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

הקב"הלפניאומרתישראלכנסתוגו'בקרביסרעפיבדובכגפרש'קושטא

הקב"הלפניאומרישר'כנסתוגו'בקרביסרעפיברובכ"גפרשהפארמה

הב"הלפניאומרתישראלכנסתנפשיישעשעותנחומיךבקרבישרעיפיברובשמואלמדרשסנטפטרבורג

הקב"הלפניאומר'ישראלכנסתוגו'תנחומ'בקרבישרעפיברובכ"גפרשהג4

ודורשיושבשהזקןשבשעהומתעלפיםעפים  משביהצדיקיםשליעונותמרובקושטא

עלודורשיושבשזקןשבשעהומתעלפיןמתיםהצדיקיםשליעוונותמרובפארמה

ודורשיושבשהזקןשבשעהומתעלפיםעפיםשביהצדיקיםשליעונותמרובסנטפטרבורג

ודורשיושבשהזקןשבשעהומתעלפיםעפיםשביהצדיקיםשליעוונותמרובהעולמיםרבוןג4

ישעשעותנחומךשעהבאותהמושבותיהםמקומותבכללישראללהןכפרהצדיקיםשלשמיתתןקושטא

ישעשעותנחומךשעהבאותהמושבותיהםמקומותבכללישר'להםכפרהשהואצדיקיםשלמיתתופארמה

ישעשעותנחומיךשעהבאותהמושבותיהןמקומותבכללישראללהןכפרהצדיקיםשלשמיתתןסנטפטרבורג

ישעשותנחומיךהשעהבאותהמושבותיהםמקומותבכללישראללהןכפרהשלצדיקיםשמ<י>תתןג4

טובשםיורדטובשמןוגו'טובמשמןשםטובנפשיקושטא

טובושםיורדטובשמןטובמשמןשםטובנפשיפארמה

טובשםיורדטובשמןטובמשמןשםטובנפשיסנטפטרבורג

טובושםיורדטובשמןהמותויוםטובמשמןשםטובב'נפשיג4

שםכלהטובשמןגדוללגויואעשךעולהקושטא

שםכלהטובשמןוגו'שמךואגדלהעולהפארמה

שםכלהטובשמןגדוללגויואעשךשמךואגדלהשנא'עולהסנטפטרבורג

ושםכלהטובשמןג'ואברכךגדוללגויואעשךעולהג4

יכרתלאאשרלואתןעולםשםכלהאינוטובקושטא

לואתןעולםשםכלהאינוטובפארמה

יכרתלאאשרלואתןעולםשםכלהאינוטובסנטפטרבורג

לשעהטובשמןד'יכרתלאאשרלואתןעולםשםכלהאי[..]טובג4
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טובשםבדמיםטובשמןקושטא

טובשםבדמיםטובשמןפארמה

טובשםבדמיםטובשמןסנטפטרבורג

טובושםבדמיםטובשמןה'שמשלפנילעולםשמויהילעולםטובם[.]ג4

מקיטוןמהלךטובשמןולעשיריםלענייםטובשםלעשיריםטובשמןבחנםקושטא

מקיטוןבמה{מק}טובשמןולעשיריםלענייםטובושםלעשיריםטובשמןבחנםפארמה

מקיטוןמהלךטובשמןולעשיריםלענייםטובשםלעשיריםטובשמןבחנםסנטפטרבורג

הקיטוןמןמהלךממהטובשמןולעשיריםלענייםטובשםלעשיריםטובשמןחינםג4

המתעלנופלטובשמןסופוועדהעולםמסוףמהלךטובשםלטריקליןקושטא

המתעלנופלטובשמןסופוועדהעולםמסוףמהלךטובשםלטרלקיןפארמה

המתעלנופלטובשמןסופוועדהעולםמסוףמהלךטובשםלטרקליןסנטפטרבורג

המתעלנופלטובשמןו'סופוועדהעולםמסוףמהלךטובשםלטרקליןג4

עלנופלטובשםרוקחשמןיביעיבאישמותזבובימבאישוהואקושטא

עלמבאישאינוטובשםמבאישוהואפארמה

עלנופלטובשםרוקיחשמןיביעיבאישמותזבובימבאישוהואסנטפטרבורג

מותזבובימבאישוהואג4

בשרויחםפעמיםשבעהנהרעלויזוררעליוויגהרויעלמבאישואינוהמתקושטא

ויזוררעליוויגהרויעלהמתפארמה

בשרויחםפעמיםשבעעדהנערויזוררעליוויגהרויעלמבאישואינוהמתסנטפטרבורג

ואינוהמיםעלנופלטובשםנדוחוהואהמיםעלנופלטובשמןהילדקושטא

פארמה

ואינוהמיםעלנופלטובשםנדוחוהואהמתעלנופלטובשמןהילדסנטפטרבורג
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והואהאורעלנופלטובשמןוגו'לדגייויאמרנדוחקושטא

והואהאורעלנופלטובשמןפארמה

והואהאורעלנופלטובשמןיונהאתויקיאלדגייויאמרנדוחסנטפטרבורג

נגוועבדמישךשדרךנפקיןבאדיןנשרףואינוהאורעלנופלטובשםנשרףקושטא

וגו'מישךשדרךנפקיןבאדיןנשרףואינוהאורעלנופלטובשםנשרףפארמה

נגוועבדמישךשדרךנפקיןבאדיןנשרףואינוהאורעלנופלטובשםנשרףסנטפטרבורג

נוראגומןקושטא

פארמה

נוראגומןסנטפטרבורג

בעלימתיםויצאוהחייםלמקוםנכנסוטובשמןבעליסימוב"ריהודהר'אמ'קושטא

בעלישרופיםוהואהחייםלמקוםנכנסוטובשמןבעליסימוןב"ריהודהרבאמפארמה

ובעלימתיםויצאוהחייםלמקוםנכנסוטובשמןבעליסימוןב"ריהודהא"רסנט פטרבורג

המתיםלמקוםנכנסוטו'שםקושטא

מתיםויצאומועדלאהלנכנסוואביהואנדבחייםויצאוהמתיםלמקוםנכנסוטובשםפארמה

חייםויצאוהמיתהלמקוםנכנסוטובשםסנט פטרבורג

נחמיהור'יהודהר'חייםויצאוקושטא

נחמיהור'יהודהר'חייםויצאונוראאתוןלגןנפלו{נכנס}ועזריאמישאלחנניאפארמה

נחמיהור'יהודהרביסנט פטרבורג

נחמיהור'ג5

אמ'גדולכהןלימנהלךמשהלמשההב"הלואמ'אומ'יהוד'ר'קושטא

א"לגדוללכהןילמנהמשהלמשההקב"האמאומריהודהר'פארמה

אמרגדולכהןלימנהלךמשהלמשההב"הלואמראמריהודהרביסנט פטרבורג

אמ'גדולכהןומנהלךלמשההקב"האמ'אומ'יהודה[].ג5
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לוישלמשבטולואמ'שבטזהמאילוקושטא

