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

שבעלךהתבאלוויאמרדודאלגדויבאקושטא

לוויאמרדודאלגדויבאפארמה

בארצךרעבשניםשבעלךהתבואלוויגדאלדודגדויבאג1

בארצךרעבשניםשבעלךהתבאלוויאמרלוויגדדודאלגדויבאמדהג שמות

קושטא

פארמה

חדשיםשלשהואםג1

בארצךדברימיםשלשתהיותואםרדפךוהואאיבךלפנינוסךחדשיםשלשהואםמדהג שמות

עכשיוחרבאניבורראםואמרעצמובפנידודנתחשבוגו'קושטא

עכשיוהחרבאתבירראניאםואמעצמובפנידודנתחשבוגו'פארמה

עכשיוחרבאניבורראםואמ'עצמובפנידודנתישבוג'ג1

חרבאניאברוראםואמרבעצמודוידנתחשבמדהג שמות

על  ובטוחהואישילבןלואיכפתמהאומרישראלכליהיוקושטא

בוטחהואאומריםישר'כליהיופארמה

עלבוטיחשהואישילבןלןאיכפתמהאומישראלכליהיוג1

עלבטוחשהואישילבןליהאיכפתמהאומריןישראליהיומדהג שמות

איכפתמהאומריןישראלכליהיועכשיורעבאניבורראםגבוריוקושטא

איכפתמהיאמרוהרעבאבררבגבורתופארמה

אכפתמהאומ'ישראלכליהיועכשיורעבאניבורראםגיבוריוג1

איכפתמהאומ'ישראליהיורעבאנימבררואםגבוריומדהג שמות

דברבושויןשהכלדברנבוראוצרותיועלבטוחהואישילבןלוקושטא

ד"אבכלשוהשהואדברנברראוצרותיועלבוטחהואישילבןליהפארמה

בושויםשהכלדברנבוראוצרותיועלבטוחשהואישילבןלןג1

בושויןשהכלדבראבוראוצרותיועלבטוחשהואישילבןליהמדהג שמות
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות מדרש שמואל פרשה לא

אניאםרעבבלאחרבאיןחרבאניבורראםאחרקושטא

אניאםרעבבלאחרבאיןחרבאיןחרבבורראניאםפארמה

ג1
מדהג שמות

אניבורראםאחרדברחרבבלארעבאיןרעבבוררקושטא

בורראניאםד"אחרבבלארעבאיןרעבבוררפארמה

אניבורראםדודאמ'ד"אג1

אנימברראםאמרד"אמדהג שמות

עכשיורעבאניבורראםבדרכיםחרבתפושיישראלכליהיועכשיוחרבקושטא

עכשיורעבבורראניאםבדרכיםחרביהםתפושיישר'כליהועכשיורעבפארמה

עכשורעבאניבורראםבדרכיםחרבטפוחיישראלכליהיועכשיוחרבג1

רעבאניאברראםבדרכיםחרבטפוחיישראליהועכשיוחרבמדהג שמות

בדרכיםרעבתפושיישראלכליהיוקושטא

בדרכיםרעבתפושיישר'כליהופארמה

פיר'בושוויםשהכלדברנבורבדרכיםרעבטפוחיישר'כליהיוג1

בושויןשהכלדבראבורבדרכיםרעבטפוחיישראליהומדהג שמות

קושטא

פארמה

בלאחרבאיןחרבאניבורראםדודאמ'אח'דב'בבתיםצנועוהואג1

בלאחרבאיןחרבאנימברראםד"אמדהג שמות

שויןשהכלדברנבורקושטא

שוויםשהכלדברנברראלאפארמה

שויןשהכלדברנבורחרבבלארעבאיןרעבאניבורראםרעבג1

שויןשהכלדבראבורחרבבלארעבאיןרעבאנימבררואםרעבמדהג שמות
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות מדרש שמואל פרשה לא

