פרק ה' :שירת דבורה
שופטים ה
וב ָרק ֶבן ֲא ִבינ ַֹעם ַבּיֹום ַההוא ֵלאמֹר:
בֹורה ָ
ַת ַשר ְּד ָ
(א) ו ָ
ַדב ָעם ָברֲכו יְּ קֹוָק:
(ב) ִב ְּפר ַֹע ְּפ ָרעֹות ְּביִ ְּש ָר ֵאל ְּב ִה ְּתנ ֵ
ַמר ַליקֹוָק ֱאל ֵֹהי יִ ְּש ָר ֵאל:
ירה ֲאז ֵ
ָאש ָ
(ג) ִש ְּמעו ְּמ ָל ִכים ַה ֲא ִזינו ר ְֹּזנִ ים ָאנ ִֹכי ַליקֹוָק ָאנ ִֹכי ִ
ָטפו ָמיִ ם:
ָטפו גַם ָע ִבים נ ְּ
את ָך ִמ ֵש ִעיר ְּב ַצ ְּע ְּד ָך ִמ ְּש ֵדה ֱאדֹום ֶא ֶרץ ָר ָע ָשה גַם ָש ַמיִ ם נ ָ
(ד) יְּ קֹוָק ְּב ֵצ ְּ
(ה) ָה ִרים נ ְָּזלו ִמ ְּפנֵי יְּ קֹוָק זֶה ִסינַי ִמ ְּפנֵי יְּ קֹוָק ֱאל ֵֹהי יִ ְּש ָר ֵאל:
ֲק ְּל ַקּלֹות:
ֵלכו ֳא ָרחֹות ע ַ
ָעל ָח ְּדלו ֳא ָרחֹות וְּ ה ְֹּל ֵכי נְּ ִתיבֹות י ְּ
ימי י ֵ
ימי ַש ְּמגַר ֶבן ֲענָת ִב ֵ
(ו) ִב ֵ
בֹורה ַש ַק ְּמ ִתי ֵאם ְּביִ ְּש ָר ֵאל:
(ז) ָח ְּדלו ְּפ ָרזֹון ְּביִ ְּש ָר ֵאל ָח ֵדּלו ַעד ַש ַק ְּמ ִתי ְּד ָ
ַאר ָב ִעים ֶא ֶלף ְּביִ ְּש ָר ֵאל:
ֵר ֶאה ָור ַֹמח ְּב ְּ
(ח) יִ ְּב ַחר ֱאל ִֹהים ֲח ָד ִשים ָאז ָל ֶחם ְּש ָע ִרים ָמגֵן ִאם י ָ
ַד ִבים ָב ָעם ָברֲכו יְּ קֹוָק:
חֹוק ֵקי יִ ְּש ָר ֵאל ַה ִמ ְּתנ ְּ
(ט) ִל ִבי ְּל ְּ
(י) ר ְֹּכ ֵבי ֲאתֹנֹות ְּצחֹרֹות י ְֹּש ֵבי ַעל ִמ ִדין וְּ ה ְֹּל ֵכי ַעל ֶד ֶר ְּך ִשיחו:
ָרדו
ַאבים ָשם יְּ ַתּנו ִצ ְּדקֹות יְּ קֹוָק ִצ ְּדקֹת ִפ ְּרזֹנֹו ְּביִ ְּש ָר ֵאל ָאז י ְּ
(יא) ִמקֹול ְּמ ַח ְּצ ִצים ֵבין ַמ ְּש ִ
ַל ְּש ָע ִרים ַעם יְּ קֹוָק:
וש ֵבה ֶש ְּביְּ ָך ֶבן ֲא ִבינ ַֹעם:
עורי ַד ְּב ִרי ִשיר קום ָב ָרק ֲ
עורי ִ
בֹורה ִ
עורי ְּד ָ
עורי ִ
(יב) ִ
בֹורים:
ירים ָעם יְּ קֹוָק יְּ ַרד ִלי ַב ִג ִ
ַאד ִ
(יג) ָאז יְּ ַרד ָש ִריד ְּל ִ
ומ ְּזבולֺן
ָרדו ְּמח ְֹּק ִקים ִ
יך ִמּנִ י ָמ ִכיר י ְּ
