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 "ה בן תורהשלא הימפני " 
 ומתוכה, ביפתח הגלעדי, רוב שיעורנו הפעם יעסוק בהפטרה

גם קצת לפרשה. החיבור של ההפטרה לפרשה אי"ה נכנס 

הוא פשוט, ובולט אולי יותר מכל קשר אחר שבין פרשה 

על הפרשה, על  הפטרה ממש חוזריםבחלקים להפטרה. 

אף ממשיכה ומשלימה את הפרשה היא ו ,החלק האחרון שבה

 בחלקים שלא פורטו בה.

 תמורת שלוםשלום 

פרק י' בספר שופטים מתאר את  נפתח בתזכורת קצרה.

המצב הקשה של עם ישראל מול בני עמון, טרם הגיעו של 

 -יפתח 

ַחר ַיד ה'ַאף  ַוי ִּ ֵרם ב ְּ כ ְּ מְּ ָרֵאל ַוי ִּ ש ְּ יִּ ֵני  ב ְּ ַיד ב ְּ ים ו בְּ ת ִּ ש ְּ לִּ ְּ פ 

ֹון צו  ֶאת .ַעמ  ֹרצְּ ֲעצו  ַויְּ רְּ יא ַוי ִּ ָנה ַההִּ ָ ש   ָרֵאל, ב ַ ש ְּ ֵני יִּ מֶֹנה  ב ְּ ש ְּ

ָנה ֶאת ֵרה ש ָ ל ֶעש ְּ ָ ן כ  ד ֵ רְּ ֵעֶבר ַהי ַ ר ב ְּ ָרֵאל ֲאש ֶ ש ְּ ֵני יִּ ֶאֶרץ  ב ְּ ב ְּ

ָעד לְּ ג ִּ ר ב ַ י ֲאש ֶ ֵני .ָהֱאֹמרִּ רו  בְּ ַעבְּ ֹון ֶאת ַוי ַ ם ַעמ  ֵחם ג ַ ָ ל  הִּ ן לְּ ד ֵ רְּ  ַהי ַ

ֹאד ָרֵאל מְּ ש ְּ יִּ ֶצר לְּ ֵ ם ַות  ָריִּ ֵבית ֶאפְּ ין ו בְּ ָימִּ נְּ בִּ יהו ָדה ו בְּ )שופטים  .ב ִּ

 '(ט-י', ז'

 ו שלההפטרה מתחילה בפרק י"א, והיא מספרת את הבאת

יפתח, את שליחת המלאכים שלו אל מלך בני עמון ואת הנאום 

המבריק שלו. הוא השופט היחיד שמבקש להגיע להסדר 

'שלום תמורת שלום',  ממש אבל לא תמורת כניעה אלא ,שלום

גזלן? 'מה אתה מחפש פה, חתיכת  -והוא אף מוסיף ואומר לו 

  -מצטט את הפרשה שלנו הוא הארץ הזו היא שלי ולא שלך!'. 

אֶמר ל   ֹֹּ֣ אַוי  ָּ֑ח ֹלֹֽ ָ ת  פְּ ר יִּ ה ָאַמֹּ֣ ֹֹּ֖ ח  ֹו כ  ָרֵאל֙ ֶאתָלַקַ֤ ש ְּ ב  יִּ ֶרץ מֹוָא  ֶאֹּ֣

ֶאת ֹון וְּ י ַעמ ֹֽ ֵנֵ֥ ֶלךְּ  .ֶאֶֹּ֖רץ ב ְּ ם ַוי ֵֵּ֨ יִּ ָרָּ֑ צְּ מ ִּ ֲעלֹותָֹּ֣ם מִּ ֹּ֖י ב ַ ל  כ ִּ ָרֵאַ֤ ש ְּ יִּ

֙ר ַעד ב ָ דְּ מ ִּ ה ַים ב ַ ש ָ א ָקֵדֹֽ ֹבֹּ֖ ו ף ַוי ָ ים ֶאלַוי ִּ  .ס  ֹּ֣ ָאכִּ ל ַמלְּ ָרֵאֹּ֣ ש ְּ ח יִּ ַלֹּ֣  ש ְּ

ָרה ב ְּ ר ֶאעְּ ֹום ֵלאֹמֹ֜ א ש ָ  ֶמֶלךְְּ֩ ֱאדֵּ֨ לַֹ֤ ָך וְּ ֶצֶ֗ ַארְּ א בְּ ֹּ֣ ֹום נ ָ ֶלךְּ ֱאד  ַמ֙ע ֶמֹּ֣

ם ֶאל ַגֵּ֨ ש   וְּ ָקֵדֹֽ ָרֵאֹּ֖ל ב ְּ ש ְּ ב יִּ ש ֶ ֵ֥ א ָאָבָּ֑ה ַוי ֵ ֹלֹּ֣ ח וְּ ַלֹּ֖ ב ש ָ ֶלךְּ מֹוָאָ֛ )שם  .ֶמֶ֧

 (י"ז-י"א, ט"ו

ממש ציטוט פסוקים מהפרשה; אחרי מותה של מרים,  זה

אך  ארצומלאכים למלך אדום כדי שיתן לנו לעבור דרך  שלחנו

גם אל מול מלך  עשינו . את אותה פניהאיפשר זאתהוא לא 

גם כאן הקב"ה אומר  .עמון שגם לא מאפשר לנו לעבור בגבולו

אב התורה שני המלכים הללו. לגבי מובלמשה שלא להתגרות 

בהפטרה, יפתח 'משלים' לנו את  אבל כאן ,לא כתבה מה היה

 -התמונה ומספר 

לֶ  ֹּ֣ ָסב ֶאתַוי ֵ ר ַוי ָֹ֜ ב ֶָ֗ דְּ מ ִּ ֶאת ךְּ ב ַ ֶרץ ֱאדֹו֙ם וְּ רֶ  ֶאַ֤ א ֶאֹּ֣ ֹבַ֤ ב ַוי ָ ץ מֹוָא 

ַרח זְּ ִּ מ  חֲ  מִּ י ַ ב ַוֹֽ ֶרץ מֹוָא  ֶאֹּ֣ ֙ לְּ ֶמש  ֹלאש ֵֶּ֨ ֹון וְּ נָּ֑ ֶבר ַארְּ ֵעֹּ֣ ו ן ב ְּ או ֙  נֹּ֖ ָבֵּ֨

ו   בֹּ֣ גְּ בב ִּ ו ל מֹוָאֹֽ בֵ֥ ֹון ג ְּ נֹּ֖ ֵ֥י ַארְּ ב כ ִּ  )שם י"ח( .ל מֹוָא 

בלק בן ציפור יש כאן חידוש שיסביר לנו את הפרשה הבאה; 

מבני ישראל ואנחנו  בלק''פרשת תחילת מלך מואב חושש ב

לא יודעים למה, והנה כאן משלים לנו יפתח ומספר את הסיבה 

 שגם כאן ישראל בקשו ממואב לעבור דרכם.  -

 הכי טוב במזרח התיכוןהנואם 

את ההיסטוריה בישראל שמתאר  יש כאן תיאור של שופט

 ,שלש מאות שנה לאחר שהמאורעות הללו התרחשו

בבהירות גדולה. אל מול האמורי לא היה לנו האיסור שלא ו

לפתוח במלחמה, אך גם כאן לא אנחנו פתחנו במלחמה אלא 

 -דווקא הם, כפי שממשיך לתאר יפתח 

ַלַ֤  ש ְּ ים ֶאלַוי ִּ ָאכִּ  ָרֵאל֙ ַמלְּ ש ְּ לֶ  ח יִּ ֹון ֶמֹֽ יחֵ֥ ֹון  ךְּ סִּ ב ָּ֑ ֶלךְּ ֶחש ְּ י ֶמֹּ֣ ֹּ֖ ָהֱאֹמרִּ

א ַֹ֤ ָרהַוי  ב ְּ ל ַנעְּ ָרֵא  ש ְּ ָךֹּ֖ ַעד ֶמר לֹו֙ יִּ צְּ ַארְּ א בְּ ֵ֥ י נ ָ ֹֽ קֹומִּ ֹלא .מְּ ין  וְּ ֶהֱאמִֵּּ֨

ֹון ֶאת יחַ֤ גְּ  סִּ ר ב ִּ ָרֵאל֙ ֲעֹבֹּ֣ ש ְּ יחֹו֙ן ֶאתיִּ ף סִּ ֱאֹסַ֤ ֹו ַוי ֶ ל ֻבל  ָ ֲחנֹּ֖  כ  י ַ ֹו ַוֹֽ ו  ַעמ  

ם ֶחם עִּ ֹּ֖ ל ָ ָצה ַוי ִּ הְּ ָּ֑ יָ ל ב ְּ ָרֵאֹֽ ש ְּ ן  .יִּ ֵ ת  י ה'ַוי ִּ ל ֶאת ֱאֹלֵהֹֽ ָרֵאֹ֜ ש ְּ ֹון  יִּ יחֶ֧ סִּ

