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ָיקּום ֱא־לִֹהים ָיפּוצּו אֹוְיָביו / תהילים פרק ס״ח
שאול יונתן וינגורט

ובמלחמה  שמחים,  והצדיקים  אובדים  האויבים   — מתגלה  ה'  כאשר 

של עם ישראל, מתגלה ה' בניצחון ובהריגת האויבים. אמנם, התגלות ה' 

איננה רק במלחמה, והוא מופיע גם כאבי יתומים ודיין אלמנות.

יר. ַח ְלָדִוד ִמְזמֹור ִשׁ )א( ַלְמַנֵצּ

)ב( ָיקּום ֱא־לִֹהים ָיפּוצּו אֹוְיָביו, ְוָינּוסּו 

ָניו. ְנָאיו ִמָפּ ְמַשׂ

ֵני  ס ּדֹוַנג ִמְפּ ִהֵמּ ף, ְכּ ְנֹדּ ן ִתּ ף ָעָשׁ ִהְנֹדּ )ג( ְכּ

ֵני ֱא־לִֹהים. ִעים, ִמְפּ ֵאׁש, ֹיאְבדּו ְרָשׁ

ְמחּו ַיַעְלצּו, ִלְפֵני ֱא־ יִקים ִיְשׂ )ד( ְוַצִדּ

ְמָחה. יׂשּו ְבִשׂ לִֹהים ְוָיִשׂ

מֹו, רּו ְשׁ ירּו ֵלא־לִֹהים, ַזְמּ )ה( ִשׁ

מֹו ְוִעְלזּו  ָי־ּה ְשׁ ֲעָרבֹות, ְבּ ֹסּלּו ָלֹרֵכב ָבּ

ְלָפָניו.ה

ן ַאְלָמנֹות, ֱא־לִֹהים  )ו( ֲאִבי ְיתֹוִמים ְוַדַיּ

ְמעֹון ָקְדׁשֹו. ִבּ

ְיָתה, יב ְיִחיִדים ַבּ )ז( ֱא־לִֹהים מֹוִשׁ

רֹות, ַאְך סֹוְרִרים  ּכֹוָשׁ מֹוִציא ֲאִסיִרים ַבּ

ְכנּו ְצִחיָחה. ָשׁ

ָך  ַצְעְדּ ָך, ְבּ ֵצאְתָך ִלְפֵני ַעֶמּ )ח( ֱא ־לִֹהים ְבּ

ימֹון. ֶסָלה. ִביִשׁ

ֵני  ַמִים ָנְטפּו ִמְפּ ה ַאף ָשׁ )ט( ֶאֶרץ ָרָעָשׁ

ֵני ֱא־לִֹהים ֱא־לֵֹהי  ֱא־לִֹהים. ֶזה ִסיַני, ִמְפּ

ָרֵאל. ִיְשׂ

ִניף ֱא־לִֹהים. ם ְנָדבֹות ָתּ ֶשׁ )י( ֶגּ

ְוָינּוסּו פתיחת  אֹוְיָביו,  ָיפּוצּו  ֱא־לִֹהים  ָיקּום  המזמור: 

ָניו, בנויה על בסיס דברי משה בנסוע  ְנָאיו ִמָפּ ְמַשׂ
ֶניָך. על  ְנֶאיָך ִמָפּ הארון )במדבר י, לה(: קּוָמה ה' ְוָיֻפצּו ֹאְיֶביָך, ְוָיֻנסּו ְמַשׂ

מנת להבין את המזמור, נתעמק בהקשר של דברי משה.

למשה  ה'  בציווי  פותח  והוא  הפקודים,  חומש  הוא  במדבר  חומש 

ֹחָתם ְלֵבית  ְפּ ָרֵאל ְלִמְשׁ ֵני ִיְשׂ ל ֲעַדת ְבּ אּו ֶאת ֹראׁש ׇכּ )במדבר א, א־ב(: ְשׂ

ל  ָנה ָוַמְעָלה ׇכּ ִרים ָשׁ ן ֶעְשׂ לָֹתם. ִמֶבּ ל ָזָכר ְלֻגְלְגּ מֹות ׇכּ ר ֵשׁ ִמְסַפּ ֲאֹבָתם ְבּ

ה ְוַאֲהֹרן.  ְפְקדּו ֹאָתם ְלִצְבֹאָתם ַאָתּ ָרֵאל ִתּ ִיְשׂ ֹיֵצא ָצָבא ְבּ

מהו הצבא עליו מדובר? ומהם 'מבחני הכניסה' לצבא? הצבא הוא 

ִצְבאֹות ה', שהוציא ה' ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים )שמות יב, מא(, והמפקד של בני 

ישראל הוא בחינת הכניסה.

