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3771.2  1r 

 שמואל בר נחמן 'רים הגדול וטבעה ספינתו בים ומת א' ב

 לאשתו מיתה ממי אתכל מי שהוא נודר ואינו משלם גורם 

 'ה' למד מיע?ק?ב על ידי שאיחר בנדרו גרם לאשתו מיתה ה

 ואל בר רב יצחק כלמ<' >.רא' ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל וג' 

 5 ה ולגילוי עריות>..<מי שה>.<א נודר ואינו משלם גורם לעבוה 

 ולשפיכות דמים וללשון הרע ממי את למיד כולם מיעקב

 ל כל אשר עמו הס'ואב אל ביתו ע>..<דה זרה ויאמר יעק

 את אלהי הנכר וג' גילוי עריות כי טימא את דינה בתו

 שפיכות דמים ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים

 10 לשון הרע וישמע את דברי בני לבן לאמר וג' אמ' ר'

 מנא כל מי שהוא נודר ואינו משלים גורם >..<ו

 ימ<>.כי דרש ידרשנו י"י אלהיך וג' אמ' ר'  ' ה'מיתה ה

 שנ' ופקדת>.< ןאין מיתה בלא חטא ולא יסורין בלא עוו

 אל תתן את >.<יך >..<טיא בשבט >..<עם ובנגעים עונם

 15 >..<ריך וג' ר' יהושוע בן לוי פתר קרייהבאת )פיך( 

 בפוסקי צ>.<קה ברבים ואינן נותנין אל תתן את פיך לחטא

 את ב)(שרך אל תתן )א( רשות לפיך להחטיא את בשרך

 תאמר לפני המלאך זה החזן כי שגגה היא תהיואל 

 >.<רתאאנה בי למה יקצוף האלהים על קוליך על הקול ש

 20 ובידוחבל את >.<עשה ידיך אפילו מעוט מצות שיש 

 שלאותו האיש הקב"ה מכניס בהם את המאיר>.< ומאבדן

 ממנו ר' בנימין בר לוי פתר קרייה בחנופי >..<ה

 תתן רשות ל>..< להחטיא את בש' אלאל תתן את פיך 

 

3771.2  1v 

 להחטיא את בש' ואל תאמר לפני המלאך זה הרב כי

 שגגה היא עבד גרמיהו קרי ולא קרי תני ולא תני למה

 יקצוף על קולך על הקול שאמרתה הדה הלכה )ש(אמרת

 לי הדין פרק אמרת לי וחבל את מעשה ידיך אפילו מעוט

 5 דו שלאותו האיש הקב"ה מכניס בהם אתהלכות שיש בי

 בנודרקרייה  ןהמאירה ומאבדן ממנו רבנן פתרי

 אל תתן את פיך לחטיא את וג' אל תתן )א( רשות לפיך להח'

 את בשר' ואל תאמר לפ' המל' זה חכם כי שגגה היא אנ>.<

 לא גדרית כלום למה יקצוף הא' על קול' על אותו הקול שא'

 10 מעוט ממון שיש בידו שלאותווחבל את מע' ידיך אפילו 

 איש הקב"ה מכניס בו את המארה ומאבדו ממנו>.<

 '>.. ..<ה פתר קרייה בלשון הרע אל תתן את פיך לה' את

 >..< אל תתן רשות לפיך לה' א' בש' ואל תאמר לפני המ' זה

 מלאך הגוף כי שגגה היא אנא לא אמרית לישן ביש



 15 וחבל את מעשה ידיך>..< יקצ' הא' על קול' על הקול שאמ' 

 ותו האישא <פו >..אפילו מעוט גידים ועצמות שיש בגו

 הקב"ה מכניס בהן את המארה ומחללן ממנו ר' מנא פתר

 קרייה במרים אל תתן את פיך לה' את בש' ואל תאמר לפני

 המל' זה משה דכת' ביה וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים

 20 יק' הא' כי שגגה היא )כי( אשר נואלנו ואשר חטאנו למה

 על קו' ותדבר מרים ואהרן במשה וחבל את מעשה יד'

 אמ>..< מרים בפיה חטאה וכל אבריה לקו ומניין שלקת

 בצרעת והענן סר מעל )מרים( האהל והנה מרים מצרעת

 >..< תני ר' הושעיה מילה בסלע משתוקה

 25 >..<תים באבן טבה אמ' ר' יאשיה סמא דמלתא

 או' כל ימי גד' דתנינן שמעון בנו>..<וקה כההיא 

 

