
1

לע"נ ולאורו של 
מורנו הרב אלישע 

וישליצקי זצ"ל

בס"ד

לע"נ ולאורו של 
מורנו הרב אלישע 

וישליצקי זצ"ל

בס"ד

התשובה בספר שופטים

הרב דני סטיסקין

ָרֵאל: ֲעַמל ִיׂשְ ְקַצר ַנְפׁשֹו ּבַ ַַּעְבדוּ ֶאת ְידֹוָד וַּתִ ם וַי ְרּבָ ִָּסירוּ ֶאת ֱאלֵֹהי ַהּנֵָכר ִמּקִ )טז( וַי

1.  רש"י   )טז( ותקצר נפשו בעמל - כביכול לא היה רחבת מקום לסבול ולכנס שם צרה שהיה לו בעמל ישראל:

2. רלב"ג   )טז( והנה קצר רצון הש"י מהושיע אותם תשועה שלימה כמו הענין בתשועות הקודמות בסבת עמל ישראל אמר זה ע"ד דברה תורה 
כלשון בני אדם שהם כאילו סבבו לש"י עמל ויגיעות להצילם ולשוב להצילם פעמים רבות מצד היותם שונים במרים ככלב שב על קיאו וכאילו 

הלאוהו על זה או ענין עמל מענין שקר וכזב כמו עמל ואון וירצה בזה כי בסבת השקר והכזב שבחר בו ישראל והוא עבדם אלהים אחרים קצר רצון 
הש"י מהושיע אותם תשועה שלימה כמו הענין בתשועות הקודמות ולזה לא אמר להם בזה הענין:

3. מצודות דוד  )טז( ותקצר נפשו - רצה לומר, קצרה רצונו של מקום בדבר עמל ישראל, כי מתחלה היה רצון המקום להרבות עמלם בעבור 
חטאם הרב, ועתה בשובם לה', קצרה רצונו מלהרבות עמל, רצה לומר, נחם ה' על הרעה:

4. מלבי"ם  )טז( ותקצר נפשו בעמל ישראל - ע"י תשובתם, נפשו ורצונו קצר את עמל ישראל בל יארך עוד, ובל יוסיף האויב לעבור את הירדן 
ולהאריך ולהוסיף את עמלם, ובמו"נ ח"א פמ"ח פירש ר"ל רצון האל לא יכול לסבול ולראות עוד את עמל ישראל וצרתם:

מדרש תנחומא )בובר( פרשת בחוקותי סימן ז ד"ה ]ז[ ד"א איש

]ז[ ד"א איש כי יפליא וגו'. זש"ה פרי צדיק עץ חיים ]ולוקח נפשות חכם[ )משלי יא ל(, זה התורה, שמתוך שהוא בן תורה הוא לומד היאך לוקח 
נפשות, שנאמר לוקח נפשות חכם, וכן אתה מוצא ביפתח הגלעדי, מפני שלא היה בן תורה איבד את בתו, אימתי בשעה שנלחם עם בני עמון 

ונדר, שנאמר וידר יפתח נדר לה', והיה היוצא וגו' )שופטים יא ל לא(, באותה שעה כעס עליו הקב"ה, אמר הקב"ה אילו יצא מביתו כלב או חזיר 
או גמל יקריב לפני, זימן לו הקב"ה בתו, שנאמר והנה בתו יוצאת לקראתו, ויהי כראותו אותה )שופטים יא לד לה(, והלא פנחס היה שם, והוא 
אמר לא אוכל לשוב )שם /שופטים י"א/(, אלא פנחס אמר אני כהן גדול בן כהן גדל אשפיל עצמי ואלך אצל עם הארץ, ויפתח אמר אני ראש 

שבטי ישראל, ראש הקצינים, אשפיל עצמי ואלך אצל הדיוט, מבין שניהם אבדה ההוא עלובה, ושניהם נתחייבו בדמיה, פנחס נסתלקה ממנו רוח 
הקדש, יפתח נתפזרו עצמותיו, שנאמר ויקבר בערי גלעד )שם /שופטים/ יב ז(, אמרה לו בתו אבי שמא כתיב בתורה שיקריבו נפשות בניהם על 

