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 מסכת מגילה דף יד/א .1

  ...ים דבורה חנה אביגיל חולדה ואסתרשרה מר ?נינהו מאן - שבע נביאות

  .תה עושה פתילות למקדשישהי ?מאי אשת לפידות '.ודבורה אשה נביאה אשת לפידות' :דכתיב – דבורה

מה תמר זה  :דבר אחר .יחודימשום  :בשלוםאמר ר' שמעון בן א ?מאי שנא תחת תומר -' תחת תומר יושבתוהיא '

 ...אף ישראל שבאותו הדור לא היה להם אלא לב אחד לאביהן שבשמים ,לב אחד אלאאין לו 

 .חולדהשמה  וחדא ,דבורהחדא שמה  .וסניין שמייהו ,תרתי נשי יהירן הויין ,לא יאה יהירותא לנשי :רב נחמן אמר

ולא אמרה  ',לאיש אמרו' :כתיב בה - חולדה  .אילו איהי לא אזלה לגביהו ',ותשלח ותקרא לברק'כתיב בה  - דבורה

 .אמרו למלך

 רבה אסתר פרשה ה מדרש .2

 :יצחק מר ר'א ?מהו בחזקה '.בחזקה ישראלוהוא לחץ את ' – ' יהושע בר אבירם אמר תרתי כתיב )שופטים ד'(ר

ודבורה ' :הה"ד )שופטים ד'( ,דבורה –ן לדבר זה מי הגו ',חזקו עלי דבריכם: ')מלאכי ג'( הה"ד ,בחירופין ובגידופין

   '.אשה נביאה אשת לפידות

 

 רבה רות פרשה א מדרש .3

 מרשנא ,שפטיואוי לדור ששופטיו צריכין לה ,אוי לדור ששפטו את שופטיהם -' בימי שפוט השופטים ויהי'

רב  ,שמגר ואהוד היו :ריב"ל אמר ,ברק ודבורה היו :רב אמר ?ומי היו '.אל שופטיהם לא שמעו וגם' :)שופטים ב'(

 .תלתא – 'השפטים' ,תרין – 'שפטים' ,חד -'שפט' ,ויעל היו וברקדבורה  :הונא אמר

 

 שמעוני שופטים פרק ד המשך סימן מב ילקוט .4

המקדש  לביתולך  ,א"ל בוא ואעשה לך פתילות .בעלה של דבורה עם הארץ היה ,אמרו  - דבי אליהו תנא

לבית  מוליךוהוא  ,והיא עושה פתילות .ותבא לחיי העולם הבא ,בין הכשרים שבהםאז יהיה חלקך  ,שבשילה

את  ממיךע"ש שהוא  -מיכאל  ,על שם שפניו דומות לברק -ברק ומיכאל ולפידות. ברק  :וג' שמות יש לו .המקדש

אורן  שיהאי כד ,והיא מתבוננת ועושה פתילות עבות ,ע"ש שאשתו עושה פתילות -לפידות , ד"א ע"ש מלאך ,עצמו

 ביהודהאף אני ארבה אורך  ,את נתכוונת להרבות אורי ,הרודב :אמר לה ,בות וכליותיבוחן ל ,והקב"ה .מרובה

 אומרהוי  ,ויבא לחיי העולם הבא ,מי זכה לו ללפידות שיהא חלקו עם הכשרים .ובירושלים כנגד י"ב שבטים

 . 'חכמות נשים בנתה ביתה' :דבורה אשתו, עליה נאמר

 

 רבה רות פתיחתא שמדר .5

 ,על ידי שנתעצלו ישראל לעשות גמול חסד ליהושע - 'עצלה תפיל תרדמה: 'ויהי בימי שפוט השופטים )משלי י"ט(

לכך הרעיבן הקב"ה מרוח  ..... "ונפש רמיה תרעב'. אותו בגבול נחלתו מצפון להר געש ויקברו'"ד )יהושע כ"ד( הה

  '.בימים ההםודבר ה' היה יקר ' :דכתיב )ש"א ג( ,הקדש

 ל'".-אשר שם ארון א, ושמואל שוכב בהיכל ה' ,טרם יכבה הים-" ונר  א :ג 'א גהפסוק בשלמותו  בשמ"*

       

 שמעוני שופטים פרק ד המשך סימן מב ילקוט .6

 ,יהושע ימש את הזקנים כל ימיברק ש :אלא אמרו ?וכי מה טיבו של ברק אצל דבורה - 'ותקרא לברק ותשלח'

בבני אדם  -לפיכך הביאוהו ונתנוהו אצל דבורה. במי הקב"ה מושיע את ישראל  ,אחר מיתתו משיושוחזר 



 ןקין בתורה בכל יום תמיד. וכי מה טיבו של שבט זבולוועוס ,ולבית המדרש ית הכנסתלב ומעריביןשמשכימין 