ֶאת ל וְּ ָ ו ם וַ  כ  ָּ֑ כ  ָרֵאֹּ֖ל ַוי ַ ש ְּ ד יִּ ֵ֥ יַ ֹו ב ְּ ָ֛ לַעמ  ָ ל ֵאת כ  ָרֵא  ש ְּ ֙ יִּ יַרש  ֶרץ  י ִּ ֶאֹּ֣

יא ֹֽ ֹּ֖ב ָהָאֵֶ֥רץ ַההִּ י יֹוש ֵ ל .ָהֱאֹמרִּ  ָ ו  ֵאֹּ֖ת כ  ש   ירְּ ֹּ֣ ו   ַוי ִּ בֹּ֣ י ג ְּ ָּ֑ ל ָהֱאֹמרִּ

ַעד נֹו֙ן וְּ ַארְּ ֹ  ַהי ַ  ֵמֹֽ ןב  ַעד ק ו מִּ ֹּ֖ר וְּ ב ָ דְּ ן ַהמ ִּ ֹֽ ד ֵ רְּ   .ַהי ַ

שהלך להתרועע עם אנשים  ,שיפתח, בן אשה זונה רק שנבין

לא יאמן כלפי מלך עמון וקפקים בארץ טוב, נואם כאן נאום מפ

שהוא ראש המזרח התיכון לגבינו באותה תקופה, שבמשך 

ה מצליח לרועץ ולרוצץ אותנו, וכבר מאיים נשמונה עשרה ש

, אפרים ובנימין. המצב בקרב שבטי ישראל שבטי יהודה על

  -הוא מזעזע אבל בואו נראה איך פותח יפתח את נאומו 

ש ְּ  ים ֶאלַוי ִּ ָאכִּ  ֙ח ַמלְּ ָ ת  פְּ ח יִּ י ַלַ֤ ֵנֹֽ ר ַמה ֶמֵֶ֥לךְּ ב ְּ ֹון ֵלאֹמָּ֑ ֹּ֖ ךְּ  ַעמ  י ָוָל  ֹּ֣ ל ִּ

י ֹֽ י כ ִּ ֹֽ צִּ ַארְּ ם ב ְּ ֵחֵ֥ ָ ל  הִּ י לְּ  )שם י"ב( .ָבֵ֥אָת ֵאַלֹּ֖

שנותן אדם שרק  זה נאום מדהים. איזו פתיחה. איזה פאתוס

 -אותו... והוא ממשיך  'לא ספרנו'אתמול בכלל 

 פ"אתש חקת פר' "קש 

  השבתאת יציזמני כניסת ו
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ה  ָָּ֞ ַעת  ֙ ֶאתֱאלֹ  ה'וְּ יש  ל הֹורִּ ָרֵאֶ֗ ש ְּ י יִּ ָרֵאָּ֑ל  ֵהֹּ֣ ש ְּ ֹו יִּ ֹּ֣ י ַעמ  ֵנֹּ֖ ְּ פ  י מִּ ֱאֹמרִּ  ָהֹּ֣

ו   ֹֽנ  יָרש ֶ ֹּ֖ה ת ִּ ָ ַאת  ֹו  .וְּ ֹוש  ֱאֹלֶהֹּ֖יָך אֹותֵ֥ מֵ֥ ָךָ֛ כ ְּ יש ְּ ֹֽ ֶ֧ר יֹורִּ ת ֲאש ֶ א ֵאֹּ֣ ֲהֹלָּ֞

ל ָ ֵאתְ֩ כ  ש  וְּ יָרָּ֑ יש   תִּ ֹ֜ ר הֹורִּ ֹו  ה'ֲאש ֵֶּ֨ ינו  אֹותֵ֥ ֵנֹּ֖ ָ פ  ינו  מִּ ֱאֹלֵהָ֛

ש   יָרֹֽ  כ"ז(-)שם י"ט .נִּ

הדברים שעם ישראל נפלו בו לפני הגיעו של  חדרק נזכר שא

הוא עבודה זרה לכמוש,  ,יפתח, כאשר היו משועבדים לעמון

העבודה הזרה  אלא פחות! ומה הי -אלוהיהם של בני עמון 

 1זהו המולך, דבר שאסור לזלזל בו. -שלו? 

וֹ  ה ֲהטֵ֥ ֶָ֗ ַעת  ןוְּ ק ב ֶ ָלֵ֥ ב ָ ה מִּ  ָ ֹור ֶמֹּ֣  ב טֹו֙ב ַאת  ֹּ֖ פ  ֹוב ָר֙ב צִּ ֶלךְּ מֹוָאָּ֑ב ֲהרֵ֥

ם ם עִּ ל אִּ ָרֵא  ש ְּ ם יִּ ֹֽ ם ב ָ ַחֹּ֖ לְּ ם נִּ ֹחֵ֥ לְּ ֹון  .נִּ ב ֵּ֨ ֶחש ְּ ָרֵאל ב ְּ ש ְּ ֶֹּ֣בת יִּ ש ֶ ב ְּ

עַ  יָה ו בְּ נֹוֶתֹ֜ בְּ ָכלו בִּ יָה ו בְּ נֹוֶתֶ֗ בְּ ֹור ו בִּ עֹּ֣ ֙ר ַעלֶהֹֽ  רְּ י֙ם ֲאש ֶ י  ָערִּ ֵדֹּ֣ יְּ

ש  מֵ  ֹלֵ֥ ֹון ש ְּ נ  אַארְּ ו ַע ֹלֹֽ ַמד ֵ֥ ה ו  ָנָּ֑ ֹות ש ָ יא אֹּ֖ ֹֽ ת ַההִּ ֵעֵ֥ ֹּ֖ם ב ָ ֶ ת  לְּ צ ַ   .הִּ

בעבר הירדן המזרחי  -עמון הוא מלך מה שבעצם אומר יפתח ל

יש שלש מדינות. מואב, עמון והאמורי, כאשר המרכזית 

ין, מואב ועמון הן מדינות לויוהגדולה היא ארצו של האמורי. 

מלך עמון, ורוצה את כל עבר אז מה אתה בא עכשיו, 'קטנות. 

הירדן? אתה בסך הכל מדינה שולית, עם מומצא בלי שום 

 ?'. היסטוריה. על מה אתה בכלל מדבר

 תיכונית-מזרחשיחה 

את הדברים הללו למלך  ונזכור כי יפתח הוא הראשון שאומר

עמון באופן גלוי וישיר. איזו עוצמה. איזו תפיסה של נצח 

. שיחה , הוא אומר לו'אתה שפוי בכלל?' -ישראל, איזו קדושה 

ם עם ישראל לא תיכונית טיפוסית. 'אתה לא מבין שע  -מזרח

 נלחמים?'. 

מעתה נבין את השיקול של מלך עמון להרחיב את המלחמה 

שלו עם ישראל גם כלפי שבט יהודה ובנימין. למרות שמעשה 

פילגש בגבעה והוצאת שבט בנימין מכלל ישראל מופיע בסוף 

עוד , כן ספר שופטים, חז"ל לימדונו שהוא היה הרבה לפני

לפני מעשה יפתח, כלומר אם מלך עמון ילחם עם בנימין 

והוא יודע  -אף אחד משאר השבטים לא יחלצו לעזרתם  ,עכשיו

את זה. אם הוא יבוא להילחם עם שני השבטים המובילים 

זה רגע לפני החיסול הטוטאלי של  -יהודה ובנימין  -בישראל 

ואז בא יפתח ובעוצמה שלא תיאמן אומר את עם ישראל, ח"ו! 