גבי המזבח, והלא כתיב ]אדם כי יקריב מכם קרבן לה'[ מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן וגו' )ויקרא א ב(, מן הבהמה ולא מן בני אדם, אמר לה בתי 
נדרתי והיה היוצא וגו' )שופטים יא לא(, ]אמרה לו[ יעקב אבינו שנדר וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך )בראשית כח כב(, ונתן לו הקב"ה שנים 

עשר שבטים, שמא הקריב אחד מהם, ]ולא עוד הלא חנה כשהיא נודרת ואומרת ונתתיו לה' כל ימי חייו )ש"א =שמואל א'= א יא(, שמא הקריבה 
את בנה להקב"ה[, כל הדברים האלה אמרה לו, ולא שמע אליה, אמרה לו הניחני ואלך אצל בית דין, שמא אחד מהם ימצא פתח לדבריך, שנאמר 

הרפה ממני שנים חדשים ]ואלכה וירדתי על ההרים[ )שופטים יא לז(, אמר ר' לוי בן ברכיה וכי יש אדם יורד על ההרים, והרי עולים על ההרים, 
אלא מהו וירדתי על ההרים, אלו סנהדרין, שנאמר שמעו הרים את ריב ה' )מיכה ו ב(, ]הלכה אצלם ולא מצאו פתח להתיר את נדרו, ועליו אמר 

הכתוב גבר רש ועושק דלים מטר סוחף ואין לחם )משלי כח ג(, גבר רש זה יפתח שהיה רש בתורה, גרופות של שקמה היה, עושק דלים שהיה 
עושק את הדלים, בשעה שהיו אומרים אמר שבולת ויאמר סבולת )שופטים יב ו(, והיה שוחטו, לפיכך מטר סוחף ואין לחם, שהיה לו מי שיתיר 
את נדרו, אלא ואין לחם, שהעלים הקב"ה מהן את ההלכה שלא ימצאו ]פתח[ להתיר את נדרו, כיון שלא מצאו ]פתח[ להתיר את נדרו, עלה 

ר לֹא  י )ירמיה יט ה(, ֲאׁשֶ י ְולֹא ָעְלָתה ַעל ִלּבִ ְרּתִ יִתי ְולֹא ִדּבַ ִּ ר לֹא ִצו ושחטה לפני הקב"ה, ורוח הקודש צווחת נפשות הייתי מבקש שתקריב לפני, ֲאׁשֶ
יִתי לאברהם שישחוט את בנו, אלא אמרתי לו אל תשלח ידך אל הנער וגו' )בראשית כב יב(, בשביל להודיעך היאך היה אברהם עושה רצוני,  ִּ ִצו

יִתי  ִּ ר לֹא ִצו שהיו אומות העולם אומרים למה הקב"ה מחבב לאברהם הרבה, לכך אמר לו קח נא את בנך וגו' )שם שם /בראשית כ"ב/ ב(, הוי ֲאׁשֶ
י שיפול מלך מואב ביד מלך ישראל ויקריב לי בנו בכורו,  י ליפתח להקריב לי את בתו, ְולֹא ָעְלָתה ַעל ִלּבִ ְרּתִ לאברהם לשחוט את בנו ודאי, ְולֹא ִדּבַ

שנאמר ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו ויעלהו עולה על החומה )מ"ב =מלכים ב'= ג כז([, מי גרם ליפתח לאבד את בתו, על שלא קרא 
בתורה, שאילו קרא בתורה לא איבד את בתו, שכתיב איש כי יפליא נדר וגו', ואם נקבה היא )ויקרא כז ד(, הרי פרי צדיק עץ חיים.
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רמב"ן ויקרא פרק כז פסוק כט

...וזה היה טעותו של יפתח בבתו, כי חשב כאשר חרם נגיד ישראל חל וקים להמית אנשים או העובר על חרמו חייב מיתה, כן אם נדר בעת 
מלחמה לעשות מאיש או אנשים זבח יחול הנדר, ולא ידע כי חרם המלך והסנהדרין חל על המורדים לכלותם או על העובר גזירתם ותקנתם, אבל 

לחול הנדר לעשות עולה מדבר שאין ראוי לה' חס וחלילה. ולכך אמר בב"ר )ס ג( שאפילו הקדש דמים לא היה חייב ונענש בדמה:

