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 גלגולי נשמות יעל וסיסרא – בשלחפרשת 
ְוִסיְסָרא ָנס ְבַרְגָליו ֶאל שנאמר " כדי שאחר כך תמית אותויעל יצאה לקראתו שיבוא להיות עמה ו ם ישראלע   סיסרא נס מפני המלחמה

את ִסיְסָרא ַותֹאֶמר ֵאָליו סּוָרה ֲאֹדִני סּוָרה ֵאַלי ֹאֶהל ָיֵעל ֵאֶשת ֶחֶבר ַהֵקיִני ִכי ָשלֹום ֵבין ָיִבין ֶמֶלְך ָחצֹור ּוֵבין ֵבית ֶחֶבר ַהֵקיִני: ַוֵתֵצא ָיֵעל ִלְקַר 
הּו ַוְתַכֵסהּו: ַכֵסהּו ַבְשִמיָכה: ַויֹאֶמר ֵאֶליָה ַהְשִקיִני ָנא ְמַעט ַמִים ִכי ָצֵמאִתי ַוִתְפַתח ֶאת נֹאוד ֶהָחָלב ַוַתְשקֵ ַאל ִתיָרא ַוָיַסר ֵאֶליָה ָהֹאֱהָלה ַוְת 

 ָאִין: ַוִתַקח ָיֵעל ֵאֶשת ֶחֶבר ֶאת ְיַתד ָהֹאֶהל ַוָתֶשם ֶאת ַויֹאֶמר ֵאֶליָה ֲעֹמד ֶפַתח ָהֹאֶהל ְוָהָיה ִאם ִאיש ָיבֹוא ּוְשֵאֵלְך ְוָאַמר ֲהֵיש ֹפה ִאיש ְוָאַמְרְת 
ח  דבורה הנביאה  .(אכ –)שופטים ד, יז " ַעף ַוָיֹמתַהַמֶקֶבת ְבָיָדּה ַוָתבֹוא ֵאָליו ַבָלאט ַוִתְתַקע ֶאת ַהָיֵתד ְבַרָקתֹו ַוִתְצַנח ָבָאֶרץ ְוהּוא ִנְרָדם ַויָ  בְּ ה את ש 

ים ִהְקִריָבה ֶחְמָאה: ָיָדּה ְתֹבַרְך ִמָנִשים ָיֵעל ֵאֶשת ֶחֶבר ַהֵקיִני ִמָנִשים ָבֹאֶהל ְתֹבָרְך: ַמִים ָשַאל ָחָלב ָנָתָנה ְבֵסֶפל ַאִדיִר ואמרה "יעל על מעשיה 
ָקה רֹאשֹו ּוָמֲחָצה ְוָחְלָפה ַרָקתֹו: ֵבין ַרְגֶליָה ָכַרע ָנַפל ָשָכב ֵבין ַרְגֶליָה ָכַרע ָנָפל ַלָיֵתד ִתְשַלְחָנה ִויִמיָנּה ְלַהְלמּות ֲעֵמִלים ְוָהְלָמה ִסיְסָרא ָמחֲ 

 .כז( –)שופטים ה, כד " ַבֲאֶשר ָכַרע ָשם ָנַפל ָשדּוד

 ?על בעלה אותהגרם לאסור ר שא הרשע עם סיסרא מעשה איסורברצון עשתה שיעל  שיבחה את הנביאה מדוע דבורה, להביןויש 

 יעל קירבה אליה את סיסרא הרשע כדי להושיע את ישראל

ת חיֹוהיו הוא היה גיבור גדול אשר בקולו האדיר כבש בכוחו את העולם. כאשר סיסרא שר צבאו של יבין מלך כנען היה בן שלושים שנה 
 עירלפניו ולא היה  ,ד רמז מד ד"ה ויזעק סיסרא, 'סדר הדורות' לר' יחיאל היילפרין האלף השלישי ב"א תרל"ו ד"ה סיסרא בא(פרק שופטים ספר )'ילקוט שמעוני'  השדה קופאות במקומם

אל נס ברגליו  הואישראל במלחמה, עליו וכאשר גברו . )'דברי שלמה' לר' שלמה שלם דרוש לפרשת וירא דף יג ע"א ד"ה ועפ"י הדברים האלה(מתה שלא הפיל את חֹו
של נכריה ויצאה לקראת סיסרא  מעשה זר. יעל עשתה )שופטים ד, יז(" ְוִסיְסָרא ָנס ְבַרְגָליו ֶאל ֹאֶהל ָיֵעל ֵאֶשת ֶחֶבר ַהֵקיִנישנאמר "" יעל אוהל של

בזה של יעל וכוונתה , )שופטים ד, יח(" ַוֵתֵצא ָיֵעל ִלְקַראת ִסיְסָרא ַותֹאֶמר ֵאָליו סּוָרה ֲאֹדִני סּוָרה ֵאַלי ַאל ִתיָראשיבוא אליה שנאמר " על מנת
ַוָיַסר ֵאֶליָה ָהֹאֱהָלה שנאמר "עבירה עמה אוהל לעשות ל יהובא אל סיסרא אכן שמע לה. ואז להרוג אותו 'עבירה לשמה'היתה לעשות 

 .ע"א ד"ה וא"כ יקשה על דבורה( )'דברי שלמה' לר' שלמה שלם דרוש לפרשת וירא דף יג )שופטים ד, יח(" ַוְתַכֵסהּו ַבְשִמיָכה

ה להצלת תוכוונתה הי )'ילקוט שמעוני' על ספר שופטים רמז מב ד"ה ותשלח ותקרא לברק( וכשרה 'ילקוט חדש' בערך 'דבורה וכל הנביאות' אות ט() יעל היתה גיורת ואשה חסידה
. )'דברי שלמה' לר' שלמה שלם דרוש לפרשת וירא דף יג ע"א ד"ה וא"כ יקשה על דבורה( וגדולים היו מעשיה )'אהבת דוד' להחיד"א דרוש ח לשבת כלה דף לד ע"א ד"ה ברם חזה הוית( ישראל

ן לבער קוץ מכאיב וסילֹו ועל ידי כן ,כוחו ולבסוף להורגואת להתיש  על מנת עם סיסראבעבירה מוכנה למסור עצמה ולהיות  יעל היתה
)'אהבת דוד' להחיד"א  ישראל ם שללא היה אכפת לה אלא הצלתכי על בעלה,  כן מחמתלהיאסר אפילו  של יעל . ועלה על ליבהממאיר מן העולם

אם היא תתיש  ואילו, סיסראשל  לגודל כוחו להמיתויוכל  אלהוא ו דף אחריור ברקאף כי יעל הבינה ש .דרוש ח לשבת כלה דף לד ע"א ד"ה ברם חזה הוית(
לולא שסיסרא עשה את מעשיו באוהל ו ואכן צדקה במחשבתה .להמיתואחר כך יהיה בכוחה כן אז במעשה איסור  והותחליש את כוחו

 .)'דברי שלמה' דרוש לפרשת וירא דף יג ע"א ד"ה וא"כ יקשה על דבורה( יעל, לא היה ניתן להמיתו

