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 ד'התשע שבט                                בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                 מלחמת ברק בסיסרא ושירת דבורה 
  שלחבפרשת ל

 
  שופטים פרקים ד' ו ה'. 1
ת ד ְפָטה אֶׁ ת ַלִפידֹות ִהיא שֹׁ ִיְשָרֵאל -ּוְדבֹוָרה ִאָשה ְנִביָאה ֵאשֶׁ

ת ַתַחת ה  .ָבֵעת ַהִהיא בֶׁ ר ְדבֹוָרה ֵבין ָהָרָמה ּוֵבין -ְוִהיא יֹושֶׁ תֹׁמֶׁ

יָה ְבֵני ִיְשָרֵאל ַלִמְשָפט-ֵבית ְפָרִים ַוַיֲעלּו ֵאלֶׁ ַוִתְשַלח  ו  .ֵאל ְבַהר אֶׁ
ן ר ֵאָלי-ַוִתְקָרא ְלָבָרק בֶׁ ש ַנְפָתִלי ַותֹׁאמֶׁ דֶׁ ֹׁא ִצָּוה ֲאִבינַֹׁעם ִמקֶׁ ו ֲהל

ת -ְיהָוה ֱאֹלֵהי רֶׁ ִיְשָרֵאל ֵלְך ּוָמַשְכָת ְבַהר ָתבֹור ְוָלַקְחָת ִעְמָך ֲעשֶׁ

ל ז  .ֲאָלִפים ִאיש ִמְבֵני ַנְפָתִלי ּוִמְבֵני ְזֻבלּון יָך אֶׁ ַנַחל -ּוָמַשְכִתי ֵאלֶׁ
ת ת-ִסיְסָרא ַשר-ִקישֹון אֶׁ ת-ְצָבא ָיִבין ְואֶׁ מֹונֹו הֲ -ִרְכבֹו ְואֶׁ

ָך יָה ָבָרק ִאם ח  .ּוְנַתִתיהּו ְבָידֶׁ ר ֵאלֶׁ ֹׁאמֶׁ ֵתְלִכי ִעִמי ְוָהָלְכִתי -ַוי

ֹׁא ֵאֵלְך-ְוִאם ֹׁא ֵתְלִכי ִעִמי ל ס ִכי  ט  .ל פֶׁ ר ָהֹלְך ֵאֵלְך ִעָמְך אֶׁ ַותֹׁאמֶׁ
ֹׁא ִתְהיֶׁה ִתְפַאְרְתָך ַעל ר ַאָתה הֹוֵלְך ִכי ְבַיד-ל ְך ֲאשֶׁ רֶׁ ה ִאשָ -ַהדֶׁ

ת ְך ִעם-ִיְמכֹׁר ְיהָוה אֶׁ ְדָשה-ִסיְסָרא ַוָתָקם ְדבֹוָרה ַוֵתלֶׁ  י  .ָבָרק קֶׁ
ת ת-ַוַיְזֵעק ָבָרק אֶׁ ת -ְזבּוֻלן ְואֶׁ רֶׁ ְדָשה ַוַיַעל ְבַרְגָליו ֲעשֶׁ ַנְפָתִלי קֶׁ

ר ַהֵקיִני ִנְפָרד ִמַקִין ִמבְ  יא  .ַאְלֵפי ִאיש ַוַתַעל ִעמֹו ְדבֹוָרה בֶׁ ֵני ְוחֶׁ
ה ַוֵיט ָאֳהלֹו ַעד ר -חָֹׁבב חֵֹׁתן מֹׁשֶׁ ֵאילֹון בצענים )ְבַצֲעַנִנים( ֲאשֶׁ

ת ש-אֶׁ דֶׁ ן  ַוַיִגדּו ְלִסיְסָרא יב  .קֶׁ -ֲאִבינַֹׁעם ַהר-ִכי ָעָלה ָבָרק בֶׁ

