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  כג-פרשות כא
  23ג " יא ע- 20ד "י ע
  1' עמ
  
^                      ^  

  מוך עם נושע ביי אלין כד אתרחיצומי כ' $שריך יאשר.] .[.ה ש מ][  ...   1
  אתגאי נפל על אפוי ואתה על במותמו תדרוךאשתיזבו ודן ד ביי...  ] [  ב  2
 ' ויש'ויק' קרבו ש' כאל [  ... ]ו' ציאם את המלכים האלה אל יהושיהי כהוודכוו ו  3
 ב"      פרשה כ  4
 ].[..כיה מוכי לא ה    ...    ] [ת..][וכראות שאול את דויד יוצא לקראת הפל  5
 והכה הוא[  ...  ] י כי משלח ואומר לישי יעמד נא דויד לפנ מאאתמול הו  6
 אול מאי זהושלאבנר צא ' שואל עליו כיון שראה ראש הפלשתי בידו אמ  7
 ' הוא  ואם מזרח הוא שופט הוא   במשפחה הוא אם מפרץ מלך  8
  מפרץ לא פסול משפחה הוא לאאפילו' והיה שם דואג האדומי אמ  9

 לו אבנר כבר נתחדשה הלכה עמוני לא עמונית' מבן רות המואביה א  10
 'ג לא אדומית לא מצרית אדומי[   ...   ] ם לו א' אמ[..] במואבי לא מוא  11
 בלחם' את' לא קדמ' ל דבר אשלא ע..] [חנתרם למה לו האנשי'    אמ  12
 לו ' היה להם לנשים להוציא נתעלמה הלכה מאבנר לשעה א' ובמ  13
 שאול אבנר הלכה נתעלמה ממך צא ושאול לשמואל ולבית דינו  כיוון  14
 אגדונאי לך לא משום דואג היא דא מלו ה' א אצל שמואל אשב  15
  איפשרקלחלהוציאך '   שלום מן העולם  דמיניי הוא ואינו יוצא ב  16
 שרכתוב כל כבודה בת מלך פנימה הלאיש יתן שכר אבל לא לאשה א  17
 'ר אבל לא לאשה ה הא לאיש יתן ששכר עליך את בלעם בן בעור  18
 '  מאד רמוש' ו' ש' ע' מ' ד'   ויצאו שרי פלשתים ויהי מדי צאתם ש  19
 יצד כיון ששמעו הכנתייקר שמו מאד בהלכה' א' סימ' ר' יהודה ב  20
 'ב' יצ' תורתו כי יקח איש אשה חדשה לב' שנשא דויד אשה אמרו כתו  21
  ולא היו יודעים שנקפוץ על דויד ונאבדו מן העולםאמרו הרי שעה  22
 [...]במלחמת הרשות ' שדויד חכם ודורש הכיצד במי דבורים אמור  23
 [.]דהוי' אפילו חתן מחדרו וכלה מחפתה ר'  במלחמת מצווה הכל יוצא  24
 מת חובהבמלחמת מצווה אבל במלח' אמור'  דב>ה}<.{לא כי אלא במ' וא  25
 ] ...[ וישלח '          וכלה מחפתה    ואפילו חתן מחדרו ' הכל יוצא  26
 [  ... ]' תו בבקר לכן כה אמויד לשמרו ולהמי>ד}<ש{בית מלאכים אל   27
 ...   ][   סימון ' ר' יהודה  ב' ור[ ... ] רב'  וג' יען המנכם מן הגוים א ס  28
 ילואפ' סימ' ר' יהודה ב' ר' ם איתוכטובים לא עש> םעשית<אפילו כרעים ' אמ  29
 .][האליים היא משלחת ואומרת ל בת כמרזבלכרעים לא עשיתם אי  30

V                      V  
  
  
  

  .ניקוד] מזרח: 8שורה 
  .ניקוד] הלכה: 10שורה 
  .ניקוד] חלק: 16שורה 
  .ניקוד] הא: 18שורה 
  .ג האות"קן עתו] >ה}<.{במ: 25שורה 
  .ג האות"תוקן ע] ויד>ד}<ש{: 27שורה 
  .נוסף בין השיטין] >םעשית<: 29שורה 