F17.48  1v    עמודה שמאלית

 כי ברוב ביני חכמים ולא מצאתי לגוף טוב >.<לא שתיקה

 החלומות והבלים ודברים הרבה את האלהים ירא אמ' ר' אלעזר

 אם ראיתה חלומות קשין וחזיונות קשין ודברים הפוכים

 לשלושה דברים ואתדברים שאתה מתירא מהם קפוץ 

 5 יודן בשם ר' אליעזר שלושה דברים 'ר' ניצול מכולם דא

 מבטלין את הגזירה רעה ואילו הן תפילה וצדקה ותשובה

 ושלשתן בפסוק אחד ויכנעו עמי אשר נקרא שמי עליה'

 ויתפללו זו תפילה ויבקשו פני זו צדקה הכמה דאת א'

 תשו'הם הרעים זו אני בצדק אחזה פניך וישובו מדרכ  

 10 ואחר כך ואני >.<שמע מן השמים ואסלח לעונם וארפא

 את ארצם ר' מנא א' אף התענית דכת' יענך י"י ביום

 >..<י מעשים?ש?צרה וג' ר' חייה בר יוסף אמ' אף שינוי השם ו

 ויש או' אף שינוי מקום מאברהם ויאמר י"י אל אברם לך לך

 םמארצך וגו' ואחר כך ואעשך לגוי גדול וג' שינוי הש

 15 מניין מאברהם ולא יקרא עוד את שמך אברם וג'

 אבר)ה(ם לא מולד אברהם מולד שר)ה(]י[ לא ילדה שרה

 ילדה שינוי מעשים מנינוה וירא הא' את שקם ואת

 תעניתם אין כתוב כן אלא וירא הא' את מעשיהם כי ש'

 מדרָכ)יה(ם הרָע)ים(]ה[ ר' אבה בר מחסיה רב חמה בר

 20 לחלום כאש לנעורת אמ'גוריה בשם רב יפה תענית 

 רב חסדה ובו ביום א' רב יוסף ואפילו בשבת וכן את מוצא

 בחזקיה מלך יהודה בשעה שחלה יחזקיה מלך יהודה

 אמ' הקב"ה לישעיה בן אמוץ הנביא לך ואמור לו צו לבית'

 כי מת אתה ולא תחיה הדה היא דכ' בעת ההיא חלה

 25 ם א>.<םחזקיהו למות א' לו חזקיהו ישעיהו בנוהג שבעול

 לה והוא או' לו השמים ירחמו עליךהוליך לבקר את החו

 

F17.48  1r    עמודה ימנית

 רופא הולך אצלו והוא או' לו מילתה פלונית לא תיכול ומילת



 פלונית אכול מלה פלונית שתה ומלה פל' לא תישתי ואם

 או' לו צו רואה אותו נוטה למות אומ' לו צו לביתך ואת

 לביתך כי מת אתה ולא תחיה אף אנא לא לך אנה ?ס?פין

 5 ולא למיליך אנה שמע איני תופיס אלא מה שאמר לי

 זקיני כי ברוב חלומות והבלים ודברים הרבה את

 הא' ירא מיד ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויאמר אנא

 י"י זכר נא את אשר התהלכתי לפניך וגו' לאיזה קיר

 בן לוי א' בקירה שלרחב נתן עיניו ה"הפנה ר' יהושוע 

 10 דכת' כי ביתה בקיר החומה וג' אמ' לפניו רבונו שלעו'

 רחב שתי נפשות הצילה לך ראה כמה נפשות היצלתה

 לה הה"ד ויבואו הנערים המרגלים ויוציאו את רחב

 ואת אביה ואת אמה ואת אחיה וג' תני ר' שמעון בן

 והלכו אנשים מתאיםיוחיי אפילו היו במשפחתה 

 15 ונידבקו במאתים משפחות כולם ניצולו בזכותה ה"ה

 דכת' ואת כל משפחתה הוציאו אין כת' כן אלא ואת כל

 משפחותיה הוציאו אבותי שנכנסו לך כל הגירים

 הללו על אחת כמה וכמה ר' שמואל בר נחמן א' בקירה

 שלשונמית נתן עיניו הה"ד נעשה נא ]עלית[ קיר קטנה אמ'