 שופטים פרק י  

רֹות ְוֶאת ֱאלֵֹהי ֲאָרם ְוֶאת ֱאלֵֹהי ִצידֹון ְוֵאת ֱאלֵֹהי מֹוָאב ְוֵאת ֱאלֵֹהי ְבֵני  ּתָ ָעִלים ְוֶאת ָהַעׁשְ ַַּעְבדוּ ֶאת ַהּבְ ֵעיֵני ְידֹוָד וַי ָרֵאל ַלֲעׂשֹות ָהַרע ּבְ ֵני ִיׂשְ )ו( וַיִֹּספוּ ּבְ
ֵני  ְרֲעצוּ וְַירְֹצצוּ ֶאת ּבְ ִּ ֵני ַעּמֹון: )ח( וַי ים וְּביַד ּבְ ּתִ ִלׁשְ יַד ּפְ ֵרם ּבְ ְמּכְ ִּ ָרֵאל וַי ִיׂשְ ַחר ַאף ְידֹוָד ּבְ ִּ ַַּעְזבוּ ֶאת ְידֹוָד ְולֹא ֲעָבדוּהוּ: )ז( וַי ים וַי ּתִ ַעּמֹון ְוֵאת ֱאלֵֹהי ְפִלׁשְ

ם  ֵחם ּגַ ן ְלִהּלָ ְַּרּדֵ ַַּעְברוּ ְבֵני ַעּמֹון ֶאת ַהי ְלָעד: )ט( וַי ּגִ ר ּבַ ֶאֶרץ ָהֱאמִֹרי ֲאׁשֶ ן ּבְ ְַּרּדֵ ֵעֶבר ַהי ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ָנה ֶאת ּכָ ֵרה ׁשָ מֶֹנה ֶעׂשְ ָנה ַהִהיא ׁשְ ָ ּשׁ ָרֵאל ּבַ ִיׂשְ
ָעִלים: פ )יא(  ָרֵאל ֶאל ְידֹוָד ֵלאמֹר ָחָטאנוּ ָלְך ְוִכי ָעַזְבנוּ ֶאת ֱאלֵֹהינוּ וַּנֲַעבֹד ֶאת ַהּבְ ֵני ִיׂשְ ְזֲעקוּ ּבְ ִּ ָרֵאל ְמאֹד: )י( וַי ֶצר ְלִיׂשְ יהוָּדה וְּבִבְניִָמין וְּבֵבית ֶאְפָרִים וַּתֵ ּבִ
יָעה ֶאְתֶכם  ְצֲעקוּ ֵאַלי וָאֹוׁשִ ים: )יב( ְוִצידֹוִנים וֲַעָמֵלק וָּמעֹון ָלֲחצוּ ֶאְתֶכם וַּתִ ּתִ ִלׁשְ ֵני ַעּמֹון וִּמן ּפְ ְצַרִים וִּמן ָהֱאמִֹרי וִּמן ּבְ ָרֵאל ֲהלֹא ִמּמִ ֵני ִיׂשְ וַיֹּאֶמר ְידֹוָד ֶאל ּבְ
יעוּ ָלֶכם  ה יֹוׁשִ ם ֵהּמָ ם ּבָ ַחְרּתֶ ר ּבְ יַע ֶאְתֶכם: )יד( ְלכוּ ְוַזֲעקוּ ֶאל ָהֱאלִֹהים ֲאׁשֶ ַעְבדוּ ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ָלֵכן לֹא אֹוִסיף ְלהֹוׁשִ ם אֹוִתי וַּתַ ם ֲעַזְבּתֶ ִמיָָּדם: )יג( ְוַאּתֶ
ם  ְרּבָ ִָּסירוּ ֶאת ֱאלֵֹהי ַהּנֵָכר ִמּקִ יֵלנוּ ָנא ַהיֹּום ַהזֶּה: )טז( וַי ֵעיֶניָך ַאְך ַהּצִ ָכל ַהּטֹוב ּבְ ה ָלנוּ ּכְ ה ַאּתָ ָרֵאל ֶאל ְידֹוָד ָחָטאנוּ ֲעׂשֵ ֵעת ָצַרְתֶכם: )טו( וַיֹּאְמרוּ ְבֵני ִיׂשְ ּבְ

