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 ספר שופטים פרק א . 1
י( ה) זִּ י ְוֶאת ַהְפרִּ ָלֲחמּו בֹו ַוַיּכּו ֶאת ַהְּכַנֲענִּ י ֶבֶזק ְבֶבֶזק ַויִּ ְמְצאּו ֶאת ֲאֹדנִּ  :ַויִּ
ְרְדפּו ַאֲחָריו ַוֹיאֲחזּו ֹאתֹו ַוְיַקְצצּו ֶאת ְבֹהנֹות ָיָדיו ( ו) י ֶבֶזק ַויִּ  :ְוַרְגָליוַוָיָנס ֲאֹדנִּ
י ּכַ ( ז) ים ַתַחת ֺשְלָחנִּ ים ָהיּו ְמַלְקטִּ ים ְבֹהנֹות ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ְמֺקָצצִּ ים ְמָלכִּ ְבעִּ י ֶבֶזק שִּ ים ַוֹיאֶמר ֲאֹדנִּ הֹהִּ י אל ַלם לִּ י ֵּכן שִּ יתִּ ֲאֶשר ָעִִּׂ

יֺאהּו ְירּוָשַלםִּ ַוָיָמת ָשם  :ַוְיבִּ
 
 ם ערך הלבנת פני -ספר כד הקמח . 2

מה ענין שהזכיר ...דיהם ורגליהם מלקטים תחת שולחנואדני בזק מלך גדול ממלכי כנען והיו שבעים מלכים מקוצצים בהונות י
הכתוב מיתתו בירושלים אלא ללמדך שכיון שהתודה והזכיר את השם יתברך בוידויו היתה מיתתו כפרה אחר שקבל דינו 

 :במדה כנגד מדה
 
 דף יא  -ספר רזא דמהימנותא  -מ משקלוב "כתבי הגרמ . 3

כלולים , ס"ה חר"ש חמ"כוחות של שמ' ת הנאחזים בע"ם מזלו"ע כוכבי"כי כל רקי, ת כי בו ניצוץ של מלכות ניתן"מלכו
א סוד כי סוד בהנות הו, [שופטים א' עי]ק שתחת שלחנו מלקטים שבעים מלכים מקוצצות בהונות ידיהם ורגליהם "י בז"באדנ
 .ק"והוא מראה הבז, ל"ס הנ"סוד חר...ה"תבונ

 
רמז לח -פרק א  -ילקוט שמעוני שופטים .  4   

ואף מלאך המות אין לו רשות בה זקנים שבה בזמן שדעתם קצה . היא לוז שבא סנחריב ולא בלבלה נבוכדנאצר ולא החריבה
. עליהם הם יוצאים חוץ לחומה והם מתים  

 
ט פרשה בראשית פרשת( וילנא) רבה בראשית. 5   
 חנינא בר חמא רבי, יונתן ורבי חנינא בר חמא רבי, מות טוב הנה מאד טוב הנה, מאיר רבי בשם ודורש יושב אלעזר בן ש"ר

... מיתה טעם לטעום שלא הראשון אדם היה ראוי אמר  
 

מ - המות חזיון/   שפ עמוד/   ב חלק/   הקודש אורות.  א5  
 ומתוך. ותעצומתם החיים תגבורת רק הוא הרי מות קוראים אדם שבני מה, שקרו היא טומאתו, שוא חזיון הוא המות

 מדאיבה בצורה הזאת החיים תגבורת את מצייר הוא הרי, בה אותו השקיע האדם לב יצר אשר, בקטנות התהומית השקיעה
. מות קוראה שהוא, ותשוכה  

 

 
 
 
 
 


