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 ח  ,תלמוד ירושלמי ראש השנה ג .1
"רבי יהושע בן לוי אמר עמלק כושפן היה מה היה עושה היה מעמיד בני אדם ביום גיניסיא שלו לומ' לא במהרה אדם נופל 

 עירבב את המזלות".   עשה משהביום גיניסיא שלו מה 
 
  ט ,ו שבת ירושלמי תלמוד . 2
 מי כל :זעירא בר אחא רבי אמר .נחש לו כי  -' ביעקב נחש לא כי' –? טעמא ומה .עליו לבוא סופו המנחש כל :לוי אמר" 

 בריה חנינא רבי אמר '.ל-א פעל מה ולישראל ליעקב יאמר כעת' ?טעמא ומה .השרת כמלאכי לפנים מחיצתו מנחש שאינו
 בן ירמיה' ר' אמ '.ל-א פעל מה ולישראל ליעקב יאמר כעת' ?ט"מ .עומד רשע אותו היה עולם של ימיו כבחצי :אבהו דרבי

  . "שכרו ויטול יבוא ל-א עם שפעל מי כל :ואומרת צדיקים באהלי מפוצצת להיות קול בת עתידה :אלעזר

 ג ,אתלמוד ירושלמי ראש השנה  .3
לשעבר 'רבות עשית' , מכאן והילך  – א"ר סימון: כתיב: 'רבות עשית אתה ה' אלקיי נפלאותיך ומחשבותיך אלינו'" 

אמר ר' לוי: למלך שהיה לו אורלוגין )שעון( " מאמר זה מומחש על ידי אמוראים שונים:  'נפלאותיך ומחשבותיך אלינו'. "
אמר רבי  ..מסרה לו. בנומסרה לו. אמר ר' יוסה בר חנינה: למלך שהיה לו שומרה )סוכת שמירה( כיון שעמד  בנוכיון שעמד 

מסרה בנו  אמר ר' יצחק: למלך שהיו לו אוצרות, כיון שעמד מסרה לו בנוכיון שעמד  ,לנגר שהיו לו כלי נגרות :בר באחייה 
 ."לו המסר בנו לו. ורבנן אמרי: לרופא שהיה לו נרתיק של רפואות כיון שעמד

 
  ה סימן תזריע פרשת( ורשא) תנחומא מדרש   .4
 ל"א .נאים ו"ב של :ל"א ?ו"ב של או ה"הקב של נאים מעשים איזו :עקיבא' ר את הרשע' טורנוסרופו ששאל מעשה" 

 הבריות מן למעלה שהוא בדבר לי תאמר לא :ע"ר ל"א ?בהם כיוצא לעשות אדם יכול והארץ השמים הרי :טורנוסרופוס
 זה דבר שעל יודע הייתי אני :ל"א ?מולין אתם למה :ל"א. אדם בבני מצויין שהם דברים אמור אלא ,עליו שולטין שאין
 . "נאים אדם בני שמעשה לך ואמרתי הקדמתי ,שואלני אתה

 
  א ,א ברכות ירושלמי תלמוד   .5
 .אורה שבקע השחר איילת וראו בקריצתה ארבל בקעת בהדא מהלכין הוו חלפתא בן שמעון ורבי רבא חייא רבי .דלמא" 

 הולכת שהיא מה כל ,קימאה קימאה בתחילה ,'יש של גאולתן היא כך ,בירבי :חלפתא בן שמעון' לר רבה חייא רבי אמר
 .ת"והולכ רבה היא

 
 תלמוד ירושלמי ברכות א, א  .6

 "זהו שעומד ומתפלל צריך להשוות את רגליו. תרין אמורין ר' לוי ור' סימון:
 'לא תעלה במעלות על מזבחי', שהיו  -חד אמר כמלאכים וחד אמר ככהנים. מאן דאמר ככהנים

 'ורגליהם רגל ישרה'".-מהלכים עקב בצד גודל וגודל אצל עקב. ומאן דאמר כמלאכים
 
  א ,א מגילה ירושלמי תלמוד  .7
 "נון בן יהושע מימות אותה ותלו הימים באותן חריבה שהיתה ישראל לארץ כבוד חלקו :לוי בן יהושע רבי בשם סימון רבי" 
.  
 
  א ,א השנה ראש ירושלמי תלמוד  .8
 חדשים וששה שנים שבע יהודה על מלך בחברון' :וכתיב ,'וגומ שנה ארבעים ישראל כל על דוד מלך אשר והימים' :כתיב"  

 אלא ,היו ומחצה ושתים שלשים :יונה רבי בשם קצצתה בר יצחק רבי ?יתירים ובפרט' חסירי בכלל , 'וגו מלך ובירושלם
  ."שלימות אותן מונה הוא לירושלם כבוד לו לחלוק בשביל
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