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)Daughter of Yiftach (Jephthah
 .1שופטים יא-יב
א וְי ִפְ תָּ ח הַ ִגלְעָּ דִ י ,הָּ י ָּה גִּבֹור חַ י ִל ,ו ְהּואּ ,בֶּן-אִ שָּ ה זֹונָּה; וַּיֹולֶּד ִגלְעָּ ד ,אֶּ ת-י ִפְ תָּ ח .ב ו ַתֵּ לֶּד אֵּ שֶּ תִ -גלְעָּ ד לֹוָּּ ,בנִים; וַּיִגְדְ לּו ְבנֵּי-הָּ אִ שָּ ה וַיְג ְָּרשּו
אֶּ ת-י ִפְ תָּ ח ,וַּי ֹּאמְ רּו לֹו ֹלא-תִ נְחַ ל ְּבבֵּיתָ-אבִינּו--כִי ּבֶּן-אִ שָּ ה ַאחֶּ ֶּרת ,אָּ תָּ ה .ג וַּיִב ְַרח י ִפְ תָּ ח מִ ְפנֵּי אֶּ חָּ יו ,וַּיֵּשֶּ ב ּבְאֶּ ֶּרץ טֹוב; וַּיִתְ לַקְ טּו אֶּ ל-י ִפְ תָּ ח
אֲ נָּשִ ים ֵּריקִ ים ,וַּיֵּצְאּו עִ ּמֹו .ד וַי ְהִ י ,מִ ּיָּמִ ים; וַּיִ ָּלחֲ מּו ְבנֵּי-עַ ּמֹון ,עִ ם-י ִשְ ָּראֵּ ל .ה וַי ְהִ י ,כַאֲ שֶּ ר-נִלְחֲ מּו ְבנֵּי-עַ ּמֹון עִ ם-י ִשְ ָּראֵּ ל; וַּיֵּלְכּו זִקְ נֵּי ִגלְעָּ ד,
לָּקַ חַ ת אֶּ ת-י ִפְ תָּ ח מֵּ אֶּ ֶּרץ טֹוב .ו וַּי ֹּאמְ רּו ְלי ִפְתָּ חְ --לכָּה ,ו ְהָּ י ִיתָּ ה לָּנּו לְקָּ צִין; וְנִלָּחֲ מָּ הִּ ,ב ְבנֵּי עַ ּמֹון .ז וַּי ֹּאמֶּ ר י ִפְ תָּ חְ ,לזִקְ נֵּי ִגלְעָּ ד ,הֲ ֹלא אַ תֶּ ם
שְ נֵּאתֶּ ם אֹותִ י ,ו ַתְ ג ְָּרשּונִי מִ ּבֵּית ָאבִי; ּומַ דּועַ ּבָּאתֶּ ם אֵּ לַי ,עַ תָּ ה ,כַאֲ שֶּ ר ,צַר ָּלכֶּם .ח וַּי ֹּאמְ רּו זִקְ נֵּי ִגלְעָּ ד אֶּ ל-י ִפְתָּ חָּ ,לכֵּן עַ תָּ ה שַ בְנּו אֵּ לֶּיָך,
ו ְהָּ ַלכְתָּ עִ ּמָּ נּו ,וְנִלְחַ מְ תָּ ִּב ְבנֵּי עַ ּמֹון; ו ְהָּ י ִיתָּ לָּנּו לְר ֹּאש ,לְכ ֹּל י ֹּשְ בֵּי ִגלְעָּ ד .ט וַּי ֹּאמֶּ ר י ִפְ תָּ ח אֶּ ל-זִקְ נֵּי ִגלְעָּ ד ,אִ ם-מְ שִ יבִים אַ תֶּ ם אֹותִ י לְהִ לָּחֵּ ם
ִּב ְבנֵּי עַ ּמֹון ,וְנָּתַ ן י ְהו ָּה אֹותָּ ם ,לְפָּ נָּיָ--אנֹּכִי ,אֶּ הְ י ֶּה ָּלכֶּם לְר ֹּאש .י ו ַּי ֹּאמְ רּו זִקְ נֵּיִ -גלְעָּ ד ,אֶּ ל-י ִפְ תָּ ח :י ְהו ָּה ,י ִהְ י ֶּה ש ֹּמֵּ עַ ּבֵּינֹותֵּ ינּו--אִ םֹ-לא
כִדְ ב ְָּרָך ,כֵּן נַעֲ שֶּ ה .יא וַּיֵּלְֶּך י ִפְ תָּ ח עִ ם-זִקְ נֵּי ִגלְעָּ ד ,וַּיָּשִ ימּו הָּ עָּ ם אֹותֹו עֲ לֵּיהֶּ ם לְר ֹּאש ּולְקָּ צִין; וַי ְדַ ּבֵּר י ִפְ תָּ ח אֶּ ת-כָּל-דְ ב ָָּּריו ִלפְ נֵּי י ְהו ָּה,
ְַארצִי .יג וַּי ֹּאמֶּ ר מֶּ לְֶּך ְּבנֵּי-עַ ּמֹון אֶּ ל-
ּבַּמִ צְפָּ ה .יב וַּיִשְ לַח י ִפְ תָּ ח מַ לְָאכִים ,אֶּ ל-מֶּ לְֶּך ְּבנֵּי-עַ ּמֹון לֵּאמ ֹּר :מַ ה-לִי וָּלְָּך ,כִי-בָּאתָּ אֵּ לַי לְהִ לָּחֵּ ם ּב ְ
ַארנֹון ו ְעַ ד-הַ ּיַּב ֹּק ,ו ְעַ ד-הַ ּי ְַרדֵּ ן; ו ְעַ תָּ ה ,הָּ שִ יבָּה אֶּ תְ הֶּ ן ּבְשָּ לֹום .יד וַּיֹוסֶּ ף עֹוד,
ַארצִי ּבַעֲ לֹותֹו מִ ּמִ צ ְַרי ִם ,מֵּ ְ
מַ לְאֲ כֵּי י ִפְ תָּ ח ,כִי-לָּקַ ח י ִשְ ָּראֵּ ל אֶּ תְ -
י ִפְ תָּ ח; וַּיִשְ לַח ,מַ לְָאכִים ,אֶּ ל-מֶּ לְֶּךְּ ,בנֵּי עַ ּמֹון .טו וַּי ֹּאמֶּ ר לֹו ,כ ֹּה ָאמַ ר י ִפְ תָּ חֹ :לא-לָּקַ ח י ִשְ ָּראֵּ ל אֶּ ת-אֶּ ֶּרץ מֹוָאב ,ו ְאֶּ ת-אֶּ ֶּרץ ְּבנֵּי עַ ּמֹון .טזכִי,
ְַארצֶָּך,
