
 רביעי חדר המדרשבית
 יללינעק אהרוןמאת

 ז"ל אליעזר בר כוביה לר' מוכלקח
על

 ע"ה אבינו יעקבברכת

 בניו ואת יוסף את שבירך לאחר בניו, אל יעקב ויקראא(
 מהו לכם' ואגידה האספו ויאמר האחים לשארקרא

 המו תאסף ואחר שים יטבעת תמנר פ"א י'ב )במדבד כסוהמהרו האם~
 הטהרו להם אמר הטצורע. ואסף המקום אל ידו ונשא י"א( ה')מ"ב

 לגלות בקש הימים' באחרית אתכם יקרא אשר את לכםואגירה
 השכינה את שראה כיון שכינה עליו ננלה מיד הקץ אתלהם

 חשודין אנו כלום וכי לו אטרו ייחורו על אותם טצווההתחיל
 ה' ישראל שסע אותנו טצווה שאתה השם ייחוד עללפניך

  הוא ענה מיד מרבר,  אבינו  בישראל ר'( ו'  )רברים אחד ה'אלהינו
 שלשה אטרו הם ועד: לעולם מלכותו כבוד נטם ברוךבלחש
 שאטרו, אבינו יעקב כנוד משום בלחש בקולן ולא בלחשמלות
 והוא בפסחים( )ועיקרו אמרו שלא משה כבוד משום בקולולא
  נהנו לפיכך השבפים כנגד עשר שנים הכל טלות ששהענה

 . בשכטל"ו כק"ש לוטרישראל
 יעקב ברכת זו ושמעו יעקב, בני ושמעו הקבצוב(
 משה ברכת זאת אביכם ישראל אל ושטעו זו, פרשהאבינו
 הברכה וזאת א'( ל"ג )דברים ומנאמר הברכה וזאת פריטתרבינו
 * מותו לפני ישראל בני את האלהים איש מיטה ברךאשר
 שהרי ישראל אביכם נרכת על שבשמים אביכם שהמכים ם, כ י נא

 פעטים ב' ושמעו ד"א . אבינו יעקנ כרכת טעין רבינו משהברכת
 . הברכות שטעו הקנפוריניןשמעו
 כחי * לכהונה בכור לנחלה בכור אתה, נכורי ראובןנ(

 ממקרה אפי' אוני וראשית הטפה טתשטיש כחי אונייוראשית
 שנים ושבע שנה שבעים בן אומר שלום בן לוי ו' ד"א .לילה
 אבותינו של שבחן ללמדך קרי ראה לא ועדיין אבינו יעקבהיה
 ראוי לו אטר עז, ויתר שאת יתר בהםהקב'ה* נחר חנם על לאכי
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 והמלכות, הכהונה הבכורה אחיך על יותר חלקים נ' לימול לךהיה
 שנומש הכהונה זו עז יתר ' שנים מי שגומל בכורה זו שאתיתר
 לכם נתן ואותה שנאסר כהונה זו יצאת יתר ד"א * מתנותכעד

 את אהרן וייטא הפסוק מן ראיה מביא ונתנחומא ]בב"רלשאת
 עז ויתן י'( ב' )יט"א שנאמר מלכות זו עז יתר ' מ'([ )ויקראידיו

 ליהודה* ומלכות ללוי וכהונה ליוסף בכורה ניתנה ועתהלמלכו
 ל ממך יטממלו למה כך וכל תותרי אל כמים פחזד(
 יחסוץ יטלפנינו במקרא י"ז מ' )א"ב כמו וטפחזת לפיכתרים
 ננגע, ילא נתקיטה כלומר ארז כמו זננו יספח יחפה(תטורת
 כמו בנתוז יורדק מיטקין יטאר ?טהרי בזרחווז ארצה הנגריםוכמים
 ונראץ ממנו ניטפכין וטהן בכלי ניטאי וריח והדביט ההלבה"ן
 כל כך ממת יטנשפכק נכלי ניטארים אינם הנהר אל המיםאבל
 שועי לבלבל כדי אביך' משכבי עלית כי הבערת.כעמך
 יצועה על והועךבה בלהה את אבית יעקב הביא רחל ?דמתה,טמון
 שפחתה נם אלא לאמי צרה היתה אמי שאחות דיי לא ראובןאמר
 שלשה חללת אז לו אמר לפיכך יצועה' ובלבל עמד לאמי צרהתהא
 עלה אלא נאסר לא עלית עלה, יצועה עסקי על הללוכתרים
 ג'( יעט )שמות בו ומכתוב רבינו משה שיבא עד רפואה לוואין
 יעמדו אלה י"ג( כ"ז )דברים שכתוב שכיון האלהים אל עלהומשה
 ארור כ'( יטם )שם ואסרו ואשר נד ראיבן עיבל בהד הקללהעל

