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<    .    .    .   >?ובנימין? ולמשנאי אשלם אלו המ?נ  ? וכן הוא או' הלא מ?ש?< 
) אשכיר חצי מדם וכי האך אפשר להם לחיצים א<יי אשנא (

שיש?ת?(   ) ?מ?(  ה)ריני משכ?יר? אחרים ממה שחיצ?ה ח' וע?ושים   <
(ו)ח?רבי? תאכל בשר וכי היאך אפשר לחרב ש()אכל בשר לא הר?ינו?<

מאכיל א?חר?ם ?מ?מה שחרבי עושה (וחרבי תא)כל בשר וכ?ן הוא או'?<
(ואתה בן אדם) אמור לצפיר (כ)ל (כנף) ?וכו' וא ? ואכלתם ()לב לש?בע?ה ?ואו'?<

(ב)שר ( יבו)רים ?תא?כלו ( )?ו ושבעת?ם על?ש?ל(ח?ני? סוס) ?ורכב? <...>?חרב?<
(לה') ?מלאה? דם מדם חלל ממ?ה? שעשו בחלל?י? עמו   וכן ה<

יתן ראשי מים וג' ושביה ( מה ש)עשו בשביי עמ?ו/י? וכ?ו? <
( היו) שבים לשוביהם מראש פרעות אויב כשהמקום מ?ב?<

על האמות אין מביא עליהן ש?ל?<.>() ?אלא? שלהן ושל אבו?תי?<
ל?<( אל)ך וכשהמקום (מבי)א ט(בות <.>יש') אין מביאין שלהן ?

מאברהם ו?אל?ך <...> ד"א (מר)אש (פרע)ות אויב מ?ה ר?א<
בראש?ו? שלפרעה מפני שפרעה הוא היה ת( )לה ש<

<...>  הרנינו גוים עמו ()למ?ח?ר ?כ?שהמקום מביא ?ג?<
      )<(<..>לם < . . . >?ן לפניו? ( ל  )<..>?חילה ל?הם 

<.>מים ירגזון וג' ד'א' הרנ(י)נו <..>ים עמו שע?ת דין?  < 
מקלקלין לפני יש' שנ' הרנינ<. ..>ים עמ(ו ) ומנ' אף שמ(ים)<

שמים כי עשה יי ומנ' (אף הר)ים וגבעות שנ' ההרים <
לפניכם רנה וג' ומני' אף האילנות שנ' וכל עצי השדה<

אף אבות ואמהות שנ' ירונו יוש(ב ) סלע מר' הר' יצוח<
<.>קם יקום ?ינ?קום שתי נקמות נקם על ?הד?ם נקם על ?ה?<

או' שכל חמס שחמסו אמות העולם מישר' מעלה עלי?ה?<
<.>קי שפכו שנ' (ו)קבצתי את כל הגוים והורדתים אל עמק ?יה?<

.>חמס ?בנ?<..מצרים לשמה תהיה < . . . >ל<
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(נ)קי <.>(שר שפכו כו' ב)אותה השעה ויהודה ל?עו?לם תשב   ואו' וניקיתי
דמ<. . .>(ק)יתי ו<.> שוכן בציון (   )כפר אדמתו עמו מני' אתה או' ?ש?ה?רי?()תן

של ?יש'? בי(ד) אומות (כ)פרה הוא להם לעתיד לבוא שנ' מזמור לאסף (ב)?או?
וכפר אדמתו ד' א' (           ) את נבלת עב' ואו' שפכו דמם כמים 

?עמ?ו  מנ' א' או שירי?ד?תן שלרשעים לגהנם ?כ?פרה הוא להם לעתיד
ל?בו?א שנ' נתתי כפרך מצ' ואו' מאשר יקרת בעיני נכבדת   היה ר' מאיר 

?או'? ( )ל ה(י )שב בארץ ישר' ארץ ישר' מכפרת עליו שנ' העם היושב בה
<  .  .  .  >(ועד) אין דבר תלו?י? בדלא תלי ואו' כי מלאה הארץ את קדוש

<   .   .   .   >דבר תלוי ואין אנו יודעים (אם) פורקין עונותיהן עליה וכן 
<    .    .    .   >?ה? ר' מאיר או' כל הדר בארץ ישר' וקורא קרית שמע שחר?ית?

