
ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ב'

וגו'מצריםמארץהמעלךאלהיךיינכיבפרשהקושטא

ואמלאהופיךהרחבצריםמארץהמעלךאלהיךייאנכיב'פרשהפארמה

כןשמתוךעשירותבמקוםעניותשואליןאיןיצחקר'בשםחגיר'קושטא

כךשמתיךעשירותבמקוםעניותשואליןאיןיצחקר'בשםחגיר'פארמה

ותאמרנדרותידרלנדרי'חנהקפצהקושטא

ותאמרנדרותדורלנדריםחנהקפצתפארמה

מכירי חבקוק

שאמרזהבשומרוןבניםשבעיםולאחאבילקוט מלכים

הואברוךהקדושלפניחנהאמרהוגומ'יראתישמעךשמעתיייקושטא

הקב"הלפניחנהאמרהיראתישמעךשמעתיייפארמה

הב"הלפניחנהאמרהיראתישמעךשמעתייימכירי חבקוק

יראתישמעךשמעתיייהכתובילקוט מלכים

יראתישמעךשמעתיייילקוט חבקוק

שנהלמאהבןלוונתתרצונךעשהאברהםהעולמי'רבוןקושטא

שנהלמאהבןלוונתתהרצונךעשהאברהםעולםשלרבונופארמה

שנהלתשעיםבןלהונתתרצונךלפניךעשתהשרההעולמיםרבוןמכירי חבקוק

שנהלמאהבןלונתתרצונךעשהאברהםילקוט מלכים

שנהלמאהבןלוונתתרצונךעשהאברהםילקוט חבקוק

והולידזרהעבודהעובדאחאבקושטא

ע"זעובדאחאבפארמה

והולידהיהע"זעובדאחאבתלדתשעיםהבתשרהואםדכתי'מכירי חבקוק

הולידע"זעובדאחאבילקוט מלכים

והוליךזרהעבודהעובדאחאבילקוט חבקוק

יראתישמעךשמעתיייבניםשבעיםקושטא

יראתישמעךשמעתיבניםשבעיםלוונתתפארמה

חייהושניםבקרביייראתישמעךשמעתיייבניםשבעיםמכירי חבקוק

בניםשבעיםילקוט מלכים

בניםשבעיםילקוט חבקוק
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שנהלתשעיםבןלוונתתרצונךעשתהשרהקושטא

שנהב שעיםל<ת>שלהונתתרצונךעשתשרהפארמה

בןואברהםדכתי'שנהלמאהבןלוונתתרצונךעשהאברהםמכירי חבקוק

שנהלתשעיםבןלהנתתרצונךעשתהשרהילקוט מלכים

שנהלתשעיםבןלונתתרצונךעשתהשרהילקוט חבקוק

בניםשבעיםמולידההיאכומריןבתאיזבלקושטא

בשומרןבניםשבעיםלהולידעתידההיאבן  מריםבתאיזבלפארמה

בניםשבעיםילדההיתהכומריםבתאיזבלוגו'שנהמאתמכירי חבקוק

הולידהכומריםבתאיזבלילקוט מלכים

בניםשבעיםהולידהכומריםבתאיזבלילקוט חבקוק

מדהג בראשית

שבעיםולאחאבכתי'קושטא

שבעיםלושהיוכשםרבאיהושעיהא"רבשומרוןבניםשבעיםולאחאבדכ'פארמה

שבעיםלושהיוכשםרבההושעיאאמ"רבניםשבעיםולאחאבדכתי'מכירי חבקוק

שבעיםלושהיווכשםבניםשבעיםילקוט מלכים

לושהיווכשםבשומרוןבניםשבעיםולאחאבדכתיבילקוט חבקוק

מהןואחדאחדוכלביזרעאלבניםשבעיםלוהיוכךבשמרוןבניםקושטא

מהןואחדאחדוכלביזרעאלבניםשבעיםלוהיוכךבשומרוןבניםפארמה

ואחדאחדוכלביזרעאלבניםשבעיםלוהיוכךבשומרוןבניםמכירי חבקוק

ואחדאחדוכלביזרעאללההיוכךבשומרוןבניםילקוט מלכים

מהםואחדאחדוכלביזרעאללוהיוכךבשומרוןילקוט חבקוק

הדאחורףשלאחתופלטיןקיטשלאחתפלאטיןלוהיהקושטא

הד"החורףשלואחדק  ט<יץ>שלשלקיןאחדפלטיןלוהיהפארמה

הה"דחורףשלואחתשלאחתפלטיןלוהיהמכירי חבקוק

הדאחורףשלופלטיןשלפלטיןלוהיוילקוט מלכים

הדאחורףשלואחדשלאחדפלטיןהיוילקוט חבקוק
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יודהרביהקיץביתעלהחורףביתוהכתידכתיבהואקושטא