  



  2' עמ
  
^                    ^  

  [   ...   ]והכ' מ' אופותחת לו פתח שברח כי כעת מחר אשים את נפ כ  1
  ותקח מיכל'  זדהווי כרעים לא עשיתם' שאול מלאכים אל בית דויד וגו  2
  'ח[..] ל[.]קורים של בדיאייבו נ'  תני משם ר ][     ...    את התרפים ות  3
   [        ...         ]'א וימרמיתיני ותשל  כה][   ...   ויאמר שאול   4
 ת שפעסימ למה נקרא שמה עגלה על' יהודה ב' ר' א..     ]   [     .  5
 על שפעת לפניו ואמרה ליה אבא לא היה לך' עגלה ורב אמה כומית  6
  חרבו עליףי ושלסוטם שלך השאתנני לאדם אחר אלא ליאשלה  7
 ודויד'       כיו הרי אני ממיתיך טלי אם אין את משלחני עש' מוא  8
 לה שברח דודיף באותו הלסיו'  בשם רהחונ' ר' שמו' ברח וימלט ויבא א  9

 ' שנה ילמאה ללמד ][ ... תלמיד ..] [ משמואל מה שאמלפני שאול למד  10
 'צ' יונתן בשם ר' ר [  ...  ]'  ר' וגו[    ...    ]ה    ויברח דויד מניות ברמ  11
 בנים קופדנותן שלאבותענוונותן שלבר מריון קופדנותן שלאבות מ  12
 ותבור שמא מכסאת '  מה פשעי מה חטלבןוירב ב' מיעקב וייחר ליעק  13
 ..][.ס' ר' ופצעים היו שם והלא לא היו שם אלא דברי פיוסין א  14
  שלא ליטול חמיו אפשריתבולך להולם אדם בעבנוהג ש[.] רב  15
 צינירה לא עלת בידו ענוונותןחט או מאומה ברם הכה אפילו מ[.] ביד  16
 כי מבקש ' ח' מ' יה' ל' ו' שלבנים מדויד ויברח דויד מניות ברמה ויב  17
 ג"ו                  פרשה ככיר שפיכות דמים בתוך פיוסי מזאת נפש  18
  ישראלכנסת' וגו'                       ברוב שרעפי בקרבי תנחומ  19
 ביש רבון העולמים מרוב עוונות שלי הצדיקים ה"בלפני הק' אומר  20
 תתן שלצדיקים>י<ב ודורש שמעפים ומתעלפים שבשעה שהזקן יוש  21
 ת מושבותיהם באותה השעה תנחומיךרה להן לישראל בכל מקומוכפ  22
 טוב שם משמן טוב ויום המות שמן טוב יורד'  שי  בנפשעשו י  23
 ן טוב כלה ושםשמ'  דול ואברכך  גואעשך לגוי גולה ושם טוב ע  24
 שמן טוב לשעה'   כלה שם עולם אתן לו אשר לא יכרת  ד..] [יטוב א  25
 שמן טוב בדמים'  הולם לפני שמש ו לע לעולם יהי שמבם טו][.  26
 ירים שם טוב לעניים ולעשירים שמןושם טוב חינם שמן טוב לעש  27
 לםטוב ממה מהלך מן הקיטון לטרקלין שם טוב מהלך מסוף העו  28
 [..]הוא מבאיש זבובי מות יבאל על המת ושמן טוב נופ'   ועד סופו  ו  29

V                      V  
  
  

  .ניקוד] שברח: 1שורה 
  .ניקוד] השאיתני: 7שורה 
  .ניקוד] ושלף: 7שורה 
  .ניקוד] משלחני: 8שורה 
  .ניקוד] ממיתיך: 8שורה 
  .ניקוד] מריון: 12שורה 
  .ניקוד] שמא: 13שורה 
  .ניקוד] אפשר:15שורה 
  .'וצירה תחת הנ' חיריק תחת הצ: מנוקד] צינירה: 16שורה 
  .ניקוד] עפים: 21שורה 
   .ניקוד] שבשעה: 21שורה 
  .נוסף בין השיטין] תתן>י<שמ: 21שורה 
 .ניקוד] הקיטון: 28שורה 



