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 גלגולי נשמות יפתח ובתו  –  חקתפרשת 

ר ִנְלֲחמּו ְבֵני ַעּמֹון ִעם מיפתח שיעזור להם נגד בני עמון שנאמר " ביקשובני גלעד  ת ַוְיִהי ַכֲאשֶׁ ִיְשָרֵאל ַוֵיְלכּו ִזְקֵני ִגְלָעד ָלַקַחת אֶׁ
ֹּאְמרּו ְלִיְפָתח ְלָכה ְוָהִייָתה ָלנּו ְלָקִצין ְוִנָלֲחָמה ִבְבֵני ַעּמֹון ץ טֹוב: ַוי רֶׁ שלח ו התמנה עליהם יפתח. ו( -)שופטים יא, ה  " ִיְפָתח ֵמאֶׁ

ֹּאַמר ִאם ָנתֹון יצא להילחם ונדר לה' נדר "לכן יפתח  .לא שמע אליו אך הוא ,שליחים אל מלך בני עמון ר לה' ַוי דֶׁ ַוִיַדר ִיְפָתח נֶׁ
ר ֵיֵצא ִמַדְלֵתי ֵביִתי ִלְקָראִתי ְבשּוִבי ְבָשלֹום ִמְבנֵ  ת ְבֵני ַעּמֹון ְבָיִדי: ְוָהָיה ַהיֹוֵצא ֲאשֶׁ י ַעּמֹון ְוָהָיה לה' ְוַהֲעִליִתהּו עֹוָלה: ִתֵתן אֶׁ

ם ָבם ַוִיְתֵנם ה' ְבָידֹוַוַיֲעבֹּר  ל ְבֵני ַעּמֹון ְלִהָלחֶׁ  מהמלחמה בתו יצאה ראשונה שביפתח וכאשר . לב( –)שופטים יא, ל " ִיְפָתח אֶׁ
אתֹו ְבֻתִפים ּוִבְמֹחלֹות ְוַרק ִהיא ְיִח "שנאמר  לקראתו את ִלְקרָּ ה ִבתֹו ֹיצֵּ יתֹו ְוִהנֵּ ה ֶאל בֵּ ח ַהִמְצפָּ ן אֹו ַויָּבֹא ִיְפתָּ ין לֹו ִמֶמנּו בֵּ ה אֵּ ידָּ

ר ֲאָהּה ִבִתי ַהְכֵרַע ִהְכַרְעִתִני שנאמר " יפתח יצטער מאוד על כך. )שופטים יא, לד(" ַבת ֹּאמֶׁ ת ְבָגָדיו ַוי ַוְיִהי ִכְראֹותֹו אֹוָתּה ַוִיְקַרע אֶׁ
ֹּא אּוַכל  ל ה' ְול ִכי ָפִציִתי ִפי אֶׁ ְכָרי ְוָאנֹּ ת ִנְדרֹו . ואכן יפתח קיים את נדרו שנאמר "לה( )שופטים יא," ָלשּובְוַאְת ָהִייְת ְבעֹּ ַוַיַעש ָלּה אֶׁ

ֹּא ָיְדָעה ִאיש ַוְתִהי חֹּק ְבִיְשָרֵאל ר ָנָדר ְוִהיא ל  .)שופטים יא, לט( "ֲאשֶׁ

  ?ליפתח את הנדר התירולא חכמים ? ומדוע אביהבאכזריות על ידי של יפתח להיהרג ויש להתבונן, מדוע עלה כך לבתו 

 לפני הכניסה לתיבת נח מבנו של מלאך לזנונים הרתהאשת חם 

. 'לך כי לך'בפירושו על הגדה של פסח דף צז ע"ב ד"ה  הדרשן )'מטה אהרן' לר' אהרן תאומיםהיו שני מלאכים גדולים שנקראו שמחזא"י ועזא"ל ַבָשַמִים 

ר יתן להם רשות לדּויש יתברך הם ביקשו מה'וכשהם ראו שדור המבול עבד עבודה זרה  (לפעמים שמחזא"י נקרא בשם שמחזא"ל או עז"א
)'ילקוט שמעוני' ספר בראשית רמז מד ד"ה נתן להם רשות לרדת  ה'הם יקדשו את שמו בעולם. שלא כמו בני האדם הרי שו ,בין הבריות

היה ששמחזא"י  לכן על ,)'רבינו בחיי' פרשת שלח לך יג, כה ד"ה וישיבו אותם דבר( התגשמוו ()'תרגום יונתן' בראשית ו, ד והם ירדו משמים שאלו תלמידיו(
ִרים ִתֹפלּו ּוְכַאַחד"נאמר מביניהם מיוחד ה ירדו למטה לדור בין לאחר שו. חלק ד פרק יב()'מאמר חקור דין' להרמ"ע מפאנו  )תהלים פב, ז( "ַהשָּ

שאלו  ט שמעוני' ספר בראשית רמז מד ד"ה)'ילקו ַתֲאָוָתםהיו יפות ולא יכלו לכבוש את עם בנות האדם כי הן  הם החלו לקלקלהבריות 

