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נתןר'בשםתניתורתךהפרוליילעשותעתשמואלמדרשספרקושטא

נתןר'בשםתניתורתךהפרוליילעשותעתשמואלמר'אגדהפארמה

נתןר'תניליילעשותעתשמואלמדרשמכירי תהלים

חלקי'ור'פנחסר'ליילעשותעתתורתךהפרוהמקראאתמסרסקושטא

פנחסור'חלקיהר'ליילעשותעתתורתךהפרוהמקראמסיספארמה

חלקיהר'פנחסר'ליילעשותעתתורתךהפרוהמקראמסרסמכירי תהלים

טעמיהומהבריתמפרעתיםתורתוהעושהסימוןר'בשםקושטא

דכתי'טעםומהבריתמפירעתיםתורתוהעושהסימוןר'בשםפארמה

ומ"טבריתומפרעתיםתורתוהעושהסימוןבש"רמכירי תהלים

לעשותמ"טבריתמפרעתיםתורתוהעושהסימוןר'בשםילקוט תהלים

בכללאכולמבקשהזההתינוקמהאלעזרר'אמרתורתיךהפרוקושטא

לאכולמבקשהזההתינוקמהאלעזרר'אמ'תורתךהפרופארמה

כללאכולמבקשהזההתינוקמהאלעזרא"רתורתךהפרומכירי תהלים

כללאכולמבקשהזההתינוקמהאלעזרר'אמרתורתךהפרולייילקוט תהלים

ר'היוםשעותבכלבתורהיגעלהיותצריךאדםכךהיוםשעותקושטא

ר'היוםשעותכלפארמה

ר'היוםשעותכלבתורהענילהיותצריךאתםכךהיוםשעותמכירי תהלים

ר'ביוםשעותכלבתורהיגעלהיותאדםצריךכךביוםשעותילקוט תהלים

דאוריתאוכרביאבישין  עכרביאכלגזוראבריהושער'בשםיונהקושטא

דאוריתאוכרכיאטביןכרכיאגיוראר'בשםיונהפארמה

דאוריתאוכרכיאמתכלמיןטיביןכרכיאכלגיוראבןיהושער'בשםיונהמכירי תהלים

דאוריתאוברכיאבישיןברכיאכליהושער'בשםהונאילקוט תהלים

רבברשמואלר'אמ'טביןדאוריתאופיטטיאבישיןפיטטיאכלטביןקושטא

בר'שמואלא"רטביןדאורייתאופטטיאבישיןפטטיאבישיןפארמה

טביןדאורית'ופטטיאבישיןפטטיאכלבישיןמכירי תהלים

טביןדאוריתיאופטפטיאבישיןפטפטיאכלטביןילקוט תהלים
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תעזביהיוםכתובמצאוחסידיםבמגילתיצחקקושטא

יוםתעזבניאםכתובמצאתיחסדיםבמגילתלקישרישאמיצחקפארמה

בחדאבזהזהופגעומצפריואחדמטבריאאחדשיצאולשניםתעזבךימיםקושטא

כחדאבזהזהופגעומציפוריואחדויטביריאאחדשיצאולשעהאעזבךיומיםפארמה

מילהילךוזהמילהילךזהופרשוזהעםזהוהטיחומשכנאקושטא

מילהולךוזהמילהלךזהופרשוזהעםזהוהסיחומשכנאפארמה

מילשניםמחבירורחוקוזהמילשניםמחבירורחוקזהנמצאקושטא

מילין>שנימחבירורחוקוזה>מיליןשנימחבירורחוקשהואנמצאפארמה

בהתובעשהואימיםכללאשהומצפה  ויושבשהיהלאחדכךקושטא

אותהתובעשהואימיםכללאשהמיצפהיושבשהיהלאחדכו'כךפארמה

תבוזאללאחרונשאתהולכתהיאממנהדעתוהפליגלוממתנתהיאקושטא

תבוזאללאחרונישאתהולכתהיאדעתוממנההפליגלוממתנתהיאפארמה

תבוזאלמכירי משלי

אמרהזקןהללאמךזקנהכיקושטא

`הזקןהיללאמךזקנהכיפארמה
אומ'הזקןהללאמךזקנהכימכירי משלי

אומרהזקןהללתורתךהפרוכשאחריםליילעשותעתילקוט תהלים

ראיתאומשהיההואבררדמכנשיןובשעהכנישדמבדריןבשעהקושטא

או'היההואבררדמכנשיןובשעהכנושדמפזריןבשעהפארמה

בדרדמכנשיןובשעהכנושדמבדריןבשעהמכירי משלי

כדלעילוכו'המכנסיןבשעתילקוט תהלים

ונוסףמפזרישדכתיבפזרבהשמחיןוהכלבישראלחביבהתורהקושטא

ונוסףמפזרישדכת'פזרשמחיןוהכלבישראלחביבאתורהאםפארמה
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ידיהןשפשטוישראלראיתאםיוחיבןשמעוןר'תניעודקושטא

