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ויאמראלקנהזהעליאלאלדיםאישויבאשמיניתפרשהקושטא

אלקנהזהעליאלאלהיםאישויבאח'פרשהפארמה

בןשמעוןר'תאנינגלתיהנגלהייאמדכהאליוקושטא

בןשמעוןר'תנינגליתיהנגלהפארמה

בןשמעוןרתניילקוט שמואל

איןליהודהמגלילאולגלילמיהודהגולהכשהואאדםיוחיקושטא

איןלגלילמיהודהאוליהודהמגלילגולהשהואאדםיוחיפארמה

איןלגלילמיהודהגולהכשהואאדםיוחאיילקוט שמואל

קרויזהאיןליהודהמגלילאוקושטא

קרואאימתיגולהקרואזהאיןלגלילמיהודהאופארמה

קרויהואאימתיגולהקרויזהאיןילקוט שמואל

ר'אמרלארץלחוצהמהארץגולהשהואבשעהגולהקושטא

א"רלארץחוצהישר'מארץגולהשהואבשעהגולהפארמה

רלארץלחוצהמארץגולהשהואבשעהגולהילקוט שמואל

גליותשתינגלתיהנגלהנחמןברשמואלקושטא

גליותשנינגליתיהנגלהנחמניברשמואלפארמה

גליותשתייונתןר'אמ'נחמניברשמואלילקוט שמואל

ואחדממצריםבניךאתלהוציאאחדגליתיקושטא

ואחתבניךלהוציאאחתפארמה

ואחדממצריםבניךלהוציאאחדנגליתיהנגלהנגליתיילקוט שמואל

ור'יונתןור'ר'בימורדיםואתםלבניךכהונהליתןקושטא

ור'יודהור'רבוכו'מורדיםואתםלבניךכהונהליתןפארמה

ור'רבבימורדיםואתםלבניךכהונהליתןילקוט שמואל

ור'לקישבןשמעוןור'יודהברתנחומהקושטא
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ור'לקישבןשמעוןור'תנחומאפארמה

ורלקישורישיהודהור'תנחומאילקוט שמואל

שטימאמצינומקומותבשנייונתןר'בשםחייאור'אביןקושטא

שטימאמקומותבשנייונתןר'בשםחייאור'אבאפארמה

שטמאמצינויהונתןר'בשםחייאוראביןילקוט שמואל

עליונגלהאי  כןבמצריםצדיקשלכבודומפניעצמוטהורקושטא

עליוניגלההיכןבמצריםצדיקשלכבודומפניעצמוטהורפארמה

עליונ  לה[.]היכןבמצריםצדיקיםשלכבודןמפניעצמוטהורילקוט שמואל

פרעהשלפלטוריןמתוךחלבור'בשםברכיהר'קושטא

פרעהשלפלטריןמתוךחלבור'בשםברכיהר'פארמה

פרעהשלפלטריןמתוךחלבור'בשםברכיהרילקוט שמואל

מתוךאחאר'בשםהונאר'עליונגלהאיכןבמדייןקושטא

מתוךהונאר'בשםאבאר'עליונגלההיכןבמדייןפארמה

מתוךאביןר'בשםהונאר'עליונגלההיכןבמדיןילקוט שמואל

חללוקושטא

חללוכןאיפשריוסיר'אתשאלהמטרונאשלעמודחללופארמה

חללוילקוט שמואל

איבריךבכלאחתהלניאתעלהשאםלהאמרעמודשלקושטא

עליךאחדמלניאתעלהשמאלהאמעמודשלפארמה

איבריךבכלאחתמלניאתעלהאםלהםאמרעמודשלילקוט שמואל

ואתהשמיםאתהלאבךמרגישיןאיבריךכלאיןקושטא

ואתהשמיםאתכלהלאכךמרגישיןאיבריךכלפארמה

ואתהשמיםאתהלאבךמרגישיןאיבריךכלאיןילקוט שמואל

שבטימכלאותוובחורוגו'מלאאניהארץקושטא

שבטימכלאותוובחוריינאםמלאאניהארץפארמה

מלאאניהארץילקוט שמואל
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ותקרבתבחראשריוגו'לכהןליישראלקושטא

