
 

  

  

  

  

  
  לא ה,פרק  -ד  ד,פרק שופטים ספר                     

  )למנהג האשכנזים(פרשת בשלח 

  בפרשת השבוע מובאת השירה ששרו ישראל על ים סוף, ומפטירים בשירת דבורה, לאחר שיגפו סיסרא וצבאו:

בע התקבצו ארלאחר תקופה ארוכה שהיו ישראל משועבדים תחת יד יבין מלך כען,  )ד( 

שצעקו אל ה', כפי שהוזכר בפסוק הקודם. ב. א. מה  סיבות לכך שהושיע ה' את ישראל:

והיתה זכותה גדולה יותר מהשופטים שקדמו לה, שלא זכו לבואה,  ,ְִביָאה ִאָּׁשה ּוְדבֹוָרה

 ֹׁשְפָטה ִהיאאשה שכל מעשיה בזריזות ובהתלהבות, כלפידים, ג.  -  ַלִּפידֹות ֵאֶׁשתוגם היתה 

ד. זכותם של ישראל,  )ה( ן את העם, בשופטה אותם. והשתדלה לתק ,ַהִהיא ָּבֵעת ִיְׂשָרֵאל ֶאת

שופטים צריכים להסתובב בין העם ולדון אותם, ה שהיו ה מזמן השופטים שקדמו לה,שבשו

 ,ְּדבֹוָרה ֹּתֶמר ַּתַחת יֹוֶׁשֶבת ְוִהיאעתה היו ישראל מעצמם מבקשים את התורה ואת המשפט, 

מעצמם  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵי ֵאֶליהָ  ַוַּיֲעלּו ,ֶאְפָרִים ְּבַהר ֵאל ֵּבית ּוֵבין ָהָרָמה ֵּביןשאותו תומר מצא 

 ֵאָליו ַוּתֹאֶמר ,ְַפָּתִלי ִמֶּקֶדׁש ֲאִביַֹעם ֶּבן ְלָבָרק ַוִּתְקָראדבורה  ַוִּתְׁשַלח )ו(  ַלִּמְׁשָּפט.ומרצום 

שים שיתקבצו אליך למלחמה בדיבורך א ּוָמַׁשְכָּת  ֵל5 ,ִיְׂשָרֵאל ֱא3ֵהי ה' ִצָּוה ֲהלֹאבבואה, 

[והיה צורך למושכם ולפתותם בדברים, כיון שהיו יראים מצבאו הגדול והחזק של  ָּתבֹור ְּבַהר

  ְזֻבלּון. ּוִמְּבֵי ְַפָּתִלי ִמְּבֵיויהיו אשים אלו דוקא  ,ִאיׁש ֲאָלִפים ֲעֶׂשֶרת ִעְּמ7 ְוָלַקְחּתָ סיסרא], 

 ְוֶאת ,ִרְכּבֹו ְוֶאת ,ָיִבין ְצָבא ַׂשר ִסיְסָרא ֶאת ִקיׁשֹון ַַחל ֶאל ֵאֶלי7 יּוָמַׁשְכִּת וכאשר תעשה כן,  )ז(

על אף שאי מאמין  ,ָּבָרק ֵאֶליהָ  ַוּיֹאֶמר )ח(  ְּבָיֶד7. ּוְַתִּתיהּוהעם הרב אשר איתו,  - ֲהמֹוֹו

שישמעו העם  ,ִעִּמי יֵּתְלכִ  ִאםבבואתך, ורצוי לעשות כן, אך העם לא יאמיו לדברי, ולכן רק 

הרי לא יאמיו העם לדברי, ולכן  ,ִעִּמי ֵתְלִכי לֹא ְוִאם ,ְוָהָלְכִּתיאת הדבר מפי הביאה בעצמה, 

 ִתְהֶיה לֹא ִּכי ,ֶאֶפס ,ִעָּמ5 ֵאֵל5 ָה53אליו דבורה,  ַוּתֹאֶמר )ט( כי תהיה הליכתי בחים. ,ֵאֵל5 לֹא

כי אם היית הולך בעצמך, היה הדבר לך לכבוד  ,הֹוֵל5 ַאָּתה רֲאׁשֶ  ַהֶּדֶר5 ַעל ִּתְפַאְרְּת7

