
  פרשה י
  .13 שורה 32'  עמ– 3 שורה 30' עמ
  30' עמ
  

       ויאמר יי אל שמואל הנה אנכי עושה דבר' פרשה י .3
 שמואל בר נחמני משביית הארץ'   ר'      בישר               .4
 מהו ולא כהה בהם לא גער בם לא שבעתי'  עון אשר ידע וגוב .5
  קדמוהילהחייא מע' לבית עלי  רב כהנא הוה אתי מעלי והוה ר .6
 חייא בר אבא לא כעס דפסיא קדם רב כהנא  אמ ליה' כיון דחסו ר .7
 ידע' ל לית ר"חייא בר אבא נהיגין בבבל מצערין דבר מצבין  א' ר .8
 זבח  אם יתכפר עון עלי ב'שאני ממשפחת עלי באתי שכת .9

 ומנחה הוא דאין מתכפר  אבל מתכפר בתפילה  ועלי עלוי והאריך .10
 לא             ויגדל שמואל סאחקין במויימים עד דמתעבדין כאפרו .11
 ל משנפל ארצה לא הפיל מכלסימון אפ' ר יהודה בר"ויי עמו  א .12
 במחיצתי         וישכבי  לשאול מחר אתה עמ' דבריו  שכך או .13
 ויקרא עלי אל שמואל כה יעשה אלהים וכה' שמואל עד הבקר וגו .14
 ך יורשיןיוסיף אמ לו כשם שאין בניי יורשין גדולתי  כך אין בני .15
 הוא וזר הוא רץ א'  מקומך  ואמ לו שמואל את כל הדברים וגו .16
 אבא אבוי דשמואל'   וגוב בעיניו יעשה   וידע כל ישר ארץכטו .17
 יהודה בן בתירא' בר אבא הוה מתעסק באטכסא  ושלח גבי ר .18
 ל ולא"בעוי בהוא מילתא א' ל לית ר"א מן עמיה אלנציבין כתב .19
 ל לית את "יימנא סגי ממונא  אל לית מילתא ה"מילין הוון א .20
 וידע כל'  נשיא דכתיימנת במילתיה עליך תזכי למקמא ברה .21
 למקמא שמואל בר אבא    ויוסף} >א}<ה{למקומ{וזכין '  מדן וגו' ישר .22
 ה"לוי בכל מקום שהקב' ברכיה בשם ר' אמר להראה בשילה  ר .23
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  31' עמ
  
^                    ^  

  וישמעו פלשתים'  בשילוה כת'} כת{בתוך שילה נגלה  תנינא  .1
  הים האדיריםאוי לנו מי יצילנו מיד האל' ועה וגואת קול התר .2
  הם אמרועד כאן אמרו הכשרים שבהם  אבל הרשעים שב' וגו .3
  אמרו עשר מכות'  הים המוציא אתכם מארץ מצראלה  הם האל .4
  ריים במצרים ועשר על הים ועשר מכות כילההביא על המצ .5
  ה "בעמו במדבר אין לו עוד מכה אחרת  מעתה אמ להם הקב .6
  אתם אמרתם אין לי עוד מכה אחרת חייכם אני מביא עליכם .7
   על האשדודיםד ותכבד יי"ראת מעולם ההמכה שלא נהיית ולא נב .8
 עכבר יוצא מן התחום ושומט את בניהיה יושב בטחור ו' וגו .9

 א חזרו לעשות להם ספלים"ד ותכבד  ד"מעיין ויורד לו לתהום הה .10
 והיה העולם את' חו של מי שאמלספל אני שלו' היה עכבר או .11
 בריתו תן כבוד למי שבראך והיה הספל נבקע ועכבר עולה .12
 ד ותכבד יד"ט את בני מעיין ויורד לתהום  ההמן התהום ושומ .13
 מיזה לא אומ זה ו' בי דברים מי שאוכל הפרשה עירו'   יי וגו .14
 'ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני וגו' דכוותזה ו' זה לא או' שאו .15
 ה מכתיב עליו לדעתה  שמשידע שכלתו היא לא יוסיף "והקב .16
 עד כאן'  עוד לדעתה  ודכוותיה באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגו .17
 'אמ מרגלים  ויהס כלב וגו'  אמר יהושע אפם כי עז העם וגו .18
 זה לא ' זה  ומי שאו' זה לא או' רים זה שאוכל הפרשה ערובי דב .19
 אני סבור מי שאומר'  זה  ודכוותיה ועתה נפשינו יבישה וגו' או .20
 ה"ועתה נפשינו יבישה  והקב' מהן או' זה  על ישר' זה לא או .21
 להם בואו וראו על מה מתרעמין בניי עלי' מפייס לאומות ואו .22
 בושש רכבוודכוותיה מדוע ' והמן כזרע גד וגו}  כזרעוהגד{ .23
 לבא עד כאן אמרה אמו של סיסרא מדוע אחרו פעמי מרכבותיו .24
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  32' עמ
  
^                    ^  

  אמרה אשתו חכמות שרותיה תענינה עד כאן אמרו  כלותיה .1
  דברים שאמרה אמו של סיסרא  נתגלו הלא ימצאו יחלקו שלל .2
  לדבורה ברוח הקדש  כן יאבדו כל אויביך יי  ודכוותיה מיכה .3
  'הו חזקיה מלך יהודה וגוורשתי היה נביא            המיתיהמ .4
  עד כאן אמרו כשרין שבהן אבל רשעים שבהן אמרו וגם איש .5
 וישלח המלך יהויקים'  שמעייהו וגוי  אורייה וכומתנבא בשם י .6
 שם שנתנבא אוריאמרו כ'  ת אוריהו בן שמעיהו וגואו אויוצי'  וגו .7
 כך נתנבאו ירמיהו וכשם שאוריהו נהרג כך ירמיהו צריך ליהרג .8
 אך אחיקם בן שפן היה את ירמיהו  וכל הפרשה כולה עירובי .9

 'דברים  מי שאמ זה לא אמ זה  ודכוותיה שימני כחותם על לבך וגו .10
 ה אמרו העולם  ורוחכי עזה כמות אהב' עד כאן אמרה כנסת ישר .11
 הקדש אומרת רשפיה רשפי אש שלהבת יה הא כל הפרשה עירובי  .12
  דברים מי שאמ זה לא אמ זה .13

  
 
 


