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 (1)כ"י ג T-S AS 83.254  קיימברידג' קטע גניזה

 ב , שיר השירים רבה א, ב

 

º?>...<? ?הדבו?ר 

  [היה מחזר]?>...<? 

 עליך את  המקבל את רואומ >...<ואחד  ?אחד? ל>...<

 יש בו כך וכך  ןבו כך וכך עונשי ?יש ןדיני? הדבר הזה כך וכך

 וכך מתן שכר  [כך]יש בו  ןוחמורי ןוכך וכך קלייש בו רות יגז

 >...<ל רחוזר ואומהיה ישראל הן והלו  ראומ היש בו והי

 הן מיד  .<ל> <>.את אלהותו של הקב"ה והוא אומ קבל?מ?

 כי י'י הוא האלהים הראית לדעת  הה"ד אתהראשו נושקו על 

 ורבנן אמרי הדבור עצמו  .על ידי שליחאין עוד מלבדו 

  לו מקבל ראומאחד ואחד מישראל ו היה מחזיר על כל

 כך  ן יש ביך כך וכך מצות יש בי כך וכך דיניעלי האת

 ן יש יגזירות יש בי כך וכך קלים יש בי כך וכך חמורוכך 

 כך וכך מתן שכר יש בי והוא יש בי  ןבי כך וכך חמורי

 עליך אלהותו >. ...< ?ת?אוחוזר הדיבור ואומ'  ?ן?' לו? >..<?אומ

 ' ר על פיו לא >.. ...<הד דלו הן מי >... ..<מרל  ה<..>

>...< 

 

>...< 

  ?משה אלא?מפי >... ..<?ם? אנכי  ?שה ברם>..<?

 כיצד  >.. ...<ה גבורהה ?י?פ>..<

  >... ..<?ח?אי ורבנין ?הדבור>...< ?

 מימינו של >...< 

  ?חנה>... ..<?הקב"ה 

 ימינן של מ?ומקיף  מיל וחוזרי"ח על ?מיל  ?י"ח?ישראל 

 <... >...לו ?פ?ישראל לשמאלו של הקב"ה והקב"ה מק

 >.. ...<ם ועד סו?ף העול?על הלוח וקולו הולך מסו

 >.. ...<אמ ?ןינ?ורב                   להבות אש  קול י'י חוצב

 ך ?>..<ימ?בכח  ימינך י'י נאדרי ובשמאל למעלה והלא כת

 >...<תרעץ אויב אלא הדבור יוצא מפי הקב"ה י'י 

  >.. ...<יש ?נה?את מח .<?קיף?... . >..השל  ונלימי

 >.. ...<ימי>..<ף משמאל >... ..<ו?ח?מיל י"ח על 

 מראי מקום    

 ת וילנאבמהדור

ºב,ב,א 
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 >.. ...<ו וחו?ינ?מימ>...< 