ֲמ ֶמ ָ
ָמין ַבע ָ
יך ִבנְּ י ִ
ַאח ֶר ָ
ֲמ ֵלק ֲ
(יד) ִמּנִ י ֶא ְּפ ַריִ ם ָש ְּר ָשם ַבע ָ
מ ְֹּש ִכים ְּב ֵש ֶבט ס ֵֹפר:
אובן ְּגד ִֹלים ִח ְּק ֵקי
שכר ֵכן ָב ָרק ָב ֵע ֶמק ֺש ַּלח ְּב ַר ְּג ָליו ִב ְּפ ַלגֹות ְּר ֵ
שכר ִעם ְּדב ָֹרה וְּ יִ ָש ָ
(טו) וְּ ָש ַרי ְּביִ ָש ָ
ֵלב:
דֹולים ִח ְּק ֵרי ֵלב:
אובן ְּג ִ
ֲד ִרים ִל ְּפ ַלגֹות ְּר ֵ
ָש ְּב ָת ֵבין ַה ִמ ְּש ְּפ ַתיִ ם ִל ְּשמ ַֹע ְּש ִרקֹות ע ָ
(טז) ָל ָמה י ַ
ַמים וְּ ַעל ִמ ְּפ ָר ָציו יִ ְּשכֹון:
ָשב ְּלחֹוף י ִ
ָאשר י ַ
ַר ֵדן ָש ֵכן וְּ ָדן ָל ָמה יָגור ֳאנִ ּיֹות ֵ
(יז) ִג ְּל ָעד ְּב ֵע ֶבר ַהּי ְּ
רֹומי ָש ֶדה:
ַפ ָת ִלי ַעל ְּמ ֵ
ַפשֹו ָלמות וְּ נ ְּ
(יח) ְּזבֺלון ַעם ֵח ֵרף נ ְּ
ַך ַעל ֵמי ְּמ ִגדֹו ֶב ַצע ֶכ ֶסף לֹא ָל ָקחו:
ַען ְּב ַת ְּענ ְּ
(יט) ָבאו ְּמ ָל ִכים נִ ְּל ָחמו ָאז נִ ְּל ֲחמו ַמ ְּל ֵכי ְּכנ ַ
יס ָרא:
ּלֹותם נִ ְּל ֲחמו ִעם ִס ְּ
כֹוכ ִבים ִמ ְּמ ִס ָ
(כ) ִמן ָש ַמיִ ם נִ ְּל ָחמו ַה ָ
ַפ ִשי עֹז:
ַחל ִקישֹון ִת ְּד ְּר ִכי נ ְּ
דומים נ ַ
ַחל ְּק ִ
ַחל ִקישֹון ְּג ָר ָפם נ ַ
(כא) נ ַ
יריו:
ַאב ָ
(כב) ָאז ָה ְּלמו ִע ְּק ֵבי סוס ִמ ַד ֲהרֹות ַד ֲהרֹות ִ
יה ִכי לֹא ָבאו ְּל ֶע ְּז ַרת יְּ קֹוָק ְּל ֶע ְּז ַרת יְּ קֹוָק
ַאך יְּ קֹוָק אֹרו ָארֹור י ְֹּש ֶב ָ
ָאמר ַמ ְּל ְּ
(כג) אֹורו ֵמרֹוז ַ
בֹורים:
ַב ִג ִ
ָשים ָבא ֶֹהל ְּתב ָֹר ְּך:
ָעל ֵא ֶשת ֶח ֶבר ַה ֵקינִ י ִמּנ ִ
ָשים י ֵ
(כד) ְּתב ַֹר ְּך ִמּנ ִ
יבה ֶח ְּמָאה:
ירים ִה ְּק ִר ָ
ַאד ִ
ָתנָה ְּב ֵס ֶפל ִ
(כה) ַמיִ ם ָשַאל ָח ָלב נ ָ
ומ ֲח ָצה וְּ ָח ְּל ָפה
יס ָרא ָמ ֲח ָקה רֹאשֹו ָ
ֲמ ִלים וְּ ָה ְּל ָמה ִס ְּ
ימינָה ְּל ַה ְּלמות ע ֵ
ָתד ִת ְּש ַל ְּחנָה וִ ִ
