
 שירת דבורה: 'פרק ה

 

 ה שופטים
בֹוָרה ַוָתַשר( א)  :ֵלאמֹר ַההוא ַבּיֹום ֲאִבינַֹעם ֶבן וָבָרק דְּ
רֹעַ ( ב) ָרעֹות ִבפְּ ָרֵאל פְּ ִישְּ ַנֵדב בְּ ִהתְּ קָֹוק ָבֲרכו ָעם בְּ  :יְּ
עו( ג) ָלִכים ִשמְּ ִנים ַהֲאִזינו מְּ ָרֵאל ֱאלֵֹהי ַליקָֹוק ֲאַזֵמר ָאִשיָרה ָאנִֹכי ַליקָֹוק ָאנִֹכי רֹזְּ  :ִישְּ

 אנכי שרה -הקדמה

קָֹוק( ד) ךָ  יְּ ֵצאתְּ ךָ  ִמֵשִעיר בְּ דְּ ַצעְּ ֵדה בְּ פו ָעִבים ַגם ָנָטפו ָשַמִים ַגם ָרָעָשה ֶאֶרץ ֱאדֹום ִמשְּ  :ָמִים ָנטְּ
לו ָהִרים( ה) ֵני ָנזְּ קָֹוק ִמפְּ ֵני ִסיַני ֶזה יְּ קָֹוק ִמפְּ ָרֵאל ֱאלֵֹהי יְּ  :ִישְּ

 במלחמהגילוי שכינה 

ַגר ִביֵמי( ו) לו ָיֵעל ִביֵמי ֲעָנת ֶבן ַשמְּ ֵכי ֳאָרחֹות ָחדְּ הֹלְּ ִתיבֹות וְּ כו נְּ ַקּלֹות ֳאָרחֹות ֵילְּ  :ֲעַקלְּ
לו( ז) ָרזֹון ָחדְּ ָרֵאל פְּ ִישְּ ִתי ַעד ָחֵדּלו בְּ בֹוָרה ַשַקמְּ ִתי דְּ ָרֵאל ֵאם ַשַקמְּ ִישְּ  :בְּ
ַחר( ח) ָעִרים ָלֶחם ָאז ֲחָדִשים ֱאלִֹהים ִיבְּ ָבִעים ָורַֹמח ֵיָרֶאה ִאם ָמֵגן שְּ ַארְּ ָרֵאל ֶאֶלף בְּ ִישְּ  :בְּ

הצער והסיבה  –רקע 
 .הרוחנית

ֵקי ִלִבי( ט) חֹוקְּ ָרֵאל לְּ ִבים ִישְּ ַנדְּ קָֹוק ָבֲרכו ָבָעם ַהִמתְּ  :יְּ
ֵבי( י) חֹרֹות ֲאתֹנֹות רֹכְּ ֵבי צְּ ֵכי ִמִדין ַעל יֹשְּ הֹלְּ  :ִשיחו ֶדֶרךְּ  ַעל וְּ
ִצים ִמקֹול( יא) ַחצְּ ַאִבים ֵבין מְּ ַתּנו ָשם ַמשְּ קֹות יְּ קָֹוק ִצדְּ קֹת יְּ זֹנֹו ִצדְּ ָרֵאל ִפרְּ ִישְּ דו ָאז בְּ  ָירְּ

ָעִרים קָֹוק ַעם ַלשְּ  :יְּ
בֹוָרה עוִרי עוִרי( יב) ִרי עוִרי עוִרי דְּ ךָ  וֲשֵבה ָבָרק קום ִשיר ַדבְּ יְּ  :ֲאִבינַֹעם ֶבן ֶשבְּ

 הכנות למלחה
שבח לאלו שבאו 

להתנדב למלחמה 
 ('נאמנים לה)

ַרד ָאז( יג) ַאִדיִרים ָשִריד יְּ קָֹוק ָעם לְּ ַרד יְּ  :ַבִגבֹוִרים ִלי יְּ
ַרִים ִמִּני( יד) ָשם ֶאפְּ ָיִמין ַאֲחֶריךָ  ַבֲעָמֵלק ָשרְּ דו ָמִכיר ִמִּני ַבֲעָמֶמיךָ  ִבנְּ ִקים ָירְּ חֹקְּ בוֺלן מְּ  וִמזְּ

