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

ר'נחמיהורבייהודהרביוגומ'בכינהשאולעלישראלבנותכהפרשהקושטא

ר'נחמניור'יודהר'בכינהשאולאומישר'בנותכ"הפרשהפארמה

ר'נחמיהור'יהודהר'בכנהשאולאלישראלבנותיל' שמואל

היהלמלחמהיוצאיןבעליהןשהיושבשעהבכינהשאולעלודאיישראלבנותאומריהודהקושטא

היהלמלחמהיוצאיןבעליהןשהיובשעהישר'בנותאו'יודהפארמה

היהלמלחמהיוצאיםבעליהםשהיושבשעהודאיישראלבנותאמריודןיל' שמואל

רבימעודןלגוףאלאנאיןתכשיטיןאיןמיכאןעדניםעםשניומלבישןומפרנסןזנןקושטא

מעודןלגוףאלאנאיםתכשיטיןשאיןמכאןעדניםעםשניומלבישןומפרנסןזנןפארמה

ר'המעודןלגוףאלאנאיםתכשיטיןשאיןמכאןעדניםעםשניומלבישןמפרנסןזנןיל' שמואל

בכינה רשאולעלישראלשלסנהדריותאלושבישראלהנאותישראלבנותאומרנחמיהקושטא

ישר'שלסנדראותראשיאילושבישר'הנאותישר'בנותפארמה

שאולאלסנהדריןאלושבישראלהנאותישראלבנותאומרנחמיהיל' שמואל

ונושקועומדהיהחכמיםתלמידימפייוצאההלכהטעםש מעשהיה ששבשעהרקושטא

ומנשקועומדהיהמפיויוצאהלכהטעםשומעשהיהשבשעהפארמה

ומנשקועומדת"חמפייוצאהלכהטעםשומעשהיהשבשעהיל' שמואל

בשםדסכניןיהושערבימדמיםהצילניוגומ'אלהיםמדמיםהצילניפיועלקושטא

בשםדסיכניןיהושער'וגו'אלהיםמדמיםהצילניפיועלפארמה

פיועליל' שמואל

בשםדסכניןיהושערביאלהיםמדמיםהצילנייל' תהלים

בשר"לדסכניןיהושער'תשועתיאל'יאל'יםמדמיםהצילנימכירי תהלים
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות מדרש שמואל פרשה כה

דודהוציאדברי'שלשהבשבילילאשאולשלמדמואמרלוירביקושטא

דודהוציאדבריםשלשהנהרגבשבילילאשאולשלמדמולויר'פארמה

נהרגבשבילילאשאולשלמדמולוירבייל' תהלים

דודהוציאדבריםג'שאולשלמדמואמ'מכירי תהלים

יגפנוייאםכיייחיעליובאוושלשתןיימשיחעלקושטא

יגפנוייאםכיייחיעליובאוושלשתןיימשיחעלפארמה

היאיגפנוייאםכיייחיעליובאוושלשתןיימשיחעלמכירי תהלים

ונספהירדבמלחמהאוליההותהיאקושטא

וגם  פהירדבמלחמהאוליההותהאפארמה

ונספהירדבמלחמהאוליההותהיאומתיבאיומואוליההותמכירי תהלים

נא לשלמדמוליההותהיאקושטא

נבלשלמדמוליההותהאומתיבאיומואוליההותהאפארמה

נבלשלמדמויל' תהלים

נבלשלמדמוליההותהיאמכירי תהלים

וגו'הימיםבעשרתויהינהרגבשבילילאקושטא

נבלאתייויגוףהימיםבעשרתויהימתבשבילולאפארמה

שלמדמןהימי'בעשרתויהישנא'נהרגבשבילילאיל' תהלים

נבלאתייויגףהימיםבעשרתויהינהרגבשבילילאמכירי תהלים

מצטערהיהולאנקצצתשלומטעתשהיהשמואלשלמדמוקושטא

מצטערהיהולאנקצצתשלומעילרואהשהיהשמואלשלמדמופארמה

מצטערהיהולאנקצצתשלומעילרואהשהיהשמואלשלמדמינוביל' תהלים

מצטערהיהולאנקצצתשלומעילרואהשהיהשמואלשלמדמומכירי תהלים
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות מדרש שמואל פרשה כה