)'דברי שלמה' דרוש לפרשת וירא דף יג  היתה הסיבה שהם ניצלווהיא , )'ילקוט שמעוני' ספר שופטים רמז מב ד"ה ותשלח ותקרא לברק( יעל עשתה תשועה גדולה לישראל

ניתן להם לניצחון, אותו היום דווקא כי . )'דברי שלמה' דרוש לפרשת וירא דף יג ע"א ד"ה אמור מעתה שיעל( אלמלא היא הם היו אבודיםש ע"א ד"ה וא"כ יקשה על דבורה(
ִכי ַותֹאֶמר ְדֹבָרה ֶאל ָבָרק קּום לברק " הכפי שאמרה דבורה הנביא ,יותר עליו לא היו מצליחים שנס בו סיסרא ואם היה עובר היום ההוא

לא היתה יעל  אם. )שופטים ד, יד(" ָך ֲהלֹא ה' ָיָצא ְלָפֶניָך ַוֵיֶרד ָבָרק ֵמַהר ָתבֹור ַוֲעֶשֶרת ֲאָלִפים ִאיש ַאֲחָריוֲאֶשר ָנַתן ה' ֶאת ִסיְסָרא ְבָידֶ  ֶזה ַהיֹום
)'דברי שלמה' דרוש  יוםבו במה שהרגה אותו בואחר כך  ,באוהל מעשה האיסור שביקש לעשות עמהריבוי על ידי  של סיסרא כוחואת מתישה 

)'דברי שלמה' דרוש  רדםונאחרי שהשקתה אותו חלב  שופטים ה, כו(ספר )תרגום על  מוחואת כאשר שברה ראשו ופצעה  לפרשת וירא דף יג ע"א ד"ה ועפ"י הדברים האלה(

)'דברי שלמה'  גדולהכוחו בשל כי היה חוזר ומתחזק  ,יכולים לוישראל הרי שסיסרא היה נמלט ושוב לא היו  ,לפרשת וירא דף יג ע"א ד"ה וזה נראה כוונת(

 .(ועפ"י הדברים האלהדרוש לפרשת וירא דף יג ע"א ד"ה 

 ה וסיסרא הרשע קלקל עמהיד  בש   ה' החליף בדרך נס את יעל

 שלא יטמא אותה סיסרא דיכ דרוש ח לשבת כלה דף לד ע"א ד"ה ברם חזה הוית( )'אהבת דוד' להחיד"א וביקש להצילה לגמרי ,של יעל ה' ראה את טוב צדקת לבה
זימן סיסרא ה' אליה וכאשר התקרב , )'אהבת דוד' להחיד"א דרוש ח לשבת כלה דף לד ע"א ד"ה ברם חזה הוית( עשה לה נס מופלאנ לכן .)'דבש לפי' להחיד"א מערכת א אות טו(

'חומת אנך' להחיד"א על תהלים , , 'מראית העין' להחיד"א על מסכת הוריות דף י' ד"ה 'א"ר יוחנן י' בעילות' בשם גורי האר"י ז"ל)'אהבת דוד' דרוש ח לשבת כלה דף לד ע"א ד"ה ברם חזה הוית היד  ש   לה

 (, 'דבש לפי' להחיד"א מערכת א אות טוספר שופטים פרק ה על הפסוק 'בין רגליה כרע נפל' מגורי האר"י ז"ל)'חומת אנך' להחיד"א  בין רגליה (מזמור צח ד"ה 'מזמור שירו' מהרב צמח דוד בשם האר"י ז"ל
'אהבת דוד' דרוש ח לשבת כלה דף לד ע"א ד"ה 'ברם  ,אשר כרע שם נפלבמחבר שו"ת 'בית דוד' על הפטרת פרשת בשלח דף קנט ע"א ד"ה ל'צמח דוד' לר' יוסף דוד ) סיסרא קלקל עם השידהאז ו

)'מראית העין'  אשת חבר הקיני בשעה שחשב שהיא יעל (, 'חומת אנך' ספר שופטים פרק ה על הפסוק 'בין רגליה כרע נפל' מגורי האר"י ז"לחזה הוית' ממהר"י דוד בשם דרושי האר"י ז"ל

ע"ב מלמדת זכות  –קג ע"א דף יבמות בוראה 'צמח דוד' על הפטרת פרשת בשלח דף קנט ע"ב ד"ה 'איברא דתירוץ הרב' כי מה שנראה שהגמ'  .בשם גורי האר"י ז"לעל מסכת הוריות דף י' ד"ה 'א"ר יוחנן י' בעילות' 

דרוש ח לשבת כלה דף לד ע"א סוף ד"ה 'אכן עתה' כתב שהגמ' שם כתבה על  וב'אהבת דוד' להחיד"א .שלא נטמאה כללאמת כך היה באך לא  עינינומראית שלא נאסור אותה לכדי כל זה נאמר  ,היעל יעל במעש

 .(עיי"ש לא ידעה בתחילה שה' יציל אותה' כי עבירה לשמה'לעשות יעל דעת מה שמסרה עצמה 

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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ילקוט שמעוני' ספר שופטים ה רמז נה ד"ה בין  בר יצחק,ת דף י ע"ב בשם רב נחמן )גמ' יבמות דף קג ע"א בשם ר' יוחנן, גמ' הוריו באותו היוםע סיסרא הרשעמה שבע פעמים קלקל 

)גמ' הוריות דף י ע"ב בשם רב נחמן בר )שופטים ה, כז( " ָשדּוד ָנַפלָשם  ָכַרעַבֲאֶשר  ָנָפל ָכַרעֵבין ַרְגֶליָה  ָשָכב ָנַפל ָכַרעֵבין ַרְגֶליָה כפי הרמוז בפסוק " רגליה כרע נפל(

על הפטרת למחבר שו"ת 'בית דוד' )'צמח דוד'  לא נגע סיסרא .וכולם היו עם השידה ,(רמז נה ד"ה בין רגליה כרע נפל 'ה' יוחנן, 'ילקוט שמעוני' שופטים קג ע"א בשם ר, גמ' יבמות דף יצחק

)''צמח דוד'  כלל בגופה של יעל( כג, י 'ויקרא רבה', עפ"י יוחנן י' בעילות' בשם גורי האר"י ז"ל אשר כרע שם נפל, 'מראית העין' להחיד"א על מסכת הוריות דף י' ד"ה 'א"רבפרשת בשלח דף קנט ע"א ד"ה 

במה  של יעל ונרמזה הצלתה .)'מראית העין' להחיד"א על מסכת יבמות דף קג ע"א ד"ה ואולם הדרך השני( עמהלא קלקל ואשר כרע שם נפל( בעל הפטרת פרשת בשלח דף קנט ע"א ד"ה 
לרמוז  פה באההיא ו" בכל המקרא ְשִמיָכההתיבה "אין את , ש)שופטים ד, יח(" ַוָיַסר ֵאֶליָה ָהֹאֱהָלה ַוְתַכֵסהּו ַבְשִמיָכהבפסוק " שדרשו רבותינו