  -המילים הבאות 

א ֙י לֹֹֽ ֹנכִּ ָאֹֽ ט  וְּ ֵֹּ֨ פ  ש ְּ ָּ֑י יִּ ֶחם ב ִּ ֹּ֣ ל ָ הִּ ה לְּ ִָּ֛י ָרָעֹּ֖ ת  ֵ֥ה אִּ ה ֹעש ֶ ָּ֞ ָ ַאת  ךְּ וְּ י ָל  אתִּ ָחָטֹּ֣

ֹון ה' י ַעמ ֹֽ ֵנֵ֥ ֵבֹּ֖ין ב ְּ ל ו  ָרֵא  ש ְּ י יִּ ֵנֹּ֣ ין ב ְּ ֹום ב ֵ ֵֹפ֙ט ַהי    )כ"ז( .ַהש  

בק אישי. אגו. ואם מלך בני עמון כאן הוא כבר הופך את זה למא

הכיר את יפתח שהרי הוא ישב בארץ טוב מעבר לירדן המזרחי, 

הרי שהוא הכיר אותו בתור ראש המאפיה, שסביבו אנשים 

ריקים, ופתאום הוא מדבר אליו בכזה פאתוס, ולכן התגובה 

  -מובנת 

                                                           
 ורק נזכור ברקע את מה שקרה לבסוף עם בת יפתח. אי"ה להלן. 1
להקים בית  –נודר לה' כאשר הוא בורח מעשו שיעקב  והשווה עם נדרו של 2

 .אלוקים

ֹון ֶאל ָּ֑ י ַעמ  ֵנֹּ֣ ֶלךְּ ב ְּ ע ֶמֹּ֖ ַמ  א ש ָ ֹלֹּ֣ ָ   וְּ ת  פְּ י יִּ ֵרֹּ֣ בְּ יוד ִּ ח ֵאָלֹֽ ַלֹּ֖ ֵ֥ר ש ָ . ח ֲאש ֶ

י ַעל ַ֤ הִּ ו ַח  ַות ְּ ֙ח רֹּ֣ ָ ת  פְּ ר ֶאת ה'יִּ ֲעֹבֵ֥ ֶאת ַוי ַ ד וְּ ָעֹּ֖ לְּ ֲעבֹ֙ר  ַהג ִּ י ַ ה ַוֹֽ ֶָּ֑ ַנש   מְּ

ֹון ֶאת י ַעמ ֹֽ ֵנֵ֥ ד ָעַבֹּ֖ר ב ְּ ָע  לְּ ה גִּ ֹּ֣ פ ֵ צְּ מ ִּ ד ו מִּ ָע  לְּ ה גִּ ֹּ֣ פ ֵ צְּ  כ"ט(-)כ"ח .מִּ

הוא עובר תחנה תחנה ומחסל את הנוכחות של בני עמון שם, 

  -וח ה' ששורה עליו. וכאן מגיע החלק הקשה בר

ֶדר לַ ַוי ִּ  ֵ֥ח ֶנָ֛ ָ ת  פְּ ר יִּ ֵּ֨ ם 'ה-ד ַ ֹאַמָּ֑ר אִּ ֵָ֛ן ֶאת ַוי  ת  ֹון ת ִּ י ָנתֵ֥ ֹֽ ָידִּ ֹון ב ְּ ֹּ֖ י ַעמ  ֵנֵ֥ . ב ְּ

ֹום  לֹּ֖ ש ָ ֵ֥י בְּ ו בִּ ש  י ב ְּ ָראתִּ  קְּ ֙י לִּ תֵַ֤י ֵביתִּ לְּ ד ַ א מִּ ר ֵיֵצֹ֜ א ֲאש ֵֶּ֨ ֹוֵצֶ֗ ה ַהי  ֹּ֣ ָהיָ וְּ

ב ְּ  ָהָיה֙ מִּ ֹון וְּ ָּ֑ י ַעמ  ה 'ה-לַ  ֵנֹּ֣ ֹּ֖הו  עֹוָלֹֽ יתִּ ַהֲעלִּ  (ל"א-)ל' .וְּ

, אף אחד לא 'חותך' את בכל הנוסחים מופיעים הפסוקים הללו

כי כנראה היה למסדרי ההפטרה חשוב לציין  הפסוקים הללו

אגב, גם בפרשה שלנו יש נדר  את הנקודה הזו של נדר יפתח.

ענני הכבוד מסתלקים  שנדרו ישראל, אחרי שאהרן מת,

שפחה אחת, ואז ישראל  -ערד מגיע ושובה שבי  והכנעני מלך

ה' שיתן את האויב שמולם -ל דומות מיליםבנודרים ממש 

בידם, והם זוכים לניצחון מופלא על מלך ערד ושם המקום 

  2ה'.-נקבע 'חרמה' על שם ההקדש שהקדישו שם ל

ָָ֛ח ֶאל ת  פְּ ר יִּ ֲעֹבֵ֥ ם  ַוי ַ ֵנֵ֥ ת ְּ ָּ֑ם ַוי ִּ ֶחם ב ָ ֹּ֣ ל ָ הִּ ֹון לְּ ֹּ֖ י ַעמ  ֵנֵ֥ וֹ  ה'ב ְּ ָידֹֽ ֵּ֡ם . ב ְּ ֵ כ  ַוי ַ

ַעד ֹּ֖ה  ֵמֲערֹוֵערְ֩ וְּ ים ַמכ ָ ָרמִּ  ל כ ְּ ַע֙ד ָאֵבֹּ֣ יר וְּ ים עִֶּ֗ ֹּ֣ רִּ ית ֶעש ְּ ֹ֜ נ ִּ ֹוֲאָך֙ מִּ ב 

ל ָרֵאֹֽ ש ְּ י יִּ ֵנֵ֥ י ב ְּ ֵנֹּ֖ ְּ פ  ֹון מִּ י ַעמ   ֵנֹּ֣ עו ֙ ב ְּ נְּ ֹֽ כ ָ ד ַוי ִּ ֹאָּ֑ ה מְּ דֹוָלֹּ֣  ל"ג(-)ל"ב .ג ְּ

 ?אחיםמלחמת מפחד ממי 

מסתיימת ההפטרה, ולפני שניכנס לשאלות הקשות צריך כאן 

הוא לא רק נודר כאן ועומד להקריב את בתו אלא  -להבין 

 -שלאחר מכן, בפרק י"ב, מופיעה תקרית מזעזעת 

 ָ ת  רְּ ו ַע ָעַבֹּ֣ ח ַמד ֹּ֣ ָֹ֜ ת  פְּ יִּ ו  לְּ רֵּ֨ ֹוָנה ַוי ֹאמְּ ר ָצפָּ֑ ֲעֹבֹּ֖ י ַ ם ַוֹֽ יִּ ַר  יש  ֶאפְּ ֹּ֣ ֵע֙ק אִּ צ ָ ַוי ִּ

ם ב ִּ  ֵחֹּ֣ ָ ל  הִּ ֵנילְּ ף  בְּ ֹרֵ֥ ש ְּ ָךָ֕ נִּ יתְּ ךְּ ב ֵ  ָ מ  ֶכת עִּ אָת֙ ָלֶלֹּ֣ א ָקָר֙ ָל֙נו ֙ ֹלַ֤ ֹון וְּ ֶ֗ ַעמ 

ש   ֵאֹֽ יָך ב ָ  )שם, י"ב, א'( .ָעֶלֹּ֖

שבט מנשה, ואם מהינו ממשפחת גלעד, י שיפתח מאד הגיונ

אפרים אלו האחים הישירים שלו. מלך בני עמון איים על  -כן 

ובמערב על  שהעבר הירדן המזרחי שם נמצא חצי שבט מנ

יהודה, בנימין ואפרים, ובני אפרים באים אל יפתח בטענות 

 -שהוא לא שיתף אותם בלחימה. עונה להם יפתח 

י ֵנֹֽ ֵ֥י ו בְּ ַעמ ִּ י וְּ ָ֛ י ֲאנִּ יתִּ ָ֛ יב ָהיִּ ֶ֗ יש  רִּ ֹּ֣ ם אִּ ֙ח ֲאֵליֶה  ָ ת  פְּ אֶמר יִּ ַֹ֤ ד  ַוי  ֹאָּ֑ ֹון מְּ ֹּ֖ ַעמ 

א לֹֹֽ ם וְּ ֶכ  ק ֶאתְּ ַעֹּ֣ ם ָוֶאזְּ ָדֹֽ י ָ ֹּ֖י מִּ ֵ֥ם אֹותִּ ֶ ת  עְּ י. הֹוש ַ ֹֽ ה כ ִּ ֶאָּ֞ ֶארְּ ָךֹּ֣  ָוֹֽ ֵאינְּ

כַ  ַ֤י בְּ ש ִּ יָמה ַנפְּ יַע ָוָאש ִֵּּ֨ ָר֙ה ֶאלמֹוש ִֶּ֗ ב ְּ ֶאעְּ ֙י ָוֹֽ ִּ ֵנֵ֥ם  פ  ת ְּ ֹון ַוי ִּ י ַעמ   ֵנֹּ֣  ה'ב ְּ

י ֹֽ ֶחם ב ִּ ֵ֥ ל ָ הִּ ה לְּ ֹּ֖ ֹום ַהז ֶ י ַהי ֵ֥ ֵ֥ם ֵאַלָ֛ יתֶ ה ֲעלִּ ָלָמָּ֞ י וְּ ָּ֑ ָידִּ  ג'(-)שם ב' .ב ְּ

'קראתי לכם ולא באתם', אומר יפתח לבני אפרים, אבל בואו 

 - מזעזעתשלו התגובה כי משך הנראה את ה

֙ח ֶאת ָ ת  פְּ ץ יִּ ַֹ֤ ב  קְּ ל ַוי ִּ ָ ֶחם ֶאת כ  ֹּ֖ ל ָ ד ַוי ִּ ָע  לְּ ֹּ֣י גִּ ש ֵ י  ַאנְּ ש ֵֵּ֨ ו ְ֩ ַאנְּ כ  ם ַוי ַ יִּ ָרָּ֑ ֶאפְּ

