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אתמולמכירוהיהלאוכיהפלשתילקראתיוצאדודאתשאולוכראותכבפרשתקושטא

אתמלמכירוהיהלאוכיהפלישתילקראתיוצאדודאתשאולוכראותכ"בפרשהפארמה

י[...][...ש[וכראותכ"בפרשהג3
אתמולמכ[...]היהלאוכיהפל[..]ת[לקראתיוצאדוידאתשאולוכראותכ"בפרשהג4

והכאבעיניחןמצאכילפנינא  פיעמדלישיואומ'משלחהואקושטא

והכאחןוימצאלפניייעמדלישיואו'משלוןהואפארמה

[...ל[דוידנאיעמודג3
והכה[...מ[כילפנידוידנאיעמדלישיואומרמשלחהואג4

לאבנראמרבידוהפלשתיראששראהכיוןאלאעליושואלהואקושטא

לאבנראמבידוהפלישתיראששראהכיוןאלאעליולפניושואלהואפארמה

לאבנראמ'בידוהפלשתיראששראהכיוןעליושואלהואג4

הואמלךהואמפרץאםהואמשפחהזומאיובדוקצאנרבןקושטא

הואמלךמפרץאםהואמשפחהמאיזהולמדצאנרבןפארמה

מפרץאפי'אמרהאדומידואגשםוהיההואשופטהואמזרחואםקושטא

מפרץאםאפילולואמהאדומידואגשםוהיההואשופטמזרחואםפארמה

מפרץאפילואמ'האדומידואגשםוהיההוא  ב'שופטהואמזרחואםג4

כבראבנרלואמרהואהמואביהרותבןלאפסולהואקושטא

כבראבנרא"להואהמואביהרותבןלאפסולהואפארמה

כבראבנרלואמ'המואביהרותבןלאהואמשפחהפסוללאג4

כןאםלואמרמואביתולאמואביעמוניתולאעמוניהלכהנתחדשהקושטא

כןאםלואמעמוניתולאעמוניהלכהנתחדשהפארמה

]אםלואמ'מואב[..]לאמואביעמוניתלאעמוניהלכהנתחדשהג4
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הללוהאנשי'לואמראדומיתולאאדומימצריתולאמצריקושטא

מצריתולאמצריאדומיתולאאדומיפארמה

האנשיםלואמ'ג'אדומיתלאאדומימצריתלא...]ג4

להםהיהובמיםבלחםאתכםקדמושלאדברעללאנתרחקולמהקושטא

פארמה

להםהיהובמ'בלחםאת'קדמ'לאאש'דברעללאנתרח[..]למהג4

נתעלמההלכהאבנרלואמ'לשעהמאבנרהלכהנתעלמהלהוציאלנשיםקושטא

נתעלמההלכהאבנרשאוללואמלשעהואבנרהלכהנתעלמהפארמה

נתעלמההלכהאבנרשאוללוא'לשעהמאבנרהלכהנתעלמהלהוציאלנשיםג4

אמ'שמואלאצלשבאכיוןדינווביתמשמואלולמדצאממךקושטא

אמשמואלשאולאצלשבאכיוןדינוובית  ידמשמואלושאלצאממךפארמה

א'שמואלאצלשבאכיווןדינוולביתלשמואלושאולצאממךג4

אמרשמואלאצלאבנרשבאכיוןיל' שמואל

בשלוםיוצאואינוהואמיניידואגדואגמשללאלךמנךהדאליהקושטא

בשלוםיוצאואישהואמנוידואגדואגמשללאלךמנוהדאפארמה

בשלוםיוצאואינוהואמיניידואגהיאדואגמשוםלאלךמנאיהדאלוג4

בשלוםיוצאאינומצויהואדואגמשללאלךמנאהדאלויל' שמואל

איפשראיחלקלהוציאךהעולםמןקושטא

עלנתרחקולמההאנשיםאלאאיפשראיחלקבשלוםלהוציאךהעולםמןפארמה

איפשרחלקלהוציאךד'העולםמןג4

אלאאיפשראילהוציאךהעולםמןיל' שמואל

קושטא

דרכןאיןנשיםלקדםדרכןאנשיםובמיםבלחםאתכםקדמולאאשרדברפארמה
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ליתןלאישהאפנימהמלךבתכבודהכלקושטא

