
ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמאול פרשה ה

היללוביתשמאיביתוגו'יסדתהארץלפניםחמישיתפרש'קושטא

שמאיבתיסדתיהארץלפניםה'פרשהפארמה

שמיםנבראוכךואחרתחילהנבראתהארץאומרהללביתקושטא

שמיםכךואחרתחילהנבראתארץאו'פארמה

ארץנבראתכךואחרתחילהנבראושמיםאומרי'שמאיוביתקושטא

שמיםכךואחרתחילהנבראושמיםאו'היללוביתפארמה

אלוקושטא

כו'ארץכךואחרתחילהנבראושמיםאו'היללוביתפארמה

הארץאמריןדאינוןהללדביתדעתהוןעללדבריהםטעםמביאיןקושטא

פארמה

פלטיןלושבנהלמלךשמיםנבראוכךואחרתחלהנבראתקושטא

פארמה

אלהיםייעשותביוםהעליוניםאתבנההתחתוני'אתמשבנהקושטא

פארמה

נבראושמיםאמריןדאינוןשמאידביתדעתהוןעלושמיםארץקושטא

פארמה

משעשאוכסאלושעשהלמלךארץנבראתכךואח'תחילקושטא

פארמה

ר'אמררגליהדוםוהארץכסאיהשמיםשלואפופורי'עשהקושטא

פארמה

רביאמרשמאילביתמסייעקרייהחנינהרביבריוסיקושטא

פארמה

דביתמשוםשמאיביתלדברימסייעשהמקראמקוםכלחנינהקושטא

פארמה
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמאול פרשה ה

הארץהיתהוהארץוגומ'אלהיםבראבראשיתאותםמסלקיןהללקושטא

פארמה

לשכלולקדמו  ישמיםלברייהחכמיםבשםיוחנןרביהיתהכברקושטא

פארמה

שמיםלברייהטעמאאימאאנאתנחומארביאמרקדמההארץקושטא

פארמה

עשותביוםקדמההארץלשכלולוגומ'אלדיםבראבראשיתקדמוקושטא

פארמה

תמיהיוחיבןשמעוןרביאמרושמיםארץאלהיםייקושטא

פארמה

עלהללוביתשמאיביתהעולםאבותנחלקוהיאךאניקושטא

פארמה

וכ כסויהכלפסא'נבראולאוהארץשהשמיםוארץשמיםבריאתקושטא

פארמה

אלהםאניקורםשמיםטפחהוימיניארץיסדהידיאףקושטא

פארמה

שאמרבדעתאםאלעזרבןשמעוןרביאמריחדויעמדוקושטא

פארמה

ארץמקדיםשהואופעמיםלארץשמיםמקדיםשהואפעמיםאבאקושטא

פארמה

אומרהואאחדובמקוםלארץשמיםמקדיםהוא דמקוםבכלקושטא

פארמה

אומ'א'ובמקוםוארץשמיםמקדיםהואמקוםבכלמכירי תהלים
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמאול פרשה ה

ששניהןמגידושמיםארץאלדיםייעשותביוםקושטא

פארמה

כאחתנבראוששניהםמלמדושמיםארץאלהיםייעשותביוםמכירי תהלים

ובמקוםלאהרןמשהמקדיםהואמקוםבכלבזהזהשקוליןקושטא

פארמה

זהשקוליןששניהןמגידומשהאהרןהואאומרהואאחדקושטא

פארמה

ובמקוםליעקבויצחקליצחקאברהםמקדיםהואמקוםבכלבזהקושטא

פארמה

ששלשתןמגידוגו'יעקבבריתיאתוזכרתיאומרהואאחדקושטא

ששלושתןפארמה

וגו'תעמודואתהיאבדוהמהבזהזהשקוליןקושטא

תעמדואתהיאבדוהמהבזהזהשקוליןפארמה

(כאחת)וכלםמכירי תהלים

כהנאבראבאאמר         ר'  קושטא

דאבאאמפארמה

כהנאבראבאא"רויחלופותחליפםכלבושיבלוכבגד(כאחת)מכירי תהלים

כיכייקדושאיןבאלילאואתבאליןהינוןקושטא

כיכייקדושאיןכלילאואתכליואינוןפארמה

בלאילאואתבלאיןלאאינוןמכירי תהלים

בלותיךאיןכיקושטא

לבלותיךאיןפארמה
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמאול פרשה ה

זוראשווגו'פזכתםראשוקושטא

זוראשווגו'פזכתםראשופארמה

זוראשווגו'פזכתםראשומכירי תהלים

זופזכתםראשוילקוט שיה"ש

זוראשופזכתםראשוהכתובשאמרהואזהמדהג שמות

אלופזכתםוגו'דרכוראשיתקנניייתורהקושטא

אילופזכתםדרכוראשיתקנניייתורהפארמה

אלופזכתםדרכוראשיתקננייישנאמרתורהמכירי תהלים

אלופזכתםראשיתקננייידכתיבתורהילקוט שיה"ש

אלופזכתםדרכוראשיתקננייישנאמרתורהמדהג שמות

מבראשיתשנבראודבריםרבומפזמזהבשנחמדיםתורהדבריקושטא

מבראשיתשנבראודבריםומפזמזהבנשמריםתורהדבריפארמה

מבראשיתשנבראודבריםרבומפזמזהבשנחמדיםד"תמכירי תהלים

מבראשיתשנבראודבריםרבומפזמזהבהנחמדיםתורהדבריילקוט שיה"ש

מראשיתשנבראודבריםד"אומפזמזהבשנחמדיםתורהדברימדהג שמות

שמעוןר'בשםחוניאר'דאמרפזבכתםחרותיםקושטא

רישבשםהוניאואמפזבכתםחרושיםחרושיםפארמה

בשרשב"לחוניאדא"ראופזבכתםחרותיםמכירי תהלים

פזככתםחמדתםילקוט שיה"ש

שמעוןר'בשםחונאר'אמרמדהג בראשית

שמעוןר'אמרפזבכתםחרותיםמדהג שמות

עולםשללברייתותורהקדמהשנהאלפיםשנילקישבןקושטא

עולםשללבירייתותורהקדמהשנהאלפיםלקישפארמה

עולםשללברייתותורהקדמהשנהאלפיםמכירי תהלים

לעולםקדמהשנהואלפ  יםילקוט שיה"ש

שלעולםלברייתותורהקדמהשנהאלפיםשנילקישבןמדהג בראשית

שלעולםלבריתותורהקדמהשנהאלפיםשנילקישבןמדהג שמות
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמאול פרשה ה