לאחריוקודסיותמשלחדודשהיהנתןשלמדמואחתשעהאפילועליהקושטא

אחריוקורסיותמשלחשהיהנתןשלמדמואחתשעהאפילועליהפארמה

קוסדריותאחריומשלחדודשהיהנתןשלמדמואחתמשעהאפילועליהיל' תהלים

אחריוהורסיותמשלחשהיהנתןשלמדמוא'שעהאפי'עליהמכירי תהלים

לאדבריםמפזרהיהאילודבריםהואמפזראםלידעקושטא

לאהדבריםמפזרהיהאילוהדבריםמפזרהיההואאםלידעפארמה

לאמחזירהיהאלודבריואתהואמחזיראםלידעיל' תהלים

מפזרהיהאלוהדבריםמפזרהואאםלידעמכירי תהלים

מדמןהורגוהייתיקושטא

מדמוהורגוהייתיפארמה

מדמןהורגוהיהיל' תהלים

מדמןהורגוהייתימכירי תהלים

מפניפרטאברלוירביבשםסימוןרביבריהודהר'ישראלשלקושטא

מפניפרטאבןלויר'בשםסימוןבר'יהודהר'ישר'שלפארמה

מפניאמ'פרטאבןבשר"לסימוןבריהודהר'ישראלשלמכירי תהלים

מפניפרטאבןלוירבימשוםשמעוןרביבשםיהודהרביישראלשליל' שמואל

בגתתגידואלשםעלהגלבעבהרנפלוחלליםכמהכתוביםפירשולאמהקושטא

בגתתגידואלשםעלהגלבועבהרנפלוחלליםכמהפירשולאמהפארמה

בגתתגידואלשםעלהגלבועבהרנפלוחלליםכמהפרשןלאמהמכירי תהלים

בגתתגידואלע"שגלבועבהרינפלכמהכתוביםפירשולאמהיל' שמואל

שלשיםכלהחתיאוריהלויבןיהושערביאמראוריהשלמדמווגו'קושטא

שלשיםכלהחיתיאורייהלויבןיהושעא"ראוריהשלמדמווגו'פארמה

אוריהשלמדמומכירי תהלים

שלשיםכלהחתיאוריהלויבןיהושערביאמראוריהשלמדמויל' שמואל
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אותושהורידואמרבוצרייהיונהרביושבעהקושטא

והורידוהושהורידאו'צרייהבןיהודהר'ואחדפארמה

שהורידוהוצרויהבןיואבזהושבעהיל' שמואל

אותוומנווששהשלשיםאחרלהתמנותראוישהיהמגדולתוקושטא

אלאאותומונחומינווששהשלשיםלאחרלהתאנותואכראוישהיהמגדולתופארמה

אותוומנול"ואחרלמנותוראוישהיהמגדולתויל' שמואל

מןלהמייתיספראחנינארביבשםפפאברחנינארביושבעהשלשיםלאחרקושטא

מןלהאייתוספרייאחנינאר'בשםפפאברחנינאר'ושבעשלשלאחרפארמה

ל"זאחריל' שמואל

אמריורבניעמוןבניבחרבהרגתואותווגומ'יידבראתבזיתמדועהדהקושטא

אמריןורבנןעמוןבניבחרבהרגתואותויידבראתבזיתמדועהכאפארמה

לאשמואלבשםטבותהרגתיבוכיוצאצדיקיםשהרבהמגי'הרגתאותוקושטא

לאשמואלבשםהרגתבוכיוצאהרבהשצדיקיםמגידואותופארמה

ושבעשכיבשושבעעשרהארבעאלאתואריפתאשההתירוקושטא

ושבעשכיבשושבעהןאילושנהעשרהארבעאלאתואריפתהתירופארמה

מהעליהשתקבלכדיבלבדראשונהשנהאלאהתירוהלאאומרואנישחילקוקושטא

מהעליהשתקבלכדיבלבדכדיראשונהשנהאלאהתירוהלאואנישחלקופארמה

אמרדתמןלרבנישלחיוחנןר'וגומ'שביהשמלתאתוהסירהבפרש'שכת'קושטא

ואמשלחיוחנןר'וגו'מעליהשבייהשמלתוהסירהשכתובפארמה
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות מדרש שמואל פרשה כה

