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  שאול ויהוא נמשחו ' ואליתא ויקח שמואל את פך השמן וגומ .11
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  יקה של פרישות נשיקה של גדולה נשיקה של תלת נש .14
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  ת וישק יעקב לרחל שהיתה קרובתו בלכתך היום ישל קרוב .18
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   יודן גדול הדור בשעה שהוא הולך לעשות צרכי צבור ר"אמ' וגו .45
  ממי הוא צריך ליטול את החמור לא משל צבור ברם הכא  .46
  ' וגואשתו את ויקח משה את  .47

  
V                                                                                                                                    V  

  
^                                                                                                                                      ^  

  ג"ח ע
   ראשון הוא גואל שני מה גואל ראשון ויקח גואלבאמר רבי לוי  .1
  שה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור אף גואל שני ע .2
  מני ורוכב על חמור ואשיב לכם אמר רבי יוסי עשיר  .3
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 ואני מעיד עליו על מה שבסתר .8