פנימהכבודהמלךבתכבודהכלדכתיבלקדםמ  רפארמה

יתןהלאישפנימהמלךבתכבודהכלכתובג4

ליתןלוישלאישפנימהמלךבתכבודהכליל' שמואל

בעורבןבלעםאתעליךשכרואשרלאשהולאשכרקושטא

דרכולקללךבעורבןבלעםאתעליךשכראשרוכת'פארמה

בעורבןבלעםאתעליךשכראשרלאשהלאאבלשכרג4

בעורבןבלעםאתעליךשכדואשרשנאמ'לאשהולאשכריל' שמואל

מדיויהיפלשתיםשריויצאולאשהלאאבלשכרליתןלאישהאקושטא

ויהיפלישתיםשריויצאואשהלאאבלשכרליתןאיששלפארמה

מדיויהיפלשתיםשריויצאולאשה הלאאבלשריתןלאישהאג4

מדיויהיפלשתיםשריויצאויל' שמואל

סימוןב"ריהודהר'וגו'צאתםקושטא

סימוןבר'יהודהר'וגו'צאתםפארמה

סימ'ב' ר'יהודהר'מאדשמוו'ש'ע'מ'ד'ש'צאתםג4

סימוןבריודןר'צאתםיל' שמואל

אמרואשהדודשנשאפלשתיםששמעוכיוןכיצדבהלכהמאדשמונתייקראמרקושטא

אמרואשהדודשנשאפלישתיםששמעוכיוןכיצדבהלכהמאדבשמואלנתייקראמפארמה

אמרואשהדוידשנשאששמעוכיוןהכיצדבהלכהמאדשמונתייקרא'ג4

אמרואשהדודשנשאפלשתיםששמעוכיוןבהלכהמאדשמונתייקראמריל' שמואל

וגו'חדשהאשהאישיקחכיבתורהכתיבקושטא

וגו'יצאלאאשהיקחכיאישבתורתםכת'פארמה

אמרוב'יצ'ל'חדשהאשהאישיקחכיבתורתוכתו'ג4

וגו'חדשהאשהאישיקחכיבתורתכםכתיביל' שמואל
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יודעיןאינןוהןהעולםמןונאבדודודעלשנקפוץשעההריקושטא