'ילקוט שמעוני' שופטים ד רמז מד ד"ה ותכסהו  ,'ויקרא רבה' כג, יראה )ה", כלומר שמו של ה' יתברך מעיד עליה שלא נגע בה אותו הרשע כֹ -יִמ נוטריקון "ְש על 

 .)'מראית העין' להחיד"א על מסכת הוריות דף י' ד"ה 'א"ר יוחנן י' בעילות', 'חומת אנך' על התהלים מזמור צח ד"ה מזמור שירו( (בשמיכה

ין , ")שופטים ה, כז(" ַרְגֶליָה ָכַרע ָנָפל ַבֲאֶשר ָכַרע ָשם ָנַפל ָשדּודֵבין ַרְגֶליָה ָכַרע ָנַפל ָשָכב ֵבין הנס של יעל בפסוק " דבורה הנביאה התנבאה על ב 
ַרע ֶליה  כ  בזה אצל יעל, " –" ַרגְּ כ  ַפל ש  בלכן ". )'חומת אנך' על התהלים מזמור צז על הפסוק 'אוהבי ה' שנאו רע'( זה עם השידה –" נ  כ  " גמטריא 'בשידה' עם ש 

לוחזר שוב ואמר ". (, 'מראית על מסכת יבמות דף קג ע"א ד"ה ואולם הדרך השני)'חומת אנך' על התהלים מזמור צז על הפסוק 'אוהבי ה' שנאו רע' הכולל פ  ַרע נ  ֶליה  כ  ין ַרגְּ " לחזק ב 
ַרע " .וירא דף יג ע"א ד"ה ובזה נראה להבין( )'דברי שלמה' לר' שלמה שלם דרוש לפרשת העניין שסיסרא לא עשה עם יעל מעשה כדרך כל הארץ ורק נפל שם ַבֲאֶשר כ 

ם )'מראית העין' להחיד"א על מסכת יבמות דף קג ע"א ד"ה ולפי הדרך  כי היא חלקו 'הרע'ראשי תיבות 'שכב' וסופי תיבות 'מרע' לומר שהוא היה עם  –" ש 

דּוד" ואמר בסוף. הראשון( )'צמח דוד' על הפטרת פרשת בשלח ידה שסיסרא היה באותו מעשה מחובר עם השלומר לשון 'שידה', משהוא  )שופטים ה, כז( "ש 

  .('צמח דוד'מ'כסא דוד' להחיד"א דרוש כא לשבת זכור ד"ה 'ובזה נרמוז בכתוב'  ,מהרב 'צמח דוד' דף קנט ע"א ד"ה ובזה יובן הכתוב, 'חומת אנך' שופטים פרק ה על הפסוק 'בין רגליה כרע נפל'

כסדר הדברים אלא רק אחרי מותו של  נזכרלא  של סיסרא עם יעל מעשה האיסורדברי הנבואה בשירת דבורה בו מוזכר ש זה הטעם
 ֵבין ַרְגֶליָה ָכַרע ָנַפל ָשָכב ּוָמֲחָצה ְוָחְלָפה ַרָקתֹו: ְוָהְלָמה ִסיְסָרא ָמֲחָקה רֹאשֹוָיָדּה ַלָיֵתד ִתְשַלְחָנה ִויִמיָנּה ְלַהְלמּות ֲעֵמִלים סיסרא שנאמר "

)'דברי שלמה' לר' שלמה שלם דרוש לפרשת וירא דף  כי לא היתה באמת עבירה ליעל עם סיסראכז(  –)שופטים ה, כו " ֵבין ַרְגֶליָה ָכַרע ָנָפל ַבֲאֶשר ָכַרע ָשם ָנַפל ָשדּוד

כלומר היא ידעה  (ל)שופטים ה, " ַרַחם ַרֲחָמַתִים ְלרֹאש ֶגֶבר" ט(כשופטים ה, ספר )ראה תרגום  כמתהבחלכן אמו של סיסרא אמרה  .יג ע"א ד"ה ובזה נראה להבין(
וכיון שחכמת עיקר שכיבתו.  שהיאידה ואדרבא יעל אך נמצא גם עם ש עםשבנה סיסרא עסוק בזימה, וראתה בחכמת הכישוף שהוא 

ם"על יעל והשידה אמרה בלשון מסופקת ויה לה ספק במעשיו הגוים איננה שלימה לכן ה ַתי  )'צמח דוד'  " כלומר אחת או שתיםַרַחם ַרֲחמ 

 .על הפטרת פרשת בשלח דף קנט ע"א ד"ה ובזה יובן מש"ה רחם רחמתים( 'בית דוד'למחבר שו"ת 

ל", )שופטים ה, כד(" ְתֹבָרְךְתֹבַרְך ִמָנִשים ָיֵעל ֵאֶשת ֶחֶבר ַהֵקיִני ִמָנִשים ָבֹאֶהל בנבואה "אמרה דבורה  ים י ע  ש  נ  ֹבַרְך מ  שעל אף שהיתה אשת  –" תְּ
שאר הנשים הצדקניות אשר מוסרות עצמן בשונה מ )'כסא דוד' להחיד"א דרוש כא לשבת זכור ד"ה ובזה נרמוז בכתוב( איש לא נאסרה על בעלה על ידי סיסרא

כי באה הנבואה והעידה עליה להתירה לבעלה ושהיא , )'דבש לפי' להחיד"א מערכת א אות טו( להצלת ישראל ששכרן מרובה אך אסורות לבעליהן
י" ינ  ֶשת ֶחֶבר ַהק  שם בשם וראה  .'ובזה נרמוז בכתוב''כסא דוד' להחיד"א דרוש כא לשבת זכור ד"ה 'דבש לפי' להחיד"א מערכת א אות טו, ) לא היה עמה סיסרא כי ,הכשרה "א 

 מן האמהות הקדושותכלומר  –" ִמָנִשים ָבֹאֶהל ְתֹבָרְך" והוסיפה דבורה ואמרה. (לא נגע בהפלטי בן ליש אמר כי הותרה מיכל לדוד המלך על פי נביא ש הרשב"א שכך
לה ועשתה לידה וניצשבא דבר עבירה עד צדקת כל כך היתה יעל כי  .)גמ' הוריות דף י ע"ב בשם רב נחמן בר יצחק( שרה רבקה רחל ולאה שהיו באוהל

 .)'דברי שלמה' לר' שלמה שלם דרוש לפרשת וירא דף יג ע"א ד"ה ובזה נראה להבין(הדין נותן שתבורך מעין האמהות שהיו צדיקות בלי שום דופי  לכןתשועה גדולה, 

 ר' עקיבא נשמתיעל הכתה את סיסרא בראשו והוציא ממנו את 

)נחמיה ט, ו( )'פתח עינים' להחיד"א על גמ' סנהדרין " ְוַאָתה ְמַחֶיה ֶאת כָֻּלםשנאמר "כפי  בהםשיש  'השָ ּוְקדת ִניצֹוצֹו'על ידי  הדברים בעולם מתקיימיםכל 

