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  39' עמ
  
^                    ^  

  ד"פרשה  י                                                        .12
  '           כי לא יעשה יי אלהים דבר וגו .13
 'זה יוסף ויאמר יוסף אל פרעה כי לא יעשה יי אלהים דבר וג .14
 א כי לא" רזא גלי   דזה דניאל איריין דניאל בחזווא דלילא .15
 'יעשה   יי אלהים דבר זה משה כחצות הלילה אני יוצא וג .16
 פילו כי מותדנא כי לא יעשה זה אלישע והדא "          ד .17
 א כי לא יעשה יי אלהים דבר דתנינן בארבעה"ימות    ד .18
 פרקים הדבר מתרבה  כי לא יעשה יי אלהים דבר  זה אליהו .19
  בן נמשי  תמשח למלךיהואת וויאמר יי אליו לך שוב לדרכך  .20
 א כי לא יעשה יי אלהים דבר  זה אחיה השילוני"ד'  וגו .21
 א כי     לא" הנה         אשת ירובעל  ד}א{ויי אמר אל אחיה  .22
 יעשה יי אלהים דבר זה             שמואל ויי גילה את אוזן .23
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  40' עמ
  
^                    ^  

  רב חנא בר אידי  בעי לשעבר'   מחר אשלח לך איש וגוכעת  .1
  ה מפליג עצמו משיגיע"לאו אלא שלא יגיעו את הקץ הקב .2
 ה מפרסם עצמו        ויגש שמואל אל שאול"את הקץ הקב .3
 לוי' יהושע דסיכנין בשם ר' ר'  ויען שמואל את שאול וגו .4
 ה לשמואל שמואל אני מראיך דבר שאין אתה"אמ לו הקב .5
 ימתי הראהו בשעה שאמ מלא קרנך שמן  ויאמררואה  א .6
 'יי אל שמואל אל תבט אל מראהו  למה שהיה קפדן  ודכוותי .7
 לוי' יהושע דסיכנין בשם ר' ר'  זה דבר אשר יקשה מכם וגו .8
 ה למשה אתה דן קשות אני מביא לפניך דין" אמ לו הקב .9

 'ד ויקו"ואין אתה יודע לשומעו  ההשתלמידך יודע לשומעו   .10
 חנן בשם' סימון ור' יודן בר' אבא בשם ר' פטן   רמשה מש .11
 ת  ושלום לאותופר' חגי בשם ר' בר רב יצחק  רשמואל ' ר .12
 צדיק שאמר בלשון הזה אלא אמר דבר שאני יכול לשומעו .13
 ו דבר שאיני יכול לשומעו והשמעתיו לאלהים  וירםושמעתי .14
 שוקא ושופא   ריש לקיש' אלעזר או' הטבח השוק והעלה  ר .15
 שוקא ואליתא  ויקח שמואל   את'  והחזה רבנן אמרשוקא .16
 הפך  לא היתה שאול ויהוא שנמשחו מו'   השמן וגופר .17
 מלכותם מושכת דוד ושלמה שנמשחו מן הקרן נמשכה .18
  נשיקה תפדת בר מן תלתאנמלכותם  וישקהו כל נשיקה      .19
 נשיקה של גדולה ונשיקה של פרקים   נשיקה שלושל פרישה  .20
 'רפה לחמותה  נשיקה של גדולה ויקח שמוותשק ע'   פריש .21
 נשיקה של       פרקים וילך ויפגשהו בהר' את       פר השמן וגו .22
 תנחומא אמ אף נשיקה'                   האלהים וישק לו        ר .23
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  41' עמ
  
^                    ^  

  רובתו היתה   כלכתך היוםקיעקב וישק יעקב לרחל ' של קריבות  ר .1
  יונתן הוו יתבין ואתא חד גבר ושאל להון מה' נאיי וריי' מעמדי  ר .2
 ו של יהודההיום מעמדי  והלא קבורת רחל בחלקלכתך ב' הוא דכת .3
 יונתן אסף חרפתי ואחר' יינאי ור'  בתחומו של בנימן    אמ רוצלצח .4
 הן באין מקבורת רחל ואתה הולך והן באים  ואתה מוצא אותך .5
 ל מהו ויקש דבר איש יהודה מדבר איש"אבגבול בנימן בצלצח     .6
 ל אילו שולחין כתבים אל דוד ואילו מקבלים כתבים מדוד"א'  ישר .7
 יוסי הגלילי' צלצח   ר להם אחיי אתם עצמי ובשרי אתם  כ  אמ .8
 בצלצח על מה שאמ לזקן ומלכים' עקיבא או' ו של יום  רצלעת' או .9

 הם נחש העמוניויעל נחש העמוני  ויאמר ל'     יך יצאו וגוצמחל .10
 לוי אמ אילו מקדשין מקלעין שהן' סימון ורבנן  ר' לוי ור'   ר .11
 סימון אומ' ר'  מד עיניהם של ישרשהן מח' של ישר .12
 רבנן אמרין זה ספר תורה'  שהן גלגל עיניהם של ישר' של ישר .13
 עתה המלך המתהלך'    ואקרע מתוכו לא יבא עמני ומאבי וגו .14
 ופלין  זקנתי ושבתיכברים שהן מזה אחד מחמשה ד'  לפניכם וגו .15
 רזד  עצמיי וגרמיי          הננו ודיני סהדי ועדי  פרא ועימשפט .16
 ר אבא בא וראה כמה קשה הגזל  ששני"א'  ענו בי נגד יי וגו .17
 גדולי עולם הוצרכו להתווכח  משה ושמואל  משה  לא חמור .18
 ייהושע דסיכנין  וכ' חנינא בר שלא ור' ר'      אחד נשאתי  וגו .19
 מה הניח משה לפיקחים ולגנבים  אלא אמ משה בשעה שהיו .20
 מתנודדים ממסע          למסע לא אמרתי לאחד מהם טול' ישר .21
 כלי זה בידך         כלי          זה על חמורך  אלא נשאתי אני .22
 דאת        אמר ויקח משה את אשתו ואת} זאת{וטענתי כמה  .23
 שהוא הולך לעשות צורכיר  יודן גדול הדור      בשעה "בניו  א .24
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  42' עמ
  
^                    ^  

  יבור ברם הכא צריך ליטול את החמור  לא משום צציבור מהו .1
  ר לוי הגואל הראשון"ויקח משה את אשתו ואת בניו        א .2
  כך גואל השיני וזה גואל ראשון ויקח משה  וירכיבם על  .3
 ר"גואל אחרון עני רוכב על חמור  ואשיב לכם   אהחמור  אף  .4
 יוסי עשיר גדול היה שמואל שאילו תבעו מידו ספיקה היה .5
 כאן אלא' עדים אין כת} ועד{בידו להחזיר ויאמר להם עד יי בכם  .6
 ה אתם מעידים בו על מה שבגלוי ואני מעיד "עד  אמ להם הקב .7
 עליו על מה שבסתר .8
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