ת ְבנֹות ָהָאָדם ִכי טֹּבֹּת שנאמר " תלמידיו( ם ָנִשיםַוִיְראּו ְבֵני ָהֱאֹלִהים אֶׁ ר ָבָחרּו ֵהָנה ַוִיְקחּו ָלהֶׁ  .)בראשית ו, ב( "ִמכֹּל ֲאשֶׁ

עמד ובכה הוא מיד ו ,עולמו על ידי מבול את ואמר לו שעתיד הקב"ה להחריב מלאך מטטרו"ן שלח שליח אל שמחזא"י
חלם על אבן  בן אחדשנקראו 'ִהיָוא' ו'ַהָיא', חלמו חלומות.  של שמחזא"י כך שניים מבניואחר  .והצטער על העולם ועל בניו

ְלָחןעל הארץ כמו  גדולה שהיתה מונחת תאח ראה בחלומו אז ושורות של תיבות. היתה חרותה וכתובה שורות הארץ שו ,שֻׁ
ירד מלאך מן הרקיע ובידו כמין סכין, והיה גורר ומוחק את כל אותן השורות של התיבות ומשייר רק ארבע תיבות לבדן. ש
גם חלם חלום ובו ראה פרדס גדול ומשובח נטוע מכל מיני אילנות, והיו בו מלאכים ובידם  של שמחזא"י שניבנו הו

עמדו בבהלה  שני הבניםאז כל האילנות ולא השאירו בו אלא אילן אחד עם שלשה ענפים. את קרדומות והם קצצו 
לעולם ולא הוא כי עתיד הקב"ה להביא מבול  החלומותאמר להם שפירוש והוא אביהם, שמחזא"י ובאו אצל מחלומם 

, והובא בקיצור ב'מאמר חקור דין' בראשית רמז מד ד"ה שאלו תלמידיו)'ילקוט שמעוני' ספר ששמעו כך היו צועקים ובוכים  כיון .ישייר אלא את נח ובניו

 .(מהרמ"ע מפאנו חלק ד פרק יב

שהיה  (' בשם המדרשזה עוג שפלט')מהרש"א גמ' נדה דף סא ע"א ד"ה  של שמחזא"י אחד מבניווכאשר הגיע העת להביא מבול לעולם, אחיה 
 בא בזנות על אשת חם בן נח קודם המבול (הרמ"ע מפאנו חלק ד פרק יב בשם גמ' נדה'מאמר חקור דין' ל, גמ' נדה דף סא ע"אעפ"י )גם אביו של עוג 

ד"ה  'רבינו בחיי' סוף פרשת חקתועוג,  סיחון'ילקוט ראובני' פרשת נח ז, ז ד"ה ) סמוך לכניסתה לתיבה (' בשם המדרשזה עוג שפלט')מהרש"א גמ' נדה דף סא ע"א ד"ה 

'רבינו )בסיחון  ('רבינו בחיי' סוף פרשת חקת ד"ה 'וראיתי במדרש', ' בשם המדרשזה עוג שפלט')מהרש"א גמ' נדה דף סא ע"א ד"ה והיא הרתה ממנו  'וראיתי במדרש'(

ומעשה הזנות הזה שהיה לפני  .(גמ' נדה דף סא ע"א. ראה ' בשם המדרשזה עוג שפלט'מהרש"א גמ' נדה דף סא ע"א ד"ה , בחיי' סוף פרשת חקת ד"ה 'וראיתי במדרש
ה 'סיחון ועוג' ז ד" ,'ילקוט ראובני' פרשת נח זוראה ב) אות קע ד"ה ילקוט ראובני( 'שבט מוסר')'ידו בכל' למחבר  שם ויפת ונשותיהםלתיבה, נודע לנח  הכניסה

' שאלו תלמידיו' ה'ילקוט שמעוני' ספר בראשית רמז מד ד"כי על פי  קשהאך  .בא בזנות על אשת חם בעצמו  שמחזא"יש'רבינו בחיי' סוף פרשת חקת ד"ה 'וראיתי במדרש' בוכן 

 .(וראה 'סדר הדורות' לר' יחיאל היילפרין האלף השני שנת אלף תרנו .קודם לכן כאשר שמע מה שעתיד לבוא על העולםעל מעשיו חזר בתשובה  שמחזא"י

 על קלקול אשתוחם עבר איסור ושימש בתיבה כדי לחפות 

יָך ִאָתְךשנאמר "טה יהמכאשר באו נח ובניו אל התיבה, הם נאסרו בתשמיש  יָך ְוִאְשְתָך ּוְנֵשי ָבנֶׁ ל ַהֵתָבה ַאָתה ּוָבנֶׁ " ּוָבאָת אֶׁ
יָך, ")בראשית ו, יח( יָךלבדם, " –" ַאָתה ּוָבנֶׁ , 'תנא דבי אליהו רבא' פרק סנהדרין דף קח ע"ב בשם ר' יוחנן)'בראשית רבה' לא, יב, גמ' לבדן  –" ְוִאְשְתָך ּוְנֵשי ָבנֶׁ