ָדה ַלּי ֵ
(כו) י ָ
ַר ָקתֹו:
ָפל ָשדוד:
ָפל ַב ֲא ֶשר ָכ ַרע ָשם נ ַ
יה ָכ ַרע נ ָ
ָפל ָש ָכב ֵבין ַר ְּג ֶל ָ
יה ָכ ַרע נ ַ
(כז) ֵבין ַר ְּג ֶל ָ
דוע ֶא ֱחרו
דוע ב ֵֹשש ִר ְּכבֹו ָלבֹוא ַמ ַ
יס ָרא ְּב ַעד ָה ֶא ְּשנָב ַמ ַ
ַבב ֵאם ִס ְּ
ַתי ֵ
(כח) ְּב ַעד ַה ַחּלֹון נִ ְּש ְּק ָפה ו ְּ
בֹותיו:
ֲמי ַמ ְּר ְּכ ָ
ַפע ֵ
יה ָלה:
יה ַת ֲענֶיּנָה ַאף ִהיא ָת ִשיב ֲא ָמ ֶר ָ
רֹות ָ
(כט) ַח ְּכמֹות ָש ֶ
יס ָרא ְּש ַלל ְּצ ָב ִעים
ֶבר ְּש ַלל ְּצ ָב ִעים ְּל ִס ְּ
(ל) ֲהלֹא יִ ְּמ ְּצאו יְּ ַח ְּּלקו ָש ָלל ַר ַחם ַר ֲח ָמ ַתיִ ם ְּלרֹאש ג ֶ
ארי ָש ָלל:
ִר ְּק ָמה ֶצ ַבע ִר ְּק ָמ ַתיִ ם ְּל ַצוְּ ֵ
ַאר ָב ִעים ָשנָה:
ָארץ ְּ
ַת ְּשקֹט ָה ֶ
ֺרתֹו ו ִ
ֹה ָביו ְּכ ֵצאת ַה ֶש ֶמש ִב ְּגב ָ
יך יְּ קֹוָק וְּ א ֲ
ֹאבדו ָכל אֹויְּ ֶב ָ
(לא) ֵכן י ְּ
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שופטים ה
וב ָרק ֶבן ֲא ִבינ ַֹעם ַבּיֹום ַההוא ֵלאמֹר:
בֹורה ָ
ַּת ַּשר ְּד ָּ
(א) ו ָּ
ַּדב ָּעם ָברֲכו יְּ קֹוָק:
(ב) ִב ְּפר ַֹע ְּפ ָרעֹות ְּביִ ְּש ָר ֵאל ְּב ִה ְּתנ ֵּ
ַמר ַליקֹוָק ֱאל ֵֹהי יִ ְּש ָר ֵאל:
ירה ֲאז ֵ
ָאש ָּ
(ג) ִש ְּמעו ְּמ ָל ִכים ַה ֲא ִזינו ר ְֹּזנִ ים ָאנ ִֹּכי ַּליקֹּוָּק ָאנ ִֹּכי ִ
ָטפו ָמיִ ם:
ָטפו גַם ָע ִבים נ ְּ
את ָך ִמ ֵש ִעיר ְּב ַצ ְּע ְּד ָך ִמ ְּש ֵדה ֱאדֹום ֶא ֶרץ ָר ָע ָשה גַם ָש ַמיִ ם נ ָ
(ד) ְּיקֹּוָּק ְּב ֵצ ְּ
(ה) ָה ִרים נ ְָּזלו ִמ ְּפנֵי יְּ קֹוָק זֶה ִסינַי ִמ ְּפנֵי יְּ קֹוָק ֱאל ֵֹהי יִ ְּש ָר ֵאל:
ֲק ְּל ַקּלֹות:
ֵלכו ֳא ָרחֹות ע ַ
ָּעל ָח ְּדלו ֳא ָרחֹות וְּ ה ְֹּל ֵכי נְּ ִתיבֹות י ְּ
ימי י ֵּ
ימי ַּש ְּמגַּר ֶּבן עֲנָּת ִב ֵ
(ו) ִב ֵּ
בֹורה ַש ַק ְּמ ִתי ֵּאם ְּב ִי ְּש ָּר ֵּאל:
(ז) ָח ְּדלו ְּפ ָרזֹון ְּביִ ְּש ָר ֵאל ָח ֵדּלו ַּעד ַּש ַּק ְּמ ִתי ְּד ָּ
ַאר ָב ִעים ֶא ֶלף ְּביִ ְּש ָר ֵאל:
ֵר ֶאה ָור ַֹמח ְּב ְּ
(ח) יִ ְּב ַחר ֱאל ִֹהים ֲח ָד ִשים ָאז ָל ֶחם ְּש ָע ִרים ָמגֵן ִאם י ָ
ַּד ִבים ָּב ָּעם ָברֲכו יְּ קֹוָק:
חֹוק ֵּקי ִי ְּש ָּר ֵּאל ַּה ִמ ְּתנ ְּ
(ט) ִל ִבי ְּל ְּ
(י) ר ְֹּכ ֵבי ֲאתֹנֹות ְּצחֹרֹות י ְֹּש ֵבי ַעל ִמ ִדין וְּ ה ְֹּל ֵכי ַעל ֶד ֶר ְּך ִשיחו:
ָרדו
ַאבים ָשם יְּ ַתּנו ִצ ְּדקֹות ְּיקֹּוָּק ִצ ְּדקֹת ִפ ְּרזֹנֹו ְּביִ ְּש ָר ֵאל ָאז י ְּ
(יא) ִמקֹול ְּמ ַח ְּצ ִצים ֵבין ַמ ְּש ִ
ַל ְּש ָע ִרים ַעם יְּ קֹוָק:
וש ֵבה ֶש ְּביְּ ָך ֶבן ֲא ִבינ ַֹעם:
עורי ַד ְּב ִרי ִשיר קּום ָּב ָּרק ֲ
עורי ִ
בֹורה ִ
עּורי ְּד ָּ
עּורי ִ
(יב) ִ
בֹורים:
ירים ָּעם יְּ קֹוָק יְּ ַרד ִלי ַב ִג ִ
ַאד ִ
(יג) ָאז יְּ ַרד ָש ִריד ְּל ִ
ּומ ְּזבּולֺּן
ָרדו ְּמח ְֹּק ִקים ִ
יך ִמּנִ י ָּמ ִכיר י ְּ
ֲמ ֶמ ָ
ָּמין ַבע ָ
יך ִב ְּני ִ
ַאח ֶר ָ
ֲמ ֵלק ֲ
(יד) ִמּנִ י ֶּא ְּפ ַּר ִים ָש ְּר ָשם ַבע ָ
מ ְֹּש ִכים ְּב ֵש ֶבט ס ֵֹפר:
אּובן ְּגד ִֹלים
שכר ֵכן ָּב ָּרק ָב ֵע ֶמק ֺש ַּלח ְּב ַר ְּג ָליו ִב ְּפ ַלגֹות ְּר ֵּ
שכר ִעם ְּדב ָֹּּרה ִוְּי ָּש ָּ
(טו) וְּ ָש ַרי ְּב ִי ָּש ָּ
ִח ְּק ֵקי ֵלב:
דֹולים ִח ְּק ֵרי ֵלב:
אּובן ְּג ִ
ֲד ִרים ִל ְּפ ַלגֹות ְּר ֵּ
ָש ְּב ָת ֵבין ַה ִמ ְּש ְּפ ַתיִ ם ִל ְּשמ ַֹע ְּש ִרקֹות ע ָ
(טז) ָל ָמה י ַ
ַמים וְּ ַעל ִמ ְּפ ָר ָציו יִ ְּשכֹון:
ָשב ְּלחֹוף י ִ
ָאשר י ַ
ַר ֵדן ָש ֵכן וְּ ָּדן ָל ָמה יָגור ֳאנִ ּיֹות ֵּ
(יז) ִג ְּל ָּעד ְּב ֵע ֶבר ַהּי ְּ
רֹומי ָש ֶדה:
ַּפ ָּת ִלי ַעל ְּמ ֵ
ַפשֹו ָלמות וְּנ ְּ
(יח) ְּזבֺּלּון ַעם ֵח ֵרף נ ְּ
ַך ַעל ֵמי ְּמ ִגדֹו ֶב ַצע ֶכ ֶסף לֹא ָל ָקחו:
ַען ְּב ַת ְּענ ְּ
(יט) ָבאו ְּמ ָל ִכים נִ ְּל ָחמו ָאז נִ ְּל ֲחמו ַמ ְּל ֵכי ְּכנ ַ
יס ָרא:
ּלֹותם נִ ְּל ֲחמו ִעם ִס ְּ
כֹוכ ִבים ִמ ְּמ ִס ָ
(כ) ִמן ָּש ַּמ ִים ִנ ְּל ָּחמּו ַה ָ
ַפ ִשי עֹז:
ַחל ִקישֹון ִת ְּד ְּר ִכי נ ְּ
דומים נ ַ
ַחל ְּק ִ
ַּחל ִקישֹון ְּג ָר ָפם נ ַ
(כא) נ ַּ
יריו:
ַאב ָ
(כב) ָאז ָה ְּלמו ִע ְּק ֵבי סוס ִמ ַד ֲהרֹות ַד ֲהרֹות ִ
יה ִכי לֹא ָבאו ְּל ֶע ְּז ַרת יְּ קֹוָק ְּל ֶע ְּז ַרת יְּ קֹוָק
ַאך יְּ קֹוָק אֹרו ָארֹור י ְֹּש ֶב ָ
ָאמר ַמ ְּל ְּ
(כג) אֹורּו ֵּמרֹוז ַ
בֹורים:
ַב ִג ִ
ָשים ָבא ֶֹהל ְּתב ָֹר ְּך:
ָּעל ֵא ֶשת ֶח ֶבר ַה ֵקינִ י ִמּנ ִ
ָּשים י ֵּ
(כד) ְּתב ַֹּּר ְּך ִמנ ִ
יבה ֶח ְּמָאה:
ירים ִה ְּק ִר ָ
ַאד ִ
ָתנָה ְּב ֵס ֶפל ִ
(כה) ַמיִ ם ָשַאל ָח ָלב נ ָ
ומ ֲח ָצה וְּ ָח ְּל ָפה
יס ָרא ָמ ֲח ָקה רֹאשֹו ָ
ֲמ ִלים וְּ ָה ְּל ָמה ִס ְּ
ימינָה ְּל ַה ְּלמות ע ֵ
ָתד ִת ְּש ַל ְּחנָה וִ ִ
ָדה ַלּי ֵ
(כו) י ָ
ַר ָקתֹו:
ָפל ָשדוד:
ָפל ַב ֲא ֶשר ָכ ַרע ָשם נ ַ
יה ָכ ַרע נ ָ
ָפל ָש ָכב ֵבין ַר ְּג ֶל ָ
יה ָכ ַרע נ ַ
(כז) ֵבין ַר ְּג ֶל ָ
דוע ֶא ֱחרו
דוע ב ֵֹשש ִר ְּכבֹו ָלבֹוא ַמ ַ
יס ָּרא ְּב ַעד ָה ֶא ְּשנָב ַמ ַ
ַבב ֵּאם ִס ְּ
ַתי ֵ
(כח) ְּב ַעד ַה ַחּלֹון נִ ְּש ְּק ָפה ו ְּ
בֹותיו:
ֲמי ַמ ְּר ְּכ ָ
ַפע ֵ
יה ָלה:
יה ַת ֲענֶיּנָה ַאף ִהיא ָת ִשיב ֲא ָמ ֶר ָ
רֹות ָּ
(כט) ַּח ְּכמֹות ָּש ֶּ
יס ָרא ְּש ַלל ְּצ ָב ִעים
ֶבר ְּש ַלל ְּצ ָב ִעים ְּל ִס ְּ
(ל) ֲהלֹא יִ ְּמ ְּצאו יְּ ַח ְּּלקו ָש ָלל ַר ַחם ַר ֲח ָמ ַתיִ ם ְּלרֹאש ג ֶ
ארי ָש ָלל:
ִר ְּק ָמה ֶצ ַבע ִר ְּק ָמ ַתיִ ם ְּל ַצוְּ ֵ
ַאר ָב ִעים ָשנָה:
ָארץ ְּ
ַת ְּשקֹט ָה ֶ
ֺרתֹו ו ִ
ֹּה ָּביו ְּכ ֵצאת ַה ֶש ֶמש ִב ְּגב ָ
