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  א"פרשה  כ                                                         .15
  חפותיןנמצאו ' וילבש שאול את דוד וגו .16
 אמ לא משלשלים ולא מסולקים כיון שראה שאול נתכרמו .17
 אמ לופניו  כיון שראה חד שנתכרמו פניו של שאול מה  .18
 ויקח מקלו'   ויאמר דוד אל שאול לא אוכל ללכת באלה וגו .19
 ה"אחד לשמו של הקב'  בידו  ויבחר לו חמשה חלוקי אבנים וגו .20
 אהרן' ואחד לשמו של אהרן  ושלשה לשלשה אבות העולם  א .21
 ה ולא לפני חירף "   אמ לו הקבילא גואל הדם עלי להפרע ממנ .22
 יהושע דסיכנין' ט רוגידף  אבל עלי ליפרע ממני   ובילקו .23
 יליהן   ויבט הפלישתיא  האבנים היו מתלקטות מיול' בשם  ר .24
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  יודן אמ נתאוה  לו   שהיה  ' ר$     ויראה את דוד ויבזהוי .1
  מר הפלישתי אל דוד הכלבאדמוני עם יפה עינים    ויא .2
 יי האחחי דודיניעל המחלקות  החדש הש'   כת'אנכי וגו .3
 יודן על שם שהיה ' אמ ור' ר'  ומחלקתו ומקלות  הנגיד וגו .4
 רכיה אמ על שם כי אתה בא אליב'  רודה במקל רכעס .5
 ר אבא בר"במקלות    ויאמר הפלישתי אל דוד לכה אלי  א .6
 ר תנחומא אנא אמינא טעמא"כהנא הארץ אחזתו   א .7
 'כאן אלא לכה אלי  ואתנה את נשיך וגו' בא אלי אין כת .8
 ינאי בריה דשמואל בר ינאי  מאתים וארבעם ושמנה' ר .9

 כבלים על מאתים וארבעים ושמנה איברים שהיה בו  .10
 'אל תתן יי מאווי רשע  וגו' בגולית הפלישתי הוא שדוד או .11
 אל תתן ליה מחמדתיה  זממו אל תפק  אל תשריניה  ירומו .12
  כיון שראה דוד שנתקלקלו דבריו אמפתנויסלה  דומם כ .13
 א ולבהמת"ל בעיר  כדיהדין דידי הוא אית בעיר דאכיל ואכ .14
 ורבנן אמרי'  הארץ  מה דוד אמ לו היום יסגירך יי בידי וגו .15
 והסגירו הכהן   ונתתי פגר מחנהא "מיד לקה בצרעת  כד .16
 כאן  אלא' ולבהמת הארץ אין כת'  פלישתים היום הזה וגו .17
  דידיבדע'  ולחית הארץ  וידעו הארץ כי יש אלהים בישר .18
  כבצק'רותטבע האבן  יהודה ב'   ידו וגוודידהון   וישלח .19
  אמ כהדין פסטולין'   יהודה ברודכוותיה וכל גרמיהון הדיקו .20
 יפול כדי שלא יצטער אותו צדיקוול על פניו ארצה  למה ויפ .21
 א ויפול על פניו ארצה כדי שיטמן"גובהו שש אמות וזרת  ד .22
 א למה"עפר יחד  דטמינם כ' ה שחירף וגידף  דכתאותו הפ .23
 'ויפול על פניו ארצה  לפי שהיה דגון אלהו חקוק על לבו   דכת .24
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  א למה ויפול על פניו ארצה"ונתתי פגריכם על פיגרי גילוליכם  ד .1
  תה על במותימו תדרוך א'  וגו' אשריך ישר' לקיים מה שנ .2
  אל יהושע  וישימווהדין ויהי כהוציאם את המלכים האלה  .3
  רגליהם על צואריהם .4

 