וגו'אמוןאצלוואהיהטעמיהומהקושטא

יוםיוםשעשועיםאמוןאצלוואהיהטעמומהפארמה

יוםיוםשעשועיםואהיהאמוןאצלוואהיהומ"טמכירי תהלים

ילקוט שיה"ש

יוםיוםשעשועיםואהיהאמוןאצלוואהיהטעמיהומהמדהג בראשית

יוםיוםשעשועיםואהיהאמוןאצלוואהיהטעמיהומהמדהג שמות

אלפיםשנילקישבןשמעוןר'בשםחוניאר'דאמרקושטא

אלפיםלקישרישבשםהוניאואמפארמה

אלפיםבשרשב"לחוניאדא"רמכירי תהלים

ואלפ  יםילקוט שיה"ש

אלפיםשנילקישבןשמעוןר'בשםחונאר'אמרמדהג בראשית

אלפיםשנילקישבןשמעוןר'אמרמדהג שמות

אצלוואהיהטעמיהומהעולםשללברייתותורהקדמהשנהקושטא

אצלוואהיהטעמומהעולםשללבירייתותורהקדמהשנהפארמה

אצלוואהיהומ"טעולםשללברייתותורהקדמהשנהמכירי תהלים

לעולםקדמהשנהילקוט שיה"ש

אצלוואהיהטעמיהומהשלעולםלברייתותורהקדמהשנהמדהג בראשית

אצלוואהיהטעמיהומהשלעולםלבריתותורהקדמהשנהמדהג שמות

ברוךהקדוששלויומווגו'אמוןקושטא

הקב"השלויומויוםיוםשעשועיםאמוןפארמה

הקב"השלויומויוםיוםשעשועיםואהיהאמוןמכירי תהלים

ילקוט שיה"ש

שלהקב"הויומויוםיוםשעשועיםואהיהאמוןמדהג בראשית

שלהקב"הויומויוםיוםשעשועיםואהיהאמוןמדהג שמות
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמאול פרשה ה

בעיניךשניםאלףכידכתיבשניםאלףהואקושטא

בעיניךשניםאלףכיכדכת'שניםאלףפארמה

כיוםבעיניךשניםאלףכידכתי'שניםאלףמכירי תהלים

ילקוט שיה"ש

אתמולכיוםבעיניךשניםאלףכישנאמרשניםאלףמדהג בראשית

כיוםבעיניךשניםאלףכידכתיבשנהאלףמדהג שמות

הסירגולזהקוצותיווגו'קושטא

הסירגולזהתלתליםקווצותייוגו'פארמה

וגו'מכירי תהלים

הסירגולזותלתליםקווצותיוילקוט שיה"ש

מדהג בראשית

הסרגולהיאזוקוצותיומדהג שמות

אליעזרר'אותיותאלוכעורבשחורותקושטא

אליעזרר'אותיותקוציאילוכעורבשחורותפארמה

אלעזרר'אותיותקוציאלוכעורבשחורותילקוט שיה"ש

אליעזרר'כעורבשחורותד"אהאותיותזוכעורבשחורותמדהג שמות

ומעריבמשחירשהואבמימתקיימותבימיהםיהושעור'קושטא

ומעריבמשחירשהואבמימתקיימיםהםבמיאומפארמה

ומעריבשמשחירבמימתקיימיןהםבמייהושעור'ילקוט שיה"ש

ומעריבמשחירשהואבמימתקיימותהןבמיאמריןיהושעור'מדהג שמות

דבריאימיברשמואלר'אמרבהןקושטא

דבריאחיברשמואלר'אמבהםפארמה

דבריאידיברשמואלר'אמרבהםילקוט שיה"ש

דבריאמיברשמואלרבאמרכעורבשחורותד"אעליהןמדהג שמות

הכיןמימניןפרנסההשחרהצריכיןתורהקושטא

<<יכין>>יביאמימנייןפרנסההשחרהצריכיןתורהפארמה
יכיןמידכתיבמניןפרנסההשחרהצריכיםתורהילקוט שיה"ש

יכיןמיכעורבת"למניןופרנסההשחרהצריכיןתורהמדהג שמות
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמאול פרשה ה

לךתדעאימיברשמואלר'אמרצדולעורבקושטא

שכןלךתדעאמיברשמואלא"רצידולעורבפארמה

לךתדעצידולעורבילקוט שיה"ש

תדעצידולערבמדהג שמות

שהשחירידיעללטו'זכוראליהושהריכןשהואקושטא

שהשחירידיעלאליהושהריהואפארמה

שהשחירידיעללטובזכוראליהושהריכןשהואילקוט שיה"ש

שהשחירידיעלכךז"לאליהושהריכןשהואמדהג שמות

עורביםלוזימנתוכברלאבהןוהעריבקושטא

לוזימנתיכברלובהןוהעריבפארמה

זמנתיכברלאבהםוהעריבילקוט שיה"ש

לכלכלולועורביםזמנתיהלאתורהבדבריוהעריבמדהג שמות

ובשרלחםלומביאיןוהעורביםדכתיבובשרלחםלומביאיןקושטא

ובשרלחםלומביאיםעורביםפארמה

ובשרלחםלוומביאיםעורביםילקוט שיה"ש

ובשרלחםלומביאיםוהעורביםדכתיבמדהג שמות

וגומרקושטא

מביאיןומהיכןישתההנחלומןבבקרפארמה

בערבובשרולחםבבקרמדהג שמות

ר'אמרקושטא

א"ריהושפטשלמשלחנופארמה

ברשמואלרבאמרכעורבשחורותד"אמדהג שמות

מימניןפרנסההשחרהצריכיןתורהדבריאימיקושטא

אמיפארמה

מיכערבת"למניןפרנסההשחרהצריכיןתורהדבריאמימדהג שמות
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמאול פרשה ה

אדםאםצידולעורביכיןמיקושטא

אדםאיןאםפארמה

אדםאיןאםכךוג'צידולערביכיןמיכערבמדהג שמות

כעורבביתובניועלבניועלאכזרינעשהקושטא

זהכעורבביתוכלועלבניועלאכזרי<<נעשה>>עושהפארמה

ילקוט שיה"ש

כעורבביתובניועלבניועלאכזרינעשהמדהג שמות

עסקאליההוהאסירבתורהלדבריזכאיאינוקושטא

הואעסקןהוהאמיר'תורהלדבריזוכהאינופארמה

תורהבדבריזוכהאינומדהג שמות

נסיבאפרוחיםעבדביעיןעבדקןעבדעורבחדוחמאקושטא

נסבאפרוחיןעבידבעייןקןעבידעורבאחדחזאפארמה

יומיןתלתאבאפיהוןשעקדרבחדאיתהוןויהביתהוןקושטא

יומיןתלתאבאפיהוןושעס  ו  דאקידראבחדויהבתינוןיתהוןפארמה

יתהוןאשכחעבידיןאינוןמהלמידעבאפיהוןפתחקושטא

יתהוןואשכחעבדיןמהלמיחזבאפהוןפתחיומאלתלתאפארמה

פרחיןוהווןתושיןצואתהוןועבדתצואהדעבדיןקושטא

מינהוןלעילפרחיןוהווןיתושיןצואתהוןועבדיןצואהעבדיןדאינוןפארמה

לעורבכיןמיפסוקאהדיןעליהוןוקראאכליןואינוןקושטא

לעורב<<יכין>>יביאמיפסוקאהדיןעליהוןוקראאכליןואינוןפארמה
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמאול פרשה ה

וגו'צידוקושטא

צידופארמה

קושטא

פארמה

ושלהלכותשלמצותתליןתליןמוצאאתהבמיתלתליםקוצותיוד"אמדהג שמות

יוחנןר'אמרקושטא

יוחנןא"רפארמה

יפהיוחנןר'אמרתורהדבריעלומעריבמשחירשהואמדהג שמות

קומידכתיבבלילהאלאתורהשלגרונהאיןקושטא

קומישנ'בלילהאלאתורהשלגורנהאיןפארמה

קומידכתיבלילהאלאשלתורהגרנהדאיןמהשחרההערבהמדהג שמות

דכתיבובלילהביוםאמ'לקישבןשמעוןר'בלילהרניקושטא

ביוםאו'לקישרישבלילהרוניפארמה

אומרלקישבןשמעוןר'בלילהרנימדהג שמות

ולילהיומםבווהגיתקושטא

ולילהיומםבווהגיתפארמה

עלשהלילהאלאולילהת"למהולילהיומםבווהגיתמדהג שמות

וכדקרייאפשיטהוהלקישבןשמעוןר'קושטא

כיקריאפטישהוהלקישרישפארמה

וכדקראייפאשיטהוהלקישבןשמעוןר'היוםעלמדהג שמות

יפהאמרהוהלילהבעודותקםפסוקאלהדיןמטיהוהקושטא

יפהאמלילהבעודותקםפסיקיןלהדאמטאפארמה

יפהמכירי משלי

יפהאמרהוהלילהבעודותקםפיסוקאלהדיןמאטיהוהמדהג שמות
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמאול פרשה ה

