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

החלבאתיקטירוןבטרםגםופרשהקושטא

החלבאתיקטירוןבטרםגםו'פרשהפארמה

הכהןנערובאהחלביקטירוןבטרםגםמדהג בראשית

החלבאתיקטירוןבטרםגםו'פרש'ג1

א'יקטירוןבטםם[..]פרש'ג2

אליוויאמרוגו'קושטא

אליוויאמרוגו'פארמה

ילקוט שמואל

אליוויאמרוג'לכהןלצלותבשרתנההזובחלאישואמרמדהג בראשית

אליוויאמרוג'ג1

וג'ג2

ר'תניוגו'יקטיר  ר'קטרהאישקושטא

ר'תניוג'יקטירוןקטרהאי'פארמה

רשתניילקוט שמואל

החלבכיוםיקטירוןקטרהאישמדהג בראשית

ר'תניהחלבכיוםיקטירוןקטרהאישג1

ר'נ[י]וג'טירון[...א[ג2

מהמפניהואברוךהקדושלהןאמריוחיבןשמעוןקושטא

מהמפניהקב"הלהםאמיוחיבןשמעוןפארמה

מהמפניהב"הא"ליוחאיבןילקוט שמואל

מהמפניהקב"הלהןאמ'יוחאיבןשמעוןג1

מפניהקב"הלהןא'יוחיבןשמעוןג2

מהומפנילזבוביםהקומץאתומניחיןמנחהשיריאוכליןאתםקושטא

מהמפנילזבוביןהקומץאתומניחיןמנחהשיריאוכליןאתםפארמה

מהומפנילזבוביםהקומץאתומניחיןמנחהשייריאוכליםאתםילקוט שמואל

מהמפנילזבוביןהקומץאתומניחיןמנחהשיריאכליןאתוןג1

מהג2
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ו

בחמהשטוחיןהחלביםאתומניחיןהבשראתאוכליןאתםקושטא

בחמהמונחיןהחלביםומניחיןהבשראתאוכליםאתםפארמה

בחמהשטוחיםהחלביםאתומניחי'הבשראתאוכליםאתםילקוט שמואל

בחמהשטוחיןהחלביןאתומניחיןהבשראתאכליןאתוןג1

מפנימהבחמהשטוחי[.]החלביןאתומניחיןהבשראתאוכליןא[..]ג2

ישראלמהקושטא

ישר'מהפארמה

ישראלמהילקוט שמואל

ישראלהיומהמדהג בראשית

ישראלמהג1

ישראלומהלזבוביןהקומץאתומניחיןמנחהשייריאתןג2

החלביםאתויקטירהדםאתויזרוקכהןיבאלואומרקושטא

החלביםאתויקטרהדםאתויזרוקכהןיבאלאאומריםפארמה

החלביםאתויקטירהדםאתויזרוקיבאלואומ'ילקוט שמואל

החלביםאתויקטירהדםאתויזרוקהכהןיבואלואומריןמדהג בראשית

החלבאתויקטרהדםאתויזרוקכהןיבאלואומ'ג1

החלבאתויקטירהדםאתויזרקכהןיבואלאאומריןג2

עאומרהכהןומהבשרלויקחכךואחרקושטא

או'הכהןומהבשרלויקחואחרפארמה

אומ'הכהןומההבשריקחואח"כילקוט שמואל

אומרהכהןמהבשרלךקחכךואחרמדהג בראשית

אומ'הכהןומהבשרלויקחכךואחרג1

אומ'כהןומהבשרלויקחכךואחרג2

לצלותבשרתנהמקטראיניוהחלביםזורקאיניהדםלהםקושטא

לצלותבשרתנהמקטיראינווהחלביםנזרקאינוהדםלהםפארמה

לצלותבשרתנהמקטיראינווהחלביםזוריקאינוהדםלוג1

לצלותוהבשרמקטירשאניוחלביםזורקשאניהדםלוג2

לצלותבשרתנהמקטיראיניוהחלביםזורקאיניהדםלהםילקוט שמואל

לצלותבשרתנהמקטיראיניוהחלביםזורקאיניהדםלומדהג בראשית
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ו