 לא שבם יטל אביהם ראובן כי הכל ידעו אביו אשת עםשוכב
 עשה ולא ישראל )ישורון( וישמע אביו, פילגש בלהה אתשכב
 בני ויהיו עם הענין צירף אלא הפסוקים כל כדרך נקודותבו

 כיוצא עון, מאותו צדיק איתו היה שנקי ללמדך עשר שניםיעקב
 הצובאות הנשים ישכבון אשר כ"ב( ב' )הי"א אומר אתהבדבר
 אלא שותקין והן ישראל נשי את שוכבין ופנחס חפניאפשר
 ומעלה בעליהן עם לישכב מתאחרות והיו קיניהן אתששהו
 ניתנה לא כמהתורה להודיעך , שכבום כאילו הכתובעליהן

 ולאק לדרחט לחכמים אלא הכתוב מסרה ילאלמיפטין
 אופניהם על דבורים דברים נאות מדר"טות ולתקן אותןולחקור
 ושן יחדו צדקו אמת ה' פקטפמי "( "מ )תהלים וטנא' מהלק"מ
 החפא מן פחדת נומריקק ליטק כמים פחז ד"א . מקרא עוקרטקרא
 חמאת בך מתר שלא , תותר אל כמט תפילתך, זרחהחיליתה
 עלהיטבחך עלה יצועי חללת אז אנד מיטכבי ית שעואלפ
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 מידם* ויצילהו ראובן וישמע כ"א( ל"ז )שמות שנא' אחיךבהצלת
 בכעס* אחים בעצה אחים ומאם, מאב אחים, ולוי שמעוןה(
 מכורין. לסכין יוני בלשון קורין שכן מכירותיהם' חמםכלי
 וכנה כגתו גנתו כמו משמשין ונ' כ' מנורותיהם מכירותיהםד"א
 מנורותי בארץ כלומר וגנה פי' פיז( פ' )תהלים יטינך גמעהאשר
 העיר כל חמור בן שכם חמא שאם שכם בעלי להרוג חמסעשו
 . חמאתמה

 קרה ויקח דכתיב קרח מעשה זה נסשי' תבא אל במודםי(
 יעקב.  בן לומר ליעקב הכתוב  ייחסו ולא לוי בן קהת בן יצהרבן

 לובמקראיטלפממ )"טלה"ד כמו כבודי תחד אלובקהלם
 אב בית נש.א זמרי במעיטה יטהרי בקבורה אתם תחד אללא(

 ייטבי אלו איש, הרנו באפם כי יעקב. נתייחם ולאלהטמעתי
 כלשק חומה 'טהרי העל חומת זה יטור, עקרו וברצונםשכם*
 "פ( ל"ו )בראשית יטנא' אסף זה צהר עקרו ד"א עתר.ארמי
 יטמעק אלו בא הלי החלומות בעל הנה אחע אל ט אייאמרו
 לאסור הסף לקח לא במצרים יטהרי לדבר וראיה אחים וטנקראוולוי
 שמעץ את מאתם תקח כ'ד( מ"ב )שם יטנא' ק"טמעון אלאאותו
 יטקו את האחד ויפתח כ"( שם (Dr וכחיב לעימהם' אותוהאסור

 בפי כמפו לו ושמו שמעון לשם נותר כי יחיד שנשאר לויזה
 . לבהלו כדיאטתהתו
 ו יטהל מאביהם עצה נמלו יטלא עזי כי אפם ארור"
 כעסם וארור קשתה כי ועברתם חשר. בן יטכס אתלהרוג
 מחיים העולם אק יחדיו אלו היטבטים יטל יהיו ואם קיטתהכי

 ולף יטמעון מ"טבמ 'טיהע ב"טראל ואמיצם ביעקב אחלקםאלא;
 עוסקין שיהו מדרשות ונבתי כנמיות בבתי ומשכימיםמלמדים
 י"ג( פ' )תהלים כמו עז כי אפם ארור ד"א יתכבשון. אוליבתורה

 תקמן. עברתם ותתמעפ אפם תתבצר כלומר דרך עיברי כ5וארוה
 בא"י מקומות כב' חלק לו נתנו לשמעון יטהרי ביעקב,אחלקם

