
 

  

  

  

  

  

  
  לא - ה' אפרק שופטים ספר                              

  פרשת בשלח

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

 - ְּבִיְׂשָרֵאל ְּפָרעֹות ִּבְפֹרעַ  )ב(  ֵלאֹמר. ַההּוא ַּבּיֹום ֲאִביֹנַעם, ֶּבן ּוָבָרק ְּדבֹוָרה, רַוָּתׁשַ  פרק ה (א)האשכנזים ממשיכים כאן, והספרדים מתחילים כאן: 

כאשר בזמן כזה  - ָעם ְּבִהְתנֵַּדבכאשר היו ישראל פרועים כמה פרעות, הן מהצד הרוחני, שהיו חוטאים, והן מהצד הגשמי, שהיו חלשים, 

 ַהֲאִזינּו ְמָלִכים, ִׁשְמעּו )ג(כי מידו היתה זאת.  ה', ָּבְרכּוות חייל, אין זה דבר טבעי, אלא ענין אלוקי, ולכן יימצאו בני אדם המתנדבים לעש

על הנהגתו הכללית של העולם [כי שם הוי"ה מלמד על ההנהגה הכללית  ַלה', ֲאַזֵּמרלו,  ָאִׁשיָרה ָאֹנִכיולכן  ַלה',אייחס נצחון זה  ָאֹנִכי ֹרְזִנים,

כאשר נכנסו ישראל לארצם, שסבבו את ארץ  ה', )ד(על הנהגתו והשגחתו הפרטיים על ישראל.  ִיְׂשָרֵאל, ֱא7ֵהיהעולם כולו], וכן אזמר ל של

אדום, אל מהארצות הסמוכות ל - ֱאדֹום ִמְּׂשֵדה ְּבַצְעְּד:כאשר יצאת מארץ אדום לארץ מואב, כמלך היוצא לפני עמו,  - ִמֵּׂשִעיר ְּבֵצאְת:אדום, 

 ֶזה ה', ִמְּפֵניונמסו למים  ָנְזלּו ָהִרים )ה(  ָמִים. ָנְטפּו ָעִבים ַּגם ָנָטפּו, ָׁשַמִים ַּגם ָרָעָׁשה, ֶאֶרץארץ סיחון ועוג ואל ארץ כנען, נרעש וגעש כל היקום, 

עליהם את השגחתו הפרטית, ועשה להם ניסים ונפלאות.  וגילה ִיְׂשָרֵאל, ֱא7ֵהישהוא  ה' ִמְּפֵנילאחר שנתן את התורה לישראל,  ִסיַניהבא מהר 

הפסיקו ללכת שיירות בדרכים,  - ֳאָרחֹות ָחְדלּו יֵָעל, ִּביֵמי ֲענָת, ֶּבן ַׁשְמַּגרהשופט  ִּביֵמיאך כל זה היה בימים הראשונים, אבל לאחר מכן,  )ו(

דרכים  -  ֲעַקְלַקּלֹות ֳאָרחֹותב ֵיְלכּור יותר, פחדו ללכת בדרכים הישרות, אלא וגם היחידים ההולכים בנתיב של יחיד, שהוא צ -  ְנִתיבֹות ְוֹהְלֵכי

הפסיקו לשבת בערים הפרוזות, מפחד האויב, אלא ישבו כולם בערים המוקפות  - ְפָרזֹון ָחְדלּו )ז(עקומות ומתפתלות, כיון שפחדו מהגויים. 

היהודים פחדו  -  ָחֵדּלּו ְּבִיְׂשָרֵאלנכנסו לארץ ישראל, עתה היה זה בהיפך, כי חומה, אך במקום שהפוחדים יהיו הגויים, כפי שהיה בזמן ש

 ַׁשַּקְמִּתיוכאילו כבר הושבת ישראל מלהיות 'עם', עד  ְּדבֹוָרה, ַׁשַּקְמִּתי ַעדלשבת בערים הפרוזות, וכל זה היה בימי השופט שמגר בן ענת, 

 כאשר נכנסו ישראל לארץ, )ח(ד מחדש באותו הזמן, ודבורה היא ה'אם' שילדה את העם כולו. וכאילו עם ישראל נול ְּבִיְׂשָרֵאל, ֵאםלהיות 

