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

ולאהמצפתההיאשלהולאסימוןרביאמרהמצפתהויקבצויגפרשהקושטא

ולאהמצפתההואשילהלאסימוןא"רמיםוישאבוהמצפתהויקבצוי"בפרשהפרמה

ולאהמצפתההיאשילהלאסימוןר'אמרהמצפתהויקבצוילקוטשמואל

שלתחומולתוךיהודהשלתחומומתוךיוצאהתסקופתכמיןאלאשילההיאהמצפתהקושטא

שלתחומהלתוךיהודהשלתחומאמתוךיוצאהתסקופהאלאשילההמצפתהפרמה

שלתחומולתוךיהודהשלתחומומתוךיוצאהאיסקופהאלאשילההיאמצפתהילקוטשמואל

דבריששאבומלמדאלאשאבומיםוכימיםוישאבובנויהמקדשביתועליהבנימןקושטא

דבריששאבומלמדאלאשאבומיםוישאבובנויהמקדשביתועליהבנימןפרמה

דבריששאבומלמדאלאשאבומיםוכימיםוישאבובנויהמקדשביתועליהבנימיןילקוטשמואל

בתשובהליבןששפכומלמדאלאשפכויילפניוכייילפניוישפכוכמיםתורהקושטא

בתשובהלבןששפכומלמדאלאשפכויילפניוכייילפניוישפכוכמיםתורהפרמה

בתשובהלבםששפכומלמדאלאשפכויילפניוכייילפניוישפכותורהילקוטשמואל

שמואלרביבשםירמיהור'הונארבילייחטאנושםויאמרוכמיםקושטא

שמואלר'בשםנחמיאור'יהודהר'לייחטאנושםואמרוכמיםפרמה

יצחקר'בשםירמיהור'הונאר'לייחטאנושםאמרוכמיםילקוטשמואל

רבוןלפניואמרישראלשל  שבחלוקןשמואלנתעטףיצחקרבברקושטא

רבוןלפניואמישר'שלבחלוקןשמואלשתתעטףמלמדיצחקרבברפרמה

כלרבוןלפניואמרישראלשלבחלוקןשמואלנתעטףשמואלרבברילקוטשמואל

וישראלחטאתילפניךשיאמראלאהאדםמןתובעאתהכלוםהעולמיםקושטא

וישר'לפניךחטאתישאו'מיאלאהאדםמןתובעאתהכלוםהעולמיםפרמה

וישראלחטאתילפניךשיאמראלאהאדםמןתובעאתהכלוםהעולמיםילקוטשמואל

שמואלויקחלייחטאנושםויאמרולהןמוחלאתואיןחטאנולפניךאומריןקושטא

שמואלויקחלייחטאנושםויאמרולהםמוחלאתהאיןלפניךחטאנואומריםפרמה

שמואלויקחלהםמוחלאתהאיחטאנולפניךאומריםילקוטשמואל

עלאלאמותרתהבמהאיןלעולםחנינהבריוסירביאמראחדחלבטלהקושטא

עלאלאניתרתבהמהאיןלעולםחנינאב"ריוסיא"ראחדחלבטלהפרמה

עלאלאנתרתהבמהאיןלעולםחנינאבריוסיר'אמראחדחלבטלהילקוטשמואל
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה יג

