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 "דבס
 ?יזכרו אותךאיך 

  הרב מואיז נבון
 

  יא פרק שופטים
 הקדמה ~ה~ 

ח( א) ִדי ְוִיְפתָּ יָּה ַהִגְלעָּ ן ְוהּוא ַחִיל ִגּבֹור הָּ ה ּבֶּ ד זֹונָּה ִאשָּ ד ַוּיֹולֶּ ת ִגְלעָּ ח אֶּ ד( ב: )ִיְפתָּ לֶּ ת ַותֵּ שֶּ ד אֵּ  לוֹ  ִגְלעָּ
ִנים י ַוִּיְגְדלּו ּבָּ ה ְבנֵּ ִאשָּ ְרשּו הָּ ת ַוְיגָּ ח אֶּ ית ִתְנַחל ֹלא לוֹ  ַוֹּיאְמרּו ִיְפתָּ ן ִכי ָאִבינּו ְּבבֵּ ה ּבֶּ ת ִאשָּ רֶּ ה ַאחֶּ תָּ : אָּ

ח ַוִּיְבַרח( ג) יו ִמְפנֵּי ִיְפתָּ חָּ ב אֶּ ץ ַוּיֵּשֶּ רֶּ ל ַוִּיְתַלְקטּו טֹוב ְּבאֶּ ח אֶּ ִשים ִיְפתָּ יִקים ֲאנָּ  ַוְיִהי( ד) פ: ִעּמוֹ  ַוּיְֵּצאּו רֵּ
ֲחמּו ִמּיִָּמים ל ִעם ַעּמֹון ְבנֵּי ַוִּילָּ אֵּ ר ַוְיִהי( ה: )ִיְשרָּ ל ִעם ַעּמֹון ְבנֵּי ִנְלֲחמּו ַכֲאשֶּ אֵּ ְלכּו ִיְשרָּ ד ִזְקנֵּי ַוּיֵּ  ִגְלעָּ
ַקַחת ת לָּ ח אֶּ ץ ִיְפתָּ רֶּ אֶּ ח ַוֹּיאְמרּו( ו: )טֹוב מֵּ ה ְלִיְפתָּ ה ְלכָּ ִייתָּ נּו ְוהָּ ִצין לָּ ה ְלקָּ ֲחמָּ י ְוִנלָּ ( ז: )ַעּמֹון ִּבְבנֵּ
ר ח ַוֹּיאמֶּ י ִיְפתָּ ד ְלִזְקנֵּ ם ֲהֹלא ִגְלעָּ ם ַאתֶּ ְרשּוִני אֹוִתי ְשנֵּאתֶּ ית ַוְתגָּ ם ּוַמדּועַ  ָאִבי ִמּבֵּ אתֶּ ַלי ּבָּ ה אֵּ  ַעתָּ
ר ם ַצר ַכֲאשֶּ כֶּ דגִ  ִזְקנֵּי ַוֹּיאְמרּו( ח: )לָּ ל ְלעָּ ח אֶּ ן ִיְפתָּ כֵּ ה לָּ יָך ַשְבנּו ַעתָּ לֶּ ַלְכתָּ  אֵּ נּו ְוהָּ  ִּבְבנֵּי ְוִנְלַחְמתָּ  ִעּמָּ

ִייתָּ  ַעּמֹון נּו ְוהָּ י ְלֹכל ְלֹראש לָּ ד ֹיְשבֵּ ר( ט: )ִגְלעָּ ח ַוֹּיאמֶּ ל ִיְפתָּ ד ִזְקנֵּי אֶּ ם ְמִשיִבים ִאם ִגְלעָּ  אֹוִתי ַאתֶּ
ם ַתן ַעּמֹון ִּבְבנֵּי ְלִהלָּחֵּ ק ְונָּ ם ְיֹקוָּ נָּי אֹותָּ ְהיֶּה ָאֹנִכי ְלפָּ ם אֶּ כֶּ ד ִזְקנֵּי ַוֹּיאְמרּו( י: )ְלֹראש לָּ ל ִגְלעָּ ח אֶּ  ִיְפתָּ

