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

חשךבאישוןנרוידעךואמואביומקללשביעיתפרשהקושטא

וגו'נרוידעךואמואביוומקללז'פרשהפארמה

וגו'ואמואביומקללמכירי משלי

וגו'נירוידעךואמואביומקללח'פרש'ג2

ואמואביומקללילקוט משלי

חשךבאשוןנרוידעךואמואביומקללמדהג שמות

אמרמנהוןחדלויור'נחמןר'בריודהקושטא

אממנהוןחדלויור'נחמןבריודהר'פארמה

אמ'מנהוןחדלויור'נחמןבר'יהודהר'מכירי משלי

אמ'מנהוןחדלויור'נחמןבןיודהג2

אמרמנהוןחדלויור'נחמיהב"ריהודהר'ילקוט משלי

אמרמנהוןחדלויור'נחמןבריודהר'מדהג שמות

נפלהבשרבהמחתךלהיותסכיןלושקנהלאחדקושטא

ונפלבשרבומחתךלהיותסכיןלושקנהלאחדפארמה

להיותסכיןלושקנהלאחדמכירי משלי

ונפלהבשרבהלחתוךסכיןשקנהלאחדג2

ונפלבשרבומחתךלהיותסכיןשקנהלאחדמשלילקוט משלי

נפלהבשרבהלחתוךסכיןלושקנהלאחדמדהג שמות

אותהקניתילאאמרוחתכהאצבעועלקושטא

אותהקניתילאאמוחתכהאצבעועלפארמה

מכירי משלי

זוסכיןקניתילאאמ'וחתכהאצבעועלג2

וחתכהאצבעועלילקוט משלי

אותהקניתילאאמראותהוחתכהאצבעועלמדהג שמות
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ז

בהלהיחתךשמאבשרבהמחתךלהיותאלאקושטא

כךבהלהתחתךשמאבשרבהלחתוךפארמה

בהלחתוךשמאבשרבהמחתךמכירי משלי

[...]שמאבשרבהלחתוךאלאג2
ילקוט משלי

לחתוךשמאלהועילאלאמדהג שמות

והןלכבודואלאמוליראדםאיןכךקושטא

והןלכבודואלאמולידאדםאיןכךפארמה

והןלכבודואלאמולידאדםאיןכךאצבעומכירי משלי

והןלכבדואלאבניםמולידאדםאיןג2

והםלכבודואלאמולידדאםאיןכךילקוט משלי

ואלולכבודואלאבניםמולידאדםאיןכךקניתיאצבעותימדהג שמות

וגו'ואמואביומקללדכשתיבהואהדאאותומקלליןקושטא

וגו'ואמואביוומקללהה"דאותומקלליופארמה

וגו'ואמואביומקללהה"דאותומקלליןמכירי משלי

וג'ואמואביומקללדכת'ג2

אותומקלליןילקוט משלי

לכךאותומקלליןמדהג שמות

אתלושהדליקלאחדאמרואחרינהקושטא

אתשהדליקלאחדאמוחרינאפארמה

אתשהדליקלאחדאמ'ואחרינאמכירי משלי

לוהדליק[אמ'וחרנהג2

אתלושהדליקולאחדאמרוחרינאילקוט משלי

אתלושהדליקלאחדאמראחרנאחשךבאשוןנרוידעךמדהג שמות
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ז

