
 
 

 

 

 

 

 
 לג -שופטים פרק יא, א  ספר                   

 

 הפטרת פרשת חקת

 ומפטירים במלחמת עמון בישראל בימי השופטים:סיחון וכיבוש הערים שהיו בתחילה ביד עמון, מלחמת ישראל ב תבפרשה זו מובא

ח )א(פרק יא  ִדי ְוִיְפתָּ יָּה ַהִגְלעָּ ה ְוהּוא ,ַחִיל ּבֹורגִ  הָּ ן־ִאשָּ ד ,זֹונָּה ּבֶּ ד ַוּיֹולֶּ ח ִגְלעָּ ת־ִיְפתָּ כי היתה פילגש המיוחדת  ,אֶּ

ד )ב( לו ]ללא חופה וקידושין[, והיה ידוע לכל שיפתח הוא בנו. לֶּ ד ַותֵּ ת־ִגְלעָּ שֶּ ִנים לֹו אֵּ ואשתו זו היתה  ,ּבָּ

ִאשָּ  ַוִּיְגְדלּומיוחדת לו בחופה וקדושין,  י־הָּ ְרשּו ,הְבנֵּ ח ַוְיגָּ ת־ִיְפתָּ ֹּאְמרּומעירם,  אֶּ ֹּא־ִתְנַחל ,לֹו ַוּי ִבינּו ל ית־אָּ  ,ְּבבֵּ

ה ִכי ן־ִאשָּ ת ּבֶּ רֶּ ה ַאחֶּ תָּ ונהגו בכך שלא כדין, שהרי לפי ההלכה כל אחד מהבנים יורש את אביו, ואין  ,אָּ

ח ַוִּיְבַרח )ג( .חילוק כלל מי היא אמו, וכל שכן שבכך שגירשוהו מן העיר נהגו עמו שלא כדין י ִיְפתָּ יו ִמְפנֵּ חָּ  ,אֶּ

בכי רצו להורגו, וגם זקני העיר לא עשו משפט, עד שהוצרך יפתח לברוח מהעיר,  ץ ַוּיֵּשֶּ רֶּ בארץ  - טֹוב ְּבאֶּ

ח ַוִּיְתַלְקטּוהשייכת לאדם ששמו טוב,  ל־ִיְפתָּ ִשים אֶּ יִקים ֲאנָּ ְצאּו ,רֵּ היו יוצאים איתו תמיד  - ִעּמֹו ַוּיֵּ

לאחר שעושק זה שעשקו בני גלעד את יפתח  - ִמּיִָּמים ַוְיִהי )ד( מלחמות, והיו מתפרנסים מהשלל )רלב"ג(.ל

ֲחמּונמשך זמן רב,  י־ַעּמֹון ַוִּילָּ ל ְבנֵּ אֵּ ר־ִנְלֲחמּו ַוְיִהי )ה( .ִעם־ִיְשרָּ י־ַעּמֹון ַכֲאשֶּ ל ְבנֵּ אֵּ ְלכּו ,ִעם־ִיְשרָּ י ַוּיֵּ ד ִזְקנֵּ  ִגְלעָּ

ַקַחת ת־ לָּ חאֶּ ץ ִיְפתָּ רֶּ אֶּ אך לא עשו כן מצד חוקי היושר וההגינות, אלא רק כדי שיסייע להם  ,טֹוב מֵּ

ֹּאְמרּו )ו( במלחמתם. ח ַוּי ה ,ְלִיְפתָּ ה ְלכָּ ִייתָּ נּו ְוהָּ ִצין לָּ תהיה אתה לראש הלוחמים, מחמת חשיבותך  - ְלקָּ

הכגיבור מלחמה,  ֲחמָּ ייחד  ְוִנלָּ ר )ז( .ַעּמֹון ִּבְבנֵּ ֹּאמֶּ חיִ  ַוּי י ְפתָּ ד ְלִזְקנֵּ כיצד תאמרו שאהיה לקצין מחמת  ,ִגְלעָּ

חשיבותי, וכאילו אינכם קוראים לי מחמת שאתם צריכים אותי, אלא מחמת חשיבותי ואהבתכם אלי, 

