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 יפתח של נדרו מול אברהם של נדרו
 גרוזמן מאיר

 
  :ואמר בוראו לפני תפילה שטח אברהם עבד כי מסופר בפרשתנו

אֹת ֵעין ַהָמִים ּוְבנֹות ַאְנֵשי ָהִעיר יְֹצ -ב ַעלִהֵנה ָאנִֹכי ִנצָ  ,ֶחֶסד ִעם ֲאדִֹני ַאְבָרָהם-ָנא ְלָפַני ַהּיֹום ַוֲעֵשה-ַהְקֵרה
ְגַמֶליָך ַאְשֶקה אָֹתּה -ְוָאְמָרה ְשֵתה ְוַגם ,ָנא ַכֵדְך ְוֶאְשֶתה-ְוָהָיה ַהַנֲעָר ֲאֶשר אַֹמר ֵאֶליָה ַהִטי .ִלְשאֹב ָמִים

 (.יד-יב:כד) .ֲאדִֹני-ִעם ָעִשיָת ֶחֶסד-הַֹכְחָת ְלַעְבְדָך ְלִיְצָחק ּוָבּה ֵאַדע ִכי
 אבירות עם נערה תופיעאמנם ש אפשר שהרי, ליצחק מכשלה להיות עלולה זה בניסוח זו תפילה, ברם

 ליצחק יביאה כלום? העבד יעשה מהו .סומא או חיגרת , כגוןמומים יהיו בגופה אך, בתפילתו תיאר שהעבד
 ?ואוש תפילת תפילתו את ויעשה עליה יוותר שמא או"(, אָֹתּה הַֹכְחתָ )" להתחייבותו בהתאם

 לאחד, כהוגן השיבו לשניים, כהוגן שלא שאלו שלושה" :אמר יונתן' ר בשם נחמני בר שמואל רב
 (.א"ע ,ד תענית)" הגלעדי ויפתח, קיש בן ושאול, אברהם עבד אליעזר: הן ואלו .כהוגן שלא השיבוהו

 לשניים סייע ה"הקב אך, דבריהם על להצטער ליםעלו והיו פיהם במוצא נכשלו אלו אישים שלושה, אם כן
 .נכשל הואאכן ו, סייע לא, ליפתח – לשלישי ואילו, שלונםיכ את ומנע מהם

 הזאת האכזבה את מנע ה"הקב אך, סומא או חיגרת בנערה כשלילה היה עלול אברהם עבדכאמור, 
 את להכניע יצליח אשר אישל בתו את לתת שהבטיח בהבטחה כשלילה עלול היה שאול. רבקה לו ונזדמנה

 את מקיים היה כלום? ממזר או עבד היה המהולל המכה אילו עושה היה מהו(. כה:יזשמו"א ) ולהכותו תגליָ 
 ומחלל הבטחתו את מבטל היה שמא או, בקהל לבוא עליו אסרה התורה אשר לאיש בתו את ומשיא הבטחתו

 . דוד לו ונזדמן ,לימינו ה"הקב עמד זה במקרה אף? פיו מוצא את
ָנתֹון -ִאם" ':להיפתח  נדר עמון בני נגד למלחמה צאתו טרם .ונכשל זה לסיוע זכה לא, כאמור, יפתח אולם

ְוָהָיה ַלה'  ַעמֹוןְוָהָיה ַהּיֹוֵצא ֲאֶשר ֵיֵצא ִמַדְלֵתי ֵביִתי ִלְקָראִתי ְבשּוִבי ְבָשלֹום ִמְבֵני  ,ְבֵני ַעמֹון ְבָיִדי-ִתֵתן ֶאת
 . עיניו שראו מה נוכח נדהם לביתו וחזר שנצח לאחר (.לא-ל:יא 'שו) ."ֲעִליִתיהּו עָֹלהְוהַ 