והם  ֲחָדִׁשים,לוחמים  ֱא7ִהים ִיְבַחרהלכו לפניהם ארבעים אלף חלוצי צבא מבני גד ובני ראובן, אמנם עתה לא באו לוחמים אלו לקרב, אלא 

באותה שעה שהוצרכו ישראל ללחום בשערים, כלומר, לאחר שכבר  - ְׁשָעִרים ָלֶחם ָאזעשרת האלפים שבאו משבט נפתלי ושבט זבולון, 

לא  -  ְּבִיְׂשָרֵאל ֶאֶלף ְּבַאְרָּבִעים ָוֹרַמח ֵיָרֶאה ִאם ָמֵגןהתיישבו ישראל בארץ, והיו להם ערים בצורות סגורות בשערים, והוצרכו להלחם עליהם, 

ינים ורמחים, ורק כשהיתה המלחמה בשדה יצאו להלחם, ועתה כשהיתה המלחמה על באו לקרב אותם ארבעים אלף חלוצי צבא עם מג

לכן נשאתי ליבי לומר לאותם הגדולים והחשובים בישראל,  - ִיְׂשָרֵאל ְלחֹוְקֵקי ִלִּבי )ט(הערים הסגורות בשערים בחר לו ה' לוחמים חדשים. 

שהושיע אותם על  ה', ָּבְרכּואותם עשרת אלפים לוחמים שבאו למלחמה זו, ולהם אומר,  והם ָּבָעם, ַהִּמְתַנְּדִביםשבאו למלחמה זו, אשר הם היו 

אותם סוחרים עשירים הרוכבים על אתונות לבנות, ללכת  - ְצֹחרֹות ֲאֹתנֹות ֹרְכֵבי )י(אף שהיו עם מועט, ונצחו את אויביהם ללא מלחמה. 

והעניים ההולכים ממקום למקום לחפש מחיה, כולכם  -  ֶּדֶרB ַעל ְוֹהְלֵכיעוסקים בתורה, השופטים ה - ִמִּדין ַעל ֹיְׁשֵביממקום למקום למסחר, 

בין משאבי המים של נחל קישון השמיע ה' לסיסרא וצבאו קול מחנות רבים,  -  ַמְׁשַאִּבים ֵּבין ְמַחְצִצים ִמּקֹול (יא)ספרו נפלאות ה'.  - ִׂשיחּו

הראה ה' את גבורתו בגלוי, כעיר  - ְּבִיְׂשָרֵאל ִּפְרזֹונוֹ  ִצְדֹקתאשר עשה עם ישראל,  ה' ִצְדקֹותיספרו] -[ ּוְיַתּנ ָׁשםוחשבו שהם באים להלחם בהם, 

 עּוִרי (יב)באותו זמן שבו עם ישראל התחבאו בערים מוקפות חומה וסגורות בשערים.  - ה' ַעם ַלְּׁשָעִרים יְָרדּו ָאזפרוזה שאינה מוקפת חומה, 

הרי שלא  ֲאִביֹנַעם, ֶּבן ֶׁשְבְי: ּוְׁשֵבהולא תצטרך להלחם כלל, אלא רק  ָּבָרק, קּום ִׁשיר, ַּדְּבִרי עּוִרי עּוִרילזכר גודל הנס שאירע שם,  ָרה,ְּדבוֹ  עּוִרי

ל בין עתה מבארת דבורה בשירתה את ההבד (יג)עשו ישראל כלום באותה מלחמה, אלא ברק שבה שבויים וחילק שלל, ודבורה אמרה שירה. 

אהוד, המכונה 'שריד' כיון שברח מבית  - ָעם ְלַאִּדיִרים ָׂשִריד ְיַרדבזמן אהוד,  -  ָאזהתשועה שהיתה בזמן אהוד בן גרא, לתשועה שהיתה עתה, 

ישראל עגלון מלך מואב לאחר שהרגו, ָרָדה במואב המכונים 'עם', כי היו חלשים, פליטי ארץ מואב, וניצח אותם בעזרת האדירים, והם כל 

ומי היו ה'אדירים'  (יד) בסיסרא וצבאו, שהיו גיבורים.  - ַּבִּגּבֹוִריםה' בעצמו הוא שנלחם עבור ישראל,  - ִלי ְיַרד ה'שבאו לעזרתו, לא כן עתה, 

