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

גדולותעושהנפלאותבקולואלירעםתשיעיתהפרשהקושטא

נפלאותבקולוייירעםט'פרשהפארמה

נפלאות[...]ט'פרשג8

נפלאותבקולואלירעםמדהג שמות

מימיךראיתהראובןר'בשםפנחסר'נדעולאקושטא

מימיךראיתאבןרביבשםפינחםא"רפארמה

...ראוב[ר'בשםפינחסר'ג8
מימיךראיתראובןר'בשםפנחסר'מדהג שמות

מןיוצאאחרואדםהצפוןמןיוצאאחדאדםקושטא

מןיוצאאחדואדםהצפוןמןיוצאאחדאדםפארמה

[...אח[ואדםהצפוןמןיוצאאחדאדם[ג8
מןואחדהצפוןמןיוצאאדםמדהג שמות

ביניהןסיסמאשעשואילולילזהזהומזדווגיןהדרוםקושטא

ביניהוןסיממאשעשואילולילזהזהומזדווגיןהדרוםפארמה

]...[שעשואילוליזהעםזהומזדווגיןג8
ביניהםסיסמאשעשואלולילזהזהומזדווגיןהדרוםמדהג שמות

ומזדווגיןאחתבשעהיוצאיןושניהםבמצריםואהרןבמדברמשהכךקושטא

ומזדווגיןאחתבשעהיוצאיןושניהןבמצר'אהרןבמדברמשהכךפארמה

ומזדו[...אחתבשעהו[...]במצריםואהרןבמדיןמשהכךג8

ומזדווגיןאחתבשעהיוצאיןושניהןבמצריםואהרןבמדיןמשהכךמדהג שמות

הקדוששאמרבשעהמוצאאתהדיבורשיחסןאילולילזהזהקושטא

שאמבשעהמוצאאתההדיברשיחסןאילולילזהזהפארמה

שאמרבשעהמוצאאת[...]לזהה[ג8

שאמרבשעהמוצאאתהדיברשסיימןאלולילזהזהמדהג שמות

המדברהמשהלקראתלךלאהרןהואברוךקושטא

המדברהמשהלקראתלךלאהרןהקב"הלופארמה

משה[...הקב"[כ8

משהלקראתלךלאהרןהקב"המדהג שמות
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ט