 ְבַיד ִּכיולתפארת, כי היו העם שומעים לך, והיה סיסרא ופל בידך, אך עתה לא יהיה כן, 

כי תחילת הקיבוץ של העם יהיה על ידי דבורה, ומפלת סיסרא  ,ִסיְסָרא ֶאת ה' ִיְמֹּכר ִאָּׁשה

 ָּבָרק ַוַּיְזֵעק )י( ֶקְדָׁשה. ָּבָרק ִעם ַוֵּתֶל5 ,ְּדבֹוָרה ַוָּתָקםשאירע לבסוף, עצמו תהיה ביד יעל, וכפי 

 ִעּמֹו ַוַּתַעל ,ִאיׁש ַאְלֵפי ֲעֶׂשֶרתעלו בעקבותיו  -  ְּבַרְגָליו ַוַּיַעל ,ֶקְדָׁשה ְַפָּתִלי ְוֶאת ְזבּוֻלן ֶאת

 ָאֳהלֹו ַוֵּיטששכו במדבר יהודה,  ,ֹמֶׁשה ֹחֵתן ֹחָבב ְּבֵיִמ  ,ִמַּקִין ְִפָרד ַהֵּקיִי ְוֶחֶבר (יא)  ְּדבֹוָרה.

 ְלִסיְסָרא ַוַּיִּגדּו (יב) ומזה צמחה הישועה, וכפי שיובא להלן. ,ֶקֶדׁש ֶאת ֲאֶׁשר ְּבַצֲעִַּנים ,ֵאילֹון ַעד



  
  
  
  
  
 

  

 

חת עמו למלחמה ובדרך הטבע לא היה סיסרא צריך לק (יג)  ָּתבֹור. ַהר ֲאִביַֹעם ֶּבן ָּבָרק ָעָלה ִּכי

זו אלא צבא מועט, אך כדי שתתקיים בואת דבורה תן ה' בליבו של סיסרא לצאת בכל 

 ֵמֲחֹרֶׁשת ,ִאּתֹו ֲאֶׁשר ָהָעם ָּכל ְוֶאת ,ַּבְרֶזל ֶרֶכב ֵמאֹות ְּתַׁשע ,ִרְכּבֹו ָּכל ֶאת ִסיְסָרא ַוַּיְזֵעקכוחו, 

 ַהּיֹום ֶזה ִּכיואל תמתין ליום אחר,  ,קּום ,ָּבָרק ֶאל ְּדֹבָרה ַוּתֹאֶמר (יד)  ִקיׁשֹון. ַַחל ֶאל ַהּגֹוִים

 ָּבָרק ַוֵּיֶרדוהחל להכות בהם חללים,  ְלָפֶי7 ָיָצאכבר  ה' ֲהלֹא ,ְּבָיֶד7 ִסיְסָרא ֶאת ה' ַָתן ֲאֶׁשר

סיסרא כבר  קודם שהגיעו ברק ואשיו למחה (טו)  ַאֲחָריו. ִאיׁש ֲאָלִפים ַוֲעֶׂשֶרת ,ָּתבֹור ֵמַהר

 ָהֶרֶכב ָּכל ְוֶאת ִסיְסָרא ֶאתעל ידי השמעת קול רכב וסוסים  ה' ַוָּיָהםהחל ה' להילחם בהם, 

 (טז)  ְּבַרְגָליו. ַוָּיָס ,ַהֶּמְרָּכָבה ֵמַעל ִסיְסָרא ַוֵּיֶרד ,ָבָרקבואו של  ִלְפֵי ,ֶחֶרב ְלִפי ַהַּמֲחֶה ָּכל ְוֶאת

 ַעד ,ַהַּמֲחֶה ְוַאֲחֵרי ,ָהֶרֶכב ַאֲחֵרי ָרַדף באויבים, אלא רק לא היה צריך להלחם כלל ּוָבָרק

 ָס ְוִסיְסָרא (יז)  ֶאָחד. ַעד ְִׁשַאר לֹא ,ֶחֶרב ְלִפיביד ישראל  ִסיְסָרא ַמֲחֵה ָּכל ַוִּיֹּפל ,ַהּגֹוִים ֲחֹרֶׁשת

