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ספר שמואל ב'

תהלים ס"ח
במ' י:לה
ַוי ְִהי בִ ְנסֹעַ הָ ָארֹן וַי ֹאמֶ ר מֹשֶ ה קּומָ ה
איְבֶ יָך וְ ָינֻסּו ְמשַׂ נ ְֶאיָך
ה' וְ ָיפֻצּו ֹ
ִמ ָפנֶיָך:
מיכה פרק א:ג-ד
כִ י ִהנה ה' יֹצא ִמ ְמקֹומֹו וְ י ַָרד וְ ָד ַרְך
עַ ל בָ מֳ תי ָא ֶרץ :וְ נָמַׂ ּסּו הֶ ָה ִרים
ַת ְח ָתיו וְ הָ עֲמָ ִקים י ְִתבַ ָקעּו ַׂכדֹונַׂג
מֹורד:
ִמפְ ני הָ אׁש כְ מַ יִם מֻ ג ִָרים בְ ָ
דברים פרק לג:כו
אין כָאל יְשֻ רּון רֹכב ׁשָ מַׂ יִם בְ עֶ זְ ֶרָך
ּובְ גַאֲ וָתֹו ְשחָ ִקים:

1. To the chief Musician, A Psalm Song of
David. 2. Let God arise, let his enemies be
scattered; let those who hate him flee before him.

(א) ל ְַמנ ֵַּ֥צחַ ְל ָד ִִ֗וד ִמזְ ֵּ֥מֹור ִ ִֽׁשיר:
ֹלהים יָפ֣ ּוצּו אֹוי ְָבָ֑יו
(ב) י ָ֣קּום ֱ֭א ִ
וְ יָנ֥ ּוסּו ְְ֝משַׂ נ ָ֗ ְָאיו ִמפָנָ ָֽיו:

;3. As smoke is driven away, so drive them away
as wax melts before the fire, so let the wicked
perish at the presence of God.

(ג) כְ ִה ְנ ֵּ֥ ֹדף עָ ִ֗ ָשן ִִּ֫ת ְנ ֵּ֥ ֹדף כְ ִה ֣מס ּ֭דֹונַׂג
י־אׁש י ֹאבְ ֵּ֥דּו ְְ֝רשָ ִ֗ ִעים ִמפְ נֵּ֥י
ִמפְ נ ָ֑
ֹלהים:
א ִ ִֽׁ

4. But let the righteous be glad; let them rejoice
before God; let them joyfully exult. 5. Sing to
God, sing praises to his name; extol him who
rides on the clouds; his name is the Lord, rejoice
before him. 6. A father to the orphans, and a
judge to the widows, is God in his holy
habitation.

יקים י ְִש ְמ ֣חּו ֱ֭ יַ ִֽׁעַ ְלצּו לִפְ נֵּ֥י
(ד) ְ ִֽׁוצַ ִד ִ֗ ִ
ֹלהים וְ י ִ ֵָּ֥שישּו בְ ִש ְמ ָ ִֽׁחה( :ה)
א ִ֗ ִ
סּלּו
ים ז ְַמ ֪רּו ִּ֫ ְש ֵּ֥מֹו ֹ֡ ֹ
אֹלה ֘
ִ ִׁ֤שירּו׀ ִֽׁל ִ
ָלרֹכ֣ב ּ֭בָ ע ֲָרבֹות בְ יָ ֵּּ֥ה ְש ִ֗מֹו וְ עִ ל ְֵּ֥זּו
תֹומים וְ ַׂדיַׂ ַּ֣֣ן דברים פרק י:יז-יח
ְלפָנָ ִֽׁיו( :ו) אֲ ִ ֣בי ְּ֭י ִ
ֹלהים
כִ י ה' אֹלהיכֶם הּוא אֹלהי הָ א ִ
ֹלהים בִ ְמ ֵּ֥עֹון ָק ְד ִֽׁשֹו:
ַׂאלְמָ נָ֑ ֹות ְ֝א ִ֗ ִ
וַאֲ דֹני הָ אֲ ֹדנִים הָ אל הַׂ ָגדֹל הַׂ גִ בֹר
ּנֹורא אֲ שֶ ר ל ֹא יִשָ א ָפנִים וְ ל ֹא
וְ הַׂ ָ
י ִַקח שֹחַ ד :עֹשֶ ה ִמ ְׁשפַׂט יָתֹום
וְ ַׂאלְמָ נָה וְ אֹהב גר ל ֶָתת לֹו לֶ חֶ ם
וְ ִש ְמלָה:

;7. God gives the lonely ones a home to dwell in
he leads out the prisoners to prosperity; but the
rebellious dwell in a parched land.8. O God,
when you went forth before your people, when
you marched through the wilderness; Selah; 9.
The earth shook, the heavens dropped at the
presence of God; even Sinai itself was moved at
the presence of God, the God of Israel.