יהושעיבנהאזהדהמןלהמייתימרייאבןיוחנןרבינביאידיקושטא

יהושעיבנהאזמהכאלהמייתיאריהבןיוחנןר'נביאידיפרמה

יהושעיבנהאזהדאמןלהמייתיהוהיוחנןר'נביאידיילקוטשמואל

לוויאמרההואבלילהויהימניןבגדעוןבגלגלאלאליאיןוגו'מזבחקושטא

יילוויאמרההואבלילהויהימנייןבגבעוןבגלגלאלאליאיןמזבחפרמה

ייויאמרהואבלילהויהימניןבגבעוןבגלגלאלאליאיןמזבחילקוטשמואל

עציגדעוןשלבפרונעשועבירותשבעכהנאבר  האבארביאמרקושטא

עציגדעוןשלבפרונעשועברותשבעכהנאבראבאא"רוגו'פרמה

גדעוןאלילקוטשמואל

מניןבשילהבגדעוןאלאליאיןזמןמחוסרולילהזהונעבדמוקצהאבני'אשרהקושטא

מנייןבשילהגדעוןאלאליאיןומחוסרבלילהזרנעבדמוקצהאבניםאשירהפרמה

מניןבשילהבגדעוןאלאליאיןילקוטשמואל

באילונעשועבירותשלשכהנאבראבארביאמראחדחלבטלהשמואלויקחקושטא

אחדחלבטלהשמואלויקחפרמה

נעשהעבירותשלשכהנאבראבאר'אמראחדחלבטלהשמואלויקחילקוטשמואל

שמואלשלקושטא

פרמה

ליתהדאמןאןיוסירביאמרהיהולויזמןומחוסרועורוהואקושטא

ליתהדיןמןיוסיא"רפארמה

ליתמהכאאייוסיראמרהיהולויזמןומחוסרועורוהואבוילקוט שמואל

יצחקרבברשמואלרבידאמרדאדאמרתוהדאכלוםמינהשמעאתקושטא

מדשמואלדאהאדאמרתוהיכאכלוםמינהשמעאתפארמה

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

רביאמרוגו'העולהמעלהשמואלויהיוגו'ביתושםכיהרמתהותשובתוקושטא

א"רוגו'העולהמעלהשמואלויהיוגו'ביתושםכיהרמתהותשובתופארמה

אמ"רמכירי זכריה

ר'אמרהעולהמעלהשמואלויהיביתושםכיהרמתהותשובתוילקוט שמואל

לישראלעושהשהואהואברוךהקדושהבטיחמהומהשלמלחמותשלשכהנאבראבאקושטא

לישר'עושהשהואהקב"ההבטיחמהומהשלמלחמותשלשכהנאבראבאפארמה

לישראלעושהשהואהב"ההבטיחמהומהשלשמלחמותשלשכהנאבראבאמכירי זכריה

לישראלעושהשהואהואברוךהקדושהבטיחמהומהשלמלחמותשלשכהנאבראבאילקוט שמואל

השנייהוגו'ישראללפניייויהמםיהושעבימיהראשונהלהןעשהושלשתןקושטא

והשנייהישר'לפניייויהומםיהושעבימיראשונהלהםעש'ושלשתןפארמה

השנייהישראללפניייויהומםשנ'יהושעבימיהראשונהלהןעשהושלשתןמכירי זכריה

והשנייהיהושעלפניייויהמםיהושעבימיהראשונהלהםעשהושלשתןילקוט שמואל