ק עַ  ִיְהיֶּה ְיֹקוָּ ינּו ֹשמֵּ ינֹותֵּ ְרָך ֹלא ִאם ּבֵּ ן ִכְדבָּ ה כֵּ ְך( יא: )ַנֲעשֶּ לֶּ ח ַוּיֵּ י ִעם ִיְפתָּ ד ִזְקנֵּ ם ַוּיִָּשימּו ִגְלעָּ עָּ  אֹותוֹ  הָּ
ם ִצין ְלֹראש ֲעלֵּיהֶּ ר ּוְלקָּ ח ַוְיַדּבֵּ ת ִיְפתָּ ל אֶּ יו כָּ רָּ ק ִלְפנֵּי ְדבָּ ה ְיֹקוָּ   פ: ַּבִּמְצפָּ

 ~ הנדר ~
ח ַעל ַוְתִהי( כט)...  ק רּוחַ  ִיְפתָּ ת ַוַּיֲעֹבר ְיֹקוָּ ד אֶּ ת ַהִגְלעָּ ה ְואֶּ ת ַוַּיֲעֹבר ְמַנשֶּ ה אֶּ ד ִמְצפֵּ ה ִגְלעָּ ד ּוִמִּמְצפֵּ  ִגְלעָּ

ַבר ח ַוִּיַדר( ל: )ַעּמֹון ְּבנֵּי עָּ ר ִיְפתָּ ק נֶּדֶּ ן נָּתֹון ִאם ַוֹּיאַמר ַליֹקוָּ ת ִתתֵּ ִדי ַעּמֹון ְּבנֵּי אֶּ יָּה( לא: )ְּביָּ א ְוהָּ  ַהּיֹוצֵּ
ר א ֲאשֶּ י יֵּצֵּ יִתי ִמַדְלתֵּ אִתי בֵּ לֹום ְּבשּוִבי ִלְקרָּ יָּה ַעּמֹון ִמְּבנֵּי ְבשָּ ק ְוהָּ ה ְוַהֲעִליִתהּו ַליֹקוָּ    פ: עֹולָּ

 ~התוצאה ~ 
ח ַוּיָֹּבא( לד)...  ה ִיְפתָּ ל ַהִּמְצפָּ יתוֹ  אֶּ את ִבתוֹ  ְוִהנֵּה ּבֵּ אתוֹ  ֹיצֵּ  ֵאין ְיִחיָדה ִהיא ְוַרק ּוִבְמֹחלֹות ְּבֻתִפים ִלְקרָּ
ּנּו לו   ּה ִכְראֹותוֹ  ַוְיִהי( לה: )ַבת או   ֵבן ִממֶּ ת ַוִיְקַרע אֹותָּ יו אֶּ דָּ ר ְּבגָּ ּה ַוֹּיאמֶּ עַ  ִּבִתי ֲאהָּ  ְוַאְת  ִהְכַרְעִתִני ַהְכרֵּ

ִיית י הָּ ִציִתי ְוָאֹנִכי ְּבֹעְכרָּ ל ִפי פָּ ק אֶּ ר( לו: )לָּשּוב אּוַכל ְוֹלא ְיֹקוָּ יו ַוֹתאמֶּ לָּ ה ָאִבי אֵּ ִציתָּ ת פָּ ל ִפיָך אֶּ  אֶּ
ק ה ְיֹקוָּ ר ִלי ֲעשֵּ א ַכֲאשֶּ י ִמִפיָך יָּצָּ ר ַאֲחרֵּ ה ֲאשֶּ שָּ ק ְלָך עָּ מֹות ְיֹקוָּ יָך ְנקָּ ֹאְיבֶּ ר( לז) :ַעּמֹון ִמְּבנֵּי מֵּ  ַוֹתאמֶּ

ל ה ָאִביהָּ  אֶּ שֶּ ר ִלי יֵּעָּ בָּ ה ַהדָּ ה ַהזֶּ ִני ַהְרפֵּ ִשים ְשַנִים ִמּמֶּ ה ֳחדָּ ְלכָּ ַרְדִתי ְואֵּ ִרים ַעל ְויָּ הָּ ה הֶּ ְבכֶּ  ְּבתּוַלי ַעל ְואֶּ
י< ורעיתי> ָאֹנִכי עֹותָּ ר( לח: )ְורֵּ ִכי ַוֹּיאמֶּ ּה ַוִּיְשַלח לֵּ ִשים ְשנֵּי אֹותָּ ְך ֳחדָּ לֶּ יהָּ  ִהיא ַותֵּ עֹותֶּ ְבךְ  ְורֵּ  ַעל ַותֵּ