ִכים ֵשֶבט מֹשְּ  :סֵֹפר בְּ
ָשַרי( טו) ִיָששָכר וְּ בָֹרה ִעם בְּ ִיָששָכר דְּ ָליו ֺשַּלח ָבֵעֶמק ָבָרק ֵכן וְּ ַרגְּ ַלגֹות בְּ אוֵבן ִבפְּ דִֹלים רְּ ֵקי גְּ  ִחקְּ

 :ֵלב
ָת  ָלָמה( טז) ַתִים ֵבין ָיַשבְּ פְּ מֹעַ  ַהִמשְּ ִרקֹות ִלשְּ ַלגֹות ֲעָדִרים שְּ אוֵבן ִלפְּ דֹוִלים רְּ ֵרי גְּ  :ֵלב ִחקְּ
ָעד( יז) ֵעֶבר ִגלְּ ֵדן בְּ ָדן ָשֵכן ַהַּירְּ חֹוף ָיַשב ָאֵשר ֳאִנּיֹות ָיגור ָלָמה וְּ ַעל ַיִמים לְּ ָרָציו וְּ כֹון ִמפְּ  :ִישְּ
ֺבלון( יח) שֹו ֵחֵרף ַעם זְּ ָתִלי ָלמות ַנפְּ ַנפְּ רֹוֵמי ַעל וְּ  :ָשֶדה מְּ

: השבטיםחלוקת 
אלו שהשתתפו מול 

 אלו שלא השתתפו

ָלִכים ָבאו( יט) ָחמו מְּ ֲחמו ָאז ִנלְּ ֵכי ִנלְּ ַנַען ַמלְּ ַנךְּ  כְּ ַתעְּ ִגדֹו ֵמי ַעל בְּ  :ָלָקחו לֹא ֶכֶסף ֶבַצע מְּ
ָחמו ָשַמִים ִמן( כ) ִסּלֹוָתם ַהכֹוָכִבים ִנלְּ ֲחמו ִממְּ ָרא ִעם ִנלְּ  :ִסיסְּ
ָרָפם ִקישֹון ַנַחל( כא) דוִמים ַנַחל גְּ ִכי ִקישֹון ַנַחל קְּ רְּ ִשי ִתדְּ  :עֹז ַנפְּ
מו ָאז( כב) ֵבי ָהלְּ  :ַאִביָריו ַדֲהרֹות ִמַדֲהרֹות סוס ִעקְּ

 תיאור המלחמה
 (מן השמים)

ַאךְּ  ָאַמר ֵמרֹוז אֹורו( כג) קָֹוק ַמלְּ ֶביהָ  ָארֹור אֹרו יְּ ַרת ָבאו לֹא ִכי יֹשְּ ֶעזְּ קָֹוק לְּ ַרת יְּ ֶעזְּ קָֹוק לְּ  יְּ
 :ַבִגבֹוִרים

בַֹרךְּ ( כד) בָֹרךְּ  ָבאֶֹהל ִמָּנִשים ַהֵקיִני ֶחֶבר ֵאֶשת ָיֵעל ִמָּנִשים תְּ  :תְּ
ֵסֶפל ָנָתָנה ָחָלב ָשַאל ַמִים( כה) ִריָבה ַאִדיִרים בְּ ָאה ִהקְּ  :ֶחמְּ
ָנה ַלָּיֵתד ָיָדה( כו) ַלחְּ מות ִויִמיָנה ִתשְּ ַהלְּ ָמה ֲעֵמִלים לְּ ָהלְּ ָרא וְּ ָפה וָמֲחָצה רֹאשֹו ָמֲחָקה ִסיסְּ ָחלְּ  וְּ

 :ַרָקתֹו
ֶליהָ  ֵבין( כז) ֶליהָ  ֵבין ָשָכב ָנַפל ָכַרע ַרגְּ  :ָשדוד ָנַפל ָשם ָכַרע ַבֲאֶשר ָנָפל ָכַרע ַרגְּ

 ....אחרי המלחמה
תפקידיה של 

 הכנענים בסיפור

 מרוז וכו' 