לאאמרושרפובגדועלנפללאורונאותלהיותהנרקושטא

לאאמושרפובגדועלונפללאורוניאותלהיותהנרפארמה

לאאמ'ושרפובגדועלנפללאורונאותלהיותהנרמכירי משלי

לאאמ'ושרפתובגדועלונפלהלאורולהינאותנרג2

ושרפובגדועלונפללאורונאותלהיותהנרילקוט משלי

לאורונאותלהיותהנרמדהג שמות

להישרףשמאלאורוניאותלהיותאלאאותוהדלקתיקושטא

לישרףאלאאותךהדלקתיפארמה

להשרףשמאלאורונאהלהיותאלאאותוהדלקתימכירי משלי

להישרףשמא[.]לאורלהינותאלאאותוהדלקתיג2

ילקוט משלי

להשרףשמאלאורומשתמשמדהג שמות

לכבודואלא  ובניםמולידאדםאיןכךבוקושטא

לכבודואלאמולידאדםאיןכךפארמה

לכבודואלאמולידאדםאיןכךבומכירי משלי

לכבדואלאבניםמולידאדםאיןכךבוג2

לכבודואלאמולידאדםאיןכךילקוט משלי

לאכבודולהגדילאלאבניםמולידאדםאיןכךבומדהג שמות

ואמואביומקללאותומקלליןוהןקושטא

אותומקלליווהןפארמה

וגוואמואביומקללהה"דאותומקלליןוהןמכירי משלי

ואמואביומקללדכת'אותומקלליןוהםג2

אותומקלליםוהםילקוט משלי

בכבודולמעטמדהג שמות

הקדושגלהמצותשתייוחיבןשמעוןר'תניקושטא

מצותשתישמעוןר'תניפארמה

מצוותשתייוחיבןשמעוןר'משוםתניג2
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שבקלותהקלהשכרןמתןבתורההואברוךקושטא

שכרןמתןהקב"הגילהפארמה

שבקלותקלהאחתשכרןהקב"הגילהבתורהג2

שבחמורותוהחמורהקושטא

פארמה

...ה[ואילושבחמורותחמורהואחתהקן[...]ג2

האםאתתשלחשלחשבקלותהקלהקושטא

הקןשילוחשבקלותקלהפארמה

[...]שלחשנ'הקןשילוחשבקלות[ג2

וגו'אביךאתכבדשבחמורותוהחמורהוגו'קושטא

ואםאבכיבודשבחמורותוחמורהפארמה

שבחמורותוהחמורהג2

כשםיוחיבןשמעוןר'בשםכהנאבראבאר'קושטא

כשםיוחיבןשמעוןר'בשםכהנאבראבאר'פארמה

דכתיבהואהדאמרובהעונשןכךמרובהשכרןמתןשהיהקושטא

הה"דמרובהעונשןכךמרובהשכרןשמתןפארמה

ותבוזלאבתלעגעיןקושטא

לכיבודשהלעיגזהעיןוגו'ליקחתוותבוזאבתלעגהעיןפארמה

עורבייקרוההבניםעלהאםתקחלאאםלקהתקושטא

עורבייקרוההבניםעלהאםתקחלאאםליקחתותבאפארמה

אכילודיןנאקרדיןנשרבניויאכלנהנחלעורבייקרוהקושטא

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

ויקוראכזרישהו'עורביבאהואברוךהקדושאמראלאקושטא

וינקרנהאכזרשהואעורביבאפארמה

אותהויאכלרחמןשהו'נשרויבואממנהיהנהואלאותהקושטא

ויאכלנהרחמנישהואנשרויבאפארמה

קושטא

שהנשרומנייןיקראואשרערבלפנישנ'אכזרשהואומנייןפארמה

ברובכיקושטא

ירחףגוזליוועלקינויעירכנשרשנ'רחמןפארמה

מרבהבחכמהמרבהשאדםזמןכלוגו'כעסרבחכמהקושטא

מרבהבחכמהמרבהשאדםזמןכלפארמה

אמרביסוריןמרבהבחכמהמרבהשהואזמןוכלבכעסקושטא

אמוכןביסוריןמרבהבדעת>>מרבהשאדםזמןוכל>>בכעספארמה

שהרביתיידיעלבכעסהרבתיבחכמהשהרביתיידיעלשלמהקושטא

שהרביתיידיועלביסוריןהרביתיבדעתשהרבתיידיעלשלמהפארמה

התרייהצריךאינוחכמי'תלמידיאמררבביסוריןהרביתיבדעתקושטא

התראהצריכיןאינןחכמיםתלמידאמריןורבנןבכעסהרביתיבחכמהפארמה

הבאיןהדקיםפשתןכלינחמברשמואלר'אמרקושטא

הבאיםהדקיןליזקיןפשתןכלינחמןברשמואלא"רפארמה

מהןאחדעםאחדמתפחיןאםשאןמביתקושטא

מהומהםאחדעםמתפחיםאם<<שאן>>ש..מביתפארמה

אםמארבלהבאיןהגסיןפשתןוכליעשויהואדמיםבכמהקושטא

אםמארבלהבאיןהגסיןפשתןוכלימשוידמיםבכמהפארמה

לשניםדמיוהןומההואמהמהן  כיאחדעםמתפחיםקושטא

לשניםדמיןומהמהומהםאחדעםמתפחיםפארמה
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ישןוייןשמןבבשרנקייהפתאוכלאחדלחנותשנכנסוקושטא

