
  ילקוט המכירי
  יב ב' עמ; ט, תהלים ג

 a11' עמ, OR 9960לונדון 
  פרשה כ

  5,  ג– 45, י ב
  
  

  נתאוו' מה רבו צרי אילו אחרייימדרש שמואל                                                                                4
 ו בני"עאכ  נאפו את נשי צרה היתה ליאילו אחרים תאווה למלכותינני  בו"עאכ למלכותי צרה היתה לי  5
  מה רבו צרייי הרג את בני  בניו"עאכ את בני גנאף את נשי אילו אחרים הרו  6

  



  
  

  ילקוט המכירי
  נג א' עמ; יז, תהלים יח

  OR 9960 ,a47לונדון 
  פרשה יט

  32-43, י א
  
  

 שמואל  גדולי עולם' ז לא ישבו ב" שבעהר שמואל בר נחמן לפי"כי לא נסב עד באו פה א מדרש שמואל  25
 ד על גבה   שאין דוד עומ' לבא אין כל מחיצה ומחיצה של צדיקי'לעתי עד שישב דוד ביניהם כך       26
  אף 'אמ ועולהבתך מוני עם יפה עינים כיון שראה שמואל את דוד התחיל מת>ד<והוא א וישלח ויביאהו  27
 הסנהדרין הורג אבל עשוה מדעת "הקב ל"א ויצא הראשון אדמוני א"הוא אדום שופך דמים כד  28
 ב לפיכך"ז וזהו לעה"ה קום מלפניו זהו בעה"הבליה ' מנא משחהו א מדעת עצמו ויאמר קום  29
 וקרן ישעי  צורי אחסה בו מגניאלי לי  סלעי ומצודתי ומפלטי יי קלוסין 'יה ב"מקלס להקב הוא  30
  משגבי  31

  
  
  

  . האות נוספה בין השיטין] מוני>ד<א: 27שורה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ילקוט המכירי
  צז ב' עמ; יב, תהלים ל

  OR 9960 ,a89לונדון 
  פרשה ג

  29-42, ב ד
  
  
  

 כי רגע באפו חיים מדרש שמואל                                                                                             8
  רגע אחד ' ורבנן אמרין כהרף עין ושמואל אמכדי לאמרו' ר חלבו אמ"ברכיה בש' ברצונו כמה רגע ר  9

  את חנהיי כי פקד 'אמ הכא אתמול ולחנה אין ילדים ואת ח לשעה " מאות ומ'חוששת רבוא ו'  אלפי'המ  10
 והלא '  יצחק פתח מזבח אדמה תעשה לי וגו' רנה ר הוי כי רגע באפו חיים ברצונו בערב ילין בכי ולבקר  11
  ו"עאכ שמי אני נגלה עליו ומברכו אלקנה שכינס לו את כל אוכלוסין הללוהבונה מזבח ל ו ומה אם"דברים ק  12
 הוי כי רגע באפו חיים ברצונו  13

  



  ילקוט המכירי
  קה א' עמ; ג, תהלים לג

  OR 9960 ,95bלונדון 
  פרשה ד

  8-12, ג ג
  
  

 ומלואו מקלסין   שאין העולם כלו'אלעזר בר ירמיה  גדול כחן של צדיקישמואל ר "א מדרש שמואל  18
 ה בשם שלם  "אבל הצדיקים מקלסין להקב  כל הנשמה תהלל יה הללויה'ה אלא בחצי השם שנא"בלה  19
 יירננו ב יישמחו צדיקים ב  20

  
  



  ילקוט המכירי
  קכא ב' עמ; יד, תהלים מא

  OR 9960 ,a111לונדון 
  פרשה טו

  7-15, ח ד
  
  

 מדרש                                                                                                                        28
 ד "ה למשה בעמידה הה"קבמסר  ה" ב            בר רב יצחק מגלת ר שמואל"ירמיה בש'  רשמואל  29
 ד קרא והתיצבו עמד יהושע "עמוד עמדי עמד משה ומסרה ליהושע בעמידה  הה ואתה פה  30
 נביאים ומסרוה לדוד בעמידה ולית ליה} נכ{עמדו ' גוד ועתה התיצבו ו"ומסרה לזקנים בעמידה הה  31
 להם  חנני והקימני ואשלמהיי ואתה 'שנאקרא עמד דוד ומסרה לשלמה בנו בעמידה   32