יהודהר'החורףביתעלהקיץביתוהכיתיפארמה

וגומ'הקיץביתעלהחורףביתוהכתימכירי חבקוק

עלהחורףביתאתוהכתידכתיבילקוט מלכים

החורףביתעלהקיץביתוהכתידכתיבהואילקוט חבקוק

בתיםשש וספואמריןורבניןהשןבתיואבדוארבעאמרסימוןרביברקושטא

בתיםששרפואמריןרבניןהשןבתיואבדוארבעאו'סימוןבר'פארמה

וגומ'ותאמרנדרותדרלנדריםחנהקפצהכךשמתוךרביםקושטא

ותאמרנדרותדורלנדריםחנהקפצהכךשמתיךיינאםרביםפארמה

לאמרנדריעקבוידרכתיבשפתיפצואשרקושטא

לאמרנדריעקבוידרכת'ליבצרפיודברשפתיפצואשרפארמה

לאמרנדריעקבוידרמדהג בראשית

לאמרלאמרמהומצוהדנדרמאןכלהבבלייצחקרביאמרקושטא

לאמרלאמרמהומצוהבנדרזמןכלהבבלייצחקא"רפארמה

לאמרלאמרמהואעבדמצוהדנדרמאןכלהבבלייצחקר'אמרמדהג בראשית

מיכללפיכךצרתןבשעתנודריןשיהולדורותקושטא

מיכללפיכךצרתןבשעתנודריןשהיולדורותפארמה

מיכלכךלפיצרתםבעתנודריןשיהואלדורותמדהג בראשית

אשרכתיבאבהורביאמרבואלאנדרותולהאינונודרשהואקושטא

אשרכת'אבהוא"רבואלאנדרותולהואינונודרשהואפארמה

אשרדכתיבאבהור'אמרביעקבאלאנדרותולהאינונודרשהואמדהג בראשית

אלאכןאומראינוישראללאביריעקבלאבירנדרליינשבעקושטא

אלאכאןכת'איןישר'לאביריעקבלאבירלאמרנדריינשבעפארמה

נדרליינשבעמדהג בראשית
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עלהעםוישמחוכתובאידירביבשםחונאורבייעקבלאבירקושטא

עלהעםוישמחוכת'לויר'בשםהונאר'יעקבלאבירפארמה

עלהעםוישמחודכתיבאמראידיר'בשםחונארביעקבלאבירמדהג בראשית

במצותעסוקיםשהיוידיעלוגומ'לייהתנדבושלםבלבבכיהתנדבםקושטא

במצותעוסקיןשהןידיעלוגו'לייהתנדבושלםבלבבכיהתנדבפארמה

במצותעוסקיןשהיוידיעלהתנדבםמדהג בראשית

ייאתדודויברךבתריהכתיבמהשמחובידםועלתהנדבהקושטא

בעתייאתדודויברךבתריהכת'מהושמחובידןעלתהנדבהפארמה

ביתמכירי חבקוק

ייאתדודויברךבתריהכתיבומהושמחובידםעלתהנדבהמדהג בראשית

יצחקאברהםאלהיייאתהברוךדודויאמרהקהלקושטא

אבינוישר'אלהיייברוךדודויאמרהקהלפארמה

אלהיאבינוישראלאלהיייאתהברוךדודויאמרהקהלמדהג בראשית

אפילויודןרביאמראבינוישראלאלהיאלאכתובאינוקושטא

אפילויודןא"ראבינוישר'אלהיאלאכת'איןפארמה

אפלויודןר'אמראבינוישראלאלהיאלאכת'איןאבינויעקבמדהג בראשית

וידראלאכןאינוישראלוידרוכלוםחסירהלאאתרהמןקושטא

וידראלאכאןכת'איןישר'וידרוכלוםחסירהלאאתריהמןפארמה

וידראלאכת'איןישראלוידרוכלוםחסרהלאאתרהמןמדהג בראשית

ונשתכרונדרושניםוהפסידונדרושניםנדרונדריםארבעהסבאישראלקושטא

ונשתכרונדרוושניםוהפסידונדרושניםנדרוארבעהסבאישר'פארמה

נשתכרוושניםהפסידושניםנדרוארבעהותניאישראלמדהג בראשית

ונשתכרונדרווחנהישראלוהפסידונדרו  הויפתחיעקבקושטא

ונשתכרונדרווחנהישר'והפסידונדרוויפתחיעקבפארמה

חנההקב"הלהאמרונשתכרונדרווחנהישראלוהפסידונדרוויפתחיעקבמדהג בראשית
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קושטא