ת יג  .ָתבֹור ל -ָכל-ַוַיְזֵעק ִסיְסָרא אֶׁ ב ַבְרזֶׁ כֶׁ ִרְכבֹו ְתַשע ֵמאֹות רֶׁ

ת לָהעָ -ָכל-ְואֶׁ ת ַהגֹוִים אֶׁ ר ִאתֹו ֵמֲחרֹׁשֶׁ  יד  .ַנַחל ִקישֹון-ם ֲאשֶׁ
ל ָרה אֶׁ ר ְדבֹׁ ת-ַותֹׁאמֶׁ ר ָנַתן ְיהָוה אֶׁ ה ַהיֹום ֲאשֶׁ -ָבָרק קּום ִכי זֶׁ

ד ָבָרק ֵמַהר ָתבֹור  יָך ַוֵירֶׁ ֹׁא ְיהָוה ָיָצא ְלָפנֶׁ ָך ֲהל ִסיְסָרא ְבָידֶׁ

ת ֲאָלִפים ִאיש ַאֲחָריו רֶׁ תוַ  טו  .ַוֲעשֶׁ ת-ָיָהם ְיהָוה אֶׁ -ִסיְסָרא ְואֶׁ
ת-ָכל ב ְואֶׁ כֶׁ ה ְלִפי-ָכל-ָהרֶׁ ד ִסיְסָרא -ַהַמֲחנֶׁ ב ִלְפֵני ָבָרק ַוֵירֶׁ רֶׁ חֶׁ

ְרָכָבה ַוָיָנס ְבַרְגָליו ב ְוַאֲחֵרי  טז  .ֵמַעל ַהמֶׁ כֶׁ ּוָבָרק ָרַדף ַאֲחֵרי ָהרֶׁ
ת ַהגֹוִים ַוִיפֹׁל ָכל ה ַעד ֲחרֹׁשֶׁ ֹׁא -ִסיְסָרא ְלִפיַמֲחֵנה -ַהַמֲחנֶׁ ב ל רֶׁ חֶׁ

ָחד-ִנְשַאר ַעד ל יז  .אֶׁ ר -ְוִסיְסָרא ָנס ְבַרְגָליו אֶׁ בֶׁ ת חֶׁ ל ָיֵעל ֵאשֶׁ אֹׁהֶׁ

ְך  ַהֵקיִני לֶׁ ר ַהֵקיִני-ִכי ָשלֹום ֵבין ָיִבין מֶׁ בֶׁ  יח  .ָחצֹור ּוֵבין ֵבית חֶׁ
ִני ס ר ֵאָליו סּוָרה ֲאדֹׁ ּוָרה ֵאַלי ַוֵתֵצא ָיֵעל ִלְקַראת ִסיְסָרא ַותֹׁאמֶׁ

ֱהָלה ַוְתַכֵסהּו ַבְשִמיָכה-ַאל יָה ָהאֹׁ ר  יט  .ִתיָרא ַוָיַסר ֵאלֶׁ ֹׁאמֶׁ ַוי
יָה ַהְשִקיִני ת-ָנא ְמַעט-ֵאלֶׁ ָחָלב -ַמִים ִכי ָצֵמאִתי ַוִתְפַתח אֶׁ ֹׁאוד הֶׁ נ

ל ְוָהָיה ִאם כ  .ַוַתְשֵקהּו ַוְתַכֵסהּו ַתח ָהאֹׁהֶׁ יָה ֲעמֹׁד פֶׁ ר ֵאלֶׁ ֹׁאמֶׁ -ַוי

ֹׁא ּוְשֵאֵלְך ְוָאַמר ֲהֵיש ַוִתַקח  כא  .פֹׁה ִאיש ְוָאַמְרְת ָאִין-ִאיש ָיב
ת ת-ָיֵעל ֵאשֶׁ ר אֶׁ בֶׁ ת-חֶׁ ם אֶׁ ל ַוָתשֶׁ ת ְבָיָדּה ַוָתבֹוא -ְיַתד ָהאֹׁהֶׁ בֶׁ ַהַמקֶׁ