ידים׀ ִ֗ ַבי ְָתה
ֹושיב ְי ִח ִִ֨
ֹלהים׀ מ֮ ִ ִׁ֤
(ז) א ִ ִׁ֤
מֹוציא ּ֭אֲ ִס ִירים בַ כֹושָ ֑רֹות ַ ֵּ֥אְך
ִ֣
יחה( :ח)
ְ֝סֹורֲ ִ ִ֗רים שָ כְ נֵּ֥ ּו צְ ִח ָ ִֽׁ
אתָך ִלפְ נ֣י עַ ֶ ֑מָך ְבצַׂ עְ ְדָך
ֱֹֽלהים בְּ֭ צ ְ
א ִ֗ ִ
ימֹון ֶ ִֽׁסלָ ה( :ט) ֶ ֶ֤א ֶרץ ָר ָ֨ ָע ָׁשה׀
יש ֣
ִ ִֽׁב ִ
ַׂאף־ׁשָ ַׂ ֣מ ִים נ ְָטפּו ִמפְ נ֪י א ִֹּ֫ל ִ ֵּ֥הים ֶז֥ה
ִש ָר ָֽאל:
ֹלהי י ְ
ֹלהים אֱ ֥
ִסינַׂ ָ֑י ִמפְ נ֥י ְ֝אֱ ָ֗ ִ
ֹלהים
(י) גֶ ֣שֶ ם ְֱ֭נדָ בֹות ָת ִנ֣יף א ִ ֑
ְתּה( :יא)
נַחֲ ל ְָתָךֵּ֥ ְ֝ ְונִ ל ִ֗ ְָאה ַא ָ ֵּ֥תה כִֽׁ ֹו ַננ ָ ִֽׁ
בּו־בּ֑ה ָ ִׁ֤ת ִ ֵּ֥כין ְבטֹובָ ְתָךָ֖
חַ י ְָתָךֵּ֥ יָ ְִֽׁש ָ
א ֶמר
ֹלהים( :יב) אֲ דֹנָ ֵּ֥י י ִֶתן־ ֑ ֹ
לֶעָ נִ ֣י א ִ ִֽׁ
ְ֝ ַׂ ָֽה ְמבַׂ ְש ָ֗רֹות צָ ָבֵּ֥א ָ ִֽׁרב:
(יג) מַׂ לְכ֣י צְּ֭ בָ אֹות ִיד ֹ֣דּון ִיד ֹ֑דּון ּו ְנ ַות
ְ֝ ִ֗בַ יִת ְתחַ ּלֵּ֥ק שָ ָ ִֽׁלל:
ם־ת ְשכְ בּון֘ בֵּ֪ין ְׁש ַַׂ֫פ ָ ֥תיִם ַכנְפ֣י
(יד) ִ ִֽׁא ִ
יה
רֹות ָ
יֱ֭ ֹונָה נ ְֶח ָפ֣ה בַ ֶכ֑סֶ ף ְ֝ ְו ֶא ְב ִ֗ ֶ
יר ְק ַרֵּ֥ק חָ ִֽׁרּוץ( :טו) ְב ָ֮פרִׁ֤ש ַש ַּ֓ ַדי
ִ ִֽׁב ַ
ְמ ָל ִ ִׁ֤֮כים ִ֗ ָבּה ַת ְשלֵּ֥ג בְ צַ ְל ִֽׁמֹון:

!16. O mighty mountain! O Mountain of Bashan
O many peaked mountain! O Mountain of
Bashan! 17. Why do look with envy, O many
peaked mountain, at the mountain which God
desired for his abode? Truly the Lord will dwell
there forever. 18. The chariots of God are twice

ׁשן ַ ֵּ֥הר
ֹלהים הַׂ ר־בָ ָ ָ֑
ר־א ִ
(טז) הַ ֱ֭
ׁשן( :יז) ָל ִָׁ֤מה׀
ְַׂ֝גבְ נֻ ָ֗ ִּנים הַׂ ר־בָ ָ ָֽ
ְ ִֽׁת ַרצְ דּון֘ הָ ִ ֪רים ג ְַׂב ַֻ֫נּנִ ֥ים הָ ִ֗ ָהר ָח ַׂ ֣מד
קֹוִ֗ק יִ ְש ֵֹּ֥כן
ֹלהים ל ְִשבְ ֑תֹו ַאף־ ְְ֝י ָ
אֱ ִ ֣

10. You, O God, sent a plentiful rain, to
strengthen your inheritance, when it languished.
11. Your flock found a dwelling in it; you, O
God, have prepared of your goodness for the
poor. 12. The Lord gives the word; great is the
company of those who bear the tidings.
13. Kings of armies flee, they flee; and she who
dwells in the house divides the booty.
14. Though you lie among the sheep folds you
shall shine like the wings of a dove covered with
silver, and her pinions with yellow gold. 15.
When the Almighty scattered kings in it, snow
fell in Zalmon.

