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אלואמרתלךלאמרנתןאליידברההואבלילהויהיכופרשהקושטא

אלואמרתלךלאמרנתןאליידברויהיההואבלילהויהיכ"ופרשהפארמה

נתןאליידברויהיההואבלילהויהייל' שמואל

חננארביהלילהבאותולונתןעמוקהעצהאמררבוגומ'דודעבדיקושטא

חננאר'באותולוניתןעמוקהעצהאמרבדודעבדידודפארמה

חננאר'לילהבאותהלוניתןעמוקהעצהאמררביל' שמואל

ברוךהקדושלואמרפפאברחננארביסימוןורביפפאברקושטא

הקב"הלואמאומפפאברחננאר'סימוןור'פפאברפארמה

הב"האמראמרחננאר'סימוןור'פפאבריל' שמואל

עדקודםהואממהראצלומשלחךשאניהזההאדםנתןהנביאלנתןהואקושטא

קודםבמלאכתוהואמהירלומשלחךשאניזהאדםהנביאלנתןפארמה

עדקודםבמלאכתוהואמהיראצלומשלחךשאניהזההאישנתןהנביאלנתןיל' שמואל

שלאביתליתבנהאתהלאלוואמורלךפועליםישכורשלא שקושטא

שלאביתליאתהתבנהלאלואמורלךפועליםשישכורפארמה

שלאביתליתבנהאתהלאלוואמורלךפועליםישכורשלאיל' שמואל

הנביאלנתןברוךהקדו'לואמראמרסימוןורביתרעומתעלילהםיהיהקושטא

הקב"הלואמאו'סימוןור'תרעומתעליתהיהפארמה

הנביאלנתןב"ההקדושאמראמ'סימוןר'תרעומתעלילויהאיל' שמואל

ואמורלךידורשלאעדקודםהואנודרןאצלומשלחךשאניהזההאדםנתןקושטא

אמורלךידורשלאעדנתןפארמה

ואמורלךידורשלאעדקודםהואנדרןאצלומשלחךשאניהאישיל' שמואל

1/8



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

לובושהיהאשלאכדיביתליתבנהאתהלאלוקושטא

בושהלויהיהשלאביתליתבנהלאלופארמה

בושהלויהיהשלאעדקודםביתליתבנהאתהלאלויל' שמואל

אתהלאאומראחרוכת'האתהאומראחדכת'סנהדריןאצלקושטא

בונהאתהשאיןאתהלאאו'אחדוכת'האתהאו'אחדכת'סנהדריןאצלפארמה

מסנהדריןיל' שמואל

נקראשהואהאתהאותובונהאתהשאיןאתהלאקושטא

נקראשהואהאתהאותהבונהשאינךאתהלאאותהבונהששלמההאתהאותהפארמה

יל' שמואל

חפראמותמאותוחמשאלףלקישבןשמעוןרביבשםחוניארבישמךעלקושטא

חפרמאותוחמשאלףלקישרישבשםהונאר'שמךעלפארמה

חפראמהמאותוחמשאלףריב"לבשםהונאר'יל' שמואל

בתולתהןבתולותשלשדתניארץשלמשתותהעללעמודדודקושטא

בתולתהארץבתולתהןבתולותשלשדתניאארץשלמשתותאעללעמודכדידודפארמה

בתולתהםבתולותשלשדתניאארץשלמשתיתהעללעמודדודיל' שמואל

מימיהנבעלתשלאכלאדםבתולתהארץבתולתשקמהבתולתאדםקושטא

נבעלהשלאזמןכלהאדםבתולתהשקמהבתולתהאדםפארמה

מימיהנבעלהשלאאדםבתולתשקמהבתולתקרקעבתולתאדםיל' שמואל

מימיהנעבדהשלאכלהארץבתולתמימיהנקצצהשלאכלשקמהבתולתקושטא

נעבדהשלאזמןכלהארץבתולתמימיהפארמה

מימיהנעברהשלאכלארץבתולתמימיהנקצצהשלאכלשקמהבתולתיל' שמואל
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חרשבהשאיןכלאמרגמליאלבןשמעוןרבןמעולםקושטא

