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וגומ'עיניומצדיקיגדעלאועשריםשמנהפרשתקושטא

יגרעלאוגו'עינומצדיקיגרעלאכ"חפרשהפארמה

יגרע ל לאויושיבוםלכסאמלכיםואתעיניומצדיקיגרעלאכ"חפרשג1

לאהקפיריהיעייניהוןלויר'אמרדידהוןדוגמהעיניוקושטא

לאהקפודייאענייהוןלוא"רדידהוןדומייאפארמה

לאהדפירייאעיינהוןאמ'דאתכמהלויר'אמ'דידהוןדוגמאע'מצ'ג1

אחיךיודוךאתהיהודההודייהבניבניהכלועמדוהודייהשלפלךתפסהקושטא

אחיךיודוךאתהיהודההודייהבעליבניהועמדוהודייהשלפרקתפשהפארמה

דניאלאחיךיודוךאתהיהודההודייהבעליבניהכלועמדוהודייהשלפרהתפשהג1

אחיךיודוךאתהיהודההודייהמכיריתהלים

ומודיומצלידניאלטובכילייהודודודקושטא

קדםומשבחמהודהדניאליהושפטוכןטובכילייהודודודפארמה

טובכילייהודודודומודימצליג1

קדםומצלימודהדניאלטובכילייהודודודמכיריתהלים

מיסטיריןבעליבניהכלועמדושתיקהשלתפסהרחלקושטא

שתיקהבעליבניהכלועמדושתיקהשלפרקתפסהרחלאלהיהפארמה

מיסטיריןבעליבניהכלועמדושתיקהבנימםשלפרהתפשהרחלוג'ג1

אלהיהמכיריתהלים

שאולושותקיוסףשל  סבמכירתויודעפהישישפהמהוישפהאבנובנימיןקושטא

שאולושותקיוסףשלבמכירתויודעיושפהאבנובנימיןפארמה

שאולושותקשליוסףבמכירתויודיעפהישישפהמהוישפהג1

מפניוגו'אסתרהגידהלאאסתרלוהגידלאהמלוכהדברואתקושטא

מפניאסתרהגידהל[.]אסתרלוסגורלאהמלוכהדברואתפארמה

מפניוג'עמהאתאסתרהגידהלאהגידלאהמלוכהדברואתג1
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בארץרעבויהיברעבוןנצרףאברהםלתורהבניהםשיזכוכדיבריעבוןהאבותנצרפומהקושטא

בארץרעבויהיבריעבוןנצרףאברהםלתורהבניהןשיזכוכדיברעבוןהאבותנצרפומהפארמה

בארץרעבויהיברעבוןנצרףאברהםלתורהבניהןשיזכוכדיברעבוןהאבותנצרפומהג1

הראשוןהרעבמלבדבארץרעבויהיבריעבוןנצרףיצחקוגו'אברםוירדקושטא

היהאשרהרעבמלבדבארץרעבויהיברעבוןנצרףיצחקוגו'וירדפארמה

מלבדבארץרעבויהיברעבוןנצרףיצחקאברםוירדג1

ישכייעקבויראברעבוןנצרףיעקבוגו'קושטא

הרעבשנתיםכייעקבוגו'פארמה

הארץבקרבהרעבשנתיםזהכיברעבוןנצרףיעקבוג'ג1

נצרףדודיוסףאחיוירדונמותולאונחיהוגו'שמעתיהנהויאמרבמצרי'שברקושטא

נצרףדודפארמה

נצ'דודג1

עשרהוגו'שלשדודבימירעבויהיבריעבוןקושטא

עשרהשניםשלשדודבימירעבויהיברעבוןפארמה

עשרהשנהאחרשנהאחרשנהשניםשלשדודבימירעבויהיברע'ג1

מןלמךבימיאחדבעבורךהאדמהארורהאדםבימיאחדלעולםבאורעבוןקושטא

מןלמךבימיאחתבעבורךהאדמהארורההראשוןאדםבימיאחדבעולםרעבוןפארמה

מןלמךבימיאחדבעבוריךהאדמהארורהאדםבימיאחדלעולםבאורעביםג1

מצרימ'אברםוירדאברםבימיאחדייאררהאשרהאדמהקושטא

בארץרעבויהיאברהםבימיאחתייאררהאשרהאדמהפארמה

וירדבארץרעבויהיאברהםבימיאחדייאיררהאשרהאדמהג1
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות מדרש שמואל פרשה כח

