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  יה למה בנות פלשתים שמיחות על שאול שה .1
 אצל נשותיהן ' מפרישן מבעליהן ומביא ליש .2
 ' אל תב בח אשק' ב' דויד אל ת' הראשנות לפיכך א .3
 למי נאה לבכות לו כדי שלא תשמחנה בנותיהן  .4
 ' כן דרש ר' על שאול וג' בנות ישראל הווי בנות יש .5
  זו סנהדרין' וג' נחמיה דרש בנות יש' יודה אבל ר .6
 ינה למה שהיא גודרת ובונה ליש על שאול בכ .7
 שהיה מאכילן ומשקן ומכסן ' ע' המלבישכן שני ע .8
 פי שהיה  על יודה ביר שלום אף' ר' בטליות  א .9

 מחזיק בלובשי ציצית אף הוא לא היתה זזה  .10
 פי שהיה יוצא  על  תדע לך שכן שאף>ו{}<ממנ .11
 למלחמה היתה מעוטפת עליו מניין שבשעה  .12
 שהיה רודף אחרי דויד נכנס למערה להפנות  .13
 ויבא ' מע' וש' ויבא אל גדרות הצ אל הד' שכתכמו  .14
 שאול להסך את רגליו לשון נקי ודויד וא ביר המ  .15
 יושבים מיד עמד דויד וכרת טליתו שלשאול  .16
 כיון שיצא שאול יצא ' ויקם דויד ויכרת וג' שנ .17
 'אחריו דויד ועמד לו מרחוק התחיל מצעק בו ואו .18
  'ר' ואבי ראה גם ראה למה אמר לו ואבי ראה א .19
 יודה ביר סימון מפני שהיה שאול חמיו שלדויד  .20
 לאבנר ' ואדם חייב לקרוא לחמיו אבי ורבותינו או .21
 לו ראה גם ראה ' קרא אבי מפני שהיה אב בית דין א .22
 ראה שהציצית בידי גם ראה שלא תבסר שהיא  .23
 ראה לאבנר ' א 'ציצית אלא כילו ראשך בידי  ד .24
   ראה גם ראהדא לשאול גם ראה .25
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  לתי בידך לא ריחמתה עלי $ לו ראה שאילו נפא .1
 גם ראה שנפלתה בידי וריחמתי עליך ומי  .2
 '  שנגרם לך שתינצל הציצית שהיתה בידך .3
 כן אלא ותחס עליך' ואמר להרגך ואחס עליך אין כת .4
  ותחס עליך אתה חסת על עצמך שראיתיך א"ד .5
 צנוע ולא ביזיתה עצמך לפני ליגיונתיך אלא  .6
 [...] לך למערה הווי אתה חסת על עצמך בנכנסתה .7
 ועתה הנה ' שעה א לו שאול צדיק אתה ממני וג .8
 ע שדויד מולך היה שאול יוד' מנ'  וג' תמ' דעתי כי מלי .9

 תחליפה ' ר' א' תמ' שאומר לו הנה ידעתי כי מל .10
 דקיסרין בשעה שעבר שאול על גזירתו שאלאלהים .11
 יען אשר ' שכ' בעמלק ובא שמואל והוכיחו כ .12
 עברתה את פי יי כיון שביקש לילך לו קרע מעילו  .13
 לו ' מע ויקרע  א' ויסב שמואל ללכת ויחזק בכ' שנ .14
 לו מהי ומי ' א' וג' ששמואל קרע יי את ממלכות י .15
 מיהוא זה א לו איני או לך אלא רמז אני רומז לך  .16
 כיון ורע מעילך הוא עתיד לטול מלכותך שק .17
 שנכנס דויד על שאול למערה וכרת דויד כנף  .18
 מעילו ידע שאול מה שאמר לו שמואל התחיל  .19
  כי מל תמ' ה' מ' ל תמ>מ}<ל{ועתה הנה ידעתי כי ' או .20
 ני מורישה לבניי >י<די אא לו שאול המלכות שבי .21
 ואין בניי מולכין אחריי אבל מלכות שלך את  .22
 ' מורישה לבניך ובניך מולכין אחריך לכך א .23
 א כי מלך תמלך מלוך בעולם הזה 'ד'  תמ' כי מל .24
 ועבדי דויד נשיא ' תמלך לעתיד לבוא שנ .25
 להם לעולם        .26
  יא כ'ד           .27
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