חזריוחנןרבילימדניקושטא

ואניזהיוחנןר'<<לימדני>>אדוניליפארמה

חזריוחנןר'למדנימכירי משלי

הוההואיוחנןר'לימדנימדהג שמות

נהיראולפניחמייןאתוןואמרחזרקושטא

נהיר<<אולפני>>לפניאמחזייןאתוןליתפארמה

נהוראולפניחזייןאתוןואמ'חזרמכירי משלי

נהראולפניחמייןאתוןאמ'הוהמדהג שמות

יממאדאליליאדהואלמהבאפיקושטא

למהבאפייפארמה

ויממאליליאדמיאכמהבאפימכירי משלי

יייצוהיומםדכתיבבליליאדעסקתלמהבאפימדהג שמות

קושטא

פארמה

יצוהיומםבלילהעמידשירומשוםעמישירוובלילהחסדומדהג שמות

רביקושטא

רפארמה

ר'תלתליםקוצותיוד"אעלימושךשלחסדחוטחסדויימדהג שמות

עפרשלזובתלוליתלהפתרחנןקושטא

עפרשלבתלוליתליהפתרדציפוריחנוןפארמה

שלעפרזובתלוליתתורהנמשלהאמרדצפורןחנןמדהג שמות

טיפששהואמיקושטא

מיזהאתלקצותיכולמיאו'טיפששהואמיפארמה

מיזואתלקצותיוכלמיאומרטפששהואמימדהג שמות

משפלותשתיקוצהאניהריאומרמהוקושטא

משפלותשתיקוצרהריניאו'הואמהפיקחשהואפארמה

משפלותשתיקוצההריניאומרפקחשהואמדהג שמות
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמאול פרשה ה

כךכולהאתקוצהשאניעדלמחרמשפלותושתיהיוםקושטא

כךכולהאתקוצרשאניעדלמחרמשפלותשתיהיוםפארמה

כךכולהאתקוצהשאניעדלמחרמשפלותושתיהיוםמדהג שמות

טיפששהואמיקושטא

טיפששהואמיפארמה

טפששהואמימדהג שמות

פירקיתלתיןנזיקיןתורהללמודלעמודיכולמיאומ'קושטא

פירקיןתלתיןקדשיםתורהללמודיוכלמיאו'פארמה

פרקיןתלתיןכליםכולהתורהללמודיוכלמיאומרמדהג שמות

אחריםאומרמהופיקחשהואמיפירקיתלתיןכליםקושטא

או'חכםשהואמיאבלפירקיןתלתיןנזיקיןפארמה

ואחריםאומרפקחשהואמיפרקיןתלתיןנזקיןמדהג שמות

הלכותושתיהיוםהלכותשתילמדהרניתורהלמדולאקושטא

הלכותשניהיוםהלכותשנילומדהריניפארמה

הלכותושתיהיוםהלכותשתילמדאניתורהלמדולאמדהג שמות

יוחנןר'אמרתורהלמדשאניעדלמחרקושטא

כולהאתלומדשאניעדלמחרפארמה

יוחנןר'אמרתורהלמדשאניעדלמחרמדהג שמות

ינייר'אמרחכמותלאוילראמותקושטא

יונאר'אמפארמה

ינאיר'אמרדומיןתורהדברילמהחכמותלאוילראמותמדהג שמות

שהואמיביתשלבאוירוותלוינקובלככרקושטא

שהואמיביתשלכגובהותלוישהואנקובלככר<<אבא>>פארמה

שהואמישלעולםבאוירוותלוינקובלככרמדהג שמות

טיפשקושטא

שהואמילהורידיכולמיאו'טיפשפארמה

שהואמיזהאתלהורידיוכלמיאומרהואטפשמדהג שמות
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמאול פרשה ה

הריניתלאואחרלאאומרמהוקושטא

אניהריתלאואחדלאא'זהאו'פיקחפארמה

אניהריתלאואחרוהלאאומרפקחמדהג שמות

שהואמיכךומורידובזהזהומספקןקניםשתימביאקושטא

שהואמיכךוהורידובזהזהומספחםקניםשנימביאפארמה

שהואמיכךומורידובזוזוומספקןקניםשתימביאמדהג שמות

חכםשלשבלבותורהללמודיכולמיאומרמהוטיפשקושטא

חכםשלשבלבותורהללמודיכולמיאו'טיפשפארמה

חכםשבלבתורהללמודיוכלמיאומרהואטפשמדהג שמות

מאחרלאוהואאומ'מהופיקחשהואמיקושטא

<<מאחד>>מין חדלאוהואאו'מהופיקחשהואמיפארמה
מאחרהלאאומרהואפקחשהואמיזהמדהג שמות

למחרהלכותושתיהיוםהלכותשתילמדהרינילמדקושטא

למחרושתיםהלכותשתיהיוםלמ  ר <ד>אנילמדפארמה

למחרהלכותושתיהיוםהלכותשתילמדהרינילמדמדהג שמות

לויר'ואמרכמוהולמדשאניעדקושטא

נסובלהבותלויא"רכמוהולומדשאניעדפארמה

אומרלויר'כמוהולמדשאניעדמדהג שמות

מהוטיפששהואמילמלאתופועליםהבעליםושכרונקובלקסטילקושטא

מהוטיפששהואמילמלאותופועלהבעליםושכרונקוב>>לחבית>>פארמה

הואטפששהואמילמלאתופועליםושכרונקובלקסטלמדהג שמות

מיבזומכניסשאנימועילאנימהאומרקושטא

מיומוציאמזומכניסשאנימועילאנימהאומרפארמה

מיבזוומוציאבזומכניסשאנימועילאניומהאומרמדהג שמות

אניוחביתחביתכלשכרלאאומרמהופיקחשהואקושטא

אניוחביתחביתכלשכרלאאו'פיקחשהואפארמה

אניוחביתחביתכלשכרהלאאומרהואפקחשהואמדהג שמות
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמאול פרשה ה

מועילאנימהאומרמהוטיפששהואמיכךנוטלקושטא

מועילאנימהאו'טיפששהואמיכךנוטלפארמה

מועילאנימהאומרהואטפששהואמיכךנוטלמדהג שמות

אומרמהופיקחשהואמיומשכחהתורהלמדשאניקושטא

או'פיקחשהואומיוא >>שכחה<<לומדשאניפארמה

אומרהואפקחשהואמיומשכחהתורהלמדשאנימדהג שמות

נותןהואברוךהקדושיגיעהשכרלאקושטא

<<יגיעה>>ועתהשכרלאפארמה
לינותןהקב"היגיעהשכרלאמדהג שמות

קושטא

הקב"המןנוטלאניפארמה

רואהשאתהדברי'אפי'זעירארבאמרקושטא

רואהשאתהדבריםאפילוד"אפארמה

רואהשאתהדבריםאפילוזעירהר'אמרתלתליםקוצותיוד"אמדהג שמות

אםיכוליןהןתליםתלתליתלבתורהקוציםאותןקושטא

הםיכוליםכןתיליםתיליבתורהקוציםאותםפארמה

תלתליםתלהםבתורהקוציםאותןמדהג שמות

והייתהדכתיבהואהדאתלאותוועושיןהעולםאתמחריביןקושטא

והיתההד"התלאותוועושיםהעולםאתמחריביםפארמה

והיתהכדכתיבתלאותוועושיןהעולםאתמחריביןמדהג שמות

אחדייאלהינוייישראלשמעכתובעולםתלקושטא

אחדייאלהינוייישר'שמעכת'עולםתלפארמה

אחדייאלהינוייישראלשמעכת'כיצדעולםתלמדהג שמות
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמאול פרשה ה

