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 שירת דבורה

 פרק ה'

 

 שירה מושלמת  זה לעומת זה  יתרון האור מן החשך   אשריכם אף

האחיכם יבואו למלחמה, ואתם  הרעה גרמה לטובה  בזמן שאתם יורדים 

 מזלו נטרף בפניו  ברכה וקללה  מלחמה של חינם  תשבו פה 

 

 

יּ  )א(  ן ֲאִביֹנַעם ּבַ ק ּבֶּ רָּ ה ּובָּ בֹורָּ ר ּדְּ ַ ש   ֹום ַההּוא ֵלאֹמר.ַוּתָּ

מפני מה לשיר? מדוע לא להודות על הנס במילים פשוטות, מובנות ומדוברות? מה 

 ?יותר מהדיבור הרגיל המיוחד בשירה? ומהו הדבר המאפיין את השיר

העיגול מבטא בכל מקום את השלימות. כי על . 1שיר בלשון הקודש הוא תכשיט עגול

ספת, תגרע. מכל נקודה על פני המעגל הצורה העגולה לא ניתן להוסיף. כל תו

 למרכזו, המרחק שווה. העיגול הוא דבר שלם, והשיר מבטא שלימות.

אם נחפוץ כי הודאתנו תקיף  , נשורר.להודות, להלל ולשבח בשלימותכאשר נרצה 

את עומקם של מעשי השם המופלאים, אם נרצה לאצור במילים, מה שאפילו לבנו 

 יה משאת נפשנו.אינו מסוגל להכיל, השיר יה

להוציא לאור את  ה, באההשירהב, לרגשות הלב. השיר הוא ביטוי נלזאת, ועוד. 

שעדיין אינה מוחשית. מציאות, השיר בא לבטא אמת,  תחושות הלב הנסתרות.

 .2עדיין איננו מודעים לאמת זו, אך היא קיימת. היא קיימת בלבותינו

                                                 
1

ִמיִדים ַעל  שיר זהו הצמיד. שיר הוא התכשיט שעל הזרוע. כך מתרגם האונקלוס בפרשת תולדות על הפסוק,  ֵני צְׁ ּושְׁ

לִ  . וכך מפרשים חז"ל מדרש בפרשת מטות, על הפסוק,ָיֶדיהָ  ָצִמיִאיש ֲאֶשר ָמָצא כְׁ ָעָדה וְׁ . צמיד הוא שיר, די ָזָהב ֶאצְׁ

 והוא תכשיט על הזרוע.

2
יש בנותן טעם, להביא את דברי רבי שמשון רפאל הירש, בפירושו על התורה. בפרשת בשלח, על שירת הים, ובפרשת  

 נח, על שכרותו של נח.

ן זו מציאות מוחשית. "שירה" מבטאת "שיר" הוא ביטוי נלהב לחזון הרוח. השיר מבטא אמת; אך אין זו, או עדיין אי

את הכח האלהי, הנעלם בחביון ההווה; "שיר" מבטא את העתיד הצפון, הנעלם בחביון ההוה. שניהם מבטאים אמת, 
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כי עמוק עומק לפנים מעומק.  . כפל משמעות.אפשר למצוא משמעויות רבות רבשי

 הלב מאד... ועמוקים רגשותיו.

מפעים, מתעוררים רגשות רבים, שפעמים ניתן למצותם  בעקבות מעשה או חזיון

במילים אחדות, או במשפטים בודדים המקבלים וסופגים את כל אותן המשמעויות. 

כל אותן את  במילים שונות, ופעמים ולא ניתן אלא לחזור ולחזור, ולשוב ולספר

 , שהתעוררו בשעת המעשה.חוויות עמוקות

וכל כמה שננסה להעמיק ולהבין את צפונות השירה, ונגלה רבדים נוספים, אשר גם 

הם מתלבשים באותן המילים עצמן, וגם המה שייכים לשירה זו, נדע שהכל אמת, 

 המשורר. לב ואף לזאת התכוון

 מפני מה לשורר דווקא על מלמת סיסרא?

י . אין דֵ ומופלאה תסרא בנחל קישון, התגלתה יד השם בצורה נהדרבמלחמת סי

הלב  אשרכל  להוציא בפינו, י במיליםואין דַ . 3מילים לבטא בשפתיים את ניסי השם

 משתוקק לומר. במצבים מעין אלו השירה בוקעת ועולה. השירה פורצת מאליה.

ה נאמרה. וכל כמה ובשירה זו, נוכל למצוא עומק לפנים מעומק. כי שירה זו בנבוא

שננסה להעמיק יותר, נוסיף למצוא. ואנו ננסה כעת להבין רק את הרובד הגלוי יותר 

 של שירה זו.

 כיצד בנויה שירה זו? מהו סדרה הפנימי? מהי תוכניתה?

בשירה זו, מציבה דבורה דבר מול היפוכו. את עם ישראל נוכח אומות העולם. את 

 את ניסי השם, כנגד מפלת האויבים.א באו. אלו של מתהבאים לעזור במלחמה לעו

                                                                                                                                            
)רש"ר  .תממראה העין הנשמי רשאיננה נראית לעין הגשמית, ואף על פי כן הרי זו אמת; והיא אמתית ומציאותית יות

 א(-הירש, פר' בשלח, טו

הוראתו אפוא. לצור צורה חיצונית למחשבות ולהרגשות שהתעוררו בלב פנימה, ובדרך כלל לתת מבע נלהב  שיר""

עין הבשר, אך נראה בבהירות בעיני הרוח. מכאן למה שהתרחשות חיצונית גילתה לליבו של האדם, דבר שאינו גלוי ל

 כא(-)רש"ר הירש, פר' נח, ט ריה.ש"שיר" מציין בראש ובראשונה את הדיבור בשיר על פועל ה' בהיסטו

3
ם אין ערות קולמוסים וכל בני אדם לבלריאם יהיו כל הימים דיו וכל הי" כך לשון הברייתא במסכת תענית, 

  ".ב תשועות הנעשות להםומספיקים לכת
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רֹון ָהאֹור ִמן ַהֹחֶשְך לּות ִכיתְׁ ָמה ִמן ַהִסכְׁ רֹון ַלָחכְׁ ָרִאיִתי ָאִני ֶשֵיש ִיתְׁ , כך אומר שלמה וְׁ

ה להבין דבר על בוריו, נמדדהו צהמלך החכם מכל אדם, בספרו ספר קהלת. אם נר

של החכמה, נוכל לדעת זאת,  להבין את מעלתה נבקשאל מול הפכו. כך כאשר 

 כאשר נראה את זילותה של הכסילות.