הצבא?  את  לפקוד  במדבר  להיותם  השניה  בשנה  צריך  מה  לשם 

חונה  ישראל  עם  וכאשר  ישראל,  לעמו  ישראל  ארץ  את  בחר  ה' 

מסביב למשכן באופן הראוי, יסע הארון, ואתו המחנה כולו, ויפוצו 

האויבים וינוסו המשנאים. בשלב זה, ה' אמר את תכנית הכיבוש של 

ׇמְרָך  ִלְשׁ ְלָפֶניָך  ֵלַח ַמְלָאְך  ֹשׁ ָאֹנִכי  ה  ִהֵנּ ארץ ישראל )שמות כג, כ־כז(: 

ְלָפֶניָך,  ַמְלָאִכי  ֵיֵלְך  י  ִכּ  ... ֲהִכֹנִתי  ר  ֲאֶשׁ קֹום  ַהָמּ ְוַלֲהִביֲאָך ֶאל  ֶרְך,  ָדּ ַבּ

יו  י ְוַהְיבּוִסי ְוִהְכַחְדִתּ ַנֲעִני ַהִחִוּ י ְוַהְכּ ִרִזּ י ְוַהְפּ ֶוֱהִביֲאָך ֶאל ָהֱאֹמִרי ְוַהִחִתּ

ֶהם,  ָבּ ֹבא  ָתּ ר  ֲאֶשׁ ָהָעם  ל  ׇכּ ֶאת  ִתי  ְוַהֹמּ ְלָפֶניָך,  ח  ַלּ ֲאַשׁ ֵאיָמִתי  ֶאת   ...

ל ֹאְיֶביָך ֵאֶליָך ֹעֶרף. י ֶאת ׇכּ ְוָנַתִתּ

אינן  זה  לצבא  והבחינות  ה',  צבא  הוא  ישראל  בני  של  הצבא  כל 

את  הכוללים  המחנות  שארבעת  אלא  פיזיות,  לבדיקות  קשורות 

שנים עשר השבטים, מסודרים מסביב למשכן ולארון, ומתי שהארון 

ְבֵני  ַמְסֵעי  ה  ֵאֶלּ כח־לד(:  י,  )במדבר  ישראל  בני  כל  נוסעים   — נוסע 

ַוֲארֹון  ָיִמים,  ת  לֶֹשׁ ְשׁ ֶרְך  ֶדּ ְסעּו ֵמַהר ה'  ַוִיּ  ... עּו  ָסּ ַוִיּ ְלִצְבֹאָתם  ָרֵאל  ִיְשׂ



ת ָיִמים ָלתּור ָלֶהם ְמנּוָחה. ַוֲעַנן ה' ֲעֵליֶהם יֹוָמם  לֶֹשׁ ֶרְך ְשׁ ֶדּ ִרית ה' ֹנֵסַע ִלְפֵניֶהם  ְבּ

ֲחֶנה.  ׇנְסָעם ִמן ַהַמּ ְבּ

שלח  פרשת  ובתחילת  מנוחה,  להם  לתור  ה'  ברית  ארון  נוסע  המדבר  בתקופת 

ר ֲאִני  ַנַען ֲאֶשׁ ים, ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְכּ ַלח ְלָך ֲאָנִשׁ מצווה ה' את משה )במדבר יג, ב(: ְשׁ

ָרֵאל. בני ישראל צריכים היו לבחור את ארץ כנען, ובכך להמשיך את  ֹנֵתן ִלְבֵני ִיְשׂ