ד ֶאת ָעֹ֜ לְּ ֹוךְּ  גִּ תֵ֥ ד ב ְּ ָעָ֕ לְּ ם ג ִּ  ֶ ֙ם ַאת  יִּ ַר֙ י ֶאפְּ יֵטַ֤ לִּ ְּ רו ֙ פ  י ָאמְּ ַ֤ ם כ ִּ יִּ ַרֶ֗ ֶאפְּ

ה ֶֹֽ ַנש   ֹוךְּ מְּ תֵ֥ ם ב ְּ יִּ ַרֹּ֖ ת. ֶאפְּ ד ֶאֹֽ ָעָ֛ לְּ ד ג ִּ ֵֹ֥ כ  לְּ ֶאפְּ  ַוי ִּ ן לְּ ֹּ֖ ד ֵ רְּ ֹות ַהי ַ רֵ֥ ב ְּ ם ַמעְּ יִּ ָרָּ֑

ֹֽי ש ֵ ֹו ַאנְּ רו  לֶ֧ אמְּ ֵֹּ֨ ָרה ַוי  ֙ם ֶאֱעֹב  יִּ ַר֙ י ֶאפְּ יֵטַ֤ לִּ ְּ ו  פ  רָּ֞ י ֹיאמְּ ֹּ֣ ָהָיה כ ִּ ְֹֽֽ֠ ד  וְּ ָעָ֛ לְּ גִּ
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א ר ֹלֹֽ אֶמֹֽ ֵֹ֥ ה ַוי  ָ ֵ֥י ַאֹּ֖ת  ָרתִּ ֶאפְּ רו  לֹוְ֩ ֱאָמר. ַהֹֽ אמְּ ֹֹּ֣ אֶמר  ַוי  ֹֹּ֣ ֶלת ַוי  ֹֹ֜ ב  א ש ִּ ָנֵּ֨

וֹ  ו  אֹות  ֹאֲחזֹּ֣ ן ַוי   ֵ ר כ  ֹּ֣ ַדב ֵ י֙ן לְּ א ָיכִּ ֹלַ֤ ֶלת וְּ ֶֹ֗ ב  ו הו  ֶאל סִּ ָחטֹּ֖ ש ְּ ֹות  ַוי ִּ רֹּ֣ ב ְּ ַמעְּ

ֶלף ם ָאֹֽ יִּ ַנֹּ֖ ים ו ש ְּ ֵ֥ עִּ ב ָ ם ַארְּ יִּ ַר  ֶאפְּ י֙א ֵמֹֽ ת ַההִּ ֵעַ֤ ל ב ָ ָֹּ֞ פ  ן ַוי ִּ ָּ֑ ד ֵ רְּ -)שם ד' .ַהי ַ

 ו'(

אגב, גם  אפילו מזו שהוא נקט נגד בני עמון!תגובה יותר קשה 

היה נס בפרשה שלנו מופיע המקום 'מעברות הירדן', שם 

שווה לנס קריעת ים סוף, וארנון, שמעצום שעשה הקב"ה ב

אבל בהפטרה, מעברות הירדן הוא המקום בו שוחטים אנשי 

גלעד את כל אנשי אפרים שלא יודעים להגות נכון את האות 

וסיום עניינו  . ארבעים ושניים אלף יהודים הם הורגים שם!ש'

 -של יפתח 

ָָ֛ח ֶאת ת  פְּ ט יִּ ֵֹ֥ פ  ש ְּ ים  ַוי ִּ ָּ֑ נִּ ֹּ֣ש  ש ָ ָרֵאֹּ֖ל ש ֵ ש ְּ י יִּ ָעדִּ  לְּ ֙ח ַהג ִּ ָ ת  פְּ ָמת יִּ ַוי ֶָ֗

ד ָעֹֽ לְּ י גִּ ָעֵרֵ֥ ֵבֹּ֖ר ב ְּ ק ָ  )שם ז'( .ַוי ִּ

תמהים על הביטוי 'ויקבר בערי הגלעד' ללא ציון  , אגב,חז"ל

מקום מדויק, ולכן הם מבארים שהוא אכן התפזר בין כל ערי 

חילקו את עצמותיו כדי ש -הגלעד. יש שדרשו זאת לשבח 

שדרשו לגנאי. אבל בואו נחזור אחרים שיהיה זיכרון ויש 

להתחלה וננסה לברר את דמותו של יפתח. איך יתכן שהדמות 

הזו, שהצליחה להרים את עם ישראל מהדיוטות התחתונות 

מעלה את  -ביותר, הרוחניות והלאומיות, ששורה עליו רוח ה' 

אולי הכי מחרידה , בתו לעולה, מנהל מלחמת אחים מחרידה

הרי אין לנדר הזה שום  -? ואגב, מה פירוש הנדר הזה? שיש

אין לאדם  הרי ואין בכל שום צורך להתירו.הלכתי תוקף 

ונדר כזה  -אפשרות לנדור עבור מישהו אחר. נדר זה דבר אישי 

התיר לכת למדוע לא ל -וגם אם הוא כן נדר  בכלל לא תופס.

 את הנדר הזה? 

 מורכבתדמות 

רות ירק י', ונראה את הסתפתחילת הסיפור בלנחזור 

המזעזעות שבדמות הזו של יפתח, וכמדומני שזה קשור מאד 

שם מתואר המצב  לכל מה שאנחנו עוברים בימים האחרונים;

 -הירוד של עם ישראל, שלא היה מותו מעולם בשום פרמטר 

י ה   ֵעיֵנֹּ֣ ֹות ָהַר֮ע ב ְּ ל ַלֲעש ֹּ֣ ָרֵאֶ֗ ש ְּ י יִּ ֵנֹּ֣ פו  ב ְּ ֹּ֣ ֹסִּ ו   'ַוי  דֹּ֣ ַעבְּ ים  ֶאתַוי ַ ֹּ֣ ָעלִּ ַהב ְּ

ֶאת ֶאת וְּ ֹות וְּ רֵּ֡ ָ ת  ֶאת ָהַעש ְּ י ֲאָרםְ֩ וְּ י  ֱאֹלֵהֹּ֣ ת ֱאלֵֹהֹּ֣ ֵאֹּ֣ ֹון וְּ ידֹ֜ י צִּ ֱאלֵֹהֵּ֨

ֵני י בְּ ֵאת֙ ֱאֹלֵהֹּ֣ ב וְּ ו  ֶאת מֹוָאֶ֗ בֵ֥ ַעזְּ ָּ֑ים ַוי ַ ִּ ת  ש ְּ לִּ י פְּ ֵאֹּ֖ת ֱאֹלֵהֹּ֣ ֹון וְּ  ה' ַעמ  

ו הו   א ֲעָבדֹֽ ֹלֵ֥  )י', ו'( .וְּ

של כל עממי  הם עובדים!שונות שבע עבודות זרות שמנו לב? 

 ינםאם הללו מפוזרים בפיזור גאוגרפי והעמיאגב, האזור. 

ממש קרובים אלו לאלו. לא היתה שם השפעה מקומית אלא 

 לעבודה זרה, מכל סוג שהוא!של עם ישראל התמכרות נוראית 

את ה' הם עוזבים. לא היה שם עבודה זרה  -ולעומת זאת 

 כמו שהיה בימי אליהו אלא את הקב"ה הם עזבו! 'בשיתוף'

ַחר ֹֽ ש ְּ  ה'ַאֵ֥ף  ַוי ִּ יִּ ַידָרֵאָּ֑ל ַוֹֽ ב ְּ ֵר֙ם ב ְּ כ ְּ מְּ ֹון י ִּ י ַעמ ֹֽ ֵנֵ֥ ד ב ְּ ֹּ֖ יַ ים ו בְּ ת ִּ  ש ְּ לִּ ְּ  .פ 

 )שם ז'(

                                                           
 הקב"ה עונה להם ישירות, לא דרך נביא או מנהיג!. 3

פלישתים ועמון הם שני האויבים האולטימטיביים של עם 

שאול נלחם בשניהם, וכן דוד נלחם בשניהם. מבחינת  ישראל.

אין בשום מקום נוסף כזו רמה של עבודה זרה, וגם  -עזיבת ה' 

 -זה חסר תקדים תן להם ומבחינת המכה שהקב"ה נ

צו ֙ ֶאת צְּ ֹרֹֽ ו  ַויְּ ֲעצַ֤ רְּ י ִּ ה  ַוֹֽ ֵרֹ֜ ה ֶעש ְּ ֹמֶנֵּ֨ ָּ֑יא ש ְּ ה ַההִּ ָנֹּ֖ ָ ש   ל ב ַ ָרֵא  ש ְּ י יִּ ֵנֹּ֣ ב ְּ

ת ה ֶאֹֽ ָנֶ֗ ל ש ָ ָ י  כ  ֹּ֖ ֶאֵֶ֥רץ ָהֱאֹמרִּ ן ב ְּ ד ֵ  רְּ ֶבר ַהי ַ ֵעֹּ֣ ֙ר ב ְּ ָרֵאל֙ ֲאש ֶ ש ְּ י יִּ ֵנַ֤ ב ְּ

ד ָעֹֽ לְּ ג ִּ ֵ֥ר ב ַ  )שם ח'( .ֲאש ֶ

שקשה לומר אותו. זה מאד קשה רק נגיד כאן בסוגריים דבר 

התיאור של 'וירעצו וירוצצו', אבל יפתח הוא נביא, שורה עליו 

רוח ה' והוא שוחט ארבעים ושנים אלף אחים, זה מזעזע פי 

 כמה! 

