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

אהרןואתמשהאתעשהאשרייהעםאלשמואלויאמרעשרהחמשהפרשהקושטא

משהעשהאשרייהעםאלשמואלויאמרט"ופרשהפארמה

שדיךשניוגומראבותיכםאתהעלהואשרקושטא

עפריםכשנישדייךשניוגו'פארמה

מהכלהללוהשדיםמהשדיךשנייל' שיה"ש

קושטא

פארמה

מלמדיןהיולמדיןשהיומהכלואהרןמשהכךטועםהתינוקאוכלתשהאשהיל' שיה"ש

מלאיםהללוהשדיםמהקושטא

מלאותהללוהשדיםמהפארמה

מלאיםהללוהשדיםמהואהרןמשהזהשדיךשניאחרדברלישראלמלמדיןהיויל' שיה"ש

כךאשהשלהודההללוהשדיםמהתורהמלאי'ואהרןמשהכךחלבקושטא

כךאשהשלוהדרהכבודההשדיםמהתורהמלאיםואהרןמשהכךחלבפארמה

כךאשהשלוכבודההודההשדייםמהתורהמלאיםואהרןמשהכךחלביל' שיה"ש

הללוהשדיםמהישראלשלשבחןואהרןמשהקושטא

ישר'שלוהדרוהודוואהרןמשהפארמה

צבייהתאומיעפריםכשניישראלשלוכבודןהודןואהרןמשהיל' שיה"ש

אחדאיןהללוהשדיםמהישראלשלכבודןמשהאףאשהשלכבודהקושטא

אחדאיןהללוהשדיםמהפארמה

אחדאיןהללוהשדיםמהיל' שיה"ש
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה טו

