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

דברעושהאנכיהנהשמואלאלייויאמרעשיריתפרשהקושטא

דברעושהאנכיהנהשמואלאלייויאמרי'פרשהפארמה

הארוןשבייתזואמרנחמןרבברשמואלבישראלקושטא

הארץמשבייתנחמניברשמואלר'בישר'פארמה

שופטכילווהגדתיוגו'עליאלאקיםההואביוםקושטא

בעוןפארמה

גערלאבםכההולאוגו'אניקושטא

גערלאבהםכההולאמהווגו'ידעאשרפארמה

ומצליקאיםהוהכהנארבעלילביתנשבעתיולכןבהוןקושטא

מעליאתיהוהכהנארבעלילביתשבעתילאבםפארמה

ומצליקאיהוהכהנארבילקוט שמואל

כיוןקודמוימצליקאיםאבאברחייארביוהוהקושטא

כיוןקדמוהימעלהחייאר'והוהפארמה

כיוןקדמוימצליאבאברחייאר'והוהילקוט שמואל

רביקודםדיפסוקבעאלאאבאברחייאר'דחסלקושטא

רבקדםדפסיאכעסלאאבאברחייאר'דחסופארמה

רבקומידפסקכעסאבאברחייאר'דחסלילקוט שמואל

נהיגיןאתוןכןאבאברחייארביליהאמרכהנאקושטא

נהיגיןאבאברחייאר'ליהאמכהנאפארמה

נהיגיןאבאברחייאר'ליהאמרכהנאילקוט שמואל

ידערביליתליהאמררברביכוןמצעריןבבבלקושטא

ידער'ליתא"למצביןדברמצעריןבבבלפארמה

ידער'ליתא"לרביהוןמצעריןבבבלילקוט שמואל
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עוןיתכפראםבושכתובכאתיעליממשפחתדאנאקושטא

עוןיתכפראםשכת'באתיעליממשפחתשאניפארמה

עוןיתכפראםבהםשכתובעליביתממשפחתשאניילקוט שמואל

ובמנחהבזבחבליהאמרעולםעדובמנחהבזבחעליביתקושטא

ומנחהבזבחעליפארמה

ומנחהבזבחובמנחהבזבחעליביתילקוט שמואל

עלויוצליבתפילהמתכפראבלמתכפראינוקושטא

עלויועליבתפילהמתכפראבלמתכפרדאיןהואפארמה

עלוהיוצליבתפלההואמתכפראבלמתכפראינוילקוט שמואל

כהליןסימוקיןדאתעברוןעדימיםוהארי'עלויוצליקושטא

סאחקיןכאפרווידמתעבדיןעדימיםוהאריךעלויועליפארמה

כהדיןסומקאטופרוידאתעבידאעדימיםוהאריךעלוהיוצליילקוט שמואל

וגו'עמוהיהויישמואלויגדלרקקיאקושטא

עמוויישמואלויגדלבמלאפארמה

דברעושהאניהנהשמואלאלייויאמררקיקאילקוט שמואל

קושטא

פארמה

ולאהארוןשבייתזהאמ'נחמניברשמואלר'בישראלילקוט שמואל

סימוןרביבריהודהרביאמרקושטא

סימוןבר'יהודהא"רפארמה

סימוןבריודןארארצהדבריומכלהפילילקוט שמואל

הואשכןארצהדבריומכלהפיללאארצהמשנפלאףקושטא

שכךדבריומכלהפיללאארצהמשנפלאפלפארמה

הואשכןדבריומכלהפיללאארצהמשנפלאףילקוט שמואל

שמואלוישכבמחיצתיבתוךעמיובניךאתהמחרלשאולאומרקושטא

שמואלוישכבבמחיצתיעמיאתהמחרלשאולאו'פארמה

במחיצתיעמיובניךאתהמחרלשאולאומרילקוט שמואל
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יעשהכהוגומ'שמואלאלעליויקראהבוקרעדקושטא

