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 דרש קהלתמ

 רו מעלין נדרים ונדבות לירושלם אמ' הכליר' חנניה בן דוסא שראה בני ע<. .>מעש

 ה של עיר וראה שם אבןמעלין נדרים ונדבות ואני איני מעלה דבר יצא למדבר

 אחת וישב בה וכתתה וכיירה וסדקה ואמ' עלי להעלותם לירושלם בקש לשכור לו

 5 מעלין )לי( אתם לי אבן זאת לירושלם אמ' לופועלים נזדמנו לו ה' בני אדם אמ' להם 

 נ'[ סלעים ואנו מעלין אותה לך בקש ליתן להם ולא נמצא בידו דבר לשעה הניחוהו]תן לנו 

 ה' מלאכים בדמות בני אדם אמ' להם מעלים אתם לי אבן ה"ם זמן לו הקבוהלכו לה

 זאת אמ' לו תן לנו ה' סלעים ובלבד שתתן ידך או אצבעך עמנו וכן נתן אצבעו

 ליתן[ להם שכר ולא מצאן נכנס ללשכת הגזית ושאל]עמהם ונמצאו עומדין בירושלם ביקש 

 10 ילו אבנ)י(ך לירושלם וקראוטה בשבילן חזית איש מהיר אמ' לו דומה שמלאכי השרת

 עליו חזית איש מהיר בעלתו לפני מלכים יתיצב אל תקרי מלכים אלא מלאכים

 דברי קהלת ג' נביאים על ידי שהיתה נבואתן דברי קנטורין נתלית

 נביאותן בעצמן ואלו הם דברי קהלת דברי עמוס דברי ירמיה ולמה 

 עמוס אמ' ר' פנחס שהיה עמוס ה"ר מיי"יי שמו ירמיהו שבימיו נעשית ירושלים

 15 יע<.>כל בריותיו ולא השרה שכינתו אלא על הדין הק ה"בלשונו אמרי הניח הקב

 נא פסילוסא קוהלת שהיו דבריו נאמרים בהקהל אז יקהל שלמה מלךשלי

 מלך בירושלם תני ר' שמעון בן יוחי אשרי מי שזכה למלוך במקום מלכות להלן

 וכאן כת' מלך בירושלם במקום מלכותכת' אשר יושב בעשתרות באדרעי 

 דיו ונתלה אפי' גיד אחד משלו משנחתכו גידיויר' יודן השור הזה עד שלא נחתכו ג

 20 מרות נתלה בהן כך עד שלא חטא שלמה היה נתלה<.>מכמה חבלים וכמה 

 ולמען דוד עבדי "דבזכות עצמו וכיון שחטא תלו בזכות אבותיו הה

 עולמות שאדם רואה בן שנה דומה למלך נתוןהבל הבלים שאמר קוהלת כנגד ז' 

 יט הכל מחבקין אותו מנשקין אותו בן ב' וג' שנים דומה לחזיר פושטפוקצבא

 משפר גרמיה ובעי ידיו בררין ובצואה בן עשר קופץ כגדי בן כ' כסוס נסים

 25 איתתא נשא אשה הרי הוא כחמור הוליד בנים מעיז פנים ככלב להביא/ובעי 
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 כת' והמלך הרונות הזקין הרי הוא כקוף הדא דתימ' בעמי הארץ אבל בבני תלהם מזו

 סימון ז' הבלים שאמר בר' שהוא זקן מלך הוא ר' יוד' "פדוד זקן בא בימים אע

 מלחו<.>כנגד ז' ימי בראשית בראשון בראשית ברא אלהים וכת' כי שמים כעשן קהלת 

 כספר השמים בשלישי יקוו המים וגו' בשני יהי רקיע וכת' יהי רקיע וכת' ונגולו

 30 את ים לשון מצרים ברביעי יהי מאורות וכת' וחפרה הלבנה י'וכת' והחרים י

 שה אדם וכת'?ע?אסוף עוף השמים ודגי הים בששי נבחמישי ישרצו המים וכת' 

 במזיד "אד<.>ובהמה בשביעי מאי אית לך למימר מחלליה מות יומת  אסף אדם

 ר לו אמ' ר' ברכיה כיון שראה אדם הראשון שבחו<.>אבל בשוגג יביא קרבן ויתכ

 שאדם מביא קרבן ומתכפר לו התחיל סודר עליה לשבת שבח ומזמור ה"של הקב

 35 ת אמ' ר' לוי אדם הראשון אמרובור שיר ליום הש?מ?שנ' מז

 ואני ארפא הכיתי אין כת' כאן אלא מחצתי מחיצה שמתי בין עליוניםמחצתי 

 ים והתחתונים מתים בעולם הזה אבל לעתיד לבאלתחתונים שהעליונים קיימ

 אין מיתה כל עיקר שנ' בלע המות לנצח אמ' ר' אבא אף אותה מחיצה אני חוזר

 דור הולך ודור בא ר' יודן אומ' אין ומרפא אותה מחצתי ואני ארפא

 40 בו[ ששים רבוא ומתים ששים רבוא ומה טעם דור הולך]ל יום ויום שאין נוצרין <.>לך ב

 א וזרח השמש ובא השמש אמ' ר' ברכיה משזרח השמש ובא השמשודור ב

 ומניין לדור שהוא ששים רבוא שנ' אם יראו האנשים וכ' דור הולך ודור בא

 הדור הרע הזה ואותו דור ששים רבוא היה ר' לוי אומ' דור הולך כדור הולך כדור

 בא הלך חגר בא חגר הלך סומא בא סומא שלא יאמרו אחרים המית ואחרים

 45 ראו עתה כי אני אני הוא מי שאומ' החמורה אומ' הקלה אני אמיתהחיה שנ' 

 ואחיה הרי החמורה כל שכן מחצתי ואני ארפא שהיא קלה ממנה אלא שאני

 מעמידן במומיהן שנ' אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא אני חוזר ומרפא

 ומדין הוידור הולך אמ' ר' יצחק מלכות נכנסת ומלכות יוצאה וישראל לעולם ע

 קידיה רבנן?פ?מהו עומדת מעמדת ר' אחא אומ' ת "אוהארץ לעולם עומדת ד

 50 /דור שהלך כדור שבא שלאאמרי מזונותיה דור הולך אמ' ר' אבא יהי בעיניך 
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 תאמר אלו היה ר' עקיבה קיים הייתי קורא לפניו אלו היו ר' זירא ור' יוחנן קיימי

 א בימיך וחכם שבימיך כדור שהלך וחכמיםהייתי שונה לפניהם אלא דור שב

 הראשונים שהיו לפניך אמ' ר' ברכיה כת' ויודע הכהן נגיד לאהרן וכי

 לו היה אהרן קיים בדורו של יהוידע היה גדולי[]נגיד לאהרן אלא אידע יה

 55 ממנו בשעתו אמ' ר' סימאי כת' ואהרן ובניו מקטירין על מזבחי וכי אהרן

 קואילו היה אהרן ובניו קיימין צד ובניו היו אלא ללמדךק ובניו קיימין והלא צדי

 גדול ממנו בשעתו ר' הלל מייתי יתה מן הכא ויעשו הקהל בימי יושוע בן נון

 וכו' ורבנן מייתי יתה מן הכא בן אבשוע הוא עזרא עלה מבבל אלא

 כל הנחלים הולכים אילו היה אהרן קיים עזרא גדול ממנו בשעתו

 60 והים אינינו מלא זה אוקיאנוס שאינו מתמלא לעולםאל הים זה אוקיאנוס 

 מעשה בר' אליעזר ור' יהשע שהיו פורשין בים הגדול נכנסה ספינתן למקום

 לניסי' שהמים לא היו מהלכין אמ' ר' אליעזר לר' יהשע לא באנו בכאן אלא

 מלאו משם חבית מים מכיון דאתון לרומי אמ' לה אדריאנוס מי אוקינוס

 ים הן בולעין לכל מים שבעולם לימים אמ' להם איפשרמה הן אמ' לו מ

 65 כל הנחלים הולכים אל הים ואינו מתמלא אמרי ליה בולעין הן לכל מים

 שבעולם אמ' להון איני מאמין עד דחמיתון לי לכאן נסבו המים שלקחו

 ון בגווה מים והיא בלעא להוןבממימי אוקינוס ומליין לוקניתא מים והוו יה

 לשם הם שבי' משניהם שואבין ועל דעתיה דר' יהשעליעזר על דעתיה דר' א

 כל הנחלים הולכים אל הים כל חכמתו של אדם אינה אלא ללכת

 70 ה שאדםמבלב והים אינינו מלא והלב אינו מתמלא לעולם תאמר שמש

 מוציא חכמתו מלבו שוב אינה חוזרת ללבו לעולם שנ' )ה( שם הם שבים

 ם לומד אינה אלא שבלב והיםכל הנחלים כל התורה שאד א"ללכת ד

 אינו מלא זו הנפש שאינה שבעה לעולם שנ' וגם הנפש לא תמלא תאמר

 שם הם ל"ה שאדם מוציא תלמודו לאחר שוב אינו חוזר לעולם תמשמש

 75 שבים ללכת דכת' והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך/
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 נכנסים אלא אצל ישראל והים כל הנחלים הולכים אל הים כל הגרים אינם  א"ד

 לם שנ' מי מנה עפר יעקב תאמר<..>נו מלא וישראל ממניינן אינם חסרין לאי

 הן גור יגור אפס ל"שכל מי שאינו מתגייר בעולם הזה מתגייר בעולם הבא ת

 סוקה מאותי מגבי מי גר אתך בעולם?הפמאותה ?ס ?פ?ותי מכאן ואילך אמא

 80 ד אלא ממקום שהוא מתגייר שם הואל לעולם הבא ולא עוהזה עליך יפ

 כל הנחלים כל המתים אינן א"נוטל חלקו שנ' והיה במקום אשר גר הגר ד

 נכנסין אלא לשאול והשאול אינינו מלא לעולם שנ' שאול ואבדון לא

 )( שם הם שבים ל"תשבענה תאמר משהם מתים שוב אינן חיים לעולם ת

 ין לומר שירה לימותלמקום שהמתים מתכנסין לעולם הבא שם הם עתיד

 85 המשיח שנ' מכנף הארץ זמירות שמענו ואומ' יחיו מתיך נבלתי יקומון

 כל הנחלים הולכים אל הים כל הממון אינו עולה אלא למלכות אדום א"ד

 אינו מתמלא לעולם דאמ' ר' לוי ועיני אדם לא תשבענה ועיני ומלכות אדום

 ינו יוצא וחוזראדום לא תשבענה תאמ' משהממון נכנס במלכות שוב א

 שם הם שבים ללכת למקום שהממון מתכנס למלכות אדום  ל"לבעליו ת

 90 י'ה קודש לי<..>משם מתפזר לימות המשיח שנ' והיה סחרה ואתהזה  בעולם

 כל הדברים יגיעין דברי אומנות מיגעין עובדא הוה באותה שהוליכה בנה

 מדי ה' שניםאליף ית ברי אומנות אמ' לה ישב ע ל"אצל הנחתום בקצרין א

 ואני מלמדו אלף מינין בחטה ישב אצלו ה' שנים ולמדו אלף מינון בחטה

 ישב אצלי עוד ה' שנים ואני מלמדו עוד אלף מינים אחרים ישב עוד ל"א

 95 ן רבנן אמרי בחיטי מינית חיטין דלא מניין ר'יה' שנים ולמדו וכמה מינ

 סי עובדא הוהמילין בחטה מינין מינית ועוד אמ' ר' יו "קאחא אומ' ת

 למד בני אומנות בחדא אתתא בקצרין שהוליכה בנה אצל פרדינוס אמ' לו

 אמ' לה ישב אצלי עשר שנים ואני מלמדו מאה מינים בביצה וישב אצלו י'