השדיםמהממשהגדולאהרןולאמאהרןגדולמשהלאכךמחברוגדולמהןקושטא

השדייםמהממשהגדולאהרןולאמאהרןגדולמשהלאכךמחבירוגדולפארמה

ממשהגדולאהרןולאמאהרןגדולמשהלאכךמחבירוגדולמהםיל' שיה"ש

משהשלמדהתורהכלכךיונקהתינוקאוכלתשאשהמההללוקושטא

כולההתורהכלכךטועםהתינוקאוכלתשהאשהמהכלהללופארמה

משהג1

יל' שיה"ש

ורבנייידבריכלאתלאהרןמשהויגדדכתיבהואהדאלאהרןלימדהקושטא

רבנןיידבריאתלאהרןמשהויגדהה"דלאהרןלימדהפארמה

ורבנןוג'יידבריכלאתלאהרןמשהויגדדכ'הי'הד'לאהרןלמדהג1

המפורששםלוגילהאמריןקושטא

המפורששםלוגילהאמריןפארמה

משפחותשתילויר'בשםדסכנין..יהושער'המפורששםלוגילהאמ'ג1

קושטא

פארמה

ונגףדכ'היהד'מרתחתואחתמקרתאחתבמצריםהיו  מכניםשלג1

קושטא

פארמה

אהרןידיעלורפואמשהידיעלנגוףורפאנגוףמצריםאתייג1

בשרשמואלרביבשםזוטראבראבארביקושטא

בשראמשמואלר'בשםזוטראבראבאר'פארמה

בשרשמואלבשםזוטראבראבהר'ג1

ב"ושמואלר'בשםהוניאבראבאא"רארפאךוממכותיךלךארוכהאעלהילקוט ירמיה

2/9



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

אבלהמכהאתרואהשהואעדהרטיהאתמתקןאינוודםקושטא

אבלהמכהאתרואהשהואעדרטייהמתקןאינוודםפארמה

אבלהמכהאתרואהשהואעדהרטייהאתמקןאינוודםג1

אבלהמכהאתרואהשהואעדהרטיהאתמתקןאינוילקוט ירמיה

אתמתקןאלאכןאינוהואברוךהעולםוהיהשאמרמיקושטא

אתמתקןאלאכןאינוהעולםוהיהשאממיפארמה

אתמתקןלמכהרפואהמקדיםאלאכןאינוהקב"הג1

אתמתקןאלאכןאינוהעולםוהיהשאמרמייל' שיה"ש

לךארוכהאעלהכידכתיבהואהדאהמכהאתרואהכךואחרקושטא

לךארוכהאעלהכיהה"דהמכהאתרואהכךואחרפארמה

לךר>וכה>א  כאעלהדכ'הי'הד'המכהאתרואהכךואחרג1

ואחרלךארוכהאעלהכישנא'המכהאתרואהכךואחריל' שיה"ש

יפתחואתבדןואתירובעלאתייוישלחיינאםארפאךוממכותיךקושטא

אתוישלחוגו'פארמה

בדןואתירובעלאתייוישלחארפאךוממכותיךג1

ארפאךוממכותיךכךיל' שיה"ש

גדעוןזהירובעלבטחותשבומסביבאויבכםמידאתכםויצלשמואלואתקושטא

גדעוןזהירובעלפארמה

גדעוןזהירובעלוג'ג1

לשלש'עולםקלישלשההקישכמשמעויפתחשמשוןזהבדןקושטא

כשלשהעולםקלישלשההקישכמשמעויפתחשמשוןזהבדןפארמה

לשלשהעולםקלישלשההקישהגלעדייפתחזהיפתחשמשוןזהבדןג1
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה טו

שכלללמדךבשעתןישראלאתמפרנסיןהיואילומהתאמרשלאעולםאביריקושטא

שכלללמדךבשעתןישראלאתמפרנסיןשהיועולםאביריפארמה

כלאףבשעתןלישראלמפרנסיןאל[..]מהלאמרשלאעולםאביריג1

וכשמואלוכאהרןכמשהבעיניךיהיוישראלשל  רדינןבביתשיעמדוושלשהשלשהקושטא

ושמואלוכאהרןכמשהבעיניךיהיוישר'שלדינןבביתשיעמדוושלשהשלשהפארמה

וכשמואלואהןכמשהבעינךיהיושלישראלדינןביתשיעמדושלשהג1

שביתאלאעודולאבדורוכשמואלבדורויפתחבדורוכאהרןבדורוכמשהקושטא

שביתאלאעודולאבדורוכשמואלבדורויפתחבדורוכאהרןבדורונתןכדורוכמשהפארמה

שביתאלאעודולאכשמואלבדורויפתחבדורוכאהרןבדורובדןבדורוכמשהג1

משהשלדינוכביתשקולבדןושלירובעלשלדינוקושטא

שלדינווביתמשהשלדיןכביתשקולבדןושלירובעלשלדינופארמה

שלמשהדינובביתשקולושלבדןירובעלשלדינוג1

בןשמעוןרביאמרקושטא

רישאמשמואלשלדינוכביתשקוליפתחשלוביתאהרןפארמה

רישמ[.]שלשמואלדינובביתשקולשליפתחדינווביתוא[...]ג1

אלוגומ'היהמהתאמראללקישקושטא

אלוגו'מהתאמראללקישפארמה

כימאלהטוביםהיוהראשוניםשהימיםהיהמהתאמראללקישג1

למדהייתיקייםזעירארביהיהאלותאמרקושטא

זעיראר'היהאילותאמרפארמה

למדהייתיקייםזעיראר'היהאלותאמרושלאזהעלשאלתמחכמהלאג1
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה טו

