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  (א"י פרק) גלעד וזקני יפתח' פר
 במצפה' ה לפני

 

I) 

 ותגובה הצעה 

 ְלִיְפָתח ַוֹיאְמרּו( ו)
 :ַעםֹון ִבְבֵני ְוִנָלֲחָמה ְלָקִצין ָלנּו ְוָהִייָתה ְלָכה

 ִגְלָעד ְלִזְקֵני ִיְפָתח ַוֹיאֶמר( ז)
 ַעָתה ֵאַלי ָבאֶתם ּוַמדּועַ  ָאִבי ִמֵבית ַוְתָגְרשּוִני אֹוִתי ְשֵנאֶתם ַאֶתם ֲהֹלא

 :ָלֶכם ַצר ַכֲאֶשר

II) 

 שניה הצעה 
 וקבלתה

 ִיְפָתח ֶאל ִגְלָעד ִזְקֵני ַוֹיאְמרּו( ח)
 ְלֹכל ְלֹראש ָלנּו ְוָהִייתָ  ַעםֹון ִבְבֵני ְוִנְלַחְמָת  ִעָםנּו ְוָהַלְכָת  ֶליָךאֵ  ַשְבנּו ַעָתה ָלֵכן

 :ִגְלָעד ֹיְשֵבי
 ִגְלָעד ִזְקֵני ֶאל ִיְפָתח ַוֹיאֶמר( ט)

 ֶאְהֶיה ָאֹנִכי ְלָפָני אֹוָתם' ה ְוָנַתן ַעםֹון ִבְבֵני ְלִהָלֵחם אֹוִתי ַאֶתם ְמִשיִבים ִאם
 :ֹראשלְ  ָלֶכם

III) 

 שבועה 

 ִיְפָתח ֶאל ִגְלָעד ִזְקֵני ַוֹיאְמרּו( י)
 :ַנֲעֶשה ֵכן ִכְדָבְרָך ֹלא ִאם ֵבינֹוֵתינּו ֹשֵמעַ  ִיְהֶיה' ה

 
 ִיְפָתח ַוְיַדֵבר ּוְלָקִצין ְלֹראש ֲעֵליֶהם אֹותוֹ  ָהָעם ַוָיִשימּו ִגְלָעד ִזְקֵני ִעם ִיְפָתח ַוֵיֶלְך( יא)

 :ַבִםְצָפה' ה ִלְפֵני ְדָבָריו לכָ  ֶאת
 

 גדוד יפתח
 ט':ג –עי' אבימלך 

 שמ"ב כב:ב –עי' דוד המלך 
 

 יא:יא' שופ דוד מצודות .1
 ונתן למלחמה ואלך הדבר יוגמר אם ל"ר  - משיבים אם  ט)

 ל"ור הדין מצד לראש לכם אהיה מעצמי אנכי אז' וכו' ה
 אותי להמשיל שתאמרו במה וחיבה הכנעה זה  אין עדיין
 עוד תאבו לא מנוצח אהיה אם בודאי כי המלחמה אחר

 לי ראוי הדין מן הנה אני  אנצח ואם אותי להמשיל
 המלחמה קודם מיד א"כ הוא כן אל אמר וכאלו הממשלה
 : אותי תמשילו

 צאתם טרם לראש עשאוהו מיד  -' וכו וישימו( יא)
 : למלחמה

 
 ַוַיֲחנּו ִיְשָרֵאל ְבֵני ַוֵיָאְספּו ַבִגְלָעד ֲחנּוַויַ  ַעםֹון ְבֵני ַוִיָצֲעקּו 

ה ְצפָּ מִּ  )י:יז( :בַּ
 ֲעֵליֶהם אֹותוֹ  ָהָעם ַוָיִשימּו ִגְלָעד ִזְקֵני ִעם ִיְפָתח ַוֵיֶלְך 

 ְיֹקָוק ִלְפֵני ְדָבָריו ָכל ֶאת ִיְפָתח ַוְיַדֵבר ּוְלָקִצין ְלֹראש
ה ְצפָּ מִּ  )יא:יא(  פ: בַּ

  ְַמַנֶשה ְוֶאת ַהִגְלָעד ֶאת ַוַיֲעֹבר ְיֹקָוק רּוחַ  ִיְפָתח ַעל ְתִהיו 
ה ֶאת ַוַיֲעֹבר ְצפֵּ ה ִגְלָעד מִּ ְצפֵּ מִּ  : ַעםֹון ְבֵני ָעַבר ִגְלָעד ּומִּ

 )יא:כט(
 ה ִיְפָתח ַוָיֹבא ְצפָּ מִּ  ִלְקָראתוֹ  ֹיֵצאת ִבתוֹ  ְוִהֵמה ֵביתוֹ  ֶאל הַּ

 אוֹ  ֵבן ִמֶםמּו לוֹ  ֵאין ְיִחיָדה ִהיא ְוַרק לֹותּוִבְמחֹ  ְבֺתִפים
 )יא:לד( :ַבת

 

 )פירוש שני( יא:יא' שופ ק"רד .2
 בספר שפירשתי כמו הטעם או... - במצפה' ה לפני( יא)

 יהושע עם להלחם המלכים שנועדו המצפה היא כי יהושע
 בישראל המנהג היה שם שהיתה הגודלה התשועה ומפני

 הלכו מצפה ולאותה תפלה ובית זבחמ שם והיה שם להקבץ
 : במצפה' ה לפני דבריהם שם לדבר יפתח עם גלעד אנשי

 

 שם דוד מצודות .3
 על שורה והשכינה מישראל רבים נקבצו שם כי -' ה לפני
 הנאספים המלכים כל יהושע נצח שבמצפה ועל) צבור רוב

 בפילגש שמה נקבצו כן קבוץ למקום קבעוה לזה עליו
 (: שאול את כשהמליך מואלש בימי וכן בגבעה

 

 (ראשון פירוש)  ק"רד .4
 אל המצפה יפתח ויבא שאמר כמו ביתו שם שהיה במקום

 בינותינו שומע יהיה' ה שאמר כמה' ה לפני שאמר ומה ביתו
 .שיתקבצו במקום בישראל שורה שהשכינה לפי או

 

 מט פסוק לא פרק בראשית ן"רמב .5
 על, נמשך אוהו, מצבה יעקב שהקים האבן שהיא דעתי ולפי

 ואפשר'. ה יצף אמר כי, קרא והמצפה, גלעד שמו קרא כן
 על יקרא שהמקום( כט יא שופטים עיין) גלעד מצפה שהוא

 : לעולם הזאת האבן שם

 
 ז סימן בחוקותי פרשת( בובר) תנחומא .6

 ֶגֶבר(, ג כח משלי) ָלֶחם ְוֵאין ֹסֵחף ָמָטר ַדִלים ְוֹעֵשק ָרש ֶגֶבר
, היה שקמה של גרופות, בתורה רש שהיה יפתח זה ָרש

 אומרים שהיו בשעה, הדלים את עושק שהיה ַדִלים ֹעֵשק
, שוחטו והיה(, ו יב שופטים) סבולת ויאמר שבולת אמר

, נדרו את שיתיר מי לו שהיה, ָלֶחם ְוֵאין ֹסֵחף ָמָטר לפיכך
 שלא ההלכה את מהן ה"הקב שהעלים, ָלֶחם ְוֵאין אלא

[ פתח] מצאו שלא כיון, נדרו את התירל[ פתח] ימצאו
 הקודש ורוח, ה"הקב לפני ושחטה עלה, נדרו את להתיר
 לפני שתקריב מבקש הייתי נפשות צווחת


