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 ד'התשע שבט                                ד "בס
 

 ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז
                 מלחמת ברק בסיסרא ושירת דבורה 

  שלחבפרשת ל
 

בסיסרא ומסתיימת  העוסקת במלחמ בשלחהפטרת 
מנהג  .תנופרששב  שירת היםכמקבילה ל, שירת דבורהב

ד לקרוא רק את השירה ומנהג אשכנז לקרוא גם את ספר
 . ('ו ה' שופטים פרקים ד) ור המלחמה עצמותיא

 :1 מקור
ת ד ת ַלִפידֹות ִהיא ֹשְפָטה אֶׁ -ּוְדבֹוָרה ִאָשה ְנִביָאה ֵאשֶׁ

ת ַתַחת ה  .ִיְשָרֵאל ָבֵעת ַהִהיא בֶׁ ר ְדבֹוָרה ֵבין -ְוִהיא יֹושֶׁ ֹתמֶׁ
יָה ְבֵני ִיְשָרֵאל ֵאל בְ -ָהָרָמה ּוֵבין ֵבית ְפָרִים ַוַיֲעלּו ֵאלֶׁ ַהר אֶׁ

ן ו  .ַלִמְשָפט ש -ַוִתְשַלח ַוִתְקָרא ְלָבָרק בֶׁ דֶׁ ֲאִביֹנַעם ִמקֶׁ
ר ֵאָליו ֲהֹלא ִצָּוה ְיהָוה ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ֵלְך -ַנְפָתִלי ַוֹתאמֶׁ

ת אֲ  רֶׁ ָלִפים ִאיש ִמְבֵני ּוָמַשְכָת ְבַהר ָתבֹור ְוָלַקְחָת ִעְמָך ֲעשֶׁ

ל ז  .ַנְפָתִלי ּוִמְבֵני ְזֻבלּון יָך אֶׁ ת-ּוָמַשְכִתי ֵאלֶׁ -ַנַחל ִקישֹון אֶׁ
ת-ִסיְסָרא ַשר ת-ְצָבא ָיִבין ְואֶׁ ֲהמֹונֹו ּוְנַתִתיהּו -ִרְכבֹו ְואֶׁ

ָך יָה ָבָרק ִאם ח  .ְבָידֶׁ ר ֵאלֶׁ -ֵתְלִכי ִעִמי ְוָהָלְכִתי ְוִאם-ַוֹיאמֶׁ

ס ִכי  ט  .ֵתְלִכי ִעִמי ֹלא ֵאֵלְךֹלא  פֶׁ ר ָהֹלְך ֵאֵלְך ִעָמְך אֶׁ ַוֹתאמֶׁ
ר ַאָתה הֹוֵלְך ִכי ְבַיד-ֹלא ִתְהיֶׁה ִתְפַאְרְתָך ַעל ְך ֲאשֶׁ רֶׁ -ַהדֶׁ
ת ְך ִעם-ִאָשה ִיְמֹכר ְיהָוה אֶׁ ָבָרק -ִסיְסָרא ַוָתָקם ְדבֹוָרה ַוֵתלֶׁ

ְדָשה ת-תַוַיְזֵעק ָבָרק אֶׁ  י  .קֶׁ ְדָשה ַוַיַעל -ְזבּוֻלן ְואֶׁ ַנְפָתִלי קֶׁ

ת ַאְלֵפי ִאיש ַוַתַעל ִעמֹו ְדבֹוָרה רֶׁ ר  יא  .ְבַרְגָליו ֲעשֶׁ בֶׁ ְוחֶׁ
ה ַוֵיט ָאֳהלֹו ַעד -ַהֵקיִני ִנְפָרד ִמַקִין ִמְבֵני ֹחָבב ֹחֵתן ֹמשֶׁ

ת( ְבַצֲעַנִנים)ֵאילֹון בצענים  ר אֶׁ ש-ֲאשֶׁ דֶׁ דּו ַוַיגִ  יב  .קֶׁ

ן  ְלִסיְסָרא ַוַיְזֵעק  יג  .ָתבֹור-ֲאִביֹנַעם ַהר-ִכי ָעָלה ָבָרק בֶׁ
ת ת-ָכל-ִסיְסָרא אֶׁ ל ְואֶׁ ב ַבְרזֶׁ כֶׁ ָהָעם -ָכל-ִרְכבֹו ְתַשע ֵמאֹות רֶׁ

ל ת ַהגֹוִים אֶׁ ר ִאתֹו ֵמֲחֹרשֶׁ ר  יד  .ַנַחל ִקישֹון-ֲאשֶׁ ַוֹתאמֶׁ
ל ה-ְדֹבָרה אֶׁ ת ָבָרק קּום ִכי זֶׁ ר ָנַתן ְיהָוה אֶׁ -ַהיֹום ֲאשֶׁ

ד ָבָרק ֵמַהר ָתבֹור  ָך ֲהֹלא ְיהָוה ָיָצא ְלָפנֶׁיָך ַוֵירֶׁ ִסיְסָרא ְבָידֶׁ

ת ֲאָלִפים ִאיש ַאֲחָריו רֶׁ ת טו  .ַוֲעשֶׁ ִסיְסָרא -ַוָיָהם ְיהָוה אֶׁ
ת ת-ָכל-ְואֶׁ ב ְואֶׁ כֶׁ ד -ַהַמֲחנֶׁה ְלִפי-ָכל-ָהרֶׁ ב ִלְפֵני ָבָרק ַוֵירֶׁ רֶׁ חֶׁ

ְרָכָבה ַוָיָנס ְבַרְגָליו ּוָבָרק ָרַדף ַאֲחֵרי  טז  .ִסיְסָרא ֵמַעל ַהמֶׁ
ת ַהגֹוִים ַוִיֹפל ָכל ב ְוַאֲחֵרי ַהַמֲחנֶׁה ַעד ֲחֹרשֶׁ כֶׁ ַמֲחֵנה -ָהרֶׁ