 ה"הקבשל  -'ותקצר נפשו' 

 -עכשיו נגיע לעוד דבר מזעזע 

ָרֵאל, ֶאל ש ְּ ֵני יִּ ֲעקו  ב ְּ זְּ נו  ֶאת ֵלאֹמר ָחָטאנו  ָלךְּ  ה' ַוי ִּ י ָעַזבְּ כִּ  וְּ

ֲעֹבד ֶאתֱאלֹ  ים ֵהינו  ַונ ַ ָעלִּ  )ט'( .ַהב ְּ

  -חילים בתהליך של תשובה, אבל המענה של הקב"ה תהם מ

י ֹאֶמר  ָרֵאָּ֑ל ֶאל ה'ַוֵ֥ ש ְּ י יִּ ֵנֹּ֣ ן 3ב ְּ ֙ם ו מִּ יִּ ַר֙ צְּ ִּ מ  א מִּ ן ֲהֹלַ֤ י ו מִּ ֱאֹמרִּ  י  ָהֹּ֣ ֵנֵ֥ ב ְּ

ן ֹון ו מִּ ֹּ֖ ִֹּֽים ַעמ  ת  ש ְּ לִּ ְּ ו  . פ  ֹון ָלֲחצֹּ֖ ֲעָמֵל֙ק ו ָמע  ים ַוֹֽ ַ֤ ידֹונִּ צִּ ֶכָּ֑ם וְּ ֶאתְּ

ם ָדֹֽ י ָ ֶכֹּ֖ם מִּ ֵ֥יָעה ֶאתְּ י ָואֹוש ִּ ו  ֵאַל  ֲעקֹּ֣ צְּ י . ַות ִּ ֶֹּ֣ם אֹותִּ  ת  ֙ם ֲעַזבְּ ֶ ַאת  וְּ

א ים ָלֵכֵ֥ן לֹֹֽ ָּ֑ ים ֲאֵחרִּ ֹּ֣ ו  ֱאֹלהִּ דֹּ֖ ַעבְּ ַ ם ַות  ֶכֹֽ ֵ֥יַע ֶאתְּ הֹוש ִּ יף לְּ ֹּ֖ ו  . אֹוסִּ כֶ֗ לְּ

ֲעקו ֙ ֶאל ֹֽ זַ ֵ֥יעו  לָ  וְּ ה יֹוש ִּ ָ מ  ָּ֑ם ֵהָ֛ ֹּ֖ם ב ָ ֶ ת  ַחרְּ ֵ֥ר ב ְּ ים ֲאש ֶ ֱאֹלהִּ  ת ָהֹּ֣ ֵעֵ֥ ֶכֹּ֖ם ב ְּ

ם ֶכֹֽ  י"ד(-)שם י' .ָצַרתְּ

'לא רוצה לראות  -מר להם ואשיחה בין הקב"ה לבין ישראל ש

 אתכם יותר!'.

ֵני ו  בְּ רֵּ֨ ל ֶאל ַוי ֹאמְּ ָרֵאַ֤ ש ְּ ה 'ה֙  יִּ אנו  ֲעש ֵ ָכל ָחָט  נו  כ ְּ ָֹּ֣ה ָל  ֹוב  ַאת  ֹּ֖ ַהט 

ה ֹֽ ֹום ַהז ֶ א ַהי ֵ֥ נו  ָנֹּ֖ יֵלֵ֥ ךְּ ַהצ ִּ יָך ַאָ֛ ֵעיֶנָּ֑ יר. ב ְּ ֹ֜ סִּ ָכ֙ר  ו  ֶאתַוי ָ ֵ י ַהנ  ֱאֹלֵהַ֤

ו  ֶאת דֹּ֖ ַעבְּ ם ַוי ַ ב ָ  רְּ ק ִּ ל ה' מִּ ָרֵאֹֽ ש ְּ ֲעַמֵ֥ל יִּ ֹו ב ַ ש ֹּ֖ ר ַנפְּ ַצֵ֥ קְּ  ט"ז(-)ט"ו .ַות ִּ

שלהם הקב"ה 'קצרה נפשו' בכך, והעמל למרות כל הניסיונות 

שאני  ,'לא הבנתם מה שאמרתי לכם -אומר להם הוא כאילו 

 כשהיינושזוכרים מבהיל! זה ממש  4לא רוצה לראות אתכם?'.

? 'מקוצר רוח ומעבודה קשה'אל משה במצרים לא שמענו 

בניסיונות התשובה  -עכשיו הקב"ה כביכול קצרה נפשו 

 ובעמל ישראל.

ואת כל זה יפתח הופך! אנחנו אולי לא הכי אוהבים את התנאי 

להיות לא רק לקצין ולהילחם אלא גם  ,שהוא מציב בהתחלה

כבר י בעבר הר -להתמנות לראש, למנהיג, אבל זה מאד מובן 

וגם בהמשך רואים בבירור את היחס  זרקו אותו מעם ישראל.

שהוא מקבל מבני אפרים אחרי שהוא כבר הושיע את ישראל 

'ביתך נשרוף עליך באש'. ככה מדברים אל מי שהושיע את  -

ישראל?! ברור היה לו שככה ימשיכו להתיחס אליו ולכן כבר 

 מראש הוא מנסה למזער את זה ולהתמנות לראש. 

בזכות באר שהכוונה היא שהקב"ה התרכך אמנם הרד"ק מ .ע"פ תנדב"א 4

 .תשובתם
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רוחנית -לאומית-אז נחה עליו רוח ה', ויש לו תודעה היסטוריתו

מופלאה. האם היה עוד מנהיג שפנה ככה למלך בני עמון? 

ככה והקב"ה צריך  דיבר כך למלך בני עמוןאפילו משה רבנו לא 

ה' יש לו -לחזק אותו 'אל תירא אותו'. איזה ביטחון בהיה 

האליל ליפתח. הוא לוקח עם שלפני כמה פסוקים עובד את 

סיר את כל אלהי הנכר, ובא לפני עמון כמוש ומביא אותו לה

"הלא את אשר יורישך כמוש  -בפה מלא ומזלזל באלוהיו 

אליהך אתה תירש"! אז מה קורה פה? איך זה קורה ליפתח 

 !על מה חשבת? -תגיד יפתח, כשנדרת את הנדר 'הענק הזה? 

שתצא  חשבת שזו תהיה פרה או בהמה אחרתאכן אם 

, אז למה לא לומר מיד כשאתה נכנס הביתה על לקראתך

 '.הבהמה הראשונה שתראה 'הרי זו עולה'?

 מוטעה שיקולמתוך טרגדיה 

מפרשים להבין את הרבותי, בואו נראה ניסיון לא יאמן של 

הנקודה הזו. אחרי שדוד מנצח את גוליית, כל בנות ישראל 

כה שאול באלפיו , וכל העם שר לו "הבריקודים יוצאות לקראתו

הוא אומר  ,ודוד ברבבותיו", ואילו אחרי הניצחון הזה של יפתח

שהו יעז לצאת לקראתי, ויהיה זה י'הכל זה הקב"ה. אם מ -

אני אקריב אותו לעולה. הכל  -אפילו מישהו מדלתי ביתי 

הוא באמת התכוון לבני  -אלוקות, זה בכלל לא אני'. זה הזוי 

 ול להיות? ביתו. נו, אז מה קרה? איך יכ

 -א במדרש תנחומא ואני מבקש לקר

 ְּ פ  י, מִּ ָעדִּ לְּ ח ַהג ִּ ָ ת  פְּ יִּ ן ַאת ְּ מֹוֵצא ב ְּ ֵ ֹוָרהנֵ כ  ן ת  ֹא ָהָיה ב ֶ ל  ד  5י ש ֶ ב ֵ אִּ

וֹ  ת  ]הוא היה גנרל ענק, איש צבא דגול והיתה לו תודעה  ֶאת ב ִּ

הוא מצליח להעביר לבני עמון את  .לאומית רוחנית גבוהה מאד

לומר באופן חופשי, הוא משרש מפחד מה שאף אחד מאיתנו 
 . ֵאיָמַתיאבל הוא איננו בן תורה[ -לכמוש מאיתנו את הרצון 

לְּ  -? ]מתי רואים שהוא לא היה בן תורה?[ נ ִּ ָעה ש ֶ ש ָ ם ב ְּ ַחם עִּ

ֹון ֵני ַעמ  ָעה ב ְּ אֹוָתה  ש ָ ָנַדר ב ְּ גֹו',  וְּ ח ֶנֶדר וְּ ָ ת  פְּ ר יִּ ד ַ ֱאַמר: ַוי ִּ נ ֶ ש ֶ