 שנים ולמדו ק' מינין בביצה שוב אמ' לה ישב י' שנים אחרות ואני מלמדו

 100 /עוד ק' מינין אחרים שמע ר' ואמ' לא ראינו טובה ממנה
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 ר קהלת על ידי שמצאו דבריו יוצאין?פ?בקשו חכמים לגנוז ס יצחק בר'שמואל  ר"א

 ה אמ' ולא תתורו אחרי לבבכם?ש?ה כך מ<..>לצד מינות אמרו כל חכמתו של 

 ואחרי עיניכם ושלמה אמ' והלך בדרך לבך ובמראה עיניך הותרה רצועה

 יביאך האלהים במשפט אמרו לית דין ולא דיין כיון שאמ' ודע כי על כל אלה

 105 יפה אמ' שלמה מה יתרון לאדם בכל עמלו תחת השמש ואוצר לו למעלה

 מן השמש אמ' ר' יודן תחת השמש אין לו למעלה מן השמש יש לו אמ' ר' לוי

 הרי חרשת וזרעת וקצרת ועמרת אם איני מוציא לך מעט רוח ה"אמ' הקב

 ה נותן לי הוי מה יתרון לוי' שכר אותו הרוח אי את?פ?יכול אתה לזרות וא

 שיעמול לרוח ר' שמעון ברבי עשה סעודה משתה לבנו קרא לכל רבנן

 110 ואנשי למקרי לבר קפרא אזל וכתב על תרעא אחר כל שמחתך מות ומה

 דא אמ' בר קפרא דאנשיתון למקרי יתרון לשמחתך אמ' מאן עבד לן

 רא לכלליה וכדו למקרי ליה לגרמיה סנין אזל ועבד ארסטון אחרן וק

 רבנן וקרא ליה לבר קפרא ועל כל תבשיל דהוא מנח קדמיהון הוה אמ'

 עליה תלת מאה מתלין על הדין תעלה והוא עריב להון והוה תבשילא

 115 ולא טעמין ליה והוה ר' אמ' למשמשוהי למה תבשילכון עלין ונפקין צנין

 ולא טעמין מדי אמרין ליה בגין חד סב דיתיב תמן וכיון דתבשילא עליל

 הוא אמ' תלת מאה מתלין בהדין תעלה בגין דין תבשילא צנין ולא טעמין

 מדי אזל לגביה אמ' ליה למה את עבד כדין שביק אריסטיה דיכלון אמ'

 גיסך אתית אלא בגין דלא צוחת לי עם חבריא<.>ליה לא תהא סבור דבגין 

 120 לכן אמ' שלמה מה יתרון לאדם מאחר שדור הולך ודור בא

 דין עבדין שלמא אמ' ליה בר קפרא לר' ומה בעולם הזהמה דפיסין דין ל

 שלוה עולם הבא שכולו שלך על אחת כמה ה"שאינו שלך השפיע לך הקב

 ישמעאל נשכו נחש ובא יעקב ר' אלעזר בן דמה בן אחותו של ר' וכמה

 איש כפר סכניה לרפאתו משם בן פנדירה ולא הניחו ר' ישמעאל אמ' אין

 125 הנח לי ואני אביא לך ראיה מן התורה/ אתה רשאי בן דמה אמ' ליה
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 ולא הספיק להביא ראיה עד שמת שמח ר' ישמעאל ואמ' אשריך שהוא מותר

 בן דמה שיצתה נשמתך בטהרה ולא פרצת גדרן של חכמים שכל מי שפורץ

 גדרן של חכמים סוף הפורענות באה עליו ולא נשוך היה אלא שלא

 ה וחי בהם ולא שימות בהם מעשהישכנו נחש לעתיד לבא ומה הוה בי

 130 באשה אחת שבאה אצל ר' אליעזר להתגייר אמרה לו קרבני אמ' לה פרשי

 מן בני הגדול אזף בה הלכה אצל ר' יהשע וקבלה מעשיך אמרה בני הקטן

 אמ' לו תלמידיו ר' אליעזר מרחק ואתה מקרב אמ' להם כיון שנתנה דעתה

 יה לא ישובון ואם שבו לאלהתגייר אינה חייה לעולם דכת' )ל( כל בא

 כל הדברים יגעים אפי' דברי תורה מיגעין א"ישיגו ארחות חיים ד

 135 והן מטהרין לו את הטמא את האדם בתחלה אדם נכנס ללמוד תורה

 ומטמאין לו את הטהור והוא אינו יודע שכן מה שהן מתישין בהן כחו סוף

 סור והיתרשהוא מוציא קלות וחמורות וגדרות שוות וטומאה וטהרה ואי

 עיין לראות אמ' ר' שמואל בר נחמן כל טובות וברכות לא תשבע

 בעולם הזה לא לחנם אלא על ידי שהיו הוגים)( ונחמות שראו הנביאים 

 140 ועושין מצוות וצדקות ואם תאמ' שראו כבר כת' עין לא ראתה ואם

 אלהים כי אם גלה י'שלא ראו כבר ראו מקצת שנ' כי לא יעשה י תאמר

 ' כיצד ראו ר' ברכיה אומ' כמבין בסדקו של פתח ר' לוי אמ'סודו וכו

 ראו ומתן שכרן לא ראו ועוד ישב ר' מאיר ודרש עתיד זאב להיות

 גוזז מילתן והכלב גלבטיטן אמ' לו דייך ר' מאיר ואין כל חדש תחת

 145 השמש ועליהם ככל הדברים אמ' ר' יהשע עליהם ועליהם כל ככל

 ואת ללמדך מקרא משנה הלכותדברים הדברים מצוה המצוה את 

 ותיק עתיד להורות כבר היה ךתוספות ואגדות ואפילו מה שתלמי

 ניתן הלכה למשה מסיני מניין ממה שכתו' יש דבר שיאמר ראה זה

 חדש הוא והרי חבירו מוכיח עליו כבר היה לעולמים אין זכרון

 150 לראשונים זה דור המבול וגם לאחרונים אלו האדומיים ועל מה נאמ'/
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 עם שיהיו לאחרונה אלו ישראל שנ' לאחרונה יסעו לדגליהם כמה נסים

 נעשו לישראל מה שיצאו ממצרים ועד שלא יצאו ממצרים ועליהם הוא

 לםעואומ' אין זכרון לראשונים וגו' ולמי אני נותן זכרון לנסים של ה

 י'אשר העלה את בני ישראל וגו' כי אם חי י י'הבא שנא' לא יאמר חי י

 155 וגו' אמ' ר' זירא כמה חסידים ובני תורה היו ראויים לימנות כגון יהודה

 ברבי חזקיה ברבי עליהם הוא אומ' וגם לאחרונים וגו' אבל לעתיד לבא

 ד למנות לו חבורה של צדיקים משלא ומושיבן אצלו בישיבה<..> ה"הב

 גדגדולה שנ' וחפרה הלבנה וגו' נגד מלאכיו ונגד גדודיו לא נאמ' אלא ונ

 ה[ספר אלא]לך זה היה ראוי להיות תחלת <.>זקניו כבוד אני קהלת הייתי 

 160 אמ' אויב ארדוף וגו' היה ראוי< .>וותדכשאין מוקדם ומואחר בתורה ו

 קדם ומואחר בתורה וכן ויהי ביום<.. .>להיות תחלת השירה אלא שאי

 ו'וכן ויהי ביום כלות משה וכ< ..>צרעת  ?ע?השמיני וכו' וכן ונתתי נג

 ת גדלך?ת?אחל ליהשע היום הזה  י'' וכן ויאמר יוכן אתם נצבים וכו

 שמעו מלכים האזינו רוזנים וכו' בשנת מות המלך עוזיהו וכו'

 165 וכו' ן בוקק ישראל?פ?וכו' וכן הלוך וקראת באזני ירושלם וכו' וכן ג

 וכן ואני בער ולא אדע וכו' וכן בן אדם חוד חידה וכו' אלה שאין

 ר בתורה אני קהלת הייתי מלך כד הוינא וכדו ליתמוקדם ומואח

 מידי ר' חנניה אמ' כד הוינה הוינה וכדו לית אנא שוי מידי אנא

 א"גלויין הדורות הראשונים על ידי שהיו עסוקין ושטופין בגזל כדב

 170 בדו מן העולם אבל שבט ראובן<.>גדולות ישיגו וכו' נמוחו במים ונ

 במקום שאין בו גזל ?ה?נחל ה"הם הבוגד שהרחיקו עצמן מן הגזל נתן ל

 שנ' והנה המקום מקום מקנה המסורת הזה תהיה כל העושה

 מצוה סמוך למיתתו דומה שלא היתה מדת צדקו חסירה כי אם

 אותה מצוה והשלימה אבל העובר עבירה סמוך למיתתו דומה שלא

 175 /היתה מדתו רשעו חסירה אלא אותה עבירה והשלימה ואלו ואלו
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 רשעים הדא הוא דכת'מים אלו במידת צדיקים ואלו במדת לכים שלהו

 בשמים ה"כן מות זה וגו' ר' אליעזר אומ' כל מה שברא הקב כמות זה

 בראתו מן הארץ מה טעםבריאתו מן השמים וכל מה שברא מן הארץ 

 מן הארץ וגו' ר' יהשע אומ' כל מה י'מן השמים הללו את י י'הללו את י

 180 שכת' בו "פאעמים ומן הארץ בראתו מן השמים השלג מן הש ה"שברא הקב

 אלא[ מן השמים שנ' כי כאשר ירד הגשם]כי לשלג יאמר הבא ארץ אין בריאתו 

 כל מה שברא בשמים ובארץ  והשלג מן השמים וגו' ר' חייא בן יוסי אומ'

 שאתה רוצה יורד על הארץ אין בריאתו "פאין בריאתו אלא מן הארץ גשם אע

 שנ' ואיד יעלה מן הארץ ר' יודן מיתי לה מן הדין קרא אלא מן הארץ

 185 רב נחמן אמ' אפי' גלגל חמה לא נברא אלא מןהכל הולך אל מקום אחד 

 הוא ענין רע ר' בון אומ' לחרס ולא יזרח עד כאן הגילויןו[מר ]ה[א]הארץ שנ' 

 של ממון אמ' ר' יודן אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאותו בידו אלא זה שפוטו