שבדורךחכםאלאלךאיןתורהלמדהייתיקייםטרפוןרביהיהאילותורהקושטא

שבדורוחכםאלאלךאיןתורהלמודהייתיקייםפארמה

שבדורךחכםאלאלךאיןתורהלמההייתיקייםעקיבארהיהאלותורהג1

לאהרןנגידיהויד'וכילאהרןהנגידויהוידעמהכאלהמייתיברכיהרביקושטא

לאהרןוכילאהרןנגידויהויהכאמןלהמייתיברכיהר'פארמה

לאהרןנגידיהוידעוכילאהרןהנגידויהוידעמהכאלהמיתיבירכיהר'ג1

ויהוידעמהכאלהמייתיברכיאר'ילקוט ירמיה

ממנוגדולהיהיהוידעקייםאהרןהיהשאילומלמדאלאהיהקושטא

ממנוגדולהיהקייםאהרןשאילומלמדאלאנגידהיהפארמה

ממנוגדולהיהיהוידעקייםאהרןהיהשאלומלמדאלאהיהג1

ממנוגדולהיהיהוידעקייםאהרןשאלומלמדאלאלאהרןנגידהיהילקוט שמואל

העולהמזבחעלמקטיריןובניוואהרןמהכאלהמייתיסימוןרביבדורוקושטא

המזבחעלמקטיריםובניואהרןמהכאלהמייתיסימוןר'בדורופארמה

ועלהעלהמזבחעלמקטיריןובניוואהרןמהכאלהמיתיסימוןר'בדורוג1

העולהמזבחיםובניוואהרןמהכאלהמייתיסימוןר'בדורוילקוט שמואל

שאםמלמדאלאהיהובניוצדוקוהלאהיו  הובניואהרןוכיוגומ'קושטא

שאילומלמדאלאהיוובניואהרןוכיפארמה

שאלומלמדאלאהיהצדוקוהלאהיוובניואהרןוכימזבחג1

שאםמלמדאלאהיוובניוצדוקוהלאהיוובניואהרןוכיילקוט שמואל

ממנוגדולהיהצדוקקייםאהרןהיהקושטא

בדורוהימינוגדולצדיקהיהקייםאהרןפארמה

אלאאחרינאליויפירושבדורוממנוגדולהיהצדוקקייםאהרןג1

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

קושטא

ר'פארמה

ר'בדורוובניוכאהרןחשובהאויובניווהואמקטירכשהיהבדורושצדוקללמדךג1

ר'בדורוילקוט שמואל

ויעשומהכאלהמייתינחמןברשמואלדרביבריההיללרביקושטא

ויגשומהכאלימייתינחמניברהיללר'בשםהיללפארמה

ויעשומהכאלהמיתינחמןברשמואלדרבבריההללג1

להמייתינחמניברשמואלר'בשםהללילקוט שמואל

בןיהושעמימיעשולאכיוגו'הבאיםהקהלכלקושטא

יהושעבימיהשבימןהשביםהקהלכלפארמה

בןיהושעמימיעשולאכיבסוכותוישבוסוכותמהשביהשביםהקהלכלג1

מכירי תהלים

ילקוט שמואל

ילקוט דברים

הכתובפגםנוןבןישועמימיאלאכאןכתובאיןנוןקושטא

נוןבןיהושעמימיהשבימןאלאכאןכת'איןפארמה

הכת'ברםבנוןישועמימיאלאכןכת'איןנוןג1

ילקוט שמואל

ישועבןאמריןורבניןבשעתואדםמפניבקברהצדיקאתקושטא

מהכאלומייתירבנןבשעתואדםמפניצדיקאתהפארמה

אבישועבןאמריורבנןבשעתואדםמפניבקברהצדיקאתג1

מהכאילקוט שמואל

אלאמבבלעלהעזראהואהראשהכהןאהרןבןאלעזרבןפנחסבןקושטא

עזראהואהראשהכהןאהרןבןופינחספארמה

אלאמבבלעלהעזראהואהראשהכהןאהרןבןאלעזרבןפינחסבןג1

עזראהואהראשהכהןאהרןבןאלעזרבןפנחסילקוט שמואל

ילקוט דברים
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה טו

עזראקייםאהרןהיהשאלומלמדקושטא

קייםאהרןשאילואמהיהאהרןוכיפארמה

קייםאהרןהיהאלואלאקייםהיהאהרןוכיילקוט שמואל

ירמיהרביוגו'אתכםואשפטההתיצבוועתהבדורוממנוגדולהיהקושטא

ירמיהר'אתכםואשפטההתייצבוועתהכדורוהימינוגדולעזראהיהפארמה

ירמיהר'מכירי תהלים

ירמיהר'אתכםואשפטההתיצבוועתהבדורוממנוגדולהיהילקוט שמואל