  3' עמ
  
^                      ^  

  יתתן נאמר ששה משמותםאבל במ] [...שה משבחייהם לא נאמר שש  1
  נחמן חביבה ' ב' שמו'  בשם רני[    ...   ]א' ט    תלמידוי דר"י  2
  יך עמי אבל אתה ובנחרמל[     ...     ] מיתתו שלשאול מחייו   3
  ואלשמ' ר'   א'ניך עמי בתוך מחיצתי  כב[.]במיתתו נאמר למחר אתה   4
  שם האחת'  דכה"הד[...] ון שלישתיהחיוהן נחמן מריים ויוכבד הן ' ב  5
  שינית פועה שפרה זו יוכבד למה נקרא שמה שפרה שפרתשפרה ושם ה  6
  תהי שפרה שהי'א' שפרה שפרו ורבו ישראל על ידיה ד' א' ורבת ד  7
 רהשמים שפברוחו '  שפרה לשם שבח דכ'א' ת הילדות דמשפרת א  8
  'א' א ד[...]ועה והוולד  פועה שהייתה פשמה' פועה זו מריים למה נק  9

 $בוכה[ ... ]$פפועה שהייתה ' א'  ד' שהופיעה מעשים טובים לישרפועה   10
 או[...] שלשה שמות א"כותתצב אחותו מרחק ' דכ' ה' על אחיה ה  11
 [  ...  ]לאדם אחד שקרא לו אביו ואמו ואחד שקרא לעצמו ו  12
 [..]פינ' זה הוא כתוב זה ספר תולדות ר זה ספר תולדות אדם ואי  13
 םזה מהאדם ואין אנו יודעים אי' תוזה ספר ' דכ' ה' אדם הד' או  14
 קדום אם זה שקרא לעצמו ואם זה שקרא לו אביו ואמו באי  15
  מונין לו ללידהנוצר אדםב "שלמה ופירש ויום המות מיום הוולדו  כ  16
 ג נולד אדם הכל שמחים" כנולד מונים לו למיתה מת מונין לו לחיין   17
 ד  ואינה כן אלא נולד אדם הכל צריכים לבכות"מת הכל בוכים  כ  18
 כים.][ על איזה פרק הוא עומד מת הכל צרם יודעימפני שאינן  19
 [.]$ה   לשת"לשמוח מפני שהן יודעים שיצא בשלום מן העולם   כ  20
  בים אחת נכנסת ללמן ואחת יוצא מן הלמןספינות פורשות  21
 מן מן הל לא היו הכל שמיחין בה וזו שיוצאזו שניכנסת ללמן  22
 םהיו הכל שמיחין בה פיקח אחד היה שם אמר חילופי הדברי  23
  שיוצאה מן הלמן לא היו הכל צריכין לשמוח בהזואה ני רוא  24
  שנכנסתוזונן יודעין על איזה פרק היא עומדת יאשמפני   25
 .][פני שהן יודעין שנכנסה בשלו הכל צריכין לשמוח בה מללמן היו  26
  ואינה כן אלא נולד'חים מת הכל בוכולד אדם הכל שמי נמן הים  כך  27
  יודעים על אי זה פרק הוא שאינןיאדם צריכין הכל לבכות מפנ  28
  מפני שהן יודעים שיצא בשלוםעומד מת הכל צריכין לשמוח  29
 כיווןריה וו      וכשנולד דויד לא הרגיש בו ב"מן העולם   כ  30
 והדד שמע במצרים כי שכב' ה דכ" בו כל ישראל  הושמת הרגיש  31
 אבא' חייה ב' ירמיה  בשם ר' פינחס ור[ ... ] ' וגדויד עם אבותיו   32

V                      V 
  
  
  