פארמה

מכירי חבקוק

ילקוט מלכים

ילקוט חבקוק

להימןבניםאלהכלהואהדאבחיילותיךמרבהשאניחייךבחיילותירביתמדהג בראשית

תנינןתמןביתךבירכתיפוריהכגפןאשתךותאמרנדרותדורקושטא

תנינןתמןביתיךבירכתיפוריהכגפןאשתךותאמרנדרותדרפארמה

תנינןתמןפוריהכגפןאשתךילקוט מלכים

תנינןתמןהמלךחוזהמדהג בראשית

ישאדוםשיינהגפןויששחורשיינהגפןישכגפניםבבתוליםנשיםקושטא

ויששחורשיינהוישאדוםשיינהישבבתוליםנשיםפארמה

יששחורשיינהגפןוישאדוםיינהגפןישכגפניםבתולותנשיםילקוט מלכים

יששחורשיינהגפןוישאדוםשיינהגפןישכגפניםבבתוליםנשיםמדהג בראשית

כליודהרביאמרמועטשיינהגפןישמרובהשיינהגפןקושטא

כליודהר'אממועטשיינהגפןוישמרובהשיינהגפןפארמה

כליודהא"רמועטשיינהגפןוישמרובהיינהגפןילקוט מלכים

כלאומריודהר'ממועטשיינהגפןוישמרובהשיינהגפןמדהג בראשית

באשהמעשהטורקטיזוייןבהושאיןייןבהישגפןקושטא

באשהומעשהדורקטיזוייןבהושאיןייןבהישגפןפארמה

באשהמעשהטרוקנוזוייןבהושאיןייןבהשישגפןילקוט מלכים

שמהדורקטיייןבהושאיןייןבהישגפןמדהג בראשית

בתוליםלהנמצאוולאיוסירביברישמעאלרבילפנישבאתאחתקושטא

בתוליםבהמצאוולאיוסיבר'ישמעאלר'לפנישבאתהאחתפארמה

בתוליםלהמצאוולאיוסיבר'ישמעאלר'לפנישבאתא'ילקוט מלכים
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לוידרביחתניהזבדיהר'בישראלירבוכמותךלהאמרהחרדלכעיןאלאקושטא

לוידר'חתניהזכריהר'בישר'ירבוכמותךלהאמהחרדלכעיןאלאפארמה

מכירי חבקוק

דר"לחתניהזכריהר'בישראלירבוכמותךא"לחרדלכעיןילקוט מלכים

אשהכללהאמרולגנאיליהאמריןוחבריהנהוריהדסגילסמיאדצווחכאינשקושטא

אשהכלפארמה

שכללגנאי<ליה>אמריורבניןנהוריהסגילסמיאדאמ'כאינישמכירי תהלים

מועטיןשדמיהאשהכלאמרולשבחאמריוסירבימעוטיןולדיהמועטיןשדמיהקושטא

מועטיןשדמיהאשהכלאמרובשבתאו'יוסיר'מועטיןוולדיהמועטיןשדמיהפארמה

מועטיןשדמיהאשהשכללשבחאומ'יוסיר'מועטיןבניהמועטיןשדמיהמכירי תהלים

מהעליוניםאםאמרהאמררבנדרותדרהטהרותאתלטמאמצווהאינהקושטא

העליוניםמןאםאמרהאמרבנדרותדרטהרותלטמאמצוייהאינהפארמה

הטהרותאתלטמאמצויהאינהמכירי תהלים

פעמיאמ'רבכתחתוני'וארבהאפרהאניהתחתוניםמןואםאמותאניקושטא

פעמיאמרבבתחתוניםונרבהנפרהאנוהתחתוניםמןואםנמותלאאנופארמה

אתאיןלפניךשישאוכלוסיןמכלהעולמיםכלרבוןלפניואמרההיורגליםקושטא

אתהאיןלפניךשישאוכלוסיםמכללפניואמרוהיורגליםפארמה

מכירי תהלים

ורמשיםשקציםבתיכמהיצחקרביבשםחגירביאמרמהןכאחתפוקדניקושטא

ורמסיםשקציםכיתיכמהיצחקר'בשםחגויר'מהןבאחתפוקדינופארמה

שעברלולוטוסרבהזכאירביאמרמהןכאחדפוקדניאתאיןלפינךישקושטא

שעברלמלךרבהזכאיא"רמהןכאחתפוקדיניאתהאיןלפניךישפארמה
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ואתאיזילליהאמרעמיזכהליהאמרשלחנולפניפתחועלעניקושטא

