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 1(4)כ"י ג Antonin 104בורג ספטר קטע גניזה סנט

 א, ט, א   –שיר השירים רבה א, ז, ב 

 

 עמ' א

º טעת מידת הדין היה יודע שהוא מבקש לשוחטן אומות הע' או'יהיו  

 כמה דתמר וישחטם במדבר ורבנין אמרין במדבר ושחטן במדבר

 חבריך שלא יראו בניך צרתן צרה ויטו מאחריך וילכו וידבקו בעדרי

 לו הק' למשה משהא' וות וג' באותה השעה הכמה דתמר היחברך כסא 

 אתה אומר לי איכה תרעה איכה תרביץ חייך אם לא תדעי לך אם לא

 ידעתה סופך לידע אם לא תדעי לך היפה בנשים     אם לא תדעי לך

 היפה שבנביאם המשובח שבנביאם המעולה שבנביאם א' ר' יוסה

 הנביאים בנשים לומר מה האשה הזאת בן ירמיה למה נימשלו

 תביישת לתבוע צרכיה מבעלה כך הן הנביאם אינן מתבישיןיאינה מ

 צאי לךºלתבוע צורכיהן שלישראל מלפני אביהן שבשמים     

 בעקבי הצאן ר' אליעזר ור' עקיבה ורבנין ר' אליעזר או' מחררה שנטלו

 שילהבידם ממצרים ואכלו ממנה שלשים ואחד יום ד' א' ר' 

 בעקב יהי פיסת בר ששים ושנים סעודות את יודע מה אני עושה לה)ב(]ם[

 ימה שהיקפתי אותם ענני כבוד במדבר  וג' ר' עקיבה או' )כ(]מ[

 י הולך לפניהם יומם וג' את יודע מה אני עושה'כמה דתמר וי

 ם בעקב וסוכה תהיה לצל יומם וג' ויעבר מלכם לפניהם וג'הל

 י אותם מן במדבר שהוא מתוק מדבשורבנין א' מה שהאכלת

 בעקב והיה ביום ההוא יטפו  וחלב את יודע מה אני עושה להן

 ההרים עסיס וג' ד' א' צאי לך בע' הצ' א' לו סוף כל הצאן לצאת

 ואת יוצא באחרונה ולא שניתעצל משה אלא שהיו ישראל 

 ויקח משה אתדתמר ביזה ומשה עוסק במצוות כמה בעוסקים 
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 עמ' ב

 <..>ולמ סוף כל הצאן א' לוצאן ה' עעצמות יוסף עמו וג' ד' א' צאי לך ב

 ואת הווי נכוסהון מאיכן היה לו הדבר הזה ר' שמואל בר נחמן א'

 מן הסנה ד' א' ר' שמואל בר נחמן כל שבעת ימי הסנה היה הק'

 >..<ששליחות למצרים הדה ה' ויאמר ממפתה את משה שילך ב

 <..>י בי אדני לא איש דברים וג' תמול גם תמול גם שלשום גם ש'אל י

 גם מאז ויומה דהווה קיים בה הא שובעה ובסוף א' לך זמא

 שלח נא ביד תשלח א' לו הק' חייך שאני צורריה בכנפיך אמתיי

 כל שיבעת ר' לוי ר' ברכיה אמ' לה' ר' חלבו ור' לוי  'ה'ב'פרעו לו הק

 תמש בכהונה גדולה סביר שהיאימי המילואים היה משה מיש

 שלו ובסוף א' לו הק' אינה שלך שלאהרן אחיך היא ויהי ביום הש'

 ר' חלבו א' כל שבעת ימי אדר היה משה מפייס לק' שיכנס לארץ

 ישראל ובסוף נאמר לו כי לא תעבר את הירדן הזה     ורעי את גדי'   

 הרעים א' לה גדיים ותיישים ניכנסים אינן ניכנסים על משכנות

 א' לו הק' משה נאמר לך עד אימת את קיים על משכנות הרע'

 לסוסתיºעל הקוצים ועל הקשים שבה?ן? זה סיחון ועוג    

 יוהוא באחד ומי ישיבנו וג' הוא דן יחיד יסי  פ  ברכבי פ' דרש רב פ  

 לכל באי העולם ואין להשיב על דבריו א' לו ר' עקיבה דייך מה

 והוא באחד ומי ישיבנו שלא להשיב  םאת פפייס מה את מקיי

 שהכל באמת והכל בדין 'ה'על דברי מי שאמר והיה הע' ב

 ישב על כסא רם ונישא וג' א' ר סימון כסא 'י'כת' ואראה את י

ºא,ט,א 

 