ותקרבתבחראשריוגו'מזבחיעללהעלותלכהןישר'פארמה

דאתבחרטובויביהדאתבחרטובויקושטא

דאתטובאיביהמקרבדאתשדיןחציריךישכוןפארמה

דאתטובוייחצריךישכוןמדהג שמות

אמרהיוסילר'שאלתמטרונאליה  רומקריבקושטא

אמריןיוסיר'אתשאלמטרונאליהומקרבפארמה

אמרהיוסיר'אתשאלהאחתמטרונהליהמקריבמדהג שמות

כלכלהלפניההביאמקריבהואבעיאלהכוןמןליהקושטא

כלכלהלתמןהביאמקריביהואבעיאלהכוןמאןלהפארמה

כלכלהלפניההביאמקריבהואבעידאלהכוןקשוטמןליהמדהג שמות

להאמרואוכלתהובוררתהיפהיפהבוררתוהיתהתאניםשלקושטא

להאמואוכלתיפהיפהבוררתוהיתהתאניםשלפארמה

להאמרואוכלתהיפהיפהבוררתוהיתהשלתאניםמדהג שמות

ברוךוהקדושלבוריודעתאתלהאמרואוכלתהובוררתהקושטא

הקב"הואיןלברוריודעתאתלהאמואוכלתפארמה

והקב"הלבורידעאאתלהאמרואוכלתהמדהג שמות

הואטביןעובדויחמידהואמןלבוריודעאינוהואקושטא

הואטביןעובדיןחזיהואמאןלברוריודעפארמה

הואטביןעובדויחמידהואמןלבוריודעאינומדהג שמות

שמואלר'בשםמנחמאר'ליהומקרבביהבחרקושטא

שמואלר'בשםמנחמאר'ליהומקריבביהבחרפארמה

שמואלר'בשםמנחמאר'ילקוט שמואל

ליהמקריבוהואביהבחרמדהג שמות

ולאקרובהקרובכללאיצחקרבברקושטא

ולאקרובהקרובכללאיצחקרבברפארמה
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יצחקרבברנחמניברילקוט שמואל

