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 א5עמ' 

ºיה כל אחד ואחד מהם נותן חרבו על יריכו ומל את עצמו מי מלן ר' ברכיה ותני לה].. 

 היה מוהל ואהרן פוריע ויהושע היה מקשה ויש או' יהושעבש' ר' שמע' בן יוחי משה 

 היה מוהל ואהרן פוריע ומשה היה מקשה הד' ִהי' דכ' בעת ההי' אמ' ייי אל יהושע עש' לך

 וג' ולמה שנית הא מיכן שמלן בראשנה ויעש לו יהוש' חרב' צור' וג' מה הוא אל גבע' הע'

 רור המור דודי לי וג' צרור המ' ר' עזריהצºא'ר' לוי מקום שעשו גבעה בערלה:          

 בש' ר' יהודה ביר' סימון פתר קרייה באבינ' אבר'   צרור המ' זה אבינ' אברה' מה המור הזה

 ראש לכל מיני בשמים כך היה אבינ' אב' ראש לצדיקים מה המור הזה אינו מיפיח 

 אש מה  ריחו אלא באור כך אב' אברה' לא הודיע את מעשיו הטבים אלא בכיבשן

 המור הזה כל מי שהוא לוקטו ידיו מתמררות כך היה אבינ' אב' ממרר עצמו ומסכיף 

 עצמו בייסורין    בין שדי ילין   שהיה מותאם בין שכינה למלאך וירא בשכינה 

 אשכול  זה אב' יצחק  שניכפת וניתקרב על גבי המזבח כאשכולºוירא במלאך     

 יש' בכרמי עין גדי זה אבינ' יעק' שניכנס הכופר שהוא מכפר על עונותיהן של

 בכרומז אצל אביו ולבש גדיי עזים ונטל את הב]...................[ עין עולם ר' חונה בש' 

 ר' אחא אין לאשה הזאת חביב יתיר מצרור ].................................[ל]..[ה אותו בין 

 ..........................................[למ' היצרתהָשֶדיה ר' חנניה בש' ר' שמע' בן לקיש א]....

 למצרים בבכוריהן והימרתה ל]..............................................................................[ 

 ..............[מיצרי או' ליש' הטמין לי א].....................................................................

 ניכנס ונוגפו ולי בין שדי י]......................................................................................[

º].....................................................................................[שאת מיצר לי ממר לי דוד 

 מידת הדין ד]...................................................................................[ שייכול לומר ל

 בו מקרא משנ' ותלמ' תוספ' ].................................................................................[

 .............................................................[עין גדי אילו אבות עולם שנ]......................

 ר' יוחנן פתר ]....................................................................................[ºעין העולם     

 .............................[מאחד עשר סממנין שהיו ]........................................................

                                                        
 תמר קדרי, "שני קטעי גניזה למדרש שיר השירים רבה", פורסם עם חילופי נוסח והערות:  1
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 ב5עמ' 

 נטף ו'  ו' הא חמשה סמים אן תימר דאינון תריין והלא כבר נאמ' וסמים בד בבד יה].....[

 תן חמשה כנגד חמשה הרי י' ולבונה זכה הרי אחד עשר מיכן בדקו חכמ' ומצאו שאין 

 צומצמת בין שני בדי ארוןיפין לקטרת אלא י'א סממנין הלילו בלבד בין שדי ילין שהייתה מ

 אשכול שהיתה מתמרת ועולה עד הקורות ואחר כך פוסה ויורדת כאשכול הכופר שהוא

 מכפר על עונ' שליש'     א' ר' יצחק כת' וכסה ענן הקטרת וג' הכסוי הזה אין אנו יודעים 

 מה היה עד שבא דויד ופירשו נשאתה עון עמך כסית וג' בכרמי עין גדי בזכות אותן 

 נאיין שהתניתי בין אברה' אביכם בין הבתרים ביום הה' כרת ייי את אב' וג' מדברהת

 באבינ' אבר' אחר הדברים האלה היה דב' י'י וג' ר' לוי בש' ר' חמא בר חנינה הירהורי דברים

