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 דבורה ושבטי ישראל –פרק ה' 
 

 מלמד שאף יעל שפטה את ישראל בימיה: -בימי שמגר בן ענת בימי יעל  רש"י שם )ו(

 
משופטי ישראל כמו שהזכיר למעלה ואף על פי שהושיע את ישראל הוא היה  -בימי שמגר בן ענת  רד"ק שם )ו(

לא היתה כתשועה הגדולה הזאת כי בימיו חדלו ארחות, וטעם להזכיר יעל כלומר אע"פ שעל ידה באה קצת 
התשועה הזאת ודומה כי היא היתה אשה חשובה ואוהבת ה' שהביא על ידה התשועה הזאת אע"פ כן לא היתה 

 ד שקמתי אני דבורה שקמתי והייתי כאם לישראל:היא תחילת התשועה ע

 

 הבאים:

 
כּו ְלחוְֹקֵקי )ט( ִלִבי  ִבים ָבָעם ָברְׂ ַנדְׂ ָרֵאל ַהִמתְׂ ִישְׂ

 ה':

ֹחרֹות ֹרְכֵבי ֲאֹתנוֹת )י(  ֵכי ֹיְשֵבי ַעל ִמִדין צְׂ ֹהלְׂ וְׂ
 ַעל ֶדֶרְך ִשיחּו:

ָשם ַבֲעָמֵלק ַאֲחֶריָך ַרִים ָשרְׂ ָיִמין  )יד( ִמִני ֶאפְׂ ִבנְׂ
דּו  בּולֺן ְמֹחְקִקים ַבֲעָמֶמיָך ִמִני ָמִכיר ָירְׂ ּוִמזְׂ

 :ֹמְשִכים ְבֵשֶבט ֹסֵפר
ִיָשֹשָכרְוָשַרי )טו(  ֹבָרה וְׂ ִיָשֹשָכר ִעם דְׂ  בְׂ

 

  )מנהיג -רכבי אתנות )עי' זכרי' ט:ט 

  דיינים -ישבי על מדין 

 מחקקים 

 ם, שריםספרי 

 תלמידי חכמים 

 הלא באים:

 
ַתִים  פְׂ ָת ֵבין ַהִמשְׂ ִלְשֹמַע ְשִרקוֹת )טז( ָלָמה ָיַשבְׂ

ֵרי ֵלב:ֲעָדִרים  דֹוִלים ִחקְׂ אּוֵבן ּגְׂ ַלּגֹות רְׂ  ִלפְׂ

ָדן ָלָמה  ֵדן ָשֵכן וְׂ ֵעֶבר ַהַירְׂ ָעד בְׂ ָיגּור ֳאִנּיוֹת )יז( ִּגלְׂ
ּכֹון: ָרָציו ִישְׂ ַעל ִמפְׂ חֹוף ַיִמים וְׂ  ָאֵשר ָיַשב לְׂ

 

 

 

 חֹוף  -עלי האניות ב ָיגּור ֳאִניֹות, ָיַשב לְׂ
 ַיִמים 

  ֵדן ָשֵכן -בעלי השדות ֵעֶבר ַהַירְׂ ָעד בְׂ  ִּגלְׂ

   ִרקֹות ֲעָדִרים -בעלי הצאן ֹמַע שְׂ  ִלשְׂ

 
ָשם ַבֲעָמֵלק ֶאְפַרִים אפרים השבט הראשון  -בעמלק.  יהושע מלחמת ָשרְׂ

 הנלחם בגיוס ע"י יהושע נגד עמלק

השבט שנמשך  -בעמלק שאול מלחמ  ַבֲעָמֶמיָךִבְנָיִמין ַאֲחֶריָך  בנימין
 אחר אפרים להלחם בעמלק

ִקים ָמִכירִמִני  מנשה ֹחקְׂ דּו מְׂ ֵני ָירְׂ כּו בְׂ  )במ' לב:לט( ...ָמִכיר ֶבן ְמַנֶשה ַוֵילְׂ

ֵשֶבט ֹסֵפר... ּוִמְזבּולֺן זבלון  ִכים בְׂ  ֹמשְׂ

שֹו ָלמּות ְזֺבלּון  ַעם ֵחֵרף ַנפְׂ

  

ָשַרי   יששכר    כמו "שרים"( שרי) ְבִיָשֹשָכרוְׂ

רֹוֵמי ָשֶדה ַנְפָתִלי   נפתלי    ַעל מְׂ
 

ַתִים  ראובן  פְׂ ָת ֵבין ַהִמשְׂ ֵרי ֵלב ִלְשֹמַע ְשִרקוֹת ֲעָדִרים ִלְפַלּגוֹת ְראּוֵבןָלָמה ָיַשבְׂ דֹוִלים ִחקְׂ  ּגְׂ

ֵדן ָשֵכן -)וחצי מנשה( גלעד  גד  ֵעֶבר ַהַירְׂ ָעד בְׂ  ִּגלְׂ

ָדן ָלָמה ָיגּור  דן   ֳאִנּיוֹתוְׂ

ּכֹון ְלחוֹף ַיִמיםָאֵשר ָיַשב  אשר  ָרָציו ִישְׂ ַעל ִמפְׂ  וְׂ

 
 הצפוןשבטי 

 

)מאוחר יששכר , זבלון, נפתלי לחמו מיד
 יותר(

 הדרוםשבטי 

 

באו אח"כ, או נסו לבוא ונחסמו 
 בתענך ומגידולהם הדרך 

 .בנימין, אפרים)מכיר(, מנשה 

המזרח שבטי 
 הצפון-ומזרח

 

 , חצי מנשהאשר, דן, גד, ראובן מלחמהדאגו יותר לפרנסתם 

 


