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פר' יפתח וזקני גלעד (פרק י"א)
לפני ה' במצפה
ֹאמרּו לְ יִ פְ ָתח
(ו) וַ י ְ
)I
לְ כָ ה וְ הָ יִ יתָ ה לָנּו לְ ָק ִצין וְ ִנלָחֲ מָ ה בִ בְ נֵי עַ םוֹן:
 הצעה ותגובה
(ז) וַ יֹאמֶ ר יִפְ ָתח לְ זִ ְקנֵי גִ לְ עָ ד
הֲ ֹלא אַ ֶתם ְשנֵאתֶ ם או ִֹתי וַ ְתג ְָרשּונִי ִמבֵ ית ָאבִ י ּומַ דּועַ בָ אתֶ ם אֵ לַי עַ ָתה
כַ אֲ ֶשר צַ ר לָכֶם:
ֹאמרּו זִ ְקנֵי גִ לְ עָ ד אֶ ל יִ פְ ָתח
(ח) וַ י ְ
)II
לָכֵ ן עַ ָתה ַשבְ נּו אֵ לֶיָך וְ הָ לַכְ ָת עִ םָ נּו וְ נִלְ חַ ְמ ָת בִ בְ נֵי עַ םוֹן וְ הָ יִיתָ לָנּו לְ רֹאש לְ כֹל
 הצעה שניה
י ְֹשבֵ י גִ לְ עָ ד:
וקבלתה
(ט) וַ יֹאמֶ ר יִ פְ ָתח אֶ ל זִ ְקנֵי גִ לְ עָ ד
ִאם ְמ ִשיבִ ים אַ ֶתם או ִֹתי לְ ִהלָחֵ ם בִ בְ נֵי עַ םוֹן וְ נָתַ ן ה' אוֹתָ ם לְ פָ נָי ָאנֹכִ י אֶ ְהיֶה
לָכֶם לְ רֹאש:
ֹאמרּו זִ ְקנֵי גִ לְ עָ ד אֶ ל יִ פְ ָתח
(י) וַ י ְ
)III
ה' י ְִהיֶה שֹמֵ עַ בֵ ינוֹתֵ ינּו ִאם ֹלא כִ ְדבָ ְרָך כֵן ַנע ֲֶשה:
 שבועה
יְדבֵ ר יִפְ ָתח
(יא) וַ ֵילְֶך יִפְ ָתח עִ ם זִ ְקנֵי גִ לְ עָ ד וַ י ִָשימּו הָ עָ ם אוֹת ֹו ֲעלֵיהֶ ם לְ רֹאש ּולְ ָק ִצין וַ ַ
אֶ ת כָ ל ְדבָ ָריו לִ פְ נֵי ה' בַ ִם ְצפָ ה:
גדוד יפתח
עי' אבימלך – ט':ג
עי' דוד המלך – שמ"ב כב:ב
 .1מצודות דוד שופ' יא:יא
(ט אם משיבים  -ר"ל אם יוגמר הדבר ואלך למלחמה ונתן
ה' וכו' אז אנכי מעצמי אהיה לכם לראש מצד הדין ור"ל
עדיין אין זה הכנעה וחיבה במה שתאמרו להמשיל אותי
אחר המלחמה כי בודאי אם אהיה מנוצח לא תאבו עוד
להמשיל אותי ואם אנצח אני הנה מן הדין ראוי לי
הממשלה וכאלו אמר לא כן הוא כ"א מיד קודם המלחמה
תמשילו אותי:
(יא) וישימו וכו'  -מיד עשאוהו לראש טרם צאתם
למלחמה:





ֵָאספּו בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל וַ יַחֲ נּו
וַ יִ צָ עֲקּו בְ נֵי עַ םוֹן וַ ַיחֲ נּו בַ גִ לְ עָ ד וַ י ְ
בַּ ִּמצְ פָּ ה( :י:יז)
וַ ֵילְֶך יִ פְ ָתח עִ ם זִ ְקנֵי גִ לְ עָ ד וַ י ִָשימּו הָ עָ ם אוֹת ֹו ֲעלֵיהֶ ם
לְ רֹאש ּולְ ָק ִצין וַ יְ ַדבֵ ר יִ פְ ָתח אֶ ת כָל ְדבָ ָריו לִ פְ נֵי יְ קֹוָ ק
בַּ ִּמצְ פָּ ה :פ (יא:יא)
וַ ְת ִהי עַ ל יִ פְ ָתח רּוחַ יְ קֹוָ ק וַ ַי ֲעבֹר אֶ ת הַ גִ לְ עָ ד וְ אֶ ת ְמנ ֶַשה
ּומ ִּמצְ פֵּ ה גִ לְ עָ ד עָ בַ ר בְ נֵי עַ םוֹן:
וַ ַי ֲעבֹר אֶ ת ִּמצְ פֵּ ה גִ לְ עָ ד ִּ
(יא:כט)
וַ ָיבֹא יִ פְ ָתח הַּ ִּמצְ פָּ ה אֶ ל בֵ ית ֹו וְ ִהמֵה בִ ת ֹו יֹצֵ את לִ ְק ָראת ֹו
ידה אֵ ין ל ֹו ִמםֶ מּו בֵ ן א ֹו
בְ תֺ פִ ים ּובִ ְמ ֹחלוֹת וְ ַרק ִהיא יְ ִח ָ
בַ ת( :יא:לד)

 .2רד"ק שופ' יא:יא (פירוש שני)
(יא) לפני ה' במצפה ... -או הטעם כמו שפירשתי בספר
יהושע כי היא המצפה שנועדו המלכים להלחם עם יהושע
ומפני התשועה הגודלה שהיתה שם היה המנהג בישראל
להקבץ שם והיה שם מזבח ובית תפלה ולאותה מצפה הלכו
אנשי גלעד עם יפתח לדבר שם דבריהם לפני ה' במצפה:

 .3מצודות דוד שם
לפני ה'  -כי שם נקבצו רבים מישראל והשכינה שורה על
רוב צבור (ועל שבמצפה נצח יהושע כל המלכים הנאספים
עליו לזה קבעוה למקום קבוץ כן נקבצו שמה בפילגש
בגבעה וכן בימי שמואל כשהמליך את שאול):
 .4רד"ק (פירוש ראשון)
במקום שהיה שם ביתו כמו שאמר ויבא יפתח המצפה אל
ביתו ומה שאמר לפני ה' כמה שאמר ה' יהיה שומע בינותינו
או לפי שהשכינה שורה בישראל במקום שיתקבצו.
 .5רמב"ן בראשית פרק לא פסוק מט
ולפי דעתי שהיא האבן שהקים יעקב מצבה ,והוא נמשך ,על
כן קרא שמו גלעד ,והמצפה קרא ,כי אמר יצף ה' .ואפשר
שהוא מצפה גלעד (עיין שופטים יא כט) שהמקום יקרא על
שם האבן הזאת לעולם:
 .6תנחומא (בובר) פרשת בחוקותי סימן ז
גֶבֶ ר ָרש וְ ע ֵֹשק ַדלִ ים מָ ָטר סֹחֵ ף וְ ֵאין לָחֶ ם (משלי כח ג) ,גֶבֶ ר
ָרש זה יפתח שהיה רש בתורה ,גרופות של שקמה היה,
עֹשֵ ק ַדלִ ים שהיה עושק את הדלים ,בשעה שהיו אומרים
אמר שבולת ויאמר סבולת (שופטים יב ו) ,והיה שוחטו,
לפיכך מָ טָ ר סֹחֵ ף וְ ֵאין לָחֶ ם ,שהיה לו מי שיתיר את נדרו,
אלא וְ אֵ ין לָחֶ ם ,שהעלים הקב"ה מהן את ההלכה שלא
ימצאו [פתח] להתיר את נדרו ,כיון שלא מצאו [פתח]
להתיר את נדרו ,עלה ושחטה לפני הקב"ה ,ורוח הקודש
צווחת נפשות הייתי מבקש שתקריב לפני

