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 חנינה שני דברים לא חסר שולחנו 'א' ר' חמא ביר 'וגושל 

 קישואים בימות הגשמים 'לושלשלמה לעולם לא וורד בימ>.<ת החמה 

 וצאן הרבה היה לי עשרה בקר בריאים מהוא וברבוריםגם מקנה בקר 

 בריה ורבנין אמ' עוףיא' מיני ב ?ה?אבוסים ר' ברכייה בשם ר' יהוד

 5 ב ויתן המלך את הכסף ואת הזהבהכנסתי לי גם כסף וז גדול >..<

 נות זו מלכותדימבקשים וגו' והמ ץוסגולת >.<לכים וכל מלכי האר

 ריין ותענוגות בני האדםשבא עשיתי שרים ושרות זמרין וזמ

 הין ?ב?הו?ר?זאדימוסיות ומרחציות שדה ושדות שידה ושידות 

 נו אלא עשרו שליא' ר' חייה בר נחמן וכי לא בא הכתוב להודיע

 10 עשהמ ת?ו?חשלמה הא אינו מדבר אלא בדברי תורה הגדלתי מעשי והלו

 למידיתם המה בניתי לי אילו בתי כניסיות נטעתי לי כרמים אלו 'אלי

 כהיאחכמים שהן יושבין עשויים שורות שורות כמטע שלכרם 

 היבנב >..<כדתנינן זה מדרש שדרש ר' לעזר בן עזריה לפני חכמים ב

 ותררות שווששויין ען הוכי כרם היה שם אלא אילו תלמידי חכמים ש

 15 עשיתי לי גנות ופרדסים אלו משניות גדולות כגון משניות של

 טעתיונקפרה מש' בר  ה>.<קיר' ערבי חייה מש' ר' הושעיה מש' 

 

1v 

 לי ברכות מים ר' חייה רבא או' י>..<הן עשבלול כ הושד זה התל>..<..< >

 ער אילו עמי הארץ שהןי >.<מהקות ש>..<ות דרש>.. .<

 אילו סופרים ומשנים בר' פאפאיה חיר' ומעין וש >..<

 ' זהוולמידין ר' נחמן אשהן באין  לו הת>..<<.. >..

 5 חכמים שהן באין ולמידין >.<דלמיא?י?לו ?ת?שקות לה למ>..<>.<

 שכת הגזית להש>.<ות אילושבל <.. >..הנ?ס?

 למה קניתי עבדיםץ ובאר ןשהאל ץ יש>.<שבאר >..<בתי ד

 לי תניפחות בימים גו' ובני בית היה בדים ועל השע>.. .<

 קורבנות אדם כי יקריבאילו ה רקנה בק>.<ש גם דה>.< ..<>

 10 וסגולת ב<>.תורה הנחמדים מזה ידבראילו כנסתי  בן ליי וגו'<.. >..

 >..ן על מדינות אילו שהן מדייניוה ..<>

 >. ..ו..< משוררים זכרים ומש

 דיינים זכרים >..< >. עינוגו של מקרא שדה וז ..<

 בשם ר' לוי פתר קריה ןיהושע דסכני ..<

 15 ל ארץ >..<או אתב כי יהגדלת שראלי >..<

 


