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  .6 שורה 20'  עמ – 3 שורה 19' עמ
  19' עמ
  
  

  גם בטרם יקטירון את'        ופרשה                           .3
 'קטר יקטירון וג'     ויאמר                 אליו האי'  החלב וגו .4
 ה מפני מה אתם אוכלין שירי"שמעון בן יוחי אמ להם הקב' תני ר .5
 ן  מפני מה אתם אוכלים את הבשרמנחה ומניחין את הקומץ לזבובי .6
 אומרים לא יבא כהן ויזרוק' ומניחין החלבים מונחין בחמה  מה ישר .7
 'את הדם         ויקטר את החלבים ואחר יקח לו בשר ומה הכהן או .8
 להם הדם       אינו נזרק והחלבים אינו מקטיר תנה בשר לצלות  .9

 לי בני בליעלואם לא         ולקחתי בחזקה מה נאמר בסוף ובני ע .10
 לא ידעו        את יי   בנים שפרקו עול שמים מעליהם אמרו אין .11
 ומעיל קטן תעשה'    ובני עלי בני בליעל וגו' מלכות         בשמים  שנ .12
 יונתן כסות היורדת עם אדם לשאול היא' לו אמו        תני בשם ר .13
 ויתיצבובאה עמו לעתיד לבא  מה טעם תתהפך כחומר חותם  .14
 ומעיל קטן תעשה לו אמו לפיכך הוא עוטה' לבוש  לפי שנ>> כמו <<}}בלא{{ .15
 ה"   וברך עלי את אלקנה ואת אשתו ואמ כל הבנים שהקבמעיל .16
  מן צדקת זו ודכוותיה ויעתר יצחק ליי לנכח}יהיו{ד ליתן לך תיע .17
 אשתו  מה לנוכח אשתו אלא מלמד שהיה יצחק שטוח כאן והיא .18
 שטוחה כאן  אמ לפניו רבונו של עולם כל בנים שאתה עתיד ליתן .19
 |לי יהיו מן הצדקת הזאת  ואף היא אמרה כל הבנים שאתה עתיד .20
 מן'  ה ויהי ביתך כבית פרץ וגולי יהיו מן הצדיק הזה ודכוותי .21
 זו שרה'   חנה מושיבי עקרת הבית וגוהנערה הזאת  כי פקד יי .22
 א זו רבקה שהיתה"ה  דאם הבנים שמחה   הניקה בנים שר .23
 א מושיבי עקרת"בקרבה  ד עקרה  שמחה ויתרוצצו הבנים .24
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  . א בקו ונוסף בשולי הגיליון"נמחק בי] >>כמו <<}}בלא{{: 15שורה 
  . נמחק בניקוד] }יהיו{: 17שורה 



  20' עמ
  
^                    ^  

  ת כי שנואה לאה  אם הבנים שמחה  ויפתח אהבית זו לאה וירא יי .1
  רית}ו{אם הבנים וה'  א זו אשת מנוח  הנה נא את עקרה וגו"רחמה   ד .2
  זו ציון  רני עקרה לא ילדה אםא         עקרת הבית "וילדת בן   ד .3
  א מושיבי"הבנים שמחה           ואמרת בלבבך מי ילד לי את אלה  ד .4
  שמחה  כי עקרת הבית זו חנה ויי סגר את רחמה  אם הבנים .5
 פקד יי את חנה .6

  
  

  ).?א"בי(בקו נמחק ] רית}ו{וה: 2שורה 