כך . דף ד ד"ה ואריב"ל כל מצות שישראל( זרה)'מראית העין' להחיד"א על גב' מסכת עבודה  םנמצאים בראש 'שהת הקדּוצֹוניצֹו'ואצל הרשעים  ,ב בספר ד"ה ואף מבני בניו(דף צו ע"
ק ֶאת ומטעם זה יצחק היה אוהבו שנאמר " 'שהניצוצות קדּו'בראשו  והיה עם עשו הרשע שהי ח  צְּ יוַוֶיֱאַהב י  פ  ד בְּ י ַצי  ו כ  ש  )בראשית כה,  "ע 

אשר כרע שם בעל הפטרת פרשת בשלח דף קנט ע"א ד"ה ת 'בית דוד' "למחבר שו)'צמח דוד' שה שהיה אוהבו כדי להוציא את בולעו מפיו, הם ניצוצות הקדּוכלומר , כח(

ולא  מקום קברי אבותיות המכפלה צריך להיקבר במער עצמו טענה שהואביעקב אחיו ביקש לעכב את קבורת  הרשע עשווכאשר  .נפל(
ומחמת כן הוא הכה אותו בראשו  לכן ן שעשו הרשע מעכב את קבורת סבוים בן דִש ראה חּו, בחלקו את לאה אשתושם כבר קבר שיעקב 

ה דף זרעל גב' מסכת עבודה  )'מראית העין' להחיד"אהאבות במערת המכפלה  יחד עם וונקבר והתגלגלראשו, ו כלועמהם  )גמ' סוטה דף יג ע"א( של עשו נפלו עיניו

ניצוצות 'בזכות  שראשו יקבר במערת המכפלה עשו הרשעוזכה . (ית העין' מסכת יבמות דף קג ע"א ד"ה ואולם הדרך השניא, 'מרד ד"ה ואריב"ל כל מצות שישראל
 .אשר כרע שם נפל(ב)'צמח דוד' על הפטרת בשלח דף קנט ע"א  ד"ה  בו ושהי 'שההקדּו

, 'אהבת דוד' להחיד"א דרוש ח לשבת כלה דף לד ע"א ד"ה באשר כרע שם נפל ח דוד' על הפטרת בשלח דף קנט ע"א)'צמ היה גלגול של עשו הרשע כנען מלךיבין סיסרא שר צבא 

בעשו  וכמו שהי 'שהניצוצות קדּו'וגם בראשו היו נמצאים  .(ד"ה 'הדרן לדברי רבינו האר"י ז"ל', 'מדבר קדמות' להחיד"א מערכת יוד אות נב מהרב 'צמח דוד' בשם האר"י ז"ל
, 'אהבת דוד' דרוש ח לשבת כלה דף לד ע"א ' מסכת יבמות דף קג ע"א ד"ה ואולם הדרך השנימ'מראית העין' על ג ,ה דף ד ד"ה ואריב"ל כל מצות שישראלזר' מסכת עבודה מ)'מראית העין' להחיד"א על ג הרשע

, )'צמח דוד' על הפטרת פרשת בשלח דף קנט ע"א ד"ה כאשר כרע שם נפל דש על הניצוצות שיש בראשו מצד עשו שהוא גלגולוידעה ברוח הקֹויעל . (ד"ה ברם חזה הוית

הלאכול " לסיסראלכן נתנה  דרוש ח לשבת כלה דף לד ע"א ד"ה 'הדרן' מהאר"י ז"ל( 'אהבת דוד' א   הניצוצות שבמוחו' כנגד חַ שהיא גמטריא 'מֹו )שופטים ה, כה(" ֶחמְּ
צמח ')'מדבר קדמות' מערכת יוד אות נב ד"ה 'יעל' מהרב  הרגה אותו בחרבלא  גם היא ומטעם זה .)'אמרי נועם' לר' מדזי'קוב על מועדי השנה לראש חודש אדר ד"ה בפסוק בספל אדירים(

נ ה שנאמר " תקעה יתד בראשואלא  בשם האר"י ז"ל( 'דוד ַלחְּ שְּ ד ת  ּה ַלי ת  ה י ד  פ  לְּ ח  ה וְּ ֲחצ  ה רֹאשֹו ּומ  ֲחק  א מ  ר  יסְּ ה ס  מ  לְּ ה  ים וְּ ל  מּות ֲעמ  ַהלְּ ּה לְּ ינ  ימ  ו 
תֹו , 'אהבת דוד' דרוש ח לשבת כלה דף לד ע"א ד"ה 'הדרן' מהאר"י )'צמח דוד' על הפטרת פרשת בשלח דף קנט ע"א ד"ה כאשר כרע שם נפל לקבל את אותם הניצוצות כדי )שופטים ה, כו( "ַרק 

 .(, 'מראית העין' על מסכת עבודה זרה דף ד ד"ה ואריב"ל כל מצות שישראלהאר"י ז"למ 'הדרן')'אהבת דוד' דרוש ח לשבת כלה דף לד ע"א ד"ה ר משם לאֹו להוציאםו, (ז"ל

)'מראית העין' להחיד"א  הורידה אותםאחר כך השכינה ו .והם עלו למעלה אל השכינה 'שהניצוצות הקדּו'את  מסיסראהצליחה להוציא אכן יעל 

תוך ב (, 'חומת אנך' על תהלים מזמור צז על הפסוק 'אוהבי ה' שנאו רע)'מראית העין' להחיד"א על מסכת יבמות דף קג ע"א ד"ה ואולם הדרך השני בדרך גבר על מסכת הוריות דף י ד"ה א"ר יוחנן י' בעילות(
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כך נמצא שמאותם ניצוצות שהיו בראשו של . להחיד"א על מסכת הוריות דף י ד"ה א"ר יוחנן י' בעילות()'מראית העין'  אשר בסופו בא ממנו ר' עקיבא ,גר אחד
'אהבת דוד' להחיד"א דרוש ח לשבת כלה דף לד ע"א ד"ה 'ברם חזה הוית' וד"ה 'הדרן' 'צמח דוד' על הפטרת פרשת בשלח דף קנט ע"א ד"ה כאשר כרע שם נפל, ) סיסרא יצא ר' עקיבא בן יוסף

'כסא דוד' להחיד"א דרוש כא לשבת זכור ד"ה ובזה נרמוז בכתוב. וראה 'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה לו ד"ה גם  ,'מראית העין' להחיד"א על מסכת יבמות דף קג ע"א ד"ה ואולם הדרך השני ,מהאר"י ז"ל

 ועל ר' עקיבא .)'מראית העין' להחיד"א על מסכת הוריות דף י ד"ה א"ר יוחנן י' בעילות(זה מפלאות תמים דעים דבר ו (, 'מדבר קדמות' מערכת יוד אות נב מהאר"י ז"לא"ל מורי ז"ל
 ' על גמ' סנהדרין דף צו ע"ב ד"ה  ולפי דברי רבינו האר"יבן יהוידע') )ראה גמ' סנהדרין דף צו ע"ב( כי מבני בניו של סיסרא התגיירו ולמדו תורה בירושלים רבותינו אמרו