ויהישמואלבימיוהשלשיתוגו'סיסראאתייויהםסיסראבימיקושטא

שמואלבימיוהשלישיתסיסראאתייויהםסיסראבידפארמה

שנ'שמואלבימיוהשלישיתסיסראאתייויהםשנ'סיסראבימימכירי זכריה

ויהישמואלבימיוהשלישיתסיסראאתייויהםסיסראבימיילקוט שמואל

רביגדולבקולייוירעםוגו'מעלהשמואלקושטא

ר'ייוירעםבישר'למלחמהנגשוופלישתיםפארמה

ר'וכו'ייוירעםבישראללמלחמהנגשוופלשתיםמכירי זכריה

רוגומ'העולהמעלהשמואלילקוט שמואל

מהומתתהיהההואביוםוהיהמצריםמחנהאתויהםתרתימוסיףסימוןקושטא

מהומתיהיהההואביוםבביתמצריםמחנהאתייויהםתרתיןמוסיףסימוןפארמה

מהומתתהיהההואביוםוהיהמצריםמחנהאתייויהםתרתימוסיףסימוןמכירי זכריה

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

רבידאמרמהלשעבראמרסימוןרבידאמרמהפליגיןולאבהםרבהייקושטא

ר'ואמלשעברסימוןר'דאממהופליגיןולאייפארמה

דאמ"רמהלשעברשמעוןשאמ"רמהפליגיןולאבהםרבהיימכירי זכריה

ר'דמרוהאלשעברסימוןר'דמרהאפליגיולאגדולהילקוט שמואל

וגו'שמעשמואלאלייויאמרבהםלכשתבואכהנאבראבאקושטא

וגו'שמעתישמואלאלייויאמרבהןלכשתבאכהנאבראבאפארמה

בהןלכשתבאכהנאבראבאמכירי זכריה

העםבקולשמעייויאמרבהםלכשתבאכהנאבראבאילקוט שמואל

מאסואתיגםמאסואתייוחיבןשמעוןרביתניקושטא

בומאסתםאתםיוחיבןשמעוןא"רפארמה

txt.מאסואותךגםמאסואותייוחאיבןשמעוןר'תנימכירי הושע ו

מאסואותךלאאומ'יוחאיבןשמעוןר'תניהזהילקוט שמואל

למאוסעתידיןלמאוסהןדבריםבשלשהלואמרמאסואותיגםכיקושטא

למאוסלראותעתידיןהןכשלשהלואממאסואותיגםפארמה

txt.למאוסעתידיןבשלשהלהןאמ'מאסואותיגםכימכירי הושע ו

txt.למאוסעתידיןלמאוסעתידיןהןדבריםבשלשהלהםאמ'מאסואותי<גם>כימכירי הושע ו

למאוסעתידיםדברי'בשלשהוגו'מאסואותיכיילקוט שמואל

מאסואימתיהמקדשביתבבניןקושטא

מאסאימתיירושלםובבנייןדודביתובמלכותשמיםבמלכותפארמה

txt.מאסואימתיהמקדשביתבמלכותלמאוסועתידיןדודביתבמלכותלמאוסועתידיןשמיםבמלכותמכירי הושע ו

txt.מאסואימתיהמקדשביתבבניןלמאוסועתידיןדודביתבמכותלמאוסו>עתידין>שמיםבמלכותמכירי הושע ו

