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 דבורה וברק

 פרק ד'

 

  יבין וסיסרא לחצו את ישראל, בחירופים וגידופים  קבלו את דבורה לשופטת  ,דבורה נביאה

 כולן מתגשמות  ,שלש נבואות על מהלך המלחמה דבורה עולה עם ברק  וברק יוצא למלחמה 

  אשה סיסרא נמכר ביד כל המחנה ניגף, לא נשאר עד אחד  שלש הכנות לניסי המלחמה 
 

רא, האיש שהצליח להשיב את לבותיהם של ישראל לאביהם שבשמים, אהוד בן ג

ן ֲעָנת )לא( )פרק ג'(מת.  ֶּ ר ב  ְמג ַ ַ בשנה השמונים לשפיטת אהוד, שנה אחת שפט.  - ְוַאֲחָריו ָהָיה ש 

ושלמו שמונים שנים של שקט. אולם גם שפט שמגר. אחר מותו של אהוד שפט, 

חטא הדור ו סיפו ישראל לעשות הרע בעיני השם.גר, שבו והובשנה זו, שנתו של שמ

  חטאו. ,ההוא נסתר היה. בין אדם לחברו

ת  - . אמנםגם כאשר שפט שמגר הוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם ַוי ְַך אֶּ

ָקר ַמְלַמד ַהב ָ אֹות ִאיש  ב ְ ש  מֵׁ ֵׁ ים ש  ת ִ ִלש ְ ְ ן בדרבן המכוון את הבהמה ללכת בתלם, בדרב - פ 

כבר בימיו החלו  בימיו חדלו ארחות.מכל מקום זה הכה שש מאות פלישתים. 

ל - לחשוש מפני יבין ָראֵׁ ת ִיש ְ ם הו א אֶּ ע ג ַ ַ אולם לא היתה תשועתו שלמה, לכך לא  - ַוי ֹש 

ֹקט ָהָאֶרץנאמר בזמנו,  שְׁ  . לכן גם לא נאמר, כי נכנעו מפניו אויביו.ַותִּ

ָר  )א( י ִיש ְ נֵׁ י ַוי ִֹספו  ב ְ ינֵׁ עֵׁ ֹות ָהַרע ב ְ ל ַלֲעש  ת -בזמן שמגר  כבר -השם אֵׁ הו ד מֵׁ אהוד, שבזמנו  - ְואֵׁ

שקטה הארץ, בדורו אין פרץ ואין צוחה ברחובות ישראל, הלך לבית עולמו. אין מי 

 שיגן על העם, אין אדם שיעמוד בפרץ ואין שופט שיוכיח.

יד השם, גם כאשר הפורענות אינה מאחרת לבא. כלל ישראל, זוכים לראות את 

לוקיהם, מאותת ודורש מהם לשוב -נוהגים כשורה. תיכף לחטאם, מייסרם א אינם

 אליו. 

ם  )ב( רֵׁ ְמכ ְ ָחצֹור השםַוי ִ ר ָמַלְך ב ְ ֶּ ַנַען ֲאש  ְך כ ְ לֶּ ַיד ָיִבין מֶּ ֹוִים ,ב ְ ת ַהג  ֶּ ֲחרֹש  ב ב ַ ֵׁ ר ְצָבאֹו ִסיְסָרא ְוהו א יֹוש  ַ  .ְוש 

ירתם בדורות הקודמים להם. כי אז נמכרו לכושן אולם מכירה זו לא היתה כמכ

את ישראל. אולם כאשר  ויך. גם נמכרו ביד עגלון מלך מואב, ויעבדוהורשעתיים 
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כרו ביד יבין, לחץ את ישראל בחזקה. בדברי גידופים וחירופים. באיומים מנ

ובהצהרות רהב, הצר את צעדיהם של ישראל. כי פחדו ממנו. ופחדו אף ללכת בדרך 

חומה.  ולה, מחשש פן יתקיפם שם. פחדו גם לשבת בעיר אשר אינה מוקפתהסל

 חומה שתגן עליהם מפני איומיו של יבין. 

כרכרות ופחדו אף לצאת ולהילחם נגדו, כי תשע מאות רכב ברזל לו. תשע מאות 

 ובחרו בנשק עתיק הימים, ויצעקו אל השם. משוריינות. ופחדו מעצמתו. 