שמואלאלעליויקראוגו'הבקרעדפארמה

יעשהכהאלאכןכתובאינויוסיףוכהאלהיםלךקושטא

יעשהכהפארמה

שאיןכשםלואמריוסיףוכהאלהיםלךיעשהכהקושטא

שאיןכשםלואמיוסיףוכהאלהיםיעשהכהפארמה

מקומךאתיורשיןבניךאיןכךמקומיאתיורשיןבניקושטא

מקומךיורשיןבניךאיןכךגדולתייורשיןבנייפארמה

מרהואאדוןוגו'הדבריםכלאתשמואללוויגדקושטא

וזרהואארץוגו'הדבריםכלאתשמואללוואמפארמה

יעשהבעיניוהטובקושטא

יעשהבעיניוכטובפארמה

אבויאבאוגומ'מדןישראלכלוידעקושטא

אבויאבאוגו'ארץישרכלוידעפארמה

אבויאבאשמואלנאמןכיישראלכלוידעילקוט שמואל

יודהר'גביושלחבמטכסאמתעסקהוהאבאברדשמואלקושטא

יהודהר'גביושלחבאטכסאמתעסקהוהאבאברדשמואלפארמה

יהודהר'גבועלבמטכסאמתעסקהוהדשמואלילקוט שמואל
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ליתליהאמרעימוקםזמןבתרלנציביןבתירהבןקושטא

ליתא"לעמיהמןכתבאלנציביןבתיראבןפארמה

ליתליהאמעמיהקםזמןבתרלנציב[.]ןבתרהבןילקוט שמואל

אמרהווןמיליןולאליהאמרמילתאההיאבעירביקושטא

א"להווןמיליןולאא"למילתאבהואבעויר'פארמה

אמ'הוייןמליןולאוליהאממילתאההיאבעירילקוט שמואל

ליהאמ'ממונהמןסגיעליהיימנהמילתךליתליהקושטא

ליתא"לממונאסגיהיימנאמילתאליתפארמה

ליהאמממונאמןסגיהימנאמילתךליתליהילקוט שמואל

כשמואלברלמקמהתזכהעלךבמילתיהיימנתאתליהקושטא

ברלמקמאתזכיעליךבמילתיההיימנתאתליתפארמה

ברלמוקמהתזכהעלךבמילתיהימנתאאתליהילקוט שמואל

שבעבארועדמדןישראלכלוידעביהדכתיבנביאהקושטא

מדןישר'כלוידעדכת'נשיאפארמה

ישראלכלוידעביהדכתיבנבואהילקוט שמואל

אבאברשמואללמקמהוזכהוגו'קושטא

אבאברשמואללמקמא<א>הלמקומוזכיןוגו'פארמה

אבאברשמואללמוקמהוזכהילקוט שמואל

רביבשםברכיהרביוגו'בשילהלהראהייויוסףקושטא

ר'בשםברכיהר'בשילהלהראהאמרויוסףפארמה

בשילהנגלההואברוךשהקדושמקוםבכללויקושטא

נגלהשילהבתוךשהקב"המקוםבכללויפארמה

כתיבבשילהתניינאקושטא

כת'בשילוהכת'תנינאפארמה
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יצילנומילנואויוגו'התרועהקולאתפלשתיםוישמעוקושטא

