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

וגומ'לזהבוכורלכסףמצרףהרביעיתהפרשהקושטא

מהללולפיואישלזהבוכורלכסףמצרףד'פרשהפארמה

וגו'לזהבוכורלכסףמצרףמכירי משלי

מהללולפיואישלזהבוכורלכסףמצרףמדהג שמות

ישראלאתבהןלצרוףאלאמצותניתנולארבאאמרקושטא

ישר'אתבהןלצרףאלאמצותניתנולארבאמפארמה

ישראלאתבהןלצרוףאלאהמצותניתנהלאאמ'רבג1

הבריותבהםלצרףאלאייסוריןניתנולארבאמ'מכירי משלי

הבריותאתבהןלצרוףאלאמצוותניתנולאאמררבמדהג שמות

ראשונהפעםומסננולכורהזהבאתמכניסהזההצורףמה  םקושטא

ראשונהפעםומשננולכורהזהבאתמכניסהזההצורףמהפארמה

ראשונהפעםומסננולכורהזהבאתמכניסהזההצורףמהג1

ראשונהפעםומסננולכורהזהבאתמכניסהזההצורףמהמכירי משלי

ראשונהפעםומסננולכורהזהבאתמכניסהזההצורףמהמדהג שמות

הקדושכךבוריועלמעמידושהואעדושלישיתשניהקושטא

הקב"האףבוריועלמעמידושהואעדושלישיתפארמה

הקב"הכךבוריועלמעמידושהואעדושלישיתושנייהג1

הקב"הכךבוריועלמעמידושהואעדושלישיתושנייהמכירי משלי

הקב"הכךבריועלמעמידושהואעדושלישיתשנייהמדהג שמות

כחולפיואחדאחדכלהצדיקיםאתמייסרהואברוךקושטא

כוחולפיואחדאחדכלהצדיקיםאתמייסרפארמה

כוחולפיואחדאחדכלהצדיקיםאתמיסרג1

כחולפיואחדאחדכלהצדיקיםאתמיסרמכירי משלי

כוחוכפיואחדאחדכלהצדיקיםאתמיסרמדהג שמות
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ד

מאברהםשנהלמאהנעניתשהיאתפלהישקושטא

שנ'מאברהםשנהלמאהנענהשהואשה <<יא>>תפילהישפארמה

מאברהםשנהלמאהשנעניתתפילהישכיצדג1

מאברהםשנהלמאהנענתשהיאתפלהישמכירי יונה

מאברהםשנהלמאהנעניתשהיאתפלהישמכירי משלי

דכתיבמאברהםשנהלמאתנעניתשהיאתפלהישמדהג שמות

יששנהמאתבןואברהםקושטא

מאתבןואברהםפארמה

ישוג'שנהמאתבןואברהםג1

ויששנהמאתבןואברהםמכירי יונה

ויששנהמאהבןואברהםמכירי משלי

ישיצחקאתלובהולדשנהמאתבןואברהםמדהג שמות

הבתשרהואםמשרהשנהלתשעיםנעניתשהיאתפלהקושטא

פארמה

הבתשרהואםמשרהשנהלתשעיםשנעניתתפלהג1

הבתשרהואםשנ'משרהשנהלתשעיםנענתשהיאתפלהמכירי יונה

הבתשרהואםמשרהשנהלתשעיםנעניתשהיאתפלהמכירי משלי

הבתשרהואםמשרהשנהלתשעיםנעניתשהיאתפלהמדהג שמות

ממשהשנהלשמוניםנעניתשהיא  כתפילהישתלדשנהתשעיםקושטא

פארמה

ממשהשנהלשמוניםשנעניתתפלהישתלדשנהתשעיםג1

ממשהשנהלשמוניםנענתשהיאתפלהישתלדשנהתשעיםמכירי יונה

ממשהשנהלשמוניםנעניתשהיאתפלהוישתלדשנהתשעיםמכירי משלי

ממשהשנהלשמוניםנעניתשהיאתפלהישתלדשנהתשעיםמדהג שמות
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ד