הבחירה של הארון — לתור להם מנוחה, אך במקום להיות תיירים הבוחרים בארץ 

י ַעז ָהָעם  כנען, הפכו האנשים את עצמם למרגלים ואמרו )במדבר יג, כח־לא(: ֶאֶפס ִכּ

י ָחָזק הּוא  ֹדלֹת ְמֹאד ... לֹא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם ִכּ ֻצרֹות ְגּ ָאֶרץ ְוֶהָעִרים ְבּ ב ָבּ ֵשׁ ַהֹיּ

נּו ֶאת קֹוָלם  ְתּ ל ָהֵעָדה ַוִיּ א ָכּ ׂ ָשּ ּנּו. המרגלים השפיעו על כולם )במדבר יד, א(: ַוִתּ ִמֶמּ

ְיָלה ַההּוא. ַלּ ְבּכּו ָהָעם ַבּ ַוִיּ

מעתה, לא נסים כל משנאי ה' מפני הארון, ובני ישראל 'התגלגלו' ארבעים שנה 

במדבר, שלאחריהם לא חוזר המצב לכמות שהיה, אלא נוצר משהו חדש.

לאחר ארבעים שנה מופיע "צבא" פעם נוספת, אך הפעם אין זה צבאות ה', אלא 

צבא שצריך לבחור אותו, צבא של בני ישראל. וכאשר מצווה ה' את משה )במדבר 

)לא, ג(:  ְדָיִנים, מתחיל משה בבניית צבא  ַהִמּ ֵמֵאת  ָרֵאל  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ִנְקַמת  ְנֹקם  לא, ב(: 

ִמְדָין. ָבא, ְוִיְהיּו ַעל ִמְדָין ָלֵתת ִנְקַמת ה' ְבּ ים ַלָצּ ֶכם ֲאָנִשׁ ֵהָחְלצּו ֵמִאְתּ

אם כן, הצבא הראשון הוא צבא ה', ובנסוע הארון נסים כל האויבים מפניו, ואילו 

בני ישראל בונים את הצבא השני, כדי לתת את נקמת ה'.

ְלָחָמה  ל ֲחלּוץ ָצָבא ִלְפֵני ה' ַלִמּ כאשר בני ישראל נכנסים לארץ, עובר לפניהם ׇכּ

ה'  ִלְפֵני  ָעְברּו  ָבא  ַהָצּ ֲחלּוֵצי  ֶאֶלף  ִעים  ַאְרָבּ ְכּ כז(,  לב,  )במדבר  וגד  ראובן  משבטי 

ְלָחָמה ֶאל ַעְרבֹות ְיִריחֹו )יהושע ד, יג(. ובהיות יהושע ביריחו, הוא נושא את עיניו  ַלִמּ

ר ְצָבא ה' )יהושע ו, יד(, ומעתה כל המלחמות תהיינה על ידי הצבא של  ורואה את ַשׂ

בני ישראל, בהנהגת שר צבא ה'. זהו צבא שנלחם, והאויבים אינם בורחים ממנו 

בעצמם, ושר צבא ה' מנהיג את הצבא.

לפני  ה' ההולך  נבחין בשר צבא  ה'? האם  יד  נשכיל לראות במלחמה את  האם 

המחנה?

ת  ה ְנִביָאה ֵאֶשׁ בתחילת תקופת השופטים מסופר על ְדבֹוָרה )שופטים ד, ד־כא(, ִאָשּׁ

ה ה' ֱא־לֵֹהי  אֶמר ֵאָליו: ֲהלֹא ִצָוּ ִלי, ַוֹתּ ֶדׁש ַנְפָתּ ן ֲאִביֹנַעם ִמֶקּ ידֹות, שקראה ְלָבָרק ֶבּ ַלִפּ

ֵני  ִלי ּוִמְבּ ֵני ַנְפָתּ ֶרת ֲאָלִפים ִאיׁש ִמְבּ ָך ֲעֶשׂ בֹור, ְוָלַקְחָתּ ִעְמּ ַהר ָתּ ְכָתּ ְבּ ָרֵאל ֵלְך ּוָמַשׁ ִיְשׂ

