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 הרקע

איתור  -הוספה לציר הדמויות תולע ויאיר:  ה:-א

מם, שבטם, פרט מרכזי, ש :הפרטים על שני השופטים

  .מספר השנים

הדרדרות לכדי סוגים רבים של עבודה  – החטא טז: -ו

שעבוד קשה לפלשתים ולבני  – העונשו )פס' ו( זרה 

 כיםסמוהלשבטים  בני עמוןתחילה הציקו עמון. 

ְרֲעצּו ַוְיֹרְצצּו –לגבולם  ֵאל ֲאֶשר -..ֶאת כָּל "ַויִּ ְשרָּ ְבֵני יִּ

: תוככי הארץואחר כך פלשו אל  )ח( ְבֵעֶבר ַהַיְרֵדן .."

ה  יהּודָּ ֵחם ַגם בִּ לָּ "ַוַיַעְברּו ְבֵני ַעּמֹון ֶאת ַהַיְרֵדן ְלהִּ

ֵאל ְמֹאד"  ְשרָּ ם ַוֵתֶצר ְליִּ יִּ ין ּוְבֵבית ֶאְפרָּ ְניָּמִּ ; אז )ט(ּוְבבִּ

ֵאל ֶאל ה' ֵלאֹמר: - הזעקהבאה  ְשרָּ ְזֲעקּו ְבֵני יִּ אנּו  ַויִּ טָּ חָּ

ַזְבנּו ֶאת א   י עָּ ְך ְוכִּ  ֹלֵהינּו"!-לָּ

הרי ה' עמד להם בעבר  –התוכחה הקשה טז:-יא

י  –והושיעם מלוחציהם וכנגד זה  "ְוַאֶתם ֲעַזְבֶתם אֹותִּ

יַע ֶאְתֶכם יף ְלהֹושִּ ֵכן לֹא אֹוסִּ ים לָּ ים ֲאֵחרִּ ֹלהִּ  ,ַוַתַעְבדּו א 

ים ֲאֶשר ְבַחְרֶתם"!  ֹלהִּ א  ועדיין, יד( -)יגְלכּו ְוַזֲעקּו ֶאל הָּ

ועוזבים את צרתם, בעת לה'  זועקיםכיוון שישראל 

העבודה זרה, גוברים רחמי ה', שאינו יכול לראות 

ֵאל"  -בסבלם ְשרָּ ְקַצר ַנְפשֹו ַבֲעַמל יִּ  )טז("ַותִּ

ההערכות למערכה: בני עמון נזעקים למערכה יח: -יז

במצפה, כנגדם וחונים בגלעד, בני ישראל נאספים 

העיר הראשון הוא חמור קטן,  )פס' ד( ָלֶהם"  "ֹרְכִבים ַעל ְשֹלִשים ֲעָיִרים ּוְשֹלִשים ֲעָיִרים

נקראת: "לשון נופל על התופעה של שימוש בצמידות במילים דומות . עיר מגורים –והשני 

 .לשון"

של עבודה זרה נמנים בפסוק ו )אפשר לבקש מהתלמידים לאתר כמה(, סוגים  )!(שבעה

ובסוף אותו פסוק כתוב: "ויעזבו את ה'". גם רש"י וגם רד"ק מעירים: שאפילו לא עבדוהו 

  זוהי הדרדרות קשה לבני ישראל. בשיתוף עם השבעה, אלא עזבוהו לגמרי.

וארץ עמון, את מיקומה של המצפה  -את המיקום של המשעבד בפרקנוה להראות במפ

משני עברי  -)מצפה גלעד( , וכן ואת שני השלבים של הלחץ העמוני על ישראל הגלעד 

 הירדן.