יצילנומילנואויוגו'התרועהקולאתפלשתיםוישמעופארמה

האלההאדיריםהאלדיםמידקושטא

וגו'האדיריםהאלהיםמידפארמה

האשדודיםאלייידותכבדילקוט שמואל

שבהןהרשעיןאבלשבהןכשיריןאמרוכאןעדקושטא

שבהםהרשעיםאבלשבהםהכשריםאמרוכאןעדפארמה

הרשעיםשאמרולפיילקוט שמואל

המכיםהאלדיםהםאלהאמדוקושטא

מצר'מארץאתכםהמוציאהאלהיםהםאלהאמרופארמה

מצריםאתהמכיםהאל'יםהםאלהילקוט שמואל

מכותעשראמרווגומ'קושטא

המצרייםעלהביאמכותעשראמרופארמה

ושלמולוהיומכותיילקוט שמואל

בעמוכילהמכותושארהיםעלקושטא

בעמוכילהמכותועשרהיםעלועשרבמצריםפארמה

ילקוט שמואל

אמרמעתהעודמכהלואיןאמרובמדברקושטא

אממעתהאחרתמכהעודלואיןבמדברפארמה

אלילקוט שמואל

עודמכהלואיןאמרתםאתםהואברוךהקדושלהםקושטא

עודליאיןאמרתםאתםהקב"הלהםפארמה

מכהליאיןהבהילקוט שמואל

נראתהשלאמכהעליכםמביאשאניחייכםמעתהקושטא

נהייתשלאמכהעליכםמביאאניחייכםאחרתמכהפארמה

שלאמכהעליכםמביאאניעתהילקוט שמואל
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עלייידותכבדדכתיבהואהדאמעולםנהייתהולא  תקושטא

עלייותכבדהה"דמעולםנבראתולאפארמה

מעולםנהיתהילקוט שמואל

עולהועכברבטחורהיהכיצדהאהאשדודיםקושטא

יוצאועכברבטחוריושבהיהוגו'האשדודיםפארמה

עכבריםאלוילקוט שמואל

לתהוםלוויורדמעיובניאתושומטהתהוםמןקושטא

לתהוםלוויורדמעייןבניאתושומטהתחוםמןפארמה

במעיהםשומטיםשהיוילקוט שמואל

וישימםהאשדודיםעלייידותכבדדכתיבהואהדאקושטא

ותכבדהה"דפארמה

ילקוט שמואל

אומרעכברהיה מספסליםלהעושיןלהיותחזרווגו'קושטא

או'עכברהיהספליםלהםלעשותחזרוד"אפארמה

אומהעכברהיהספליםלהםלעשותחזרוילקוט שמואל

ברייתוואתההעולםוהיהשאמ'מישלשלוחואנילספסלקושטא

בריתואתהעולםוהיהשאמ'מישלשלוחואנילספלפארמה

בריותיוואתםהעולםוהיהשאממישלשלוחיאנולספלילקוט שמואל

מןעולהועכברנבקעהספסלוהיהשבראךלמיכבודתןקושטא

מןעולהועכברנבקעהספלוהיהשבראךלמיכבודתןפארמה

מןעולהועכב'נבקעהספלוהיהשבראלמיכבודתןילקוט שמואל

הדאלתהוםלוויורדמעיובניאתושומטהתהוםקושטא

הה"דלתהוםויורדמעייןבניאתושומטהתהוםפארמה

מעיובניאתושומטהתהוילקוט שמואל

דבריםעירוביהפרשהכלוגו'ייידותכבדדכתיבהואקושטא

דבריםעירוביהפרשהכלוגו'ייידותכבדפארמה
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לאזהשאמרומהזהאמרלאזהשאמרמהקושטא

לאזהשאו'ומיזהאומלאזהשאו'מיפארמה

ילקוט שמואל

ממניצדקהויאמריהודהויכרודכוותהזהאמרקושטא

וגו'ממניצדקהויאמריהודהויכרודכוות'זהאו'פארמה

שכלתושמשידעלדעתהעליומכתיבהואברוךוהקדושקושטא

שכלתושמשידעלדעתהעליומכתיבוהקב"הפארמה

באנוודכותההפרשהכללדעתהעודיסףולאהיאקושטא

באנוודכוותיהלדעתהעודיוסיףלאהיאפארמה

כאןעדוגו'שלחתנואשרהארץאלקושטא

אפםיהושעאמרכאןעדוגו'שלחתנואשרהארץאלפארמה

כלכלבאמ'קושטא

כלוגו'כלבויהסמרגליםאמוגו'העםעזכיפארמה

ומהזה  מאמרלאזהשאמרמהדבריםעירוביהפרשהקושטא

ומיזהאו'לאזהשאו'זהדבריםערוביהפרשהפארמה

יבשהנפשנוועתהודכותהזהאמרלאזהשאמרקושטא

יבישהנפשינוועתהודכוותיהזהאו'לאזהשאו'פארמה

מהסבוראתעינינוהמןאלבלתיכלאיןקושטא

מיסבוראניוגו'פארמה
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ועתהאומרמהוזהאמרלאזהשאמרקושטא

