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  ח"פרשה   כ                                                             .2
 ע                         דומייארלא יג'  ע מצדיק עינו וגו         לא יגר .3
 ר לו ענייהון קפודייא  לאה תפשה פרק של הודייה ועמדו"דידהון  א .4
   דוד הודו ליי כי טוב  וכןאחיךבניה בעלי הודייה   יהודה אתה יודוך  .5
 יהושפט דניאל מהודה ומשבח קדם אלהיה   רחל תפסה פרק של שתיקה .6
 שפה יודע במכירתו שליוועמדו כל בניה בעלי שתיקה   בנימין אבנו  .7
 הגידה[.]  יוסף ושותק  שאול ואת דבר המלוכה לא סגור לו   אסתר  ל .8
 מפני מה נצרפו האבות ברעבון כדי שיזכו בניהן לתורה  אברהםאסתר   .9

 יצחק נצרף ברעבון   ויהי'  נצרף בריעבון ויהי רעב בארץ וירד וגו .10
 יעקב כי זה שנתים  הרעב'  רעב בארץ מלבד הרעב אשר היה וגו .11
 דוד נצרף ברעבון ויהי רעב בימי דוד שלש שנים   עשרה  רעבון .12
 ן  ארורה האדמה בעבורך  אחת בימיבעולם  אחד בימי אדם הראשו .13
 למך מן האדמה אשר אררה יי     אחת בימי אברהם  ויהי רעב  .14
 בארץ  אחת בימי יצחק ויהי רעב בארץ מלבד הרעב  אחת בימי .15
  בימי דודרעבי ה  אחד בימי דוד וייעקב כי זה שנתים הרעב .16
 שלש שנים    אחת בימי שפוט השופטים ויהי רעב  אחת בימי .17
 בימי ת יהיה השנים האלה  טל ומטר כי אם לפי דברי  אחאליהו אם .18
 }מן העו{אלישע ויהי רעב גדול בשומרון  אחת שהוא מתגלגל ויורד  .19
 ירמיה' הונא ור' ר'  בעולם   ואחת לעתיד לבא  והשלכתי רעב בארץ וגו .20
 בשם רב שמואל בר רב יצחק עיקר איותנטיא לא היה אלא בימי דוד .21
 ימי שמואל שאול גרופית של שקמה  גלגלןולא היה ראוי לבא אלא ב .22
 ר חייא בר" משלמא   אוהביאו בימי דוד  שילא חטיא ויוחנאה "הקב .23
 דיטרוטין  כשהוא מבקשאבא לזגג שהיה בידו קופה של כוסות ו .24
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  75' עמ
  
^                    ^  

  תולה בה קופתו  לפיכך כולם  לא תלותה מביא יתר ותוקעה בכותל ואחרל .1
  וכלו לעמוד שפופים  אלא בימי אדם גבורים שיבאו בימי בני אדם .2
  ר ברכיה בשם"ברכיה קרי עליהון נותן ליעף כח  כיוצא בו  א' בהם   ר .3
 רשע  איפשר דוד שקר היו ובכיסאבא בר כהנא האזנה במאזני ' ר .4
 א לוקח לאאבני מרמה  הזקן היה יושב ודורש לא תקח שוחד  והו .5
 תטה משפט והוא מטה  אלמנה ויתום לא תענון והוא מענה    .6
 שמשון הלך עיניו  ויאמר שמשון אל אביו אותה קח לי כי היא ישרה .7
 שנה> עשרים<}ארבעים{' והוא שפט את ישר'  בעיני  ואביו ואמו לא ידעו וגו .8
 הואאחריו  ו' ויזנו כל ישר'  ז ויעש אותו גדעון לאפוד וגו"גדעון עבד ע .9