ידיהםשפשטוישר'ראיתאםיוחיבןשמעוןר'תניעודפארמה

ידיהםשנטשוישראלראיתאםאומ'יוחאיבןשמעוןר'תאנימכירי משלי

ידיהםשנתרשלודורראיתאםיוחאיבןשמעוןר'תניילקוט תהלים

זכיואתבהוהתחזקעמודהתורהמןקושטא

זכיואתבהוהתחזקעמודהתורהמןפארמה

ואתהמכירי תהלים

זכיואתבהוהתחזקעמודהתורהמןמכירי משלי

בהוהתחזקעמודהתורהמןילקוט תהלים

תורתךנתיישנהאםאבוןר'בריוסיר'אמרכולהשכרליטולקושטא

תורתךנתיישנהאםחנינאבר'יוסיא"רכולםשכרליטולפארמה

תורהנתישנהאםחנינאבריוסיר'אמ'כולםשכרליטולמכירי משלי

כלםשכרנוטלילקוט תהלים

תורהנתיישנהאםחנינאבריוסיר'אמרילקוט משלי

אםזעיראר'אמרעליהתבוזאלבפיךקושטא

אםזעיראר'אמ'אמךזקנהכי>עליהתבוזאלפארמה

עליהתבוזאלבפיךמכירי משלי

אמךזקנהכיתבוזואלוכה"אילקוט תהלים

אםזעיראר'אמרעליהתבוזאלבפיךילקוט משלי

עושהשהיהכשםעליהתבוזאלאומתיךנזדקנה  עקושטא

עושהאלקנהשהיהכשםעליה>תבוזאלאומתךנזדק<נ>הפארמה

באלקנהמצינווכןילקוט תהלים

עושהאלקנהשהיהכשםעליהתבוזאלאומתךנזדקנהילקוט משלי
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בדרךלאלשילהאותןומעלהישראלאתמדריךכשהיהאלקנהקושטא

בדרךלאלשילהאותםומעלהישר'אתמדריךשהיהפארמה

ושוחקיןמדבריןשרהאתפקדוייומניחיןמדבריןמכירי משלי

לרגללעלותישראלאתשהדריךילקוט תהלים

לרגללעלותישראלאתמדריךשהיהילקוט משלי

ושנהשנהכלאלאאחרתבשנהעולההיהזובשנהעולהשהיהקושטא

ושנהשנהבכלאלאהאחרתבשנהעולההואהזאתבשנהעולהשהיהפארמה

הכתובלפיכךלשילהישראלאתלשמעבשבילאחרתבדרךעולההיהקושטא

הכתובלפיכךלשילהלהעלותוישר'אתלשמחבשבילאחרתבדרךעולההיהפארמה

הרמתיםמןאחדאישויהימיחסוקושטא

ושםלברכהצדיקזכראפרתיצוףבןתהובןאליהובןירוחםקושטא

ושםלברכהצדיקזכרפארמה

ואינוצדיקמזכירשהואמיכליצחקר'אמרירקברשעיםקושטא

ואינוהצדיקאתמזכירשהואמיכליצחקר'ואמ'ירקברשעיםפארמה

מזכירשהואמיוכללברכהצדיקזכרדכתיבבעשהעוברמברכוקושטא

הרמתיםמןאחדאישויהיומניחיןמדבריןמיכיהוושמופארמה

יצחקר'אמרירקברשעיםושםדכתיבבעשהעוברמקללוואינורשעקושטא

יצחקרביואמירקברשעיםושםשנ'בעשהעוברמקללוואינוהרשעפארמה

הןמרקיביןבהןמשתמשאדםאיןאםקוריסלכלידומיןהרשעיםקושטא

מרקיביןמידבהןמשתמשאדםאיןאםלכלידומיןהרשעיםפארמה

אותוקוראמהוסנחריבסיסראפרעהלבנוקוראאדםמימיךראיתהכךקושטא

לבנוקוראמהןסנחריבפרעהלבנוקוראאדםמימיךראיתכךפארמה

נחמןברשמואלר'בשםחלבוור'ברכיהר'יעקביצחקאברהםקושטא

נחמניברשמואלר'בשםחלבוור'ברכיהר'יעקביצחקאברהםפארמה
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עםמירושליםהגלהאשרהזהלפסוקמגיעכשהיה  גיונתןר'קושטא

