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

וגו'דבראלדיםיייעשהלאכיידפרשתקושטא

וגו'דבראלהיםיייעשהלאכיי"דפרשהפארמה

עבדיואלסודוגלהאםכידבראלהיםיייעשהלאכימכירי עמוס

דבראל'יםיייעשהלאכיידפרשהילקוט עמוס

אליוסףויאמריוסףזהדבראלדיםיייעשהלאכיקושטא

אליוסףויאמריוסףזהפארמה

אליוסףויאמ'שנ'יוסףזההנביאיםמכירי עמוס

אליוסףויאמריוסףזהילקוט עמוס

אלדיםייי עשהלאכיאחרדברוגומ'הואאחדפרעהחלוםפרעהקושטא

דבראלהיםיייעשהלאכיפרעהפארמה

דבראלקיםיייעשהלאכיד"אוגומ'פרעהמכירי עמוס

ד"אפרעהילקוט עמוס

כיאחרדברגלירזאליליאדיבחזואדניאלאידיןדניאלזהקושטא

כיד"אגלירזאדלילאבחזוואדניאלאירייןדניאלזהוג'פארמה

כיד"אגלירזאליליאדיבחוואלדניאלב ראיןשנ'דניאלזהוגו'מכירי עמוס

ד"אגלירזאליליאדיבחזואלדניאלאדיןדניאלזהילקוט עמוס

ייאמרכהמשהויאמרמשהזהיעשהלאקושטא

זהדבראלהיםיייעשהלאפארמה

אלייויאמרשנ'משהזהדבראלקיםיייעשהלאמכירי עמוס

ילקוט עמוס

יעשהלאכיאחרדברהלילהכחצותקושטא

יעשהלאכיד"אוג'יוצאאניהלילהכחצותמשהפארמה

אלקיםיייעשהלאכיד"אהלילהכחצותמשהמכירי עמוס

ייהראניילקוט עמוס
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה יד

אחרדברוגומ'תחיהחיהלואמורלךאלישעזהקושטא

ד"אימותמותכידנפילווהדאאלישעזהפארמה

ד"אתחיהחיהלואמורלךאלישעזהדברמכירי עמוס

ד"אוגו'מותכיאלישעזהילקוט עמוס

הדברפרקיםבארבעהדתנינןוגומ'יעשהלאכיקושטא

הדברפרקיםבארבעהדתנינןדבראלהיםיייעשהלאכיפארמה

הדברפרקיםבארבעהדת>נינן>זהדבראלקי'יייעשהלאכימכירי עמוס

הדברפרקיםבד'ד"אהחכמיםאלוילקוט עמוס

ייויאמרוגומ'יעשהלאכיאחרדברמרובהקושטא

אלהיםיייעשהלאכימתרבהפארמה

ייויאמ'דבראלקי'יייעשהלאכיד"אמרובהמכירי עמוס

מתרבהילקוט עמוס

יעשהלאכיאחרדברוגומ'נוןבןיהושעאתלךקחמשהאלקושטא

דברפארמה

יעשהלאכיד"אנוןבןיהושעאתקחמשהאלמכירי עמוס

ד"אילקוט עמוס

לדרכךשובלךאליוייויאמראליהוזהוגומ'קושטא

ואתלדרכךשובלךאליוייויאמראליהוזהדברפארמה

ואתדמשקלדרכךשובלךאליוייויאמראליהוזהדבראלקי'יימכירי עמוס

ואתאליהוזהילקוט עמוס

יעשהלאכיאחרדברוגו'קושטא

דבראלהיםיייעשהלאכיד"אוגו'למלךתמשחנמשיבןיהופארמה

דבראלקיםיייעשהלאכיד"אתמשחנמשיבןיהואמכירי עמוס

ד"אלמלךתמשחנמשיבןיהואילקוט עמוס
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה יד

