
  פרשה יג 
  .12 שורה 39' עמ – 8 שורה 35' עמ
  35' עמ
  

  ר"             ויקבצו המצפתה וישאבו מים  אב    "פרשה י .8
   ולאה סימון לא שילה הוא המצפת                                  .9

 המצפתה שילה  אלא תסקופה יוצאה מתוך תחומא של יהודה .10
 נוי    וישאבו מיםלתוך תחומה של בנימן  ועליה בית המקדש ב .11
 מים  וישפכוכו אלא מלמד                ששאבו דברי תורה בשא .12
 לפני יי וכי לפני יי                    שפכו אלא מלמד ששפכו לבן  .13
 יהודה ' תשובה כמים                         ואמרו שם חטאנו ליי     רב .14
 טףעב יצחק מלמד שתתשמואל בר ר' נחמיא          בשם            ר' ור .15
 אמ לפניו רבון העולמים כלום אתה תובע ' שמואל בחלוקן של ישר .16
 אומרים חטאנו לפניך' חטאתי לפניך וישר' מן האדם אלא מי שאו .17
 אין אתה מוחל להם      ויאמרו שם חטאנו ליי ויקח שמואל .18
  חנינא לעולם אין בהמה ניתרת אלא ר"ר יוסי ב"טלה חלב אחד א .19
 יוחנן בן אריה מייתי לה מהכא  אז יבנה'    רעל ידי נביא  .20
 יהושע מזבח אין לי אלא בגלגל בגבעון מניין   ויהי בלילה ההוא .21
 ר אבא בר כהנא שבע עברות נעשו בפרו"א'       ויאמר לו יי וגו .22
 של גדעון  עצי אשירה אבנים מוקצה נעבד זר בלילה ומחוסר .23
 טלה חלב אחדאין לי אלא גדעון  בשילה מניין  ויקח שמואל  .24
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  36' עמ
  
^                  ^  

  ר יוסי מן הדין לית את שמע מינה כלום  והיכא דאמרת"א .1
  ויהי'        דאהא מדשמואל ותשובתו הרמתה כי שם ביתו וגו .2
 ר אבא בר כהנא שלש מלחמות"א'  שמואל מעלה העולה וגו .3
 'ושלשתן עש'   ה שהוא עושה לישר"של מהומה הבטיח הקב .4
 והשנייה'  מם יי לפני ישרולהם ראשונה בימי יהושע ויה .5
 ביד סיסרא ויהם יי את סיסרא   והשלישית בימי שמואל .6
 סימון מוסיף' וירעם יי      ר' ופלישתים נגשו למלחמה בישר .7
  בבית ביום ההוא יהיה תרתין ויהם יי את מחנה מצרים .8
 אבא' סימון לשעבר  ואמ ר' ין מהו דאמ ר יי   ולא פליגתמהומ .9

 ' בר כהנא לכשתבא בהן      ויאמר יי אל שמואל שמעתי וגו .10
 גם אותי מאסו אמ לו בו ר שמעון בן יוחי אתם מאסתם "א .11
 למאוס במלכות שמים ובמלכות בית} לראות{כשלשה  הן עתידין  .12
 דוד ובבניין ירושלם  אימתי מאס                 בשלשתן בימי .13
 ד אין לנו חלק בדוד                   ולא נחלה בבן ישי"רחבעם הה .14
 ראה        ביתך בית דוד   זה'  זה מלכות בית דוד  לאהליך ישר .15
 ר שמעון"היך      את המקדש אל תיקרי לאהליך אלא לאלבניין בי .16
 בתשובה רואין סימן טוב לעולם עד שיחזרו ' בן מנסיא  אין ישר .17
 אל יי ובקשו את יי ואת דוד'  ואחר בני ישרד"ויבקשו שלשתן הה .18
 מלכם   ובקשו את יי אלהים זו מלכות שמים  ואת דוד מלכם זו .19
 ו זה בניין בית המקדשמלכות דוד   ופחדו אל יי ואל טוב .20
 שמואל בר רב' ירמיה בשם ר' הונא ור' ר'  וימאנו העם לשמוע וגו .21
  לשמעוימאנו העם' עד אנה מאנתם לפיכך כת' יצחק לפי שכת .22
 עד אנה' א הקישו ראשו של חבל לסופו   לפי שכתחא' הונא ור'   ר .23
 קימאנו העם לשמוע  לחד קצר דאישתבו' מאנתם  לפיכך כת .24
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  37' עמ
  
^                    ^  

  ליה אימיה חד ברא והות מובלא ליה לאמוני וערק   מובלא לבי .1
   ליה וה עריק  אמרה כל קומי אנא מלפאהכנישתא וערק  ו .2
 ל הילך"אומנותיה דאבוי     אזלא ויהבתיה לחבריה דאבויי   א .3
 אלפי אומנותיה דאבוי הוה מעייל ליה והוה אמרה ליה חליש .4
 חלישא חליש רגלוי ופליג רגלוי והוא מ מיתה והורישיה דכך .5
 רישיה אזל טעין ליה גב אימיה ואמרה הלא תסיא קברא .6
 עד אנה לפיכך'  על אומנותיה דאבוי   לפי שכתליה דעבר .7
 'וימאנו העם      ויאמר שמואל אל העם לכו הגלגל וגו' כת .8
 מי היה הגון לדבר ויהי איש מבנימן  דכוותיה והנערה אשר .9