זהכייעקבבימיאחדהראשוןהרעבמלבדבארץרעבויהייצחקבימיאחדקושטא

זהכייעקבבימיאחתהרעבמלבדבארץרעבויהייצחקבימיאחתפארמה

זהכייעקבבי'אחדמלבדבארץויהיבי'אחדג1

אחדבארץרעבויהיהשפטימשפטבימיויהיהשפטיםשפטבימיאחדהרעבשנתיםקושטא

אחדהרעבשנתיםפארמה

אחדהרעבשנתיםג1

דודבימירעבויהידודבימיקושטא

השופטיםשפוטבימיאחתשניםשלשדודבימירעבויהידודבימיפארמה

שםאשאשש  שדודבימירעבויהידודבי'ג1

יהיהאםלפניועמדתיאשרישראלאלהיייחיאליהובימיאחדקושטא

יהיהאםאליהובימיאחתרעבויהיפארמה

ג1

רעבויהיאלישעבימיאחדוגו'ומטרטלהאלההשניםקושטא

רעבויהיאלישעבימיאחתדברילפיאםכיומטרטלהאלההשניםפארמה

ג1

לבאלעתידאחדלעולםובאמתגלגלשהואאחדבשומרוןגדולקושטא

לבאלעתידואחתבעולםהעומןויורדמתגלגלשהואאחתבשומרוןגדולפארמה

ג1

בצורתשלרעבאליהובימישבארעבוגו'למיםצמאולאללחםרעבלאקושטא

פארמה

שלבצורתרעבאליהובימישבארעבג1

שלרעבאלישעבימישבארעבעברהלאושנהעברהשנההיהקושטא

בארץרעבוהשלכתיפארמה

רעבאלישעבימישבארע>ב>..עבדהלאושנהעבדהשנההיהג1
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ר'וגו'כסףבשמוניםחמורראשהיותעדהיהמהומהקושטא

ר'וגו'פארמה

ר'כסףוהדבבכ'חמורראשהיותעדהיהשלמהומהג1

לאשלונטיהאותעיקריצחקרבברשמואלר'בשםירמיהור'הונאקושטא

לאאיותנטיאעיקריצחקרבברשמואלרבבשםירמיהור'הונאפארמה

לאשלונטועהאותהעוקריצחקרבברשמואלר'בש'ירמיהר'חונהג1

ידיעלאלאשאולבימיאלאלהיותראויהיהקושטא

שמואלבימיאלאלבאראויהיהולאדודבימיאלאהיהפארמה

שאולבימיאלאלהיותראוייהיהג1

ויוחנהדוטייהשלודודבימיוהביאוהקב"הגלגלושקמהשלגרופיתשאולשהיהקושטא

ויוחנאחטיאשילאדודבימיוהביאוהקב"הגלגלןשקמהשלגרופיתשאולפארמה

ויוחנהחטייאשלווהביאההקב"הגילגלהשקמהשלגרופיתשהיתהלפיג1

משתלמהקושטא

כשהואודיטרוטיןכוסותשלקופהבידושהיהלזגגאבאברחייאא"רמשלמאפארמה

משתלמהג1

באולאוכולןקושטא

באולאכולםלפיכךקופתובהתולהואחרבכותלותוקעהיתרמביאלתלותהמבקשפארמה

באולאוכולםכךג1

גיבוריםאדםבניבימיאלאשפופיםאדםבניבימיקושטא

ברכיהר'בהםלעמודשיוכלוגבוריםאדםבימיאלאשפופיםאדםבניבימיפארמה

גבוריםאדםבבניאלאאדםבבניג1

קושטא

כחליעףנותןעליהוןקריפארמה

ג1
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אפשררשעבמאזניהאזכהכהנאבראבארבשםברכיהר'בוכיוצאקושטא

