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 דבורההרקע ההיסטורי והגיאוגרפי של שירת 
 ארצי-בן חגי

ישנן בתנ"ך שלוש שירות ניצחון: שירת הים, 
ו( "ט 'שירת דבורה ושירת דוד. שירת הים )שמ
ישראל -מובנת על רקע ההצלחה של בני

העבדים הבורחים.  להשתחרר מן השעבוד
ח( מובנת גם "י 'תה ;ב"שירת דוד )שמ"ב כ

 ,נתפסת של דוד הבלתיהיא על רקע ההצלחה 
להביס ולהכניע את כל אויבי  ,המלך הצעיר

ולהקים אימפריה ענקית המשתרעת  ,ישראל
יּדִ ֶאת  לה' ִודּד   רּב  ַוְידַ עד נהר פרת: " הִּׁש הַ  ְבר   יר 

ת ה' ילּצִ הִ  םֹויּבְ  אתּז  הַ  יוּכ   ףּכַ מִ  ֹוא  ְיב   ףּכַ מִ ּו ל א 
 א(.:" )שמ"ב כבלּואׁש  

זכה  מדוע פחות;שירת דבורה מובנת        
הניצחון על יבין מלך חצור לתגובה כל כך 

צחונות של אהוד בן ישלא זכו לה הנ ,דרמטית
גרא על המואבים או של גדעון על המדיינים? 

דבורה וברק עם  תמה מיוחד במלחמ
הכנענים? את הכנענים ניצח כבר יהושע בן 

הקרב עם מלכי  :נון בשני קרבות גדולים
הצפון  (, והקרב עם מלכי'י 'הדרום )יה

 האל ךא(. א"י 'בהנהגתו של יבין מלך חצור )יה
ישראל -בלבד; בני יםחלקי נותניצחוהיו 

המרכזי -הצליחו להשתלט על אזורי ההר
אך לא הצליחו להשתלט על העמקים  ,והצפוני

 ועל מישור החוף:
ן  עַ ֹוׁש  יה ק  ָאֶרץ נִ  ...ִמיםַּבּי   אּב  ז  הְׁש ְוה   ֲאר 
ד הּב  ַהְר  ּהְלִר  ְמא   'ַוְיִהי הא(. :יג ')יה ְׁשּת 

הּוֶאת ְיה ר  ׁשרֶ ּי  וַ  ד  ה   ׁשִריֹוֹלא ְלה יּכִ ֶאת ה 
יְׁש ֶאת י   ֶמק  ב  ע  ֶהם ְרֶזלּבַ  י ֶרֶכבּכִ ה   ')שו ל 

 יט(. :א
ְוֹלא כך גם בחלק הצפוני של הארץ: "

ְוֶאת ... ְעַנְךּתַ ְוֶאת ... ָאןְׁש ית ּב  ֶאת  הּׁשֶ ְמנַ  ׁשִריֹוה
יֹוְׁש י  ָאֶרץּב   ֶבתׁשֶ ל   ַנֲעִניּכְ הַ  ֶאלּיֹווַ ... ּדֹוְמגִ  ב 
 כז(.:א '" )שואתּז  הַ 

 אנחנו יודעים, לאור הממצא הארכיאולוגי 
 

  ארצי שימש כמרצה במרכז ללימודי -ד"ר חגי בן
יסוד ביהדות של האוניברסיטה, וכיום מרצה 

 במכללת ליפשיץ בירושלים.

שבמישור החוף ובעמקים הצפוניים ישב צבא 
מצרי שהגן על דרך הים בין מצרים 

תה חשיבות כלכלית יהיזו דרך ל .למסופוטמיה
ישראל לא -לבני 1וצבאית עצומה למצרים.

היה, כמובן, הכוח הצבאי להתמודד עם הצבא 
של האימפריה המצרית, שהיה מבוסס על 
כמות גדולה של מרכבות ברזל מהירות. 
כנראה שהסיבה לכך, שאין שירת ניצחון 
בספר יהושע למרות שני הניצחונות הגדולים, 

היה  ההישג בתקופת יהושעה שהיא העובד
המצרים ובני חסותם הכנענים  , כאמור.חלקי

לאחר  .באופן מלא ומוחץאז לא הובסו 
-התבססות בני ישראל באזורי ההר נוצר דו

קיום בין הישראלים והכנענים, כשכל צד 
ַזקּכִ ַוְיִהי משלים עם ההישג החלקי שלו: "  י ח 

