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^                                                                                                                                                              ^  
  ה"אלא אמ הקב' וסמיך ליה ואיש במעון ומעשהו וג' שמואל וג$  שלנבל   וימת נינו[    ...    ]אין דברים אמור 1
  אומרתתו שלצדיק והרשע הזה יושב ועושה מרזחים אבל דויד מה הוא על מי[   ...  ] הכל סופדין  2
 [...]ואני בחסדך בטחתי ' אני ועושה גמילות חסד לצדיק הדא היא דכתהולך ]  ...   [   נהו אהורג  3
 [..]אייבו כל מקום ש' ר' אמ'  ם ככופר בעיקר  ואיש במעון ומעשהו וגדית חסלו[..]פר בגו][  ... כללמדך ש 4
 והוא כלבי משבטו שלכלב    ואמרתםמה הוא ' וגבל ושם אשתו אביגיל ניש א[.]ושם  ם.] [רו גזיזה עושב 5
 נעשים מחנה   תמן תנינן דברים פטרומה הוא וינוחו '  ו אל נבל וגד וידבר[    ...    ]ע לחי לקיומו  ויבאו נכה 6
 אלעיי אמר ' יהודה ביר'  ומלערב   ראיבמחנה מביאים עצים מכל מקום ופטורין מרחיצת ידים ומידמ 7
 'מחנה גדעון ויבא גדעון ומאה איש אשר אתו וגמאה איש כ' חנינה אמ' מחנה מדין רכשנים עשר אלף  8
 ומר כדבריך כשהוא אומר בקצה המחנה לית את שמע שונם אילו נאמר במחנה הייתי איוסטא בר' ר' אמ 9

 וינוחו מה הוא'  יבאו עבדי דוד וידברו אל נבל וגכא ולוי מייתי לה מן ה' יהושע דסכנין בשם ר' מינה כלום  ר 10
 נה ורבנין דקיסרין מייתי לה מן הכא כי לעת יום ביום יבואו אל דויד לעזרו כי למחנה גדולחוינוחו נעשים מ 11
  מחנה   ויען נבל את עבדיה וכמה הוא מחנה אלהים עשרה עשרה נכנסין לבית הכנסת ונעשכמחנה אלהים 12
  ולקחתי אתה שמשחו שמואל איכן הוא שמואל ואיכן הוא טיפכלום הוא בטוח על שתי טיפין'  וגדויד 13
  ויאמראייבו כל מקום שנאמר מים יין הוא אילא ששינו הכתובים להזכיר יין   ' ר' אמ'  ואת מימי וגחמיל 14
 ודה בן פאפיס מיכן לדיני נפשות מתחילין מן הצד ויאמר דוד לאנשיו חגרהוי' ר' אמ' חגרו וג אנשיו[...]  15
 יהודה'  נחמיה ר'ה וריהוד' ר' חגור גם דויד את חרבו  כה יעשה אלהים לאיבי דוד וכה יוסיף וגויבו  חר[  ... ] 16
 וא ויעטמהויעט בהם '  ד וגאביגיל אשת נבל הגיד נער אח  ולנחמיה אמ אפילו הכלב' נים כבנים רבני ב[ ...]  17
 יונתן' נניה ורח' ה היא רוכבת על החמור רוהנ'   לה וגם יומם וג היו עלינו גם לימהוילין חרחון מ[  ... ] 18
 'מור וגנה היא רוכבת על החוה'   אמרין מיכן מציאנו שהצדיקים קרואים חומה חומה היו עלינו וג[  ...  ]  19
 לוי הוות'  לב  רלך לפוקה  ולמכשול כלם    ולא תהיה זאת  הילכו לאורה ניתגלת שוקה הוקרוקהית שול[...] 20
 ןאת לך לפוקה לא ולא אמ ליה אית רבוייזעירא לתלמידוי לשמעון יתיה ולא תהיה ז' שתא דידיה ושלח רר[.] 21
 רביתים לא באחת ולא בש אחרת לא מוטב לך  סופך להכשיל באשהג לה ואמרה ליהובא להיזדו[  ...  ]  22
 'אתהר מפוקיתה כיון שלא שמע לה הוציאה כתמים והרנ אייקפוקי דברים היו שם  אמרה ליה פ[     ...   ] 23
 לה אביגיל וכי רואים כתמים בלילה אמרה וכי יש דנין דיני נפשות בלילה אמר לה  נגמר' מא[   ...  ]  24
 אמר לה כבר משחני שמואל אמרה לו אפילו שמשחך במלכות אמרה לו וכי מלך את מרד ש[    ...    ] 25
   וברוךכיון ששמע את דבריה  התחיל מקלסה מטבעו שלשאול קיים ולא יצא מטביעך לעולם ין[ ... ] 26
 [...]רוכה את אשר כליתני היום הזה מבוא בדמים משני דמים מדם נידות ומשפיכות דמים ומ[  ...  ] 27