 20 מים שונמית קיר אחד עשת לאלישעלפניו רבון העול

 והחייתה לה את בנה אבותיי שעשו לר כל השבח הזה

 על אחת כמה וכמה רב חונה בשם רב יוסף אמ'

 בקירות ליבו נתן עיניו שנ' )קירות( מעי מעי אוחילה

 י לבי לבו כת' אמ' לפניו רבון כלקירות ליבי הומה ל

 

 (243ש'  308עמ'  - 180ש'  300)עמ'  י-ח ,פרשה ה

 

F17.48  1r    עמודה שמאלית

 מוחו ומצאו בו כמין גוזל בר יוון והיה בו משקל שתי

 ליטריות אמ' ר' אלעזר ביר' יוסי שם הייתי ונתנו גוזל

 מן צד אחד ושתי ליטרין מן צד אחד ותקל אחד

 כל קבל חד נטלו אותו ונתנו אותו לתוך קערה

 5 דהוה דין שאני הוה דין שאני פרחאחת כל מה 

 יתושא פרחה נפשיה דטיטוס הרשע ד"א ויתרון

 ארץ ר' תנחומה אמ' ליה ר' מנחמה ור' ברכיה ור'

 ב"ר חלבו ור' אחא הוה מתני עובדא הוה בחד גברא

 דהוה קאים על גבי נהרה חמה חדא עורדען טעינא 

 10 ית?ה נהרה אמ' זו מוכנת לעשות?חדא עקרב מג

 יזתה נהרה ואזלת עבדת שליחותהשליחותה אג

 ואתת וחזרת יתה לאתרה ר' פינחס בש' ר' חנן דציפורן

 עובדה הוה בחד גבר דהוה קאים חציד בהדה בקעת

 בית נטופא וחמה חד עשב ועבד יתיה כליל לראשיה

 15 אתא חד חיוייא מחא יתיה וקטל יתיה אתא חד חבר

 וקם ליה סקר בההוא חיויא א' תמה אנא על מן דקטל



 הדין חיויא אמ' אנא קטלית יתיה תלה אפיה וחמה

 ההוא עשבא עבד כליל לראשיה אמ' יכול את מרים

 הדין עשבא מן ראשך אמ' ליה אין וארים יתיה

 20 א' ליה יכול את קריב הדין חיויא בהדן כהדין חיויא

 חוטרא אמ' ליה אין כיון דקריב ההוא חיויא מיד

 ני עלאיבריה ר' ינאי הוה יתיב מתמיד נשרון 

 

F17.48  1v    עמודה ימנית

 תרע קרתא וראה נחש אחד מרתיע ובא והוה מרדף

 ליה מן דין סטרה מרדף ליה והוה חזר מן דין סטרא מר'

 ליה מן דין סטרה אמ' זה מוכן לעשות שליחותו מיד

 נפלה הברה בעיר איש פלוני בן איש פל' נשכו נחש

 5 הוה יתיב מטייל בבית הכסא אתא ומת ר' אלעזר

 חד רומי ואקים יתיה ויתב ליה אמר לית הדה על

 על מגן מיד בא נחש אחד ונשכו ומת וקרא עליו ואתן אדם

 אלעזר הוה 'ר' תחתיך ואתן אדום תחתיך ר' יצחק ב

 מטייל על שוניתיה דומה שלקיסרין ראה משולית

 10 אחת שהיא מתגלגלת ובאת והוה מצנע לה והיא

 גה מצנע לה והיא מתגלה ]א'[ זו מוכנת לעשותמתגל

 שליחותה לבתר יומין עבר חד בלדר אתגלגלת ביני רגליה

 ונכשל בה ונפל ומת אזלון פשפשוה ואשכחון יתיה

 טעון כתיבין בישין על יהודאי דקיסרין ר' שמעון בן

 15 חלפותה הוה עיסקו והוה ליה חד פרדס והוה אית

 בד ליה קן בגויהביה חד סדיין אזל חד דוכיפת וע

 אזל ר' שמעון בן חלפותה וסתריה אזל ההוא דוכיפת

 ותקניה קם ר' שמ' בן חלפותה וסתריה מה עבד ר'