הזדקק בפריה ורביה, שלא יהיה הקב"ה עוסק לולם נתון בצרה ובחורבן אסור לאדם עכי בשעה שה .(לא אות כו ד"ה וכיון שבא נח

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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, אך כיון תיבהתוך הב המיטהחם ידע שהם נאסרו בתשמיש . )'מדרש תנחומא' פרשת נח אות יא(רבן העולם והאדם עוסק בבניינו ובח
לכן הוא , )ספר 'גלגולי נשמות' להרמ"ע מפאנו אות ל(תה ולכסות על זנּו ('רבינו בחיי' סוף פרשת חקת ד"ה 'וראיתי במדרש') תשאשתו זנתה רצה לחפֹו
 ה 'סיחון ועוג('ילקוט ראובני' פרשת נח ז, ז ד"מפאנו אות ל, 'גלגולי נשמות' להרמ"ע ספר , 'רבינו בחיי' סוף פרשת חקת ד"ה 'וראיתי במדרש') שימש עם אשתו בתיבה

)'ידו בכל'  בעלהמהן  של האשה התשמיש ביאותהוא בנו, היות שרוב  שבבטן אשתו ברשעל ידי כן יתלו כי העּוהיתה וכוונתו 

 .למחבר שבט מוסר באות קע(

ם ְוַחםַגם ִאם ִיְשְכבּו ְשַנִים שנאמר "דרך על  וזה לבבו בשכיבה' םח'על שהיה נרמזו בשמו  מעשיו של חם )פירוש  )קהלת ד, יא(" ָלהֶׁ

'רבינו בחיי' סוף פרשת חקת ד"ה 'וראיתי ) בתוך תיבת נח את סיחון ילדה מאותה הזנות אשת חם .פרשת בראשית ה, לב ד"ה ויולד נח( 'הרוקח על התורה'

מבני האדם נה והוא היה משּו (, 'סדר הדורות' לר' יחיאל היילפרין האלף השני שנת אלף תרנובשם המדרש' זה עוג שפלט'מהרש"א גמ' נדה דף סא ע"א ד"ה , במדרש
 שהואולומר שהסיבה  על בנו ם היה פתחון פה להשיבחָ אמנם לְ  .כמו שאר הענקים מבני האלקים שהיו באותו הדורונראה 

תעברה ממנו בתוך התיבה ושם היו אריות וחיות גדולות ומשונות האשתו היא כי , ל ולא בצורת אדם רגילנה וגדֹויצא משּו
צא ים שנכנסו לתיבה עמהם. לכן אשתו חשבה בהן או אפילו ראתה אותם בשעת התשמיש וֵשִדיזו מזו, ובפרט שהיו שם גם 

 ומלכה פעם היו מלךוזה בדומה לכך שהוולד משונה בצורתו, שהרי הולד נוצר כפי המחשבה של הוריו בשעת המעשה. 
צורת כושים והיא היו מצוירים בבית משכבה ש היותי ִש ּוילדה ילד כ מהמלך התעברהש אף על פי כן המלכהו ,רםלבנים בעֹו

 .)'ידו בכל' למחבר 'שבט מוסר' באות קע(ראתה אותם בשעת מעשה 

ם על הבהמות, חם על שֵּ  נח היה ממונה על החיות, .נח ושלשת בניו היו ממונים בתיבה על כל ארבעת סוגי בעלי החיים
. וזה 'צמח דוד' למחבר שו"ת בית דוד פרשת נח דף לז ע"ב ד"ה ובעצם היום('ילקוט ראובני' פרשת נח ד"ה 'המה וכל חיה' בשם 'סודי רזא', ) העופות ויפת על הרמשים

ל ַהֵתבָ מה שנאמר " ת ְנֵשי ָבָניו ִאָתם אֶׁ ַח ּוְשֹלשֶׁ ת נֹּ ַח ְוֵאשֶׁ ת ְבֵני נֹּ ה ָבא נַֹּח ְוֵשם ְוָחם ָויֶׁפֶׁ ם ַהיֹום ַהזֶׁ צֶׁ ֵהָּמה ְוָכל ַהַחָיה ְלִמיָנּה  ה:ְבעֶׁ
ץ ְלִמיֵנהּו ְוָכל ָהעֹוף ְלִמיֵנהּו ש ָהרֵֹּמש ַעל ָהָארֶׁ מֶׁ שהפסוק הראשון  ,יד( –)בראשית ז, יג "  כֹּל ִצפֹור ָכל ָכָנףְוָכל ַהְבֵהָמה ְלִמיָנּה ְוָכל ָהרֶׁ

תפירט את שמותיהם של בני נח " אלא לא אמר רק 'נח ובניו' פֶׁ בעלי את כל סוגי  פירטוכן הפסוק אחריו  ".ְוֵשם ְוָחם ָויֶׁ
ש" "ַהְבֵהָמה" "ַהַחָיה" שמעל הארץ חייםה מֶׁ שמוזכרים כל המינים הללו  מקום אחרמה שלא נמצא בשום  ,"ָהעֹוף" "ָהרֶׁ