שלאזמןכלהשקמהבתולתפארמה

חרשבהשאיןכלאומררשב"גיל' שמואל

יגיעהכלאמרחרשבהמצאאמהמאותוחמשאלףדודשחפרוכיוןקושטא

יגיעהכלואמחרששםמצאאמהמאותוחמשאלףדודשחפרכיוןנקצצהפארמה

חרששםמצאאמהמאותוחמשאלףדודשחפרכיוןיל' שמואל

פהפתחוןהואברוךהקדושנתןשעהבאותהחרשמצאכךואחרשיגעתיזוקושטא

פהפתחוןהקב"הנתןשעהבאותהחרשומצאתייגעתיזאתפארמה

איןאםכאןירדתיהארץשנבקעהבשעהאלאמקומיזהאיןואמרלחרשקושטא

איןואםכאןירדתיהארץשנבקעהבזמןאלאמקומיזהאיןואמלחרשפארמה

מאןכלאמ'והציפותהוםועלהדודנטלותחתינתוןתהוםהרימאמיניאתקושטא

מאןכלאמוהציפותהוםועלהדודנטלותחתיינתוןהתהוםהרימאמינניאתהפארמה

תמןוהוהיתחנקליהמקיםולאתהומאהדיןלמיקמהמימרמילהלמימרדידעקושטא

תמוהוהבגרונויחנקליהמוקיםולאתהומאהדיןלמקמאמילאלמימרדידעפארמה

ויחנקביתואלויצודכתיבהואהדאאתחנקכןאפילוואקמיחמילהואמראחיתופלקושטא

ויחנקלביתוויצוהה"דאתחניקהכיאפילוואוקמיהמילאואמאאחיתופלפארמה

עלאפי'יותרזקןשלקללתועללחושאדם אצריךמיכןיוסיר'אמרקושטא

עלאפילוזקןשלקללתעללחושאדםצריךמכאן איוסיא"רפארמה
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ולהלןוגו'הלכתאשרבכלעמךואהיהחנםקושטא

ולהלןמפניךאויבכלאתואכריתתלךאשרבכלעמךאהיהחינםפארמה

יל' שמואל

עמךואהיהכךואחרולמולדתךתאבותיךארץאלשובאמראתקושטא

אלאעמךואהיהמולדתיךארץאלשובאו'הואפארמה

מפניךאויביךכלאתואכריתקושטא

מפניךאויביךכלואכריתלארצךשובא"למפרנסשהיהעליעקבפארמה

דואגבישראלחמשההעולםבאומותוחמשהבישראלחמשהלדודלוהיואויביםעשרהקושטא

דואגבישראלהעולםבאומותוחמשהבישר'חמשהלדודלוהיואויביםעשרהפארמה

ושלשתגליתהעולםבאומותחמשהבכריבןושבעגראבןושמעיושאולואחיתופלקושטא

ושלשתגולייתהעולםמאומותוחמשהגראבןושמעיבכריבןושבעושאולואחיתופלפארמה

לשובךדומהשהיהשובךשופךאומרא'וכתובשובךאומראחדכתובושובךאחיוקושטא

שופךאו'אחדוכת'שובךאו'אחדכת'ושובךאחיופארמה

שםלךועשיתיהארץעלדמושנשפךשופךקושטא

בשםגדולשםלךועשיתיכשובךגדולשהיהשובךלארץדמןשנשפךשופךפארמה

כנגדירושלםובונהדודאלהיחכמיםקבעומיכאןוגו'קושטא

כנגדירושלםבבונהדודאלהיחכמיםקבעומכאןבארץאשרהגדוליםפארמה

לעילכדכתיבוכו'יל' שמואל
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בנביאהמפטירמזכירוהתיבהלפניהעוברשאיןאע"פובשבתויעקביצחקאברהםאלהיקושטא

התיבהלפניהעוברשאיןאע"פכשבתויעקביצחקאברהםאלהיפארמה

ונטעתיוישדאללעמימקוםושמתיישראללעמוישועהמצמיחדודאלהימזכירוקושטא

ונטעתיוישר'לעמימקוםושמתיישר'לעמוישועהמצמיחדודאלהימזכירןפארמה

ונטעתיולעמימקוםושמתייל' שמואל

הצדיקשמעוןתנינןתמןוגו'במקוםקושטא

הגדולהכנסתמשיריהיהשמעוןתנינןתמןנאמןפארמה

הגדולהכנסתמשייריהיההצדיקשמעוןתנינןתמןיל' שמואל

אחאברהונאר'וגו'קושטא

אחאברהונארבוגו'העולםדבריםשלשהעלאו'היההואפארמה

אמ'פפאברהונאר'וכו'יל' שמואל

בעזךנהלתהחסדבזכותהריבחסדךנחיתפירשוהוימיםועוברימלאמקראקושטא

בעזךנהלתהחסדבזכותהריבחסדךנחיתפירשוהוימיםועובריהואמלאמקראפארמה

בעזךנהלתהחסדבזכותהריבחסדךנחיתפירשוהוהיםועובריהואמלאמקראיל' שמואל

אמרקדשךלנוהשבאומכדיהעולםנתבוססאימתיעולםבזכותהריבעזךנהלתקושטא

א"רקדשךלנוהמשבאונתכססאימתייהעולהבזכותהריבעזךנהלתפארמה

קדשךנוהאלמשבאוהעולםנתבססאימתיהתורהבזכותהריבעזךנהלתיל' שמואל

הואהדאהעולםנתבוססלאקדשךלנוהוכשבאונחמןברשמואלר'קושטא

הה"דנתכססלאקדשךלנוהוכשבאונחמניברשמואלר'פארמה

ונטעתיואלאכןכתיבאיןונטעתיםישראללעמימקוםושמתידכתיבקושטא

ונטעתיואלאכת'איןונטעתיםישר'לעמימקוםושמתיפארמה
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נחמןברשמואלר'  מאמרוגו'ימיךימלאוכילעולםקושטא