יודעיםאינןוהםהעולםמןונאבדודודעלשנפוץהשעההריפארמה

יודעיםהיוולאהעולםמןונאבדודוידעלשנקפוץשעההריג4

יודעיםאינםוהםהעולםמןונאבדנודודעלשנקפוץשעההרייל' שמואל

מצוהבמלחמתאבלהרשותבמלחמ'ב"אכיצדודורשחכםשדודקושטא

הרשותבמלחמתבד"אודורשחכםשדודפארמה

מצווהבמלחמת[...]הרשותבמלחמתאמור'דבוריםבמיהכיצדודורשחכםשדוידג4

הרשותבמלחמתאמוריםדבריםבמהודורשחכםשדודיל' שמואל

כילאאומ'יהודהר'מחופתהוכלה  תמחדרוחתןאפי'יוצאהכלקושטא

פארמה

כילאאו'יהוד[.]ר'מחפתהוכלהמחדרוחתןאפילויוצא'הכלג4

יל' שמואל

אפי'יוצאהכלחובהבמלחמתאבלמצוהבמלחמ'אמורי'דברי'במהאלאקושטא

אפילויוצאיןהכלחובהבמלחמותאבלפארמה

אפילויוצא'הכלחובהבמלחמתאבלמצווהבמלחמתאמור'דב'במ <ה>אלאג4

אפי'חובהבמלחמתאבליל' שמואל

לשמרודודביתאלמלאכיםשאולוישלחמחופתהוכלהמחדרוחתןקושטא

דודאלמלאכיםשאולוישלחמחופתהוכלהמחדרוחתןפארמה

ולהמיתולשמרוד>ויד>בית שאלמלאכים[...]וישלחו'מחפתהוכלהמחדרוחתןג4

מחופתהוכלהמחדרוחתןיל' שמואל

מןהמנכםיעןאלהיםייאמ'כהלכןוגו'קושטא

מןהמנתםיעןייאמרכהלכןוגו'פארמה

מןהמנכםיען[[...]אמ'כהלכןבבקרג4

מןהמנכםיעןייאמרכהלכןהכתובשאמרזהיל' שמואל
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כרעיםאמרי'רבניסימוןב"ריהודהור'רבניוגו'סביבותיכםאשרהגויםקושטא

כרעיםאמרירבנןסימוןבר'יהודהור'רבנןוגו'הגויםפארמה

כרעיםאפילואמ'[...]סימוןב' ר'יהודהור'רב...וג'ס'אהגויםג4

כרעיםאמרירבניןסימוןבריודהור'רבנןסביבותיכםאשרהגויםיל' שמואל

אמרעשיתםלאוכטובי'עשיתםקושטא

בר'סימןא"רעשיתםשבהםכטוביםעשיתםשבהםפארמה

א'עשיתםלאוכטובים<עשיתם>ג4

כטוביםעשיתםשבהםיל' שמואל

כומריםבתאיזבלעשיתםלאכרעיםאפי'סימוןב"ריהודהר'קושטא

מריםבןבתאיזבלעשיתםלאשבהםכרעיםאפילויהודהפארמה

כמריםבתאיזבלעשיתםלאכרעיםאפילוסימ'ב' ר'יהודהר'ג4

כומריםבתאיזבלעשיתםלאשבהםיל' שמואל

אתאשיםמחרכעתלאליהוואומרתמשלחתהיאקושטא

אשיםמחרכעתלאליהוואומרתמשלחתהיאפארמה

אתאשיםמחרכעתכישברחפתחלוופותחתלאליה[.]ואומרתמשלחתהיאג4

אתאשיםמחרכעתכילאליהוואומרתמשלחתהיאיל' שמואל

שאולוישלחוהכאפתחלוופותחתמהםאחדכנפשנפשךקושטא

שאולויברחוהכאשברחפתחלוופותחתמהםאחדכנפשנפשךפארמה

שאולוהכ[...]מ'כא'נפג4

שאולוישלחהכאברםשיברחפתחלוופותחתמהםאחדכנפשנפשךיל' שמואל

אתמיכלותיקחעשיתםלאכרעיםאפי'הויוגו'מלאכיםקושטא

אתמיכלותקחעשיתםלאכרעיםאפילווגו'מלאכ'פארמה

אתמיכלותקחז'עשיתםלאכרעיםדהוויוגו'דוידביתאלמלאכיםג4

אתוגו'דודביתאלמלאכיםיל' שמואל
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שלניקוריםאיבור'בשםתניהמטהעלותשםהתרפיםקושטא

