך  הה .4
  ה ליהודה"לוי אמ הקב' ר יהושע דסיכנין בשם ר"א'  בצר במדבר וגו .5
 אתה הצלת נפשות מן האור ויוסף מן} אתה אמרת וידעת היום{ .6
 לך חנניה מישאל ועזריה מן האור ודניאלהבור חייך שאני מציל  .7
 ה למשה אתה"לוי אמ לו הקב' יהושע בשם ר'  ר  מן הבור אריות .8
 בוחייך אני אכת'  אמרת וידעת היום והשבותה אל לבבך וגו .9

 יהושע דסיכנין בשם' כמשה     ר' עליך לא קם נביא עוד בישר .10
 ה לרחב אתה אמרת כי יי אלהיכם בשמים ממעל"לוי אמ הקב' ר .11
 שיהא שמה בשמחה ממעל ואתה אמרת ולא חזו עיניך'  וגו .12
 ד נפתחו השמים"חייך שבנך רואה את שלא ראו נביאים הה .13
 ה לחנה מתחילה בריותיי קלסני"לוי אמ הקב' יהושע בשם ר' ר .14
 ד  כה"אדם בפסוק זה חייך שבנך עומד ופותח בפסוק זה  הה .15
 שעהר אבהו ב"אמר יי צבאות פקדתי את עשה לך עמלך    א .16
 שהלך עבר מלך הכושי להעלות את ירמיהו מן הבור  מהו אומר לו .17
  אמ ירמיהו הלואי היה לי חד סולםשים נא כל מי הסחבות והמלחים   .18
 }בנחל{ותורידם ' ה סולם אתה מבקש לזקנותך  לא כן כת"אמ לו הקב .19
 יהושע' בחבל וגו  אף וימשכו את ירמיהו מן הבור בחבלים        ר .20
 ה למשה אתה אמרת כי יבא אלי"לוי אמ הקב' דסיכנין בשם ר .21
 ורא יפיה יפיה בה  אף כשתהא צריךהעם לדרוש אלהים  וצריך לב .22
 'ד ובבא משה אל אהל מועד ודבר אתו וגו" ההא אצלידיטב .23
 חייא אברהם אברהם יעקב יעקב משה משה שמואל' ר' רפי .24

V                    V  
  
  

  .נמחק בניקוד] }אתה אמרת וידעת היום{: 6שורה 
  .נמחק בניקוד] }בנחל{: 19שורה 



  30' עמ
  
^                  ^  

  לו למדו ואין' ו בן יעקב אואליה'  חיבה לשון זירוז   רשמואל לשון .1
  ם ואין דוד שאין בו כיעקב ואמ דוד שאיןהדוד שאין בו כאבר .2
  שהיו בו כשמואל} שאין{ כמשה ואין דוד כן .3

  
  

 .נמחק בניקוד] }שאין{: 3שורה 