ָיֶדָך, ֲהלֹא  ר ָנַתן ה' ֶאת ִסיְסָרא ְבּ י ֶזה ַהּיֹום ֲאֶשׁ ָרק: קּום, ִכּ ֹבָרה ֶאל ָבּ אֶמר ְדּ ְזֻבלּון ... ַוֹתּ

ָהם ה' ֶאת ִסיְסָרא  ֶרת ֲאָלִפים ִאיׁש ַאֲחָריו. ַוָיּ בֹור ַוֲעֶשׂ ָרק ֵמַהר ָתּ ֶרד ָבּ ה' ָיָצא ְלָפֶניָך, ַוֵיּ

ָנס  ָבה ַוָיּ ְרָכּ ֶרד ִסיְסָרא ֵמַעל ַהֶמּ ֲחֶנה ְלִפי ֶחֶרב ִלְפֵני ָבָרק, ַוֵיּ ל ַהַמּ ל ָהֶרֶכב ְוֶאת ָכּ ְוֶאת ָכּ

ַמֲחֵנה  ל  ָכּ ל  ֹפּ ַוִיּ ַהּגֹוִים,  ת  ֲחֹרֶשׁ ַעד  ֲחֶנה  ַהַמּ ְוַאֲחֵרי  ָהֶרֶכב  ַאֲחֵרי  ָרַדף  ּוָבָרק  ַרְגָליו.  ְבּ

ת ֶחֶבר  ָיֵעל ֵאֶשׁ ַרְגָליו ֶאל ֹאֶהל  ְבּ ְוִסיְסָרא ָנס  ַאר ַעד ֶאָחד.  ִנְשׁ ְלִפי ֶחֶרב לֹא  ִסיְסָרא 

בֹוא ֵאָליו  ָיָדּה, ַוָתּ ֶבת ְבּ ֶקּ ם ֶאת ַהַמּ ֶשׂ ת ֶחֶבר ֶאת ְיַתד ָהֹאֶהל ַוָתּ ח ָיֵעל ֵאֶשׁ ַקּ יִני... ַוִתּ ַהֵקּ

ֹמת. ַעף ַוָיּ ם ַוָיּ ָאֶרץ, ְוהּוא ִנְרָדּ ְצַנח ָבּ תֹו ַוִתּ ַרָקּ ֵתד ְבּ ְתַקע ֶאת ַהָיּ אט, ַוִתּ ָלּ ַבּ