ּבַעֲ לֹותָּ ם מִ ּמִ צ ְָּרי ִם; וַּיֵּלְֶּך י ִשְ ָּראֵּ ל ּבַּמִ דְ ּבָּר עַ ד-י ַם-סּוף ,וַּיָּב ֹּא קָּ דֵּ שָּ ה .יז וַּיִשְ לַח י ִשְ ָּראֵּ ל מַ לְָאכִים אֶּ ל-מֶּ לְֶּך אֱ דֹום לֵּאמ ֹּר אֶּ עְ ּב ְָּרה-נָּא ב ְ
ו ְֹלא שָּ מַ ע מֶּ ֶּלְך אֱ דֹום ,וְגַם אֶּ ל-מֶּ לְֶּך מֹוָאב שָּ לַח ,ו ְֹלא ָאבָּה; וַּיֵּשֶּ ב י ִשְ ָּראֵּ לּ ,בְקָּ דֵּ ש .יח וַּיֵּלְֶּך ּבַּמִ דְ ּבָּר ,וַּיָּסָּ ב אֶּ ת-אֶּ ֶּרץ אֱ דֹום ו ְאֶּ ת-אֶּ ֶּרץ מֹוָאב,
ַארנֹון גְבּול מֹוָאב .יט וַּיִשְ לַח י ִשְ ָּראֵּ ל מַ לְָאכִים ,אֶּ ל-סִ יחֹון
ַארנֹון; ו ְֹלא-בָּאּו ִּבגְבּול מֹוָאב ,כִי ְ
וַּיָּב ֹּא מִ ּמִ ז ְַרח-שֶּ מֶּ ש לְאֶּ ֶּרץ מֹוָאב ,וַּיַחֲ נּון ּבְעֵּ בֶּר ְ
ְַארצְָך עַ ד-מְ קֹומִ י .כ ו ְֹלא-הֶּ אֱ מִ ין סִ יחֹון אֶּ ת-י ִשְ ָּראֵּ ל ,עֲ ב ֹּר ִּב ְגבֻלֹו ,וַּיֶּאֱ ס ֹּף סִ יחֹון
מֶּ לְֶּך-הָּ אֱ מ ִֹּרי מֶּ לְֶּך חֶּ שְ ּבֹון; וַּי ֹּאמֶּ ר לֹו י ִשְ ָּראֵּ ל ,נ ַעְ ּב ְָּרה-נ ָּא ב ְ
אֶּ ת-כָּל-עַ ּמֹו ,וַּיַחֲ נּו ְּבי ָּהְ צָּה; וַּיִלָּחֶּ ם ,עִ ם-י ִשְ ָּראֵּ ל .כא וַּיִתֵּ ן י ְהו ָּה אֱ ֹלהֵּ י-י ִשְ ָּראֵּ ל אֶּ ת-סִ יחֹון ו ְאֶּ ת-כָּל-עַ ּמֹוְּ ,בי ַד י ִשְ ָּראֵּ ל--וַּיַכּום; וַּי ַ
ִירש ,י ִשְ ָּראֵּ ל,
ַארנֹון ,ו ְעַ ד-הַ ּיַּב ֹּקּ ,ומִ ן-הַ ּמִ דְ ּבָּר ,ו ְעַ ד-הַ ּי ְַרדֵּ ן .כג ו ְעַ תָּ ה י ְהו ָּה
ִירשּו ,אֵּ ת כָּל-גְבּול הָּ אֱ מ ִֹּרי--מֵּ ְ
ָארץ הַ הִ יא .כב וַּי ְ
אֵּ ת כָּל-אֶּ ֶּרץ הָּ אֱ מ ִֹּרי ,יֹושֵּ ב הָּ ֶּ
ירשֶּ נּו .כד הֲ ֹלא אֵּ ת אֲ שֶּ ר ִ
אֱ ֹלהֵּ י י ִשְ ָּראֵּ לִ ,
ירש; ו ְאֵּ ת כָּל-
יֹורישְ ָך ,כְמֹוש אֱ ֹלהֶּ יָך--אֹותֹו תִ ָּ
הֹוריש אֶּ ת-הָּ אֱ מ ִֹּרי ,מִ פְ נֵּי ,עַ ּמֹו י ִשְ ָּראֵּ ל; ו ְאַ תָּ ה ,תִ ָּ
אֲ שֶּ ר ִ
ִירש .כה ו ְעַ תָּ ה ,הֲ טֹוב טֹוב אַ תָּ ה ,מִ ָּּבלָּק ּבֶּן-צִפֹור ,מֶּ לְֶּך מֹוָאב :הֲ רֹוב ָּרב עִ ם-י ִשְ ָּראֵּ ל ,אִ ם-
הֹוריש י ְהו ָּה אֱ ֹלהֵּ ינּו ,מִ ָּפנֵּינּו--אֹותֹו נ ָּ
ַארנֹון ,שְ ֹלש מֵּ אֹות ,שָּ נָּהּ--ומַ דּועַ
נִלְח ֹּם נִלְחַ ם ּבָּם .כו ּבְשֶּ בֶּת י ִשְ ָּראֵּ ל ּבְחֶּ שְ ּבֹון ּו ִבבְנֹותֶּ יהָּ ּובְעַ ְרעֹור ּו ִבבְנֹותֶּ יהָּ ּ ,ו ְבכָּל-הֶּ עָּ ִרים אֲ שֶּ ר עַ ל-י ְדֵּ י ְ
ֹלא-הִ ַצלְתֶּ םּ ,בָּעֵּ ת הַ הִ יא .כז ו ְָאנֹּכִיֹ ,לא-חָּ טָּ אתִ י לְָּך ,ו ְאַ תָּ ה ע ֹּשֶּ ה אִ תִ י ָּרעָּ ה ,לְהִ לָּחֶּ ם ּבִי :י ִשְ פ ֹּט י ְהו ָּה הַ ש ֹּפֵּט ,הַ ּיֹוםּ ,בֵּין ְּבנֵּי י ִשְ ָּראֵּ לּ ,ובֵּין
ְּבנֵּי עַ ּמֹון .כח ו ְֹלא שָּ מַ ע ,מֶּ לְֶּך ְּבנֵּי עַ ּמֹון ,אֶּ ל-דִ ב ְֵּרי י ִפְ תָּ ח ,אֲשֶּ ר שָּ לַח אֵּ לָּיו .כט ו ַתְ הִ י עַ ל-י ִפְתָּ ח רּוחַ י ְהו ָּה ,וַּיַעֲ ב ֹּר אֶּ ת-הַ ִגלְעָּ ד ו ְאֶּ ת-מְ נַשֶּ ה;
וַּיַעֲ ב ֹּר ,אֶּ ת-מִ צְפֵּה ִגלְעָּ דּ ,ומִ ּמִ צְפֵּ ה ִגלְעָּ ד ,עָּ בַר ְּבנֵּי עַ ּמֹון .ל וַּיִדַ ר י ִפְ תָּ ח נֶּדֶּ ר לַיהו ָּה ,וַּי ֹּאמַ ר :אִ ם-נָּתֹון תִ תֵּ ן אֶּ תְּ -בנ ֵּי עַ ּמֹוןְּ ,בי ָּדִ י .לא ו ְהָּ י ָּה