לוימשבטא"לשבטמאיזהפארמה

לוישלמשבטוא"לשבטמאיזהלוסנט פטרבורג

אניובמהלוימשבטלואמ'שבטמאיזההעולםרבוןלפניוג5

כךואמ'משהשמחשעהבאותהקושטא

כךאממשה{לוי}שמחשעהבאותהפארמה

כךואמרמשהשמחשעהבאותהסנט פטרבורג

משהשמחשעהבאותהחה[..]שלהטובבשמןלואמ'מושחוג5

אתאליךהקרבואתההואאחיךשאהרןחייךלואמ'חביבשבטיקושטא

אתאליךהקרבואתההואאחיךשאהרןחייךא"לחביבשבטיפארמה

אתאליךהקריבואתההואאחיךשאהרןחייךא"לחביבשבטיסנט פטרבורג

אתהקרבואתהכת'הואאחיךאהרןחייךהקב"הלואמ'ג5

שמןאתולקחתהמשחהמשמןלואמרמושחואנימהלואמראחיךאהרןקושטא

שמןאתולקחהמשחהבשמןא"למושחואניבמהלואמאחיךאהרןפארמה

שמןאתולקחתהמשחהמשמןא"למושחואנימהא"לאחיךאהרןסנט פטרבורג

משמןולקחתאחיךאהרןג5

מיתהוחייבעבודהאינהעבודתואבלוגו'המשחהקושטא

מיתהוחייבעבודהאינה{אינןו}עבודתואבלוגו'המשחהפארמה

מיתהוחייבעבודהאינהעבודתואבלהמשחהסנט פטרבורג

מיתהחייבעבדאםעבודהאינהעבודתואבלראשועלויצקתהמשחהג5

אמרלבועלחקוקיןשהןשבטיםשלשמותןשאילוליקושטא

אמ'לבועלחקוקיןשהןשבטיםשלשמותואילוליפארמה

אמרלבועלחקוקיןשהןשבטיםשלשמותןאלוליסנט פטרבורג

כתיפיוועללבועלבחושןשלשבטיםשמותםאיןאםג5
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לוישלמשבטושבטיםשלשמותןעליחביבהב"הקושטא

לוישלמשבטועלישבטיםשלשמותוחביבהקב"הפארמה

לוישלמשבטושבטיםשלשמותןעליחביבהבהסנט פטרבורג

המשחהמשמןעליחביב{בחושן}שלשבטיםששמותםלפיג5

ביביר'אמ'המשחהבשמןשנמשחגדולומכהןקושטא

ביביר'המשחהבשמןשנמשחגדולומכהןפארמה

ביביא"רהמשחהבשמןשנמשחגדולומכהןסנט פטרבורג

ביביר'המשחהבשמןשנמשחוהמלכותומןהכהונהומןבושמשחתג16

ר'תנימכפריןהיולאאחתאותחסריןהיואםראובןר'בשםקושטא

ר'תנימכפריןהיולאאחתאותחסיריןהיואםאביןר'בשםפארמה

רביתנימכפריןהיולאאחתאותחסיריםהיואםראובןבשר'סנט פטרבורג

ר'תאנימשמשיןהיולאאחתאותא  פילוחסיריןהיואילוראובןור'ג5

שלשהיוחיבןשמעוןר'תניאחתנקודהאפי'הושעיהקושטא

שלשהיוחיבןשמעוןר'תניאחתנקודהאפילוהושעי{ה}<אפארמה

ג'רשב"יתניאחתנקודהאפילוהושעיהסנט פטרבורג

שלשהיוחיבןשמעוןר'תניאחתנקודהאפילוהושעיהג5

שםוכתרמלכותכתרכהונהכתרתורהכתרהםכתריםקושטא

עולהטובשםכתרמלכותכתרכהונהכתרהםכתריםפארמה

טובשםוכתרמלכותוכתרכהונהכתרתורהכתרהםכתריםסנט פטרבורג

כהנהכתרתורהכתרהםכתריםג5

נטלוואהרןזכהכהונהכתרונטלודודזכהמלכותכתרגביהםעלקושטא

ונטלו{ונש}אהרןוכהכהונהכתרונטלודודזכהמלכותכתרגביהםעלפארמה

ונטלואהרןזכהכהונהכתרונטלודודזכהמלכותכתרגביהןעלסנט פטרבורג

אהרןבוזכהכהנהכתרמלכותכתרג5

5/26



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

מלכותוכתרכהונהכתרהיושאילולאמרהעולםבאילכללתוכחתמונהתורהכתרקושטא

מלכותכתרשאילולילומרעולםבאילכללתוכחותמונחתתורהכתרפארמה

מלכותוכתרכהונהכתרהיושאלולאמרהעולםבאילכללתוכחתמונחתורהכתרסנט פטרבורג

מלכותכתרג5

מונחתורהכתרוהריונוטלןבהןזוכההייתיקיימיןקושטא

מונחתורהכתרוהריונוטלוזוכההייתיקיימיןכהונהוכתרפארמה

מונחתורהכתרוהריונוטלןבהןזוכההייתיקיימיןסנט פטרבורג

לתוכחותמונחתורהכתרוהרידודבוזכהג5

מיוכלבכולןזכהכאילועליומעליןבושיזכהמיכלקושטא

כאילועליומעליןבושזיכהמיכלפארמה

מיוכלבכולןזוכהכאלועליומעליןבושיזכהמיכלסנט פטרבורג

בשלשתםזכהכאילועליומעליםבוזוכהשהואמישכלללמדךוג5

לאבתורהזכהשלאקושטא

ולאמונחיןשלשפארמה

לאבתורהזכהשלאסנט פטרבורג

ולאלפניומונחיםלשתן[.]כאילועליומעליםבוזוכהאינוואםג5

מצינויוחיבןשמעו'ר'בשםאביןר'מהןבאחדזכהקושטא

מצינויוחיבןשמעוןר'בשםאבאר'מהןבאחתזכהפארמה

מצינורשב"יבשםאביןרבימהןבא'זכהסנט פטרבורג

מצינונחמןברשמואל[..[אבוןר'מהםבאחדזכהג5

טובשםלוליטולבשבילשנהמאותחמשמהלךהב"השהילךקושטא

שנ'טובשםליטולבשבילשנהמאותחמשמהלךהקב"השהלךפארמה

שנאטובשםלוליטולבשבילשנהת"קמהלךהקב"השהלךסנט פטרבורג

דכת'הדאשםלולקחתשנהמאותחמשמהלךהקב"השהלךג5
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שםלולשוםלעםלולערותאלהיםהלכואשרקושטא