איפשררשעבמאזניהאזנהכהנאבראבאר'בשםברכיהא"רבוכיוצאפארמה

איפשררשעבמאזניהאזכהכהנהברבוןר'בש'בירכיהר'בוכיוצאג1

אפשררשעבמאזניהאזכהכהנאבראבאר'בשםברכיהאמ"רמכירי יונה

לאודורשיושבזההזקןמרמהאבניובכיסהיושקרשלמדותיודודקושטא

לאודורשיושבהיההזקןמרמהאבניובכיסהיושקרדודפארמה

לאודורשיושבהזההזקןמרמהאבניבכיסאלאהיושהרשלמידותיודודג1

לאודורשיושבהזההזקןמרמהאבניוכיסוהיושקרשלשמשקלותיודורמכירי יונה

תענוןלאויתוםאלמנהכלמטהוהואמשפטתטהלאלוקחוהואשוחדתקחקושטא

תענוןלאויתוםאלמנהמטהוהואמשפטתטהלאלוקחוהואשוחדתקחפארמה

תענהלאויתוםאלמנהומטהמשפטתטהלאולוקחשוחדתקחג1

תענוןלאויתוםאלמנהמטהוהואמשפטתטהלאלוקחוהואשוחדתקחמכירי יונה

כיליקחאותהאביואלשמשוןויאמרעיניואחרהלךשמשוןמענהוהואקושטא

כיליקחאותהאביואלשמשוןויאמרעיניוהלךשמשוןמענהוהואפארמה

אותהאביואלשמשוןויאמרעיניואחרהלךשמשוןמענהםוהואג1

מענהוהואמכירי יונה

אתשפטוהואבעיניישרההיאקושטא

אתשפטוהואוגו'ידעולאואמוואביובעיניישרההיאפארמה

וג'מייכיידעולאואמוואביווג'ג1

לאפודגדעוןאותוויעשזרהעבודהעובדגדעוןשניםעשרישראלקושטא

לאפודגדעוןאותוויעשע"זע"זעבדגדעוןשנה<עשרים>ארבעיםישר'פארמה

לא<ו>פדגדעוןאותןויעשזר'עב'עובדגדעוןג1

דרוסתיר'שנהארבעיםישראלאתשפטוהואשםאחריוישראלכלוגו'קושטא

שנהארבעיםישר'אתשפטוהואאחריוישר'כלויזנווגו'פארמה

דוסתאיר'ישראלאתשפטוהואג1
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כוסותמלאהקופהבידושהיהלזגגיצחקר'ברשמואלר'בשםירמיהור'קושטא