וגו'מירושלםהוגלהאשרזהלפסוקמגיעכשהיהיונתןר'בשםפארמה

בבלמלךנבוכדנצרהגלהאשריהודהמלךיכניהעםהגלתהאשר  תהגולהקושטא

כןאמ'הוהלאולמהעצמותשחיקבבלמלךנבוכדנצראמרהוהקושטא

כןאו'היהלאלמהעצמתשחיקשנבוכד נצראומרהיהפארמה

בירמיהוקושטא

בירמיהפארמה

אמררבהיהמתהכאברםחישבירמיהונבוכדנצרכלאלאקושטא

אמרבהיהמתהכאברםקייםהיהשבירמיהנבוכד נצרכלאלאפארמה

ר'לטובזכורחרבונהאמ'פנחסר'בניוארוריםהמןארורקושטא

ר'לטובזכורחרבונאירמיהר'אמ'בניוארור'המןארורפארמה

אתמזכירכשהקב"המצינולויר'בשםברכיהקושטא

אתמזכירשהקב"הכיוןמצינואמ'לויור'חלבור'בשםברכיהפארמה

ישראלכל  ואלאליאיןיברךזכרנוייטעמיהומהמברכןישראלקושטא

ישר'כלאלאליאיןיברךזכרנוייטעםוזהמברכוישר'פארמה

המכסהאמרוייאביןר'בשםהונאר'מניןואחדאחדכלקושטא

המכסהאמרוייאביןר'בשםהונאר'מנייןויחידיחידכלפארמה

ויאמראלאלמימראקרייאצריךהוהלאוגו'מאברהםאניקושטא

ויאמראםכילמימרצריךהיהלאמאברהםאניפארמה

אנימההקב"האמ'אלאוגו'רבהכיועמורהסדוםזעקתייקושטא

פארמה

הדאאודיעוכךואחראברכואלאמברכוואיניהצדיקאתמזכירקושטא

הד"ההודיעוכךואחרמברכוהריניאלאמברכוואינוהצדיקאתמזכירפארמה
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מהוגו'בוונברכוועצוםגדוללגוייהיההיוואברהםככתיבהואקושטא

גדוללגוייהיההיוואברהםדכת'פארמה

חלקיהור'פנחסר'וגו'ועמורהסדוםזעקתייויאמרכתיבקושטא

פארמה

חלקיהור'פנחסר'מכירי נחום

וזרעאגדןשלאוצרותשנילושהיהלמלךסימוןר'בשםקושטא

וזרעדגןשלאוצרותשנילושהיולמלךמשלסימוןר'בשםפארמה

וזרעדגןשלאוצרותשתילושהיולמלךמשלסימוןבר'מכירי נחום

סיפיגידיכולהועלתהשני'אתוזרעאגדןכולהועלההראשונהאתקושטא

ספיחגידיכולוהשניתאתוזרעדגןכולהועל<<ה>>הראשונהפארמה

סיפוסופניתכולהועלההשניתאתוזרעדגןכולהועלההראשונהאתמכירי נחום

ולאייעליווצוהדכתיבזריעה  הלהןאיןהרשעיםכךסיפניםקושטא

ולאייעליךוציוהשנ'זריעהלהםאיןהרשעיםכךפונותספיחפארמה

לאייוצוהשנ'זריעהלהםאיןהרשעיםכךמכירי נחום

לצדקהלכםזרעודכתיבזריעהלהםישהצדיקיםאבלעודמשמויזרעקושטא

לצדקהלכםזרעודכת'זריעהלהםישאבליזרעפארמה

לצדקהלכםזרעושנ'זריעהלהםישהצדיקיםאבלעודמשמךיזרעמכירי נחום

מדכריןושחקיןמדכריןומניחיןמדכריןשמעוןר'אמרחסדלפיקצרוקושטא

מדבריןושוחקיןמדבריןומניחיןמדבריןלקישרישאמפארמה

חסדלפיקצרומכירי נחום

עכןוילכדושחקיןמדכריןיהודהלמטהחורבןאוריבןובצלאלומניחין  וקושטא

עכןושוחקיןמדבריןיהודהלמטהחורבןאוריבןבצלאלומניחיןפארמה

מדכריןיהודהלמטהזרחבןזבדיבןכרמיבןקושטא

מדבריןכרמיבןפארמה

לפיכךלשילהלהעלותןישראלאתלשמעבשבילאחרתבדרךעולהקושטא

לפיכךכדלעילכו'ישר'אתפארמה
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ויהיהרמתיםמןאחדויהימייחסוהכתו'קושטא