הַ ּיֹוצֵּא ,אֲ שֶּ ר יֵּצֵּא מִ דַ לְתֵּ י בֵּיתִ י לִקְ ָּראתִ יּ ,בְשּובִי בְשָּ לֹום ,מִ ְּבנֵּי עַ ּמֹון--ו ְהָּ י ָּה ,לַיהו ָּה ,ו ְהַ עֲ לִיתִ יהּו ,עֹּלָּה .לב וַּיַעֲ ב ֹּר י ִפְ תָּ ח אֶּ לְּ -בנֵּי עַ ּמֹון,
לְהִ לָּחֶּ ם ּבָּם; וַּיִתְ נֵּם י ְהו ָּהְּ ,בי ָּדֹו .לג וַּיַכֵּם מֵּ עֲ רֹועֵּ ר ו ְעַ דּ-ב ֹּאֲ ָך מִ נִית עֶּ שְ ִרים עִ יר ,ו ְעַ ד ָאבֵּל כ ְָּרמִ ים ,מַ כָּה ,גְדֹולָּה מְ א ֹּד; וַּיִ ָּכנְעּו ְּבנֵּי עַ ּמֹון,
מִ פְ נֵּי ְּבנֵּי י ִשְ ָּראֵּ ל .לד וַּיָּב ֹּא י ִפְתָּ ח הַ ּמִ צְפָּ ה ,אֶּ לּ-בֵּיתֹו ,ו ְהִ נֵּה בִתֹו יֹּצֵּאת לִקְ ָּראתֹוּ ,בְתֻ ִפים ּובִמְ ח ֹּלֹות :ו ְַרק הִ יא י ְחִ ידָּ ה ,אֵּ ין-לֹו מִ ּמֶּ נּו ּבֵּן אֹו-
בַת .לה וַי ְהִ י כ ְִראֹותֹו אֹותָּ ּה וַּיִקְ ַרע אֶּ תְּ -בגָּדָּ יו ,וַּי ֹּאמֶּ ר אֲ הָּ ּה ּבִתִ י הַ כ ְֵּרעַ הִ כ ְַרעְ תִ נִי ,ו ְאַ תְ  ,הָּ י ִית ּבְעֹּכ ְָּרי; ו ְָאנֹּכִי ,פָּ צִיתִ י פִ י אֶּ ל-י ְהו ָּה ,ו ְֹלא
אּוכַל ,לָּשּוב .לוו ַת ֹּאמֶּ ר אֵּ לָּיוָ ,אבִי פָּ צִיתָּ ה אֶּ תִ -פיָך אֶּ ל-י ְהו ָּה--עֲ שֵּ ה ִלי ,כַאֲ שֶּ ר יָּצָּא מִ ִפיָךַ :אחֲ ֵּרי אֲ שֶּ ר עָּ שָּ ה לְָך י ְהו ָּה נ ְקָּ מֹות ,מֵּ אֹּיְבֶּיָך--
מִ ְּבנֵּי עַ ּמֹון .לז ו ַת ֹּאמֶּ ר ,אֶּ לָ-אבִיהָּ  ,י ֵּעָּ שֶּ ה לִי ,הַ דָּ בָּר הַ זֶּה :הַ ְרפֵּ ה מִ ּמֶּ נִי שְ נַי ִם חֳ דָּ שִ ים ,ו ְאֵּ ְלכָּה וְי ַָּרדְ תִ י עַ ל-הֶּ הָּ ִרים ,ו ְאֶּ ְבכֶּה עַ לּ-בְתּולַי,
ָאנֹּכִי ורעיתי (ו ְֵּרעֹותָּ י ).לח וַּי ֹּאמֶּ ר ֵּלכִי ,וַּיִשְ לַח אֹותָּ ּה שְ נֵּי חֳ דָּ שִ ים; ו ַתֵּ לְֶּך הִ יא ו ְֵּרעֹותֶּ יהָּ  ,ו ַתֵּ ְבךְ עַ לּ-בְתּולֶּיהָּ עַ ל-הֶּ הָּ ִרים .לט וַי ְהִ י מִ קֵּ ץ שְ נַי ִם
חֳ דָּ שִ ים ,ו ַתָּ שָּ ב אֶּ לָ-אבִיהָּ  ,וַּיַעַ ש לָּּה ,אֶּ ת-נִדְ רֹו אֲ שֶּ ר נָּדָּ ר; ו ְהִ יא ֹלא-י ָּדְ עָּ ה אִ יש ,ו ַתְ הִ י-ח ֹּק ְּבי ִשְ ָּראֵּ ל .מ מִ ּיָּמִ ים י ָּמִ ימָּ ה ,תֵּ ַל ְכנָּה ּבְנֹות
ַארּבַעַ ת י ָּמִ יםּ ,בַשָּ נָּה.
י ִשְ ָּראֵּ ל ,לְתַ נֹותְ ,לבַת-י ִפְתָּ ח הַ ִגלְעָּ דִ יְ --
Jephthah the Gileadite was an able warrior, who was the son of a prostitute. Jephthah’s father was Gilead; but Gilead
also had sons by his wife, and when the wife’s sons grew up, they drove Jephthah out. They said to him, “You shall have
no share in our father’s property, for you are the son of an outsider.” So Jephthah fled from his brothers and settled in
the Tob country. Men of low character gathered about Jephthah and went out raiding with him. Some time later, the
Ammonites went to war against Israel. And when the Ammonites attacked Israel, the elders of Gilead went to bring
”Jephthah back from the Tob country. They said to Jephthah, “Come be our chief, so that we can fight the Ammonites.
