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 (01)כ"י ג Heb d.47/5-8קטע גניזה אוקספורד 

 1(499962ר אנויבאוקאולי קטלוג (

 , גטב,  – א, וושיר השירים רבה ב,  ג, א ב, – א, טושיר השירים רבה א, 

 

  א5עמ' 

º במצות עשה הנך יפה במצו בלא תעשה הנך י' במצ' הבית בחלה ותרומה ומעשרות הנך יפה 

 ומעשר עני וההבקר ה' י' בכלאים ה' י' בסדין בציצית ה' י' במ' השדה בלקט ושיכחה ופאה

 בנטיעה ה' י' בערלה ה' בֵנַטע רָבעי ה' י' במילה ה' י' בפריעה ה' י' בקרית שמע ה' י' בתפלה 

 ה' י' במזוזה ה' י' בתפילים ה' י' בסוכה ה' י' בלולב ה' י' בתשובה ה' י' במעשים טובים ה' י'

 עינייך זו סנהדרין שהיא עיניים לעידה כמהºהבא                  בעולם הזה ה' י' בעולם

 דתמר והיה אם מעיני העדה וגו'     מאתים וארבעים ושמונה אברים שבאדם 

 וכולן אינן חוזרין אלא אחר העינים כך אין ישראל יכולין לעשות דבר חוץ מסנהדרין

 תהיה עם יי אלהיך  מה  יונים   מה היונה הזאת תמה כך הן ישראל תמים דכ' תמים

 היונה נאה בהליכתה כך הן ישראל נאין בהליכתן כשהן עולין בפעמי רגלין מה 

 יונה זו מצויינת כך הן יש' מצויינים בתגלחת ובמילה ובציצית  מה יונה זו צנועה

 כך הן יש' צנועין מה יונה זו פושטת צוארה לשחיטה כך יש' כי עליך הורגנו וגו'

 רת על בעליה בקרבן כך יש' מכפרין על האומות דכ' וכפר אדמתומה יונה זו מכפ

 עמו  דאמר ר' פינחס כל אותן שבעין פרים שהיו ישראל מקריבין בחג כנגד שבעים 

 אומות כדי שלא יצדה העולם מהן דכ' תחת אהבתי שטנוני וגו'  מה יונה זו 

 משעה שהיא מכרת את זוגה אינה ממירה אותו באחר כך הן יש' משעה

 שהכירו לקו' ב' ה' עוד לא הימירו אותו באחר    מה יונה זו נכנסת לקינה ומכרת

 קינה וגוזליה ואפרוחיה וחלונותיה כך שלוש שורות שלתלמידי חכמין כשהן 

 וטל גוזליה < .....>מקומו מה יונה זו אפעלפי שא>............<יושבין לפניהן כל אחד 

 עולם כך יש' אפעלפי שחרב בית המקדש לא < ..............................>מתחתיה אינה מנח

 בכל < ....>ל< ..>לוש פעמים בשנה   מה יונה זו  מחדש< ....................>ביטלו פעמי רגלין ש

 כל< ..................>רן כך הן יש' מחדשין להן תורה ומצות ומעשים ט< ..>חודש וחודש  

 פור וג' < .....>זרת לשובכה  כך יש' יחרד< .......>וגרת רוגליות הרבונה זו ש< ..>חודש וח'   מה 

 ים על< .......>ת השבטים אילו ואילו ו< ..........>זה דור המדבר וכיונה מארץ אשור איל

 בתיהם נאם י'י      רבי או' יש מין ביונה שמאכילין אותה כמון וחברותיה מריחות 

 בשעה שהזקן יושב ]ו[דורש הרבה גירין מתגייריןאותה והן באות אצלה לשובכה   כך 

 באותה השעה כגון יתרו שמע ואתי ורחב שמעה ואתייא  א' רב חונייה אף בחנניה

 ומישאל ועזריה הרבה גירין נתגיירו באותה השעה מה טע' כי בראותו ילדיו ]וגו'[  וכתיב

                                                        
 תמר קדרי, "שני קטעי גניזה למדרש שיר השירים רבה", פורסם עם חילופי נוסח והערות:  1

 .74-3קובץ על יד כ, הוצאת מקיצי נרדמים, ירושלים תשע"א, עמ' 

º,א,טוא 

º,ב,טוא 

  מראי מקום   
  במהדורת וילנא
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  ב5עמ' 