וגו'עםלולפדותאלהיםהלכואשרפארמה

שםלולשוםלעםלולעשותאלהיםהלכואשרסנט פטרבורג

ר'ואהרןמשהזהשםלוולשוםעםלולפדותאלהיםהלכואשרג5

קושטא

פארמה

סנט פטרבורג

יבא[...]ג4

אמרוכביכולחולקודשעשיתעקיבאר'לואמ'ואלוהיהאומהאומ'הגלילייוסיג5

קושטא

פארמה

סנט פטרבורג

אלהיםהלכואשראומ'הואלהלןאלהיםהלךאשרפדיתהעצמךהקב"הלפניישראלג5

מנסיהבןשמעוןר'אמרקושטא

מנסיאבןשמעוןא"רפארמה

מנסיהברשמעוןא"רסנט פטרבורג

מנסיאבןשמעוןר'אמ'ואהרןמשהזההלכוואשרהקב"הזההלךאשרג5

טובושםבטילוומלכותשהכהונהומלכותמכהונהטובשםהואחביבקושטא

נאהושםבטלןומלכותשהכהונההמלכותומןהכהונהמןטובשםחביבפארמה

טובושםבטילוומלכותשהכהונ'ומלכותמכהונהטובשםהואחביבסנט פטרבורג

טובושםבטלומלכותשכהנהומלכותמכהנההקב"הטוב>שם>הואחביבג5

חביבמנסיהבןשמעוןר'אמ'בטילילאקושטא

חביבמנסיאבןשמעוןא"רבטללאפארמה

חביבמנסיהבןשמעוןא"רבטילילאסנט פטרבורג

חביבאמ'יוחיבןשמעוןר'בטללאג5
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לישראלמריחהיהלאהבריתארוןשריחהבריתארוןמריחטובשםהואקושטא

מריחהיהלאהבריתארוןשריחהברית{הקדש}ארוןמריחטובשםהואפארמה

לישראלמריחהיהלאהבריתארוןשריחהבריתארוןמריחטובשםהואסנט פטרבורג

מהלךהיהלאהבריתשארוןהבריתמארוןטובשםהואג5

לפניהםנסעייבריתוארוןהה"דימיםג'אלאקושטא

לפניהםנוסעייבריתוארוןימיםשלשהדרךאלאלהםפארמה

לפניהםנוסיעייבריתוארוןהה"דימיםשלשהאלאסנט פטרבורג

ימיםג'דרךלפניהםנוסעייבריתוארוןדכת'ימיםשלשהאלאג5

קושטא

וגו'פארמה

סנט פטרבורג

בשםצידוניואבאאמידר'תלמידיהסופוועדהעולםמסוףמהלךטובושםג5

לאשבחייהםמחייהםיתירשבטיםשלמיתתןהיאחביבהסימוןבר'יהודהר'אמ'קושטא

לאשבחייהםמחייהןיותרשבטיםשלמיתתןהיאחביבהסימוןבר'יהודהא"רפארמה

לאשבחייהםמחייהםיותרשבטיםשלמיתתןעליחביבהסימוןב"ריהודהא"רסנט פטרבורג

לאשבחייהםג4

לאשבחייהםמיחייהםיותרשלשבטיםמיתתןחביבהנחמןברשמואלר'ג5

דר'תלמידוימשמותםששהנאמרקושטא

דר'תלמידימשמותםששהנאמרובמותןמשמותםששהנאמרפארמה

משמותםששהנאמרסנט פטרבורג

דר'תלמידויי"טמשמותםששהנאמרבמיתתןאבלמש[...]ששהנאמרג4

משמותםששהנאמרובמיתתןהאחתהאבןעלמשמותםששהנאמרג5

דר'תלמידויל' שמואל
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חביבהנחמןברשמואלר'בשםצידוניואבאאימיקושטא

הואחביבנחמניברשמואלר'בשםעירוניואבאאמיפארמה

חביבהנחמןב'שמו'ר'בשםני[א[ג4

חביבהסימוןב"ריהודהר'אמ'ג5

היאחביבהנחמניברשמואלר'בשםאבאבאאמייל' שמואל

עמיובניךבאתהמחרנאמרלאשבחייומחייויתירשאולשלמיתתוקושטא

עמיובניךאתהמחרנאמרלאשבחייומבחייויותרשאולשלמיתתופארמה

עמיובניךאתהלמחר[....]מחייושלשאולמיתתוג4

במחצתיעמיובניךאתהמחרנאמרלאשבחייומחיויותרשאולשלמיתתןג5

עמיובניךאתהנאמרלאשבחייומחייויותרשאולשלמיתתויל' שמואל

שמואלאמ"רמחיצתיבתוךעמיעמיובניךאתהמחרנאמ'ובמיתתוקושטא

שמואלא"רבמחיצתיעמיובניךאתהמחרנאמרובמיתתופארמה

שמואלר'א'כ'מחיצתיבתוךעמיבניך[.]אתהלמחרנאמרבמיתתואבלג4

שמואלר'אמ'במחצתיעמי[...]אתהמחרנאמרובמיתתוג5

במחיצתיעמיעמיובניךאתהנאמ'ובמיתתויל' שמואל

שםשנאמ'ישראלשלחיותיהןהןהןויוכבדמריםנחמןברקושטא

שםשנ'שלישר'חיותןהםויוכבדמריםפארמה

שםדכ'הד"השליש[...]חיותיהוןהןהןויוכבדמרייםנחמןב'ג4

שםאשרדכת'שלישראלחיותיהםהיו[...]ויוכבדמריםנחמןבןג5

יל' שמואל

שפרתשפרהשמהנקראולמהיוכבדזושפרהפועההשניתושםשפרההאחתקושטא

יוכבדזושפרהפועההשניתושם<שפרה>{שרפה}האחתפארמה

שפרתשפרהשמהנקראלמהיוכבדזושפרהפועההשיניתושםשפרההאחתג4
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בימיהורבוישראלשפרושפרהד"אורבתקושטא

