
 

 

  בע"ה 

 דבורה הנביאה: מדוע התמנתה אישה לשופטת? 

 

1.  

 תגובת ה' לזעקת העם  השופט

יֵאל ֶבן ְקַנז )ג', ט(  עתניאל בן קנז יֵעם ֵאת ָעְתנִּ ְשָרֵאל ַויֹושִּ ְבֵני יִּ יַע לִּ ְשָרֵאל ֶאל ה' ַוָיֶקם ה' מֹושִּ ְזֲעקּו ְבֵני יִּ  ַויִּ

ְשָר  אהוד בן גרא ְזֲעקּו ְבֵני יִּ י )ג', טו( ַויִּ ינִּ יַע ֶאת ֵאהּוד ֶבן ֵגָרא ֶבן ַהְימִּ  ֵאל ֶאל ה' ַוָיֶקם ה' ָלֶהם מֹושִּ

ְשָרֵאל ָבֵעת   דבורה ְפָטה ֶאת יִּ יא שֹׁ ידֹות הִּ יָאה ֵאֶשת ַלפִּ ָשה ְנבִּ ְשָרֵאל ֶאל ה'... ּוְדבֹוָרה אִּ ְצֲעקּו ְבֵני יִּ ַויִּ

יא )ד', ג  ד( -ַההִּ

י כִּ  גדעון   ְשָרֵאל  )ז( ַוְיהִּ יא ֶאל ְבֵני יִּ יש ָנבִּ ְשַלח ה' אִּ ְדָין: )ח( ַויִּ דֹות מִּ ְשָרֵאל ֶאל ה' ַעל אֹׁ י ָזֲעקּו ְבֵני יִּ

ֵבית   יא ֶאְתֶכם מִּ צִּ ם ָואֹׁ ְצַריִּ מִּ י ֶאְתֶכם מִּ י ֶהֱעֵליתִּ כִּ ְשָרֵאל ָאנֹׁ יִּ ה ָאַמר ה' ֱאֹלֵהי  ֹׁאֶמר ָלֶהם כֹׁ ַוי

ל ֶאְתֶכם מִּ  ים: )ט( ָוַאצִּ ְפֵניֶכם ָוֶאְתָנה ָלֶכם  ֲעָבדִּ ַיד ָכל ֹלֲחֵציֶכם ָוֲאָגֵרש אֹוָתם מִּ ם ּומִּ ְצַריִּ ַיד מִּ

ים  י ֲאֶשר ַאֶתם יֹוְשבִּ רִּ יְראּו ֶאת ֱאֹלֵהי ָהֱאמֹׁ י ה' ֱאֹלֵהיֶכם לֹׁא תִּ ְמָרה ָלֶכם ֲאנִּ ֶאת ַאְרָצם: )י( ָואֹׁ

י: )ו', ז  י(-ְבַאְרָצם ְולֹׁא ְשַמְעֶתם ְבקֹולִּ

ים:   יפתח ד ֶאת ַהְבָעלִּ י ָעַזְבנּו ֶאת ֱאֹלֵהינּו ַוַנֲעבֹׁ ר ָחָטאנּו ָלְך ְוכִּ ְשָרֵאל ֶאל ה' ֵלאמֹׁ ְזֲעקּו ְבֵני יִּ )י( ַויִּ

ים: )יב(   ְשתִּ ן ְפלִּ ן ְבֵני ַעמֹון ּומִּ י ּומִּ רִּ ן ָהֱאמֹׁ ם ּומִּ ְצַריִּ מִּ ְשָרֵאל ֲהלֹׁא מִּ ֹׁאֶמר ה' ֶאל ְבֵני יִּ )יא( ַוי

ים ידֹונִּ ָיָדם: )יג( ְוַאֶתם ֲעַזְבֶתם    ְוצִּ יָעה ֶאְתֶכם מִּ ְצֲעקּו ֵאַלי ָואֹושִּ ַוֲעָמֵלק ּוָמעֹון ָלֲחצּו ֶאְתֶכם ַותִּ

ים   יַע ֶאְתֶכם: )יד( ְלכּו ְוַזֲעקּו ֶאל ָהֱאֹלהִּ יף ְלהֹושִּ ים ָלֵכן לֹׁא אֹוסִּ ים ֲאֵחרִּ י ַוַתַעְבדּו ֱאֹלהִּ אֹותִּ

