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

הזוהגפןמהוגומ'ותטעהגויםתגרשתסיעממצריםגפןעשרששהפרשהקושטא

הזאתהגפןומהוגו'תסיעממצר'גפןטזפארמה

זוהגפןמהיל'בראשיתא

הזאתגפןמהיל'בראשיתד

הזאתהגפןמהתסיעממצריםגפןילקוט תהלים

אלאחוניןאינןישראלהןכךשורותשורותאלאבערבוביאניטעתאינהקושטא

חוניםהיוישר'כךשורותשורותאלאבעירבוביאנוטעתאינהפארמה

חוניםישר'היוכךשורותשורותאלאערבוביאניטעתאינהיל'בראשיתא

חוניןישראלהיוכךשורותשורותאלאעירבוביאניטעתאינהיל'בראשיתד

חוניםישראלהיוכךשורותשורותאלאערבוביאנטעתאינהילקוט תהלים

תחתיהבולשין הזוהגפןמהדגליםדגליםקושטא

תחתיהבולשיםהזאתהגפןמהבאותותדגלועלאישדגליםדגליםפארמה

תחתיהבולשיןזוגפןמהכאותותדגלועלאישדגליםדגליםבמדבריל'בראשיתא

תחתיהבולשיןהזההגפןמהכאותו'דגלועלאישדגליםדגליםבמדבריל'בראשיתד

תחתיהבולשיןהזוהגפןמהבאותותדגלועלאישדגליםדגליםבמדברילקוט תהלים

ותטעהגויםתגרשכךאותהנוטעיןכךואחרקושטא

ותטעהגויםגרשישר'כךאותהנוטעיםכךואחרפארמה

כלזוגפןמהותטעיהגויםתגרשישר'כךאותהנוטעיןואחרכךיל'בראשיתא

כלהזההגפןמהנתטעהגויםתגרשישראלכךאותהנוטעיןואחרכךיל'בראשיתד

כלהזוהגפןמהותטעםגויםתגרשישראלכךאותהנוטעיןכךואחרילקוט תהלים

קושטא

פארמה

ואחדשלשיםלפניהןפניתישר'הןכךמשבחתהיאמפניהמפנהשאתהמהיל'בראשיתא

ואחדשלשיםלפניהםפניתהישר'הןכךמחשכתהיאפניה[.]מפנהשאתהמהמהיל'בראשיתד

ל"אלפניהםפניתישראלהםכךמשבחתהיאמפניהמפנהשאתהמהילקוט תהלים
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה טז