כתובהעולםאתמחריברישדלי'תעושהאתהאםקושטא

כת'וכןהעולםאתמחריברי"שמדלי"תעושהאתהאםפארמה

כת'העולםאתמחריברישדלעושהאתהאםמדהג שמות

אתעושהאתהאםאחרלאלתשתחוהלאכיקושטא

ד'עושהאתהאםאחרלאלתשתחוהלאכיפארמה

עושהאתהאםאחרלאלתשתחוהלאמדהג שמות

אתתחללוולאהעולםאתמחריבדליתרישקושטא

אתתחללולאכת'העולםאתאתהמחריבמרי"שפארמה

אתתחללוולאכת'העולםאתמחריבדלרישמדהג שמות

האחי"תאתהעושהאםקדשישםקושטא

אתהמח'ה'עושהאתהאםקדשישםפארמה

היחיתעושהאתהאםקדשישםמדהג שמות

אםהללויהיהתהללהנשמהכלכתיבהעולםאתמחריבקושטא

כת'העולםאתמחריבפארמה

כת'העולםאתמחריבמדהג שמות

בייכחשוכתיבהעולםאתמחריבחי"תהאאתעושהקושטא

בייכחשופארמה

איןכתיבהעולםאתמחריבכףבי"תאתעושהקושטא

איןכת'העולםאתמחריבבי"תמכ"ףעושהפארמה

ביתכףאתעושהאםכייקדושקושטא

אתהמכ"ףבי"תעושהאתהאםכייקדושפארמה

העולםאתמחריבקושטא

העול'אתמחריבפארמה

היחיתעושהאתהאםלייוחכיתימדהג שמות
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמאול פרשה ה

קושטא

פארמה

אתהאםיהתהללהנשמהכלכת'העולםאתמחריבמדהג שמות

כיקושטא

כיכייקדושאיןפארמה

העולםאתמחריבחיתהיעושהמדהג שמות

בןשמעוןר'בשםיוחנןר'בלותיךאיןכיקושטא

בןשמעוןר'בשםיוחנןר'בלותיךאיןפארמה

עשיתאתההנהאלהיםייאתהיוחיקושטא

השמיםאתעשיתאתהאלהיםייאתהאו'יוחיפארמה

מהווגו'קושטא

ובזרועךהגדולבכחךהארץואתהשמיםאתעשיתמהנהוגו'פארמה

ר'בשםברכיהר'דברכלממךיפלאולאקושטא

ר'בשםברכיהר'דברממךיפלאלאהנטויהפארמה

בלבאביךאלהיאתדעבנישלמהואתהיצחקקושטא

בלבועובדיהואביךאלהיאתדעשלמהואתהיצחקפארמה

ובנפששלםקושטא

ובנפששלםפארמה

מחשבותיצרוכליידורשלבבותכלכיחפצהקושטא

מחשבותיצרוכלדורשהואהלבבותכלכיחפיצהפארמה
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמאול פרשה ה

גלויהמחשבתויצורנוצרשלאעדקודםמביןקושטא

מחשבתויצורס"איצרנוצרשלאעדקודםאדםפארמה

מחשבהנוצרהשלאקודםיצחקר'בשםיודןר'לפניךקושטא

פארמה

ירמיהר'בשםיודןר'לפניךגלויהאדםשלבלבוקושטא

ירמיהר'בשםיודןר'לפניךגלויהפארמה

שלאקודםכולהידעתהייהןבלשונימילהאיןכיקושטא

קודם>>כולהידעתייהןבלשונימילהאיןכיפארמה

איןכולהידעתהייהןדיבורלשונייירשקושטא

כולה>>ידעתהייהןדברלשוניידעעדפארמה

צורואיןבלותיךאיןכיבלתיךאיןכיכייקדושקושטא

צוראיןפארמה

הקדושצורהבתוךצורהלצוריכולאינוודםבשרכאלהינוקושטא

בתוךצורהלצוריכולאינוודםבשרכאלהינופארמה

אינוודםבשראמובמעיהאדםאתצרהואברוךקושטא

פארמה

צורהצרהואברוךוהקדושהמיםבתוךצורהלצוריכולקושטא

צורהצרוהקב"ההמיםפארמה

צריךודםבשרהמיםישרצואלהיםויאמרבמיםקושטא

צריךהואודםבשרהמיםישרצואלהיםויאמרהמיםבתוךפארמה

הגלגלאחדמסםהאדםאתצרברוךוהקדושסמניןכמהקושטא

גלגלאחדמסימןהאדםאתצרוהקב"הסימניןכמהפארמה

אדוםוהקיפןלבנותוהשיניםלבןוהקיפושחורעיןשלהזהקושטא

אדוםוהקיפןלבנותוהשינייםלבןוהיקיפושחורעיןשלהזהפארמה
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמאול פרשה ה

הואברוךוהקדושאותומבלהצורתוצורהצרודםבשרקושטא

פארמה

כיבלתךאיןכיכייקדושאיןצורתואתמבלהקושטא

פארמה

לתוךפפוסיאנותןוהואצורהצרודםבשרבלותיךאיןקושטא

פארמה

הסכנתדרכיוכלאלאכןאינוהואברוךוהקדושסמניוקושטא

פארמה

הואברוךוהקדושממקומהזזהואינהצורהצרודםבשרקושטא

פארמה

מהלךוהוא  כהאדםאתצרקושטא

ואינוצורהצרודםבשרפארמה

קושטא

אחורייםלוועושהצורהצרוהקב"האחורייםלולעשותיכולפארמה

קושטא

ואינהצורהצרודם>>בשר>>הקב"הצרתניוקדםאחורשנ'פארמה

קושטא

מהלכתוהיאצורהצרוהקב"הממקומהזזהפארמה

רואהואינהצורהצרודםבשרסופוועדהעולםמסוףקושטא

מדברתואינהצורהצרודםבשרסופוועדהעולםמסוףפארמה

רואהוהואהאדםאתצרהואברוךוהקדוששומעתולאקושטא

צורהצרוהקב"השומעתואינהפארמה
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמאול פרשה ה