לשיקול דעת המורה לדון במהפך , כב( גאיכה )ָתְמנּו ִכי לֹא ָכלּו ַרֲחָמיו" -"ַחְסֵדי ה' ִכי לֹא

להושיע את ישראל בשל  לא יוסיףיד הקב"ה מכריז כי -טז. בפסוקים יג-יגהמתרחש בפסוקים 

והנה בפסוק טז כתוב "ותקצר נפשו בעמל  ו בעבר,טובתלוההתכחשות  שלהם, כפיות הטובה

מבני עמון. הא כיצד? משום שדלתי התשובה  תיאור ההצלהישראל" ומכאן ואילך מתחיל 

ות המת...כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה". והרחמים לא ננעלות לעולם, "כי לא תחפץ במ

שדווקא "נעילת הדלת" יכולה להיות זו שמעוררת את הלב לחזרה  תמכאן אפשר לראו

 בתשובה, ועוד: שרחמי האב על בנו, ולפעמים גוברת אהבתו, ואינו יכול לראות בסבל הבן

 על אף שלא מגיע לו מצד הדין. ,ומקרבו

ד"! נשוחח עם  "המכרז" ְלעָּ ְהֶיה ְלרֹאש ְלֹכל ֹיְשֵבי גִּ ְבֵני ַעּמֹון יִּ ֵחם בִּ לָּ יש ֲאֶשר יֵָּחל ְלהִּ אִּ י הָּ "מִּ

רעעו", "וירצצו", "ותצר לישראל מאד". "וי -לחץ כבד –התלמידים על הקריאה הזו. מצד אחד 

מאד את שרי בני עמון כבר פלשו לשטחי בנימין ואפרים. כנראה שהכינוס כעת בגלעד מפחיד 

מי שיבוא  כלהקריאה: יוצאת אז . מערכההאת  מי שיוביל מנהיג. אין אין – צד שניהגלעד. מ



; נוסח הקריאה של למלחמה מבלי שיש להם מנהיג

ְבֵני ַעּמֹון שרי גלעד ֵחם בִּ לָּ יש, ֲאֶשר יֵָּחל ְלהִּ אִּ י הָּ : "מִּ

ד"! ְלעָּ ְהֶיה ְלרֹאש ְלֹכל ֹיְשֵבי גִּ  יִּ

ויוביל אותנו בקרב, נעמיד אותו בראשנו! מה זה אומר על המצב הלאומי? ומה אם יבוא אדם 

 .יוביל אותנו לפרק הבא דיון זהשאינו ראוי, או שהם לא כל כך אוהבים? 

 לנסח בלשונם את מודעת הקריאה של זקני גלעד. התלמידים יכולים 
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 המלחמה

ל" ; תכונתו  – ג: יפתח-א בֹור ַחיִּ  בעבר גורשיפתח "גִּ

 –על ידי אחיו )מאב( לבל יהיה עימם ולבל ינחל עימם 

ְנַחל ְבֵבית לֹא" ה"!-תִּ תָּ ה ַאֶחֶרת אָּ שָּ י ֶבן אִּ ינּו כִּ בִּ  ; אָּ

יפתח בורח מפני אחיו ובמקום מושבו מצטרפים אליו 

ים" ים ֵריקִּ   ."ֲאנָּשִּ

ים"( מתרחשים יא: המינוי -ד יָּמִּ י מִּ כעבור זמן רב )"ַוְיהִּ

המאורעות שבפרקנו וזקני גלעד פונים אל יפתח ; 

ְבֵני  –איתור ההצעה  ה, בִּ ֲחמָּ לָּ ין ְונִּ צִּ נּו ְלקָּ ה לָּ יתָּ יִּ "ְלכָּה ְוהָּ

י" –יפתח  ַעּמֹון", ותגובת  ֲהלֹא ַאֶתם ְשֵנאֶתם אֹותִּ

י.." , הזקנים פונים בשנית ומביע בִּ ֵבית אָּ י מִּ ְרשּונִּ ם יַוְתגָּ

נּו,  –את נכונותם לקבל את יפתח כמנהיגם  ּמָּ ַלְכתָּ עִּ "ְוהָּ

ְבֵני ַעּמֹון ְלַחְמתָּ בִּ ד ְונִּ ְלעָּ נּו ְלרֹאש ְלֹכל ֹיְשֵבי גִּ יתָּ לָּ יִּ " ; ְוהָּ

ר עם השליחים למחנה ישראל וחוז יפתח נענה 

ין". ,במצפה צִּ   ומתמנה שם ל"רֹאש ּוְלקָּ

: השליחות הראשונהלפני המערכה.  ההידברות: יג-יב

 -איתור דבר השליחות ובו הצהרת הבעלות על הגלעד 

ֵחם  לָּ אתָּ ֵאַלי ְלהִּ י בָּ ְך כִּ י וָּלָּ י"ַמה לִּ " ותשובת מלך ְבַאְרצִּ

ֵאל  ְשרָּ ַקח יִּ יֶאת עמון: "לָּ ה  ַאְרצִּ ם... ְוַעתָּ ְצַריִּ ּמִּ ַבֲעלֹותֹו מִּ