ונדחהנבחרישונתקרבונדחהנבחרישרחוקהרחוקכלקושטא

ונדחהנבחרוישונתקרבונדחהנבחרישרחוקהרחוקכלפארמה

ונדחהנבחרוישונתקרבונדחהנבחרישילקוט שמואל

ישראלשבטימכלאותוובחורנבחראהרןנתקרבולאקושטא

ישר'שבטימכלאותוובחרנתקרבאהרןנתקרבולאפארמה

אותוובחורשנאמרנבחראהרןנתקרבולאילקוט שמואל

ונתקרביינתאנףובאהרןונדחהלכהןליקושטא

ונתקרבלהשמידומאדהתאנףובאהרןונדחהפארמה

ונתקרבייהתאנףובאהרןונדחהילקוט שמואל

נבחרשאולוגו'אחיךאהרןאתאליךהקרבואתהקושטא

ובחורנבחרשאולאחיךאהרןאתאליךהקרבואתהפארמה

נבחרשאולאליךהקרבואתהילקוט שמואל

ונדחהייבובחראשרהראיתםקושטא

ונדחהייבובחרכיהראיתםאותךפארמה

ונדחהייבחרבוכיהראיתםילקוט שמואל

ואנינתקרבולאוגו'שאולאתהמלכתיכינחמתיקושטא

ואנינתקרבולאלמלךשאולאתהמלכתיכינמלכתיפארמה

אנינתקרבולאשאולאתהמלכתיכיניחמתיילקוט שמואל

בדודבחרנבחר  ודודוגו'ישראלעלממלךמאסתיוקושטא

בדודויבחרנבחרדודישר'עלממלוךמאסתיופארמה

בדודויבחרנבחרדודמלךמהיותמאסתיוילקוט שמואל

ביתויעמדוברגליוהעםוכלהמלךויצאונדחהעבדוקושטא

ביתובעומדוביתווכלהמלךויצאונדחהעבדופארמה

ביתויעמודביתווכלברגליוהמלךויצאונדחהעבדוילקוט שמואל

4/15



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

נידוהואמרלויבןיהושער'המרחקקושטא

המרחקביתמהוהמרחקפארמה

שנדוהואומרלויבןיהושער'המרחקילקוט שמואל

דכתיבהואהדאנידויועליוקיבלכןפיעלאףקושטא

פארמה

הה"דנדויועליווקבלילקוט שמואל

ר'אמרונתקרבוגו'ובוכהעולההזיתיםבמעלהעולהודודקושטא

א"רפארמה

ר'אמ'ונתקרבובוכההולךהזיתיםבהרעולהודודילקוט שמואל

ישובואומרשדודהואוקירובורבוהיההיאיריעיראיודןקושטא

ישובואו'שדודוהואומקרבורבוהיההאיריעיראיודןפארמה

ישובואמ'שדודהואוקרבורבוהיההיאיריעיראיודןילקוט שמואל

וקירבורבוהיההיאיריעיראכתיבידעועידותיךיודעייריאיךליקושטא

רבוהיההאיריעיראכת'יודעיעדותיךיודעיליפארמה

יריאיךליילקוט שמואל

אמרתיאמורישראלאלהייינאםלכןקושטא

אביךוביתביתךאמרתיאמרפארמה

יתיבמיאשאר'חדבשםנחמיהבר'יהושער'וגו'קושטא

יתיבמיאשאר'בשםנחמיהבר'יהושער'וגו'פארמה

תניאיתמרבידפעמיםשניאמרתיאמראבהור'קמיקושטא

שניאיתמרבידפעמיםשניאמרתיאמראבהודר'קמיהפארמה

ועתהעולםעדלפנייתהלכואביךוביתביתךפעמיםקושטא

אמרועתהפעמיםפארמה

בשםירמיהר'וגו'ליחלילהקושטא

בשםירמיהר'וגו'אכבדמכבדיכיליחלילהייפארמה
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בכבודוהואברוךהקדושהחמי'יצחקרבברשמואלר'קושטא

מכבודוהקב"ההכבידיצחקר'פארמה

מברכךואברכהכתבצדיקשלבכבודומכבודויתירצדיקשלקושטא

כתיבצדיקשלמכבודויותרצדיקשלפארמה

כיהואברוךהקדוששלבכבודווגו'קושטא

כת'ובכבודואאורומקללךפארמה

אחריםידיעליקלוובוזיאכבדןאניאכבדמכבדיקושטא

אחריםידיעליקלוובוזייפארמה

עלמאירר'וגו'מזבחימעםלךאכריתלאואישקושטא

עלמאירר'וגו'מזבחימעללךאכריתלאואישפארמה

אזלמאירר'וגו'ילקוט שמואל

שמתאמרולהםאמ'הראששחוריאותןומצאממלאלחדאקושטא

שמאלהםאמראששחוריאותםומצאממללאלהדאפארמה

א"לראששחוריאותםראהלממלאילקוט שמואל

מדביתוכלבושכתובאוהואתםעלימשפחתקושטא

מרביתוכלשכת'באותםבאיםאתםעליממשפחתפארמה

מרביתוכלשכתובאתםעלימבניילקוט שמואל

להןאמרעלינוהתפללרלואמרואנשיםימותוביתךקושטא

להםאמעלינוהתפלללואמאנשיםימותוביתךפארמה

א"לעלינוהתפללר'א"לאנשיםימותוביתךילקוט שמואל

הזההפסו'לפניהןקראימי'מאריכיםואתםבצדקההתעסקוקושטא

זהמקראלפניהםקראימיםמאריכיןואתםבצדקהאיתעסקולכופארמה

ימיםמאריכיםואתםבצדקההטפלוילקוט שמואל

תמצאצדקהבדרךמצויההואאיכןשיבהתפארתעטרתקושטא

תמצאצדקהבדרךשיבהתפארתעטרתפארמה

תמצאצדקהבדרךשיבהתפארתעטרתשנאילקוט שמואל
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בארידבראמרנחמןברשמואלר'האותלךוזהקושטא