ישןוייןשמןובשרנקייהפתאוכלאחדלחנותשנכנסופארמה

ויצאצונןושתהוקיטניתקיברפתאוכלואחדחולהויצאקושטא

ויצאצאניםושתיוקיטניותקיבר<<פת>>אוכלואחדחולהויצאפארמה

עליווחבא  ביתגמלעליווחבא  ביתחמורמימיךראיתהכךבריאקושטא

עליווהכאביתגמלעליווהכאביתחמורמימיךראיתכךבריאפארמה

גמלאלפוםישמעאלר'תניאדםבבנימצוייןהייסוריןבמיקושטא

גמלאלפוםישמעאלר'תניאדםבבנימצוין  ליסוריןבמיפארמה

כךנחששלערמתושהיתהלפימאירר'תנישיחנאקושטא

כךנחששלעורמתושהיתהלפימאירתנישיחנאפארמה

מכלערוםהיהוהנחששכתובלפימכתוהיתהקושטא

השדהחיתמכלערוםהיהוהנחששכת'לפימכתוהיהפארמה

מכלארורוהנחשכתו'לפיכךקושטא

השדהחיתומכלהבהמהמכלאתהארורכת'לפיכךפארמה

ושלמהדודלטובתןהרבולרעתןוהרבולטובתןחכמהשהרבוישקושטא

ושלמהדודלרעתווהרבולטובתוחכמהשהרבוישפארמה

עושרהרבוישואחיתופלדואגלרעתןהרבוקושטא

לטובתןעשרשהרבוישלרעתםואחיתופלדואגלטובת<ם>לטובת ןפארמה

לרעתןהרבוושלמהדודלטובתןקושטא

הרבולרעתןושלמהדודלטובתןהרבולרעתןשהרבווישפארמה

הרבולרעתןוהרבולטובתןגבורהשהרבוישוהמןקרחקושטא

הרבולרעתןוישלטובתןגבורהשהרבוישוהמןקרחפארמה

זקנהשהרבוישושמשוןגליתלרעתןהרבוודודיהודהלטובתןקושטא

בניםשהרבוישושמשוןגליתלרעתןוהרבוודודיהודהלטובתןפארמה
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לרעתןהרבוודודיעקבהרבולרעתןוהרבולטובתןקושטא