ועתהאו'מהןישר'עלזהאו'לאזהשאומרפארמה

העולםלאומותמפייסהו'ברוךוהקדושכלאיןיבשהנפשנוקושטא

לאומותמפייסוהקב"היבישהנפשינופארמה

מתרעמיןבנימהעלוראובואולהםואומרקושטא

בניימתרעמיןמהעלוראובואולהםואו'פארמה

הפרשהכלוגומ'הואגדכזרעוהמןעליקושטא

וגו'גדכזרעוהמןכזרעוהגדעליפארמה

מדועודכותהזהאמ'לאזהשאמרמהדבריםעירוביקושטא

מדועודכוותיהפארמה

מדועסיסראשלאשתואמרהכאןעדלבוארכבובששקושטא

מדועסיסראשלאמואמרהכאןעדלבארכבובוששפארמה

תענינהשרותיהחכמותאשתואמרהכאןעדמרכבותיופעמיאיחרוקושטא

תענינהשרותיהחכמותאשתואמרהמרכבותיופעמיאחרופארמה

דבריםנתגלושלליחלקוימצאוהלאכלותיהאמרוכאןעדקושטא

דבריםנתגלושלליחלקוימצאוהלאכלותיהאמרוכאןעדפארמה

דבורהלהשלחההקדשברוחלדבורהסיסרהשלאמושאמרהקושטא

הקדשברוחלדבורהסיסראשלאמושאמרהפארמה

אויבךכליאבדוכןמעתהבנךלסיסראעודתצפיאלקושטא

אויביךכליאבדוכןפארמה

יהודהמלךיחזקיהובימיניבאהיההמורשתימיכהודכותהייקושטא

נביאהיההמורשתימיכהודכוותיהייפארמה

אמרוכןעדיהודהמלךחזקיהותמיתהוההמתוגומרקושטא

אמרוכאןוגו'יהודהמלךחזקיההמיתיהופארמה
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מתנבאהיהאישוגםאמרושבהןכשיריןקושטא

מתנבאאישוגםאמרושבהןרשעיםאבלשבהןכשריןפארמה

וכליהויקיםהמלךוישמעוגו'שמעיהובןאוריהוייבשםקושטא

יהויקיםהמלךוישלחוגו'שמעייהווכואורייהייבשםפארמה

אוריהואתויוציאומצריםאנשיםיהויקיםהמלך הוישלחוגו'גיבוריוקושטא

אוריהואתויוציאווגו'פארמה

שנתנבאכשםאמרוהמלךאלויביאוהוממצרישמעיהובןקושטא

שנתנבאכשםאמרווגו'שמעיהובןפארמה

היהכךאוריהשנהרגוכשםירמיהנתנבאכךאוריהקושטא

כךנהרגשאוריהווכשםירמיהונתנבאוכךאוריפארמה

וגו'שפןבןאחיקםידאךליהרגירמיהקושטא

היהשפןבןאחיקםאךליהרגצריךירמיהופארמה

זהשאמרמהדבריםעירוביהפרשהכלקושטא

דבריםעירוביכולההפרשהוכלירמיהואתפארמה

ודכותהזהאמרלאזהשאמרומהזהאמרלאקושטא

ודכוותיהזהאמלאזהשאממיפארמה

שימניוגו'זרועךעלכחותםלבךעלכחותםשימניודכותהקושטא

וגו'לבךעלכחותםשימניודכוותיהפארמה

כנסתאמרהכאןעדזרועךעלוכחותםלבךעלכחותםקושטא

כנסתאמרהכאןעדפארמה

כאןעדקנאהכשאולקשהאהבהכמותעזהכיישראלקושטא

אהבהכמותעזהכיישר'פארמה

וגו'שלהבתאשרשפירשפיהאומרתהקדשורוחהעולםאומותאמרוקושטא

יהשלהבתאשרשפירשפיהאומרתהקדשורוחהעולםאמרופארמה

9/10
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זהאמרלאזהשאמרמהדבריםעירוביהפרשהכלהאקושטא

זהאמלאזהשאממידבריםעירוביהפרשהכלהאפארמה

10/10