יכולואינוצורהצרודםבשרשומעוהואקושטא

יכולואינוצורהצרודםבשרורואהומדברשומעוהואפארמה

אשרבאפילהצורהצרהואברוךוהקדושבאפילהלעשותהקושטא

אשרשנ'באפילהצורהצרוהקב"הבאפילהלעשותהפארמה

צורהצרודםבשרוגו'בסתרעו  שיתיקושטא

ארץבתחתיותרוקמתיבסתרעשיתיפארמה

צורהצרהואברוךוהקדושאחוריםלהלעשותיכולואינוקושטא

פארמה

צורהצרהב"האחוריםלהלעשותיכולואינומכירי תהלים

ילקוט תהלים

מדהג בראשית

ודםבשרוגו'צרתניוקדם  עאחוראחוריםלהועשהקושטא

ודםבשרפארמה

צרתניוקדםאחורשנא'אחוריםלהועושהמכירי תהלים

ברוךוהקדושקרביםלהלעשותיכולואינוצורהצרקושטא

והקב"הומעייןקריביםבהלעשותיכולואינוצורהצרפארמה

אתקרביוכלקרביםלהועשהצורהצרהואקושטא

וכו'ומעייןקריביםבהועושהצורהצרפארמה

קדשושםקושטא

צרהב"הממקומהזזהואינהצורהצרבש"ופארמה

קושטא

שנא'באפלהלעשותהיכולאינוצורהצרבש"וומהלךצורהפארמה
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמאול פרשה ה

אבאברשמואלקושטא

אבאבר'שמןפארמה

אבאברשמןעיניךראוגלמיארץבתחתיותרוקמתימכירי תהלים

אבאברשמואלרביילקוט תהלים

כסףאיןדבריםשנייוחנןר'בשםקושטא

אין<<ודם>>בשריוחנןר'בשםפארמה

אינודבריםב'אמ'יוחנןבש"רמכירי תהלים

ילקוט תהלים

ושניהןלעשותןיכולציירולאלעשותןיכולקושטא

ציירולאדבריםשנילעשותיכולפארמה

ושניהםלציירןציירולאלעשותןכשףיכולמכירי תהלים

ילקוט תהלים

היאוהקרביםהנפשהןואלוהואברוךלהקדושמקלסיןקושטא

והואוהקרבייםהנפשהןואילולהקב"המקלסיןולאפארמה

הואוהקרביםהנפשלהקב"המקלסיןמכירי תהלים

הואילקוט תהלים

שםאתקרביוכלייאתנפשיברכיאמר  כשדודקושטא

קרבייוכלייאתנפשיברכיאו'שדודפארמה

שםאתקרביוכלייאתנפשיברכיאומ'שדודמכירי תהלים

שםאתקרביוכלייאתנפשיברכיאמרשדודילקוט תהלים

מקלסתוצורתוואיןצורהצרודםבשרקדשוקושטא

אבללהקב"המקלסתצורתוואיןצורתוצרודםבשרפארמה

קדשומכירי תהלים

אבלמקלסתוצורתוואיןצורהצרב"וקדשוילקוט תהלים

כלמקלסתוצורתוהואברוךוהקדושקושטא

כללהקב"הומקלסתמצורתוצורהצרהקב"הפארמה

מכירי תהלים

כלשנ'מקלסתווצורתוצורהצרהב"הילקוט תהלים
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמאול פרשה ה

ר'בשםכריספאר'וגו'יהתהללהנשמהקושטא

ר'בשםאו'פפארביההללויהתהללהנשמהפארמה

הללויהיהתהללהנשמהילקוט תהלים

מתחילצורהלצורבאכשהואודםבשריוחנןקושטא

מתחילהואצורהלצורבאשהואכשםודםבשריוחנןפארמה

אבלגומרהשהואעדאיבריהמכלמאחדאוומאזניהמראשהקושטא

אבלגומרהשהואעדמאיבריהמאחדאוומאזניהמראשהפארמה

כישנאמרכאחתכולוהאדםאתצרהואברוךהקדושקושטא

כישנ'כאחדכולוהאדםאתצרהקב"הפארמה

כאלהינוציירואיןכאלהינוצורואיןהויהואהכליוצרקושטא

כאלהינוצוראיןונא'הואהכליוצרפארמה

ואמרענהנצרבנבוכדמדברגבוההגבוההתדרותרבואלקושטא

ואמרענהנצרבנבוכדמדברגבוההגבוההתדברותרבואלפארמה

ר'בשםפנחסר'וגו'ארבעהגובריןחזיאנאהאקושטא

ר'בשםפינחסר'וגו'ארבעהגובריןחזיאנאהאפארמה

וסטרוהשמיםמןמלאךירדשעהבאותהראובןקושטא

עלוסטרומלאךירדשעהבאותהאמאביןפארמה

בדבריךחזורסרוחהליחהרשעלואמרקושטא

וכיבדבריךחזורסרוחהמטיפההבארשעלואמפיופארמה
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמאול פרשה ה

שדרךדיאלההוןבריךואמרענהמידבןלוישקושטא

ד>שדריך>אלהין בבריךואמרענהבןלוישפארמה

אלאכאןכתו'  באינובריהשלחדינגוועבדמישךקושטא

אלאכאןכת'איןבריהדשלחוגו'פארמה

היהמשלואפיריטוסראובןר'אמרמלאכיהשלחדיקושטא

היהמשלואפורטיסראובןר'אממלאכיהדשלחפארמה

אלילקוט שמואל

דסכניןיהושערבימפיכםעתקיצאקושטא

יהושער'מפיכםעתקיצאפארמה

יהושער'מפיכםעתקיצאגבוהגבוהתדברותרבוילקוט שמואל

מההיךדבריכםאתסותריןדבריכםלוירביבשםקושטא

אמ'פארמה

אומרילקוט שמואל

אתוגםשאמרהפהההרהמשםויעתקאמקושטא

בניבנוואתשאמרהפהפארמה

אתוגםשאמרהפהילקוט שמואל

אתכםאשלחאנכישאמרהפההואאשלחלאישראלקושטא

אתכםאשלחאנכי<<שאמ>>שאולהואאשלחלאישר'פארמה

אתכםאשלחאנכישאמרהפההואאשלחלאישראלילקוט שמואל

הואבקולואשמעאשריימישאמרהפהטפכםואתקושטא

הואבקולואשמעאשריימישאמרהפהפארמה

הואבקולואשמעאשריימישאמרהפהילקוט שמואל

וגו'אנוסהמצריםויאמרשאמרהפהקושטא

ייכיישר'בנימפניאנוסהשאמפארמה

שאמרהפהילקוט שמואל
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמאול פרשה ה

הפההואייאתידעתילאשאמרהפהקושטא

להםנלחםפארמה

ילקוט שמואל

וגומ'הצדיקיישאמרקושטא

לויר'בשםדסיכניןיהושער'פארמה

לויר'בשםדסכיניןיהושער'הצדיקייילקוט שמואל

קושטא

או'דאתזההךזהאתזהסותריןסופריםדבריכםפארמה

כד"אזהאתזהסותריםדבריכםילקוט שמואל

קושטא

לאאמהצדיקיישאמרהפהוגו'ההרהמשםויעתקפארמה

ההרהמשםויעתקילקוט שמואל

קושטא

בשלחויהישילחכךואחרלקהקודםייאתידעתיפארמה

בטלוהיאךאניתמיהרביאמריידעותאלכיקושטא

בטלוהיאךאניתמיהר'אמיידיעותאלכיפארמה

הואהיאךדעתבאדםאיןשאםבשבתהדעתחונןקושטא

אדםהיאךדיעהבאדםאיןשאםבשבתחונןאתהפארמה

ממוצעתשהיאהדעההיאגדולהפנחסרביאמרמתפללקושטא

שניתןהדעתהיאגדולהפינחסא"רמתפללפארמה

ודעתיייראתתביןאזאזכרותשתיביןקושטא

ודעתותיייראתתביןאזשנ'אזכרותשניביןפארמה

אלעזררביאמריידעותאלכיואומרתמצאאלהיםקושטא

אלעזרא"ריידיעותאלכיואו'תמצאאלהיםפארמה
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמאול פרשה ה