יהו  עֹוָלה יתִּ ַהֲעלִּ ָהָיה ַלה' וְּ גֹו', וְּ ָהָיה ַהי ֹוֵצא וְּ -)שופטים יא, ל וְּ

ן  .לא( ַעס מִּ ַ ָעה ָהָיה ָעָליו כ  אֹוָתה  ש ָ רו ךְּ הו א. ָאַמרב ְּ דֹוש  ב ָ  ַהק ָ

ָמלאִּ  - ]הקב"ה[ יר אֹו ג ָ ֶלב אֹו ֲחזִּ ֶ יתֹו כ  ב ֵ ו  ָיָצא מִּ יב ל  רִּ , ָהָיה ַמקְּ

ָפַני! ן אֹותֹו לְּ ֵ מ  ָכךְּ זִּ ה? לְּ ָ ךְּ ָלמ  ָ ל כ  ָ ֹו. כ  ת  ל  לֹו ב ִּ ָ דו  כ  מְּ לְּ י ִּ ֵדי ש ֶ כ ְּ

ים ָדרִּ נ ְּ ֹהג ָטעו ת ב ַ נְּ ֹא לִּ ל  קֹוָנמֹות, ש ֶ ים וְּ ָדרִּ כֹות נְּ לְּ ים, הִּ רִּ ֹודְּ  ַהנ 

ֹו [!נדרים?הלכות  -]באמת? זה מה שחשוב עכשיו  ת  נ ֵה ב ִּ הִּ . וְּ

ָגָדיו ַוי ֹאֶמר יוֹ  ַרע ֶאת ב ְּ קְּ יִּ אֹותֹו אֹוָתה  וְּ רְּ י כ ִּ הִּ ָראתֹו, ַויְּ קְּ ֵצאת לִּ

ו ב לֹא או ַכל ָלש  י ֶאל ה' וְּ י פִּ יתִּ צִּ ָ י פ  ָאֹנכִּ גֹו', וְּ י וְּ ת ִּ שם ) ֲאָהה  בִּ

הו א אֹוֵמר ֹלא או ַכל וַ  .(.לה-פסוק לד ם, וְּ ָחס ָהָיה ש ָ נְּ ִּ ֲהֹלא פ 

ו ב ]יפתח לפי תפיסתו לא יכול לטעון שזה היה נדר טעות. ?! ָלש 

                                                           
והרי  –וצריך להבין מה רוצה המדרש. אם מדברים על דברים שליליים אצלו  5

אחים הכי קשה. אם הכוונה למה שקרה עם לחמת מהוא עמד פה בראש 
הרי בסוף פיזרו את עצמותיו, ובצדק. ואם מסתכלים על הצד החיובי  –בתו 

הוא הרי משלים את הסיפור שלא מופיע בתורה אצל משה רבנו על הפניה  –
למלך מואב. חז"ל אף אומרים על כך 'יפתח בדורו כשמואל בדורו'. מצד שני 

 .צריך להבין מה קורה פה –הם אומרים 'קל שבקלים' 
מתייוונים אנחנו מדמיינים התבוללות רוחנית, על הכשאנחנו מדברים על  6

אלה שלא אכפת להם מעם ישראל. אבל צריך לדעת שגם נכדיו וניניו של 
יהודה המכבי התחילו להלחם אלו באלו, ואנחנו מדברים על ממלכת 

ויקרא שיפתח מבין שהוא מלך ולכן הוא ספר הרמב"ן מסביר ב

מייצג את עם ישראל כולו, ונדר של מלך איננו נדר של יחיד. 

'וידר ישראל נדר  -מעין הנדר שנדרו ישראל בפרשה שלנו זהו 

ה' אם נתון תתן את העם הזה בידי", שאין אפשרות להתיר -ל

 -נדר מסוג כזה כי זה נדר של ציבור, של מלך. וזה העיוות 

כאשר היא מופיעה בלי  חשובה הזוהלאומיות הזו, התפיסה ה

חילת תלהיות  ה, יכולתורהבלי חכמת ה ,ה'תורה, בלי 'בן תור
ִּ  .6![כל האסונות א פ  ָ דֹול ֶאל  ֵֹהן ג ָ ן כ  דֹול ב ֶ ֵֹהן ג ָ י כ  ָחס ָאַמר, ֲאנִּ נְּ

ֵטי  ֹופְּ י ֹראש  ש  ח ָאַמר, ֲאנִּ ָ ת  פְּ ֵאיךְּ ֵאֵלךְּ ֵאֶצל ַעם ָהָאֶרץ. יִּ וְּ

יל  ִּ פ  ים, ַאש ְּ ינִּ צִּ ָרֵאל ֹראש  ַהק ְּ ש ְּ יֹוט? יִּ ֵאֵלךְּ ֵאֶצל ֶהדְּ י וְּ מִּ ַעצְּ

זה מנוגד לתורה. לא צריך בכלל להתיר  -]בעומק, פנחס אמר 
ָמא.. [נדר כזה ן ָעלְּ א מִּ ת ָ יא ֲעלו בְּ ַדת ַההִּ ֵויהֹון ַאבְּ רְּ ַ ין ת  ב ֵ  מִּ

 ה'( ,בחוקותי ,תנחומאמדרש )

יפתח הלך ושחט את בתו,  -חז"ל אומרים שזה אכן היה בפועל 

אמנם המפרשים הראשונים מנסים לרכך את זה כך ואומרים 

שהוא הזהיר אותה והיא הלכה אל בין ההרים ולעולם לא 

 -האברבנאל אומר  התחתנה.

וכוונתי שמזה למדו אומת אדום לעשות בתי פרישות 

)קליסט"ר( לנשים שיכנסו שמה ולא יצאו משם כל ימיהם 

 , ל"ו(א)אברבנאל, שופטים י" .ולא יראו איש בעוד בחיים חיותם

הפרישות  דהיינו, כל הנצרות המטורפת והמתועבת של

האברבנאל מנסה והמניעה מחיי משפחה, הכל מתחיל פה. 

שלא נחשוב שאם אכן יפתח לא הרג את בתו אלא  לומר לנו

 זה היה יותר טוב.  ,הפריש אותה אל ההרים 'רק'

 בן תורה להיות

 -ויפתח, אבדה אותה עלובה מן העולם מבין שניהם, פנחס 

ו  רו חַ  נ  ֶ מ  ָקה מִּ ל ְּ ַ ת  סְּ ָחס, נִּ נְּ ִּ ָדֶמיָה. פ  בו  ב ְּ ַחי ְּ תְּ ֵניֶהם נִּ ,  ו ש ְּ ֶֹדש  ַהק 

ָעד לְּ ָעֵרי ג ִּ ֵבר ב ְּ ק ָ יב: ַוי ִּ תִּ ן כ ְּ ֵ כ  מֹוָתיו, ש ֶ רו  ַעצְּ ז ְּ ַ פ  תְּ ח, נִּ ָ ת  פְּ )שם  יִּ

ֹוכָ  יב, ז.( ָתה ב  , ָהיְּ ָבה  ָקרְּ ש  לְּ ק ֵ ב ִּ יָון ש ֶ ֵ ֹו כ  ת  ָרה לֹו ב ִּ ָפָניו. ָאמְּ ה לְּ

ש ִּ  - ָך ב ְּ ָראתְּ קְּ י לִּ י, ָיָצאתִּ י?ָאבִּ ֹוֵחט אֹותִּ ה ש  ַאת ָ ָחה וְּ א ש ֶ  מְּ ָ מ 

ֵני  פְּ ין לִּ יבִּ רִּ ָרֵאל ַמקְּ ש ְּ הו  יִּ י ְּ ֹוָרה ש ֶ ת  רו ךְּ הו א ב ַ דֹוש  ב ָ ַתב ַהק ָ ָ כ 

דֹוש   ֹות ָאָדם? ַהק ָ ש  רו ךְּ הו א ַנפְּ ֹוָרה ב ָ ת  יב ב ַ תִּ י ' ֵאין כ ְּ ָאָדם כ ִּ

ֵהָמה ן ַהב ְּ ן ַלה' מִּ ב ָ ם ָקרְּ ֶ כ  יב מִּ רִּ ֵהָמה  - (ויקרא א, ב) 'ַיקְּ ן ַהב ְּ מִּ

ן ֹלא מִּ ֵני ָאָדם?! וְּ ָהָיה ַהי ֹוצֵ  ב ְּ י, וְּ ת ִּ י, ָנַדרְּ ת ִּ : ב ִּ ר ָאַמר ָלה  א ֲאש ֶ