  
  

  . מחק בניקודנ] }נכ{: 31שורה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ילקוט המכירי
   קמב א-קמא ב' עמ; יט, תהלים נא

  OR 9960 ,a131- b131לונדון 
  פרשה כה 

  10-21, יב ג
  
  
  
  
  

 ים 'הצילני מדמים אל מדרש שמואל                                                                                         27
  ושלשתן יידברים הוציא דוד על משיח '  מדמו של שאול ג'אמ ל"יהושע דסכנין בשר' י תשועתי ר'אל  28
 או במלחמה ירד   יגפנו היא הות ליה או יומו יבא ומת היא הות ליהיי כי אם ייחי  באו עליו  29
  את נבל מדמו ייעשרת הימים ויגף  בונספה היא הות ליה מדמו של נבל לא בשבילי נהרג ויהי  30
 מדמו של נתן שהיה '  שעה א'נקצצת ולא היה מצטער עליה אפי של שמואל שהיה רואה מעיל שלו  31
  הוא מפזר הדברים אלו היה מפזר הייתי הורגו מדמן של ישראל  אחריו לידע אם משלח הורסיות  32
 נפלו בהר הגלבוע על שם   מפני מה לא פרשן כמה חללים' בן פרטא אמל"יהודה בר סימון בשר' ר  33

V                                                                                                                                                V  
  

  
  
  

  ילקוט המכירי
   קמב א-קמא ב' עמ; יט, תהלים נא

  OR 9960 ,b131- a132לונדון 
  פרשה כה 

  10-21, יב ג
  
  

                                                   ^                                                                        ^                         
 מדמו של אוריהאל תגידו בגת   1

  
  



  ילקוט המכירי
  כג א' עמ; כג, תהלים פ

  OR 9960 ,b188לונדון 
  פרשה טז

  10-12, ט א
  
  
  

  אחר כל השבח הזה אבידתו וכן במדרש שמואל  ואמרו שם                             15
 ת מדרך כתאנה הזו שהיא עולמה פרצת גדריה וארוה כל עוברי ד   הוראה לאומיה  16
  דרכים כל מאן דבעי ארי לה בפרשת  17

  
  



  ילקוט המכירי
  כג ב' עמ; לא, תהלים פ

  OR 9960 ,a189לונדון 
   טזפרשה
  13-16, ט א

  
  
  

 מנחמא ורב ' ר' צבאות שוב נא וגו         ים'אל מדרש שמואל                                 27
 רב '  פקד את שרה וגויימה שאמרת לשרה ו דקיסרין פקובר יעקב "נחמן דיפו בש  28
   לאברהם שוב אשוב אליך' אותו שאמ'אמ ר יעקב דקיסרין"נחמן בש  29

  
  
  
  
  
  
  
  



  ילקוט המכירי
  כג ב' עמ; לב, תהלים פ

  OR 9960 ,a189לונדון 
  פרשה טז

  16-19, ט א
  
  
  

   אשר נטעה ימינךוכנהמדרש שמואל                                                           30
 שר הכינני   א בזכות מלכי בית דוד' אבא בר כהנא אמ'זה זכות העולם עומד  ר באי      31
 אמרי בזכות ישראל ותכונן לך את עמך   בארון ורבניןבזכות התורה המכונה' ל אמ"רשב  32
  לעולםישראל לך לעם   33

V                                                                                                                               V



  ילקוט המכירי
   כד א–כג ב ' עמ; לד, תהלים פ

  OR 9960 ,189bלונדון 
  פרשה טז

  19-22, ט א
  
  
  