י )ג( ְצֲעקו  ְבנֵׁ ל  ַוי ִ ל אֶּ ָראֵׁ ְרזֶּל לוֹ  השם,ִיש ְ ַ ב ב  כֶּ אֹות רֶּ ע מֵׁ ַ ש  י ת ְ ָחְזָקה  ,כ ִ ל ב ְ ָראֵׁ י ִיש ְ נֵׁ ת ב ְ ְוהו א ָלַחץ אֶּ

ָנה ָ ִרים ש  ש ְ  .עֶּ

 את דבורה וברק.  יתברך, העמיד להם השםצעקו ישראל, ומיד 

דבורה וברק?! לשם מה שני שופטים יחדיו? ודבורה, האם כשירה לדון? וכי יכולה 

 צאת למלחמה? אשה ל

 תשועת השם באה על ידי שופטי ישראל. 

כיון ששפטו את ישראל וביארו את הרע, תקנו את סיבת הגזירה, וכעת ניתן 

ניתנה נבואה לשופט, ורוח השם שרתה  בזעקם בתפילה ותשובה, להושיעם. מיד

 והושיעם. ,עליו, ויצא עם ישראל למלחמה

אולם בדיני ולה לשבת בסנהדרין. אשה, אכן, אינה כשירה לדון. אשה אינה יכ

את פסיקתה, יכולה היא לדון ביניהם. כך  ממונות, אם בעלי הדין מקבלים עליהם

 יכולים לשבת בדיני ממונות כל הפסולים לדון, אם יקבלום בעלי הדין. 

 ובאלו יכולה דבורה לדון אם יקבלוה עליהם. 

ידֹות  )ד( ִ ת ַלפ  ֶּ ש  ה ְנִביָאה אֵׁ ָ ת ַהִהיא ו ְדבֹוָרה ִאש   עֵׁ ל ב ָ ָראֵׁ ת ִיש ְ ְֹפָטה אֶּ באותו הדור,  -ִהיא ש 

חטאיהם היו נגד זולתם. בעת ההיא, שהמשפט היה בדברים שבין אדם לחברו, יכלה 

דבורה לדונם. אולם בדורות אחרים, שהדין היה על חטאים שבין אדם לעצמו 

  ולקונו, לא יכלה אשה לשפטם.

ר )ה( מֶּ ֹ ַחת ת  ַ ת ת  בֶּ ֶּ ל  ְוִהיא יֹוש  ָראֵׁ י ִיש ְ נֵׁ יָה ב ְ לֶּ ְפָרִים ַוי ֲַעלו  אֵׁ ַהר אֶּ ל ב ְ ית אֵׁ ֵׁ ין ב  ין ָהָרָמה ו בֵׁ ֵׁ בֹוָרה ב  ד ְ

ט ָ פ  ש ְ את הישר והטוב, רצו לעשות צדק ומשפט,  ורק בני ישראל, אשר בקשו אך - ַלמ ִ
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ָר חפשו את האמת והנכון, קבלו את דבורה לשופטת עליהם.  שְׁ ֵני יִּ ֵאל ַוַיֲעלּו ֵאֶליָה בְׁ

ָפט שְׁ   .ַלמִּ

העם למלחמה. אין זה מדרך הצניעות  שמדרך הצניעות, שאשה תצא ברא אין זה

כלל, שאשה תצא למלחמה. לא יהיה כלי גבר על אשה. איזהו כלי גבר? אלו הם כלי 

 .עליה אשה לשאתםלהזין. כלי הנשק. לא יהיו על אשה, אסור 

ֶּ  )ו( -לכן  ְקָרא ְלָבָרק ב  ַלח ַות ִ ש ְ ִליַות ִ ָ ש  ַנְפת  דֶּ  -על כן מצווה דבורה את ברק  - ן ֲאִביֹנַעם ִמק ֶּ

ה  ָליו ֲהלֹא ִצו ָ ר אֵׁ אמֶּ ֹ לקֵׁ ֱאלֹ  השםַות  ָראֵׁ דבורה מצווה את בעלה במצוות הנביא, מצוות  - י ִיש ְ

י ַנְפת ָ  -השם  נֵׁ ת ֲאָלִפים ִאיש  ִמב ְ רֶּ ֶּ ָך ֲעש  ָ ִעמ ְ בֹור ְוָלַקְחת  ָ ַהר ת  ָ ב ְ ְכת  ַ ְך ו ָמש  י ְזֻבלו ןלֵׁ נֵׁ  )ז( .ִלי ו ִמב ְ

ךָ  ָידֶּ יהו  ב ְ ת ֲהמֹונֹו ו ְנַתת ִ ֹו ְואֶּ ת ִרְכב  ר ְצָבא ָיִבין ְואֶּ ַ ת ִסיְסָרא ש  ֹון אֶּ ל ַנַחל ִקיש  יָך אֶּ לֶּ י אֵׁ ְכת ִ ַ  - ו ָמש 

 אתה תצא בראש העם. אתה תצא עמם למלחמה. לא אני, דבורה. 