 בישראל. נפוצים עיר מ"ח אלא נחלה לו אין לויוכן
 שהודת על הודאה שטו יהודה אחיך, יודוך אתה יהיהח(
 כן על ה' את אודה המעם לטה( כ"מ )בראשית שנאי אמולאה
 בוש ולא תמר במעשה הודה בעצמו והוא יהודה שמוקראה
 תטר את והצלת האטת על הודית אתה כלומר יודוך אתהלפיכך

 שעמדו היה וכן עליהמי מלך שאתה אחיך יודוך ולפי'מלישרוף
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 מן שלשים. הרי יהודעה כמנין ונשיאימ מלכים שלשיםממנו
 )שם שנא' היה נשיא אבינו ואברהם דורות מ"ו שלמה עדאברהם
 יהורה ויעקב יצחק אברהם בתוכנוי אתה אלהים נשיא ה'(כ"כ
 ושלטה' יוד ישי עובד בועז שלמון נחשון עטינדב רם חצרוןפרץ
 אסא אביה רחבעם ט"ו יכניה נלוח עד שלמה ומן ט"ו.הרי

 טנשה יחזקיהו אחז יותם עזריה ואמציה יואש יהורםיהישפט
 פיט )תהלים שנא' בירח מלכות נמשלה לכך יכניה יאשיהואמון
  ועור יום מ'ו עד ומתגבר עולה שהוא כשם עולם יכון כירחל"ח(
 ט"ו שלמה ער אנרהם מן כך יום מ"ו ער מעט מעט ומתכסהחוור
 יהודה. מלך יהויכין בימי הראשון הגלות עד ט"ו ואילךוסיכן
 והמאורות לכפן רביעי ויהודה שלשים יהודה חשבון עילהולכך
 שנא' במאורות יהודה מלכות נמשלה לפיכך ננראו הרביעיביום

 בלא לעולם אפשר שאי כשם נגדי כשמש וסמאו ל"ז( שם)שם
 שם עולם ברית כי דוד זרע בלא לעולם אפשר אי כךמאורות

 לו  אשמר  לעולם  כ"ט(  שם  )טים  ואומר  ושמורה, בכל ערוכהלו
 נשבעתי אחת ל"ו( פ"מ )שם ואומר , לו נאמנת ובריתיחסדי
 וסופו ד' שמו תחלת דוד מפרים וד4 עשרים שם על דוידלדוד
 יודוך אתה יהודה נקרא לכך לבטן רביעי יהודה שהיה לפיד'

  רור ושירי דוד בית למלכות בחר שה' טורים ישראל שכלאחיך
1

 את ה' קדוש אהרן לקח ולפיכך הנאמנים דוד וחסדיהפעולים 1
 רכתיב  לנימיאים ראש  שהוא  נחשון  אחות עטינדב בתאלישבע
 בן נחשון קרבנו את הראשון ביום המקריב ויהי  י"ב( ו')במרביו
 באחיו נגר יהודה כי ב'(  ה' א' )דה"י ואומר יהורה למטהעמינדב
 דוד' בית למלכות ברית נכרתה כך לכהונה ברית שנכרתהוכשם
 )שופטים כתיב יהושע טות אחרי וכן בראשונה. נוסע יהודהודגל
 ולא יעלה יהודה ה' ויאמר בתחלה הכנעני אל לנו יעלה  מי א'(א'

 לכך דור בן בשלמה אם כי בירושלים בית לו לבנות ה'בהר
 הבור מן יוסף את הציל יהודה * אחיך יורוך אתה יהודהנאמר
 תמר את הציל ונם אחיו, אל יהורה  ויאמר ב"ו( ל"ז )כראשיתשנא'
 בת והיא תאומים מעוברת שהיתה האש מן וזרח פרץ בניהושני

 כ"ד( ל"ת )שם ואומר בטעיה הוולדות צורת נגטרה וככר חדישיםנ'
 בניה ושני היא נשרפת היתה יהודה שהודה לולא ותשרףהוציאוה
 הבור מן שהציל יוסף תחת אריות מגוב דניאל את הבסה הציללפיכך
 * וזרח ופרץ תמר תחת טאש טכבשן ועזריה  מישאל הגניהוניצלו
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 ' לאלפים חטר נוצר שכר מקפח שאינו אלהינו שםישתכח
 יודוך אתה יהודה נאסר לכך שני בית ייסד שאלתיאל בןוזרונבל
 "פ( שם )שם ישי מגזע  חטר  ויצא א'( י"א )ישעיה לעיל וגםאחיך*
 )ירטיה ואומר הטשיח מלך זה ידרשו נוים אליו עמים לנם עוטראשר
 את וענדו פ'( ל' )ירמיה ואומר צדיק צמח לדוד והקיטותי ח'(כ'נ
 שהוא המשיח סלך זה להם אקים אשר מלכם דוד ואת אלהיהםה'