לרעתןהרבוודוריעקבלטובתןהרבולרעתןוישלטובתןפארמה

וגומרמאדזקןועליקושטא

וגו'מאדזקןועליואחאבעליפארמה

מןאחדזהחזקיהבשםסימוןבר'יודהר'קושטא

מןאחדזהחזקיהר'בשםסימוןב"ריהודהר'פארמה

מןאחדזהחזקיהר'בשםסימוןביר'יודהר'מדהג בראשית

מןאחדזהחזקיהר'בשםסימוןביר'יודהר'מדהג שמות

הנשיםאתישכבוןאשראתלשבחדורשרבינושהיההמקראותקושטא

לשבחדורשרבינושהיההמקראותפארמה

הנשיםאתישכבוןאשרואתלשבחדורשרבינושהיההמקראותמדהג בראשית

הנשיםאתישכבוןאשרואתלשבחדורשרבינושהיההמקראותמדהג שמות

כןעושיןהיוצדיקאותושלבניואיפשרקושטא

כןעושיןהיוצדיקאותושלבניובריוכןאיפשרפארמה

כןעושיןהיוצדיקשלאותובניואפשרמדהג בראשית

כןעושיןהיוצדיקשלאותובניואפשרמדהג שמות

היולשילהלשםהקדשמעלותשהיוידיעלמעתהאמורקושטא

והיולשילהקיניהןמעלותשהיוידיעלמעתהאמורפארמה

היולשילהקרבנןמעלותכשהיומעתהאמורמדהג בראשית

היולשילהקרבנןמעלותכשהיומעתהאמורמדהג שמות

מעלהאחדלילהמבתיהןחוץאותםומליניןאותםמשהיןקושטא

מעלהאחדלילה<<ובתיהן>>וזבתיהןאותןומליניןאותןמשהיןפארמה

העלהאחתלילהמבתיהןחוץאותןומליניןאותןמשהיןמדהג בראשית

העלהאחתלילהמבתיהןחוץאותןומליניןאותןמשהיןמדהג שמות
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ז

הלכוולאודכותהעמהןשימשוכאילוהואברוךהקדושעליהןקושטא

הלכולאדכותיהעדותןשמשוכאילועליהםפארמה

עמהןשימשוכאלוהמקוםעליהםמדהג בראשית

עמהןשימשוכאלוהמקוםעליהםמדהג שמות

שלבניואיפשרהבצעאחריויטובדרכיובניוקושטא

שלבניוכןאיפשראיבדרכיובניופארמה

שהיוידיעלמעתהאמורכןעושיןהיוהצדיקאותוקושטא

שהיוידיעלמעתהאמורכןעושיןצדיקאותופארמה

היתמברכתאברכיהר'אמרבוודניןהמעשראתנוטליןקושטא

היתהמברכתאברכיהאר'כו'ודניםהמעשראתנוטליןפארמה

עצמןבצרכיומתעסקיןציבורצרכימניחיןוהיושבעבבארעוברתקושטא

עצמןבצורךועוסקיןציבורצורכימניחיןוהיושבעבבארעוברתפארמה

בפתחיכבהאלאכןאיפשרעיניםבפתחותשבודכותהקושטא

עיניםבפתחישבהכןאיפשרעיניםבפתחותשבודכוותיהפארמה

אצאשלארצוןיהיאמרהלומצפותעיניםשכלקושטא

אצאשלארצוןיהיאמרהאלאלומצפותעיניםשכלפארמה

האלהכדבריםתעשוןלמהלהםויאמרריקםהזההביתמןקושטא

האלהכדבריםתעשולמהלהםויאמרריקםמביתפארמה

וגו'קושטא

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

טובתושומעכשתהאארץדרךתורהלימדתךאבהור'אמרקושטא

כשתהאארץדרךתורהלימדתיךאבאא"רפארמה

תהירעתושומעוכשתהאאומרהמפיאומרהתהיחבירךשלקושטא

רעתישומעפארמה

אלההעםכלמאתאחריםמפיאומרהקושטא

אחריםמפיאומריםפארמה

בר'שמואלר'וגו'טובהלאבניאלקושטא

ב"רשמואלר'השמועהטובהלאבנייאלפארמה

ברשמואלר'השמועהטובהלאכיבניאלילקוט שמואל

מורידיןאיןדופישלדברבושנמצאזקןאמראבהוקושטא

מורידיןאיןדופידברבושנמצאזקןאבהופארמה

מורידיןאיןדופידברבושנמצאזקןאומרנחמניילקוט שמואל

נשיאבביתךושבהכבדלואומריןאלאמגדולתואותוקושטא

נשיאבביתיךושבהכבדלואומריןאלאמגדולתואותופארמה

נשיאבביתךהכבדשבלואומ'אלאמגדולתואותוילקוט שמואל

רבברשמואלר'אותומעביריןאמריוחנןר'מאיקושטא

רבברשמואלר'אותומעביריןאו'יוחנןרבימאיפארמה

רבברשמואלר'אותומעבירי'אמיוחנ'ר'מאיילקוט שמואל

כיבניאלמהכאלהמייתייצחקקושטא

כיבנייליהאמהכאמןלהמייתייצחקפארמה

כימהכאלהמייתייצחקילקוט שמואל

עםייעםמעביריםשמעאנכיאשרהשמועהטובהלאקושטא

עםומעביריןהשמועהטובהלאפארמה

עםמעביריםשומעאנכיאשרהשמועהטובהלאילקוט שמואל
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חגיראמר ליהמחזיריןייקושטא

