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         מצרף לכסף וכור לזהב' פרשה ד                               .11
  ואיש לפי מהללו  אמ                         רב לא ניתנו מצות אלא .12
 מה הצורף הזה מכניס את הזהב לכור' לצרף בהן את ישר .13
 ריו  אף בושהוא מעמידו על ומשננו פעם ראשונה ושלישית עד  .14
 >>יא<<| שהה מייסר את הצדיקים כל אחד ואחד לפי כוחו יש תפילה"הקב .15
 'ואברהם בן מאת שנה וגו' שהוא נענה למאה שנה מאברהם  שנ .16
 יש תפילה שהיא נענית לששים שנה מיצחק  ויצחק בן ששים .17
  שם עדיש תפילה לחמשים שנה משמואל שאמרה וישב'  שנה וגו .18
 כדלעיל     יש' ין עולמן של לוים אלא חמשים שנה כועולם  וא .19
 תפילה שהיא לארבעים מיצחק  ויהי יצחק בן ארבעים שנה .20
 ויוסף בן שלשים שנה ' יש תפילה נענית לשלשים מיוסף  שנ .21
 'בעומדו לפני פרעה   יש תפילה שהיא נענית לשלשה ימים שנ .22
 ק ליצאויהי יונה במעי הדגה שלשה ימים    יש תפילה שלא הספי .23
 ויאמר יי אל משה מה תצעק' מפי אומרה שניענית ממשה שנ .24
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  12 'עמ
  
^                      ^  
  אמ ריש' ויסעו  אבל בחנה לא שמענו  וגו' אלי דבר אל בני ישר .1
  שמואל בר רב' בשרה תשעים  ר' לקיש ממאה דכת מאברהם או .2
 יוכבד    ותתפלל חנה>>  שנפקדהחנה כשם<<ושלשים שנה נפקדה מ בת מאה יצחק א .3
 ותאמר התחילה סודרת דברים עם וידויה  ודכוותיה ובהתפלל .4
 עזרא ובהתוודותו אמ התחיל סודר דברים עם וידויו       עלץ  .5
 ירמיה בר אבא גדול כוחן של צדיקים שאין כל' לבי ביי  אמ ר .6
 כל הנשמה' ה אלא בחצי שם  שנ"העולם כולו ומלואו מקלסין הקב .7
 ה בשם שלם  רננו צדיקים"תהלל יה   אבל הצדיקים מקלסין הקב .8
 ביה  שמחו צדיקים ביי עלץ לבי ביי  רמה קרני  עשר קרנות .9

 הן קרנו של אברהם כרם היה לידידי בקרן בן שמן  קרנו של יצחק .10
 של משה  ומשה לא ידע כי קרן בסבך בקרניו  קרנו והנה איל אחד .11
  ראם מידו לו  קרנו של יוסף קרנועור פניו  קרנים של תורה וקרנים .12
  עומדת לעדםקרניו קרנם של כהונה     פזר נתן לאביונים צדקת .13
  תרום בכבוד  קרנה של לויה  כל אלה בנים להימן  הרואהוקרנם .14
 קרניחוזה מלך בדברי האלהים להרים קרן  קרנה של נבואות  רמה  .15
 באלהי    קרנו של בית המקדש וקרני ראמים עניתני קרנו של משיח .16
 וירם קרן לעמו   רחב פי על אויבי'  של ישרוירם קרן משיחו  קרנו .17
 ה ישועתו"תו של הקבעבורי  מי זה אחד מן המקראות שישוא' אמ ר .18
 יצחק אמ נקראו אלהות     אני אמרתי' פינחס בשם ר' ר'   של ישר .19
 פנחס בשם' ה  ר" של הקבי עליזו כולכם  ולישועתוה ובנאלהים את .20
 לפני ' לוי אראנו בישע אלהים לראות בטובת בחיריך ולשמח וגו' ר .21
  ' אפרים ובנימן ומנשה וגו .22
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