 ון תרין מאתן ואי אית ליה תרין מאתן<..>ד יב<..>אי אית ליה מאה בעי ל

 בעי למעבדינהו ארבע מאה לענות בו אמ' ר' יהודה אם זכה אדם

 190 וענתה בי צדקתי ואם לאו הוא א"ממונו מצוה והתפלל וענתה בו כדועשה 

 טוה( לענות בו סרה ר' יוחנן אומ' זה שפו<..>)ו א"עונה ועונה בו ומקטרגו כד

 ל לסאה מלאה עונות מי מקטרג תחלה בראשמשון ?מע?דאמ' ר' ששל גזל 

 "דכולן זה גזל ר' יודן אומ' ובצעם בראש כולם אמ' ר' יעקב בר אחא כ

 ונתתי כפי על בצעך "דחטאות סדר יחזקאל ומכולן לא חתם אלא בגזל הה

 195 תר קרא בנביאים וכתובים שאלו זכו ישראל לא היו?פ?ר' נחוניא 

 אלא ה' חומשי תורה בלבד וכלום נתנו להם נביאים וכתובים אלאקורין 

 שיהו יגיעין בהם ובתורה ועושים מצות וצדקות כדי לקבל עליהם שכר טוב

 חמשה חומשי תורהכלענות בו מקבלין עליהן שכר טוב  "פרבנן אמרי אע

 ר' אבהו אמ' זה שפוטה של תורה שאדם לומד תורה ושוכחה רבנן דתמן

 200 של אדם למד תורה ושוכחה שאלו לא היה שוכחה היה מתעסק/אמ' לטובתו 
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 בתורה ב' או ג' שנים וחוזר ומתעסק במלאכתו ולא היה משגיח בה לעולם אלא

 ואינו מזיע את עצמו מדברי תורה< ..>מתוך שלמד תורה ושוכחה אינו מ

 מכל שהיה לפניו וכי מה היה לפניו בירושלם אלא דוד אביו היה

 ו מנה בן פכס און בן פלת בנו צפור בנו בעור וחזקיה ושלמה אףד' נקרא

 205 חכמתי עמדה לי אמ' ר' אחא כל חכמה שלמדתי בזקנותי פסיטרין באף

 ב לאדריאנוס אמר?ת?י קנטרן היה כונמאינתקיימה בי ושנאתי את החיים 

 רבותינוליה אי לטולים את שונא הישמעאלים ואי למשרי שבת את שונא את 

 הזה אליה יפרע מאותו האיש גזר אדריאנוס ואמ' כל דעבד אלא האומה

 א ליה מי לא אזל חד ופרסם גרמיה אמ' ארימוןמ[לכ])(לכן יפסם גרמיה 

 210 רישיה אמ' ליה למה אמרת כן אמר ליה דאתפני לההוא גברא מן תלת דגוסטין

 אנפשיה דההוא גברא בעיא מיגס גביה לצפר ל"בישין אמ' ליהו מאן אינון א

 נ[תתיה ובן בנו אמ' אדריאנוס הואיל]ולית ליה מה דיתרן לה ובן א וברמשא

 ה ושנאתי את החיים ר' הושעיא<.>ו[הוא חי חיין בישין שבוקו ליה וקרא אנפש]

 תין חמרא בשוקא ולא חמיין להון חד זמן נפקאתון אמרין ליה דדיינון ש

 215 דיינון שתי חמרא קרא אנפשיה ושנאתי את החיים ודמך ליה בשלמא

 ן בכל אכיל ושתי בחדא ומתכסה<..>לת <.>כותבן טב והוא לעי ר' מאיר הוא 

 תלמידוי ברך מה את עביד להון אמ' ל"בחדא ומפרנס באוחרנא לרבנן א

 כההיא דאמ' דוד ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש אמ' לון או אנון צדיקיא

 ה ומיח את שלי לאויבי המקום לא כן אמ' שלמנילחם ואם לאו מה אני מ

 220 יודע החכם יהיה או סכל וסבותי אני ליאש את לבי מליגע וחזרתי

 ואמרתי כשם שאני יגיע לאחרים כך יגעו אחרים לי אדריאנוס שחיק טמיא

 נצבחמא חד סבא קאים חצב חצובין למהוה עבר באילין שבילין דטבריה ו

 בר מאה שניןאנת[ ]בר[ כמה שנין את יומא דין אמ' ליה ]סבא סבא בחייך  ל"נציבין א

 י זכית אכליתא ל"ב נטיעון סבר את למיכל מנהון אנצקאים חציב חצובין למי

 225 /בחייך אי זכיית אכול ל"י איואי לאו כשם שיגעו לי אבהתי כך אני יגע לבנ
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 עבדין תאניא אמ' הא ענתה נודע למלכא מה עבד מנהון מודע לי לסוף יומין

 איזילו ל"מה עסקך א ל"ל תרע פלטין אמלא קרטלא תאנין וסליק וקם ליה ע

 עלוי בעי משאיל בשלמך אמרין למלכא ואמרון למלכא סבא יהודאה דעברת

 מה עסקך ל"אעלין יתיה כיון דעל א ל"בעי למשאל בשלמך א חד סבא יהודאה

 230 למנצב נציבין ואמרת לי אי זכייתאנא סבא דעברת עלי ואנא חצב חציבין  ל"א

 הא דזכיתי ואכלית מנהון ואילין תאנייא מן פריהון תיכול מנהון תהא מודע לי

 א ויתיב ליה?ב?נון ליה סילון דדה?ת?אמ' אדריאנוס בההיא עיתא קלוכין אנא ת

 לא דידיה?ט?ן קר?דיה דתתנון ליה?ויהבו ליה סילון דדהבא ויתיב ליה קלונין אנא 

 ן סבא יהודא'להדי ?ניה?עבדוהי כל הדין מוקרא תקרי ל"ותמלון יתה ליה בדינרין א

 235 בת פחין< .>הו גירםי[א דמ]ה אתת?ני?וקרי?מ?ריה ואנא לא ?ק?ברייה או ל"א

 ען ומפר?ני?אמ' לבעלה בר קבלאי בר קבלאי חמי דהדא מלכא רחמא תא

 מה עסקך ל"בדינרין מה עבד מלא מרסוליה תאנין ואזל וקם קדם פלטין א

 לון ואמרין למלכא חד סב<.>נרין <..>רע <.>רחים תאנין ומ ?כא?ל?מ?שמעית ד ל"א

 ל"סליה תאנין ואמרי ליה מה עסקך וא <..>לא <.>לטין טעין ?פ?קאים על תרע 

 240 נין אנא דתקימון יתיה?ו?שמעית דמלכא רחים תאנין ומפרע בדינרין אמ' קל

 ה באפתיה רמשא?פי?לטין כל מאן דעליל ונפיק דהא טרי על אקדם תרעא פ

 דין יקרא אנא שלים לך אמרה איזיל<.>יה כל פנון יתיה ואתא לביתיה אמ' לאתת

 גליג לאימך דהוו אינון תאנין ולא הוו אתרונגין דהוו בשילן ולא הוי פגינן

 את כל המעשים חוץ מתשובה ומעשים טובים מעוות לא יוכל יראית

 245 לתקון בעולם הזה מי שהוא מעוות יכול להתקן אבל לעתיד לבא מי שהוא

 משאדם מעוות א"שהוא חסרון אינו יכו' לימנות ד מעוות אינו יכול ליתקן ומי

 ה[תקן ומה שאדם מחסר עצמו מדברי תורה אינו]עצמו מדברי תורה אינו יכול ל

 יכול להמנות כי הא ר' יהודה ור' אלעזר הוו תניין כחדא ונסיב לה יהודה אותתא

 מיה ר' אלעזר שבע יומי דמשתייא ועבד כמה שנין דמטי ליה ולא מטא ביהדוק

 250 וי וחסרון לא יוכל להמנות הגיע קרית שמע ולא קרא בעונתה הגיע עונת/ה
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 ר' שמעון אומ' אין קורין תפלה ולא התפלל עליו נאמ' מעוות לא יוכל לתקון

 עוות ואי זה זה זה הפורש מדברי<..>מעוות אלא מי שהיה מעוות תחלה ו

 ה הבל הוא לפני התורהחזקיה אמ' כל תורה שאתה למד בעולם הז *פרשה ב*תורה 

 של העולם הבא לפי שבעולם הזה אדם למד ושוכח אבל לעתיד לבא מה

 255 כת' נתתי תורתי )בלבי( בקרבי ועל לבי אכתבנה ונטעתי בהן עץ כל פרי

 ר'[ בא ברוחות היה שלמה משתמש ושולח להנדק ומביאין]אפי' פלפלין אמ' 

 י אם אתה אומ' כן נמצאתא?נ?לו מים משם ומשקן כאן ונעשין פירות אמ' ר' י

 ה של ארץ וראה אי משתיתא?ש?ממת בחכמתו על< ..>עמד של מיגעו אלא

 קות מהם יער זו ארץ ישראל שנ' בית יער<..>ל< .>ב< .>מופנה לשם ונט

 260 עולם לא חסר שולחנו של שלמה?מ?ולבנון ולא יעדרו דבר אמ' ר' חמא 

 היה טועמן כללא ורד בימות החמה ולא קשואים בימות הגשמים אלא 

 אומ' עוף גדול היה מעולה ומשובחהשנה וברבורים אבוסים ר' יודה 

 ל יום ויום ומהיכן היה בא מברבריה<.>היה עולה ויושב על שולחן שלמה בו

 היה בא בכל יום והמדינות זו מלכת שבא שהיתה מדיינת עמו בחכמתה

 265 צאותדומיסאות ומרחות בני אדם <..>חו ות<..>ושאלותיה ולא יכלה ל

 מודיענו אלא עשרו של שלמה הא אינו מדבר <.. ..>א< ..>ו אמ' ר' חייה

 לוחות מעשה אלהים המה<.>ו "דאלא בדברי תורה הגדלתי מעשי הה

 בניתי לי בתים בתי כנסיות ובתי מדרשות נטעתי לי אלו שורות של תלמידי

 חכמים עשיתי לי גנות אלו משניות גדולות של ר' חייא רבה ומשנתו של

 270 ר' הושעיא רבה ומשנתו של בר קפרא ונטעתי זה תלמוד שבלול בהן

 בריכות מים אלו הדרשות להשקות אלו התינוקות שהן למדין קניתי לי

 שנ' וגם על העבדים ועל השפחות אשפוך רוחי ובני בית זה בית רוח הקדש

 גם מקנה אלו הקרבנות כנסתי אלו דברי תורה וסגולת מלכים שנ' בי

 והמדינות אלו תלמידי חכמים שמדיינין זה עם זה בהלכה מלכים ימלוכו

 275 שרים ושרות אלו התוספות משוררים זכרים ומשורות נקבות ותענוגות/
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 אלו ההגדות שהן ענוגו של מקרא שדה ושדות דיינים זכרים ודיינים נקבות