יהָּ  ִרים ַעל ְּבתּולֶּ הָּ ץ ַוְיִהי( לט: )הֶּ ִשים ְשַנִים ִמקֵּ ב ֳחדָּ שָּ ל ַותָּ ת לָּּה ַוַּיַעש ָאִביהָּ  אֶּ ר ִנְדרוֹ  אֶּ ר ֲאשֶּ  ְוִהיא נָּדָּ
ה ֹלא ְדעָּ ל ֹחק ַוְתִהי ִאיש יָּ אֵּ ה ִמּיִָּמים( מ: )ְּבִיְשרָּ ִמימָּ ַלְכנָּה יָּ ל ְּבנֹות תֵּ אֵּ ח ְלַבת ְלַתנֹות ִיְשרָּ ִדי ִיְפתָּ  ַהִגְלעָּ

ִמים ַאְרַּבַעת נָּה יָּ   ס: ַּבשָּ
 

   כז פרק ויקרא ן"רמב
 יחול זבח אנשים או מאיש לעשות מלחמה בעת נדר אם... חשב כי, בבתו יפתח של טעותו היה וזה

 .... וחלילה חס' לה ראוי שאין מדבר עולה לעשות נדר]שאין תוקף[ ב...  ידע ולא, הנדר
 פרוש שיהיה... (, לא יא שופטים) עולה והעליתיהו פירוש כי האומר א"ר בהבלי נפתה תהיה ואל

 הבוכה בתו היתה, כן הדבר ואם... , לאלהים והודות בתפלה' ה בשם לשרת לעמוד העולם מדרכי
 ארבעת יפתח לבת לתנות בישראל חק שיהיה ו"וח, אתנן לקלס כזונות עמה ורעיותיה בתוליה על

 היה וטעותו, כפשוטו הדבר אבל. בטהרה' ה את עובדת והיתה לבעל נשאת שלא מפני בשנה ימים
 :שאמרתי ממה

 
 ~ קירקגור~ 

 

 מול האוניברסלי / האסתטי מול האתי אינדיבידואליה

  תו למען הכלל )בדיעבד(מקריב את ב – יפתח –דוגמה אחת  –הטרגי הגיבור 

  (ילהלהתחתו למען הכלל )מקריב את ב –אגממנון - השנידוגמה  –הטרגי הגיבור 
 

 הכלל ~למען ~ 
 שמות )ל:יב(ר' הירש, 

 בן"כ עצמו את להעריך לומד שהוא הרי" ישראל בני יפקוד" מניין בכלל בא שאדם ברגע בו
. אומתו כהתגלמות עצמו את רואה והוא, עצמו ערך תודעת את בליבו מעורר זה ודבר, "ישראל
 וישותי ידי על ולא, גרידא עצמו הוויית ידי על לא: משמעות רב לקח ללמוד ראקנ הוא רגע באותו
 ידי על האומה של מבוטל-תילב חלק נעשה נונאי הוא, ולאישיותו" נפשו"ל ומשמעות ערך יש עצמו
 -ותורם שנותן מי רק. הווייתו עובדת עצם עקב לקיומו זכאי איננו אף, חייו והנאת קיומו עצם
  ... קיומו להמשך זכות קונה ותורם שנותן מי רק, למניין עולה
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 להקרבות ~הגבלות ~ 
  א עמוד ד דף תענית מסכת בבלי תלמוד

יָּה" דכתיב - הגלעדי יפתח...  א ְוהָּ ר ַהּיֹוצֵּ א ֲאשֶּ י יֵּצֵּ יִתי ִמַדְלתֵּ  לו נזדמנה... , "[עֹולָּה ְוַהֲעִליִתהּו... ] בֵּ
ין ַהֳצִרי: לישראל נביא להו דקאמר והיינו.  בתו ד אֵּ א ִאם ?ְּבִגְלעָּ ין ֹרפֵּ ם אֵּ  . ח:כב[ ירמיהו] ?שָּ

 
  א עמוד ד דף תענית מסכת י"רש

, שם היה פנחס  ... "בגלעד אין הצרי: ואמר קרא ביה מדגלי -' כו נביא להו דאמר והיינו
, יפתח אצל לבוא רצה לא והוא, אצלו לילך יפתח רצה שלא אלא, נדרו להתיר יכול והיה

 +.שרה חיי' פ+ רבה בבראשית
 

  ס פרשה שרה חיי פרשת( וילנא) רבה בראשית
 דמים הקדש :אמר יוחנן' ר, ל"ור י"ר]מחלוקת[ , לקראתו יוצאת בתו והנה' וגו יפתח ויבא...

