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  65' עמ
  
^                    ^  

  יהושע דסיכנין ' מא איש זה שאול אשה זו בעלת אוב  ר     חורבי  .1
   מוטב היה לו לדרוש באורים ותורים שלמעלה ולא באוב'ר בשם  .2
  גזר ואמ כל תרנוגלים זכרים שיש'  למטה  ויאמר שאול לעבדיו וגוש .3
  שחטו  לשחרית אמ אין תרנגול שיקרא  אמרו לו עבדיו ולא אתהכאן י .4
  שאמרת שישחטו כולם  כך שאול הסיר את האובות ואת הידעונים .5
      ויתחפש שאול וילבשבקשו לי אשה בעלת אוב' מן הארץ והוא או .6
  המצות  וילבש בגדים מאנין פגניקאשה חפשי מןנע' בגדים אחרים   כת .7
 ר אבהו למדתך תורה"  וילך הוא ושני אנשיו עמו זה אבנר ועמשא  א .8
 דרך ארץ שלא יהא אדם יוצא לדרך פחות משנים  ואם יבא לדרך פחות .9

 ר אבהו שני בני אדם נהגו בדרך ארץ"   אמשנים סוף נעשה עבד לעבדים .10
 עריו עמו  שאול וילך האיש ושניאברהם ושאול  אברהם ויקח שני נ .11
 נעריו עמו   ויבאו אל האשה לילה  וכי לילה הוא  אלא מלמד שהיום .12
 היה להם אפילה כלילה  וישבע לה שאול ביי   אמ ריש לקיש למה .13
 הדבר דומה באותה שעה לאשה שהייתה נתונה אצל אהובה ונשבעת .14
  את מי אעלה' חי יי וגו' בחיי בעלה  כך שאול שואל באוב וידעוני ואו .15
 לך  מימי      מאותו שאמרו מי ליי אלי  או מאותו שאמרו מי כמוך .16
 ויאמר אל שמואל רבן של נביאים העלילי  אמרת מה דאמרת עברת .17
  וסלק   ותרא האשה את שמואל  מאיכן הייתה יודעתמה דעברת .18
 שהוא שאול  אלא לא כשם שהוא עולה להדיוט עולה למלך  למלך עולה .19
 להדיוט ופניו למטן  ויאמר למלך אלהים ראיתי  כיון דשמעופניו למעלה   .20
   ויאמר לה מה תארו  וכיאף צדיקים הרבה עלו עמו' אהים דחיל  ויש או .21
 לא היה מכירו  אלא שלשה דברים נאמרו במעלה זכורו  מי שהוא מעלה .22
 אותו רואה אותו ואינו שומע קולו   ומי שהוא צריך לו  שומע קולו .23
  שאין צריך לו לא רואהו ולא שומע את קולו  כך האשהואינו רואהו  ומי .24
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  66' עמ
  
^                    ^  

  ל         שהיהושהעלתה את שמואל ראה אותו ולא שמעה את קולו  שא .1
   שלא היו צריכין לו לא ראוהוצריך לו שמע קולו ולא ראהו  אבנר ועמשא .2
 ולא שמעו את קולו  והוא עוטה מעיל  על שם ומעיל קטן תעשה לו אמו .3
 ויאמר שמואל למה הרגזתני   רבינו הקדוש הוה פשיט קריא  כי מטא .4
 בקשו יי'  הכי הנה יוצר הרים ובורא רוח וגוהני חמשא קראין הוה בכי  .5
    שנאו רע ואהבו טוב  כי את'כל עינוי ארץ וגו  יתן בעפר פיהו אולי וגו .6
 ל"א'   והדין ויאמר שמואל למה הרגזתני לעלות וגו'  מעשה האהים וגו .7
 ז   אין אתה יודע כשם "לא יהיה לך להרגיז בוראך אלא עשיתני ע .8
 שנפרעים מן העובר  כך נפרעין מן הנעבד  ולא עוד אלא שהייתי סבור .9