מאסואימתיהמקדשביתבבניןדודביתובמלכותשמיםבמלכותילקוט שמואל

איןויאמרמישראלויראדכתיבהואהדארחבעםבימיבשלשתןקושטא

איןהה"דרחבעםבימיבשלשתןפארמה

txt.איןהה"דרחבעםבימיבשלשתןמכירי הושע ו

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

דודביתמלכותזוישיבבןנחלהולאשמיםמלכותזובדודחלקלנוקושטא

דודביתמלכותזהישיבבןנחלהולאבדודחלקלנופארמה

דודביתמלכותזוישיבבןנחלהולאשמיםמלכותזובדודחלקלנומכירי הושע

דודביתמלכותזוישיבבןנחלהולאשמיםמלכותזובדודחלקלנוילקוט שמואל

המקדשביתבניןזהדודביתךראהעתהישראללאהליךקושטא

אלהמקדשביתבנייןזהדודביתביתךראהישר'לאהליךפארמה

המקדשביתבניןזהדודביתךראהעתהישראללאוהליךאישמכירי הושע

אלהמקדשלביתולאישראללאהליואישילקוט שמואל

ברכהסימןרואיןישראלאיןמנסיאבןשמעוןרביאמרקושטא

טובסימןרואיןישר'איןמנסיאבןשמעוןא"רלאלהיךאלאלאהליךתיקריפארמה

ברכהסימןמראיןישראלאיןמנסיאבןשמעוןר'אמ'מכירי הושע

גאולהסימןרואיםישראלאיןמנשיאברסימוןר'אמרלאלדיואלאלאהליותקריילקוט שמואל

ישראלבניישובואחרדכתיבהואהדאשלשתןויבקשושיחזרועדלעולםקושטא

ישר'בניואחרהה"דשלשתןויבקשובתשובהשיחזרועדלעולםפארמה

ישראלבניישובואחרהה"דשלשתןויבקשושיחזרועדלעולםמכירי הושע

ישראלבניישובוואחרדכתיבהואהדאשלשתןויבקשושיחזרועדלעולםילקוט שמואל

ייאתובקשוקושטא

ייאתובקשומלכםדודואתייאתובקשוייאלפארמה

ייאתובקשווגו'מלכםדודואתאלההםאתייאתובקשומכירי הושע

ייאתובקשוילקוט שמואל

ייאלופחדודודביתמלכותזומלכםדודואתשמיםמלכותזואלדיהםקושטא

ייאלופחדודודמלכותזומלכםדודואתשמיםמלכותזואלהיםפארמה

ייאלופחדודודביתמלכותזומלכםדודואתשמיםמלכותזואלהיהםמכירי הושע

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

שמואלבקוללשמעהעםוימאנוהמקדשביתבניןזההימיםבאחריתטובוואלקושטא

לשמועהעםוימאנוהמקדשביתבנייןזהטובוואלפארמה

המקדשביתבניןזההימיםבאחריתטובוואלמכירי הושע

לשמועהעםוימאנוהמקדשביתזהטובוואלילקוט שמואל

יצחקרבברשמואלרביבשםירמיהורביהונארביוגו'קושטא

עדשכת'לפייצחקרבברשמואלר'בשםירמיהור'הונאר'וגו'פארמה

יצחקרבברשמואלר'בשםירמיהור'הונאר'ילקוט שמואל

קושטא

שלראשוהקישואחאור'הונאר'לשמעהעםוימאנוכת'לפיכךמאנתםאנהפארמה

ילקוט שמואל

קצרלחדהעםוימאנוכתבלפיכךמאנתםאנהעדשכתבלפיקושטא

קצרלחדלשמועהעםוימאנוכת'לפיכךמאנתםאנהעדשכת'לפילסופוחבלפארמה

קצרחדהעםוימאנוכתיבלכךמאנתםאנהעדשכתובלפיילקוט שמואל

עריקוהואלאומנומובלאאימיהוהותבראחדליהושבקדמיתקושטא

וערקלאמוניליהמובלאוהותבראחדאימיהליהדאישתבקפארמה

עריקוהואלאומנוליהמובלאאמיהוהוהבראחדליהושבקמתילקוט שמואל

אומנותיהליהמלפהאנאסימיכלאמרהעריקוהואלכנישתאליהמובליהקושטא

אומנותיהליהמלפאאנאקומיכלאמרהעריקוהוהוערקכנישתאלבימובלאפארמה

לאומנתיהליהמובלאאנאדמלתאסמאכלאמרעריקוהואלכנישתאליהמובלאילקוט שמואל

דאבויאומנותיהאלפיההילךליהאמרהדאבויחבריהגבויכתיהאזלאדאבויקושטא

דאבויאומנותיהאלפיהילךא"לדאבויילחבריהויהבתיהאזלאדאבויפארמה

דאבויאומנותיהאלפיההילךליהאמ'דאבויחבריהגבויהבתיהאזלאדאבוהילקוט שמואל

חלישרגלויחלישוהוהמיתהדדיןרישיהחלישליהאמרוהוהליהמעילהוהקושטא

ופליגרגלויחלישוהואמיתהדכךרישיהחלישליהאמרהוהוהליהמעיילהוהפארמה

רישיהחלישליהאמרוהייראליהמעילהוהילקוט שמואל
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הליךלהואמראימיהגבליהטעיןאזלרישיהמחלישוהוהרגלויקושטא