אחרדברוגומ'ירבעםאשתהנהאחיהאלאמרוייהשילניאחיהזהקושטא

ד"אירובעלאשתהנהאחיה אאלאמרוייהשילוניאחיהזהפארמה

ד"אירבעםאשתהנההשילוניאחיהזהמכירי עמוס

ד"אירבעםאשתהנההשילוניאחיהזהילקוט עמוס

שמואלזהיעשהלאכיקושטא

שמואלזהדבראלהיםיייעשהלאכיפארמה

שמואלזהדבראלקיםיייעשהלאכימכירי עמוס

שמואלזהילקוט עמוס

וגומ'מארץאישאליךאשלחמחרכעתוגומ'שמואלאזןאתגלהוייקושטא

וגו'אישלךאשלחמחרכעתאוזןאתגילהוייפארמה

ברחנןרבוגומ'אישאליךאשלחמחרכעתשמואלאזןאתגלהויימכירי עמוס

ברחנןרבוגומ'אישאליךאשלחמחרכעתשמואלמכירי זכריה

אישאליךאשלחמחרכעתשמואלאזןאתגלהוייילקוט עמוס

קושטא

פארמה

משיגיעעצמומפליגהב"ההקץשיגיעעדאלאלאולשעברת>נא>.אבאמכירי עמוס

שיגיעמןעצמומפליגהב"ההקץשיגיעעדלאולשעברבעיאדאמכירי זכריה

ברחנןרבקושטא

ברחנארבפארמה

ברחנןרבומשבמעוברמצבהלביתווהכיתיודכותהעצמומפרסםהב"ההקץמכירי עמוס

ברחנןרבמצבהלביתיוחניתיודכותהעצמומפרסםהב"ההקץמכירי זכריה

מפליגהואברוךהקדושהקץהגיעשלאעדאלאלאולשעברבעיאדאקושטא

מפליגהקב"ההקץאתיגיעושלאאלאלאולשעברבעיאידיפארמה

מפליגהב"ההקץיגיעשלאעדאלאלאולשעברבעיאדאמכירי עמוס

מפליגהב"ההקץהגיעשלאעדאלאלאולשעברבעיאדאמכירי זכריה
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה יד

וגומ'שאו'אתשמואלויגשעצמומפרסםהואברוךהקדושקץמשהגיעעצמוקושטא

שאולאלשמואלויגשעצמומפרסםהקב"ההקץאתמשיגיעעצמופארמה

עצמומפרסםהב"ההקץמשהגיעעצמומכירי עמוס

וכו'עצמומפרסםהב"ההקץמשהגיעעצמומכירי זכריה

לוירביבשםדסיכניןיהושערביוגומ'שאולאתשמואלויעןקושטא

לויר'בשםדסיכניןיהושער'וגו'שאולאתשמואלויעןפארמה

לויר'בשםדסכניןיהושער'הרואהאנכיילקוט שמואל

ילקוט עמוס

מראךאנירואהאתשמואללשמואלהואברוךהקדושלואמרקושטא

דברמראיךאנישמואללשמואלהקב"הלואמפארמה

דברמראךאנירואהעצמךקוראאתהשמואלהב"הליהאמ'ילקוט שמואל

וגומ'שמןקרנךמלאלושאמרבשעההראהואימתירואהאתשאיןקושטא

שמןקרנךמלאשאמבשעההראהואימתירואהאתהשאיןפארמה

שמןקרנךמלאלושאמ'בשעהלואמ'אימתירואהאתהשאיןילקוט שמואל

למהוגומרשמואלאלייויאמרוגומרויראבבואםויהיקושטא

למהמראהואלתבטאלשמואלאלייויאמרפארמה

מראהואלתבטאלשמואלאלייויאמרילקוט שמואל

רביבשםדסכניןיהושערביוגומ'מכםיקשהאשרוהדברודכותהקופדןשהיהקושטא

ר'בשםדסיכניןיהושער'וגו'מכםיקשהאשרדברזהודכוותי'קפדןשהיהפארמה

מכםיקשהאשרוהדברודכוותהילקוט שמואל

לפניךמניחאניקשותדןאתמשהלמשההואברוךהקדושלואמרלויקושטא

לפניךמביאאניקשותדןאתהלמשההקב"הלואמלויפארמה

לךמראהאנילמשההב"הלואמ'ילקוט שמואל
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה יד