יודןר'אמ'הרמתיםמןאחדאישויהיאו'הכת'פארמה

הרמתיםמןצדיקיםואחדכשלשיםשקולהזהכלשוןשנ'מקוםכלאישקושטא

הרמתיםמןצדיקיםואחדבשלשיםשקולהזהבלשוןשנ'מקוםכלפארמה

צופיםדשמואלוחדאדדודחדאהינוןרמיןתרתיןאמראלעזרר'קושטא

צופיםדשמואלוחדאדידיהחדאאישרמאתרתיןמןאליעזרר'פארמה

אלקנהושמוצופיםמאתיםלושהעמידהריוחנןר'אמרקושטא

אלקנהושמוצופיםמאתיםלושהעמידיוחנןא"רפארמה

ייושמיילקוט בראשית ד

ייושמיילקוט בראשית א

אלקנהושמוילקוט שמואל

בןשבעשמוגליתשמונבלשמםקודמיןהרשעיםקושטא

בןשבעשמוגוליתשמונבללשמוקוראיןהרשעיםפארמה

בןשבעשמונבללשמןק[.]דמיןהרשעיםלהםנודעתילאילקוט בראשית ד

בןשבעשמונבללשמןקודמיןהרשעיםלהםנודעתילאילקוט בראשית א

בןשבעשמונבללשמםקודמיןהרשעיםילקוט שמואל

ישיושמואלקנהושמוקודמיןשמןהצדיקיםאבלשמובכריקושטא

אלקנהושמושנ'לשמוקוראיןהצדיקיםאבלשמובכריפארמה

אלקנהושמושנ'קודמיןשמםהצדיקיםאבלשמובכריילקוט בראשית ד

אלקנהושמושנ'קודמםשמןהצדיקיםאבלשמובכריילקוט בראשית א

אלקנהושמוקודמםשמםהצדיקיםאבלשמובכריילקוט שמואל

נודעתילאייושמילבוראןדומיןאלקנהושמומרדכיושמובעזושמוקושטא

נודעתילאייושמילבוראןדומיןמרדכיושמובועזושמופארמה

נודעתילאייושמילב[.] וראםדומיםמרדכיושמובועזושמוילקוט בראשית ד

נודעתילאייושמילבוראןדומיןמרדכיושמובועזושמוילקוט בראשית א

ייושמילבוראםדומיןמרדכיושמובועזושמוילקוט שמואל

אמריצחקר'לבןושמואחולרבקהוהכתיבליהמתיביןלהםקושטא

אמ'יצחקור'לבןושמואחולרבקהליהמותביןלהםפארמה
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לבןושמווהכתיבהתיבוןלהםילקוט בראשית ד

להםילקוט בראשית א

אחאומריצחקרלבןושמואחולרבקהוהא כתיבמיתיביןילקוט שמואל

שמואלובניהתיבון  כברשעמלובןאמרברכיהור'פראדוכסיםקושטא

שמואלובנימתיביןברשעמלובןאמ'ברכיהור'פרדות סוספארמה

ברשעמלובןאומרברכיהר'פרדכסוסילקוט בראשית ד

שמואלובניכתיבוהאמיתיביןברשעמלובןאומרברכיהר'פרדיכוסשלילקוט שמואל

אמריןרבניןסימוןביר'יהודהור'רבניןואביהושניהבכורקושטא

אמריןרבנןסימוןר'בשםואביהיואלהבכורפארמה

אמריןרבניןואביהיואלהבכורילקוט שמואל

כשנתנואמרסימוןבר'יהודהור'רשעזהאףרשעזהמהקושטא

כשנתנואו'יודןור'רשעזהאףרשעזהמהפארמה

כשנשתנוסימוןבר'יודהר'רשעזהאףרשעזהמהילקוט שמואל

יואלאלהיהאשריידברהקדשלרוחזכוטוביםלמעשיםקושטא

יואלבימיהיהאשריידברהקודשלרוחזכוטוביםלמעשיםלבןפארמה

יואלאלהיהאשריידברהקדשלרוחזכוטוביםלמעשיםילקוט שמואל

ר'פלאטינילשוןאמרלויבןיהושער'אפרתיפתואלבןקושטא

`פלא  טינילשוןלויבןיהושער'אפרתיפתואלבןפארמה
ר'פלטי  אניאמ'לויבןיהושער'אפרתיוגו'ילקוט שמואל