ת ץ ְוהּוא-ֵאָליו ַבָלאט ַוִתְתַקע אֶׁ ִנְרָדם -ַהָיֵתד ְבַרָקתֹו ַוִתְצַנח ָבָארֶׁ

ת כב  .ָיַעף ַוָימֹׁתוַ  ִסיְסָרא ַוֵתֵצא ָיֵעל ִלְקָראתֹו -ְוִהֵנה ָבָרק רֵֹׁדף אֶׁ

ת ָך אֶׁ ר לֹו ֵלְך ְוַאְראֶׁ ר-ַותֹׁאמֶׁ יָה -ָהִאיש ֲאשֶׁ ֹׁא ֵאלֶׁ ַאָתה ְמַבֵקש ַוָיב

ֵפל ֵמת ְוַהָיֵתד ְבַרָקתֹו ַוַיְכַנע ֱאֹלִהים ַביֹום  כג  .ְוִהֵנה ִסיְסָרא נֹׁ

ְךַההּו לֶׁ ְך ַיד ְבֵני כד  .ְכָנַען ִלְפֵני ְבֵני ִיְשָרֵאל-א ֵאת ָיִבין מֶׁ -ַוֵתלֶׁ
ְך לֶׁ ר ִהְכִריתּו ֵאת ָיִבין -ִיְשָרֵאל ָהלֹוְך ְוָקָשה ַעל ָיִבין מֶׁ ְכָנַען ַעד ֲאשֶׁ

ְך לֶׁ  .ְכָנַען-מֶׁ
ן א ַע  ב  ֵלאמֹׁר.  ַביֹום ַההּוא ֲאִבינַֹׁעם-ַוָתַשר ְדבֹוָרה ּוָבָרק בֶׁ ִבְפרֹׁ

  ִשְמעּו ְמָלִכים ַהֲאִזינּו ג  .ה'ָעם ָבְרכּו   ְבִהְתַנֵדב  ְפָרעֹות ְבִיְשָרֵאל
ְזִנים ִכי לַ  רֹׁ ִכי ָאִשיָרה ה'ָאנֹׁ ה'  ד י ִיְשָרֵאל.קֵ ֱאֹל ה'ל ֲאַזֵמר ָאנֹׁ

ץ ִמֵשִעיר ְבֵצאְתָך רֶׁ  ַמִיםשָ -ָרָעָשה ַגם ְבַצְעְדָך ִמְשֵדה ֱאדֹום אֶׁ

ה ה'ָהִרים ָנְזלּו ִמְפֵני  ה  ָמִים. ָעִבים ָנְטפּו-ַגם ָנָטפּו ִסיַני ִמְפֵני   זֶׁ
ן ו י ִיְשָרֵאל.קֵ ֱאֹל ה' ִביֵמי ָיֵעל ָחְדלּו  ֲעָנת ִביֵמי ַשְמַגר בֶׁ

ְלֵכי ֳאָרחֹות ָחְדלּו ְפָרזֹון  ז  ְנִתיבֹות ֵיְלכּו ֳאָרחֹות ֲעַקְלַקלֹות. ְוהֹׁ
 ח   ָחֵדלּו ַעד ַשַקְמִתי ְדבֹוָרה ַשַקְמִתי ֵאם ְבִיְשָרֵאל. ָרֵאלְבִיְש 
ם ְשָעִריםִק ֱאל ִיְבַחר ה-ָמֵגן ִאם ים ֲחָדִשים ָאז ָלחֶׁ   ָורַֹׁמח ֵיָראֶׁ