 שנה  לזגג שהיה בידו קופה של כוסות ארבעים ' שפט את ישר .10
 אמ'  ודיטרוטין וכולם בני גיבורים   ויהי רעב בימי דוד שלש שנים וגו .11
 ז שמים"ע' ז שבעון שעובדין ישר"דוד צאו וראו אם יש בכם עובדי ע .12
 רהחו'  השמרו לכם פן יפתה לבבכם וגו' נעצרין מלהוריד טל ומטר  שנ .13
 יצאו ובקשו ולא מצאו  אמ שמא נודרין ולא משלמין'  אף יי ועצר וגו .14
 יש ביניכם שבעון נדרים שמים נעצרים מלהוריד טל ומטר  שנאמ .15
 שקר  יצאו ובקשו ולא מצאו} ים{נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל .16
 וימנעו'   אמ שמא מגילוי עריות יש ביניכם  שבעון עריות נעצרין שנ .17
  לא היה ומצח אשה זונה היה לך יצאו ובקשו ולא מצאורביבים ומלקוש  .18
 הביאו המעשר אל בית' שמא אין מעשרין מעשרות כתקנן וכת' או .19
  דוד מיכאן ואילך אין הדבר תלוייצאו ובקשו ולא מצאו   אמ'   וגוהאוצר .20
 על } א{ל מוצל אתה אינו אלא על שאול ועל בית הדמים "אלא בי  א .21
    הגבעונים  באותה שעה אמ דוד וכי בשבילאשר המית את              .22
 ה אם אתה מרחק את הרחוקים"ל הקב"ה לעמו כן א"הגרים הללו עשה הקב .23
 סופך לרחק את הקרובים  צא ולמד מיהושע רבך שבשעה שאמרו .24
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  76'  עמ
  
^                    ^  

  ל יהושע אם אתה"באותה שעה א'  בעונים עלה עלינו מהרה וגויהג .1
  מרחק את הרחוק סופך מרחק את הקרוב  צא ולמד מהיכן הוא .2
  למטה אפרים הושע בן נון מיד ויאמר' וכת'   ליוסף וגודמטעתך ויול .3
 ויאמרו'   מה אעשה לכם  ויאמרו לו הגבעונים וגוגבעוניםדוד אל ה .4
 'וינתן לנו שבעה אנשים מבניו וגו' אל המלך האיש אשר כילנו וגו .5
 ויחמול המלך על מפיבושת בן יהונתן בן שאול על שהיה בן יהונתן .6
 ויקח המלך את שני בני רצפה בת איה בת שאול אשר ילדה לשאול .7
 מלמד שהיו' יוקיעום בהר לפני יי וגום ביד הגיבעונים וויתנו'  וגו .8
 תלוים שבעה חדשים  מראש חדש ניסן עד יום טוב האחרון של  .9

 עד ניתך מים עליהם'  חג      ותקח רצפה בת איה את השק וגו .10
  של  העולם רואין אותם ואומרים תורתןמן השמים       והיו אומות .11
   ואילואילו פלסטין היא  כתוב בתורתכם לא תלין נבלתם על העץ .12
 אחד אין דנין שנים ביום אחד  ואילו ' תלוין שבעה חדשים   כת .13
 בתורתכם לא יומתו אבות על בנים ובנים ' שבעה ביום אחד   כת .14
 לא יומתו על אבות  ואילו מתים על עון אבותם  אמרו להם לישראל .15
  ואילו מה טיבן אמרוועונותיהם של אילו המיתו את אילו  אמרו לה .16
 ם שנתגיירו בימי יהושע  אמרו להם וכי בשביל הגריםלהן  אילו הגרי .17
 ה לעמו כן  אין כאלהיכם ואין"הגדורים הארורים הללו עושה הקב .18
 אומה כאומתכם ואין אנו להדבק אלא באומה זו שאלהיכם גדול מכל .19
 ד ויספור את כל הגרים"אלהים  מיד נתגיירו מאה ועשרים אלף  הה .20
 דיע שבחו של מי שאמר והיהכל כך למה להו'  וגו'  בארץ ישראשר .21
 העולם שהוא מקרב רחוקים ושמח לרחוקים             מקרובים ומקדים .22
 רא ניב שפתים שלום לרחוק ולקרובד בו"שלום לרחוק יותר מן הקרוב  הה .23
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