בסוףנאמרמהבחזקהלקחתילאואילכהןקושטא

בסוףנאמרמהבחזקהולקחתילאואםפארמה

בסוףבהןנאמרומהבחזקהלקחתילאואםלכהןג1

בסוףבהםנאמרומהבחזקהלקחתילאואםלכהןג2

העניןבסוףנאמרומהבחזק'לקחתילאואםלכהןילקוט שמואל

בחזקהלקחתילאואםלכהןמדהג בראשית

בניםוגו'בליעלבני  לעליובניקושטא

בניםייאתידעולאבליעלבניעליובניפארמה

בניםבליעלבניעליובניג1

בניםבליעלבניעליובניג2

בניםבליעלבניעליובניילקוט שמואל

אמרומעליהםשמיםעולשפרקוקושטא

אמרומעליהםשמיםעולשפרקופארמה

אמרוכביכולמעליהןשמיםעולשבלוג1

ואמרומעליהםשמיםעולשידילוג2

אמרוייאתידעולאמעליהםשמיםעולשפרקוילקוט שמואל

וכתובבליעלעליובנידכתיבבשמיםמלכותאיןקושטא

וגו'בליעלבניעליובנישנ'בשמיםמלכותאיןפארמה

בשמיםמלכותאיןג1

שמיםמלכותאיןג2

בשמיםמלכותאיןילקוט שמואל

בשםתניאמולותעשהקטןומעילאומראחרקושטא

בשםתניאמולותעשהקטןומעילפארמה

משוםתניאמולותעשהקטןומעילג1

בש'תניוג'אמולותעשהקטןומעילג2
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ו

קושטא

באההיאלשאולהאדם  פעםהיורדתכסותיונתןר'פארמה

באההיאלשאולאדםעםהיורדתכסותיונתןר'ג1

באההיאלשאולעמוהיודדתכסותנתןר'ג2

באההיאלשאולעמוהיורדתכמותנתןנחמןר'ילקוט שמואל

קושטא

ויתיצבוחותםכחומרתתהפךטעמיהומהלבאלעתידעמופארמה

בלאויתיצבוחותםכחומרתתהפךטעםמהלבאלעתידעמוג1

ויתיצבוחותםכחמרתתהפךטעםמהלבאלעתידעמוג2

חותםכחומרתתהפךטע'מ  הלבאלעתידעמוילקוט שמואל

קושטא

אמולותעשהקטןומעילכתבלפיכךלבושכמופארמה

אמולותעשהקטןומעילשנ'לפילבוש<<כמו>>ג1

אמולותעשהקטןומעילשכת'לפילבושכמוג2

קטוןומעילשכת'לפיוג'ילקוט שמואל

קושטא

וכתיבמעילעושהוהואכתבלפיכךפארמה

מעילעוטההואלפיכךג1

ג2
מעילעוטהוהואם[.][...]ילקוט שמואל

קושטא

כללואמרווגו'אשתוואתאלקנהאתעליוברךפארמה

כלואמאשתוואתאלקנהאתעליוברךג1

כללואמ'אשתוואתאלקנהאתעליוברךג2

כל][וג'אלקנהאתעיליוברךילקוט שמואל

כללואמראשתוואתאלקנהאתעליוברךמדהג בראשית
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ו

קושטא

מןיהיולךליתןעתידהואברוךשהקדושבניםפארמה

מןיהיולךליתןעתידשהקב"ההבניםג1

מןיהיולךליתןעתידשהקב"הבניםג2

מןיהיולךליתןהקב"השעתידבניםילקוט שמואל

מןיהיולךליתןהב"השעתידבניםמדהג בראשית

קושטא

לנכחמהואשתולנכחליייצחקויעתפודכותההזוהצדקתפארמה

לנוכחמהאשתולנכחליייצחקויעתרודכוותיהזוצדקתג1

לנכחומהואשתולנכחליייצחקויעתרודכותההזההצדקתג2

לנכחמהואא'לנכחליייצחקויעתרודכות'הזוהצדקתילקוט שמואל

לנכחליייצחקויעתרודכותההזוהצדקתמדהג בראשית

קושטא

כאןשטוחהוהיאכאןשטוחיצחקשהיהמלמדאשתופארמה

כאןשטוחהוהיאכאןשטוחיצחקשהיהמלמדאלאאשתוג1

בןשטוחהוהיאבןשטוחיצחקשהיהמלמדג2

כןשטוחהוהיאכןשטוחיצחקשהיהמלמדאלאילקוט שמואל

אשתומדהג בראשית

קושטא

עתידשאתהבניםכלהעולמיםכלרבוןלפניואמרפארמה

עתידשאתהבניםכלעולםשלרבונולפניואמג1

עתידשאתבניםכלהעולמיםכלדבוןלפניואמ'ג2

עתידשאתבניםכלהעולםרבוןלפניוואו'ילקוט שמואל

עתידשאתהבניםכלרבש"עלפניואמ'מדהג בראשית

קושטא

אמרההיאאףהזוהצדקתמןיהיוליליתןפארמה

אמרההיאואףהזאתהצדקתמןיהיוליליתןג1

אמרההיאואףהזההצדקתמןיהיוליליתןג2

א'היאאף[...]הצדקתמןיהיוליליתןליתןילקוט שמואל

הזוהצדקתמןיהיוליליתןמדהג בראשית
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ו

