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  ' ויקן דוד את הגורן ואת הבקר וגו                                                  .18
  ויקן דוד את הגורן ואת הבקר  במקום ' אחד או' שמעון בן יוחי כת' תני ר .19
  ם ששויתן דוד לארוונה כסף שקלי' אחד או' כסף שקלים חמשים  וכת .20
  מאות אלא אמור מעתה חמשים שקלים מכל שבט ושבט הוי שש מאות .21
  ויקן דוד את הגורן ' אחד או' שקלים   ורבנן אמרין בשם אבא דוכתי  כת .22
  ויתן דוד לארוונה כסף שקלים' אחד או' במקום כסף שקלים חמשים   וכת .23
 שש מאות  אלא מקום מזבח בחמשים  ומקום הגורן בשש מאות  .24
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  . תב היד המשך פרשה לבכ: 18שורה 
  



  80' עמ
  
^                    ^  

  שמיה דאבא חברייא אלעזר בן שמוע    אנא לא שמעתיה מר "א .1
  שמעתיה מפומיה דאבא  ויקן דוד את הגורן בשש מאות  אבל הבקר .2
  לעולה  והוא ריגים וכלי לעצים בכסף שקלים חמשים     ויבן שם את .3
  לחול' אלעזר בן יעקב נמשלו ישר' י בשם רביב' ירמיה ור' מזבח ליי    ר .4
  מה חול זה אתה חופר בו גומא מבערב בשחרית את מוצא אותה .5
  שנתמלאת מאליה  כך כל אוכלוסים שנפלו בימי דוד נתמלאו בימי .6
  ר"יהודה ב' ואמ ר'  ול אשר על וגורבים כח' ד יהודה וישר"שלמה  הה .7
  סימון אנא לא שמעתי מפומיה דאבא   ויעתר יי לארץ ותעצר .8
 חזק'                          המגפה מעל ישר .9

                   סליק לה אגדתא דשמואל .10
V                    V  
  
  
  
  ב     יהושע כתב סיפרו ושמנהמשה כתב סיפרו ופרשת בלעם ואיו  >>קלב<<

   שופטים ורותפסוקים שבתורה      שמואל כתב סיפרו וספר
  דויד כתב סיפרו על ידי עשרה זקנים  על ידי אדם הראשון ומלכי צדק

  ימן  ידותון  משה ושלשה בני קרח       ירמיה כתב סיפרוהסף איתן  א
  וספר מלכים וקינות   חזקיה וסיעתו כתבו ישעיה משלי שיר השירים 

  תוקהלת    אנשי כנסת הגדולה כתבו יחזקאל תרי עשר דניאל מגיל
  אסתר    עזרא כתב סיפרו ויחס דברי הימים עד לו ומי אסקיה נחמיה

  בן חכליא
  עקיבה   וכן אביר' אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה  סופי אותיות ר  >  >קלג<<

  כון חליצה    אטלעלי קדמיעקיבה                    בגט' ר 'גימיעקב ב
   שון פיאהשדקליניר דוונט וו  יפאינוה'             לכוון לעוריגלי דימינא

 יטריו                            חזקרש דיוווד