הלאואמרהאימיהגבליהטעיןאזלרישיהמחלישוהוארגלויפארמה

הילךלהאמראמיהגבליהטעיןאזלורגליהרישיהמחלישוהואדגומיתיהילקוט שמואל

כתבלפיכךמאנתםאנהעדשכתבלפידאבויאומנותיהעלדעברליהקבראההואקושטא

כת'לפיכךאנהעדשכת'לפידאבויאומנותיהעלדעברליהקבראתסיאפארמה

מאנתםאנהעדלפיכךליהקבראתהאילקוט שמואל

העםוימאנוקושטא

העםוימאנופארמה

העםויאמנוילקוט שמואל

ודכוותהיהודיאישלדברהגוןהיהומיהמלךבעיניתיטבאשרוהנערהילקוט אסתר

ויהילדברהגוןהיהמיוגו'לכוהעםאלשמואלויאמרקושטא

ויהילדברהגוןהיהמיוגו'הגלגללכוהעםאלשמואלויאמרפארמה

ויהילדברהגוןהיהומילעירואישלכוישראלאנשיאלשמואלויאמרילקוט שמואל

לדברהגוןהיהומיוגו'לכוהעםאלשמואלויאמרילקוט אסתר

אישלדברהגון דהיהמיוגו'תיטבאשרוהנערהודכותהוגומ'מבנימןאישקושטא

אישלדברהגוןומיתיטבאשרוהנערהדכוותיהמבנימןאישפארמה

אישלדברהגוןהיהומיתיטבאשרוהנערהודכותהמבנימןאישילקוט שמואל

בנימיןמבניאישילקוט אסתר

הגוןהיהמיוגו'ישראלבניאתאלדיםויראודכותהוגו'בשושןהיהיהודיקושטא

הגוןהיהמיישר'בניאתאלהיםויראוגו'יהודיפארמה

הגוןהיהומיישראלבניאתאל'יםויראודכותהיהודיילקוט שמואל

הגוןהיהומיישראלבניאתאלדיםויראודכוותהילקוט אסתר

והואתרתימוסיףבודידר'בריהיהושער'וגו'רועההיהומשהלדברקושטא

והואתרתימוסיףברידר'בריהיהושערבידכוותיהרועההיהומשהלדברפארמה

והואתרתימוסיףבירידר'בריהיהושער'רועההיהומשהלדברילקוט שמואל

והואתרתימוסיףברידר'בריהיהושער'רועההיהומשהלדברילקוט אסתר
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ובגידופיןבחידופיןאמריצחקר'בחזקהמהובחזקהישראלבניאתלחץקושטא

ובגידופיןבחירופיןבחזקהישר'בניאתלחץפארמה

בחרופיןבחזקהישראלאתלחץילקוט שמואל

ישראלבניאתלחץילקוט אסתר

העםויאמרוודכותהנביאהאשהודבורהלדברהגוןהיהמיקושטא

גלעדיבשאנשיכלויאמרוודכוות'נביאהאשהודבורהלדברהגוןהיהמיפארמה

גלעדיבשאנשיכלויאמרוודכוותהנביאהאשהודבורהלדברהגוןהיהומיילקוט שמואל

גלעדיבשאנשיכלויאמרוודכוותהנביאהאשהודבורהלדברהגוןהיהומיילקוט אסתר

מכליכולוגו'בןהיהולוהגלעדיויפתחלדברהגוןהיהמיוגו'קושטא

מכליכולכןהיהולאהגלעדיויפתחלדברהגוןהיהמיוגו'פארמה

מכליכולוטובבחורבןהיהולוהגלעדיויפתחלדברהגוןהיהומיילקוט שמואל

הגלעדיויפתחלדברהגוןהיהומיוגו'ילקוט אסתר

אישהיהלאוכאבשלוםודכותההעםמכלגבוהומעלהמשכמולומרתלמודקושטא

אישהיהלאוכאבשלוםודכוות'העםמכלגבוהומעלהמשכמות"לפארמה

אישהיהלאוכאבשלוםודכוותההעםמכלגבוהומעלהמשכמולומ'תלמודילקוט שמואל

ילקוט אסתר

המלךבאבןשקליםמאתי'ראשושעראתושקללומרתלמודמכליכולוגו'קושטא

המלךבאבןשקליםמאתיםראשושעראתושקלת"למכליכוליפהפארמה

שערוראשושקללומ'תלמודלכליכולילקוט שמואל

ילקוט אסתר

בדיםוהלאככידוןתימרואןהיהבחרוביתחנינאר'אמרקושטא

כדיםוהלאבכידוןתימרואיןכחרובותחנינאא"רפארמה

בדיםוהלאבכידוןאמראתגדולהבחרוביתאומרחנינאר'בשערוונתלהילקוט שמואל

ילקוט אסתר
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הגולהמןכשעליתיאנינאראמרקטנהכחרוביתתימרואןעשויהיהבדיםקושטא