 דורש וניתנמנם הציבור ביקשרבי היה יושב וºומה כת בתריה וידעו תעי רוח וג'    

 לעוררן א' ילדה אשה במצרים ס' ריבוא בני אדם בכרס אחד  תלמיד וותיק היה שם א' ר'

 ישמעאל ביר' יוסה א' אן הוות כן כן היא זו יוכבד שילדה את משה שהיה שקול כנגד כל 

 א' מש' כן עש': ולא קםישר' הד' הי' דכ' אז ישיר מש' ובני יש' וג' ויעשו בני יש' ככל אש' צוה י'י 

 א' ר' יצחק עיניך יונים עיניך כיונים דיגמה דידך דמי]ה[לדה יונה מה היונהºנביא ע' וג'  

 הזו הביאה אורה לעולם כך ישר' מביאין אורה לעולם הד' הי  ותבא איו היונה וג'  והלכו

 תבא אליו היונה וג'גוים לאורך וג' אמתיי הביאה יונה אורה לעולם הוי או' בימי נח הד' הי' ו

 מה הוא טרף קטיל כמ' דת' טר]ו[ף טרף יוסף   א' ר' ברכיה א' ליה אילו לא קטלתניה

 אילן רב הווה מתעבד מאיכן הביא אותו ר' אבא בר כהנה א' מהר המשחה הביא אתו

 א' ר' לוי משמטוטי ארץ יש' הביא אותו הד' הי דאמרין ביריתא ארעא דיש' לא לקת במוי

 א שה' קב' או' לה על ידי יחזקאל בן אדם אמ' לה את ארץ וג'  א' ר' יוחנן אפילודמבולה הי

 איסטרובילין שלריחיים נימהו במים ר' ביריי א' שערי גן עדן ניפתחו לה ומשם הביאה

 אותו א' לה ר' אייבו אילן מגן עדן הביאה אותו לא היה לה דבר מעולה להביא כגון קינמון

 לו ואמ' לו מרי נח מר מזה תחת ידו שלק'ב'ה ולא מתוק מתחת ידיךובלסמון אלא רמז רמזה 

ºהנך יפה דוד' אף נע' ר' אבהוא ור' חנניה ר' אבהוא א' הוא קילסה ]בלשון[ כפול והיא קלסתו בלשון 

 פשוט הוא קילסה בלשון כפול הנך יפה רעיתי הנך יפ' שאם ביקש הוא לעשות לו אומה אחרת

 פשוט הנך יפה דודי אף נע' א' לה ר' חנינה אף היא קילסתו בלשון יכול הוא היא קלסתו בלשון

 נעים הוא למה שאת מביאיני  < ........>כפול הנך יפ' דודי אף נע' א' לפניו רבון העולמ' אף שא

 אתה ואת מינק' בחד' המט'  < ........>אף ערשנו רעננה זה בית המקדש כמה ºלידי מוטב  

 שמ' בר נחמן א' בעליות ולא < ..>יעז' ור' שמו' בר נחמן ר' אליעזר א' בתאיר המט' ר' אל< ..>מה הוא 

 ד' א' אף ערשנו  < ..>מר בתאים בימות הגשמים ומן דאמ' בעליות בימות הח< ...>פליגין 

 לוך והביאו לו מיטה קצרה התחיל מיצטער< ...ל..>ר' עזריא ר' יהוד' ביר' סימון למלך שי

 ה הביאו לו מיטה ארוכה התחיל מפשיט< .....>ו וכיון שניכנס ק באברי< .....>בעצמו ו

 עצמו וממתיח באבריו כך עד שלוא ניבנה בית המקדש היתה שכינה מצומצמת בין שני

 ד' א' אף ערשנו רע'  מה מיטה ºבדי ]ה[ארון וכיון שניבנה בית המק' ויאריכו הבדים וג'     

 ית המק' הייתה השכינה מטולטלת ממקוםזו אינה אלא לנחת רוח כך עד שלוא ניבנה ב

 למקום ואהיה מתהלך באהל ובמש' משניבנה בית המק' זאת מנוחתי עדי עד :   ד' א'
 

º,ג,טוא 

º,ד,טוא 

º,א,טזא 

º,ב,טזא 

º,ג,טזא 
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  א9עמ' 