לֹום" ה ֶאְתֶהן ְבשָּ יבָּ שִּ   .הָּ

ישראל כלל  כי עם : יפתח טועןהשליחות השניהכז: -יד

במואב כשעלה ממצרים, אלא אדרבה, עקף  לא נלחם

י  –את מואב מבלי להילחם בו  ב כִּ ְגבּול מֹואָּ אּו בִּ "ְולֹא בָּ

ב", אל  –א שהותקפו על ידי מלך אחר ַאְרנֹון ְגבּול מֹואָּ

במצודת דוד פירש: "חסו על כבוד אביהם "לֹא ִתְנַחל ְבֵבית ָאִבינּו ִכי ֶבן ִאָשה ַאֶחֶרת ָאָתה" 

או שהיה  –ם הרד"ק פירש בשני אופנים שונים את הביטוי שבפסוקנו ולא זכרו שם זונה", אול

נשא אשה משבט אחר,  או שגלעד)אשה שחיה עם בעלה ללא כתובה וללא קידושין(, "בן פילגש" 

"לא תנחל בבית אבינו  –והיו קוראים לה "פונדקיתא" משום שהיא משבט אחר, וזה הפירוש 

 כי בן אשה אחרת אתה".

ין" קצין הוא  הצעתםראש וקצין  צִּ נּו ְלקָּ ה לָּ יתָּ יִּ הראשונה של זקני גלעד ליפתח היא "ְלכָּה ְוהָּ

על ומלחמה, צדדית. יפתח יציל את העם ב-עזרה חד . בקשה זו  היאקרבהמנהיג בשדה ה

י..וכך משיב יפתח: " ֶכם"?! ֲהלֹא ַאֶתם ְשֵנאֶתם אֹותִּ ה ַכֲאֶשר ַצר לָּ אֶתם ֵאַלי ַעתָּ  ַמדּוַע בָּ

ה "גירסה המלאה" כפי שהוכרזה במצפה גלעדמציעים הזקנים את ה במענה לכך, ֵכן ַעתָּ : "לָּ

נּו ל ...ַשְבנּו ֵאֶליָך יתָּ לָּ יִּ ְבֵני ַעּמֹון ְוהָּ ְלַחְמתָּ בִּ ד ְרֹאשְונִּ ְלעָּ ". ה"ראש" הוא המנהיג ְלֹכל ֹיְשֵבי גִּ

י המדיני הקבוע, ולא רק קצין צבאי. יפתח מחדד תנאי זה וקובע  ֹנכִּ כי אם ינצח במערכה "אָּ

ֶכם לְ  ", וזקני גלעד מקבלים את התנאי בלשון שבועה. בסופו של דבר בבוא יפתח רֹאשֶאְהֶיה לָּ

ם אֹותֹו ֲעֵליֶהם  עָּ ימּו הָּ  ".ְלרֹאש ּוְלָקִציןלמצפה נאמר "ַויָּשִּ

 יא, ויש בה כדי להמחיש את-אבחנה זו מסבירה את אריכות הדברים במעמד שבפסוקים ד

 הקושי שבקבלתו של יפתח כמנהיג.

נצחונו אפשר לבקש מהתלמידים לזהות את הביטויים בכתוב המעידים על  נצחונו של יפתח

ח ֶאל -. המלחמה עוברת לשטח עמון 1: המוחלט ְפתָּ ַבר ְבֵני ַעּמֹון", "ַוַיֲעֹבר יִּ ד עָּ ְלעָּ ְצֵפה גִּ ּמִּ  "ּומִּ

ם"  ֶחם בָּ לָּ ְתֵנם וכה לנצחון גדול: יפתח ז. 2ְבֵני ַעּמֹון ְלהִּ ְנעּו ה' "ַויִּ כָּ ה ְמֹאד", "ַויִּ ְביָּדֹו", "ַמכָּה ְגדֹולָּ