ברידבראמנחמןברשמואלר'האותלךוזהפארמה

ותדעוגו'ופנחסחפניאלבניךשניאליבאאשרקושטא

ותדעוגו'ופינחסחפניבניךלשנייבאאשרפארמה

האותלךוזהודכותהנאמןכהןליוהקימותיקושטא

האותלךוזהודכוותיהנאמןכהןליוהקימותיפארמה

שלחתיךאנכיכיבארידבראמרנחמןברשמואלר'קושטא

שלחתיךאנכיכיפארמה

ותדעממצריםהעםאתמבהוציאךממצריםהעםאתבהוציאךקושטא

תדעממצריםהעםאתבהוציאךפארמה

...]אריעג8

בביתךהנותרכלוהיההזהההרעלהאלהיםאתותעבדוןקושטא

בביתיךהנותרכלוהיההזהההרעלהאלהיםאתשתעבדוןפארמה

[...]ו[...][ג8

דאתכמהפרנס'לשוןהזההלשוןאיןקושטא

כדאמפרנסהלשוןאלאספחנילשוןאיןוגו'פארמה

][......]ה[]ג8

וגו'הכהונהאחתאלספחניאמ'קושטא

לחםפתלאכולהכהונותאחתאלנאספחניפארמה

[...][...][...ג8

פנחסר'עלילפניייאתמשרתשמואלוהנערקושטא

פינחסר'עלילפניייפניאתמשרתשמואלוהנערפארמה

][...]ג8
ייאתמשרתשמואלוהנערילקוט שמואל
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באברחייאר'בשםירמיהור'קושטא

שכינהלפניוכיאבאברחייאר'בשםירמיהור'פארמה

[...][...][...ג8
שכינהלפניוכיילקוט שמואל

עומדכאילוהשילוניאחיהקושטא

עומדשהיהזמןכלאלאעומדהיהפארמה

[...][...]ג8
עומדשהיהזמןכלאלאעומדהיהילקוט שמואל

קושטא

ייחידכוות'שכינהלפניעומדכאילועלילפניפארמה

...][...][...]ג8
ייחיוכה"אהשכינ'לפניעומדכאלועלילפניילקוט שמואל

ייחיילקוט מלכים

קושטא

ר'בשםברכיהר'לפניועמדתיאשרישר'אלהיפארמה

...][...][ג8
לפניועמדתיאשרילקוט שמואל

ב"רברכיהר'לפניועמדתיאשרילקוט מלכים

שכינהלפניקושטא

שכינהלפניוכינחמןברשמואלר'בשםחלבופארמה

[.]נ[...][...][ג8
השכינהלפניוכיילקוט שמואל

שכינהלפניוכייצחקרבברשמואלר'בשםחלבוילקוט מלכים

השיולניאחיהלפניעומדשהואזמןכלאלאעומדהיהקושטא

השילוניאחיהלפניעומדשהיהזמןכלאלאעומדהיהפארמה

השילוניחיה[][...]מד[..]היהג8

השילוניאחיהלפניעומדשהיהזמןכלאלאעומדהיהילקוט שמואל

השילוניאחיהלפניעומדשהיהזמןכלאלאעומדהואילקוט מלכים
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ח