 .)'חומת אנך' להחיד"א ספר ירמיה פרק נא על הפסוק 'רפאנו את בבל' ד"ה ואל יושבי לב( ישראלב תרֹווהיו למאֹו מסיסראשה ניצוצות קדּו יצאוכי , (ז"ל

ַע ַלַצִדיק ּוְלִיְשֵרי ֵלב ִשְמָחה ִשְנאּו ָרעֹאֲהֵבי ה' " יםוזה נרמז בפסוק י " יא( –י )תהלים צז, " ֹשֵמר ַנְפשֹות ֲחִסיָדיו ִמַיד ְרָשִעים ַיִציֵלם: אֹור ָזרֻּ ֹאֲהב 
)'מראית העין'  לפי ששמו של ה' העיד בה שלא קלקלה אלא השידה להחיד"א דרוש כא לשבת זכור ד"ה 'ועם הקודם נבא לרמוז' מגורי האר"י ז"ל()'כסא דוד' יעל ו ז "ה'

אּו". להחיד"א על מסכת יבמות דף קג ע"א ד"ה ועל פי האמור( נְּ )'מראית העין' להחיד"א על מסכת יבמות דף קג ע"א ד"ה ואולם הדרך  שכב'וצלו אזדמנה נידה שראשי תיבות ' –" ש 

וזה , לפי שהיו ניצוצות בראשו של סיסרא" יוצא 'ראש' עָר ְנאּו ִש ֲהֵבי ה' אֹ "ראשי התיבות . וכן (, 'חומת אנך' תהלים מזמור צז על הפסוק 'אוהבי ה' שנאו רע'השני
ר' עקיבא שיצאה מניצוצות  נפשיעל שלא נטמאה וכן נפש לשון רבים, כנגד  –" ֹשֵמר ַנְפשֹות ֲחִסיָדיו. "מעיד על שנשמרהבלי שם ה' ה

ואחר כך נאמר  .)'מראית העין' להחיד"א על מסכת יבמות דף קג ע"א ד"ה ועל פי האמור(הם סיסרא והסטרא אחרא  –" ַיִציֵלםִמַיד ְרָשִעים שה שבראשו. "הקדּו
 עםשם  ר' עקיבא נכתבש ע"ב הלכה ג נדדף ירושלמי ברכות  וכן גמ' ש השנה דף ח ע"א הלכה גרא)ראה גמ' ירושלמי סופי תיבות 'ר' עקיבה'  –" הִשְמחָ  בלֵ  יּוְלִיְשֵר  קַלַצִדי עַ ָזרֻּ  ראֹו"

ַע ַלַצִדיק. וכן "תהלים מזמור צז על הפסוק 'אוהבי ה' שנאו רע'(להחיד"א )'חומת אנך'  אות ה'(ה הם יעל ובעלה חבר  –" ּוְלִיְשֵרי ֵלב ִשְמָחההוא ר' עקיבא, " –" אֹור ָזרֻּ
 .כסא דוד' להחיד"א דרוש כא לשבת זכור ד"ה ועם הקודם נבא לרמוז()'הקיני שהיה להם שמחה כי היו מותרים זה לזה על פי הנבואה 

 יעל התגלגלה באסתר המלכה וסיסרא התגלגל בהמן הרשע

ע"ב ד"ה 'ולפי מה שכתבנו'  דרוש ה' לשבת זכור דף כא 'אהבת דוד', 'מראית העין' להחיד"א על מסכת נזיר דף כג ד"ה 'א"ר יוחנן ז' בעילות' מהאר"י ז"ל) אסתר המלכהנשמת יעל התגלגלה ב

'אמרי נועם' לר' מדזיקוב בחלק  ,'כסא דוד' להחיד"א דרוש כא לשבת זכור ד"ה 'א"נ אפשר בהקדים' מגורי האר"י בשם מהרח"ו ז"ל ,'דבש לפי' להחיד"א מערכת א אות טו בשם האר"י ז"ל ,בשם גורי האר"י ז"ל

'שיירי יפה ללב' בסוף ספר 'פדה את אברהם' לר' אברהם פלאג'י חלק  'בני יששכר' מאמרי חודש אדר מאמר ד אות ט ד"ה פורים מתורגם פוריא, ,למה עזבתני' מהאר"י ז"ל 'לפורים' מבנו של המחבר ד"ה 'אלי אלי

ןלכן כשם שיעל זכתה לכינוי ". (אורח חיים סימן תרע אות א וכשם שיעל . )תהלים כב, א( "ַאֶיֶלת ַהַשַחר" אסתר זכתה לכינויכך גם . )משלי ה, יט( "ַיֲעַלת ח 
ן שנאמר " רואיה בעיני כל אסתר היתה נושאת חן כך )ראה גמ' מגילה דף טו ע"א( הל  היתה נושאת חן בעיני כל שומעי קֹו את ח  ר ֹנש  ת  י ֶאסְּ ה  ַותְּ

ל ֹרֶאיה   י כ  ינ  ע  ואסתר רמזה על גלגולה הקודם באומרה  .לשבת זכור ד"ה 'א"נ אפשר בהקדים' מגורי האר"י בשם מהרח"ו ז"ל( )'כסא דוד' להחיד"א דרוש כא)אסתר ב, טו( " בְּ
לר' צבי אלימלך מדינוב )'בני יששכר'  אותיות 'יעל'היא " ָעַליכאשר התיבה ")אסתר ד, טז( " צּומּו ָעַליֵלְך ְכנֹוס ֶאת ָכל ַהְיהּוִדים ַהִנְמְצִאים ְבשּוָשן וְ למרדכי "

 .מאמרי חודש אדר מאמר ז אות ז ד"ה בספר דבש לפי(

'אמרי , 'מדרש תלפיות' למחבר 'שבט מוסר' ענף גלגולים אות האלשבת זכור ד"ה 'א"נ אפשר בהקדים' מגורי האר"י בשם מהרח"ו ז"ל,  'כסא דוד' להחיד"א דרוש כא) המן הרשעסיסרא התגלגל ב

'ויקרא יצחק' לר' רחמים יצחק פלאג'י  'בני יששכר' מאמרי חודש אדר מאמר ד אות ט ד"ה פורים מתורגם פוריא, ,נועם' לר' מדזיקוב על מועדי השנה לראש חודש אדר ד"ה 'בפסוק בספל אדירים' מהאר"י ז"ל

"ל בספר שופטים על הפסוק ראה 'שער הפסוקים' להאר"י ז .'שיירי יפה ללב' בסוף ספר 'פדה את אברהם' לר' אברהם פלאג'י חלק אורח חיים סימן תרע אות א, חלק ב מערכת אלף אות ב'ך ד"ה אסתר משורש יעל

ם בפסוק " העתידי ונרמז גלגולו ('שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה לו ד"ה גם ר' שמואל בר שילתבוכן  'מן השמים נלחמו הכוכבים ממסילותם' ַמי  ן ש  מּו נ  מ  ח  ים הַ לְּ ב  כֹוכ 
ם מ   ֲחמּו ע  לְּ ם נ  ּלֹות  ס  אמְּ ר  יסְּ )'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל  שסיסרא עתיד להתגלגל בהמן הרשעשראשי התיבות יוצא 'המן', לומר  )שופטים ה, כ(" ס 