חגויא"רליהומחזיריןאותןמעביריןייפארמה

חגיא"רליהומחיזיריאותומעביריןכתיבמעבירםייילקוט שמואל

בןשמעוןר'ליהוןקטילדהואליהמחזיריןאיןמשהקושטא

רישלהוןקטילדהואאותומחזיריןאיןנשיאפארמה

רישלהוןדוקטילליהמחזירי'איןילקוט שמואל

וכעסנשיאהיהודהר'שמעאותומלקיןאףאמלקישקושטא

וטעסיהודהר'שמעאותומלקיןאףאו'לקישפארמה

וכעסנשיאהיהודהר'שמעאותומלקיןאףאמ'לקישילקוט שמואל

צבועיהלמגדלליהונפקלקישבןשמעוןרערקקושטא

<<צבועה>>צדועהלמגדלליהועזקלקישרישערקפארמה
צבעיאלמגדלליהונפקלקישרישערקילקוט שמואל

ר'עימהקםלתנויאנחתולאיוחנןר'ליהקםקושטא

רעמיהקם>>לתנייאנחיתולאיוחנןר'ליהקםפארמה

ר'עמיהקםלתנייהנחתולאיוחנןר'ליהקםילקוט שמואל

אמרלתנויאנחיתתלאלמהליהאמרנשיאהיהודהקושטא

אמ'לתניא>>ר[...]נחיתלאא"לנשיאהיהודהפארמה

אללתנייהמרנחיתלאאמאיא"לנשיאהיהודהילקוט שמואל

היהלאאילוליהאמרצבועיאבמגדליהיבמפתחאליהקושטא

הוהלאואילוליהאמ'צבועהבמגדליהיבדמפתחאליהפארמה

הוהלאואלוא"לצבעיאבמגדליהיבדמפתחאילקוט שמואל

קלאאזלולאידיהבחדאטפחלאלקישבןשמואלקושטא

קלהאזלולאידיהבחדאטפחלקישבןפארמה

אזלולאידאבחדאטפחלאלקישברילקוט שמואל

לקישבןשמעוןר'דשמעכיוןקליהוןואזלבתרתיהוןטפחקושטא

לקישרישדשמעכיוןקלהוןואזלבתרויהוןטפחפארמה

לקישרישדשמעכיוןואזלתנייןטפחילקוט שמואל
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דידיהלאיפרכיאנפקיוחנןר'דשמעכיוןלקדמותיהאתאקושטא