ב ֹלא ִנְשַאר ַעד-ִסיְסָרא ְלִפי רֶׁ ָחד-חֶׁ ְוִסיְסָרא ָנס  יז  .אֶׁ

ל ר-ְבַרְגָליו אֶׁ בֶׁ ת חֶׁ ל ָיֵעל ֵאשֶׁ ִכי ָשלֹום ֵבין ָיִבין   ַהֵקיִני ֹאהֶׁ

ְך לֶׁ ר ַהֵקיִני-מֶׁ בֶׁ ַוֵתֵצא ָיֵעל ִלְקַראת  יח  .ָחצֹור ּוֵבין ֵבית חֶׁ
ר ֵאָליו סּוָרה ֲאֹדִני סּוָרה ֵאַלי ַאל ִתיָרא -ִסיְסָרא ַוֹתאמֶׁ

יָה ָהֹאֱהָלה ַוְתַכֵסהּו ַבְשִמיָכה יָה  יט  .ַוָיַסר ֵאלֶׁ ר ֵאלֶׁ ַוֹיאמֶׁ
ת-ָנא ְמַעט-ְשִקיִניהַ  ָחָלב -ַמִים ִכי ָצֵמאִתי ַוִתְפַתח אֶׁ ֹנאוד הֶׁ

ל ְוָהָיה  כ  .ַוַתְשֵקהּו ַוְתַכֵסהּו ַתח ָהֹאהֶׁ יָה ֲעֹמד פֶׁ ר ֵאלֶׁ ַוֹיאמֶׁ

 כא  .ֹפה ִאיש ְוָאַמְרְת ָאִין-ִאיש ָיֹבא ּוְשֵאֵלְך ְוָאַמר ֲהֵיש-ִאם
ת ר אֶׁ -ַוִתַקח ָיֵעל ֵאשֶׁ בֶׁ ת-תחֶׁ ם אֶׁ ל ַוָתשֶׁ ת -ְיַתד ָהֹאהֶׁ בֶׁ ַהַמקֶׁ

ת ַהָיֵתד ְבַרָקתֹו ַוִתְצַנח -ְבָיָדּה ַוָתבֹוא ֵאָליו ַבָלאט ַוִתְתַקע אֶׁ

ץ ְוהּוא ת כב  .ִנְרָדם ַוָיַעף ַוָיֹמת-ָבָארֶׁ -ְוִהֵנה ָבָרק ֹרֵדף אֶׁ
ר לֹו ֵלְך ְוַא תִסיְסָרא ַוֵתֵצא ָיֵעל ִלְקָראתֹו ַוֹתאמֶׁ ָך אֶׁ -ְראֶׁ

ר יָה ְוִהֵנה ִסיְסָרא ֹנֵפל ֵמת -ָהִאיש ֲאשֶׁ ַאָתה ְמַבֵקש ַוָיֹבא ֵאלֶׁ

ַוַיְכַנע ֱאֹלִהים ַביֹום ַההּוא ֵאת ָיִבין  כג  .ְוַהָיֵתד ְבַרָקתוֹ 

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

 .ְכָנַען
ן א  ב  .ֵלאֹמר  ַביֹום ַההּוא ֲאִביֹנַעם-ַוָתַשר ְדבֹוָרה ּוָבָרק בֶׁ

ִשְמעּו  ג  .'הָעם ָבְרכּו   ְבִהְתַנֵדב  ִבְפֹרַע ְפָרעֹות ְבִיְשָרֵאל
 'הל ֲאַזֵמר ָאֹנִכי ָאִשיָרה 'הָאֹנִכי לַ  ֹרְזִנים  ְמָלִכים ַהֲאִזינּו

ְבַצְעְדָך ִמְשֵדה ֱאדֹום  ִמֵשִעיר ְבֵצאְתָך' ה ד .י ִיְשָרֵאלֵק ֱאֹל

ץ רֶׁ ָהִרים  ה  .ָמִים ָעִבים ָנְטפּו-ַגם ָנָטפּו ָשַמִים-ָרָעָשה ַגם אֶׁ
ה 'הָנְזלּו ִמְפֵני  ִביֵמי ַשְמַגר  ו .ִיְשָרֵאלי ֵק ֱאֹל 'הִסיַני ִמְפֵני   זֶׁ

ן ְנִתיבֹות ֵיְלכּו ֳאָרחֹות  ְוֹהְלֵכי ִביֵמי ָיֵעל ָחְדלּו ֳאָרחֹות ֲעָנת בֶׁ
ָחֵדלּו ַעד ַשַקְמִתי  ָחְדלּו ְפָרזֹון ְבִיְשָרֵאל ז  .ֲעַקְלַקלֹות

ם ָאז ים ֲחָדִשיִק ֱאל ִיְבַחר ח   .ְדבֹוָרה ַשַקְמִתי ֵאם ְבִיְשָרֵאל
ם ְשָעִרים ה-ָמֵגן ִאם ָלחֶׁ ף   ָוֹרַמח ֵיָראֶׁ לֶׁ ְבַאְרָבִעים אֶׁ

' ה ַהִמְתַנְדִבים ָבָעם ָבְרכּו ְלחֹוְקֵקי ִיְשָרֵאל ִלִבי ט .ְבִיְשָרֵאל
ְך -ִמִדין ְוֹהְלֵכי ַעל-ַעל ֹיְשֵבי ֹרְכֵבי ֲאֹתנֹות ְצֹחרֹות י רֶׁ דֶׁ