ֵרי ִגְלָעד ִאיׁש  ה: )יח( וַיֹּאְמרוּ ָהָעם ׂשָ ְצּפָ ּמִ ֲַּחנוּ ּבַ ָרֵאל וַי ֵני ִיׂשְ ְלָעד וַיֵָּאְספוּ ּבְ ּגִ ֲַּחנוּ ּבַ ֵני ַעּמֹון וַי ֲעקוּ ּבְ ּצָ ִּ ָרֵאל: פ )יז( וַי ֲעַמל ִיׂשְ ְקַצר ַנְפׁשֹו ּבַ ַַּעְבדוּ ֶאת ְידֹוָד וַּתִ וַי
ֵבי ִגְלָעד: ְבֵני ַעּמֹון ִיְהיֶה ְלרֹאׁש ְלכֹל יֹׁשְ ֵחם ּבִ ר יֵָחל ְלִהּלָ ֶאל ֵרֵעהוּ ִמי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ

ה וְַיָגְרׁשוּ ֶאת  ָ לוּ ְבֵני ָהִאּשׁ ְגּדְ ִּ ִנים וַי ְלָעד לֹו ּבָ ת ּגִ ֶלד ֵאׁשֶ ח: )ב( וַּתֵ ְלָעד ֶאת ִיְפּתָ ה זֹוָנה וַיֹּוֶלד ּגִ ָ ן ִאּשׁ ּבֹור ַחִיל ְוהוּא ּבֶ ְלָעִדי ָהיָה ּגִ ח ַהּגִ  פרק יא    )א( ְוִיְפּתָ
ים ֵריִקים וַיְֵּצאוּ  ח ֲאָנׁשִ טוּ ֶאל ִיְפּתָ ְתַלּקְ ִּ ֶאֶרץ טֹוב וַי ב ּבְ ֵּׁשֶ ֵני ֶאָחיו וַי ח ִמּפְ ְִּבַרח ִיְפּתָ ה: )ג( וַי ה ַאֶחֶרת ָאּתָ ָ ן ִאּשׁ י ּבֶ ֵבית ָאִבינוּ ּכִ ח וַיֹּאְמרוּ לֹו לֹא ִתְנַחל ּבְ ִיְפּתָ

ח ֵמֶאֶרץ טֹוב: )ו(  ָרֵאל וַיְֵּלכוּ ִזְקֵני ִגְלָעד ָלַקַחת ֶאת ִיְפּתָ ר ִנְלֲחמוּ ְבֵני ַעּמֹון ִעם ִיׂשְ ֲאׁשֶ ָרֵאל: )ה( וְַיִהי ּכַ ֲחמוּ ְבֵני ַעּמֹון ִעם ִיׂשְ ּלָ ִּ ִָּמים וַי ִעּמֹו: פ )ד( וְַיִהי ִמי
אֶתם  ית ָאִבי וַּמּדוַּע ּבָ ָגְרׁשוִּני ִמּבֵ ֵנאֶתם אֹוִתי וַּתְ ם ׂשְ ח ְלִזְקֵני ִגְלָעד ֲהלֹא ַאּתֶ ְבֵני ַעּמֹון: )ז( וַיֹּאֶמר ִיְפּתָ ֲחָמה ּבִ נוּ ְלָקִצין ְוִנּלָ ח ְלָכה ְוָהִייָתה ּלָ וַיֹּאְמרוּ ְלִיְפּתָ

ֵבי ִגְלָעד:  נוּ ְלרֹאׁש ְלכֹל יֹׁשְ ְבֵני ַעּמֹון ְוָהִייָת ּלָ נוּ ְוִנְלַחְמּתָ ּבִ ְבנוּ ֵאֶליָך ְוָהַלְכּתָ ִעּמָ ה ׁשַ ח ָלֵכן ַעּתָ ר ַצר ָלֶכם: )ח( וַיֹּאְמרוּ ִזְקֵני ִגְלָעד ֶאל ִיְפּתָ ֲאׁשֶ ה ּכַ ֵאַלי ַעּתָ
ְבֵני ַעּמֹון ְוָנַתן ְידֹוָד אֹוָתם ְלָפָני ָאנִֹכי ֶאְהיֶה ָלֶכם ְלרֹאׁש: )י( וַיֹּאְמרוּ ִזְקֵני ִגְלָעד ֶאל  ֵחם ּבִ ם אֹוִתי ְלִהּלָ יִבים ַאּתֶ ח ֶאל ִזְקֵני ִגְלָעד ִאם ְמׁשִ )ט( וַיֹּאֶמר ִיְפּתָ