  :מספר המקרא
לֹו -ֵביתֹו ְוִהֵנה ִבתֹו יֵֹצאת ִלְקָראתֹו ְבֻתִפים ּוִבְמחֹלֹות ְוַרק ִהיא ְיִחיָדה ֵאין-ַוָּיבֹא ִיְפָתח ַהִמְצָפה ֶאל

ְת ְבָגָדיו ַוּיֹאֶמר: ֲאָהּה ִבִתי ַהְכֵרַע ִהְכַרְעִתִני ְוַא-ְיִהי ִכְראֹותֹו אֹוָתּה ַוִּיְקַרע ֶאתוַ  .ַבת-ֵבן אֹו (ממנה)ִמֶמנּו
  (.לה-לד, שם) .ה' ְולֹא אּוַכל ָלשּובו-י ֶאלָהִיית ְבעְֹכָרי ְוָאנִֹכי ָפִציִתי ִפ 

 (.לט ,שם) "ִנְדרֹו ֲאֶשר ָנָדר-ַוַּיַעש ָלּה ֶאת" :דבר של סופווב
 הקדיש רק שמא או', לה קרבן בתו את יפתח העלה אכן אם ,זה מעשה של בפרשנותו לדון בדעתנו אין

, לרעה יפתח" הופלה" מדוע בשאלה לדון מקום יש אך 1 כנזירה ומבודדת פרושה ישבה חייה וכל', לה אותה
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 יפתח לקראת להוציא, ילהחל', ה יד קצרה כלום. הזה שלוןיהכ את ממנו מנע ולא דולצִ ' ה עמד לא ומדוע
 ?טרגי כה באופן יפתח" נענש" למה? לעולה ויעלה' לה שיקדיש, כבש או שור – טהור חיים-בעל

 אפשר. אחריםה השניים של לאישיותם יפתח של אישיותו שבין ההבדל על להצביע אפשר, כמובן
 כלפי התנהגותו את, למשל, ורא) שלילית דמות היה יפתח ואילו, רצונו ועושי' ה עובדי צדיקים היו שאלה

 ביטוי מקבלת שלא אחרת זווית נציג להלן אך, דשמיא לסייעתא זכה לא ולפיכך(, ז-א:יב 'שו, אפרים בני
 .המקרא פרשני אצל

 חיים-בעל צאיֵ  שאם האפשרות משתמעת לא נדרו בניסוח. משמעויות שתי בעל סתמי נדר נדר לא יפתח
 שיפתח . אלאכבש או שור לקראתו ומוציא דולִצ  עומד היה' שה ראפש, כך שתמעה לואי'. לה יוקרבש הוא
 הדרך את שחסם ניסוח, לפנינו שהוא כפי הנדר בניסוח התבטא זה ורצונו, אדם ורק, אדם להקריב רצה

  .נקלע שאליו הסתום המבוי מן ולחלצו לסייעו
 ך"בתנ מופיע "לקראת יוצא" הנוסח ".ְקָראִתיְוָהָיה ַהּיֹוֵצא ֲאֶשר ֵיֵצא ִמַדְלֵתי ֵביִתי לִ " :בנדרו אמר יפתח

 יפתח כאשר לפיכך .אדם לקראת היוצאים חיים-בעלי לש בהקשרלא  אחת פעם פילוא אך, פעמים עשרות
 יכולת משוללי, כאמור, שהם, חיים לבעלי ולא פניו את לקבל צאשיֵ  לאדם התכוון" ֲאֶשר ֵיֵצא ִלְקָראִתי" אמר

 אדם יציאת היא הבית מן יציאה :לספק מקום מותיר אינו "ִמַדְלֵתי ֵביִתי" וחניסה גם .מישהו לקראת לצאת
 חקלאית חברהאמנם ב. ברפת או הצאן בגדרות, בדיר שמקומם חיים בעלי ולא בבית המצוי או בבית הגר