 היו שם ומי הירהר אברהם הירהר א' לפני הק'ב'ה רב' הע' כרתה ברית עם נח שאין את ]..[לה

 ל' ועמדתי אני וסיגלתי מצוות ומעשים טובים לפניך ודחת בריתי לב]...[תואת זרעו מן העו

 תאמר שאם יעמד אדם אחר ויסגיל מצות ומעש' טובים יתיר ממני תדחה בריתו לבריתי

 א' לו הק' ב'ה אל תירא א].....[ אנכ' מג' לך וג' מנח לא העמדתי מגינים וצדיקים ולא עוד אלא

 .........מעשים אני רואה איזה אדם גדול שבהן שיכול לומרבשעה שבניך באים ..........

 למידת הדין .......................................[הכל בו מקרא משנ' תלמ' תוספ' ואגד'   הכופר שהוא

 מכפ' על]....................................................[וממשכנו בעדם    אשכל בן נזירה א' זה הק'

 .................................................................[אמתי כפר באומ' העו' הוי או' במלחמה]..

 ]........................................................................[ב מ' וג'    את מוצא יש' באין מכוחו

 ..................[עושין מלחמה כנגד אלו ונפלו].............................................

 ]...............................................................[דה בהן ביש' אם יאמר לך אדם

 ]...............................................................[די ונאמ'  להלן והנם בחצצון תמר

 ..........................................[כת' מדבר אף עין גדי שנ' כן במלחמת].....................

 ]...............................................................[זה שכ' בק' ב'ה כי ייי אל'יך אש אכלה

 אהיה כטל וג' על]...............................................................[משל בטל שנ' 

º'צות  הנך יפה בגמילות חסדים הנך יפ]...............................................................[ º,א,טוא 
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  א6עמ' 

º ן הוא מוליכן מן דמר למדבר יהודה ומן דמר למדבר סיחון ועוג מן דמ' למדבר יהודה]....[ 

 חון ועוג לכן הנה אנכי מפתיה וג' ונתתי לה את]...[ אושיבך באהלים כ' מ' ומן דמ' למדב' סי

 כרמיה וג'  כל מי שהוא מאמין בו והולך אחריו ממתין וחייה וכל מי שאינו מאמין בו 

 והולך לו אצל אומות העו' בסוף הן הורגין אותו  א' ר' יצחק בר מריון לסוף מ' וחמשה יום

 או לעפר האילים ר' יוסה בר חנינהºניגלה להן ומוריד להן את המן ואין כל חדש ת' הש'        

 א' לעוזלייהן דאיילתה הנה זה עמ' אחר כ' אחר כותל המערבי שלבית המקדש למה  

 שנישבע לו הק' ב'ה שאינו חרב לעולם         משגיח מן הח' זה זכות אבות מציץ מן החר'

 ת. כשם שייש הפרש בין חלון לחלון כך יש הפרש בין זכות אבות ל]בן[ זכותזו זכות אימהו 

 ענה דו' וא' לי ר' עזריה ºמה אמ' לי החדש הז' לכ' רא' ח'            אימהות: ענה דו' ואמ' לי

 לא היא ענ]י[יה ולא היא אמירה אלא ענה לי על ידי משה ואמ' לי עלידי אהרן מה א' לי 

 '  קומי ל' זרזי גרמיך     ד' א' קומ' ל' קומי לך ביתו שלאברהם דכ' בה קומי ל' רע' יפ' וג

 לך לך מארצך ומ' וג' רעיתי יפ' ביתו שליצחק שריעה אותי וייפה אותי על גבי המזבח

 ולכי לך ביתו שליעקב ששמע לאביו ולאמו הד' ה' וי]...................[ל אביו ואל אמ' וג': 

º 'אילו ד' מיאות שנה שני]....................................[ הגשם חל' הל' ל' כי הנה הסת' עב' וג 

 אילו ר'  ועשר שנים ולא הוא הגשם ולא הוא ].................................................[ה מיטרה 

 ............................[עיקר שיעבודן שליש' במצרים לא ].................................................