כך נוכל להיווכח במעלתו העצומה של עם ישראל, כשנעמידו מול הפכו, נעמידו מול 

כאשר נתבונן מה יארע לישראל כאשר הם גם אומות העולם. ונוכל להיווכח בזה, 

 .4יורדים, אז נדע מה מעלתו העצומה כאשר יעלה מעלה מעלה

 !, כשם שנברך על הטובהרך על הרעהנב

ֵאל )ב( רָּ ִיש ְּ עֹות ּבְּ רָּ רַֹע ּפְּ פְּ על הצרות, על הפרצות שפרצו בהם  .נברך את השם - ּבִ

 שצרות אלו גרמוועוד  .תנואויביהם, נברך את השם, שהרי זו הוכחה לרום מעל

ם -לנסים הגדולים שראינו לבסוף, נסים כדוגמת ים סוף. וכן  ב עָּ ַנּדֵ ִהתְּ שנדבה  - ּבְּ

ֲרכּו השם.רוחם אותם לשוב להשם יתברך    ּבָּ

 !אנו והאומות

ִכים )ג( לָּ עּו מְּ מְּ ִנים -היא למלכים שבאו להילחם עם סיסרא כביכול פונה  - ש ִ  - ַהֲאִזינוּ רֹזְּ

ֹנִכי - יבין מלך כנען ם שלכביכול פונה היא לשרי המלכים, ולשרי ה ,אָּ ירָּ ש ִ ֹנִכי אָּ  ַלהשם אָּ

                                                 
י בהמתן של כך אומר רבי יוחנן בן זכאי, כאשר הוא רואה את בתו של נקדימון בן גוריון, מלקטת שעורים מבין גלל 4

ערביים. כך התבטא רבן יוחנן, "אשריכם ישראל שבזמן שאתם עולים, עולים עד לרקיע, ובזמן שאתם יורדים, יורדים 

עד לתהום". אשריכם ישראל, שבזן שאתם עושים רצונו של מקום אין כל אומה ולשון שולטת בכם, ובזמן שאין אתם 

 לא רק ביד אומה שלפלה, אלא ביד בהמתן של אומה שפלה.עושים רצונו של מקום, מוסרכם ביד אומה שפלה, ו

 אשריכם ישראל, בין בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, ובין בזמן שאין אתם עושים רצונו של מקום.

 מהו ה"אשריכם" בזמן שאין אתם עושים רצונו של מקום?

ים רצונו של מקום, עולים עד העובדה שהירידה כה עצומה, מלמדת על מעלתם הגדולה. ומוכיחה כי בזמן שעוש

אשריכם ישראל שבזמן שאתם עולים עולים עד לרקיע, ובזמן שאתם יורדים יורדים עד לתהום. אשריכם גם  לרקיע.

  .בזמן שאתם יורדים. שהרי ככל שהדבר מעולה יותר גם בהפסדו נפסד יותר

חסרונו בהפסדו גדול יותר. כך הדומם רק  ככל שהדבר הנו חשוב יותר, הן)וכך מבאר החבר לכוזרי, את מעלת ישראל. 

נשבר, הצומח נובל, החי בהתפגרו מסריח. והאדם במותו מסריח אף יותר מבהמה. ואילו ישראל שמת, אף מטמא 

 .(באוהל, מה שאין כן אומות העולם

אם זאת ועוד, אילו היתה ירידתם טבעית ככל שאר עמי הארץ, אזי שוב אין ניכרת השגחת השם עליהם. אולם 

 ירידתם אינה טבעית, גם בשפלותם ניכרת יד השם החופפת עליהם ביותר.

 בצאתי מירושלים. -ועיין בשפתי חיים, מועדים ג', עמוד רמ"ז, בצאתי מצרים 
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ים לגיבורים שעשו את המלחמה, כדוגמתכם, אלא להשם אשיר אין אנו משבח -

ֵאל. - ואשבח רָּ ר ַלהשם ֱאלֵֹהי ִיש ְּ   ֲאַזּמֵ

 !השפלות והמעלה

זה  . בחירתנו לעם סגולה,ועל מה אשיר ואשבח, על בחירת ישראל מכל העמים

. זה הגורם לירידה העצומה והיותנו העם הנבחר, גרמה הגדולה. למעלתנוהגורם 

עם הנבחר לו רצונו של מקום. היות ישראל ינ, כיון שלא עשביד יבין למסירתנו

מחייבתו לאחריות וזהירות שלא יפול ממדריגתו העצומה. וגם על הירידה עצמה 

 גודל מעלתנו. על ת אותנומלמד ירידה זונשבח, כי 

עשתה רעש גדול בעולם, כך , שבחירתנו מכל העמים כפי אהלו, וטעם נוסף לשבח

הדבר כאשר שבים אנו לבוראנו, שוב ו ד אומות העולם עושה רושם.מסירתנו בי

רעש גורמת לשלנו, כל תנועה  בנו. ומתבונן חג סביבנוכולו משפיע ביותר. העולם 

 . בעולם עצום

ִעיר )ד( ֵ ךָּ ִמש ּ ֵצאתְּ  בזמן מתן תורה, כשהאומות לא הסכימו לקבלה, ובא משעיר - השם ּבְּ

ֵדה ֱאדֹום -אחר שלא הסכימו לקבל את התורה  ְּ ךָּ ִמש ּ ּדְּ ַצעְּ , עשיו מקום מושבו של - ּבְּ

היה נרעש עצום . ובא לתת את התורה לישראל, שהם, ורק הם, הסכימו ורצו לקבלה

ה - בעולם ש ָּ עָּ ץ רָּ רֶּ פוּ  - הארץ הזדעזעה - אֶּ טָּ ַמִים נָּ ָּ ם ש  השמים ירדו על הר סיני, ונטפו  - ּגַ

ם עָּ  - מים אפילו במקום שלא היו עננים ִיםּגַ פּו מָּ טְּ וכל זאת מפני שהטבע מתבטל  - ִבים נָּ

 בפני התורה, ובפני כלל ישראל. 