אלא שהפסוק הקדים " היו ממונים על כל בעלי החיים, כל אחד על מין אחר על הסדר. ֵהָּמהוזה כדי ללמד שנח ובניו " יחד.
לעמוד  היה יכוללפני כל השאר, כי לא  הזוחל על הארץ הזדרז להיכנס לתיבת נחהרמש שללמד כדי לעופות  את הרמׂש

 .)'צמח דוד' למחבר שו"ת בית דוד פרשת נח דף לז ע"ב ד"ה ובעצם היום( הנמוך והמבול מפני גובה מיאפילו במעט 

והיו  'החיותמין 'על  ההיה ממונ נחאת נח כאשר הוא איחר להביא לו את מזונותיו כי דווקא האריה הכיש  מטעם זה
טתו בתיבה. יאף שנאסר התשמיש גם לבעלי החיים שהיו בתיבה, העורב קלקל ושימש מ ולכןעליו. של האריה מזונותיו 
ומטעם זה כאשר נח שלח  .תשמיש בתיבההשלא נאסר  הבין ממנוו, טתוישימש משחם הממונה שלו ראה את  בכי העור

שהעורב שימש את העורב, העורב חשד בנח שהוא חפץ באשתו העורבת ואמר "שמא לאשתי אתה צריך?" ונח הבין מכך 
. אמנם הכלב שגם שימש בתיבה סנהדרין דף קח ע"ב(גמ' )ראה ! במותר לי נאסר, בנאסר לי לא כל שכן?!" רשעבתיבה לכן אמר לו "

על שנגזר  )'צמח דוד' פרשת נח דף לז ע"ב ד"ה ובעצם היום( כן עונשו היה קשה יותר מהעורבללא היה לו ממי ללמוד ורק עשה לתאוותו, 
וגם  .כך שתשמישו בזוי ביותר ,ממנהלפרוש  יוכל לאשו סנהדרין דף קח ע"ב(גמ' )בשעת תשמישו  לבת זוגו להיות נקשר הכלב
 .)'בן יהוידע' על גמ' סנהדרין דף קח ע"ב ד"ה כלב נקשר וד"ה אמנם מלבד(לא מזריע כל פעם שבועל כי אם בקושי רב הוא 

רש"י ) של בת זוגו לפיה יופמו יעבור זרע וכך סנהדרין דף קח ע"ב וראה רש"י שם ד"ה רק(גמ' )גזר כי תשמישו יהיה דרך הפה על העורב נ

)הרמ"ד וואלי פרשת נח נה מכל הבריות והוא דבר משּו (וד"ה אמנם מלבדב 'בן יהוידע' על גמ' סנהדרין דף קח ע")מטה  דרךולא  סנהדרין דף קח ע"ב ד"ה רק(

)'צמח דוד'  מכולםעונשו של חם היה קשה אמנם  .(שנכחד בזן מסוים של עורבים יתכן שכך היה בעבר ן,שכיום אין המציאות כאף ו. ד"ה וידבר אלקים אל נח

)סנהדרין דף קח  שהוא לקה בעורולפי . )הרמ"ד וואלי פרשת נח ד"ה וידבר אלקים אל נח( ומפורסם לכל למחבר שו"ת בית דוד פרשת נח דף לז ע"ב ד"ה ובעצם היום(

שנאמר  על דרךששזפתו והשחירו  החֹום 'חם' על נרמז בשמו. וזה )'בראשית רבה' לו, ז( חם בעורומהתיבה כשהוא מפּו ויצא ע"ב(
ֱשָזַפְתִני  ַאל ִתְראּוִני" ת שֶׁ ֲאִני ְשַחְרחֹּרֶׁ ששֶׁ ואחריו  .)'הוספות הרד"ל' על פרקי דרבי אליעזר פרק כד אות ג ד"ה וכן י"ל חם שמו( )שיר השירים א, ו(" ַהָשמֶׁ

הרוקח על ')פירוש  בגוון שחֹור )'בראשית רבה' לו, ז( כעּור ומפּוחם )רש"י סנהדרין דף קח ע"ב ד"ה לקה בעורו( לקוי בעורו להיותיתקלל גם בנו ּכּוש 

 )בראשית י, ו(" ּוִמְצַרִים ּופּוט ּוְכָנַען כּושּוְבֵני ָחם שנאמר "כפי  של חם הוא היה בנו הבכורכי , פרשת נח פרק ח, ז ד"ה וישלח את העורב( 'התורה
 .וואלי פרשת נח ד"ה וידבר אלקים אל נח( )הרמ"דלכל הדורות  שחרירותו התקיימהו ,ונרשם בגוון אביו נולד מן הקלקולו