ואתאיזלאמרעימיזכיליהאמ'שולחנולפניפתחועלעניפארמה

יימהןכאחתפוקדניאתאיןלפניךשישאוכלוסיןמכלליהאמראתיקושטא

ייוכו'שבראתהאוכלוסיןמכלליהאאתיפארמה

חנההואברוךהקדושלהאמרלוירביבשםדסיכניןיהושערביצבאותקושטא

לחנההקב"הלהאמ'לויר'בשםדסיכניןיהושער'צבאותפארמה

אתאלאזהבפסוקאדםקילסנילאעולםשלברייתומתחילתקושטא

אתאלאצבאותייזהבפסוקשכחנילאעולםשלבירייתומתחילתפארמה

פקדתיצבאותייאמרכהדכתיבהואהדאבוופותחעומדשבנךחייךקושטא

פקדתיצבאותייאמרכהכןפותחשבניךחייךפארמה

אמרלויבןיהושערביאמרלישראלעמלקלךעשהאשראתקושטא

אמלויבןיהושעא"רוגו'פארמה

א"לב"לאר"יילקוט שמואל

אמרילקוט דברי הימים

ואניבחיילותירביתהאתחנההואברוךהקדושלהקושטא

ואניבחלייותייריביתאתחנהלהפארמה

אניאףבחיילותיהרביתאתחנההב"הילקוט שמואל

אניאףצבאותיישאמרתבחיילותירביתאתלחנההואברוךהקדושילקוט דברי הימים

קרןלהריםהאלהיםבדברהמלךחוזהלהימןבניםאלהכלבחיילותיךארבהקושטא

קרןלהריםהאלהיםבדבריחוזהלהימןבניםאלהכלבחלייותיךמרבהפארמה

קרןלהריםהאל'יםבדברהמלךחוזהלהימןבניםאלהכלדכתיבחיילותיךארבהילקוט שמואל

שנאמרחיילותייךמרבהילקוט דברי הימים
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שלשובנותעשרארבעהבניםלהימןהאלהיםויתןקושטא

שלשובנותעשרארבעהבניםאלהיםלוויתןפארמה

בנותושלשבניםעשרארבעהלהימןהאל'יםויתןוכתיבילקוט שמואל

בנותושלשעשרארבעהבניםלהימןייויתןילקוט דברי הימים

תראהבעיבוריראהאםבעיבוריתראהבצעריראהאםתראהראהאםקושטא

תראהאםבעיבוריתראהבצעריראהאםתראהראהאםפארמה

תראהבעבוריתראהבצעריראהאםד"אילקוט שמואל

אמרהתראהלאוואםיפההריראהאםאחארביאמרבלידתיקושטא

אמרהתראהלאואםיפההריתראהראהאםאחאר'אמ'בלידתיפארמה

וגומ'האשהנטמאהלאואםבתורהכתבהואברוךהקדושלפניחנהקושטא

ונקתהנטמאהלאאםבתורתךכתובהקב"הלפניחנהפארמה

אמרבןויולדתלאלקנהומקנאהולכתאניהריקושטא

א"רבןויולדתוכו'אלקנהבפניומסתתרתהולכתאניהריזרעונזרעהונקתהפארמה

החלהועלהנדהעלמצוותהנשיםמצותשלשעלנחמןברשמואלרביקושטא

החלהועלהנדהעלמיתותנשיםמצותשלשעלנחמניבןשמואלפארמה

אתתשכחואלבזכריםוזכרתניבכולםאמתךאניאיןהנרהדלקתועלקושטא

תשכחולאנזכריםוזכרתניבכולםחסירהאמתךואיןהנרהדלקתועלפארמה

אנשיםלוירביבשםדסיכניןיהושערביאנשיםזרעלאמתךונתתבנקבותאמתךקושטא

אנשיםזרעלאמתךונתתבנקיבותאמתךפארמה

זרעלאמתךונתתאחרדברלסריסולאלקוףלאדומיןפניהןיהושלאקושטא

זרעלאמתךונתתד"אלסריסולאלקוףלאדומיםפניהםיהושלאפארמה
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נחמןברשמואלרביאמרבןויולדתלאלקנהומקנאהולכתאניקושטא