קטנהכחרובותתמרוהואעשויהיהכדיםפארמה

הגולהמןכשעליתיחנינאר'אמרעשויהיהבדיםילקוט שמואל

ילקוט אסתר

יכולתיולאאחדחרובשלקורתולהקיףבניאבהושלבהמיושלאיזוריהיתרתיקושטא

פארמה

יכולתיולאאחדחרובשלקורתולהקיףאבאושלבהמתיושלאזוריהתרתיילקוט שמואל

דבשידיכףמלאומשך וופצעתיוחרובנטלתיהגולהמןכשעליתיחנינהר'אמרקושטא

דבשידיכףמלאומשךופצעתיוחרובנטלתיהגולהמן התכשעליתיחנינאא"רפארמה

דבשידימלאומשךופצעתיוחרובאשכחיתהגולהמןכשעליתיחנינאר'אמ'ילקוט שמואל

עוליםהמהרמתהבישלישהבארץויעברעלמאאשתניבימיהוןאמרההדהקושטא

עוליםהמהייברמתהשלישהבארץויעברעלמאאישתניביומיהוןאמרההדאפארמה

עלמאאשתניבימינוראהואמרילקוט שמואל

יעקבברמריר'יודןר'וגומ'ישותאמרנהאותםותעננהוגו'במעלהקושטא

יעקבב"רביריור'יוחנןר'וגו'כיותאמרנהותעננהוגו'העירבמעלהפארמה

ענןאלאישואיןפתחועלקשורשהואענןרואיםאתםאיןלהםאמרקושטא

ענןאלאישאיןפתחועלקשורענןרואיםאתםאיאו'פארמה

אתתמצאוןכןהעירכבאכםוגו'הענןיהיהאשראשרוישאמרדאתכמהקושטא

אותותמצאוןכיהעירבבאכםהענןיהיהאשרוישאמדאתכמהפארמה
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שלבבואיומביטותשהיומלמדלמההזההאורךוכלוגו'קושטא

שלביופיומביטותשהיולמההזההאריךכלוגו'פארמה

שלבנויומביטותלמההזההאורךכללישנאבהאידאמריואיתילקוט שמואל

יוסיר'אמריהודהר'דבריממנושביעותהיוולאשאולקושטא

או'יוסיר'יהודהר'דבריממנושבעותהיוולאשאולפארמה

יוסיר'ליהאמ'יהודהר'דבריממנושבעותהיוולאהיושאולילקוט שמואל

לזוןלאיששאיפשר  זכדרךוהלאכךישראלבנותהעושהנמצאתקושטא

לזזולאישאיפשרשאיהדיןוהלאכןישר'בנותעושהנמצאתפארמה

לזוןלאישאיפשרשאיכשםוהלאכזונותישראלבנותעשיתכןאםילקוט שמואל

מןעיניהאתלזוןלאשהאיפשראיכךלוראויהשאינהמאשהעיניואתקושטא

עיניהלזוזלאשהאיפשראיכךלוראויהשאינהמאשהעישפארמה

עיניהאתלזוןלאשהאיפשראיכךלוראויהשאינהמאשהעיניואתילקוט שמואל

אותההגיעהשלאמלמדלמההזההאורךוכללהראוישאינוהאישקושטא

הגיעהשלאמלמדלמהזהאורךוכללהראוישאינומאישפארמה

עדיןהגיעשלאאלאשלהשאינומאישילקוט שמואל

אמרוגו'אישאליךאשלחמחרכעתלשמואלהואברוךהקדוששאמרשעהקושטא

א"רוגו'אישאליךאשלחמחרכעתהקב"הלושאמהשעהפארמה

אליךאשלחמחרכעתלשמואלהב"השאמרהשעהילקוט שמואל

דכתיבהתורהמןוהמטיבהטובאמרישמעאלדר'ישמעאלכךתפתרהונאר'קושטא

דכת'התורהמןוהמטיבהטובאמישמעאלדר'ישמעאלכר'תפתרשמעוןפארמה

ברכהזוהארץעלראשונהברכהזוושבעתואכלתקושטא

ברכהזוהטובההארץעלראשונהברכהזואלהיךייאתוברכתושבעתואכלתפארמה
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אשרהזההטובההרירושלםבונהזוהטובהשניהקושטא