 הוא קורא לה מרים א' ר' יצחק ]....................................................................................[ 

      º.........................................................................[ הנצנים נרא' בא'    הנאצוחות]..... 

 בא' מ' ל' עת הזמיר ה' הגיע זמנן ש].......................................................................[

 שלמצריים שייזמירו הגיע זמנ]..............................................................................[

 .....................................................................[ אלהי מצר' אעש' שפ' וג' הגיע זמנו ש]

 שתיאמר  אז יש' מש' ובנ' יש' וג'      א']..................................................................[

 ................................[עזי וזמ' יה' וג' וזמירות יה' א' ר' בי]......................................

 יוחנן קל תייר טב נש' בא' אי זה זה ז].........................................................................[

 התאנה חנטה ]...............................................................................[ºכחצות הל' וג' 

ºג,ט,ב 
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ºה,ט,ב 

ºא,יא,ב 

ºא,יב,ב 
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 ב6עמ' 

 אפילה ויהי חשך אפלה וג' לא ראו איש וג' והגפנים סמדר נ' ר' אילו הנישארים ש]...[ 

 תשובה וניגאלו אתא משה לגבון א' לון כל הדן ריחה טבה גבכון ואתון יהיבון 

 ד' א' ענה דודי וג' א' ר' עזריה ולא היא ענייה º' הכה קומי לך רעיתי יפ' וג

 י על ידי משה ואמ' לי על ידי אהרן מה אמ' לי ולא היא אמירה אלא ענה ל

 קומי ל' רע' יפ' וג'         כי הנה הסתו עבר וג' אילו מ' שנה שעשו יש' במדבר 

 הגשם חל' הל' לו אילו ל' וח' שנה שהיו יש' כימנודים במדבר ולא היה הדיבר 

 משה עד שתמו כל אותו הדור הד' ה' והימים אשר הלכנו מק' וג' מדבר עם

 וגם יד ייי היתה בם וג' ויהי כאש' תמו וג' מיד ויא' יי' אלי לאמ'     הנצנים נרא' בא' 

 הנאצוחות ניראו בארץ אילו הנשיאים ונשיא אחד נש' א' וג'     עת הזמ' הג'  

 הגיע זמנה של עורלה שתיזמר הגיע זמנן שלכנענים שיזמירו הג' זמנה שלארץ 

 וג' וקול הת' נש' ב'   א' ר' יוחנן קול תייר טוב ישר' שתתחלק ליש' לאלה תחלק הא' 

 נ' ב' איזה זה זה קולו שליהושע בשעה שאמ' ויצו יהושע א' וג' עברו בקרב 

 המחנ' וג' התא]...........................[לו סלי הב כורים   הגפנ' ס' נ' ר' אילו הנסכים 

º ]....................................[ ולא היא ענייה ולא היא אמירה אלא ענה לי ד' א' ענה 

 על ידי ].............................................[ה א' לי קומי ל' רע' יפ' וג'   כי הנה הס' עב' 

 ].........................................................................[ל' אילו נ' וב' שנה משחרב

 י'ח  .............................................................[ שנה הן  א' ר' לוי צא מהן]...............

 ]............................................................................[ שלנבוכדנצ' ואומ' לן עבדא 

 ...................[ שמעין ליה       הנצנים נ' ב'].........................................................

 ]...........................................................................[ נר' ב'      כגון מרדכי וחבורתו

 יע]......................................................................[ זמנה שלעו]ר[לה שתיזמר הג

 ]........................................................................[ שיישבר שבר ייי מטה רש' וג'

 ]...........................................................................[ים וכת' גדול יהיה כבוד וג'

 ...........................[ה זה זה קול שלכורש דכ' כה]..............................................

ºב,יג,ב 

ºג,יג,ב 