 וירא אלהים את בני' תיטב  ומי הגון לדבר איש יהודי וגו .10
 מי היה הגון לדבר ומשה היה רועה   דכוותיה רבי'  ישר .11
 'ברי מוסיף תרתי   והוא לחץ את בני ישר' יהושע בריה דר .12
 בחזקה בחירופין ובגידופין  מי היה הגון לדבר ודבורה אשה .13
 מי היה הגון'  ויאמרו כל אנשי יבש גלעד וגו' נביאה  ודכוות .14
 ל משכמו "לדבר ויפתח הגלעדי   ולא היה כן יכול מכל  ת .15
 היה איש יפהוכאבשלום לא ' ומעלה גבוה מכל העם  ודכוות .16
 ל ושקל את שער ראשו  מאתים שקלים באבן"ול מכל תיכ .17
 מר בכידון  והלא כדים כדיםר חנינא כחרובות ואין תי"המלך  א .18
 ר חנינא כשעליתי מן"היה עשוי והוא תמר כחרובות קטנה   א .19
 הגולה נטלתי חרוב ופצעתיו ומשך מלא כף ידי דבש}  הת{ .20
 יעבר בארץ שלישההדא אמרה ביומיהון אישתני עלמא    ו .21
 ותעננה ותאמרנה כי'   עלה העיר וגוהמה עולים במ} יי{ברמתה  .22
   אי אתם רואים ענן קשור'ר יעקב או"בירי ב' יוחנן ור' ר'  וגו .23
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  38' עמ
  
^                  ^  

  א ענן כמה דאת אמ ויש אשר יהיה הענןעל פתחו  אין יש אל .1
  הכל האריך הזה למ'   און אותו וגו    בבאכם העיר כי תמצ .2
 'שהיו מביטות ביופיו של שאול ולא היו שבעות ממנו  דברי ר .3
  שאיכן  והלא הדין' את עושה בנות ישרנמצ' יוסי או' יהודה  ר .4
  מאשה שאינה ראויה לו כך אי איפשראיפשר לאיש לזזו עיש .5
 שה לזוז עיניה מאיש שאינו ראוי לה   וכל אורך זה למהלא .6
 ה כעת מחר אשלח אליך"מלמד שלא הגיעה השעה שאמ לו הקב .7
 ישמעאל אמ' ישמעאל  דר' ר שמעון תפתר כר"א'   איש וגו .8
 ואכלת ושבעת וברכת את יי' הטוב והמטיב מן התורה  דכת .9

 אלהיך  זו ברכה ראשונה  על הארץ הטובה זו ברכה שנייה .10
 אשר'  ההר הטוב הזה והלבנון  וגו' ונה ירושלם  וכן הוא אוב .11
 לאחריה' בתורה לפניה ואין כת' נתן לך  אשר גמלנו כל טוב כת .12
 לאחריו ואכלת ושבעת וברכת מניין ליתן את האמור' מה כת .13
 יונתן' שמואל בשם ר' זה  ואת האמור של זה כזה  רשל זה כ .14
 ו והוא שם שנאמכשם שם לגזירה מה שם האמור בתורה לפני .15
 ישמעאל' בתורה לפניו   עד כאן כר' במזון לאחריו הוא השם שנ .16
 ישמעאל מקל וחומר  ומה מן התורה שאינה' יוחנן בשם ר'   ר .17
 טעונה לאחריה טעונה לפניה  מזון שהוא טעון לאחריה אינו .18
 דין שטעון לאחריה   עד כאן מזון תורה  מה אם מזון שאינו .19
 ו תורה שהיא חיי העולם הבא אלא לחיי שעה טעון לפני .20
 'יצחק או' נתן ר' יצחק ור' והעולם הזה לאכול לא כן שכן    ר .21
 וברך את' נתן או' כי יברך הזבח ואחר יאכלו הקרואים   ר .22
 לחמך ואת מימיך  אימתי קרוי לחם עד שלא אכלו   אמ רבי .23
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  39' עמ
  
^                    ^  

  א רעב לא כל שכןאם בשעה שהוא שבע מברך בשעה שהו .1
  וחד איתעביד מנהון שלשה שאכלויבעי בהדא תלתי קראו' ר .2
 'כאחד או כשלשה שאכלו זה בפני עצמו ואז תעבדינון כשלש .3
 ר שמואל"שאכלו כאחת אפילו האמצעי מברך תחילה וסוף  א .4
 בר אבודימי לא למדה תורה לאחר אלא ברבים אבל בינו לבין .5
 שאר כלה נעשה כל בשיר אבא מריה"עצמו אינו מברך  א .6
 א אמרה אכל פירות ספק שלאמצות שבתורה אכל דמאי  והד .7
 ברכיה מכאן שגזרו על' ר שמואל אחוי דר"בא ותיקנו מזמנין  א .8
 דמאי רוב העם הכניסו לבתיהון והדא אימרא כותי בישראל .9

 אבא תפתר כאן' מזמנין עליו וכותי לאין בספק הוא  דאמ ר .10
 ' הרי הוא כגוי  דברי רלכל דבר  דתניא כותי' כותי דשר .11
  לכל דבר' כותי כישר' ג או"רשב .12

  
 
 