 היחטא בגלל רבות צרותאשת חם התגלגלה בבתו של יפתח ועברה 

ֹּאַמר ִאם ָנתֹון ִתֵתןיצא להילחם במלך בני עמון הוא נדר לה' נדר "יפתח  כאשר ר לה' ַוי דֶׁ ת ְבֵני ַעּמֹון ְבָיִדי: ְוָהָיה  ַוִיַדר ִיְפָתח נֶׁ אֶׁ
ר ֵיֵצא ִמַדְלֵתי ֵביִתי ִלְקָראִתי ְבשּוִבי ְבָשלֹום ִמְבֵני ַעּמֹון ְוָהָיה לה' ְוַהֲעִליִתהּו עֹוָלה:  ם ַהיֹוֵצא ֲאשֶׁ ל ְבֵני ַעּמֹון ְלִהָלחֶׁ ַוַיֲעבֹּר ִיְפָתח אֶׁ

מור או כלב ואיך גמל או חנדרו של יפתח לא היה כהוגן כי היה יכול לצאת לקראתו . לב( – )שופטים יא, ל" ָבם ַוִיְתֵנם ה' ְבָידֹו
מפתח  יצאה ראשונה לקראתו היחידה וכאשר יפתח שב מהמלחמה בתו ,לכן ה' השיב לו שלא כהוגן !לה לה'?עֹויעלהו 

ִפים ּוִבְמחֹּלֹות ְוַרק ִהיא ְיִחיָדה ֵאין ל" שנאמרכפי ביתו  ל ֵביתֹו ְוִהֵנה ִבתֹו יֵֹּצאת ִלְקָראתֹו ְבתֻׁ ֹּא ִיְפָתח ַהִּמְצָפה אֶׁ נּו ֵבן אֹו ַוָיב ֹו ִמּמֶׁ
ת בְ יצטער מאוד על כך שנאמר "הוא יפתח וכשראה זאת . )שופטים יא, לד( "ַבת ר ֲאָהּה ִבִתי ַוְיִהי ִכְראֹותֹו אֹוָתּה ַוִיְקַרע אֶׁ ֹּאמֶׁ ָגָדיו ַוי
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ֹּא אּוַכל ָלשּוב ל ה' ְול ִכי ָפִציִתי ִפי אֶׁ ְכָרי ְוָאנֹּ  'מדרש תנחומא', גמ' תענית דף ד ע"א)'ויקרא רבא' לז, ד,  לה( )שופטים יא," ַהְכֵרַע ִהְכַרְעִתִני ְוַאְת ָהִייְת ְבעֹּ

 .(פרשת בחוקותי אות ה

 כסילים ושוטים.בלשון של  יידעו אחרים שהוא הוציא מפיו נדרגנאי לו אם שת ות וסכלּויפתח ידע שהנדר שנדר הוא שטּו
 כך לא מצאו להוו לסנהדרין, וגם לא הרשה לבתו לגלות נדרובפני שלשה חכמים שיתירו לו  נדרו יירא לפרש היההוא לכן 

יתרצה לגלות העניין לפנחס שהיה גדול הדור כהן גדול  כןיפתח אך  .()ראה 'מדרש תנחומא' פרשת בחוקותי אות ה פתח להתיר את הנדר
בשביל כבודו אמנם ת נדרו כי די בידיעת פנחס. משטּו לדעת חכמים נוספים לא יצטרכו אפילו אם יישבו עמו שניכי  ונביא,

סימן  'בן איש חים מחבר ספר 'י בינה' לר' יוסף חיי)'אמר נדרו שהיה ראש קציני ישראל לא רצה ללכת לפנחס אלא שהוא יבוא אצלו ויתיר לו

 )'ילקוט שמעוני' ספר שופטים רמז סז ד"ה ולפי שלא היה( וראש קציני ישראל )'ויקרא רבה' לז, ד( כי אמר "אני מלך. (' וסוף ד"ה 'הנה כי כן'הנה בודאי'טו ד"ה 

כי עליו  שליח אל פנחסשלח הוא  . אז)'ויקרא רבה' לז, ד( ואלך לפני פנחס?!" )'מדרש תנחומא' פרשת בחוקותי אות ה( ישפיל את עצמהואיך 
, כי לשליח את פרטי נדרואפילו לא גילה  בטעות נדרו. ומחמת הבושה וביקש שיבוא אליו להיוועץ עמו בדבר הנוגע לו עצמו

 .סימן טו ד"ה הנה בודאי( 'בן איש חי'מחבר ספר ל)'אמרי בינה' לא רצה שייוודע לשום אדם 

"אין אמר לכן  ולא לצורך כלל ישראל בשביל צורכי עצמו לושיפתח קורא ונביא, ראה  )'ויקרא רבה' לז, ד( כהן גדולהיה שפנחס 
)'ילקוט  אם הוא צריך לי )'אמרי בינה' סימן טו ד"ה הנה בודאי( זה כבוד לכהונה גדולה ולנבואה שאני אלך אצלו, אלא הוא יבוא אצלי

 שהואועוד  ,)'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה לב ד"ה אח"כ כאשר אירע( בא אליושמי שצריך את הרופא , ד"ה ולפי שלא היה( שמעוני' ספר שופטים רמז סז
את  הבין תחכשיפלכן . (, 'מדרש תנחומא' פרשת בחוקותי אות הלז, דפרשה )'ויקרא רבה'  "ס אלי שאני כהן גדול בן כהן גדולביח 'עם הארץ'