בימיהישר'ורבושפרופארמה

אתמשפרתשהייתהשפרהד'  א'ידיהעלישראלורבושפרושפרהד'  א'ורבתג4

נקראולמהמריםזופועהשפרהשמיםברוחושבחשםשפרהד"אקושטא

נקראולמהמריםזופועהפארמה

נק'למהמרייםזופועהשפרהשמיםברוחודכ'שבחלשםשפרהד'  א'הילדותג4

ד"איוצאוהולדפועהשהיתהפועהקושטא

ד"איוצאוהוולדפועהשהייתהפוע'שמהפארמה

ד'א[...]והוולדפועהשהייתהפועהשמהג4

הה"דאחיהעלובוכהפועהשהיתהפועהד"אלישראלטובי'במעשיםשהופיעהפועהקושטא

הה"דאחיהעלובוכהפועהשהיתהפועהדאבישר'טוביםמעשיםשהופיעהפועהפארמה

ה'  ה'  ד'אחיהעלבוכה[פ [...שהייתהפועהד'  א'לישר'טוביםמעשיםשהופיעהפועהא'ג4

לושקראאחדלאדםנקראושמותג'וגו'מרחוקאחותוותתצבקושטא

לושקראשקוריןאדםלאדםנקראושמותשלשהמרחוקאחותוותתצב{ותצתכ}פארמה

לושקראואחדלאדםנקראושמותשלשהסנט פטרבורג

לושקראאחדלאדםאו[...]שמותשלשהכ"אמרחקאחותוותתצבג4

ואחדלעצמושקראואחדואמואביוקושטא

ואחדלעצמושקראואחדואמואביופארמה

וא'לעצמושקראואחדואמואביוסנטפטרבור

הואזהואיאדםתולדותספרזהו[...]לעצמושקראואחדואמואביוג4

אמרר'בספרשכתבקושטא

פינחסא"רבספרשכת'פארמה

אמררביבספרשכתבסנטפטרבור

ספרזהדכ'ה'הד'אדםאו'פינ[..]ר'תולדותספרזהכתובג4

10/26



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

שקראזהאםיקדוםמהןזהאייודעיןאנוואיןקושטא

שקראזהאםיקריםמהןאיזהיודעיןאנואיןעדייןפארמה

שקראזהאםיקדוםמהםאיזהידעיןאנןואיןסנטפטרבור

שקראזהאםיקדוםמהםאיזהיודעיםאנוואיןאדםתו'ג4

מיוםהמותויוםופירששלמהבאואמואביולושקראזהואםלעצמוקושטא

מיוםהמותויוםופרשהשלמהשבאעדואמואביולושקראזהאולעצמופארמה

מיוםהמותויוםופי'שלמהבאואמואביולושקראאולעצמוסנטפטרבורג

מיוםהמותויוםופירששלמהבאואמואביולושקראזהואםלעצמוג4

לומוני'מתלמיתהמוניןאדםנולדהולדוקושטא

לומוניםמתלמיתהלומוניםאדםנולדהוולדופארמה

לומוניןמתלמיתהמוניןאדםנולדהולדוסנטפטרבורג

לומוניןמתלמיתהלומוניםנולדללידהלומוניןאדםנוצרכ"בהוולדוג4

כןואינהבוכיןהכלמתשמחיןהכלאדםנולדלחייםקושטא

כןואינובוכיםהכלמתשמחיםהכלאדםנולדלחייםפארמה

כןואינהבוכיןהכלמתשמיחיםהכלאדםנולדלחייםסנטפטרבורג

כןואינהכ"דבוכיםהכלמתשמחיםהכלאדםנולדכ"גלחייןג4

פרקזהאיעליודעיןשאינ'מפנילבכותצריכיןהכלאדםנולדאלאקושטא

פרקאיזה{אל}עליודעיןשאינןמפנילבכותצריכיןכלאדםנולדפארמה

פרקאיזהעליודעיןשאינןלבכותצריכיןהכלאדםנולדאלאסנטפטרבורג

פרקאיזהעליודעיםשאינןמפנילבכותצריכיםהכלאדםנולדאלאג4

העולםמןבשלוםשיצאיודעיןשהןמפנילשמוחצריכי'הכלמתעומדהואקושטא

העולםמןבשלוםכברשיצאלשמחצריכיןהכלמתעומדהואפארמה

העולםמןבשלוםשיצאשיודעיןמפנילשמוחצריכיןהכלמתעומדהואסנטפטרבורג

העולםמןבשלוםשיצאיודעיםשהןמפנילשמוחצר[.]כיםהכלמתעומדהואג4
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זוהלמי'מןיוצאהואחתללמיןנכנסתאחתביםפורשותשהיוספינותלב'קושטא

זוהנמלמןיוצאואחתלנמלנכנסתאחתבהפורשותשהיוספינותלשנימשלפארמה

זוהללמיןמןיוצאתואחתללמיןנכנסתאחתביםפורשותשהיוספינותלשתימשלסנטפטרבורג

זוהלמןמןיוצאואחתללמןנכנסתאחתביםפורשותספינותלשת [.]כ"הג4

יוצאהשהיאוזובהשמחיןהכלהיולאללמיןשנכנסתקושטא

שיצאהזאתאלאכןואינושמחיםהכלשנכנסהפארמה

יוצאהשהיאוזובהשמיחיןהכלהיולאללמיןשנכנסתסנטפטרבורג

שיוצאוזובהשמיחיןהכלהיולאללמןשניכנסתג4

אמרשםהיהאחדפקחבהשמיחיןהכלהיוהלמיןמןקושטא

או'אחדפיקחשםמהשמחיןהכלהיוהנמלמןפארמה

אמרשםהיהאחדפקחבהשמיחיןהכלהיוהלמיםמןסנטפטרבורג

אמרשםהיהאחדפיקחבהשמיחיןהכלהיוהלמןמןג4

אנידבריםחילופיקושטא

אניהדבריםחליפיפארמה

אנידבריםחלופיסנטפטרבורג

אניהדבריםחילופיג4

בשלוםשנכנסהיודעיןשהןמפנילשמוחצריכיןהכלהיוללמיןשנכנסתזורואהקושטא

בשלוםשנכנסהיודעיןשאיןמפנילשמחצריכיןהכלודאינכנסתזורואהפארמה

רואהסנטפטרבורג

זורואהג4

בשלוםשנ[.]נסהשיודעיןמפנילשמוחצרי[..]הכלהיולנמלשנכנסתזורואהג6

לשמוחהכלצריכיןהיולאהלמיןמןיוצאהשהיאוזוהיםמןקושטא

צריכיןאינןיוצאהשהיאוזוהיםמןפארמה

סנט פטרבורג

לשמוחצריכיןהכלהיולאהלמןמןשיוצאהג4

לשמוחצריכיןהכלהיולאהנמליןמןיוצאהשהיאוזוהיםמןג6
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עומדתהיאפרקזהאיעליודעיןשאינןמפניקושטא

עומדתהיאפרקאיזהעליודעיםשאיןמפניפארמה

סנט פטרבורג

היוללמןשנכנסתוזועומדתהיאפרקאיזהעליודעיןשאינןמפניבהג4

עומדתהיאפרקזהאיעליודעיןנן[מפנ[ג6

נולדאדםכךקושטא

נולדכךפארמה

נולדכךסנט פטרבורג

נולדכךהיםמןבשלו[.]שנכנסהיודעיןשהןמפניבהלשמוחצריכיןהכלג4

נולדכךג6

צריכיןהכלנולדאלאכןואינהבוכיןהכלמתשמיחיןהכלקושטא

צריכיןהכלאדםנולדאלאכךואינובוכיםהכלמתשמחיםהכלאדםפארמה

בוכיןהכלמתשמיחיןהכלאדםסנט פטרבורג

הכלצריכיןאדםנולדאלאכןואינהבוכ'הכלמתשמיחיםהכלאדםג4

צריכיןהכלאדםנולדאלאכךואינהבוכיםהכלמתשמחיםהכלאדםג6

לשמוחצריכיןהכלמתעומדהואפרקזהאיעליודעיןשאינןמפנילבכותקושטא

לשמוחצריכיןהכלמתעומדהואפרקאיזהעליודעיןשאיןלפילבכותפארמה

לשמוחצריכיןהכלמתעומדהואפרקזהאיעליודעיםשאינןמפנילבכותג4

לשמוחצריכיןהכלמתעומדהואפרקזהאיעליודעיןשאינןמפנילבכותג6

בוהרגישלאדודוכנולדהעולםמןבשלוםשיצאיודעיןשהןמפניקושטא

בוהרגישלאדודוכשנולדהעולםמןבשלוםיוצאשהואיודעיםשהןמפניפארמה

סנט פטרבורג

בוהרגישלאדוידוכשנולדכ"והעולםמןבשלוםשיצאיודעיםשהןמפניג4

בוהרגישלאדודוכשנולדהעולםמןבשלוםשיצאיודעיןשהןמפניג6
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כיבמצריםשמעוהדדהה"דישראלכלבוהרגישושמתוכיוןברעהקושטא