כךהימנהלמעלהשלהשומ'הזוהגפןמהקושטא

שומרישר'כךומשמרהלמעלהשומרההזאתהגפןמהפארמה

שומרישר'כךומשמרההימנהלמעלהעולהשומרהזוגפןמהמלכיםיל'בראשיתא

שומרישראלכךומשמרהממנהלמעלהעולהשומרההזההגפןמהמלכיםיל'בראשיתד

שומרישראלכךומשמרההימינהלמעלהעולהשומרההזוהגפןמהמלכיםילקוט תהלים

ישראלשומרישןולאינוםלאהנהקושטא

ישר'שומרישןולאינוםלאהנהומשמרןעליהןעומדשלהןפארמה

ישר'שומ'ישןולאינוםלאהנהשנ'ומשמרןמהןלמעלהעומדשלהןיל'בראשיתא

ישר'שומרישןולאינוםלאהנהשנ'ומשמרןמהןלמעלהעומדשלהןיל'בראשיתד

ישראלשומרישןולאינוםלאהנהשנאמרומשמרםמהםלמעלהעולהילקוט תהלים

מהקושטא

הגפןמהפארמה

לבאלעתידאבלהזהבעולםנמוכיןישר'כךהאילנותמכלנמוכהזוגפןמהיל'בראשיתא

לבאלעתידאבלהזהבעולםנמוכיןישראלכךהאילנותמכלנמוכההז'הגפןמהיל'בראשיתד

לבאלעתידאבלהזהבעולםנמוכיםישראלאףהאילנותמכלנמוךהזוהגפןמהילקוט תהלים

עולהאחדשרביטהזוהגפןקושטא

עולהשרביטהזהפארמה

עולהאחדשרביטזוגפןמהסופוועדהעולםמסוףלירשעתידיןלבאלעתידיל'בראשיתא

עולהאחדשרביטהזההגפןמהסופוועדהעולםמסוףלירשעתידיןלבאלעתידיל'בראשיתד

עולהאחדשרביטהזוהגפןמהסופוועדהעולםמסוףלירשעתידיןלבאלעתידילקוט תהלים

עומדאחדצדיקישראלהןכךהאילנותכלמכבשוהואממנהקושטא

אחדעולםיסודצדיקישר'הןכךהאילנותכלמכבשוהואממנהפארמה

עומדאחדצדיקישר'כךהאילנותכלמכניעוהואממנהיל'בראשיתא

עומדאחדצדיקישראלכךהאילנותכלמכניעוהואממנהיל'בראשיתד

עומדאחדצדיקישראלכךהאילנותכלמכניעוהואממנוילקוט תהלים
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה טז

יהושעאתייויהיסופוועדהעולםמסוףהולךושמומהןקושטא

שומעוויהייהושעאתייויהיסופועדעולםמסוףהולךשומעומהםפארמה

שמעוויהייהושעאתייויהיסופוועדהעולםמסוףהולךושמעויל'בראשיתא

שומעוויהייהושעאתייויהיסופוועדהעולםמסוףהולךושומעויל'בראשיתד

שמעוויהייהושעאתייויהישנא'סופוועדהעולםמסוףהולךושומעומהםילקוט תהלים

ישהזוהגפןמהוגומ'קושטא

ישהזההגפןמהפארמה

ישזוגפןמהארץאפסייחדוינגחעמיםבהםהארץבכליל'בראשיתא

ישהזההגפןמהארץאפסייחדיוינגחבהםהארץבכליל'בראשיתד

ישהזוהגפןמהארץאפסייחדיוינגחבהםוכתיבהארץבכלילקוט תהלים

הםכךברכהטעוןוזהברכהטעוןזהחומץבהוישייןקושטא

היוכךברכהצריכיןושניהםחומץבהוישייןפארמה

כךברכהטעוןוזהברכהטעוןזהחומץבהוישייןיל'בראשיתא

הםכךברכהטעוןוזהברכהטעוןזהחומץבווישייןיל'בראשיתד

כךברכהטעוןוזהברכהטעוןזהחומץבווישייןילקוט תהלים

דייןברוךאחרתמידהעלוהמטיבהטובברוךהטובמידתעלישראלקושטא

דייןברוךפורענותמדתועלוהמטיבהטובטובהמידהעללברךצריכיןישראלפארמה

דייןברוךפורענותמדתועלוהמטיבהטובברוךהטובמידתעלמברכיןישר'יל'בראשיתא

דייןברוךפורענותמדתועלהמטיבהטובברוךהטובמדתעלמברכיןישראליל'בראשיתד

דייןברוךהעורענותמדתועלוהמטיבהטובהטובמדתעלמברכיןישר'ילקוט תהלים

בהישחומץבהוישייןבהישהזוהגפןמההאמתקושטא

בהוישוחומץייןבהישהזההגפןמההאמתפארמה

וחומץייןבהישזוגפןמההאמתיל'בראשיתא

וישחומץבווישייןבוישהזההגפןמההאמתיל'בראשיתד

ישחומץבווישייןבוישהזוהגפןמההאמתילקוט תהלים
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה טז