מהוראהדעועתהרמזוגדאומריםושבוקושטא

מהוראהדעועתהרמזוגדאו'וישבופארמה

מהוראהדעועתהדכ'הי'הד'לורמזגדאומ'וישבוג1

מהוראהדעעתהרמזוגדאומ'וישבומדהג שמות

צרגדאלדודויאמרדברדברשולחיאשיבקושטא

צרדודויאמרדברשולחיאשיבפארמה

צרגדאלדודויאמרדברשלחיאתאשיבמהדברשולחיאתאשיבג1

צרגדאלדודויאמרדברשלחיאשיבמדהג שמות

שמעוןר'תניוגו'מאודליקושטא

שמעוןר'תנירחמיורביםכיייבידנאנפלהמאדממךליפארמה

שמעוןר'תניוג'אפלנהמאדליג1

ר'תנירחמיורביםכיייבידנאנפלהמאדלימדהג שמות

אמרלמיתהשנטהלחולהשעהבאותהדומהדודהיהלמהיוחיבןקושטא

א"ללמיתהשנטהלחולהשעהבאותהרואהדודהיהלמהיוחיבןפארמה

אמריןלמיתהשנטהלחולההשעהבאותהדומההיהדודלמהיוחאייאחיבןג1

אמרולמותשנטהלחולהשעהבאותהדומהדוידהיהלמהחייאמדהג שמות

וויאמךגבאואבוךגבניתנינךבעיאתאןליהקושטא

וויאמאמךגבאואביךגבניתנינךבעיאתהאיןפארמה

וויאמראימךגבאואבוךגבנה נבךבעיאתאןלהג1

אמךגביאואבוךגבילךיהביןבעיאתמאליהמדהג שמות

ליצרגדאלדודויאמרכךשמעיןדהכדיןלאודניהלהוןקושטא

ליצרגדאלדודויאמרכךשמעיןדבריןלאוזניהפארמה

ליצרגדאלדודויאמרכךשמעןדהכדיןלאדנייהלהוןג1

ליצרגדאלדודויאמרכךשמעיןדהכיןרוגזאלאומדהג שמות
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות מדרש שמואל פרשה לא

תאנימועדעתועדמהבקרבישראלדברייויתןמאדקושטא

תנימועדעתועדמהבקרבישר'דברייויתןמאדפארמה

תניע'הע'מןבישראלדברייויתןוג'ג1

תנימועדעתועדהבקרמןבישראלדברייויתןמאדמדהג שמות

באותהעליהםנגזרפורעניותשלשעותושששלשיםיוחיבןשמעוןר'קושטא

באותהעליהםנגזרפורעניותשלשעותוש ל ששלשיםיוחיבןשמעוןרביפארמה

באותהעליהןנגזרשלפ<ו>רעניותשעותושששלשיםיוחאיבןשמעוןר'ג1

באותהעליהןנתגזרושלפורענותשעותושששלשיםשמעוןר'מדהג שמות

ושמנההשבתימישבעתאלואותןובטלוגדוליםפרקליטיןועמדושעהקושטא

וח'שבתימיו'הןאילוובטלוםגדוליםפרקליטיןעמדושעהפארמה

ושמונתשבתימישבעתהןואלואותםוביטלוגדוליןפרקליטיןועמדושעהג1

ושמונתשבתימישבעתהןואלואותןובטלוגדוליםפרקליטיןועמדושעהמדהג שמות

שעותעשרהשלששםונשתיירושלשהאבותוזכותתורהספריוחמשהמילהימיקושטא

שעותי"גשםנשתיירואבותשלשוזכותתורהספריוה'המילהימיפארמה

עשרהשלש[...]שלשתוזכותתורהסיפריוחמשתמילהימיג1

עשרשלשהשםנשתיירואבותשלשתוזכותתורהספריוחמשתמילהימימדהג שמות

זכותאמרוחרנהשבטיםעשרשניםזכותאמרחדאמוראיןתריבטלןמיקושטא

זכותאמוחרינאטבטיםי"בזכותאמחדאימוראיתריבטלןמיפארמה

זכותאמ'וחדשבטיםעשרשניםזכותאמ'חדאמוריןתריןביטלןומיג1

זכותאמרוחורנאשבטיםעשרשניםזכותאמרחדאמוריןתריןבטלןמימדהג שמות

מהבקרבישראלדברייויתןאחתשעהשםנשתיירההלוחותושניהדברותעשרתקושטא

מהבקרבישר'דברייויתןאחתשעהשםנשתיירההלוחותושתיהדברותעשרתפארמה

מה'ביש'דברייויתןאחתשעהשםנשתיירההלוחותושניהדיברותעשרתג1

הבקרמןבישראלדברייויתןאחתשעהבםנשתיירההלוחותושתיהדברותעשרתמדהג שמות
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות מדרש שמואל פרשה לא

תמידמשחיטתאמררבאחייאר'מועדעתועדקושטא

התמידמשחיטתאמאבאברחייאר'מועדערבעתועדפארמה

התמידמשחיטתאמ'רבאחנינאר'מס'ע'ע'ג1

התמידמשחיטתאמררבהחייאר'מועדעתועדמדהג שמות

שתנץועדדמומשמרקאמר  אנחמןברשמואלר'דמוזריקתועדתמידקושטא

הנץעדדמומשנזרקאמנחמניברשמואלר'דמוזריקתועדהתמידפארמה

הנץעדהדםמזריקתאמ'נחמןברשמואלר'הדםשנזרקעדהתמידג1

הנץועדהדםמשנזרקאמרנחמניברשמואלר'הדםשנזרקועדהתמידמדהג שמות

וראהבואהגלגלכלשיתמלאעדהחמהמשתנץאמריןורבניהחמהקושטא

וראהבאהגלגלכלשנתמלאעדהחמהמשהנץאמריןורבניןהחמהפארמה

וראהבאהגלגלכל.שנתמלאעדהחמהמהנץאמ'ורבניןהחמהג1

וראהבואהגלגלכלשתתמלאועדהחמהמשתנץאמריורבנןהחמהמדהג שמות

וישלחוכמהכמהאחתעלשלימהשעההיתהאילומהןנפלואוכלוסיןכמהקושטא

וישלחוכמהכמהאחתעלשלימהשעההיתהאילומהםנפלואוכלוסיןכמהפארמה

וישלחוכמהכמהאחתעלשלימהשעההיתהשאילומהןנופליןאכלסיןכמהג1

וכמהכמהאחתעלשלימהשעההיתהאלומהןנפלואכלוסיןכמהמדהג שמות

לשחתהירושלםאלהמלאךידוקושטא

להשחיתהירושלםהמלאךידופארמה

וג'המלאךג1

צרויהבןאבישימתהיוםאותואמרורבבעםהמשחיתקושטא

צרויהבןאבישימתהיוםבאותואמרווגו'ויאמרפארמה

באותהמתצרויהבןאבישיאמ'רבבעםהמשחיתג1
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות מדרש שמואל פרשה לא