כיבמצריםשמעווהה"דהכלהרגישושמתוכיוןבריאשוםפארמה

כיבמצריםשמעוהדדדכ'ה"הישראלכלבוהרגישושמתוכיווןבריהג4

כיבמצריםשמחוהדדהה"דישר'כלבוהרגישושמתוכיוןבריהג6

בשםירמיהור'פנחסר'וגו'קושטא

בשםירמיהור'פינחסר'וגו'אבותיועםדודשכבפארמה

בשםירמיהור'פינחס[...]וג'אבותיועםדוידשכבג4

[...]האחתג5
פינחסר'וג'דודשכבג6

בשםאמיור'פנחסר'יל' מלכים

ששכבידיעלדודאלאמיתההיאשכיבהולאאבאברחייהר'קושטא

ששכבידיעלדודאלאהמתההיאשכיבאולאאבאברחייאר'פארמה

ששכ[ידיעלדוידאלאמיתה<היא>שכיבהולאאבאב'חייהר'ג4

ג5
ששכבידיעלדודאלאהמיתההיאשכיבהולאאמ'ג6

ששכבידיעלדודאבאברחייאר'יל' מלכים

ולאד"אמיתהבוכתובשנהרגידיעלויואבשכיבהבוכתובמטתועלקושטא

ד"אשכיבהבוכת'במטתופארמה

[...]ד'  א'מיתהבוכתובשנהרגידיעלו[..]אבבה[…בוכתו'מ[...]ג4
שכיבהבוכתובמיטתועלג6

בוכתובשנהרגידיעליואבשכיבהבוכתובמטתועליל' מלכים

שכיבהבוכתיבמלךשהיהידיעלדודאלאשכיבהקושטא

שכיבהבונאמרמלךשהיהידיעלדודפארמה

שכיבהבוכתובמלךשהיהידיעלח[…]דואלאמיתהג4

שכיבהבוכתיבמלךשהיהידיעלדודאחרדברמיתהיל' מלכים
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ולאד"אמיתהכתבוהצבאשרשהיהידיעלויואבקושטא

ד"אמיתהבונאמרהצבאשרשהיהידיעליואבפארמה

ולאד'  א'מיתהבוכתוהצבאשר...]ידיעלויואבג4

מיתהבוכתובהצבאשרשהיהידיעליואביל' מלכים

שכיבהבוכתבהמשחהבשמןנמשחשלאידיעלדודאלאמיתההיאשכיבהקושטא

שכיבהבונאמרהמשחהבשמןשנמשחידיעלאלאפארמה

שכיבהבוכתו'המשחהבשמןשנמשחידיעלדוידאלאמיתההיאשכיבהג4

לאיהושעוכשנולדמיתהבוכתבהמשחהבשמןנמשחשלאידיעלויואבקושטא

לאיהושעוכשנולדוכו'יואבפארמה

לאיהושעוכשנולדכ"זמיתהבוכת'המשחהבשמןנמשחשלאידיעלויואבג4

הה"דישראלכלבוהרגישושמתוכיוןברייהבוהרגישקושטא

הה"דישר'כלבוהרגישושמתוכיוןבריאבוהרגישפארמה

יהושעוימתדכ'ה'ה'ישראלכלבוהרגישושמתוכיווןבריאבוהרגישג4

נחלתוחבגבולאותוויקברוקושטא

נחלתובגבולאותוויקברופארמה

א'ב'א'ח'ב'נחלתובגבולאותוויקברוואומ'ע'נוןבןג4

רביבשםסימוןור'ברכיהר'געשלהרמצפוןוגו'קושטא

ר'בשםסימוןור'ברכיאר'וגו'פארמה

ר'בשםסימ'ביר'ברכיהר'געשלהרהואמהגעשלהרמצפוןג4

ומהגעשהרששמומקוםמצינוולאהמקראכלעלחיזרנולויבןיהושעקושטא

ששמומקוםמצינוולאהמקראכלעלחזרנולויבןיהושעפארמה

ומהגעשהרששמומקוםמצאנוולאהמקראכלעלחיזרנולויב'יהוש'ג4
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חסדמלעשותישראלשנתעצלומלמדגעשהרהואקושטא

חסדמלעשותישר'כלשנתעצלומלמדאלאהרגעתפארמה

חסדגמילותמלעשותישראלשנתעצלוידיעלאלאגעשהרהואג4

העולםאתלהרעישהקב"הביקשנוןבןיהושעעםקושטא

העולםכלהקב"הלהרגישותקשנוןבןיהושעעםפארמה

העולםכלאתלהרעישה'ב'הק'[...]נוןבןליהושעג4

וזהבכרמועסוקזהבמלאכתןעסו קיןישראלשהיולפייושביועלכולוקושטא

וזהבכרמועסוקזהבמלכתועסוקיןשהיולפיביןאישעלכולופארמה

זהבמלכתןעסוקיןישראלשהיולפייושביועלכולוג4

עםחסדעשולאלפיכךבפחמועסוקוזהבשדהועסוקקושטא

עםחסדעשוולאבפחמועסוקוזהבשדהועסוקפארמה

עםחסדעשולאלפיכךבפחמווזהבכרמוע{ש}<ס>וקוזהבשדהועסוקג4

כלויקבצושמואלוימתתמןכתבמהשאולדמיתכיוןיהושעקושטא

כלויבאושמואלוימתתמןכת'מהשמואלדמיתכיוןיהושעפארמה

כלבצו...[וימתתמןכתיבמהשמואלדמיתכיוןכ"חנוןב'יהוש'ג4

כלויקבצושמואלוימתיל' שמואל

דנכיתאמרמתלהלויבןיהושער'אמרוגו'לוויספדוישראלקושטא

דבכיתאו'גדלתלויבןשמואלא"רלוויספדוישר'פארמה

דנכיתאמרמתלהלויב'יהוש'ר'א'ויק'לוויספדוישראלג4

דנכיתאמרמתלאלויבןיהושער'אמ'לוויספדוישראליל' שמואל

ליהמדחילחבלבחיויקושטא

ליהמדחילחבלבחויפארמה

ליהמדחלחבלבחביג4

להרגםההרעליהםשגעשנחלתובגבולאותוויקברושכתובלפיליהמדחילחבלבחיוייל' שמואל
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ר'אמרקושטא