 ' הָשם ְיַתנּו ִצְדקֹות  ַמְשַאִבים יןִמקֹול ְמַחְצִצים בֵ  יא .ִשיחּו
עּוִרי  יב 'ה  ָאז ָיְרדּו ַלְשָעִרים ַעם  ִפְרזֹונֹו ְבִיְשָרֵאל ִצְדֹקת

ְבְיָך  ִשיר-עּוִרי ַדְבִרי עּוִרי עּוִרי ְדבֹוָרה קּום ָבָרק ּוְשֵבה שֶׁ
ן ִלי -ְיַרד' ה ָאז ְיַרד ָשִריד ְלַאִדיִרים ָעם יג .ֲאִביֹנַעם בֶׁ
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ְפַרִים ָשְרָשם יד .ַבִגבֹוִרים יָך ִבְנָיִמין  ַבֲעָמֵלק ִמִני אֶׁ ַאֲחרֶׁ
יָך  ֹמְשִכים ּוִמְזבּוֻלן ָמִכיר ָיְרדּו ְמֹחְקִקים ִמִני ַבֲעָממֶׁ
ט ֵכן ָבָרק  ְוִיָששָכר ְדֹבָרה-ְוָשַרי ְבִיָששָכר ִעם טו .ֹסֵפר ְבֵשבֶׁ

ק ֻשלַ   טז  .ֵלב ִבְפַלגֹות ְראּוֵבן ְגֹדִלים ִחְקֵקי ח ְבַרְגָליוָבֵעמֶׁ
ִלְפַלגֹות  ְשִרקֹות ֲעָדִרים ִלְשֹמעַ  ָלָמה ָיַשְבָת ֵבין ַהִמְשְפַתִים

ר ַהַיְרֵדן  יז   .ֵלב ְראּוֵבן ְגדֹוִלים ִחְקֵרי ִגְלָעד ְבֵעבֶׁ
ְוַעל  ַיִמים ָיַשב ְלחֹוף ָאֵשר ָלָמה ָיגּור ֳאִניֹות ְוָדן ָשֵכן

ַעל   ַעם ֵחֵרף ַנְפשֹו ָלמּות ְוַנְפָתִלי ְזֻבלּון יח .ִמְפָרָציו ִיְשכֹון

ה ְמרֹוֵמי ִנְלֲחמּו ַמְלֵכי  ָאז ָבאּו ְמָלִכים ִנְלָחמּו יט  .ָשדֶׁ
ף ֹלא ָלָקחּו ְמִגדוֹ  ֵמי-ְבַתְעַנְך ַעל ְכַנַען סֶׁ ַצע כֶׁ ָשַמִים  ִמן כ .בֶׁ

ַנַחל  כא .ִסיְסָרא ַהכֹוָכִבים ִמְמִסלֹוָתם ִנְלֲחמּו ִעם ִנְלָחמּו
 כב  .ֹעז ִתְדְרִכי ַנְפִשי  ְקדּוִמים ַנַחל ִקישֹון ַנַחל ִקישֹון ְגָרָפם

אֹורּו  כג .ַדֲהרֹות ַאִביָריו ִמַדֲהרֹות סּוס-ָאז ָהְלמּו ִעְקֵבי
יהָ  רֹארּו ָארוֹ  'הֵמרֹוז ָאַמר ַמְלַאְך  ְזַרת -ִכי ֹלא  ֹיְשבֶׁ ָבאּו ְלעֶׁ

ְזַרת 'ה ת  כד .ַבִגבֹוִרים 'ה ְלעֶׁ ְתֹבַרְך ִמָנִשים ָיֵעל ֵאשֶׁ
ר בֶׁ ל ְתֹבָרְך ַהֵקיִני חֶׁ ָשַאל ָחָלב  ַמִים כה .ִמָנִשים ָבֹאהֶׁ
ל ַאִדיִרים ִהְקִריָבה ָנָתָנה ְמָאה ְבֵספֶׁ ָיָדּה ַלָיֵתד  כו  .חֶׁ

  ְוָהְלָמה ִסיְסָרא ָמֲחָקה ְלַהְלמּות ֲעֵמִלים ִויִמיָנּה הִתְשַלְחנָ 
יָה ָכַרע ָנַפל ָשָכב ֵבין כז .ּוָמֲחָצה ְוָחְלָפה ַרָקתוֹ  ֹראשוֹ    ַרְגלֶׁ

יָה ָכַרע ר ָכַרע ָשם ָנַפל ָשדּוד ָנָפל ֵבין ַרְגלֶׁ  כח .ַבֲאשֶׁ
ְשָנבַהַחלֹון ִנְשְקָפה ַוְתַיֵבב ֵאם ִסי ְבַעד ַמדּוַע  ְסָרא ְבַעד ָהאֶׁ

ֱחרּו ַפֲעֵמי ַמְרְכבֹוָתיו ֹבֵשש ִרְכבוֹ   כט .ָלבֹוא ַמדּוַע אֶׁ
יָנה ַחְכמֹות יָה ַתֲענֶׁ יהָ -ַאף  ָשרֹותֶׁ  ל  .ָלּה ִהיא ָתִשיב ֲאָמרֶׁ

ר ְשַלל  ַרַחם ֲהֹלא ִיְמְצאּו ְיַחְלקּו ָשָלל בֶׁ ַרֲחָמַתִים ְלֹראש גֶׁ
ַבע ְשַלל ְצָבִעים ִרְקָמה ְלִסיְסָרא םְצָבִעי ִרְקָמַתִים ְלַצְּואֵרי  צֶׁ
יָך -ֵכן ֹיאְבדּו ָכל לא .ָשָלל ש ' האֹוְיבֶׁ מֶׁ ְוֹאֲהָביו ְכֵצאת ַהשֶׁ

