
  פרשה כה
  .15 שורה 70' עמ – 8 שורה 68' עמ
  68' עמ
  
^                    ^  

  אומ שאול בכינה'                 בנות ישרה"פרשה  כ                 .8
 בשעה' בנות ישר' יודה או' נחמני  ר'                     יודה ור' ר .9

 שהיו בעליהן יוצאין למלחמה היה זנן ומפרנסן ומלבישן שני עם .10
 הנאות'  מכאן שאין תכשיטין נאים אלא לגוף מעודן בנות ישרעדנים  .11
 שבשעה שהיה שומע טעם' שריאילו ראשי סנדראות של '  שבישר .12
 'הלכה יוצא מפיו היה עומד ומנשקו על פיו   הצילני מדמים אלהים וגו .13
 לוי מדמו של שאול לא בשבילי נהרג  שלשה' יהושע דסיכנין בשם ר' ר .14
 יח יי ושלשתן באו עליו  חי יי כי אם יידברים הוציא דוד על מש .15
 יגפנו הא הות ליה או במלחמה ירד וגם פה הא הות ליה או יומו יבא ומת .16
 הא הות ליה     מדמו של נבל לא בשבילו מת  ויהי בעשרת הימים ויגוף .17
 יי את נבל   מדמו של שמואל שהיה רואה מעיל שלו נקצצת ולא היה .18
 מו של נתן שהיה משלח מצטער עליה  אפילו שעה אחת   מד .19
 קורסיות אחריו לידע אם הוא היה מפזר הדברים   אילו היה מפזר .20
 סימון' יהודה בר'          ר'  הדברים לא הייתי הורגו   מדמו של ישר .21
 רטא  מפני מה לא פירשו כמה            חללים נפלולוי בן פ' בשם ר .22
             מדמו של'              בהר הגלבוע על שם אל תגידו בגת וגו .23
 ר יהושע בן לוי אורייה החיתי כל                  שלשים "אוריה  א .24
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  69' עמ
  
^                    ^  

  שהוריד והורידוהו מגדולתו שהיה ראוי' יהודה בן צרייה או' ואחד   ר .1
  להתאנות לאחר שלשים וששה ומינו מונח אותו    אלא לאחר שלש} ואכ{ .2
 חנינא ספרייא אייתו לה מן הכא מדוע'  חנינא בר פפא בשם ר'ושבע    ר .3
 בזית את דבר יי ואותו הרגת בחרב בני עמון  ורבנן אמרין ואותו מגיד .4
 שצדיקים הרבה כיוצא בו הרגת     בשם שמואל לא התירו יפת תואר .5
 אלא ארבע עשרה שנה  אילו הן  שבע שכיבשו ושבע שחלקו  ואני .6
 נה כדי בלבד כדי שתקבל עליה מה שכתובלא התירוה אלא שנה ראשו .7
 יוחנן שלח ואמ להון אתון אמרין' ר'   והסירה שמלת שבייה מעליה וגו .8
 תרתין מילין כשם רב ולית אתון אמרין טבאות  אמרין אתון בשם  .9

  אשה יפת תואר אלא שנה ראשונה בלבד  ואנו אומריםרב לא התירו .10
 ון אמרין משמיה דרב מזבחלא התירו אלא ביאה ראשונה בלבד    את .11
 לא מזבח קולט ולא גגו קולט' שבירושלם קולט וגגו קולט  ואני או .12
 אין לך קולט אלא שש ערי מקלט בלבד  תדע לך  יואב תחכמוני ראש .13
 והלא'  השלישי היה טועה כל הטעות הזאת  וינס יואב אל אהל יי וגו .14
 ין הרוגתנסין  דלא ברח אלא אצל סנהדרין אם אהרג  יהנו כגיי מנכ .15
 ל בא"מלכות נכסיהו למלכות  הרוגי בית דין נכסיהן ליורשין שלו    א .16
 זב'   יחולו על ראש יואב וגו'  בהדין קרא הוא דכתוקבל עליך כדאיתה  .17
 זה רחבעם ורחבעם התאמץ     מצורע מעוזיהו  ויהי המלך עוזייהו .18
 מצורע עד יום מותו   מחזיק בפלך מיואש  ואת יואש עשו שפוטים .19
 שיהו  ויורו המורים למלך יאשיהו   חסר לחם מיכוניהנופל בחרב מא .20
 ויעל בניהו בן יהוידע'   וארוחתו ארוח תמיד נתנה לו מאת המלך וגו .21
 אבא וכי ' ירמיה בר' ירמיה בשם ר' פנחס ור' במדבר  ר'   ויפגע בו וגו .22
 כמדבר  אם' במדבר הייתה ביתו של יואב אלא כיון שמת נעשו ישר .23
 יה בונה להם דימוסיאאות ומרחצאות שבח היה ואם תאמרתאמר שה .24
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  70' עמ
  
^                    ^  

  בוזז ומאכיל לתלמידים ולעניים שבח שבחים שבהן הוא     צר לי .1
  מאהבת נשים איזו זו זו מיכל  ואביגיל בעולם' עליך אחי יהונתן וגו .2
  יונתן תרוויהון' חנינא ור'  איך נפלו גבורים  רהזה ומיכל לעולם הבא   .3
  אמרין  מכאן שמצינו שהצדיקין קרויין כלי מלחמה      ויוסף עוד .4
  אבא בר כהנא' ברכיה בשם ר' שלשים אלף  ר' דוד את בחור בישר .5
  ד בחור  כל בחור  גם "תשעים אלף זקנים מינה דוד באותו היום  הה .6
 אמרה על בית'   ומיכל בת שאול וגו     ויהי ארון יי בא עיר דודבחור .7
 אבא הייתה נאה ממך חלילה להם שלא ראה אדם מימיהם פיסת  יד .8
 ופיסת רגל ועקב מגולים   אלא כולם היו מכובדים ממך   ומה אומ לה .9

 אמ לה של בית אביך היו מבקשין כבוד'  לפני יי אשר בחר בי וגו .10
 עיני אחריםעצמן ומניחין כבוד שמים  ואם תאמרי שהייתי שפל ב .11
 אמ'  ל והייתי שפל בעיניי  זעם האמהות וגו"ונבזה בעיני עצמי  ת .12
 לה דוד מיכל חס ושלום שאת נקראת מן האמהות  ותאמר מה נכבד .13
 אמרה לו דייך לעיני בני אדם אלא לעיני האמהות   בהגלות'  היום וגו .14
 טירסאבא בר כהנא אילו אוכפ  ר"נגלה אחר הרקים א .15

  
  
 