º'אף ערשנו רע'  מה מיטה זו אינה אלא לנחת רוח כך עד שלא ניבנה בית המק' היו ישר 

 בית המק' וישב יהודה וישרא'מיטלטלין ממקום למקום ויסעו ויחנו ויסעו ויחנו כיון שניבנה 

 לבטח וג'   ד' א' אף ערשנו מה מיטה זו אינה אלא לפריה ורביה כך עד שלא ניבנה בית המק'

 לכו ספרו את יש' כיון שניבנה בית המק' יהודה ויש' רבים וג'   ד' א' אף ערש'   מה מיטה זו

 ד' רבוא וכיון שני' בי' המ'אינה אלא לפיריה וריביה כך עד של' ניבנ' ב' המק' כל הקהל כאחד 

 דאמ' ר' יוחנן מגיבו ועד אנטיפטריס ס' ריבוא עיירות היו והיו מוציאות כיפליים

 כיוצאי מצרים וכדון אפילו את מצע לה ס' ריבוא דקניי לא מסחנה להון  א' ר' חנינה

 קרות בתינו ארזים     ר' מנחמה בש' ר' ברכיה אבנים שישן ºקפצה לה ארץ ישר':  

 עליהן אבינו יעק' נעשו תחתיו כמיטה וכיפלומה ומה הרטבה החטיב מהן קורות בת' 

 א' ר' יוחנןºארז'   קור' בת' ארז' אילו הצדיקים והצדיקות הנביאים והנביאות שעמדו ממנו  

 אין אדם נהנה מן הברות הזאת למה שהיא ניכפפת היא דעתיה דר' יוחנן דר' יוחנ' א' אני

 א שכפפתי לעקור יצרה שלעב' זרה  אפרים מה לי עוד מה לי כל יצרהכברוש רענן אני הו

 שלעב' זרה   אני עניתי אני עוניתי לו ואשורנו לא אמרנו לפניך שירה אלא א' הק' ב'ה אני

 שכפפתי לעקור יצרה שלע' זרה   רהיטנו ברותים מקום שהכהנים רוהטים כברותים

 ר' יוחנן לימדתך התורה דרך הארץ שיהא אדםכמ' דת' ויצף את קרקע הבית בצ' ברוש'  א' 

 אני חבצלת הש' א' כניסת יש' אני היא ºמקרה ארזים ומרהיט ברותים קורות בתינ' וג'  

 וחביבה אני  אני שחיבבני הק' ב'ה יתיר מכל אומ' העו' חבצלת שעשיתי לו צל על ידי 

 על ידי משה כמ' דת' אז בצלאל כמ' דת' ויעש בצלא' את הא' וג' השרון שאמרתי לפניך שירה

 ישיר מש' וב' יש' וג'  ד' א' אני היא וחביבה אני שהיתי חבויה בצילן שלמצריים ולשעה 

 מעשין טובים כשושנה ואמרתי לפניו את השירה < ...>קלה כינסני ה'ק ב'ה לרעמסס והירט

 י מעשיםהשיר יהיה לכם כל' וג'  ד' א' אני שהייתי חבויה בצילו שלים ולשעה קלה היטרבת

 טובים כשושנה והראיתי באצבע ואמרתי זה אלי ואנ'       ד' א'      אני שהיתי חבויה 

 בצילו שלסיני ולשע' ק' הירטב' מע' ט' כש' ואמ' לפניו כל אשר דב' י'י נע' ונ'    ד' א'   אני

 שהיתי חבויה בצילן שלמלכיות לכשיגאליני הק' ב'ה מצילן שלמלכיות אני מטרבת 

 ר' ברכיה א'  המדבר אמרוºואומ' לפנ' שירה מזמור שירו לי'י שיר חדש          כשוש' 

º,ג,זטא 

º,א,יזא 

º,ב,יזא 

ºא,א,ב 

ºב,א,ב 
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 ב9עמ' 

 א' המדבר אני הוא וחביב אני שכל טובות שיש בעולם חבויין בי דכ' אתן במדב' ארז ש' וג'

 לכשיבקשם הק' ב'ה ממני אני מחזיר פיקדונו ואני מטריב מעשין טובין כשושנה ואו' 

 שום מדב' וציה וג'  ורבנין אמ' הארץ אמרתו א' הארץ אני שכל לפניו שירה ישו

 מיתי העולם חבויין בי דכ' יחיו מתיך נב' וג' לכשיבקשם הק' ב'ה ממני אני מחזרת לו פקדונו