יעּו ָלֶכם ְבֵעת ָצַרְתֶכם: )י', יֲאֶשר ְבַחְרֶתם ָבם ֵהָמה י  יד( -ֹושִּ

ים ָשָנה: )י"ג, א(  שמשון ים ַאְרָבעִּ ְשתִּ ְתֵנם ה' ְבַיד ְפלִּ ְשָרֵאל ַלֲעשֹות ָהַרע ְבֵעיֵני ה' ַויִּ פּו ְבֵני יִּ סִּ  ַויֹׁ
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ים ְלַבֵקש ֶאת דָ  ְשתִּ ְשָרֵאל ַוַיֲעלּו ָכל ְפלִּ ד ְלֶמֶלְך ַעל יִּ י ָמְשחּו ֶאת ָדוִּ ים כִּ ְשתִּ ְשְמעּו ְפלִּ ד ַוֵיֶרד  )יז( ַויִּ ְשַמע ָדוִּ ד ַויִּ וִּ

ר ַהֶאֱעֶלה ֶאל ְפלִּ ֶאל ַהמְ  ד ַבה' ֵלאמֹׁ ְשַאל ָדוִּ ים: )יט( ַויִּ ָנְטשּו ְבֵעֶמק ְרָפאִּ ים ָבאּו ַויִּ ְשתִּ ְתֵנם  צּוָדה: )יח( ּוְפלִּ ים ֲהתִּ ְשתִּ

י   ד ֲעֵלה כִּ ֹׁאֶמר ה' ֶאל ָדוִּ י ַוי ן ֶאֵתןְבָידִּ ים    ָנתֹׁ ְשתִּ ד ְבבַ ְבָיֶדָךֶאת ַהְפלִּ ֹׁאֶמר  : )כ( ַוָיבֹׁא ָדוִּ ד ַוי ים ַוַיֵכם ָשם ָדוִּ ַעל ְפָרצִּ

ים:  ם ַעל ֵכן ָקָרא ֵשם ַהָמקֹום ַההּוא ַבַעל ְפָרצִּ ְיַבי ְלָפַני ְכֶפֶרץ ָמיִּ  ָפַרץ ה' ֶאת אֹׁ

ד ַבה' וַ  ְשַאל ָדוִּ ים: )כג( ַויִּ ָנְטשּו ְבֵעֶמק ְרָפאִּ ים ַלֲעלֹות ַויִּ ְשתִּ פּו עֹוד ְפלִּ סִּ ֹׁאֶמר לֹׁא ַתֲעֶלה ָהֵסב ֶאל ַאֲחֵריֶהם )כב( ַויֹׁ י

י ָאז ים ָאז ֶתֱחָרץ כִּ י בשמעך ְכָשְמֲעָך ֶאת קֹול ְצָעָדה ְבָראֵשי ַהְבָכאִּ יהִּ ים: )כד( וִּ מּול ְבָכאִּ ָיָצא ה'   ּוָבאָת ָלֶהם מִּ

ד ֵכן ַכֲאשֶ  ְלָפֶניָך ים: )כה( ַוַיַעש ָדוִּ ְשתִּ ֲאָך ָגֶזר: ְלַהכֹות ְבַמֲחֵנה ְפלִּ ֶגַבע ַעד בֹׁ ים מִּ ְשתִּ ָּוהּו ה' ַוַיְך ֶאת ְפלִּ  ר צִּ
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ושיחל ההכאה בעת ישב הרוח בין הבכאים והאלנות שיחשבו כי יש מחנה וחיל בין הבכאים ויתבהלו משני  

והשמיע קול צעדה עד שהיה נס   הצדדים, מלבד מה שהיה בזה ענין השגחיי שיצא ה' להכות במחנה האויב

וטבע יחד... והגם שבפעם הראשון נצחם בדרך הטבע, האמין בה' כי עתה לא יכם רק אם יצא ה' לפניו, ולכן  

 ויכם מגבע וכו': 

5.  