 ורא) בחיקם ושוכבים מכוסם שותים, תםמִפ  אוכלים, בביתם בעליהם עם" מתגוררים" חיים בעליש יש ענייה
 ?עניים חקלאים של כמנהגם מקנהו עם נהג שיפתח להניח עלינו האם ולםא (,ג:יב שמו"ב

. נדהם הוא ,"ִבתֹו יֵֹצאת ִלְקָראתֹו ְבֻתִפים ּוִבְמחֹלֹות ְוִהֵנה" וראה צחוןינ עטור המלחמה מן כשחזר, עתהו
 אפוא פלא אין. יחידתו תוב לא אך, דברו מעושי, מאנשיו, מעבדיו אחד יהיה היוצא כי ודאיבו שיער הוא

 !"ִהְכַרְעִתִני ְוַאְת ָהִיית ְבעְֹכָרי ַהְכֵרעַ " ומלמול" בתי אהה" זעקת, בגדים קריעת תהיהי הספונטנית תגובתוש
 וכי? בלאֵ  בתוגת הגיב ולמה יפתח נדהם למה וכי: בה מתקשים שרבים השאלה פתרונה על באה עתה

 חלץילה אפשרות שקיימת לו שיבהיר מי היה לא וכי? אנושי בייקטלאו התכוון לא שכלל לומר יכול היה לא
, הוא אך, אדם להקריב רצה יפתח: הקשיים מסולקים לעיל הנאמר לאור ?נקלע הוא שאליו המבוך מן

 אין זו ומהפתעה בתו שיצאה על אלא לקראתו אדם שיצא על איננה הקינה: יחידתו בתו על חשב לא, כאמור
 ".וה' ְולֹא אּוַכל ָלשּוב-ְוָאנִֹכי ָפִציִתי ִפי ֶאל: "כלשונו, לצאת אין זה ממבוך, חלץילה

, זה מצביא ידע לא כלום? אדם להקריב יפתח של דעתו על שיעלה יתכןיה :לשאול עמנו מקום ועדיין
  ?אדם קרבן להקריב שאין, עמו' שה

 הקרבת משולבת ולחנןשבפ אחרות דתות בעקבות ללכת שאין ידע גם ידע יפתח כי אפוא לומר עלינו
 את פירש הוא. צחוןינ בעקבות גם אדם להקריב היתר למנהיג מעניקה התורה כי, סבר שהוא אלא .אדם

ֵכר לֹו ֵמָאָדם ּוְבֵהָמה ּוִמְשֵדה ֲאֻחָזתֹו לֹא ִימָ -ֲאֶשר-ֵחֶרם ֲאֶשר ַיֲחִרם ִאיש ַלה' ִמָכל-ָכל-ַאךְ ( "כחז:כ 'ויק) הפסוק
  :(כט:כז, שם) ן"הרמב כלשון ,אדם להקריב למנהיג כמתיר" 'ָקָדִשים הּוא ַלה-קֶֹדש ֵחֶרם-לְולֹא ִיָגֵאל כָ 

 על העובר או אנשים להמית וקיים חי ישראל נגיד חרם כאשר חשב כי, בבתו יפתח של טעותו היה וזה
 חרם כי ידע ולא, הנדר יחול זבח אנשים או מאיש לעשות מלחמה בעת נדר אם כן, מיתה חייב חרמו
 לעשות הנדר לחול אבל, ותקנתם גזירתם העובר על או לכלותם המורדים על חל והסנהדרין המלך
 .וחלילה חס' לה ראוי שאין מדבר עולה

 חיזרה בתו שהרי ,בימיו הלכה ואנשי דין בתי של טעותם גם אלא לבדו יפתח של טעותו יתהיה לא זו טעות
 לקיים היה חייב ואביה ריקם הושבה היא אך, ולהתירו אביה רנד על לשאול קשהיוב הללו המוסדות כל על
 1.פיו מוצא את
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