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נסכתיואניוגו'נבחרואהרןוגו'ותקרבתבחראשרישמןקרנךמלאיטפרשתקושטא

נסכתיואנינבחראהרןוגו'ותקרבתבחראשרישמןקרנךמלאי"טפרשהפארמה

הארגהיתדאתויסעאמרדאתכמההשתיתיווגו'מלכיקושטא

הארגאתויסגדאמאכמאהשיתיתיוקדשיהרציוןעללמלכיפארמה

הארגויסעכד"אהשיתימויל' תהלים

בייסוריןמשכתיוסכתילאוסוךאמרדאתכמהמשחתיוהמסכעםקושטא

ביסוריןמשכתיוסכתילאסוךאמר'כמאמשחתיוד"אהמסכתואתפארמה

הייסוריןמןמשכתיוהמסכתעםיל' תהלים

בשםהונאר'קושטא

הונאר'פארמה

בשםהונארבלנונרפאובחבורתועליושלומינומוסרמעונותינומדוכאמפשעינומחוללוהואיל' ישעיה

בשםהונאריל' תהלים

ואחדשמדשללדורוואחדולאבותלדורותאחד  דהייסוריןנתחלקוחלקיםלשלשהאחארביקושטא

ואחדשמדשללדורוואחדולאבותלדורותאחתמיסוריןנחלקוחלקיםבשלשפארמה

ואחדשמדשללדורוואחדולאבותלדודאחדהייסוריןנתחלקוחלקיםלשלשהאחאר'יל' ישעיה

וא'שמדשללדורווא'ולאבותלדודאחדהייסוריןנתחלקוחלקיםלשלשהאחאר'יל' תהלים

אומריןוגו'מפשעינומחוללוהואדכתיבהואהדאהמשיחלמלךקושטא

משיחשללדורופארמה

אמריןואומרהמשיחלמלךיל' ישעיה

אמרוכומעונותינומדוכאמפשעינומחוללוהואדכתיבהואהדאהמשיחלמלךיל' תהלים

הרעלשאילהצריכהדאאףאמרלדודמבקשאתאיכןהמשיחלמלךקושטא

עלשאילהצריכהא"רדודאתמבקשאתהאיכןפארמה

עלשאילצריכהדאאוףאמרלדודמבקשאתהיכןהמשיחלמלךיל' ישעיה

עלשאילצריכאאוףלדודמבקשאתההיכןהמשיחלמלךיל' תהלים
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מחיצתועלשחייביןכשםקדשיהרציוןקושטא

מחיצתועלחייבכךחרבוהואמחיצתיעלשחייביםכשםקדשיהרציוןפארמה

מחיצתועלחייביםהםכךבנויוהואמחיצתועלשחייביןכשםקדשיהרציוןיל' ישעיה

מחיצתועלחייביןכךבנויוהואמחיצתועלשחייביןכשםקדשיהרציוןיל' תהלים

רביבשםדסכניןיהושעור'גירוןבןיהודהרביקרניכראםותרםחרבוהואקושטא

ר'בשםדסיכניןיהושעור'גוריוןבןיהודהר'קרניותרםחרבוהואפארמה

בשר"לדסכניןיהושעור'גוריוןבראדאר'קרניכראםותרםמכירי תהלים

חרבוהואיל' ישעיה

רביבשםדסכיניןיהושעור'גוריוןבריהודהרביקרניכראםותרםחרבוהואיל' תהלים

מגינוולאהואלאאמרוחדנמשחהלאומגינונמשךשאולאמ'חדלויקושטא

מגינוולאהואלאאמוחדנמשחלאמגינונמשחשאולאמחדלויפארמה

מגינוולאהואלאאמ'וחדנמשחהלאומגינונמשחשאולאמ'חדמכירי תהלים

מגינוולאהואלאאמרוחדנמשחלאומגינונמשחשאולאמרחדלוייל' תהלים

אנאדודאמ'קושטא

אנאדודאמפארמה

דודאמ'מכירי תהלים

דודאבלבשמןמש[.]חבלישאולמגןשנאמרדכיתאבמשחאנמשחתיאנידודאמיל' תהלים

קרניכראםותרםדרבותאמשחאכלייתקושטא

קרניכראםותרםדרבותיןמשחאכלייתלאפארמה

קרניכראםותרםדריבותאמשחאכליתאנאלאמכירי תהלים

שנאמרבשמןונתבלהנמשחיל' תהלים

ביתהלחמיביתישיאלאשלחךולךרענןבשמןבלותיקושטא

ביתהלחמיביתישיאלואשלחךרענןבשמןכלותיפארמה

רענןבשמןבלותימכירי תהלים

רענןבשמןבלותייל' תהלים
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בשםנחמןברשמואלר'יהודהלחםבביתבאשהואשלוארתיקופיוןקושטא