יששנהשמוניםבןומשהקושטא

פארמה

לשבעיםשנעניתתפלהיששנהשמוניםבןומשהג1

לשבעיםנענתשהיאתפלהויששנהשמוניםבןומשהשנ'מכירי יונה

לשבעיםנעניתשהיאתפלהויששנהשמוניםבןומשהמכירי משלי

לשבעיםנעניתשהיאתפלהיששנהשמוניםבןומשהמדהג שמות

קושטא

ישוגו'שנהפארמה

יששנהשבעיםלבבלמלאתלפיכיג1

ויששנהשבעיםלבבלמלאתלפיכישנ'מכירי יונה

ויששנהשבעיםלבבלמלאתלפיכישנ'מכירי משלי

ישאתכםאפקדשנהשבעיםלבבלמלאתלפיכימדהג שמות

ששיםבןויצחקמיצחקשנהלששיםנעניתשהיאתפלהקושטא

ששיםבןויצחקמיצחקשנהלששיםנעניתשהיאתפילהפארמה

ששיםבןויצחקמיצחקשנהלששיםשנעניתתפילהג1

שישיםבןויצחקמיצחקשנהלשישיםנעניתשהיאתפלהמכירי יונה

ששיםבןויצחקשנאמ'מיצחקשנהלששיםנעניתשהיאתפלהמכירי משלי

ששיםבןויצחקמיצחקשנהלששיםנעניתשהיאתפלהמדהג שמות

שנהלחמשיםנעניתשהיהתפילהישאותםבלדתשנהקושטא

שנהלחמשיםתפילהישוגו'שנהפארמה

שנהלחמשיםשנעניתתפלהישאותםבלדתשנהג1

שנהלחמשיםנענתשהיאתפלהוישאותםבלדתשנהמכירי יונה

שנהלחמשיםנעניתשהיאתפלהוישאותםבלדתשנהמכירי משלי

שנהלחמשיםנעניתשהיאתפלהישאותםבלדתשנהמדהג שמות
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ד

עולמןאיןעולםעדשםוישבשאמרהמשמואלקושטא

עולמןואיןעולםעדשםוישבשאמרהמשמואלפארמה

עולמואיןוהלאעולםעדשםוישבחנהשאמרהמשמואלג1

עולםואיןעולםעדשםוישבשנ'משמואלמכירי יונה

עולמםואיןעולםעדשםוישבשאמרהמשמואלמכירי משלי

ועולמןעולםעדשםוישבחנהשאמרהמשמואלמדהג שמות

וגומרשנהחמשיםומבןדכתיבשנהחמשיםאלאלויםשלקושטא

כו'שנהחמשיםאלאלויםשלפארמה

שנהחמשיםומבןדכת'שנהחמשיםאלאשללויג1

שנהחמשיםומבןדכתי'שנהחמשיםאלאלויםשלמכירי יונה

שנהחמשיםומבןשנ'שנהחמשיםאלאלוייםשלמכירי משלי

שנהחמשיםומבןשנאמרשנהחמשיםשללויםמדהג שמות

קושטא

פארמה

ג1
העבודהמצבאמכירי יונה

עודיעבודולאהעבודהמצבאמכירי משלי

שמואלחיהשנהחמשיםוכיהעבודהמצבאמדהג שמות

אביןבריוסירביאמרת   ותרתיןחמשיןאינוןוהאקושטא

פארמה

אמ'בוןביר'יוסיר'ותרתיחמשיןאינוןוהאג1

יוסיאמ"רותרתיןחמשיןאינוןוהאמכירי יונה

אביןבריוסיא"רותרתיןחמשיםאינוןוהאמכירי משלי

אמראבוןביר'יוסיר'ותרתיןחמשיןאינוןוהאמדהג שמות
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ד