חודש אדר  'אמרי נועם' לר' מדזיקוב על מועדי השנה לראש 'כסא דוד' להחיד"א דרוש כא לשבת זכור ד"ה 'א"נ אפשר בהקדים' ממהרח"ו ז"ל, ,בספר שופטים על הפסוק 'מן השמים נלחמו הכוכבים ממסילותם'

 .ד"ה 'בפסוק בספל אדירים' מהאר"י ז"ל(

)'דבש לפי' להחיד"א לא נטמאה מאחשורוש ש אסתר המלכהעם סיסרא והוא היה עם שידה במקומה, כך היה גם מה לא נטמאיעל לכן כמו ש

)'עבותות אהבה' הוא השמטות לספר 'אהבת  הזאת 'האל 'הרע כי אסתר היתה מפרידה מעליה את הצד הרע שלה, ואחשורוש היה נטפל  מערכת א אות טו(

)'עץ חיים' להאר"י ז"ל שער מט פרק ו ד"ה וזהו ענין  ת כאסתר ממש וכצורתהינרא היתהשו ,'שידה' גם נקראתש דוד' להחיד"א ונמצא בסופו ד"ה ולפי מ"ש רבינו האר"י ז"ל(

 למרדכי בעלה 'אהבת דוד' להחיד"א ד"ה ולפי מ"ש רבינו האר"י ז"ל( בסוף ספרמערכת א אות טו, 'עבותות אהבה'  )'דבש לפי' להחיד"א טהורה נשארהואילו אסתר המלכה  .אסתר(
)'מראית  יעל נשארה טהורה לבעלה חבר הקינישכמו , 'אהבת דוד' להחיד"א ד"ה ולפי מ"ש רבינו האר"י ז"ל( בסוף ספר)ראה גמ' מגילה דף יג ע"ב בשם רבה בר לימא( )'עבותות אהבה' 

ְתֹבַרְך ִמָנִשים ָיֵעל ֵאֶשת ֶחֶבר ַהֵקיִני ִמָנִשים ָבֹאֶהל דברי דבורה הנביאה "ב וזה נרמז. העין' להחיד"א על מסכת נזיר דף כג ד"ה 'א"ר יוחנן ז' בעילות' מהאר"י ז"ל(
" בגלגול אסתר ִמָנִשים ָבֹאֶהל ְתֹבָרְך" לעתיד לבוא וגם ,לבעלה " כי היא טהורהְתֹבַרְך ִמָנִשים ָיֵעל ֵאֶשת ֶחֶבר ַהֵקיִני, ")שופטים ה, כד(" ְתֹבָרְך
 והבנה )'מראית העין' להחיד"א על מסכת נזיר דף כג ד"ה 'א"ר יוחנן ז' בעילות'( )להרחבה" עם הכולל גמטריא 'אסתר' ָבֹאֶהל ְתֹבָרְך"התיבות גע בה אחשורוש. וכן ישלא 

 .'סודותיה של מגילת אסתר'( –תר ראה מאמרינו לפרשת ויקרא זכור על הפרדת הרע של אס

אסתר זימנה את המן הרשע כך גם  )שופטים ד, יט(" ַוִתְפַתח ֶאת נֹאוד ֶהָחָלב ַוַתְשֵקהּו ַוְתַכֵסהּושנאמר " לשתות הרשע שיעל נתנה לסיסרא כשם
וכן הזמינה אותו  )אסתר ה, ד(" טֹוב ָיבֹוא ַהֶמֶלְך ְוָהָמן ַהיֹום ֶאל ַהִמְשֶתה ֲאֶשר ָעִשיִתי לֹוַותֹאֶמר ֶאְסֵתר ִאם ַעל ַהֶמֶלְך לשתות שנאמר "כדי 

ל ַהִמְשֶתה ֲאֶשר ְך ְוָהָמן אֶ ִאם ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֵני ַהֶמֶלְך ְוִאם ַעל ַהֶמֶלְך טֹוב ָלֵתת ֶאת ְשֵאָלִתי ְוַלֲעשֹות ֶאת ַבָקָשִתי ָיבֹוא ַהֶמלֶ למשתה השני "
מן הו ב, כך בגלגוליעל ה על ידי שתית החלב שנתנה לותשל סיסרא הי שהמפלהוכשם . )אסתר ה, ח(" ֶאֱעֶשה ָלֶהם ּוָמָחר ֶאֱעֶשה ִכְדַבר ַהֶמֶלְך
ישראל, עם בכדי להציל את  עם סיסרא וכשם שיעל מסרה עצמה לדבר איסור עם אסתר. לשתיה הרשע מפלתו היתה על ידי ההזמנה

ּוְבֵכן ָאבֹוא ֶאל ַהֶמֶלְך כפי שאמרה "ו אם הוא ירצה להיות עמה ביודעה שיכולה לבוא לדבר איסור שאסתר באה ברצון אל אחשורוגם כך 
)'בני יששכר' מאמרי חודש אדר מאמר ז אות ז ד"ה בספר בכדי להציל את ישראל  ועשתה כן )ראה גמ' מגילה דף טו ע"א( )אסתר ד, טז(" ֲאֶשר לֹא ַכָדת ְוַכֲאֶשר ָאַבְדִתי ָאָבְדִתי

 .('דבש לפי'

פל על המטה אשר הוא נכשעמד לבקש על נפשו מאסתר שלכן  ,ויעל סיסראשל ם אסתר מהגלגול הקודם עלהיות  'מורגל'המן היה 
)'בני יששכר' מאמרי  והוא עיקרו של הנס ולדבר הזה רומז השם 'פורים' שבתרגום ארמית הוא 'פוריא' שפירושו 'מיטה' .הרגלוכפי אסתר עליה 
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ֵתה ְוַהֶמֶלְך ָשב ִמִגַנת ַהִביָתן ֶאל ֵבית ִמְש וזה הטעם שהפסוק מזכיר את נפילת המן בלשון הווה שנאמר " .חודש אדר מאמר ד אות ט ד"ה פורים מתורגם פוריא(
, )אסתר ז, ח(" ּוְפֵני ָהָמן ָחפּו ֲאֶשר ֶאְסֵתר ָעֶליָה ַויֹאֶמר ַהֶמֶלְך ֲהַגם ִלְכבֹוש ֶאת ַהַמְלָכה ִעִמי ַבָבִית ַהָדָבר ָיָצא ִמִפי ַהֶמֶלְך ְוָהָמן ֹנֵפל ַעל ַהִמָטהַהַיִין 
ֶליה  " שכשם שנאמר על סיסרא אצל יעלללמד  ין ַרגְּ דּודב  ַפל ש  ם נ  ַרע ש  ל ַבֲאֶשר כ  פ  ַרע נ  ֶליה  כ  ין ַרגְּ ב ב  כ  ַפל ש  ַרע נ  ועל ידי  כז( –)שופטים ה, כד  "כ 