דכתיבהואהדאלשמעויודעאתואיןלשמעויכולתלמידךשתלמידדיןקושטא

הה"דלשומעויודעאתהואיןלשומעויודעשתלמידךדיןפארמה

הה"דלשמעויכולאתהואיןלשמעויודעשתלמידךדברילקוט שמואל

רביסימוןרביבריהודהרביבשםהונארביוגומ'משפטןאתמשהויקרבקושטא

ור'סימוןבר'יודןר'בשםאבאר'משפטןמשהויקו'פארמה

משפטןאתמשהויקרבילקוט שמואל

פדתרביבשםטיבהמהחגירבייצחקרבברשמואלרביבשםחניןקושטא

פרתר'בשםחגיפארמה

תקריבוןלשמעויכולשאינידבאמראלאהזהכלשוןשאמרהצדיקלאותוושלוםחסקושטא

לשומעויכולשאנידבראמראלאהזהבלשוןשאמרצדיקלאותוושלוםפארמה

וגומ'והעליההשוקאתהטבחוירםלאלהיםוהשמעתיולשמעויכולושאינואליקושטא

והעלההשוקהטבחוירםלאלהיםוהשמעתיולשומעויכולשאינידברושמעתיופארמה

אמריןורבניןוניעהשוקהאמרלקישבןשמעוןרביוסופהשוקהאומראלעזררביקושטא

אמר'רבנןוהחזהשוקאלקישרישושופאשוקאאו'אלעזרר'פארמה

מןנמשחוויהואשאולוגומ'השמןפךאתשמואלויקחואליתאתשוקהקושטא

שנמשחוויהואשאולוגו'השמןפראתשמואלויקחואליתאשוקאפארמה

וישקהוקיימתמלכותןשהיתההקרןמןנמשחוושלמהדודעוברתמלכותןשהיתההפךקושטא

וישקהומלכותםנמשכההקרןמןשנמשחוושלמהדודמושכתמלכותםהיתהלאמוהפךפארמה

נשיקהגדולהשלנשיקהפרישותשלנשיקהתלתמןברלתיפלותנשיקהכלקושטא

ונשיקהגדולהשלונשיקהפרישהשלנשיקהתלתאמןברתפדתננשיקהכלפארמה

אתשמואלויקחגדולהשלנשיקהלחמותהערפהותשקפרישותשלנשיקפרקיםשלקושטא

אתשמו'ויקחגדולהשלנשיקהלחמותהערפהותשקפריש'שלנשיקהפרקיםשלפארמה

תנחומארבילווישקהאלהיםבהרויפגשהווילך פפרקיםשלנשיקההשמןפךקושטא

תנחומאר'לווישקהאלהיםבהרויפגשהווילךפרקיםשלנשיקהוגו'השמןפרפארמה
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה יד