תהלים פרק קמו:ו-ט
עֹשֶ ה שָ מַ יִם ו ָָא ֶרץ ֶאת הַ יָם וְ ֶאת כָל
אֲ שֶ ר בָ ם הַ שֹמר א ֶמת לְעֹולָם :עֹשֶ ה
ֲשּוקים נֹתן לֶחֶ ם ל ְָרעבִ ים
ִמ ְשפָט ָלע ִ
סּורים :ה' פֹקחַ עִ וְ ִרים
ה' מַׂ ִתיר אֲ ִ
יקים:
ה' זֹקף כְ פּופִ ים ה' אֹהב צַ ִד ִ
ה' שֹמר ֶאת ג ִרים יָתֹום וְ ַׂאלְ מָ נָה
יְעֹודד וְ דֶ ֶרְך ְרשָ עִ ים יְעַ ּות:
שופטים פרק ה:ד-ה
אתָך ִמשעִ יר בְ צַׂ עְ ְדָך ִמ ְשדה
ה' בְ צ ְ
אדֹום ֶא ֶרץ ָרעָ ׁשָ ה גַם ׁשָ מַׂ יִם נָטָ פּו
גַם עָ בִ ים נ ְָטפּו מָ יִם :הָ ִרים נָזְ לּו
ִמפְ ני ה' זֶה ִסינַׂי ִמפְ ני ה' אֱ ֹלהי
ִי ְש ָראל:
ישעיהו מ:ט
עַ ל הַ ר ָגבֹהַ ֲעלִי לְָך ְמבַׂ שֶ ֶרת צִ יֹון
ימי בַ כֹחַ קֹולְך ְמבַׂ שֶ ֶרת יְרּוׁשָ ָל ִם
הָ ִר ִ
יר ִאי ִא ְמ ִרי לְעָ רי
ימי ַאל ִת ָ
הָ ִר ִ
יְהּודָ ה ִהנה אֹלהיכֶם:
ּו ְנוַת בַ יִת – עם ישראל – מחלק את
השלל!!
שופטים ה
(טז) לָמָ ה יָשַ בְ ָת בין הַׂ ִמ ְׁשפְ ַׂתיִם
ל ְִשמֹעַ ְש ִרקֹות עֲדָ ִרים לִפְ לַגֹות
ְראּובן גְ דֹולִים ִח ְקרי לב:
בראשית מט:יד
יִשָ שכָר חֲ מֹר
הַׂ ִמ ְׁשפְ ָתיִם:
עי' מל"ב פ"ו – רבים אשר אתנו
מאשר אתם
• רכב = כרובים ,מרכבה
עי' מדרשי חז"ל על מעמד הר סיני
• מדרש תנחומא במ' ז'
ג ֶָרם

רֹבץ

בין
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•
•

ֹלהים ִרב ַׂ ֹ֣תיִם
ִ ִ֗  (יח) ֶ ֶ֤רכֶב א:לָנֶ ִֽׁצַ ח
:ק ֶדש
ֹ ִֽׁ ַַאלְפ֣י ִשנ ָ ְ֑אן אֲ דֹנָ ֵּ֥י ְ֝ ִ֗בָ ם ִסינַ ֵּ֥י ב