לוּ  )ה( זְּ ִרים נָּ ֵני השם - אפילו שהם סלעים יבשים, בכל זאת הצור הגיר פלגי מים - הָּ זֶּה  .ִמּפְּ

ֵאלגם הוא עשן כולו  - ִסיַני רָּ ֵני השם ֱאלֵֹהי ִיש ְּ   .שירד עליו לתת תורה - ִמּפְּ

ת )ו( -נברך ונודה  ורענותהפעל  אף ן ֲענָּ ר ּבֶּ ּגַ מְּ ַ יֵמי ש  רא סכבר בימיו החלו יבין וסי - ּבִ

יֵמי יֵָּעל - להצר את צעדיהם של ישראל תגלגלה זכות על ידה, להרוג ה ,שבצדקתה - ּבִ

חֹות - בימיהם .את סיסרא לּו ֳארָּ דְּ , פסקו אפילו מללכת (םישמעאלימלשון אורחת ) - חָּ

ֵכי  - ועל כן ,אפילו בקבוצה גדולה פחדו ללכת בדרכיםו בשיירות, בקבוצות, הֹלְּ וְּ

ִתיבֹות ַקּלֹות - בלית ברירה - נְּ חֹות ֲעַקלְּ כּו ֳארָּ מפחד האויבים, כי פחדו מאיומיו של  - ֵילְּ

ֵדּלּו  )ז( -ולא רק זאת, אלא  רא ומכוחו.ססי ֵאל חָּ רָּ ִיש ְּ זֹון ּבְּ רָּ לּו פְּ דְּ פסקו גם מלשבת  -חָּ

ה פות חומה,בערים שאינם מוק בֹורָּ י ּדְּ ּתִ מְּ ּקַ ַ עד הזמן בו קמתי להוכיחם וליסרם  - ַעד ש 

ֵאל. - כאם שמוכיחה את בנה ,ולשפטם רָּ ִיש ְּ י ֵאם ּבְּ ּתִ מְּ ּקַ ַ   ש 
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ים )ח( - ר ויעל, אלא בכל פעם שעם ישראלגולא רק בזמן שמ ש ִ ַחר ֱאלִֹהים ֲחדָּ עזבו ו - ִיבְּ

ִרים - את השם עָּ ם ש ְּ חֶּ ז לָּ להילחם עם אויביהם שבאו בשעריהם, שהגיעו הוצרכו  - אָּ

ובזמן שעשו רצונו של מקום נגפו אויביהם לפניהם אפילו ללא ששלפו נגדם  .אליהם

ֵאל -שהרי  נשק, רָּ ִיש ְּ ף ּבְּ לֶּ ִעים אֶּ ּבָּ ַארְּ רַֹמח ּבְּ ה וָּ אֶּ ֵגן ִאם ֵירָּ ארבעים אלף חלוצי הצבא  - מָּ

 ,ואויביהם נפלו לפניהם משבט גד ושבט ראובן, לא היו צריכם לשלוף את נשקם,

  , בכניסתם לארץ.בזמן יהושע

 פשוטי העם וגדוליו, ישבחו!

ֵאל )ט( )ט( רָּ ֵקי ִיש ְּ חֹוקְּ י לְּ ם - משבחת אני את חכמי ישראל ומנהיגיו - ִלּבִ עָּ ִבים ּבָּ ַנּדְּ תְּ  - ַהּמִ

שלא פסקו מלעורר את העם ולדרוש בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. אתם חכמי 

ֲרכוּ  - ישראל חֹרֹות )י( - השרים והחשובים וגם - השם. ּבָּ ֵבי ֲאֹתנֹות צְּ  - וגם הדיינים - רֹכְּ

ין ֵבי ַעל ִמּדִ ךְּ  - וגם שאר העם - יֹש ְּ רֶּ ֵכי ַעל ּדֶּ הֹלְּ יחוּ , וְּ   בנפלאותיו של מקום. - ש ִ

 שועה שהגיעה במקום הצרה!תה

ִצים )יא( - ודו להשם?ישבחו ויועל מה  ַחצְּ בהלים מקול החצץ הלא הייתם נ - ִמּקֹול מְּ

ים - שהתפצפץ תחת רגליכם בשעה שהיתם יוצאים לשאוב מים ַאּבִ ין ַמש ְּ ונבהלתם  - ּבֵ

ם - תדיר שמא האויבים עולים עליכם ָשם באותם מקומות שרעדה אחזה אתכם,  - ש ָּ

קֹות השם - ַתּנּו ִצדְּ די ותודו על חס ,מלשון ישנו ויחזרו( ,)יתנו, ותחזרו ותספרו ,שם תספרו - יְּ

ֵאל -השם רָּ ִיש ְּ זֹנֹו ּבְּ רְּ קֹת ּפִ על חסדיו שאינכם פוחדים מהאויבים, ועל שאתם יכולים  - ִצדְּ

ז  - לדור בערים פרוצות שאינם מוקפות חומה, שהרי  - לאחר התשועה הגדולה -אָּ

דוּ  ִרים - חזרוו -יָּרְּ עָּ ְּ   ַעם השם. - לערים - ַלש ּ

ה )יב( בֹורָּ ירעּוִרי עּוִר  5עּוִרי עּוִרי ּדְּ ִרי ש ִ ּבְּ הנבואה שניתנה  אני דבורה אהלל ואשבח, על - י ּדַ

 -לי לאמר לברק. אדבר שיר, על שאמרתי לברק, שאין לו צורך להילחם, אלא רק 

ק רָּ ן ֲאִביֹנַעם ,קּום ּבָּ ךָּ ּבֶּ יְּ בְּ ֶּ ֵבה ש  ֲ ַרד )יג( .ּוש  ז יְּ ִריד 6אָּ ם 7ש ָּ יִרים עָּ ַאּדִ את ישראל ניצח והכניע  - לְּ

ּבֹוִרים. - אולם לא הוא עשה את המלחמה, אלא .סראהגבורים של סי ּגִ ַרד ִלי ּבַ   השם יְּ

                                                 
 , הוא מלשון נבואה. וכך מפרש רש"י, שביקשה לעורר את רוח הקודש שנסתלקה ממנה, מפני שהתגאתה.עּוִרי 5

 )מלשון לא תרדה בו בפרך(.עבד, , פירושו הכניע ושְיַרד 6

ִריד 7  )ששרדו את הצרות והרדיפות של סיסרא(., אלו ישראל שָׂ
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 היוצאים למלחמה, והמשתמטים!

