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  ב"פרשה   כ                                                .4
 וכראות שאול את דוד יוצא לקראת                        הפלישתי .5
 לישי יעמד לפניי'  ואווכי לא היה מכירו אתמל הוא משלון .6
  אלא כיון שראה ראשעליו} לפניו{וימצא חן  והכא הוא שואל  .7
 הפלישתי בידו אמ לאבנר בן נר צא ולמד מאיזה משפחה .8
 הוא  אם מפרץ מלך הוא  ואם מזרח שופט הוא והיה שם .9

 דואג האדומי  אמ לו אפילו אם מפרץ הוא פסול לא בן רות .10
 נר כבר נתחדשה הלכה עמוני ולא עמוניתאבל "המואביה הוא  א .11
 ולא מצרית  נתעלמהאמ לו אם כן אדומי ולא אדומית מצרי  .12
 הלכה ואבנר לשעה   אמ לו שאול אבנר הלכה נתעלמה ממך .13
 שמואל} שאול{דינו  כיון שבא אצל } יד{צא ושאל משמואל ובית  .14
  הוא ואיש יוצא יאמ הדא מנו לך לא משל דואג  דואג מנו .15
 בשלום מן העולם  להוציאך בשלום חלק אי איפשר  אלא .16
  קדמו אתכם  בלחםהאנשים למה נתרחקו על דבר אשר לא .17
   לקדם  דכתיב$ר$מובמים אנשים דרכן לקדם נשים אין דרכן  .18
 אשר שכר עליך את בלעם' פנימה   וכת} כבודה{כל כבודה בת מלך  .19
 אואיש ליתן שכר  אבל לא אשה  ויצבן בעור לקללך   דרכו של  .20
 סימון אמ נתייקר' יהודה בר' ר'  שרי פלישתים ויהי צאתם וגו .21
 בהלכה כיצד כיון ששמעו פלישתים שנשא מאד }ב{שמואל  .22
 'בתורתם איש כי יקח אשה לא יצא וגו' דוד אשה אמרו כת .23
  על דוד ונאבדו מן העולם  והם אינן יודעיםץהרי השעה שנפו .24
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  א במלחמת הרשות אבל במלחמות"שדוד חכם ודורש  בד .1
  חובה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה     וישלח .2
  ם  מןתלכן כה אמר יי  יען המנ'  שאול מלאכים  אל דוד וגו .3
  רעיםכסימון  רבנן אמרי ' יהודה בר' רבנן ור'  הגוים וגו .4
  יהודה' ר סימן בר"שבהם עשיתם כטובים שבהם עשיתם   א .5
 מרים היא  איזבל בת בן םרעים שבהם לא עשיתכאפילו  .6
 משלחת ואומרת לאליהו כעת מחר אשים נפשך כנפש .7
 'אחד מהם ופותחת לו פתח שברח  והכא ויברח שאול מלאכ .8
 כרעים לא עשיתם    ותקח מיכל את התרפיםאפילו ' וגו .9

 ניקודים של ברולקי  ויאמר שמואל'  ותשם אל המטה וגו .10
 מיכל מדוע ככה רימיתני  והששי יתרעם לעגלה אשת דוד .11
 עגלה ומתה   רבנן אמרילמה נקרא שמה עגלה על שפעה ב .12
 על שפעת לפני אביה ואמרה אבא לא היה לך להשיאני ללסטים .13
 אם אין אתה משלחני עכשיו הנה ואמ שלך שלף חרבו עלי  .14
 הונא' אני אמיתך        ודוד ברח וימלט ויבא אל שמואל  ר .15
 הלילה שברח דוד מפני שאול למד משמואל' יוסי או' בשם ר .16
  למאה שנה    ויברח דוד ברמהמה שאין תלמיד וותיק למר .17
 יצחק בר מריון קפדנותו' גי בשם ריונתן בר ח' זכריה ור' ר'  וגו .18
 ענוותנותהון של אבות קפדנותן של אבות מיעקב  ויחרשל מ .19
 את סבור שמא מכות ופצעים היו שם' אף יעקב וירב בלבן וגו .20
 ר סימא רבא כנוהג"והלא לא היו שם אלא דברי פיוסים  א .21
 שר שלא יטול בידופשבעולם אדם הולך מבית חמיו אי אי .22
 מאומה  ברם הכא אפילו מחט או ציטרא לא מצא בידו  .23
 ' ויברח דוד מנויית ברמה וגו'  של בנים מדוד  שנותועינוותנ .24
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 מזכיר שפיכות דמים בפיוסו .1
 


