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דמהפג צקף צמפימ
ֵנֵשא אבו״ש מפם גתבפן, ל״ש שְּ

מק•ירמכצ
שבע נביאותשבע נביאות

 -שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה, ואסתר.
א.א. שרה - ד'תשס למןצ ץתשס סיןצ,

נקראה יסכה- א.א. שסכתה ברוח הקדש, ולכך 'בלט שדץמצ'.
.           .ב..           .ב. שהכל סוכין ביופיה.

ב.ב. מרים הנביאה שנתנבאה כשהיא תףץא תצגכ' -עתידה אמי

שתלד בן שיושיע את ישראל.  בשעה שנולד נתמלא הבית כולו
אורה, עמד אביה ונשקה על ראשה, א"ל:א"ל: בתי נתקיימה נבואתך. 

וכיון שהשליכוהו ליאור טפחה אביה על ראשה, א"ל:א"ל: בתי, היכן
נבואתך? היינו 'ץאאהש תףאץ לגףד מקטצ' מה יהא בסוף נבואתה.

ג. ג. 'ץקשץגצ תבצ ךשסתצ תבא מזסקץא.- שעשתה פתילות למקדש.

    'ץצסת סץבשא אףא אלג' א.א. ולא תחת תומר משום יחוד.
.                 ב..                 ב. מה לתמר יש לב אחד, אף ישראל 

.            שבאותו הדור לב אחד לאביהן שבשמים.
ד. ד. חנה 'ץאאזממ ףךצ ץאתלג טמו משס שצ' גלצ דגךס שצ- ולא רמה פכי.

שדוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה מלכותן,
שאול ויהוא שנמשחו בפך לא נמשכה מלכותן.

'ןס תסכ שמאנ' –לבלותך, כאדם שמעש"י מבלין אותו, 
        אלא הוא מבלה מעשה ידיו

'ץתסכ הץג ןתמצסךץ' אין צייר כאלהינו אדם צר צורה ע"D הכותל 
ואינו יכול להטיל בה רוח ונשמה, קרבים, ובני מעים, 

אבל הקב"ה צר צורה בתוך צורה, ומטיל בה רוח ונשמה 
קרבים ובני מעים.

ה.ה. אביגיל ץסגקא שיאג צצג'. על עסקי דם סתרים. שהראתה 
לו.

א"ל:א"ל: וכי מראין דם בלילה אמרה לו: וכי דנין דיני נפשות בלילה

א"ל א"ל מורד במלכות הוא, ולא צריך לדונו,

אמרה לו:אמרה לו: עדיין שאול קיים, ולא יצא טבעך בעולם.

א"ל:א"ל: 'ץשגץנ עטלנ ץשגץןצ תא תבג ןמאךס צסץ צפצ לשץת שקלס'. תרתי משמע 

שגילתה שוקה, והלך לאורה ג' פרסאות. א"ל א"ל השמיעי לי,
אמרה לו:אמרה לו: 'מת אצסצ פתא מנ מזץדצ' דיש אחרת - מעשה דבת שבע, 

שבסוף נישאה לו, וזו נביאותה. 'ץצסאצ ךזב תקךס הגץגצ שהגץג צףסס
כשנפטרה ממנו אמרהכשנפטרה ממנו אמרה 'ץצעסש צ' מתקךס ץפןגא תא תלאנ'.

כדאמרי אינשי:כדאמרי אינשי: אשה עם זה שמדברת על בעלה טווה.

א"דא"ד שפיל עיני בן אווז וצופין למרחוק.

ו. ו. חולדה וקרובת ירמיה היתה, ולא הקפיד עליה.

ויאשיה עזב ירמיה ושלח אצלה- מפני שהנשים רחמניות הן.
רי"ו: רי"ו: ירמיה לא היה שם, שהלך להחזיר עשרת השבטים.

ויאשיהו בן אמון מלך עליהן. [דמה טיבו אצל המזבח בית אל'].
ר"נ: ר"נ: מ'ר סצץקצ בא דהסג מנ שבץשס בשץא טלס'.

ז.ז. אסתר ד'ץאמשב תיאג למןץא',-לבשה רוה"ק.
• ר"נ: • ר"נ: לא נאה יהירות לנשים -נשים יהירות היו ומכוער שמם

-זיבורתא, -'ץאבמף ץאדגת משגד', והיא לא הלכה אליו.
כרכושתא -'תלגץ מתסב' ולא אמרה אמרו למלך.

• ר"נ:• ר"נ: חולדה מבני בניו של יהושע קשכ ףגףי והתם שאלךא ףגי.

כגופתא צרצ''ה ג' מבגתכ תמחג שן סמצ גפעת

כמטד כצהנגופא
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