אמריןאתוןטבאותאמרוןאתוןוליתרבבשםמיליןתרתיאמריןאתוןלהוןקושטא

אתוןאמריןטבאותאמריןאתוןוליתרבכשםמיליןתרתיןאמריןאתוןלהוןפארמה

לארבבשםקושטא

לאאומריםואנובלבדראשונהשנהאלאתואריפתאשההתירולארבבשםפארמה

וגגוקולטשבירושלםמזבחרבבשםאמריןאתוןבלבדהראשונהביאהאלאהתירוהקושטא

וגגוקולטשבירושלםמזבחדרבמשמיהאמריןאתוןבלבדראשונהביאהאלאהתירופארמה

אומרואניקולטקושטא

או'ואניקולטפארמה

בלבדמקלטעריששאלאקולטגגוולאקולטמזבחלאקושטא

בלבדמקלטעריששאלאקולטלךאיןקולטגגוולאקולטמזבחלאפארמה

ייאהלאליואבוינסהזאתהטעותכלטועההיההשלישיםראשתחכמונייואבקושטא

ייאהלאליואבוינסהזאתהטעותכלטועההיההשלישיראשתחכמונייואבפארמה

לבנינכסייייהבואיהרגאםאמרסנהדריןאצלאלאברחלאוהלאוגו'קושטא

מנכסיןכגיייהנואהרגאםסנהדריןאצלאלאברחלאוהלאוגו'פארמה

ואמראחריושלמהשלחליורשיןנכסיהןדיןביתהרוגילמלכותנכסיהןמלכותהרוגידתניקושטא

א"לשלוליורשיןנכסיהןדיןביתהרוגילמלכותנכסיהומלכותהרוגידתנןפארמה

אםאביךעליגזרגזירותחמשלואמרהדיןמידתעליךקבלבואלוקושטא

עליךוקבלבאפארמה

דכתיבהואהדאהדיןמידתעליאקבלאניאףאותןמקבלקושטא

דכת'הואקראבהדיןכדאיתהפארמה

ומצורעוגו'התאמץרחבעםוהמלךובמרחבעם[זב]וגו'יואבראשעליחולוקושטא

מצורעהתאמץורחבעםרחבעםזהזבוגו'יואבראשעליחולופארמה
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ואתמיואשבפלךמחזיקוגומצורעהמלךעוזיהוויהימעוזיהוקושטא

ואתמיואשבפלךמחזיקמותויוםעדמצורעעוזייהוהמלךויהימעוזיהופארמה

שלשמנארביאמריאשיהובמלךהיוריםויורומיאשיהובחרבנופלשפטיםעשויואשקושטא

יאשיהולמלךהמוריםויורומאשיהובחרבנופלשפוטיםעשויואשפארמה

תמידארוחתוארוחתומיהויכיןלחםוחסרככברהגופושנעשהעדירובוחיציםמאותקושטא

נתנהתמידארוחוארוחתומיכוניהלחםחסרפארמה

במדברוגו'בוויפגעיהוידעבןבניהוויעלמידוגו'קושטא

במדברוגו'בוויפגעיהוידעבןבניהוויעלוגו'המלךמאתלופארמה

וכיאבאברחייארביבשםירמיהור'פנחסרביקושטא

וכיאבאבר'ירמיהר'בשםירמיהור'פנחסר'פארמה

וכיאבאברירמיהור'פנחסר'יל' מלכים

וכיאבאברירמיהר'בשםירמיהור'פנחסר'דודויתאווכתיביל' דה"י

שהיהתימראןכמדברישראלנעשושמתכיוןאלאיואבשלביתוהיהבמדברקושטא

שהיהתאמראםכמדברישר'נעשושמתכיוןאלאיואבשלביתוהייתהבמדברפארמה

שהיהתאמראםכמדברישראלנעשושמתכיוןאלאיואבשלביתוהיהבמדבריל' מלכים

שהיהתאמראםבמדברנעשושמתכיוןאלאיואבשלביתוהיהבמדבריל' דה"י

ותלמידיהןלחכמיםומאכילבוזזשהיהתימראןהיהשבהומרחצאותדימסיותלהםבונהקושטא

לתלמידיםומאכילבוזזתאמרואםהיהשבחומרחצאותדימוסיאאותלהםבונהפארמה

לת"חומאכילבוזזשהיהואתהיאשבחומרחצאותדימוסיאותלהםבונהיל' מלכים

לתלמידומאכילבוזהשהיהתאמרואםהיהשבחומרחצאותדימוסיאותלהםבונהיל' דה"י

וגומ'יהונת'אחיךעליךליצרלוהואשבחיןשבחישבחקושטא

וגו'יהונתןאחיעליךליצרהואשבהןשבחיםשבחולענייםפארמה

וגו'נעמתהונתןאחיעליךליצריל' שמואל

לוהואשבחי'שבחיל' מלכים

לוהואשבחיםשבחחכםיל' דה"י
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לעתידומיכלהזהבעולםאביגילואביגילמיכלזוזואינשיםמשתינשיםמאהבתקושטא