קושטא

יהיוליליתןעתידשאתהבניםכלפארמה

יהיוליעתידשאתההבניםכלג1

יהיוליליתןעתידשאתהבניםכלהעולםכלרבוןג2

[...[ליתןעתידשאתבניםכלהעולםרבוןילקוט שמואל

קושטא

פרץכביתביתךויהיודכותההזההצדיקמןפארמה

פרץכביתביתךויהיודכוותיההזההצדיקמןג1

ילדהאשרפרץכביתביתךויהיודכותההזההצדיקמןג2

כביתביתךויהיודכות'הזההצדיקמןילקוט שמואל

פרץכביתביתךויהיודכותהמדהג בראשית

קושטא

אמרווגו'פארמה

וגו'ג1

אמרולךיייתןאשרהזרעמןליהודהתמרג2

אמרומדהג בראשית

לךליתןעתידהואברוךשהקדושבניםכללנקושטא

פארמה

לךליתןעתידשהקב"הבניםכללוג1

לךליתןהקב"ה[...]ג2

לךליתןהב"השעתידבניםכללוילקוט שמואל

חנהאתייפקדכיהזוהצדקתמןיהיוקושטא

חנהייפקדכיהזאתהנערהמןפארמה

ותהרחנהאתייפקדכיהזוהצדקתמןיהיוג1

חנהאתייקד[...[מןיהיוג2

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

אםהביתעקרתמושיביוגו'קושטא

פארמה

בנותושתיבניםשלשהותלדג1

הב'עקרתמושיביוג'ג2

שרהזוהביתעקרתמושיביהללויהשמחההבניםקושטא

שרהזווגו'הביתעקרתמושיביפארמה

שרהזוהביתעקרתמושיביוג'ג1

שרהזוה'עקמושיביוג'ג2

הניקהשמחההבניםאםעקרהשריותהיקושטא

הניקהשמחההבניםאםפארמה

עקרהשרהותהיג1

הניקהשנ'שר[.]זושמחההבניםאםעקרה]...[ג2

יצחקויעתררבקהזוהביתעקרתתושיבישרהבניםקושטא

רבקהזוד"אשרהבניםפארמה

ג1
יצחקויעתררבקהזו[…מוש[ד"אשר[.]בניםג2

שמחההבניםאםהיאעקרהכיאשתולנכחלייקושטא

שמחהעקרהשהיתהפארמה

ג1
שמחההבניםאם[…ל[ג2

ליאהזוהביתעקרתמושיביבקרבההבניםויתרוצצוקושטא

לאהזוהביתעקרתמושיביד"אבקרבההבניםויתרוצצופארמה

ד"אהבניםויתרצצודכ'ג2
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ו

הבניםאםרחמהאתויפתחליאהשנואהכיייויראקושטא

הבניםאםלאהשנואהכיייויראפארמה

רחלזוהביתעקרתמושיבישמחהקושטא

רחמהאתויפתחשמחהפארמה

דכת'רחלזו[...מו[ג2

ילקוט שמואל

רחלאתאלהיםויזכורשמחההבניםאםעקרהורחלקושטא

פארמה

רחלאתאלהים]...[שמחההבניםאםעקרהורחלג2

ויראמנוחשלאשתוזוהביתעקרתמושיביקושטא

מנוחאשתזוד"אפארמה

ויראשנ'שלמנוחאשתוזוהביתעקרתמושיביד"אג2

עקרהאתהנהאליהויאמרהאשהאליימלאךקושטא

עקרהאתנאהנהפארמה

האשהאליימלאךג2

בןוילדתוהריתשמחההבנים  ראםילדתולאקושטא

ד"אבןוילדתוה ו ריתהבניםאםוגו'פארמה

ד"אבןוילדתוהריתהבניםאםג2

אםעקרהרניציוןזוהביתעקרתמושיביקושטא

אםילדהלאעקרהרניציוןזוהביתעקרתפארמה

עקרהרניציוןזוג2
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ו

אלהאתליילדמיבלבבךואמרתשמחההבניםקושטא

אלהאתליילדמיבלבבךואמרתשמחההבניםפארמה

וג'מיבלבבךואמרתג2

ילדיםאיןולחנהחנהזוהביתעקרתמושיביקושטא

חנהזוהביתעקרתמושיביד"אפארמה

ילדיםלפנינהויהיחנהזוד"אג2

ייפקדכישמחההבניםאםקושטא

ייפקדכישמחההבניםאםרחמהאתסגרוייפארמה

בנותושתיבניםשלשהותלדותהרחנהאתקושטא

חנהאתפארמה

חנהאתג2
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