אך  ., לקחת עמו מבני נפתלי ובני זבולון)בנבואה, ע"י דבורה(על ברק צווה אמנם הקב"ה 

 ,, וכך אמר משה לבני גד ולבני ראובןַעל ַדם ֵרֶעָך ַתֲעֹמד ֹלאהלא נצטוינו בתורה 

בּו ֹפה ָיֹבאּו ַהַאֵחיֶכם ַאֶתם ֵתשְׁ ָחָמה וְׁ להשתדל  ,ישראלאיש חוב מוטל על כל  .ַלִמלְׁ

 . תםבמלחמלאחיו ולעזור 

ַרִים )יד( -כך משבחת דבורה את השבטים שסייעו במלחמה, ואומרתל פְּ י אֶּ באו  - ִמּנִ

רְּ  - ישראללועוד מתחילת היות ישראל לעם הנם נלחמים  .לעזור במלחמה ָּ ם ש  ש ָּ

ֵלק ֲעמָּ יהושע שהיה משבט אפרים חלש את  היתה במלמת עמלק. תחילת עזרתם - ּבַ

יךָּ  - עמלק לפי חרב יךָּ  - אחרי אפרים שבא לסיע במלחמה, בא -ַאֲחרֶּ מֶּ ֲעמָּ יִָּמין ּבַ י , 8ִבנְּ ִמּנִ

ִכיר ִקים - שבט מנשהבני  ,ָמִכירמשפחת מ - מָּ חֹקְּ דוּ מְּ אפילו תלמידי החכמים באו  - יָּרְּ

בוֻּלן - ע במלחמהלסי  - הסופרים , באו גםשירדו עם ברק פרט לאנשי המלחמה - ּוִמזְּּ

ט סֵֹפר.  בֶּ ֵ ש  ִכים ּבְּ  ֹמש ְּ

ר )טו( -בני שבט יששכר, דאגו לישראל בכפלים  אמנם שכָּ ָּ ִיש ּ ַרי ּבְּ ָּ ש  החשובים ותלמידי  - וְּ

ה - החכמים, היו ֹברָּ , רק זאתולא  .ללמד לעם את התורה ולהשיבם למוטב - ִעם ּדְּ

ק אלא רָּ ן ּבָּ ר ּכֵ שכָּ ָּ ִיש ּ ולא די שיצאו למלחמה, אלא אפילו  .יצאו עם ברק למלחמה - וְּ

יואלא  ,לא המתינו שיביאו להם בהמות לרכיבה לשדה הקרב לָּ ַרגְּ ח ּבְּ ּלַ ֻ ק ש  ֵעמֶּ  .ּבָּ

אוֵּבן - לעומתם ַלּגֹות רְּ פְּ דִֹלים  - על התפלגותו של ראובן, שלא בא לסיע במלחמה - ּבִ ּגְּ

ֵקי ֵלבחִ  כיון שעשה עצמו ניטרלי, וחשב בדעתו כי אם  .גדולים ערמומיות לבו - קְּ

 .סיסרא היה מנצח היה עושה עמו שלום, ואם ישראל היו נוצחים הרי מישראל הוא

ַתִים )טז( - וכעת מוכיחה אותו דבורה ּפְּ ש ְּ ין ַהּמִ ּתָּ ּבֵ בְּ ַ ה יָּש  ּמָּ  .משפתים לשון שפה וגבול - לָּ

הלא ישבת  מדוע ישבת על הגבול בין סיסרא לברק. ,"על הגדר" ראובן, למה ישבת

ִרים - בשבילבצד  ִרקֹות ֲעדָּ ֹמַע ש ְּ  .9, לראות מי נוצחאת שריקות ותרועות המלחמה - ִלש ְּ

ך לשמור את הגבול ולכן לא עלישוכן על הגבול הנך לטעון שכיון שאתה  לואמנם יכ

אּובֵ  לצאת למלחמה, אולם יכולת ַלּגֹות רְּ ֵרי ֵלבִלפְּ דֹוִלים ִחקְּ על התפלגותך משאר  - ן ּגְּ

                                                 
 .משבט בנימין, והוא יהיה השני שילחם בעמלקח הקדש, כי אחרי אפרים יבא שאול כאן רמזה דבורה ברו 8

9
ין ַהִמְשְפַתִים .יש מפרשים  ַשְבתָׂ בֵּ ה יָׂ וכי  בעבר הירדן,למה נטלת נחלתך ל הגבול, ע תישבמדוע  ,ראובןאתה  ,לָׂמָׂ

ִריםבשביל  בעבר  ךאת חלק ת, הלא קיבלתוכי בשביל זאת ישב ך?!, עדרי צאנךאת שריקות עדרי ִלְשֹמַע ְשִרקוֹת ֲעדָׂ

 בתנאי שתצא חלוץ למלחמה, ומדוע כעת לא יצאת חלוץ?!הירדן, 
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בלב בלבך, והקב"ה חוקר כליות ולב, ויודע את אשר צפון ישראל שיצאו למלחמה, 

 .אדם כל

גלעד, הלא בני שבט מנשה ]וגד[ שגרו בוהראיה שתשובתו של ראובן אין בה ממש, 

ד )יז( - וגלעד אינה בעבר הירדן המערבי, גלעד אינה נמצאת בתחום נפתלי אלא עָּ לְּ  ,ּגִ

ֵכן ָּ ן ש  ּדֵ ר ַהיַּרְּ ֵעבֶּ  . ם הם שכנו על הגבול בעבר הירדן, ובכ"ז יצאו למלחמהג - ּבְּ

ה יָּגּור ֳאִניֹּות - ממשיכה דבורה להוכיח את השבטים שלא יצאו למלחמה ּמָּ ן לָּ דָּ מדוע  - וְּ

ר יָּ  -במלחמה. ומדוע  באניות, למהר לברוח אם ישראל ינגפו ארז את חפציו ֵ ש  ב אָּ ַ ש 

ּכֹון יו ִיש ְּ צָּ רָּ ַעל ִמפְּ ים וְּ חֹוף ַיּמִ  ולא יצא למלחמה.  - לְּ

תוכחה פחותה על פחדיו, באה דן  לע .התוכחה הגדולה היא לראובן על ערמומיותו

לאשר תוכחה פחותה אף מזו של דן, כיון שיש לו התנצלות . ועל חוסר בטחונו בהשם

כֹוןכי מסוימת,  ָרָציו ִישְׁ  יך לשמור שלא יבואו אויבים דרך הים הפרוץ.היה צר ,ַעל ִמפְׁ

ֻבלּון ַעם ֵחֵרף  )יח( - נפשם לשמוע לדברי השםאת אלו שמסרו משבחת דבורה לעומתם,  זְּ

ִלי ּתָּ ַנפְּ מּות וְּ ֹו לָּ ש  ה -שניהם מסרו עצמם  - ַנפְּ דֶּ רֹוֵמי ש ָּ  במערכה, בהר תבור. - ַעל מְּ

  מלחמת מצוה מול מלחמת חינם!

