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   בשדה כתיב כי את שבע ייויהי ארון  פרשה יב
  ה אתה נתת לו שבע כבשת חייך שאני " אמר לו הב'כבשת וגו

  ע  א אתה נתתה לו ש"ד משהה בשמחת בנך שבעה דורות
  ן חפני עצדיקים מבנך אלו הן שמ' כבשת חייך שבניו הורגין ז
  כבשות חייך '  נתתה לו זא אתה" דופנחס שאול ושלשת בניו

  משכנות מבניך אלו הן אהל מעד וגלגל ונוב ' שבניו מחריבין ז
  כבשות ' א נתת לו ז" דוגבעון ושילה ובית העולמים תריין

  ד ויהי " ההחייך שארוני מחזר בשדה פלשתים שבעה חדשים
  לץ ' חדשים לץ תכה ופתי יערים וגו'  בשדה פלשתים זייארון 

  לה ואכלו  הכל שמעו לחזו חוה  יעריםתכה זו נחש ופתי
  ד ותתן גם לאישה עמה ויאכל וגם רבוי " ההמאותו האילן

  ד " ההושמו חול' האכילה לבהמה ולחיה ולעופות חוץ מעוף א
  ינאי ' דבית ר' ואומר עם קני אגוע וכחול ארבה ימים כחול כת

  אלף שנים הוא חיה ' ינאי אמ' שמעון דבית ר' יהודה בר ר' ור
  ' חר אלף האור יוצא מקינו ומאכלתו ונשתייר בו כביצה וחוזלא

  א לץ תכה זה עמלק ופתי יערים " דומגדל איברים והוא חיה
  סימון מוכתב היה יתרו מאסרטיא ' יהודה בר' זה יתרו אמר ר

  ד וישמע יתרו כהן " ההשל עמלק וכיון שנפל בא ונתגייר
   הסגנים א לץ תכה אלו הפלשתים ופתי יערים אלו" דמדין
  תכבדו ' ולמ' א לץ תכה אלו פלישתים ופתי יערים אלו הסרני"ד

  וישרנה הפרות נשרן ואזלן מהלכין ביופי היו ' את לבבכם וגו
  זו שירה אמרו   איהופכות פניהן כלפי שיטה ואומרות שירה

  |גד במסילה אחת הלכו הלוך " ההשירת הים אמרו' אומ' מאי' ר
   שיר יישירו ל' יוחנן אמ'  כי גאה גאה רייאשירה ל' וגעו וכת
  ' אלעזר אמ'  קראו בשמו רייהודו ל' שמעון בן לקיש אמ' חדש ר

  ר '  מלך תגל הארץ אמיי מלך ירגזו עמים ורבנין אמרין יי
  ה לישראל אילו תרנגלתו של א "להם הב'  אמשמואל בר רב יצחק

   מכם אבדה לא היה מחזר אחרי כמה מבואות עד שהיה מביא
  א י אף הוארוני מחזר בשדה פלשתים ואין אתם מקפידין עליו

  הושיעה ימינו וזרוע קדשו תאני אליהו רומי רומי שיטה 
   זהב ברומיהתנופפי התנופפי ברוב הדריך המחושקה 

  ר שמואל " אהמהוללה ברביד וארמון המפוארה בשני כרובים
   'כמה יגע בן עמרם עד שלא לימד ללויים שירה ואתם אומרו

    ויהי מיום שבת הארון בקריתשירה מעצמכן יישר חיליכם
   ושבע שמלךשנמשח דוד' א של שאול וב" וי'יערים וכו
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   וירבו הימים ויהיו עשרים שנהבחברון

 


