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פרק ה' – דבורה ושבטי ישראל
רש"י שם (ו) בימי שמגר בן ענת בימי יעל  -מלמד שאף יעל שפטה את ישראל בימיה:
רד"ק שם (ו) בימי שמגר בן ענת  -הוא היה משופטי ישראל כמו שהזכיר למעלה ואף על פי שהושיע את ישראל
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
היא תחילת התשועה עד שקמתי אני דבורה שקמתי והייתי כאם לישראל:

הבאים:

הלא באים:

יִש ָראֵ ל הַ ִמ ְׂתנ ְַׂדבִ ים בָ עָ ם בָ ְׂרכּו
(ט) לִ בִ י לְ חו ְֹק ֵקי ְׂ
ה':
(י) רֹכְ בֵ י אֲ תֹנוֹת צְׂ חֹרוֹת י ְֹשבֵ י עַ ל ִמ ִדין וְׂ הֹלְׂ כֵי
עַ ל ֶד ֶרְך ִשיחּו:
(יד) ִמנִי אֶ פְׂ ַריִ ם ָש ְׂר ָשם בַ עֲמָ לֵק ַאחֲ ֶריָך בִ ְׂני ִָמין
ּומזְׂ בּולֺן
בַ עֲמָ מֶ יָך ִמנִי מָ כִ יר י ְָׂרדּו ְמח ְֹק ִקים ִ
מ ְֹשכִ ים בְ ֵשבֶ ט סֹפֵ ר:
יִששֹכָר
יִששֹכָ ר עִ ם ְׂדב ָֹרה וְׂ ָ
(טו) וְ ָש ַרי בְׂ ָ

(טז) לָמָ ה י ַָשבְׂ ָת בֵ ין הַ ִמ ְׂשפְׂ תַ יִם לִ ְשמֹעַ ְש ִרקוֹת
ע ֲָד ִרים לִ פְׂ לַּגוֹת ְׂראּובֵ ן ּגְׂ דוֹלִ ים ִח ְׂק ֵרי לֵב:
(יז) ּגִ לְׂ עָ ד בְׂ עֵ בֶ ר הַ י ְַׂר ֵדן ָשכֵן וְׂ ָדן לָמָ ה יָגּור אֳ נִ ּיוֹת
יִשּכוֹן:
אָ ֵשר י ַָשב לְׂ חוֹף י ִַמים וְׂ עַ ל ִמפְׂ ָרצָ יו ְׂ







רכבי אתנות (עי' זכרי' ט:ט)  -מנהיג
ישבי על מדין  -דיינים
מחקקים
ספרים ,שרים
תלמידי חכמים

 בעלי האניות  -יָגּור אֳ נִיוֹת ,י ַָשב לְׂ חוֹף
י ִַמים
 בעלי השדות ּ -גִ לְׂ עָ ד בְׂ עֵ בֶ ר הַ י ְַׂר ֵדן ָשכֵן
 בעלי הצאן  -לִ ְׂשמֹעַ ְׂש ִרקוֹת ע ֲָד ִרים

מלחמת יהושע בעמלק - .השבט הראשון
הנלחם בגיוס ע"י יהושע נגד עמלק
מלחמ שאול בעמלק  -השבט שנמשך
אחר אפרים להלחם בעמלק
ַשה( ...במ' לב:לט)
וַ יֵלְׂ כּו בְׂ נֵי מָ כִ יר בֶ ן ְמנ ֶ

אפרים

אֶ ְפ ַריִ ם ָש ְׂר ָשם בַ עֲמָ לֵק

בנימין

ַאחֲ ֶריָך בִ נְ י ִָמין בַ עֲמָ מֶ יָך

מנשה
זבלון
יששכר
נפתלי

ִמנִי מָ כִ יר י ְָׂרדּו ְׂמח ְֹׂק ִקים
ּומזְ בּולֺן מ ְֹׂשכִ ים בְׂ ֵשבֶ ט סֹפֵ ר...
ִ
זְ בֺלּון עַ ם חֵ ֵרף נַפְׂ ש ֹו לָמּות
וְׂ ָש ַרי בְ יִ ָששֹכָ ר (שרי כמו "שרים")
נ ְַפ ָתלִ י עַ ל ְׂמרוֹמֵ י ָש ֶדה

ראובן
גד
דן
אשר

לָמָ ה י ַָשבְׂ ָת בֵ ין הַ ִמ ְׂשפְׂ תַ יִ ם לִ ְשמֹעַ ְש ִרקוֹת ע ֲָד ִרים לִ ְפלַּגוֹת ְראּובֵ ן ּגְׂ דוֹלִ ים ִח ְׂק ֵרי לֵב
גלעד (וחצי מנשה) ּ -גִ לְׂ עָ ד בְׂ עֵ בֶ ר הַ י ְַׂר ֵדן ָשכֵן
וְׂ ָדן לָמָ ה יָגּור אֳ נִ ּיוֹת
אָ ֵשר י ַָשב לְ חוֹף י ִַמים וְׂ עַ ל ִמפְׂ ָרצָ יו יִ ְׂשּכוֹן

שבטי הצפון

לחמו מיד

שבטי הדרום

באו אח"כ ,או נסו לבוא ונחסמו
להם הדרך בתענך ומגידו
דאגו יותר לפרנסתם מלחמה

שבטי המזרח
ומזרח-הצפון

זבלון ,נפתלי ,יששכר (מאוחר
יותר)
מנשה (מכיר) ,אפרים ,בנימין.
ראובן ,גד ,דן ,אשר ,חצי מנשה

