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 1(41)כ"י ג T-S C 2.4קיימברידג'  קטע גניזה 

 ג, ו, ב  –שיר השירים רבה ג, ד, ב  ושיר השירים רבה ג, ו, א 

 

 

 עמ' א 

º>...< ...< ?ירוש?>...<. >..< חזקיהו שלום ?לחזקיהו?> 

 ב>.. ...< ?עות?< ..........................ת מכסאך >...ד>...<

 >...< ?ק? >...<.......................<>...  ם >...<?ממך? ש?לשה? 

 עמדו?ובלשצר? רדך? >...<נבוכ?נצר ?איל?ו הן וועד סופו 

 וישמח עליהם חזקיהו .  לם? ?מן העו ן??>..<יב? ?ה?הקב  קע[ע)?כ?(]>...< וקי

 מסנחריב תאמר נכיתה שנכ ?י?את כל ביתו נכותו וגו' ר' אמ >..<?ם?

 זיין בוליע זיין ור' שמעוןחנן אמר ה שבזז מסנחריב ור' יוז??>..<

 לקיש אמר בתי השן שנמשכין כשואה הראה להן ור יהודה בן ן>.<

 פתירה אמר דבש ברי כאבן הראה להן ור' לוי אמר אספרוגיס

 הראה להן ורבנן אמרין אדין הראה להן וגילה להן סוד בזה אנו עושין

 קנתרה ואומראמ ר' יהושע בן לוי היא שהנביא מ .  מלחמה ונוצחין 

 קחי רחים וטחני קמח אילא כך אמרה לה ירושלים לבת בבל ואומר

 

                                                
1
 L.F. Girón Blanc, “Cantar de los Cantares Rabbá: Seis fragmentos de la Guenizá de El 

Cairo conservados en Cambridge University Library”, Sefarad 60:2 (2000), pp. 269-276. 
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 מראי מקום

וילנא במהדורת  
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  עמ' ב

º>...< 

 ...<.. ?>מ נבוא?ה >...<מדבר?ה?

º ?עשן ר אלעזר בשם >...<כת?מרות 

 >.. ...<?נן?עמס?ע? למס>..< ?ה?ייה ?ע?>..<ד המ>...<מ?ת?נוד

 >..<ה ע?ו?לה >..<ני זיקוקין שלאש >...<?מע?>..<שן ה

 >.<רבים והיו >...<ע?ו?שורפים לפניהם שרפים נחשים ו

 ...< >..הן א?י< על>..?ה >..<ל ?ש?להות הלילו אין תשמישן אי לא בא>...< א ?א?

 >..< ?אי? >..<הדה היא תפל עליהם אמתה ופחד נפלה עליהם אין כ

 ו אברהם מה מור ?ה?זה ראש >...<מקוטרת מור זה אבינ .  מיכן ולהכא 

 בשמים כך הייה אברהם ראש לכל מיני בשמים כך הייה אברהם רא>..<

 לכל הצדיקים מה המור הזה הזה אינו מיפיח ריחו אלא באור כך לא

 בכבשן האש לבונה זההודיע אברהם א?ת? מעשיו הטובים אילא 

 ינו יעקביצחק שקריב בקומץ לבונה לגבי מזבח מכל אבקת רוכל זה אב

 אמ' ר' תנחומה מה קופת .  שהיתה מיטתו שלימה ולא נמצא בה פסולת 
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