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  53' עמ
  
^                    ^  

  ויקבצו פלישתים את מחניהם לצבא'      פרשה  כ         .9
  בחקל' יוחנן או' הוא היה עם דוד ר'                          וגו .10
  שמואל בר נחמני  כפס דמים שמשם פסקו' סומקתא  ר .11
  'י חלקת השדה וגוהדמים   ופלישתים נאספו למלחמה  ותה .12
 יעקב' מלאה עדשים  ר' אחד או' מלאה שערים וכת' אחד או' כת .13
 בר חנא אמ עדשים הייתה מלאה  אלא שהייתה גבוה כשערים .14
 לוי אמ אילו פלישתים שהיו גבוהים כשערים והולכים נמוכים' ר .15
 ויצילוה  וכתוב' אחר או' כעדשים        ויתיצב בתוך מחלקה  כת .16
  מלמד שהחזירה לבעלים   והייתה חביבהויצילה ' אחד או .17
 'ג או"שמואל בר נחמן ורשב' להם כשדה מלאה כרכום        ר .18
 שמואל בר נחמיה אמ שדה אחד היתה ושתי שדות היתה' ר .19
 דמים  עד כאן צריכה ליה} אדם{לו צריכה לאבד  אבל לא ליתן  .20
 איזה מהם לאבד של עדשים אין העומר בא מהן של עדשים .21
  ממנה חלה של שערים מפרישין מהן חלהאין מפרישין .22
 ורבנן שדה אחת היתה ושני שנים היו לה ללמד מאשתקד .23
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  54' עמ
  
^                    ^  

  אלא שאין למדין מן המעשה      ויתאו דוד ויאמר מי ישקני מים .1
  'הגבורים  וגוהלכה נצרכה לו  ויבקש שלשת ' חייא רבה או' ר'  וגו .2
  ולמה שלשה שאין הלכה מתבררת אלא על פי שלשה  ולא אבה .3
   אלא עשאה מסכת וקבעלשתותם  דנקבעה הלכה משמן .4
 ואין ממחין בידו      בר קפרא אמפורץ לעשות דרך  לדורות ו .5
 חג היה וניסוך המים  רב הונא הלכה שבויה נצרכה לו   רב .6
 חד הורג ואחדבניין בית המקדש תבעו  אלא אמ א'  אושמן .7
 מפנה הרוגים   ואחד מכניס צלוחית בטהרה     ויסך אותם ליי .8
 חייא רבאי ולמאן דאמ'  וינסך  מאן דאמ ויסך מסייע לר' וכת .9

 ויצא איש'   יתה את אדום וגווינסך  מסייע לבר קפרא  הנה הב .10
 אומרים ' יי מה רבו צרי וגו'   הביניים ממחנה פלישתים  וגו .11
 אחרים נתאוו למלכותי   צרה היתה לי על אחת כמה וכמה   בני .12
 ניאפו נשיי ערה הייתה לי  על אחת כמה וכמה  בני ניאף את .13
 ילמ אחרים הרגו בני צרה היתה לי על אחת כמה וכמהנשיי   א .14
 מה רבו צרי בקומה'        בני הרג בני אילו אחד עינה את בתי וכו .15
 ר  חנינא"א'    בראשו וגוגובהו שש אמות וזרת וכובע נחשת .16
 ששים קנטרין היה ולא פליגי למדו סתומים זו המפורשים .17
 ית ישראלים ששים     ויעמד ויקרא אל מערבששים אף סתומ .18
 שהולד נוצר' יוחנן אמ להם אתם או' יוחנן וריש לקיש   ר'    ר .19
 יום הריני ממתין לכם ארבעים יום  ברו לכם איש וירד ' לאר .20
  אלא אמ אותו שכתובש אמ כך היה בשכרןלקיאלי     ריש  .21
  איש מלחמה תנו לי איש ונלחמה  יחדיו  ויגש הפלישתי}ר{יי  .22
  יצחק כשכרר"ר ברכיה ב"רב ויתיצב ארבעים   אהשכם והע .23
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  55' עמ
  
^                    ^  

  ןיוחנ' ארבעים ערפה עם חמותה נתלו לבנה ארבעים יום   ר .1
  בשכר ארבעה דמעות שהוריד ערפה על ' יצחק או' בר .2
  חמותה זכתה ויצאו ממנה ארבעה גבורים  הללו  סף ומדון .3
 ר יצחק אותה לילה"ד את ארבעת אלה   א"וגולית וישבי  הה .4
  של מאה בני אדםםשפרשה ערפה מחמותה נתערבו בה גוי .5
 ממערכות'  ד  והוא מדבר עמם  והנה איש הביניים וגו"הה .6
 תנחומא' ממאה עורלות פלישתים ר' תים  ממערת כתפליש .7
  הכלב אנכי     ואתויאמר הפלישתי'  אף כלב אחד שנ' או .8
 עדיין עדיין מאמהון  ואת אחיך'  עשרת חריצי החלב  וגו .9

 תפקד לשלום  דוגמא דידהון  ואת ערובתם  ונקח ערבותהון .10
 סימון למוד שבט יהודה להיות ערבים' ר יהודה בר"    א .11
 אנכי אערבנו  וכאת הארי ואת'  על גבי אילו  כדאאילו .12
 ן ארבע אריותנת' תני בשם ר'     הכה עבדך וגוהדוב הכר .13
  הארי ואת הדוב  ארי וגם הארי ד ואת"ושלשה דובין  הה .14
  הדוב ואת הדוב גם את הדוב  .15

  
 
 