ונעשה  ,את יששכרמש יש ןוזבולו ,מש את יעקב אבינוינפתלי ש :אמרו – על ידיהם גדולהונפתלי שבאת תשועה 

ותשר דבורה ' :שנאמר ,חלקה לו בשירה ,והאמין בנבואתה של דבורה ,ישראל הי-באלו אכסניא. ועל שבטח ברק 

 . 'וברק

 

 שמעוני שופטים פרק ד סימן מג ילקוט .7

 . 'כי החרם תחרימם' :והיוהיכן צ  -' לך ומשכת בהר תבור ,צוה ה' אלהי ישאל הלא'

 

 ד סימן מג שמעוני שופטים פרק ילקוט .8

ונעשו  ,ועשו עצם טפלה ,שני בני אדם היו עיקר - אליה ברק אם תלכי עמי והלכתי. ר' פנחס בש"ר ראובן ויאמר

אמרי נא ' :שנאמר ,ועשה עצמו טפלה ',ויקח אברם את שרי אשתו' – אברהם היה עיקר .אברהם וברק :טפלה

כי עמי תלאם  :. ר"י אומר'אם תלכי עמי והלכתי' :דכתיב –. ברק 'ולאברם הטיב בעבורה' :וכתיב ',את אחותי

 ,אם תלכי עמי לשירה :לא אלך עמך לחצור. ר' נחמיה אומר ,ואם לא תלכי עמי לקדש ,עמך לחצור אלך ,לקדש

אפס כי לא תהיה  ,ותאמר הלוך אלך עמך'לא אלך עמך למלחמה.  ,ואם לא תלכי עמי לשירה ,למלחמהאלך עמך 

ותשר דבורה ' :שנאמר ,מה אתה סבור שתפארת שירה נמסרה לך לבדך ונעשה טפלה ,א"ל :"ר ראובןא -' תפארתך

  '.וברק

 

 : "י שופטים פרק דרש .9

שאין מקרא זה כמשמעו, ואין אלו סימני  ,ללמוד ישלפי תרגומו של יונתן  - הרמה ובין בית אל בהר אפרים בין

ה, והיא יושבת בעירה, פרנסת תהיהיו ומן המקומות האל ,יתהישה עשירה הי, אלא למדנו שאישיבתהמקום 

 .עטרות שמה

בית אל, שהוא מקום שמן, ועפר חיורי בהר  בבקעתתמרים היו לה ביריחו, וכרמים ברמה, וזיתים  - תומר תחת 

  .ומר אני שמוכרין אותה ליוצרי חרשאפרים, )תרגום( בטור מלכא, א

 

 ב  ויקרא דף יט והרז .10

אלא חד  ,ווי לדרא דלא אשתכח בהו מאן דדאין לעמא ',ישראל בעת ההיא היא שופטה את' –)שופטים ד(  דבורה

דכל גוברין דעלמא לא  ,ואמרי תושבחתא דקודשא בריך הוא ,דאשתכחי בעלמא ,נוןיאנוקבא, תא חזי תרין נשין 

שעתא  עד ההוא ,להו ברזא דחכמתאוכ -נון קראי דאמרה דבורה יוכל א...  וחנה דבורה - יימרון הכי, ומאן אינון

ובגין  ,נבואהנה רוח ידהא אוקמוה דאסתלק מ -' שקמתי אם בישראל ,דבורה שקמתי עד' :שנאמר ,גרמהדשבחת 

 '.י עורי דבורה עורי עורי דברי שירעור' :כך )שם(

 

 סוכה כז עמוד ב . 11       

שראל שלא העמיד אמר לו אין לך כל שבט ושבט מי ?והגיע חמה לסוכה אמר לו מהו שאפרוש עליה סדין ..... 

ממנו שופט הגיע חמה לחצי הסוכה אמר לו מהו שאפרוש עליה סדין אמר לו אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא 

מעשה ברב' אליעזר שעונה בענין אחר , כי לא ...] יצאו ממנו נביאים שבט יהודה ובנימין העמידו מלכים על פי נביאים 

 : רש"י    [רצה לפסוק במה שלא שמע מרבותיו 

מושיע את ישראל אותן שהיו משמת יהושע ועד שמואל שמשח שאול  .שלא העמיד שופט  'אין לך כל שבט כו

הרי מבני בלהה  ברק מקדש מנפתלילמלך יהושע מאפרים אהוד מבנימין גדעון ממנשה הרי מבני רחל שמשון מדן 

פורשים אבל עתניאל ויפתח ושמגר אבצן זה בועז מיהודה עלי מלוי תולע מיששכר אלון הזבולני מזבולן אלו מ

 .ויאיר ועבדון לא ידעתי שמות שבטיהן ומראובן ושמעון גד ואשר לא מצאתי מפורש
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