  ]  ...   [                                 לפי שנתנה עיניה בו כשהיא אשתיצחק פסוק   ' ר' ת אמתך  אמ[  ... ] 28
 [        ...        ] המת ליותני'  יהי כעשרת הימים ויגף יי וג אביגיל תינינא אביגל כתיב      ותוב][    ...   29
 ]     [     ...   לתחלפתה בן שאול מת בהכר' לבהמה לשלשה מיתה שלמגפה   תני רש ים מיתה[    ...   ] 30
              ]  ...  [            ששה מיתה האמורה בעינין לשבעה מיתה שלחיבה מיכן ולהלן מת ביהדופה ל 31
                ]    [              ...  יהאבהוא דרש שמעית קל' יה דרבר[ ... ] ים מת במגפה חלפ[    ...   ] 32
                 ]       ...       [            רב אבלתעמואל הצדיק שלא ישבעת ימי אבלו שלש[    ...    ]  33
            ...                      ] [      רת ימים אין  לעש[          ...              ]' חגי בשם ר' בהכרת ר 34
                       ]                             ..          .           [                                               מים י 35
                                       ]                                       ...               [       לוי בשם ' ר' אוב וג 36
37  ]                                                            ...                              [                                   
38                                                      ]                  ...      [                                                   
39                                          ]                                       ...       [                                          
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^                                                                                                                                                              ^  
  תך תורהד[     ...     ]ו זה אבנר ועמעמים מאמנין פגניקא  וילך הוא ושני אנשים ש בגדים אחרוילב 1
 [...]ה עבד  [...]אהוש[   ...   ]  אדם יוצא לדרך בפחות משנים ואם יוצא הוא לדרך פחות מיהא שלא ארץ[ ... ]  2
 הוא ושני[        ...       ] ו בדרך ארץ אברהם ושאול אברהם ויקח את שני נעהגבני אדם נ[  ...  ] $א[ ... ]  3
 ומי נאקס[     ...     ]  אלא מלמד ששעה היתה אפילה להה היהויבואו אל האשה לילה וכי לילים עמו $ש$נ$א 4
 בר דומה למה הדלקישבן [    ...   ] ר'   אמ'וישבע לה שאול ביי לאמר וג'  האשה אליו הנה וגומרותא  'באוב וגו 5
 עוני והוא אומר חי יי[  ... ] בחיי בעלה כך שאול באת נתונה אצל אהובה ונשבע לאשה שהיתה שעהבאותה 6
 את מי מימי מאותן שאמרו מי יי או מאותן שאמרו' ם יקרך עון בדבר הזה   ותאמר האשה את מי אעלה לך וגא 7
 מואל רבן שלנביאים העלי לי   אמרת מה דאמרת עבדת מה דעבדת וסלק      ותראשמי אל כמוך  ויאמר את  8
  שהוא עולה להדיוט הואא כשםדעת שהוא שאול אילא ל  מהיכן היתה יו'זעק בקול גדול וגותל ואאשה את שמה 9

 וא עולה פניו למעלן ולהדיוט הוא עולה פניו למטה   ויאמר לה המלך אל תיראי כי מה ראיתהעולה למלך  למלך  10
 הים דחל ויש אומרים אף צדיקים הרבה עלו עמו    ויאמרל שאול אלהים ראיתי כיון דשמע אלותאמר האשה א 11
  מי שהוא מעלה אותו רואה אותו ואינו$ן$ברים נאמרו במעלה זכורי ד היה מכירו אלא שלשהלא וכי ה תארו מלה 12
 אה אותוו מי שהוא צריך לו שומע קולו ואינו רואה אותו ואת מי שאינו צריך לו לא שומע קולו ולא רקולוע משו 13