אחרי  - ַאֲחֶרי:ם מואב, עקרו מהשורש את עמלק, שהיה עִ  -  ַּבֲעָמֵלק ָׁשְרָׁשםגבורים משבט אפרים,  - ֶאְפַרִים ִמִּנישסייעו לאהוד במלחמתו, 

 - ָיְרדּו ָמִכיר ִמִּניכיון שהם היו מהעם והשבט של אהוד, שהיה משבט בנימין. לא כן במלחמה זו,  -  ַּבֲעָמֶמי: ִבְנָיִמין,אהוד, הלכו גבורים משבט 

ולא אוחזי מגן  ֹסֵפר, ְּבֵׁשֶבט ֹמְׁשִכיםבאו אנשים ה ןּוִמְּזבּולֻ חכמים בדת ודין, שאינם גיבורי מלחמה,  - ְמֹחְקִקיםאלו שירדו עימי מבני מכיר היו 

הלכו בעמק  - ְּבַרְגָליו ֻׁשַּלח ָּבֵעֶמקוכן אותם משבט יששכר שהלכו עם ברק,  - ָּבָרק ֵּכן ְוִיָּׂששָכר ְּדֹבָרה, ִעםשהלכו  ְּבִיָּׂששָכר, ְוָׂשַרי (טו)וחרב. 

חיל. ועתה מדברת דבורה בשירתה על שני שבטים שלא השתתפו במלחמה זו כלל, והם ברגליהם, כי לא היו להם סוסי מלחמה, ולא אנשי 

ראובן ודן, על אף שבכיבוש הארץ היו בני ראובן הולכים חלוצים לפני המחנה, ושבט דן היה הולך בסוף מאסף לכל המחנות, ואילו במלחמה 

נחלתם של יששכר זבולון ונפתלי, היו לו גבולות משותפים עם כל  זו לא השתתפו כלל [והסיבה לכך, כיון שלאחר שיבין מלך כנען כבש את



  
  
  
  
  
 

  

 

שאר השבטים, והיה יכול לכובשם מיד, ורק שבט ראובן היה בסוף עבר הירדן, באופן שגם אם היה עובר סיסרא את הירדן היה צריך להלחם 

נשה לפני שיגיע לנחלת ראובן. וכן נחלת דן היתה בחלק הדרומי מערבי של ארץ ישראל, וכדי להגיע אליהם היה תחילה בגד וחצי שבט המ

 - ְראּוֵבן ִּבְפַלּגֹותסיסרא צריך לעבור תחילה את נחלת אשר, ולכן שני שבטים אלו לא פחדו כל כך מסיסרא וצבאו, ולא השתתפו במלחמה], 

הרי זה עושה 'חקיקה' בלב, כלומר, משבר הוא את  - ֵלב ִחְקֵקי ְּגֹדִליםישראל ולא השתתף במלחמה, מה ששבט ראובן פילג את עצמו מכל 

 יַָׁשְבּתָ  ָלָּמהוהרי שבט ראובן יושב על הגבול של הארץ, כדרך הגיבורים היושבים בגבולות לשמור אל הארץ, ואם כן,  (טז)לבבם של ישראל.  

האם עשית כן רק כדי לשמוע את שריקות הצאן  - ֲעָדִרים ְׁשִרקֹות ִלְׁשֹמעַ אתה על הגבול, אם אינך נלחם ביום קרב,  מדוע יושב - ַהִּמְׁשְּפַתִים ֵּבין

 ְּגדֹוִלים ְראּוֵבן ִלְפַלּגֹותוהבקר אשר אספת [שהרי מקנה רב היה לבני ראובן, ומחמתו ביקשו את עבר הירדן לנחלה], ומשיבה דבורה ואומרת, 

 ְּבֵעֶבר ִּגְלָעדכי כך אמר ראובן בליבו, הרי אין לי להתיירא ממלחמה זו,  (יז)יותר לחקור על הסיבה לכך, כי היא גדולה וידועה.  מ - ֵלב ִחְקֵרי

כי הרי גלעד הוא שכני, ששם ישבו בני גד וחצי שבט המנשה, והם מפסיקים ביני לבין האויב, ולכן לא בא ראובן להלחם ולא  - ָׁשֵכן ַהַּיְרֵּדן

לאסוף] אניות למסחרו, ולא בא לעזור לישראל, כיון שגם הוא אמר -מדוע היה עסוק לאגור [ - ֳאִנּיֹות יָגּור ָלָּמה ְוָדן,תתף בצרת אחיו. הש

העשויות להיות ושבט אשר שומר על הפרצות  - ִיְׁשּכֹון ִמְפָרָציו ְוַעלוהוא מפסיק ביני לבין האויב,  ַיִּמים, ְלחֹוף יַָׁשב ָאֵׁשרבליבו, הרי שבט 

 -  ָׂשֶדה ְמרֹוֵמי ַעלגם הוא חרף נפשו  ְוַנְפָּתִלי ָלמּות, נְַפׁשוֹ  ֵחֵרף ַעם ְזֻבלּון, (יח)בגבולו, מפני האויב, ולכן גם שבט דן נמנע מלבוא למלחמה. 