Jephthah replied to the elders of Gilead, “You are the very people who rejected me and drove me out of my father’s

house. How can you come to me now when you are in trouble?” The elders of Gilead said to Jephthah, “Honestly, we
have now turned back to you. If you come with us and fight the Ammonites, you shall be our commander over all the
inhabitants of Gilead.” Jephthah said to the elders of Gilead, “[Very well,] if you bring me back to fight the Ammonites
and the LORD delivers them to me, I am to be your commander.” And the elders of Gilead answered Jepthah, “The LORD
Himself shall be witness between us: we will do just as you have said.” Jephthah went with the elders of Gilead, and the
people made him their commander and chief. And Jephthah repeated all these terms before the LORD at Mizpah.
Jephthah then sent messengers to the king of the Ammonites, saying, “What have you against me that you have come to
make war on my country?” The king of the Ammonites replied to Jephthah’s messengers, “When Israel came from
Egypt, they seized the land which is mine, from the Arnon to the Jabbok as far as the Jordan. Now, then, restore it
peaceably.” Jephthah again sent messengers to the king of the Ammonites. He said to him, “Thus said Jephthah: Israel
did not seize the land of Moab or the land of the Ammonites. When they left Egypt, Israel traveled through the
wilderness to the Sea of Reeds and went on to Kadesh. Israel then sent messengers to the king of Edom, saying, ‘Allow
us to cross your country.’ But the king of Edom would not consent. They also sent a mission to the king of Moab, and he
refused. So Israel, after staying at Kadesh, traveled on through the wilderness, skirting the land of Edom and the land of
Moab. They kept to the east of the land of Moab until they encamped on the other side of the Arnon; and, since Moab
ends at the Arnon, they never entered Moabite territory. “Then Israel sent messengers to Sihon king of the Amorites,
the king of Heshbon. Israel said to him, ‘Allow us to cross through your country to our homeland.’ But Sihon would not
trust Israel to pass through his territory. Sihon mustered all his troops, and they encamped at Jahaz; he engaged Israel in
battle. But the LORD, the God of Israel, delivered Sihon and all his troops into Israel’s hands, and they defeated them;
and Israel took possession of all the land of the Amorites, the inhabitants of that land. Thus they possessed all the
territory of the Amorites from the Arnon to the Jabbok and from the wilderness to the Jordan. “Now, then, the LORD,
the God of Israel, dispossessed the Amorites before His people Israel; and should you possess their land? Do you not
hold what Chemosh your god gives you to possess? So we will hold on to everything that the LORD our God has given us
to possess. “Besides, are you any better than Balak son of Zippor, king of Moab? Did he start a quarrel with Israel or go
to war with them? “While Israel has been inhabiting Heshbon and its dependencies, and Aroer and its dependencies,
and all the towns along the Arnon for three hundred years, why have you not tried to recover them all this time? I have
done you no wrong; yet you are doing me harm and making war on me. May the LORD, who judges, decide today
between the Israelites and the Ammonites!” But the king of the Ammonites paid no heed to the message that Jephthah
sent him. Then the spirit of the LORD came upon Jephthah. He marched through Gilead and Manasseh, passing Mizpeh
of Gilead; and from Mizpeh of Gilead he crossed over [to] the Ammonites. And Jephthah made the following vow to the
LORD: “If you deliver the Ammonites into my hands, then whatever comes out of the door of my house to meet me on
my safe return from the Ammonites shall be the LORD’s and shall be offered by me as a burnt offering.” Jephthah
crossed over to the Ammonites and attacked them, and the LORD delivered them into his hands. He utterly routed
them—from Aroer as far as Minnith, twenty towns—all the way to Abel-cheramim. So the Ammonites submitted to the
Israelites. When Jephthah arrived at his home in Mizpah, there was his daughter coming out to meet him, with timbrel
and dance! She was an only child; he had no other son or daughter. On seeing her, he rent his clothes and said, “Alas,