ּה. ה כֹוַנְנָתּ ַנֲחָלְתָך ְוִנְלָאה, ַאָתּ

בּו ָבּה, ְתָך ָיְשׁ )יא( ַחָיּ

טֹוָבְתָך ֶלָעִני ֱא־לִֹהים. ִכין ְבּ ָתּ

רֹות ָצָבא ָרב. ׂ ן ֹאֶמר, ַהְמַבְשּ )יב( ֲא־ֹדָני ִיֶתּ

ִית  דּון, ּוְנַות ַבּ דּון ִיֹדּ )יג( ַמְלֵכי ְצָבאֹות ִיֹדּ

ָלל. ק ָשׁ ַחֵלּ ְתּ

ִים, ַפָתּ ין ְשׁ בּון ֵבּ ְכּ ְשׁ )יד( ִאם ִתּ

ֶסף, ְוֶאְברֹוֶתיָה  ה ַבֶכּ ְנֵפי יֹוָנה ֶנְחָפּ ַכּ

יַרְקַרק ָחרּוץ. ִבּ

ֵלג  ְשׁ ּה, ַתּ י ְמָלִכים ָבּ ־ַדּ ָפֵרׂש ַשׁ )טו( ְבּ

ַצְלמֹון. ְבּ

ים ַהר  ְבֻנִנּ ן, ַהר ַגּ ָשׁ )טז( ַהר ֱא־לִֹהים ַהר ָבּ

ן. ָשׁ ָבּ

ים, ָהָהר  ְבֻנִנּ דּון ָהִרים ַגּ ַרְצּ ה ְתּ )יז( ָלָמּ

ְבּתֹו, ָחַמד ֱא־לִֹהים ְלִשׁ

ן ָלֶנַצח. ֹכּ ַאף ה' ִיְשׁ

ְנָאן, ֲא־ ַתִים ַאְלֵפי ִשׁ )יח( ֶרֶכב ֱא־לִֹהים ִרֹבּ

ֶדׁש. ֹקּ ֹדָני ָבם ִסיַני ַבּ

ִבי, ָלַקְחָתּ  ִביָת ֶשּׁ רֹום ָשׁ )יט( ָעִליָת ַלָמּ

ָאָדם, נֹות ָבּ ַמָתּ

ן ָי־ּה ֱא־לִֹהים. ֹכּ ְוַאף סֹוְרִרים, ִלְשׁ

רּוְך ֲא־ֹדָני יֹום יֹום. )כ( ָבּ

ַיֲעָמס ָלנּו ָהֵא־ל ְיׁשּוָעֵתנּו. ֶסָלה.

עֹות, ְוֵלה' ֲא־ )כא( ָהֵא־ל ָלנּו ֵא־ל ְלמֹוָשׁ

ֶות ּתֹוָצאֹות. ֹדָני, ַלָמּ

)כב( ַאְך ֱא־לִֹהים ִיְמַחץ ֹראׁש ֹאְיָביו, 

ָמיו. ֲאָשׁ ְך ַבּ ָער ִמְתַהֵלּ ָקְדֹקד ֵשׂ

יב  יב, ָאִשׁ ן ָאִשׁ ָשׁ )כג( ָאַמר ֲא־ֹדָני: ִמָבּ

ֻצלֹות ָים. ִמְמּ

ָדם, ְלׁשֹון  ְמַחץ ַרְגְלָך ְבּ )כד( ְלַמַען ִתּ

הּו. ָלֶביָך ֵמֹאְיִבים ִמֵנּ ְכּ

)כה( ָראּו ֲהִליכֹוֶתיָך ֱא־לִֹהים, ֲהִליכֹות ֵא־

ֶדׁש. י ַבֹקּ ִלי ַמְלִכּ
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מחד, בסיפור זה השתמשו בצבא מבני נפתלי ובני זבולון, ומאידך — ה' יצא לפני ישראל, 

ושר הצבא של כנען נפל ביד יעל ולא בידי ברק. דבורה הנביאה, נתנה פרשנות רוחנית 

ֲרכּו  ב ָעם, ָבּ ִהְתַנֵדּ ָרֵאל, ְבּ ִיְשׂ ָרעֹות ְבּ ְפֹרַע ְפּ למלחמה זו, ושרה בעקבותיה )שופטים ה, ב־ג(: ִבּ

ָרֵאל. ר ַלה' ֱא־לֵֹהי ִיְשׂ יָרה, ֲאַזֵמּ ְמעּו ְמָלִכים, ַהֲאִזינּו ֹרְזִנים, ָאֹנִכי ַלה', ָאֹנִכי ָאִשׁ ה'. ִשׁ

שירת דבורה, היא ההתחלה של מזמור התהילים שלנו, ונתבונן בכמה קשרים בין שירה 

זו לשיר של דוד.

ָרֵאל, ודוד קורא לכולם במזמור שלנו:  ר ַלה' ֱא־לֵֹהי ִיְשׂ יָרה, ֲאַזֵמּ דבורה פותחת: ָאֹנִכי ָאִשׁ

מֹו ְוִעְלזּו ְלָפָניו. ָי־ּה ְשׁ ֲעָרבֹות, ְבּ מֹו, ֹסּלּו ָלֹרֵכב ָבּ רּו ְשׁ ירּו ֵלא־לִֹהים, ַזְמּ ִשׁ

ָנָטפּו,  ַמִים  ָשׁ ם  ַגּ ה  ָרָעָשׁ ֶאֶרץ  ֱאדֹום,  ֵדה  ׂ ִמְשּ ָך  ַצְעְדּ ְבּ ִעיר,  ׂ ִמֵשּ ֵצאְתָך  ְבּ ה',  בשירת דבורה: 

ָרֵאל. ובמזמור שלנו:  ֵני ה' ֱא־לֵֹהי ִיְשׂ ֵני ה', ֶזה ִסיַני, ִמְפּ ם ָעִבים ָנְטפּו ָמִים. ָהִרים ָנְזלּו ִמְפּ ַגּ