 יעל וסיסרא 

 אם סיסרא 
 

ַעד( כח) ָפה ַהַחּלֹון בְּ קְּ ַיֵבב ִנשְּ ָרא ֵאם ַותְּ ַעד ִסיסְּ ָנב בְּ בֹו בֵֹשש ַמדועַ  ָהֶאשְּ  ֶאֱחרו ַמדועַ  ָלבֹוא ִרכְּ
בֹוָתיו ַפֲעֵמי כְּ  :ַמרְּ

מֹות( כט)  :ָלה ֲאָמֶריהָ  ָתִשיב ִהיא ַאף ַתֲעֶניָּנה ָשרֹוֶתיָה  ַחכְּ
או ֲהלֹא( ל) צְּ קו ִימְּ ַחּלְּ רֹאש ַרֲחָמַתִים ַרַחם ָשָלל יְּ ַלל ֶגֶבר לְּ ָבִעים שְּ ָרא צְּ ִסיסְּ ַלל לְּ ָבִעים שְּ  צְּ

ָמה ָמַתִים ֶצַבע ִרקְּ אֵרי ִרקְּ ַצוְּ  :ָשָלל לְּ
דו ֵכן( לא) ֶביךָ  ָכל יֹאבְּ קָֹוק אֹויְּ אֲֹהָביו יְּ ֵצאת וְּ ֺבָרתֹו ַהֶשֶמש כְּ קֹט ִבגְּ ָבִעים ָהָאֶרץ ַוִתשְּ  ברכה ותפילה לעתיד :ָשָנה ַארְּ
 

  



 

 ה שופטים
ר( א) שַּ ה וַּתָּ בֹורָּ  :ֵלאמֹר ַההוא ַבּיֹום ֲאִבינַֹעם ֶבן וָבָרק דְּ
רֹעַ ( ב) ָרעֹות ִבפְּ ָרֵאל פְּ ִישְּ ב בְּ נַּדֵּ ִהתְּ ם בְּ קָֹוק ָבֲרכו עָּ  :יְּ
עו( ג) ָלִכים ִשמְּ ִנים ַהֲאִזינו מְּ יקֹּוָּק ָאנִֹּכי רֹזְּ ה ָאנִֹּכי לַּ ָרֵאל ֱאלֵֹהי ַליקָֹוק ֲאַזֵמר ָאִשירָּ  :ִישְּ

 אנכי שרה -הקדמה

קֹּוָּק( ד) ךָ  יְּ ֵצאתְּ ךָ  ִמֵשִעיר בְּ דְּ ַצעְּ ֵדה בְּ פו ָעִבים ַגם ָנָטפו ָשַמִים ַגם ָרָעָשה ֶאֶרץ ֱאדֹום ִמשְּ  :ָמִים ָנטְּ
לו ָהִרים( ה) ֵני ָנזְּ קָֹוק ִמפְּ ֵני ִסיַני ֶזה יְּ קָֹוק ִמפְּ ָרֵאל ֱאלֵֹהי יְּ  :ִישְּ

 גילוי שכינה במלחמה

י( ו) גַּר ִבימֵּ מְּ ן שַּ ל ִביֵמי ֲענָּת בֶּ לו יָּעֵּ ֵכי ֳאָרחֹות ָחדְּ הֹלְּ ִתיבֹות וְּ כו נְּ ַקּלֹות ֳאָרחֹות ֵילְּ  :ֲעַקלְּ
לו( ז) ָרזֹון ָחדְּ ָרֵאל פְּ ִישְּ ד ָחֵדּלו בְּ ִתי עַּ מְּ קַּ ה שַּ בֹורָּ ִתי דְּ ם ַשַקמְּ ל אֵּ אֵּ רָּ ִישְּ  :בְּ
ַחר( ח) ָעִרים ָלֶחם ָאז ֲחָדִשים ֱאלִֹהים ִיבְּ ָבִעים ָורַֹמח ֵיָרֶאה ִאם ָמֵגן שְּ ַארְּ ָרֵאל ֶאֶלף בְּ ִישְּ  :בְּ