ל  ח ֶאת ּכָ ר ִיְפּתָ ימוּ ָהָעם אֹותֹו ֲעֵליֶהם ְלרֹאׁש וְּלָקִצין וְַיַדּבֵ ָּׂשִ ח ִעם ִזְקֵני ִגְלָעד וַי ה: )יא( וַיֵֶּלְך ִיְפּתָ ן ַנֲעׂשֶ ינֹוֵתינוּ ִאם לֹא ִכְדָבְרָך ּכֵ ח ְידֹוָד ִיְהיֶה ׁשֵֹמַע ּבֵ ִיְפּתָ
ֵני ַעּמֹון  ַאְרִצי: )יג( וַיֹּאֶמר ֶמֶלְך ּבְ ֵחם ּבְ י ָבאָת ֵאַלי ְלִהּלָ י וָָלְך ּכִ ֵני ַעּמֹון ֵלאמֹר ַמה ּלִ ח ַמְלָאִכים ֶאל ֶמֶלְך ּבְ ַלח ִיְפּתָ ׁשְ ִּ ה: פ )יב( וַי ְצּפָ ּמִ ָבָריו ִלְפֵני ְידֹוָד ּבַ ּדְ

ַלח  ׁשְ ִּ ח וַי לֹום: )יד( וַיֹּוֶסף עֹוד ִיְפּתָ ׁשָ יָבה ֶאְתֶהן ּבְ ה ָהׁשִ ן ְוַעּתָ ְַּרּדֵ ְצַרִים ֵמַאְרנֹון ְוַעד ַהיַּּבֹק ְוַעד ַהי ֲעלֹותֹו ִמּמִ ָרֵאל ֶאת ַאְרִצי ּבַ י ָלַקח ִיׂשְ ח ּכִ ֶאל ַמְלֲאֵכי ִיְפּתָ
ָרֵאל  ְצָרִים וַיֵֶּלְך ִיׂשְ ֲעלֹוָתם ִמּמִ י ּבַ ֵני ַעּמֹון: )טז( ּכִ ָרֵאל ֶאת ֶאֶרץ מֹוָאב ְוֶאת ֶאֶרץ ּבְ ח לֹא ָלַקח ִיׂשְ ֵני ַעּמֹון: )טו( וַיֹּאֶמר לֹו ּכֹה ָאַמר ִיְפּתָ ַמְלָאִכים ֶאל ֶמֶלְך ּבְ

ַלח  ַמע ֶמֶלְך ֱאדֹום ְוַגם ֶאל ֶמֶלְך מֹוָאב ׁשָ א ְבַאְרֶצָך ְולֹא ׁשָ ָרה ּנָ ָרֵאל ַמְלָאִכים ֶאל ֶמֶלְך ֱאדֹום ֵלאמֹר ֶאְעּבְ ַלח ִיׂשְ ׁשְ ִּ ה: )יז( וַי ר ַעד יַם סוּף וַיָּבֹא ָקֵדׁשָ ְדּבָ ּמִ ּבַ
ֵעֶבר ַאְרנֹון ְולֹא ָבאוּ  ֲַּחנוּן ּבְ ֶמׁש ְלֶאֶרץ מֹוָאב וַי ְזַרח ׁשֶ ָָּסב ֶאת ֶאֶרץ ֱאדֹום ְוֶאת ֶאֶרץ מֹוָאב וַיָּבֹא ִמּמִ ר וַי ְדּבָ ּמִ ָקֵדׁש: )יח( וַיֵֶּלְך ּבַ ָרֵאל ּבְ ב ִיׂשְ ֵּׁשֶ ְולֹא ָאָבה וַי
א ְבַאְרְצָך ַעד ְמקֹוִמי:  ָרה ּנָ ָרֵאל ַנְעּבְ ּבֹון וַיֹּאֶמר לֹו ִיׂשְ ָרֵאל ַמְלָאִכים ֶאל ִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ֶמֶלְך ֶחׁשְ ַלח ִיׂשְ ׁשְ ִּ בוּל מֹוָאב: )יט( וַי י ַאְרנֹון ּגְ ְגבוּל מֹוָאב ּכִ ּבִ