תלמודומשנהמקראבהןישישראלהןכךצימוקיםבהוישענביםקושטא

תלמודומשנהמקראבהישישר'כךצימוקיםענביםפארמה

משנהמקראבהםישישר'כךוצמוקיםוענביםיל'בראשיתא

משנהמקראבהםישישראלהםכךצמוקיםבווישענביםבווישיל'בראשיתד

משנהמקראבהםישישראלהםכךצמוקי'בווישענביםבוילקוט תהלים

כךעליוקהותשיניובוסרממנהאוכלשהואכלהזוהגפןמהואגדותקושטא

כ[.]קהותשיניובוסרממנהאוכלשהואמיהזההגפןמהואגדותהלכותפארמה

כךעליוקהותשיניובוסרממנההאוכלזוגפןמהאגדותהלכותיל'בראשיתא

כךעליוקהותשיניובוסרממנושאוכלמיהזאתהגפןמהאגדותהלכותיל'בראשיתד

כךעליוקהותשניובוסרממנהשאוכלמיהזוהגפןמההגדותהלכותילקוט תהלים

מתחתשלואתנוטלשהואסוףלישראלונזדוגבאשהואכלקושטא

מתחתשלואתנוטלשהואסוףלישר'ומרעשבאמיכלפארמה

מתחתשלואתנוטלשהואסוףישר'עםומזדווגשבאמיכליל'בראשיתא

מתחתשלואתנוטלשהואסוףישראלעםומזדווגמישבאכליל'בראשיתד

מתחתשלואתנוטלשהואסוףישראלעםומזדווגשבאמיכלילקוט תהלים

באפרעהידיהםקושטא

באפרעהבידיהםנפלוכולםישר'עםמלחמהעשומלכיםמהםואחדשלשיםידיהםפארמה

פרעהידיהןיל'בראשיתא

פרעהי[.]יהםיל'בראשיתד

פרעהידיהןילקוט תהלים

עשו קמלךואחדשלשיםידיהןמתחתשלואתונטלישראלעםונלחםקושטא

ידיהםמתחתשלואתונטלישר'עםונלחםפארמה

מלכיםול"אועוגסיחוןיל'בראשיתא

מלכיםולאועוגסיחוןיל'בראשיתד

מלכיםואחדושלשיםועוגסיחוןילקוט תהלים
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה טז