ָ ִׁ֤ית לַמָ ִ֨רֹום׀ ָ ֮ש ִ ִׁ֤ב
ָ (יט) ָ֮ע ִל
 מתרוצצים כל ההרים של- ית ִ֗ ֶש ִבי במדרש
!ל ַ ָ֣ק ְח ָת ֱ֭מַ ָתנֹות בָ ָא ָד֑ם וְ ַ ֵּ֥אף ְ֝ס ְֹור ִ ִ֗רים א"י ואומרים עלי תינתן התורה
ִֽׁ ִ ל ְִש ִֹׁ֤כן׀ ָ֬ ָיּה א
? (כ) ָב ִׁ֣֤רּוְך אֲ ֹדנָי֘ מי נמצא שם:ֹלהים
נּו
ת
ָ֬
ָשּוע
י
ִֽׁ
ְ
ל
א
ִׁ֤
ה
֮
ָ
נּו
ִָ֗ס־ל
יִׁ֤ ֹום׀ יֵּ֥ ֹום יַ ִֽׁע ֲָמ
• הר תבור
ִׁ֤אל
֘ (כא) ָ ִׁ֤ה ֣אל׀ ָלנּו:ֶ ִֽׁסלָה
יקֹוֵּ֥ק אֲ דֹנָ ֑י ְ֝לַ ִ֗ ָמ ֶות • הר הכרמל
ִ מֹושעֵּ֥ ֹות וְ ל
ָ ִּ֫ ְ ִֽׁל
ֹלהים יִ ְמ ַח ֘ץ • בשן
ִ ִ֗  (כב) ַאְך־א:תֹוצָ ִֽׁאֹות
קד ש ָע֑ר ְ֝ ִמ ְת ַה ִּ֗לְך
ֹ ֵּ֥ אי ְָבֵּ֥יו ָק ְד
ֹ ִּ֫ ִׁ֤ר ֹאש
שן ג' ההרים של א"י שעליהם היתה
֣ ָ ָ (כג) ָא ַ ֣מר ֱ֭אֲ ֹדנָי ִמב:בַ אֲ שָ ָ ִֽׁמיו
! (כד) התגלות השכינה מעין הר סיני:ָא ִ ֑שיב ְ֝ ָא ִ֗ ִשיב ִ ִֽׁמ ְמצֻלֵּ֥ ֹות יָ ִֽׁם
ְמעַ ן׀ ִ ִֽׁת ְמ ַ ֵּ֥חץ ַרגְ ל ְִָ֗ך ְִּ֫ב ָדֵּ֥ם ל ְֵּ֥שֹון • הכרמל – סיפור של אליהו
ִׁ֤ ַ ל
'• בשן (חרמון) –אצל דוד (תה
:אי ִ ְֵּ֥בים ִמנִֽׁהּו
ֹ כְ ל ֶָב֑יָך מ
)ס"ח
תבור – סיפור של ברק
!ודבורה

֑ ִ יכֹותיָך א
֣ ֶ ִ(כה) ָר ֣אּו הֲ ל
• ֹלהים

) (כו:ק ֶדש
ֹ ִֽׁ ַהֲ ִל֮יכִׁ֤ ֹות א ִ ָ֖לי מַ ְל ִ ֣כי ב
ִק ְד ֣מּו ֱ֭שָ ִרים ַא ַ ֣חר נֹגְ ִנ֑ים ְב ֵּ֥תֹוְך
 כמו שהקב"ה ירד על הר: (כז) ֱ֭ ְ ִֽׁב ַמ ְקהלֹות פשט:ְ֝ ֲעל ִָ֗מֹות תֹופפִֽׁ ֹות
–  וכמו שירד על הר תבור,ֹלהים ְְ֝יק ָֹוִ֗ק ִמ ְמ ֵּ֥קֹור סיני
֑ ִ בָ ְרכ֣ ּו א
!שם בִ ְני ִ֨ ִָמן׀ צָ ֹ֡ ִעיר הוא ירד גם על הר הבשן
ִׁ֤ ָ ) (כח:י ְִש ָר ִֽׁאל
ר ִֹ֗דם שָ ר֣י ְֱ֭יהּודָ ה ִרגְ מָ ָ ֑תם ָשרֵּ֥י
:זְְ֝ ב ִֻ֗לּון שָ רֵּ֥י נַפְ ָת ִ ִֽׁלי
)לו-(כט
אחרי ההתגלות בבשן – חוזר
ההתגלות לירושלים! למקום
 היציאה.הקבוע של ההתגלות
.היתה זמנית

כו:דברים לג
אין כָאל יְשֻ רּון רֹכב ׁשָ מַׂ יִם בְ עֶ זְ ֶרָך
:ּובְ גַאֲ וָתֹו ְׁשחָ ִקים
סא:תהלים עח
:ַויִתן ל ְַשבִ י עֻזֹו וְ ִתפְ ַא ְרתֹו בְ יַד צָ ר
ח:תהלים קלב
קּומָ ה ה' ל ְִמנּוחָ ֶתָך ַא ָתה וַׂאֲ רֹון
:ֻעזֶָך