ֹּאו ם ֲהל ם ַאתֶּ אתֶּ ְרשּוִני ,אֹוִתי ְשנֵּ ית ַוְתגָּ ִבי ִמּבֵּ ואם הייתם באים אלי  מחמת שלא הייתי חשוב בעיניכם, אָּ

ם ּוַמדּועַ לום ושלווה הייתי מוחל על העבר, בזמן ש אתֶּ ַלי ּבָּ ה אֵּ ר ַעתָּ כֶּם ַצר ַכֲאשֶּ שדבר זה מוכיח שאינכם  ,לָּ

אוהבים אותי, ואף לא מכירים בחשיבותי, אלא הוכרחתם לבקש את עזרתי, ומדוע אעזור לכם ללא כל 

ֹּאְמרּו )ח( תמורה. י ַוּי ד ִזְקנֵּ ח ִגְלעָּ ל־ִיְפתָּ ןד עתה שנאנו אותך והרענו לך, ואמת הדבר שע ,אֶּ כֵּ ה לָּ  ַשְבנּו ַעתָּ

יָך לֶּ ַלְכתָּ לא כדי שתעזור לנו חינם, אלא תרויח מכך,  ,אֵּ נּו ְוהָּ י ְוִנְלַחְמתָּ  ,ִעּמָּ ואחרי שתנצח אותם,  ,ַעּמֹון ִּבְבנֵּ

ִייתָּ  נּו ְוהָּ ֹּאש לָּ י ְלכֹּל ְלר ד יְֹּשבֵּ אם אינו אדם חשוב מצד כדין המנצח במלחמה ומציל את העם, שגם  ,ִגְלעָּ

ר )ט( עצמו, ממנים אותו לראש העם. ֹּאמֶּ ח ַוּי י ִיְפתָּ ל־ִזְקנֵּ ד אֶּ דבר זה שאתם מבטיחים לי, אינו תלוי כלל  ,ִגְלעָּ

ם ִאם־ְמִשיִביםבכם, כי  ם אֹוִתי ַאתֶּ חֵּ י ְלִהלָּ ַתן ,ַעּמֹון ִּבְבנֵּ ם ה' ְונָּ י אֹותָּ נָּ נִֹּכיברור הדבר ש ,ְלפָּ ְהיֶּה אָּ כֶּם אֶּ  לָּ

ֹּאש גם ללא הסכמתכם, ואם כן נמצא שוב שלא נתתם לי דבר מרצונכם, אלא עליכם למנות אותי כבר  ְלר

ֹּאְמרּו )י( עכשיו, לפני המלחמה, לראש על כל יושבי גלעד. ד ַוּי י־ִגְלעָּ ח ִזְקנֵּ ל־ִיְפתָּ עַ  ִיְהיֶּה ה' ,אֶּ ינּו שֹּמֵּ ינֹותֵּ  ,ּבֵּ

ֹּא ְרָך ִאם־ל ן ִכְדבָּ ה כֵּ ְך )יא( נמנה אותך לראש עלינו.שכבר עתה  ,ַנֲעשֶּ לֶּ ח ַוּיֵּ י ִיְפתָּ ד ִעם־ִזְקנֵּ ם ַוּיִָּשימּו ,ִגְלעָּ עָּ  הָּ

ם אֹותֹו יהֶּ ֹּאש ֲעלֵּ ִצין ְלר רכפי שהתנה עמם,  ,ּוְלקָּ ח ַוְיַדּבֵּ יו ִיְפתָּ רָּ ל־ְדבָּ ת־כָּ י אֶּ ה ה' ִלְפנֵּ שהתנה עמהם  ,ַּבִּמְצפָּ

לאחר שמינו את יפתח לראש עליהם, היה יכול  )יב( רה.את כל עניני ממשלתו עליהם, כפי תנאי וחוקי השר

ח ַוִּיְשַלחלנהוג כמלך המדבר בשם העם,  ִכים ִיְפתָּ ְך ַמְלאָּ לֶּ ל־מֶּ י־ַעּמֹון אֶּ אמֹּר ְּבנֵּ ְך ַמה־ִלי ,לֵּ לָּ אתָּ  וָּ ַלי ִכי־בָּ  ,אֵּ

ם חֵּ להתפשר עמו ולמנוע  כדי שידע מה הם טענותיו ועל מה הוא רוצה להלחם בו, אולי יוכל ,ְּבַאְרִצי ְלִהלָּ