בלבוושמחלקראתךיוצאהואהנהגםלמשהואמרחזרקושטא

לקראתךיוצאהואהנהלמשהואמחזרפארמה

ג8
לקראתךיוצאהואהנהוגםלמשהואמרחזרמדהג שמות

הואברוךהקדושלושאמרבשעהאלאכןאינוקושטא

אמשהקב"הבשעהאלאכןאינופארמה

ג8

אחדבדיבורמשהשמעהמדברהמשהלקראתלךלארןקושטא

אחרבדיבורמשהשמעהמדברהמשהלקראתלךלאהרןפארמה

בור[מ ]...שמ[.]ג8

אחדבקוליצאושניהםנפלאותבקולואלירעםדכתיבהואהדאויצאקושטא

אחדבקוליצאושניהםנפלאותבקולוייירעםהה"דויצאפארמה

ש[ [...נפ]...בקולואל[...]ג8

יודןר'אמרקושטא

יודןא"רפארמה

עושה][...בלבדמשה]...[ביניהןברייהג8

יודןא"רמכירי תהלים

וגו'ליעליםהגבוהיםהריםכתיבקושטא

ליעליםהגבוהיםההריםכתיבפארמה

אלאנבראולאהגבוהיםהריםליעליםהגבוהי'הריםכתי'מכירי תהלים

לקישבןשמעוןר'בשםלויר'קושטא

לקישרישבשםלויר'פארמה

אמ'בשר"שר"להיעליםבשבילמכירי תהלים

מדהג שמות
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ט

ברוךהקדושומהלילדמתקשהוהיאצפופיםאיבריההזוהאילתקושטא

הקב"הומהמתקשהוהיאצפופיםאיבריההזההאיילהפארמה

הב"הומהלילדמתקשהוהיאצפופיםאיבריהזואילהמכירי תהלים

מתרפיןואיבריהנושכהוהואנחשלהממציאעושההואקושטא

מתרפיםואיבריהונושכהנחשלהמזמיןעושהפארמה

מתרפםואיבריהאותהונושךנחשלהממציאעושהמכירי תהלים

עשבלהממציאעושההואברוךהקדושמהיולדתוכשהיאקושטא

עשבלהממציאעושההקב"המהיולדתוכשהיאפארמה

עשבלהממציאעושההקב"הומהיולדתוהיאמכירי תהלים

גדולותדכתיבהואהדאומתרפאאוכלתוהיאקושטא

עושההה"ד דומת פ רפאתאוכלתוהיאפארמה

עושההה"דומתרפסהאוכלתוהיאמכירי תהלים

בןשמעוןרביבש  םלוירבינדעולאגדולותקושטא

שמעוןר'בשםלויר'נדעולאגדולותפארמה

...]סלעים ?...[.[...[ולאגדולותג8
נדעולאגדולותמכירי תהלים

ומתימיםמבקשתוהיאתשיםאיבריההזוהאילתלקישקושטא

ומתייראמיםלשתותמבקשתוהיאתשיםאיבריהזוהאיילהפארמה

[ג8

בהמכניסעושההואברוךהקדושמהרעהמחיהיראהקושטא

בהמכניסעושההקב"המהרעהמחיהפארמה

ג8
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ט

שומעת ברעהוחיהבקרניהומקשתברגליהמקשתתזזיתרוחקושטא

שומעתרעהוחייהברגליהומקשתברגליהומקשתתזזיתרוחפארמה

אמרנדעולאגדולותעושהדכתיבהואהדאובורחתבקושטא

א"רנדעולאגדולותעושההה"דפארמה

ישןהזהאדםאלעזררביקושטא

ישןכשהואהזהאדםשלמיטתומכויןהנחשאלעזרפארמה

הואברוךהקדושומהמטתולפנימכווןוהנחשמטתועלקושטא

הקב"הומהמיטתועלפארמה

ולובשברגליוומפשיטבידיומפשיטתזזיתרוחבהמכניסעושהקושטא

ולובשברגליוומפשיטתזזיתרוחבהמכניסעושהפארמה

גדולותעושהדכתיבהואהדאובורחשומעוהנחשהפוכיןכליוקושטא

גדולותעושההה"דובורחשומעוהנחשכליםפארמה

נפלאותיודעהואברוךהקדושלוירביאמרנדעולאקושטא

נפלאותיודעהקב"האלעזרא"רנדעולאפארמה

עמהןעושהשהואנפלאותיודעיןאינןבריותיולבריותיועושהשהואקושטא

עמהםעושהשהקב"הנפלאותיודעיםאינןובריותיולבריותיועושהשהואפארמה

בנתיםוהבריותסופוועדהעולםמסוףהולךקולןשלשהתאניקושטא

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

יוצאהשהיאבשעהוהנפשוהגשמיםהיוםהןואלומרגישיןואינןקושטא

יוצאהשהיאבשעהוהנפשוהגשמיםהיוםהןואילומרגישותואינםפארמה

אלעאירביבריהודהאמרמנ   ןהיוםקושטא

אלעאיבןיהודהר'מנייןהיוםהגוףמןפארמה

אלאואינוהרקיעעםשףהזהשהיוםסבוראתקושטא

אלאאינוהרקיעעםשףהזהשהיוםסבוראתאו'פארמה

לוירביאמרמניןוהגשמיםהזהכמסרברקיענוסרקושטא

הגשמיםומנייןברקיענוסרפארמה

שמואלר'מניןהנפשצנוריךלקולקוראתהוםאלתהוםקושטא

שמואלר'מנייןהנפשצינוריךלקולקוראתהוםאלתהוםפארמה

מבקראחבריאוסלקוןבסכניהוהחמאברפנחסדרביאחויקושטא

ונקראחבריאוסלקיןבסיכניןהיהח>ס>.פינדר'אחויפארמה

דאחוידנפשיהקליהאמרוגחכוןמילהאתתיתיהקושטא

דאחוידנפשיןקליהשמעתוןאמוגנחמילאיתיהאתאיתיהפארמה

ולאהכאיתביןואתוןאילניןומעקראארזיןמתבראגבראדההואקושטא

ולאהכאיתביןואתוןאילניןומעקריןארזיןמתבראגבראדההואפארמה

שאינואתהואברוךהקדושעשהאמרקפראברתידעיןקושטא

שאינוהקב"העשהאמקפראברידעיתוןפארמה
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ט

