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  הלתק

 שבעהנגד כלים שאמר שלמה ב<. ..> <עזראמ' ר' שמעון בן >..

 >..<סוס כ>..< כחזיר כגדי כעולמים שאדם רואה 

 >. ..<מעי אמ>..< שהוא יוצא מבככלב כקוף מלך 

 5 דומהם שקין אותו בן שלוש שנינכמלך הכל מגפפין >..<

 כסוס דומהחזיר בן עשר שנים דומה כגדי בן עשרים כ

 ר את עצמו ומבקש אשה נשא אשה דומהממה

 ככלב דומהמור האכוף נתון עליו ראה לו בנים כח

 הבלים שאמ' עהה כקוף ר' יהודה ביר' סימון שבהזקין דומ

 10 שון בראשיתית בראששלמה כנגד שבעת ימי ברא

 ם וג' וכתיב כי שמים כעשן נמלחו וג''ברא אלי

 בשיני יהי רקיע וכת' ונגולו כספר שמים בשלישי

 יהיתדשא הארץ וכת' וכל עשבם אוביש ברביעי 

 מאורות וכת' וחפרה הלבנה וג' בחמישי ישרצו המים

 15 םאדף עוף השמים ודגי הים בששי נעשה סוכת' א

 >..< וכתו'ף אדם ובהמה בשביעי מה אית לך סוכת' א

 מפני מה כתיב בה (םאדאסף )ביום השביעי אמרו 

 חלליה מות יומת וכיון שרא>. ..< שאדם חוטאמ

 עליו מסדיר <.ומתכפר לו >. ןברבשגגה מביא ק

 20 מזמור שיר ליום השבת ליום >..< קרבן

 ברא בה בארץ ?אדם?ב"ה בש לקיש כל מה שברא הקיראמ' 

 ת ישביה אדם?ל?אדם אוכל והארץ אוכלת שנ' ארץ אוכ

 ארץ שותה שנ' למטר השמים תשתה מיםהשותה ו

 לתב רותראש עפואדם יש לו ראש וכן הארץ שנ' 

 25 אדם יש לו עין וכן הארץ שנ' ויכס את עין כל הארץ

 מעי וג'שץ ארץ אדם יש לו אזנים וכן הארץ שנ' ארץ אר

 אדם יש לו פה וכן הארץ שנ' ותפתח הארץ את פיה

 הארץ שנ' והארץ הנה רחבת וכ?ן?ים לו ידאדם יש 

 טבור עלור וכן הארץ שנ' יושבי טב יש לום ים אדדי

 30 תיםצוקבוכן הארץ שנ'  יםירי?כ?ו יש ל <.. >..ה

 לו רגלים וכן הארץ שנ' והארץ ש<. >.. ..ירמ

 יןלכ>..<שהיו בר' יהושע וזקנים  מעשה לם עומדתלעו

 ר' הן<. ים שאינן >..מ. .<.בספינה ונכנסה ספינ>

 קולוש <יהושע דומה שלא נכנסנו לכאן אלא >..

 35 לר' >..<סר יה וסליקו לגבי קימינלו מיניה שק

 >.<וקיינאו >..<מ' יהושע איפשר והים איננו מלא א

 נתנום <.. >..אה ליבולעין אותן אמ' ליה מנן לך אמ' 

 עין אותן >..<לנקן והיו נותנין עליהן מים >..<יבק



 צריכין >..< להעים וג' אמ' ר' לוי אפילו דברי הבטיגי

 40 <.. >..שסכן ור מט בטהיום כובס שור משפ

 <.. >..וישרחתיכות ומתפללים  וד לך מוטע

 בבל דרשין ליה >..<ומתפללים רבנן ד

 >..< זונה כלצה וג' בזונה ק

 <>..כספם סוף 

 45 ..<מח?י?בת >

 