שכינהלפני  נעומדכאילוקושטא

שכינהלפניעומדכאילופארמה

[.]עו[כאילוג8
ישראלזקניוכלאהרןויבאוכה"אהשכינהלפניעומדכאלוילקוט שמואל

השכינהלפניעומדכאלוילקוט מלכים

קושטא

פארמה

כללךלומרהאל'יםלפנימשהחותןעםלחםלאכלילקוט שמואל

בשםחלבורקושטא

בשםחלבור'פארמה

בשםחלבוג8

השכינהפנימקבילכאלוזקןפניהמקבילילקוט שמואל

אשרשפטבןאלישעפהכתבשילהר'דביתקושטא

שפטבןאלישעפהכת'או'שילאר'פארמה

אשר[כת[שילהר'דביתג8

מיםמבקשהיהאפילווגו'מיםיצקקושטא

מיםמבקשהיהאפילווגו'פארמה

[...]אליהוידיעלמיםיצקג8

לונותןהיהלפניוקושטא

לונותןהיהלפניןפארמה

לונותןהיהלפניוג8

וגו'ההםבימיםיקרהיהייודברקושטא

פארמה

נפרץחזוןאין...]ייודברג8

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

והנבואההתורההןואלויקריםנקראודבריםעשרהקושטא

והנבואהתורההןאילויקריםנקראודבריםעשרהפארמה

ו[...]ואההתורההןואלוהקב"ה[][ג8

והנבואהתורההןואלויקריםנקראודבריםעשרהילקוט שמואל

והחסדצדיקיםשלומיתתןוהצדיקיוהשכלותוהדעתוהתבונהקושטא

חסידיםצדיקיםשלומיתתןוהצדיקיםוהסיכלותוהדעתוהתבונהפארמה

והח[ם[[  ...תתן[...וה[והסכלותעושר[...]והתבונהג8

והחסדצדיקיםשלומיתתןםוהצדיקוהעושרוהסכלותוהדעתוהתבונהילקוט שמואל

יקרהדכתיבמניןהתורהוישראלוהעושרקושטא

יקרהדכת'מנייןהתורהוישר'והעשרוהחסדפארמה

...]קר[...]מנייןהתורהישראל[...ג8
יקרהשנא'מניןתורהוישראלילקוט שמואל

בימיםיקרהיהייודברכתיבמניןהנבואהמפניניםהיאקושטא

בימיםיקרייודברדכת'מנייןהנבואהמפניניםהיאפארמה

מניןהנבואהמ[   ם][ג8

בימיםיקרהיהייודברשנא'מניןהנבואהמפניני'היאילקוט שמואל

דעתיודעאמריוחושךדכתיבמניןוהתבונהההםקושטא

דכת'מנייןהתבונהההםפארמה

[התב]...]ג8

שנא'מניןהתבונהההםילקוט שמואל

מניןוהדעתתבונהאישרוחיקרקושטא

יקרוכלדכת'מנייןהדעתתבונהאישרוחיקרפארמה

קר[...]כ[...הדעתתבונה[...ג8

יקרוכלישנא'מניןהדעתתבונהאישרוחיקרילקוט שמואל
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ח

מעטסכלותמכבודמחכמהיקרדכתיבקושטא

מעטסכלותומכבודמחכמהיקרדכת'מנייןהסיכלותדעתשפתיפארמה

...]ג8
מעטסכלותומכבודמחכמהיקרשנא'מניןהסכלותדעתשפתיילקוט שמואל

קושטא

פארמה

מכבודמחכמהיקר...]אדםוהוןמניןעושר[ג8

חרוץיקראדםוהוןשנא'מניןהעושרילקוט שמואל

אלרעיךיקרומהולידכתיבמניןוהצדיקיםקושטא

ריעיךיקרומהולידכת'מנייןהצדיק'פארמה

...]ג8
אלרעךיקרומהולישנאמניןצדיקיםילקוט שמואל

בעינייקרדכתיבצדיקיםשלומיתתןוגו'עצמומהקושטא

בעינייקרדכת'מנייןחסידיםשלמיתתופארמה

מהג8

בעינייקרדכתיבצדיק  םשלמיתתןילקוט שמואל

חסדךיקרמהדכתיבמניןוהחסדלחסידיוהמותהייקושטא

ייחסדךיקרמהדכת'מנייןהחסדלחסידיוהמותהייפארמה

ג8
חסדךיקרמהדכתיבמניןהחסדלחסידיוהמותהייילקוט שמואל

והוןצידורמיהיחרוךלאדכתיבמניןוהעושראלהיםקושטא

והוןצידורמיהדומםיחרוךלאדכת'מנייןהעשראלהיםפארמה

ג8
אל'יםילקוט שמואל

אפריםלייקירהבןדכתיבמניןישראלחרוץיקראדםקושטא

אפריםלייקירהבןדכת'מנייןישר'חרוץיקראדםפארמה

[...]ת[...]ג8
אפריםלייקירהבןדכתיבמניןישראלילקוט שמואל

11/15



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

וגו'שעשועיםילדאםקושטא

פארמה

ג8

וגו'כהותהחלוועיניובמקומושוכבועליהיוםויהיקושטא

כיהותועיניובמקומושוכבועליההםבימיםויהיפארמה

[...]ג8

רשעבןמעמידשהואמיכלחכמיםאמרומיכןקושטא

רשעביןמעמידשהואמיכלחכמיםאמרומיכאןפארמה

ע[...][...]ג8

ויהימיצחקרשעבןכיהותשעיניוסוףרשעתלמידאוקושטא

ויהימיצחקרשעבןכהותעיניורשעתלמידאופארמה

][רשעתלמידג8

עשושהעמידלמהמראותעיניוותכהינהיצחקזקןכיקושטא

שמעמידלמהיצחקזקןכיפארמה

ג8

ואחיהוהשילונימאחיהרשעתלמידרשעבןקושטא

ואחיהשנ'השילונימאחיהרשעתלמידרשעבןפארמה

[...מ[ג8

ירבעםשהעמידלמהמשיבועיניוקמוכילראותיכוללאקושטא

שהעמידלפנימשכועיניוקמוכילראותיכוללאפארמה

רבעם[...][...]קמוכילראותיוכלו[[...ג8

בהיכלשכבושמואליכבהטרםאלהיםונררשעתלמידקושטא

שוכבושמואליכבהטרםאלהיםנרירבעםרשעתלמידפארמה

בהיכלב]טרםאלהיםונררשעתלמידג8
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ח