 אתה יהודה ד"א * אחיך יודוך אתה יהודה נאמר לכך יהודהמזרע
 אחיו את טוכיח אבינו יעקב שהיה יהודה שראה שכיון אחיךיודוך
 טעשה ועל שכם מעשה על ולוי שמעון בלהה מעשה עלראובן
 שהרייוסף

 ראוני
 כתיב השפחות נני הצילו ויהודה להצילו ביקש

 ולוי שפעון אלא זלמה בני ואת בלהה בני את נער והואבהן
 על יוכיחני שטא אטר יהודה פני נתכרכמו מיד להירגובעצה
 התחיל יהודה סני שנתכרכמו אבינו יעקב שראה כיון תטרטעשה
 הקב"ה לפני וידוע נלוי אחיך יודוך אתה יהודה לו אמרלפייסו
 לניהנם אחיך נפרדו ושלא דמים משפיכות יוסף את הצלתשאתה
 יהודים יהודה שם על יקראו ישראל שכל אחיך יודוךלפיכר
 וכה"א העורף כננד יד -ההיא הקיטת זה אויבך. בעורףידך
 כתובה היא הלא קיטת יתרה בני ללמד אאמר "ח( א' )"רבבדוד
 בו ומכתוב ספר בראשית במפר כתובה היא והיכן הישר, ספרעל

 )במדבר אמר בלעם וכן ויעקב ויצחק אכרהס מעשה הישריםמעשה
 אויביך בעורף ידך רמיזא והיכן ישרים מ"ת נמשי תמות י'(כ'נ
 י קשת זה אומר הוי העורף כנגד יד שהיא מלחמה הואאיזה

 מי שאג אריה כל, ספני יירא שלא יהודה, אריה נורמ(
 אל משומו יחיה מי או י המשיח מל זה ח'( נ' יירא.,עסוםלא

 ב' )יואל יכילנו ומי מאוד ונורא ה' יום נדוש כי כ"ג( כיד)כמדבר
 פרף שאסרתי עון טאותו אתה מסולק עליתן בני ממרף *י"א(
 יטנפו לנא לעתיד יקיטנה מי כארי רבץ כרע עסף.פרף

 כיד( כ"נ )במדבר נכר, אל עמו ואץ ינתנו בדד ה' י"ב' ליב)דברים
 לו ייטתחח המשיח מלך נימי יתניטא, וכארי יקום כלביא עםהן

 דור ובית כדוד ההוא ביום הנכשל והיח ח'( י'ב )זכריה וכתיבגוים'
 מלכם ויעבור י"ג( ב' )מיכה וכתיב למניהם, ה' כמלאךכאלהים,
 * בראשם וה'למניהם

 כסו "טכיהורה מופרים אלו מיהודה' יטבע יסורלא
 עשבי אלו רנל~ו, מכין וטחוקק מומר. בקטבם )כמסר(מו"טכים
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 לו שי סי' שילה' יבא כי עד לישראל* הלכות שמוריןיעבץ
 שנאמר דוד בן למשיח דורונות להניא העולם אומותשעתידין
 טלכי י'( עעב )תהלים ואומר שי, יובל ההוא בעת ז'( י"ח)ישעיה
 שעתיד עמים, יקהת ולו וגו'* ישיבו מנחה וא.יםתרשיש
 לו וישתחוו י"א( ע"ב )תהלים שנא' אוה"ע של שיניהםלהקהות

 ואוטר , יעבדוהו[ שלפנינו ]במקרא יאשרוהו נוים כל מלכיםכל
 ושע, ימית שפתיו  וברוח פיו  בשבט ארץ  והכה ד'( י"א)ישעיה
 כי עד ישראל* נדחי ואסף לגוים נם ונשא יעב( שם )שםואומר
 )דניאל זש"ה שילה ע"א ובשילתה' כמו ננו יבא כי עד שילהיבא
 ושלשים מאות שלש אלף לימים ויגיע המחכה אשרי יעב(י'ב

 הוא והפרפ הכלל והוא אלף בברכתו אבינו יעקב רמזווחמשה
 אסתיר הסתר ואנכי י'( ל"א )דברים רבינו משה רמזו וכןשל"ה
 דאסתיר א' כי וחמש ושלשים מאות שלש אלף ההוא ביוםפני
 ויגיע המחכה אשרי ופירשהו דניאל ובא עיקר הסתירה כימפל
 מועד עידן ופלג עידנין עידן והם וע"ה מאות ושלש אלףלימים
 הצרה ימי יהיו שבהם ומחצה שנים שלש יהיו מממרים וחציסועדים
 )מלאכי נאמר זה ועל אימתי יודע איני התחלתם אבל יושעומטנו