בלכתךקרובתושהיתהלרחליעקבוישקקרוביתשלנשיקהאףאמרקושטא

כלכתךהיתהקרובתולרחליעקבוישקיעקבר'קריבותשלנשיקהאףאמפארמה

להוושאלגברחדואתאיתביןהוויונתןורביינאירביוגומ'מעמדיהיוםקושטא

להוןושאלגברחדואתאיתביןהוויונתןור'יינאייר'מעמדיהיוםפארמה

קבורתוהלןיונתןורביינאירביוגומ'מעמדיהיוםבלכתךדכתיבדןמהוקושטא

קבורתוהלאמעמדיהיוםבלכתךדכת'הואמהפארמה

יונתןיונתןלרביינאירביאמרבנימןשלבתחומווצלצחיהודהשלבתחומורחלקושטא

יונתןור'יינאיר'אמבנימןשלבתחומווצלצחיהודהשלבחלקורחלפארמה

מוצאואתבאיןוהןהולךאתרחלמקבורתבאיןהןלמחרחרפתיאסוףאחיקושטא

מוצאואתהבאיםוהןהולךואתהרחלמקבורתבאיןהןואחרחרפתיאסףפארמה

מדבריהודהאישדברויקשדכתיבמהוליהאמרבצלצחבנימןבגבולאותןקושטא

מדבריהודהאישדברויקשמהוא"לבצלצחבנימןבגבולאותךפארמה

דודמהכתביםמקבליםואלודודאלכתביםשלוחי'אלוליהאמרישראלאישקושטא

מדודכתביםמקבליםואילודודאלכתביםשולחיןאילוא"לישר'אישפארמה

צלצחאתםובשריעצמיאתםאחילהםאומרקושטא

כצלצחאתםובשריעצמיאתםאחיילהםאמפארמה

צלצחאומרעקיבהרבייוםשלצלצחואומ'הגלילייוסיר'קושטא

מהעלבצלצחאו'עקיבאר'יוםשלצלעתואו'הגלילייוסיר'פארמה

צלצחאומרעקיבאריוםצחצלאומרהגליליוסירילקוט שמואל

נחשלהםויאמרוגו'העמונינחשויעןיצאומחלצךומלכיםלזקןאומרקושטא

נחשלהםויאמרהעמונינחשויעלוגו'יצאומחלציךומלכיםלזקןשאמפארמה

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

לוירביורבניסימוןור'לויר'וגו'קושטא

לויר'ורבנןסימוןור'לויר'העמוניפארמה

לויר'ורבניןסימוןור'לויר'ימיןעיןכללכםבנקורהעמוניילקוט שמואל

ישראלשלעיניהםמחמדשהןשבישראלוהקשטיםהקלעיםאלואמרקושטא

ישר'שלעיניהםמחמדשהןישר'שלשהןמקלעיןמקדשיןאילואמפארמה

ישראלשלעיניהםמחמדשהםשבישראלוהקשתיםהקלעיםאלואמרילקוט שמואל

עיניהםגלגלשהןישראלשלסנהדרי'אלואמרסימוןור'אמרדאתכמהקושטא

עיניהםגלגלשהןישר'שלאומסימוןר'פארמה

עיניהםגלגלשהםישראלשלסנהדראותאלואמ'סימוןר'ילקוט שמואל

ספרזהאמ'ורבניוגו'העדהמעיניאםוהיהאמ'דאתכמהישראלשלקושטא

זהאמריןרבנןישר'שלפארמה

ספרזהאמרירבניןהעדהמעיניאםכמ"דישראלשלילקוט שמואל

עמונייבאלאמתוכוואעקרהתורהספרליהביאוהעמונינחשלהןאמרתורהקושטא

עמנייבאלאמתוכוואקרעתורהספרפארמה

עמונייבאלאמתוכהואעקורתורהספרליהביאוהעמונינחשליהאמ'תורהילקוט שמואל

המלךהנהועתהימיןעיןכללכםבנקורלכםאכרותבזאתקושטא

המלךעתהוגו'ומאביפארמה

בריתלכםאכרותבזאתילקוט שמואל

שהןדבריםמחמשהאחדזהוגו'לפניכםמתהלךקושטא

שהןדבריםמחמשהאחדזהוגו'לפניכםהמתהלךפארמה

שהםדבריםמה'א'זהושבתיזקנתיואניילקוט שמואל
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה יד