לְׂש יִ  א  ַמס ְוה ַנֲעִניּכְ ֶאת הַ  םּי ׂשֶ וַ  ר  יֹול  ֹלא  ׁשר 
 כח(.:א '" )שוׁשֹוִריֹוה

-כלומר, גם במקומות שבהם התחזקו בני
כפו אלא  ,לא סילקו את הכנענים , הםישראל

עליהם את שלטונם. המצב הזה נמשך כמה 
שנה מכיבוש הארץ  150-דורות, עד שלאחר כ

שוב הרימו הכנענים את ראשם  ,על ידי יהושע
שראל י-ויצאו למערכה מחודשת נגד בני

  2:בהנהגתו של יבין מלך חצור
םּכְ מְ ּיִ וַ  ִבין ֶמֶלְך  ַידּבְ  ה' ר  ַלְך  רׁשֶ אֲ  ַנַעןּכְ י  מ 
צּבְ  אׂשַ וְ  רֹוח  א ְוה ֹור ְצב   בֹוׁש  י אּוִסיְסר 
י יִ  ּוְצֲעקּיִ וַ  .ִיםּגֹוהַ  תׁשֶ ֲחר  ּבַ  לְׂש ְבנ  א  ֶאל  ר 
א עְּתׁשַ  יּכִ  ה'  אּוְוה ֹול ְרֶזלּבַ ֶרֶכב  תֹומ 

ַחץ ֶאת  לְׂש יִ  נ יּבְ ל  א  הּבְ  ר  ְזק   נ הׁש   ִריםְׂש עֶ  ח 
 ג(.-:בד ')שו

מה גרם לכנענים להרים את ראשם 
שנה של מאזן  150-ולצאת למלחמה לאחר כ

                                                      
 אטלס כרטא לתקופת: על שלטון מצרים בכנען ראו  1

 .31-39 'עמ, 1964ירושלים , המקרא
השם  .מדובר באותו מלך מימי יהושע יןברור שא  2

כמו פרעה , הוא שם שושלתי" יבין מלך חצור"
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כאן ראוי  3אימה בינם לבין הישראלים?
להביא את השערתו של הארכיאולוג פרופ' 

זרטל מציע לזהות את סיסרא עם  4.אדם זרטל
-, אחד מגויי הים שפלשו לארץשבט השרדנה

לפני  1250-1150ישראל מאיי יוון בין השנים 
הספירה. בפלישה הזאת הגיעו גם הפלשתים, 
שהתיישבו במישור החוף הדרומי. שבט 
השרדנה התיישב בחלק הצפוני של מישור 
החוף, והביא איתו, כמו שאר גויי הים, 
מרכבות ברזל ונשק משוכלל. הפלישה הזאת 

וה חדשה ואי חזק הפיחה תקשל כוח צב
בכנענים, שיחד עם הפולשים יצליחו לסלק 

ישראל גם מאזורי ההר שהתנחלו -את בני
של הכנענים עם שבט השרדנה,  שילובבהם. ה

שמרכזו היה בחרושת הגויים, הצליח להביא 
להישגים צבאיים של הקואליציה החדשה: 

ַחץ ֶאת  אּוְוה" לְׂש יִ  נ יּבְ ל  א  הּבְ  ר  ְזק   יםִר ְׂש עֶ  ח 
את זרטל מציע לזהות (. :שם" )שםנ הׁש  
אחוואט, -של סיסרא בתל אל "חרושת הגויים"

אתר שנחפר בשנים האחרונות באזור נחל 
עירון. משם יצא צבא הפולשים והשתלט על 
עמק יזרעאל, ובכך ניתק את הקשר בין שבטי 
הצפון שהתנחלו בגליל, לבין שבטי המרכז, 

הרקע לפסוק  ושהתנחלו בהרי השומרון. זה
יּבִ שמופיע בשירת דבורה: "  ן ֲענ תּבֶ  רּגַ מְ ׁשַ  ימ 

יּבִ  ְדל ימ  ל ח  ח ּוי ע  י ְנִתיב תֹוֳאר  ְלכ   ּוי ְלכ תֹוְוה 
ח ו(. בלשוננו מדובר :ה '" )שותּלֹוֲעַקְלקַ  תֹוֳאר 

בדרכים עוקפות. כלומר, הקשר בין שבטי 
במשך שנים התנהל המרכז ושבטי הצפון, ש

הרבה מסובך דרך עמק יזרעאל, הפך להיות 
יותר. ההולכים מהשומרון לגליל ולהפך נאלצו 

לעלות אל הרי  ;ללכת דרך עבר הירדן המזרחי
הגלעד והגולן ומשם לרדת אל עמק הירדן. 

