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 1(7)כ"י גT-S C 2.20   קיימברידג'קטע גניזה 

 א, יא,  – ושיר השירים רבה א, ט, 

 

 עמ' א

 

 >...<ºומצריים הרשעים לסוסים זכרים ומזוהמים והיו רצים 

 ריים או' לסוסו אתמולצ>..<הם עד ששקעו אותם בים והיו המ

 ניהיית בא אחרי עכשיו את בא ומשקעי >... ..<ושכך לנילוס ולא

 . ..<ה הסוס או' לרוכבו רמה בים רימה בים ראו מה בים>..

 >..<סיס נעשית לכם בים תני ר' ישמעאל וינער יי את מצרים

 >...< ר' ברכיה בשם ר' לוי מלמד שהיה הסוס זורק רכובו בים

 >...< והוא יורד למטן והסוס למעלה ממנו א' ר' לוי כזה

 יון יורד למטןנעיר בקדירה התחתון עולה למעלן והעל?מ? <>...

 >...< ?א?' ר' יונתן מהוא רעייתי מפרנסתי שריעו אותי בשני

 דה>... ..<ל יום את הכבש אחד תע' בבקר וג' ד' א' ר' יהו

 ים היו ישראל מקריבים בכל יום אחד?ד?>... ..<

 >... ..<?רב?ים שלשחר היה מיתק?ר?>..< על תעב

 לן בירושלם ובידו עווןאדם  ?ה?>...<

 רעותה דעלמי שקיבלו >...< אמ'

 למי לתוהו ובהו?עו?<>... ..

 >...< אילולי

>...< 

                                                
1 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. 59-66. 
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 עמ' ב

 

 נאוו לחייך וגו' מה >...<º          כות אנכי ת' ע' ס'זבאנכי תיכנתי ע' ס' ב

 ר כך משה ואהרן לא ניבראו אל>.. ...<[ו]הלילו לא ניבראו אלא לדב

 ד' א' בתורים >...<   ?ם בשתי תורות תורה בכתב ותורה בפהיבתו?ל/ר

 ' >...<הרבה וזאת תורת העלה וזא?ת? ת' המנח?ה? וז' ת' החטאת וז

 וז' ת' זבח השלמים זאת התורה וג' אדם כי ימות באהל ד' ?א'? >...<

 >.. ...<?ה?בשני אחים שתרו טובה זה על זה איזה זה זה משה וא

 פינחס >...< 'ר'וזה שמיח ביגדולתו אשמיח ביגדולתו שלזה 

 ה' י' לך לפה לתורגמן ואתה תהיה ל' ל>..<' הוא לך אל העם ו

 וכי עבודה נעשה משה לאהרן דאת א' ואתה ת' ל' ל>.. ?...?<

 >...<?י?כך אמר לו הק' משה כשם שמוראי עליך כך 

 >.. ...<?ה?אחיך והוא לא עשה כן אלא וילך משה וא

 >.. ...<?פ?ם וג' הקיש כתיאהרן את כל הדברי

 ?>.. ...<חשזה וזה שמ?יביגדולתו 

 >.. ...<?ה?ביגדולתו שלמש

 ?>.. ...<ןשמעון ?ב

 >...<  ?אל?ונתת 

>...< 

 

ºא,י,א  