מכוןהמקדשביתכנגדשקולהשהיאדעהגדולהקושטא

מכוןשנ'המקדשביתכנגדשקולהשהיאהדעתהיאגדולהפארמה

כלאמריןורבניןידיךכוננויימקדשייפעלתלשבתךקושטא

כלאמריןרבניןייפעלתלשבתךפארמה

כיטעמיהומהעליולרחםאסורדעתבושאיןמיקושטא

כיטעםמהעליולרחםאסורדעתבושאיןפארמה

וגו'עושהוירחמנולאכןעלהואבינותעםלא  כקושטא

וגו'ירחמנולאכןעלהואבינותעםלאלופארמה

נתכנולואםיודעיןאנואיןעלילונתכנוולאקושטא

נתכנולואםיודעיןאנואיןאםעלילותנתכנולאפארמה

ילקוט שמואל

נתכנואםיודעיןאנוואיןעלילותנתכנוולומדהג דברים

לומרתלמודלומכוונותשאינןעלילותאםעלילותקושטא

ת"ללומכוונותאינםעלילותאםפארמה

ת"למכוונותהיולאעלילותאםעלילותמדהג דברים

חתיםגבוריםקשתעלילותיוישראללבנילמשהדרכיויודיעקושטא

חתיםגבוריםקשתעבדולמשהדרכיויודעפארמה

עלילותיוישראללבנילמשהדרכיויודיעמדהג דברים

חיליהוןאחסינוותשישיאדגיבריאקשתהוןאיתברתוגו'קושטא

בלחםשבעיםחיליהוןאחסינוותשישיאדגיבריאקשתיהן<<ותכרת>>ותברתפארמה

בבניםשביעהשהיתהפנינהזונשכרובלחםשבעיםקושטא

בבניםשביעהשהיתהפנינהזו  הנשכרובלחםשבעיםנשכרופארמה

בבניםשבעהשהיתהפנינהד"אילקוט שמואל

האחדלהמבניםרעיבהשהיתהחנהחדלוורעביםאלאנשתכרהקושטא
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמאול פרשה ה

האחדילהבבניםרעיבהשהיתהחנהחדלוורעביםאלאנשתכרהפארמה

חדלהבבניםרעבהשהיתהחנהחדלוורעביםנשתכרהילקוט שמואל

בניםבניאומריהודהרבינחמיהורבייהודהר'כיצדקושטא

בניםבניאו'יודהר'נחמיהור'יודהר'כיצדפארמה

בניםעשרהלפננההיהאומ'נחמיהר'כבניםקושטא

עשרהלפנינההיונחמיהר'כבניםהםהריפארמה

קוברתופנינהשניםשניםקוברתופנינהאחדיולדתחנההיתהקושטא

קוברתופנינהשניםשניםקוברתופנינהאחדיולדתחנההיתהפארמה

שמונהקוברתופנינהארבעהששהקוברתוהיאשלשהארבעהקושטא

שמנהופנינהארבעהששהקוברתופנינהשלשה>>ארבעה>>שלשהפארמה

להאמרהרגליהעלונשתטחהפנינהבאתהח ישישעיברהכיוןקושטא

אמרהרגליהעלונשטתחהפנינהבאתתמשהשעיברהכיוןפארמה

והיועליהןהתפללהויחיושניםעלהתפלליממךבבקשהקושטא

וחיועליהןהתפללהויחיובניישניעלהתפלליממךבבקשהפארמה

קריהפתריוסירביבראליעזררבישמהעלנקראיןקושטא

קריאפתריוסיבר'אלעזרר'שמהעלונקראופארמה

נשכרהבבניםשבעהשהיתהלאהנשכרובלחםשבעיםבאימהוקושטא

נשכרובבניםשביעהשהייתהלאהזונשכרובלחםשבעיםבאימהותפארמה

עקרהעדחדלהלבניםרעבהשהיתהרחלחדלוורעביםאלאקושטא

עקרהעדחדילהבבניםרעיבהשהייתהרחלחדלוורעביםפארמה
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמאול פרשה ה

ורבתאלאשבעהולדהמביתעקורהשהיתהלא  לאהשבעהילדהקושטא

ורבתוילדהמבנותעקרהשהיתהלאהשבעהילדהפארמה

אומללהשבטיםשלרובןלהעמידראויהשהיתהרחלאומללהבניםקושטא

אומללהבניםשלרובולהעמידראויהשהיתהרחלאומללהבניםפארמה

קרחעדתתנינןתמןומחיהממיתייכןעשהמיקושטא

קרחעדתתנינןתמןומחייהממיתייכןעשהמיפארמה

רבידבריוגומרהארץעליהםותכסשנאמרלעלותעתידהאינהקושטא

ר'דבריהארץעליהםותכסשנ'לעלותעתידהאינהפארמה

ממיתייאומרהואעליהםאומראלעזררביעקיבהקושטא

ממיתייאו'הואהריאליעזרר'עקיבאפארמה

חלבור'בשםברכיהרביויעלשאולמורידומחיהקושטא

חלבור'בשםברכיהר'ויעלשאולמורידומחיהפארמה

חלבורביבשםברכיהרביתנאמדהג במדבר

בשםלויבןיהושערביטופסיהוןמתחתאבדושמותןאףקושטא

בשםלויבןיהושער'טופסיהןמתחתאבדואףפארמה

בשםריב"לילקוט שמואל

לויבןיהושערביטופסיהןמתחתאבדושמותןאףמדהג במדבר
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמאול פרשה ה

ויורדתשוקעתקרחשלעדתוהיתהכךאמררביקושטא

ויורדתשוקעתקרחשלעדתוהיתהכךר'פארמה

ויורדתשוקעתקרחשלעדתוהיתהכךר'ילקוט שמואל

ויורדתשוקעתשלקרחעדתוהיתהכךאומרמדהג במדבר

ומחיהממיתייעליהםוהתפללהחנהשעמדהעדקושטא

ומחיהממיתייעליהןוהתפללהובקשהחנהשבאתעדפארמה

ומחיהממיתיישנא'עליהםוהתפללהחנהשעמדהעדילקוט שמואל

ומחיהממיתיישנאמרעליהםונתפללהחנהשעמדהעדמדהג במדבר

שאלתמטרונאוגומ'ומעשירמורישייוגומ'קושטא

אתשאלהמטרונאומעשירמורישייפארמה

ויעלשאולמורידמדהג במדבר

הואברוךהקדושבראימיםלכמהליהאמרהיוסילר'קושטא

הקב"הבראימיםלכמהיוסיר'פארמה

ימיםששתכידכתיבימיםלששתלהאמרעולמואתקושטא

ימיםששתכידכת'ימיםלששהלהאמעולמואתפארמה

ולהכאמתמןלואמרההשמיםאתייעשהקושטא

להכיןומתמןלואמריהארץואתהשמיםאתייעשהפארמה

ליתושלוםחסלהאמרהואבטלעבידיתיבמהקושטא

ליתושלוםחסלהאמהואבטלעבד  בשהואמהפארמה

אנאאףלהאמרזיווגיןומזויגיושבאלאבטלהואקושטא

זיווגיםומדויגיושבאלאבטלפארמה
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמאול פרשה ה