daughter! You have brought me low; you have become my troubler! For I have uttered a vow to the LORD and I cannot
retract.” “Father,” she said, “you have uttered a vow to the LORD; do to me as you have vowed, seeing that the LORD
has vindicated you against your enemies, the Ammonites.” She further said to her father, “Let this be done for me: let
me be for two months, and I will go with my companions and lament upon the hills and there bewail my maidenhood.”
“Go,” he replied. He let her go for two months, and she and her companions went and bewailed her maidenhood upon
the hills. After two months’ time, she returned to her father, and he did to her as he had vowed. She had never known a
man. So it became a custom in Israel for the maidens of Israel to go every year, for four days in the year, and chant
dirges for the daughter of Jephthah the Gileadite.

 במדבר לב.2
-ב וַּיָּב ֹּאּו ְבנֵּי.  מְ קֹום מִ קְ נֶּה, ו ְהִ נֵּה הַ ּמָּ קֹום,אֶּ ֶּרץ ִגלְעָּ ד- ו ְאֶּ ת,אֶּ ֶּרץ י ַעְ זֵּר-עָּ צּום מְ א ֹּד; וַּי ְִראּו אֶּ ת--גָּד- הָּ י ָּה ִל ְבנֵּי ְראּובֵּן ו ְ ִל ְבנֵּי," א ּומִ קְ נֶּה ַרב
ָארץ הַ ז ֹּאת
ֶּ ָּה-י ֻתַ ן אֶּ ת--מָּ צָּאנּו חֵּ ן ּבְעֵּ ינֶּיָך- אִ ם, ה וַּי ֹּאמְ רּו...נְשִ יאֵּ י הָּ עֵּ דָּ ה לֵּאמ ֹּר- ו ְאֶּ ל,אֶּ לְעָּ זָּר הַ כ ֹּהֵּ ן-מ ֹּשֶּ ה ו ְאֶּ ל- ּו ְבנֵּי ְראּובֵּן; וַּי ֹּאמְ רּו אֶּ ל,גָּד
 תֵּ שְ בּו, ו ְאַ תֶּ ם, י ָּב ֹּאּו לַּמִ לְחָּ מָּ ה, הַ ַאחֵּ יכֶּם:גָּד ו ְ ִל ְבנ ֵּי ְראּובֵּן- ִל ְבנֵּי,ו וַּי ֹּאמֶּ ר מ ֹּשֶּ ה. הַ ּי ְַרדֵּ ן- אֶּ ת,תַ עֲ ב ִֵּרנּו- ַאל: לַאֲ חֻ זָּה,לַעֲ בָּדֶּ יָך
- עַ ד אֲ שֶּ ר אִ ם, לִפְ נֵּי ְּבנֵּי י ִשְ ָּראֵּ ל,יז ו ַאֲ נַחְ נּו נֵּחָּ לֵּץ חֻ שִ ים.  לְטַ פֵּ נּו, ו ְעָּ ִרים, גִדְ ר ֹּת צ ֹּאן נִ ְבנֶּה לְמִ קְ נֵּנּו פ ֹּה, טז וַּיִגְשּו אֵּ לָּיו וַּי ֹּאמְ רּו...פ ֹּה
, אִ יש, הִ תְ נַחֵּ ל ְּבנֵּי י ִשְ ָּראֵּ ל,עַ ד--ּבָּתֵּ ינּו- אֶּ ל,יח ֹלא נָּשּוב. ָארץ
ֶּ ָּ מִ פְ נֵּי י ֹּשְ בֵּי ה,מְ קֹומָּ ם; וְי ָּשַ ב טַ פֵּנּו ּבְעָּ ֵּרי הַ ּמִ ְבצָּר- אֶּ ל,הֲ בִיאֹּנֻם
ַת
ִא
ַ
ִמ
ֵּד
ַה
ֵּע
ֵּמ
ֵּא
ֵָּּת
 עֲ שּון- ם, כ וּי ֹּאמֶּ ר אֲ לֵּיהֶּ ם מ ֹּשֶּ ה. בֶּר ּי ְַר ן ז ְָּרחָּ ה, כִי בָָּאה נַחֲ ל נּו לֵּינּו: מֵּ עֵּ בֶּר ַלּי ְַרדֵּ ן ו ָּהָּ לְָאה,יט כִי ֹלא נִנְחַ ל אִ תָּ ם. נַחֲ לָּתֹו
ִ  עַ ד, לִפְ נ ֵּי י ְהו ָּה,הַ ּי ְַרדֵּ ן-חָּ לּוץ אֶּ ת-כא ו ְעָּ בַר ָּלכֶּם כָּל.  לַּמִ לְחָּ מָּ ה,תֵּ חָּ לְצּו לִפְ נֵּי י ְהו ָּה- אִ ם:הַ דָּ בָּר הַ זֶּה-אֶּ ת
,אֹּיְבָּיו-הֹורישֹו אֶּ ת
לִפְ נֵּי-- לַאֲ חֻ זָּה,ָארץ הַ ז ֹּאת ָּלכֶּם
ֶּ ָּ ּומִ ּיִשְ ָּראֵּ ל; ו ְהָּ י ְתָּ ה ה,ו ִהְ י ִיתֶּ ם נ ְקִ ּיִם מֵּ י ְהו ָּה-- ו ְַאחַ ר תָּ שֻ בּו,ָארץ לִפְ נֵּי י ְהו ָּה
ֶּ ָּכב וְנִ ְכּבְשָּ ה ה. מִ פָּ נָּיו
; ּוגְדֵּ ר ֹּת לְצֹּנַאֲ כֶּם, ָּלכֶּם עָּ ִרים לְטַ פְ כֶּם-כד ּבְנּו.  אֶּ תְ כֶּם, אֲ שֶּ ר תִ מְ צָּא, חַ טַ אתְ כֶּם, הִ נֵּה חֲ טָּ אתֶּ ם לַיהו ָּה; ּודְ עּו,ֹלא תַ עֲ שּון כֵּן-כג ו ְאִ ם. י ְהו ָּה
 אֵּ ת, מ ֹּשֶּ ה,כח וַיְצַו לָּהֶּ ם. ... כַאֲ שֶּ ר אֲ דֹּנִי מְ ַצּוֶּה, עֲ בָּדֶּ יָך י ַעֲ שּו:מ ֹּשֶּ ה לֵּאמ ֹּר- אֶּ ל,גָּד ּו ְבנֵּי ְראּובֵּן-כה וַּי ֹּאמֶּ ר ְּבנֵּי.  תַ עֲ שּו,ו ְהַ ּיֹּצֵּא מִ פִ יכֶּם
 ְראּובֵּן אִ תְ כֶּם-גָּד ּו ְבנֵּי-י ַעַ בְרּו ְבנֵּי- אִ ם,כט וַּי ֹּאמֶּ ר מ ֹּשֶּ ה אֲ לֵּהֶּ ם.  ִל ְבנֵּי י ִשְ ָּראֵּ ל, ָּראשֵּ י אֲ בֹות הַ ּמַ טֹות-נּון; ו ְאֶּ ת- ו ְאֵּ ת י ְהֹושֻ עַ ּבִן,אֶּ לְעָּ זָּר הַ כ ֹּהֵּ ן
,ֹלא י ַעַ בְרּו חֲ לּוצִים-לו ְאִ ם.  לַאֲ חֻ זָּה,אֶּ ֶּרץ הַ ִגלְעָּ ד-ּונְתַ תֶּ ם לָּהֶּ ם אֶּ ת-- ִל ְפנֵּיכֶּם,ָארץ
ֶּ ָּ וְנִ ְכּבְשָּ ה ה,חָּ לּוץ לַּמִ לְחָּ מָּ ה לִפְ נֵּי י ְהו ָּה-הַ ּי ְַרדֵּ ן כָּל-אֶּ ת
לב נַחְ נּו נַעֲ ב ֹּר.  כֵּן נַעֲ שֶּ ה,עֲ בָּדֶּ יָך- אֵּ ת אֲ שֶּ ר דִ ּבֶּר י ְהו ָּה אֶּ ל: לֵּאמ ֹּר,גָּד ּו ְבנֵּי ְראּובֵּן-לא וַּיַעֲ נּו ְבנֵּי.  ּבְאֶּ ֶּרץ ְכנָּעַ ן,ו ְנ ֹּאחֲ זּו בְת ֹּ ְכ ֶּכם--אִ תְ כֶּם
ֵּיֹוס
, ף-גָּד ו ְ ִל ְבנֵּי ְראּובֵּן וְלַחֲ צִי שֵּ בֶּט מְ נַשֶּ ה בֶּן-לג וַּיִתֵּ ן לָּהֶּ ם מ ֹּשֶּ ה ִל ְבנֵּי.  מֵּ עֵּ בֶּר ַלּי ְַרדֵּ ן, אֶּ ֶּרץ ְכנָּעַ ן; ו ְאִ תָּ נּו אֲ חֻ זַת נַחֲ לָּתֵּ נּו,חֲ לּוצִים לִפְ נֵּי י ְהו ָּה
"... סָּ בִיב,ָארץ
ֶּ ָּעָּ ֵּרי ה-- לְעָּ ֶּריהָּ ִּב ְגבֹֻלת,ָארץ
ֶּ ָּ ה: עֹוג מֶּ לְֶּך הַ ּבָּשָּ ן,מַ מְ ֶּלכֶּת- ו ְאֶּ ת,מַ מְ ֶּלכֶּת סִ יח ֹּן מֶּ לְֶּך הָּ אֱ מ ִֹּרי-אֶּ ת
The Reubenites and the Gadites owned cattle in very great numbers. Noting that the lands of Jazer and Gilead were a
region suitable for cattle, the Gadites and the Reubenites came to Moses, Eleazar the priest, and the chieftains of the