 ר' יודן ור' אליעזר ר' יודןºואני מטרבת מעש' טו' כש' ואומ' לפני שירה מכנף הארץ זמ' ש' וג'  

 א שושנה אלא כל זמן שהיא קטנה הוא קורא אותה חבצלתא' לא היא חבצלת ולא הי

 הגדילה הוא קורא אותה שושנה  ולמה הוא קורא אותה חבצלת שהיא חבוייה בצילו

 ר' אליעז' א' משל את הצדיקים בימשובח שבמינים המשובח שבאותו המין 

 המשובח שבמינים כשושנה בין החוחים המשובח שבאותו המין שושנת העמקים 

 ושנת ההר שהיא נחה לכמוש אלא כשושנת הע' שהיא מטרבת והולכת ולא כש

 משל את הרשעים במגונה שבמינים המגונה שבאותו המין המגונה שבמינ' כקש 

 לפני רוח   אם תאמר כמוץ שבביקעה כבר יש בו לחלוחית אלא ורודף כמץ הרים לפ' 

 י שנתונה בעימקי צרות ר' וג'  ר' אבא בר כהנה א' אמ' כניסת יש' אני היא וחביבה אנ

 לכשיידליני הק' ב'ה מעימקי צרות אני מטרבת מעש' ט' כש' ואומ' לפניו שירה 

 ייי בצר פקדו' וג'     א' ר' אחא אמ' כנס' יש' בשעה שאת מעמיק עיניך אני מטרבת 

 מעשים טובים כש'  ואומ' שירה  שיר המע' ממעמקים וג'    ורבנין א' כניס' יש' אמרתהו 

 ס' יש' אני היא וחביבה אני שנתונה בעימקי גיהנם לכשיגאליני הק' ב'ה מעמק' גיהנ' כמ' א' כנ

 דת' ויעליני מבור שאון וג' אני מטר' מעש' ט' כש' ואומ' לפניו שירה ויתן בפי שיר חדש וג'

 ר' אלעזר המ' לעתיד לב' שרי אומ' העול'  < ...>אתייא דרבנין כההיא דא' ר' אלעזר המודעי ד

 ו' אילו עבדו עבוד' זר' ואילו עבדו < .....>ן לקטריג את ישר' לפני הק' ב'ה ואו' לפניו באי

 עב' זרה אילו גילו עריות ואילו גילו ער' אילו שפכו דמים ואילו שפ' דמ' מפני מה אילו 

 יורדין לגיהנם ואילו אינן יורדין וישר' או' להם אם כן היא כל אומה ואומה תריד היא 

 ' היא כי כל העמים ילכו א' וג'      ר' ראובן בש' ר' חנינה אילולי שהדבר כת' ואלהיהא הד

 לא היה איפשר לאומרו כי באש י'י שופט אן כת' כן אלא כי בא' י'י נשפט וג' היא שדויד 

 או' גם כי אלך בג' צלמ' וג'  שבטך אילו הייסורין ומשענך זו תורה המה ינחמוני

ºג,א,ב 
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   א7 'עמ

º'ישראל במדבר  וימ' תחב' זה ענן שכינה לעת' לבוא הד' הי' לא יהיה לך אור השמש' וג 

 ולנג' הירח ל' י' לך ומי מיאיר לך והיה לך ייי לא'  יומ' וג'    ד' א' שמ' ת' ל' זו מזוזה

 תני ר' שמ' בן יוחי וכתבתם על מזוזות ביתך וג' ביאתך מן השוק  לביתך  א' ר' יוחנן

 השלחן מחוץ לפ' וג' ואינה כן אין אדם מניח את המנורה משמאול כת' ושמת את

 כדי שתהא מעכבת את הימין אן אדם מניח את השמאול תחת הראש ומחבק 

 בימין א'ר' אחא בש' ר' יוחנן מייתי לה מן הדה לאהבה את ייי אלהיך לש' בק' ולדבק' בו

 י' וג'     במה השביען ר'  השבעתי אתכם ב'ºאיזה הוא דיבוק שמאלו תח' לרא' וג'     