כוסותשלקופהבידושהיהלזגגפארמה

כוסבידושהיהלזוגיצחקרבברשמואלר'בניירמיהור'ג1

ואח'בהונתלהותוקעהיתדמביאהיהקופתואתלתלותמבקשוכשהיהודיטריטוןקושטא

ודיטרוטיןפארמה

ואחרבהותולהותוקעהיתידמביאהיהכפיפתואתלתלותמבקשוכשהיהדטריטוןג1

בניבימיאלאשפופיםאדםבניבאולאכולןכךקופתותולהכךקושטא

בניוכולםפארמה

בבניאלאשפופיםאדםבבניבאולאוכולםכךכפיפתואתתולהכךג1

אחרישנהשניםשלשדודבימירעבויהיבהםלעמודיכוליןשהןגיבוריםאדםקושטא

שניםשלשדודבימירעבויהיגיבוריםפארמה

אח'  ש'שנהשניםשלשדוידבימירעבויהיגיבוריןאדםג1

וגו'פניאתדודויבקששנהקושטא

וגו'פארמה

הביתבהרלהתפללישראלעלוראשונהבשנהג1

עובדיןשהןאדםבניבכםיששמאוראובאודודאמרקושטא

עובדיבכםישאםוראוצאודודאמפארמה

עובדיןשהןאדםבניבכםישאםוראוצאויש'מלךדודלהםאמ'1

בעוןאלאומטרטלמלהורידנעצריםהשמיםשאיןזרהעבודהקושטא

ומטרטלמלהורידנעצריןשמיםע"זישר'שעובדיןשבעוןע"זפארמה

בעוןאלאומטרטלמלהורידנעצריןהשמיםשאיןזר'עב'ג1
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לבבכםיפתהפןלכםהשמרודכתיבהואהדאזרהעבודהעובדיןשהןישראלקושטא

לבבכםיפתהפןלכםהשמרושנ'פארמה

לבבכםיפתהפןלכםהשמרודכת'הי'הד'זר'עב'עובדיןשהןאדםבניג1

וגו'השמיםאתועצרבכםייאףוחרהוגו'קושטא

מצאוולאובקשויצאווגו'ועצרייאףוחרהוגו'פארמה

בשנהמצאוולאובקשויצאוהשמיםאתועצרבכםייאףוחרהוג'ג1

קושטא

נודריןשמאאמפארמה

ישראלמלךדודלהםאמ'הביתבהרלהתפללישראלעלוהשנייהג1

קושטא

נדריםשבעוןביניכםישמשלמיןולאפארמה

מגלישהןבכםישאםוראוצאוג1

קושטא

איןוגשםורוחנשיאיםשנאמומטרטלמלהורידנעצריםשמיםפארמה

ומטרטלמלהורידנעצריןהשמיםשאיןעריותג1

עריותגילוישמאאמרמצאוולאובקשויצאוקושטא

ישעריותמגילוישמאאממצאוולאובקשויצאושקריםמתהללאישפארמה

ג1

וימנעו עדכתיבביניכםקושטא

וימנעושנ'נעצריןעריותשבעוןביניכםפארמה

וימנעודכת'הי'הד'עריותמגליםשהןאדםבניבעוןאלאג1

ולאובקשויצאווגו'לךהיהזונהאשהומצחהיהלאומלקושרביביםקושטא

לךהיהזונהאשהומצחהיהלאומלקושרביביםפארמה

ולאובקשווראויצאוהיהלאומלקושרביביםג1

אתתחניפוולאדכתיבוגו'שבעוןבניכיםדמיםשפיכותשמאלהםאמ'מצאוקושטא

פארמה

מצאוג1
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות מדרש שמואל פרשה כח

