
ברכיה ליפשיץ / מכון שכטר למדעי היהדות מדרש שמואל פרשה ג'

בכייליןבערבברצונוחייםבאפורגעכישלישיתפרשהקושטא

ברצונוחייםבאפורגעכיג'פרשהפארמה

ברצונוחייםבאפורגעכימכירי תהלים 

רביבשםברכיהרבירגעהואכמהוגו'רנהולבקרקושטא

ר'בשםברכיהר'רגעוכמהוגו'פארמה

בש"רברכיהר'רגעכמהמכירי תהלים 

אמרושמואלעיןכהרףאמריןורבניןלאןמרו  הכדיחלבוקושטא

אמושמואלעיןכהרףאמריןורבנאלאומרוחלבופארמה

אמ'ושמואלעיןכהרףאמריןורבנןלאמרוכדיאמ'חלבומכירי תהלים

ושמונהוארבעיםמאותושמונהרבואוששתאלפיםמחמש'אחדרגעקושטא

שנהוארבעיםמאותושמנהריבואוששתאלפיםמחמשתאחדפארמה

ומ"חמאותוח'רבואוששתאלפי'מה'אחדרגעמכירי תהלים

פקדכיאמ'אתוהכאילדיםאיןולחנהאתמוללשעהקושטא

פקדכיאמראתוהכאילדים וכאיןולחנהאתמוללשנהפארמה

פקדכיאמ'הכאואתילדיםאיןולחנהאתמוללשעהמכירי תהלים

ברצונוחייםבאפורגעכיהויוגומ'חנהאתייקושטא

באפורגעכיחנהאתייפארמה

ברצונוחייםבאפורגעכיהויחנהאתיימכירי תהלים

אדמהמזבחפתחיצחקרבירנהולבקרבכי  ביליןבערבקושטא

אדמהמזבחיצחקר'פארמה

אדמהמזבחפתחיצחקר'רנהולבקרבכייליןבערבמכירי תהלים

המקריבאםומהדבריםוהריוגומ'ליתעשהקושטא

הקריבאםומהוחומרקלדבריםוהלאליתעשהפארמה

אםומהק"ודבריםוהלאוגו'ליתעשהמכירי תהלים
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ברכיה ליפשיץ / מכון שכטר למדעי היהדות מדרש שמואל פרשה ג'

ומברכואליונגלההמקוםלמקוםושלמיםעולהקושטא

ומברכועליונגלההמקוםלמקוםושלמיםעולהפארמה

ומברכועליונגלהאנילשמימזבחהבונהמכירי תהלים

וכוליהלישכינס  באלקנהקושטא

אחתעלהללואוכלוסיןכללושכינהאלקנהפארמה

עאכ"והללואוכלוסיןכלאתלושכינסאלקנהמכירי תהלים

לאחרלתקופותויהיקושטא

לאחרהימיםלתקופתויהיברצונוחייםבאפורגעכיהויפארמה

ברצונוחייםבאפורגעכיהוימכירי תהלים

אלקנההאישויעלחנהותהרתקופותשתיקושטא

האישועלוגו'בןותלדחנהותהרתקופותשתיפארמה

מכירי תהלים

תמןלוידרבישיטתיהמחלפהוגומ'עלתהלאוחנהוגומ'קושטא

תמןלוידר'שיטתיהמיחלפאוגו'עלתהלאוחנהוגו'פארמה

דסיכניןיהושעורביפפידרביבריהאבארביאמרקושטא

פפידר'בריהלויר'אמ'פארמה

עלחנהוגומרמותריהיהעצבבכללוירביבשםקושטא

מותריהיהעצבבכלפארמה

שםוישבשאמרהשמואלשלימיוקיצרהבתפילתהשריבתידיקושטא

כו'פארמה
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ברכיה ליפשיץ / מכון שכטר למדעי היהדות מדרש שמואל פרשה ג'