ר )יג( את המלחמה. ֹּאמֶּ ְך ַוּי לֶּ י־ַעּמֹון מֶּ י ְּבנֵּ ל־ַמְלֲאכֵּ ח אֶּ ַקח ,ִיְפתָּ ל ִכי־לָּ אֵּ ת־ַאְרִצי ִיְשרָּ ַאְרנֹון ,ִמִּמְצַרִים ַּבֲעלֹותֹו אֶּ  מֵּ

ן ְוַעד־ַהַּיּבֹּק מקומות אלו  ואף שכשכבשו ישראל את המקומות הללו היו הם ביד סיחון, הרי היו ,ְוַעד־ַהַּיְרדֵּ

הקודם לכן ביד עמון ומואב,  ה ְוַעתָּ ִשיבָּ ן הָּ ְתהֶּ לֹום אֶּ אחרי שאמר מלך בני עמון  )יד( ללא מלחמה. ,ְּבשָּ

ףליפתח שהוא תובע את הארצות שכבשו ישראל בעלותם ממצרים,  ח עֹוד ַוּיֹוסֶּ ִכים ַוִּיְשַלח ,ִיְפתָּ  ַמְלאָּ



 
 
 
 
 
 

 

 

ְך לֶּ ל־מֶּ י אֶּ לעמון תביעה על ישראל: א.  יו של יפתח היה ארבע טענות שמחמתן איןתוכן דבר )טו( .ַעּמֹון ְּבנֵּ

שישראל לא לקחו כלום מארץ עמון ומואב, אלא הקיפו את ארצם. ב. הארצות שהזכיר בתביעתו לא היו 

כלל ברשות עמון ומואב, אלא ברשות האמורי. ג. כל הכיבוש של ישראל היה ניסי ולא טבעי. ד. כיון 

רששתקו שנים רבות כל כך, הרי זו הודאה בזכותם של ישראל.  ֹּאמֶּ ַמר כֹּה ,לֹו ַוּי ח אָּ ַקחא(  ,ִיְפתָּ ֹּא־לָּ  ל

ל אֵּ ץ ִיְשרָּ רֶּ ת־אֶּ ב אֶּ ץ מֹואָּ רֶּ ת־אֶּ י ְואֶּ אלא אדרבה, לא רצו ישראל אפילו לעבור בגבול מואב ללא  )טז( .ַעּמֹון ְּבנֵּ

ם ִכירשות,  ִים ַּבֲעלֹותָּ ְך ,ִמִּמְצרָּ לֶּ ל ַוּיֵּ אֵּ ר ִיְשרָּ ֹּא ,ַעד־ַים־סּוף ַּבִּמְדּבָּ הקָּ  ַוּיָּב שָּ ל ַוִּיְשַלח )יז( .דֵּ אֵּ ִכים ִיְשרָּ  ַמְלאָּ

ְך לֶּ ל־מֶּ אמֹּר ֱאדֹום אֶּ ה־נָּא ,לֵּ ְעְּברָּ ָך אֶּ ֹּא ,ְבַאְרצֶּ ַמע ְול ְך שָּ לֶּ ְך ְוַגם .ֱאדֹום מֶּ לֶּ ל־מֶּ ב אֶּ ַלח מֹואָּ  ישראל בקשה זו, שָּ

ֹּא ה ְול בָּ בלא הסכים לכך מלך מואב,  - אָּ ל ַוּיֵּשֶּ אֵּ ש ִיְשרָּ דֵּ לֶּ  )יח( .ְּבקָּ רישראל  ְךַוּיֵּ ב ,ַּבִּמְדּבָּ ץ ַוּיָּסָּ רֶּ ת־אֶּ  ֱאדֹום אֶּ

ץ רֶּ ת־אֶּ ב ְואֶּ ֹּא ,מֹואָּ ש ַוּיָּב מֶּ ץ ִמִּמְזַרח־שֶּ רֶּ ב ְלאֶּ ר ַוַּיֲחנּון ,מֹואָּ בֶּ אּו ,ַאְרנֹון ְּבעֵּ ֹּא־בָּ ב ִּבְגבּול ְול באותו זמן  ִכי ,מֹואָּ

ב ְגבּולהיה  ַאְרנֹון לל ברשות מואב, אלא ביד סיחון, ואף מה ב( ארצות אלו שכבש ישראל לא היו כ )יט( .מֹואָּ