ֵבל  . יפתח כובש ערים רבות: "ַוַיֵכם ֵמֲערֹוֵער ְוַעד3ְבֵני ַעּמֹון"  יר ְוַעד אָּ ים עִּ ית ֶעְשרִּ נִּ ֹבֲאָך מִּ

ים" מִּ   .ְכרָּ

דרכם של בני אדם לנדור נדרים בשעת צרה והתרגשות, אולם  יפתח נדר "שלא כהוגן"  הנדר

בודאי שלא העלה על דעתו . . הוא טעה במחשבתו ונלכד בנדרו)תנחומא בחקתי, תענית ה.(

. נוכל לקרוא/להמחיז את צעקותיו של יפתח כאשר הדבר בבתו לקיים את נדרושיצטרך 



ֵתן ה'   ווכבש –סיחון  ממנו את ארצו בעזרת הקב"ה: "ַויִּ

ֵאל -א   ְשרָּ יַרש יִּ ל ַעּמֹו .. ַויִּ יחֹון ְוֶאת כָּ ֵאל ֶאת סִּ ְשרָּ ֹלֵהי יִּ

י", ועוד-ֵאת כָּל ֹמרִּ א  למואבים תה טענה אילו הי ,ֶאֶרץ הָּ

 אחרכעת לולא  להילחם על טענתם אז, היו צריכים

נָּה"! "  ְשֹלש ֵמאֹות שָּ

"רּוַח ה'" שורה על יפתח ; והנדר  לג: המלחמה-כט

יפתח עובר על ארץ בני עמון ומכה את עמון "ַמכָּה 

ה ְמֹאד" ; בדרכו למערכה נדר יפתח נדר לפני  ְגדֹולָּ

י "הקב"ה:  אתִּ ְקרָּ י לִּ ַדְלֵתי ֵביתִּ יָּה ַהיֹוֵצא ֲאֶשר ֵיֵצא מִּ ְוהָּ

ה". יהּו ֹעלָּ יתִּ יָּה לה' ְוַהֲעלִּ ְבֵני ַעּמֹון ְוהָּ לֹום מִּ י ְבשָּ  ְבשּובִּ

י"! "הַ  תִּ ּה"! "בִּ י"!נתברר: "ֲאהָּ ית ְבֹעְכרָּ יִּ י"! "ְוַאת הָּ נִּ ְכַרְעתִּ  ְכֵרַע הִּ

י ֶאלצריך לקיים.  " –אין כל ברירה. נדר לה' היא שתפישת יפתח  י פִּ יתִּ צִּ י פָּ ֹנכִּ ְולֹא ה'", " ְואָּ

שּוב ה ֶאת", וכן אומרת בתו: "אּוַכל לָּ יתָּ צִּ יָך ֶאל פָּ א ה'"! " פִּ י ַכֲאֶשר יָּצָּ יָך"!ֲעֵשה לִּ פִּ  מִּ

נדר שכזה היה צריך להתיר, שהרי אילו בנדרו וטעה ביישומו. טעה  . הואפתח טעהיאולם, 

זהו "פתח" לנדר וחכמי הדור יכלו  היה יודע כאשר נדר שבתו תצא לקראתו, לא היה נודר.

מביא את דברי חז"ל, המבקרים את יפתח שעמד על )פס' לט ד"ה "ותהי חק"( רש"י  להתירו.

את זקני הדור שעמדו על כבודם ולא באו להתיר הנדר  "..שאילו הלך אצל  םכבודו, כמו ג

 פנחס או הוא בא אצלו, היה מתיר לו נדרו. עמדו בגדולתן, ומבין שניהם אבדה..".