 אלעזר א' השביען בשמים ובארץ בצבאות בשתי צבאות ]ב[צבא שלמעלן ובצבא 

 שלמטן או באילות הש' זו חיית השדה כמ' דתמר כי עם אבני השדה ברית' וג' ר' 

 חננה בר פפה ור' יהודה ביר' סימון ר' חננה בר פפה א' השביען באבות ובאימהות 

 וני בעולם ושעשיתי ציביוני בהם או באילות הש' אילו השבטים בצבאות שעשו ציבי

 כמ' דת' נפתלי אילה שלוחה וג' ר' יהוד' ביר' סימ' א' השביען במילה בצבאות בצבא שיש לי

 בה אות או בא' הש' שהן שופכין דמה כדם הצבי וכדם האיל ורבנין א' השביען בדורו

 ציביני בהן או בא' הש' ששפכו שלישמד בצבאות שעשו ציביוני בעולם ושעשיתי 

 דמן כדם הצבי וכדם האיל  דכ' כי עליך הרגנו וג'     א' ר' חייה בר בא אם יאמר לך אדם 

 תן נפשך על קדושת שמו שלק' ב'ה אני נותן ובלבד שיהרגני מיד אבל כדורו שלישמד 

 ומלבנין איני יכול ליסבול ומה היו עושין בדורו שלשמד היו מביאין כדוריות שלברזל 

 אותן באש ונותנין אותן תחת בישיחהן ומשיאין את נפשותיהן מהן וחוזרין 

 אותן תחת צפורניהן ומשיאין את נפשותיהן  < …>ומביאין קלומיות שלקנים ונות

 מהן היא שדויד א' לדוד אליך י'י נפש' אש'   אשא כת' שהישיאו את נפשותיהן על 

 א' הק' ב'ה ליש' המתינו לי ואני עושה אתכן קידוש שמו שלק' ב'ה    א' ר' הושעיה 

 כצבא שלמעלן  ר' יודן בר פלייה בש' ר' מאיר א' להן הק' ב'ה  אם שימרתן את שבועתי 

 אני עושה אתכן כצבא שלמעלן אם לאו אני עושה אתכן כצ' שלמטן    ר' יוסה בן חנינה 

 ל < ...>ליש' שלא ימרדו א' שתי שבועות יש ַכן נישבע ליש' ונישבע לאומ' העול' נישבע 

ºא,ו,ב 

ºא,ז,ב 
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 ב7 'עמ

 המלכות ונישבע למלכיות שלא יקשו עול על ישר' שאם מקשין הן עול על ישר'

 הן גורמין לקץ לבוא שלא בעונתו       א' ר' לוי     כת' הן לצדק ימלך מלך וג' אין

 הק' ב'ה מעמיד מלך חנף על אומתו עד שהוא גובה דיקי שלה תחילה    ר' אבהוא

 חד ר' תנחום מה שוטרי ישר' אומ' לפרעה תבן אין נתן לעב' וג' את חטא על עמךבש' 

 ואת חטא על אומתך ואת גורם לעצמך שתיסתלק המלכות מימך ותינתן לאומה

 אחרת  ר' חלבו א'    ד' שבועות יש ַכן השביע לישר' שלא ימרדו על המלכיות

 ע' ושלא יעלו חרמה ושלא ידחקו על הקץ ושלא יגלו מיסטירין שלהן לאומ' ה

 שלגולה אם כן למה מלך המשיח בא לא לקבץ גליותיהן שלישר'      ר' חוניה א' 

 ד'   שבועות השביען כנגד ארבעה דורות שדחקו על הקץ וניכשלו ואילו הן 

 אחד בימי עמרם ואחד ביומוי דיניי ואחד בימי בן כוזבא ואחד בימי שותלח 

 ימר וא' בדורו שלשמד וא' בימי בן כוזבא וא' בן אפרים   ויש אומ' אחד בימי א

 בימי שותלח בן אפרים הד' ה' דכ' בני אפרים נושקי וג'  הן היו מחשבין משעה שניגזרה 

 גזירה ושנידבר עם אבינ' אברהם בין הבתרים והק' ב'ה היה מחשב משעה שנולד 

 לא האמינו  אבינ' יצחק ניתקבצו ויצאו למלחמה ונפלו מהן חללין הרבה מפני מה כי

 באל'ים    על שעברו על הקץ ועל שעברו על השבועה     אם תעירו וא' תע' וג' 