ל  ָרֵאל ֶאת ִסיחֹון ְוֶאת ּכָ ן ְידֹוָד ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ּתֵ ִּ ָרֵאל: )כא( וַי ֶחם ִעם ִיׂשְ ּלָ ִּ יְָהָצה וַי ֲַּחנוּ ּבְ ל ַעּמֹו וַי ְגֻבלֹו וַיֱֶּאסֹף ִסיחֹון ֶאת ּכָ ָרֵאל ֲעבֹר ּבִ )כ( ְולֹא ֶהֱאִמין ִסיחֹון ֶאת ִיׂשְ
ן:  ְַּרּדֵ ר ְוַעד ַהי ְדּבָ בוּל ָהֱאמִֹרי ֵמַאְרנֹון ְוַעד ַהיַּּבֹק וִּמן ַהּמִ ל ּגְ יְרׁשוּ ֵאת ּכָ ִּ ב ָהָאֶרץ ַהִהיא: )כב( וַי ל ֶאֶרץ ָהֱאמִֹרי יֹוׁשֵ ָרֵאל ֵאת ּכָ יַרׁש ִיׂשְ ִּ ַּּכוּם וַי ָרֵאל וַי יַד ִיׂשְ ַעּמֹו ּבְ

ר  ל ֲאׁשֶ מֹוׁש ֱאלֶֹהיָך אֹותֹו ִתיָרׁש ְוֵאת ּכָ ָך ּכְ ר יֹוִריׁשְ ּנוּ: )כד( ֲהלֹא ֵאת ֲאׁשֶ יָרׁשֶ ה ּתִ ָרֵאל ְוַאּתָ ֵני ַעּמֹו ִיׂשְ ָרֵאל הֹוִריׁש ֶאת ָהֱאמִֹרי ִמּפְ ה ְידֹוָד ֱאלֵֹהי ִיׂשְ )כג( ְוַעּתָ
ֶבת  ׁשֶ ם: )כו( ּבְ ָרֵאל ִאם ִנְלחֹם ִנְלַחם ּבָ ן ִצּפֹור ֶמֶלְך מֹוָאב ֲהרֹוב ָרב ִעם ִיׂשְ ָלק ּבֶ ה ִמּבָ ה ֲהטֹוב טֹוב ַאּתָ ֵנינוּ אֹותֹו ִניָרׁש: )כה( ְוַעּתָ הֹוִריׁש ְידֹוָד ֱאלֵֹהינוּ ִמּפָ

ֵעת ַהִהיא: )כז( ְוָאנִֹכי לֹא ָחָטאִתי  ם ּבָ ְלּתֶ ָנה וַּמּדוַּע לֹא  ִהּצַ לֹׁש ֵמאֹות ׁשָ ר ַעל ְיֵדי ַאְרנֹון ׁשְ ּבֹון וִּבְבנֹוֶתיָה וְּבַעְרעֹור וִּבְבנֹוֶתיָה וְּבָכל ֶהָעִרים ֲאׁשֶ ֶחׁשְ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ
ַלח  ר ׁשָ ח ֲאׁשֶ ְבֵרי ִיְפּתָ ֵני ַעּמֹון ֶאל ּדִ ַמע ֶמֶלְך ּבְ ֵני ַעּמֹון: )כח( ְולֹא ׁשָ ָרֵאל וֵּבין ּבְ ֵני ִיׂשְ ין ּבְ ֵֹפט ַהיֹּום ּבֵ ּפֹט ְידֹוָד ַהּשׁ י ִיׁשְ ֶחם ּבִ י ָרָעה ְלִהּלָ ה ִאּתִ ה עֹׂשֶ ָלְך ְוַאּתָ

ח ֶנֶדר ַלידֹוָד  ר ִיְפּתָ ּדַ ִּ ֵני ַעּמֹון: )ל( וַי ה ִגְלָעד ָעַבר ּבְ ְצּפֵ ה ִגְלָעד וִּמּמִ ֲַּעבֹר ֶאת ִמְצּפֵ ה וַי ֶ ְלָעד ְוֶאת ְמַנּשׁ ֲַּעבֹר ֶאת ַהּגִ ח רוַּח ְידֹוָד וַי ִהי ַעל ִיְפּתָ ֵאָליו: פ )כט( וַּתְ
ֵני ַעּמֹון ְוָהיָה ַלידֹוָד ְוַהֲעִליִתהוּ עֹוָלה: פ  לֹום ִמּבְ ׁשוִּבי ְבׁשָ ְלֵתי ֵביִתי ִלְקָראִתי ּבְ ר יֵֵצא ִמּדַ יִָדי: )לא( ְוָהיָה ַהיֹּוֵצא ֲאׁשֶ ֵני ַעּמֹון ּבְ ן ֶאת ּבְ ּתֵ וַיֹּאַמר ִאם ָנתֹון ּתִ