ץ ַאְרָבִעים ָשָנה ִבְגֻבָרתוֹ    .ַוִתְשֹקט ָהָארֶׁ
 

 :מקבילות בין הפרשה להפטרה
 :שה כדרכנו נפתח במקבילות בין ההפטרה לפר

מרכז הפרשה עומדת ב, כשירה השירה כמובן ש
ניתן למצוא קווי דמיון רבים אך מעבר לכך  וההפטרה 

בין קריעת ים סוף לבין המלחמה בסיסרא המעמיקים 
 : את הקשר עוד יותר

ך אך ורק "ההקבלה באמצעות מילים המופיעות בתנ .א
מופיעה בשמות " ויהם"המילה : תיאורים אלו בשני 

            :ד כד"י
                                                     :2מקור 

ר ַוַיְשֵקף ה" ת ַהֹבקֶׁ ל' ַוְיִהי ְבַאְשֹמרֶׁ ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ְבַעמּוד -אֶׁ
םֵאש ְוָעָנן  הָּ יו : ֵאת ַמֲחֵנה ִמְצָרִים ַויָּ ַסר ֵאת ֹאַפן ַמְרְכֹבתָּ ַויָּ

ְכֵבֻדת ר ִמצְ  ַוְיַנֲהֵגהּו בִּ ' ַרִים ָאנּוָסה ִמְפֵני ִיְשָרֵאל ִכי הַוֹיאמֶׁ
ם ְבִמְצָרִים  " ִנְלָחם ָלהֶׁ

   : טו' ובשופטים ד
ם" הָּ ת' ה ַויָּ ת-אֶׁ ת-ָכל-ִסיְסָרא ְואֶׁ ב ְואֶׁ כֶׁ ַהַמֲחנֶׁה -ָכל-ָהרֶׁ

ב ִלְפֵני ָבָרק -ְלִפי רֶׁ נָּס חֶׁ ה ַויָּ בָּ א ֵמַעל ַהֶמְרכָּ יְסרָּ ַוֵיֶרד סִּ
יו  ". ְבַרְגלָּ

גם הפלשתים וגם המצרים נאלצים מכאן ש בנוסף עולה
 . לרדת מסוסיהם ולהמשיך ברגל

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

ת" ת-ַוָיֻשבּו ַהַמִים ַוְיַכסּו אֶׁ ב ְואֶׁ כֶׁ ַהָפָרִשים ְלֹכל ֵחיל -ָהרֶׁ
ם ַבָים  ֶהם ַעד-ֹלאַפְרֹעה ַהָבִאים ַאֲחֵריהֶׁ ְשַאר בָּ  "דֶאחָּ -נִּ

   :טז' שופטים דוב
ת ַהגֹוִים "  ב ְוַאֲחֵרי ַהַמֲחנֶׁה ַעד ֲחֹרשֶׁ כֶׁ ּוָבָרק ָרַדף ַאֲחֵרי ָהרֶׁ

ב -ַמֲחֵנה ִסיְסָרא ְלִפי-ַוִיֹפל ָכל רֶׁ ְשַאר ַעדחֶׁ ד-ֹלא נִּ  " ֶאחָּ
    :ההקבלות ממשיכות בשירה עצמה

מודגש שצבא סיסרא מת למרות שבתיאור הקרב  .ג
                                           : רה נאמרהרי שבשירת דבו, בחרב

ַנַחל ִקישֹון ְגָרָפם ַנַחל ְקדּוִמים ַנַחל ִקישֹון ִתְדְרִכי ַנְפִשי "
      "ֹעז

באופן ישיר לקריעת ים דבורה את התיאור מקשרת בכך 
כך צבא , כח המיםמבה המצרים מתו כשם ש, סוף

 .קישוןהכח מי נחל מסיסרא מת 

ארת אם סיסרא שאינה ומת, וף שירת דבורהבס .ד
ומביאה את , מבינה מדוע לא שב בנה עטור ניצחון

 : דברי שרותיה
לָּל" ְמְצאּו ְיַחְלקּו שָּ ר ְשַלל  ֲהֹלא יִּ בֶׁ ַרַחם ַרֲחָמָתִים ְלֹראש גֶׁ

ַבע ִרְקָמַתִים ְלַצְּואֵרי  ְצָבִעים ְלִסיְסָרא ְשַלל ְצָבִעים ִרְקָמה צֶׁ
 "ָשָלל
   : מדויקת על הנאמר בשירת היםכמעט זרה זו ח
ְרֹדף " לָּלָאַמר אֹוֵיב אֶׁ יג ֲאַחֵלק שָּ ִתְמָלֵאמֹו ַנְפִשי ָאִריק  ַאשִּ

 ".ַחְרִבי תֹוִריֵשמֹו ָיִדי
נסתפק , ניתן למצוא קווי דמיון נוספים אך לצורך דיוננו 

 .באלו
 
 : מספר שאלות ולותע קריאת ההפטרהמ

  ברק כי דבורה תבוא עמומה משמעות דרישת ,
  ?וסירובו לצאת לקרב בלעדיה 

 מדוע הסכימה דבורה לדרישתו של ברק מחד ,
' ְבַיד ִאָשה ִיְמֹכר ה"ש מאידך גינתה אותו וקבעה ו

ת ִסיְסָרא  ? " אֶׁ
 

 שתי שופטים מובאות שבספר מכך עולה נוספת תמיהה
, ('בפרק ד)תיאור הקרב : המלחמה לסיפור גרסאות
 הגרסאות. ('פרק ה) שבא אחריו בשירת דבורה והתיאור

                                                                                            :מהותיים הבדלים בפרטים ביניהן יש אך, דומות

 ברק עשרת אלפים לוחמים מגייס בתאור הקרב  .א

 קבר יורדים ,ביום הקרב  .וזבולון נפתלי מבני

 ,סיסרא מחנה ומסתערים על מההר ולוחמיו
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 את ומכריעים ,מהומה בו הטיל שאלוקים

