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 א1עמ' 

ºור יצרה של עבודה זרה אפרים מליעודשה כפפתי לעק 

 אני עניתי אני עיניתי לא ?מה? לי וליצרה של עבודה זרה

 אני הוא 'אשורינו לא אמרנו לפניך שירה אלה א' הקוו

 רהיטנו ברותיםלעקור יצרה של עבודה זרה     שכפפתי 

 מקום שהכוהנים רוהטים כברותים הכמה דאת א' ויצף

 את קרקע הבית בצלעות ברושים א' ר' יוחנן לימדתך

 םמקרא ארזים ומרהט בבר?ות?י [אדם] הא[י]התורה דרך הארץ ש

 ?א?מ' ?ו?אני חבצלת השרון וגº ארזים וגו'  קורות בתינו

 שחיבבני הקו' יתיראני כנסת ישראל אני היא וחביבה אני 

 ל אמות העולם חבצלת שעשיתי לי לו צל על ידיומכ

 בצלאל הכמה דאת א' ויעש בצלאל את הארון עצי שט'

 השרון שאמרתי לפניו שירה על ידי משה הכמה     

 ראל וגו'     ודבר א' אניאז ישיר משה ובני ישדאת א' 

 היא וחביבה אני שהייתי חבויה בצילן של מצריים

 רעמסס והוטרבתי מעשיןקלה כינסני הקו' לולשעה 

 השיר יהיה טובין כשושנה ואמרתי לפניו את השירה

 לכם כליל התק' חג'     דבר א' אני שהייתי חבויה בצילו של

 תישנה והראשוים ולשעה קלה הטרבתי מעשין טובין כ

 לי ואנווהו וגו' דב' אח' אני שה'יבאצבע ואמרתי זה א

 מ' ט' ט' יההייתי חוביה בצילו שלסיניי ולשעה קלה 

 נע' ונשמעי '0יכשושנה ואמרתי לפניו כל אשר דיבר 

 מלכיותיה בצילן שלודבר א' אני שהייתי חוב     

 ולכשיגאלני קו' מצילן שלמלכיות אני מטרבת

 י שיר'0שירה מזמור שירו ליכשונה ואומרת לפניו את ה

 חדש וגו'

 מראי מקום   

 וילנא במהדורת
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 ב1עמ' 

ºדבר אמרו א' המידבר אני הו?א ו?חביב אנייר' ברכיה א' המ 

 מ?דברדכת' אתן ?באני שכול טבות שייש בעולם חבויין בי 

 הקו' ממני אני מחזיר לו פקדנו שיטה לכשייבקשם ץרא

 ואני מטריב מעשין טובין כשונה ואומר ?לפ?ניו שירה

 א' ?ה?ארץ ותגל ערבה וג?ו?'     ורבנין מדבר וציה  ישושום

 אמרתו אמרה הארץ אני שכל מיתי עולם חבוים בי דכת' 

 מון וגו' לכשייבקשם הקו' ממני אני מחזרת>..<חיו מיתיך נ' יקו

 ונו ואני מטרבת מעשין טובין כשושנה ואומת לפניוד?ל?>..< ?פ?ק

 ר' יודןºדיק את השירה מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצ

 ור' אליעזר ר' יודן א' לא היא חבצלת ולא היא שושנה

 מן שהיא קטנה היא קורא אותה חבצלת הגדילהאלה כל ז

 הוא קורא אותה שושנה ולמה הוא קורא אותה חבצלת

 הצדיקין תא אלה שהיא חבויה בצילה     א' ר' אלעזר משל

 במשובח שבמנים המשובח שבאתו המין המשובח 

 כשושנה בן החוחים המשובח שבאתו המין שה במינים

 שושנת העמקים ולא כשושנת ההר שהיא נחה לכמוש

 עמקים שהיא מטרבת והולכת     משלאלה כשושנת ה

 הרשעים במגונה שבמנים המגונה שבאתו המין המגנה את

 שבמינים כקש לפני רוח     ואים תומר כמוץ שבבקעה

 פני רוח ר'כבר יש בו לחלחות אלה ורודף כמוץ הרים ל

 ' יש' אני[ס)ת(]אמרתהו א' כנשראל יאבה בר כהנה א' כנסת 

 היא וחיבבה אני אני שנתונה בעימקי צרות לכשידלני

 הקו' מיעימקי צרות אני מטרבת מעשין טובין כשו'