 או אל<..>שי כי <.>דלתי מקריה בארץ ישראל בכניסתן לארץ הג חר' הושעיה פת

 ה<.>ילו ק<.>הארץ ועשיתם אשה בניתי ובתים מלאים כל טוב להשקות א

 שאיל לר' יהשע של חצים לא חסרה ארץ ישראל אדריאנוס שחיק טמיא

 280 מילי דאנא בן נחוניה כת' בתורתכם ארץ לא תחסר כל בה יכול את מיתי לי תלת

 נצחייאתי לי פלפלין מ?יי?א א<.>וסיסיאנין ומטק<.>ומאן אינון א ל"א אמר לך

 קניתי וגם ערב <.>ומטקצא מן גוש חל< ..>ציידין ומאן דאמ' מן ט ופוסיאנין

 רב ובני בית אלו הגבעונים גם מקנה ומקנה רב היה לבני ראובן כנסתי

 ף וסגולת זו בית עוג וסיחון והמדינות זו ביזת מדיין שריםתויוצאם בכ

 285 של ישראל ושרות משוררות נקבות ותענוגות זה ענוגן משוררים זכרים

 משמחת נשים א"שדה תפנוקין ותפנוקיין מכל שמחה זו שמחת העושר ד

 זו שמחת התורה כי לבי שמח א"כי לבי שמח והמלך רחבעם התאמץ ד

 לא בשעתו ונשפך<..>הזה  ל?ני הספ?נסכים ופניתי א א"י<.>זו פרשת חלה 

 ה והוללות זו היא הולילות של<..>ה בשעתו בשעתו כך שלמה למד תור

 290 רחות ר' יודה אומ' זו הולילות של מינות וסכלות זו?ט?ה וסכלות זו לכיםמ

 הטפשות כי מה האדם אם יאמר לך אדם אני יכול לעמוד על משתיתו של

 מלכי המלכים אתה יכול לעמוד אמ' ר' שמואל למלך עולם אמור לו אחרי מלך

 מודיהשבנה פלטרין וכל העוברים והשבים נכנסין לתורה ואומרין אלו היו ע

 גבוהין היתה נאה אלו היתה תקרתה גבוהה היתה נאה שמא אדם יבא ויאמר

 295 את אשר כבר עשוהו עשהו אין ל"ו[ לו ג' ידים או ג' רגלים הייתי נאה ת]אלו הי)ה(

 ובית דינו עשוהו נמנו על כל אבר ואבר הואיכול כת' כאן אלא עשוהו כב

 כבר נאמ' הוא עשך משלך ומעמידך על תיקונך ואם תאמר שתי רשויות הן

 ויכוננך החכם עיניו בראשו עד שהחכם בראשו שלו מניין יודע מה

 הםרהחכם זה אב א"יהא בסופה ר' מאיר הוה צוח לסופיה דחבלא רישיה ד

 300 והכסיל זה נמרוד וידעתי גם אני שמקרה אחד זה נקרא מלך וזה נקרא מלך/
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 מות וזה מות ולמה חכמתיואמרתי גם אני כמקרה הכסיל גם אני יקרני זה 

 תר למה מסרתי נפשי על קדושת השם והזהרתי ואמרתי כי אין כמוהו<..ז >אני א

 בעליונים ובתחתונים ועוד חזרתי ואמרתי כי אין זכרון לחכם עם הכסיל

 למה דכיון שישראל נכנסין לידי צרה הם אומ' זכור לאברהם וכו' שמא

 305 א"דואיך ימות החכם וכו'  ד"אומות העולם אומ' זכור למעשה נמרוד הה

 החכם זה משה והכסיל זה בלעם זה נקרא נביא וזה נקרא נביא ולמה

 י על התורה הכל נשכח למחר ישראל נכנסין לצרה<..>נתתי נחכמתי למה 

 ואומ' ויזכור ימי עולם משה עמו שמא אומות העולם אומרין בלעם עמו

 נצר זה בנה בית המקדש וכדהחכם זה דוד והכסיל זה נב א"ואיך ימות ד "דהה

 310 ולמה חכמתי למה נתתי נפשי ומלך מ' שנה וזה החריבו ומלך מ' שנה

 לבנותו למחר שלמה בונהו ואומרים זכרה לדוד שמא אויל מרודך אומ'

 החכם זה הלוקח חטים לג' שנים א")ר( ואיך ימות ד "דזכרה לנבוכד נצר הה

 חכמתי למה למה "כוהכסיל שלוקח לשנה אחת זה אוכל וזה אוכל א

 א לאיתי לי מזונין הכל נשכח למחר שנת בצורת<.י>משכניתי מניי מן קי

 315 ואיך ימות וכו' "דבאה ונמצא זה אוכל בזול וזה אוכל ביוקר הה

 החכם זה תלמיד חכם שהוא רגיל במשנתו זה נקרא ר' וזה נקרא ר' זה א"ד

 החכם וזה חכם זה עוטף טליתו וזה עוטף טליתו ולמה חכמתי אני למ

 נתתי נפשי על תורתי וחזרתי ואמרתי אין זכרון לחכם וכו' הכל נשכח למחר

 שניהם נכנסין לבית הועד ושואלין זה את זה שואל ומשיב וזה נשאל ואינו

 320 אמ' ר' חייא אם אין התלמיד (<..>ה) א"ואיך ימות וכו' ד "דיב ההמש

 צריך לומ' שמועה משמו של רבו למחר תורתו משתכחת ואיך יתן הרב

 בגליון ותשר דבורה וגו' ביום ההואאת עצמו על התלמיד מעתה 

 ניסים נעשו ביום ההוא בו ביום באו ור' חזקיה אמרו ששה ר' פנחס

 בו ביום שלחה אחריו ושלחוהו בו ביום עשו מלחמה בו ביום נהרג סיסרא

 325 /"כביום ההוא לאמר ע "דבו ביום חלקו בזה בו ביום אמרו שירה הה
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 מרודן עבד בפני עצמו דאי לא לעייא אומ' ויהי האדם לנפש חיה עשאו ר' חונ

 בידי לא אוכל קום דאי י'לא אכיל על דעתיה דר' חוניא דאמ' ר' חוניא נתנני י

 לא לעי ביממא בליליא לא קאים כי יש אדם שעמלו בחכמה ובכשרון שנ'

 אנבקעו ולאדם של <..>בחכמה יסד ארץ ובדעתו  י'קנני ראשית י י'י

 330 כי רבה י'עמל בו יתננו חלקו זה דור אנוש ודור המבול גם זה הבל וירא י

 זה דור אנוש ודור המבול שהם מכאיבין רעת האדם כי כל ימיו מכאובים

 במעשיהם הרעים גם בלילה לא שכב לבו מן העבירות ה"ומכעיסין לקב

 ביאה ה"יום ואף הקב<.>ומנין אף ביום שנ' וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל 

 עליהם פורענות ביום ובלילה שנ' ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעי'

 335 להביא להם פורעניות ביום ובלילה ה"זה הקב גם בלילה לא שכב א"לילה ד

 במעשיה' ה"אלו הסדומיים שהם מכאיבין לקב א"שנ' וימח את כל היקום ד

 אחדאלו המצרים שהם מכעיבין וכו' גם בלילה מאחר שהיה  א"וכו' ד

 מלאכתו היה אומ' לו עדור עדירות ובקע לי ב' בקיעות <..>מישראל משל

 ם ר' תנחומא אמ' כל אכילה ושתיה שנ' במגילה זו בתורה?אד?אין טוב ב

 340 כתו' מדבר אמ' ר' יודא בנין אב שבכולן והוא ילונוובמעשים טובים ה

 האדםו[לם הזה כל ימי חיו לקבר וכי יש מאכל ומשתה מלוין את ]בעמלו בע

 לקברו אלא תורה ומעשים טובים ומי יחוש חוץ ממני ר' ירמיה אמ'

 א ביוםבו< ..>ב נשר גדול היה לו לשלמה והיה רוכב עליו והולך לתדמור

 איבן את תדמור במדבר כי לאדם שטוב לפניו זה "דאחד הה

 345 אברהם ולחוטא זה נמרוד ולמי נאמר לתת לטוב לפני האלהים זה אברה'

 כי לאדם שטוב זה יצחק ולחוטא זה אבימלך לתת א"ד שנ' ואברהם זקן

 כי לאדם שטוב זה יעקב ולחוטא א"לטוב זה יצחק ויזרע יצחק וכו' ד

 א"זה לבן לתת לטוב זה יעקב שנ' כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך ד

 כי לאדם אלו ישראל שהיו במצרים ולחוטא זה פרעה לתת לטוב זה ישראל שנ'

 350 כי[ לאדם אלו ישראל ולחוטא אלו הכנעניי' אמ' ר' אפילו/] א"ד נתן את חן העם 'ייו
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 בגריסין שלו ואפי' נשברה ביצתו לא היה טפת שמן לא היה )( נותן אחד מהן

 טועמה אלא היה מוכרה ועושה אותו דמים כדי שיכנסו ישראל לארץ וימצאו

 כי לאדם א"אותה מליאה ברכות לתת לטוב אלו ישראל לאלה תחלק הארץ ד

 זה חזקיה ולחוטא זה סנחריב לתת לטוב זה חזקיה שנ' וינשא לעיני הגוים

 355 לכל זמן זמן היה לו לאדם הראשון*פרשה ג* ולחוטא זה סנחריב לתת לטוב וכו' 

 שיכנס לגן עדן וזמן היה לו שיצא שנ' ויגרש את האדם זמן היה לו לנח שיכנס

 ה לו לאותו דבר שהיה נתוןלתיבה וזמן היה לו לצאת אמ' ר' ביבי זמן הי

 שיו יהיה נתון בארץ ואי זו זו זו תורה שנ' וידבר אלהים<.>למעלה מן השמים וע

 את הדברים האלה

 360 אמ' ר' ברכיה אשריו לאדם ששעת מיתתו כשעת עת ללדת ועת למות

 עת ללדת כשאשה א"לידתו מה שעת לידתו נקי אף שעת מיתתו נקי ד

 קטיגור לה אמ' ר' לוי בשלשה מקומו' יושבת על משבר מלאך המות עושה

 רש בים הגדול<..>השטן מצוי לקטרג בבית המרעע והמהלך יחידי בדרך וה

 ק לאסטרטא?פי?ר' שמעון בר בא כל הדרך בחזקת סכנה ר' יוסי כד הוה נ

 365 הוה מוקיד גו ביתיה ר' בון בר אחוה דר' חייא הוה מפרש בימא אמר

 עלך הא דאת קשר לולבך אולפן ואיומן נצלי  ל"אמ' לאחוי צלו עלי אמ

 מיך על?תס?ורא דמצלין דמטרא לא עללת לבי כנישתא ושמעת קל צר

 ר' יהשע בריה דר' תנחום דכפר אגין הוא באסיה בעא דפרוש ותיהוצל

 ליה ההיא מטרוניתא באילין יומי פרשין אתמ' ?נוס?אבין חגא לחנוכה 

 370 י דלא קבורה וגםבר ל"ולא שמע למילתא ואתחמי ליה חמוי בחלמא א

 קבורה לא היתה לו ולא שמע לא למלייא כדין ולא למלייא כדא וכך הות

 ולדנמעת ללדת היא עת למות משעה שאדם  עת ללדת א"ליה ד

 הוא נגזר עליו כמה שנים יחיה אם זכה הוא משלים כל שנותיו ואם לאו

 תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה 'ייפוחתין משנותיו דכת' יראת 

 375 ו ואם לאו פוחתין לו שנ' והוספתי על ימיך/כ[ה מוסיפין ל]נן אמרי אם זורב
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 אמ' ר' עקיבה הרי מקרא מלא את מספר ימיך אמלא שהרי משה כמה