 סוף  ים קריעת וברק דבורה

י (  ג',  ד) ַקח(  ז,  ד"י) לֹו   ַבְרֶזל ֶרֶכב  ֵמאֹות ְתַשע  כִּ  חּור בָ   ֶרֶכב  ֵמאֹות   ֵשש  ַויִּ

ְצֲעקּו(  ג) ְשָרֵאל   ְבֵני  ַויִּ ְצֲעקּו(  י) ' ה   ֶאל  יִּ ְשָרֵאל ְבֵני  ַויִּ  ' ה  ֶאל   יִּ

דּו(  יב) יְסָרא  ַוַיגִּ י  ְלסִּ ַעם  ֶבן  ָבָרק  ָעָלה  כִּ ינֹׁ   ַוַיְזֵעק(  יג: )ָתבֹור  ַהר  ֲאבִּ

יְסָרא ְכבֹו  ָכל   ֶאת  סִּ   ֲאֶשר  ָהָעם  ָכל  ְוֶאת  ַבְרֶזל  ֶרֶכב   ֵמאֹות  ְתַשע  רִּ

תֹו  אִּ

ם  ְלֶמֶלְך  ַויַֻּגד(  ה) ְצַריִּ י  מִּ ר(  ו... )ָהָעם  ָבַרח  כִּ ְכבֹו  ֶאת  ַוֶיְאסֹׁ   ַעמֹו  ְוֶאת  רִּ

מֹו  ָלַקח  : עִּ

יְסָרא  ֶאת'  ה  ַוָיָהם(  טו) יְסָרא  ַוֵיֶרד...  ָהֶרֶכב  ָכל  ְוֶאת  סִּ   ֵמַעל  סִּ

 ְבַרְגָליו   ַוָיָנס  ַהֶמְרָכָבה

ם  ַמֲחֵנה ֵאת  ַוָיָהם ְצָריִּ ַפן  ֵאת ַוָיַסר(  כה: )מִּ ָתיו   אֹׁ  ַמְרְכבֹׁ

ם(  כז) ְבַרְגָליו  ַוָיָנס(  טו) ְצַריִּ ים  ּומִּ ְקָראתֹו   ָנסִּ  לִּ

ְשַאר  לֹׁא(  טז) ְשַאר  לֹׁא(  כח) ֶאָחד   ַעד  נִּ  ֶאָחד   ַעד  ָבֶהם   נִּ

ים  ַוַיְכַנע(  כג) ין  ֵאת   ַההּוא  ַביֹום   ֱאֹלהִּ ְפֵני  ְכָנַען  ֶמֶלְך  ָיבִּ ְשָרֵאל   ֵני בְ   לִּ ְשָרֵאל  ֶאת   ַההּוא  ַביֹום'  ה   ַויֹוַשע(  ל) יִּ ַיד  יִּ ם   מִּ ְצָריִּ  מִּ

ַעם   ֶבן  ּוָבָרק  ְדבֹוָרה  ַוָתַשר(  א',  ה) ינֹׁ ר ַההּוא  ַביֹום  ֲאבִּ יר  ָאז (  א,  ו"ט) : ֵלאמֹׁ ֶשה ָישִּ ְשָרֵאל ּוְבֵני  מֹׁ יָרה  ֶאת   יִּ ֹׁאת  ַהשִּ ֹׁאְמרּו'  ַלה  ַהז   ַוי

ר  . ..ֵלאמֹׁ

ֹׁא (  ל) ְמְצאּו   ֲהל ם   ַרַחם   ָשָלל   ְיַחְלקּו  יִּ ים   ְשַלל   ֶגֶבר  ְלרֹׁאש  ַרֲחָמַתיִּ  ְצָבעִּ

יְסָרא  ְלסִּ

ף אֹוֵיב ָאַמר( ט) יג ֶאְרדֹׁ ְמָלֵאמֹו ָשָלל ֲאַחֵלק  ַאשִּ י תִּ יק ַנְפשִּ י  ָארִּ  ַחְרבִּ

יֵשמֹו י  תֹורִּ  :ָידִּ

ן(  כ) ם   מִּ ְלָחמּו  ָשַמיִּ ים  נִּ מְ  ַהכֹוָכבִּ לֹוָתם מִּ ְלֲחמּו  סִּ ם  נִּ יְסָרא  עִּ יש'  ה(  ג) : סִּ ְלָחָמה  אִּ  : ְשמֹו'  ה  מִּ
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נבואתו מסתלקת   -חכמתו מסתלקת ממנו, אם נביא הוא    -אמר רב יהודה אמר רב: כל המתיהר, אם חכם הוא  

דכתיב 'חדלו פרזון בישראל חדלו עד שקמתי דבורה  מדבורה,  -ממנו... אם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו 

 שקמתי אם בישראל' וגו' וכתיב 'עורי עורי דבורה עורי עורי דברי שיר' וגו'.