נחמניבןשמואלא"רבןויולדתוכו'אלקנהבפניומסתתרתהולכתאניפארמה

איןהנרהדלקתועלהחלהועלהנדהעלמצוותהנשיםמצותשלשעלקושטא

ואיןהנרהדלקתועלהחלהועלהנדהעלמיתותנשיםמצותשלשעלפארמה

ונתתבנקבותאמתךאתתשכחואלבזכריםוזכרתניבכולםאמתךאניאיןקושטא

ונתתבנקיבותאמתךתשכחולאנזכריםוזכרתניבכולםחסירהאמתךואיןפארמה

פניהןיהושלאאנשיםלוירביבשםדסיכניןיהושערביאנשיםזרעלאמתךקושטא

פניהםיהושלאאנשיםזרעלאמתךפארמה

אנשיםזרעלאמתךונתתאחרדברלסריסולאלקוףלאדומיןקושטא

כמהחכמיםאנשיםזרעלאמתךונתתד"אלסריסולאלקוףלאדומיםפארמה

היךנבוניםאנשיםחכמיםאנשיםקושטא

כד"אנבוניםאנשיםחכמיםאנשיםלכםהבואמ'דאתכמהחכמיםפארמה

חכמיםאנשיםכד"אחכמיםאנשיםילקוט שמואל

אנשיםבמחנהאנשיםשניוישארואמרדא'מהקושטא

אנשיםבמחנהאנשיםשניוישארופארמה

אנשיםבמחנהאנשיםשניוישארונביאיםאנשיםונבוניםחכמיםאנשיםילקוט שמואל

אנשיםבאנשיםבאזקןשאולוהאישאמ'דאתמההיךגדוליםאנשיםקושטא

אנשיםבאנשיםבנוגדולשאולבימיוהאישכד"אגדוליםאנשיםפארמה

באנשיםבאשאולבימיוהאישגדוליםאנשיםילקוט שמואל

אתלמהלחנהאמרוצדיקיםכלםועמךאמ'דאתמההיךצדיקיםאנשיםקושטא

אתלמהלחנהאמרוצדיקיםכולםועמךכד"אצדיקיםאנשיםפארמה
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ברוךהקדוששללשמושהןלהןאמרהוצדיקיםוגדוליםונבוניםחכמיםאנשיםשואלתקושטא

הקב"השללשמושהםלהםאמרהצדיקיםגדוליםנבוניםחכמיםשואלתפארמה

וחמתיהחדעברלמלךעטרהועושהיושבלאחדלוירביאמרקושטא

חזייהדודעברלמלךעטרהועושהיושבשהיהלאחדמשללויר'אמ'פארמה

לואמרעושהאנילמלךעטרהלואמרעושהאתהמהלואמרקושטא

לואמעושהאנילמלךעטרהלואמעושהאתה><מה.לואמפארמה

שהואלמהבהקבעומרגליותטובות  מאבניםבהלקבועיכולשאתמהכלקושטא

שהיאלמהבהקבעומרגליותטובותאבניםבהלקבועיכולשאתהמהכלפארמה

אנשיםשואלתאתלמהלחנהאמרוכךמלךשלבראשולהנתןעתידהקושטא

שואלתאתומהלחנהלהאמרוכךמלךשלבראשולהינתןעתידהפארמה

אנשיםשואלתאתלמהלחנהאמרוילקוט שמואל

הואברוךהקדוששללשמושהןלהןאמרהוצדיקיםגדוליםונבוניםחכמיםאנשיםקושטא

הקב"השללשמושהםלהםאמוצדיקיםגדוליםנבוניםחכמיםפארמה

הב"השללשמושהםלהםאמ'וצדיקיםגדוליםונבוניםחכמיםאנשיםילקוט שמואל

תנינןתמןראשועליעלהלאומורהחייוימיכללייונתתיוקושטא

תנינ'תמןוגו'חייוימיכללייונתתיופארמה

תנינןותמןראשועלעלה[.]לאומורהחייוימיכללייונתתיוילקוט שמואל

נאמרראשועליעלהלאומורהשנאמ'נהוראירביכדברישמואלהיהנזירקושטא

ונאמרראשועליעלהלאומורהשנ'נהוראר'בדברישמואלהיהנזירפארמה

נאמרראשועליעלהלאומורהשנא'נהוראיר'כדברישמואלהיהנזירמכירי ישעיהו

האמורהמורהאףנזירבשמשוןהאמורהמורהמהמורהבשמואלונאמרמורהבשמשוןקושטא

האמורהמורהאףנזירבשמשוןהאמורהמורהמהמורהכשמשוןפארמה

מורהבשמואלונאמרמורהבשמשוןילקוט שמואל
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ודםבשרשלאלאמורהאיןוהלאיוסירביאמרנזירבשמואלקושטא