community, and said, …It would be a favor to us,” they continued, “if this land were given to your servants as a holding;
do not move us across the Jordan.” Moses replied to the Gadites and the Reubenites, “Are your brothers to go to war
while you stay here? …Then they stepped up to him and said, “We will build here sheepfolds for our flocks and towns for
our children…And we will hasten as shock-troops in the van of the Israelites until we have established them in their
home, while our children stay in the fortified towns because of the inhabitants of the land. We will not return to our
homes until every one of the Israelites is in possession of his portion. But we will not have a share with them in the
territory beyond the Jordan, for we have received our share on the east side of the Jordan.” Moses said to them, “If you
do this, if you go to battle as shock-troops, at the instance of the LORD, and every shock-fighter among you crosses the
Jordan, at the instance of the LORD, until He has dispossessed His enemies before Him, and the land has been subdued,
at the instance of the LORD, and then you return—you shall be clear before the LORD and before Israel; and this land
shall be your holding under the LORD. But if you do not do so, you will have sinned against the LORD; and know that
your sin will overtake you. Build towns for your children and sheepfolds for your flocks, but do what you have
promised.” The Gadites and the Reubenites answered Moses, “Your servants will do as my lord commands… Then
Moses gave instructions concerning them to Eleazar the priest, Joshua son of Nun, and the family heads of the Israelite
tribes. Moses said to them, “If every shock-fighter among the Gadites and the Reubenites crosses the Jordan with you to
do battle, at the instance of the LORD, and the land is subdued before you, you shall give them the land of Gilead as a
holding. But if they do not cross over with you as shock-troops, they shall receive holdings among you in the land of
Canaan.” The Gadites and the Reubenites said in reply, “Whatever the LORD has spoken concerning your servants, that
we will do. We ourselves will cross over as shock-troops, at the instance of the LORD, into the land of Canaan; and we
shall keep our hereditary holding across the Jordan.” So Moses assigned to them—to the Gadites, the Reubenites, and
the half-tribe of Manasseh son of Joseph—the kingdom of Sihon king of the Amorites and the kingdom of King Og of
Bashan, the land with its various cities and the territories of their surrounding towns.”
ב- שמואל א כב א.3
אִ יש-אִ יש מָּ צֹוק וְכָּל-ב וַּיִתְ קַ ּבְצּו אֵּ לָּיו כָּל.  וַּי ְֵּרדּו אֵּ לָּיו שָּ ּמָּ ה,ּבֵּית ָאבִיו-מְ עָּ ַרת עֲ דֻ לָּם; וַּיִשְ מְ עּו אֶּ חָּ יו וְכָּל- וַּיִּמָּ לֵּט אֶּ ל," א וַּיֵּלְֶּך דָּ ו ִד מִ שָּ ם
". ְַארּבַע מֵּ אֹות אִ יש
ְ  כ, לְשָּ ר; וַּיִהְ יּו עִ ּמֹו, וַי ְהִ י עֲ לֵּיהֶּ ם,נֶּפֶּש-אִ יש מַ ר- וְכָּל,לֹו נ ֹּשֶּ א-אֲ שֶּ ר

David departed from there and escaped to the cave of Adullam; and when his brothers and all his father’s house heard,
they joined him down there. Everyone who was in straits and everyone who was in debt and everyone who was
desperate joined him, and he became their leader; there were about four hundred men with him.
 .4רש"י דברים יט ,יז
" יפתח בדורו כשמואל בדורו ,צריך אתה לנהוג בו כבוד"...
 .5תוספתא ראש השנה א ,הלכה יח
" ללמדך ש...בית דינו של יפתח גדול לפני המקום כבית דינו של שמואל .להודיעך שכל מי שנתמנה פרנס על הצבור ,אפילו קל
בקלים ,שקול כאביר שבאבירים"...
 .6בראשית כח ,כ-כב
" כ וַּיִדַ ר י ַעֲ ק ֹּב ,נֶּדֶּ ר לֵּאמ ֹּר :אִ ם-י ִהְ י ֶּה אֱ ֹלהִ ים עִ ּמָּ דִ יּ ,ושְ מָּ ַרנִי ּבַדֶּ ֶּרְך הַ זֶּה אֲ שֶּ ר ָאנֹּכִי הֹולְֵּך ,וְנ ָּתַ ן-לִי לֶּחֶּ ם לֶּאֱ כ ֹּלּ ,ו ֶּב ֶּגד ִללְּב ֹּש .כא ו ְשַ בְתִ י
בְשָּ לֹום ,אֶּ לּ-בֵּית ָאבִי; ו ְהָּ י ָּה י ְהו ָּה לִי ,לֵּאֹלהִ ים .כב ו ְהָּ אֶּ בֶּן הַ ז ֹּאת ,אֲ שֶּ ר-שַ מְ תִ י מַ ֵּצבָּה--י ִהְ י ֶּהּ ,בֵּית אֱ ֹלהִ ים ;ו ְכ ֹּל אֲ שֶּ ר תִ תֶּ ן-לִי ,עַ שֵּ ר
אֲ עַ שְ ֶּרנּו לְָּך" .
 .7במדבר כא ,ב
" ב וַּיִדַ ר י ִשְ ָּראֵּ ל נֶּדֶּ ר לַיהו ָּה ,וַּי ֹּאמַ ר :אִ ם-נָּתֹּן תִ תֵּ ן אֶּ ת-הָּ עָּ ם הַ זֶּהְּ ,בי ָּדִ י--ו ְהַ חֲ ַרמְ תִ י ,אֶּ ת-עָּ ֵּריהֶּ ם .ג וַּיִשְ מַ ע י ְהו ָּה ּבְקֹול י ִשְ ָּראֵּ ל ,וַּיִתֵּ ן אֶּ ת-
הַ ְכנַעֲ נִי ,וַּיַחֲ ֵּרם אֶּ תְ הֶּ ם ,ו ְאֶּ ת-עָּ ֵּריהֶּ ם; וַּיִקְ ָּרא שֵּ ם-הַ ּמָּ קֹום ,חָּ ְרמָּ ה ".