לבין המלכים. בין השבטים בין השבטים הניגוד העצום, ת באה דבורה להראות א

על ארצם, לבין מלכי כנען שבאו לקחת את ארץ ישראל מידם. בין  שלא באו להילחם

ם אין כסף לבין עמי כנען שהצטרפו לסיסרא חינ השבטים שלא באו לעזור לאחיהם,

 בלא שנתבקשו. 

אוּ  )יט( -ו בימי יהושע שבאכשם  הרי באו שלשים ואחד מלכים להילחם עם סיסרא ּבָּ

מּו  חָּ ִכים ִנלְּ לָּ ז  -כעת, כפי שהיה  -מְּ ֲחמּו  - בימי יהושע -אָּ ַנַען - שלשים ואחד -ִנלְּ ֵכי כְּ  ַמלְּ

ִגּדוֹ  - וכה גדול היה מחנה צבאם ַנךְּ ַעל ֵמי מְּ ַתעְּ  - השתרע מתענך עד מגידוהמחנה  - ּבְּ

חּו. קָּ ף לֹא לָּ סֶּ ַצע ּכֶּ   ּבֶּ

 גדודים מן הארץ! גדודים מן השמים מול

מול שלושים ואחד מלכים, נגד מחנה עצום מתענך עד מגידו, לעומת המונים שבאים 

ַמִים  )כ( -חינם אין כסף, מביא הקדוש ברוך הוא, אף הוא לגיונות שנלחמים חינם  ָּ ִמן ש 



 

 ©9632167-252  http://bishvil.co.il/ 
 - 8 - 

מוּ  חָּ השם נלחם להם, ושינה את המזלות וגרמי השמים, שהיה מזלו של סיסרא  - ִנלְּ

א - את המזל הפך לנצח והקב"ה רָּ ֲחמּו ִעם ִסיסְּ ם ִנלְּ ִסּלֹותָּ ִבים ִמּמְּ   .ַהּכֹוכָּ

היו הכוכבים מרתיחים את האדמה תחת רגלי חילות סיסרא,  ולא זו בלבד, אלא,

  .עמוד האש את האדמהחימם כשם שהיה בים סוף ש

ֹון ַנַחל ִקיש   )כא( -הבורא, להילחם לישראל רתם  המיםאת  גם אםכי לא רק מן השמים, 

ם פָּ רָּ ֹון - הנחל עלה על גדותיו וגרף עמו את חילי סיסרא - ּגְּ דוִּמים ַנַחל ִקיש  נס זה  - ַנַחל קְּ

מזכיר לנו את ים סוף בטביעת המצרים, ואכן כך מספרים חז"ל שהים לא רצה 

, והבטיח הקב"ה לים כי )כדי שיראו ישראל את מצרים מת(לפלוט את המצרים בים סוף, 

וחצי, וכאן פרע את חובו, שהרי בים סוף היו שש מאות רכב פרעה, ישיב לו פי אחד 

 - )ולכן נקרא כאן נחל קדומים, שהיה ערב לדבר קדום לים סוף(ולסיסרא היו תשע מאות רכב ברזל. 

י עֹז ש ִ ִכי ַנפְּ רְּ דְּ ו ישראל דורכים בעוז כמו ביבשה. על אף שהנחל עלה על גדותיו, הי - ּתִ

  ים סוף. הניסים עלשוב נס כדוגמת 

ֵבי סוּס )כב( מּו ִעּקְּ לְּ ז הָּ כשם שבים הוסרו פרסות וטלפי  .עוד נס כדוגמת ים סוף - אָּ

 הלמו לשון הכאה, הוכו עקבות .הסוסים מהחום, כך גם כאן, נמסו טלפיהם

יו - הסוסים ירָּ ֲהרֹות ַאּבִ ֲהרֹות ּדַ , ַאִביָריוומקפיצים את רוכביהם את היו מרקידים  - ִמּדַ

  .בים סוףהסוסים למצרים  כשם שעשו

 ברכה וקללה!

ַאךְּ השם - ֵמרֹוזדבורה וברק את  יםכעת מנד - אֹורּו ֵמרֹוז )כג( ַמר ַמלְּ מלאך השם זה  - אָּ

 ל להושיע את ישראל. -ברק שליח הק

בני זבולון, ולא מלי ותפה למלחמה, ואף ישבו בה מבני נשהיתה קרובמרוז הינה עיר 

העובר על דברי נביא חייב מיתה בידי שמים,  .מלחמהקריאתו של ברק, ל לקולבאו 

אולם פה בארץ מנדים אותו. על כן מנדים את מרוז. ועל כל העוברים על ידה, 

 .כשם שמתרחקים ארבע אמות מאדם המנודהלהתרחק מהעיר 

יהָּ  - ואף בֶּ רֹור יֹש ְּ גם בני העיר מנודים ויש להתרחק מהם, ולא לשאת ולתת  - ֹארּו אָּ

ּבֹוִרים - ע?ומדו איתם. ּגִ ַרת השם ּבַ זְּ עֶּ ַרת השם לְּ זְּ עֶּ אּו לְּ י לֹא בָּ   .10ּכִ

                                                 
 שאליהםמפני ב. היו קרובים ושאר השבטים רחוקים.  כיון שהם. א. נדו אותם ולא נדו את שאר השבטים שלא באו 10

 .לעזור, ולא נצטוו בפירושולבא היתה מוטלת חובה שאר השבטים על צווה ברק לבא למלחמה, ו
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אשת חבר יעל שהיתה קרובה ונצטוותה לבא למלחמה ולא באה,  לעומת מרוז,

ים )כד( -. ועל כן היתה רחוקה ובאה לעזור לישראלהקיני,  ש ִ ֹבַרךְּ ִמּנָּ ּתְּ
נשות ישראל  - 11

יִני - יברכו את ר ַהּקֵ בֶּ ת חֶּ ֶּ  .על גבורת לבה - יֵָּעל ֵאש 

ל  ֹאהֶּ ים ּבָּ ש ִ גם האמהות, שרה, רבקה רחל ולאה יברכו אותה על שהצילה את  -ִמּנָּ

ךְּ  - כך, לפיבניהם, את עם ישראל ֹברָּ  .ּתְּ

 .כעת מפרטת דבורה את כל מעשי חכמתה של יעל

ה )כה( .א נָּ תָּ ב נָּ לָּ ַאל חָּ ָּ בחין כדי לבחון אם יצליח לה האחד:משני טעמים,  - ַמִים ש 

אם תוכל ואז תדע  .בין טעם המים לטעם החלב, והוא סימן כמה ראשו צלול

  .כיון שהחלב מרדים לפיכך הביאה לו חלב השני:להתגבר עליו. 