ירתה את העבר וההווה יחד, כי עתה מרכיבה דבורה בש (יט)בשדה המערכה, ואף על פי שהיו מועטים, היתה עמם יד ה', ונצחו את האויבים.  

וחנו על מי מרום להלחם  ְכַנַען, ַמְלֵכי ִנְלֲחמּו ָאז ִנְלָחמּו, ְמָלִכים ָּבאּוכבר בימי יהושע קיבץ יבין מלך חצור את כל המלכים למלחמה בישראל, 

להלחם בישראל, ובשתי הפעמים שהתקבצו  ְמִגּדֹו, ֵמי ַעל ְּבַתְעַנBבישראל [כמובא בספר יהושע (פרק יא)], ועתה קיבץ יבין שנית את המלכים 

וכשם שיבין לקח איתו במלחמה השניה את המלכים שעזרו לו במלחמה ) כ( אלא באו להלחם בחינם. ָלָקחּו, 7א ֶּכֶסף ֶּבַצעהמלכים למלחמה 

מהמסילה הקבועה להם, שבאו בה כבר במלחמה  - ּלֹוָתםִמְּמסִ גם במלחמה זו, השניה,  ַהּכֹוָכִבים ִנְלָחמּו ָׁשַמִים ִמןהראשונה, כך אצל ישראל, 

[ואמרו חז"ל שהכוכבים הרתיחו את שריוני הברזל של חיילי סיסרא, וירדו החיילים לנחל  ִסיְסָרא ִעם ִנְלֲחמּוהראשונה לעזור לישראל, ועתה 

ונהג בזה נחל קישון כפי  - ִקיׁשֹון ַנַחל ְקדּוִמים ַנַחליילי סיסרא, גרף והטביע את ח - ְּגָרָפם ִקיׁשֹון ַנַחל (כא)קישון לקרר את עצמם, ושם טבעו]. 

שנהג הנחל הקדום, והיינו מי מרום, ששם נלחמו יבין מלך חצור והמלכים במלחמה הראשונה, וגם אז גרפו מי מרום את האויבים, כפי 

ודבר זה היה בזמן שהוטבעו סיסרא  (כב) את המים העזים, ותעברי בהם. ַאְּת, נפשי, תדרכי ברגל - ֹעז נְַפִׁשי ִּתְדְרִכישאירע עתה בנחל קישון, 

היו גלי הנחל כאבירים הדוהרים ורודפים אחרי עקבות סוסיו של צבא סיסרא,  - ַאִּביָריו ַּדֲהרֹות ִמַּדֲהרֹות סּוס ִעְּקֵבי ָהְלמּו ָאזוצבאו בנחל קישון, 

תקולל העיר מרוז, שהייתה עיר  -  ֵמרֹוז אֹורּו (כג) את הנחל ברגליהם, ללא פגע. עד שהטביעוהו, ובאותה שעה עברו ברק ואנשי ישראל

 ְלֶעְזַרת ה', ְלֶעְזַרת ָבאּו 7א ִּכייקוללו על כך שישבו בבתיהם,  - ֹיְׁשֶביהָ  ָארֹור ֹארּובנבואה לדבורה,  ה' ַמְלַאB ָאַמרמפורסמת והיו יושביה גיבורים 

ריהם. [והקפידו עליהם יותר מעל שאר המקומות שלא באו למלחמה, כיון שהיתה עיר זו קרובה למקום המלחמה בנחל עם גיבו - ַּבִּגּבֹוִרים ה'

ומברכות אותה על כך שישבה  - ְּתֹבָרB ָּבֹאֶהל ִמּנִָׁשים ַהֵּקיִני, ֶחֶבר ֵאֶׁשתהנשים תברכנה את יעל  -  יֵָעל ִמּנִָׁשים ְּתֹבַרB (כד)קישון (רד"ק)]. 