 

ָרק )ח( יָה ב ָ לֶּ ר אֵׁ וען. תפקידו של השופט אף לצאת ולהושיע את שומע וט ,ברק - ַוי ֹאמֶּ

הראוי כי אף את תצאי עמי. אמנם אין זה מדרך הצניעות כי אשה ישראל. ועל כן מן 

תנהיג את העם במלחמה, ואף איסור יש בדבר. אך ללכת עמי, אין בזה איסור, ומן 

י הראוי הוא כי כך תעשי. זאת ועוד,  ְלִכי ִעמ ִ ֵׁ ולון ונפתלי, אז יאמינו בני זב -ִאם ת 

י -לנבואה שאומר בשמך  י לֹא  -, אך אוכל לצאת למלחמה -  ְוָהָלְכת ִ ְלִכי ִעמ ִ ְוִאם לֹא תֵׁ

ךְ  לֵׁ  כי לא יבואו עמי. - אֵׁ

ה )ט( ְדש ָ ָרק קֶּ ְך ִעם ב ָ לֶּ ֵׁ בֹוָרה ַות  ָקם ד ְ ָ ְך ַות  ָ ְך ִעמ  לֵׁ ר ָהלְֹך אֵׁ אמֶּ ֹ ודבורה, אשה כשירה, העושה  -. ַות 

רק זאת  ת את דברי ברק, כי הוא המצביא במלחמה.מקבל רצון בעלה. דבורה

י  - אומרת לו דבורה ְך כ ִ ה הֹולֵׁ ר ַאת ָ ֶּ ְך ֲאש  רֶּ ָך ַעל ַהד ֶּ ְפַאְרת ְ י לֹא ִתְהיֶּה ת ִ ס כ ִ פֶּ ראיתי  -אֶּ

ֹר  -בנבואה  ה ִיְמכ  ָ ת ִסיְסָרא השםְבַיד ִאש   ועל כן, תפארתך לא תוכל להיות אם תהרוג  -  אֶּ

אם  ,היא רק אומץ לבך ,נותרההוא ביד אשה. התפארת ש פוליִּ  הריאת סיסרא, 

ָך ַעל ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ַאָתה  ,כאשר אני לצדך, ֶאֶפסתצא בראש העם.  תְׁ ַארְׁ פְׁ ֶיה תִּ הְׁ ֹלא תִּ

ָשה. .הֹוֵלְך ם ָבָרק ֶקדְׁ  אולם כיון שרצונך בכך, ַוֵתֶלְך עִּ

 על מהלך המלחמה? נבואתהאת ברק? ומה דבורה מה צותה 

ַהר ָתבֹורדבורה.  אמרהכך  ָת בְׁ יש ,ֵלְך ּוָמַשכְׁ ים אִּ ָך ֲעֶשֶרת ֲאָלפִּ מְׁ ָת עִּ ָלַקחְׁ י  ,וְׁ ָתלִּ ֵני ַנפְׁ בְׁ מִּ

ֻבלּון ֵני זְׁ בְׁ  .ּומִּ
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וכי עשרת אלפים איש יספיקו נגד סיסרא וכל צבאו? הלא הם תשע מאות רכב 

 ברזל, לבד משאר אנשי הצבא? 

שהרי כך הסוס לתשועה. ואין צורך אפילו בחיל אחד, אין המלך נושע ברב חיל. שקר 

ָראדבורה בשם השם,  התנבאה יסְׁ ֹכר ֶאת סִּ מְׁ ָשה יִּ ַיד אִּ יהּו . וכן אומרת לו, בְׁ ַתתִּ את  -נְׁ

ָיֶדָך -סיסרא   השםֶזה ַהיֹום ֲאֶשר ָנַתן . ובתוך המלחמה עתידה דבורה לאמר לברק, בְׁ

ָיֶדָך ֲהֹלא  ָרא בְׁ יסְׁ ָפֶניָךיָ  השםֶאת סִּ  .ָצא לְׁ

 עשרת אלפים חילים? ,בכלל ,לשם מה ,אם כן

בשביל שסיסרא יתפתה, ויצא למלחמה. כשם שציוה השם למשה בצאת בני ישראל 

ממצרים, כי ישובו ויחנו לפני פי החירות, כדי שפרעה יחשוב שסגר עליהם המדבר. 

להסית  כך מצוה השם לקחת עשרת אלפים איש מבני נפתלי ומבני זבולון, בשביל

 . 1את סיסרא לצאת נגד ישראל

סיסרא דבורה כי כך אכן יהיה. סיסרא ימשך בעקבות ברק, לנחל קישון.  מתנבאתו

אצטגניניו, בעקבות החוזים בכוכבים אשר לו. כי הם יבשרוהו על  תימשך גם, בעקבו

ָר נצחונו, ועל תבוסת ישראל.  יסְׁ ישֹון ֶאת סִּ י ֵאֶליָך ֶאל ַנַחל קִּ תִּ ין ּוָמַשכְׁ ָבא ָיבִּ א ַשר צְׁ

ֶאת ֲהמֹונוֹ  בֹו וְׁ כְׁ ֶאת רִּ  .וְׁ

 ולבסוף?