 * יבוא פתאום שילה יבא כי זש"ה היכלו אל יבוא פתאום א'(נ'

 נ' )צפניה וכה"א נביאים להקת כענין יקהל לשון יקהת לומרויש
 ולעבדו ה' בשם כלם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהסוך אז כימ'(
 . אחדשכם

 )צויר שנא' כענין יקבץ כסו אסרי '(' עירה לנפן אסרייא(
 ישראל זה גסן פי' קרי עירה , ברהמים אסור מלך ו'( ז'השירים
 בירושלים לעירו אותם יקבץ מ'( פ' )תהלים תסיע מטצריםנפן

 יענ' ישראל אלו אתונו בני ולשורקה צבאות, ה' עירשנקראה
 בית יבנו המה אתונו בני שורק, נפעתיך ואנכי כ"א( ב')ירמיה
 הוא ביאה לשון האיתון שער י"ד( )מ' ביחזקאל כתוב שכןקדשו
 ביין ם ב כ הטשיח, לימות אותה ויבנו לירושלים ישראלשיבואו
 מספר סרושנ,חס היונ' הסתר הנה . הזה הפסוק בפי דעתי אחוה : אהרן אמר-(

 הטור אחת שפעם ולזכרון לאות ג:ו.פליא נסלע הקוקה המור שתמונת ל-ח ג' שלוכספר
 העסיס למדו שהה דסעשו nro1 שרות לעשות אשג הזה דגמן והרכה נפן ומענם' מעל'אכל

 כמו היתה ולשרקה לנפן החמור אטיות פירותיהם. להרבות במז'ורית הנפזיםלזמוי
 ע"ה אמנו יעקב אמר ולכך נזול נשפע ה"ן ועשיית הגפן צמיחת על וטליצה משלוהנראה

 בחלקו. רב יין של.הודה כלומר אתתו כני ולשרקה ע.יה לנפןאסרי



 ג4
 אתכם והושעתי כ"פ( ל"ו )יחזקאל שנא' צאתם כל יכבסלבושו,
 כ' )שה"ש שנא' יין שנקראת לתורה רמז ביין מומאותיכסימכל
 )ישעיה שנא' ירושלים תתלחש לבושו היין, בית אל הביאניד'(
 ככלה* ותקשרם תלבשי כעדי כולם כי צבאות ה' אני חי יח(מ"פ
 בארום לעשות הקב"ה שעתיד נקמות אלו לבושו ביין כבסד"א
 ענבים ונדם וגו" מאדום בא זה מי א'( ס"נ ,ישעיהשנא'
 שנ' בגוים לעשות הקב"ה שעתיד נקמות אלו כסותה במו ה ת וס

 ויו וגו' אתי איש אין ומעמים לבדי דרכתי פורה נ'( מ"ג)ישעיה
 שיבוא ע"ש אדום נקראת לכך אגאלתי מלבושי וכל בגדי עלנצחם
 ב"ה הקדוש שעתיד בצרה ונקראת באדום נקמה ויעשה ואדוםצח

 * בנת וידרכום הענבים יבצרו כאשר אותהלבצור

 כרמיהם מרוב ישראל הרי יתאדטו ןי י י מ מ י נ י ע חכלילייב(
 הצאן טן יתלבנו והנבעות ב ל ח ם ם י נ י ש ן ב ל ו המשיח'בימות
 והגבעות עסיס ההרים ימפו ההוא ביום והיה י"ח( ד' )יואלזכה"א
 העדיפים* נחל את והשקה יצא ה' מבית ומעין חלב )הרים(תלכנה
 מתאיך מצחק היא ארמי לשון ישראל את ישמח עינים חכליליד"א
 בעין עין ח'( נ"ב )ישעיה שנא' השכינה את ישראל שיראיבזמן
 ה' פי כי יחדו בשר כל וראו ה'( מ' )שם וכתיב ציון, ה' בשוביראו

 בסה השוחק שכל פינו שחוק שיטלא טהלב שינים ולבןדבר.
 ימלא אז ב'( קכ"ו )תהלים אומר הוא tDta אותו נראות, שיניומלא
 עם לעשות הי הגדיל בנוים יאמרו אז רנה ולשוננו פינושהוק
 .אלה

