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  בן שנה שאול במולכו>>   יז<<} }ח"י{{פרשה                              .6
                          מך יתנה ולא קיבל עלוי כיוןזעירא בעו מם' ר .7
  ולה מכפרת עליודשמע חדא מתניתא חכם חתן ונשיא הגב .8
  ני שיבה תקום  וסמוך ליה וכי יגור אתך גר  מהקיבל  חכם מפ .9

 גר נמחלו לו כל עוונותיו  אף זה נמחלו לו כל עוונותיו    חתן וילך .10
 עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת  וכי מחלת שמה והלא בשמת .11
 שמה  אלא מלמד שנמחלו לו עוונותיו    נשיא בן שנה שאול .12
  שמחל עלבמולכו  וכי בן שנה היה שאול כשמלך  אלא מלמד  .13
 כל עוונותיו ונעשה כתינוק שלא טעם טעם חטא   ויאמר .14
 'מהו ושחטתם בזה ואכלתם   רבנן אמרי'   שאול פוצו בעם וגו .15
 הראה להם את הסכין  אמ להם כסדר הזה אתם שוחטין .16
 ד והיה"ה ביום המלחמה  הה"ואוכלין  אימתיי פרע לו הקב .17
 יביום המלחמה ותמצא ולא תמצא  ואת אמרת ותמצא מ .18
 המציאה לויצחק אמ המלאך ' יודן בשם ר' המציאה לו  ר .19
  הראשוניםו אותו  וכמה מזבחות בנויבן שאול ליי' מה כת .20
 ויבן נח מזבח  ויבן אברהם מזבח  ויבן משה מזבח  ויבן  .21
 אותו החל  ' ל   רבנן אמרהח' שמואל מזבח  ואת אמרת או .22
 עליויודן אמ לפי שנתן נפשו על הדבר מעלה ' למלכים    ר .23
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  47' עמ
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  כאילו החל לבנות     ויאמר העם אל שאול היהונתן ימות' הכת .1
  וכי לחם' יוחנן או' משקלו ופדאוהו  ר' אף נתנו ישר' יוחנן או' ר .2
 וכי אכל' לקיש  אואכל  והלא לא אכל להם אלא דבש     ריש  .3
 עוירא  ' ר אבא חסידא בר"והלא מטעמות טעם  לא כן א .4
  אין בה לא משום אכילה ולא משום שתייה ולאמתהמטע .5
 משום הפסק תענית  ואינה טעונה   ויפדו העם את יהונתן .6
 ולא מת     תוחלת ממושכה  מחלת לב  זה שארס אשה ולא .7
  החיים תאוה באה  זה המארס אשה ולוקחה לוקחה  מיד ועץ .8
 לת ממושכה  מחלת לב זה דוד שנמשחא  תוח"מיד      ד .9

 ומלך  ש   אחר שתי שנים  ועץ חיים תאוה באה זה שאול .10
 שהיה' שנמשח ומלך מיד     ושאול לכד   המלוכה על ישר .11
  וחס על ממונם שלוירא חטא  שפל רוח שהיה מבזבז נכסי .12
 חמן בשם ריש לקיש שהיה בן תורה יהודה בר נ'    ישר .13
 י מלכים ימלוכו    וילחם סביב בכל אויביו וזהובה כ' שכת .14
 שמעון עד שלא חטא אדם הראשון היה' ירשיע  יחריב   תני ר .15
  הקול ואינו מתיירא  וכיון שחטא היה מתיירא}הכל{שומע את  .16
 ר"א'     וגו ומראה כבוד ייתמו' מה כת' ו ישר   עד שלא חטא .17
 רואין תוכסות' ר כהנא שבע מחיצות של אש היו ישראבא ב .18
 זו לתוך זו וזו לתוך זו  ולא היו יריאין  ולא היו מזדזעין  וכיון .19
 פנחס' להקביל   רשחטאו אפילו  פני הסרסור לא היו יכולין  .20
  אף הסרסור הרגיש עמהן    ויראו מגשת אליו   עדחנין' ור .21
 אייבו מלאכי אין' ן בריוד' שלא חטאו מלכי צבאות ידודון      ר .22
 כאן אלא מלכי מלכיהון דמלכיהון דמלאכיא  וכיון שחטאו אפילו ' כת .23
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  עד שלא חטא'     הגוליירין לא היו יכולין  כי יגורתי מפני האף וגו .1
  ואבא עליו והנהדוד יי אורי וישעי ממי אירא  וכיון שחטאו   .2
 עד שלא חטא שלמה עשיתי לי שדה ושדות '   רפה ידים  וגו .3
  וכיון שחטאו הנה מטתו של שלמה       עד שלא חטא שאול .4
 בכל אשר יפנה ירשיע  כיון שחטא וישמע שאול דברי  .5
  הפלשתי .6

    
 