)'בני יששכר' וסיף לקום ולא ה ,היה נופל על מטתה של אסתר ועל ידי כן באה מפלתווהמן הרשע  הוא חזר עתה בגלגולכך היתה מפלתו,  זה

 .ז דורש טוב אות ז ד"ה בספר דבש לפי(מאמרי חודש אדר מאמר 

" ַהְסֵתר ַאְסִתירכפולה "ה, והלשון )דברים לא, יח( )ראה גמ' חולין דף קלט ע"ב(" ְוָאֹנִכי ַהְסֵתר ַאְסִתיר ָפַני ַביֹום ַההּואאסתר נרמזה בתורה בתוך הפסוק "
)'כסא דוד' להחיד"א אליהן  ולא קרב ים אלורכך שז ְבִצלֹווה' הסתיר אותן , אחשורושסיסרא ו יכדי לרמוז על יעל ואסתר שהיו בסכנה בידהיא 

'דבש ) גלגולו נפל בידי אשה היא אסתר גלגולהשהיה וכמו שסיסרא נפל בידי אשה היא יעל, כך גם המן . דרוש כא לשבת זכור ד"ה ועם הקודם נבא לרמוז(

'מראית העין' להחיד"א על מסכת נזיר דף כג ד"ה 'א"ר יוחנן ז'  ,דרוש כא לשבת זכור ד"ה 'א"נ אפשר בהקדים' מגורי האר"י בשם מהרח"ו ז"ל 'כסא דוד' להחיד"אלפי' להחיד"א מערכת א אות טו מהאר"י ז"ל, 

חמים יצחק פלאג'י חלק ב מערכת אלף אות ב'ך ד"ה אסתר 'ויקרא יצחק' לר' ר 'עבותות אהבה' הוא השמטות לספר 'אהבת דוד' להחיד"א ונמצא בסופו ד"ה ולפי מ"ש רבינו האר"י ז"ל, ,בעילות' מהאר"י ז"ל

וכמו שנפל סיסרא ומת בליל פסח גם המן הרשע  .(ספר שופטים על הפסוק 'מן השמים נלחמו הכוכבים ממסילותם'מקור הדברים ב'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל ראה  .משורש יעל
)שופטים ה, " ִסיְסָראְמִסלֹוָתם ִנְלֲחמּו ִעם ִמ כֹוָכִבים הַ ְלָחמּו נִ ִמן ָשַמִים וק ". לכן המן נרמז אצל סיסרא בראשי תיבות הפסנפל ומת בליל פסח

 .רמזי ההפטרות לפרשת בשלח ד"ה הכוכבים ממסילותם נלחמו(חלק )'פירוש הרוקח' על התורה ב כ(

על גב' מסכת עבודה זרה דף ד ד"ה ואריב"ל כל מצות שישראל, 'מראית העין' להחיד"א על גב' מסכת יבמות דף  )'מראית העין' להחיד"א וכשם שהיו בראשו של סיסרא ניצוצות קדושה

)'מראית העין'  שה' בראשםכדרכם של הרשעים שיש להם 'ניצוצות קדּוו קג ע"א ד"ה ואולם הדרך השני, 'אהבת דוד' להחיד"א דרוש ח לשבת כלה דף לד ע"א ד"ה ברם חזה הוית(

ַחיֹו להחיד"א על גב' מסכת עבודה זרה דף ד ד"ה ואריב"ל כל מצות שישראל( )'פתח עינים' להחיד"א על גמ'  אותו שה שהחיּות אותם, כך גם בהמן הרשע היו ניצוצות קדּוֶשמ 

יצאו הניצוצות קדושה שוכשם . ודש אדר ד"ה בפסוק בספל אדירים()'אמרי נועם' לר' מדזי'קוב על מועדי השנה לראש ח בתוך ראשו סנהדרין דף צו ע"ב בספר ד"ה ואף מבני בניו(
יצאו  ומאלו הניצוצותעל ידי מפלתו.  ד"ה ואל יושבי לב(" ִרִפאנּו ֶאת ָבֶבל"'חומת אנך' להחיד"א על ירמיה פרק נא בפסוק עפ"י ) יצאו מהמן הרשעגם מסיסרא כך הם 

)'חומת אנך' להחיד"א ישראל בת רֹווהיו למאֹו )ראה גמ' סנהדרין דף צו ע"ב( )'אמרי נועם' לר' מדזי'קוב על מועדי השנה לראש חודש אדר ד"ה בפסוק בספל אדירים( לומדי תורה בבני ברק

' על אשר מוחו חַ כגמטריא התיבה 'מֹולכן יש חמשים וארבע פעם את התיבה 'המן' במגילה,  .ספר ירמיה פרק נא על הפסוק 'רפאנו את בבל' ד"ה ואל יושבי לב(
 .)'אמרי נועם' לר' מדזי'קוב על מועדי השנה לראש חודש אדר ד"ה בפסוק בספל אדירים(שה התעלה לקדּו

 יעל התגלגלה ביהודית וסיסרא הרשע באליפורנו מלך יון

' יחיאל הייפלרין האלף השלישי ב"א תרל"ו, 'מדרש תלפיות' ענף גלגולים אות יוד ד"ה יהודית שנעשה נס, )'גלגולי נשמות' להרמ"ע מפאנו מערכת י אות מה, 'סדר הדורות' לר יעל התגלגלה ביהודית

רהם' )'שיירי יפה ללב' בסוף ספר 'פדה את אב וסיסרא התגלגל באויב אליפורנו מלך יון, 'שיירי יפה ללב' בסוף ספר 'פדה את אברהם' לר' אברהם פלאג'י חלק אורח חיים סימן תרע אות א(

. )'דברי שלמה' לר' שלמה שלם דרוש לפרשת וירא דף יג ע"ב ד"ה יש לפרש באופן אחר( אשר צר על ירושלים בעם כבד וביד חזקה לר' אברהם פלאג'י חלק אורח חיים סימן תרע אות א(
סוף ספר 'פדה את אברהם' לר' אברהם פלאג'י חלק אורח חיים )'שיירי יפה ללב' ביהודית היתה בת יוחנן כהן גדול ויפת תואר מאוד. ותבע אותה מלך יון שתהיה עמו 

שתכר מן היין. וכך היה שאכל יבינה כדי שיהיה צמא וישתה לרוב ווהסכימה לו. וכשהיתה אצלו האכילה אותו תבשיל של ג סימן תרע אות א(
)'שיירי יפה ללב' בסוף ספר 'פדה את  את חרבו ו אורח חיים סימן תרעה ד"ה אשה מדלקת()'יפה ללב' לר' רחמים נסים יצחק פאלאג'י חלק  ואז היא לקחהת. ושתה ונרדם מרוב שכרּו

)'יפה ללב' יל היוונים כי מת גבורם, מיד נסו כולם . וכשראו חֵ וחתכה את ראשו מעליו, והביאה אותו לירושלים אברהם' חלק אורח חיים סימן תרע אות א(