שלאעדוגו'ייקושטא

שלאעדוגו'פארמה

...]אלהיםארון[..]אשרייג8

מזריחהואצדיקשלשמשוהואברוךהקדושישקיעקושטא

מזריחאחרצדיקשלשמשוהקב"הישקיעפארמה

מזריחהואשלצדיקשמשוהקב"השקיע[ג8

רבינונולדעקיבהר'שמתיוםאחרצדיקשלשמשוקושטא

רבינונולדעקיבאר'שמתיוםאחרצדיקשלשמשופארמה

רבינונולדעקיבאר'שמתביוםאחרשלצדיק]ג8

רבינושמתיוםהשמשובאהשמשוזרחעליווקראוהקדושקושטא

רבינושמתיוםהשמשובאהשמשוזרחעליווקראוהקדושפארמה

רבינ[שמי תביוםהשמשובאהשמשוזרחעליווקר[.]וג14

וקראואהבהבראדארבנולדהקדושקושטא

וקראובבבליהודהרבינונולדהקדושפארמה

וקראוהבה[]אדהרב[.]ל[ג8

בראדארבשטתיוםהשמשובאהשמשוזרחעליוקושטא

השמשובאעליופארמה

בראדהרבשמ[.?]תביוםהשמשובאהשמשוזרחעליוג8

השמשוזרחעליווקראוהמנונ'רבנולדאהבהבראדאקושטא

וזרחפארמה

עליוקראו[...]אהבהבראדהג8

וקראואביןרבינולדהמנונארבשמתיוםהשמשובאקושטא

אביןר'נולדהמנינארבינושמתיוםהשמשפארמה

[...]ג8
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ח

נולדאביןר'שמתיוםהשמשובאהשמשזורחעליוקושטא

נולדאבאר'שמתיוםפארמה

מת[...השמ[ובאהשמשג8

השמשוזרחעליווקראוטירייהאישהושעיהאבאקושטא

עליווקראאביןר'פארמה

השמ'וזרחט[ ק[ היהש[..]הושעיה[...ר[ג8

הושעיהאבאשמתיוםהשמשובאקושטא

<א>ההושעיאבאשמתיוםהשמשוזרחהשמשובאפארמה
...]ש ת[...]ביוםג8

השמשוזרחעליווקראובריההושעיהר'נולדטירייאאישקושטא

עליווקראבריהיהושער'נולדצרוייהאישפארמה

]וקראובריהיהושער'נולדטיריה[ג8

הואברוךהקדושישקיעשלאקודםהשמשובאקושטא

שהשקיעקודםהשמשוזרחהשמשובאפארמה

קודםהשמש...ג8

יצחקויביאיהשנאמררבקהשלשמשההזריחשרהשל  נשמשהקושטא

יצחקויביאיהשנ'רבקהשלשמשההזמיןשרהשלשמשהפארמה

ברוךהקדושישקיעשלאקודםאמושרההאהלהקושטא

שהשקיעעדוגו'האוהלהפארמה

ייויאמריהושעשלשמשוהזריחמשהשלשמשוהואקושטא

ייויאמריהושעשלשמשוזרחמשהשלשמשופארמה

קודםנוןבןיהושעאתלךקחמשהאלקושטא

קודםוגו'נוןבןיהושעלךקחמשהאלפארמה

]ג8
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ח

הזריחיהושעשל  ושמשוהואפרוךהקדושישקיעשלאעדקושטא

זרחיהושעשלשמשוהשקיעשלאפארמה

...][...][...ג8

קודםוגו'קנזךעתניאלוילכדהקנזבןעתניאלשלקושטא

קודםקנזבןעתניאפארמה

][...][ג8

הזריחעלישל  ושמשוהואברוךהקדושישקיעשלאעדקושטא

הזריחעלישלשמשוישקיעשלאפארמה

הזריח...][...][...ג8

שכבושמואליכבהטרםאלהיםונרשמואלשלשמשוקושטא

יכבהטרםאלהיםנרשנ'שמואלשלשמשופארמה

[...][...]שלשמשוג8

וגומ'ייבהיכלקושטא

וגו'פארמה

ג8
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