 ִהְקִריָבהספל של בני אדם גדולים, שהוא גדול,  -  ַאִּדיִרים ְּבֵסֶפל ָנָתנָה, ָחָלבביקש ממנה סיסרא,  - ָׁשַאל ַמִים (כה)כי שם עשתה חיל.  באהלה,

שבה  ִויִמיָנּה, ְחנָה,ִּתְׁשלַ  ַלָּיֵתדהאחת שאותה  יָָדּה (כו)ונתנה לו חלב וחמאה כדי להכבידו ולעייפו, כדי שיירדם ותוכל להורגו בקלות.  ֶחְמָאה,

שתי ידיה היו עייפות וחלשות מכדי לעשות זאת, אך בדרך נס נכנס היתד  - ֲעֵמִליםלהלום ביתד ולתוקעה ברקתו,  - ְלַהְלמּותאחזה את המקבת, 

יקה קטנה בלבד, אירע לה נס, עשתה בראשו חק -  ֹראׁשוֹ  ָמֲחָקהועל אף שכאשר הלמה היא עצמה בראשו, רק  -  ִסיְסָרא ְוָהְלָמהוהרג את סיסרא, 

כי בחכמתה האכילה והשקתה אותו עד שנפל לפניה  ָׁשָכב, ָנַפל ָּכַרע ַרְגֶליהָ  ֵּבין (כז)חלפה היתד ברקתו מעבר לעבר.  - ַרָּקתוֹ  ְוָחְלָפה ּוָמֲחָצה

כי ראתה  ִסיְסָרא, ֵאם ַוְּתיֵַּבב ִנְׁשְקָפה ַהַחּלֹון ְּבַעד (כח) ונהרג. ָׁשדּוד, ָנַפל ָׁשםבאותו מקום  ָּכַרע, ַּבֲאֶׁשרונהרג, כי  ָנָפל ָּכַרע ַרְגֶליהָ  ֵּביןונרדם, 

 ָׂשרֹוֶתיהָ  ַחְכמֹות (כט)  ַמְרְּכבֹוָתיו. ַּפֲעֵמי ֶאֱחרּו ַמּדּועַ  ָלבֹוא, ִרְכּבוֹ התאחר] - [ ֹּבֵׁשׁש ַמּדּועַ  ָהֶאְׁשנָב, ְּבַעדשאינו חוזר מהמלחמה, וחששה שנהרג, 

 ְיַחְּלקּו ִיְמְצאּו ֲה7א )ל(אמרה דברים אלו לנחם את עצמה.   - ָלּה ֲאָמֶריהָ  ָּתִׁשיבעצמה  ִהיא ַאףהחכמות שבין השרות רצו לנחם אותה, ו - ָּנהַּתֲענֶי

ולסיסרא שהוא ראש הצבא נתנו -  ְלִסיְסָרא ְצָבִעים ְׁשַללכל אחד מהחיילים לקח לו עלמה או שתים מישראל,  - ֶּגֶבר ְלֹראׁש ַרֲחָמַתִים ַרַחם ָׁשָלל,

בגדים הרקומים משני עבריהם  - ִרְקָמַתִים ֶצַבעבגדים רקומים בצבעים שונים,  - ִרְקָמה ְצָבִעים ְׁשַללאת השלל המובחר מהבגדים הצבעוניים, 

מים של הבל, כי נהרג סיסרא ואבדו אבל באמת היו אלו תנחו (לא)נתונים בראש השלל, לסיסרא שהוא ראש הצבא.  - ָׁשָלל ְלַצְּואֵריבצבעים, 

בזמן  -  ִּבְגֻבָרתוֹ מתחת האופק  ַהֶּׁשֶמׁש ְּכֵצאתואוהבי ה' יאירו  - ְוֹאֲהָביו ה'. אֹוְיֶבי: ָכל ֹיאְבדּו ֵּכןחייליו, ועל זה סיימה דבורה את שירתה ואמרה, 

 ַאְרָּבִעים ָהָאֶרץ ַוִּתְׁשֹקטה זו [אך אין זה חלק מהשירה], שאין העננים מסתירים אותה. וכותב הספר מוסיף ואומר את מה שהיה לאחר מלחמ

  :כי היו ישראל צדיקים כל חיי דבורה ָׁשנָה,