 כך היה. בדיוק כאשר נבאה דבורה. 

  נעשה על ידי ברק ודבורה. בהכנות למלחמה: השלב הראשון

י ִאיש   )י( - ברק עלה ת ַאְלפֵׁ רֶּ ֶּ ַרְגָליו ֲעש  ה ַוי ַַעל ב ְ ָ ְדש  ִלי קֶּ ָ ת ַנְפת  ת ְזבו ֻלן ְואֶּ ָרק אֶּ ק ב ָ כפי  - ַוי ְַזעֵׁ

בֹוָרה  -שצותה אותו דבורה  ֹו ד ְ ַעל ִעמ  ַ  כפי שביקש ברק. -ַות 

 לב מלכים ושרים בידו. הרי ש הבורא,נעשה בידי  :הקודם למלחמה השלב השני

יםהלא ידענו כי  ָמרִּ יר ַהתְׁ י ֹחֵתן ֹמֶשה ָעלּו ֵמעִּ ֵני ֵקינִּ הּוָדה  ,בְׁ ַבר יְׁ דְׁ הּוָדה מִּ ֵני יְׁ ֶאת בְׁ

ֶנֶגב  . כפי שנאמר למעלה בפרק א'. ַוֵיֶלְך ַוֵיֶשב ֶאת ָהָעם ,ֲעָרד ֲאֶשר בְׁ

                                                 
ישנם הרבה ניסים שנעשו על ים סוף, וחזרו ונשנו כאן במלחמת סיסרא. לכן התיחד נס זה של ירה, כשם שנראה בש 1

 מלחמת סיסרא, ועליו אמרו שירה. ואף בתהליך שקדם לניסים אנו רואים את השווה והדומה.
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ר  )יא(אולם  בֶּ יִני -כך היה שמו, שהיה ממשפחת  -ְוחֶּ ִין ,ַהק ֵׁ  -מבני משפחתו  - ִנְפָרד ִמק ַ

ה ֶּ ן ֹמש  י חָֹבב חֹתֵׁ נֵׁ ַוי ֵׁט ָאֳהלֹו ַעד  - אשר ישבו בנגב ערד. נפרד מהם, והתישב ליד קדש - ִמב ְ

לֹון ים אֵׁ ַצֲעַננ ִ ש   -כך שם המקום  - ב ְ דֶּ ת קֶּ ר אֶּ ֶּ  לקדש .וקדש, ליד שדה המלחמה - ֲאש 

  .הזעיק ברק את בני נפתלי

לנפילת סיסרא  זו הפתיחהלוקית. -די ההשגחה האילמהלך המתוכנן על  מבואה הז

כיון ששמע ֶחֶבר, שישראל יוצאים למלחמה נגד סיסרא, הלך לגור  ביד אישה.

 במקום המלחמה. 

יהרי כפי שמצוין לקמן,  ין ֶמֶלך ָחצֹור ּוֵבין ֵבית ֶחֶבר ַהֵקינִּ . על כן לא ָשלֹום ֵבין ָיבִּ

 יתיראו מהם, הכנענים, ויוכלו בני חבר הקיני, להיות לעזר לישראל במלחמתם.

 התנבאה עליו דבורה, בנבואתה הראשונה. בהקדמה למלחמה: השלב השלישי

יןּומָ הלא כך אמרה דבורה לברק,  ָבא ָיבִּ ָרא ַשר צְׁ יסְׁ ישֹון ֶאת סִּ י ֵאֶליָך ֶאל ַנַחל קִּ תִּ . ַשכְׁ

בֹור )יב( -וכך היה  ָ ן ֲאִביֹנַעם ַהר ת  ֶּ ָרק ב  י ָעָלה ב ָ דו  ְלִסיְסָרא כ ִ אמנם ברק ערך את מחנהו  - .ַוי ַג ִ

  .בהר תבור, אולם סיסרא שהיו לו רכב ברזל לא יכל לעלות להר

ק )יג( -לכן  ֹוִים  ַוי ְַזעֵׁ ת ַהג  ֶּ ֲחרֹש  ֹו מֵׁ ר ִאת  ֶּ ל ָהָעם ֲאש  ת כ ָ ְרזֶּל ְואֶּ ַ ב ב  כֶּ אֹות רֶּ ע מֵׁ ַ ש  ֹו ת ְ ל ִרְכב  ת כ ָ ִסיְסָרא אֶּ

ֹון ל ַנַחל ִקיש   .בדיוק כפי שצפתה זאת דבורה ברוח נבואתה - אֶּ

 ומה התרחש במלחמה עצמה? 