  תהי מדרש שמואל                                                                                        4
 זה יצחק  ולא נסוג ממך תחיינו זה  על איש ימינך זה אברהם ועל בן אמצת לךידך   5
  יי כי לא יטוש ' אחד אומ' את עמו וכתויי  כי לא יטוש'א ולא נסוג ממך שנא"יעקב  ד  6
  פעמים שהוא עושה למען שמו ופעמים שהוא עושה ן"ארשב עמו ונחלתו לא יעזוב  7
  למען עמו ונחלתו  8



  ילקוט המכירי
  כט א' עמ; כז, בתהלים פ

  OR 9960 ,194bלונדון 
  פרשה ד

  21-25, ג ג
  
  
  

 רחב פי על אויבי כי שמחתי מדרש שמואל                                                            21
  'ישראל רולישועתן שלה "א לישועתו של הקבי מן המקראות שה'זה א ר אבהו"בישועתך  א  22
  ' מדבר אני אמרתי אלהים אתם וגו'של ישראל הכתו בישועתן 'ר יצחק אמ"פנחס בש  23
   אראנו בישע אלהים 'ל אמ"פנחס בשר' ה ר"הקבולישועתו של  24

  



  ילקוט המכירי
  מג א' עמ; יב, תהלים צ

  OR 9960 ,208b-209aלונדון 
  פרשה ה

  17-23, ג ד
  
  

  ייה שנאמר ראשו זו תור' ראשו כתם פז וגו  מדרש שמואל                                    31
 דברים שנבראו מבראשית  ת שנחמדים מזהב ומפז רב"ראשית דרכו כתם פז אלו ד קנני  32
 אלפים שנה קדמה תורה לברייתו של עולם  ל"ר חוניא בשרשב"חרותים בכתם אופז דא  33

V                                                                                                                                   V  
  
  
  

  ילקוט המכירי
  מג א' עמ; יב, תהלים צ

   OR 9960 ,208b-209aלונדון 
  פרשה ה

  17-23, ג ד
  

^                                                                                                                                    ^ 
  כי אלף'ה אלף שנים דכתי"יום יום ויומו של הקב ט ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים"ומ  1
  'שנים בעיניך כיום וגו  2

    
  



  ילקוט המכירי
  נ א' עמ; לא, תהלים צב

  OR 9960 ,216bלונדון 
  פרשה יט

  29-33, ט ד
  
  
  

 תרם כראם קרניו רש שמואלמד                                                                        16
  שאול נמשח ומגינו לא נמשחה  'ל חד אמ"בשר יהושע דסכנין'  אדא בר גוריון ור'ר  17
  דוד לא אנא כלית משחא דריבותא  ותרם כראם ' אמ מגינו  לא הוא ולא'וחד אמ  18
  קרני בלותי בשמן רענן  19



  ילקוט המכירי
  ס א' עמ; יא, תהלים צט

  OR 9960 ,a227לונדון 
  פרשה ג

  1,   ב- 35,  אג
  
  

 ר " איי וישתחו שם למדרש שמואל                                                             19
 'אברהם לא חזר מהר המוריה אלא בזכות השתחויה שנא  הכל בזכות השתחויהוחנןי  20
 העם   ויקד'שנאנגאלו ממצרים אלא בזכות השתחויה אליכם  ישראל לא  ונשתחוה ונשובה  21
 מרחוק  בית המקדש   והשתחויתם'שתחוו  התורה לא ניתנה אלא בזכות השתחויה שנאוי  22
  אינו ל"והשתחוו להר קדשו אף ל ינו' אליי רוממו 'לא נברא אלא בזכות השתחויה שנא  23
  אלהינו והשתחוו להדום רגליו יי רוממו 'דכתי עתיד להבנות אלא בזכות השתחויה  24
  בואו נשתחוה ונכרעה 'ת השתחויה דכתיחיים אלא בזכו קדוש הוא המתים אינם  25
 אף הגליות אינם עתידות להתכנס אלא בזכות השתחויה    עושינויירכה לפני ענ  26
  בהר הקדש בירושלםייההוא יתקע בשופר גדול והשתחוו ל ד והיה ביום"הה  27

  
  