ניתן י עבר הירדן. קת, משום שעוסק בכיבושושל פרשת חפטרה הוא קריאת ההפרק זה 

 פרשה נקרא פרק זה כהפטרה"? להעלות זאת גם בצורה של חידה: "מי יודע באיזו

: בשוב יפתח מהמערכה, הראשונה מ: בת יפתח-לד בת יפתח 

ְמֹחלֹות" היא בתו היחידה;  ים ּובִּ היוצאת לקראתו ְבֻתפִּ

י  –תגובת יפתח  תִּ ּה בִּ יו ַויֹאֶמר ֲאהָּ דָּ ְקַרע ֶאת ְבגָּ "ַויִּ

י"; נִּ ְכַרְעתִּ שאת הנדר אין להשיב  מכיון  ַהְכֵרַע הִּ

מבקשת בת יפתח להתבודד למשך חודשיים ולבכות 

קיום הנדר לאיש;  זכתה להיות שלא, על "בתוליה"

ּה ֶאת"  -"מקץ שני חודשים"  ר ַוַיַעש לָּ ְדרֹו ֲאֶשר נָּדָּ " ; נִּ

מנהגן הקבוע של בנות  –קביעת ה"חק בישראל" 

י -ישראל "ְלַתנֹות ְלַבת דִּ ְלעָּ ח ַהגִּ ְפתָּ ים יִּ ַאְרַבַעת יָּמִּ

נָּה"  . ַבשָּ

מה עשה יפתח. לגבי בחז"ל ובמפרשים קיימת מחלוקת  "ַוַיַעׂש ָלּה ֶאת ִנְדרֹו ֲאֶשר ָנָדר"

הרד"ק )בעקבות אבן עזרא( ורלב"ג ביארו שנהג בה מנהג כעין הקדש, והפרישה מבני אדם 

עזרא את הנדר? לדעתו, -מסביר אבן ,ד, אם כןצ"שתהיה פרושה ומבודדת מאנשים..". כי

יָּה לה'  -במילות הנדר ישנה התייחסות לשני מצבים ה":  "והיה לה'"  או"ְוהָּ יהּו ֹעלָּ יתִּ  –ְוַהֲעלִּ

)בפירושו ראוי להקרבה. רמב"ן הוא בעל חיים האם  –"והעליתיהו עולה"  אואם הוא אדם 

חולק מכל וכל על דעות אלו וכותב כי בנות ישראל לא היו קובעות ארבע ימי  כז( בפרק לויקרא

קינה עבור מי שהיתה פרושה "ועובדת את ה' בטהרה..", אלא שלדברי רמב"ן "הדבר 

 –כפשוטו", וכן מופיע בכמה מקומות בדברי חז"ל: "ומפני שלא היה בן תורה איבד את בתו" 

 שהוא נגד התורה והדעת איננה סובלת.ה,ה(, דבר )תנחומא בחקתי דהיינו שהקריבה ממש, 

כאן כבר רואים בעליל את ירידת הדורות בהנהגת האומה, וכי יפתח שבא מ"ארץ טוב" 

זכה ל"רוח ה'" והביא את ישועת המלחמה, אבל בשל דרגתו אמנם כמוצא אחרון להנהגה 

השופטים  מעלת חז"ל הצביעו על ההבדל בין .שובו מהמערכהנדרו החמור בהרוחנית כשל ב

כולם עדיפים על מצב של העדר מנהיג וכל על כל דור הראשונים לאחרונים, אך קבעו גם כי 

כשמואל בדורו. ללמדך שאפילו קל שבקלין ונתמנה פרנס  -יפתח בדורו "..לכבד את מנהיגיו 

 .    " .הרי הוא כאביר שבאבירים... הא אין לך לילך אלא אצל שופט שבימיו. -על הצבור 

, ולא על פי ערך לפי השפעתו על בני הדור בו חינמדד  מנהיגהצריך הנהגה, וערכו של  -עם 



 . רוחני "מוחלט"

 ה וכמו כן אמרו חז"ל עד כמה ניתן ללמוד מכאן על המשגים החומרים שעלולים לבוא בשע

: "שילמדו כל הנודרים הלכות נדרים וקונמות ונודר שלא כשורה אדם רוצה להינצל מצרהש

 .)תנחומא, שם(א לנהוג טעות בנדרים" של

השגורים על לשוננו גם כיום: "היית בעכרי", "פציתי פי" "מימים  יש בפרק ביטויים שונים