 עת ללדת א"מצות עשה וכמה צדקות ולבסוף נאמ' לו הן קרבו ימיך למות ד

 נהם ש<..>שישא אשה עד כ' שנה הגיע עש מצפה לו ה"משנולד אדם הקב

 אומ' לו עת ללדת הוא לך ולא רצית אין זו אלא עת למות ה"ולא נשא אשה הקב

 380 ם נולד נגזר לו באי זו חיים נגזר עליו באי זו חייםעת ללדת משעה שאד א"ד

 חנינא רגלוהי דבי אינשי ערבין ביה בר'יחיה באי זו מיתה ימות ר' חמא 

 וקשורין בארץ ארץא חבלים טמונין ב"וי באתר דמתרמי לתמן מובילין יתיה

 א עת ללדת בעת שלום ועת למות בשעת"שנ' טמון בארץ חבלו ד

 בשעת שלום ועת לעקור בשעת מלחמה וכן דרש מלחמה עת לטעת

 385 ליךהשכולהו עת לבכות בשעת הא' ועת לספוד אחרי ההבל עת ל

 אבנים בשעה שאשתך טהורה ועת כנוס אבנים בשעה שאשתך טמאה

 דיקים עמוד וגפף ונשק ועת לרחוק?צ?עת לחבוק אם ראית כת של 

 הם עת לשמורכת של רשעים רחק מהם ומכיוצא מ מחבק אם ראית

 בשעה טובה ועת להשליך בשעת רעה עובדא הוה בחד פרגמטוטים

 390 פריש בימא הוא ובריה והוה אית גביה קובין דינרין יתיב ליה דהוא אזל

 ללין אנן ליפלגורה דטוטניא אמרין כך ע<.<לה שמע קלוג>.>מנה יתהון בא

 הוה< .ונסבין הדא מדלא דדינרין מה עב>יכין להו לימא ?משל?לין להו ו<.>ק

 ב יתהון ורמא יתהון לימא כיון דעלין לון<.>גברא עבד מצהיב עם בריה ונ

 אזל וקבל עליהון גבי אנטופטא דקסרין ואייתינון בבי אסירי למדינתא

 395 אמרין ליה מנא אית הדא )( ייבון ליתין ליה מדיליה דדינרין?ח?ואודון ו

 דינא לך דחייבינן אמרין ליה משלמה ועת להשליך וגו'

 עת לחשות ועת לדבר אותתיה דר' מנא דמכת בצפורין סלק ר' אבון

 משגח אימ' לן הדא מילת' דאורית'אמ' ליה לית מר  לגביה למיחמי ליה אפין

 השע<. .וריתא למחשי מת עלייא למשרקה >ל הא מטת עינתא דא"א

 400 /עה קלה הייתי אני מילדת לבנידסכנין פתר קריה בישראל עת ללדת בש
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 ועת למות דכת' במדבר הזה יתמו וגו' ומולדתך ביום הולדת אותךדכת' 

 עת להרוג ויהרוג כל מחמדי עין ועת לרפוא כי אעלה רפואה לך

 שה אמ' שלמה הואיל?ו?וממכותיך ארפאך מה יתרון הע

 א מה יתרון"אומנא באומנותיה וכשירא בכשרותיה דועתים לכל מה מהני 

 405 כל אינש ואינש אין אלא עם בעלי אומנותיה אמ' ר' יצחק וצדיק באמונתו

 ה בתחלה"יחיה אפילו צדיק חי העולמים באומנותו הוא חייה אמ' הקב

 הכה כל בכור אך בכור אשר יולד לך י'הרגתי בכוריהם של מצרים שנ' וי

 לי בכור תהא מקדיש לי הבכורות באומנותי הוא תהא מקדישו לי שנ' קדש

 באוריתא כל צרכי בהדא נתו יחיה ריש לקיש הוה לעיהוי וצדיק באמו

 410 אליסים דטבריא והוא פליירא נהיג מעתיר ליה חד משקוי דמיא בכל

 והוה עליל משלהי ונסי ליה ושתי ליה חד זמן על ויתיב גביה ועבד יום

 כד הוינא אנא ואת אזלין לכנשתא ל ר' נהיר את"עמיה אויר קליל א

 בחדא את זכית )לו( וההוא גברא לא זכה צלי עליה דיהוי חלקי עמך

 ל ומה שלי עלך דנהוי לך דאתאי עם בני אומנותך"לעלמא דאתי אמ

 415 לעתיד לבא הרשעי'דכל אינש ואינש לא מסכין אלא עם בני אומנותיה 

 ה"ן לישועתו של הקבה הרי שהיינו מצפי"נדונין לגהנם ומתרעמין על הקב

 ה בעולם שהייתם בו לא בעלי מחלוקת ולשון"ל הקב"וכך יהא עלינו א

 ד הן כולכם קודחי אש"הרע הייתם ולא בעלי מריבות וחמסים חייתם הה

 זאתאתם הולכין באור אשכם ושמא תאמרו מידי היתה  מאורי זיקות לפי'

 420 ון?ב?לכם לאו אלא אתם עשיתם לעצמכם לפיכך למעציבה תשכ

 א את הכל עשה"את הכל עשה ר' אומ' אפי' בדבר עברה יפה בעתו ד

 אמ' ר' ברכיה אפי' מחלוקת שהיתה בין ירבעם ורחבעם ראויה היתה

 ה איני מכניס מחלוקת במלכות"קודם שנבנה בית המקדש אלא אמ' הקב

 בית דוד אלא יבנה בית המקדש ואחר כך מה דהוי בסופא הוי

 425 בלבם אמ' ר' יוחנן פחדתו של/ גם את העולם אהבת עולם נתן
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 מלאך המות נתן בלבם נחמיה אמ' והנה טוב מאד והנה טוב אדם

 וכי יצר הרע טוב מאד אלא ללמדך והנה טוב זה יצר טוב מאד זה יצר הרע

 שאילולי יצר הרע לא בנה בית ולא נשא אשה ולא הוליד בנים שכן שלמה

 אמ' אהבת עולם נתן בלבם אומ' כי היא קנאת איש מרעהו ר' ברכיה

 430 אהבת תינוקים נתן בלבם אמ' ר' אחא העולם הועלם מהם שם המפורש

 וכל כך למה מבלי אשר לא ימצא האדם וגו' אמ' ר' יודן גדולה היא היראה

 ד והאלהים עשה שייראו"ששמים וארץ לא נבראו אלא בזכרון היראה הה

 חתמן <.>ב שלמה לפניו אמ' ר' ירמיה גדולה היראה ששני ספרים שכתמל

 היא תתהלל ובספר קהלת י'אלא ביראה בספר משלי אשה יראת י

 435 את האלהים ירא מקום המשפט ר' יהשע פתר קריה במעשה העגל

 ה[ כתו']שמ)א(מקום שעשה משה מדת הדין שנ' עברו ושובו משער לשער 

 את העם ורוח הקדש צווחת מקום שצדקתים וקראתים אלוהות י'ויגוף י

 מרתי אלהים אתם שמה הרשע שם הרשיעו ועשו את העגלשנ' אני א

 רוח הקדש צווחת מקום שנ' וישתחוו לו ר' יודן פתר קריא בשטים

 440 יך לך<ה..> 'יי שצדקתים מקללותיו של בלעם והפכתי לברכות שנ' ויהפוך

 את הקללה לברכה שמה הרשע שמה הרשיעו וזנו שנ' וישב ישראל

 פוט ר' חנניה אמ'בשטים וגו' את הצדיק ואת הרשע יש

 עולה לגרדון ור' עקיבה עולה לגרדון סצדיק כרשע ישפוט האלהים לסטי

 ור' סימון אמ' צדיק ביד רשע ישפוט האלהים כי עת לכל חפץ לכל

 445 עת יש חפץ ולכל חפץ יש עת אמרתי אני על דברת על מדברות

 והוא משפיע "השהרשעים מדברות בהן בעולם הזה שהן מחרפין לקב

 כל כך למה לבררם האלהים לברר להם מדת הדין של רשעים להן שלוה

 ולראות שהרי בהמה המה לראות ולהראות בעולם שהרשעים נמשלו

 על מדברות "אכבהמה שנדונין בהריגה ואינן באין לחיי העולם הבא ד

 450 ל כך לבררם/וכשהצדיקים מדברים בעולם הזה בסיגוף ובתענית ויסורין 
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 מדת[ צדקתם שהם בהמה לראות ולהראות לאומות]לברר להם  האלהים

 העולם היאך ישראל נמשכין אחריו כבהמה שנ' ואתן צאני צאן מה

 בהמה פושטת צוארה לשחיטה כך הצדיקים ר' איבון אמ' אלא כשם

 שהעמדתי נביאים מישראל שהם קרויים אדם שנ' ואתנה צאני וגו' אדם

 455 שנ' ובהמה רבה לא כך העמדתי לאומות העולם שנקראו בהמה אתם

 לא כשם שגזרתי וביום השמיני ימול לא כך גזרתי "האמ' ר' יצחק אמ' הקב

 הבהמה ומיום השמיני והלאה ומותר האדם מן הבהמה אין מהו

 אמ' רב נחמן עשה לו נוי לתחתיתו שלא יתבזה כבהמה ר' ינאי אמר אין

 אמרין דעשה לו מנעול ואפיפורין כפוי עליו שלא יתבזה כבהמה ור' יו

 460 עשה לו כסתרת לתחתיתו שלא יהא מצטער בישיבתו ר' לוי אמ' עשה לו

 אמ' ארון ותכריכין הכל היה אמ' רב נחמן אפי' גלגל חמה קבורה ור' אמי

 אל תבהל ברוחךהאומר לחרס ולא יזרח  לא נברא אלא מן הארץ שנ'

 אמ' ר' יודן הכמה דמעזלא עזיל על פלכתיה כן סליק ליה בפלכתיה הוא נסיב

 גליש על גיסה שפיך כלדרקן לעיל על אפוי נפיל הכמה דקומקומא

 465 מי יודע תני אחת נשמתן של צדיקים ונשמתן של רשעים כולן

 עולות למעלה במרום אלא שנשמותיהן של צדיקים נתונות באוצר

 ה אבגיל ברוח הקדשונשמותיהן של רשעים מטרפות בארץ הוא שאמר

 ש[ אויביך יקלענה בתוך כף הקלעוהיתה נפש אדני צרורה וגו' ונפ)ך(]

 אלו נשמות הרשעים היורדות למטה לגהנם שנ' ביום רדתולמטה לארץ 

 470 שאולה כי מי יביאנו מי יביאנו לראות לדוד במה שעשה שלמה ולשלמ'

 והנה דמעת העשוקים ר' יודא אומ' אלו *פרשה ד*במה שעשה רחבעם 

 יד לבא הם עומדיןהקטנים הנגנזין בחייהם בעון אבותם בעולם הזה לעת

 בצד חבורה של צדיקים ואבותיהם בצד חבורה של רשעים והן אומ' רבונו

 אלא[ בעון אבותינו יבאו אבותינו בזכותינו והוא אומ']של עולם כלום מתנו 

 475 להם אבותיכם חטאו מאחריכם וכן מלמדן קטיגור באותה שעה אליהו/
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 לפניו איזו מדה מרובה מלמדן סניגוריא ואומ' להם אמרו זכור לטוב