ְנעוּ  ּכָ ִּ דֹוָלה ְמאֹד וַי ה ּגְ ָרִמים ַמּכָ ִרים ִעיר ְוַעד ָאֵבל ּכְ ית ֶעׂשְ ם ֵמֲערֹוֵער ְוַעד ּבֹוֲאָך ִמּנִ ַּּכֵ יָדֹו: )לג( וַי ֵנם ְידֹוָד ּבְ ּתְ ִּ ם וַי ֶחם ּבָ ֵני ַעּמֹון ְלִהּלָ ח ֶאל ּבְ ֲַּעבֹר ִיְפּתָ )לב( וַי
ן אֹו ַבת:  ּנוּ ּבֵ ים וִּבְמחֹלֹות ְוַרק ִהיא ְיִחיָדה ֵאין לֹו ִמּמֶ ֻתּפִ יתֹו ְוִהּנֵה ִבּתֹו יֵֹצאת ִלְקָראתֹו ּבְ ה ֶאל ּבֵ ְצּפָ ח ַהּמִ ָרֵאל: פ )לד( וַיָּבֹא ִיְפּתָ ֵני ִיׂשְ ֵני ּבְ ֵני ַעּמֹון ִמּפְ ּבְ
ִציִתי ִפי ֶאל ְידֹוָד ְולֹא אוַּכל ָלׁשוּב: )לו( וַּתֹאֶמר  עְֹכָרי ְוָאנִֹכי ּפָ ִני ְוַאּתְ ָהִיית ּבְ י ַהְכֵרַע ִהְכַרְעּתִ ּתִ ָגָדיו וַיֹּאֶמר ֲאָהּה ּבִ )לה( וְַיִהי ִכְראֹותֹו אֹוָתּה וִַיְקַרע ֶאת ּבְ
י  ה ּלִ ֵני ַעּמֹון: )לז( וַּתֹאֶמר ֶאל ָאִביָה יֵָעׂשֶ ה ְלָך ְידֹוָד ְנָקמֹות ֵמאְֹיֶביָך ִמּבְ ר ָעׂשָ יָך ַאֲחֵרי ֲאׁשֶ ר יָָצא ִמּפִ ֲאׁשֶ ה ִלי ּכַ יָך ֶאל ְידֹוָד ֲעׂשֵ ִציָתה ֶאת ּפִ ֵאָליו ָאִבי ּפָ

ֶלְך  ים וַּתֵ ֵני ֳחָדׁשִ ַלח אֹוָתּה ׁשְ ׁשְ ִּ תוַּלי ָאנִֹכי ורעיתי ְוֵרעֹוָתי: )לח( וַיֹּאֶמר ֵלִכי וַי ה ַעל ּבְ י ַעל ֶהָהִרים ְוֶאְבּכֶ ים ְוֵאְלָכה ְויַָרְדּתִ ַנִים ֳחָדׁשִ י ׁשְ ּנִ ה ִמּמֶ ָבר ַהזֶּה ַהְרּפֵ ַהּדָ
ִהי חֹק  ר ָנָדר ְוִהיא לֹא יְָדָעה ִאיׁש וַּתְ ַַּעׂש ָלּה ֶאת ִנְדרֹו ֲאׁשֶ ב ֶאל ָאִביָה וַי ׁשָ ים וַּתָ ַנִים ֳחָדׁשִ ץ ׁשְ תוֶּליָה ַעל ֶהָהִרים: )לט( וְַיִהי ִמּקֵ ְבּךְ ַעל ּבְ ִהיא ְוֵרעֹוֶתיָה וַּתֵ

ָנה: ס ָ ּשׁ ַעת יִָמים ּבַ ְלָעִדי ַאְרּבַ ח ַהּגִ ָרֵאל ְלַתּנֹות ְלַבת ִיְפּתָ נֹות ִיׂשְ ַלְכָנה ּבְ ִָּמים יִָמיָמה ּתֵ ָרֵאל: )מ( ִמי ִיׂשְ ּבְ