לפלןתנשאופלניתפלניתישאפלןואמרגזרכןאעבידקושטא

לפלונימנסיבופלוניתפלניתנסיבפלוניואומרוגוזרפארמה

אלףליאיתהואכןואםליהאמרהקושטא

אלףליאיתעבידכןאיהואלהאמרהפארמה

אזלאיתהוןמדווגאיכילנאאנא  עזעיראלשעהואמהיןעבדיןקושטא

אזלאלהוןמזוגאיכולאאנאוזעיראקלהלשעהואמהןעבדיןפארמה

ישאפלניתוגזרתשוריןשוריןואקמתוןלביתהקושטא

לפלוניתיסבפלוניואמרהוגזרהשוריןשוריןואוזמנינוןלביתאפארמה

מחטטיןמנהוןיתהוןואשכחתבצפראקרצתלפלןיתנשאופלניתפלןקושטא

מחטטיןמנהוןיתהון<<אשכחת>>בצפראלפלוניתנסיבופלוניתפארמה

ר'לגביחזרתתביריןמנה  ומסמייןמנהוןקושטא

ר'לגביחזרת<<...>>מתבריןומנהוןמסנאיןמנהוןפארמה

יכיליתלאאמרתטבאותדאמרתמהכלליהואמרתיוסיקושטא

לאאמרתטבאותדאמרתמהכלואמרתיוסיפארמה

ולאלהאמראלהכוןהואמאןטובכוןמילתיעלקיימאקושטא

לאלהאמאלהכוןהואמאןטוביכוןמילתיעלקיימתפארמה

ילקוט שמואל

לפניהיאקשהבעיניךהיאקלהאםליךאמרתיכברקושטא

לפניקשהבעיניךהיאקלהאםלךאמריתכברפארמה
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמאול פרשה ה

אלהיםדכתיבהואהדאסוףיםכקריעתהואברוךהקדושקושטא

הד"הסוףיםכקריעתהמקוםפארמה

בכושרותאסיריםכמוציאבכושרותאסיריםמוציאביתהיחידיםמושיבקושטא

וגו'ביתהיחידיםמושיבפארמה

יושבהואברוךהקדושהשיבההזהכלשוןברכיהר'אמ'קושטא

יושבהשיבההזהבלשוןברכיהא"רפארמה

לזהומריםלזה כמשפיללזהומורידלזהמעלהסולמותועושהקושטא

לזהומרומםלזהמשפיללזהומורידלזהמעלהסולמותועושהפארמה

מקיםמרומםאףמשפילומעשירמורישיידכתי'הואהדאקושטא

מקיםומעשירמורישיידכת'הד"הפארמה

ויקראפרעהוישלחאביוןיריםמאשפותיוסףזהדלמעפרקושטא

ויקראפרעהוישלחאביוןיריםומאשפותיוסףזהדלמעפרפארמה

ויקראפרעהוישלחאביוןיריםמאשפותיוסףזהדלמעפרילקוט שמואל

הואויוסףינחילםכבודוכסאנדיביםעםלהושיביוסףאתקושטא

הואויוסףנדיביםעםלהושיביוסףאלפארמה

הואויוסףנדיביםעםלהושיבייוסףאלילקוט שמואל

דניאלזהדלמעפרמקיםאחרדברהארץעלהשליטקושטא

דניאלזהדלמעפרמקיםד"אהארץעלהשליטפארמה

דניאלזהדלמעפרמקיםד"אהשליטילקוט שמואל

נדיביםעםלהושיבגובאמןדניאלוהוסקאביוןיריםמאשפו'קושטא

נדיביםעםלהושיביגובאמןדניאלוהוסקאביוןיריםומאשפותפארמה
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נדיביםעםלהושיביגובאמןדניאלוהוסקאביוןיריםמאשפותילקוט שמואל

במלכותאתלתאשליטלהואדיעלוהיוהכריזוינחילםכבודוכסאקושטא

במלכותאתילתאשליטדליהויעלוהיוהכריזוינחילםכבודוכסאפארמה

במלכותאתלתאשליטדליהויעלוהיואכריזוילקוט שמואל

כליוחיבןשמעוןר'תניארץמצוקילייכיקושטא

כליוחיבןשמעוןר'תניארץמצוקילייכיפארמה

כלרשב"יתנימכירי תהלים

כליוחאיבןשמעוןר'תנימכירי עמוס

כליוחאיבןשמעוןר'תאנימדהג בראשית

במקומהשמיםמלכותכביכולמלמטןאחתאגודהעשוייןשישראלזמןקושטא

במקומהשמיםמלכותכביכולמלמטהאחתאגודהשעושיןזמןפארמה

במקומהשמיםמלכותכביכולמלמטהא'אגודהעושיןשישראלזמןמכירי תהלים

במקומהשמיםמלכותכביכולמלמטןאחתאגודהשעושיןזמןמכירי עמוס

במקומהשמיםמלכותכביכולמלמטןאחתאגודהעשוייןשישראלזמןמדהג בראשית

עלואגודתואימתימעלותיובשמיםהבונהקרייןחמשהלהואיקושטא

עלואגודתומעלותיובשמיםבונהקרייןחמשהלוואיתפארמה

עלואגודתואימתימעלותיובשמיםהבונהקרייןה'ליהואיתמכירי תהלים

עלואגודתומעלותיובשמיםהבונהקרייןחמשהלהואיתמכירי עמוס

עלואגודתואימתימעלותיובשמיםהבונהקראייחמשהלהואיתמדהג בראשית

רוכבעםראשיבהתאסףאימתימלךבשורוןויהייסדהארץקושטא

ורוכבעםראשיבהתאסףאימתימלךבישורוןויהייסדהארץפארמה

רוכבעםראשיבהתאסףאימתימלךבישורוןויהייסדהארץמכירי תהלים

רוכבעםראשיבהתאסףאימתימלךבשורוןויהייסדהארץמכירי עמוס

רכבעםראשיבהתאסףאימתימלךבישורוןויהייסדהארץמדהג בראשית

כמוךמיישראלאשריךשחקיםובגאותואימתיבעזרךשמיםקושטא

כמוךמיישר'אשריךשחקיםובגאותואמבעזרךשמיםפארמה

עםכמוךמיישראלאשריךשחקיםובגאותואימתיבעזרךשמיםמכירי תהלים

עםכמוךמיישראלאשריךשחקיםובגאותואימתיבעזרךשמיםמכירי עמוס

ישראלאשריךשחקיםובגאותואימתיבעזרךשמיםמדהג בראשית
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמאול פרשה ה

היושביעיניאתנשאתיאליךוהדיןוגו'קושטא

היושביעיניינשאינאשאליךפארמה

וגו'עיניאתנשאתיאליךוהדיןביינושעמכירי תהלים

היושביעיניאתנשאתיאליךוהדיןוגומ'ביינושעמכירי עמוס

וכו'כביכולאנישאילוליבשמיםקושטא

בשמיםישיבהאיןכביכולאנישאילוליבשמיםפארמה

כביכולאנישאלולימכירי תהלים

כביכולאנישאלוליבשמיםמכירי עמוס

ויכחשואימתימדהג בראשית

קושטא

פארמה

מכירי תהלים

מכירי עמוס

עיניאתנשאתיאליךלדודהמעלותשירוהדיןלךאיביךמדהג בראשית

כתיבחסידוישמורחסידיורגליקושטא

כת'חסידוישמרחסידיורגליפארמה

כתי'חסידוישמורחסידיורגלימכירי עמוס

כתיבחסידוישמורחסידיורגליכביכולאנישאלוליבשמיםהיושבימדהג בראשית

ידמובחשךורשעיםיוסףזהישמורחסידיורגליאחרדברקושטא

ידמובחשךורשעיםיוסףזהישמרחסידיורגליד"אפארמה

ידמובחשךורשעיםיוסףזהישמורחסידיורגליד"אילקוט שמואל

ידמובחשךורשעיםיוסףזהמדהג בראשית

דתנינןאישיגברבכחלאכיפוטיפרשלאשתוזוקושטא

אישבכחלאכיפוטיפרשלאשתוזהפארמה

דתנינןאישיגברבכחלאכיפוטיפרשלאשתוזוילקוט שמואל
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דתנןאישיגברבכחלאכישלפוטיפרעאשתוזומדהג בראשית