מדברמדברשאינוואתשומעשומעשאינוואתנראהקושטא

שומעשומעשאינוואתמדברמדברשאינואתנראהנראהפארמה

אתרואיםהעםוכלמניןנראהשאינותאמראםקושטא

אתרואיםהעםוכלמנייןנראהנראהשאינופארמה

האבןהנהשומעשאינואתהלפידיםואתהקולותקושטא

האבןהנהמנייןשומעשומעשאינואתהקולותפארמה

כלאתשמעההיאכילעדהבנותהיההזאתקושטא

כלאתשמעההיאכילעדהליתהיההזאתפארמה

אתייויפתחמדברשאינוואתיידבריקושטא

אתייויפתחמנייןמדברמדברשאינואתייאימריפארמה

ושמואלמשהיעמדאםאליייויאמרוגו'האתוןפיקושטא

ושמואלמשהיעמדאםייויאמרהאתוןפיפארמה

לויזהבזהכתובבזהשכתבמהמצאאתלפניקושטא

לויזהבזהכת'בזהשכת'מהמוצאאתהוגו'פארמה

מלךזההזבחותבנהוזהמזבחותבנה  זזהלויוזהקושטא

מלךזהמזבחבנהוזהמזבחבנהזהלויוזהפארמה

הקריבזהויהודהישראלעלמלךוזהויהודהישראלעלקושטא

הקריבזהמלךוזהויהודהישר'עלפארמה
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ט

בהנניוזהבהנניזהבקריאהוזהבקריאהזה  זהקריבוזהקושטא

בהנניוזהכהנניזהבקריאהוזהבקריאהזההקריבוזהפארמה

תנינןתמןהנניויאמרמשהאלייויקראבהנניוזהקושטא

תנינןתמןהנניויאמרשמואלאלייויקראבהנניוזהפארמה

אלהדיברקפץמבחוץישןלויובןמבפניםהכהןנעלקושטא

עלדיבורקפץמבחוץישןלויובןמבפניםהכהןעליפארמה

הנניויאמרשמואלאלייויקראשמואלעםודברעליקושטא

שמואלאלייויקראשמואלאלודברעליפארמה

יוחנןר'אמרליקראתכיהנניויאמרלעליוירץקושטא

יוחנןא"רפארמה

שמואלבפעםכפעםויקראויתיצבייויבאתמימתהעגלתהכהדהקושטא

שמואלבפעםכפעםויקראויתיצבייויבאתמימתאעגלתאכהדאפארמה

אישפימפריעבדךשמעכישמואלויאמרשמואלקושטא

איניןפימפריוגו'שמואלפארמה

אישמפרימכירי משלי

אישפימפריילקוט משלי

לוישיבאדמהידיוגמולבטנותשבעקושטא

וגו'בטנוישבעפארמה

בטנותשבעמכירי משלי

טובישבעילקוט משלי
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ט

התחלתאתהלראובןהוא  תברוךהקדושאמרר'אמרקושטא

התחלתאתהלראובןהקב"הלואמא"רפארמה

התחלתאתהלראובןאהב"הא"רמכירי משלי

פתחתאתהלראובןהב"האמרילקוט משלי

שאיןחייךמידםויצילהוראובןוישמעתחילהנפשותבהצלותקושטא

שאיןחייךמידםויצילהוראובןוישמעתחילהנפשותבהצלתפארמה

שאיןחייךמידםויצלהוראובןוישמעשנ'נפשותבהצלתמכירי משלי

שאיןחייךמידםויצילהוראובןוישמעשנאמרתחלהבהצלהילקוט משלי

דכתיבהואהדאמתחומךראלאתחלהמקלטערימפרישיןקושטא

הה"דתחומךמןאלאתחילהמקלטערימפרישיןפארמה

הה"דתחומךמתוךאלאמקלטערימפרישיןמכירי משלי

שנאמתחומךאלאתחלהמקלטערימפרישיןילקוט משלי

דסכניןיהושער'אמרהמישורבארץבמדברבצראתקושטא

דסיכניןיהושעא"רוגו'במדברבצראתפארמה

דסכניןיהושעא"רלראובניהמישורבארץבמדברבצראתמכירי משלי

דסכניןיהושער'במדברבצראתילקוט משלי

ליהודההואברוךהקדושאמרלויר'בשםקושטא

אמרתאתהליהודההקב"האמלויר'בשםפארמה

ליהודהאהב"הלויר'בשםמכירי משלי

ליהודההב"האמרלויר'בשםילקוט משלי

מןשלשהנפשותארבעהליהצלתהאתהקושטא

נפשותהצלתאתההיוםוידעתפארמה

מןנפשותג'הצלתאתהמכירי משלי

מןנפשותשלשהצלתאתהילקוט משלי
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ט

