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  33' עמ
  

                                        ויהי ארון יי בשדה פלשתים .17
  כי את שבע כבשות תקח מידי  אמ לו' שבעה חדשים כת .18
  ה אתה נתת לו שבעה כבשות  חייך שבניך עושין שבע מלחמות"הקב .19
 ' אתה נתת לו שבע כבשה"א אמ לו הקב"עם בניי ונוצחין אותו      ד .20
 א אתה נתת  לו"חייך שאני משהא בשמחת בניך שבע דורות   ד .21
 שבע כבשות חייך שבניו הורגין שבע בנים מבניך  אילו הן שמשון .22
 א אתה נתת לו שבע"   דבניו} פ{פני ופינחס ושאול ושלשת ח .23
 כבשות חייך שבניו מחריבין שבע משכנות  אילו הן אוהל מועד .24
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  34' עמ
  
^                    ^  

  ובית עולמים ראשון ותניין ונוב עיר הכהנים וגיבעון ושילה וגלגל .1
  לץ תכה ופתי'      א אתה נתת לו שבע כבשות חייך שארון יי כו"   ד .2
  י יערים זה חוה   הכל שמעו לחוהיערים  לץ תכה זה הנחש ופת .3
 העם' ד ואו"ואכל אכל מאותו אילן  הוא מחיה אחת וכחול שמה  הה .4
 שמעון דבי רבי' רב' ענני ור'  הרבה ימים     דבי ראני אבלע וכחול .5
 אלף שנים הוא חיה  לאחר אלף שנים גופו כלה  וכנפיו' ינאי או .6
 'חיה          רמתמרטות ומשתייר בו כביצה וחוזר ומגדל איברים ו .7
 אלף שנים הוא חיה  לאחר אלף שנים האור ' שמעון או' יהודה בר .8
 יוצא מגופו ואוכלתו  משתייר בו כביצה   וחוזר וגדל איברים  וחיה .9

 א ליץ תכה ופתי יערים   לץ תכה  זה עמלק  ופתי יערים זה יתרו"ד .10
  סימון מוכתב היה יתרו באיסטרטיא של עמלקר"ר יהודה ב"א .11
 הא לא תכ"שמע יתרו כהן מדין     דד וי"וכיון שנפל נתגייר  הה .12
 זה פלישתים  ופתי יערים אילו הקסמין שאמרו למה תכבדו את  .13
 לכותהמהפרות בדרך מהלכות כישרות ואילו וישרנה '    לבבכם וגו .14
 ביופייהן הפוכות פנים על פני השיטה ואומרות שירה ומה שירה .15
 ד במסילה אחת הלכו הלך"אמרו  ההשירת הים ' מאיר או' אמרו  ר .16
  שיר חדששירו ליי' יוחנן או' גאה גאה  וראשירה ליי כי ' וגעה  וכת .17
 יי מלך ירגזון' אלעזר או' ל  הודו ליי קראו בשמו  ר  ריש לקיש אז .18
 עמים   ורבנין אמרין יי מלך תגל הארץ  אמ רב שמואל בר רב .19
  ליי כל הארץיצחק שירו ליי שיר חדש שירו ליי כל הארץ הודו .20
 אילו תרנגולותיו' ה לישר"אמ רב שמואל בר רב יצחק אמ להן הקב .21
 של אחד מכם אבדה לא היה מחזר אחריה  כמה מבואות עד .22
 שהיה מביאה וארוני בשדה פלשתים ואין מקפידין עליו  אף .23
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  35' עמ
  
^                  ^  

  ני רוני השיטההושיעה לו ימינו וזרוע קודשו   תנא דבי אליהו רו .1
  התנופפי התנופפי ברוב הדרך המחושקה ברקמי זהב המהוללה .2
  ר שמואל בר נחמני"כדביר ארמון והמאופדה בין שני כרובים     א .3
  כמה יגיעות יגע בן עמרם עד שלא אמרו לוים שירה ואתם .4
 ם ישר חלכם   ויהיה מיום שבת אומרות שירה מעצמיכ .5
 ם שנמשח דוד ושבעאחת עשרה של שמואל ושתי'  הארון וגו .6
  שמלך בחברון וירבו הימים ויהיו עשרים שנה .7

  
  
 