  ילקוט המכירי
  סד ב' עמ; כב, תהלים קב

  OR 9960 ,232bלונדון 
  פרשה ה

  8-16, ג ד
  
  
  

  בכל מדרש שמואל                                                                                13
  אלהים ארץ ושמים  ייעשות   ביום'אומ' ארץ ובמקום אומקום הוא מקדים שמים   14
 ר"יבלו כלבוש תחליפם ויחלופו א כבגד} כאחת{מלמד ששניהם נבראו כאחת וכלם   15
   ואת לא בלאיאבא בר כהנא אינון לא בלאין  16

  
  

  .נמחק בניקוד] }כאחת{: 15שורה 
  



  ילקוט המכירי
  סה א' עמ; ג, קגתהלים 
  OR 9960 ,a233לונדון 
  הפרשה 
  12-15, ד ב

  
  
  

    מדרש שמואל                                                                                                      25
 לעשותן ולא צייר לציירן ושניהם  דברים אינו יכול כשף'  ב'חנן אמר יו"בר אבא בש שמן  26
  וכל קרבי את שם יי ברכי נפשי את 'שדוד אומ ה הנפש והקרבים הוא"מקלסין להקב  27
  קדשו  28



  ילקוט המכירי
   עג א-עב ב' עמ; נ, תהלים קד

  OR 9960 ,241bלונדון 
  פרשה ט

  5-10, ו ב
  
  

 ' הרים הגבוהי'ר יודן כתי"א מדרש שמואל                                                           27
   אילה זו איבריה ' אמש"ל בשר"אלא בשביל היעלים  ר ליעלים הרים הגבוהים לא נבראו  28
 ה עושה ממציא לה נחש ונושך אותה ואיבריה"צפופים והיא מתקשה לילד ומה הב  29
  סה אוכלת ומתרפה עושה ממציא לה עשב והיא"מתרפם והיא יולדת ומה הקב  30
 עושה גדולות ולא נדע ד"הה  31

  



  ילקוט המכירי
   קה א–קד ב ' עמ; ג, תהילים קיח

  OR 9960 ,274b – 275aלונדון 
  פרשה כח

  1-3, יג ג
  
  

 ר לוי לאה תפשה פלך של הודייה ועמדו בניה בעלי"אמדרש שמואל                       33
V                      V 
   

  
  ילקוט המכירי
   קה א–קד ב ' עמ; ג, תהילים קיח

  OR 9960 ,274b – 275aלונדון 
  פרשה כח

  1-3, יג ג
  
  
^                      ^  
 קדם אלהיה ומצלי  כי טוב דניאל מודהיי דוד הודו ל יהודה אתה יודוך אחיךהודייה   1

  



  ילקוט המכירי
  קיד ב' עמ; עה, תהילים קיט

  OR 9960 ,a286לונדון 
  פרשה א

  1-9, א ג
  
  

 עת לעשות מדרש שמואל                                                                                     2
 ר סימון " חלקיה בש'פנחס ר'  ריילעשות ל  נתן מסרס המקרא הפרו תורתך עת'  תני רייל  3
   הזה מבקשינוקר אלעזר מה הת" א ט הפרו תורתך"מפר בריתו ומ העושה תורתו עתים  4
  'רם יונה בש 'בתורה כל שעות היום  ר ך אתם צריך להיות ענילאכול כל שעות היום כ  5
 בישין כל פטטיא בישין  בין מתכלמין וכרכיא דאוריתאייהושע בן גיורא כל כרכיא ט  6
   טבין'ופטטיא דאורית  7

   
  
  
  



  ילקוט המכירי
  קיט א' עמ; א, תהילים קכג

  OR 9960 ,a290לונדון 
   הפרשה
  42-48, ד ג

  
  

  תני מדרש שמואל                                                                                              3
  מלמטה כביכול מלכות שמים 'אגודה א                 י כל זמן שישראל עושין "רשב  4
 הבונה בשמים מעלותיו אימתי ואגודתו על ארץ יסדה    קריין'הה יבמקומה ואית ל  5
 אימתי ובגאותו  אימתי בהתאסף ראשי עם רוכב שמים בעזרךן מלך ושוריויהי ב  6
 שאלולי '  את עיני וגויוהדין אליך נשאת יישחקים  אשריך ישראל מי כמוך עם נושע ב  7
  אני כביכול   8