 ר' יודן ור' ברכיה ר' יודן אהבה שאהב יצחק את עשו ויאהב יצח' את עש' וג' מה הוא

 עד שתחפץ עד שנעשה חפצו שלזקן   ר' ברכיה א' אהבה שאיהב הק' ב'ה את ישר' 

 וג' מה הוא עד שתחפץ עד שתחפץ מלכות שמים מלמעלןדכ' אהבתי אתכ' אמ' ייי 

 קול דודי הנה ºה בקולי קולות               < .....>ליכשתחפץ מידת הדין מאיליה אני מ

 זה בא וג'     ר' יהודה ור' נחמיה ורבנין ר' יהודה א' קול דודי הנ' זה בא זה משה

 רבינו משה היאך אנו בשעה שבא ואמ' להן ליש' בחדש הזה אתם ניגאלין א' לו

 ניגאלין לא כבר נישבע הק' ב'ה לאבינ' אברהם ועבדום וענו א' ד' מאות שנה והלא

 אין בידינו אלא ר' ועשר שנים א' להן הואיל והוא חפץ בגֻאלתכן אינו מביט 

 בחשבונותיכן  אלא  מדלג על ההרים וג'           אין  הרים  וגבעות האמור כן  אלא 

 

ºא,ח,ב 
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 קיצים ועיבורים מדלג על החשבונות על הקיצים ועל העיבורים ובחדש הזה 

 אתם  ניגאלין החדש הזה לכ' רא' חדש' וג'     ר' נחמיה א' קול דודי הנה ז' בא זה משה

 בשעה שבא ואמ' ליש' בחדש הזה אתם ניגאלין א' לו רבינו משה היאך אנו ניגאלין

 ל והוא חפץ בגאולתכן אינו מביט במעשיכן ואין בידינו מעשים טובים א' להם הואי

 מדלג ע' ה' ºהרעים ובמה הוא מביט במעשה הצדיקין שבכן כגון עמרם ובית דינו 

 מקפץ ע' ה' אין הרים וגבעות אלא בתי דינים כמ' דתמ' ואלכה וירדתי אל ההרים וג' 

 הנה ז' ב' זה משה ובחדש הזה אתם ניגאלין החדש הז' לכם ר' חדש'       ורבנין א' קול דודי 

 בשעה שבא וא' ליש' בחדש הז' אתן ניגאלין א' לו רבינו משה היאך אנו ניגאלין וכל 

 ארץ מצר' מליאה מטנופת עבודה זרה שלנו  א' להן הואיל והוא חפץ בגאולתכן 

 אינו מביט בעבודה זר' שלכם אלא מדלג על ההר' מ' על הג' אין הרים וגבע' וגו' אלא 

 כמ' דתמ' על ראשי ההרים יזבחו וגו'        ובחדש הזה אתן ניגאלין  בתי עבוד' זרה

 החדש הז' לכ' ר' ח'     ר' יודן ור' חונה ר' יודן בש' ר' אליעזר בנו של ר' יוסה הגלילי ור' ֻחונה 

 בש' ר' אליעזר בן יעק' קול דודי הנה זה ב' זה מלך המשיח בשעה שהוא בא ואו' לישר' 

 לין א' לו רבינו מלך המש' היאך אנו ניגאלין לא כבר נישבע הק' ב'ה בחדש הזה אתם ניגא

 שהוא משעבדינו בשבעים אומות והוא משיבן שתי תשובות ואו' להן 

 אחד מכם גולה לברבריה ואחד מכם גולה לסרמטי]י[ה דומה כמי שגליתן 

 כולכן ולא עוד אלא שהמלכות הרישעה הזאת מכתבת טירונין מכל אומה 

 תי אחד בא ומשעבד בכם  סרקי אחד בא ומשעב' בכם כושי א' ואומה כו

 בא ומש' בכם פרסי א' בא ומש' בכ' כגון ששיעבדה כל אומתו וכגון שנישתעבדתן 

 דומה דודי לצ' וג' ºבשבעים אומות ובחדש הזה אתם ניגא' החדש הז' ל' ר' ח' :         