ֵני  ַמִים ָנְטפּו ִמְפּ ה ַאף ָשׁ ימֹון. ֶסָלה. ֶאֶרץ ָרָעָשׁ ָך ִביִשׁ ַצְעְדּ ָך, ְבּ ֵצאְתָך ִלְפֵני ַעֶמּ ֱא ־לִֹהים ְבּ
ָרֵאל. ֵני ֱא־לִֹהים ֱא־לֵֹהי ִיְשׂ ֱא־לִֹהים, ֶזה ִסיַני, ִמְפּ

יצאו  שלא  השבטים  לעומת  ִלי  ַנְפָתּ ְזֻבלּון,  הלוחמים:  השבטים  נזכרו  דבורה  בשירת 

ֵרי  ָשׂ רומז לשאול המלך(,  )= מנהיג אותם,  ֹרֵדם  ָצִעיר  ְנָיִמן  ִבּ ם  ָשׁ ובמזמור שלנו:  למלחמה. 

ִלי )רומז ליוצאים למלחמה  ֵרי ַנְפָתּ ֵרי ְזֻבלּון ָשׂ ְיהּוָדה ִרְגָמָתם )= רוגמים אותם, רומז לדוד המלך(, ָשׂ
עם סיסרא(.

ַעד  ב ֵאם ִסיְסָרא ְבּ ַיֵבּ ְקָפה ַוְתּ ַעד ַהַחּלֹון ִנְשׁ שירת דבורה מסתיימת בייבוב של אם סיסרא: ְבּ

ה ַאף  ֲעֶניָנּ רֹוֶתיָה ַתּ בֹוָתיו. ַחְכמֹות ָשׂ ֲעֵמי ַמְרְכּ ׁש ִרְכּבֹו ָלבֹוא ַמּדּוַע ֶאֱחרּו ַפּ ֵשׁ ָנב ַמּדּוַע ֹבּ ָהֶאְשׁ

ַלל ְצָבִעים  ְשׁ ֶבר,  ֶגּ ַרֲחָמַתִים ְלֹראׁש  ָלל ַרַחם  ָשׁ קּו  ְיַחְלּ ִיְמְצאּו  ָלּה. ֲהלֹא  יב ֲאָמֶריָה  ִשׁ ָתּ ִהיא 

ָלל. ובדומה, במזמור שלנו: ַמְלֵכי  אֵרי ָשׁ ַלל ְצָבִעים ִרְקָמה, ֶצַבע ִרְקָמַתִים ְלַצְוּ ְלִסיְסָרא, ְשׁ

ָלל )= תאמר שהם מחלקים שלל(. ק ָשׁ ַחֵלּ ִית ְתּ דּון )= אחרו לבוא(, ּוְנַות ַבּ דּון ִיֹדּ ְצָבאֹות ִיֹדּ

במזמור שלנו מודגש, שלא רק במלחמות מתגלה ה' ומכניע את האויבים, והתגלות ה' 

מופיעה בכל ארחות החיים.

ן  ְוַדַיּ ְיתֹוִמים  ֲאִבי  תמיד:  המתגלה  ה'  צבא  את  מתאר  מילים(   134 )ו־כ.  הראשון  החלק 

ֱא־לִֹהים,  ִניף  ָתּ ְנָדבֹות  ם  ֶשׁ ֶגּ רֹות,  ּכֹוָשׁ ַבּ ֲאִסיִרים  ְיָתה, מֹוִציא  ַבּ ְיִחיִדים  יב  ַאְלָמנֹות, מֹוִשׁ
טֹוָבְתָך ֶלָעִני. ההופעה של ה' היא הופעה של חיים,  ִכין ְבּ בּו ָבּה, ָתּ ְתָך )= בני עמך( ָיְשׁ ַחָיּ
רֹות  ׂ ן ֹאֶמר, ַהְמַבְשּ ִיֶתּ והצבא הוא הנשים המבשרות את ההתגלות: ֲא־ֹדָני 

)הן( ָצָבא ָרב.