שכבשו ישראל את הארצות מיד סיחון היה לפי כללי הצדק והיושר, כי כשהתקרבו ישראל לגבול סיחון 

ל ַוִּיְשַלח אֵּ ִכים ִיְשרָּ ל־ִסיחֹוןשליחים[ -] ַמְלאָּ ֱאמִֹּרי אֶּ ְך־הָּ לֶּ ְך מֶּ לֶּ ְשּבֹון מֶּ ר ,חֶּ ֹּאמֶּ ל לֹו ַוּי אֵּ ה־נָּ  ,ִיְשרָּ  ְבַאְרְצָך אַנְעְּברָּ

ֱאִמיןולא רק שלא הניח סיחון לישראל לעבור בתוך ארצו, אלא  (כ) .ַעד־ְמקֹוִמי ֹּא־הֶּ ל ִסיחֹון ְול אֵּ ת־ִיְשרָּ  ֲעבֹּר אֶּ

ֱאסֹּףלא הניח להם אפילו לעבור סמוך לגבולו ולהקיף את ארצו,  - ִּבְגֻבלֹו ל־ַעּמֹו ִסיחֹון ַוּיֶּ ת־כָּ ה ַוַּיֲחנּו ,אֶּ  ,ְּביְָּהצָּ

םַוִּילָּ  ל חֶּ אֵּ ן )כא( .ִעם־ִיְשרָּ ל ה' ַוִּיתֵּ אֵּ י־ִיְשרָּ ת־ִסיחֹון ֱאֹלהֵּ ל־ַעּמֹו אֶּ ת־כָּ ל ְּבַיד ְואֶּ אֵּ ל ַוִּייַרש ,ַוַּיכּום ,ִיְשרָּ אֵּ ת ִיְשרָּ  אֵּ

ץ רֶּ ל־אֶּ ֱאמִֹּרי כָּ בכי באותו זמן לא היתה הארץ ביד עמון, אלא ביד האמורי שהוא היה  ,הָּ ץ יֹושֵּ רֶּ אָּ  .ַהִהיא הָּ

ת ַוִּייְרשּו )כב( ל־ְגבּול אֵּ ֱאמִֹּרי כָּ ַאְרנֹון ,הָּ ר ,ְוַעד־ַהַּיּבֹּק מֵּ ן ּוִמן־ַהִּמְדּבָּ ונמצא איפוא שלא כבשו כלל את  ,ְוַעד־ַהַּיְרדֵּ

ג( עוד הוסיף וטען לו שלא היתה זו כלל מלחמה  )כג( ארץ בני עמון, אלא את ארץ האמורי, מיד סיחון.

הטבעית, אלא ניסית,  י 'ה ,ְוַעתָּ ל ֱאֹלהֵּ אֵּ ֱאמִֹּרי הֹוִריש ִיְשרָּ ת־הָּ י אֶּ ל ַעּמֹו ִמְפנֵּ אֵּ ה ,ִיְשרָּ נּו ְוַאתָּ שֶּ בתמיהה,  ,ִתירָּ

ֹּא )כד( והרי אין לך להתערב במהלכי ה' וניסיו. ת ֲהל ר אֵּ יָך ְכמֹוש יֹוִריְשָך ֲאשֶּ ש אֹותֹו ֱאֹלהֶּ ת ,ִתירָּ ר ְואֵּ ל־ֲאשֶּ  כָּ

ינּו 'ה הֹוִריש ינּוִמפָּ  ֱאֹלהֵּ ש אֹותֹו ,נֵּ הד( עתה טען לו טענה נוספת,  )כה( .ִנירָּ ה טֹוב ֲהטֹוב ,ְוַעתָּ לָּק ַאתָּ  ִמּבָּ

ן־ִצפֹור ְך ּבֶּ לֶּ ב מֶּ ב ֲהרֹוב ,מֹואָּ ל רָּ אֵּ ם ִנְלַחם ִאם־ִנְלחֹּם ,ִעם־ִיְשרָּ והרי לא רב עמהם ולא נלחם בהם, אלא  ,ּבָּ