ויוסףהאורמןבניהושניתמרהבורמןואחתהאורקושטא

ויוסףהאורמןפארמה

ויוסףהאורמןבניהושניתמרהבורמןואחדהאורמכירי משלי

ואחדהאורילקוט משלי

ועזריהמישאלחנניהלךמצילשאניחייךהבורמןקושטא

ועזריהמישאלחנניהלךמצילשאניחייךהבורמןפארמה

ועזריהמישאלחנניהלךמצילשאניחייךהבורמןמכירי משלי

ועזריהמישאלחנניהשלשלךמצילשאניחייךהבורמןילקוט משלי

בשםדסכניןיהושערביאריותבורמןודניאלהאורמןקושטא

בשםיהושער'אריותהבורמןודניאלהאורמןפארמה

אריותגובמןודניאלהאורמןמכירי משלי

אריותמגובודניאלהאורמןילקוט משלי

אמרתאתהלמשההואברוךהקדושאמרלויר'קושטא

אמרתאתהלמשההקב"הלואמלויר'פארמה

אמרתאתהלמשההב"האמ'ילקוט משלי

האלהיםהואייכילבבךאלוהשבתהיוםוידעתקושטא

וגו'לבבךאלוהשבותההיוםוידעתפארמה

וגווהשבותהיוםוידעתילקוט משלי

נביאקםולאעליךמכתיבשאניחייךקושטא

נביאקםלאעליךאכתובאניחייךפארמה

נביאקםולאעליךאנימכתיבחייךעודאיןילקוט משלי
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ט

אמרלוירביבשםדסכניןיהושערביכמשהבישר'עודקושטא

אמלויר'בשםדסיכניןיהושער'כמשהבישר'עודפארמה

txt.א"לילקוט שמות א

אמרילקוט יהושע

אמרעודילקוט משלי

הואאלהיכםייכיאמרתאתלרחבואברוךהקדושקושטא

אלהיכםייכיאמרתאתהלרחבהקב"הפארמה

txt.אמרתאתלרחבהק'ילקוט שמות א

הואאל'יכםייכיאמרתאתהלרחבהב"הילקוט יהושע

הואאלדיכםייכיאמרתאתהלרחבהב"הילקוט משלי

שמהניחאמתחתהארץועלממעלבשמיםאלדיםקושטא

שמהשיהאוגו'ממעלבשמיםפארמה

txt.אלאניחאמתחתהארץעלילקוט שמות א

שמאבארץניחאאל'יםילקוט יהושע

שמאבארץניחאאלדי'ילקוט משלי

שבנךחייךעיניךחמיןדלאמהאמרתאתממעלבשמיםקושטא

שבנךחייךעיניךחזוולאאמרתואתהממעלבשמחהפארמה

txt.שבנךחייךעינךחזודלאמהאמרתאתממעלבשמיםילקוט שמות א

txt.שבנךחייךעינךחזודלאאמרתאתממעלבשמיםילקוט שמות א

שבנךחייךבעיניךראיתשלאמהאמרתאתהממעלבשמיםילקוט יהושע

שבנךחייךעיניךחזודלאמהאמרתאתהממעלששמיםילקוט משלי

נפתחודכתיבהואהדאהנביאיםראושלאמהורואהעומדקושטא

נפתחוהה"דנביאיםראושלאאתרואהפארמה

txt.נפתחושנ'הנביאיםראושלאמהרואהילקוט שמות א

נפתחוהנביאיםראושלאמהורואהעומדילקוט יהושע

נפתחוהנביאי'ראושלאמהורואהעומדילקוט משלי
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ט

