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   דשמע כיון עלוי קביל ולא יתיה ממנייא בעון זעירא רבי .40
   עליו קיבל מכפרת הגדולה ונשיא וחתן חכם מתניתא הדא .41
  גר אתך יגור וכי בתריה וכתיב 'וגו תקום שיבה מפני חכם .42
   עונותיו כל על לו לנמח זה אף עונותיו כל על לו נמחל גר המ .43
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   עונותיו כל על לו שמחלה מלמד אלא שמה היתה בשמת והלא .45
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   כתינוק ונעשה ומלך נשיא עונותיו כל על לו שמחלה מלמד .1
   מה וגו בעם פרצו שאול ויאמר חטא טעם טעם שלא שנה ןב .2
   אמר הסכין את להם הראה אמרי רבני בזה ושחטתם הוא .3
   הקדוש לו פרע אימתי ואוכלין שוחטין היו הזה כסדר להן .4
   אמר ואת נמצא ולא ותמצא 'וגומ מלחמת ביום  הוא ברוך .5
   המלאך 'אמ יצחק 'ר בר יודן רבי לו המציאה מי ותמצא .6
  וכמה ליי מזבח שאול ויבן בתריה כתיב מה לו ההמציא .7
  מזבחות בנו הראשונים ויבן נח מזבח ויבן משה מזבח ויבן  .8
  |ר החל אתו אמרי ורבני החל אתו אמר ואתשאול מזבח  .9

   עליו העלה לדבר נפשו שנתן לפי יודן רבי אמר למלכים .10
   שאול אל העם ויאמר ילי מזבח לבנות החל כאלו הכתוב .11
   ופדאוהו זהב משקלו נתנו אמר אלעזר רבי 'גומו ימות היונתן .12
   אכל דבש אלא אכל לחם לא והלא לבא לחם וכי יוחנן רבי אמר .13
   כן לא טעם מטעומת ולא אכל וכי אמר לקיש בן שמעון רבי .14
   לא בה אין המטעומת זעירא רבי בר חסידא בא רבי אמר .15
   ואינה 'תעני הפסק משום ולא שתייה משום ולא אכילה משום .16
   יונתן את העם ויפדו דמיי טעונה ואינה ברכה טעונה .17
  לב מחלה ממושכה תוחלת 'וגומ ממושכה תוחלת מת ולא .18
   תאוה חיים ועץ מיד נושאה ואינו האשה את שמארס זה .19
   תוחלת אחר דבר מיד ונושאה האשה את המארס זה באה .20
   שנים שתי לאחר ומלך שנמשך דוד זה לב מחלה ממושכה .21
   ושאול מיד ומלך שנמשך שאול זה באה תאוה חיים ועץ .22
   שהיה רוח שפל שהיה עניו שהיה ישראל על המלוכה את לכד .23
   ישראל של נכסיהן על וחס נכסיו מבזבז שהיה חטא ירא .24
   תורה בן שהיה לקיש בן שמעון רבי בשם נחמן בר יהודה .25
   מהו אויביו בכל סביב וילחם ימלוכו מלכים בי כתיב .26
   אדם חטא שלא עד יוחי ןב שמעון רבי תני יחייב ירשיע .27
   'ויאמ שחטא וכיון מתיירא ואינו הקול את שומע היה הראשון .28
   את שומע היה חטא עד אחא רבי אמר 'וגו שמעתי קולך את .29
   עד נימירון הקול את שומע היה שחטא וכיון אגריון הקול .30
   אוכלת כאש יי כבוד ומראה תמן כתיב מה ישראל חטאו שלא .31
  |ש היו אש של מחיצות שבע נאכה בר אבא רבי אמר 'וגומ .32
   'אפי שחטאו וכיון מזדעזעין היו ולא זו לתוך זו תוספת ישראל .33
   'ר בר אבין 'ור פנחס רבי להקביל יכולין היו לא הסרסור פני .34
   שלא עד אליו מגשת וייראו עמהן הרגיש הסרסור אף חנין .35



   אייבו 'ר בר יודן רבי ידודון ידודון צבהות מלכי חטאו .36
   וכיון דמלאכייה מלכיהון מלכי אלא  כן תיבכ אין מלאכי .37
   יגורתי כי לעמוד יכולין היו לא הגליורין לפני 'אפי שחטאו .38
   ממי וישעי אורי יי דוד חטא שלא עד והחמה האף מפני .39
   עד 'וגומ ידים ורפה יגע והוא עליו ואבוא שחטא וכיון אירא .40
   שחטא וכיון 'וגומ ושרות שרים לי עשיתי שלמה חטא שלא .41
   יפנה אשר ובכל שאול חטא שלא עד 'וגו שלשלמה מטתו הנה .42
   שאול וישמע שחטא וכיון ירשיע .43
   'וגומ הפלשתי דברי את ישראל וכל .44

 