 ניתנה נבואה לדבורה. בו בזמן ששני המחנות נצבים האחד מול השני, 

ר ָנַתן  )יד( ֶּ י זֶּה ַהי ֹום ֲאש  ָרק קו ם כ ִ ל ב ָ ֹבָרה אֶּ ר ד ְ אמֶּ ֹ ָך ֲהלֹא  השםַות  ָידֶּ ת ִסיְסָרא ב ְ יךָ  השםאֶּ  - ָיָצא ְלָפנֶּ

בֹור  - מיד, בורא העולם נלחם כעת לישראל, כפי שנלחם להם בים סוף ָ ַהר ת  ָרק מֵׁ ד ב ָ ַוי ֵׁרֶּ

ת ֲאָלִפים ִאיש  ַאֲחָריו רֶּ ֶּ  .ַוֲעש 

ָריִּ  היםכשם שעל  צְׁ ב  השםַוי ָָהם  )טו( - כך כעת, םַוָיָהם ֵאת ַמֲחֵנה מִּ כֶּ ל ָהרֶּ ת כ ָ ת ִסיְסָרא ְואֶּ אֶּ

י ָבָרק  ב ִלְפנֵׁ רֶּ ֲחנֶּה ְלִפי חֶּ ַ ל ַהמ  ת כ ָ ָיָצא  השםֲהֹלא בדיוק כפי נבואת דבורה, באמרה  -ְואֶּ

ָפֶניָך ָרֵאל וכשם שבים סוף אמרו מצרים, - לְׁ שְׁ ֵני יִּ פְׁ י  ָאנּוָסה מִּ ָחם ָלהֶ  השםכִּ לְׁ כך  -ם נִּ

ַרְגָליו -בנחל קישון  ָבה ַוי ָָנס ב ְ ְרכ ָ ֶּ ַעל ַהמ  ד ִסיְסָרא מֵׁ  .ַוי ֵׁרֶּ
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ֲחנֶּה ַעד  )טז( - ולברק לא נותר לעשות דבר, כי אם לרדוף ַ י ַהמ  ב ְוַאֲחרֵׁ כֶּ י ָהרֶּ ו ָבָרק ָרַדף ַאֲחרֵׁ

ֹוִים  ת ַהג  ֶּ שְׁ ושוב, כפי שהיה בים סוף, ש -ֲחרֹש  , כך גם במלחמה זו דַאר ָבֶהם ַעד ֶאחָ ֹלא נִּ

ָחד - ַאר ַעד אֶּ ב לֹא ִנש ְ רֶּ ל ַמֲחנֵׁה ִסיְסָרא ְלִפי חֶּ ֹל כ ָ פ    .ַוי ִ

בקריעת ים סוף דורשים חז"ל, לא נשאר בהם עד אחד, אבל אחד נשאר, והוא פרעה, 

שהותירו הקב"ה כדי שיראה את נקמת השם במצרים. כך גם במלחמת ברק 

ַרְגָליו )יז( -ר עד אחד, אבל וסיסרא, לא נשא  .ְוִסיְסָרא ָנס ב ְ

 היכן מתקיימת נבואת דבורה? הרי כל צבאו ניגף, ומי יצילו? ?להיכן נס

ֹכר כפי שנבאה דבורה,  מְׁ ָשה יִּ ַיד אִּ י בְׁ ָרא השםכִּ יסְׁ סיסרא ו קורה בהווה,כך . ֶאת סִּ

 ן הזה.והפלא הגדול ביותר, שהוא גורם לעצמו את הבזיופל ביד אשה. נו

למלחמה. חבר הקיני  אינו שהקדים השם יתברך, את סיבת נפילת סיסראהלא ר

בדעתו לם ונפרד מקין, והלך לגור במקום המלחמה, כדי לעזור לישראל במלחמה. א

יִני -ועל כן ברח  היה, שבית הקיני נמצאים לצדו,סיסרא של  ר ַהק ֵׁ בֶּ ת חֶּ ֶּ ש  ל אֵׁ ל ָיעֵׁ ל ֹאהֶּ  ,אֶּ

ין יָ  ֵׁ לֹום ב  ָ י ש  יִניכ ִ ר ַהק ֵׁ בֶּ ית חֶּ ֵׁ ין ב  ך ָחצֹור ו בֵׁ לֶּ  .ִבין מֶּ