ת )כו( שתק. בֶּ ל ְּבשֶּ אֵּ ְשּבֹון ִיְשרָּ יהָּ ּובִ  ְּבחֶּ יהָּ  ּוְבַעְרעֹור ,ְבנֹותֶּ ִרים ,ּוִבְבנֹותֶּ עָּ ל־הֶּ ר ּוְבכָּ י ֲאשֶּ  ְשֹלשכבר  ַאְרנֹון ַעל־ְידֵּ

אֹות נָּה מֵּ ם ּוַמדּועַ ואם יש בטענתך ממש,  ,שָּ ֹּא־ִהַצְלתֶּ ת ל עֵּ  )כז( והרי זו הוכחה שאין זו טענה נכונה. ,ַהִהיא ּבָּ

עמון על ארצו, אם כן יתכן שנלחם עם ישראל מחמת  וכיון שהוכיח יפתח בטענותיו שאין ממשות בתביעת

נִֹּכישעשו נגדו איזה דבר, ועל זה הוסיף יפתח ואמר,  אִתי ְואָּ טָּ ֹּא־חָּ ְך ל ה ,לָּ ה ְוַאתָּ ה ִאִתי עֹּשֶּ עָּ ם רָּ חֶּ  ,ִּבי ְלִהלָּ

ין ַהּיֹום טַהשֹּפֵּ  ה' ִיְשפֹּטשדבר זה הוא נגד חוקי הנימוס של המדינות, וכיון שאין מי שיוכיח את האמת,   ּבֵּ

י ל ְּבנֵּ אֵּ ין ִיְשרָּ י ּובֵּ ֹּא )כח( .ַעּמֹון ְּבנֵּ ַמע ְול ְך שָּ לֶּ י מֶּ י ַעּמֹון ְּבנֵּ ל־ִדְברֵּ ח אֶּ ר ִיְפתָּ ַלח ֲאשֶּ יו שָּ לָּ ח ַוְתִהי )כט( .אֵּ  ַעל־ִיְפתָּ

תח בחכמה נחה עליו רוח גבורה ואומץ לב מעם ה', וכיון שמלך בני עמון כבר היה בגלעד, נהג יפ - ה' רּוחַ 

ד ַוַּיֲעבֹּרועקף את כל ארץ הגלעד, כדי להלחם בו בארצו שלו,  ת־ַהִגְלעָּ ה ,אֶּ ת־ְמַנשֶּ ה ַוַּיֲעבֹּר ,ְואֶּ ת־ִמְצפֵּ ד אֶּ  ,ִגְלעָּ

ה ד ּוִמִּמְצפֵּ ַבר ִגְלעָּ ילארץ  עָּ ח ַוִּיַדר (ל) .ַעּמֹון ְּבנֵּ ר ִיְפתָּ דֶּ ֹּאַמר ,ַלה' נֶּ תֹון ,ַוּי ן ִאם־נָּ י ִתתֵּ ת־ְּבנֵּ ִדי ַעּמֹון אֶּ  )לא( .ְּביָּ

יָּה א ְוהָּ ר ַהּיֹוצֵּ א ֲאשֶּ י יֵּצֵּ יִתי ִמַדְלתֵּ אִתי בֵּ לֹום ְּבשּוִבי ִלְקרָּ י ְבשָּ אם לא יהיה ראוי לקרבן ממש,  ,ַעּמֹון ִמְּבנֵּ

יָּה ה ְוַהֲעִליִתיהּוואם יהיה ראוי לקרבן,  ,ַלה' ְוהָּ ח ַוַּיֲעבֹּר )לב( .עֹּלָּ י ִיְפתָּ ל־ְּבנֵּ םְלִה  ַעּמֹון אֶּ חֶּ ם לָּ  ה' ַוִּיְתנֵּם ,ּבָּ

ר ַוַּיכֵּם )לג( .ְּביָּדֹו ֲערֹועֵּ ְשִרים ,ִמִנית ְוַעד־ּבֲֹּאָך מֵּ ל ְוַעד ,ִעיר עֶּ בֵּ ִמים אָּ ה ַמכָּה ,ְכרָּ ועל ידי זה הוכרחו  ,ְמאֹּד ְגדֹולָּ

ְנעּולהניח את ארץ הגלעד ולחזור למקומם,  י ַוִּיכָּ י ַעּמֹון ְּבנֵּ י ִמְפנֵּ אֵּ  ְּבנֵּ   :לִיְשרָּ

 