 

  שיטתה דחכימיה בר דלא חרן 
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 א1עמ' 

ºודרש ויאמר שאול אל הקיני לכו סורו רדו גלילי 

 מתוך עמלקי פן אוסיפך עימו ואתם ע' חסד עם

 כל בני ישראל בעלותם ממצרים וכי עם כל ישראל

 עשו חסד והלא לא עשה חסד )ע(]א[לה עם משה לבדו

 א ר א>..<ר יתרו  >..<דיי עשה חסד עם משה דכתיב

 קיראן לו ויכל לחם     ויכל לחם א' ר' סימון אין כאן

 דלה וגו' ר' יהודהחסד בשכרו האכילו דכת' וגם דלו 

 ר' יהו א' דלה לנו ולאבותינו ר' נח א' דלה לנו]ורבנין[ ור' נחמיה 

 ולרועים ורבנין א' דלה לנו בזכות אבותינ?ו? דלה לרועין

 בשביל להטיל שלום ואת א' עם כל ישראל עשה 

 אלה ללמדך שכל מי שהוא עשה חסד עם חסד

 ן עליו כאילו שהואאחד מיגדולי ישראל מעלי

 חסד עם כל ישראל ואתם אחינו בני אושה שהע

 אליעזר בן יע>..< ודרש וידבר משהר' >...< ניכנס 

 ...< היום הזה.........  ..........  ...... הכוהנים והלווים עים כל יש>ו

 רה ואתהתוכבר יש להן ארבעין שנה ש?ק?>..< את 

 אלה כיוון ששנהך 'יאלי '0ליהזה נהייתה לעם  

 רה וקיבלו אותה בסיבר פנים יפותלהן משה את התו

 העלה עליהין הקו' כאילו אתו היום קיבלו אותה 

 אחינו בני לכך נאמר היום הזה וגו' ואתם     יסינ מיהר

 ' ל'שמולו תחת לראשי וגו' שמ' תºאושה וגו'     

 אילו לוחות הרישונים וימינו תחבקני אילו לוחות

 ת' זו תפילין 'הב'     וד' אחר ש' ת' ל' זו ציצית וימ

 

ºג,ה,ב  
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 ב1עמ' 

 ודבר א' ש' ת' ל' זו קירית שמע וימינו תחבקני זו תפילה

 אילו 'ר ש' ת' ל' זו סוכה וימ' ת' זה לולב ד' אח'ר ש' ת' לד אח

 ל במדברשהיו מקיפין את ישראשבעת ענני כבוד 

 ?א ולא?היוימינו ת' זה ענן שכינה לעתיד לבוא הדה 

 >..< לא?ר?ומם ולנוגה הייהיה לך אור השמש לאור י

 לאור יומם ואל'יך'י 0ייאיר לך מי מאיר לך והיה לך 

 לתפארתך      וד' אחר ש' ת' ל' זו מזוזה תני ר' שמ'

 בן יוחיי וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך ביאתך

 מן השוק לבית א' ר' יוחנן כת' ושמת את השולחן

 מחוץ לפרוכת וגו' ואינה כן אין אדם מניח את 

 מנורה משמול כדי שלא תה?א? מעכבת אתה

 אין אדם מניח את השמול תחת הראש  הימין   

 ומחכה בימין ר' אחה משם ר יוחנן מייתי לה מן

 ולשמוע בקולו ולדבקו ??'יאל'י 0י..< ?את?הדה לאהבה >.

 שמאלו תחת וגו'  אי ז?ה? >?...? ..<קבו 

   ºהשבע>..< אתכם בנות ירושלים במה השבען 

 לעזר א' הישבען בשמים ובארץ בצבאותר' א

 בשתי צבאות בצבא של מעלן ובצבה שלמטן

 או באיילות השדה זו חיית השדה הכמה דאת

 א' כי עם אבני השדה בריתך וחיית השדה השלמה

 ה ב' סימון ר' חננא[ד)ב(]לך     ר' חננא בר פפה ור' יהו

 

ºא,ז,ב  