יהו  עֹוָלה.  יתִּ ַהֲעלִּ  היה תוכו-בתוך שהוא]אני משוכנע ֵיֵצא וְּ

לי השבר הזה מייצר את מה שמתרחש עם בני וא .שבור

אפרים, שע"פ חז"ל כל מה שקורה שם זה העונש על הריגת 
ֹוֵדר ָיכֹל. [בתו ל ַהנ  ָ א כ  ָ מ  רֹו?! ש ֶ דְּ ם נִּ ֵ ל  ש ַ ֹא לְּ ל  ָרה  הו א ש ֶ ָאמְּ

חשמונאי ששלטה על השטח הגדול ביותר שהיה לממלכת ישראל אי פעם  
ללו היו חיילים שמסרו את נפשם על הארץ! היתה להם תודעה המתיוונים ה -

הם  -אבל היתה להם מסירות נפש  התחילה להתבלבל,פשוט לאומית, ש
לחמו בגבורה. האם אנחנו מבינים את דברי הרמב"ן הנ"ל? גם הרב קוק 
זצ"ל חוזר על מעין זה בספר 'משפט כהן' שהבלבול של יפתח מתחיל בין 

העצמי שלו לבין  יכשהוא מתחיל לבלבל בין האנ ,'אני המלך'-ה'אני' לבין ה
תפיסתו את עצמו כמלך. כשזה לא מופיע בעדינות של תורה יכול יפתח 

מה אפשר לעשות? זה יצא מפי ואי אפשר ' –לפנות אל בתו ולבכות ולומר לה 
. יחיד יכול לומר שאין משמעות לנדר טעות שלו, יחיד אינו יכול להדיר 'לחזור

 אבל יפתח חשב שהוא מלך, מלכות.  ,ר אין בכך כלוםאחרים ואם הוא נד
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ר ַוֲהֵרי ַיֲעקֹ  -ֵליה   ֵ י ַעש   ן לִּ ֵ ת  ר ת ִּ ל ֲאש ֶ ָ ָאַמר, כ  ַדר וְּ נ ָ ינו  ש ֶ ב ָאבִּ

גוֹ  ר  )בראשית כח, כב(' וְּ ֵנים ָעש ָ רו ךְּ הו א ש ְּ דֹוש  ב ָ ָנַתן לֹו ַהק ָ וְּ

ַהק ָ  יב לְּ רִּ קְּ א הִּ ָ מ  ים, ש ֶ נִּ רו ךְּ הו א ֶאָחד ֵמֶהם?ב ָ ֹלא עֹוד  דֹוש  ב ָ וְּ

ם ָראֹה  ָבאֹות אִּ ֹאַמר, ה' צְּ ֹר ֶנֶדר ַות  ד  ָרה, ַות ִּ ָאמְּ ה, ש ֶ א ַחנ ָ ָ ֶאל 

גוֹ  ֶאה וְּ רְּ ָנה  לִּ  )ש"א א, יא(' ת ִּ יָבה ֶאת ב ְּ רִּ קְּ א הִּ ָ מ  דֹוש  ש ֶ ֵני ַהק ָ פְּ

רו ךְּ הו א?! אתה רוצה, אבא, לקיים את הנדר? תעשה אותי '] ב ָ

'. תהיה מואל, כמו לויבת תורה. תקדיש אותי לתורה, כמו של

 לוחם ללא חת, הבן תורה, יפתח. אתה אולי גנרל גדול, את

אבל אם אתה לא מחובר אפילו הצלחת ושרתה עליך רוח ה' 

 [אתה יכול להיות מנהיג מסוכן, סכנת נפשות! -למשה ותורתו 
ל הַ  ָרה לֹו,כ ָ ה ָאמְּ ֶ ים ָהֵאל  ָברִּ ָרֲאָתה  ד ְּ יָון ש ֶ ֵ . כ  ַמע ָלה  ֹלא ש ָ וְּ

א ש ֶ  ָ מ  ין, ש ֶ ית ד ִּ ֵאֵרד ֵאֶצל ב ֵ י וְּ יֵחנִּ ָרה לֹו: ַהנ ִּ , ָאמְּ ַמע ָלה  ֹא ש ָ ל 

ָכה  ֵאלְּ ים וְּ ם ֳחָדש ִּ ַניִּ י ש ְּ נ ִּ ֶ מ  ה מִּ ֵ פ  ֱאַמר: ַהרְּ נ ֶ ָך. ש ֶ רְּ דְּ נִּ ַתח לְּ ֶ או  פ  צְּ מְּ יִּ

גוֹ  ים וְּ י ַעל ֶהָהרִּ ת ִּ ָיַרדְּ י  )שופטים יא, לז(' וְּ כִּ ָיה, וְּ ַכרְּ י זְּ ָאַמר ַרב ִּ

ים. ֵיש  אָ  ים ֶלָהרִּ ֵני ָאָדם עֹולִּ ים, ַוֲהֹלא ב ְּ ַמהו  ָדם יֹוֵרד ַעל ֶהָהרִּ

ים?  י ַעל ֶהָהרִּ ת ִּ ָיַרדְּ עו   -וְּ מְּ ֱאַמר: ש ִּ נ ֶ ָמה ש ֶ ין, כ ְּ רִּ ֶהדְּ ו  ַסנְּ ֵאל 

יב ה ים ֶאת רִּ ַתח  )מיכה ו, ב(' ָהרִּ ֶ או  פ  ֹלא ָמצְּ ָלם וְּ ָכה ֶאצְּ ָהלְּ

רוֹ  דְּ יר לֹו ֶאת נִּ ַהת ִּ ח לְּ ָ ת  פְּ יִּ יך זה יכול להיות שלא מצאו לו ]א לְּ

אפשרות להתיר, הרי זה הנדר שהכי קל להתיר, כפי שראינו? 
ם. [-אלא  ָריִּ ֶבט ֶאפְּ ֵ ש   ַחט מִּ ָ ש   ֲעֹון אֹוָתן ש ֶ  ()תנחומא שם ב ַ

צב הלאומי שלנו, זה זה האדם שלפני רגע הפך את כל המ

הוא זה  -רוח ה' אצלו , זה שהכל היה יםרשכבש עשרים ע

לפי  בתו לעולה כדי להיות בביטול האגושהיה מוכן להקריב את 

תפיסתו, כדי שלא יצאו לפניו בתופים ומחולות. מאיפה 

  בן תורה... -הבלבול הזה? איך זה יכול להיות? 

 המתוך חיבור לתוררק  - צלחהה

ורה. ייתכן שהם היו גנרלים, תלא בני  -זה מה שהיו המתיוונים 

בינו את שהיו עם הרעיונות הנשגבים ביותר, אבל הם לא ה

המשמעות של להיות מחוברים לתורה. וכך יפתח, הענק שאין 

מגיע לטרגדיה הנוראה מכולם שאין  כמותו בכל ספר שופטים,

 -והמדרש ממשיך  לה אח ורע במקרא כולו.

ָעָליו הו א אֹוֵמר ֵאין ָלֶחם וְּ ים ָמָטר סֹוֵחף וְּ ל ִּ ק ד ַ עֹש ֵ ֶבר ָרש  וְּ  ג ֶ

ים' .משלי כח, ג() ל ִּ ק ד ַ ֹעש ֵ ֶבר ָרש  וְּ ָהָיה ָרש  'ג ֶ ח, ש ֶ ָ ת  פְּ , ֶזה יִּ

ת   ל ש ִּ ב ַ רו פֹו ש ֶ גְּ ָמה.ֹוָרה כ ִּ   קְּ

ים לרגל את לגפר שמשה שולח מרעי של פרשתנו מסובשבי

. זה אותו )במדבר כ"א, ל"ב( יעזר וכתוב שם 'וילכדו את בנותיה'

כעת חוזר ושולח ה ששלח לפני ארבעים שנה מרגלים, ומש

אך הפעם הם עושים גם משהו שמשה לא ציווה שוב, מרגלים 

זה בכלל לא תפקיד המרגלים הרי ללכוד את בנותיה.  -אותם 

בטוחים " –הם אנשי מודיעין. אומר שם רש"י  ?!ללכוד ערים

זה  - . אנחנו שומעים?"םאנו בכח תפלתו של משה להלח

הסיפור. גם המעפילים שרצו לעלות אל הארץ אחרי חטא 

אבל הם  -המרגלים, שמסרו את נפשם על כך והיו גנרלים 

ה הקשה עם מלחי משה וארון ברית ה'. זו היתה המהלכו בל

ה בעם ישראל משך שלושים ושמונה טראומל שגרמההעמלקי 

ובא, עד ששמע הכנעני מלך ערד, שהיה עמלק מחופש,  ,שנה

"אם נתון תתן את העם זה בידי  -וישראל נדר לה' נדר 

והחרמתי את עריהם". ויפתח נדר נדר באותם מילים אבל הוא 

לא הבין שבן תורה יודע שהבת שלך היא סיפור אישי 

 קריבת בסוףשאתה ושכשאתה תהפוך את הכל למלכות, הרי 

אף . ומזה יכולה , כיון שאתה לא בן תורהאת כל מה שיצרת

ושנים אלף איש שנהרגו  םארבעי -להתפתח מלחמת אחים 

והיא תהיה זו שתגרום לך לא להתיר את הנדר הפשוט, כי  ,בה

 ,אין שום סברה להתיר אותו כי על כל שאלה שלא נשאל

'ברור שהוא היה מוכן להרוג. כי המציאות  -התשובה תהיה 

בן תורה הוא מי שגם אם הוא מלך  .לא בן תורה .'השתנתה

מחובר למשה אמת שהוא הוא חייב לעבוד על המידות שלו, 

 ותורתו אמת. 