שלניקודיםוגו'המטהאלותשםהתרפיםפארמה

שלניקוריםאייבור'משםתני[ות[התרפיםג4

שלניקוריםהתרפיםיל' שמואל

כת'וגומ'רמיתניככהלמהמיכלאלויאמרבדולקיקושטא

רימיתניככהמדועמיכלשמואלויאמרברולקיפארמה

]וימ'אותשלרמיתיניכה[]...שאולויאמרח'בד[.]ל[..]ג4
ברוקלייל' שמואל

ר'אמ'עגלהנקראלמהדודאשתלעגלהיתרעםהששיקושטא

עגלהשמהנקראלמהדודאשתלעגלהיתרעםוהששיפארמה

ר'א'[]ג4

ורבניומתהכעגלהשפעהעלסימוןבר'יהודהקושטא

רבנןומתהבעגלהשפעהעלפארמה

ורבכעגלהומיתהשפעתעלעגלהשמהנקראלמהסימב'יהודהג4

לאדםלהשיאנילךהיהלאאבאלוואמרהלפניושפעתעלאמריקושטא

להשיאנילךהיהלאאבאואמרהאביהלפנישפעתעלאמריפארמה

לאדםלהשיאנילךהיהלאאבאליהואמרהלפניושפעתעלאמ'ג4

משלחניאתהאיןאםליואמ'עליחרבושלףהישיאתנישלךלליסטיםאלאבעול'קושטא

משלחניאתהאיןאםואמעליחרבושלףשלךללסטיםפארמה

משלחניאתאיןאםליואמ'עליחרבוושלףהשאתנישלךלסוטםאלאאחרג4

וגו'הרמתהשמואלאלויבאוימלטברחודודממיתךהריניקושטא

שמואלאלויבאוימלטברחודודאמיתךאניהנהעכשיופארמה

שמו'א'ויבאוימלטברחודוידט'ממיתיךאניהריעשכיוג4

שמואלאלויבאוימלטברחודודיל' שמואל
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משמואללמדשאולמלפנידודשברחהלילהבאותויוסףר'בשםהונאר'קושטא

משמואללמדשאולמפנידודשברחהלילהאו'יוסיר'בשםהונאר'פארמה

משמואללמדשאולמלפנידודשברחהלילהבאותויוסףר'בשםחונהר'ג4

משמואללמדשאולמלפנידודשברחהלילהאותהאומריוסיר'בשםהונאר'יל' שמואל

ברמהמניותדודויברחשנהלמאהלמדוותיקתלמידשאיןמההנביאקושטא

ברמהדודויברחשנהלמאהלמרוותיקתלמידשאיןמהפארמה

[...]ברמהמניותדוידויברחשנה י'למאהללמד]...[תלמידשא[..]מהג4
שנהבמאהלומדותיקתלמידשאיןמההנביאיל' שמואל

יצחקר'בשםחגיבריונתןזכריהר'קושטא

יצחקר'בשםחגיבריונתןור'זכריהר'וגו'פארמה

צ'ר'בשםיונתןר']...[ר'וגו'ג31

עויחר עמיעקבאבותשלקפדנותןבניםשלמענוותנותןאבותשלקופנדותןמדיוןברקושטא

אףויחרמיעקבאבותשלקפדנותןאבותשלמענוותנותהוןשלקפדנותומריוןברפארמה

וייחרמיעקבשלאבותקופדנותןשלבניםמענוונותןשלאבותקופדנותןמריוןברג4

היוופצעיםמכותשמאסבוראתוג'בלבןוירבליעקבקושטא

היוופצעיםמכותשמאסבוראתוגו'בלבןוירביעקבפארמה

היוופצעיםמכותשמאסבוראתחט'מהפשעימהבלבןוירבליעק'ג4

בנוהגרבהאמ'פיוסיןדבריאלאשםהיהלאוהלאקושטא

כנוהגרבאסימאא"רפיוסיםדבריאלאשםהיולאוהלאשםפארמה

בנוהגרב[.]ס]...]א' ר'פיוסיןדבריאלאשםהיולאוהלאשםג4

ברםמאומהבידוליטולשלחאפשרחמיולביתהולךאדםשבעולםקושטא

ברםמאומהבידויטולשלאאיפשראיחמיומביתהולךאדםשבעולםפארמה

ברםמאומהביד[.]ליטולשלאאפשרחמיולביתהולךאדםשבעולםג4
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ויברחמדודבניםשלענוותנותןבידועלתלאצנורהאומחטאפי'הכאקושטא

ויברחשנ'מדודבניםשלעינוותנותובידומצאלאציטראאומחטאפילוהכאפארמה

ויברחמדוידשלבניםענוונותןבידועלתלאצינירהאומחטאפילוהכהג4

מזכירוגו'ברמהמניותדודקושטא

מזכירוגו'ברמהמנוייתדודפארמה

מזכירנפשיאתמבקשכיח'מ'יה'ל'ו'ויב'ברמהמניותדוידג4

בפיוסודמיםשפיכותקושטא

בפיוסודמיםשפיכותפארמה

פיוסובתוךדמיםשפיכותג4
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