נחמניברשמואלא"ראבותיךעםושכבתימיךימלאוכילעולםפארמה

נחמניברשמואלר'אמ'אבותיךעםושכבתימיךימלאויל' שמואל

אשרוהימיםחסריםמונהאינילךמונהאנישימיםימיםקושטא

אשרוהימיםחסריןלךמונהאניואיןלךמונהאנישלמותימים פארמה

אשרוהימיםדכתיבחסריםלךמונהואינילךמונהאנישלמיםימיםיל' שמואל

מלךבחברוןכתיבוגו'דודמלךקושטא

מלךבחברוןשנהארבעיםישר'עלדודמלךיהודהעלפארמה

מלךבחברוןוכתיבוגו'ישראלעלדודמלךיל' שמואל

יתירייאאיליןשנהושלששלשיםמלךובירושלםחדשיםוששהשניםשבעמהוהכאקושטא

יתירייאאיליןחדשיםוששהשניםשבעמאיוהכאפארמה

יתירייאאיליןשניםושלששלשיםמלךובירושלםחדשיםוששהשניםשבעמאןוהכאיל' שמואל

היוחסיריןיונהר'בשםקצרתהבריצחקר'אינוןשהכתוביןאלאקושטא

היוחסיריןיונהר'בשםקרצפאאיכאשהכתוביןאלאפארמה

היוחסריםיונהר'בשםקצרתהבריצחקר'אינוןשהכתוביםאלאיל' שמואל

מרובהחשבוןיודןר'אמרשלימיםאותןומוניןלירושלםכבודחולקיןקושטא

מרובהחשבוןיודןא"רשלמיןאותםומוניןלירושלםכבודחולקיןבולעפארמה

מרובהחשבוןיודןר'אמ'שלמיםאותםומוניןלירושלםכבודחלקומשליםהואיל' שמואל

בולע

אותןוגו'יואבשםישבחדשיםששתכישכתבלפימועטלחשבוןקושטא

וגו'יואבשםישבחדשיםששהבושכת'לפימועטלחשבוןחדשיםששהפארמה

יואבשםישבחדשיםששהבהשכתובלפימועטלחשבוןיל' שמואל
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שהיהחדשיםששהאותןכליודןר'אמרהמניןמןעלולאקושטא

שהיהחדשיםששהאותובורחדודפארמה

שהיהחדשי'ששהאותםבורחדודיל' שמואל

בורחדוד

נתכפרבשעירהאלאהמניןמןלועלולאבנואבשלוםמפניקושטא

נתכפרכשעורהאלאהמנייןמןעלולאבנואבשלוםמפניכהדיוטלופארמה

נתכפרבשעירהאלאהמניןמןעלולאבנואבשלוםמפניכהדיוטלויל' שמואל

ביחידלו

מדברוגו'לחסידיךבחזוןדברתאזוגו'ובכלהאלההדבריםככלקושטא

מדברלחסידךלחזוןדברתאזוגו'החיזיוןוככלהאלההדבריםככלשנדברבדודפארמה

שנדברבדודיל' שמואל

לחסידיךוגו'האלההדבריםככלשנאמובחזיוןבדיבורעמוקושטא

לחסידךמיהחיזיוןוככלהדבריםככלובחיזיוןבדיבורביהדכתי'פארמה

יל' שמואל

אבאר'גבורעלעזרשויתיותאמראניחסידכינפשישמרהכהנאברקושטא

אבאר'גיבורעלעזרשויתיותאמראניחסידבןנפשישמרהכהנאברפארמה

ורבנידודעשהמלחמותעשרשלשהאמרכהנאבראבאר'ורבנישמנהאמרקושטא

ורבנןדודעשהמלחמותעשרהשלשאבאר'ורבנןשמנהאמריפארמה

שללצרכיהוןעשרשלשהדאמרמאןפליגיןולאעשרומאןישראלקושטא

עשרהשלשדאמלמאןפליגיולאדודעשרמלחמותעשרפארמה

מעםבחורהרימותיישראלשללצרכיהםוי"גלצרכוחמשהעשרשמנהדאמ'בדודויבחרקושטא

מעםבחורהרימותיישר'שללצורכיהןבדודויבחרפארמה
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וגו'עבדוקושטא

צאןממכלאותויקחהעבדופארמה
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