כךהאשכולותעלחפיןהעליןהזההגפןמהנפלווכולםישראלעםמלחמהקושטא

כךאשכולותיהכלחופיןעליההזאתהגפןמהפארמה

כךהאשכולותחפיןהעליןהגפןמהיל'בראשיתא

כךהאשכולותעלחפיןהעליןהגפןמהיל'בראשיתד

כךהאשכלותעלחפיןהעליןהזוהגפןמהילקוט תהלים

ישהזוהגפןמהתורהבניעלחפיןהארץעמיקושטא

ישהזאתהגפןמהתורהשלאדםבניעלמחפיןהארץעמיפארמה

ישגפןמהתורהבניעלחפיןהארץעמיישר'יל'בראשיתא

ישהזוהגפןמהתורהבניעלחפיןהארץעמיישראליל'בראשיתד

ישהזוהגפןמהתורהבניעלחפיןהארץעמיישראלילקוט תהלים

כךממנונמוךמחבירוגדולשהואאשכולוכלוקטניםגדוליםאשכולותבהקושטא

נמוךמחבירוגדולאשכולוכלוקטניםגדוליםאשכולותבהפארמה

כךמחברונמוךמחברוהגדולאשכולוכלוקטניםגדוליםאשכלותבהיל'בראשיתא

כךמחבירונמוךמחבירוהגדולאשכלוכלוקטניםגדולי'אשכולותבויל'בראשיתד

כךמחבירונמוךמחבירוהגדולאשכולוכלוקטניםגדוליםאשכלותבוילקוט תהלים

אוכלשהו'כלהזוהגפןמהממנונמוךמחבירוגדולשהואמיכלקושטא

אוכלשהואמיכלהזוהגפןמהממנונמוךמחבירוגדולשהואמיכלפארמה

כלזוגפןמהממנונמוךמחברוגדולשהואמיכליל'בראשיתא

האוכלכלהזוהגפןמהממנונמוךמחבירוגדולשהואמיכליל'בראשיתד

כלהזוהגפןמהמחבירונמוךמחבירושגדו'מיכלילקוט תהלים

פניותאיראדםחכמתכךמצהילותפנימיינהושותהממנהקושטא

פניותאיראדםחכמותכךמצהילותפניוממנהושותהממנהפארמה

פניותאיראדםחכמתכךמצהילותפניומיינההשותהיל'בראשיתא

אדםחכמהכךמצהילותפניומיינהיל'בראשיתד

אדםחכמתישראלאףמצהילו'פניומיינההשותהילקוט תהלים
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה טז

מהמשיבואינונשאלשהואבשעהישונהפניוועוזומשיבומשיונשאלשהואבשעהקושטא

מהמשיבוהואשהואבשעהפארמה

שלחנותעלאותהמעליןכךואחרברגלנרפסתהיאבמחילההזוהגפןקושטא

שלחןעלאותהמעליןכךואחרברגלנרפסתהיאבתחילההזוהגפןפארמה

לנוחחלמישכגוןצריוסביביוליעקבייצוההזהבעולםישראלהןכךמלכיםקושטא

לנגובחלמישכגוןצריוליעקבייצוההזהבעולםישראלהןכךמלכיםפארמה

סומכיןהזוהגףןמהאמניךמלכיםוהיולבאלעתידאבללחיפהוקצרהלטביריאסוסיתאקושטא

סומכיןהזוהגפןמהאומניךמלכיםוהיוהבאלעולםאבללחופהוקצרהלנוכריהפוסיתאפארמה

סומכיןזוגפןמהיל'בראשיתא

סומכיןהזוהגפןמהיל'בראשיתד

סמוכההזוהגפןילקוט תהלים

אותהקושטא

אותהפארמה

אותהיל'בראשיתא

עליויל'בראשיתד

שהיאתורהבזכותאלאחייןאינןישראלהןכךחיהוהיאקניםגביעלקושטא

התורהבזכותאלאחייןאינןישראלכךחייהוהיאקניםגביעלפארמה

שהיאהתורהבזכותאלאחייןאיןישר'כךחיהוהיאקניםגביעליל'בראשיתא

שהיאהתור'בזכותאלאחייםאיןישראלהםכךחייהוהואגביקניםעליל'בראשית ד

שהיאהתורהבזכותאלאחייםאינםישראלהםכךחייהוהיאקניםגביעליל'תהלים

חיהוהיאיבישיןעציםעלאותהסומכיןהזוהגפןמהבקנהכתובהקושטא

חיהוהיאיבישיםעציםגביעלאותהסומכיןהזוהגפןמהבקנההנכתבתפארמה

חיהוהיאיבשיםעציםעלאותהסומכיןזוגפןמהבקנהכתובהיל'בראשיתא

חיהוהיאיבישי'עציםגביעלאותהסומכיןהזוהגפןמהבקנהכתוביל'בראשית ד

חייהוהיאיבשיםעציםגביעלאותהסומכיןהזוהגפןמהבקנהכתובהיל'תהלים
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה טז