ְכָרי ַהְכֵרַע ִהְכַרְעִתִניֲאָהּה ִבִתי "אמר לבתו משמעות נדרו הוא  " ִהְכַרְעִתִני"כלומר מצד הלשון  לה()שופטים יא, " ְוַאְת ָהִייְת ְבעֹּ
א מדלת ביתי את כל היוצלהקריב לעולה ִנְדִרי של ת את לשון הטפשּו לחכמים שעתה יתגלה הדבר הזה, כי אני מוכרח לגלות

הייתי מקיים הנדר  את שיצאתולא של בגילוי הדבר," ְוַאְת ָהִייְת ְבעְֹּכָרי" לא שמתי ליבי אולי ייצא כלב או חזיר וכדומה.שו
)'אמרי בינה' זלזול כבודו שיקיים בה את נדרו לבתו השיבה לו שאם הוא חושש  ועל כךמגלה לאף אדם.  ולאבכל אופן שיהיה 

 .סימן טו ד"ה הנה בודאי(

כמו זבח של  את בתואך לשחוט  .קיים את נדרוליפתח אל פנחס, אז ביקש  בא שפנחס לא בא אל יפתח וגם יפתח לאכיון 
עצם מיתה מן התורה ב יתחייב עליהאז הוא , כי לא מלאו לבו לעשות –לה לה ולשרוף אותה על גבי המזבח כקרבן עֹועֹו

מיעוט דמה וחלבה בתעניות כמה ימים לה' על ידי 'קרבן עֹולכן התחכם לקיים את הנדר ולעשות את בתו קיום נדרו. 
של האדם בתעניתו נחשב לו כאילו  מודחלבו וכי מיעוט  בוי הימים,יד שתסתלק ממנה נשמתה ברולילות רצופים ביחד ע

הסבר הדברים )ראה  'מיתה בידי שמים'רק  תחייבוי 'מיתת בית דין'פטור מיהיה הוא  ועל מיתתה באופן כזה .מקריב קרבן לה'

א לכן ל ,להעלותה עולה לה' הנדרם לשם שמים לקיו בזה היא שכוונתו כי היות. ויפתח חשב ורש"י שם( בשם רבא דף עז ע"אגמ' סנהדרין ב
המגדל, והמתין עד שידע את ואז הוא הכניסה במגדל ללא אכילה ושתיה וסגר עליה  .ינקום בו ה' ולא יהיה עליו חטא

ֹּא ועל כך נאמר " .או במקום אחר המגדל וקברה בתוכואת בוודאי שיצאה נפשה ופתח  ר ָנָדר ְוִהיא ל ת ִנְדרֹו ֲאשֶׁ ַוַיַעש ָלּה אֶׁ
 .(ואחר שראהו ד"ה סימן ט 'בן איש חיי בינה' לר' יוסף חיים מחבר ספר ')'אמר )שופטים יא, לט( "ָיְדָעה ִאיש ַוְתִהי חֹּק ְבִיְשָרֵאל

 שכל מקום שהיה הולך היו אבריו נופלים ממנו וה' הענישו (ואחר שראה)'אמרי בינה' סימן טו ד"ה  בזה טעות גדולה יפתח טעה
ְבָעֵרי " ז( )שופטים יב," ַוָיָמת ִיְפָתח ַהִגְלָעִדי ַוִיָקֵבר ְבָעֵרי ִגְלָעדנאמר "ש וזה מה .מתהוא עד שלבסוף  וכך המשיך ,שם נקבריםו

 'ילקוט שמעוני' ספר שופטים רמז סז ד"ה ולפי 'בראשית רבה' ס, ג, 'ויקרא רבה' לז, ד, )במקומות רבים חלקי גופו נקברו  כי ,לשון רביםהוא  – "ִגְלָעד

בנשירת אבריו, כי הוא לא שחט אותה  עונשו של יפתח היה דווקאולכן . ('שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה לב ד"ה אח"כ כאשר אירע, שלא היה
לגמרי דם הנפש שלה איזה חלק עד שכלה , ובכל יום היה מתמעט לה אלא הרעיב אותה בתענית כמה ימיםממש כקרבן עֹו

 מדה כנגד מדהוזה היה  עד שנשרו כל אבריו והוא מת. היה נושר ממנו אבר אחדבכל יום  כנגד זהונפשה,  הויצא דמהכל 
ממש לה קריב עֹומהיה  הואנדרו את  היה מתיריפתח אם שעוד ו. (ככה יש לציירלר' יוסף חיים מחבר ספר הבן איש חי סימן טו ד"ה )'אמרי בינה' 

ה ְוִנַתח ְוִהְפִשיט ֶאת הָּ " עליה נאמרש 'להקרבן עֹו'מו בנשירת אברים כ משמים דנו אותו , לכןבמקום בתו ּה ֹעלָּ ֹאתָּ
חֶ   .)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל בסוף ספר שופטים ד"ה ויקבר בערי הגלעד( )ויקרא א, ו( "יהָּ ִלְנתָּ