מגלגלים זכות על  .לישראלדווקא חבר הקיני הלך לסייע  ולשברון לבו, אולם להוותו

ָליו סו ָרה ֲאדִֹני )יח( - וכפי שחשבו כך היהידי זכאי,  ר אֵׁ אמֶּ ֹ ל ִלְקַראת ִסיְסָרא ַות  א ָיעֵׁ צֵׁ ֵׁ  - ַות 

סו ָרה  -, ויחשוב שעדין מקבלת את מרותו בה ודונה קראתו אדוני, כדי שלא יחשובכ

ִמיָכה ְ ש   הו  ב ַ ֵׁ ַכס  יָה ָהֹאֱהָלה ַות ְ לֶּ יָרא ַוי ַָסר אֵׁ ַלי ַאל ת ִ   כדי "שלא ימצאוהו". - אֵׁ

הו   )יט( קֵׁ ש ְ ַ ָחָלב ַות  ת ֹנאוד הֶּ ח אֶּ ַ ְפת  אִתי ַות ִ י ָצמֵׁ ִקיִני ָנא ְמַעט ַמִים כ ִ יָה ַהש ְ לֶּ ר אֵׁ החלב כיון ש -ַוי ֹאמֶּ

הו  מרדים,  ֵׁ ַכס   שבה וכיסתו, כיון שנשמטה השמיכה מעליו. -ַות ְ

ךְ  כ() לֵׁ אֵׁ ל ְוָהָיה ִאם ִאיש  ָיבֹוא ו ש ְ ַתח ָהֹאהֶּ ֶּ יָה ֲעֹמד פ  לֶּ ר אֵׁ ֹה ִאיש   ,ַוי ֹאמֶּ  .ְוָאַמְרת ְ ָאִין ,ְוָאַמר ֲהיֵׁש  פ 

ר )כא( בֶּ ת חֶּ ֶּ ש  ל אֵׁ ח ָיעֵׁ ק ַ ל ,ַות ִ ת ְיַתד ָהֹאהֶּ ֶיה  חרב, מפני צווי התורה, ולא לקחה - אֶּ הְׁ ֹלא יִּ

שָ  י ֶגֶבר ַעל אִּ לִּ ת  - ,)וכפי שדורשת הגמרא, מכאן שלא תלבש אשה כלי זיין, ותצא למלחמה(, הכְׁ ם אֶּ ֶּ ש  ָ ַות 

ת בֶּ ק ֶּ ַ ץ  -פטיש  - ַהמ  ָארֶּ ְצַנח ב ָ תֹו ַות ִ ַרק ָ ד ב ְ ת ַהי ָתֵׁ ְתַקע אֶּ אט ַות ִ ל ָ ָליו ב ַ בֹוא אֵׁ ָ ָיָדה  ַות  גם  יעל -ב ְ

ַנח ָבָאֶרץ)הכתה על היתד בפטיש, וגם הפילה את עצמה בכח רב לכוון הארץ,  צְׁ , עד (ַותִּ

ם ַוי ַָעף  -כדי, שהיתד שהיה ארוך, נכנס ברקתו, וצדו השני נתקע בארץ   -ְוהו א ִנְרד ָ

 .ַוי ָֹמת - ועל כן לא הרגיש במה שעושה יעלמרוב עיפותו נרדם, 
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ת סִ  ף אֶּ ל ִלְקָראתוֹ  ,יְסָראְוִהנ ֵׁה ָבָרק רֹדֵׁ א ָיעֵׁ צֵׁ ֵׁ ר לוֹ  ,ַות  אמֶּ ֹ ה  ,ַות  ר ַאת ָ ֶּ ת ָהִאיש  ֲאש  ָ אֶּ ך  ְך ְוַאְראֶּ לֵׁ

ש   יהָ  ,ְמַבק ֵׁ לֶּ ת ,ַוי ָֹבא אֵׁ ל מֵׁ תוֹ  ,ְוִהנ ֵׁה ִסיְסָרא ֹנפֵׁ ַרק ָ ד ב ְ   .ְוַהי ָתֵׁ

י ב ְ קִ ַוי ְַכַנע ֱאלֹ  )כג( ָנַען ִלְפנֵׁ ְך כ ְ לֶּ ת ָיִבין מֶּ י ֹום ַההו א אֵׁ ַ ל ים ב  ָראֵׁ י ִיש ְ כיון שמת שר צבאו, ונגף כל  -נֵׁ

 מחנהו, נכנע לפני בני ישראל.