<    .    .    .    >בלשון קודש הרי ?ה?<.>א ()ן העולם הבא ?ו?אמרת ?גדו?ל?ה?
<     .     .     .    >?כ?ש(יו ו)יש בה ל< . . . > ?בה? ל(עתיד) לבוא ?ויש בה?<

<      .     .     .     >( ) לעולם הבא (     )?יבא מש?() ?כ/ב?ן ?נא? ויבא משה <
<    .      .     .    >?מש?ה אי אפש(ר     וי)בא משה שכבר נא' וילך משה

<    .      .     .    >לך משה שכבר נ()' (וי)בא משה אמור מעתה ?ב?א ?ד?יותי?מ/פ/כ?ס   
<    .      .     .    >?ד? אחרים ויד(בר) את <...>?דבר?י ?השיר?ה ?הזאת באזני?

<    .      .     .    >?ה משקעים ב?אזניה<.  .>א והושע בן נון למה
?ב?ר נא' (ויאמר) ויקרא <.>(  ) להושע בן נון יהושע <    .      .     .    >



<     .      .     .     >ושע בן נון להודע צד(  ) של יהושע שומיע אני
<    .      .     .    >(  מ)שנתמנה ברשות תל' לו' הוא יהושע בן נון הוא
<   .     .    .   >(  )צא בו אתה או' ויוסף היה במצ' וכי אין אנו יודעים 
<   .     .    .   >( ל)א ל(הו)דיע צדקו שליוסף היה רעה את אחיו בצא

<   .     .    .   >( ) מלך מצ' הוא ?ו?יוסף בצדקו כיוצא בו א' או' ודויד
<   .     .    .   >(  )ינו יודעים שדויד הוא הקטן אלא להודיעך צדקו

  .  .  >?שנ?עשה מלך על ישר' <   .     .    .   >היה רועה ?את?< .
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עושה בגופו רושם מ?ה? אש בני אדם עמילין בה ניכרין בין הבריות 
כ() דברי תורה תלמידי חכמים ניכרין בדבוריהן ובעט[י]פתן בשוק אש

     )?ד?ת למו אילמלא דת לא ניתנה עמה אין אדם יכול לעמוד בה (
()ף חובב עמ' מלמד שחיבב המקום את יש' מה שלא (חיבב) אומה ומלכות

(      )כל ?(קד)ושיו בידך אלו פרנסי ישר' שמוסרין נפשם על יש' ?ב?משה
הו' או' ועתה אם תשא חטאתם    בדוד או' תהי נא ידך בי(   ) והם תכו

לרגליך א' ע"פ אנוסים אף ע"פ בזוזין ישא מדברותיך מקבלין עליה<.>
ד"א אף חבב עמים  (מלמד שלא)וא' כל אשר דבר יי נעשה ונשמע 

חלק להן חיבה לאומות כדרך ש()לק לישר' תדע לך שכ?ך/ן? שהרי אמרו
?ג ?לו שלנכרי מותר ושל יש' (א   ) וכבר שלחה מלכות שני ס?רד?יטאו<.>

<..>(ה) להן ל(    )או עצמכ< . . . >(ו)ראו תורתן של יש' מה ?טיב?ה הלכ(ו)
< . . . >(צל) ר(בן) ?ש?<..>ן ?בן גמלי?()ל ( ו)שא וקראו את המקרא ושנו את

המשנה מדרש הלכות (וא)גד(ות) בשעת פטירתן אמרו להן כל תורת? ?()
נאה ומשובחות חוץ מדב(ר זה) שאתם אומרין גזילו שלנכרי מותר

כל קדושיו בידךושלישר' אסור ו(דב)ר זה אין אנו מ[ו]דעין למלכות 
<..>()?קל? ואתהאל?א? גדולין ישר' שמיתמשכנ<...>(י)שר' וכן הוא או' 