שגמלתושניםקושטא

מיצחקלארבעיםשהיאתפילהישפארמה

מיצחקשנהלארבעיםשנעניתתפילהויששגמלתושתיםג1

מיצחקשנהלארבעיםנענתשהיאתפלהיששגמלתושניםמכירי יונה

מיצחקשנהלארבעיןנעניתשהיאתפלהויששגמלתושתיםמכירי משלי

מיצחקשנהלארבעיםנעניתשהיאתפלהישבהןשגמלתושתיםמדהג שמות

ישקושטא

יששנהארבעיםבןיצחקויהיפארמה

יששנהארבעיםבןיצחקויהיג1

יששנהארבעיםבןיצחקויהימכירי יונה

ויששנהארבעיםבןיצחקויהישנאמ'מכירי משלי

ישרבקהאתבקחתושנהארבעיםבןיצחקויהישנאמרמדהג שמות

שלשיםבןויוסףמיוסףשנהלשלשיםנעניתשהיאתפילהקושטא

שלשיםבןויוסףשנ'מיוסףלשלשיםנעניתתפילהפארמה

שלשיםבןויוסףמיוסףשנהלשלשיםשנעניתתפלהג1

שלשיםבןויוסףשנא'מיוסףשנהלשלשיםנענתשהיאתפלהמכירי יונה

שלשיםבןויוסףמיוסףשנהלשלשיםנעניתשהיאתפלהמכירי משלי

שלשיםבןויוסףמיוסףשנהלשלשיםנעניתשהיאתפלהמדהג שמות

נעניתשהיאתפילהישקושטא

פרעהלפניפארמה

מיעקבשנהלעשריםשנעניתתפלהישג1

מיעקבשנהלעשריםנענתשהיאתפלהישמכירי יונה

פרעהלפנימכירי משלי

מיעקבשנהלעשריםנעניתשהיאתפלהוישוגו'פרעהלפנימדהג שמות
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ד