ר  )כד( ֶּ ָנַען ַעד ֲאש  ְך כ ְ לֶּ ה ַעל ָיִבין מֶּ ל ָהלֹוְך ְוָקש ָ ָראֵׁ י ִיש ְ נֵׁ ְך ַיד ב ְ לֶּ ֵׁ ְך  -לבסוף   -ַות  לֶּ ת ָיִבין מֶּ ִהְכִריתו  אֵׁ

ָנַען   .כ ְ
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 במחברות

 סיכום:

שמגר. בימי שמגר הוסיפו לחטוא, ועל כן מסרם אחר מות אהוד בן גרא, שפטם 

 השם ביד יבין מלך כנען. 

אחר שמגר, ששפטם פחות משנה, שפטה דבורה. דבורה זכתה לנבואה הודות 

למעשיה הטובים, ובגלל שדאגה לכבוד השם, ועשתה פתילות עבות למשכן השם, 

 כדי להרבות אורה. 

צבא יבין, ולקחת עמו מבני  דבורה מצוה על ברק לצאת למלחמה נגד סיסרא שר

זבולון ומבני נפתלי, כיון שסיסרא היה בגבולם. ועל נפתלי התנבא יעקב בברכתו, 

שעל ידו שרו דבורה וברק.  -במלחמה, "הנותן אמרי שפר"  -"נפתלי אילה שלוחה" 

 "אמרי שפר", פירושו דיבורים ומאמרים נאים, וזוהי השירה.

עשו לו נסים כדוגמת הנסים שנעשו על ים סוף. הקב"ה נגף את סיסרא לפני ברק, ונ

 וסיסרא שברח אל יעל אשת חבר הקיני, הומת על ידה.
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 :שאלות חזרה

 מה עשה יבין מלך כנען לישראל? .1

 איך יכלה דבורה לשפוט, הרי אשה פסולה לדון? .2

מדוע נצטוה ברק )ולא דבורה( לעלות למלחמה? ומדוע ביקש ברק מדבורה  .3

 שתעלה עמו?

 ם ֻצָּוה ברק לקחת עמו? ומדוע?כמה אנשי .4

 מדוע נפרד חבר ממשפחתו? .5

 מה הם שלושת ההכנות, שהקדים הקב"ה למלחמה? .6

תארי את הריגת סיסרא! )פתויו, השקאתו, והריגתו(, וכתבי מדוע הרגתו  .7

 דוקא באופן זה?

 ןכתבי את שלשת הנבואות של דבורה על מהלך המלחמה, ואת התגשמות .8

 למעשה.

 שאלת רשות:

 ת הצדדים הדומים, בין ניסי מלחמת סיסרא, לבין ניסי קריעת ים סוף!כתבי א

 ת הכנה:ושאל

 הקבילי בין המסופר בסיפור הנס )פרק ד'(, לבין המסופר בשירה )פרק ה'(! .1

עייני היטב בפרק ה', ונסי למנות את הדמויות עליהם מדברת דבורה  .2

 !את מאמריה עליהםבשירתה, וכתבי 
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 תשובות:

, לחץ את ישראל בחזקה. פירוש, בדברי חירופים וגידופים, איים עליהם, והפחיד יבין מלך כנען .1

 אותם.

, אם מקבלים עליהם, לחברואמנם אשה פסולה לדון, אבל בדיני ממונות, ובדינים שבין אדם  .2

 יכולים לדון אפילו הפסולים לדון. ובני ישראל קבלו את דבורה לשופטת עליהם.

, והוא אף למלחמהבראש העם שאין זה מדרך הצניעות שאשה תצא  מברק נדרש לצאת למלחמה, כיון .3

איסור מהתורה. אולם ברק אמר, שאמנם דבורה לא תנהיג את העם למלחמה, אולם ביקש שתצא 

 איתו.

 ברק צווה לקחת עמו עשרת אלפים איש, כדי שסיסרא יתפתה לצאת למלחמה מולו. .4

המלחמה, כדי שיכול להיות לעזר לבני ישראל  חבר נפרד ממשפחתו, כיון שרצה ללכת לשבת ליד מקום .5

 במלחמה.

חבר  - השניהברק יצא בראש עשרת אלפי איש.  - הראשונהשלשת ההכנות למלחמה הם כדלהלן:  .6

 סיסרא נמשך לנחל קישון. - השלישיתהקיני הלכו לשבת באלון בצעננים, ליד שדה המלחמה. 

וני, כדי שיחשוב שהיא מקבלת את מרותו, א. יעל פיתתה את סיסרא שיסור לאוהלה, וקראה לו אד .7

ואף כיסתה אותו בשמיכה, כדי שיחשוב שהיא דואגת עליו שלא יגלוהו. ב. סיסרא ביקש שתשקהו מים, 

והיא השקתה אותו בחלב, כדי שירדם ויקל עליה להרגו. ג. יעל לקחה את יתד האוהל, ותקעה לסיסרא 

דפקה אותו בפטיש, והפילה את עצמה עליו ברקתו, הוא המקום הרך במצח האדם, וכדי שיכנס 

בכוח, והיתד ננעץ ברקתו, ויצא מצדו השני וננעץ בארץ. והרגה אותו באופן זה, ולא הרגתו 

 בחרב, מפני שהוא איסור מן התורה, "לא יהיה כלי גבר על אישה".