  ילקוט המכירי
  קכב ב' עמ; י, תהילים קכח

  OR 9960 ,a293לונדון 
  פרשה ב

  12-21, ב ב
  
  

    דרש שמואל                               מ                                                                  19
 גפן יינה אדום ויש גפן שיינה  פנים יש כגותאשתך כגפן פוריה תמן תנינן נשים בתול  20
 יש בה יין ושאין בה יין שר יודה כל גפן "מועט  א ויש גפן שיינה שחור יש גפן יינה מרובה   21
  יוסי ולא מצאו לה בתולים כעין 'ישמעאל בר'  שבאת לפני ר'א  מעשה באשהוזו טרוקנ  22
  לסמיא סגי 'ש דאמיל כאינ"ל בשר"זכריה חתניה דר' ל כמותך ירבו בישראל  ר"חרדל א  23
 אשה   לשבח שכל' יוסי אומ' לגנאי שכל שדמיה מועטין בניה מועטין ר>ליה<ורבנין אמרי  נהוריה  24
  רותשדמיה מועטין אינה מצויה לטמא את הטה  25

  
  
  

. נוסף בין השיטין] >ליה<: 24שורה 



  ילקוט המכירי
  קלה א' עמ; כח, תהילים קלט

  OR 9960 ,a305לונדון 
  פרשה ה

  6-10, 2-4, ד ב
  
  

  צר צורה ואינו יכול לעשות לה אחורים  ו"שבמדרש שמואל                                           9
 זזה ממקומה   צר צורה ואינהו"בש וקדם צרתני  אחור'צורה ועושה לה אחורים שנא ה צר"הב  10
  רוקמתי בתחתיות ארץ'שנא ו צר צורה אינו יכול לעשותה באפלה"שה צר צורה ומהלך ב"הב  11
  גלמי ראו עיניך  12



  ילקוט המכירי
  קמז א' עמ; ה, תהילים קנ

  OR 9960 ,a316לונדון 
  פרשה יט

  40-43, י א
  
  

  כיה" הוא מקלס להב'ב לפי"עהז וזהו ל"הבע זהו וה קום מלפני"ל הב" קום משחהו אמדרש שמואל  2
  מזמורים הללויה הללו אל בקדשו  3



  ילקוט המכירי
  קמז ב' עמ; יט, תהילים קנ

  OR 9960 ,a316לונדון 
  פרשה ד

  8-12, ג ג
  
  

   אלעזר גדול כחן של צדיקים שאין כל העולםןרמיה ביר " אמדרש שמואל                        30
 אבל הצדיקים מקלסין  יה  כל הנשמה תהלל'ה אלא בחצי השם שנא" להבכלו ומלואו מקלסין  31
  'וגו רמה קרני יי עלץ לבי ביירננו צדיקים ב יי שמחו צדיקים ב'ה בשם שלם שנאמ"להב  32



  ילקוט המכירי
  קמז ב' עמ; כ, תהילים קנ

  OR 9960 ,a316 – 316bלונדון 
  פרשה ו

  12-17, ד ב
  
  

 ןשמ                                                                                                                        32
  יכול לעשותן ושניהםלעשותן ולא צייר כשףיכול  שני דברים אינו 'ר יוחנן אמ" בר אבא בש  33
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  ילקוט המכירי
  קמז ב' עמ; כ, תהילים קנ

  OR 9960 ,a316 – 316bלונדון 
  פרשה ו

  12-17, ד ב
  
  
  
^                        ^  

  וכל קרבי את יילדוד ברכי נפשי את  'וא שדוד אומ הואלו הן הנפש והקרביןה "מקלסין להב  1
 כל הנשמה ' ה צורתו מקלסתו שנא"אבל הב  צר צורה ואין צורתו מקלסתוו"בששם קדשו   2
  תהלל יה הללויה                                    3

  