חאלו הן ה" " שדבורה מתארת תּלֹוֲעַקְלקַ  תֹוֳאר 
 בשירתה.

המצב החדש הזה היה בלתי נסבל 
מבחינת שבטי הצפון, שנותקו מהקשר אל 
המרכז הדתי והלאומי בשילה. ואכן, דבורה 
הנביאה מזמינה את ברק בן אבינועם משבט 
נפתלי, שישב בגליל העליון המזרחי, ומדרבנת 
אותו לצאת למלחמה. היוזמה למלחמה באה 

ן וכיו –נביאה ושופטת  –מצד מנהיגה דתית 

                                                      
' הכרונולוגי של פרופהחישוב המאמר מבוסס על   3

ישראל -מתארך את כניסת בני . הואיהודה אליצור
-ס ולא למחצית המאה ה"לפנה 1400לכנען לשנת 

13. 
.2010, תל אביב סודו של סיסראספרו ב    4  

 יתהסכנה העיקרית במצב של ניתוק הישה
היטמעות והתבוללות של שבטי הצפון בתוך 
האוכלוסייה הכנענית והפיניקית שמקיפה 

 ,בקריאה כללית הסתפקהלא  אותם. דבורה
את המהלך הטקטי של גם ציעה האלא 

ְך המלחמה: " ַקחְ  רֹובּת   ַהרּבְ  ּת  כְ ׁשַ מ  ּול   ָךּמְ עִ  ּת  ְול 
ִפים ִאי ֶרתׂשֶ עֲ  ל נ יּבְ מִ ּו ִליּת  ַנפְ  נ יּבְ מִ  ׁשֲאל  " ןּוְזב 
מבטיחה גם את היא כנביאה  5ו(.ד: ם)ש

ֶליָך ֶאל ַנַחל  יִּת כְ ׁשַ מ  ּותוצאות המלחמה: " א 
א  ןׁשֹוִקי אׂשַ ֶאת ִסיְסר  ִבין ְוֶאת ִרכְ  ר ְצב  ְוֶאת  ּבֹוי 
ֶדָךּבְ  ּויהִּת ְנתַ ּו ֹונֹוֲהמ ז(. תגובתו של ם:)ש "י 

ברק, שהיה כנראה בעל רקע צבאי, מוזרה 
ֶליה   אֶמרּי  וַ ותמוהה: " קּב  א   יּמִ עִ  ְלִכיּת  ִאם  ר 

כְ  ל  ְלִכי עִ  יִּת ְוה  ְך יּמִ ְוִאם ֹלא ת  ל  ח(. :" )שםֹלא א 
שה שתלך איתו יאיש צבא לאזקוק ממתי 

למלחמה? מסתבר, שברק ראה בהצעתה של 
הר תבור כידוע, דבורה הצעה בלתי הגיונית. 

הוא מנותק מהרי הגליל  .נמצא בעמק יזרעאל
מצפון וגם מהרי השומרון מדרום. אל הרי 
הגליל הגבוהים לא העזו הכנענים והפלשתים 

יעילות  ינןלעלות, כיון שמרכבות הברזל א
בשטח הררי. אבל לרכז כוח צבאי על הר 

ון שהם יוקפו ו, כיממש התאבדות והיתבור ז
על ידי מרכבות הברזל שיתפרסו מיידית 
אכן, זה מה ו .את הר תבורמקיף הבעמק 

קּיַ וַ שקרה: " א ֶאת ְזע   עְּתׁשַ  ּבֹוִרכְ  לּכ   ִסיְסר 
א ם לּכ   ְוֶאת ְרֶזלּבַ ֶרֶכב  תֹומ  ע   ּתֹואִ  רׁשֶ אֲ  ה 

ֲחר     6יג(.:" )שםןׁשֹוַנַחל ִקי ֶאל ִיםּגֹוהַ  תׁשֶ מ 
תגובתו של ברק מבוססת על ההנחה 
שלוחמיו לא יקבלו את המהלך המסוכן 