הדאשנהחמשיםאלאלויםשלעולמןאיןעולםעדקושטא

כדלעילפארמה

חמשיןאינוןוהאוגומרישובשנהחמשיםומבןדכתיבהואקושטא

פארמה

אינןשגמלתושתיםאבוןרביבריוסירביאמרותרתןקושטא

פארמה

בעיניךהטובעשיאישהאלקנהלהויאמרהמניןמןקושטא

וגו'עשיאישהאלקנהלהויאמרפארמה

רבידברואתיייקםאךאותוגמלךעדשביקושטא

ר'דברויייקםאךפארמה

ר'דברואתיייקםאךילקוט שמואל

ויוםיוםבכליצחקרבברשמואלרביבשםירמיהקושטא

יוםבכלושמואלרבבשםירמיהפארמה

ויוםיוםבבליצחקרבברשמואלר'בשםירמיהילקוט שמואל

עתידואומרתכולוהעולםבכלומפוצצתיוצאהקולבתהיתהקושטא

עתידואומרתכולוהעולםבכלומפוצצתיוצאהקולבתהיתהפארמה

עתידואומרכלוהעולםבכלומנצנצתיוצאתקולבתהיתהילקוט שמואל

בןיולדתשהיתהאשהכלשמואלושמולעמודאחדצדיקקושטא

ושמולעמודאחדצדיקפארמה

בןיולדתשהיתהאשהוכלשמואלושמולעמודאחדצדיקילקוט שמואל
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ברכיה ליפשיץ / מכון שכטר למדעי היהדות מדרש שמואל פרשה ג'

היומעשיואתרואיןשהיווכיוןשמואלשמומוציאההיתהקושטא

מעשיורואיןשהיווכיוןשמואלפארמה

היומעשיואתרואיםשהיווכיוןשמואלשמומוציאההיתהילקוט שמואל

ראוזהשנולדוכיוןשמואלזהאיןשמואלזהאומריםקושטא

פארמה

ורואיםזהשנולדוכיוןשמואלזהאיןאומריםילקוט שמואל

יקםאךשזהודומהאמרומעשיואתקושטא

יקםאךהואשמואלשזהאנוכמרומיםאמרופארמה

הואשזהאנוכמדומיןאמרומעשיואתילקוט שמואל

אתהכאוגומ'גמלתוכאשרעמהותעלהודברואתייקושטא

אתהכאוגו'גמלתוכאשרעמהותעלהודברואתייפארמה

ויטושאמ'אתולהלןשילהייביתותביאהואמרקושטא

ייויטושאומהואולהלןשילהייביתותביאהואמרפארמה

חנינאבר'יוסירביבשםאליעזררבישילהמשכןקושטא

שילהחנינאר'בשםאלעזרר'שילהמשכןפארמה

אבניםביתוירושליםמלמעלןויריעותמלמטןאבניםשילהביתקושטא

אבניםביתשלובירושלםמלמעלהויריעותמלמטהאבניםביתפארמה

אמרהקרשיםאףיכולבעיזעירארבימלמעלןוהתקרהמלמטןקושטא

אמהקדשיםאףיכולבעיזעיראר'מלמעלהותקראמלמטהפארמה
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ברכיה ליפשיץ / מכון שכטר למדעי היהדות מדרש שמואל פרשה ג'

קרשיוקרסיוכתיבכןלאלקישבןשמעוןרביליהקושטא

קרשיוקרסיוכת'כןלאלקישרישליהפארמה

והנערביתשלכגבהויכולבעיאידיברחייארביקושטא

והנערביתשלבגובהויכולבעיחייאר'פארמה

והנערמדהג ויקרא

במעלליוגםשניםשתיבןנערקושטא

במעלליוגםשניםשתיבןנערפארמה

במעלליוגםכתי'שניםשתיבןנערמכירי משלי

במעלליוגםשלמהאמרעליוהיהשניםשתיבןנערמדהג ויקרא

עלעומדיןומצאןשמואלבאנעריתנכרקושטא

עלומצאןשמואל<<א>>תבוגו'נעריתנכרפארמה

עלעומדי'ומצאןשמואלבאוגו'נעריתנכרמכירי משלי

עלעומדיןומצאןשמואלבאנעריתנכרמדהג ויקרא

אתםאיןמהמפנילהןאמרקרבנותיהןקושטא

אנואיןמהמפנילהןאמקורבנותיהןפארמה

אתםאיןמהמפנילהםאמ'קרבנותיהןמכירי משלי

אתםאיןלמהעומדיןאתםמהמפנילהןאמרקרבנותיהןמדהג ויקרא

שיבאעדלכהןממתיניןאנוהרילואמרושוחטיןקושטא

שיבאעדלכהןממתיניןאנוהרילואמרושוחטיןאתןפארמה

שיבאעדלכהןממתיניןאנוהרילואמרושוחטי'מכירי משלי

שיבואעדלכהןממתיניןאנוהרילואמרושוחטיןמדהג ויקרא
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ברכיה ליפשיץ / מכון שכטר למדעי היהדות מדרש שמואל פרשה ג'