ף ְבִיְשָרֵאל. לֶׁ ַהִמְתַנְדִבים  ְלחֹוְקֵקי ִיְשָרֵאל ִלִבי ט ְבַאְרָבִעים אֶׁ
ְכֵבי ֲאתֹׁנֹות ְצחֹׁרֹות יה'  ָבָעם ָבְרכּו ְלֵכי ַעל-ַעל יְֹׁשֵבי רֹׁ -ִמִדין ְוהֹׁ
ְך ִשיחּו. רֶׁ  ה' ָשם ְיַתנּו ִצְדקֹות  ַמְשַאִבים ִמקֹול ְמַחְצִצים ֵבין יא דֶׁ

עּוִרי עּוִרי  יב ה'  ָאז ָיְרדּו ַלְשָעִרים ַעם  ִפְרזֹונֹו ְבִיְשָרֵאל ִצְדקֹׁת
ְבְיָך  ִשיר-ַדְבִרי עּוִרי עּוִרי ְדבֹוָרה קּום ָבָרק ּוְשֵבה שֶׁ

ן ִלי -ְיַרדה'  ָאז ְיַרד ָשִריד ְלַאִדיִרים ָעם יג ֲאִבינַֹׁעם. בֶׁ
ְפַרִים ָשְרָשם יד ַבִגבֹוִרים. יָך ִבְנָיִמין  ַבֲעָמֵלק ִמִני אֶׁ ַאֲחרֶׁ
יָך  ְשִכיםמֹׁ  ּוִמְזבּוֻלן ָמִכיר ָיְרדּו ְמחְֹׁקִקים ִמִני ַבֲעָממֶׁ
ט ֵפר. ְבֵשבֶׁ ק  ְוִיָששָכר ְדבָֹׁרה-ְוָשַרי ְבִיָששָכר ִעם טו סֹׁ ֵכן ָבָרק ָבֵעמֶׁ

ִלים ִחְקֵקי ֻשַלח ְבַרְגָליו ָלָמה ָיַשְבָת  טז  ֵלב. ִבְפַלגֹות ְראּוֵבן ְגדֹׁ
ן ְגדֹוִלים ִלְפַלגֹות ְראּובֵ  ְשִרקֹות ֲעָדִרים ִלְשמֹׁעַ  ֵבין ַהִמְשְפַתִים

ר ַהַיְרֵדן ָשֵכן יז   ֵלב. ִחְקֵרי ָאֵשר  ָלָמה ָיגּור ֳאִניֹות ְוָדן ִגְלָעד ְבֵעבֶׁ
 ְזֻבלּון יח ְוַעל ִמְפָרָציו ִיְשכֹון. ַיִמים ָיַשב ְלחֹוף

ה. ַעל ְמרֹוֵמי  ַעם ֵחֵרף ַנְפשֹו ָלמּות ְוַנְפָתִלי ָבאּו ְמָלִכים  יט  ָשדֶׁ
ֹׁא  ְמִגדֹו ֵמי-ְבַתְעַנְך ַעל ִנְלֲחמּו ַמְלֵכי ְכַנַען ָאז ּוִנְלָחמ ף ל סֶׁ ַצע כֶׁ בֶׁ
ַהכֹוָכִבים ִמְמִסלֹוָתם ִנְלֲחמּו  ָשַמִים ִנְלָחמּו ִמן כ ָלָקחּו.

  ְקדּוִמים ַנַחל ִקישֹון ַנַחל ַנַחל ִקישֹון ְגָרָפם כא ִסיְסָרא. ִעם
ַדֲהרֹות  ִמַדֲהרֹות סּוס-ָאז ָהְלמּו ִעְקֵבי כב  עֹׁז. ִתְדְרִכי ַנְפִשי

יהָ  אֹׁרּו ָארֹור ה'אֹורּו ֵמרֹוז ָאַמר ַמְלַאְך  כג ַאִביָריו. ֹׁא  יְֹׁשבֶׁ -ִכי ל
ְזַרת  ְזַרת ה'ָבאּו ְלעֶׁ ת  כד ַבִגבֹוִרים. ה' ְלעֶׁ ְתבַֹׁרְך ִמָנִשים ָיֵעל ֵאשֶׁ