הצער והסיבה  –רקע 
 .הרוחנית

י ִלִבי( ט) קֵּ חֹוקְּ ל לְּ אֵּ רָּ ִבים ִישְּ נַּדְּ ִמתְּ ם הַּ עָּ קָֹוק ָבֲרכו בָּ  :יְּ
ֵבי( י) חֹרֹות ֲאתֹנֹות רֹכְּ ֵבי צְּ ֵכי ִמִדין ַעל יֹשְּ הֹלְּ  :ִשיחו ֶדֶרךְּ  ַעל וְּ
ִצים ִמקֹול( יא) ַחצְּ ַאִבים ֵבין מְּ ַתּנו ָשם ַמשְּ קֹות יְּ קֹּוָּק ִצדְּ קֹת יְּ זֹנֹו ִצדְּ ָרֵאל ִפרְּ ִישְּ דו ָאז בְּ  ָירְּ

ָעִרים קָֹוק ַעם ַלשְּ  :יְּ
ה עּוִרי עּוִרי( יב) בֹורָּ ִרי עוִרי עוִרי דְּ ק קּום ִשיר ַדבְּ רָּ ךָ  וֲשֵבה בָּ יְּ  :ֲאִבינַֹעם ֶבן ֶשבְּ

 הכנות למלחה
אלו שבאו שבח ל

למלחמה התנדב ל
 ('נאמנים לה)

ַרד ָאז( יג) ַאִדיִרים ָשִריד יְּ ם לְּ קָֹוק עָּ ַרד יְּ  :ַבִגבֹוִרים ִלי יְּ
ִים ִמִּני( יד) רַּ פְּ ָשם אֶּ יִָּמין ַאֲחֶריךָ  ַבֲעָמֵלק ָשרְּ ִכיר ִמִּני ַבֲעָמֶמיךָ  ִבנְּ דו מָּ ִקים ָירְּ חֹקְּ בּולֺּן מְּ  ּוִמזְּ

ִכים ֵשֶבט מֹשְּ  :סֵֹפר בְּ
ָשַרי( טו) ר וְּ שכָּ ִישָּ ה ִעם בְּ בֹּרָּ ר דְּ שכָּ ִישָּ ק ֵכן וְּ רָּ ָליו ֺשַּלח ָבֵעֶמק בָּ ַרגְּ ַלגֹות בְּ ן ִבפְּ אּובֵּ דִֹלים רְּ  גְּ

ֵקי  :ֵלב ִחקְּ
ָת  ָלָמה( טז) ַתִים ֵבין ָיַשבְּ פְּ מֹעַ  ַהִמשְּ ִרקֹות ִלשְּ ַלגֹות ֲעָדִרים שְּ ן ִלפְּ אּובֵּ דֹוִלים רְּ ֵרי גְּ  :ֵלב ִחקְּ
ד( יז) עָּ ֵעֶבר ִגלְּ ֵדן בְּ ן ָשֵכן ַהַּירְּ דָּ ר ֳאִנּיֹות ָיגור ָלָמה וְּ חֹוף ָיַשב ָאשֵּ ַעל ַיִמים לְּ ָרָציו וְּ כֹון ִמפְּ  :ִישְּ
בֺּלּון( יח) שֹו ֵחֵרף ַעם זְּ ִלי ָלמות ַנפְּ תָּ נַּפְּ רֹוֵמי ַעל וְּ  :ָשֶדה מְּ

: חלוקת השבטים
שהשתתפו מול אלו 
 שלא השתתפואלו 

ָלִכים ָבאו( יט) ָחמו מְּ ֲחמו ָאז ִנלְּ ֵכי ִנלְּ ַנַען ַמלְּ ַנךְּ  כְּ ַתעְּ ִגדֹו ֵמי ַעל בְּ  :ָלָקחו לֹא ֶכֶסף ֶבַצע מְּ
ִים ִמן( כ) מַּ מּו שָּ חָּ ִסּלֹוָתם ַהכֹוָכִבים ִנלְּ ֲחמו ִממְּ ָרא ִעם ִנלְּ  :ִסיסְּ
ל( כא) ָרָפם ִקישֹון נַּחַּ דוִמים ַנַחל גְּ ִכי ִקישֹון ַנַחל קְּ רְּ ִשי ִתדְּ  :עֹז ַנפְּ
מו ָאז( כב) ֵבי ָהלְּ  :ַאִביָריו ַדֲהרֹות ִמַדֲהרֹות סוס ִעקְּ