 מר ומה שמואל רבו שלשמא מידת הדין ונתייראיתי  והלא דברים קל וחו .10
 נביאים נתיירא מן הדין  אנו על אחת כמה וכמה    ויאמר שאול צר לי .11
 יצחק הלב' ר חייא בר"מפני מה לא שאל באורים ותומים   א'  מאד וגו .12
 יודע מרת נפשו  אילו שאל באורים ותומים לא היו אומרים לו לא אתה .13
 ואל למההוא שאול לא אתה שחרבתה נוב עיר הכהנים   ויאמר שמ .14
  גבי עמך  והאי דלה גבי חברך  ויעש יי לך כאשר דברתשאלני והאי דלה .15
 לו ונתת לרעך הטוב ממך  וכדון ונתת לרעך הטוב       ממך לדוד' אמ'  וגו .16
 ל כד הוואי וכך הואי יתיב בעלמא דשיקרא והוה צר לי מינך דלא תקטול"א .17
 יתי  וכדון אנא יתיב בעלמא דקשוט לית את שמע מיני אלא קשוט .18
 ל אי ערקתא"עירוק   אעמך ביד פלשתים   אמ ליה למי' ויתן יי גם ישר .19
 שתדכת אם מקבל עליך מידת הדין למחר אתה ובניך עמי במחיצתימ .20
 מיד ויפול מלא קומתו  מיד יצא למלחמה  ונטל שלשה בניו יונתן ואבינדב .21
 ותה שעה אמ למלאכי השרת בואו וראו בריא שבראתישוע  באומלכי .22
 ושיצרתי בנוהג שבעולם אדם אדם שהולך בבית המשתה אינו נוטל .23
 ין  וזה יודע באמת שנהרג ויצא למלחמהבניו עמו מפני מראית הע .24
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  67' עמ
  
^                      ^  

  הושעי' ונטל שלשה בניו עמו  למה שמח שמא מידת הדין פוגעת בו      ר .1
 ה לאדם הראשון דור דור ומנהיגיו"לוי לפי שהראה הקב' דסיכנין בשם ר .2
 ך של בניךל רבון העולמים זו שבח"ל בחרב  אכיון שראה שאול נופ .3
 ל לית אמור לכהנים"ל בחרב  אנופ' שהמלך הראשון העומד על ישר .4
 המקטרגים ליה  אמר אל הכהנים בני אהרן      על חמש חטאות מת .5
 ושאמ לו שמואל'  מת שאול במעלו אשר מעל ביי וגווי'  שאול שנ .6
 והוא לא עשה כן אלא ואתאפק'  שבעת ימים תוחל עד באי אליך וגו .7
 ואעלה את העולה   ועל דבר יי אשר לא שמר על אגג ועל שהחריב .8
 והנוב עיר הכהנים  וגם לשאול באוב וידעוני ולא דרש ביי וימית .9

 יוסי כל מקום'  יוחנן בשם ר'  ויאמר שאול אל הכהן אסוף ידיך   ר .10
 ויאמר ויאמר ניתן לידרש  ויאמר אל האיש לבוש הבדים  ויאמר' שנ .11
 למלאך  והמלאך אומר' ה או"מה ויאמר  הקב'  בא אל בינות הגלגל וגו .12
 ה עלי איני         ואיני יכול ליכנס במחיצתך"פ שגזר הקב"לכרוב  אע .13
 ד וישא"וה  ההאלא עשה צדקה ותן לי שני גחלים משלך שלא אכ .14
 יהושע' ר פנחס כבשינהו ונתנו בחיקו   ר"ויתן  מהו וישא ויתן  א .15
 שש שנים עשו הגחלים עמומים בידו של גבריאל' דסיכנין בשם ר .16
 יעשו תשובה ולא עשו  וכיון שלא עשו בקש ' שסבור שישר .17
 ה גבריאל                  יש"הקב ולזורקן עליהן בחימה   קרא ל .18
 ד צדקתך אלהים עד מרום"ה  אילו עם אילו  ההבהם עושים צדק .19
 מהו ויאמר ויאמר  באמירה ראשונה'  ודכוותה ויגש איש האלהים וגו .20
  תחת ידיך אל תחוס עליו  באמירה       הדך   ל אם בא בן"א .21
 ל ראה כמה מצרות עשית לו כמה חרמים"שנייה                       א .22
 א וכבשתיו בידך  אתה הוצאתוהחרמת                    לו עד שב .23
 שלום  והייתה          נפשך תחת נפשו  ועמך תחת עמוב .24

V                    V  
  
  

  [...] .ביהושע ' ר: בשולי הגיליון נוסף ביד אחר: 1שורה 
. רווח בין המילים] איני ואיני: 13שורה 



  68' עמ
  
^                    ^  

  ויאמרודכוותה ויאמר המלך אחשורוש ויאמר לאסתר המלכה מהו  .1
  עד שלא הרגיש בה שהיא יהודית' אליעזר או' בשם ר' ויאמר  ר .2
 'ויאמר המלך אחשורוש למתורגמן  ויאמר המתורגמן לאסתר המלכ .3
 אמירה משונה'   ר אל הכהנים בני אהרן ואמרת וגוומ  ודכוותה א .4
 אמירה שנייה אמור כי אם באבאמור לו  לנפש לא יטמא בעמיו    .5
 י שבעולם אתם מטמאין למת  מצוהלפמת מצוה לידך היטמא לו  .6
 אבל לעתיד לבא ובלע המות לנצח ומחה יי דמעה מעל כל פנים .7

  
  
  
  
  
  
 