 .'שיירי יפה ללב' בסוף ספר 'פדה את אברהם' חלק אורח חיים סימן תרע אות א( ,יים סימן תרעה ד"ה אשה מדלקתלר' רחמים נסים יצחק פאלאג'י חלק ו אורח ח

האכילה את האויב אליפורנו שהיה גלגול סיסרא האויב סיסרא בחלב, כך גם יהודית גלגולה כשם שיעל אשת חבר הקיני השקתה את 
וכשם שיעל הרגה את . כת י אות מה, 'שיירי יפה ללב' בסוף ספר 'פדה את אברהם' לר' אברהם פלאג'י חלק אורח חיים סימן תרע אות א()'גלגולי נשמות' להרמ"ע מפאנו מער במאכל גבינה

הם פלאג'י חלק אורח )'גלגולי נשמות' להרמ"ע מפאנו מערכת י אות מה, 'שיירי יפה ללב' בסוף ספר 'פדה את אברהם' לר' אבר האויב סיסרא כך יהודית הרגה את האויב אליפורנו

 ראשושל סיסרא ויהודית חתכה את  בראשויעל הלמה כאשר , חיים סימן תרע אות א, 'דברי שלמה' לר' שלמה שלם דרוש לפרשת וירא דף יג ע"ב ד"ה יש לפרש באופן אחר(
יעל התכוונה לעשות עבירה לשמה עם סיסרא כדי להתיש את כוחו . )'דברי שלמה' לר' שלמה שלם דרוש לפרשת וירא דף יג ע"ב ד"ה יש לפרש באופן אחר( של אליפורנו

אף שלבסוף נעשה לה נס מופלא והזדמנה לשם  )'גלגולי נשמות' להרמ"ע מפאנו מערכת י אות מה, 'גולל אור' לר' מאיר ביקייאם אות יוד ערך יעל ד"ה 'יעל זכתה' בשם הרמ"ע מפאנו(
, ובגלגול יהודית תיקנה יותר שכלל לא התכוונה להיות עם אליפורנו ש ח לשבבת כלה דף לד ע"א ד"ה ברם חזה הוית()'אהבת דוד' להחיד"א דרושידה וניצלה ממנו 

 .)'גלגולי נשמות' להרמ"ע מפאנו מערכת י אות מה, 'גולל אור' לר' מאיר ביקייאם אות יוד ערך יעל ד"ה 'יעל זכתה' בשם הרמ"ע מפאנו(וחתכה את ראשו עוד קודם שעשה מעשה 

ְתֹבַרְך ִמָנִשים ָיֵעל ֵאֶשת ֶחֶבר ַהֵקיִני ִמָנִשים " כשאמרהיהודית  גלגוליעל ב על המעשה העתידי של בשירת נבואתה דבורה הנביאה רמזה
ִויִמיָנּה ְלַהְלמּות ֲעֵמִלים ְוָהְלָמה ִסיְסָרא ָמֲחָקה רֹאשֹו ָיָדּה ַלָיֵתד ִתְשַלְחָנה  ַמִים ָשַאל ָחָלב ָנָתָנה ְבֵסֶפל ַאִדיִרים ִהְקִריָבה ֶחְמָאה: ָבֹאֶהל ְתֹבָרְך:

ֶחֶבר ְתֹבַרְך ִמָנִשים ָיֵעל ֵאֶשת , "כז( –)שופטים ה, כד " ֵבין ַרְגֶליָה ָכַרע ָנַפל ָשָכב ֵבין ַרְגֶליָה ָכַרע ָנָפל ַבֲאֶשר ָכַרע ָשם ָנַפל ָשדּוד ּוָמֲחָצה ְוָחְלָפה ַרָקתֹו:
בפעם אחרת במעשה שתעשה יהודית לאליפורנו באוהל.  –" ִמָנִשים ָבֹאֶהל ְתֹבָרְךבפעם הזאת בהיותה יעל אשת חבר הקיני, " –" ַהֵקיִני

יםלכן התיבה " ש  נ  ליפורנו במעשה א –" ָלב ָנָתָנה ְבֵסֶפל ַאִדיִריםחָ סיסרא במעשה עם יעל, " –" ַמִים ָשַאל. "א גמטריא 'היהודית'" הימ 
ְוָהְלָמה זה הריגת אליפורנו. " –" ִויִמיָנּה ְלַהְלמּות ֲעֵמִליםשביתד הרגה את סיסרא, " –" ָיָדּה ַלָיֵתד ִתְשַלְחָנהיהודית שלא ביקש והביאה לו. "

ָכַרע זה סיסרא שעשה מעשה, " –" ָשָכבֵבין ַרְגֶליָה ָכַרע ָנַפל זה אליפורנו. " –" ּוָמֲחָצה ְוָחְלָפה ַרָקתֹוסיסרא, "זה  –" ִסיְסָרא ָמֲחָקה רֹאשֹו
 ה' יראנו נפלאות מתורתו, אמן. .)'דברי שלמה' לר' שלמה שלם דרוש לפרשת וירא דף יג ע"ב ד"ה יש לפרש באופן אחר(זה אליפורנו שלא עשה מעשה  –" ָנָפל

 
 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת מאיר 

, ז"ל, חיים בן לייב ז"ל

 ז"למרים בת שמואל 
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העלון גם לרפואה 
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ציונה שושנה בת 

 הי"וחנה ֵבמּון 
 

. 052-7675933  להקדיש את העלון לרפואה או לעילוי נשמת בטל'לתרום וניתן 
וכן ניתן לשלוח הערות/הארות ולקבל את העלון במייל  

tora.haim@gmail.com 
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

יוסף מנחם בן 

 ז"ל   אהרן

ֶלן בת  ֶמַנַנה ַמדְּ
 ז"ל מנטה

 לבית משפחת מימון
 ת. נ. צ. ב. ה.

 הילדותהעלון גם לרפואת 

טליה אסתר בת 
  הי"ואלינור 

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן 

 רהבמהלרפואה שלימה 

העלון גם לרפואה 

 שלימה של הילדה

יעל בת שירה 
 הי"ו אֹושרת

שה' יתברך יחלים 
וירפא אותה מכל חולי 
ותגדל מתוך בריאות 

 איתנה וטובה

 העלון גם להצלחת 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה
 משפחתהבני וכל 

אהעלון גם לעילוי נשמת  ש  ל חּומְּ ס  יז ַמרְּ נ   ז"ל   יהודה בן ד 

 נפטר בי"ט במרחשון תשפ"א       ת. נ. צ. ב. ה.

אך ורק לקדש את שמו של ה' יתברך בעולם על לקוראים היקרים! מטרת עלון זה היא 
לכל בירור ושאלה לגבי העלון ניתן ידי שכל יהודי ירגיש את מתיקות התורה ומצוותיה. 

 ליצור קשר בטלפון או במייל שבצד. תזכו למצוות והצלחה בכל מכל כל!
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 להצלחת

שירה אושרת 

 הי"ובת מסעודה 
 

 לעילוי נפש רוח

 נשמה של ו
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ר ה   ז"ל גֹובְּ

 צ.ב.ה. ת.נ
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