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                                               א"פרשה     י                                                           .13
  ר"מערכה זה שאול רבי           לוי        ב איש בינימן מן הוירץ .14
   ששים מיל הלך שאול אותו יום במערכהלוי אמ' סימון ורבנן ר .15
 היה ושמע שנשבו הלוחות  הלך וחטפן מיד גולית ובא    ויבא והנה .16
 נחמני זבן לא הוו כליה יומה עוז חמשה' והארון האלהים  בר'  עלי וגו .17
  על הארון  וכלתורא בחמשה אסטלין אלא מפרקת שבורםטופ .18
 נו רחלאשת פנחס הרה ללת   תנינן שלש נשים מתו חיות אמ .19
 וכלתו של עלי ומיכל בת שאול  כלתו של עלי ותכרע ותלד  אמנו רחל .20
 ויהי בצאת נפשה כי מתה והלא מתה ואינה מתה  מיכל בת שאול .21
 ר"ר יהודה ב"ולמיכל בת שאול לא היה ולד עד יום מותך  א' שנ .22
 סימון עד יום מותה לא היה לה וולד  הא ביום מותה היה לה וולד .23
  דוד ולמה נקרא שמה עגלהתלעגלה  אשד והששי יתרעם "הה .24

V                    V  
  
  
  



  33' עמ
  
^                    ^  

  פעה ומתה    ופלשתים לקחו את ארץסימון על ש' ר יהודה בר"א .1
 יוחנן אמ כבדוהו ואמר זה אל זה ' יוחנן וריש לקיש ר' ר'  יי וגו .2
 כך היה בשכרן' יבא אלה וישרה על אלה   ריש לקיש או' וזה או .3
 אלא אמרו זה נוצח וזה נוצח  יבא נוצח וישתעבד לנוצח .4
 ה אי אתם ניכוין נפשורין והלא"אמ להם הקב'  אשדוד וגו' וישכי .5
 רק דגון' ד  וישכימו בבקר וגו"אתם ניכוין אפילו ברותחין  הה .6
 נשאר עליו  קודמין קודמין דידיה   על כן לא ידרכו כהני דגון .7
 ז יותר"בע' חק שהחמירו ישרירמיה בשם רב שמואל בר רב יצ'  ר .8
 שבה'  על כן לא ידרכו כהני דגון וגו' משאר אומות העולם  דכת .9

 יוחנן וריש' ופקדתי על כל הדולג ועל כל המקפץ    ר' כת' אבל בישר .10
 יוחנן עבורה מה דאמ' פליגין מה דאמ רלקיש אמרי מותרת ולא  .11
 דודיםלה ביניהם ולא עבורה  ותכבד יד יי על האשדלריש לקיש נדד .12
 הא כיצד יושב בטחור עכבר עולה מתהום ושומט בני מעיין ויורד  .13
 כבצק' או' יהודה בר' לתהום  ודכוותיה ותטבע האבן במצחו  ר .14
 כאילן פסטלין    וישתרו ' או' ודכוותיה וכל גרמיהון הריקו  ר .15
 מעיהם הפנימית נסתרה  ויסתרו' להם טחורים ריש לקיש או .16
 להם טחורים דבר שבא וכל .17
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