 מדה טובה או מדת פורענות אמ' מדה טובה מרובה ומתנו בעון

 ד[ה אתכם סניגוריא]אבותינו לא כל שכן שיבאו אצלינו אמ' להם יפה למ

 יבאו אצלכם דכתי' וחיו את בניהם ושבו ששבו מלירד לגיהנם והם עולין

 480 ר' חוניא בזכות בניהם לפיכך כל אדם מלמד בנו תורה שיצילהו מגהנם

 מתודין <..>שהן א "פפתר קריה בהרוגי מלכות שהם באין לעולם הבא אע

 ר' בנימן פתר בחנפי תורה סבירין כל עמא שקריין ולא קריין תנויי ולית

 עלי "התיה ותפילין ברישיה והנה דמעת אמ' הקביהוא תנויי עטיף גול

 רארמיה ורבנין פתרין ק י'ליפרע מהם דכתי' ארור עושה מלאכת י

 485 עלי להתוכח עמהם דכת' גולם "הבאומות העולם והנה דמעת אמ' הקב

 ושבח אני את המתים אלו דור אנוש ודור המבול חזק הוא יריב ריבם

 מן החיים אלו סדומיים ומצרים וטוב משניהם אלו אלף דור שעלו במחשבה

 לאלף <וה.דורות שנ' דבר > "דוחנן אמ' תתקעלהבראות וכמה נמחו מהם ר' י

 דור ואי זו זו זו המילה דכת' דבר צוה לאלף "דזו תורה ר' לוי תתקפ דור

 490 דור ר' יודה פתר קריה ביחזקאל בשעה שעמד ואמ' העצמות היבשות שמעו

 ולא שמעתם במיתתכם שמעתם בחייכם לא שמעתם על זה נאמ' י'דבר י

 טוב מי שהוא שונה הלכות ושבח אני את המתים טוב מלא כף נחת

 שהוא שונה הלכות ומדות ואינו רגיל בהן מתלא אמרא טבאורגיל בהן ממי 

 טוב מי שעושה צדקה מעוטה "אד חדא צפרא כפיתא ממאה פירחין

 495 חריםאת משל ל וחומס ועושק ועושה צדקות גדולומשלו ממי שהוא גוז

 טוב מי שיש לו עשרה זהובין ונושא ונותן ומתפרנס מהן ממי שהוא "אד

 ורעות רוח אחרים ומפסידו ומאבדו נוטל ממון שהוא נוטל ממון של

 טוב מי שהוא שוכר גנה ואוכל פירותיה "ארעותיה דיתקרי פרגמטוטא ד

 ממי שהוא שוכר גנות ומביירן אמ' ר' יעקב טוב מלא כף נחת לעולם

 500 הבא ממלא חפנים בעולם הזה אמ' ר' חיא זו )ימי( יום שבת ממלא חפנים/
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 אין ישראל נגאלין אלא בשבת דכת' בשובהחייא  "רדא אלו ששת ימי המעשה

 במצרי' "היח אמ' ר' ברכיה טובה דריסה שדרס הבונחת תושעון בשבא וני

 שנ' ועברתי בארץ מצרים ממלא חפניהם של משה ואהרן פיח כבשן

 סוי הזה<.>שבזו נגאלו ובזו לא נגאלו אמ' ר' יצחק כת' וכסה ענן הקטרת ה

 505 פרשו שנ' נשאת עון עמך כסית ואףאין אנו יודעין מהו עד שבא דוד ו

 אמ' חביב עלי מלא קומצו של עני מנחה נדבה ממלא חפניו של "ההקב

 כהן גדול קטרת סמים שזו באה כפרה וזו אינה באה כפרה

 ה"זו אררתו של מלאך המות יש אחד זה הקב ואראה הבל תחת השמים

 לו בין מאין לואין[ ]שאין לו שותף בעולמו גם בן ואח  אחד ואין שני 'יישנ' 

 510 וקראן אחים שנ' 'ייאת ישראל וקראן בנים שנ' בנים אתם ל ה"אלא שחיבב הקב

 לכל מה שעשה בששת ימי בראשית גם עיניו לא למען אחיי וריעי ואין קץ

 תשבע מכל מעשיו הטובים שסיגל במעשה בראשית ולמי אני עמל לא

 ם לפניו איןלהדבק בדרכיו אם אין הצדיקים מסגלין מצות ומעשים טובי

 גם בן בשעהזה אברהם ואין שני שאין לו בן זוג  יש אחד א"זה[ הבל שברא ד]

 515 שאמ' לו קח נא את בנך לא ראה שיש לו בן ובשעה שאמ' לו לך לך מארצך לא

 ראה שיש לו אח ואין קץ ממצות ומעשים טובים גם עינו לא תשבע

 אינומצות ומעשים טובים ולמי אני לא להדבק בדרכיו שכל מי ש

 יש אחד זה שבט לוי גם בן דכת' האומר לאביו ואין א"כמותו הבל ד

 קץ לכל עמלו במלאכת המשכן גם עינו לא תשבע אלו הקרבנות ולמי

 520 יש אחד זה יצר הרע ואין שני שאין לו בן א"אני עמל לא להדבק בדרכיו ד

 זוג בעבירה גם בן ואח אין לו בשעה שהולך אדם לעבור עבירה אינו

 ש לו בן שימות בעונו ואינו רואה שיש לו אח שיתבייש ממנו ואיןרואה שי

 יש אחד א"קץ לכל מעשיו הרעים גם עינו לא תשבע ממעשים רעים ד

 ואין שני שאין לו בן זוג ואח אין לו שהיה יחידי לאמו זה גבני בן חרסון

 525 ואין קץ לכל עמלו ממה שהניח לו אביו גם עינו לא תשבע עושר שהיה/
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 ולמה אני עמל אמרו בשעת שמת אביו אמ' לאמו סומא בשל אחת עיניו

 הראני כל כסף וזהב שהניח לי אבא אזלת וחמית ליה חדא כדא דדינרי' והוה

 קיימא הין מן דין סטרא והוא מן דין סטרא ולא חמן דין לדין ר' לוי בשם ריש לקיש

 נים שהם עוסקי'יום שמת גביני בן סרטון נולד בלשצר סנטור דבבל טובים הש

 530 בתורה מן האחד שעצמו כי אם יפולו שאם שכח הלכה אחד מהם חבירו

 טובים השנים א"מחזיר לו ההלכה והחוט המשולש זה הרב שמחזיר טעותן ד

 זה לעצמו שאם יפול ויסתכן אחד מה)ן(]ם[ חבירושעוסקין בפרקמטיא מן האחד 

 י חד נפיק לאסטרטהמעשרו והחוט המשולש כד אינון תלת ר' מאיר כד הוה חמ

 הוה צוח ליה זיל שלם עלך מיתה תרין הוה צוח להון מרי קטטא תלת צוח להון

 535 איש ואשתו מן שלם לכון מרי שלמא ר' יוחנן אמ' טובים השנים מן האחד

 ן בבניםדשהוא פות ה"האחד זה לעצמו וזה לעצמו והחוט המשולש זה הקב

 שכר טוב זה משה שנ' כי טובטובים השנים זה עמרם ויוכבד אשר יש להם  א"ד

 הוא ר' יודן אומ' זה דוד ובת שבע והחוט המשולש זה נתן הנביא שאמ' לה ואני

 אבא אחריך כשבתה אצל דוד הסכים עמהם ואמ' והרכבתם את שלמה

 540 ר' נחמיה אמ' זה יהוידע ויהושבעת והחוט המשולש זו סנהדרין שהסכימו

 ורבנן אמרי זה מרדכי את הנזר ויתנו עליו ו[צאו את בן המלך]עמהם שנ' וי

 ואסתר והחוט המשולש זה אחשורוש שהסכים עמהן וגזר ואמר כתבו על

 תר מןאסהיהודים בשם המלך ר' לוי אמ' טובים השנים )מן ה( שתלו מרדכי ו

 האחד שתלה יוסף שאלו נעשו להם ניסים לישראל וזה לא נעשו נסים על ידו

 545 מכולן שהפיל שונא שנא' ויתלו את למעלה ה"לישראל והחוט המשולש זה הקב

 המן וחמת המלך שככה חמתו של מלך מלכי המלכים אמ' ר' יצחק טובה

 אל משה ואל אהרן וכו' החדש 'ייפרשה טובה שנאמ' על פי שנים שנ' ויאמר 

 אל משה לאמר והחוט המשולש 'יירשה שנאמרה ליחיד וידבר <.>הזה מ

 לבניו לאלעזר ולאיתמר תניאל משה ואל אהרן לאמר אליהם  'ייוידבר 

 550 טובים/ א"ר' חייא לאמר אליהם לאלעזר ולאיתמר והם לאמר לכל ישראל ד
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 מן האחד זה לעצמו וזה לעצמו את מוצא כשבא משה השנים זה משה ואהרן

 ובירך את ישראל לא שרתה שכינה על ידו ובא אהרן וברכם ולא שרתה שכינה

 ישראל מיד שרתה שכינה על ידיהם שנ' ויבאעל ידו וכשבאו שניהם וברכו את 

 אמ' ר' זעירא משפחות 'יימשה ואהרן וכו' ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד 

 555 משפחות הן משפחת ספרים מעמדת סופרים משפחת בני תורה מעמדת

 ון ליה הא זרעית זרעיתא?ב?איתי בני תורה משפחת עשירים מעמדת עשירים

 כת' לא לעולם ינתק לא במהרה ינתק כת' אן פלנית דמטת ופסקת אמ' לון מי

 סק מעותרא היינו דאמ' בר קפרא אם לא הוא בנו ואם<.>אתקשר עלוי מת

 לא בנו בן בנו טוב ילד מסכן וחכם זה יצר טוב ולמה נקרא שמו ילד

 560 ג שנה ומעלה ולמה נקרא מסכן שאין הכל"ן י<.>שאין מזדוג לאדם אלא מ

 למד הבריות לדרך ישרה ממלך זקן וכסיל?מ?ולמה נקרא חכם ש שומעין לו

 זה יצר הרע ולמה קוראו מלך שהכל שומעין לו זקן שהוא מזדוג לו מילדותו

 עוריו כת' משעה שניעור<..>נעוריו ?ע מ?כי יצר לב האדם ר ד"ועד זקנותו הה

 ממעי אמו וכסיל שמלמד אדם דרך רעה שאינו יודע אשר לא ידע להזהר

 565 הן כי מבית הסורים יצא?מ?אין עליו ואינו נזהר רואה צער וכמה יסורין ב

 לכות יצר<.>בלמלוך מכשכש לבריתא מביני סריתא כי גם במלכותו 

 טוב ילד זה אברהם ממלך זקן זה נמרוד א"ד טוב נולד רשותו של יצר הרע

 טוב ילד זה יוסף א"כי גם במלכותו של אברהם נולד רשותו של נמרוד ד

 ם ברעב ממלך זקן זה פוטיפר כמה נסיםוחכם שבחכמתו החיה כל העול

 570 גזרתו של פרעה יצא מלך< ..>מבית  ראה על ידו ולא נזהר כי מבית הסורים

 שנ' ומבלעדיך לא ירים וגו' ראיתי את כל החיים אלו מעשיהם של

 צדיקים מי גרם להם להיות חיים שהם מהלכים תחת השמש עם הילד השני

 ות שאבד יצר הרע וגם האחרונים לאזה יצר הרע אין קץ לכל העם לכל הדור

 חד פרס בגליון טוב אחרית דבר מראשיתוישמחו שנשמעין לו 

 575 /מאן ל"אמור אלף א ל"אלפני אוריתא א ל"אתא גבי רב א
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 גער בו והוציאו בנזיפה אזל ת"מאן אמר דהוא בי ל"ת א"בי ל"אמ' דהוא אלף א

 מאן יימר דהוא אלף אמור ל"אף "אמור אל ל"אלפני אוריתא א ל"לגבי שמואל א

 שמואל ל"מאן יימר דהוא בית טרמיה באודניה אמ' אודני אודני א ל"בית א

 ישמואל וכול ל"כולי עלמ' ידעין דהוא אודני א ל"מאן יימר דהוא אודנך א

 580 אלף והיא בית מיד נשתתק הפרס וקבל עלוי הוי טוב אחרית אהיעלמ' ידעין ד

 האריך שמואל עם הפרס מההקפדהדבר מראשיתו טוב היא ההארכה ש

 כן חזר הפרס לסורו וקרא עליו טוב ארך אפים מגבה שהקפיד עליו רב אלולי

 ר' אומ' לעולם אל יתפלל אדם וצריך לנקביו שנ' הכון לקראתכ "רוח ע

 אלהיך ישראל שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלהים רגליך כת' ר' אמר