קושטא

פארמה

שנעניתתפילהישבב<י>תיךשנהעשריםליזהג1

נעשתשהיאתפלהישבביתיךשנהעשריםליזהשנ'מכירי יונה

מכירי תהלים

נעניתשהיאתפלהוישבביתךשנהעשריםליזהדכתי'מכירי משלי

ילקוט שמואל

ישבביתךשנהעשריםליזהדכתיבמדהג שמות

קושטא

פארמה

ישהימיםכעשרתויהימירמיהימיםלעשרהג1

וישימיםעשרתמקץויהישנ'מירמיהימיםלעשרהמכירי יונה

מכירי תהלים

וישוגו'ימיםעשרתמקץויהימירמיהימיםלעשרהמכירי משלי

קושטא

פארמה

ממריםימיםלשבעהשנעניתתפלהג1

וגומ'מריםותסגרדכתי'ממריםימיםלשב<עה>נענתשהיאתפלהמכירי יונה

מחוץמריםותסגרדכתי'ממריםימיםלשבעהנעניתשהיאתפלהמכירי משלי

מדהג שמות

קושטא

ישפארמה

ישמריםהאסףעדנסעלאוהעםג1

וישמכירי יונה

וישימיםשבעתלמחנהמכירי משלי

ילקוט שמואל

מדהג שמות
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ד

ג'הדגבמעייונהויהימיונהימיםלג'קושטא

שלשההדגהבמעייונהויהישנ'ימיםלשלשהנעניתפארמה

שלשההדגבמעייונהויהימיונהימיםלשלשהשנעניתג1

שלשההדגהבמעייונהויהידכתי'מיונהימיםלשלשהנענתמכירי יונה

שלשההדגבמעייונהויהימיונהימיםלשלשהנעניתמכירי משלי

ילקוט שמואל

שלשההדגבמעייונהויהידכתיבמיונהימיםלשלשהנעניתמדהג שמות

לצאתהספיק'שלאתפילהישלילותושלשהימיםקושטא

ליצאהספיקשלאתפילהישימיםפארמה

לצאתהספיקהשלאתפלהוישלילותושלשהימיםג1

לצאתהספיקהשלאתפלהישימיםמכירי יונה

לצאתהספיקהשלאנעניתשהיאתפלהוישימיםמכירי משלי

הספיקהשלאתפלהישימיםמדהג שמות

משהאלייויאמרממשהשנעניתעדאומרהמפיקושטא

משהאלייויאמרשנ'ממשהשניעניתאומרהמפיפארמה

משהאלייויאמרממשהשנעניתעדאומרהמפיג1

משהאלייויאמ'שנ'שנענתעדאומרהמפימכירי יונה

משהאלייויאמרשנ'ממשהשנעניתעדאומרהמפימכירי משלי

משהאלייויאמרדכתיבממשהשנעניתעדאומרהמפימדהג שמות

וגומ'אליתצעקמהקושטא

ויסעוישר'בניאלדבראליתצעקמהפארמה

אליתצעקמהג1

ויסעוישראלבניאלדבראליתצעקמהמכירי יונה

אליתצעקמהמכירי משלי

תפלהישאליתצעקמהמדהג שמות
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ד

בחנהאבלקושטא

בחנהאבלפארמה

בחנהאבלג1

מכירי יונה

חנהאבללהנארפאנאאלברגענעניתשהיאמדהג שמות

רביאמרשמענולאקושטא

רישאמוגו'שמענולאפארמה

רישאמ'שמענולאג1

ר'אמרשמואללהוניתןתפלתהנעניתלכמהשמענולאמדהג שמות

דכת'ממאהלקישבןשמעוןקושטא

דכתממאהלקישפארמה

מאהאועלץדכתי'ממהלקישג1

מכירי תהלים

כמאהאוביילביעלץדכתיבממהלקישבןשמעוןמדהג שמות

נחמןברשמואלר'בשרהדכתיבתשעיםאובאברהםקושטא

ברשמואלר'תשעיםבשרהאו'מאברהםפארמה

נחמןברשמואלר'כשרהתשעיםאוכאברהםג1

ברשמואלר'ילקוט שמואל

שמואלר'כשרהכתשעיםאוכאברהםמדהג שמות

נפקדהושמוניםמאהבתיונתןרביבשםקושטא

נפקדהשנהושלשיםמאהבתאמיצחקרבפארמה

נפקדהשנהושלשיםמאהבתיונתןר'בשםג1

ונפקדההיתהשניםק"לבתאמריצחקרבילקוט שמואל

נפקדהשנהושלשיםמאהבתיונתןר'בשםמדהג שמות

התחילהאמררבותאמרחנהותתפלליוכבדשנפקדהכשםחנהקושטא

התחילהותאמרחנהותתפלליוכבדשנפקדה>>כשםחנה>>פארמה

התחילהאמרירבנןותאמרחנהותתפלליוכבדשנפקדהכשםחנהג1

יוכבדשנפקדהכשםילקוט שמואל

יוכבדשנפקדהכשםחנהמדהג שמות
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ד

אמררבובהתודותועזרא  הובהתפללודכוותהוידוייהעםדבריםסודרתקושטא

אמובהתוודותועזראובהתפללודכוותיהוידויהעםדבריםסודרתפארמה

אמ'רבוכהתודותועזראוכהתפללודכותהוידוייהעםדבריםסודרתג1

רביאמרביילביעלץוידויועםדבריםסודרהתחילקושטא

ר'אמביילביעלץוידויועםדבריםסודרהתחילפארמה

ביילביעלץוידויועםדבריםסו דרהתחילג1

א"רמכירי תהלים

כלשאיןצדיקי'שלכחןגדולאלעזרבר'ירמיהקושטא

כלשאיןצדיקיםשלכוחןגדולאבאברירמיהפארמה

כלשאיןשלצדיקיםכחןהואגדולאלעזרבןירמיהג1

שאיןצדיקי'שלכחןגדולירמיהבראלעזרמכירי יונה

כלשאיןצדיקיםשלכחןגדולאלעזרבןירמיהמכירי תהלים

כלשאיןצדיקיםשלכחןגדולאלעזרבןירמיהילקוט שמואל

בחציאלאהואברוךהקדושאתמקלסיןומלואוכולוהעולםקושטא

בחציאלאהקב"המקלסיןומלואוכולוהעולםפארמה

בחציאלאלהקב"המקלסיןומלואוכולוהעולםג1

בחציאלאלהב"המקלסיןומלואוכלוהעולםמכירי יונה

בחציאלאלהב"המקלסיןומלואוכלוהעולםמכירי תהלים

בחציאלאלהב"המקלסיןומלואוהעולםילקוט שמואל

הצדיקיםאבלהללויהיהתהללהנשמהכלהשםקושטא

הצדיקיםאבליהתהללהנשמהכלשנ'שםפארמה

הצדיקיםאבלהנשמהכלדכתי'השםג1

הצדיקיםאבלהללויהיהתהללהנשמהכלשנא'השםמכירי יונה

מקלסיןהצדיקיםאבליהתהללהנשמהכלשנא'השםמכירי תהלים

הצדיקיםאבלהללויהיהתהללהנשמהכלשנא'שםילקוט שמואל

קושטא

פארמה

ג1
מכירי יונה

קרנירמהביילביעלץבייצדיקיםרננובייצדיקיםמכירי תהלים
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ד