שהןאע"פאבותיהםבזכותאלאח יןאינןישראלהןכךקושטא

שהןואע"פאבותבזכותאלאחייןאינןישר'כךפארמה

אע"פאבותיהםבזכותאלאחייןאינןישר'כךיל'בראשיתא

אע"פאבותיה'בזכותאלאחייםאינןישר'הםכךיל'בראשית ד

פיעלאףאבותיהםבזכותאלאחייםאינםישראלהםכךיל'תהלים

וגו'יעקבבריתיאתוזכרתישכתבלפימתיםקושטא

יעקבבריתיאתוזכרתיהה"דמתיםפארמה

נרפסתהיאבתחלהזוגפןמהיעקבבריתיאתוזכרתישמתויל'בראשיתא

נרפס'היאבתחלההזא'הגפןמהוכו'וזכרתישמתויל'בראשית ד

נרפסתהזוהגפןמהיעקבבריתיאתוזכרתישמתויל'תהלים

קושטא

פארמה

בעולםישר'כךמלכיםשלחןעלאותומעליןואחרכךברגליל'בראשיתא

בעול'ישר'הםכךמלכי'לפניאותהמעליןוא"כיל'בראשית ד

בעולםישראלהםכךמלכיםשלשלחןעלאותהמעליןכךואחרברגליל'תהלים

קושטא

פארמה

אבלרגלתרמסנהברגלהורפסהחורשיםחרשוגביעלהזהיל'בראשיתא

אבלרגלתרמסנברגל'ושארהוכו'חרשוגביעלהזהיל'בראשית ד

אבלרגלתרמסנהברגליהנרפסהחורשיםחרשוגביעלהזהיל'תהלים

למהלאומרההראהאבידתוהזההשבחכלאחרקושטא

למהלאומההרואהאבדתוהשבחכלואחרפארמה

למהלאומיההוראהאבידתוהזההשבחכלאחרמכירי תהלים

אומניךמלכיםוהיולבאלעתידיל'בראשיתא

אומניךמלכי'והיולבאלעתידיל'בראשית ד

למההזההשבחכלאחראומניךמלכיםוהיולבאלעתידיל'תהלים
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה טז

בפרשתעומדתשהיאזוכתאנהגדריהפרצתקושטא

בפרשתעומדתשהיאזוכתאינהוגו'גדירהפרצתפארמה

בפרשתעומדתשהיאהזוכתאנהדרךעובריכלוארוהגדריהפרצתמכירי תהלים

בפרשתשעומדתזוכתאנהגדריהפרצתיל'תהלים

וזיזהרשעעשוזהמיערחזיריכרסמנהבהעדידבעימאןכלדרכיםקושטא

וזיוהרשעעשוזהמיערחזיריכרסמנהבהזכידבעימאןכלדרכיםפארמה

להארידבעימאןכלדרכיםמכירי תהלים

וזיזהרשעעשוזהמיערחזיריכרסמנהבהעדידבעימאןכלדרכיםיל'תהלים

מנחמהר'זאתגפןופקודוגו'נאשובצבאותאלדיםהמלכיותאלוירענהשדיקושטא

מנחמאר'נאשובצבאותייהמלכיםאילואענםשדיפארמה

מנחמאר'וגו'נאשובצבאותאל'יםמכירי תהלים

מנחמארבינאשובצבאותאל'יםהמלכיותאלוירענהשדייל'תהלים

שאמרתהמהפקודדקיסריןבןיעקבר'בשםדיפונחמןור'קושטא

שאמרתמהפקודדקיסריןיעקבר'בשםנחמןור'פארמה

שאמרתמהפקודבקיסריןיעקבבש"רדיפונחמןורבמכירי תהלים

שאמרתמהפקודדקסריןעקיבארביבשםנחמןורביל'תהלים

וגו'שרהאתפקדויילשרהקושטא

שרהאתפקדויילשרהפארמה

שאמ'אותואמ'דקיסריןיעקבבש"רנחמןרבוגו'שרהאתפקדויילשרהמכירי תהלים

שרהאתפקדויילשרהיל'תהלים

עומדהעולםזכותזהבאיוגו'נטעהאשרוכנהקושטא

עומדהעולםזכותבאיזונטעהאשרוכנהפארמה

עומדהעולםזכותזהבאיימינךנטעהאשרוכנהאליךאשובשובלאברהםמכירי תהלים

עומדהעולםזכותזהבאיימינךנטעהאשרוכנהיל'תהלים
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה טז