 -ומסיים המדרש 

ֱאַמר:  נ ֶ ים, ש ֶ ל ִּ ק ֶאת ַהד ַ ָהָיה ֹעש ֵ ֶֹלת 'ש ֶ ב  רו  לֹו ֱאֹמר ָנא ש ִּ ַוי ֹאמְּ

ןַוי ֹאֶמר סִּ  ֵ ר כ  ַדב ֵ ין לְּ ֹלא ָיכִּ ֶֹלת וְּ ֹוֲחָטן.  ו()שופטים יב,  'ב  ָהָיה ש  וְּ

, ָמָטר סוֹ  יָכךְּ פִּ רֹו, לְּ דְּ יר ֶאת נִּ ת ִּ י ַ י ש ֶ ָהָיה לֹו מִּ ֵאין ֶלֶחם, ש ֶ ֵחף וְּ

דֹוש  ב ָ  ים ַהק ָ ֶהֱעלִּ ֵאין ֶלֶחם, ש ֶ א וְּ ָ  רו ךְּ הו א ֵמֶהם ֶאת ַהֲהָלָכהֶאל 

חָ  רֹו. ָעָלה ו ש ְּ דְּ יר לֹו ֶאת נִּ ַהת ִּ חֹו לְּ תְּ ִּ או  פ  צְּ מְּ ֹא יִּ ל  רו ַח ש ֶ . וְּ ָטה 

ֶֹדש  ֹצַוַחת  יתִּ  -ַהק  ֹות ָהיִּ ָפש  ָפַנינְּ יב לְּ רִּ קְּ ַ ת  ר לֹא  ,י רֹוֶצה ש ֶ ֲאש ֶ

י ב ִּ ָתה ַעל לִּ ֹלא ָעלְּ י וְּ ת ִּ רְּ ב ַ ֹלא ד ִּ י וְּ יתִּ ו ִּ ר  ()ירמיה יט, ה ?!צִּ ֲאש ֶ

י לֹו,  ת ִּ א ָאַמרְּ ָ נֹו, ֶאל  ֹחט ֶאת ב ְּ ש ְּ י ִּ ָרָהם ש ֶ ַאבְּ י לְּ יתִּ ו ִּ ַאל 'ֹלא צִּ

ךָ  ַלח ָידְּ ש ְּ ]כוונת המדרש היא שיפתח בעיני  (בראשית כב, יב( 'ת ִּ

רוחו, בדימיונות שלו שעוברים מקדושה לטירוף, רואה את 

לעומתו עצמו כממשיכו של אברהם אבינו בעקדת יצחק. ו

לומר לנו 'אל  הואקדה כל עניינה של הע הרי -רוה"ק אומרת 

תגיע עד למקום שאתה נותן בו הכל ואז אני,  תשלח ידך',

את זה תגדל לתורה. תתן את הכל מתוך  -אומר לך  ,הקב"ה
ָכל  ,תורה ואז תמיד תוכל למצוא פתח להתיר[ יַע לְּ הֹודִּ לְּ

י,  נ ִּ ֶ מ  ידֹו מִּ חִּ ךְּ ֶאת יְּ ֹא ָחש ַ ל  ָרָהם, ש ֶ ל ַאבְּ תֹו ש ֶ ב ָ ֹות חִּ ָהֻאמ 

לֹא ד ִּ  אֹו. וְּ ֹורְּ צֹון ב  ֹות רְּ וֹ ַלֲעש  ת  יב ֶאת ב ִּ רִּ ַהקְּ ח לְּ ָ ת  פְּ יִּ י לְּ ת ִּ רְּ  .ב ַ

 )שם(.

אין לנו זמן להיכנס ו בכל כך הרבה דבריםפרשת יפתח עוסקת 

 סיפורוב לנו כעת די –לכל הממשקים שבין הפרשה להפטרה 

של יפתח, ומספיק בימים שאנו מצויים בהם להכיר בחובה 

הזו, מה קורה כשהדבר הכי גדול, גם אם הוא בביטול הגדול 

 ביותר, לא מצליח לחבר את הכל אל התורה. 

 מזויפתלאומיות 

ור בקטע קצר מאגרת מופלאה אני מבקש לסיים את השיע

יהודי לבשנת תרס"ח  מרן הרב קוק זצ"לשכותב )אגרת קמ"ד( 

רבה של קהילת , ר הירשבחו"ל, מתלמידיו של הרש"

אלקים 'נזיר  - פה את הרב הירשמכנה פרקנפורט. הרב קוק 

ערב'. תואר נדיר. היהודי הזה מהמרומם אשר הציל את יהדות 

בדבר שמועות על המושבה החדשה  שאלהשולח אל הרב קוק 

הרב קוק אומר חילולי שבת וכו'. לכאורה פתח תקווה שיש שם 

דק את העניינים והפתרון הוא שאתם, תלמידי הרב לו שהוא ב

 את אותו יהודיהיר תבואו מהר לארץ ישראל. הוא גם מז ,הירש

גם אומר לו שזה מה שייצור לנו את האפשרות לייצר ו מלאחר,

ים הישיבה שצריך להק פה מערכת חינוכית, הוא מדבר על
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ת מוקמת בשיטה של הרב יבת להיויביישוב החדש, שהיא ח

, על אף שהיא מקיפה את כל כי השיטה הזו הירש דווקא,

אחרי שהרב מפרט כל כולה מחוברת לתורה.  הלימוד והעולם,

הוא מדבר על מה קורה כאשר לאומיות  ,וכו' את החשיבות

  –מופיעה בלי תורה 

של התחלת התפתחות היישוב,  נעזוב את שעת הכושר אם"

ו בואוהחלישות הגופנית והרוחנית וחסרון אמצעי המלחמה י

]אלו הציבור החרדי  ישראלעד מרום קיצם אצל שלומי אמוני 

, ואתם [, שהיו מעטים שבמעטים מהבאים לשבת בארץשל אז

והיד  ,ייחלשוהם  -חביבים לא תבואו לתת בתוכה תורה 

ין זכר כי הגויים, בארהרמה המחומשת בהפקרות בד

המחפה את חרסיה בסיגים של  ,לקדושת ישראל באמת

 ,לאומיות מזויפת, בגרגירים של היסטוריה ושל חיבת השפה

מקום שהפנים המלבישה את החיים צורה ישראלית מבחוץ ב

, אשר זה עומד להיות נהפך למשחית כולו הוא אינו יהודי

נאת ישראל ן בעצמה לשתהפך גם כזאת  בסוףול ,ולמפלצת

, ]כוונתו, כאשר כבר נוכחנו על פי הניסיון וארץ ישראל

להורדוס שהחריב את ממלכת  ע"פ הרצי"ה בנו זצ"ל,
היד הטמאה הזו אם היא תתגבר הרי שאין די  .חשמונאי[

  ."באר את גודל האסון

 

 

 נויייתן למוט רגללא 

  – , כך גם כאןוכמו שהרב זצ"ל תמיד מסיים

ל חרד בדבר שכוה' בטחנו שלא ייתן למוט רגלינו -אבל ב"

בישועת עמו יעמוד על דגלנו, ונתחיל לייסד ה' וכל חפץ 

אך ורק  פינת יקרת ולייסד בציון את היישוב החדש בציון

זו המחוברת עם ששון החיים  על בסיס טהרת האמונה,

ודרישת משאלותיהם הצודקות של החיים והיה ה' עמנו 

 .לקומם הריסות עמנו לדור דורים"

 םלכולנו את הקריאה שאנחנו צריכיבעצם הוא קורא לכותב ו

  – לקרא לעצמנו היום

שים נא ידך עמנו ובוא בראש כל חלוץ וימין ה' ועתה 

 ...והנני חותם רוממה.

הוא  ,שהוא כל הסיפור של ההפטרה ,בן תורה. החיבור הזה

ן בה יראה את זה יבעומקו גם כל הסיפור של הפרשה. מי שיעי

ה מתחילתה, מהכח להיטהר מטומאת בכל פרט ופרט ב

 ובנותיה, בהפיכת כל מהיעזר לכידת ב -המתים ועד לסיום 

עם ישראל יושב רגוע כש -שקורה בירדן ובניסיון הבא במדבר 

להיות כשאנחנו מפסיקים  לקרותיכול מה , אך בערבות מואב

 אי"ה בפרשה הבאה. ,זהעל  –בן תורה 
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