   :)טו-יד ,ד (ככתוב  ,המערכה

ר" ל ְדֹבָרה ַוֹתאמֶׁ ה ִכי ,קּום ָבָרק-אֶׁ ר זֶׁ ' ה ָנַתן ַהיֹום ֲאשֶׁ

ת ָך ִסיְסָרא-אֶׁ ד ;ָיָצא ְלָפנֶׁיָך 'ה ֲהֹלא ,ְבָידֶׁ  ֵמַהר ָבָרק ַוֵירֶׁ

תַועֲ , ָתבֹור רֶׁ ת' ה ַוָיָהם .ַאֲחָריו ֲאָלִפים ִאיש שֶׁ  סיסרא-אֶׁ

ת כל וְאת כל הָרכב רב-לְפיִ  הַמחנֲהֶׁ  ואְֶׁ  "ָברק ִלְפניֵ  חֶׁ

 -40 ב מדובר (א "כ -ט"י' ה)לעומת זאת בשירת דבורה 

 נוספים שבטים ומוזכרים ,מבני ישראל לוחמים אלף

  .במלחמה שהשתתפו ( ויששכר מנשה, אפרים ,בנימין)
 צבא רק במערכה השתתף תיאור הקרב שלפי בעוד .ב

 בני מול עמדה שירת דבורה הרי על פי ,כנען מלך יבין

  .כנען מלכי של ישראל קואליציה
בשירת דבורה התיאור הגיאוגרפי של מקום הקרב . ג

 :מתואר

-ַעל ְבַתְעַנְך ,ְכַנַען ַמְלֵכי ִנְלֲחמּו ָאז ,ִנְלָחמּו ,ְמָלִכים ָבאּו"

 "ִקישֹון ַנַחל ,ְקדּוִמים ַנַחל ,ְגָרָפם ִקישֹון ַנַחל ... ֹ ִדּומגְ  מיֵ 
 לאפיק בסמוך יזרעאל בעמק היה הקרב ראת, כלומר

כי  ןמצוי( בפרק ד)ך בתיאור הקרב א .הקישון של נחל
אם כן היכן , התבור למרגלות שם אי הואאתר הקרב 

  ?הקרב הוא אזור

מת מודגש שצבא סיסרא למרות שבתיאור הקרב  .ה
                                                                                                               : אומרת( כא)דבורה בשירתה הרי ש, בחרב

ַנַחל ִקישֹון ְגָרָפם ַנַחל ְקדּוִמים ַנַחל ִקישֹון ִתְדְרִכי ַנְפִשי "
 ,"ֹעז

מה היתה תוכנית כתוב כמו כן לא ברור מהתיאור ב
 ?כיצד חשב ברק שיש לפעול, ?הקרב המקורית של דבורה

במהות שאלה זו עומדת  ?ומה התרחש בסופו של דבר
המהומה  מהו פשר העובדה כי חסר תיאור בפסוקים 

 של סיסרא אנשיו השיבו לא ומדוע במחנה סיסרא

 .מלחמה
 

נעמוד תחילה על מחקר , כדי לענות על שאלות אלו 
ומיהם , ם לאחרונה העוסק בשאלות מיהו סיסראשפורס

 . גויי הים היושבים בחרושת גויים
פרופסור אדם הארכיאולוג נותן , תשובה לשאלות אלו 

מורה , פרופסור לארכיאולוגיה של המזרח הקדום) זרטל
עומד ה. וחוקר באוניברסיטת חיפה ובמכללת עמק הירדן

בראש צוות הסוקר את השומרון ובקעת הירדן זה 
בראיון  ."סודו של סיסרא" בספרו( נהשלושים ושתיים ש

הסביר שנדרש לנושא סיסרא , שנתן לקראת צאת הספר 
-אל"עיר בעקבות חפירות ארכיאולוגיות שערך  ב

בלב , 2991-התגלתה בסקר ארכיאולוגי בש" אחוואט
 (.                                   יד נחל עירוןל) חורש לא רחוק מהיישוב קציר

תקופת ) שנה 0,133-נבנתה לפני כ" אחוואט-אל"
ככל , שנה לאחר שהוקמה 03-העיר ננטשה כ. (השופטים

כך מתאר אדם זרטל את  .הנראה בשל ההפסד לישראל
התגליות והתמיהות שעלו מהן בראיון שנתן לקראת 

 : צאת ספרו
  : "דו של סיסראסו" ספרואדם זרטל בראיון על  3קור מ
שער , אזור מלאכה, ם בתי מגוריםע, מצאנו עיר שלמה"
אחוואט לא התאימה לשום דגם -אל... 'בית מושל'ו

יש בה מסדרונות ובקתות אבן מסוגים שאין  -מקומי 
וגם החומה הייתה , במזרח התיכון של אותה תקופה

חיפשנו מקור חיצוני לבנייה כזו והגענו . מעוצבת כגלים
ות שנה תרב 0,033שם התפתחה לפני , לאי סרדיניה

מתברר    …עם בניינים כאלה בדיוק' נוראגים'הנקראת 
הגיעו , שבמקביל לכניסת הישראלים לאזור מכיוון מזרח

ביניהם . כדי להילחם במצרים, לכנען גויי הים ממערב
אמנם הוצע . 'שרדנה'היו הפלשתים ועוד שבט שנקרא 

אבל עד לאחרונה לא נמצא , כבר שמוצאם מסרדיניה
אחוואט הם ארכיטקטורה -אלהממצאים ב. לכך זכר

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

 ."והקימו להם יישובים מבוצרים
כבירתו של , ז  מתוארת חרושת גויים"ט,בשופטים ד 

וממנה יוצא צבא , מרכבות ברזל 933יש בה . סיסרא
יתרונו  . לאחר תבוסהסיסרא לקרב ואליה הוא נסוג 