ָהֵא־ל  החלק השני של המזמור )כא־לו. 136 מילים( מתאר נצחון במלחמה: 

ֱא־לִֹהים  ַאְך  ּתֹוָצאֹות,  ֶות  ַלָמּ הרוגים:  הרבה  בה  ויש  עֹות,  ְלמֹוָשׁ ֵא־ל  ָלנּו 
ָמיו )= חטאיו,  ֲאָשׁ ְך ַבּ ָער )= ראש, של מי ש(ִמְתַהֵלּ ִיְמַחץ ֹראׁש ֹאְיָביו, ָקְדֹקד ֵשׂ
הּו. כאשר מופיע  ָלֶביָך ֵמֹאְיִבים ִמֵנּ ָדם, ְלׁשֹון ְכּ ְמַחץ ַרְגְלָך ְבּ אויב ה'(. ְלַמַען ִתּ

ַער ַחַיּת ָקֶנה )=  א־להים ורואים את הליכותיו כל העמים נכנעים בפניו: ְגּ

ַזּר  ים, ִבּ ֶעְגֵלי ַעִמּ יִרים )= פרים(, ְבּ האויב, כמו חיה השוכנת בין הקנים(, ֲעַדת ַאִבּ

ִריץ  י ִמְצָרִים, ּכּוׁש ָתּ ים )= יביאו מתנות( ִמִנּ ַמִנּ צּו. ֶיֱאָתיּו ַחְשׁ ים ְקָרבֹות ֶיְחָפּ ַעִמּ
ָיָדיו ֵלא־לִֹהים.
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תֹוְך  ִרים ַאַחר ֹנְגִנים, ְבּ מּו ָשׁ )כו( ִקְדּ

ֲעָלמֹות ּתֹוֵפפֹות.

ְרכּו ֱא־לִֹהים, ֲא־ ַמְקֵהלֹות ָבּ )כז( ְבּ

ָרֵאל. קֹור ִיְשׂ ֹדָני, ִמְמּ

ֵרי  ְנָיִמן ָצִעיר, ֹרֵדם, ָשׂ ם ִבּ )כח( ָשׁ

ֵרי  ֵרי ְזֻבלּון ָשׂ ְיהּוָדה ִרְגָמָתם, ָשׂ

ִלי. ַנְפָתּ

ה ֱא־ ָך, עּוָזּ ה ֱא־לֶֹהיָך ֻעֶזּ )כט( ִצָוּ

נּו. ַעְלָתּ ָלּ לִֹהים, זּו ָפּ

ם, ְלָך יֹוִבילּו  ִלָ )ל( ֵמֵהיָכֶלָך ַעל ְירּוָשׁ

י. ְמָלִכים ָשׁ

יִרים  ת ָקֶנה, ֲעַדת ַאִבּ ַער ַחַיּ )לא( ְגּ

י ָכֶסף, ַרֵצּ ס ְבּ ים, ִמְתַרֵפּ ֶעְגֵלי ַעִמּ ְבּ

צּו. ים ְקָרבֹות ֶיְחָפּ ר ַעִמּ ַזּ ִבּ

י ִמְצָרִים,  ים ִמִנּ ַמִנּ )לב( ֶיֱאָתיּו ַחְשׁ

ִריץ ָיָדיו ֵלא־לִֹהים. ּכּוׁש ָתּ

ירּו ֵלא־ )לג( ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ, ִשׁ

רּו ֲא־ֹדָני. ֶסָלה. לִֹהים, ַזְמּ

ֵמי ֶקֶדם, ֵמי ְשׁ ְשׁ )לד( ָלֹרֵכב ִבּ

קֹולֹו, קֹול ֹעז. ן ְבּ ֵהן ִיֵתּ

נּו ֹעז ֵלא־לִֹהים. )לה( ְתּ

ָחִקים. ְשּׁ ֲאָותֹו, ְוֻעּזֹו ַבּ ָרֵאל ַגּ ַעל ִיְשׂ

יָך, ֵא־ל  ֶשׁ ְקָדּ )לו( נֹוָרא א־לִֹהים ִמִמּ

ָרֵאל. ִיְשׂ

הּוא ֹנֵתן ֹעז ְוַתֲעֻצמֹות ָלָעם,

רּוְך ֱא־לִֹהים. ָבּ
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