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 (1/)כ"י ג 9/8315קטע גניזה שטרסבורג 

  א, ג ב, – א, ה, בשיר השירים רבה 

 

 

 א 'עמ

 

ºאותך אע"פ שאני חולה ?מן? השעבוד אני 

 יצחק לשעבר היתה (? ?לוי?ר' ?)אמר אוהבת אותך. 

 מבקש  ה אדםוהי ות כללותכלל >..<התור

 והוא שומען כללות  י ?ת?ורהבר?ע? ?ד?לשמ

 הלכות אגדותמשנה תלמוד ן קמ>..< מ>..<ו 

 מבקשין  ןה ותכללמצויה התורה  >..<שיו שכ?ע?

 אמר  כל דבר >... ..<ן שומעים בזמן הרבה.

 מצויה היה אדם  הפרוטהה ?ית?לוי לשעבר הר' 

 תורה והיה מבטל מלכתו  ?>..<ב?יע דומתאוה לשמ

 הפרוטה  ו שאיןיעכש ויושב ושומע דברי >...<ה

 מלכיות משעבוד  םלי>..< א?נו?מצויה וביותר ש

 אעפ"כ אנו מתאוים >..<שמוע נחמות 

 ולת אהבה אני ?י ח?לואי נעמוד ד'א' כ?וה?

º אר' שמעון בן יוחאי בשעה שיצאו ישראמר'  

 ליו ושעמד מח ךלבן מל ?ם?ממצרים למה היו דומי

  ה אימו אני מבקשת להכניסו לחופתואמר

 יו. עכשיו לו בא זיוא של בני מחולהמלך  ראמ

 סו לחופתו אלא ?ני?ואת עדיין את אומרת לי ש]א[כ

 בני שנים ?ז? מוטב שיתעדן

 

 

 מראי מקום  

 וילנא במהדורת

ºב,ה,ב 

ºא,ה,ב 
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 ב 'עמ

 

  אחר כך?>..<?ה קמשבשלשה חדשים במאכל וו

 אשיאו אישה ואכניסו לחופה כך כשיצאו ישראל 

 ?בהם?ממיצרים היו ראוים לקבל התורה מיד ה]י[ו 

 ד מצרים אמר?ו מ?לאכי בעלי מומין משעבו

  >..<לה ראת התורה אמן תיתשהשרת הרי השעה 

 ב>.. ... ..<?הם? טיט ובעדין לא בא זיון של בני 

 מקבלים את  התורה אלא יתעדנו כשהם בני 

 וב?של?יו )ובבא..( ]ובבאר[ ואניבמן דשים ושה חושלשנים 

  השלישי דשובחנותן להם את התורה וא?מת?י 

ºבתפוח >..<מר הכתוב?ש?זה  .ד"א בחודש השלשי 

 היער בן דו>.. ...< בנים בצלו חמדתי ה בעצי 

 וישבתי ופריו מתו)(]ק[ >..<כי אמר ר' תנחומה משום 

 ר' יוסי בן זמירא מה תפוח זה הכל בורחין

 ממנו לפי שאין לו צל כך כל האומות ברחו 

 מלפני הקב"ה ביום מתן תורה יכול אף ישראל

 תוקת"ל בצילו חמדתי וישבתי ונהניתי ופיריו מ

 לחיכי בשעה שאני לומד דבר תורה ומה תפוח

 קודם עליו כך ישראל במצרים הקדימוניצו זה 

 אמנה לשמועה )דיברי תורה( שנ' ויאמינו וכתיב

 ויאמן העם

 

ºא,ג,ב 