ודםבשרשלאלאמורהאיןוהלאיוסיר'לואמנזירבשמואלפארמה

ודםבשרשלאלאמורהאיןוהלאיוסיר'א"לילקוט שמואל

כברוהלאנהוראירבילואמרקושטא

כברוהלאנהוראיר'לוואמעלוהיתיהוילאאינשומרוותדמתרג'כמהפארמה

כברוהלאנהוראיר'א"לעלוהיתהאלאאינשאומרוותדמתרגמי'ילקוט שמואל

שלמורהעליוהיהכברוהרגנישאולוישמעאלךאיךשמואלויאמרנאמרקושטא

שלמוראעליוהיהכברוהרגנישאולושמעאלךאיךנאמרפארמה

שלמוראעליוהיהכברוהרגנישאולושמעאלךאיךנאמרילקוט שמואל

מהושיתשמיריראתשמהתבאלאכתיבאימירביאמרודםבשרקושטא

מהושיתשמיריראתשמהיבאלאכת'אמיר'אמ'ודםבשרפארמה

מהושיתשמיריראתשמהתבואלאכתיבלויא"רודםבשרילקוט שמואל

אלאמידחללאשעראהדיןאףפרזלאמןאלאמידחללאסורההדיןקושטא

אלאמדחלאלאטינראהדיןאףפרזלאמןאלאמדחלאלאשדההדיןפארמה

אלאפחד'לאמוראהדיןאףמפרזלאאלאמפחדאלאמוראהדיןילקוט שמואל

רביבשםחייארביוגומ'ייאללהתפללהרבתהכיוהיהפרזלאמןקושטא

ר'בשםחייאר'וגו'להתפללהרבתהכיוהיהפרזלאמןפארמה

ר'בשםחייאר'להתפללהרבתהכיוהיהמפרזלאילקוט שמואל

מיכאןהרבתהכיוהיהמאיררביבשםחלפתאבןשמעוןורבייוחנןקושטא

יוחנןפארמה

מכאןמאירר'בשםחלפתאברבשםשמעוןר'יוחנןילקוט שמואל

לוידרבישיטתיהמחלפהנענהבתפילתוהמרבהכלקושטא

לוידר'שיטתומחלפיןנענהבתפילתוהמרבהכלפארמה

מותריהיהעצבבכלדכתיבלוידר'שיטתיהמיחלפאנענהבתפלההמרבהשכלילקוט שמואל
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יהושעורביפפידרבבריהאבארביאמרתמןקושטא