להןאמריילפניהבקרבןאתושחטדכתיבקושטא

להםאמיילפניהבקרבןאתושחטדכת'פארמה

להםאמ'הבקרבןאתהכהןושחטדכתי'מכירי משלי

להןאמרוישחוטמדהג ויקרא

ובעבדיםובנשיםבזריםכשרהשהשחיטהתנינןכןלאושחטועמדוקושטא

ובעבדיםבנשיםבזריםכשירהשחיטהתנינןכןלאושחטועמדופארמה

ובעבדיםובנשיםבזריםכשרהשהשחיטהתנינאכןלאושחטועמדומכירי משלי

ובעבדיםבנשיםבזריםכשרהשהשחיטהתנינןכןלאושחטועמדומדהג ויקרא

קדשיםבקדשיאפילוקושטא

קדשיםבקדשיואפילופארמה

הקדשיםבקדשיאפי'מכירי משלי

והקריבושנאמרקדשיםבקדשיואפלומדהג ויקרא

ששחטוומצאןעלישבאכיוןקושטא

ששחטוומצאןעלישבא<<כיון>>כגוןושחטועמדופארמה

ששחטומצאןעלישבאכיוןושחטועמדומכירי משלי

ילקוט שמואל

ששחטומצאןעלישבאכיוןושחטועמדואהרןבנימדהג ויקרא

נערלואמרוהשחיטהאתלכםהתירמילהןאמרקושטא

נערלואמהשחיטהלכםהתירמילהםאמפארמה

נערלואמרוהשחיטהאתלכםהתירמילהםאמ'מכירי משלי

נערלואמרוהשחיטהאתלכםהתירמילהםאמרמדהג ויקרא

דכתיבהואהדאהביאוהולהןאמראחדקושטא

דכת'הה"דאליהביאוהולהםאמאחדפארמה

הה"דהביאוהולהםאמ'אחדמכירי משלי

דכתיבהיאהדאאליהביאוהולהםאמרלנוהתיראחדמדהג ויקרא
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ברכיה ליפשיץ / מכון שכטר למדעי היהדות מדרש שמואל פרשה ג'

לעונשוביקשעליאלהנעראתויביאוהפראתוישחטוקושטא

לעונשוביקשעליאלהנערויביאוהפראתוישחטופארמה

לענשובקשוגו'הנעראתויביאוהפראתוישחטומכירי משלי

לענשוביקשעליאלהנעראתויביאוהפראתוישחטומדהג ויקרא

קושטא

פארמה

בפניהלכההמורהוכלרבובפניהלכההורהזהאמרמדהג ויקרא

הואהדארגליועלונשתטחהאמובאתקושטא

הה"דלפניונשתטחהאמובאתהפארמה

הה"דרגליועלונשתטחהאמובאתמכירי משלי

רגליועלונשתטחהאמובאתמיתהחייברבומדהג ויקרא

וגומ'אדנינפשךחיאדניביותאמרדכתיבקושטא

וגו'אדנינפשךחיותאמרפארמה

וגו'אדונינפשךחיאדוניביותאמרמכירי משלי

הנצבתהאשהאניאדונינפשךחיאדוניביותאמרמדהג ויקרא

צליתיאנאלאלהאמרקושטא

צלייתאנאלהאמפארמה

צליתאנאהלאלהאמרייאללהתפללבזהעמכהמדהג ויקרא

הנעראלאמרהחורןוייתימצליואנאימותואתאקושטא

הנעראללוחזרהאוחרןוייתימצליואנאאמיתואנאפארמה

הנעראללואמרהאהרןואתימצליואנאימותואתאמדהג ויקרא

ולאדידילאדאומןדאמןהתפללתיהזהקושטא

ולאדידךלאדאומןדאמןברםהתפללתיהזהפארמה

ולאדידילאדאומןדאמןברםהתפללתיהזהמדהג ויקרא

לייהשאילתיהואנכיוגםקושטא

וגו'היהאשרהימיםכללייהשאילתיהואנכיגםפארמה

לייהשאילתיהואנכיגםילקוט שמואל

שאולהואהיהאשרהימיםכללייהשאלתיהואנכימדהג ויקרא
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ברכיה ליפשיץ / מכון שכטר למדעי היהדות מדרש שמואל פרשה ג'