 ֶמֶל5 ָיִבין ֵּבין ָׁשלֹוםהיה  ִּכילשם, וחשב שיוכל להמלט  ,ַהֵּקיִי ֶחֶבר ֵאֶׁשת ,ָיֵעל ֹאֶהל ֶאל ְּבַרְגָליו

 ַוּתֹאֶמר ,ִסיְסָרא ִלְקַראת ָיֵעל ַוֵּתֵצא (יח)  ַהֵּקיִי. ֶחֶבר ֵּבית ּוֵביןשסיסרא היה שר צבאו,  ,ָחצֹור

 (יט)  ִמיָכה.ַּבְּׂש  ַוְּתַכֵּסהּו ,ָהֹאֱהָלהסיסרא  ֵאֶליהָ  ַוָּיַסר .ִּתיָרא ַאל ,ֵאַלי סּוָרה ,ֲאֹדִי סּוָרה ,ֵאָליו

  ַוְּתַכֵּסהּו. ,ַוַּתְׁשֵקהּו ,ֶהָחָלב ֹאוד ֶאת ַוִּתְפַּתח .ָצֵמאִתי ִּכי ,ַמִים ְמַעט ָא ַהְׁשִקיִי ,ֵאֶליהָ  ַוּיֹאֶמר

 ְוָאַמר ּוְׁשֵאֵל5 ,ָיבֹא ִאיׁש ִאם ְוָהָיה ,ָהֹאֶהל ֶּפַתחהיי עומדת] ב-[ ֲעֹמדסיסרא,  ֵאֶליהָ  ַוּיֹאֶמר )כ(

 ָאִין. ְוָאַמְרְּת כי אין מן הימוס להכס לאהל אשה כשאין שם איש מבי ביתה,  ,ִאיׁש ֹּפה ֲהֵיׁש

 ַוָּתֶׂשםיתד הברזל שתוקעים בארץ עם שולי האהל,  - ָהֹאֶהל ְיַתד ֶאת ֶחֶבר ֵאֶׁשת ָיֵעל ַוִּתַּקח (כא)

שקט, ורצתה להכות בפטיש על היתד ב - ַּבָּלאט ֵאָליו ַוָּתבֹוא ,ְּבָיָדּהפטיש גדול  - ַהַּמֶּקֶבת ֶאת

אך לא היה בכוחה להכות בפטיש, ועזר לה  ,ְּבַרָּקתֹו ַהָּיֵתד ֶאת ַוִּתְתַקעשתיכס לתוך ראשו, 

 ְוהּואהיתד הכבדה צחה מעצמה על ראשו ובקעה אותו עד שהגיעה לארץ,  - ָּבָאֶרץ ַוִּתְצַחה', 

 ַוָּיֹמתוקודם שרדם היה עייף, לכן לא הרגיש בדבר,  - ַוָּיַעףוכיון שכבר היה רדום,  - ְִרָּדם

 ָהִאיׁש ֶאת ְוַאְרֶאּךָ  ֵל5 ,לֹו ַוּתֹאֶמר ,ִלְקָראתֹו ָיֵעל ַוֵּתֵצא ,ִסיְסָרא ֶאת ֹרֵדף ָבָרק ְוִהֵּנה (כב) מיד.

תקועה  ַהָּיֵתדוְ  ,ֵמת ֵֹפל ִסיְסָרארואה הוא את  ְוִהֵּנהברק,  ֵאֶליהָ  ַוָּיבֹא .ְמַבֵּקׁש ַאָּתה ֲאֶׁשר

ואחר כך  ,ִיְׂשָרֵאל ְּבֵי ִלְפֵי ְּכַָען ֶמֶל5 ָיִבין ֵאתבלבד  ַההּוא ַּבּיֹום ֱא3ִהים ַוַּיְכַע (כג)  ְּבַרָּקתֹו.

 ֲאֶׁשר ַעד ,ְּכַָען ֶמֶל5 ָיִבין ַעל ְוָקָׁשה ָהלֹו5 ִיְׂשָרֵאל ְּבֵי ַיד ַוֵּתֶל5 (כד) המשיך להלחם בהם. 

וכיון שהיו ישראל באותו דור צדיקים, היתה להם הישועה  ,ְּכַָען ֶמֶל5 ָיִבין ֵאתלגמרי  ּוִהְכִרית

   [המשך ההפטרה בקובץ השי]                                                                             כל ימי דבורה.