 העלת שמואל ראת אותו ולא שמעה קולו ושאול שהיה צריך לראות אותו שמע קולו ולא ראה אותושכך האשה  14
    ]    ...   [  נר ועמשא שלא היו צריכין לו לא ראו אותו ולא שמעו את קולו      ותאמר איש זקן עולה והוא אב 15
 ]  ... [ עלתהויאמר שמואל למה הרגזתני ל'    על שם ומעיל קטן תעשה לו אמו   וידע שאול כי שמואל הוא וג 16
 ... ]  [ בקשו א'  הוה באכי   כי הנה יוצר הרים וגפשיט קרייא כד הוה מאטי הני חמשה קראיין [.] ו הוג רבינו 17
 ][  ... והדין ויאמר שמואל אל '  שה וגכי את כל המע'  שנאו רע ואהבו טוב וג'  יתן בעפר פיהו וג'  ענוי הארץ וג 18
 ] [ ...שם שנפרעין  אין את יודע שכ>זרה<ליה לא היה לך להרגיז בוראך אלא בי עשיתני עבודה ' אמ'  הרגזתני וג 19
   ]       ...     [   הדברים קהרי לא שהייתי סבור שמא מידת הדין היא וניתיראתי וכך נפרעין מן הנעבד ולא עוד א 20
 [ ...]' ל צר לי מאד ופלשתים וגותירא מן הדין אנו על אחת כמה וכמה         ויאמר שאניאם שמואל רבן שלנביאים  21
 [   ...   ]א לב יודע מרת נפשו אילו שאל באורים ותמים לא היייצחק בר ח' ר' מה לא שאל באורים ותמים אמ 22
 [     ...      ]$   ויאמר שמואל ולמה תשאלני וגה הוא שהחרבתה את נוב עיר הכהנים אתלו לא אתה שאול לא 23
 [   ...  ]ון לו ונתנה לרעך הטוב ממך וכד' מא' ברך  ויעש יי לו כאשר דבר בידי וג חגלי ערך האי דלא 24
  [       ...      ]מינך דלא תקטול יתי[.]י לריב בעלם שקר והוה צ הוינא יתיב גבךלו כד הוית יה' אמלדוד   25
 [     ...    ]ה  לים את ישראל עמך ביד פלשתים   אמ גת את שמע מיני אלא קשוט  ויתן יילם דקשוט לי[..] 26
 [      ...      ] בעמיבניך עמי  דין למחר אתה ויזבת  אם מקבל את עליך את מידת האין ערקת משת[...]  27
 [      ...      ] יצא למלחמה ונטל שלשת בניו עמו יהונתן ואמיד'  ול ויפל מלא קומתו ארצה וגא ש[  ...  ] 28
 [    ...    ]ה למלאכי השרת בואו ראו בירייה שבראתי ושיצרתי בנוהג שבעולם א"ה קרא הקבע[   ...  ] 29
 [   ...  ]פני מראית העין וזה יודע באמת שנהרג ויצא למלחמה ונטל של בניו עמו מ[      ...     ] 30
 [..]$ה לאדם הראש"לוי לפי שהראה הקב' יהושע דסכנין בשם ר'  בו  רדין פוגעת[        ...       ] 31
 [...] שלבניך המלך הראשון שהוא ען$ר$שכו שאול נופל בחרב אמר זה ל[          ...         ] 32
 [ ... ]רר אל הכהנים בני אהואמור לכהניא דימקטרגין ליה אמ         ]    ...      [             33
 [   ...   ] שבעת ימים תו שמואל][  ... ב[  ...  ] $ש         ][                     ...             34
 ריבועל שהח[.] $ אגג עלסשח                       ] [                                     ...          35
  $ן$ה$הכל  ויאמר שאול א[                                               ...                                                  ] 36
37                                   ...                                                                     ][                           
38 [                                                            ...                                                                     ] 
39                     ...                                                                     ][                                         
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