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 ביא בעזרת ישראל או בעזרת הנשים אמ'נ<ה>.<גו את זכרי>. .

 לו לא בעזרת ישראל ונשים אלא בעזרת כהנים וכוליה ענינא

 דםבמסכת גיטין ולא נהגו בדמו כדם הצבי וכדם האיל ב

 ה הנביאירוכסהו בעפר אבל בזכצבי דכתי' ושפך את דמו 

 5 שהיה צדיק גמור שפכו דמו על העצים ועל האבנים דכתי'

 כי דמה בתוכה היה על צחיח סלע שמתהו כל כך למה

 להעלות חמה ולנקום נקם גרפו עליות לעפר ובנו עליו

 בנין ולא נח ועשו כל בערמה את מוצא בשעה שעלה נבוזר

 ה לאותו הדםאדן האכזרי להחריב את ירושלם רמז הב"

 10 והיה תוסס ומרתיח אמ' לו הב"ה לדם הא ענתא דתיגבי

 דיקי דידך כיון שעלה נבוזראדן חמא יתיה מרתיח אמ'

 ליה מה טיבו של דם זה תוסס כדין אמרו ליה דם פרים

 וכבשים ואילים ושחט עליו ולא שקט ולא נח ולא עמד

 הביאן תלאן בגרדון אמ' לו אמרו לי מה טיבו של דם ד<מ>.

 15 ואי לא אנא מסרקנא לכון בסרקי דפרזלא אמרו לו הואיל

 והב"ה רוצה לתבוע דמו מידינו נגלה לך אמרו לו כהן ונביא

 ושופט היה והיה מתנבא עלינו את כל הדברים אשר אתה

 ע>...< לנו ולא היינו מאמינים לו והרגנוהו על שהיה

 ה ושחט עליוו מיד הביא שמנים אלף פרחי כהונמוכיחנ

 20 והיה הדם מבצבץ ובוקע עד שהגיע לקברו שלולא נח 

 עליו דרי קטנה ושח?ט?הנ?ו?ס זכריה ועוד הביא סנהדרי גדולה
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 אותו רשע >.<מ' מה טבאת ?ה?<ולא נח באותה שעה נזף ב>.

 ומה טימי דידך יתיבא יתירא מדמין דאלהין דקטלית בעי

 כל אומתך בגינך באותה שעה נתמלא הב"ה את דנוביד

 רחמים אמ' ומה זה שהוא רשע בן רשע ואכזרי ועלה

 5 להחריב את ביתי נתמלא עליהם רחמים אנכי שכתו' בי כי

 אל רחום י'י אלהיך וכתי' י'י י'י אל רחום וחנון ארך אפים

 וכתי' טוב י'י לכל ורחמיו על כל מעשיו על אחת כמה וכמה

 "ה לדם ונבלע במקומו אמ"ר יודןבאותה שעה רמז הב

 שבע עברות עברו ישראל הרגו כהן ונביא ודיין ושפכו דם

 10 נקי וטמאו את העזרה ויום שבת ויום הכפורים היה ר'

 יהושע פתר קרייה במעשה העגל מקום המשפט שמה

 דת הדין שנ' עברו ושובוהרשע מקום שעשה משה מ

 ורוחמשער לשער שמה הרשע שנ' ויגוף י'י את הע?ם? 

 הקדש צווחת ואומרת מקום שצדקתים מקללותיו של

 15 בלעם וקראתים אלוהות שנ' אני אמרתי אלהים אתם שמה

 הרשיעו ועשו העגל ר' יודה פתר קרייה בשטים שנא'

 קח את כל ראשי העם והוקע אותם שמה הרשע ויהיו

 המתים במגפה ורוח הקדש צווחת ואומרת מקום

 והפכתים לברכות <יו של בלעם הרשעמקללו>.שצדקתי 

 20 שנא' ויהפוך י'י אלהיך לך את הקללה לברכה שמה הרשע

 שזנו שנ' וישב ישראל בשטים ר' לוי ור' יצחק ר' לוי אמ'

 