לוירביבשםדסיכניןיהושערביאלדיםמראותואראההשמיםקושטא

לויר'בשםיהושער'השמיםפארמה

txt.אלהיםמראותואראההשמיםילקוט שמות א

אל'יםמראותואראההשמיםילקוט יהושע

אלדיםמראותואראההשמיםילקוט משלי

לאעולםשלברייתומתחלתלחנההואברוךהקדושאמרקושטא

בריותיימתחילהלחנההקב"האמפארמה

לחנההב"האמרילקוט משלי

אלאצבאותייהזהבפסוקודםבשרקלסניקושטא

זהבפסוקאדםקלסניפארמה

צבאותייקלסתניאתהילקוט משלי

דכתיבהואהדאבוופותחעומדשבנךחייךאתקושטא

הה"דזהבפסוקופותחעומדשבנךחייךפארמה

ביופותחעומדשבנךחייךילקוט משלי

עמלקעשהאשראתפקדתיצבאותייאמרכהקושטא

עמלךלךעשהאתפקדתיצבאותייאמרכהפארמה

צבאותייאמרכהילקוט משלי

להעלותהכושימלךעבדשהלךבשעהאבהורביאמרלישראלקושטא

להעלותהכושימלךעברשהלךבשעהאבהוא"רפארמה

נאשיםלואומרמהוהבורמןירמיהואתקושטא

נאשיםלואומרמהוהבורמןירמיהואתפארמה

נאשיםילקוט ירמיהו
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ט

לו איירמיהרביאמרוגומ'והמלחהמחבותבלוייקושטא

הלואיירמיהואמוהמלחיםהסחבותכל מיפארמה

הלואיירמיהאמרהסחבותבלוייילקוט ירמיהו

הואברוךהקדושלואמרחדסולםליהוהקושטא

הקב"הלואמסולםחדליהיהפארמה

הב"הא"לסולםחדאליהיהילקוט ירמיהו

כתבכןלאחבלבידילזקנתךמתבקשאתסולםקושטא

כת'כןלאלזקנותךמבקשאתהסולםפארמה

זקנתךמה זקנתךמבקשאתהסולםילקוט ירמיהו

וימשכואתאףהחלוןבעדבחבלותורידםקושטא

וימשכואףוגובחבלבנחלותורידםפארמה

וימשכוכןאתהאףבחבלותורידםילקוט ירמיהו

רביבשםדסכניןיהושערביבחבליםירמיהואתקושטא

ר'בשםדסיכניןיהושער'בחבליםהבורמןירמיהואתפארמה

בחבליםירמיהאתילקוט ירמיהו

יבאכיאמרתאתלמשההואברוךהקדושאמ'לויקושטא

יבאכיאמרתאתהלמשההקב"האמלויפארמה

אףבהיפיחלבוראדצריךאלהיםלדרושהעםקושטא

אףבהיפיהיפיהלבוראוצריךאלהיםלדרושהעםאליפארמה

דכתיבהואהדאאצליבאתהאדברצריךכשתהאאתקושטא

הה"דאצלידיטבאצריךכשתהאפארמה
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות  מדרש שמואל פרשה ט

ר'תניאתולדברמועדאהלאלמשהובבאקושטא

ר'פיר'וגו'אתוודברמועדאהלאלמשהובבאפארמה

לשוןשמואלשמואלמשהמשהיעקביעקבאברהםאברהםחייאקושטא

לשוןשמואלשמואלמשהמשהיעקביעקבאברהםאברהםחייאפארמה

אומראלעזררביזירוזולשוןחיבהקושטא

לואו'יעקבבןאליהור'זירוזלשוןחיבהפארמה

לואחדאומראליעזרר'ילקוט שמואל

כאברהםבושאיןדוראיןולדורוקושטא

ואיןכאברהםבושאיןדודואיןלמדופארמה

לךואיןכאברהםבושאיןדורלךאיןלדורואחדילקוט שמואל

כיעקבבושאיןדוראיןקושטא

כיעקבבושאיןדודפארמה

כיעקבבושאיןדורלךואיןכיצחקבושאיןדורילקוט שמואל

שאיןדוראיןכמשהבושאיןדוראיןקושטא

שאיןדודואיןכמשהכןשאיןדודואמפארמה

שאיןדורלךואיןכמשהבושאיןדורלךואיןילקוט שמואל

כשמואלבוקושטא

כשמואלבושהיופארמה

כשמואלבוילקוט שמואל
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