קישון  "ומשכתי אליך אל נחל -שלושת הנבואות של דבורה על מהלך המלחמה הם כדלהלן: הראשונה  .8

את סיסרא שר צבא יבין". ואכן סיסרא יצא למלחמה בנחל קישון, כי לא יכל לעלות עם מרכבות 

"ביד אשה ימכור השם את סיסרא". ואכן יעל הרגה את סיסרא עם  -הברזל על הר תבור. השניה 

"נתן השם את סיסרא בידך, הלא השם יצא לפניך". וכך היה, השם המם  -יתד האוהל. השלישית 

 כל המחנה, ועל ברק היה מוטל רק לרדוף אחריהם, ואכן לא נשאר אחד, מלבד סיסרא. את

 הצדדים הדומים בין ניסי המלחמה בסיסרא, לבין הניסים בקריעת ים סוף הם:  .רשות

הקב"ה פיתה את סיסרא לצאת למלחמה, כשם שפיתה את פרעה לרדוף אחרי  א. הפיתוי.

את מחנה מצרים, וכאן המם השם את כל מחנה בים סוף המם השם  ב. ההמום.ישראל. 

 סיסרא. 

 כשם שבים סוף אמרו מצרים אנוסה מפני ישראל, אף כאן סיסרא נס.  ג. המנוסה.

 בים סוף לא נשאר עד אחד, מלבד פרעה, וכאן לא נשאר עד אחד, מלבד סיסרא.  ד. הנותר.
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 . הכנה

 הלן:ההקבלה בין המסופר בפרק ד', לבין שירת דבורה, הוא כדל .1

i.  בימי שמגר בן ענת בימי יעל וכו'. -ואחריו היה שמגר בן ענת 

ii.  בפרוע פרעות בישראל. -וימכרם השם ביד יבין 

iii.  חדלו ארחות, חדלו פרזון.  -והוא לחץ את בני ישראל בחזקה 

iv.  עד שקמתי דבורה. -ודבורה אשה נביאה, היא שופטה 

v.  מות ונפתלי.זבולן עם חרף נפשו ל -ויזעק ברק את זבולון ואת נפתלי 

vi.  בעמק שולח ברגליו. -וירד ברק מהר תבור 

vii.  קום ברק ושבה שביך בן אבינועם. -קום כי זה היום אשר נתן השם את סיסרא בידך 

viii.  מן שמים נלחמו הכוכבים ממסילותם. -ויהם השם את מחנה סיסרא 

ix.  תבורך מנשים יעל אשת חבר  -וסיסרא נס ברגליו אל אוהל יעל אשת חבר הקיני

 הקיני.

x.  מים שאל חלב נתנה. -השקיני נא מעט מים, ותפתח את נאד החלב 

xi. וימינה להלמות עמלים. ידה ליתד תשלחנה, -ואת המקבת  ...יתד האוהלאת  ותקח  

xii.  והלמה סיסרא... ומחצה וחלפה רקתו. -ותצנח בארץ ותתקע את היתד ברקתו 

 הדמויות עליהם מדברת דבורה בשירתה, ומאמריה עליהם, הם כדלהלן: .2

i. וכו'באו נלחמו  שמעו והאזינו. -ורוזנים לכים מ. 

ii.  )אשירה. -דבורה )אנוכי 

iii.  בימיו חדלו ארחות. -שמגר 

iv.  בימיה חדלו ארחות. מנשים באוהל תבורך וכו'. -יעל 

v.  קום ושבה שביך. -ברק 

vi.  שרשם בעמלק. -אפרים 

vii.  אחרי אפרים. -בנימין* 

viii.  ממנו ירדו מחוקקים. -מכיר 

ix.  עם חרף נפשו למות. סופר.ממנו מושכים בשבט  -זבולון 

x.  בעמק שולח ברגליו. -שרי יששכר 

xi.  למה ישבת בין המשפתיים וכו'. -ראובן 

xii.  בעבר הירדן שכן. -גלעד 

xiii.  למה יגור אניות. -דן 

xiv.  ישב לחוף ימים, וכו'. -אשר 

xv.  על מרומי שדה. -נפתלי 

xvi.  תיבב וכו'. -אם סיסרא 



 

 ©9632167-252  http://bishvil.co.il/ 

 
 - 13 - 

xvii.  )תענינה. -חכמות שרותיה )של אם סיסרא 