  .ניקוד ]תיהוןחיו: 5שורה 
  .יקודנ] ללמן: 21שורה 
  .ניקוד] הלמן: 22שורה 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  4' עמ
  
^                      ^  

  אב[..]ה וב]…[  בו 'תוכ[...] מ] … [ י ששכמיתה אלא דויד על יד> היא<ולא שכיבה   1
 ידיח על ]…[$ומיתה אלא ד] …      [     'א' על ידי שנהרג כתוב בו מיתה  ד  2
 שר הצבא כתו בו מיתה[   ...  ] ידי שהיה מלך כתוב בו שכיבה ויואב על   3
  ידי שנמשח בשמן המשחהלא שכיבה היא מיתה  אלא דויד על  ו'א' ד  4
 ז"בו מיתה  כ' בו שכיבה ויואב על ידי שלא נמשח בשמן המשחה כת' כתו  5
 וכשנולד יהושע לא הרגיש בו בריא וכיוון שמת הרגישו בו כל ישראל  6
 'א' ב' א' ח' ויקברו אותו בגבול נחלתו ב' ואומ' וימת יהושע בן נון ע' דכ' ה' ה  7
 'יהוש' בשם ר' סימ' ברכיה ביר' מצפון להר געש מה הוא להר געש ר  8
 רנו על כל המקרא ולא מצאנו מקום ששמו הר געש ומה הואלוי חיז' ב  9

 ן נון אלא על ידי שנתעצלו ישראל מלעשות גמילות חסד ליהושע בשהר גע  10
 להרעיש את כל העולם כולו על יושביו לפי שהיו ישראל' ה' ב' הק[...]   11
 וק בכרמו וזה בפחמו>ס}<ש{וק בשדהו וזה ען במלכתן זה עסעסוקי  12
 ת שמואל  מה כתיבימח כיון ד"נון  כ' ב' לא עשו חסד עם יהושלפיכך   13
 לוי' ב' יהוש' ר' א'   צו כל ישראל ויספדו לו ויק$ב[    ...   ] וימת תמן  14
 נחמן' ב' שמו' ר' ט  א"ל ליה   כמתלה אמר דנכית בחבי חבל מדח  15
 לך מדי שנה בשנה וסבב ביתשמואל משלו נתנו לו לפי שכתוב בו וה  16
 וכתוב ותשובתו הרמתה כי שם ביתו  הווה אזל ועביד צורכהון  17
 'אחד אומ'     כתו'ל'   ואכיל מדידיה כי שם ביתו ושם שפט את יש  18
 יוסה ושמואל מת מיתה' ר' ושמואל מת  א' אחד אומ' וימת שמואל  וכת  19
 א"י וימת שמואל  אין דברים אמורים אלא לעניינו שלנבל   לבוודי  20
 ..][ה'  ה' ב' וימת שמואל ואיש במעון ומעשהו בכרמל אלא אמר הק  21
  ועושהם על מיתתו שלצדיק והרשע זה יושבסופדים וטופחין על ליב  22
 או הורג או נהרג או רודף או' מרזיחים אבל דויד מה הוא אומ  23
 ואני בחסדך בטחתי' דכ' ה' נרדף והולך אני ועושה חסד לצדיק ה  24
 הא ללמדך שכל שהוא כופר בגמילות חסדים כאילו'  יגל לבי וגו  25
 אייבו' ר' א'  ב    ואיש במעון ומעשהו בכרמל וגו"כופר בעיקר    ל  26
  האישג    ושם[.]"כל מקום שנאמר בו בזיזה עושר הוא שם       27

V                      V  
  
  

  . נוסף בין השיטין] >היא<: 1שורה 
  . ג האות"תוקן ע] וק>ס}<ש{ע: 12שורה 
  .יקודנ] בפחמו: 12שורה 
  .ניקוד] מדחל: 15שורה 
  )המשך הפסוקזהו כ "א, ?מסומן למחיקה(ייתכן שקו מעל המילה ] בית: 16שורה 
  .ניקוד] מרזיחים: 23שורה 

  