אמרקשתובאיתןותשביצרואתהכובשגבורזהואיקושטא

א"רקשתובאיתןותשביצרואתהכובשגיבוראיזהופארמה

יצרואתהכובשגבורזהואיילקוט שמואל

יצרואתהכובשגבורהואאיזהמדהג בראשית

הואהדאוחזרההקשתנמתחהנחמןברשמואלר'קושטא

הה"דלמקומהוחזרההקשתנמתחהנחמניברשמואלפארמה

נתפזריצחקר'אמרידיוזרועיויפזוקשתובאיתןותשבקושטא

התפזריצחקר'אמ'קשתובאיתןותשבפארמה

בשםהונאר'יעקבאבירמידיצפרניובדרךויצאזרעוקושטא

בשםהונאר'יעקבאבירמידיציפורניודרךויצאזרעופארמה

מנחמאר'דמווצנןראהאביושלאיקוניןמתנהר'קושטא

אביושלאיקוניןמתנאר'פארמה

משםדמווצנןראהאמושלאיקוניןחביןר'בשםקושטא

משםדמווצינןראהפארמה

ר'אמרכתיבמריבומריביויחתוייישראלאבןרעהקושטא

א"רכת'מריבומריביויחתוייישר'אבןרועהפארמה

ר'אמ'כתיבמריבומריביויחתוייילקוט שמואל

אינוןתריןואיןיפילהואחדאיןכהנאבראבאקושטא
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמאול פרשה ה

נינהותריןואייפולהואחדאיכהנאבראבאפארמה

אינוןתריןואםיפולהואחדאםכהנאבראבאילקוט שמואל

עליויפלון  יקושטא

עליויפלון פארמה

עליויכלוןיל' שמואל

אמרכהנאבראבאר'אמדכתי'עלוירעםבשמיםקושטא

אבאר'אמכת'עלוירעםבשמיםפארמה

אמ'נחמןברשמואלר'אמ'כתי'עלוירעםג1

כהנאבראבאא"רכתיבעלוירעםבשמי'ילקוט שמואל

מרעיםאנימשםלשמיםהםעוליםאםהואברוךהקדושקושטא

ארעיםמשםבשמיםהםעוליםאםפארמה

מרעיםאנימשםלשמיםהםעוליםאםהקב"הג1

מרעי'אנימשםלשמיםהםעוליםאםילקוט שמואל

אבאר'אמרארץאפסיידיןייומורידםבקוליקושטא

אבאא"רארץאפסיאתידיןייואורידםבקוליפארמה

אבהר'אמ'ארץאפסיידיןייומורידןבקוליג1

אבאא"רארץאפסיידיןייומורידםבקוליילקוט שמואל

פסיקדבריהוןעלמ'אומיאינוןאיליןכהנאברקושטא

סיבריהוןדפסיקעלמאנאמיאינוןאילואיליןפארמה

פסיקדסברהוןעלמאאומיהינוןאיליןכהנהברג1

פסיקדסובריהוןעלמאאומיאליןכהנאברילקוט שמואל

קרנותעשרמשיחוקרןוירםלמלכועוזויתןבריהוןמןקושטא

קרנותעשרמשיחוקרןוירםלמלכועוזויתןברייהוןמןפארמה

קרנותעשרמשיחוקרןוירםלמלכועוזויתןבריהוןמןג1

קרנו'עשראותםקרןוירםברייהוןמןילקוט שמואל
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קדמייההיךהןקושטא

הןפארמה

לעמוקרןוירםועדקרנירמהלעילדכתי'היךהיןג1

ישראלשחטאווכיוןישראלשלבראשןניתנותהיוכולהםקושטא

שחטאווכיוןישר'שלבראשםנתונותהיוכולןוהקרניםפארמה

ישראלשחטאווכיוןשלישראלבראשוןנתונותהיווכולהוןג1

שחטאווכיוןשלישראלבראשןנתונותהיומדהג שמות

בחריגדעדכתיבהואהדאהעולםלא  מותוניתנומהםניטלוקושטא

בחריגדעהה"דהעולםלאומותונתנומהןביטלופארמה

בחריגדעדכת'היאהדאהעולםלאומותוניתניןמהןניכולוג1

בחריגדעדכתיבהיךמהןניטלומדהג שמות

קרנייאועלואומרישראלקרןכלאףקושטא

קרניםעלואו'אףפארמה

קרניאעלוכתי'ישראלקרןכלאףג1

קרניאועלדכתיבהעולםלאומותונתנוישראלקרןכלאףמדהג שמות

ברוךהקדושתשובהישראלוכשיעשובראשהכד  ירעשרקושטא

הקב"התשובהשיעשווכיוןדבראשהעשרפארמה

הקב"התשובהעושיןוכשישראלברישיהדיעשרג1

הקב"התשובהישראלוכשיעשובראשהדיעשרמדהג שמות

אגדערשעיםוקרנידכתיבהואהדאלמקומןמחזירןהואקושטא

אגדערשעיםקרניכלהה"דלישר'מחזירופארמה

אגדערשעיםקרניכלדכתי'היאהדאלמקומןמחזיריןג1

אגדערשעיםקרניוכלדכתיבהיאהדאלמקומןמחזירןמדהג שמות
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמאול פרשה ה

עולםשלצדיקושגידעהקרנותאותןותרוממנהצדיקקרנותתרוממנה  עקושטא

עולםשלצדיקושגדעקרנותאותוצדי'קרנותתרוממנהפארמה

שלעולםצדיקושיגעהקרנותאותןתרוממנהצדיקקרנותתרוממנהג1

לעולם[...]ג2
עולםשלצדיקושגדעןילקוט שמואל

שלעולםצדיקושגידעהקרנותאותןצדיקקרנותתרוממנהמדהג שמות

קושטא

פארמה

ג1
ג2

צדיקקרנותתרוממנהאגדערשעיםקרניוכלשנאילקוט שמואל

מדהג שמות

מלךשלקרנולכשירומםלמקומןמחזירןהואברוךהקדושואימתיקושטא

שלקרנולכשירומםלמקומןמחזירןהקב"הואימתיפארמה

שלמלךקראלכשירומםמחזירןהקב"האימתיג1

שלמ[קרנורומם[...]למקומםמחזירןהקב"האמתיג2

שלקרנוכשיורמםמחזירןהב"האימתיילקוט שמואל

קרנולכשירומםלמקומןמחזירןואימתימדהג שמות

משיחוקרןוירםלמלכועוזויתןהמשיחקושטא

משיחוקרןוירםלמלכועוזויתןהה"דמשיחפארמה

משיחוקרןוירםלמלכועוזויתןהמשיחג1

משיחוקרןירם[ג2

משיחוקרןוירםשנא'משיחילקוט שמואל

משיחוקרןוירםלמלכועזויתןשנאמרשלמשיחמדהג שמות
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