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  פרשת שבעה ועשרים.   1      
  ויבא המלך דוד וישב לפני יי .   3      

  בה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד חייא אין ישי' תאני ר .5
  שמעון בן לקיש אף למלכי בית דוד אין ישיבה בעזרה ' אמר ר .6
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   שעשה רסימון לאח' אמר ר' וגוד זאת בעיניך היו ותקטן עו .10
  לו חבירו קטנה אמר לו עשית קטנה סופך לעשות גדולה  .11
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  האדם זה יוסף ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה המעלה  .13
  המעולה שבנביאים זה משה את מוצא מה שכתב בזה כתב  .14
  יהודה וזה מלך על ישראל ויהודה בזה זה מלך על ישראל ו .15
  זה בא באשרי וזה בא ' וזה במו' זה הקריב וזה הקריב זה במו .16
  אבא בר כהנא ' ברכיה בשם ר' ר' באשרי ומי כעמך ישראל וגו .17
  ומר אשר הלכו   אומר אשר הלך וכתוב אחררתב אחכ .18
  אשר הלך זה הקדוש ברוך הוא אשר הלכו זה משה ואהרן  .19
  ' אמר ר' לעתה הואל וברך וגו' אל וגוותכונן לך את עמך ישר .20
  יוחנן אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד דוד אין הבור מתמלא  .21
  מחולייתה אלא אם כן משכו אמה ממקום קרוב אף ידו פושט  .22
  באומות העולם ואת מתברך הדא הוא דכתיב ויהי אחרי כן  .23
  ויאסוף דוד את כל העם וילך רבתה ' ויך דוד את הפלשתים וגו .24
  משקלה ככר זהב ואבן יקרה ' ויקח את עטרת מלכם וגו' וגו .25
  ותהי על ראש דוד והלא פוחתת פירוש אבן שואבת היה בה  .26
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  יהושע ' זהב ודכותה ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו אמר ר .28
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  ו שכן דרך בני המלכים אומר בכל ערב שבת היה מגלח שער .34
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  היה ואן תימר בכידון והלא בדים בדים היה עשוי וכן הלכה  .36
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  אלעזר כמה דיות משתפכות ' חמשה ספרי תורה אמר ר .40
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