ר בֶׁ ל ְתבֹׁ  ַהֵקיִני חֶׁ ל  ָשַאל ָחָלב ָנָתָנה ַמִים כה ָרְך.ִמָנִשים ָבאֹׁהֶׁ ְבֵספֶׁ
ְמָאה. ַאִדיִרים ִהְקִריָבה ָיָדּה ַלָיֵתד  כו  חֶׁ

  ְוָהְלָמה ִסיְסָרא ָמֲחָקה ְלַהְלמּות ֲעֵמִלים ִויִמיָנּה ִתְשַלְחָנה
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ֹׁאשֹו יָה ָכַרע ָנַפל ָשָכב ֵבין כז ּוָמֲחָצה ְוָחְלָפה ַרָקתֹו. ר ֵבין   ַרְגלֶׁ
יָה ָכַרעַרגְ  ר ָכַרע ָשם ָנַפל ָשדּוד. ָנָפל לֶׁ ַהַחלֹון  ְבַעד כח ַבֲאשֶׁ

ְשָנב ָלבֹוא  ַמדּוַע בֵֹׁשש ִרְכבֹו ִנְשְקָפה ַוְתַיֵבב ֵאם ִסיְסָרא ְבַעד ָהאֶׁ
ֱחרּו ַפֲעֵמי ַמְרְכבֹוָתיו. יָנה ַחְכמֹות כט ַמדּוַע אֶׁ יָה ַתֲענֶׁ -ַאף  ָשרֹותֶׁ

יהָ ִהיא תָ  ֹׁא ִיְמְצאּו ְיַחְלקּו  ל  ָלּה. ִשיב ֲאָמרֶׁ ֲהל
ר ְשַלל ְצָבִעים ַרַחם ָשָלל בֶׁ ֹׁאש גֶׁ ְשַלל  ְלִסיְסָרא ַרֲחָמַתִים ְלר

ַבע ְצָבִעים ִרְקָמה ֹׁאְבדּו ָכל לא ִרְקָמַתִים ְלַצְּואֵרי ָשָלל. צֶׁ -ֵכן י
יָך  ש ִבְגֻבָר ה' אֹוְיבֶׁ מֶׁ ֲהָביו ְכֵצאת ַהשֶׁ ץ  תֹוְואֹׁ ַוִתְשקֹׁט ָהָארֶׁ

  ַאְרָבִעים ָשָנה.
 מקבילות בין הפרשה להפטרה:. 2

                                                                המילה "ויהם" מופיעה בשמות י"ד כד:
ל ר ַוַיְשֵקף ה' אֶׁ ת ַהבֹׁקֶׁ ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ְבַעמּוד -"ַוְיִהי ְבַאְשמֹׁרֶׁ

םְוָעָנן ֵאש  יו ֵאת ַמֲחֵנה ִמְצָרִים:  ַויָּהָּ ַויַָּסר ֵאת ֹאַפן ַמְרְכֹבתָּ
ְכֵבֻדת ר ִמְצַרִים ָאנּוָסה ִמְפֵני ִיְשָרֵאל ִכי ה'  ַוְיַנֲהֵגהּו בִּ ֹׁאמֶׁ ַוי

ם ְבִמְצָרִים"   ִנְלָחם ָלהֶׁ
   ובשופטים ד' טו: 

ם" ת ַויָּהָּ ת-ה' אֶׁ ת-ָכל-ִסיְסָרא ְואֶׁ ב ְואֶׁ כֶׁ ה -לכָ -ָהרֶׁ ַהַמֲחנֶׁ
ב ִלְפֵני ָבָרק -ְלִפי רֶׁ ס חֶׁ נָּ ה ַויָּ בָּ א ֵמַעל ַהֶמְרכָּ יְסרָּ ַוֵיֶרד סִּ