 .8שמואל א ,א יא
" יא ו ַתִ ד ֹּר נֶּדֶּ ר ו ַת ֹּאמַ ר ,י ְהו ָּה ְצבָּאֹות אִ םָּ -רא ֹּה תִ ְראֶּ ה ּבָּעֳ נִי אֲ מָּ תֶּ ָך ּו ְזכ ְַרתַ נִי ו ְֹלא-תִ שְ כַח אֶּ ת-אֲ מָּ תֶּ ָך ,וְנָּתַ תָּ ה לַאֲ מָּ תְ ָך ,ז ֶַּרע אֲ נָּשִ ים--
ּומֹורה ֹלא-י ַעֲ לֶּה עַ ל-ר ֹּאשֹו".
ָּ
ּונְתַ תִ יו לַיהו ָּה כָּל-י ְמֵּ י חַ ּיָּיו,
 .9מלאכים ב ג
" כו וַּי ְַרא מֶּ לְֶּך מֹוָאב ,כִי-חָּ זַק מִ ּמֶּ נּו הַ ּמִ לְחָּ מָּ ה; וַּיִקַ ח אֹותֹו שְ בַע-מֵּ אֹות אִ יש שֹּלֵּף חֶּ ֶּרב ,לְהַ בְקִ יעַ אֶּ ל-מֶּ לְֶּך אֱ דֹום--ו ְֹלא י ָּכ ֹּלּו .כז וַּיִקַ ח אֶּ ת-
ָָּארץ ".
ּבְנֹו הַ ּבְכֹור אֲ שֶּ ר-י ִמְ ֹלְך תַ חְ תָּ יו ,וַּיַעֲ לֵּהּו עֹּלָּה עַ ל-הַ ח ֹּמָּ ה ,וַי ְהִ י קֶּ צֶּף-גָּדֹול ,עַ ל-י ִשְ ָּראֵּ ל; וַּיִסְ עּו ,מֵּ עָּ לָּיו ,וַּיָּשֻ בּו ,ל ֶּ
 .10ילקוט שמעוני שופטים רמז ,סח
"ארבעה הם שנדרו :שניים נדרו ונשתכרו ושניים נדרו והפסידו .יעקב נדר והפסיד שמתה אשתו רחל ,יפתח נדר והפסיד בתו"...
 .11מדרש תנחומא ,בחוקותי סימן ז
" כן את מוצא ביפתח הגלעדי ,מפני שלא היה בן תורה ,אבד את בתו .אימתי ?בשעה שנלחם עם בני עמון ,ונדר באותה שעה,
שנאמר :וידר יפתח נדר וגו' ,והיה היוצא וגו' ,והיה לה' והעליתיהו עולה (שופ' יא ל-לא) .באותה שעה היה עליו כעס מן הקדוש ברוך
הוא .אמר :אילו יצא מביתו כלב או חזיר או גמל ,היה מקריב אותו לפני .לכך זימן לו בתו .כל כך למה ?כדי שילמדו כל הנודרים,
הלכות נדרים וקונמות ,שלא לנהוג טעות בנדרים ".
 .12מדרש תנחומא ,בחוקותי ,ז
" והלא פנחס היה שם ,והוא אומר לא אוכל לשוב !? אלא פנחס אמר :אני כוהן גדול ואיך אלך אצל עם הארץ  .יפתח אמר :אני ראש
שופטי ישראל ראש הקצינים ,אשפיל עצמי ואלך אצל הדיוט  .מבין תרויהון אבדת ההיא עלובתא מן עלמא .ושניהם נתחייבו בדמיה .
פנחס ,נסתלקה ממנו רוח הקדש .יפתח ,נתפזרו עצמותיו ,שכן כתיב :ויקבר בערי גלעד "
 .13רד"ק שופטים לא לט
" ויעש לה את נדרו אשר נדר .שעשה לה בית והכניסה שם והיתה שם פרושה מבני אדם ומדרכי העולם והיה חק בישראל כי משנה
לשנה היו הולכות אליה בנות ישראל" :
 .14מצודת דוד שופטים לא לט
" ויעש לה וגו׳ .הפרישה מבני אדם לשבת בדודה עוסקת בעבודת ה׳...,והיא לא ידעה איש .רצה לומר ,כאשר נדר ,כן עשה ,והיתה
פרושה מאיש":
 .15רלב"ג שופטים יא ,לא
" והנה היוצא מדלתי ביתו יהיה בהכרח בעל החיים ואם היה ממין האדם יהיה לה' ויהיה מיוחד לעבודת הש''י לבד ואם יהיה זכר לא
יצטרך שיהיה פרוש מן האשה כי כבר יהיה מיוחד לעבודת הש''י בזולת זה האופן כמו שנמצא בכהנים ובלוים ומצאנו ג''כ זה הלשון
בשמואל עם לקחו אשה והולידו בנים ממנה ואמנם אם היתה אשה יחוייב שתהיה פרושה מאיש שאם היה לה בעל לא תהיה
מיוחדת לעבודת הש''י אבל תעבוד על זה בעלה כמשפט הנשים הנשואות ולזה קרע יפתח את בגדיו בראותו בתו יוצאה לקראתו כי
זה הנדר יחייב שלא תהיה לאיש ידמה שעשה לה יפתח בית מחוץ לא ראתה אדם בו ולא אשה וישבה שם אך המתין לה שנים

חדשים תלך בהם עם רעותיה לבכות על בתוליה על ההרים ובזה הזמן הסגירה בבית הוא ולא היתה רואה אפילו אשה שם זולתי
ארבעה ימים בשנה שהיה חק לישראל שתלכנה בנות ישראל לתנות לבת יפתח על בתוליה והיא היתה פרושה מאיש כל ימיה" .
 .16אברבנאל שופטים יא לז
" וכוונתי שמזה למדו אומות אדום ,לעשות בתי פרישות (קליסטר) לנשים ,שיכנסו שמה ולא יצאו משם כל ימיהם ולא יראו איש בעוד
בחיים חיותם"
 .17דברים כג ,כב-כד
" כב כִי-תִ ד ֹּר נֶּדֶּ ר לַיהו ָּה אֱ ֹלהֶּ יָךֹ ,לא תְ ַאחֵּ ר לְשַ לְמֹו :כִי-דָּ ר ֹּש י ִדְ ְרשֶּ נּו י ְהו ָּה אֱ ֹלהֶּ יָך ,מֵּ עִ ּמָּ ְך ,ו ְהָּ י ָּה בְָך ,חֵּ טְ א .כג וְכִי תֶּ חְ דַ לִ ,לנְד ֹּרֹ--לא-
י ִהְ י ֶּה בְָך ,חֵּ טְ א .כד מֹוצָּא שְ פָּתֶּ יָך ,תִ שְ מ ֹּר ו ְעָּ שִ יתָּ  :כַאֲ שֶּ ר נָּדַ ְרתָּ לַיהו ָּה אֱ ֹלהֶּ יָך ,נְדָּ בָּה ,אֲ שֶּ ר דִ ּב ְַרתָּ ְּ ,ב ִפיָך ".