אלגדויבאדגבךמשכונאהונארברבבעםהמשחיתלמלאךויאמרקושטא

אלגדויבאדגבךמשכונאהוארבלךרבבעםהמשחיתלמלאךויאמרפארמה

אלדודגדויאמרדגברםמשכונההוארבלךבעםהמשחיתלמלאךויאמרהשעהג1

אלגדויבאיל' שמואל

אלגדויבאמדהג שמות

וגו'מזבחהקםעלהלוויאמרדודקושטא

וגו'עלהלוויאמרדודפארמה

תניוג'לייהקםעלהלוויאמרג1

וגו'הקםעלהלוויאמרההואביוםדודיל' שמואל

תניהיבוסיארונהבגרןליימזבחוהקםעלהלוויאמרדודמדהג שמות

שהיהלאחדשעהבאותהדומהדודלמהקושטא

זושהיהלאחדלאותהשעהבאותהדומהדודלמהפארמה

שהיהלמלךהשעהבאותהדומהדודהיהלמהיוחאיבןשמעוןר'ג1

שהיהלא'שעהבאותהדומהדודלמהיל' שמואל

שהיהלאחדשעהבאותהדומהדודהיהלמהיוחאיבןשמעוןר'מדהג שמות

לואמרבאחרונהמכהוהואמהבשליודעהיהולאבנואתמכהקושטא

לואמבאחרונההכהומהמפנייודעהיהולאבנואתמ>כה>פארמה

לואמ'באחרונה[...]הואמהבשביליודעהיהולאבנואתמ[..]ג1

באחרונהמכהולמהיודעואינובנואתמכהיל' שמואל

לואמרבאחרונהמכהומהבשביליודעהיהולאבנואתמכהמדהג שמות

לאשנפלוהאוכלוסיןאותןכלכךהכיתךפלו'נקמתעלדעקושטא

לאשנפלוהאוכלוסיןאותןכלכךהכיתיךפלוניתמכתעלפארמה

לאדודבימישנפלוהאוכלסיןאותןכלכך[...]פלניתמקמתעלדעג1

שנפלואוכלוסיןאותםכלכךמחיתךפלונימקמתאעלאליל' שמואל

לאדוידבימישנפלוהאכלוסיןאותןכלכךמחיתךפל'מקומותשעלדעמדהג שמות
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ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות מדרש שמואל פרשה לא

דבריםוהריהמקדשביתבבנייןתבעושלאידיעלאלאנפלוקושטא

דבריםוהלאהמקדשביתבבנייןתבעושלאידיעלאלאנפלופארמה

דברי'והריהמקדשביתבנייןתבעושלאעלידיאלא[...]ג1

דבריםוהלאהמקדשביתבניןאתתבעושלאידיעליל' שמואל

המקדשבמלאכתתבעושלאעלאלאנפלומדהג שמות

אנוכךהמקדשביתבבנייןראואלוומהוחומרקלקושטא

אנוכךהמקדשביתבינייןראושלאאילוומהוחומרקלפארמה

[...]כךבמק[..][...]בניןראושלאאלומהוחומ'קלג1
אנוכךהמקדשביתאתראושלאאלוומהק"ויל' שמואל

בשנינושהיהאנומדהג שמות

ראשוניםהנביאיםהתקינולפיכךוכמהכמהאחתעלקושטא

הראשוניםנביאיםתיקנולפיכךוכמהכמהאחתעלפארמה

[..]מ[..]ה[..]ואנו...[ע לג1
הראשוניםנביאיםהתקינולכךוכמהכמהאחתעליל' שמואל

הראשוניםוהנביאיםהזקניםהתקינולפי  כךוכמהכמהאחתעלמדהג שמות

השבאנאואומריןיוםבכלפעמיםשלשהמתפלליןישראלשיהיוקושטא

השבאנאואומריםביוםפעמיםשלשהמתפלליםשהיופארמה

השבאנאפעמיםג'יוםבכלמתפלליןישראלשיהיויל' שמואל

השבואומריןיוםבכלפעמיםשלשהמתפלליןישראלשיהומדהג שמות

עירךלירושלםעבודתךוסדרילציוןשכינתךקושטא

וכו'וסדרלציוןשכינתךפארמה

לציוןשכינתךיל' שמואל

לירושלםעבודתךוסדרישכינתךמדהג שמות
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