הגיוני שדבורה מציעה. הסיכוי היחיד -והבלתי
יתקבל הוא רק אם דבורה הזה שהמהלך 

 ,תגיע אל כינוס הלוחמיםעצמה  הנביאה
ותדבר אליהם כנביאה שמביאה את דבר ה'. 
ואכן, דבורה מתלווה אל ברק, והיא מפיחה 

וח של אמונה והתלהבות דתית בלוחמים ר
 ּמֹועִ  ַעלּתַ וַ חיילים אומץ וגבורה: "ב מעוררתש
הֹובּדְ  הּדְ  אֶמרּת  וַ ... ר  ר  קּב   ֶאל ב  ֶזה  יּכִ  םּוק ר 
ַתן  רׁשֶ אֲ  םּיֹוהַ  א  ֶאת ה'נ  ֶדָךּבְ ִסיְסר   ה'ֲהֹלא  י 

                                                      
ייתכן שהיא מזכירה רק את שני השבטים האלה   5

כבר בתהליך היו ן שהם וכיו ,נפתליואשר ולא את 
. מתקדם של היבלעות בתוך האוכלוסייה הכנענית

-יד:מט 'בר)יששכר לרמז לכך מופיע בברכת יעקב 
גם אשר נהנה משיתוף פעולה מסחרי עם (. טו

השתתף בסופו של דבר (. יז:ה 'שו)הפיניקים 
רּׂש  ְויִ  : "במלחמהיששכר  קּב   ןּכ   שכ  ֶמקּב   ר  ּלַ  ע   חׁש 

יוּבְ   (.טושם:" )ַרְגל 
ון משתרע על כל עמק אגן הניקוז של נחל קיש  6

 .ומגיע עד הר תבור ,יזרעאל המערבי
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ֶניָך א ְלפ   כפי שניבאה,יד(. ו :י," )שםי צ 

-התקיימה והצבא הכנעני לוהית-ההבטחה הא
םּי  וַ פלשתי ניגף לפני צבא ישראל: " ֶאת  ה' ה 

א ְוֶאת  ֶרֶכבּכ  ִסיְסר  ְלִפי  ֲחֶנהּמַ ל הַ ּכ  ְוֶאת  ל ה 
ק ר  י ב  קּו ...ֶחֶרב ִלְפנ  ר  י  ב  ֶרֶכב ְוַאֲחר  י ה  ַדף ַאֲחר  ר 

 ל ַמֲחנ הּכ   לִּיּפ  וַ  ִיםּגֹוהַ  תׁשֶ ַעד ֲחר   ֲחֶנהּמַ הַ 
א ְלִפי ֶחֶרב ֹלא נִ  ד ַארְׁש ִסיְסר  -טו:" )שםַעד ֶאח 

טז(. מה קרה? איך ניגף צבא מרכבות עצום 
לפני לוחמים חסרי נשק ברזל? מדוע נאלצו 
סיסרא ואנשיו לנטוש את המרכבות ולנוס 

ַעל הַ  ֶרדּי  וַ ברגליהם? )" א מ  הּכ  ְר ּמֶ ִסיְסר  סּי  וַ  ב   נ 
יוּבְ   טו(.:שם –" ַרְגל 

נותן את ההסבר הצבאי  אינופרק ד' 
את ההסבר הדתי, אבל רק אלא  ,לתבוסה

רמזים למה שהתרחש נמצאים בשירה, בפרק 
מרמזים אלה עולה, שהתרחש שיטפון  7ה'.

פתאומי בנחל קישון, שהציף שטחים גדולים 
בעמק יזרעאל, וגרם למרכבות של סיסרא 
לשקוע בבוץ הטובעני של אדמת העמק 

םּגְ  ןׁשֹוַנַחל ִקיהכבדה: " פ  ַנַחל  ִמיםּוַנַחל ְקד ר 
ההיסטוריון יוסף כא(. ואכן, ה: '..." )שוןׁשֹוִקי

בספרו "קדמוניות בן מתתיהו מספר 
היהודים", שגשם פתאומי החל לרדת מלווה 
בסופת ברקים ורעמים, והוא שגרם לאותו 