אפרתיאחרדבראיוגיניטטאטיאמרנחמיהביר'יהושעקושטא

אפרתיד"אטס>אטו>סטגשםאבנחמיהבר'יהושעפארמה

בנימוסמוכתראמ'נחמיהבר'יהודהילקוט שמואל

מןפטירתובשעתיעקבמאבינואפריםשנתעטרעטרהפנחסר'אמרקושטא

מןפטירתובשעתאבינומיעקבאפריםשנתעטרעטרהפינחסא"רפארמה

מןפטירתובשעתיעקבמאבינואפריםנתעטרעטרהאמפנחסר'ילקוט שמואל

שבבניומשובחמעולהישיבהשבטראשבניאפריםלואמ'העולםקושטא

שבבנייומשובחמעולםישיבהראששבטראשבנואפריםלואמהעולםפארמה

שבבניומשובחמעולהשבטראשישיבהראשאפריבניא"להעולםילקוט שמואל
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נבטבןוירבעםאפרתיצוףבןתהובןשמךעלנקראיהאקושטא

נבטבןוירבעםאפרתיצוףבןתחובןשמונקראוהואפארמה

אפרתיצוףבןתוחובןשמךעלנקראיםיהיוילקוט שמואל

ודודאפרתיקושטא

ודודאפרתיפארמה

ירבעםאפרתיאישבןודודילקוט שמואל

חנההאחתשםנשיםשתיולואפרתיאישבןקושטא

נשיםשתיולואפרתיאישבןפארמה

נשיםשתיולואפרתיםוכליוןמחלוןאפרתינבטבןילקוט שמואל

לויר'בשבחופותחהכתוביצחקרביבשםחגירביקושטא

לויר'בשבחווחותםבשבחופותחהכהןיצחקר'בשםחגויר'פארמה

לויר'בשבחווחותםבשבחופותחהכתוביצחקר'בשםאמיר'ילקוט שמואל

גנאוומזכירבשבחופותחהכתובאמרחנינאר'ברחמאר'בשםקושטא

בגנאווחותםבשבחופותחאו'חנינאר'בשםפארמה

גנותוומזכירבשבחופותחהכתובחנינאברלחמאר'בשםילקוט שמואל

האישועלהבשבחוופותחוחוזרומזכירבשבחפותחהכתו'אמריןורבניןקושטא

האישועלהבשבחוומסייםגנאוואדכירבשבחאמריןורבנןפארמה

נתעלהבעירונתעלהבחצירואישנתעלהבביתואישנתעלהמעירו?ההואקושטא

נתעלהבעירונתעלהבחצירונתעלהבביתונתעלהמעירוההואפארמה

נתעלהבעירונתעלהבחצרונתעלהבביתונתעלהההואילקוט שמואל

זהימימהמימיםמעצמואלאהיהלאעילויוכלישראלבכלקושטא

היהזהימימהמימיםמעצמואלאהיהלאעילויוכלישראלבכלפארמה

זכותישראלכלמעלהשהיהאלקנהקושטא

פארמה
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וכו'אלאאחרתבשנהעולההיהזובשנהעולהשהיהבדרךולאקושטא