 בספינה ויורד תגר שיהא ישכון, ימים לחוף זבולוןיג(
 שהיה יששכר של פיו לתוך ונותן טביא שהיה לפי מחורהוטביא
 זבולון יצאלטלא ליששכר קידם יעקב הקדימו לפיכך בתורהעוסק
 י"ח( ל"ג )דברים אטר רבינו משה וכן בתורה עוסק יששכראין
 יעקב של ברכתו שמעין באוהלך ויששכר בצאתך זבולוןישטח
 )קהלת נחכטתו שלמה אטר לפיכך רכינו טשה של ברכתוהוא
 עץ י"ח( נ' )משלי ואומר הכסף בצל החכמה בצל כי י"ב(ז'

 צידון, על וירכתו מאשר*  ותומכיה בה למחזיקים ההאחיים
 ליששכר. ונותן המזונות צד שיהא צידון זכר לטה * צידון עדכמו

 אפיקי עצמיו י"ח( מ' )איוב כמו , ם ר ג ר 1 מ ח יששכריד(
 כך העצם את שובר שהחמור כשם , ברזל כטמיל גרטיונחושה
 ל'נ( י"ב )דה"א שנא' בהלכה ישראל כל ועיבר יששכר שלשבמו



6אב

 אחיהם ישראל יעשה מה לדעת לעתים בינה יודעי יששכרומבני
 יששכר. של שבמו של סנהדראות ראשי מאתים אלומאתים
 בהם שנא' בישראל תורה יטהרביצו המשפתים' ביןרובע
 וגו'. שפתים בין תשכבון אם י"ר( מ"ח)תהלים
 כי י"ר( ג' )טשלי שנא' תורה זו ב' 1 פ י כ ה ח 1 נ ט ויראמו(

 יסלק יטבחו זו נעמה, כי הארץ ואת כסף. מסחר מחרהמוב
 לסבול: יטכסו וים נעים* כי לסמו שרו נס קל"ה )תהלהגב'
 וממובלים נתורה אלופים י"ד( קם"ד )תהלים מטובלים נואלופ
 מסובליןבטצות

 ביסוריי
 חשבון סיני זה למם ד, ב ו ע ם מ ל י ה י ו *

 זו לחם ישבע אדטתו עובד י"א( י"ב )משלי , עובד ק"ל. כזהזה
 העובד. שנת מתוקה י"א( ה' )קהלת ואומרתורה

 ישראל את ששפט מנוח בן שטשון זה י עטו ידין דןמז(
 שבטי ששפע י ל א ר ש י י מ ב ש ד ח א כ . פלשתים מיגוהושיעם
 אינו ה " יטהקב כיסם אחד, נקרא ב"ה יטהקד"ט כאחד"טראל
 את  שופט תה שמשק כך מדאי יותר ישראל עלטפריח
 מאי מומה במס' רבותינו אסרו צן עליהם ממריח היה ולאקטראל
 אטר נא ופקדני נא זכרני אלהים ה' כ"ח( פ"ז )שוספיםדכתיב
 שופפ שה"תי יטנה עשרים לי זכור רבש"ע הקב"ה לפניוממשון

 . למקום ממקום סקל לי העבר מהם לאחד אמרתי ולא ישראלאת
 נוקם זה נחש מה שמשון זה דרך, עלי נחש דן יהייז(
 לי ע ן ו פ י ם ש )לפיכך(* לפלשתים ונומר נוקם שטשון אףונוטר
 פלשתים. על חימה מלא שמשון אף כעם מלא השסיפון מהארח,

 מ', זערה)עהממים אחור, רוכבו וימול סוס עקביהנויטך
 הפרשףם ירך על עסק ופי' רבה סכה ירך על יטוק אותם ויךחץ
 . הרגיםעם

 יטל נבורתו יעקב יטראה כיק ה'י קייתי ליטועוזךיח(
 את לההטיע החל  יטיטמיטק לפי ה,  קוער ל"טועתך אטר,טמיטק
 להושיע יחל והוא ה'( י"נ )שופפים שנא' פלשתים מידישראל
 אותיות עשרה שתים קויתי לישועתך פלשתים' מיד ישראלאת
 עלו ששם ד'( קכ"ב )תהלים זשאה"כ , שבמים עשר שניםכנגד

 . לישראל עדות יה שבמיושבטים
 יהושע בימי הירדן את שעברו אלו , ינודנו נדוד נדיפ(
tNJffאל וגו' עברו הצבא חלוצי אלף כארבעים . י"ג ד' )יהושע 
 צבא חלוצי אלף כארבעים שלפנינו( בכתוב יריחוערבות