תשע מאות . הגדול של סיסרא הוא ברכב הברזל שלו
מספר הגדול בחמישים אחוז ממספר המרכבות של , רכב

מצרים היא המעצמה האזורית וזאת כאשר ) (033)פרעה 
 .(כפי שראינו בשיעורים הקודמים, באותה התקופה

לא לפני ולא אחרי דבר , אין לחרושת גויים איזכור נוסף
, מניח אדם זרטל , השם חרושת  .יש את שונותההמדג

שצלילה ומשמעותה דומים למילה , בא מהמילה האכדית
 . הר מיוער= העברית  הר חורש 

חרושת גויים צריכה להיות ממערב לנחל , על פי הכתוב 
סיסרא יורד מההר על מנת להערך לקרב באזור . קישון

ר ומשם אוסף את לוחמיו בהר תבו, מולו ברק, נחל קישון
 .יורד למקום הקרב בנחל קישון

וגם , אינו בהר תבור , קובע אדם זרטל , מקום המלחמה 
שני הצבאות יורדים כל אחד מההר . לא בחרושת גויים
בעוד לוחמי ברק  יכולים לנוע בכל . שעליו הם נאספו

. שהרי חיל רגלים לא מושפע מתנאים טופוגרפים. דרך
, יון של אותה תקופההשר, מרכבות סיסרא, הרי לעומתם

מרכבות סיסרא עברו . יכולות לנוע ביעילות רק במישור
מעבר זה הינו רחב למדי . במעבר נחל עירון, אל הקרב 

מצומת אום אל פחם ועד )ברוב חלקיו רק הקטע האחרון 
וההרים מתרוממים בתלילות , הוא צר( היציאה לעמק

 .משני עבריו
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את מרכבות " משכו"שברק ואנשיו , טועןאדם זרטל 
רעיון . בו יעילות המרכבות אפסית, סיסרא לחלק הצר

כפי שמעידים ) נוסף הוא כי המרכבות הובלו מפורקות 
ציורי קיר ומרכבות פרעה שנמצאו בקבר תות ענח אמון 

שם אמור היה , כדי שירכיבו אותן ביציאה לעמק, (ועוד
 .להערך הקרב בואכה הר תבור

ויים בה יכול היה הנקודה הקרובה ביותר לחרושת ג
. "בתענך על מי מגידו"היתה , סיסרא לנצל את מרכבותיו

מגידו נמצאת בדיוק באמצע הדרך שבין אל אחוואט להר 
את " תפסו"כי ברק ולוחמיו , טוען אדם זרטל . התבור

ולא יכלו , כאשר בוססו בבוץ, חיל סיסרא בדיוק במצר
הם פשוט ישבו . לנצל כלל את העדיפות של המרכבות

והוו מטרה נייחת לצבאו של ברק שעלה על המצוקים 
במקום זה אין למרכבות יתרון אלא . שמעל המעבר
 .וכל התקפה תגרום מהומה גדולה! חסרון בלבד

מביאים את צבא האויב : ברורההטקטיקה הצבאית 
( מרכבות הברזל)למקום בו יתרונו האסטרטגי הגדול 

עות בבוץ המרכבות נתק)הופך להיות חסרון טקטי חמור 
והחיילים פחות מיומנים ( ולא מאפשרות תנועה כלל

  . בתנועה רגלית
ניתן על סמך נתונים אלא לדמיין בקלות את מהלך 

, ולהסביר כיצד ניצחו המעטים את הרבים, הקרב
 .  החלשים את הגיבורים

היכן ואיך נערך , אם כך ענינו על השאלה האחרונה
 לא ומדוע ממה נבעה המהומה במחנה סיסרא, הקרב

 .מלחמה של סיסרא אנשיו השיבו
 

מכון הגבוה 'ך ב"דוקטורנט לתנ)איתן פינקלשטיין 
 :מסביר כי( אילן-באוניברסיטת בר' לתורה

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

כשם שמשה . מרכבותיו בשיטפון פתאומי בנחל הקישון
משך בתחבולה את המצרים ומרכבותיהם ' וראת הבה

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

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

 ברק אצל ם המאפיינים של זירוז ונסיון הימנעות  חוזרי
פסוקים )דבורה מזרזת את ברק . בדומה לתיאור בפרשה

  (:'ז-'ו
ן ר -ַוִתְשַלח ַוִתְקָרא ְלָבָרק בֶׁ ש ַנְפָתִלי ַוֹתאמֶׁ דֶׁ ֲאִביֹנַעם ִמקֶׁ

ִיְשָרֵאל ֵלְך ּוָמַשְכָת ְבַהר ָתבֹור -ֱאֹלקי' ִצָּוה ה-ֵאָליו ֲהֹלא
ת ֲאָלִפים רֶׁ : ִאיש ִמְבֵני ַנְפָתִלי ּוִמְבֵני ְזֻבלּון ְוָלַקְחָת ִעְמָך ֲעשֶׁ

ל יָך אֶׁ ת-ּוָמַשְכִתי ֵאלֶׁ ְצָבא ָיִבין -ִסיְסָרא ַשר-ַנַחל ִקישֹון אֶׁ
ת ת-ְואֶׁ ָך-ִרְכבֹו ְואֶׁ  "ֲהמֹונֹו ּוְנַתִתיהּו ְבָידֶׁ

כמו עם ), ראה שברקאיתן פינקלשטיין מסביר כי נ
נציאל הטמון לא הבין את הפוט, (ישראל בקריעת ים סוף

וחשש להסתפק בכוח קטן שיצטרך להתמודד  -' בציווי ה
דרש את ההשתתפות , לכן. לבדו עם הצבא הכנעני הרכוב