בשםנחמןבריהודהלחםמביתבאוהואישראלשלקופיוןארביפארמה

בשםנחמיהבריהודהלחםמביתיבאוהואישישלארנקפאןיל' שמואל

ראיתיכיבלחמילחמולכובושכתבתורהבןשהיהלקישבןשמעוןרביקושטא

ראיתיכןבלחמילחמולכובהשכת'תורהבןשהיהלקישרישפארמה

בלחמילחמולכודכתיבתורהבןשהיהלקישרישיל' שמואל

אלאזהאינוליאומרשהואמקוםכללוירביאמרמלךליבבניוקושטא

לאזזאינולישנ'מקוםכלמלךליבבניופארמה

והיואומרמהובלויםליוכהנואומרמהובכהניםהבא הבעולםולאהזהבעולםקושטא

והיובלויםלילכהנואומרמהובכהניםהבאבעולםולאהזהבעולםפארמה

ליכיאומרמהובארץישראלבניליכיאומרמהובישראלהלויםליקושטא

מהובישר'הלויםליפארמה

ליתתןאשרוכלאומרמהובמעשרתרומהליויקחואומרמהובתרומההארץקושטא

ליתתןאשרוכלבמעשרתרומהליויקחואו'פארמה

המשחהבשמןבכורכלליקדשאומרמהובבכורותאעשרנועשרקושטא

המשחהבשמןבכורכלליכיבבכורותלךאעשרנועשרפארמה

העיראומרמהובירושלםליזהיהיהקדשמשחתשמןאומרמהוקושטא

העירבירושלםלדורותיכםליזהיהיהקדשמשחתשמןפארמה

מזבחאומ'מהובמזבחמקדשליועשוא'מהומקדשבביתליבחרתאשרקושטא

מזבחבמזבחמקדשליועשוהמקדשבביתליבחרתיאשרפארמה

3/10



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

בסנהדריןלילהקריבתש ואומרמהובקרבנותליתעשהאדמהקושטא

בסנהדריןבמועדולילהקריבתשמרובמועדיםליתעשהאדמהפארמה

ראיתיכיאומרמהודודביתבמלכותאיששבעיםליאספהאומ'מהוקושטא

ראיתיכידודביתבמלכותאיששבעיםלואספהפארמה

הזהבעולםלאזזאינוליאומרשהואמקוםכלהוימלךליבבניוקושטא

הזהבעולםלאזזאינוליאו'שהואמקוםכלהוימלךליבבניופארמה

זקניויחרדולחםביתויבאיידבראשראתשמואלויעשהבאלעולםולאקושטא

זקניוילכולחםביתויבאיידבריכלאתשמואלויעשהבאבעולםולאפארמה

זקניויחרדולחםביתויבאיידבראתשמואלויעשיל' שמואל

רבידילמאדרבהבשלמיהשאילרבהבואךשלוםויאמרלקראתוהעירקושטא

ר'דרבאבשלמאשאולר ו באוגו'לקראתוהעירפארמה

ר'דילמאדרביהבשלמיהשאילתלמידתלמידבואךשלוםויאמרולקראתוהמקוםיל' שמואל

ליה  תחמיאלעזרר'והוהאידיבריעקברביעלמסתמיךהוהיוחנןקושטא

ליהחמיאלעזרר'והויאידיבריעקבר'עלמסתמיךהוהיוחנןפארמה

אזלאלעזרר'והוהאידיבריעקבר'עלמסתמיךהוהיוחנןיל' שמואל

דעבידהואתרתיליעבדבבלייההדיןמהחמויאתוןאמרקודמוימןומטמרקושטא

עבידהואתרתיןליהעבידבבליאהדיןמההמוןאתוןאמקדמוימןומטמרפארמה

עבידהואתרתיליעבידבבליאהדיןמהטמיאמרקדמוימןומטמריל' שמואל

ליהאמרשמימןשמעתאאמ'דלאוחדאקדמוימןקםדלאחדאליקושטא

א"לשמימןשמעתיהאמדלאוחדקדמוימןקםדלאחדאליפארמה

ליהאמ'מפומיהשמעתתאאמרדלאוחדאקדמוימןקםדלאחדאלייל' שמואל
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ראוניקרייההדיןמקימיןדהינוןרבהקומיקאיםזעיראבבבלנהיגיןלאקושטא

