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  72' עמ
  
  

  חייא' תני ר'  ויבא המלך דוד וישב לפני יי וגוז       "פרשה  כ .20
 בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד'                          אין ישר .21
 ר שמעון בן לקיש אף למלכי בית דוד אין להם ישיבה בעזרה"א .22

 >               ישב עצמו בדבריםמ וישב לפני יי  רבא מרי אמתיבין ליה ויבא המלך דוד ו<
 תמן תנינן  יצאת כת ראשונה וישבה לה בהר הבית  מצאו שישבה  .23
 סימון לאחר' ורים היו    ותקטן זה בעיניך   רה  מכאן שמפנים עב>ל}<.{ .24

V                    V  
  
  

שולי ב נוסף] >שב עצמו בדבריםוימתיבין ליה ויבא המלך דוד וישב לפני יי  רבא מרי אמ <: 23שורה 
  .)?א"בי (גיליוןה

  . 'רייתכן שהאות , ג אות אחרת"נכתבה ע' האות ל] ה>ל}<.{: 24שורה 



  73' עמ
  
^                    ^  

  שעשה לחבירו קטנה ואמ לחבירו קטנה עשית סופך לעשות גדולה .1
  א וראיתני  בתורת האדם"  דייהוראיתני בתורת האדם קורסייה דבר נש .2
  בזה כי ראה' בזה כת'   ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה  שכתזה יוסף .3
  בזה כתוב ' במעולה  שבנביאים זה משה   ואתה מוצא כל מה שכת .4
 ויהודה  זה הקר וזה הקר' ויהודה  וזה מלך על ישר' בזה מלך על ישר .5
  חייאר אבא בשם ר'  וגו' ומי כעמך ישרזה בא באשרי  וזה בא באשרי    .6
 אשר הלכו אלהים זה משה'  אואחד' לך אלהים  וכתר האש' כתוב אחד או .7
 לך לעם עד עולם   ועתה הואל וברך את' ואהרן   ותכונן לך את עמך ישר .8
 וכ משכ"ה לדוד אין הבור מתמלא מחולייתו אלא א"אמ הקב'   בית עבדך וגו .9

 לו אמת המים ממקום קרוב  אף ידך פשוט באומות העולם ואתה מתברך .10
 ת פלשתים ויכניעם  ויאסוף כל ישרויהי אחרי כן ויך דוד א} ויך דוד{ד "הה .11
 על ראשם ומשקלה ככר זהב ואבניםויקח עשרת מלכם מ'  רבתה וגוךויל .12
 ת את ראשו  רב יוסף אמ אלאותהי על ראש דוד  והלא פוחס'   יקרות וגו .13
 אבן טובה היה בה שוה ככר זהב  ודכוותה ויקח את האיש נזם זהב .14
 ר יהושע בן לוי אבן טובה היה בה יפה ככר זהב" משקלו   אבקע .15
 ירמיה רמיה היו כופלין    ובאבשלום' אמ ר  ודכוותה יצא מלפני המלך .16
 ראח ר יודן נזיר היה ולא היה מגלה"א'  ובגלחו את ראשו וגו'  לא היה יפה וגו .17
 יוסי' ר'  דור נדר וגוכי נ'  י מקץ ארבעים שנה וגוהד וי"לארבעים שנה  הה .18
 בכל ערב שבת היה מגלח  שכן דרך בני מלכים להיות מגלחין מערב' או .19
 ר חנינא בחרובית היה  ואם תאמר בכידון  והלא כדים"שבת לערב שבת  א .20
 ר יהודה חמשה "א'  כדים היה עשוי    וברזיליי הגלעדי ירד מרוגלים וגו .21
 ןקיכנגד חמשה חומשי תורה  ללמד שכל מי שנזפעמים כתוב ברזילי   .22
 שה חומשי תורהפרנסתו מעלין עליו כאילו קיים חמלצדיק בשעת  .23
 ות משתפכין וכמה קולמוסין משתברין לכתוב בני חתר אלעזר כמה די"א .24
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  74' עמ
  
^                    ^  

  בני חת עשרה פעמים  ללמדך שכל מי שהוא מברר מקחו של צדיק  .1
  יים עשרת הדברותכאילו מק .2

 