 ועל טמאה בהמה על אמר דתנן, חייב היה לא דמים הקדש אפילו :אמר ל"ור ,חייב היה
 .עולה בדמיהם ויביא ימכרו לעולה אלו הרי אמר, כלום אמר לא עולה אלו הרי מום בעלת

 ויפתח ?!אצלו אלך ואני לי צריך הוא אמר פנחס אלא !?נדרו את לו שיתיר פנחס שם היה ולא
, ...  ,ההיא הנערה אבדה לדין דין בין ?!פנחס אצל לי הולך ואני ישראל קציני ראש אני אמר

 אבר היה בו הולך שהיה מקום בכל אברים בנשילת מת יפתח, נערה של בדמיה נענשו ושניהם
 לא גלעד בעיר "גלעד בערי ויקבר יפתח וימת" ד"הה, שם אותו קוברין והיו הימנו נישול
 אלעזר בן פנחס( ט א הימים דברי) ד"הה, הקדש רוח ממנו נטלה פנחס, גלעד בערי אלא נאמר

 . עמו' ה לפנים, היה נגיד אלא, כאן כתיב אין עליהם נגיד הוא, עליהם היה נגיד
 

נּו" – ה:יט ירמיהו]  וכתיב ת ּובָּ מֹות אֶּ ת ִלְשֹרף ַהַּבַעל ּבָּ ם אֶּ ש ְּבנֵּיהֶּ אֵּ ַעל ֹעלֹות ּבָּ ר [ַלּבָּ  ִצִּויִתי ֹלא ֲאשֶּ
ה ְוֹלא ִדַּבְרִתי ְוֹלא ְלתָּ יַשע של בנו זה - "צויתי לא אשר" "".ִלִּבי ַעל עָּ  ויקח" שנאמר, מואב מלך מֵּ
 על עלתה ולא", יפתח בתו של[ו ז] – "דברתי ולא", "עלה ויעלהו תחתיו ימלך אשר הבכור בנו את
 . אברהם בן יצחק זה - "לבי

 
   כז פסוק ג פרק ב מלכים

יַשע] ַוִּיַקח...  ת [מואב מלך מֵּ ר ַהְּבכֹור ְּבנוֹ  אֶּ יו ִיְמֹלְך ֲאשֶּ הּו ַתְחתָּ ה ַעל ֹעלָּה ַוַּיֲעלֵּ   פ: ...  ַהֹחמָּ
 כז פסוק ג פרק ב מלכים י"רש

 של טיבה מה עבדיו את ששאל נדרש שקלים דפרשת בפסיקתא - הבכור בנו את ויקח
 הקדוש ל"א ,לו היה יחיד בן ם,אברה םאביה לו אמרו כאלה נסים להם שנעשה זו אומה
 ,לי יש בכור בן ,אני אף להם אמר ".ה"להקב להקריבו ורצה לפני הקריבהו" הוא ברוך
 :ג"לע ואקריבו אלך

 :לחמה עובד שהיה ו"וא חסר - החמה על
 

 "יַשע של בנו זה - "צויתי לא אשר  , מואב מלך מֵּ
 "יפתח בתו של[ו ז] – "דברתי ולא, 
 "אברהם בן יצחק זה - "לבי על עלתה ולא. 

 

 ~ קירקגור~ 
 

 ה'. ו למעןנקריב את במוכן לה –אברהם  –יחידה  דוגמה – אביר האמונה : מול הדתי האתי
 

 השיפוטהשהיית  <= אברהם בן יצחק זה – "לבי על עלתה ולא"  <= האתיהשהיית 
 

 אברהם – יפתח – )אגממנון(מישע 
 

Nehama Leibowitz, Hukkat, p. 279 - Jephthah is not to be regarded as a national hero.  His deed is not 
to be admired as one of self-sacrifice and greatness prompted by patriotic feeling.  It was a cruel and 
unwarranted deed.  We may rely on our Sages who saw him as an ignorant and unlettered person, a boor, 
empty and rash.  Enthusiasm is itself no guarantee of the desirabilty of a cause.  Enthusiasm that is not 
backed by conscience and self discipline of Torah is liable to bring disaster. 
 

 ~ ?אותךיזכרו איך ~ 
 

Kierkegaard, Fear And Trembling, p.50 - No one shall be forgotten who was great in this world; but 
everyone was great in his own way, and everyone in proportion to the greatness of what he loved.  For he 
who loved himself became great in himself, and he who loved others became great through his devotion, 
but he who loved God became greater than all. 
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