 ימימה".
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 לחמההמ

בני ב

 אפרים

אנשי אפרים עוברים את הירדן אל  –טענת בני אפרים 

ֵחם – הטענהיפתח ; איתור  לָּ ַבְרתָּ ְלהִּ ְבֵני  "ַמדּוַע עָּ בִּ

ְך"?! ו ּמָּ ֶלֶכת עִּ אתָּ לָּ רָּ נּו לֹא קָּ  – תשובת יפתחַעּמֹון, ְולָּ

בני אפרים נתבקשו לסייע לאחיהם, ומשלא נענו סיכן 

ְתֵנם יפתח את עצמו ולחם בבני עמון ".. ה ה' ַויִּ מָּ י ְולָּ ְביָּדִּ

יֶתם ֵאַלי ַהיֹום ַהֶזה י"?! ֲעלִּ ֶחם בִּ לָּ  ְלהִּ

 

יפתח ונשאי הגלעד יוצאים למלחמה ומכים  המלחמה

את בני אפרים; בני אפרים נסים חזרה לנחלתם אך 

אנשי הגלעד חוסמים את "ַמְעְברֹות ַהַיְרֵדן"; בני אפרים 

מנסים לטשטש את זהותם אך בני הגלעד מזהים 

ר  מָּ אותם על פי הגייתם את האות שי"ן: "ַויֹאְמרּו לֹו א 

ֹבֶלת ַויֹאמֶ  ין ְלַדֵבר ֵכן";  תוצאת נָּא שִּ ֹבֶלת, ְולֹא יָּכִּ ר סִּ

ם,  -המלחמה  ים ּוְשַניִּ עִּ ם ַאְרבָּ יא ֵמֶאְפַריִּ ֵעת ַההִּ ֹפל בָּ ַויִּ

ֶלף"; מות יפתח   .אָּ

. אפשר לערוך השוואה בין התגובות ג(-)פרק ח פס' אהתלוננו אנשי אפרים גם כנגד גדעון 

  בעקבותיהן.השונות של גדעון ויפתח, וכן התוצאות שבאו 

בתוך תיאור הקרב , וקשה מאד -תיאור המערכה בין אנשי מנשה ואפרים  מלחמת אחים

תחושות העלבון של אנשי הגלעד: את חושף את המתח הקשה שבין שני השבטים, והכתוב 

ם ַאֶתם יֵטי ֶאְפַריִּ ְמרּו ְפלִּ י אָּ ד "כִּ ְלעָּ ם ְבתֹוְך ְמַנֶשה" גִּ מתברר, שבני אפרים  .)פס' ד( ְבתֹוְך ֶאְפַריִּ

בני ו רגילים לומר כי ואף הפחותים שבהם הי ,לכבודם של בני הגלעד נוהגים ללעוג היו 

עת, מנשה. כבני בשפחותים ה לא הםבמיוחד, שהירודים מנשה טפלים לאפרים, ובני הגלעד 

במריבה שלאחר נצחונו של יפתח, ולאחר שנים שבהם היו אנשי הגלעד במצוקה ללא עזרה, 

 מים בני הגלעד את נקמתם בבני אפרים, ותוצאות המערכה קשות ביותר.נוק

גם מפרשה זו ניתן לראות את ההתדרדרות הקשה בחיי : חוסר האחדות וחוסר הערבות

יהעם:  יתִּ יִּ יב הָּ יש רִּ י ּוְבֵני ,"אִּ י ְוַעּמִּ ם"! -ֲאנִּ דָּ יָּ י מִּ ַעּמֹון! ְמֹאד! וֶָּאְזַעק ֶאְתֶכם! ְולֹא הֹוַשְעֶתם אֹותִּ

לעת צרה, אך הם לא נהגו במנהג אחווה, וגם אחים מצופה היה מבני אפרים כי יושיטו יד 

מה  –גמל להם באיבה נוראה. נוכל להעלות בכיתה את נושא הערבות, ולשאול  מצידו יפתח

בני אפרים צריכים לעשות, על אף המתח? והאם וכיצד יכול אדם להביא את עצמו למצב  היו

ניכור בין ה -. בפרקנו מצינו את ההפך ההדדית הערבות גללשיסכן עצמו עבור אחיו, ב

 איש במלחמת אחים.  42,000השבטים מגיע לשפל שבו נהרגים 

נוספות ש"יזהו" את בני  אפשר להמחיז זאת, וכן אפשר להציע מילים סבולת –שבולת 

 .אפרים

פרק זה, נחזור ונסכם את הפרטים בטבלה הכללית של הספר, ונמלא את משבצת  לסיום

 ."מה למדנו" ממעשי יפתח



 