פארמה

יצחקר'בשםמדיאבראבאר'לייולזבוחלהשתחוותקושטא

יצחקר'בשםמסאבראבאר'ולזבוחלהשתחוותפארמה

יצחקר'בשםייסאבראבאר'ולזבוחלהשתחוותעצמומשלילקוט שמואל

ולזבוחכךואחרלהשתחוותדכתי'הקרבנותמןגדולההתפלהקושטא

פארמה

לזבוחואח"כלהשתחוותדכתיבהקרבנותמןגדולההתפלהילקוט שמואל

ויזבחעצרתשליומאזהאמרלויבןיהושער'היוםויהיקושטא

ויזבחעצרתשלהיוםזהאמ'לויבןיהושער'היוםויהיפארמה

עצרתשליומוזהאומרלויבןיהושער'היוםויהיילקוט שמואל

חולקיןמנותמהומנותובותיהבניהולכלאשתולפננהונתןאלקנהקושטא

חלקיםמנותמהומנותוגו'אלקנהפארמה

כנגדאפיםיפותפניםבסברבכפליםאפיםאחתמנהיתןולחנהקושטא

כנגדיפותפניםבסבראפיםבכפליםאפיםאחתמנהיתןולחנהפארמה

כנגדיפותפניםבסבראפיםבכפליםאפיםאחתמנהיתןולחנהילקוט שמואל

וייאהבחנהאתכילמהאפיםאחרדברוילדיהפננהקושטא

וייאהבחנהאתכילמהאפיםאמאחאר'וילדיהפנינ  הפארמה

וילדיהפנינהילקוט שמואל

הותמהומכעסתוחוזרתמכעסתכעסגםצרתהוכעסתהרחמ'סגרקושטא

הותמהומכעסתוחוזרתמכעסתכעסגםצרתהוכעסתהרחמהאתסגרפארמה

הוותמהומכעסתוחוזרתמכעסתכעסגםצרתהוכעסתהילקוט שמואל

אמרהרעימהבעבורחלוקולתנינאסודררבהלברייךזבנתלהאמרהקושטא

אמ'הרעימהבעבורחלוקולתנזינאסודרוברךובנתאמראפארמה

וחלוקוכתונתסודררבהלברךזבנתלהאמרהילקוט שמואל

ישוכיעליהמתרעמיםאתםמההקב"האמרלקישבןשמעוןר'קושטא

ישוכיעליהמתרעמיןאתםמהלקישרישפארמה
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וגו'חנהאתייפקדכילפקדהעלימטרבלארעמי'קושטא

חנהאתייפקדכילפוקדהעלימטרבלארעמיםפארמה

שהואמיאמריןרבניןייביתעלותהמדיבשנהשנהיעשהוכןקושטא

שהואמיאמריןרבנןפארמה

חנהאישהאלקנהלהויאמרתאכליולאותבכידכתיבאוכלאינובוכהקושטא

חנהאישהאלקנהלהויאמרתאכלולאותבכהדכת'אוכלאינובוכהפארמה

אניהלאלויר'אמרוגו'תאכלילאולמהתבכילמהקושטא

אניהלאלויר'אמרתבכילמהפארמה

טובאניהלאלויר'אמרילקוט שמואל

יהאברייךלהאמראנכיהלאאלאכןכתובאינוקושטא

יהיברייךלהאמ'אנכיאלארמזכתיבאיןפארמה

יהאברייךלהאמ'אנכיאלאכאןכתיבאיןלךילקוט שמואל

אכלהאחריחנהותקםאלהיךייאנכידאתאמרכמהבחלקיךקושטא

וגו'חנהותקםאלהיךייאנכיאמרדאתכמהבחלקךפארמה

אל'יךייאנכיכמ"דבחלקךילקוט שמואל

היוםשבאותומלמדהכסאעליושבהכהןועלישתהואחריבשילהקושטא

היוםשמלמדוגו'כהןועיליפארמה

היוםשבאותומלמדיושבהכהןועליילקוט שמואל

תבכהובכה  עייעלותתפללנפשמרתוהיאגדולכהןאותומנוקושטא

תבכהובכה  ייאלותתפללנפשמרתוהיאגדולכהןמינוהופארמה

גדולכהןמינוהוילקוט שמואל

גםצרתהוכעסתהבכפליםכעסהבכפליםאשהמעשהכלקושטא

גםוכעסתהבכפליםכעסהבכפלייםזאתאשהמעשהכלפארמה

גםצרתהוכעסתהבכפליםכעסהבכפליםמעשיהכלנדרותדרילקוט שמואל

תבכהובכהבכפליםבכייתהאפיםאחתמנהיתןולחנהבכפליםמנתהכעסקושטא

תבכהובכהבכפליםבכייתהאפיםאחתמנהבכפליםומנתהכעספארמה

תבכהובכהבכפליםבכייתהאפיםאחתמנהבכפליםמנתהכעסילקוט שמואל
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ויאמרנדרותדרבכפליםנדרהתראהראהאםבכפליםראייתהקושטא

ותאמרנדרותדורבכפליםנדרהתראהראהאםבכפלייםראייתהפארמה

נדרותדרבכפליםנדרהתראהראהאםבכפליםראייתהילקוט שמואל
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