יו  ". ְבַרְגלָּ
  שמות י"ד כח:  - סיום הקרב מתואר באותן מילים בדיוק

ת ת-"ַוָיֻשבּו ַהַמִים ַוְיַכסּו אֶׁ ב ְואֶׁ כֶׁ ַהָפָרִשים ְלכֹׁל ֵחיל -ָהרֶׁ
ֶהם ַעד-לֹאם ַבָים ַפְרעֹׁה ַהָבִאים ַאֲחֵריהֶׁ  ְשַאר בָּ ד-נִּ  "ֶאחָּ

   שופטים ד' טז:וב
ת ַהגֹוִים   ה ַעד ֲחרֹׁשֶׁ ב ְוַאֲחֵרי ַהַמֲחנֶׁ כֶׁ "ּוָבָרק ָרַדף ַאֲחֵרי ָהרֶׁ

ב -ַמֲחֵנה ִסיְסָרא ְלִפי-ַוִיפֹׁל ָכל רֶׁ ְשַאר ַעדחֶׁ ד-לֹא נִּ  " ֶאחָּ
 איזכור השלל:

ל" לָּ ְמְצאּו ְיַחְלקּו שָּ ר ְשַלל ַרחַ  ֲהלֹא יִּ בֶׁ ֹׁאש גֶׁ ם ַרֲחָמָתִים ְלר
ַבע ִרְקָמַתִים ְלַצְּואֵרי  ְצָבִעים ְלִסיְסָרא ְשַלל ְצָבִעים ִרְקָמה צֶׁ

 ָשָלל"
ְרדֹׁף  ל"ָאַמר אֹוֵיב אֶׁ לָּ יג ֲאַחֵלק שָּ ִתְמָלֵאמֹו ַנְפִשי ָאִריק  ַאשִּ

 ַחְרִבי תֹוִריֵשמֹו ָיִדי".
 : "דו של סיסרא"סו ספרואדם זרטל בראיון על  .3
מצאנו עיר שלמה, עם בתי מגורים, אזור מלאכה, שער "

אחוואט לא התאימה לשום דגם -אל... ו'בית מושל'
יש בה מסדרונות ובקתות אבן מסוגים שאין  -מקומי 

במזרח התיכון של אותה תקופה, וגם החומה הייתה 
מעוצבת כגלים. חיפשנו מקור חיצוני לבנייה כזו והגענו 

שנה תרבות  0,533ניה, שם התפתחה לפני לאי סרדי

מתברר    …הנקראת 'נוראגים' עם בניינים כאלה בדיוק
שבמקביל לכניסת הישראלים לאזור מכיוון מזרח, הגיעו 
לכנען גויי הים ממערב, כדי להילחם במצרים. ביניהם 
היו הפלשתים ועוד שבט שנקרא 'שרדנה'. אמנם הוצע 

אחרונה לא נמצא כבר שמוצאם מסרדיניה, אבל עד ל
אחוואט הם ארכיטקטורה -לכך זכר. הממצאים באל

ממוצא סרדי מובהק. ידוע המצרים הושיבו את 
ה'שרדנה' כשכירי חרב, אבל אח"כ הם יצאו לעצמאות 

 ."והקימו להם יישובים מבוצרים
 איתן פינקלשטיין:

לאור ההקבלות הלשוניות הרבות בין ההפטרה לפרשה, 
להטביע את סיסרא על היתה שתוכנית ה' נראה 

מרכבותיו בשיטפון פתאומי בנחל הקישון. כשם שמשה 
בהוראת ה' משך בתחבולה את המצרים ומרכבותיהם 

תפקידו של ברק היה  -למלכודת המים שבים סוף 
להתבצר על הר התבור, וכך למשוך את סיסרא 

כתיאורה  -ומרכבותיו למלכודת המים שבבקעת כסולות 
  ֹון ְגָרָפם" )ה', כא(. של דבורה "ַנַחל ִקיש

 : ז', בשופטים . 4
ן  ֵאר"פֶׁ ְתפָּ   ָעַלי ִיְשָרֵאל ֵלאמֹׁר ָיִדי הֹוִשיָעה ִלי".  יִּ