 שמעון בן חל' אזל איתי חד לוח ויהביה באפיה

 20 דההוא נוקבא ויהב ביה חד מסמר וסרפיה מה

 ד עשב ויהביה?ח?עבד ההוא דוכיפת אזל ואיתי 

 ר' שמ' >..< חל' טב שרפיה מה עבדעל ההוא מסמרה ו

 

3771.3  1r 

 גניז הדין עישבא דלא ילפון גנביא למעבד כן ויחרבון

 ת עשבה ואסתמייתא>.<לביריתא חמרתיה דר' ינאי 

 אכלת עשבין ואתפתחת עובדא הוה בתרין גוברין דהוון

 עללין באילין טביליא דטיבריא חד סומא וחד מפתח ההוא

 5 פתיחא גדוש ההוא סומה יתבין למקרטיה באורחא

 וערעת שעתא ואכלון מן עשביא דין דהוא סמי אתפ'

 דין דהוה פתיח איסתמי ולא עלין מן תמן עד זמן

 דש ההוא סמייה לההוא מפתחא עובדא הוה?ג?ד

 בחד גבר דהוה סליק מן בבל יתיב למקרטיה

 10 באורחה וחמה תרתין ציפרין מתנציין ח?ד?ה עם חדה

 טלת חדה חברתה אזלת אוחריאתא ואיתית עשבק



 ה ואחייתיתה אמ' טב לי נסב הדין ע>..<עלויהבת 

 חיי ביה מיתיא דארעא ד>.. ..<?א?מסוק מ

 חד תעל מית מקליק באורחא אמ' טב אוסליק חמ

 15 לי מנסיה בהדין ארייה ויהב עליה מן ההוא עשבא

 וחיה וקם עליה ואכליה הוא דא דאינון אמרין טב לביש

 לא תעביד דביש לא מטי לך אמ' ר' תנחומא אפילו

 במים הק' עושה מעשה במוכי שחין אחד שירד

 לטבול בימא דטיבריא וערעת שעתא וטפת בארה

 20 חייה בר אבא כת' ונשקפה על פני 'ר' שלמרים א

 הישימון שכל מי שהוא עולה על הר ישימון ורואה

 ן כברה קטנה בימה שלטבריה זו היאכמי

 

3771.3  1v 

 בארה שלמרים אמ' ר' יוחנן בר מרייה שיערו יתיה

 רבנן והא היא מכונה כל קבל תרעא מציעיא ד)כנ(]כי[נשתא

 עתיקתא דסורנגית אמ' ר' תימא בר פפא בשם ר' יהו'

 סימון באיסור הבמה היו ישראל מקריבין במדבר 'בר

 5 ועבודהעד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות 

 בבכורות משהוקם המשכן )היו הבמות מותרות(

 נאסרו הבמות ועבודה בכהנים והיו ישראל נוהגין איסור

 במה במדבר והיו פורענות באות עליהן והיו אומות הע'

 אומרין עובדין לשמו והוא הורגן לפיכך אמ' הקב"ה למשה

 10 איש איש מ)(בית ישראל אשר >.<שחט שור או כשב או עז וג'

 פתח אהל מועד לא הב' וג' ברבות הטובה רבו אוכ'ואל 

 ר' חנינא ור' יונתן שאלון למנחם טלמייה ר' ברכיה בשם

 >..< בר חנינא שאלון למנחם טלמייה מהוא דין ויענך

 >.. ..<לך את המן וג' וכי מאכל רעבון נותן

 15 להם המן לישראל הביא לפניו שתי קישואין אחת שלימה

 >. .<מ' ליה בתרין?מ?שלימ?ת?ה בכואחת שבורה אמ' ליה הדה 

 חד מנא אמ' ליה לית?ב?מני והדה תבירא בכמה אמ' ליה 

 דה אמ' ליה ל>.< דומה כשם?ה?סופה דהדה מתעבדה כ

 שהוא מהנה מן הטעם כך הוא נהנה מן הראיה ר' אלעזר

 20 בשם ר' יוסה בן זימרה שלשה דברים נאמרו בה טוב

 שתן כתובין בפסוק>.<מאכל ויפה לעינים ומוסיף חכמה ושל

 ותרא האשה כי טוב העץ למאכל מיכן שהו>.< טוב למאכל

 וכי תאוה הוא לעינים מיכן שהוא י>.. .<עינים ונחמד

 משכיל 'א' ד' כן שהוא מוסיף חכמה הכמ>.<עץ להשכיל מי

 25 