When you make a vow to the LORD your God, do not put off fulfilling it, for the LORD your God will require it of you, and
you will have incurred guilt; whereas you incur no guilt if you refrain from vowing. You must fulfill what has crossed your
lips and perform what you have voluntarily vowed to the LORD your God, having made the promise with your own
”mouth.
 .18מדרש תנחומא בחוקותי ה
" כיון שבקש לקרבה ,הייתה בוכה לפניו .אמרה לו בתו :אבי ,יצאתי לקראתך בשמחה ואתה שוחט אותי !?שמא כתב הקדוש ברוך
הוא בתורה שיהו ישראל מקריבין לפני הקדוש ברוך הוא נפשות אדם .אין כתיב בתורה ,אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה
(ויק' א ב) ,מן הבהמה ולא מן בני אדם ! אמר לה :בתי ,נדרתי ,והיה היוצא אשר יצא והעליתיהו עולה .שמא כל הנודר יכול הוא שלא
לשלם נדרו !? אמרה ליה :והרי יעקב אבינו שנדר ואמר ,וכל אשר תתן לי עשר וגו' ,ונתן לו הקדוש ברוך הוא שנים עשר בנים ,שמא
הקריב להקדוש ברוך הוא אחד מהם !? ...כל הדברים האלה אמרה לו ,ולא שמע לה  .כיון שראתה שלא שמע לה ,אמרה לו :הניחני
וארד אצל בית דין ,שמא ימצאו פתח לנדרך .שנאמר :הרפה ממני שנים חדשים ואלכה וירדתי על ההרים וגו' מהו וירדתי על
ההרים ? אלו סנהדרין ,כמה שנאמר :שמעו הרים את ריב ה' .הלכה אצלם ולא מצאו פתח ליפתח ולהתיר לו את נדרו ...,זה יפתח,
שהיה רש בתורה כגרופו של שקמה ,שהיה עושק את הדלים ... ,שהעלים הקדוש ברוך הוא מהם את ההלכה ,שלא ימצאו פתחו
להתיר לו את נדרו .עלה ושחטה  .ורוח הקדש צווחת :נפשות הייתי רוצה שתקריב לפני ?! אשר לא ציוויתי ולא דברתי ולא עלתה על
לבי .אשר לא צויתי לאברהם שישחוט את בנו ,אלא אמרתי לו ,אל תשלח ידך .להודיע לכל האומות חיבתו של אברהם ,שלא חשך
את יחידו ממני ,לעשות רצון בוראו  .ולא דברתי ליפתח להקריב את בתו .
 .19שופטים יב
" א וַּיִצָּעֵּ ק אִ יש אֶּ ַ
פְרי ִם ,וַּיַעֲ ב ֹּר צָּפֹונָּה; וַּי ֹּאמְ רּו ְלי ִפְ תָּ ח מַ דּועַ עָּ ב ְַרתָּ לְהִ לָּחֵּ ם ִּב ְבנֵּי-עַ ּמֹון ,וְלָּנּו ֹלא קָּ ָּראתָּ ָּל ֶּלכֶּת עִ ּמָּ ְךּ--בֵּיתְ ָך ,נִשְ ר ֹּף עָּ לֶּיָך
ּבָּאֵּ ש .ב וַּי ֹּאמֶּ ר י ִפְ תָּ ח ,אֲ לֵּיהֶּ ם ,אִ יש ִריב הָּ י ִיתִ י אֲ נִי ו ְעַ ּמִ י ּו ְבנֵּי-עַ ּמֹון ,מְ א ֹּד; ו ָּאֶּ זְעַ ק אֶּ תְ כֶּם ,ו ְֹלא-הֹושַ עְ תֶּ ם אֹותִ י מִ ּיָּדָּ ם .ג ו ָּאֶּ ְראֶּ ה כִי-אֵּ ינְָך
מֹושִ יעַ  ,ו ָּאָּ שִ ימָּ ה נַפְשִ י ְבכַפִ י ו ָּאֶּ עְ ּב ְָּרה אֶּ לְּ -בנֵּי עַ ּמֹון ,וַּיִתְ נֵּם י ְהו ָּהְּ ,בי ָּדִ י; וְלָּמָּ ה עֲ ִליתֶּ ם אֵּ לַי ,הַ ּיֹום הַ זֶּה--לְהִ לָּחֶּ ם ּבִי .ד וַּיִקְ ּב ֹּץ י ִפְ תָּ ח אֶּ ת-
כָּלַ-אנְשֵּ י ִגלְעָּ ד ,וַּיִלָּחֶּ ם אֶּ ת-אֶּ פ ְָּרי ִם; וַּיַכּו ַאנְשֵּ י ִגלְעָּ ד אֶּ ת-אֶּ ַ
ַארּבָּעִ ים ּושְ נַי ִםָ ,אלֶּף .ז וַּיִשְ פ ֹּט י ִפְ תָּ ח
פְרי ִם ...,וַּיִפ ֹּל ּבָּעֵּ ת הַ הִ יא ,מֵּ אֶּ פ ְַרי ִםְ ,
אֶּ ת-י ִשְ ָּראֵּ ל ,שֵּ ש שָּ נִים; וַּיָּמָּ ת ,י ִפְ תָּ ח הַ ִגלְעָּ דִ י ,וַּיִקָּ בֵּרּ ,בְעָּ ֵּרי ִגלְעָּ ד .
The men of Ephraim mustered and crossed [the Jordan] to Zaphon. They said to Jephthah, “Why did you march to fight
the Ammonites without calling us to go with you? We’ll burn your house down over you!” Jephthah answered them, “I
and my people were in a bitter conflict with the Ammonites; and I summoned you, but you did not save me from them.
When I saw that you were no saviors, I risked my life and advanced against the Ammonites; and the LORD delivered
them into my hands. Why have you come here now to fight against me?” And Jephthah gathered all the men of Gilead
and fought the Ephraimites. The men of Gilead defeated the Ephraimites ; Forty-two thousand Ephraimites fell at that
time. Jephthah led Israel six years. Then Jephthah the Gileadite died and he was buried in one of the towns of Gilead.
 .20בראשית רבה ט ,ג
" יפתח מת ב נשילת אברים בכל מקום שהיה הולך בו ,היה אבר נישול הימנו ,והיו קוברין אותו שם ,הדא הוא דכתיב וימת יפתח
ויקבר בערי גלעד ,בעיר גלעד לא נאמר ,אלא בערי".