ר,אמפארמה

ר'א'כ"טג4

ר'לוויספדושמואלוימתלכךיל' שמואל

בשנהשנהמדיוהלךשכתבלפילונתנומשלושמואלנחמןבדשמואלקושטא

בשנהשנהמדישכת'למילונתנומשלושמואלנחמןברשמואלפארמה

בשנהשנהמדיוהלךבושכתובלפילונתנומשלואמרנחמניברשמואליל' שמואל

בשנהשנהמדיוהלךבושכתובלפילונתנומשלושמואלנחמןב'שמו'ג4

וגו'ביתושםכיהרמתהותשובתווכתבוגו'קושטא

הרמתהותשובתווכת'וגו'פארמה

ביתושםכיהרמתהותשובתווכתיביל' שמואל

ואכילצורכהוןועבידאזלהווהביתושםכיהרמתהותשובתווכתובביתוסבבג4

אומ'אחדכתבקושטא

שמואלוימתאו'אחדכת'פארמה

שמואלוימתאומ'אחדכתו'ל'יש'אתשפטושםביתושםכימדידיהג4

קושטא

מתושמואלאו'ושמואלאו'יהושער'מתושמואלאו'אחרוכת'פארמה

מתושמואלוכתיביל' שמואל

מיתהמתושמואליוסהר'א'מתושמואלאומ'אחדוכת'ג4

שמואלוימתנבלשללענינואלאאמוריןדברי'איןשמואלוימתקושטא

שמואלוימתנבלשללעניינואלאאומדבריםאיןשמואלוימתשמתודאיפארמה

יל' שמואל

שמואלוימתל"אשלנבללעניינואלאאמוריםדבריםאיןשמואלוימתבוודייג4

שמואלוימתשלנבלנינו[...אמור[דבריםאיןג7
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סופדיןהכלהקב"האמ'אלאבכרמלומעשהובמעוןואישליהוסמיךוגו'קושטא

סופריןהכלהקב"האמאלאבכרמלומעשהובמעוןואישליהוסמיךפארמה

צווחיןהכלהב"האמרבכרמלומעשהובמעוןואישליהוסמיךיל' שמואל

סופדיםה[..]ה'ב'הק'אמראלאבכרמלומעשהובמעוןואישג4

סופדיןהכלהקב"האמאלאוג'ומעשהובמעוןואישליהוסמיךוג'ג7

דודאבלמרזחיםועושהיושבהזהוהרשעצדיקשלמיתתועללבןעלוטופחיןקושטא

דודאבלצרכיוועושהיושבהזהוהרשעצדיקשלמיתתועללבןעלוטופחיןפארמה

מרזחיןועושהיושבהזהוהרשעצדיקשלמיתתועלוטופחיןיל' שמואל

דוידאבלמרזיחיםועושהיושבזהוהרשעשלצדיקמיתתועלליבםעלוטופחיןג4

דוידאבלמרזחיםועושהיושבהזהוהרשעשלצדיקמיתתועל]...[ג7

ועושהאניהולךנרדףאורודףנהרגאוהורגאומרמהוקושטא

ועושהאניהולךנרדףאורודףנהרגאוהורגאו'מהופארמה

יל' שמואל

ועושהאניוהולךנרדףאורודףאונהרגאוהורגאואומ'הואמהג4

ועושהאניהולך]...נה[אוהורגאומרהואמהג7

וגו'בטחתיבחסדךואניהה"דלצדיקחסדגמילוקושטא

בטחתיבחסדךואניהה"דזההצדיקעםחסדפארמה

יל' שמואל

וגו'לבייגלבטחתיבחסדךואנידכ'ה'ה'לצדיקחסדג4

[...]בטחתיבחסדךואנידכת'היאהדאלצדיקחסדגמילותג7

במעוןואישבעיקרככופרחסדיםבגמילותהכופרשכלללמדךקושטא

ומעשהובמעוןואישבעיקרבכופרבאגמילותהכופרשכלללמדךפארמה

בעיקרכופרכאלוחסדיםבגמילותהכופרשכלללמדךיל' שמואל

ומעשהובמעוןואישל"בבעיקרכופרכאילוחסדיםבגמילותכופרשהואשכלללמדךהאג4

ומעשהובמעוןואישבעיקרככופרחסדיםבג[..]לותופר[...שכ[ללמדךג7
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שםעושרגזירהשנ'מקוםכלאייבור'אמרקושטא

שםרושםעושהגזיזהבושנ'מקוםכלאיבויר'אמבכרמלפארמה

רושםעושהגזיזהשנאמרמקוםכלאייבור'אמ'יל' שמואל

שםהואעושרבזיזהבושנאמרמקוםכלאייבור'א'וגו'בכרמלג4

ם[.]עושרגזיזהבוש[..]מקוםכלאייבור'אמ'וג'ג7

כלביוהואמהוכלביוהואנבלהאישושםקושטא

כלבימהונבלהאישפארמה

כלביוהואיל' שמואל

האישושםג"[.]ג4

כלביוהואהואמהוג'אביגילאשתוושםנבלאיש[.]ושםג7

וידברודודנעריויבאולקיומולחיכהואמרתםכלבשלמשבטוקושטא

דודעבדיויבאולקיימולחי{לאח}כהואמרתםכלבממשפחתפארמה

לקיומולחיכהואמרתםכלבממשפחתיל' שמואל

נבלאלוידברוד[נע[ויבאולקיומולחיכהואמרתםשלכלבמשבטוג7

נעשיםוינוחומהווינוחווגו'קושטא

נעשיםוינוחומהווגו'פארמה

שעשהוינוחוהואמהיל' שמואל

נעשיםוינוחוהואמהוג'ג7

ידיםמרחיצתופטוריןמקוםמכלעציםתביאיןבתחנהפטרודבריםארבעהתנינןתמןמחנהקושטא

ידיםמרחיצתופטוריןמקוםבכלעציםמביאבמחנהפטרודבריםארבעהתנינןתמןמחנהפארמה

ידיםמרחיצתופטוריןמקוםמכלעציםמביאיםבמחנהפטרודבריםתנינןתמןמחנהג7

מחנהיל' שמואל

ר'מדיןבמחנהאלףעשרשניםאמראלעאיב"ריהודהרביומלערבומדמייקושטא

ר'גדעוןבמחנהאלףעשרשניםאו'אלעאיבר'יהודהר'ומלערב{ולמ}ומדמאיפארמה

ר'מדיןכמחנהאלףעשרשניםאמראלעייביר'יהודהר'ומלערבומידמאיג7

ר'מדיןבמחנהאלףי"באומראלעאיבר'יהודהר'יל' שמואל
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ומאהגדעוןויבאגדעוןבמחנהכאישמאהאמרחנינהקושטא