 תיאור המלחמה
 (מן השמים)

רֹוז אֹורּו( כג) ַאךְּ  ָאַמר מֵּ קָֹוק ַמלְּ ֶביהָ  ָארֹור אֹרו יְּ ַרת ָבאו לֹא ִכי יֹשְּ ֶעזְּ קָֹוק לְּ ַרת יְּ ֶעזְּ קָֹוק לְּ  יְּ
 :ַבִגבֹוִרים

ךְּ ( כד) בֹּרַּ ל ִמנִָּשים תְּ בָֹרךְּ  ָבאֶֹהל ִמָּנִשים ַהֵקיִני ֶחֶבר ֵאֶשת יָּעֵּ  :תְּ
ֵסֶפל ָנָתָנה ָחָלב ָשַאל ַמִים( כה) ִריָבה ַאִדיִרים בְּ ָאה ִהקְּ  :ֶחמְּ
ָנה ַלָּיֵתד ָיָדה( כו) ַלחְּ מות ִויִמיָנה ִתשְּ ַהלְּ ָמה ֲעֵמִלים לְּ ָהלְּ ָרא וְּ ָפה וָמֲחָצה רֹאשֹו ָמֲחָקה ִסיסְּ ָחלְּ  וְּ

 :ַרָקתֹו
ֶליהָ  ֵבין( כז) ֶליהָ  ֵבין ָשָכב ָנַפל ָכַרע ַרגְּ  :ָשדוד ָנַפל ָשם ָכַרע ַבֲאֶשר ָנָפל ָכַרע ַרגְּ

 ....אחרי המלחמה
תפקידיה של 

 הכנענים בסיפור

 מרוז וכו' 

 יעל וסיסרא 

 אם סיסרא 
 

ַעד( כח) ָפה ַהַחּלֹון בְּ קְּ ַיֵבב ִנשְּ ם ַותְּ א אֵּ רָּ ַעד ִסיסְּ ָנב בְּ בֹו בֵֹשש ַמדועַ  ָהֶאשְּ  ֶאֱחרו ַמדועַ  ָלבֹוא ִרכְּ
בֹוָתיו ַפֲעֵמי כְּ  :ַמרְּ

מֹות( כט) כְּ יהָּ  חַּ רֹותֶּ  :ָלה ֲאָמֶריהָ  ָתִשיב ִהיא ַאף ַתֲעֶניָּנה שָּ
או ֲהלֹא( ל) צְּ קו ִימְּ ַחּלְּ רֹאש ַרֲחָמַתִים ַרַחם ָשָלל יְּ ַלל ֶגֶבר לְּ ָבִעים שְּ ָרא צְּ ִסיסְּ ַלל לְּ ָבִעים שְּ  צְּ

ָמה ָמַתִים ֶצַבע ִרקְּ אֵרי ִרקְּ ַצוְּ  :ָשָלל לְּ
דו ֵכן( לא) יךָּ  ָכל יֹאבְּ בֶּ קָֹוק אֹויְּ יו יְּ אֲֹּהבָּ ֵצאת וְּ ֺבָרתֹו ַהֶשֶמש כְּ קֹט ִבגְּ ָבִעים ָהָאֶרץ ַוִתשְּ  ברכה ותפילה לעתיד :ָשָנה ַארְּ
 

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף סו עמוד ב
 -אם חכם הוא , כל המתיהר: אמר רב יהודה אמר רב

נבואתו מסתלקת  -אם נביא הוא , חכמתו מסתלקת ממנו
דאמר . מהלל -אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו . ממנו

הלכה זו : וקאמר להו. התחיל מקנטרן בדברים: מר
 -נבואתו מסתלקת ממנו אם נביא הוא . שמעתי ושכחתי

ָרֵאל ָחֵדּלו עַ + שופטים ה+דכתיב , מדבורה ִישְּ ָרזֹון בְּ לו פְּ ד ָחדְּ
ָרֵאל וגו ִישְּ ִתי ֵאם בְּ בֹוָרה ַשַקמְּ ִתי דְּ שופטים +וכתיב ' ַשַקמְּ

ִרי ִשיר וגו+ ה בֹוָרה עוִרי עוִרי ַדבְּ  . 'עוִרי עוִרי דְּ

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. 
 


