
  פרשה יח
  .12 שורה 50' עמ – 6 שורה 48' עמ
  48' עמ
  
^                    ^  

  לכן יכיר מעבדיהםח    "פרשה   י                                 .6
 ה                             נפרע מאומה"ר חנינא אין הקב"א .7
 ד ביום ההוא יפקוד יי על"עד שיפרע משרת של מעלה הה .8
  האדמה באדמה   כך ויראו בניצבא מרום במרום  ועל מלכי .9

 האלהים את בנות האדם  ואחר כך ויאמר יי  אמחה את האדם .10
 כך כתחילה  ויבא עמלק  ואחר כך זכור את אשר עשה לך .11
 ר אחא על פקדונות אני כמי"כה אמר יי צבאות פקדתי  א .12
 שהפקיד אצלו  חבילה של מצות  לפיכך ויי פקד את שרה אבל .13
 כך כה אמר יי צבאות  פקדתיעמלק פקד אצלי חבילה  לפי .14
 כדלעיל'  ה  לחנה כו"לוי  אמ הקב' יהושע דסיכנין בשם ר' ר .15
 ק משלמך בטלאיםישמע שאול את העם עד שלא מלך בבדו .16
 הונא' בנייא בשם ר'       ויבא שאול עד עיר עמלק וירב  ר .17
 מכפרתוהתחיל מרב כנגד עגלה ערופה  אמ זה הורג וזה נהרגת  .18
 ה  אמ לי לך והכית את "  מריב כנגד הקבורבנן אמרין התחיל .19
 אם אדם חטא בהמה מה חטאת  יצאת בת'   עמלק מאדם וגו .20
 קול ואמרה אל תהי צדיק הרבה יותר מבוראך     ויאמר שאול .21
 ר אלעזר יתרו עשה"עשה חסד  א' וכי עם כל ישר'  אל הקיני וגו .22
 שכרו כ' סימון או' חסד עם משה  קראן לו ויאכל לחם      ר .23

V                    V  
  



  49' עמ
  
^                    ^  

  האכילו  וגם דלה דלה לנו  וישק את הצאן     ויחמול שאול והעם על .1
 ר יהושע בן לוי כל"א'    אגג  זה דואג שהיה שקול כנגד כל ישר .2
 מן על האכזר  סוף שהוא אכזר על הרחמנים  להלן הואשהוא רח .3
 ל  והעםומול שאואת נוב עיר הכהנים הכה לפי חרב  והכא ויח'  או .4
 על אגג   ורבנן אמרין כל מי שנעשה רחמן על האכזרים סופו .5
 ליפול בהם  מה טעמא ויפול שאול ושלשת בניו    כי חטאת מרי .6
 ר שמואל בר נחמן כל שהוא הולך אצל הקוסם   ממרין דבריו של"א .7
 מאי טעמא כי חטאת קסם מרי  הפצר  גורם אומר}  אכ{ה  "הקב .8
 יסוב שמואל ללכת ויחזק בכנף מעילו ויקרעוצרה לעצמו       ו .9

      רב ושמואל אמ כנף מעילו של שאולקרענלו משל מעילו שמ .10
 וחד אמ כנף מעילו של שמואל  שכך דרך צדיקים מצטערין .11
 בזמן שאין נטיעתן משתבחת        ודכוותיה ויתפוש אחיה בשלמה .12
 החדשה אשר עליו ויקרע לשנים עשר קרעים     רב ולוי חד אמ .13
 שכן} דרך{הוא שמלתו של אחיה  וחד אמ שמלתו של ירבעם  כל  .14
 שדרך צדיקים מצטערין במקום שיש מחלוקת במלכות בית דוד .15
       ודכוותיה ויאמר הגואל לבועז קנה לך וישלוף נעלו  של מי .16
 ר שמואל"רב ולוי חד אמ נעלו של בועז  וחד אמ נעלו של גואל  א .17
 ותיבועז  שכן דרך הלווה להבר נחמן ניראין הדברים נעלו של  .18
 ן ערבון   ולא עצר כח ירבעם  ויפגהו  אתה סבור שהואנות .19
 'יוחנן וריש לקיש  חד א' ירבעם   ואינו אלא אביה  ולמה ניגף  ר .20
 ריש'    ועמכם עגלי הזהב אשר עשיתם  וגו' שחסדו ברבים  שנ .21
 לקיש אמ על ידי שביזה אחיה השילוני ועמכם רקים בני בליעל .22
 ז לידו ולא בטלה   וירדוף אביה"ן אמרין על ידי שבאת ע  רבנ .23
 ' אחרי ירבעם  והרי דברים קל וחומר  המלך שקונה למלך נגפו הכת .24
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  .נמחק בגרשיים] }כא{: 8שורה 
  .נמחק בגרשיים] }דרך{: 14שורה 



  50' עמ
  
^                    ^  

  תנה לוהדיוט על אחת כמה וכמה        דכוותיה ארוחת תמיד נ .1
       אמ רב שמואל בר נחמן כל ימיכל ימי חייו של אויל מרודך  .2
  ה נותן שלוה לצדיקים"חייו של יהוייכין  שבשעה שהקב .3
  אינו ניטלה  מהן עד שמכניסן לגן עדן      וישסף שמואל .4
  ר כהנא ניראין הדברים שהתחיל מחתךר אבא ב"את אגג    א .5
 ל בדיו בכור מותד  יאכל בדי עורו יאכ" לנעמיות  ההשרןמכ .6
   אכן סר מר המות בידר לו מיתה מרה  ורבנן אמרין הצמידו .7
 אכן סר מר המות     היכן'  עליהן והית אוועל ארבעה ומתה .8
 יצחק אמ סרסו' ממיתין את השרים מיתות חמורות        ר .9

 אף משה רמזה'   כאשר שכלה נשים חרבך  תשכל מנשים וגו .10
 בתריה וקצותה ' מה כת'  ים וגוד כי ינצו אנש"בתורה  הה' לישר .11
 את כפה .12

  
  
  