שמער'הכינניאשרדודביתמלכיבזכותאמרכהנהבראבאר'קושטא

הבינוניאשרדודביתמלכיבזכותאמכהנאבראבאר'פארמה

שמעוןר'הכינניאשרג1

לוירביהכינניאשרדודביתמלכיבזכותאמ'כהנאבראבאר'מכירי תהלים

הכינותאשרדודביתמלכיבזכותאומרכהנאבראבארבייל'תהלים

ותכונןישראלבזכותאמריןורבניןבארוןהמכוננתתורהבזכותאמרלקישבןקושטא

ותכונןישר'בזכותאמריןרבנןבארוןהמכוננתהתורהבזכותאמרישפארמה

ותכונןישראלבזכותאמ'ורבנןבארוןהמכוננתתורהבזכותאומ'ג1

ותכונןישראלבזכותאמריורבניןבארוןהמכונההתורהבזכותאמ'רשב"למכירי תהלים

ותכונןישראלבזכותאמריןורבניןבארוןהמכוננתהתורהבזכותאמריל' תהלים

זהימינךאישעלידךתהיוגו'ישראלעמךאתלךקושטא

זהימינךאישעלידךתהיהעולםעדישר'עמךלךפארמה

וג'עמךאתלךג1

זהימינךאישעלידךתהילעולםלעםלךישראלעמךאתלךמכירי תהלים

זהימינךאישעלידךתהיעולםעדלךעמךאתיל' תהלים

נקראובשמךתחיינוממךנסוךולאיצחקזהלךאמצתהאדםבןועלאברהםקושטא

ממךנסוגלאיצחקזהלךאימצתאדםבןועלאברהםפארמה

תחיינוממךנסוגולאיצחקזהלךאמצתבןועלאברהםמכירי תהלים

ממךנסוגולאיצחקזהלךאמצתבןועלאברהםיל' תהלים

עמואתיייטושלאכינסוךולאאחרדבריעקבזהקושטא

עמואתיייטושלאכיממךנסוגולאד"איעקבזהפארמה

עמואתיייטושלאכישנא'ממךנסוגולאד"איעקבזהמכירי תהלים

עמואתיייטושלאכייעקבזהיל' תהלים
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה טז

וגו'עמואתיייטושלאכיאומראחרכתבוגו'קושטא

יעזובלאונחלתועמואתיייטושלאכיאו'אחדכת'פארמה

יעזובלאונחלתועמויייטושלאכיאומ'אחדכתובמכיריישעיה

הגדולשמובעבורעמואתיייטושלאכיאומראחדכתובילקוט שמואל

יעזובלאונחלתואומראחרוכתבקושטא

שמובעבורעמואתיייטושלאכיאו'אחדוכת'פארמה

שמובעבורעמואתיייטושלאכיאומ'אחדוכתו'מכיריישעיה

יעזובלאונחלתועמויייטושלאכיאומ'אחדוכתו'מכירי תהלים

יעזובלאונחלתועמויייטושלאכיאומ'אחדוכתובילקוט שמואל

עושההואפעמיםשמולמעןעושההואפעמיםנחמןברר' שמואלאמרקושטא

עושהשהואפעמיםהגדולפארמה

עושהשהואופעמיםונחלתועמובעבורעושהשהואפעמיםנחמניברשמואלאמ"רהגדולמכיריישעיה

עושהשהואופעמיםשמולמעןעושהשהואפעמיםארשב"ןמכירי תהלים

עושהשהואופעמיםהגדולשמובעבורעושהשהואפעמיםנחמניברשמואלא"רילקוט שמואל

הגדולשמובעבורישראלבארץונחלתובעמולארץבחוצהונחלתועמולמעןקושטא

ישר'ארץונחלתועמובעבורלארץחוצהנחלתובעבורפארמה

אמ"רהגדולשמובעבורמכיריישעיה

ונחלתועמולמעןמכירי תהלים

הגדולשמובעבורבארץונחלתועמובעבורלארץבחוצהונחלתועמובעבורילקוט שמואל

ר'אמרקושטא

פארמה

ר'הגדולשמובעבורזכאיןישראלוכשאיןונחלתועמובעבורזכאיןכשישראלאיבומכיריישעיה

א"רילקוט שמואל
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אעשהלמענילמענידכתיבהואהדאשמולמעןעושההואלעולםראובןקושטא