דידיהלאפרכיהנפקדאזלויוחנןר'דשמעכיוןלקדמותאאתאפארמה

לאפיהנפקיוחנןר'דשמעכיוןלקדמותיהאתאילקוט שמואל

לפדותאלהיםהלכואשרהפסוקזהלפניווקראקושטא

לפדותאלהיםהלכואשרהזההמקראאתלפניוקראפארמה

לפדותאל'יםהלכואשרהזההפסוקעליווקראילקוט שמואל

לבוראךדומהדייךלואמרשםלוולשוםעםלוקושטא

לבוראיךדומהדייךליהאמשםלוולעשותלעםלופארמה

לב[.]ראךדומהדייךא"ללעםלוילקוט שמואל

יאשיהור'תאניבכסףדמיתמנילאיליןסקילהוואמיר'קושטא

יאשיהר'תניבכספאדמייתביןלאיליןמלקהוהאמ  מיפארמה

יאשיהור'תאניבכסףדמתמנייןלאליןמייקרהוהאמימדהג שמות

שהואזקןאשייןר'תאניחמורשלכמרדעתשעליוטליתקושטא

שהואפארמה

שהואזקןאשייןרבתאנישלחמורכמרדעתשעליוטליתמדהג שמות

אלאמפניועומדיןואיןר'אותוקוריןאיןבכסףמתמנהקושטא

אלאמפניועומדיןואיןר'אותוקורא  מןאיןבכסףלומדפארמה

אלאמלפניועומדיןואיןרביאותוקוריןאיןבכסףמתמנהמדהג שמות

זעיראר'חמורשלכמרדעתשעליווטליתמוטליהאבארץקושטא

עויראר'חמורשלכמרדעתשעליווטליתמוטליהיבארץפארמה

זעיראר'שלחמורכמרדעתשעליווטליתמוטליהאבארץמדהג שמות

מדרשאביתקודםבאוריתאלעיייתביןהוורבניןמןוחדקושטא

כנישאביקדםבאורייתאלעייןיתביןהוורבנןמןוחדפארמה

מדרשאביתקדםבאוריתאלעייןיתביןהווןרבנןמןוחדמדהג שמות

ההואאמרבכסףדממניאיליןמןחדעברדטבריאקושטא

ההואאמבכסףדמתמניאיליןמןחדעברדטבריאפארמה

עמדבכסףדמתמניןמאליןחדעברמדהג שמות
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זעיראלר'רבניןדמןקושטא

זעיראלר'דרבנןמאןפארמה

ליהאמרזעיראר'עמדולארבנןמןדחדליהמדהג שמות

ר'אמרקדמוימןקיימיןאנןוליתבאוריתאלעיינתחמיקושטא

א"רקדמאיימןקיימיןאינוןדליתבאורייתאלעייןנתחמיפארמה

ר'אמרקומויימןניקוםולאבאוריתאלעייןנתחמימדהג שמות

קדמוימןקאיםאנאליתכפירושאנאזעיראקושטא

קדמוהימןקאיםאנאליתאנאליתבפירושאנאזעיראפארמה

קומויימןקאיםאנאליתבפירושאנאזעיראמדהג שמות

מרודתאבכנישתאפסוקחדנבוריאכפראישיעקבתירגםקושטא

אמרתאכנישתאכיפסוקחדגבוריאכפראישיעקבתרגםפארמה

מדרתאבכנשתאנבוריאאישיעקבתרגםמדהג שמות

רבניןוקלסוניהדקיסריקושטא

רבנןוקילסונידקסריןפארמה

דומםלאבןעוריהקיצהלעץאומרהוירבנןוקלסוהידקסריןמדהג שמות

קושטא

פארמה

איןרוחוכלוכסףזהבתפושהואהנהיורההואמדהג שמות

בכסףמתמנהשהואזקןזההקיצהלעץאומרהויקושטא

בכסףמתמנהשהואזקןזההקיצהלעיןאחלהויפארמה

בכסףמתמנהשהואזקןזההקיצהלעץאומרהויבקרבומדהג שמות

ה  אהנהלהורותהואיודעיורההואדומםלאבןעוריקושטא

הואאנאלקרותהיאיודעדומםלא  כןעוריפארמה

הואהנהלהורותהואיודעיורההואדומםלאבןעורימדהג שמות
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וכסףזהבתפושקושטא

וכסףזהבתפושפארמה

וזהבכסףתפושמדהג שמות

כלוםידעלאבקרבואיןרוחוכלאתמניבכספיאולאקושטא

כלוםידעלאבקרבואיןרוחוכלמתמנייבכספאולאפארמה

כלוםידעלאבקרבואיןרוחוכלמכירי חבקוק

כלוםידעלאבקרבואיןרוחוכלאתמניבכספאולאמדהג שמות

בר'יצחקר'האדאוריאמילהבעייןאתוןאיןקושטא

בר'יצחקר'האדאורייתאמיליבעייןאותואיןפארמה

בר'יצחקר'האדאוריתהמילילמשמעבעןאתוןאיןמכירי חבקוק

בןיצחקר'האדאוריאמילאבעייןאתוןאיןמדהג שמות

מפניוהסקדשובהיכלויידקיסריןמדרתאבכנישתאאלעזרקושטא

מפניוהסקדשובהיכלויידקיסריןמרדתאכנישתאביהאלעזרפארמה

קדשובהיכלויידקיסריןמדרתאכנישתאביאליעזרמכירי חבקוק

קדשובהיכלויידקסריןמדרתאבכנשתאאלעזרמדהג שמות

לאישאישיחטאאםקדשובהיכלכייקושטא

לאישאישיחטאאםוגו'אםקדשובהיכלוייוגו'פארמה

קדשובהיכלכיימכירי חבקוק

קדשובהיכלכיימדהג שמות

יחטאלייואםביניהםפשרהעושיןדיןביתאלהיםופללוקושטא

יחטאייואםביניהםפשרהעושיןדיןביתאלהיםופיללופארמה

כתובוגו'אביהםלקולישמעולאלויתפללמיאישקושטא

כתובוגו'לויתפללמיאישפארמה

הרשעבמותאחפוץלאכיאומראחדקושטא

להמיתוייחפץכיאו'אחדפארמה

חפץכיאומראחרוכתובקושטא

הרשעבמותאחפוץלאכיאו'אחדוכת'פארמה
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שלאעדהללוכתוביםשנייתקיימוכיצדהאלהמיתםייקושטא