ה .ב אָּ מְּ ה חֶּ ִריבָּ יִרים ִהקְּ ל ַאּדִ ֵספֶּ כדי  ,השקתה אותו( וכסף )אולי בכלי זהבספל של חשובים  - ּבְּ

מחשיבה אותו ויש לה  ,אותויחשוב שהיא מכבדת  כי .12שלא יחשוש ממנה

 .שלום איתו

ה )כו( .ג נָּ ַלחְּ ש ְּ ּה ַליֵָּּתד ּתִ ולא לקחה חרב בידה משום דכתיב "לא יהיה כלי גבר  - יָּדָּ

 .על אשה"

מוּת ֲעֵמִלים .ד ַהלְּ ּה לְּ מה כבח .לקחה בידה פטיש של עמלים, של נפחים - ִויִמינָּ

הפטיש  עשתה זאת, כדי שגם אם לא תצליח להרגו עם היתד, ימות ממכת

 הכבד הזה, 

תוֹ  - ?אירע לבסוףומה  ה ַרּקָּ פָּ לְּ חָּ ה וְּ ֲחצָּ ֹו ּומָּ ה רֹאש  ֲחקָּ א מָּ רָּ ה ִסיסְּ מָּ לְּ הָּ במכה אחת, מחקה  - וְּ

היתד חלף ועבר מצד לצד, וגם מחצה , וגם הרגה אותו עם היתד ברקתו .ומחצה

  .לגמרי את רקתו

 התהפכה תכניתו!

ב )כז( כָּ ָּ ַפל ש  ַרע נָּ יהָּ ּכָּ לֶּ ין ַרגְּ סיסרא התנפל לרגלי יעל, וביקש שתצילו על ידי  - ּבֵ

ל -שתשכיבו לישון באהלה. וזה גרם שאכן  פָּ ַרע נָּ יהָּ ּכָּ לֶּ כריעה זו, בקשה זו  - ֵבין ַרגְּ

דּוד. -גרמה לבסוף לנפילתו  ָּ ַפל ש  ם נָּ ָּ ַרע ש  ר ּכָּ ֶּ ֲאש   ּבַ

                                                 
11

 ברכים את ישראל.מכך מנהג ישראל שבשעה שמטילים חרם על אדם, מיד שבים וד.א.  

12
 מים הגישה לו חלב, ולא מים.רש"י מפרש, כי אדירים הם מים. ופירוש הפסוק, כי בכד ה 
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 נהפכו קסמיה בפניה!

ֹפל ָך ִבנְׁ , ל ישראל, אולם על אומות העולם נאמרנאמר ע. פסוק זה ָמחִתשְׁ  ַאל אֹוִיבְׁ

ַאָתה ֹרְך ַעל וְׁ  כשטיפסמותר לנו לשמוח לאידם, וכך אמר מרדכי להמן . ָבמֹוֵתימֹו ִתדְׁ

מתחילה דבורה לשמוח לאידם של אויבי גם כאן הסוס. בשביל לעלות על על גבו 

 .ישראל

ב )כח( ַיּבֵ ה ַוּתְּ פָּ קְּ ַעד ַהַחּלֹון ִנש ְּ א ּבְּ רָּ  דיבורלשון  האחד:סובל שני פירושים. יבב ת - ֵאם ִסיסְּ

ב - )יבבה(, לשון בכי והשני:, (ניב שפתים) נָּ ש ְּ אֶּ ַעד הָּ בו היו עושים כשפים  חלוןאשנב הוא  - ּבְּ

ַמּדוַּע  -, ואם סיסרא עשתה קסם לדעת 13וקסמים לדעת עתידות ומקרים רחוקים

ֲעֵמי ַמרְּ  ֱחרּו ּפַ בֹוא ַמּדוַּע אֶּ ּבֹו לָּ ש  ִרכְּ ֵ יוּבֹש  בֹותָּ וראתה בחלונה, שתי נשים, בגד וצבע  - ּכְּ

ה )כט( -אדום. אולם ליבה לא ניבא לה טובות, ועל כן  יּנָּ ֲענֶּ יהָּ ּתַ רֹותֶּ מֹות ש ָּ חברותיה  - ַחכְּ

ּה.  -ניסו לעודד את רוחה  יהָּ לָּ רֶּ יב ֲאמָּ ש ִ ַתִים  )ל(ַאף ִהיא ּתָּ ל ַרַחם ַרֲחמָּ לָּ ָּ קּו ש  ַחּלְּ אּו יְּ צְּ ֲהלֹא ִימְּ

רֹאש   ר לְּ בֶּ א -הנשים שראית, הן הנשים שלקחו בשבי  - ּגֶּ רָּ ִסיסְּ ִעים לְּ בָּ ַלל צְּ הבגד הוא  - ש ְּ

ל - השלל לָּ ָּ אֵרי ש  ַצוְּּ ַתִים לְּ מָּ ַבע ִרקְּ ה צֶּ מָּ ִעים ִרקְּ בָּ ַלל צְּ  ,והאדום הוא הצבעים והרקמה - ש ְּ

 וסיסרא, ודאי נוטל חלק בראש.שהם הדברים היקרים והחשובים. 

נפל סיסרא, והבגד היא השמיכה  ןדבורה ויעל ביד הןשים האמת היתה, כי שתי הנו

ותנחומים של הבל, תנחומים של  .שכיסתה יעל את סיסרא, והאדום הוא צבע הדם

 שטות, התנחמו אם סיסרא ושרותיה.

 האויבים והנאהבים!