 : בהקבלה לפרשתנו י"דשופטים ד . 5
ר ל -"ַותֹׁאמֶׁ ה -ְדבָֹׁרה אֶׁ ר ַהיֹוםָבָרק קּום ִכי זֶׁ ָנַתן ה'  -ֲאשֶׁ

ת ָך -אֶׁ א לְ ִסיְסָרא ְבָידֶׁ ֶניָךֲהלֹא ה' יָּצָּ ד ָבָרק ֵמַהר  פָּ ַוֵירֶׁ
ת ֲאָלִפים ִאיש ַאֲחָריו"  רֶׁ   ָתבֹור ַוֲעשֶׁ

ל ה אֶׁ ר משֶׁ ֹׁאמֶׁ ת-ָהָעם ַאל-"ַוי -ִתיָראּו ִהְתַיְצבּו ּוְראּו אֶׁ
ר ת-ְישּוַעת ְיהָֹוה ֲאשֶׁ ם אֶׁ ר ְרִאיתֶׁ ם ַהיֹום ִכי ֲאשֶׁ ה ָלכֶׁ -ַיֲעשֶׁ

ֹׁא תִֹׁספּו ִלְראָֹׁתם ע ה' ִיָלֵחם  עֹוָלם:-ֹוד ַעדִמְצַרִים ַהיֹום ל
ם ַתֲחִרשּון". ם ְוַאתֶׁ  ָלכֶׁ

 . היהודים ספר קדמוניות. 6
 את והחשיך להם הכנענים פני אל הגשם את הדף הרוח

 להם נעשו שקשתותיהם וקלעיהם כזו במידה הראייה
 בחרבותיהם להשתמש יכלו הרגלים לא וחיילי מיותרים

 כי הייתה חותפ הסערה הזיקה ישראל לבני .הקור מפני

שהתחולל  סדר-מהאי נבעה הכנענים תבוסת.מאחוריהם
 ממרכבותיהם שלהם נפגעו ורבים, בשורותיהם

 ג:-א שופטים ד. 7
"ַויִֹׁספּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ַלֲעשֹות ָהַרע ְבֵעיֵני ה' ְוֵאהּוד ֵמת: 

ְך לֶׁ ר ָמַלְך ְבָחצֹו-ַוִיְמְכֵרם ה' ְבַיד ָיִבין מֶׁ -ר ְוַשרְכַנַען ֲאשֶׁ
ת ַהגֹוִים: ַוִיְצֲעקּו ְבֵני -ְצָבאֹו ִסיְסָרא ְוהּוא יֹוֵשב ַבֲחרֹׁשֶׁ

ל ב-ִיְשָרֵאל אֶׁ כֶׁ ת-ה' ִכי ְתַשע ֵמאֹות רֶׁ ל לֹו ְוהּוא ָלַחץ אֶׁ -ַבְרזֶׁ
ְשִרים ָשָנה"   ְבֵני ִיְשָרֵאל ְבָחְזָקה עֶׁ

 דרבי ישמעאל בשלח, ה.מכילתא  . 8
לישראל על הים על ידי שבט  כשם שעשה הקב"ה נסים

יהודה ובנימין, כך עשה להם לישראל נסים על ידי שרי 
 זבולון ונפתלי בימי דבורה וברק. 

   ג:-ב ,פג תהילים. 9

רֱ -ַאל ;לָך-דֳמיִ -ַאל "אלוקים ֶׁ  ִהֵנה-ִכי .ֵאל וְאַל ִתְשקֹׁט שתח 

יך יָך ֱהָמיּוןיֶׁ  אֹוְיבֶׁ ֹׁאש ָנְשאּו ּוְמַשְנאֶׁ ם-ֲעֵשה  ...ר  ,ְכִמְדָין ָלהֶׁ
 ִקישֹון" ְבַנַחל, ְכָיִבין ְכִסיְסָרא 

 