לעולםומיכלהזהבעולםואביגילמיכלזוזואיזונשיםנשיםמאהבתפארמה

לעולםואביגילהזהבעולםמיכלואביגילמיכלזוזוואינשיםמשתייל' שמואל

שהצדיקי'מצינומיכאןאמריןתרויהוןיונתןוד'חנינהרביוגומ'גבוריםנפנואיךלבואקושטא

שהצדיקיןשמצינומכאןאמריןתרוויהוןיונתןור'חנינאר'גבוריםנפלואיךהבאפארמה

שהצדיקיםמכאןאמריןתרויהוןיונתןור'חנינאר'גבוריםנפלואיךהבאיל' שמואל

דודעודויוסףמלחמהכליויאבדומלחמהכליקרויי'קושטא

דודעודויוסףמלחמהכליקרוייןפארמה

דודעודוסף[..]מלחמהכליויאבדוגבוריםנפלואיךמלחמהכליקרוייםיל' שמואל

כהנאבראבארביבשםברכיהר'אלףשלשהבישראלבחורכלאתקושטא

כהנאבראבאר'בשםברכיהר'אלףשלשיםבישר'בחוראתפארמה

כהנאבראבאר'בשםברכיהר'אלףשלשיםבישראלבחורכלאתיל' שמואל

אתבחורכלבחורדכתיבהואהדאהיוםבאותודודמנהזקניםאלפיםתשעיםקושטא

בחורכלבחורהה"דהיוםבאותודודמינהזקניםאלףתשעיםפארמה

בחורכלבחורהה"דהיוםבאותודודמינהזקניםאלףתשעיםיל' שמואל

אמרהוגו'שאולבתומיכלדודעירבאייארוןויהיבחורכלקושטא

אמרהוגו'שאולבתומיכלדודעירבאייארוןויהיבחורגםפארמה

אמרהוגו'שאולבתומיכלדודעירבאייארוןויהיבחורוגםיל' שמואל

בהםאדםראהשלאלהםחלילהממךנאהמלכותהיתהאבאביתשלליהקושטא

אדםראהשלאלהםחלילהממךנאההייתהאבאביתעלפארמה

שנראהלהםחלילהממךנאההיתהאבאביתשללויל' שמואל
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ומהממךמכובדיןהיובולהםאלאמגוליןעקבופיסתידפיסתבימיהםקושטא

ומהממךמכובדיםהיוכולםאלאמגוליםועקברגלופיסתידפיסתמימיהםפארמה

ומהממךמכובדיםהיוכלםאלאמגוליןועקברגלופסתידפסתמימיהםיל' שמואל

שללהאמרוגו'מאביךביבחראשריילפנילהאמרדודקושטא

שללהאמוגו'ביבחראשריילפנילהאומפארמה

ביבחראשריילפנידודלהאמריל' שמואל

עושהאיניואנישמיםכבודומניחיןעצמןכבודמבקשי'אביךביתקושטא

שמיםכבודומניחיןעצמןכבודמבקשיןהיואביךביתפארמה

עושהאיניואנישמיםכבודומניחיםעצמםכבודמבקשיםהיואביךביתאלאיל' שמואל

שהייתתימראמרשמיםכבודומבקשעצמיכבודמניחאלאכןקושטא

שהייתיתאמריואםפארמה

שמיםכבודאניומבקשעצמיכבודאנימניחאלאכןיל' שמואל

וגו'האמהותועםבעינישפלוהייתילומ'תלמודעצמיבפניונבזהאחריםבעינישפלקושטא

וגו'האמהותזעםבעיניישפלוהייתית"לעצמיבעיניונבזהאחריםבעינישפלפארמה

האמהותבעינישפלוהייתייל' שמואל

האימהותמןאלאהאמהותמןנקראתאתשאיןושלוםחסמיכלדודלהאמרקושטא

האמהותמןנקראתשאתושלוםחסמיכלדודלהאמפארמה

האמהותמןאלאהאימהותמןנקראתאתאיןלהאמריל' שמואל

אמהותלעיניאלאאדםבנילעיניאלואיליהאמרהוגומ'היוםנכבדמהותאמרקושטא

האמהותלעיניאלאאדםבנילעינידייךלואמרהוגו'היוםנכבדמהותאמרפארמה

ארכיסטירסכאיליןכהנאכראבארביאמרהרקיםאחדנגלותכהגלותעבדיוקושטא

אוכפטירסאילוכהנאבראבאא"רהרקיםאחרנגלהבהגלותפארמה
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