אעשהלמעניהה"דהגדולשמולמעןפארמה

אעשהלמענילמענישנ'הגדולשמובעבורעושההואלעולםאמ'ראובןמכיריישעיה

אעשהלמענילמעניהה"דהגדולשמובעבורעושההואלעולםראובןילקוט שמואל

וגו'לעשותייהואילכיוגו'קושטא

ייהואילתאמרכיוגו'פארמה

וגו'יחלאיךכימכיריישעיה

מכירי תהלים

לעםלואתכםלעשותייהואילכיישראלביתלכםילקוט שמואל

אלאאומריהודהר'ורבנינחמיהור'יהודהר'קושטא

פארמה

יהודהר'ורבניןנחמיהור'יהודהר'ביתביתאתוברךהואלג1

אומריהודהר'ורבניןנחמיהור'יהודהר'ילקוט שמואל

אומריהודהר'מדהג דברים

עבדךביתאתוברךהואלועתהאמרדאתכמהתחילהאלאהואלהאיןקושטא

עבדךביתאתוברךהואלועתהתחילהאלאהואלהלשוןאיןפארמה

עמךביתאתוברךהואלועתהאמ'דא'כמ'התחלהאלאהואלהאיןג1

עבדךאתלברךהואלועתהכד"אתחלהאלאהואלהאיןילקוט שמואל

עמךאתוברךהואלועתה שנ'התחלהאלאהואלהאיןמדהג דברים

הואלאמרדאתכמהלינהאלאהואלהאיןאומרנחמיהר'וגו'קושטא

הואללינהאלאהואלהאיןאמ'נחמיהר'פארמה

הואלאמ'ד'כמ'לינהאלאהאלהאיןנחמיהר'ג1

הואלכד"אלינהאלאהואלהאיןאומרנחמיהר'ילקוט שמואל

הואלשנ'לינהאלאהואלהאיןאומרנחמיהר'מדהג דברים
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כמהשבועהאלאהואלהאיןאמריורבנילבךוייטבוליןנאקושטא

שבועהלשוןאלאהואלהלשוןאיןאמריןרבנןב>ך>ל ךויטיבוליןנאפארמה

כמ'שבועהאלאהואלהאיןאמ'ורבניןוליןנאג1

כד"אשבועהאלאהואלהאיןאמריורבניןלבךויטבוליןנאיל' שמואל

שנ'שבועהאלאהואלהאיןאומריןוחכמיםלביךוייטבוליןנאמדהג דברים

וקחהואללאמרהעםאתשאולויואלהאישאתלשבתמשהויואלאמרדאתקושטא

וקחהואלהעםאתשאולויואלמשהויואלפארמה

לאמרהעםאתשאולויואללשבתמשהויואלאמ'דא'ג1

העםאתשאולויואליל' שמואל

העםאתשאולויואלהאישאתלשבתמשהויואלימדהג דברים

תוכחהאלאהואלהאיןלויר'בשםדסכניןיהושער'ככריםקושטא

תוכחהלשוןאלאהואלהאיןאו'יהושער'ככריםפארמה

תוכחתאלאהואלהאיןלויר'בש'דסכניןיהושער'אמ'ג1

תוכחתאלאהאלהאיןאומריהושער'ימדהג דברים

וגו'ביפנוהואילוועתהאמרדאתכמהקושטא

בופניוהואילוועתהפארמה

וג'ועלביפנוהואילוועתהג1

אכזבאםפניכםועלביפנוהואילוועתהשנ'ימדהג דברים
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