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                                                                                          ויבא גד .13
  נתחשב דוד בפני עצמו ואמ אם אני בירר את החרב' אל דוד ויאמר לו וגו .14
   אברר הרעב  יאמרואומרים הוא בוטח בגבורתו  ' עכשיו יהיו כל ישר .15
 מה איכפת ליה לבן ישי הוא בוטח על אוצרותיו  נברר דבר שהוא שוה בכל .16
 א אם אני בורר חרב אין חרב אין חרב בלא רעב  אם אני בורר רעב  אין רעב"ד .17
 תפושי חרביהם בדרכים' א אם אני בורר רעב עכשיו יהו כל ישר"בלא חרב   ד .18
 פושי רעב בדרכים  אלא נברר דבר ת' אם אני בורר רעב עכשיו יהו כל ישר .19
 דע וראה מה אשיב שולחי דבר גד רמזו  ועתה' שהכל שווים בו   ויש או .20
 שמעון בן' ויאמר דוד צר לי ממך מאד  נפלה נא ביד יי כי רבים רחמיו  תני ר .21
 ל אין אתה בעי"יוחי  למה היה דוד רואה באותה שעה לחולה שנטה למיתה  א .22
 מעין  כך  ויאמרמך  אמ ווי להו לאוזניה דברין שאניתנינך גב אביך או גב  .23
 מהבקר ועד עת מועד    תני רבי' דוד אל גד צר לי מאד     ויתן יי דבר בישר .24
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  ש שעות של פורעניות נגזר עליהם  באותה}ל{שמעון בן יוחי שלשים וש .1
  ימי המילה' ימי שבת וח'  פרקליטין גדולים ובטלום   אילו הן  ושעה עמדו .2
 ג שעות  מי בטלן  תרי"  נשתיירו שם יספרי תורה  וזכות שלש אבות' וה .3
  אמ זכות עשרת הדברותב טבטים  וחרינא"אימוראי  חד אמ זכות י .4
 מהבקר' ושתי הלוחות  נשתיירה שם שעה אחת   ויתן יי דבר בישר .5
 חייא בר אבא אמ משחיטת התמיד ועד ' ערב מועד   רועד עת  .6
 שמואל בר נחמני אמ משנזרק דמו עד הנץ החמה  ורבנין' זריקת דמו  ר .7
 אמרין משהנץ החמה עד שנתמלא כל הגלגל  בא וראה כמה אוכלוסין .8
 נפלו מהם אילו היתה שעה שלימה על אחת כמה וכמה  וישלח ידו .9

  אמרו באותו היום מת אבישי' המלאך ירושלם להשחיתה ויאמר וגו .10
 בן צרויה  ויאמר למלאך המשחית בעם רב לך רב הוא משכונא דגבך .11
 למה דוד דומה באותה שעה לאותה'  ויבא גד אל דוד ויאמר לו עלה וגו .12
 ה את בנו ולא היה יודע מפני מה הכהו   באחרונה אמכ>מ}<זו{לאחד שהיה  .13
 ין שנפלו לא נפלו אלאלו על מכת פלונית הכיתיך  כך כל אותן האוכלוס .14
 על ידי שלא תבעו בבניין בית המקדש  והלא דברים קל וחומר  ומה .15
 אילו שלא ראו ביניין בית המקדש  כך אנו על אחת כמה וכמה  לפיכך .16
 תיקנו נביאים הראשונים שהיו מתפללים שלשה פעמים ביום ואומרים .17
  '  אנא השב שכינתך לציון וסדר וכו .18
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