יך יְּ קֹוָק וְּ א ֲ
אֹוי ֶּב ָּ
ֹאבדו ָכל ְּ
(לא) ֵכן י ְּ
תלמוד בבלי מסכת פסחים דף סו עמוד ב
אמר רב יהודה אמר רב :כל המתיהר ,אם חכם הוא -
חכמתו מסתלקת ממנו ,אם נביא הוא  -נבואתו מסתלקת
ממנו .אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו  -מהלל .דאמר
מר :התחיל מקנטרן בדברים .וקאמר להו :הלכה זו
שמעתי ושכחתי .אם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו -
מדבורה ,דכתיב +שופטים הָ +ח ְּדלו ְּפ ָרזֹון ְּביִ ְּש ָר ֵאל ָח ֵדּלו ַעד
בֹורה ַש ַק ְּמ ִתי ֵאם ְּביִ ְּש ָר ֵאל וגו' וכתיב +שופטים
ַש ַק ְּמ ִתי ְּד ָ
עורי ַד ְּב ִרי ִשיר וגו'.
עורי ִ
בֹורה ִ
עורי ְּד ָ
עורי ִ
הִ +

הקדמה -אנכי שרה
גילוי שכינה במלחמה
רקע – הצער והסיבה
הרוחנית.
הכנות למלחה
שבח לאלו שבאו
להתנדב למלחמה
(נאמנים לה')
חלוקת השבטים:
אלו שהשתתפו מול
אלו שלא השתתפו

תיאור המלחמה
(מן השמים)
אחרי המלחמה....
תפקידיה של
הכנענים בסיפור
 מרוז וכו'
 יעל וסיסרא
 אם סיסרא

ברכה ותפילה לעתיד

Pesachim 66b
Rab Judah said in Rab's name: Whoever is boastful, if he is a Sage.
his wisdom departs from him; if he is a prophet, his prophecy
departs from him. If he is a Sage, his wisdom departs from him:
[we learn this] from Hillel. For the Master said, ‘He began
rebuking them with words,’ and [then] he said to them, ‘I have
heard this halachah, but have forgotten it’. If he is a prophet, his
prophecy departs from him: [we learn this] from Deborah. For it is
written, The rulers ceased in Israel, they ceased, until that I arose,
Deborah, I arose a mother in Israel; and it is written, Awake,
awake, Deborah, awake, awake, utter a song.