 יההטע בירכם כן יטאחר עקב, ינד והוא הירדן* אתעברו
 וטומר זל( "שם ןטם  וגו' יהויטע ויביכם ר( ב"ב  ~הושע יטנא' זרו1

 בזהב הכנטוש מאוד רב ובמקנה לאהליכם עובו רבים בנכסיםאליהם
 * אטחינם גגם אועיכם יטלל חלקו רנות ובמטטלות ובברזלענחיטת

 דוד 21ינ(י עקב יגד והוא יהו"טע בימי היה זה ינודנו גדוד גדד"א
 דוד אל הבאים ואלה א'( י"ב א' )ד"ה הימים בדברי כתובשכן

 החיל גנדורי מדברה למצר דוד אל נבדלו הגדי ומן וגו'לצקלג
 וכמנבאים סניהם אריה ופני ורומח צנה ערכי למלחמה הצבאאנשי
 הקמן לריאד; אהד הצבא ראשי גד מבני אלה לטהר ההריםעל

 מראשון בחודרם הירדן את עברו אשר הם אלה לאלףיהנדול
 ולמעגב, למזרח הענקים כל את ויבריחו גדותיו כל על טמלאוהוא

 ובמשחה חטמן מספיקין שהיו , 1 ם ח ל ה נ ט ש מאשרכ(
 הוא ו אעטר. כל ולא מאשר כתוב ולכן היה אשר בשבסשהכרמל
 De "ביי 4~ינצי(ך* היה נחלתו בגבול וטהרי סלך, מעדנייוצן
 'יממה החנם"לצי הגורל ויצא כ"ד( י"מ )יהושע דכתיב מלךמעדני
 . אשרנם

 עבותן קלימנטללהלרוץ*כא(נפתליאילהיטלוח"יטהיו
 * הנדבש טתוקים נפתלי שנם של לשונם ותהיה , ר פ ש י ר םא

 יעקב 4שר2 לקבור כשבאו ממש נפתלי על ז"ל אסרו הנדה:דברי
 לאה 2714 קברות אתה לו אומר שהיה לעככ עשו עמדכמערה
 יעקב וכבנר נשאר חלקי אם כי בה חלק לך אין לאשתךבסערה
 בארץ היי כריותי אשר ה'( נ' )בראשית שנ' ממנו חלקו קנהאבינו
 השמר להבישו נסתלי שקפץ עד מכירה אלא ?ו נריה ואיןכנען
 מובאי וכשראה חריט היה רן בן הושם . מטצרים מערהשל

 ומלקבור
 שתי ובגדייו ראשו את והתיז צואריו על ביריו דקרו וסיר יעקבאת
 ושמח נקמיר: ויאה עיניו ומתח אבינו יעקב של ממתו עלעיניו
 בדם ירדז"ן פעמיו נקם חזה כי צדיק ישמח י"א, נ"ה )תהליםשנע
 כ"ז )בר144טטיו2 שאמרה רבקה נבואת נתקיימה שעה באותההרשע,
 יחצניהם מרדו שלא שאע"ם אחד יום שניכם גם אשכל לטהמיה(
 . אחד ביום עיניהם נקברו אחדביום

 נשעמש "טפי אמר עי4 עלי פורת בן יוסף פורת בןכב(
 הרע "גיז יטאין מלמד עין עלי ואפרם, מנשה 'סם על פזרתבן

 עלי ז-ש4ש * עין עולי אלא עץ עלי תקרי אל עםף, יטל בזרעו"הלס
 ה" י"ז מהו"ט"צ: "טנאמר הנובע כמעץ ורבה פרה "טבמו עדהאעץ



 יוסף בני וידברו מ"ו( י"ר שם )שם וכתוב עשרה מנשה חבליויפלו
 אני רב עם אחד וגורל אחד חלק לי נתת מדוע לאמר יהושעאת
 עלה אתה רב עם אם יהושע אליהם ויאמר ה' ברכני כה אשרעד
 ישלופ שלא כדי ביערים עצמיכם החביאו להם אמר היערהלך
 שנא' יוסף של בזרעו שולם הרע עין אין לו אמרו הרע עיןבכם

 יגהץ יטור, עלי צעדה בנות עיף עלי פורת בן עמף פורתבן
 יטהרכיבו בנטעה יוסף את  לראות החומה על צוערות מלכיםבנתז
 מהן* באהת עיניו נתן ולא המוטנה במרכבתאוזו