הנניגרמיועצמיוערודפראודינימשפטיוסהדיעדיושבתיזקנתימכופליןקושטא

הננווגרמייעצמייוערזדפראועדיסהדיודינימשפטיושבתיזקנתימכופליןפארמה

הנניגרמיועצמיווערודפראועדיסהדיודינימשפטיושבתיזקנתימכופליןילקוט שמואל

קשהכהנאבראבארביאמריינגדביענוקושטא

קשהכמהוראהבאאבאא"רוגו'יינגדביענופארמה

קשהכהנאבראבאא"רביענוילקוט שמואל

משהושמואלמשהעליולהתוכחצרכועולםגדוליששניהגזלהואקושטא

משהושמואלמשהלהתווכחהוצרכועולםגדוליששניהגזלפארמה

אמ'משהושמואלמשהעליולהתוכחנצרכועולםגדוליששניהגזלהואילקוט שמואל

בשםדסכניןיהשועור'שלדאברחנואר'וגו'נשאתימהםאחדחמו'לאקושטא

דסיכניןיהושעור'שלאברחנינאר'וגו'נשאתיאחדחמורלאפארמה

בשםדסכניןיהושעורשילאברחנינארנשאתימהםאחדחמורלאילקוט שמואל

ישראלשהיובשעהמשהאמראלאולגנביןלקפחיןמשההניחמהוכילוירביקושטא

ישר'שהיובשעהמשהאמאלאולגנביםלפיקחיםמשההניחמהוכיפארמה

שישראלבשעהמשהאמ'אלאולגנבי'לקפחני'משההניחמהוכילויר'ילקוט שמואל

זהכליטולבידךזהכליטולמהםלאחדאמרתילאלמסעממסעמתנדדיןקושטא

זהכליבידךזהכליטולמהםלאחדאמרתילאלמסעממסעמתנודדיםפארמה

זהכליטולבידךזהכליטולמהםלא'אמרתילאלמסעממסעמתנודדיןילקוט שמואל

משהויקחאמ'דאתכמהוטעניתנשאתיחמורךעלקושטא

משהויקחאמרדאתזאתכמהוטענתיאנינשאתיאלאחמורךעלפארמה

משהויקחכד"אוטענתיונטלתיבעצמיאנינשאתיאלאחמורךעלילקוט שמואל
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה יד

הולךשהואבשעההדורגדוליודןאמ"רוגו'בניוואתאשתואתמשהויקחקושטא

הולךשהואבשעההדורגדוליודןא"רבניוואתאשתואתמשהויקחפארמה

שהולךבשעההדורגדוליוחנןא"רבניוואתאשתואתמשהויקחילקוט שמואל

הכאברםצבורמשללאהחמוראתליטולצריךהואממיצבורצרכילעשותקושטא

הכאברםציבורמשוםלאהחמוראתליטולצריךמהוציבורצורכילעשותפארמה

הכאברםצבורמשללאהחמורליטולצריךהואממיצבורצרכילעשותילקוט שמואל

הואראשוןבגואללוירביאמרוגו'אשתואתאתמשהויקחקושטא

כךהראשוןהגואללויא"רבניוואתאשתואתמשהויקחפארמה

משהויקחמכירי זכריה

בניוואתאשתואתמשהויקחילקוט שמואל

החמורעלוירכיבםבניוואתאשתואתעשהויקחראשוןגואלמהשניגואלקושטא

החמורעלוירכיבםמשהויקחראשוןגואלוזההשיניגואלפארמה

החמורעלוירכיבםבניוואתאשתואתמכירי זכריה

חמורעלורוכבמנישניגואלאףהחמורעלקושטא

חמורעלרוכבעניאחרוןגואלאףהחמורעלפארמה

חמורעלורוכבענישניגואלאףהחמורעלמכירי זכריה

ספיקהתבעושאילושמואלהיהגדולעשיריוסירביאמרלכםואשיבקושטא

ספיקהמידותבעושאילושמואלהיהגדולעשיריוסיא"רלכםואשיבפארמה

ספקהמידותבעושאלושמואלהיהגדולעשיריוסיר'אמ'לכםואשיבוגומ'ילקוט שמואל

ויאמרוגומ'עסקתנולאויאמרולכםואשיבאמ'דאתכמהלהחזירבידוהיתהקושטא

ויאמרלהחזירבידוהיהפארמה

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

עדויאמראלאכתובאיןעדיםויאמרווגומ'בכםייעדאלהםקושטא

עדאלאכאןכת'איןעדיםועדבכםייעדלהםפארמה

עדאלאכאןכתיבאיןעדיםעדילקוט שמואל

מעידואנישבגלוימהעלעליומעידיןאתםהואברוךהקדושלהןאמרקושטא

מעידואנישבגלוימהעלבומעידיםאתםהקב"הלהםאמפארמה

מעידואנישבגלוימהעלעליומעידיםאתםהב"האלילקוט שמואל

שבסתרמהעלעליוקושטא

שבסתרמהעלעליופארמה

מכירי זכריה

שבסתרמהעלעליוילקוט שמואל
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