עּוז֥ה
ָ
ֹלהיָך ַֻ֫עזֶ ֥ ַָּ֣ך
ֶ ִ֗ (כט) צִ ּוָ ֵּ֥ה א
 (ל) ּ֭ ָֽמהי ָכלֶָך:ֹלהים ְ֝ ִ֗זּו ָפ ַ ֵּ֥על ְָת ָ ִּֽׁלנּו
ִ֑ א
:יֹובילּו ְמ ָל ִ ֣כים ָ ִֽׁשי
ָ֖ ִ ִׁ֤עַׂ ל־יְרּוׁשָ ָלִִָָ֑֑ם לְָך
ירים׀
ִ֨ ִ (לא) גְ ִ֨ ַער חַ יַ ֪ת ָק ֹ֡ ֶנה ע ֲַדִׁ֤ת ַא ִב
י־כ ֶ֑סף
ָ בְ עֶ גְ ָ֬לי עַ ִ֗ ִמים ִמ ְת ַרפֵּ֥ס בְ ַרצ
) (לב:בִ זַ ֵּ֥ר ְ֝עַ ִ֗ ִמים ְק ָר ֵּ֥בֹות י ְֶח ָ ִֽׁפצּו
יֶא ָ ֣תיּו ֱ֭חַ ְשמַ נִ ים ִמנִ ֣י ִמצְ ָ ֑ריִם ֵּ֥כּוש
 (לג) ַמ ְמלְ ֣כֹות:אֹלהים
ִֽׁ ִ ָת ִ ֵּ֥ריץ ְָ֝י ִ֗ ָדיו ל
אֹלהים ז ְַמ ָ֖רּו אֲ דֹנָ ֣י
֑ ִ ֱ֭הָ ָא ֶרץ ִ ֣שירּו ל
י־ק ֶדם
ָ֑ ֶ  (לד) ּ֭ ָלרֹכב בִ ְׁש ֣מי ְׁשמ:ֶ ִֽׁסלָה
 (לה) ְתנֵּ֥ ּו ָֹ֗עז:ֵּ֥הן ִי ֵּ֥תן בְְ֝ קֹולֹו ֣קֹול ָֹֽעז
אֹל ִ ֵּ֥הים ַ ִֽׁעל־י ְִש ָר ֵּ֥אל גַאֲ ו ָ֑תֹו ְ֝ ְועֻזָ֗ ֹו
ִּ֫ ִֽׁל
ֹלהים
ִ ִ֗ ֹורֵּ֥א א
ָ ִׁ֤ (לו) נ:בַׂ ְשחָ ִ ָֽקים
ִ ִֽׁמ ִמ ְק ִּ֫ ָד ֶ ֵּ֥שיָך ִׁ֤אל י ְִש ָר ִ֗אל ִׁ֤הּוא נ ִֹ֨תן׀
:ֹלהים
ִֽׁ ִ ֹעז וְ ַת ֲעצ ֵֻּ֥מֹות ל ִ֗ ָָעם בָ ֵּ֥רּוְך א

ten thousand, thousands upon thousands; the
Lord is among them, as in Sinai, in the holy
place.
19. You have ascended on high, you have led
captivity captive; you have received gifts from
men; from the rebellious also, that the Lord God
might dwell among them. 20. Blessed be the
Lord, who daily bears our burden, the God of our
salvation. Selah. 21. He who is our God is the
God of salvation; and to God the Lord belong the
issues of death. 22. But God will strike the head
of his enemies, and the hairy scalp of him who
still goes on in his trespasses. 23. The Lord said,
I will bring them back from Bashan, I will bring
them back from the depths of the sea; 24. That
your foot may be dipped in the blood of your
enemies, and the tongue of your dogs may have
their portion from the enemy.
25. They have seen your processions, O God; the
processions of my God, my King, in the
sanctuary. 26. The singers went before, the
players on instruments followed after; among
them were the young women beating
tambourines.
27. Bless God in the
congregations, the Lord, from the fountain of
Israel. 28. There is Benjamin, the youngest,
leading them, the princes of Judah and their
council, the princes of Zebulun, and the princes
of Naphtali.
29. Your God has commanded your strength;
strengthen, O God, that which you have done for
us. 30. Because of your temple at Jerusalem
kings bring presents to you. 31. Rebuke the
beast of the reed grass, the herd of bulls, with the
calves of the peoples, who seek to ingratiate
themselves with pieces of silver; scatter the
peoples who delight in war. 32. Princes shall
come from Egypt; Kush shall soon stretch out
her hands to God. 33. Sing to God, you
kingdoms of the earth; O sing praises to the
Lord; Selah; 34. To him who rides upon the
heavens of heavens, which are of old; behold, he
sends out his voice, a mighty voice. 35. Ascribe
strength to God; his majesty is over Israel, and
his strength is in the clouds. 36. O God, you are
awesome from your holy places; the God of
Israel is he who gives strength and power to his
people. Blessed be God.