יהושעור'פזידרבבריהאבאר'אמ'תמןפארמה

יהושעור'פפידרבבריהאבאר'למחסוראךשפתיםודברילקוט שמואל

חנהלמחסוראךשפתיםודברמותריהיהעצבבכללוירביבשםדסיכניןקושטא

חנהלמחסוראךשפתיםודברמותריהיעצבבכללויר'בשםדסיכניןפארמה

חנהלויר'בשםדסכניןילקוט שמואל

עולםעדשםוישבשאמרהשמואלשלימיוקיצרהבתפלהשריבתידיעלקושטא

עולםעדשםוישבשאמרהשמואלשלימיוקצרהלהתפללשהרבתהידיעלפארמה

עולםעדשםוישבשנאמ'שמואלשלימיוקצרהבתפלהשרבתהע"יילקוט שמואל

חמשיםומבןדכתיבהואהדאשנהחמשיםאלאלויםשלעולמןאיןקושטא

חמשיםומנייןשנ'שנהחמשיםאלאלויםשלעולמןואיןפארמה

חמשי'ומבןדכתיבלויםשלעולמןעדילקוט שמואל

בריוסירביאמרותרתיןחמשיןאינוןוהאוגומ'העבודהמצבאישובשנהקושטא

בריוסיר'אמותרתיןחמשיןאינוןוהאוגו'העבודהמצבאישובשנהפארמה

בריוסיא"רותרתיןחמשיןאינוןוהאהעבודהמצבאישובשנהילקוט שמואל

ייאתלאהבהכתיבלבהעלמדברתהיאוחנהשגמלתושתיםאביןרביקושטא

ייאתלאהבהכת'לבהעלמדברתוחנהשגמלתושתיםאבאפארמה

שגמליתושתיםאביןילקוט שמואל

תפלהזוזואיבלבעבודהישוכילבבכםבכלולעבדואלהיכםקושטא

תפילהזואיזואלאבלבעבודהישוכילבבכםבכלולעובדואלהיכםפארמה

בבבלפולחןישוכיבתדירהליהפלחאנתדיאלהךודכותהקושטא

בלבשפולחןוכיישיזבינךהואפתדיראליהפלחדאנתאלהיןודכותיהפארמה

פירששירצהרוחלכלמתפללאדםיהאיכולתפילהזוזוזואיקושטא

תפילהזואלאפארמה
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שעהבכלמתפללאדםיהאיכולירושלםנגד  רבעליתיהליהפתיחןוכויןבדניאלקושטא

שעהכלמתפללאדםיהייכולפארמה

מכיוןיכולברכוהיעלבריךהוהביומאתלתאוזימניןבדניאלפירששירצהקושטא

מיכווןיכולוגו'ביומאתלתיןוזימניןדניאלפירששירצהפארמה

יכולדנאקדמתמןעבידדהוהקבלכללומרתלמודלבבלשבאקושטא

יכולדנאקדמתמןעבידדהוהקובילכלת"להתחיללבבלשבאפארמה

אשיחהוצהריםובוקרערבבדודפירשכאחתשלשתןמתפללאדםיהאקושטא

וצהריםובקרערבדודפירשכברביחדתפילות>שלשה>מתפללאדםיהיפארמה

מדברתהיאוחנהבחנהפירשבתפילתוקולומגביהאדםיהאיכולוגומ'קושטא

מדברתוחנהבחנהפירשכברבתפילתוקולומגביהיהאיכולוגו'פארמה

לאוקולהנעותשפתיהרקלומרתלמודבלבמהרהריהאיכוללבהעלקושטא

נעותשפתיהרקת"לבלבהרהריכוללבהעלפארמה

להתפללאסורשהשיכורמכאןלשכורהעליויחשבהישמעקושטא

חנינאבר'יוסיר'אמ'להתפללאסורשהשיכורמלמדלשכורהעליויחשביהפארמה

קושטא

שהתפילהמיכאןלבהעלמדברתוחנהדבריםארבעהלמדאתהההואהמקוםמןפארמה

קושטא

ישמעלאוקולהשפתיולנענעצריךשהמתפללמיכאןנעותשפתיהרקכוונהצריכהפארמה
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קושטא

ר'לבהעלמדברתהיאוחנהבתפילתוקולולהגביהשלאצריךאדםמיכאןפארמה

קושטא

שלרבונולפניואמרוליבאעיסקיעלזימראבןיוסיר'בשםאלעזרפארמה

קושטא

לשמועאזניםלראותעיניםבראתלבטלהבראתלאבאדםשבראתאיבריםכלעולםפארמה

קושטא

דדיםלהלךרגליםלשמשידיםיועצותכליותלהביןלבלחתךשפתיםלהריחחוטםפארמה

קושטא

אלעזרר'בהןמניקוואניליתןבהןלהניקלאבראתלמההללופארמה

קושטא

דינוגזרלוקורעיןבתעניתבשבתהשרויכלזימראבןיוסיר'בשםפארמה

קושטא

בתעניתישבתקנתוומהשבתשלתענוגממנוונפרעיןוחוזריןשנהשבעיםשלפארמה

קושטא

ובכהייאלותתפללוכת'מעלהכלפידבריםהניחהאלעזרא"רבשבתבאחדפארמה
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קושטא

