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  1' עמ

  כ-פרשות יט

  
^                        ^  

  רא גבור חיל במשנהקיודע נגן במ' לם חסדו   ויען אחד מהנערים ויאמר הנה וגכי טוב כי לעו  1
   מאיר פנים בהלכה וייון דבר במעשה הטוב ואיש תאר שהיהואיש מלחמה בתלמוד ונב  2
 יה עם דוידההוא ' לשתים את מחניהם לצבא וג[ ...]       ויקב'עמו והלכה כדבריו        פרשה כ  3
  דמים שמשם פסקו הדמיםפס>א<אמ ב[     ...    ] מש' בחקל סמקתה ר' פס דמים ר יוחנן אמ>א<ב  4
  אחד אומר מלאהובמליאה שעורים כת[    ...    ] י  למלחמה ותהםופלשתים נאספו ש  5
 עדשים היו אלא שהיתה גבוהה' ר חנן אמ[         ...         ] אומר מלאשעורים וכתוב אחר  6
 דשיםכשעורים והולכין נמוכים כע[       ...       ] שתים לאילו פ' כשעורים ר לוי אמ  7
 תוב אחר אומר ויצילה מלמד שהחזירהכ[       ...       ]ה כתוב אוויתיצב בתוך החלקה ויציל  8
 שמואל בר נחמן' בנין ר         ...          ][לבעלים והיתה חביבה להם כשדה מליא  9

 ה ליה אם תאמר לאבד[             ...            ]ישנה אחת היית ושתי שדות היו צר' אמ  10
 ים או שלשעורים שלעדשים[         ...        ]א ליתן דמים עד כדון היא צריכה ליה אבל ל  11
 עורים העומר בא[       ...       ]רים מאכל בהמה שלעדשים אומאכל אדם ושלשע  12
 אמרין שדה[             ...              ] מהם שלעדשים אין מפרישין מהם חלה ושלש  13
 ויתאוה[            ...             ]              לו ללמד מאשת אחת היית ושתי שנים היו היה  14
 מחנה פלשתים [                ...                 ]הלכ[  ...  ] רחייא ' ר' דויד ויאמר מי ישקני וג  15
 [                       ...                          ]ולמה שלשה שאין הלכה מתבור  16
 [                    ...                        ]כשתיקבע הל]  [  ...  לשתותם  17
 [           ...             ]אין ממחין בידו בר קפ[     ...     ]לע  18
 [          ...           ]יה נצרכה לו  שמאן בר$ו[        ...         ]  19
         ][        ... ואחד מכניגים...              ][              20
 [       ...          ]ן סך מא אומר וינ[            ...              ]  21
 [      ...       ]את אדום [                ...                 ]   22
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  2' עמ
  כב-פרשות כא

   
^                          ^  

  האלשאול לא אוכל ללכת ב רכמו פניו שלשאול מה דויד אומר לו ויאמר דוד אלאה דויד שניתכפניו כיון שר  1
  ת אבות>ש}<.{ה ואחד לשמו שלאהרן ושלשה לשל"בקאחד לשמו של'  וגויקח מקלו בידו ויבחר לו חמשה' גו  2
  ה ולא לפני חירף וגידף עלי להיפרע"אמר לו הקב[ ...] פרע  עלי להיאהרן לא אני הוא גואל הדם' העולם אמ  3
 תטות מאיליהם ויבט הפלשתי ויראה אמתלק[       ...       ] דסכנין בשם }יה{הושע>י<' ממנו ובילקוט ר  4
 ביכת' יאמר הפלשתי אל דויד הכלב אנכי וג ו[       ...        ]נתאוה לו שהיה אדמו' יודן אמ' דוד ויבזהו ר  5
 יודן אמ על שם שהיה רודה במקל[         ...         ]  האחוחי ומחודייקות החדש השני ד>ו<מחלועל   6
 ץהאר'  אמ בר כהנאאבה' ר' לכה אלי וגוד ][             ...           ת ברכיה על שם כי אתה בא אלי במקלו' ר' אמ  7
 ריהינאי ב' ר'  את בשרך וגהלכה אלי ואתנ      ][          ...     ה בוא>י<טעמ' תנחומא אנא אמ' ר' אחזתו  אמ  8
 ו בגלית  הוא שדויד אומר אל תתן ייבהיו [            ...              ]ם וארבע[..]מאדרבי שמואל בירבי ינאי   9

 מם[..]ממו אל תפק אל תשריניה ירומו סלה  זתיה [             ...             ]$ אל תפק ירומאויי רשע זממ  10
  הארץת בעיר דאכל בשר דאת אמר ולבהמתאי$ י][..ן ד][            ...             $ת כיון שראה דויד שנייכפתו  11
 גירו הכהןסקה בצרעת כמה דאת אמר והרין מיד לבנן אמ ר[       ...        ]ז הם[..]המה דויד אומר לו   12
 ב כן אלא ולחית הארץ וידעו כל הארץ כיארץ אין כתו.                 ][              ..ר מחנונתתי פג  13
 'יהודה בירבי אמ' ע וגת ידו אל הכלי ויקח משם אבן ויקל[               ...                   ]הים לישיש אל  14
      ויפול על פניו ארצה למה ויפול עלילססטפ[.] כאילי' מ[                  ...                       ]כבצק וד  15
 ויפל על פניו ארצה[.] וזרת  דבר אחר למ[                           ...                                     ] צפניו אר  16
 ויפל על[ ... ] ר דבר אח'  עפר יחד וג ב]                               [                               ...            $אאל  17
 [.]חא רב[   ...    ]ל פגרי עונתתי את פגריכם     ...                                       ] [                          18
 $ך$ו[       ...       ]שריך ישראל מי כמוכה עם נו[                        ...                                  ]  19
 ע[           ...             ]אוהדין ויהי כהוצי               ] [                           ...                      20
 [           ...            ]ב   וכראות ש"ה כ                              פרש[                           ...    21
          ...                 ][      נא דויד לעמודי י[                         ...                           ]  22
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