בייצדיקיםשמחושלםבלבהואברוךלהקדושמקלסיןקושטא

ביהצדיקיםרננושלםבשםהקב"המקלסיןפארמה

בייצדיקיםשמחושלםבשםלהקב"המקלסיןג1

שלםבשםלהקב"המקלסיןמכירי יונה

בייצדיקיםשמחושנאמ'שלםבשםלהב"המקלסיןמכירי תהלים

בייצדיקיםרננושנאמ'שלםבשםלהב"המקלסיםילקוט שמואל

בייקרנירמהביילביעלץצדיקיםרננוקושטא

קרנירמהביילביעלץבייצדיקיםשמחופארמה

באלהיקרנירמהביילביעלץבייצדיקיםרננוג1

מכירי יונה

וגו'קרנירמהביילביעלץבייצדיקיםרננומכירי תהלים

בייקרנירמהביילביעלץילקוט שמואל

היהכרםאברהםשלקרנוהםקרנותעשרקושטא

היהכרםאברהםשלקרנוהןקרנותעשרפארמה

היהכרםשלאברהםקרנוהןקרנותעשרג1

היהכרםאברהםשלקרנוהםקרנותעשרילקוט שמואל

היהכרםשנאמרשלאברהםקרנוהןקרנותעשרתניאמדהג שמות

שלקרנושמןבןבקרןלידידיקושטא

שלקרנושמןבןבקרןלידידיפארמה

שליצחקקרנועיניואתאברהםוישאשמןבןבקרןלידידיג1

יצחקשלקרןשמןבןבקרןלידידיילקוט שמואל

שנאמרשליצחקקרנושמןבןבקרןלידידימדהג שמות

שלקרנובקרניובסבךנאחזאחראילוהנהויראיצחקקושטא

שלקרנובקרניובסבךאחדאילוהנהיצחקפארמה

שלקרנובקרניובסבךנאחזאחרילקוט שמואל

קרנובקרניובסבךנאחזאחראילוהנהמדהג שמות

וקרנהפניועורקרןכיידעלאומשהמשהקושטא

קרניםפניועורקרןכיידעלאומשהמשהפארמה

קרנהפניועורקרןכימשהילקוט שמואל

קרנהפניואורקרןכיידעלאומשהשנאמרשלמשהמדהג שמות
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ד

