
  פרשה כו 
  .19 שורה 72'  עמ – 16 שורה 70' עמ
  70' עמ
  
  

  ויהי בלילה ההוא  ויהי דבר יי אל נתן לאמרו         "פרשה  כ .16
 עבדי דוד  רב אמ עצה } דוד{                           לך ואמרת אל  .17
 חננא בר פפא אומ' סימון  ר' חננא בר פפא ור' עמוקה ניתן לו באותו  ר .18
 נתן הנביא אדם זה שאני משלחך לו מהיר הוא ה ל"אמ לו הקב .19
 במלאכתו  קודם שישכור פועלים לך אמור לו לא תבנה אתה לי בית .20
 ה נתן עד שלא"אמ לו הקב' סימון או' שלא תהיה עלי תרעומת     ור .21
 ידור לך אמור לו לא תבנה לי בית שלא יהיה לו בושה אצל סנהדרין .22
  שאין אתה בונה אותהלא אתה' אחד או' האתה וכת' אחד או' כת .23
  האתה האתה ששלמה בונה אותה  לא אתה שאינך בונה אותה .24
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  71' עמ
  
^                    ^  

  הונא בשם ריש לקיש אלף  וחמש מאות' שהוא נקרא על שמך    ר .1
  חפר דוד כדי לעמוד על משתותא של ארץ  דתניא שלש בתולות הן .2
  הארץ  בתולת האדם  בתולת השקמה  בתולת האדם כל זמןבתולת  .3
  שלא נבעלה מימיה   בתולת הארץ כל זמן שלא נעבדה  בתולת .4
      כיון שחפר דוד אלף וחמש מאותהשקמה  כל זמן שלא נקצצה .5
 אמה מצא שם חרש  ואמ כל יגיעה זאת יגעתי ומצאתי חרש .6
 ומיה פתחון פה לחרש  ואמ אין זה מק"באותה שעה נתן הקב .7
 אלא בזמן שנבקעה הארץ ירדתי כאן ואם אין אתה מאמינני .8
 הרי התהום נתון תחתיי    נטלו דוד ועלה תהום והציפו  אמ כל מאן .9

 דידע למימר מילא למקמא הדין תהומא ולא מוקים ליה יחנק .10
  אחיתופל ואמא מילא ואוקמיה אפילו הכי אתחניקהוה תמובגרונו  .11
  צריך אדם לחוש על קללת של}א{י מכאן ר יוס"ד ויצו לביתו ויחנק  א"הה .12
 זקן אפילו על חינם       אהיה עמך בכל אשר תלך  ואכרית את כל אויב .13
 שוב אל ארץ מולדתיך ואהיה עמך  אלא יעקב ' ך  ולהלן הוא אומפני .14
 ל שוב לארצך ואכרית כל אויביך מפניך   עשרה"על שהיה מפרנס     א .15
 שה באומות העולם  בישראלוחמ' אויבים היו לו לדוד חמשה בישר .16
  ושאול ושבע בן בכרי ושמעי בן גרא   וחמשה מאומותדואג ואחיתופל .17
 אחד' שובך  וכת' אחד או' ך    כתהעולם  גוליית ושלשת אחיו ושוב .18
 שופך  שופך שנשפך דמן לארץ  שובך שהיה גדול כשובך' או .19
 שם הגדולים אשר בארץ  מכאן קבעו חכמיםועשיתי לך שם גדול ב .20
 אלהי דוד בבונה ירושלם  כנגד אלהי אברהם יצחק ויעקב     כשבת .21
 שאין העובר לפני התיבה מזכירן אלהי דוד מצמיח ישועה לעמופ "אע .22
 ונטעתיו במקום נאמן      תמן תנינן' ושמתי מקום לעמי ישר'   ישר .23
 על שלשה דברים' שמעון היה משירי כנסת הגדולה  הוא היה או .24
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  72' עמ
  
^                    ^  

  רב הונא בר אחא מקרא מלא הוא ועוברי ימים פירשוהו'   לם וגועוה .1
 נחית בחסדך הרי בזכות החסד  נהלת בעזך הרי בזכות העולה .2
 ר שמואל בר נחמני וכשבאו"כסס  משבאו לנוה קדשך     אתאימתיי נ .3
 ונטעתים  אין'  ישרד ושמתי מקום לעמי"לנוה קדשך לא נתכסס  הה .4
 ר "אלא ונטעתיו לעולם    כי ימלאו ימיך ושכבת עם אבותיך  א' כת .5
 שמואל בר נחמני שנים שלימות אני מונה לך  ואין אני מונה לך  .6
 ארבעים שנה בחברון מלך' חסרין   והימים אשר מלך דוד על ישר .7
 שבע שנים וששה חדשים אילין יתירייא  והכא מאי איכא קרצפא .8
  יונה חסירין היו אלא שהכתובין חולקין כבוד לירושלם ומונין'בשם ר .9

 ר יודן חשבון מרובה הוא משלים לחשבון מועט"אותם שלמין     א .10
 אותו ששה חדשים'    בו ששה חדשים ישב שם יואב וגו' לפי שכת .11
 עורהשהיה דוד בורח מפני אבשלום בנו לא עלו מן המניין אלא כש .12
 אז דברת'  רים האלה וככל החיזיון וגונתכפר לו כהדיוט    ככל הדב .13
 לחזון לחסידך מדבר בדוד שנדבר בדיבור ובחיזיון   ככל הדברים .14
 וככל החיזיון מי לחסידך שמרה נפשי בן חסיד אני    ותאמר שויתי .15
 אבא שלש עשרה מלחמות' אבא בר כהנא ורבנן  ר' עזר על גיבור  ר .16
  דוד  ולא פליגיעשה דוד   ורבנן אמרי שמנה עשר    מלחמות עשר .17
 הרימותי בחור מעם'   למאן דאמ שלש עשרה לצורכיהן של ישר .18
  ויבחר בדוד עבדו  ויקחה ממכלאות צאן .19

  
 


