
  פרשה טו
  .3 שורה 44'  עמ – 8 שורה 42' עמ
  42' עמ
  

  ו"ט          פרשה                                      .8
   עשה משה              אשר            ויאמר שמואל אל העם יי   .9

  שני שדייך כשני עפרים  מה השדים הללו מלאות חלב כך'   וגו .10
  והדרה של אשהמשה ואהרן מלאים תורה  מה השדים כבודה .11
 מה השדים הללו אין'    כך משה ואהרן הודו והדרו של ישר .12
 אחד גדול מחבירו  כך לא משה גדול מאהרן ולא אהרן גדול .13
 ממשה     מה השדיים הללו כל מה שהאשה אוכלת התינוק .14
 ד ויגד משה"טועם  כך כל התורה כולה לימדה  לאהרן  הה .15
 ' לו שם המפורש   רלאהרן  את דברי יי     רבנן אמרין גילה .16
  בשר ודם אינו מתקןשמואל אמ' אבא בר זוטרא בשם ר .17
 רטייה עד שהוא רואה את המכה  אבל מי שאמ והיה העולם .18
 אינו כן  אלא מתקן את הרטייה  ואחר כך רואה את המכה .19
 וןעוישלח את ירובעל זה גד'   ד כי אעלה ארוכה לך וגו"הה .20
   הקיש שלשה קליבדן זה שמשון  יפתח כמשמעו            .21
 עולם כשלשה אבירי עולם  שהיו         מפרנסין את ישראל .22
   ללמדך שכל שלשה                ושלשה שיעמדו בביתבשעתן .23
  יהיו בעיניך כמשה וכאהרן ושמואל    ירובעל'דינן של ישר .24
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   43' עמ
  
^                    ^  

   יפתח בדורו רו כאהרן בדורו  ודבדורו כמשה כדורו  נתן ב .1
  כשמואל בדורו ולא עוד אלא שבית דינו של ירובעל ושל בדן .2
  תחפישקול כבית דין של משה ובית דינו של אהרן ובית של  .3
 שקול כבית דינו של שמואל     אמ ריש לקיש אל תאמר  מה .4
 זעירא קיים הייתי למוד תורה אין' אל תאמר אילו היה ר'  וגו .5
 ברכיה מייתי לה מן הכא ויהוי' לך אלא חכם שבדורו   ר .6
 נגיד לאהרן  וכי לאהרן היה נגיד  אלא מלמד שאילו אהרן קיים .7
 סימון מייתי לה מהכא אהרן ובניו' היה גדול ממנו בדורו     ר .8
 מקטירים על המזבח  וכי אהרן ובניו היו אלא מלמד שאילו .9

 ' הילל בשם ר'       ראהרן קיים היה צדיק גדול הימינו בדורו   .10
 הילל בר נחמני מייתי לי מהכא ויגשו כל הקהל השבים מן השבי .11
      מימי יהושע בן יכאן אלא מן השב'    בימי יהושע אין כת .12
  מפני אדם בשעתו   רבנן מייתי לו מהכאדיקנון אתה צ .13
 ופינחס בן אהרן הכהן הראש הוא עזרא וכי אהרן היה .14
 רא גדול הימינו כדורואמ שאילו אהרן קיים היה עז .15
 שמואל' ירמיה בשם ר' ועתה התייצבו ואשפטה אתכם  ר .16
 ד"ה בעמידה  הה"בר רב יצחק מגילת בית המקדש מסר הקב .17
 ואתה פה עמוד עמדי   עמד משה ומסרה ליהושע בעמידה .18
 ויהושע לזקנים בעמידה  ויאסוף יהושע כל שבטי ישראל .19
 נביאים בעמידהלויתיצבו לפני האלהים  עמדו זקנים ומסרוה  .20
   עמדו נביאים ומסרוה לדוד בעמידה  ולית להו קדמי  עמד .21
 דוד ומסרה לשלמה בנו בעמידה  ואתה יי חניני והקימני .22
    מלמד שנתנה להדרשואשלמה  ואשלימה להם הכל בכתב .23
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  44' עמ
  
^                  ^  

  מיד יי מלמד שנתנה במסורות   עלי השכיל  מלמד שנתנה ברוח .1
  יונא ברוח הקדש נאמרה' מנחמנא בשם ר' קדש         רה .2
  נית כל אשר היה ברוחו עמוובתב .3

  
  
  
 