ֵבין "כמי שישבה , שפעתהלהוהשבטים הנתונים  דבורה
ְפָרִים  (. ה', ד" )ָהָרָמה ּוֵבין ֵבית ֵאל ְבַהר אֶׁ

יגיעו כוחות סיסרא כששהיתה , תוכנית הקרב של ברק
ברק והשבטים הצפוניים , בקעת כסולות שלדרום ההרל

יתקפו את סיסרא תוך ניצול יתרון הגובה של הר התבור 
שבטי נפתלי וזבולון הצפוניים יתקפו את ואילו  –מצפון 

 . מעמק יזרעאל, מערב-מחנה סיסרא מכיוון דרום
הסכימה דבורה לקרוא לשאר , ברק בשל דרישת רק

מונה דבורה את  בשירתה. השבטים להשתתף בקרב
שהסכימו להיענות , שבטי מרכז הארץ שבקרבם ישבה

זבולון , (מנשה) בני מכיר, בנימין, אפרים: לקריאתה
שבטים אלה התעתדו להגיע (. טו-יד', ה)ויששכר 

כדברי דבורה בשירתה , למערכה מכיוון עמק יזרעאל
ק ֻשַלח ְבַרְגָליו"  (. טו', ה" )ָבֵעמֶׁ

ְפַאְרְתָךֹלא ִתְהיֶׁה " : קבעהחששה של דבורה ב ְך  תִּ רֶׁ ַעל ַהדֶׁ
ר ַאָתה הֹוֵלְך מפני אותו חשש שהובע נבעה כנראה   "ֲאשֶׁ

  :4מקור  (ב', ז)מפורשות אצל גדעון 
ן " ֵארפֶׁ ְתפָּ   . "ָעַלי ִיְשָרֵאל ֵלאֹמר ָיִדי הֹוִשיָעה ִלי יִּ

ועל מנת להדגיש זאת ', התשועה לבסוף תהיה ביד ה
ְמֹכר הְבַיד ִאָשה " קובעת ש דבורה  ת ִסיְסָרא' יִּ            "אֶׁ

 .ולא ביד הגבר שדרכו להתפאר בניצחון
גם לאחר שברק אוסף את הצבא ולאחר שדבורה 

נדרש חיזוק וזירוז נוסף כפי , הסכימה ללכת עימו
  :5מקור  ד"המופיע בפסוק י

ר" ל -ַוֹתאמֶׁ ה -ְדֹבָרה אֶׁ ר ַהיוֹםָבָרק קּום ִכי זֶׁ ' הָנַתן  -ֲאשֶׁ
ת ָך -אֶׁ ֶניָך' ֲהֹלא הִסיְסָרא ְבָידֶׁ א ְלפָּ צָּ ד ָבָרק ֵמַהר  יָּ ַוֵירֶׁ

ת ֲאָלִפים ִאיש ַאֲחָריו רֶׁ                                                " ָתבֹור ַוֲעשֶׁ
  :בפרשהבדומה לנאמר 

ל" ה אֶׁ ר משֶׁ ת-ָהָעם ַאל-ַוֹיאמֶׁ -ִתיָראּו ִהְתַיְצבּו ּוְראּו אֶׁ
רְישּו ת-ַעת ְיֹהָוה ֲאשֶׁ ם אֶׁ ר ְרִאיתֶׁ ם ַהיֹום ִכי ֲאשֶׁ ה ָלכֶׁ -ַיֲעשֶׁ

ִיָלֵחם ' ה :עֹוָלם-ִמְצַרִים ַהיֹום ֹלא ֹתִספּו ִלְרֹאָתם עֹוד ַעד
ם ַתֲחִרשּון ם ְוַאתֶׁ  ".ָלכֶׁ

בסופו של דבר רק שבטי נפתלי הוא ש', עולה מפרק דה
                  .וזבולון השתתפו בפועל בלחימה בצבא סיסרא

מספר מלכים כנעניים  אנו לומדים כימשירת דבורה 
לסייע בידי סיסרא חינם הפתיעו את ישראל כשהצטרפו 

 (. יט', ה: )וחסמו את דרכם של שבטי המרכז -
ָאז ִנְלֲחמּו ַמְלֵכי ְכַנַען ְבַתְעַנְך ַעל ֵמי , ָבאּו ְמָלִכים ִנְלָחמּו"

ף ֹלא לָ , ְמִגדוֹ  סֶׁ ַצע כֶׁ  " ָקחּובֶׁ
מלכים אלו חסמו את שבטי המרכז כבר באזור מגידו 

מרכבות  והותירו את ההתמודדות עם צבא -ותענך 
אם . מקוריציווי הבהתאם ל, סיסרא לברק ושבטי הצפון
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האחד בנחל בין ברק ולוחמיו , כך היו בעצם שני קרבות
מול ססרא ומרכבותיו והשני בו מנעו מלכי כנען הנוספים 

אין סתירה איפה בין . להצטרף לקרבמשאר השבטים 
 .!השירה לבין תאור הקרב

שירת דבורה רומזת שהדרך מוסיף איתן פינקלשטיין כי 
-יד, ד)לפני ברק והימם את סיסרא ורכבו ' שבה יצא ה

היתה בסופו של דבר באמצעות הורדת גשמים  -( טו
  : (ה-ד', ה) שהתנקזו מההרים

ץ ָרָעָשה ַגם ָשַמִים ָנטָ " רֶׁ ָהִרים . פּו ַגם ָעִבים ָנְטפּו ָמִיםאֶׁ
 . "' ָנְזלּו ִמְפֵני ה

אירע שבר  44441330 בבשביל להבין תופעה זאת נזכיר ש
דקות  13תוך . ענן גדול בחלקו המזרחי של מעבר עירון

השיטפון הגדול זרם . ירדו עשרות מילימטרים של גשם
עצים , וגרף עימו בתים, קילומטרים  0בעצמה לאורך 