ראוקריאהדיןמקיימיןדאינוןרבאקדםמקמיהקאיםזעיראבבבלנהיגיןלאפארמה

ראוניאמריןקריאהךדאינוןרבהקומיקאיםזעיראבבלאינהגיןלאיל' שמואל

מןשמעתתאאמרלאולמהליהאמרעמדוקמווישישי'ונחבאונעריםקושטא

מןשמעת'אמרתלאולמהא"לעמדוקמווישישיםונחבאונעריםפארמה

ליהאמעמדוקמווישישיםונחבאנעריםיל' שמואל

קדמוימעברמהוא"לדרודוסצלמאקומימעבראתוןשמיקושטא

קדמומעבירמהוא"להרודיםעלמיןקומימעבירואתאשמיפארמה

אמ'הדוריםצלמאקומימעבידמהויל' שמואל

עיניהוסמיקדמויעבורליהאמרקושטא

עיניהוסומיהקדמויעבידא"לפארמה

אמ'עינויוסמיקדמויעבידאלאיקראליהפליגאתליהאמ'הדוריםיל' שמואל

מדרשביתחדקמימעבוראתוןקושטא

המדרשביתקומימעביראתוןפארמה

מדרשאקמיעבריןאתוןקדמךעברדלאאלעזרר'עבידיאותליהיל' שמואל

משמיהשמעתאאמרוהוהודרישיתיבמאירר'הוההכאליהאמרקושטא

שמיהמןשמעינןאמוהוהודרשיתיבמאירר'הוהרבאא"לפארמה

שמיהמןאמרוהוהודרשיתיבמאירר'הוההכאליהאמ'יל' שמואל

ידעיןעמאוכלליהאמרעקיבאדר'משמיהשמעתאאמ'הוהולאישמעאלדר'קושטא

ידעיןעמאכלאמעקיבאדר'משמיהשמעתאאו'הוהולאישמעאלדר'פארמה

ידעיןעמאכלליהאמ'עקיבאדר'משמיהשמעתאאמרהוהולאישמעאלדר'יל' שמואל
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תלמידיהאלעזרדר'קושטא

תלמידיהאלעזרדר'פארמה

תלמידיהאלעזרדר'ידעין עלמא כוליליהאמרעקיבאדר'תלמידיהדר"מיל' שמואל

דהוהאיפשרלפייסאתהיודעאידיבריעקבר'ליהאמריוחנןדר'קושטא

הוהאיפשרהלכהאתהיודעאידיברעקיבארביליהאמיוחנןדר'פארמה

יוחנןדר'יל' שמואל

עולמיםבאהלךאגורהרחמיםעליהםבקשדודאףמיליאאיליןעלמקפידיוחנןר'קושטא

עולמיםבאהליךאגודהרחמיםעליהםביקשדודאףמיליאאיליןעלמקפדיוחנןר'פארמה

בבתינאמריןדברישהיואזכהיוחנןר'בשםירמיהור'פנחסר'וגומ'קושטא

בבתינאמריםדבריםשיהויוחנןר'בשםפינחסר'פארמה

אומרהמשםשמועההאומרכלאמרנזירהברליהחנייהמהמדרשותובבתיכנסיותקושטא

בשםשמועההאומרכלאמנזיראר'ליההנאהמהכניסיותפארמה

זבשהואענביםשלזהבכר םישניםשפתידובבטעמיהמהבקבררוחשותשפתותיוקושטא

זזשהואענביםשלכשמרישיניםשפתירוכבשנ'בקבררובבותשפתותיופארמה

קונדיטוןדשתיכהדיןאמרחדסימוןורביפפאברחנינארבימאילוקושטא

קונטריקוןדשתיבהדיחדסימוןור'פפאב"רחנינאר'מאיליןפארמה

ויהיבפומיהטעמיהליהשתידהואאע"פעתיקחמרדשתיכהדיןאמרוחדקושטא

בפומיהטעמאליהדשתיאע"געתיקחמראדשתיבהדאאמוחדפארמה

וגו'מראהואלתבטאלשמואלאלייויאמרוגו'אליאבאתוירא גבבואםקושטא

מראיהואלתבטאלשמואלאלייויאמרפארמה
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קפדןשהיהלמהקושטא