][בן אדם שכב <  .  .  .  >?כ?לית <...> א' ע"פ שהן ח?ט?<..>ן א' ע"פ הן 
<..>?ד/ר?ין כל אשר דבר ייימכעיסין   ישא מ()ברותיך <. . .>?ל?ין 

?מ?למד שחיבב המקום ד"א   אף חבב עמים נעשה ונש' 
את ישר' מ?ה? שלא חיבב אומה ומלכות כל קדושיו בידך אילו נפשותיהן

שלצדיקים ש(נתונו)ת <...> ?באו?צר והיתה נפש אדני  והם תכו לרג'
(ו    ם) וחוזרים שנ?ים?א'ע'פ' נרתעין ל< . . . >(שני)<...>ר מיל 

 . . . >(רו)תיך מקבלין ?וא?< . . . >ם כל אשר דבר יי נע'עשר מיל   י?ש?<
תורה צוה ל<. . .>?  ? זה אינו אלא ל<...> לא בעבורנו וכן הוא
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. . .>ת (לשם יי) ?אל?הי הש?  ? למה וישם שם מקום לארון אש' ה?וי?<
<...>?ז?ה אינו ?צו?(  )?אי?נו אלא בעבורנו(    )ד"א (   ו?כ/ב?י) משה אנו אחוזין

?אל? (התורה ו)הלא אבותינו ?זכו? לנו בה שנ' מורשה קהלת יעקב שומ?יע?
אני (מור)שה לבני מלכים ?ירו?שה לבני קטנים תל' לו' ?את?ם ?נצ?בים היום

<.>ל< . . . > ד"א אל תהי קורא מורשה קהילת ישר' אל' ?מדאמר? קהלת
יע)קב מלמד ש(  ו)רה מר?אסה? היא לישר' ואשת א' היא לאומות(

אם יהלך איש על (ה)גחלים וגו'<...> הוא או' ה?יחתה? <...> אש בחי' וג' 
 ד"א (       ל  הי ק)ורא מראסה אלא ?מור?שה מלמד שהתורה<    .    .    .    >

()א()שה היא (ל?ישר'?) משל?ו? לבן מלכים שנשבה (כשהוא) קטן למדינת
?הי?ם אם מבקש לחזור אפילו לאחר (מ)אה שנה אינו ב?ו/י?ש לחזור מפני

ש(או)מר לירושתי אני חוזר אני כך תלמיד חכמ' שפרש []את התורה
והלך לו לדברים אחרים אם מב(קש ל)חזור (אפילו) לאחר (?מאה? שנה) אי? ?
?בו?ש לחזור מפני שאומ?ר? (?לירושתי אני   זר?) לכך נאמר ?מו?רשה קהלת



ויהי בישורון מלך ?כשישר' ש?וי?ן בעצה אחת מלמטה שמו(יעקב)
(  ?ד? ל ?מש?   ?מ?למעלה) ש(  )<. . .>()רון מלך (אמתי ב)הת(אסף) ד"א

    ?ד"א ר?אשי עם ש)<..>(      ?אמש?    ?ד"א כשהנשיא?)(
מושיב ?ז?ק<..>ישיבה מלמטה<...>()גדו?ל?<..>(בח)?ו?מלמעלה שנ' 

ויהי בישורון מלך בהת<..>ף רא?ש?<.> עם ואין אסיפה (אלא ז)קנים שנ'
אספה לי שבעים איש <...>שבטי ישר' כשהן עושין אגודה אחת 
לא כשהן עושין אגו(דו)ת אגודות וכן הוא או' הבונה בשמים מע'

ואגוד?ות? (על א'  ) ר' שמע' בן יוחי או' מש?ל? לאח?ר/ד? שהביא שתי
?ס?פינות (וקושר )בהגונים ובעש<..>ה?ע?< . . . >?ב? הים ו?בונ?ה על

()להן פלטרי?ם? קיימי?ן? <..>שו ספינות אין פל<..>ן קימין כך יש'
(בשעה שעושין) < . . . >()למקום עליותי<...>?ם? וכשאין עושין    