דכתיבנדריםמשלמיןולאנודריןשמאלהןאמ'מצאוולאובקשויצאווגו'הארץקושטא

פארמה

ג1

מעשריןאיןשמאלהןאמ'מצאוולאובקשויצאווגו'איןוגשםורוחנשיאיםקושטא

מעשריןאיןשמאאו'מצאוולאובקשויצאופארמה

ג1

המעשרכלאתהביאודכתיבוגו'מעשרותשבעוןכתיקנןמעשרותיהןקושטא

האוצרביתאלהמעשרהביאווכת'כתקנןמעשרותפארמה

ג1

תלויהדבראיןדודאמרואילךומכאןמצאוולאובקשויצאווגו'קושטא

תלויהדבראיןואילךמיכאןדודאממצאוולאובקשויצאווגו'פארמה

ג1

עשיתםשלאשאולעלאלאאתמוצלדודהקב"הלואמרביאלאקושטא

שאולעלאלאאינואתהמוצלא"לביאלאפארמה

ג1

באותההגבעוניםאתהמיתאשרעלהדמיםביתועלעמוחסדקושטא

באותההגבעוניםאתהמיתאשרעלהדמים אביתועלפארמה

ג1

הקב"הלואמרכךלעמוהקב"העשהההגריםבשבילוכידודאמשעהקושטא

הקב"הא"לכןלעמוהקב"העשההללוהגריםבשבילוכידודאמשעהפארמה

מיהושעולמדצאהקרוביםאתלרחקסופךהרחוקיםאת  כמרחיקאםקושטא

מיהושעולמדצאהקרוביםאתלרחקסופךהרחוקיםאתמרחקאתהאםפארמה

שעהבאותהוגו'ועזרנולנווהושיעהמהרהאלינועלההגבעוניםשאמרושבשעהרבךקושטא

שעהבאותהוגו'מהרהעלינועלההגיבעוניםשאמרושבשעהרבךפארמה

אםהקב"הלואמרהצבורעלמטריחיםאנוהללוהגריםבשבילוכייהושעאמרקושטא

אםיהושעא"לפארמה
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היאמאיכןולמדצאהקרוביםאתלרחקסופךהרחוקיםאתהמרחקקושטא