ירמיהר'מעלייךיינךהסיריתשתכריןמתיעדעלילהויאמרתבכהלאפארמה

ירמיהר'תשתכריןמתיעדעליאליהויאמרמכירי ישעיהו

שמעילכןטעמיהומהקושטא

שמעהטעםומהלהתפללאסורהדרךמןהבאאו'אבאברפארמה

שמעילכןטעםמאילהתפלללואסורהדרךמןהבאאמ'אבאברמכירי ישעיהו

אליעזרורבייוחנןורביזריקארביוגומ'ענייהזאתנאקושטא

אליעזרור'יוחנןורביזריקאר'מייןולאושיכורהענייהזאתנאפארמה

אליעזרור'יוחנןור'זריקאר'מייןולאושכורתענ יהזאתנאמכירי ישעיהו

אלאמסתבראולאלהורותאסו'המיצראמריןהגלילייוסירבישלבנוקושטא

אלאמסתבראולאלהורותאסורהמיצראו'הגלילייוסיר'שלבנופארמה

אלאמסתבראולאלהורותלואסורהמצרהגלילייוסיר'שלבנומכירי ישעיהו

בראבאוגומ'זאתנאשמעילכןהדאמןקושטא

בראבאוגו'ושכורהענייהזאתנאשמעולכןהכאמןפארמה

מייןולאושכורתעניהזאתנאשמעילכןהדאמןמכירי ישעיהו

יתפללאלשכורתחנוניםתפילתוהתפללואםיתפללאלשתויאמרהונארבקושטא

יתפללאלשיכוררחמיםתפילתוהתפללואםיתפללאלשתויאו'הונארבפארמה

רביעיתשכורמרביעיתפחותשתוישכורואי זהושתויאי זהוגידופיםתפילתוהתפללואםקושטא

רביעיתשיכורמרביעיתפחותשתוישיכורואיזהושתויאיזהוגידופיםתפילתוהתפללואםפארמה

אדנילאותאמרחנהותעןהמלךעםלדבריכולשאינוכלאמריןתמןקושטא

אדנילאותאמרחנהותעןהמלךאללדבריכולשאינוכלאמריןתמןפארמה
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חגירבימתקשהצרתיכנגדמתקשהרוחיאנכירוחקשתאשהקושטא

חגיר'ביומתקשאצרתיבימתקשאאנכירוחקשתאשהפארמה

חגיר'בימתקשהצרתיכיאנכירוחמכירי ישעיהו

שרהכגוןאנימתנותיהןאתלקבלקשותשהןמאותןיצחקרביבשםקושטא

שרהכגוןמתנותיהלקבלקשותשהןמאותואו'יצחקר'בשםפארמה

שרהכגוןאנימתנותיהלקבלשקשיםמאותםיצחקר'בשםילקוט שמואל

זהושכרחדשזהייןשתיתילאושכרייןוחברותיהקושטא

זהושכרחדשזהייןשתיתילאושכרייןוחברותיהפארמה

ישןולאחדשלאושכרייןוחברותיהילקוט שמואל

אתתתןאליילפנינפשיאתואשפוךשתיתילאומזהמזהישןקושטא

אתתתןאליילפנינפשיואשפוךישןפארמה

אתתתןאלילקוט שמואל

דברתיוכעסישיחימרובכיקמיהתרפישניאלבליעלבתלפניאמתךקושטא

וגו'שיחימרובכיקדמהתרפישניאלבליעלבתלפניאמתךפארמה

קדמהתרפיסניאלבליעלבתלפניאמתךילקוט שמואל

דברתיוזמרימיליסוגימןאחאדרביבריהחננאר'אמרהנהעדקושטא

דברתיוזמרתמילויסגיאותאחאדר'בריהחנינאראמ'פארמה

מןשלמאהדיןלהאמרלשלוםלכיויאמרעליויעןהנהעדקושטא

מןשלמאלשלוםלכילהויאמרעליויעןהנהעדפארמה

מןשלמאלשלוםלכיויאמרעליויעןילקוט שמואל

אמרכתי'שלתךשאלתךאתיתןואלדיברייךמןשלמךברםדידיקושטא

אמכת'שלתךשאלתךאתיתןישר'אלהיברייךמןשלמאדידיפארמה

א"לכתיבשלתךאתיתןישראלואלדיברייךמןשלמאדידיילקוט שמואל
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לשלולעתידהואשללהרבהלהעמידעתידהשאתהזההבןלהקושטא

לשלולעתידהואשללהרבהלהעמידעתידשואלתשאתהבןלהפארמה

לשלולהואעתידשללהרבהלהעמידעתידהשאתהזההבןילקוט שמואל

פירסהלדרכהמהולדרכההאשהותלךבעיניךחןשפחתךתמצאותאמרבתורהקושטא

שפירסהלדרכההאשהותלךבעיניךחןשפחתךמצאאםותאמרבתורהפארמה

שפירשהלדרכהמהולדרכההאשהותלךבתורהילקוט שמואל

ולסריסלקוףדומיןפניהשהיומלמדעודלההיולאופניהנדהקושטא

ולסריסלקוףדומיןפניהלהשהיומלמדעודלההיולאופניהנידהפארמה

לקוףדומותפניהשהיומלמדעודלההיולאופניהנדהילקוט שמואל

ונתרפאוקושטא

ונתרפאופארמה

ונתרפאוילקוט שמואל
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