יוסףשלוקרנולומידווקרניםתהיהכאורונוגהקושטא

יוסףשלקרנולומידווקרניםפארמה

יוסףשלקרנולומידוקרניםילקוט שמואל

שנאמרשליוסףקרנולומידוקרניםתהיהכאורונגהמדהג שמות

כהונהשלוקרנהקרניוראםוקרנילוהדרשורובכורקושטא

כהונהשלקרנםקרניוראםקרנופארמה

כהונהשלקרנהקרניוראםוקרניילקוט שמואל

שלכהונהקרנהקרניוראםוקרנימדהג שמות

לאביוניםנתןפזרקושטא

בכבודתרוםוקרנםלעדעומדתצדקתםלאביוניםנתןפזרפארמה

בכבודתרוםקרנולעדעומדתצדקתולאביוניםנתןפזרילקוט שמואל

בכבודתרוםקרנולאביוניםנתןפזרשנאמרמדהג שמות

חוזהלהימןבניםאלהכללויהשלוקרנהקושטא

חוזההרואהלהימןבניםאלהכללויהשלקרנהפארמה

חוזהלהימןבניםאלהכללויהשלקרנהילקוט שמואל

חוזהלהימןבניםאלהכלשנאמרשללויהקרנהמדהג שמות

נבואהשלוקרנווגו'קרןלהריםהאלהיםבדברהמלךקושטא

נבואותשלקרנהקרןלהריםהאלהיםבדברימלךפארמה

נבואהשלוקרנהקרןלהריםהאל'יםבדברהמלךילקוט שמואל

שנאמרשלנבואהקרנהקרןלהריםהאלהיםבדבריהמלךמדהג שמות

המקדשביתשלוקרנובייקרנירמהקושטא

המקדשביתשלקרנובאלהיקרנירמהפארמה

כראםותרםהמקדשביתשלוקרנובאלדיקרנירמהילקוט שמואל

שנאמרהמקדששלביתקרנובייקרנירמהמדהג שמות

עניתניראמיםמקרניקושטא

משיחוקרןוירםמשיחשלקרנועניתניראמיםוקרניפארמה

משיחוקרןוירםמשיחשלוקרנוקרניילקוט שמואל

עניתניראמיםומקרנימדהג שמות
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ד

לעמוקרןוירםישראלשלוקרנןקושטא

לעמוקרןוירםישר'שלקרנופארמה

אבאר'אמרלעמוקרןוירםדכתיבישראלקרןמדהג שמות

קושטא

פארמה

שחטאווכיוןשלישראלבראשןנתונותהיוקרנותכולהוןכהנאברמדהג שמות

קושטא

פארמה

ישראלקרןכלאףבחריגדעדכתיבהיךמהןניטלומדהג שמות

קושטא

פארמה

וכשיעשובראשהדיעשרקרניאועלדכתיבהעולםלאומותונתנומדהג שמות

קושטא

פארמה

קרניוכלדכתיבהיאהדאלמקומןמחזירןהקב"התשובהישראלמדהג שמות

קושטא

פארמה

שלעולםצדיקושגידעהקרנותאותןצדיקקרנותתרוממנהאגדערשעיםמדהג שמות

קושטא

פארמה

למקומןמחזירןמדהג שמות

אבהורביאמראויביעלפירחבקושטא

אבורי מיר'אמאויביעלפירחבפארמה

אבהוא"רבישועתךשמחתיכיאויביעלפירחבמכירי תהלים

הואברוךהקדוששללישועתושהואהמקראותמןאחדזהקושטא

הקב"השלשישועתוהמקראותמןאחדזהפארמה

הקב"השללישועתושהיאהמקראותמןא'זהמכירי תהלים

המקראותמןאחדזהילקוט שמואל
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ד

יצחקרביבשםפנחסרביישראלשלולישועתןקושטא

אמיצחקר'בשםפינחסר'ישר'שלישועתופארמה

בישועתןאמ'יצחקבש"רפנחסר'שלישראלולישועתןמכירי תהלים

ישראלשלשישועתןילקוט שמואל

אתםאלהיםאמרתיאניאלוהותנקראוקושטא

אתהאלהיםאמרתיאניאלהותנקראופארמה

אתםאלהיםאמרתיאנימדברהכתו'ישראלשלמכירי תהלים

ילקוט שמואל

הואברוךהקדוששלולישועתווגו'קושטא

הקב"השלולישועתוכולכםעליזוובניפארמה

שלהקב"הולישועתווגו'מכירי תהלים

וכןהב"השלישועתוילקוט שמואל

בישעאראנולויר'בשםפנחסרביקושטא

בישעאראנולויר'בשםפנחסר'פארמה

בישעאראנואמ'בשר"לפנחסר'מכירי תהלים

אומרהואילקוט שמואל

ומנשהובנימןאפריםלפניוגו'בחירךבטובתלראותאלהיםקושטא

ומנשהובנימןאפריםלפניוגו'ולשמחבחיריךבטובתלראותאלהיםפארמה

אלהיםמכירי תהלים

ומנשהובנימןאפריםלפניילקוט שמואל

וגומ'גבורתךאתעוררהקושטא

וגו'פארמה

מכירי תהלים

אראנודרךושםלנולישועתהולכהגבורתךאתעוררהילקוט שמואל

קושטא

פארמה

מכירי תהלים

לךיבאמלכךהנהציוןבתמאדגיליאל'יםבישעילקוט שמואל
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ד

קושטא

פארמה

מכירי תהלים

הואונושעצדיקילקוט שמואל
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