ירמיהר'ילקוט דברים

הקדוששמסרהמקדשביתמגילתיצחקרבברשמואלרביבשםקושטא

הקב"המסרהמקדשביתמגילתיצחקרבברשמואלר'בשםפארמה

קב"המסרב"המגלתיצחקרבברשמואלבש"רמכירי תהלים

הקדושמסרהמקדשביתמגלתיצחקרבברשמואלר'בשםילקוט שמואל

הב"המסרהמקדשביתמגלתיצחקרבברשמואלר'בשםילקוט דברים

עמדעמדיעמדפהואתםדכתיבהואהדאבעמידהלמשההואברוךקושטא

עמדעמדיעמודפהואתההה"דבעמידהפארמה

עמדעמדיעמודפהואתההה"דבעמידהלמשהמכירי תהלים

עמדעמדיעמודפהואתהדכתיבהואהדאבעמידהב"הילקוט שמואל

עמדיעמודפהואתהדכתי'הואהדאבעמידהילקוט דברים

אתקראבעמידהליהושעומסרהמשהקושטא

בעמידהליהושעומסרהמשהפארמה

קראהה"דבעמידהליהושעומסרהמשהמכירי תהלים

אתקראדכתיבהואהדאליהושעומסרהמשהילקוט שמואל

אתקראשנא'בעמ[.]דהליהושעמסרהמשהילקוט דברים
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה טו

אתיהושעויאסוףבעמידהלזקניםומסרהיהושעעמדוהתיצבויהושעקושטא

יהושעויאסוףבעמידהלזקניםויהושעפארמה

בעמידהלזקניםומסרהיהושעעמדוהתיצבומכירי תהלים

אתיהושעויאסוףדכתיבהואהדאבעמידהלזקניםומסרהיהושעעמדוהתיצבויהושעילקוט שמואל

אתיהושעויאסוףשנא'בעמידהלזקניםומסרהיהושעעמדוהתיצבויהושעילקוט דברים

בעמידהלנביאיםומסרוהזקניםעמדוהאלהיםלפניויתיצבושכמהישראלשבטיכלקושטא

בעמידהלנביאיםומסרוהזקניםעמדוהאלהיםלפניויתיצבוישראלשבטיכלפארמה

הה"דמכירי תהלים

בעמידהלנביאיםומסרוהזקניםעמדוהאלד'יםלפניויתיצבוישראלזקניכלילקוט שמואל

בעמידהלנביאיםומסרוהזקניםעמדוהאלהיםלפניויתיצבוישר'זקניכלילקוט דברים

עמדקריילהוליתבעמידהלדודומסרוהנביאיםעמדווגו'התיצבוועתהקושטא

עמדקדמילהווליתבעמידהלדודומסרוהנביאיםעמדופארמה

עמדקראליהוליתבעמידהלדודומסרוהנביאיםנכעמדווגו'התיצבוועתהמכירי תהלים

עמדבעמידהלדודומסרוהנביאיםעמדוילקוט שמואל

עמדקראילןוליתבעמידהלדודומסרוהנביאיםעמדוילקוט דברים

להםואשלמהוהקימניחנניייואתהבעמידהבנולשלמהומסרהדודקושטא

להםואשלימהואשלמהוהקימניחניניייואתהבעמידהבנולשלמהומסרהדודפארמה

להםואשלמהוהקימניחנניייואתהשנא'בעמידהבנולשלמהומסרהדודמכירי תהלים

והקימניחנניייואתהבעמידהלשלמהומסרהדודילקוט שמואל

להםואשלמהוהקימניחנניייואתהשנא'בעמידהבנולשלמהומסרהדודילקוט דברים

השכילעליבמסורתשניתנהמלמדבכתבהכלקושטא

השכילעליבמסורותשנתנהמלמדיימידלהדרששנתנהמלמדבכתבהכלפארמה

השכילעליבמסורתשנתןמלמדיימידבכתבהכלואומרילקוט שמואל

השכילעליבמסורתשניתנהמלמדיימידלידרששניתנהמלמדבכתבהכלואומ'ילקוט דברים
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה טו

ותבניתנאמרההקדשברוחמנארביבשםמנחמהרביהקדשברוחשנתנבאמלמדקושטא

ובתבניתנאמרההקדשברוחיונאר'בשםמנחמנאר'הקדשברוחשנתנהמלמדפארמה

הקדשברוחשנתנהמלמדילקוט שמואל

הקדשברוחשניתנהמלמדילקוט דברים

עמוברוחהיהאשרכלקושטא

עמוברוחוהיהאשרכלפארמה
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