קפדןשהיהפארמה

הפסוקלויר'אמרוגו'הנעריםהתמוישיאלשמואלויאמרקושטא

הפסוקהעוסקכללויא"רהנעריםהתמוישיאלשמואלויאמרפארמה

הפסוקכללויאמ"רוגומ'הנעריםהתמושמואלויאמרמכירי זכריה

הפסוקלויא"רהנעריםהתמוישיאלשמואלויאמריל' שמואל

ונערהנעריםציוןבתעונךתםשםעלהתמוהקדשברוחהזהקושטא

נערהנעריםציוןבתעוניךתםותמוהקד'ברוחהזהפארמה

ונערהנעריםציוןבתעונךתםהתמונאמ'הקודשברוחהזהמכירי זכריה

נערהנעריםציוןבתעונךתםשםעלהתמונאמרהקדשברוחכלוהזהיל' שמואל

ברחובותוזקנותזקניםישבועודויאמרבםנוהגקטןקושטא

ברחובותוזקינותזקיניםישבועודקטןנערנשארעורויאמרבםנוהגקטןפארמה

וזקנותזקניםישבועודויאמרבםנוהגקטןמכירי זכריה

עודהקטןשארעודויאמרבםנוהגקטוןיל' שמואל

עלהנהוהנהלאלףיהיההקטןהקטןיעקבשארשארירושלםקושטא

עלהנההנהלאלףהקטןהקטןיעקבנשארישובשארנשארירושלםפארמה

עלהנההנהלאלףיהיההקטןיעקבשארישובשארוגומ'מכירי זכריה

מרעיתיוצאןצאניבצאןבשבטיךעמךרעהרועהמבשררגליההריםקושטא

מרעיתיוצאןצאניואתנהכצאןבשבטךעמךרעהרועהמבשררגליההריםפארמה

אתםאדםמרעיתיצאןצאניואתנהבצאןבשבטךעמךירעהרועהמבשררגליההריםמכירי זכריה
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פהבאועדוקחנושלחהישיאלשמואלויאמרקושטא

פהבאועע ל <ך>נסובלאכי וקחנישלחישיאלשמואלויאמרפארמה

וגומרמכירי זכריה

פהבאועדנסבלאכימכירי תהלים

בואועדנסובלאכייל' שמואל

גדולישניישבולאהזהשבעולםלפינחמןברשמואלר'אמרוגו'קושטא

גדולישניישבולאהזהשבעולםלפינחמניברשמואלא"רפארמה

גדוליב'ישבולאשבעה"זלפינחמןברשמואלא"רמכירי תהלים

גדוליםשניהסבולאהזהשבעולםלפינחמניברשמואלא"ריל' שמואל

מחיצהכלאיןלבאלעתידכךביניהםדודשישבעדושמואלישיעולםקושטא

מחיצהכלאיןלבאלעתידכןביניהםדודשישבעדוישישמואלעולםפארמה

מחיצהכלאיןלבאלעתי'כךביניהםדודשישבעדשמואלעולםמכירי תהלים

מחיצהכללךאיןלבאלעתידאבלביניהםדודשישבעדושמואלישייל' שמואל

וישלחגבהעלעומדדודשאיןצדיקיםשלומחיצהקושטא

וישלחגבהעלעומדדודואיןצדיקיםשלומחיצהפארמה

וישלחגבהעלעומדדודשאיןצדיקי'שלומחיצהמכירי תהלים

גבםעלעומדדודשאיןצדיקיםשלומחיצהיל' שמואל

מתכתיךהתחילדודאתשמואלשראהכיוןוגו'אדמוניוהואויביאהוקושטא

להתפחדהתחילדודאתשמואלשראהכיוןאדמוניוהואויביאהופארמה

מתבתךהתחילדודאתשמואלשראהכיוןעיניםיפהעםא<ד>מוניוהואויביאהומכירי תהלים 

כולואדמוניהראשוןויצאאמרדאתכמהדמיםשופךזהאףאמרועולהקושטא

אדמוניהראשוןויצאכדא'דמיםשופךאדוםזהאמפארמה

אדמוניהראשוןויצאכד"אדמיםשופךאדוםהואאףאמ'ועולהמכירי תהלים 
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עשואבלהורגהואסנהדריןמדעתדודעיניםיפהעםהב"הלואמרקושטא