שלאעדהללוכתוביםשנייתקיימוכי  צדפארמה

אחפוץלאכידיןגזרנחתמהקושטא

יבאובשרכלעדיךדיןגזרנחתםפארמה

דינםגזרומשנחתםהרשעבמותקושטא

וגו'לךבענןמעבורסכותהדיןגזרוכשנחתםפארמה

עדיךתפלהשומעאומראחדכתובלהמיתםייחפץכיקושטא

או'אחדכת'פארמה

וכתוביבאבשרכלקושטא

וכת'והטובהרעותתצאלאעליוןמפיפארמה

תפלהמעבורלךבענןסכותהאומראחרקושטא

עלייוישקודאו'אחדפארמה

שלאעדהללוכתובי'שנייתקיימוכיצדהאקושטא

שלאעדהללופסוקיםשנייתקיימוכיצדוגו'הרעהפארמה

בענןסכותהדיןגזרומשנחתםתפלהשומעדיןגזרנחתםקושטא

נתחתםפארמה

והטובהרעותתצאלאעליוןמפיאומראחדכתובוגו'קושטא

פארמה

יתקיימוכיצדהאהרעהעלייוישקדאומראחדוכתו'קושטא

פארמה

מרעהתכבסידין  נגזרנחתםשלאעדהללוכתוביםשניקושטא

פארמה

כתובתכבסיאםכידיןגזרמשנחתםלבךמרעהתכבסיקושטא

פארמה
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אומראחרוכתובוגו'קראיולכלייקרובאומראחרקושטא

או'אחדכת'פארמה

ברחוקתעמודיילמהקושטא

אלהינוכיימיאו'אחרוכת'ברחוקתעמדיילמהפארמה

עדהללוכתוביןשנייתקיימוכיצדהאקושטא

עדהללוכתוביםיתקיימוכיצדאליוקוראינובכלפארמה

גזרמשנחתםקראיולכלייקרובדיןגזרנחתםשלאקושטא

נתחתםשלאפארמה

דרשואומראחרכתובברחוקתעמודיילמהדיןקושטא

דרשואו'אחדכת'וכו'פארמה

אםאניחיאומראחרוכתובבהמצאוייקושטא

אםיינאםאניחיאו'אחדוכת'בהמצאוייפארמה

שלאעדהללוכתובי'שנייתקימוכיצדהאלכםאדרשקושטא

הללופסוקיםשנינתק יימוכיצדאדרושפארמה

דיןגזרמשנחתםוגו'בהמצאויידרשודיןגזרנחתםקושטא

פארמה

אלי ששובואומראחדכתובלכםאדרשאםאניחיקושטא

שובואו'אחדכתובפארמה

ולאישובאםאומראחרוכתובאליכםואשובהקושטא

לאישובאםאו'אחדוכת'אליכםואשובהשובביםבניםפארמה

שלאעדהללוכתוביםשנייתקיימוכיצדהאישובקושטא

שלאעדאלאהללופסוקיםשנינתקיימוכיצדישובפארמה

גזרמשנחתםאליכםואשובהאלישובודיןגזרנחתםקושטא

וכו'פארמה
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וגדלהולךשמואלוהנערישובולאישובאםדיןקושטא

וטובוגדלהולךשמואלוהנערפארמה

עמהןהואברוךהקדושבגדולהשהצדיקיםזמןכלקושטא

עמהםהקב"הבגדולהשהצ<ד>יקיםזמןכלעמווייפארמה

ייעםגםבגדולהקושטא

ייעםגםשנ'בגדולהפארמה
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