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שיר השירים רבה א ,ט ,א – א ,ט ,ו
מראי מקום
במהדורת וילנא

עמ' 1א
ºא,ט,א

?>.. ...<ºכ?י יש ש<>... ..
< >...מימינו <>...
< >...כף זכות ואי<>... ..
< >...מן הדה ואמת <>...
<>.. ...ול כת' וי'י' אלהים <>...
< >...עולם א' ר' אלעזר כל מ<>...
<? >...ינו ב?ניין אב שבכולם וי'י' דבר <? >...בנין?
ויי דבר עליך רעה זה בינין אב שב<?>.. ... ..ו?מה מקיים ?ר?<>...
קרייה ?דר'?<?>.. ...פ?ייס והוא באחד ומי יש< >..אלא הוא חות?ם?<>... ..
ל<?>.. ...ל?ם ואין כל ?ב?יריה ?חותמ?< >... ..ומה הוא חותמו שלק'
< >...ר' ראו?ב?< >... ..לך את הרשום ב' א'
< >...למה רש<>?..? ... ..לא עד שלא ניתחתם
ג?ז?<?>.. ?...? ..ר?שום מש?ח?<>.. ... ..מה הוא אמת א' ר'

ºא,ט,ב

שמעון בן לקיש אלף בראש <>.. ...אמצעיתה ותיו בסוף
לומר אני ראשון ואני א?ח?< >..ומב' א' אלהים א<>.. ..אשון שלא
קיבלתי מראש?ן? ואני אחרון שאיני מוסרה לאחר ומב' אין אלהים
שאין לי שיני ºדרש ר' פפיס ויאמר י'י' אלהים הן האדם היה כ' וג'

L.F. Girón Blanc, “Cantar de los Cantares Rabbá: Seis fragmentos de la Guenizá de El
Cairo conservados en Cambridge University Library”, Sefarad 60:1 (2000), pp. 50-59.
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עמ' 1ב
<? >...מק?<>... ..
< >...ולא כד<>... ..
<?>.. ...י?ים וד?ר?<>... ..
ºא,ט,ג

ºא,ט,ד

?>.. ...<ºת? כבודם וג' שו?מ?<>... ..
< >...ד?יי?ך פפייס מ?ה?<>... ..
< >...שלשאר ימות השנ<>... ..
<?>?..? ...ב?שעה שהוא אוכל <>...
<?>.. ...ט?ומי מצרים עשו לו ?כ?<>..פים
<?>.. ...ר?אה כ<?>.. ..ה?ם כמה דתמר רפתה ד?מש?ק הפנתה
<?>...ור?טט ?ה'?>.. ...<ºפיס לסוסתי בריכבי <>.. ...ת'
אמ' הק' כשם <>...ד א?ת ה?מצרים בים כ?ן/ך? <>...
שונאיהן ש<>.. ... ..ימינ?ם?<>... ..
ימינָם בזכ< >.. ... ..ל מימין<>.... ..
ִמ ִ
דכ' מימינו אש < >...מזוזה ד' א' מימינם
זו קרית שמע ומ<<?>... ..ו? ר' עקיבה דייך פפייס בכל
מקום שנא< >..שישה שין כת <>..רם הכה סמך כת' ומה מקיים
ר' עקיבה קרייה דר' פינחס לסוסתי ב' פ' אלא רכב פרעה הרשע
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עמ' 2א
<>...
<>..< >...רעה ?ה?<>... ..
<?>.. ...ל?א מ?ה?<>... ..
< >...סוס נקי?בה?<>... ..
<>?..? ...רכב פרעה ה<>...
< >...נגלה הק' על סוס <>...
<>..ה בים סוסיך סו<>... ..
<?>..כו?ל וילבש צדקה כ?ש?<>... ..
אבני בליצרה כביכול אבני<>... ..
וברקים רב ויהמם ה' חצים כבי<>... ..
וישל?ח? חציו שהיו החצים<>... ..
מ< >..שה?יו? מערבבין אות<?>... ..ו?ה
< >...ולא היו <>...
< >...כגבור יצא ?ה?<>... ..
ליב?ל?< >... ..כביכול ?(ו)[ב]?<>...
ארץ בקשת כביכול <>...
החזק מגן וצנה וג' וקומה <>...
ברק חניתך ר' ברכיה ור' חלבובשם <>...
פרעה הרשע כל כלי הזיין שלו התח<>... ..
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עמ' 2ב
<?>.. ...פ?ים <>...
<>.. ...מטן הק ו<>...
< ...עונו רו<>... ..
<>.. ...עין את רכוב<>... ..
<>.. ...רוב ויעף וג' כ<>... ..
ºא,ט,ה

< >...כתיבים א' ר' אחא <>...
ºדמיתיך רעי?ת?<>?...? ..
< >...בהן
<>.. ...כים שנישבת ביד הש?ב?יי<>..
<>.. ...ה ר<?>..מ?זת לשביים ואומרת להם
<?>...ם? אני א' לה אביה מה את ?ס?בורה
< >...כך בשעה שהיו ישראל < >...על
<?>.. ...ם? וג' היו ישראל רומזים ל?מ?<?>..ם?

ºא,ט,ו

< >...ל < >...ואחריכן אנו <>.. ...ה
<>.. ...ת אתכם דימי<?>.. ... ..הו?א
<>.. ...לחם לכם וג' ?ºדא? <>.. ...יתיך
<>.. ...מ?ו?<?>.. ..ש?ראל לסוסים נקיבות
< >...הזכרים ומזוהמים והיו
< >...אותם בים א' ר' סימון חס ושלום
< >...קיבות אלא גללי הים נידמו לסוסים
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