עשואבלהורגסנהדריןמדעתהקב"הליהאמפארמה

עשואבלהורגהסנהדריןמדעתהקב"הא"למכירי תהלים 

הקב"הלואמרזההואכימשחהוקוםייויאמרעצמומדעתקושטא

הקב"הלואממשחהוקוםייויאמרעצמומדעתפארמה

הב"הליהאמ'משחהונאקוםויאמרעצמומדעתמכירי תהלים 

הב"הא"למשחהוקוםמכירי תהלים 1

הואזהכימשחהוקוםיל' שמואל

הואזהנחמןברשמואלר'אמרמלפניוקוםקושטא

וזהוהזהבעולםזהונחמניברשמואלר'אממפניוקוםפארמה

וזהובעה"זזהומלפניוקוםמכירי תהלים 

וזהובעה"זזהומלפניוקוםמכירי תהלים 

הואוזההזהבעולםהואזהאמרנחמניברשמואלר'יל' שמואל

וגו'ומסודתיסלעייימזמורותבעשרהלהקב"המקלסהואלפיכךהבאבעולםקושטא

לפיכךהבאבעולםפארמה

ליומפלטיומצודתיקלוסיןבי'להקב"המקלסהואלפיכךלעה"במכירי תהלים 

לפי'לעה"במכירי תהלים 

וגו'ומצודתיסלעייימאמרותבעשרהלהב"המקלסהואלפיכךהבאלעולםיל' שמואל

בסופואףסימוןר'אמרקושטא

פארמה

משגביישעיוקרןמגניבואחסהצוריאלימכירי תהלים 

בסופואףאומרסימוןר'יל' שמואל

שמואלר'בקדשואלהללוהללויהמזמורותבעשרהלהקב"המקלסהואספרשלקושטא

שמואלר'בקודשואלהללוהללויהמזמורותבעשרהלהקב"המקלסהואפארמה

בקדשואלהללוהללויהמזמוריםכילהב"המקלסהואמכירי תהלים 1

בקדשואלהללומאמרותבעשרהמקלסהואספרשליל' שמואל

9/10



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

אודכאמרדודכשד"ךאיש"כדרא"שסימניןפסוקיהלאיליןעבידהוהנחמןברקושטא

אודךאמדודסימןכש"ראדי"שדיא"שסימןפסוקאלאילןעבידנחמניברפארמה

ושמואלזאתהיתהיימאתאמרואחויהבוניםמאסואבןאמרישיעניתניכיקושטא

שמואלזאתהיתהיימאתאמריאחויהבוניםמאסואבןישיעניתניכיפארמה

ישינאהושיעהייואנאאמרואחיווגו'נגילהייעשההיוםזהאמרקושטא

דודנאהושיעהייאנאאמריןאחויהיוםזהאו'פארמה

ברכנוכםאמרוכולםייבשםהבאברוךאמרשמואלנאהצליחהייאנאאמ'קושטא

ברכנוכםאמשמואלייבשםהבאברוךאמישינאהצליחהייאנאאמפארמה

בעבותיםחגאסרואמרשמואללנוויארייאלאמרוכולםיימביתקושטא

וגו'בעבותיםחגאסרואמשמואללנוויארייאלאמרוכולםיימביתפארמה

כיטובכילייהודואמרוכולםואודךאתהאליאמרדודקושטא

כיטובכילייהודווארוממךאלהיואודךאתהאליאמדודפארמה

כיטובכיג3

חילגבורבמקראנגןיוהעוגו'ויאמרמהנעריםאחדויעןחסדולעולםקושטא

גיבורבמקראנגןיודעוגו'ויאמרהנעריםמןאחדויעןחסדולעולםפארמה

חילגבורבמקראנגןיודעוג'הנהויאמרמהנעריםאחדויעןחסדולעולםג3

בהלכהפניםמאירשהיהתוארואישהטובבמעשהדברונבוןבתלמודמלחמהואישבמשנהמכירי תהלים 

בהלכהפניםמאירשהיהתואראישהטובבמעשהדברונבאבתלמודמלחמהאישבמשנהיל' שמואל

קושטא

כדבריווהלכהעמווייפארמה

כדבריושהלכהעמווייג3

כדבריווהלכהעמוויימכירי תהלים 
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