מטעתךהואמהיכןולמדצאהקרובאתמרחקסופךהרחוקאתמרחקאתהפארמה

פוטיפרעבתאסנתלוילדהאשרמצריםבארץליוסףויולדדכתיבהואהדאקושטא

ליוסףויולדפארמה

מהדודויאמרמידנוןבןהושעאפריםלמטהוכתיבוגו'קושטא

מההגבעוניםאלדודויאמרמידנוןבןהושעאפריםלמטהוכת'וגו'פארמה

יותןוגו'אעשהקושטא

וינתןוגו'כילנואשרהאישהמלךאלויאמרווגו'הגבעוניםלוויאמרולכםאעשהפארמה

וגו'מפיבושתעלהמלךויחמלוגו'מבניואנשיםשבעהלנוקושטא

שאולבןיהונתןבןמפיבושתעלהמלךויחמולוגו'מבניואנשיםשבעהלנופארמה

לאלעליוןלאלהיםאקראדכתיבהינווקלטוהמזבחלפנינתפללתורהבןשהיהעלקושטא

יהונתןבןשהיהעלפארמה

רצפהבנישניאתהמלךויקחידועלהקב"השהסכיםעליגומרקושטא

איהבתרצפהבנישניאתהמלךויקחפארמה

וגו'ויוקיעוםהגבעוניםבידויתנםוגו'קושטא

וגו'יילפניבהרויוקיעוםהגיבעוניםבידויתנוםוגו'לשאולילדהאשרשאולבתפארמה

עדשלפסחהראשוןטוביוםממוצאיחדשיםשבעהתלויםשהיומלמדקושטא

עדניסןחדשמראשחדשיםשבעהתלויםשהיומלמדפארמה

עלמהווגו'השקאתאיהבתרצפהותקחחגשלהאחרוןטוביוםקושטא

השקאתאיהבתרצפהותקחחגשלהאחרוןטוביוםפארמה

הושעיהר'בשםוגו'פעלותמיםהצורעליהםאומרתשהיתההושעיהרבאמרהצורקושטא

וגו'פארמה

העץעלנבלתותליןלאכתיבהשםבחילולהשםמחילולהשםקידושהואגדולקושטא

פארמה

9/12



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

עשרשבעהעדבניסןעשרמששהעליהםמיםנתךעדקצירמתחילתהשםובקידושקושטא

פארמה

אותםרואיםהעולםאומותוהיווגוהשמיםמןעליהםמיםנתךעדוכו'במרחשוןקושטא

אותםרואיןהעולםאומותוהיוהשמיםמןעליהםמיםניתךעדפארמה

ואלועץעלנבלתותליןלאבתורתןכתיבהיאפלסתראלושלתורתןואומריםקושטא

ואילוהעץעלנבלתםתליןלאבתורתכםכתובהיאפלסטיןאילושלתורתןואומריםפארמה

יחדשבעתםואלואחדביוםשניםדניןאיןבתורהכתיבחדשיםשבעהתלויםקושטא

אחדביוםשבעהואילואחדביוםשניםדניןאיןאחדכת'חדשיםשבעהתלויןפארמה

בניםעלאבותיומתולאבתורהכתובמפיבושתזהיודחסרקושטא

ובניםבניםעלאבותיומתולאבתורתכםכת'פארמה

אבותיהםישראללהםאמרואבותםבעוןמתיםואלוקושטא

עונותיהםלישראללהםאמרואבותםעוןעלמתיםואילואבותעליומתולאפארמה

הגריםאלולהםאמרוטיבןמהוכילהןאמרואלואתהמיתואלושלקושטא

הגריםאילולהןאמרוטיבןמהואילולהואמרואילואתהמיתואילושלפארמה

ברוךהקדושעשההללוהארוריםהגרוריםהגריםבשבילוכילהםאמרויהושעבימישנתגיירוקושטא

הקב"העושההללוהארוריםהגדוריםהגריםבשבילוכילהםאמרויהושעבימישנתגיירופארמה

לנואיןזוכאומהאומהואיןכאלהיכםאלוהאיןאמרכךהואקושטא

אנוואיןכאומתכםאומהואיןכאלהיכםאיןכןלעמופארמה

ייגדולכידכתיבהואהדאהאלהיםמכלגדולשאלוהםזובאומהאלאלידבקקושטא

גדולשאלהיכםזובאומהאלאלהדבקפארמה

ויספרדכתיבהואהדאאלףוחמשיםמאההעולםמאומותנתגיירומידהאלהיםמכלקושטא

ויספורהה"דאלףועשריםמאהנתגיירומידאלהיםמכלפארמה

אביודודספרםאשרהספראחריישראלבארץאשרהגריםהאנשיםכלשלמהקושטא

וגו'ישר'בארץאשרהגריםכלאתפארמה
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חצבאלףושמוניםסבלנושאיאלףשבעיםשלמהעשהמהםאלףוחמשיםמאהוימצאוקושטא

פארמה

אתמקרבשהואהעולםוהיהשאמרמישלשבחולהודיעלמהכךוכלבהרקושטא

מקרבשהואהעולםוהיהשאמרמישלשבחולהודיעלמהכךכלפארמה

בוראדכתיבהואהדאהקרובמןיותרלרחוקשלוםומקדיםכקרוביםלרחוקיםושמחהרחוקיםקושטא

בוראהה"דהקרובמןיותרלרחוקשלוםומקדיםמקרוביםלרחוקיםושמחרחוקיםפארמה

להןאמרוקראןדודשלחירושלמיוגו'ולקרובלרחוקשלוםשלוםשפתיםניבקושטא

ולקרובלרחוקשלוםשפתיםניבפארמה

ושניםעציםחטבישניאנשיםשבעהמהןשהמיתעלאמריןשאולולביתלכםמהקושטא

פארמה

ומהלהוןאמרוגו'מבניואנשיםשבעהלנויונתןושמשוסופרוחזןמיםשואביקושטא

פארמה

כסףלנואיןאמריןוהןוכסףדהבלכוןסבומתקטליןואינוןליכוןאיתהנייהקושטא

פארמה

שלשדודאמרשעהבאותהבהמיןדילמאאמרחדחדונסבוןפלגוןביתוועםקושטא

פארמה

מכלאחדבהםאיןואילוחסדיםוגומליבויישניןרחמניןלישראלהקב"הנתןטובותמתנותקושטא

פארמה

יושביםוהנתיניםריחקןעזראאףוגו'המהישראלמבנילאוהגבעוניםוריחקןעמדאלוקושטא

פארמה
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כתיבאחרדברוגו'.יאבדוהוהעיראתוהעוברמרחק'הקב"הלבאלעתידאףבעפלקושטא

פארמה

שאינולביישןוהסימןתחטאולבלתיפניכםעליראתותהיהובעבורבויישניןרחמיםלךונתןקושטא

פארמה

סיניהרעלאבותיועמדושלאבריאדברפני'בושתלושאיןוכלחוטאקושטא

פארמה

וגומ'החסדואתהבריתאתלךאלהיךייושמרמניןחסדיםוגומליקושטא

פארמה
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