ויבאשנ'במחנהאישמאהעשרשניםאו'חנינאפארמה

ומאהגדעוןויבאגדעוןכמחנהאישמאהאמ'חנינהג7

גדעוןבמחנהאישמאהאומרחנינאיל' שמואל

אומרהיותיבמחנהנאמראילוברשונםיוסטאר'אמרוגו'אישקושטא

או'הייתיבמחנהנאמראילושזניםבר'יוסיא"רוגו'אישפארמה

אומרהייתיבמחנהנאמראילושונםבריוסטאר'אמ'וג'אתואשראישג7

בשםדסכניןיהושערביכלוםמינהשמעאתליתהמחנהבקצהאומרכשהואכדבריךקושטא

יהושער'כלוםמיניהשמעאתליתהמחנהבקצהאו'כשהואכדבריופארמה

דסכניןיהושער'כלוםמינהשמעאתליתהמחנהבקצהאומרכשהואכדבריךג7

עבדיויבאומהכאלהמייתילוירביקושטא

עבדיוינוחומהכאלהמייתידסיכניןיהושער'בשםלויבןפארמה

עבדיויבאוהכאמןלהמייתילויר'בשםג7

מייתידקיסריןורבניךמחנהנעשיןוינוחומהווינוחווגו'נבלאלוידברודודקושטא

מייתיןדקיסריןורבנןמחנהנעשיםוינוחומהודודפארמה

מייתידקיסריןורבניןמחנהנעשיםוינוחוהואמהוינוחווג'נבלאלוידברודודג7

גדוללמח'עדלעזרודודעליבאוביוםיוםלעתכימהכאלהקושטא

גדולהמחנהכילעזרודודיבאהיוםלעתכיהכאמןלהפארמה

גדוללמחנהכילעזרודוידאליבואוביוםיוםלעתכיהכאמןלהג7

ויעןמחנהונעשיןהכנסתלביתנכנסי'עשרהעשרהאלדיםמחנההואוכמהאלדיםכמחנהקושטא

ויעןמחנהועושיןהכנסתלביתנכנסיןעשרהעשרהאלהיםמחנההואכמהאלהיםכמחנהפארמה

ויעןמחנהונעשההכנסתלביתנכנסיןעשרהעשרהאלהיםמחנההואוכמהאלהיםכמחנהג7
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שתיעלבטוחהואכלוםוגו'דודמיויאמ'דודעבדיאתנבלקושטא

שניעלאלאבטוחהואכלוםוגו'דודעבדיאתנבלפארמה

שתיעלבטוחהואכלוםוג'דוידעבדיאתנבלג7

שניעלאלאבטוחהואכלוםאמ'דודעבדיאלנבליל' שמואל

מימיואתלחמיאתולקחתיטפיוהןואיכןשמואלהואאיבןשמואלשמשחוטיפיןקושטא

ממייואתלחמיאתולקחתיטיפיןואיכןשמואלהואהיכןשמואלשמשחוטיפיןפארמה

מימיואתלחמיאתולקחתיטיפההואואיכןשמואלהואאיכןשמואלשמשחוטיפיןג7

מימיואתלחמיאתולקחתיטפיווהיכןשמואלהואהיכןשמואלשמשחוטפיןיל' שמואל

להזכירהכתוביםששינואלאהואייןמיםשנ'מקוםכלאיבורביאמרוגו'קושטא

להזכירכתוביםששינואלאהואייןמיםשנ'מקוםכלאייבוא"רפארמה

להזכירהכתוביםששינואילאהואייןמיםשנאמרמקוםכלאייבור'אמ'וג'ג18

הכתוביםששינואלאהואייןמיםשנאמרמקוםכלאייבור'אמיל' שמואל

מיכאןפפוסבןיהודהר'אמרוגו'חרבואישחגרולאנשיודודויאמרייןקושטא

מיכאןפפאבריהודהא"רוגו'חרבואישחגרולאנשיודודויאמרייןפארמה

מיכןפאפיסבןיהודהר'אמ'וג'חגרואנשיו[...]ויאמרייןג7

אישויחגרוחרבואתאישחגרולאנשיודודויאמרהצדמןמתחיליןנפשותלדיניקושטא

חרבואתאישחגרולאנשיודודויאמרהצדמןשמתחיליןנפשותלדיניפארמה

חגרולאנשיודודויאמרהצדמןמתחיליןנפשותלדיניג7

יעשהכהחרבואתדודגםויחגרחרבואתקושטא

יעשהכהוגו'חרבואת<חד}<דוד}ויחגורואחרפארמה

יעשהכהחרבואתדוידגםויחגורחרבו]....]ג7

יהודהר'נחמיהור'יהודהר'וגו'יוסיףוכהדודלאויביאלהיםקושטא

יהודהר'נחמיהורבייהודהר'דודלאויביאלהיםפארמה

[...]יהודהר'נחמיהור'יהודהר'וג'יוסיףוכהדודלאיביאלהיםג7
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נבלשתלאביגיאלהכלבאפילואמרנחמיהורביכבניםבניםבניאומרקושטא

נבלאשתולאביגילהכלבאףאו'נחמיהר'כבניםהםהריבניםבניאו'פארמה

נבלאשתולאביגילהכלבאפילואמנחמיהר'כבניםבניםבניג7

במיליןאפרחוןבהםויעטמהובהםויעטויעוגומ'לאמרמהנעריםאחדנערהבידקושטא

במיליןאפרוחינוןבהםויעטוגו'הוגדפארמה

מיליןרחון[...]ויעטמהואבהםויעטוג'אחדנערהגידג7

במיל[.]ןאפרחןבהןויעטיל' שמואל

ר'וגו'גםלילהגםעלינוהיוחומהקושטא

רוגו'עלינוהיוהומהפארמה

ר'החמורעלרוכבתהיאוהנהוג'יומםוגםלילהגםעלינוהיוחומהג7

ר'עלינוהיוחומהיל' שמואל

היוחומהחומהקרוייןשהצדיקיםמצינומיכאןאמריןתרויהוןיונתןור'חנניהקושטא

חומהקרואיםשהצדיקיםמיכאןאמריןתרויהוןיונתןור'חנינאפארמה

היוחומהחומהקרואיםשהצדיקיםמציאנומיכןאמריןיונתןור'חנניהג7

חומהקרוייןשהצדיקיםמצינואמריןתרויהוןיונתןור'יוחנןיל' שמואל

שוקהנתגלהלאורההילכושוקהנתגלהוגו'החמורעלרוכבתהיאוהיהוגו'עלינוקושטא

לאורההלכושוקהנתגלתהחמורעלרוכבתהיאפארמה

לאורההילכושוקהלית[...]וג'החמורעלרוכבתהיאוהנהוג'עלינוג7

יל' שמואל

לפוקהלךזאתתהיהולאכולןהוקרושוקהנתגליתלאורההילכוקושטא

וגו'לפוקהלךזאתתהיהלאכולםהוקדושוקהנתגלתפארמה

לבולמכשוללפוקהלךזאתתהיהולאכלםהוקרושוקהניתגלתג7
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זאתתהיהולאיתיהלשמעו'לתלמידוזעירארביושלחדידיהפרשתאהוותלויר'קושטא

