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 פרשה א, אשני עמודים. 

 >.. ..<כתו מע>.<ה >..

 ..< עירו מעלין נדרים ונדבות >..

 ..< מע?לי?ן נ>..< ונדבות בירושלם ואני >..

 ..< דבר >.. ..<א למדברה של עירו וראה

 5 וסידקה וא>..< אבן אחת >..<ב>.. .<סיתתה וכיתתה

 להעלותה לירוש>..< בקש לשכור לה פועלים ו>..

 ..< חמשה בני אדם >..< מעלין אתם לי אבן זו לי>..<

 בק?ש? ליתן להם ול>.< נמצא בידו שום דבר לשעה ה>..<

 והלכו להם זימ>.< לו הב"ה חמשה מלאכים בדמות ב>..<

 10 אדם >.<ל מע>..<ן >.<תם לי האבן הזו לירושלם )תל( א'

 תן לנו >.. ..<נו מעלין לך אבנ>.< בירושלם

 ובלבד >..<ת>. .<דך עמנו ואצבעך נתן אצבעו עמהן

 ונמצאו עומד>.. .<ירושלם בקש ליתן להם שכרן ולא מצא

 >..<נס ללשכ?ת? >..<ית ושאל >..<בילם א"ל דומה שמלא>..

 15 .<שרת העל?ו א?ת אבנך בירושלם וקראו עליו המקר>.<

 במלאכתו אל תקרי לפני מלכי>.< הזה חזית איש מהיר

 אל?א? >.. ..<כים בל יתיצב א"ר סימון בשם

 שמעון >.. ..<פתא משל לליסטים אחד שהיה גדול

 בפלטרין של מלך אמ' לו המלך שאל מה אתן לך

 20 אמ' הליס>.<ים אם אני שואל לו כסף וזהב הוא נותן

 לי מרגלית ואבנים טובות הוא נותן לי בגדים הוא/
  



 שלמה אם אני >..>..< 

 ..< מרגליות ואבנים טובות הו>.< נותן לי אלא

 >.<נ>.< שואל לו את החכמה והכל בכלל הה"ד ונתת

 >.<בדך לב שומע אמ' לו הב"ה החכמה והמדע נתון

 5 >..< והכל בכלל וייקץ שלמה והנה אמ' ר' יצחק

 >..<לם עומד על כנו צפור מצויין ויודע מה מצויין

 על מה נוהק מיד ויבא ירושלם>.<מור נוהק וידוע 

 >.<יעל עולות ויעש משתה אמ' ר' יצחק מכאן שעושין

 סעודה לגמרה של תורה מיד שרתה עליו שכינה

 10 רוח הקדש ואמר שלשה ספרים הללו משלי ושיר

 השירים וקהלת הה"ד דברי קוהלת בן >..< ד"א דברי

 קהלת בן דוד על ידי שהיתה נבואתן דברי קנתורין

 נבואתן בעצמן ואלו הן דברי קהלת דברי לפיכך נתלית

 ירמיהו דברי עמוס למה נקרא שמו ירמיהו על שם

 15 שבימיו נעשת ירושלם אירמריאה עמוס אמ' ר' פנחס

 לפי שהיה עמוס בלשונו אמרו הניח הב"ה את כל

 בריותיו ולא השרה שכינתו אלא על הדין קטיע לישנא

 פסילוסא קהלת למה נקרא שמו קהלת אמ'

 שהיו דבריו נאמרין בהקהל על שם שנ' אז ר' יצחק

 20 יקהל שלמה ר' הונא בשם ר' אחא אמ' משמר נכנס

 משמר יוצא לשמוע חכמתו של שלמה היא שמ'

  