אשרוגו'והלבנוןהזההטובההראו'הואוכןירושלםבונהשנייהפארמה

מהלאחריהבהכתיבואיןלפניהבתורהכתיבטובכלגמלנואשרלנונתןקושטא

לאחריהכת'ואיןלפניהבתורהכת'טובכלגמלנואשרלךנתןפארמה

ואיןלאחריובמזוןכתיבלאלהינוגודלהבואקראיישםכילפניהבתורהכתיבקושטא

פארמה

אתליתןומניןוברכתושבעתואכלתלאחריובמזוןכתי'מהלפניוכתיבקושטא

שלהאמוראתליתןמנייןוברכתושבעתואכלתלאחריוכת'מהפארמה

יונתןר'בשםנחמןברשמואלר'בזהזהשלהאמורקושטא

יונתןר'בשםשמואלר'כזהזהשלהאמורואתכזהזהפארמה

במזוןשנאמרהשםהואלפניובתורהשלהשםמהשוהגזרההשםקושטא

והואלפניובתורההאמורשםמהלגזירהשםכשםפארמה

כרביכדוןעדלפניובתורהשנאמרהשםהואלאחריובמזוןשנאמרהשםאףלאחריוקושטא

כאןעדלפניובתורהשנ'השםהואלאחריובמזוןשנאמשםפארמה

אםמהוחומרמקלישמעאלרביבשםיוחנןרביישמעאלכרביעקיבאקושטא

מןומהוחומרמקלישמעאלר'בשםיוחנןר'ישמעאלכר'פארמה

לאחריוטעוןשהו'מזוןלאחריהטעונההיאהרילפניהטעונהשאינהשהתורהקושטא

לאחריהטעוןשהואמזוןלפניהטעונהלאחריהטעונהשאינההתורהפארמה

מזוןאםמהתורהמזוןכדוןעדלפניושיטעוןשכןכללאקושטא

מזוןאםמהתורהמזוןכאןעדלאחריהשטעוןדיןאינופארמה

וחייהזההעולםחיישחייהתורהולאחריולפניוברכהטעוןשעהחיישהואקושטא

הבאהעולםחיישהיאתורהלפניוטעוןשעהלחייאלאשאינופארמה

נתןורבייצחקרביוכמתכמהאחתעלהבאהעולםקושטא

נתןור'יצחקר'שכןכןלאלאכולהזהוהעולםפארמה
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נתןורביהקרואיםיאכלוכןואחריהזבחיברךהואכיאמריצחקרביקושטא

נתןר'הקרואיםיאכלוואחרהזבחיברךכיאו'יצחקר'פארמה

רביאמראכלתושלאעדלחמךקרויאימתימימיךואתלחמךאתוברךאמרקושטא

רביאמאכלושלאעדלחםקרויאימתימימיךואתלחמךאתוברךאו'פארמה

לארעבשהואבשעהוברכתושבעתואכלתכתיבשבעשהואבשעהאםמהקושטא

לארעבשהואבשעהמברךשבעשהואבשעהאםפארמה

אתהךוהייהקרתלתיבאיליןבעיזעירארבישכןכללארעבקושטא

איתעבידוחדקראויתלתיבהדאבעיר'שכןכללארעבפארמה

עצמובפניוזהעצמובפניזה  בשאכלוכשלשהאוכאחתשאכלובשלשהלהוןעבידקושטא

עצמובפניזהשאכלוכשלשהאוכאחדשאכלושלשהמנהוןפארמה

רביאמרוסוףתחילהמברךהאמצעיאפילוכאחתשאכלובשלשהתעבדינוןואםקושטא

א"רוסוףתחילהמברךהאמצעיאפילוכאחתשאכלוכשלש'תעבדינוןואזפארמה

והלאלרביםאםברביםאלאלאחריוזימוןברכתתורהלימדהלאאבודמאברשמואלקושטא

ברביםאלאלאחרתורהלמדהלאאבודימיברשמואלפארמה

כשארנעניתבבליהמריאבאר'אמרמברךאינועצמולביןבינוקושטא

כשארנעשהבשילהמריהאבאא"רמברךאינועצמולביןבינואבלפארמה

שלאספקשניתקנוספקפירותאכלאמרהוהדאדאמיאבלשבתורההמצותכלקושטא

באשלאספקפירותאכלאמרהוהדאדמאיאכלשבתורהמצותכלפארמה

העםרובדאמיעלשגזרומכיוןברכיהדרביאחוישמואלרביאמרמזמניןניתקנוקושטא

העםרובדמאיעלשגזרומכאןברכיהדר'אחוישמואלא"רמזמניןותיקנופארמה

דאמרהואבספקלאוכותיעליומזמניןכותיאמרהוהדאלבתיהןהכניסוקושטא

דאמהואבספקלאיןוכותיעליומזמניןבישראלכותיאימראוהדאלבתיהוןהכניסופארמה

כגויכותידתנידברלכלכגויכותידאמרכמאןתפתראבארביקושטא

כגויהואהריכותידתניאדברלכלדשר'כותיכאןתפתראבאר'פארמה
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דברלכלכגויכותיגמליאלבןשמעוןרבןרבידבריקושטא

דברלכלכישר'כותיאו'רשב"גר'דבריפארמה

13/13