 ת או' לנו דיו דיו את לגבן תחילהא' ר' יצחק אמ' כניס' יש' לפני הק' ב'ה רב' העו' א

 דומה דו' לצ' מה הצבי הזה מדלג ומקפץ מהר להר מבקעה לבקעה מאילן לאילן 

 מסוכה לסוכ' מגדר לגד'  כך הק' ב'ה דילג וקיפץ ממצרים לים מים לסיני

 במצרים ראו אותו  ועברתי בארץ מצ' וג' בים ראו אותו וירא יש' א' היד הג' וג'

 >..<ג' בסיני ראו אותו פנים בפנים דכ' פנים בפנים דב' י'י וג' ויאֵמר ייי מסיזה אלי ואנוהו ו

ºב,ח,ב 

ºא,ט,ב 
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 או לעפר האילים    ר' יוסה בן חנינה א' לעוזליהן דאיילתה  הנה זה עמ' אח' כתלנו וג'

 אחר כותלו שלסיני  כי ביום השל' ירד ייי וג'  משגיח מן הח'  וירד ייי על הר סיני וג' 

 ן החרכים  וידבר אל'ים את כל הדב' וג'   ענה דודי וא' לי  מה אמ' לי אנכי ייימציץ מ

 ד' א'  דומה דודי ל'   א' ר' יצחק אמ' כניס' יש' לפני הק' ב'ה את א' לנו דיו דיו ºאל'יך וג'   

 כך הק'   ^את לגבן תחילה דומה דודי ל'  מה הצבי הזה מדלג ומקפץ וג' היך קדמיא 

 ץ מבית כניסת זו לבית כניסת זו מבית מידרש זה לבית מידרש זה ב'ה מדלג ומקפ

 כך למה בשביל לברך את ישר' באיזה זכות בזכותו שלאבינו אברהם הד' ה' וירא אליו  כל

 ייי באלוני וג'    ר' ברכיה בש' ר' לוי יושב ישב כת' בא לעמוד א' לו ישב אברהם שאת 

 יות ולבתי מדרשות וקוראין קירית שמע סימה לבניך בשעה שהן ניכנסין לבתי כניס

 והן יושבין וכבודי עומד ביניהן מה טעמ' אל'ים ניצב בעדת אל וג'   ר' חגי בש' ר' יצחק

 אל'ים עומד אין כת' כן אלא אל'ים ניצב בעדת אל איטימוס כמ' דתמ' ונצבת לי שם על ר' ה'

 יודן בש' ר' חנינה כל קילוס וכת' והיה טרם יקראו ואני אענ' וג'   ר' שמואל בר חייה בר

 וקילוס שישראל מקלסין לקו' ב'ה הק' ב'ה יושב ביניהן מה טע' ואתה קדוש יוש' ת' יש'

 או לעפ' הא'    ר' יוסה בן חנינה א' לעוזלייהן דאיילתה   הנה זה עמד א' כתל' אחר כותלי

 ציץ מן החר' בתי כניסיות ובתי מדרשות  משגיח מן החל' מבין כיתפותיהן שלכהנים  מ

 ד' א' דומה ºמבין אצבעותיהן שלכהנים   ענה דוד' וא' לי  מה א'לי יברכך ייי ויש' וג'     

 מה הצבי הזה  ^דו' לצ' א' ר' יצחק א' כנס' יש' לפני הק' ב'ה את א' ].[י דיו וגו' היך קדמיא 

 וניתכסה ניראה וחוזר וניכסה ניראה וחוזר וניכסה כך גואל ראשון ניראה להן וחוזר 

 מיהן וכמה ניכסה מהן  ר' תנחומה א' ג' חדשים הד' הי' ויפגעו את מש' ואת אהר' וג' 

 יהודה ביר' א' לקיסרין כך גואל האחרון ניגלה להן וחוזר וניכסה מהן וכמה ניכסה 

 מהן ר' תנחומ' בש' ר' חמא בר יהושע ר' מנחמה בש' ר' חמא בר חנינה מ' ו' ָה' יום הוא

 ד' ה' ומעת הוסר התמ' וג' אשרי המחכה ויגיע וג'   אילין מותרייה מה ניכסה מהן ה

 אינין  ר' יצחק בר קצתה בש' ר' יונה אילו מ' וחמשה  יום שהוא ניכסה מהן אותן 

 הימים ישר' קוטפין מלוח ושרשי רתמים ואוכלים הד' ה' הקטפים מלוח ע' ש' 

 ]וגו'[                                                                                                  
 

ºב,ט,ב 

ºג,ט,ב 