יךָּ השם )לא( - כשם שאבד סיסרא אנו מקוים בֶּ ל אֹויְּ דוּ כָּ ן יֹאבְּ ויפלו ברשתם, וכל  - ּכֵ

יאבדו אויבי השם, לא יהיה עוד רשע ורוע  יותיהם יתנפצו בפניהם. וכאשרתכנ

תוֹ  - מיד יאירוובעולם,  ֻברָּ גְּ ש  ּבִ מֶּ ֶּ ֵצאת ַהש ּ יו ּכְּ ֹאֲהבָּ   .וְּ

ִהי  אף בתפילה אנו מתפללים כך. בתחילה אנו מבקשים, ִשיִנים ַאל תְׁ ַלַמלְׁ ַלִמיִנים וְׁ

ֶרַגע ֹיאֵבדּו ָכל ַהֵזִדים כְׁ ָוה וְׁ ַעל  יה,ממשיכים בברכה שלאחר. ותיכף ִתקְׁ ַעל ַהַצִדיִקים וְׁ

 .14ַהֲחִסיִדים

                                                 
הם וודאי שבו את  בפשטות אשנב הוא חלון, דרכו צפתה וציפתה מתי ישוב בנה. וניסו להרגיע את רוחה, שהלא 13

. ובנה, סיסרא, נוטל חלק בראש את הדברים בינתיים הם מחלקים את השללבנות ישראל, ושללו הרבה שלל, ו

  ולכן הוא מתעכב. החשובים והיקרים,

14
 ך הוא לשון הגמרא במסכת מגילה, דף י"ז ע"ב.וכ 
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נָּה ָּ ִעים ש  ּבָּ ץ ַארְּ רֶּ אָּ קֹט הָּ ש ְּ זה סיום דברי הנביא שמואל כותב הספר, ואינו חלק  - ַוּתִ

 מהשירה.

 

                                                                                                                                            
לּו ,זדים עמהם, שנאמר וכולל כלו המינים, ,כיון שנעשה דין מן הרשעים ָדו ִיכְׁ ַחָטִאים ַיחְׁ ִעים וְׁ ֶשֶבר ֹפשְׁ וכיון שכלו  .וְׁ

נֹות ,מתרוממת קרן צדיקים, דכתיב, המינים ָנה ַקרְׁ רֹוַממְׁ ָשִעים ֲאַגֵדַע תְׁ ֵני רְׁ ָכל ַקרְׁ וכולל גירי הצדק עם , קַצִדי וְׁ

ֵני ָזֵק  ,הצדיקים, שנאמר ָת פְׁ ָהַדרְׁ ֵני ֵשיָבה ָתקּום וְׁ ִכי ,וסמיך ליה, ןִמפְׁ ֶכם ָיגּור וְׁ  ,. והיכן מתרוממת קרנםרגֵ  ִאתְׁ

ָליּו ֹאֲהָבִיְך בירושלים, שנאמר ם ִישְׁ רּוָשָלִ לֹום יְׁ  ...בא דוד, וכיון שנבנית ירושלים .ַשֲאלּו שְׁ
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 במחברות

 סיכום:

מפני  כאשר לא ניתן למצות את עומק הכרת הטוב במילים, מבטאים זאת בשירה.

יש עומק שלא נמצא בדיבור רגיל, ובמספר מילים בשירה ניתן למצות  שבשירה

 משפטים שלמים של דיבור רגיל.

 הן על הצרות והרדיפות והן על התשועה וההצלה. משום: משבחתדבורה 

מתוך הצרות ניתן להבחין באהבתו של הקב"ה לכלל ישראל, כי את אשר  .א

 יאהב השם יוכיח.

בק בבוראו, נמצא, שהגורם לדביקות מתוך הצרות כלל ישראל שב ומתד  .ב

 הוא דוקא ההסתר שבפרעות, שמסרם השם ביד אויב.

מתוך הירידה העצומה, )שנמסרו בידי "פיהם" של יבין וסיסרא, ופחדו  .ג

מאיומיו, מה שלא נמצא כמעט אצל שום אומה בעולם שפוחדים מאיומים 

ם העצומה גרידא, בלא שום מעשה איבה בפועל(, ניתן להבין ולדעת על מעלת

של כלל ישראל. שהרי ככל שהדבר הנו חשוב יותר, חסרונו בהפסדו גדול 

 יותר. 

דבורה משבחת את כל השבטים שבאו לעזרת השם בגיבורים, ומגנה את שבט ראובן 

על נכליו, את שבט דן על חוסר בטחונו בהשם ואת שבט אשר על חששותיו. )בני שבט 

בני שבט יהודה ושמעון היו טרודים בגבול לוי, קודש להשם, ואינם יוצאים בצבא. 

 פלשתים שגם הם הציקו לישראל באותה תקופה(.

 דבורה מודה לקב"ה על ניסיו הגדולים, כדוגמת הניסים שנעשו על ים סוף.

 לעומת המלכים שבאו עם סיסרא חינם, שלח הקב"ה את חילותיו חינם.

 דבורה וברק מנדים את מרוז ויושביה, ומברכים את יעל.

 מחה לאיד על תקוותיה של אם סיסרא, מול המציאות המרה.ש

 כן יאבדו כל אויבך השם, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו.
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 :שאלות חזרה

 מהו המאפיין המיוחד בשירה זו? מהו מבנה השירה? .1

 מה כונת דבורה כשאומרת "אנוכי להשם אנוכי אשירה"? .2

 "השם בצאתך משעיר, בצעדך משדה אדום", מתי זה היה? .3

 "מגן אם יראה ורומח, בארבעים אלף בישראל", בארי! וכתבי מתי זה היה? .4

 ף לא לקחו", מתי זה היה?באו מלכים נלחמו, אז נלחמו מלכי כנען, בצע כס" .5

 מה היתה ערמומיותו של ראובן? .6

 כיצד נלחמו הכוכבים בסיסרא? .7

 מדוע מנדים את מרוז, ולא את שאר השבטים שלא באו למלחמה? .8

 וחכמתה של יעל!ספרי על צדקתה  .9

 כיצד שמחה דבורה לאידה של אם סיסרא, הלא "בנפול אויבך אל תשמח"? .11

 כתבי לפחות שלשה ניסים, שנעשו בנחל קישון, כשם שנעשו על ים סוף! .11

 בארי את הפסוקים הבאים: .12

i. אז ירד שריד לאדירים עם. 

ii. .מני אפרים שרשם בעמלק, אחריך בנימין בעממיך 

iii. ל תבורך.תבורך מנשים יעל, מנשים באוה 

iv. .כן יאבדו כל אויבך השם, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו 

 :המילים הבאותבארי את  .13

i. .חדלו, ילכו( ארחות( 

ii. .פרזון 

iii. .מחצצים 

iv. ַתִים פְׁ  .ִמשְׁ

v. )מפרץ. )מפרציו  

vi. .ספל אדירים 

vii. .הלמו עקבי סוס 
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 שאלת רשות:

 כתבי לפחות חמשה הפכים, שמצאנו את תיאוריהם בשירה זו!