ועברו עליה . (ד"ה בת יפתח 'גלגולי נשמות' להרמ"ע מפאנו אות לספר ) היתה גלגול של אשת חםשהיא משום  של יפתח וכל זה עלה לבתו
'גלגולי נשמות' ספר ) . ולכן גם 'נשחטה' על ידי אביהצרות רבות בגלגול בת יפתח כדי לתקן מה שזנתה לפני כניסתה לתיבת נח

ְוִאיש ֲאֶשר ִיְנַאף ֶאת "שנאמר כדין אשת איש שזנתה  ביקייאם ד"ה 'בת יפתח' בשם הרמ"ע מפאנו('גולל אור' לר' מאיר  ד"ה בת יפתח, להרמ"ע מפאנו אות ל
הּו מֹות יּוַמת  עֵּ ֶשת רֵּ ֶשת ִאיש ֲאֶשר ִיְנַאף ֶאת אֵּ ֶפתאֵּ ָֽ ף ְוַהֹנאָּ גם מה  מיתתה לתקןוהועיל לה . )עפ"י ויקרא כ, י( )ויקרא כ, י( "ַהֹנאֵּ

פרין האלף ל)'סדר הדורות' לר' יחיאל היי היה אסור לכולם 'מיש המטהתשש'בזמן  ,עם חם בעלה ת נחתיבבשפגמה כאשר שימשה 

משום שאבי אומת  "ִסיחֹון"את עמון למלך יפתח להזכיר בלשונו של  ואולי משום כך עלה. השלישי שנת ב"א תשפא ד"ה בת יפתח(
ל " על ידו אמרנש מהת של אשת חם, וזה 'סיחון' בא לעולם מאותה הזנּו ְך  ִסיחֹוןַוִיְשַלח ִיְשָרֵאל ַמְלָאִכים אֶׁ לֶׁ ְך ָהֱאמִֹּרי מֶׁ לֶׁ מֶׁ

ר לֹו ִיְשָרֵאל ַנְעְבָרה ָנא ְבַאְרְצָך ַעד ְמקֹוִמי: ֹּאמֶׁ ְשבֹון ַוי ֱאִמין  חֶׁ ֹּא הֶׁ לֹו ַויֱֶׁאסֹּף  ִסיחֹוןְול ת ִיְשָרֵאל ֲעבֹּר ִבְגבֻׁ ת ָכל ַעּמֹו  ִסיחֹוןאֶׁ אֶׁ
ם ִעם ִיְשָרֵאל:ַוַיֲחנּו ְבָיְהצָ  ת  ה ַוִיָלחֶׁ ץ  ִסיחֹוןַוִיֵתן ה' ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל אֶׁ רֶׁ ת ָכל ַעּמֹו ְבַיד ִיְשָרֵאל ַוַיכּום ַוִייַרש ִיְשָרֵאל ֵאת ָכל אֶׁ ְואֶׁ

ץ ַהִהיא  .כא( –יא, יט  )שופטים" ָהֱאמִֹּרי יֹוֵשב ָהָארֶׁ
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 ותיקנו את מעשיהםו יפתח ובתו התגלגלו בר' חנניא בן תרדיון ובת

. ופעם אחת תפסו 'גלגולי נשמות' להרמ"ע מפאנו אות סז(ספר ) ובתבאשתו ובהתגלגלו בר' חנניא בן תרדיון  ונשמות יפתח ואשתו ובת
שאלו אותו שהיה יושב ועוסק בתורה, מקהיל קהילות ברבים, וספר תורה מונח לו בחיקו. את ר' חנניא בן תרדיון  הרומאים

אז החליטו להוציאו לשריפה, וכרכו את גופו בספר תורה והקיפוהו . צווני ה' אלקי!" כיבתורה?" ענה להם ""מדוע עסקת 
 בחבילי זמורות של גפן והציתו בהם את האש. והניחו ספוגין של צמר ספוגים במים על לבו כדי שלא תצא נשמתו במהרה.

צית ה המוציא להורגוכאשר . )גמ' עבודה זרה דף יח ע"א(יות פורחות לי ספר תורה נשרפים ואותיאומר שהוא רואה גור' חנניא והיה 
ר מתנהג ואמר לו "רבי למה האּו רגהול יאוצהמאז נבהל  ממנו. תומתרחק נתהיה רואה שהאש מצטנהוא , האשבו את 

 המוציא להורגוהמתין לו  מן השמים"כך ני שלא יגע בי האש עד שאדע אם גזרו השבעתיו בשם קֹוכך?" ענה לו ר' חנניא "
 .)'סדר הדורות' לר' יחיאל היילפרין במערכת תנאים ואמוראים אות ח ערך ר' חנניה בן תרדיון(

אתה  לזרז המיתה את ר' חנניא בן תרדיון "אם מרבה אני שלהבת ונוטל הספוגין שעל לבך המוציא להורגאל ש אחר כך
שהוא  וקפץ גם הקוסטינר מביאני לחיי העולם הבא?" ענה לו "כן". ביקש שישבע לו ונשבע. וכך היה ויצאה נשמתו מהרה

