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  )כ"י ב( 111 בודליאנה-פורדאוקסכ"י 

    043 אוארנויבקאולי קטלוג 

 ]ב,ב,ג[ –כתב יד חלקי למדרש שיר השירים רבה ]ב,ב,א[ 

 

 סימן[ סוגריים מרובעים מציינים את ההפניות לדפוס וילנא: ]פרק, פסוק,

 בכתב היד קרחה כתוצאה מקרע או מפגםסוגריים זוויתיים: 

 מוד בכתב הידבצבע אדום: ציון הדף והע

 

ארבעים שנה בקחתו את  יצחק בן שנ' ויהי .ברבקה הייפתר קר ק>... ..< ב(471) ]ב,ב,א[

היה רמאי רמי אלא אביה >... ..< אחות  ל"אם ללמד שהיא מפדן ארם מה ת וגו' רבקה

  ם.שושנה בין החוחיללמה היא דומה מביניהן הצדקת יצאה ו םהיו רמאי ואנשי מקומה

זו כשהיא נתונה בין המצרים מה שושנה  לתובגא>... ..<?תר? קרי?יה?  צחק??יר'  ]ב,ב,ב[

הב"ה  ?פני>... ..<? ישראל )ר..( לתן של וגאהיתה כך  קשה לבעלה להלקטהיא החוחים 

אלו ערלים ואלו ערלים אלו  שהיומקרב גוי א לקחת לו גוי ואו הנסה אלהים לבהה"ד 

לא היתה מדת הדין נותנת  "כא .שי כלאים..< >... מגדלי בלורית ואלו מגדלי בלורית 

>...  אלו אסר הב"ה עצמו בשבועה לא היו  נינחמ שיגאלו לעולם. א"ר שמואל ברלישראל 

לכן נשבעתי  ד"אכאין לכן אלא שבועה הו לכן אמור לבני ישראל אני יי'י עולם הה"ד..<

לבא לקחת לו גוי עד יודן מ . א"ראבטרוניי >...< א"ר ברכיה גאלת בזרוע ו לבית עלי.

בשמו >... ..<ן   .צא מהן גוי השניהן אדם ע"ה  לך 'אם יאממוראים גדולים ע"ב אותיות 

 ע"ב אותיות הוא. שמו של הב"ה מה  גאלן

של תאנים >...<  ו ונטעו דירוסימון למלך שהיה לו פרדס  ר' עזריה בר' יהודה בר' ]ב,ב,ג[

ושורה של תפוחים מסרו לאריס והלך לימים בא ושורה של גפנים ושורה של רמונים 

 ןודרדרים הביא קצצי םעשה ומצאו מלא חוחישפרדס לידע מה תו >... ..< המלך והציץ 

המלך בשביל  "לא .ליואנפשו >...<  והריחה  לקצצו וראה בו שושנה של ורד נטלה

ל"ו ר לאחו .התורהבשביל לא נברא אלא כ?ו?לו העולם כל כך  .שושנה ינצל הפרדסה

נמחה מן המים  עולמו מה שעשה ומצאו מים במים דור אנושלראות  הכתו'>...<   דורות

יי'י למבול ישב  צצים לקצצווהביא ק .במים ?ה>... ..<? מים דור הנמחה מן דור המבול 

עשרת ישראל  רו>... ..< נטלה והריח בה בשעה ושל ורד אלו ישראל אחת שושנה בו וראה 

 בזכות  אמ' הב"ה .ונשמעכל אשר דבר יי'י נעשה ליו בשעה שאמרו אשבת נפשו והדברות 

    ינצל העולם.אלו התורה ולומדיה  זכותנה זו ינצל הפרדס ב>... ..<