הכפרים . חמישה בני אדם נגרפו וטבעו. מכוניותו
הערביים הסמוכים והקיבוצים גבעת עוז ומגידו נשטפו 

הכנסת דנה בדרישה להכריז על  .במים וכוסו בבוץ
 .האזור כמוכה אסון

 , למרות פוטנציאל הנזק הגלום בשטפונות באזור זה
מאחר ובשל יוזמת ברק שבטי ישראל היו מצויים 

השיטפון לא היה יכול להיות , לבהמשך תוואי הנח
כפי שכנראה , בעוצמה שתטביע ותשמיד את הכנענים

 . תוכנן מראש
היהודים מתוארת המלחמה באופן  בספר קדמוניות

מתואר  אולם , בהרבה מהתיאור המקראי  שונה שאינו
  . פתאומית וברד גשמים סופת - שם  אלמנט נוסף

 :6קור מ
 את להםוהחשיך  הכנענים פני אל הגשם את הדף הרוח

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

כי  פחות הסערה הזיקה ישראל לבני אולם .הקור מפני

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

 שלהם
 הלוחמים הישראלים שמספר ןמציי יוסף בן מתתיהו 

הוא מדגיש . אלף 40 מגרסת ה ומתעלם 10,000 היה

 על שמעיד מה -  נס אלוהי באמצעות הושג שהניצחון

 חולל הוא : ישראל לעם האל מחויבותו של ועל אהבתו
 הלוחמים חריגה בעוצמתה ובעיתויה שנטרלה את סערה

 יכלו והם, בבני ישראל פגעה לא אולם ,הכנענים
 .להילחם ךלהמשי

 אך, עקב חששו של ברק אמנם השיטפון שתוכנן הוגבל
די היה בגשם שירד בכדי שברק יסתער על נראה כי 

                .הרכבים הטבועים בבוץ ויביא לתשועת ישראל
אך בניגוד להצלחת התנקשותו האישית של אהוד בעגלון 

בכדי שסיפור ההערצה האישית כלפי  -מלך מואב 

' את הריגת סיסרא הפקיע ה, חזור על עצמוהמושיע לא י
 . ומסר לידיה של יעל -מידיו של ברק 

 
ראינו איפה כי כל השאלות שהצבנו בפנינו בתחילת 

הפרשה כמו גם ההפטרה באות . הדיון באות על פתרונן
. ה לעם ישראל"על הניסים שעשה הקב' להודות לה
הים  וגויי) כמלך על כל הארץ ועל כל הגויים ' והכרה בה

 ...(בכלל
 

נפתח בשלושה פסוקים שאינם חלק  תיאור שירת דבורה 
' שופטים ד) מההפטרה אולם הם חיוניים להבנת העניין

 :7מקור  (ג-א
: ְוֵאהּוד ֵמת' ַוֹיִספּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ַלֲעשֹות ָהַרע ְבֵעיֵני ה"

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

ל ב' ה-ִיְשָרֵאל אֶׁ כֶׁ ת-ִכי ְתַשע ֵמאֹות רֶׁ ל לֹו ְוהּוא ָלַחץ אֶׁ -ַבְרזֶׁ
ְשִרים ָשָנה  " ְבֵני ִיְשָרֵאל ְבָחְזָקה עֶׁ
, אהוד, הקודםשופט ה, לאחר תקופה ארוכה של שקט

ובעקבות כך הם , ני ישראל עושים את הרעוב, מת
 .משועבדים במשך עשרים שנה לסיסרא

נראה כי ההדגשה של הפסוק מסביר איתן פינקלשטיין  ש
ַוֹיִספּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ַלֲעשֹות ָהַרע ְבֵעיֵני "הפותח את ההפטרה 

נועדה ללמד על הבעייתיות , (א', ד" )ְוֵאהּוד ֵמת' ה
רמוז להשפעתה על הפרשיות ול -שבתשועת אהוד 

מאחר ותשועה זו נעשתה על ידי תכססנות . שבעקבותיה
היא הביאה להערצת ', אנושית ללא שנראתה בה יד ה

אך לא לשינוי רוחני עמוק  -דמותו האישית של השופט 
 . בלב העם

זו הסיבה שבהפטרתנו יש הדגשה על הסיוע האלוקי 
 : (טו-יד', ד) לתשועה

ר ְדֹבָר " ר ַוֹתאמֶׁ ה ַהיֹום ֲאשֶׁ ל ָבָרק קּום ִכי זֶׁ ַתן הה אֶׁ ת ' נָּ אֶׁ
ָך ֶניָך' ֲהֹלא ה ִסיְסָרא ְבָידֶׁ א ְלפָּ צָּ ד ָבָרק ֵמַהר ָתבֹור , יָּ ַוֵירֶׁ

ת ֲאָלִפים ִאיש ַאֲחָריו רֶׁ ם ה. ַוֲעשֶׁ הָּ ל ' ַויָּ א ְוֶאת כָּ יְסרָּ ֶאת סִּ
ל ַהַמֲחֶנה ֶרֶכב ְוֶאת כָּ ב ִלְפֵני ָבָר  הָּ רֶׁ  ". קְלִפי חֶׁ

 
 .ה, דרבי ישמעאל בשלחרעיון זה מודגש במכילתא  

 :8קור מ
ה נסים לישראל על הים על ידי שבט "כשם שעשה הקב
כך עשה להם לישראל נסים על ידי שרי , יהודה ובנימין

 . זבולון ונפתלי בימי דבורה וברק
 ביןמוזכרת  המלחמה ,תהיליםוכמובן גם בספר 

 ניצחון ישראל נחל שבהן ביותר המלחמות המרשימות

   :9ר מקו (ג-ב ,פג תהילים)' על אויביו בעזרתו של ה

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

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