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חצור

בין שנת  1099לשנת 1111

--שלום מלפני אדון האדונים ,המושל בעליונים ובתחתנים ---
 --הוא1
ישמור ויעזור וינצור ]את אדו[נינו כ)בוד( ג)דולת( ק)דושת( מר)נא( ור)בנא( מבורך החבר המעולה
 --- 5הנגיד לעם אל ,שר השרים ---
נט)ריה( רח)מנא( ,בן כ)בוד( ג)דולת( ק)דושת( מר)נו( ור)בנו( סעדיה החכם ז)כר( צ)דיק( ל)ברכה( וגם חמודו
אדונינו יהודה הנגיד נגיד עם יי זכרו לברכה 2וכל אבותיו נוחו בגן עדן.
]כתבנו א[ל]יו[ מרוב הצער אשר אנחנו בו מחוסר ,ופחד תמיד יג]יע[
אלינו בכל עת ,ונפשנו בפחד ורעדה מרוב השמועות אשר תבוא
 10ואשאל מלפניו ,שיבוא ל]י מ[אצלו כתב אל השופט אשר בחצור 3,יהיה
לי פתחון פה אם אחפוץ ללכת מחצור אל עשקלון לשכון שם בעת
צרה ,כי היא בצורה ומוחזקת יתר מחצור .ידבר לי אל הפחה השליט
אשר בה ,שלא יאנסני וימנעני ,ואהיה ברשותי לעצמי ,ולא
יזיקני אדם .ואני בתוך קהל אינו טוב כל עקר ,ולא יבוא לי מהם
 15דבר אלא בצער נפש ,ויתוסף עלי פחד במדינה 4.אשאלהו יעשה
לי זה הדבר לצוות עלי ,שלא ימנעני אדם בעת שאלך להחבות
בזולת המדינה חצור ,ושכרו מאת יי קונה שמים וארץ.
ואני בכל עת מתפלל על אריכות ימיו ---
-- --- 22עבדו יהושע החבר ביר)בי( עלי החבר ,נין
5
הושענא ז)כרונו( ל)ברכה(.
שוליים
דורש
שלום אדונינו
הנגיד בכל עת

מכל עובר
ושב
ושלום

מיעון

יגיע להדרת אדונינו כ)בוד( ג)דולת( ק)דושת( מר)נו( ר)בנו( מבורך נגיד עם ה' נט)ריה( רח)מנא( מן חצור ] [...
בירבי סעדיהו נ)וח( נ)פש(
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