 שאלת הכנה:

 ומתי?(היטב בפרק ו', ותארי את מעשי גדעון שמובאים בפרק זה! )מה עשה? עייני 
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 תשובות:

המיוחד בשירה זו, היא העובדה שדבורה מקבילה בין הטוב לרע, ומציבה זה מול זה, את ההנגה  .1

את עם שראל בגדולתו מול שפלותו. את ישראל מול האויבים. את  החיובית מול ההנהגה השלילית.

 המתחמקים. את מרוז מול יעל. הנלחמים מול 

 דבורה מתכוונת לומר בדבריה, כי איננו כשאר הגויים המשוררים לגיבורים, אלא "להשם אשירה". .2

"השם בצאתך משעיר", זה היה במתן תורה, כאשר הלך לאומות, ולבני עשיו בכללם לשאלם אם ירצו  .3

 לקבל את התורה.

 -שתמש בנשק, "בארבעים אלף בישראל" לא היה צורך לשלוף ולה - "מגן אם יראה ורומח" .4

 בכניסתם לארץ בראש חיל חלוץ של ארבעים אלף איש.

כשם שאז היו  .בימי יהושע, "נלחמו מלכי כנען" -כעת עם סיסרא. "אז"  -"באו מלכים נלחמו"  .5

 ל"א מלכים, כך עם סיסרא היו ל"א מלכים.

 מיינצח במלחמה, והוא ילך עם המנצח.ערמומיותו ונכליו של ראובן הם בכך, שישב על הגבול לראות  .6

כשחממו את האדמה מתחת סוסי  ב.כשהפכו את מזלו לרע.  א."הכוכבים נלחמו עם סיסרא",  .7

 סיסרא.

מרוז היתה קרובה יותר משאר  א.מנדים את מרוז ולא את שאר השבטים שלא באו למלחמה,  .8

 וו.מרוז היו מצווים מפי ברק, ושאר השבטים לא צ ב.השבטים שלא באו. 

 צדקתה וחכמתה של יעל מתבטאים במהלך הריגתו של סיסרא. .9

i. .חכמה( נתנה לו חלב במקום מים, כדי לבדוק את צלילות דעתו, וכדי שירדם( 

ii.  .חכמה(התחנפה אליו, ונתנה לו לשתות בספל חשוב, כדי שלא יחשוש ממנה( 

iii.  .צדקות(לא הרגה אותו בחרב, כיון שאסור לאשה לשאת ולהשתמש בכלי נשק( 

iv. חכמה(די שודאי ימות, לקחה פטיש כבד, ואיתו תקעה את היתד. כ( 

 בנפול איבך אל תשמח, נאמר על ישראל, אבל כשהגויים נופלים מותר לנו לשמוח.  .11

 בקריעת ים סוף, כגון: שהיו בנחל קישון נעשו ניסים רבים כדוגמת הניסים .11

i. "ס.הכוכבים הרתיחו את האדמה, כדרך שעמוד האש הרתיח את האדמה בקרי 

ii. .נמסו טלפי הסוסים מהחום, כדרך שהוסרו טלפיהם בים סוף 

iii. .הסוסים היו מקפיצים את רוכביהם, כדרך שעשו למצריםבים סוף 

iv. .טבעו בנחל קישון, כדרך שטבעו המצריםבים סוף 

v. .למרות שנחל קישון הציף את האדמה, ישראל הלכו ביבשה, כדרך שהלכו בקיעת הים 
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 ביאור הפסוקים: .12

i. אדירים עם" הכניע ישראל את חיל סיסרא האדירים.ל "אז ירד שריד 

ii.  מני אפרים שרשם בעמלק" מאפרים באו להילחם, והחלו לצאת למלחמה עוד במלחמת"

עמלק, "אחריך בנימין בעממיך" גם בנימין יצא אחרים, ורמזה כאן, שיבא שאול מבנימין 

 וילחם בעמלק שנית.

iii.  .מנשים באוהל, תבורך" האמהות יברכוה."תבורך מנשים, יעל" יברכו את יעל נשות ישראל" 

iv.  ."כן יאבדו כל אויבך השם" כשם שאבד סיסרא, וממילא "ואוהביו כצאת השמש בגבורתו

 כשהרשע יכנע, הצדיקים יזהירו.

 ביאור המילים: .13

i.  דרך או שיירות. )חדלו שיירות, ילכו בדרכים עוקפות(. -ארחות 

ii.  פרוץ, שאינו מוקף חומה. -פרזון 

iii.  חצץ, חלוקי אבנים קטנות. לשון -מחצצים 

iv.  גבולות, לשון שפה וגבול. -משפתים 

v.  עיר היושבת לחוף הים, וממילא אינה מוקפת חומה מצד הים. -מפרץ 

vi.  ספל של מים. ב.ספל של חשובים.  א. -ספל אדירים 

vii.  הוכו פרסות הסוסים. -הלמו עקבי סוס 

 הפכים שמצאנום בשירת דבורה. .רשות

i.  בהתנדב עם. -בפרוע פרעות 

ii.  חדלו ארחות. -ארץ רעשה 

iii.  צדקות פרזונו בישראל. -מקול מחצצים בין משאבים 

iv.  גלעד בעבר הירדן שכן. -לפלגות ראובן 

v.  באו מלכים... בצע כסף לא לקחו. -אשר ישב לחוף ימים 

vi.  מן שמים נלחמו. -באו מלכים נלחמו 

vii.  תבורך מנשים יעל. -אורו מרוז 

viii.  בגבורתו.ואוהביו כצאת השמש  -כן יאבדו כל אויבך 
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 . הכנה

 מעשי גדעון המובאים בפרק ו'.

i.  פסח היה, רש"י(להניס מפני מדין.  -חובט חטים בגת(. 

ii.  אז. -הדיבור עם המלאך 

iii.  אז. -הקריב לפניו מנחה 

iv.  אחר שנסתלק מלאך מעיניו. -בנה מזבח 

v.  בלילה )אחר התגלות המלאך(. -הרס את מזבח הבעל 

vi.  אז. -העלה עולה על מזבח השם 

vii. אז(, בהתאסף מדין למלחמה. -ישראל למלחמה  הזעיק את( 

viii.  אז. -עשה שתי אותות בגיזת הצמר 

 

 