 585 בדקין ד"לבית האלהים תהיה טהור הה שמור רגליך מן הטפין שבין רגליך כשתלך

 ר' יעקב בר אב' אמ' שמור רגלך שמור עצמך אבל בגסים אם יכול לסבול יסבול

 אבא יהי מקורך ברוך אמ' ר' <.>כשתהא נקרא אל בית האלהים שתהיה טהור ונק

 יהי מקראך לקבר ברוך שמעון שכנא איש עצה הוה חופר שיחין בורות

 ך למה שאני עוסק?ת?וחנן בן זכאי אני גדול כמוומערות בירושלם אמ' לר' י

 590 אם אדם בא לידך לדין או לשאלה אתה אומ' לו ל"בצורכי רבים כמותך א

 שתה מן הבור הזה שמימיו זכין וצונין או אם שאלה לך אשה על נדתה אתה

 )לא שת( לה טבלי בבור זה שמימיו מטהרין וקרא עליו מקרא זה וקרובאומ' 

 זבח כי אינם יודעים לעשות רע הונא בר גניבא אמ' לשמוע מתת הכסילים

 מע בעונתה מאלף עולות שהכסיל זובח למה כי אינם יודעיםת שחביבא קרי

 595 כי בא החלום ברוב *פרשה ה*לעשות רע מאומה להפריש בין נדר לנדר מנין מיפתח 

 על דור המבול ברוב עניין רע שהיה בידם ה"ענין כל חבלים ויסורין שהביא הקב

 ול כסיל ברוב דברים דבר שהוציאו מפיהם מה שדי כי נעבדנו וכן על דורוק

 הפלגה וסדומיים ומצריים אמ' ר' יודה כל הלילה היה אחשורוש רואה המן עומד

 ירון מעליו וכתרו מעל ראשו ומבקש?פ?פור על גביו וחרבו שלופה בידו ומעביר

 600 עד היכן עד אתא/להורגו והוה מעת' ואמ' מה חולמא הדין חזואנא הוא דין 
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 הוא המן עומד בחצר אמ' כי בא החלום ברוב ל"אמ' המלך מי בחצר א צפרא

 ל"הרבה לבושים יש לי א ל"א עניין והמן בא אמ' יביאו לבוש מלכות

 אותו שלבשת ביום מלכות וסוס אשר רכב אותו שרכבת ביום שמלכת

 פניו אמ' הא מטיאואשר נתן כתר מלכות כיון שהזכיר לו את הכתר נשתנו 

 605 כי בא החלום ברוב ענין וקול כסיל ברוב דברים אמ' שמואל ד"ענתנה הה

 גלוי עריות ושפיכות דמים וכולן "זכל הנודר ואינו משלם גורם לבא לידי ע

 הסירו את אלהי הנכר גילוי עריות ויעקב שמע כי טמא "זלמדין מיעקב ע

 שמע את דברי בני לבןשפיכות דמים ויהרגו כל זכר ולשון הרע דכת' וי

 לישעיה לך אמור לו צו לביתך ה"בשעה שחלה חזקיהו מלך יהודה אמ' הקב

 610 מ'בעולם אדם שהולך לבקר את החולה אחזקיה לישעיה ישעיה בנוהג ש ל"א

 לו מן השמים ירחמו עליך והרופא אומ' לו מלתא פלונית אכול ומילתא פלונית

 מ' לו צו לביתך שלא יחלש דעתולא תיכול ואפי' שיראנו נטוי למות אינו או

 ולא למלך אנא שמע ואיני אנא לא לך אנא ספין <..א>ואת אמ' לי צו לביתך 

 ות והבלים מיד ויסב חזקיהו פניו?מ?תופש אלא מה שאמ' זקני כי ברוב חלו

 615 ר' יהשע אומ' לקיר של רחב נתן עיניו דכתיב אל הקיר לאיזה קיר נשא פניו

 ילה לך וכמה?צ?נו של עולם שתי נשמות ה?רבו? כי ביתה בקיר בחומה אמ'

 חותיה הוציאו<.>ויוציאו את רחב וכו' ואת כל מש ד"נפשות הצלת לה הה

 תני ר' שמעון בן יוחי אפי' היו במשפחותיה מאתים אנשים והלכו ונדבקו

 נצולין בזכותה אבותי שכנסו לך כל הגרים על במאתים משפחות כולן היו

 620 אמ' בקירה של שונמית נשא עיניו דכת' נעשהאחת כמה וכמה ר' שמואל 

 נא עליה קיר אמ' לפניו שונמית זו קיר אחת עשתה לאלישע והחיה את בנה

 אבתי שעשו לך כל השבח הזה על אחת כמה וכמה ר' הונא אמ' בקירות ליבו

 איברים שיצרת "חנשא עיניו שנ' קירות לבי הומה לי לבי אמ' לפניו חזרתי על רמ

 שהכעסתיך באחד מהם על אחת כמה וכמה שתנתן לי נפשיבי ולא מצאתי 

 625 /<..>נייורבנן אמרי בקרות בית המקדש נשא עיניו דכת' בתתם את ספיו והקיר ב
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 אמ' לפניו אבות בני אדם גדולים )( ולא היו יכולים להתפלל בכל שעה לבית

 דש עלהמקדש אלא עומדין בתוך בתיהן ומתפללין והקיר בינם ובין בית המק

 אחת כמה וכמה תנתן לי נפשי מה כת' שם ויהי ישעיה לא יצא החצר

 ישעיה הלוך ואמרת וגו' ראיתי את דמעתך וגו' ה"ר כת' אמ' הקבעיהתיכונה ה

 630 בתחלה אמרתי לי כן ל"ישעיה הלוך ואמרת וגו' ראיתי את דמעתך א ל"א

 דייןענותן הוא ומקבל ממך ולא עוד אלא שע ל"ועכשו אתה אומ' לי כן א

 לא כך אמרת לי מתחלה ל"כשהלך ישעיה אצלו א לא יצא הדבור בעיר

 חלומו' כי ברוב לא לך אנא ספין ולא למלך אנא שמע אלא מה שאמ' לי זקני

 לישראל אם עושק רע אם ראית ד"וגו' את האלהים ירא ויען יצחק אביו הה

 635 שהם עשוקים ודלים משפט וצדק וכי יש משפט אצל הצדק או צדק אצל

 אם ראית המשפט עושה בישראל והם מצדיקים עליהם את משפט אלאה

 אם ראית לישראל שהמשפט נוגע בהם וצדק שצדיקו של עולם א"הדין ד

 משפיע שלום לעשו תראה בה דינה של גהינם בהם הדין לעשות אל תתמה

 יוחן רשע בל למד צדק בשעה שאמ' עשו הרשע הברכה אחת ד"על החפץ הה

 640 רוח הקדש ממנו שלא יברך את עשו מיד ה"ק הקבהיא לך אבי מיד סל

 ואמ' רבונו ה"יל מבקש מן קב<..>שהיה מכבדו וה ?פי?נתמלא עליו רחמים יצחק ל

 חוץ אותו הוי יוחן רשע ה"של עולם שלא יאמר עשו שאין ברכה אחרת להקב

 יצחק והלא הוא עושה ל"רשע הוא ואין ראוי לברכה הוי רשע א ה"הקב ל"א

 לעוול נכוחותעתיד הוא  ה"הקב ל"י ובל למד צדק א?פ?לתוך  מטעמים ונותן

 645 ת ועוול?חו?ורודף ישראל ומחריב מקדשי ושולל את בני בקולרין הוי בארץ נכו

 השפע לו טובה בעולם הזה ואל יראה בגאותך לעתיד לבא הוי )הק'( יצחק ל"א

 ה עלמיד שרתה עליו רוח הקדש ובירכו לכך נאמ' אל תתמ 'ייובל יראה גאות 

 החפץ אל יהי תמה ישראל על השלוה של עשו שחפצו של יצחק עשיתי בעולם

 שהוא גבוה על גבוהים ומעשו הרשע שהוא מגביה על ישראל ה"הזה הקב

 650 שומר ישראל לא ינום ולא ישן הוי כי גבוה/ א"עצמו הוא שמור אותם בגלות כד
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 שו שאני שכר כבודלע ה"מעל גבוה שומר אבל לעתיד לבא לאחר שיפרע הקב

 אבותיו יהיו ישראל גבוהים עליהם וכן הוא אומ' ארום בגוים ארום בארץ

 אתן רוממות ליעקב הנמשל כארץ שנ' והיה זרעך כעפר הארץ ומניין שעשה

 חפצו של יצחק להשפיע לו טובה בעולם הזה ובל יראה לעתיד לבא ה"הקב

 655 יה מושבך מהו הנהשנ' ויען יצחק ויאמר הנה משמני הארץ יה 'ייגאות ה

 כי גבוה אלו המלאכים מעל גבוה א"מיד שהוא נוטל שכרו בעולם הזה ד

 שיו אם ראית עשיו בכרך גדול שברומיר' יוסי פתר קריה בע ה"זה הקב

 משפיע לו שלוה תראה בו מדת הדין אל ה"עושק דלים וגוזל רשים והקב

 ו' כי גבוהתתמה על מה שאמ' הזקן ונעשה חפצו שנ' הנה משמני הארץ וכ

 660 אמ' ר' אחא מהנה של ה"אלו דוקסין ואפרכין וגבוהים עליהם זה הקב

 על אחת כמה וכמה 'יישנ' הנה יום בא ל ה"בשר ודם אתה למד הנה של הקב

 אמ' ר' ישמעאל כת' וירדו מאוניותיהם וגו' כל יורדי הים על הארץ יעמודו וכי

 פינתו של אחד מהן ויש אין אנו יודעין שעל הארץ עומדין אלא כיון ששקעה ס

 ר' ברכיה אמ' שאלין למנחם טלמייא מהו לו קרקע על הארץ מעמידו

 665 המן לישראל מה ה"דין דכת' ויענך וירעיבך וכי מאכל רעבון נתן להם הקב

 הדין שלימה ל"עשה הביא לפניו שני קשואין אחת שלימה ואחת שבורה א

 לית סופה ל"בחד מנה א ל"תבירא בכמה א אבתרי מני והד ל"בכמה א

 אינו דומה כשם שהוא מתהנה מן הטעם ל"דהדא דמתעבדא כהדא א

 כך הוא מתהנה מן הראיה וכן יצחק הוא אומ' ועשה לי מטעמים כאשר

 670 בתחלה הייתי נהנה מן הראייה ועכשו איני נהנה אלא מן הטעם ל"אהבתי א

 וכן שלמה אומ' ברבות הטובה רבו אוכליה לא דמי ההוא דחמי סלותנה

 יא וכפן לההוא דחמי סלותנה ושבע ר' אומ' תתהפך כחומר חותםפני

 כסות היורדת עם האדם בעולם הזה לשאול היא באה ויתיצבו כמו לבוש

 הואיל ואנון אתיין חיין ולבושין מאן מספיק לון מזונין ל"עמו לעתיד לבא א

 675 אין/ ל"בעותא ודלא בעותא א ל"אין א ל"ם מימיך אאזלת לחמת גר ל"א
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 דבגין אוכלוסין ל"ודלא בעותא איך הוו מזונין תמן א ל"ודלא בעתותא א ל"א