 חצים בעלי וייטממוהו אחעי אלו ונובה תמררוהוכס
 ל" )ברעוטעז דכתיב ולא יטטעקאלו

 להמיתו* אותו ויתנכלו י"ח,
 ויהי ילא( ל"מ )נראדטית זש"ה קיטונו, באיונן זעטנב ונר(
 באותה אייט' ואץ מלאכתו לעוטות הביתה עסף תבא הזהכהיום
 לו אסר נחלק אבע יעקב דמות וניאוצה עליו יצרו נתגבר"טעה
 רצונך עמהם ואתה היטהם אנף על יטיהקקו אחיך עתירקעסף

 לאיתנה. קטתו "טשב מלמד סתו ק באיתן ותיטב מיד מהם,טתמחה
 מידי צמרתו. מבק זרעו 'טנתפזרו מלסד ידיה זרועיויפוזו
 ייטראל' אכן רועה סיטם יעקב. טאבירתזכחת יעקבאביר
 טמותס מ  עחטה "1 בא  רמות דכתיכ ישראל כאכן חקוק עךחאכדי
 עסף יטל שותו זה קשתו באיתן "יטב ד"א האחת. האבןעל

 לו "בעמרה יעקנ אביר סידי רב, מפז "א, "ם )תהלים כמורפוע
 "סף כך זשחע לו יכלו לא אבע וטיעקב "טכיטם יעקב "טל זזכו
 יוסף שהרי בן אכ ' ישראל אבן רועה משם * אחיו לו יוכלולא

 אביו. בית ואת אחיו ואת אביוכלכל
 עזרתך היתה אביך מאל כלומר ' ך ר ז ע י 1 ך י נ א מאלכה(
 די ואמר לצרותי די שאמר סי שדי ואת מעתה גםויעזרך

 ה'. ברכני כה אשר עד י"ר( י"ז )יהושע וכה"א ך' יברכ ולצרותיך
 שנאטר יעקב את יצחק שבירך ברכה היא ל ע מ ם י מ ש ת כ רב

 שדים: ברנות השמימי טפל האלהים לך ויתן כ"ח( כ"ז)בראשית
 אבות זכות זו שדים ד"א נניס. אלו ורחם מזונות אלו שרים ס' ח רו

 אטהות זכית זו ורחם כנדגלות ושרי חוסה אני י'( ח' )שה"שזכה"א
 זה הורי' ברכווג על נכרו יעקכ, זה אביך, ברכטזכה
 ההיין לעולם, שמדת זה עולם, גבעות תאות עדיצחק,
 הדר עמף עתמכר 'טמשעה אחיה נזיר ולקדקד יומףלראיט
 ער עמי ו"טכיו בנטתו ע"נ( מ"ג )בראערה. יטנאמר הין טןעצמו
 . הוא  ולא יין עטתו לא השןאותו



ze~
 כך חופף הזאב טה וחזק גדול שבם יפוףי זאב בנימיןכז(

 בני נשבעו אשר השבועה טפני נשים חופפים היו בנימיןגני
 וחפפתם כ"א( כ"א )שופפים וכתיב לנניטין אשד נותן ארורישראל
 עמלק' את יטהכה ק"ט בן 'טאול זה עד, יאכל בבקרלכם.

 אסתר ותעש בס ח' יטנאעאסתו מרככי זה יטלל יחלקולערב
 'טחר יטל תמיד זח עד יאכל בבקר ד"א * המן מת על טרדכיאת

 היה המזבח שהרי ' הערבים בע יטל תמיד זה 'טלל יחלקולערב
 י'ב( ל'נ )דברים לבנימין אטר רבינו משה וכן בנימין שלבחלקו
 . עליו לבמח ישכון ה'ידיד

 ולא סחות לא עיטרן יטנים יקטראל יטנפי אלה כלכח(
 וזאפ הקטהם* אבני האפודועל אכני על וקים ח 'טהע כיטםעתר
 טלעות האלו הברמת אימתי להם אמר אביהם' להם דבראיטר
 ל'נ )דברש יטנא' הענע בזה אתכם ויברך  ירון ההבא בזמןלכם
 ר יט א ירט א ם ת ו א ך ר ב וי . מקטה ברך אוטר הברכה חאתאץ

  בגבורתו יהודה את ת,לשמרך מה אותם בירךכברכתו
 ולה יטל בקלותה נפתלי ואת יטור קטל בכחו  יוסף  ואת יה אשל
 יטחלק ולפי וטחים כולם אותם ויברך וע"ל מזה גדול יטזהז*טמר
 יהו לא יכול חפים ולנפתלי שעורים ליהודה ונתן הארץ אתלהם

 הכליל אותם ברך כברכתו אשר איש ת"ל אלו משל אלואוכלים
 . לכולםהברכה
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