והוא תחילת הריתו והיה שם אמו מרים בת חנה מארץ הגליל והיה שם אשה יוחנן בעל תורה וחכם והיה משבט
יהודה ומרים היתה בעלת יופי והיה לה שכן רע פרוץ בערוה וחשוד בכל דבר רע ושמו יוסף בן פנדירא ונתן עיניו
בה לילה א׳ לרעה ובליל כפור נתעכב יוחנן בעלה בבית הכנסת והיא לא סגרה פתחה ועבר אותו רשע שיכור על
פתח ביתה ופתח הדלת ונכנס איליה חשבה שהוא בעלה ועמד אותו רשע וחבקה ונשקה ואמר]ה[ לו אל תגע בי כי
טמאה אני ולא חשש אליה ותפסה ושכב עמה ונתעברה ממנו ויצא והלך לו אחר חצי הלילה בא יוחנן בעלה מבית
הכנסת אמרה לו מהו מימיך לא היה מנהגך שתבוא ב׳פ׳ בלילה א׳ אמר לה )ו(הגיד)י( לי המעשה אמרה לו וכי לא
אתה באתה אלי בתחלת הלילה ואמרתי לך אל תגע בי כי טמאה אני ולא שמעת אלי ועשית חפצך והלכת כיון
ששמע הדברים ידע שיוסף בן פנדירא עשה מעשה הרע הזה השכים והלך לו אצל שמעון ב״ש א״ל רבי הלא ידעת
מה שאירע לי הלילה נכנסתי לביתי כדרך כל העולם ואמרה לי אשתי באתה אלי פעם אחרת בתחילת הלילה
]ואמרתי לך כי[ טמאה אני ולא שמעת אלי וכששמעתי כד]ברי מרים[ אשתי ואמרתי אוי לי כי אחר ]שכב לאשתי
והיא ח[שב]ה[ שאני הוא ואני יודע שיוסף ]בן פנדירא ש[כיני )?( עשה זה המעשה אמר לו שמעון ב׳ שטח יודע אני
שאין לך עדים בדבר הזה ולכך שתוק אולי יכנס פעם אחרת ועתה הזהר והעיד עידים שתק יוחנן על הדבר ואחר
הימים יצא קול בעיר שנתעברה מרים אשת יוחנן מזנות אמר יוחנן היא לא נתעברה ממני לעולם ואם אשב בכאן
אשמע חרפתי מבני אדם בכל יום מיד הלך לו לבבל לאחר ימים ילדה בן ותקרא את שמו ישוע על שם אחי אמו
ולאחר שגדלה חטאתו וקילקולו קראו שמו י״ש״ו ר״ל ימח שמו וזכרו והושיבתו אמו אצל המלמד ללמוד תורה והיה
פקח בהלכה ובתורה ובתלמוד והיה מנהגם שלא יעבור אדם על פתח ב״ה אלא יכסה ראשו ועיניו למטה לארץ יום
א׳ היו כולי החכמים יושבים בשער ב״ה שבטברי׳ עבר אותו רשע לפניהם בקומה זקופה וראשו מגולה ולא נתן
שלום לשום אדם והלך לדרכו לאחר שעבר מפניהם ענה אחד החכמים ואמר ממזר הוא ]ענה[ הב׳ ואמר בן הנדה
פעם א׳ היו יושבים חכמים ]בבית המדרש ונ[כנס אותו רשע לפניהם וישב לפני רבו והי]ה[ ] ..הל[כה בסדר נזיקין
והתחיל ואמר לפני רבו ]הלכה[  ...ראות )?( לפני ענה אחד מהם ואמר הלא קרית כל המורה הלכה בפני רבו חייב
מיתה ענה הוא לאותו חכם איזיהו הרב ואיזהו ]ה[תלמיד משה או יתרו הלא משה אב לחכמים וראש לנביאים ולמד
מיתרו ד״א ]דרך ארץ[ ואם תאמר יתרו רבו של משה היה נתבטלה גדולתו של משה ועוד ה]לא כתוב[  ...בתורה
ולא קם נביא עוד בישראל כמשה פשפשו אחריו ושאלו לאמו ואמרו לה אמור לנו מי הוא אביו של בנך אמרה להם
בן יוחנן בעלי מיד כשנתעברתי ממנו הלך לו לבבל ואיני יודע מה היה לו ענה ש״ב״ש ואמר היום  ...יוחנן ואמר לי
אוי מה אירע לי זה  ...החרפה ששמע הלך לו לבבל ולא חזר....