 כך מאן דמייתי אכלוסיא מייתי מזונהון דכת' ל"מייתן לזבון וליזבן א

 הואיל מ"לברבות הטובה רבו אוכליה כשירבו אוכלי הטובה תרבה הטובה 

 תפח ל"ואנון אתיין חיין ולבושין ומתפרנסין למה אתון בכאן עליהון א

 680 ד[תיה ולא בכי אלא כשם שבא]תחמרוחיה דההוא גברא אית גברא דמוביד 

 בקול כך הוא הולך בקולי קולות מתוקה שנת העובד ר' נפק מן דמוסין

 אתעטף בבגדיה ויתיב ועסי)ף(]ק[ בצרכיהון דבריתא מזג ליה עבדיה כסא

 נ[מנם עבדא]מדעסיק בצרכיהון דבייתא לא אתפני מקבלא יתה מניה נת

 ודמך ליה הפך ר' ואסתכל ביה ואמ' יאות אמ' שלמה מתוקה שנת העובד

 685 וגו' והשבע לעשיר וגו' כגון אנן דעסקי' בצרכיהון דברייתא אוף למדמך

 כמא קומיה דר' מנא מהו דין לית אנא משתבק ר' גמליאל בר אוריא

 כל שמא דמילתא בין הוא קטאדיקי ל"דכת' עושר שמור לבעליו לרעתו א

 בא עלינו קטאדיקי דמלכותא יתן לה מה דיתן כאשר יצאדידיה כש

 יצא גניבא אמ' לשועל שמצא כרם מסוייג מכל פינותיו והיה שם

 690 נקב אחד ובקש ליכנס בו ולא יכיל מה עשה צם תלת יומין עד דכחיש

 ועל בהדא נוקבא ואזל ושמין בעא למפק ולא יכיל למעבר כלום חזר

 דהוה ונפק כד נפיק אפיך אפוי וצם ג' יומין עד דכחש וחזר היך מה

 ומסתכל ביה אמ' כרמא כרמא מה טב את ומה טבין פריין דבגוך ברם

 כמה דבר אנש עליל לגוך כך הוא נפיק כך הוא דין מה אהנייא מינך

 695 עלמא ערום ישוב ללכת כשבא תני כשבא כן ילך בא בקול ונפטר

 הבקול בא בעולם בבכייה ונפטר בבכייה בא באנחה ונפטר באנח

 בא בבלי דעת ונפטר בבלי דעת תני בשם ר' מאיר כשאדם בא

 לעולם ידיו הן קצוצות כלומ' כל העולם שלו וכשנפטר מן העולם ידיו

 הם פשוטות לומר לא נחלתי מן העולם הזה כלום שכן שלמה אומ' כאשר

 700 יצא מבטן אמו ערום ישוב ללכת כשבא ומאומה לא ישא בעמלו שיולך/
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 העולם בד' מלכיות שנ' כדר לעומר וכו' ה"' פנחס פתח הקבבידו אמ' ר

 לאדם חרשת וזרעת ה"וחתם בד' מלכיות בבל מדי יון ואדום אמ' הקב

 אם אין מוצא רוח שתורה לך מאין קצרת ועמרת דשתה ועשית ערימה

 אתה חיי הוי אין נותנין העומר אלא שכר אותו הרוח הוי ומה יתרון לאדם

 705 זה דורן של שופטים וכעס מיו מכאוביםגם כל י שיעמול לרוח

 והרבה שהיו מכעיסין במעשיהם הרעים וחוליו אלו היסורין וקצף שהקצפת

 זה דורו של שמואל וכעס א"למה אלהי ישראל היתה זאת ד ה"לפני הקב

 שהיו מכעיסין כי לא הרבה יזכור זה דורו של עלי מענה בשמחת לבו

 ותם לירושלם בכל שנה ושנהזה אלקנה שהיה מדריך את ישראל ומעלה א

 710 בדרך אחת לכך הכתו' מקלסו ועלה האיש ההוא מעירו ימים ימימה

 שהיו באין בספינה כשהגיעוגם שמש לא ראה ולא ידע משל לשני בני אדם  [*פרשה ו*]

 לנמל ירד אחד מהן ונכנס למדינה וראה שם כמה מאכל ומשקה ושלוה

 נה אמר לו ואתה שירדתלספינה אמ' לחבירו למה לא עללת במדי כשחזר

 נהנית ל"ראיתי כמה מאכל ומשקה ושלוה א ל"ועלית מה חמית תמן א

 715 ד"י[ת נייח לי דלא נחיתי ולא חמיתי הה]אנא דלא עלל ל"לא א ל"כלום א

 קדימוןנוטין הוו בירושלם בן ציצת הכסת ד' בלי [*פרשה ז*] ת לזה מזהנח

 לפרנס המדינה עשרובן כלבא שבוע וכל חד וחד הוה יכיל  בן גוריון

 שנים והיה שם בן בטיח בן אחותו של רבן יוחנן בן זכאי והיה ממונה על

 רגו קיסרין שבירושלם ועמד ושרף את האוצרות שמע רבן יוחנן האוצרות

 720 בן זכאי ואמ' ואיי אזלין ואמרין לבן אבטיח חביבך אמ' ואיי ואי שלח

 וה אמרית שכללא אמרית ואי אלא ו ל"למה אמרת ואי א ל"ואיתייה א

 דין ואי לוהן לא יהבית גרמיהון למעבד קרבא כ זמן שהאוצרות קיימי

 נמלט רבן יוחנן בן זכאי וקרא עליה והחכמה תחיה את בעליה

 ומוצא אני מר ממות את האשה אמ' שמואל על ידי שהיא תובעת דברים

 725 /הם סוף שהיא ממיתה אותו מיתה מרהשאינו יכול לעמוד עלי
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 דהוה ליה מגי ליסטיס והוא נפיק ומקפח בליליא וזיין הוה בחד בר נש עובדא

 בניה ובנתיה ביממא אמרה ליה איתתיה דההוא גברא בר נש מה ביש גדא

 דהדא אתתא דאדבקת בך אמרה ליה לית את חמי בנוי דפלן מגיירן היך

 ומה אית ביה ל"את בעיה נעביד מה דהוא עביד א ל"אכלין כותין א

 730 אזל פייסין עמיה אזלין ופיסין ונסב יתיה עמיה נפק דההואאמ' לה לא 

 ליליא לסטאה ותקין תזקיטה בתריהון דהוה חכים שבילייא ערק מושתזיב

 ודין דלא חכים שבילייא אתביד ונצטלב וקרון עלוי לקיש ללסטון בכור לצליבין

 של רמאין כגון יש רעה ראיתי תחת השמש אמ' שמואל זו מחשבתן *פרשה ו*

 רב מים בין מי בלקבינה בשמן מי מאוכת בדבש וכו' ועל כולן אומרהמע

 735 בן זכאי אני אם אמרה או לא אומרה אם אומ' שמא ילמדון הרמאין

 ואם לא אומ' יאמרו הרמאין אין תלמידי חכמים בקיאין במעשה ידינו

 ר' אחא בר כהנא אזיל לחד אתר אשכח ר' לוי קאים ודריש איש אשר לו האלהים

 בעל מקרא ונכסים זה בעל משנה וכבוד זה בעל תוספתא ואינינועושר זה 

 ניות גדולות כגון משניות של ר' עקיבהמש ?אלו?חסר לנפשו מכל אשר יתאוה 

 740 ומשנתו של ר' חייא ולא ישלטנו האלהים לאכול ממנו שאסור להורות מהן

 אלכי איש נכרי יאכלנו זה בעל תלמוד שמטמא ומטהר אוסר ומתיר ר' ישמע

 ' חכם בעיניו איש עשיר זה בעל מקרא ודל מבין יחקרנו זה בעל תלמודאומ

 זכית ממרינא קאים ממרינא מיושב ל"קם בר כהנא ונשקיה ברישיה א

 אם יוליד איש מאה זה קין שהוליד מאה ושנים רבות יחיה שחיה שנים

 745 הרבה ורב שיהיו ימי שניו שלא שבע נפשו ממונו וגם קבורה לא היתה

 ברפיון התבה ובא המבול ושטפו שנ' וימח את כל היקום זה לו שהיה תלוי

 קין שנישטף טוב ממנו הנפל הבל אחיו ר' אליעזר אומ' היקום זה הממון

 והכתי' ולאחאב זה אחאב שהעמיד מאה בנים א"ל בעליו דשהעמיד רגליו ש

 ע' בנים אמ' ר' הושעיה כשם שהיו ע' בנים בשומרון כך היו לו ע' בנים ביזרעאל

 750 ל אחד מהם היו לו שתי פלטריות אחת לקיץ ואחת לחורף דכת' והכתי את/וכ



 א666 'עמ

 ושנים רבות יחיה שחיה שנים רבות בית )אחאב( החורף על בית הקיץ

 ו[גם קבורה לא היתה לו דכתי' במקום אשר לקקו הכלבים טוב ממנו הנפל]

 זה המן הרשע שהוליד ק' בנים אם יוליד איש מאה א"זה נבות ד

 ב כמנין ורב בניו וגו' וגם קבורה לא היתה לו שאכלוהו חיות"ש אומ' רוי

 755 ועופות טוב ממנו הנפל זה נפלה של זונה כל עמל האדם לפיהו

 ים טובים לפיו ולא לפישאמ' ר' חיתנא כל מה שיעמל האדם מצות ומע

 בנו ובתו וגם הנפש לא תמלא שהנפש יודעת כל מה שהיא עמלה

 ינה שביעה לא תורה ולא מעשים טוביםלעצמה היא עמלה לפיו א

 באר לו<..>מה לעני יודע אלא מה יעשה ילך אצל גדול ממנו בתורה 

 760 מה יעשה ילך ויעסוק מה לו עני בנכסיו להלוך אצל העשיר א"משנתו ד

 מה לעני יודע במשא ומתן מה יעשה בטל ויושב א"בפרקמטיא ד

 טוב מי מפרנסו ויחיה טוב מראה עינים ה"ילמד אומנות והקב

 שהוא מבאר משנתו ממי שהוא שונה ורגיל בהרגל לשון והולך

 אלהים אל י'מה שהיה כבר נקרא שמו זה אדם הראשון שנ' ויקרא י

 765 את אדם טעו בו מלאכי ה"האדם ונודע אשר הוא אדם כשברא הקב

 הפיל עליו שינה וידעו ה"השרת ובקשו לומ' לפניו קדוש מה עשה הקב

 זה משה שנ' ויקרא אל משה ונודע לכלמה שהיה  א"שהוא אדם ד

 לכה ואשלחך אל פרעה וכשבאו ה"כי זה משה נביא הוא כשאמ' לו הקב

 רבונו של עולם כד אינון ל"לך רד כי שחת עמך א ל"לאותו מעשה א

 770 טבין אינון דידך וכד אינון בישין אינון דידי בין טבין בין בישין דידך

 עמול בו כשעושה יין טובאינון למלך שהיה לו כרם ומסרו לאריס ל

 אומ' המלך כמה חמרא דכרמי טב וכשעושה יין רע אומ' המלך חמרא

 דכרמי דאריסי ביש והאריס בוכה וצווח ואומ' אדני המלך כד עבד

 חמר טב דידך הוא וכד עביד ביש דידי הוא אלא בין טב בין ביש דידך

 775 עם שתקיף הוא אמ' משה בין טבין בין בישין דידך אינון ולא יוכל לדין