זאתתהיהלאיתיהלשמעוןלתלמידיועקיבאר'ושלחדידיהפרשתאהותלויר'פארמה

זאתתהיהולאיתיהלשמעוןלתלמידויזעיראר'ושלחדידיהרשתא[.]הוותלויר'ג7

להזדוגבהבשגד  תארבויןאיתליהאמרולאלאלפוקהלךקושטא

להזדווגנאבאגדתארבוייןאיתליהאמולאלפוקהלךפארמה

להיזדווגבארבוייןאיתליהאמולאלאלפוקהלךג7

בהןויעטיל' שמואל

בשתיםולאבאחתלךמוטבלאאחרתבאשהלהיכשלסופךליהאמרהלהקושטא

בשתיםולאבאחתלומוטבלאאחרתבאשהלהכשלסופךליהאמר'להפארמה

בשתיםולאבאחתלאלךמוטבלאאחרתבאשהלהכשילסופךליהואמרהלהג7

יתהמפוקנהראיליהאמרשםהיודבריםפקפוקיאמראלעזררביקושטא

מסוקתיהאצהרליהאמרהשםהיההיודבריםפיקפוקיאומאליעזרר'פארמה

מפוקיתהאינהרליהאמרהשםהיודבריםפיקפוקי[...]רביג7

אביגיללהאמרבלילהלואותןוהראתכתמיההוציאהלאשמעשלאכיוןדנפשהקושטא

להאמבלילהלווהראתהכתמיההוציאהלהשמעדלאכיוןפארמה

אביגיללהאמ'[...[והראת'כתמיםהוציאהלהשמעשלאכיוןג7

אמרבלילהנפשותדינידניןישוכיליהאמרהבלילהכתמיםרואיןישוכיקושטא

אמבלילהנפשותדינידניןוכילואמרהבלילהכתמיןרואיןוכיפארמה

אמרבלילהנפשותדינידניןישוכיאמרהבלילהכתמיםרואיםוכיג7

אמראתהמלךוכיליהאמרהבמלכותשמרדיוםמבעודדינונאמרכברלהקושטא

אמאתהמלךוכילואמרהבמלכותשמרדיוםמבעודדינונכמרבכךליהפארמה

אמראתמלךוכילואמרהבמלכותשמרד[...]נגמרלהג7
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שאולשלמטבעועדייןשמואלשמשחךאע"פליהאמרהשמואלמשחוולאלהקושטא

שאולשלמטבעועדייןשמואלשמשחךאפילולואמרהשמואלמשחניכברליהפארמה

שלשאולמטבעוין[]שמשחךאפילולואמרהשמואלמשחניכברלהג7

וברוכהטעמהוברוךמקלסההתחילדבריהאתששמעכיוןלעולםמטבעךיצאולאקייםקושטא

וברוכהטעמךברוךמשבחההתחילדבריהששמעכיוןבעולםמטבעךיצאולאקייםפארמה

רוכה[]וברוךמקלסההתחילדבריהאתששמעכיוןלעולםמטביעךיצאולאקייםג7

דמיםומשפיכותנדהמדםדמיםמשניבדמיםמבואוגו'אתקושטא

שפיכותומדםדמיםמשניוגו'אתפארמה

דמיםומשפיכותנידותמדםדמיםמשניבדמיםמבואהזההיוםכליתניאשראתג7

פסוקיצחקר'אמראמתךאתוזכרתומגזלקושטא

פגוםשמההזכירזהפסוק{בת}יצחקא"ראמתךאתוזכרתומגזלפארמה

פסוקיצחקר'אמ'אמתךת[]ומ[...]ג7

שלפגםהזכירזהפסוקיצחקר'אמ'אמתךאתוזכרתיל' שמואל

אשתכשהיאבועיניהשנתנהלפישועתיךוחסילמוזליךקושטא

אשתכשהיאבועיניהשנתנהלמהיו"דחסראביגלאביגילפארמה

אשתכשהיאבועיניהשנתנהלפיג7

אשתכשהיאעיניהבושנתנהמפנייודחסראביגלאביגיליל' שמואל

ויגףהימיםכעשרתויהיכתיבאבגלתניינאאביגילהכתובפגמהלפיכךאישקושטא

ויגוףהימיםבעשרתויהייו"דחסרכת'אביגלתניינאאביגילהכת'פגמהלפיכךאישפארמה

ויגףהימיםכעשרתויהיכתיבאביגלתינינאאביגילתוב[]ג7

אישיל' שמואל
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שלמיתהאחדליוםהמתדתניוימתנבלאתייקושטא

מיתהאחדליוםהמתתניוגו'פארמה

[ליו[המתתניוג'ייג7
שלמיתהאחדליוםמתחנינאר'אמ'יל' שמואל

בןמחלפתארביתנימגפהשלמיתהלשלשהבהמהשלמיתהלשניםזעףקושטא

בןחלפתאר'תנימגפהשלמיתהלשלשהבהמהשלמיתהלשניםחטופהפארמה

בןחלפתהר'תנישלמגפהמיתהלשלשהשלבהמהמיתהים[ג7

מגפהשלמיתהלשלשהבהמהשלמיתהלשניםזעףיל' שמואל

מיתהלשבעהבעיניןהאמורהמיתהלששההדופהמיתהולחמשהלארבעהבהיכרתמתשאולקושטא

מיתהלחמשהבהכרתמתשאולפארמה

מיתהלשבעהבעיניןהאמורהמיתהלששההדופהל[בהכרתמתשאולג7

מיתהלשבעהבעניןהאמורהמיתהלששהחטופהמיתהלחמשהבהכרתמתלארבעהיל' שמואל

ימיםלשלשההמתלמימרחמיתמהבייסוריןמתולהלןמיכןחיבהשלקושטא

ימיםלשלשההמתלמימרחמיתמהמתביסוריןמתולהבאמיכאןחיבהשלפארמה

בימתולהלןמיכןשלחיבהג7

כעשרתויהידרשדסביקליהשמעיתדרשאבהודר'בריהברחלפויבמגפהמתקושטא

בעשרתויהידהכיקליהשמעיתדרשאבהודר'בריהברחלפייבמגיפהמתפארמה

קליהשמעיתדרשאבהואדר'בריהחלפ[במגפהמתג7

יתערבשלאשמואלשלאבלוימישבעתהב"הלותלהגו'והימיםקושטא

יתערבשלאהצדיקשמואלשלאבלוימישבעההקב"הלותילההימיםפארמה

יתערבשלאהצדיקשלשמואלאבלוימישבעתג7

יתערבשלאהצדיקשמואלשלאבלוימישבעתהב"הלותלהיל' שמואל
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ר'בשםחגירביבהיכרתהומתימיםשלשהועשהצדיקשלבאבלואבלוקושטא

ר'בשםחגיר'כהכרתומתימיםלשלשהועשהצדיקשלבאבלואבלופארמה

ר'בשםחגיר'בהכרתאבל[ג7

בהכרתומתימיםשלשהועשהצדיקשלבאבלואבלויל' שמואל

הב"הלותלההימיםכעשרתאלאכןכתיבאיןימיםלעשרתנחמןברשמואלקושטא

הקב"הלותלההימיםכעשרתאלאכאןכת'איןימיםלעשרתנחמניברשמואלפארמה

ימיםאיןימיםלעשרת[...]ג7

עשהולאתשובהעושהשהואסבורהכיפוריםיוםועדהשנהשמראשימי'עשרתקושטא

עשהולאתשובהעושהשהואסבורהכפור'יוםעדהשנהשמראשתשובהימיעשרתפארמה

ג7
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