  8שיטפון גדול שתקע את מרכבות סיסרא.
מסתבר, שההפתעה של הצבא הכנעני 

כידוע, נבעה מן העובדה שהגשם ירד בקיץ. 
לא בעולם  ,מלחמות בחורףמנהלים  אין

העתיק וגם לא בימינו. האם מוכרת לנו 
ישראל? כן, -תופעה כזאת באקלים של ארץ

מערכת  והי. ז"סוף-אפיק ים"והיא נקראת 
מלווה בסופות רעמים, שמקורה באזור הגשם 

לעיתים  .סוף, ומשם היא נעה צפונה-ים
לאורך סוף -מיםמתקדמת המערכת  ,קרובות
מגיעה עד לעמק היא ו ,ובקעת הירדןהערבה 

יכולה  והירדן ועמק יזרעאל. התופעה הז
להתרחש בכל עונות השנה, כולל בקיץ, 

בגלל התנועה  ,ולהפתיע אפילו את החזאים
הנס שהתרחש במהלך  9המהירה שלה.

המלחמה היה העיתוי של התופעה האקלימית 
י ובדרך כלל יהזאת, שהיא נדירה למד

                                                      
כמנהג ' יחד עם פרק ה' לכן ראוי לקרוא את פרק ד  7

 .כמנהג הספרדים, ולא רק את השירה, האשכנזים
וכן התנגשו : "ד', חמישי ה ספר, קדמוניות היהודים  8

התחוללה סערה גדולה עם גשמי עוז  ...אלו באלו
 ".וברד

, האקלים בישראל –יאיר גולדרייך : למשל, ראו  9
 .1998, הוצאת אוניברסיטת בר אילן

בורה הנביאה חזתה מפתיעה. העובדה שד
הנחיות מדויקות לברק נתנה ו, מראש התוא

להיערך לקראתה, ושהתחזית הזאת אכן 
התממשה בדיוק כשהתחילה ההתקפה 

זהו הממד הניסי, ששום הסבר  –הישראלית 
פ ַמִיםׁש  ם ּגַ " :רציונלי לא יכול למצותו ט  ם ּגַ  ּונ 

ִבים ְטפ ע  ִים ּונ  ְזל .מ  ִרים נ  ֶזה ִסיַני  ה' נ יּפְ מִ  ּוה 
י יִ -א   ה' נ יּפְ מִ  לְׂש ֹלה  א   ה(. -דשו' ה:" )ר 

מה הקשר בין סיני להר תבור? כל 
, התקשו ראשונים ואחרוניםהפרשנים, 
 10רובם הלכו בעקבות המדרש, .בפסוקים אלה

סיני, -מייחס את הפסוקים האלה למעמד הרה
 ,שבו ניתנה תורה לישראל. בזכות התורה

להחדיר בעם, זכו דבורה הנביאה הצליחה ש
אבל לאור דברינו ברור,  11צחון.יישראל בנ

שהפסוקים מתארים את אפיק ים סוף, 
"( צפונה אל הנגב ֶזה ִסיַנישמתקדם מסיני )"

הְּׂש )" ד ד  , ומשם לעמק הירדן ולעמק ("םֹוא 
יזרעאל. האפיק הזה, שממטיר כמויות 

מתואר היטב  ,עצומות של גשם בזמן קצר
ע  במילים: "  םּגַ )רעמים וברקים(  הׁש  ֶאֶרץ ר 

פ ַמִיםׁש   ט  ְטפ םּגַ  ּונ  ִבים נ  ִים ּוע  ְזל .מ  ִרים נ   ּוה 
-)שטפונות והצפות(". ההשגחה הא ה' נ יּפְ מִ 

לוהית היא שהביאה את התופעה הנדירה 
ישראל היה זקוק -בזמן המדויק שעם ,הזאת
 לה. 

 לּכ   לִּיּפ  וַ הניצחון היה שלם ומוחלט: "
א  ַמֲחנ ה ד ַעד ַארְׁש נִ ֶחֶרב ֹלא  ִסיְסר  )שופ'  "ֶאח 
וקרה בעקבותיו משהו שלא התרחש  ,ד:טז(

מאז ימי יהושע; הצבא הישראלי הצליח 
 –לחדור אל הערים הכנעניות המבוצרות 

 ולהחריב אותן. –בראשן מגידו וחצור 
 

 מופץ בסיוע קרן הנשיא הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע 

 בדוא"ל. 
 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי  

 יש לשמור על קדושת העלון
 
 

 עורך: ד"ר צבי שמעון 
 רחל הכהן שיף: עורכת לשון
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 .דעת מקרא בסדרה אליצור
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