ימיםכלהקודשרוחבהניצנצהשעהבאותהקושטא

הימיםכלהקודשרוחבהנצנצהשעהבאותהפארמה

הימי'כלהקדשרוחבהנצנצהשעהבאותהילקוט שמואל

ימיםכלואמרההקודשרוחנצנצהשעהבאותהליימדהג ויקרא

רביאמרליישםוישתחוקייםשאולקייםששמואלקושטא

לייליישםוישתחוקייםשאולקייםששמואלפארמה

קייםשאולקייםששמואלילקוט שמואל

קייםשאולקייםששמואלמדהג ויקרא

בשלוםהמוריהמהרחזרלאאברהםהשתחויהבזכותהכליצחקקושטא

המורייהמהרחזרלאאברהםהשתחויהבזכותהכלפארמה

המוריהמהרחזרלאאברהםהשתחויהבזכותהכליוחנןמכירי תהלים

נגאלולאישראלאליכםונשובהונשתחוההשתחויהבזכותאלאקושטא

נגאלולאישר'אליכםונשובהונשתחוהבזכותאלאפארמה

נגאלולאישראלאליכםונשובהונשתחוהשנא'השתחויהבזכותאלאמכירי תהלים

אלאניתנהלאהתורהוישתחווהעםויקדדכתי'השתחויהבזכותקושטא

אלאנתנהלאהתורהוישתחווהעםויקודהשתחואהבזכותפארמה

אלאניתנהלאהתורהוישתחווהעםויקדשנא'השתחויהבזכותמכירי תהלים

המקדשביתמרחוקוהשתחויתםדכתיבהשתחויהבזכותקושטא

המקדשביתמרחוקוהשתחויתםוישתחוהעםויקודהשתחואהבזכותפארמה

המקדשביתמרחוקוהשתחויתםשנא'השתחויהבזכותמכירי תהלים

והשתחוואלדינויירוממודכתיבהשתחויהבזכותאלאנבנהלאקושטא

והשתחוואלהינויירוממוהשתחואהבזכותאלאניתןלאפארמה

והשתחוואל'ינויירוממושנא'השתחויהבזכותאלאנבראלאמכירי תהלים

ואףרגליולהדוםקושטא

ליבנותעתידאינולבאלעתידואףרגליולהדוםפארמה

להבנותעתידאינול"לאףקדשולהרמכירי תהלים
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ברכיה ליפשיץ / מכון שכטר למדעי היהדות מדרש שמואל פרשה ג'

קושטא

קדשולהרוהשתחוואלהינויירוממושנ'השתחואהבזכותאלאפארמה

והשתחוואלהינויירוממודכתי'השתחויהבזכותאלאמכירי תהלים

קושטא

פארמה

הואקדושרגליולהדוםמכירי תהלים

נשתחוהבואודכתיבהשתחויהבזכותאלאחייםאינןהמתיםקושטא

נשתחוהכמוהשתחואהבזכותאלאחייןאינוהמתיםאףפארמה

נשתחוהבואודכתי'השתחויהבזכותאלאחייםאינםהמתיםמכירי תהלים

מתכנשותאינןהגליותואףונכרעהקושטא

מתכנסותאינןהגליותאףונכרעהפארמה

להתכנסעתידותאינםהגליותאףעושינויילפנינערכהונכרעהמכירי תהלים

גדולבשופריתקעההואביוםדכתיבהשתחויהבזכותאלאקושטא

גדולבשופריתקעההואביוםוהיההשתחואהבזכותאלאפארמה

גדולבשופריתקעההואביוםוהיההה"דהשתחויהבזכותאלאמכירי תהלים

קושטא

ובירושלםהקודשבהרלייוהשתחוופארמה

בירושלםהקדשבהרלייוהשתחוומכירי תהלים
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