 אז יצאה בת קול ואמרה "רבי חנניא בן תרדיון והקוסטינר מזומנים לחיי העולם הבא" .לתוך האש ונשרף המוציא להורג
היה צריך ו, שהרג את בתו כיון שהוא היה גלגול יפתח הגלעדי למות כך ניא בן תרדיוןעל ר' חנ ונגזר .)גמ' עבודה זרה דף יח ע"א(

'גלגולי )באותיותיו  'שם ההיה הוגה את  בן תרדיון לכן אמרו רבותינו שר' חנניה שריפה על קידוש ה'.על ידי  לבוא על תיקונו

ִכי ָפִציִתי ִפי כנגד מה שיפתח אמר " )גמ' עבודה זרה דף יח ע"א( ברבים נשמות' להרמ"ע מפאנו אות סז( ל הְוָאנֹּ ֹּא אּוַכל ָלשּוב' אֶׁ  לה( )שופטים יא," ְול

שלא נהרגה על מה היא אכן ו, (בע"סוף  ח)גמ' עבודה זרה דף יאשתו של ר' חנניא על גם  הרומאים גזרו מיתה. אות סז()ספר 'גלגולי נשמות' 
אשת ר' חנניא בן שכשאמרו ורמזו ועל כך רבותינו . בגלגול קודם ביפתח בעלה שלא להרוג את בתם בעבור הנדר מיחתה
 .'גלגולי נשמות' להרמ"ע מפאנו אות סז() גמ' עבודה זרה דף יח ע"א(ראה ) בבעלה שהיה הוגה את אותיות ה' שלא מיחתהנהרגה על תרדיון 

ה של זֹו תשבל עליה נגזרונתפסה על ידי הרומאים בתם של ר' חנניה בן תרדיון  גם שהוא , )גמ' עבודה זרה דף יח ע"א( תנֹובקּובָּ
יל המלךמקום של המלכּו עשו גם אכילה ושתיה קצובה בכל יום, כך  לחיילים. וכמו שהיו נותנים ת ואליו היו נכנסים חֵּ

ל ה אשת ר' מאיר אמרה לבעלה שזֹואז ברורי .עבודה זרה פרק א ד"ה אזל נקיט( 'בן איש חי)'בניהו' למחבר ספר 'להם קובה של זונות להנאתם 
שלשה קבים של  לקח לכן ר' מאירהוא הדבר שבתם של ר' חנניא בן תרדיון שהיא גם אחותה תשב בקובה של זונות. 

נעשה בה אז לא  כברואם  ת יתרחש לו נס ויציל אותהדינרים והלך לשם. ואמר לעצמו שאם לא נעשה בה איסור של זנּו
 בתו של ר' חנניא אמרה אז. לנסותה על מנתלעבירה  את בתו של ר' חנינאותבע  גוי ְלָפָרשנדמה  ר' מאיר ולשם כך. יהיה נס

הבין  ומתוך כך. "!כאן עוד הרבה נשים יפות יותר ממנייש היא אמרה לו "אז ענה לה "אני המתין". והוא  "דרך נשים לי!"
נתן לו את הדינרים ואמר ובתמורה  ה,וביקש לשחררהוא הלך לשומר  לכןשבתו של ר' חנניה בן תרדיון לא חטאה.  ר' מאיר

 .)גמ' עבודה זרה דף יח ע"א(שחצי יהיה לו וחצי לשחד את השלטון, ואם יקלע למצב סכנה יגיד "אלהא דמאיר ענני!" ויינצל 

השומר והעלוהו כאשר נודע הדבר למלכות תפסו את את בתו של ר' חנניא בן תרדיון. ו השומר נעתר לבקשתו ושחרר
סיפר לתליינים את המעשה הוא אז  .מיד אמר השומר "אלהא דמאיר ענני!" ולא היו יכולים לתלותו והורידוהולגרדום. 

ותו שהיה עם ר' מאיר והלחש שנתן לו להינצל. מיד רצו הרומאים לתפוס את ר' מאיר, וכיון שלא מצאוהו תלו את ציור דמ
. )גמ' עבודה זרה דף יח ע"א(רץ אחריו לתופסו ואותו לשלטון. יום אחד ראה אותו רומאי אחד  יביאבפתח רומי ואמרו שמי שרואהו 

אחת הזונות ונדמה לבא ואליהו הנביא  .תבשיל של גויאיזה טעם באצבעו מו מפניו ונכנס לתוך בית זונותברח  ר' מאיראז 
 דברים אלו הרומאים ווכשרא. עבודה זרה דף יח ע"ב ד"ה בשולי נכרים( על גמ' )'בניהו'( גמ' עבודה זרה דף יח ע"אראה ) ה מחבק את ר' מאירהישם ו

ר' מאיר ברח מארץ ישראל  אחר כך .היה ר' מאיר לא היה עושה כך" ועזבוהושרדפנו אחריו אמרו "חס ושלום! אם זה 
הוא מה שזכה לנס כל כדי ללמדו שהיה זו, כבדרך מגונה  את ר' מאיר והטעם שאליהו הנביא הציל .(עבודה זרה דף יח ע"בגמ' ) לבבל

 .)'בן יהוידע' מסכת עבודה זרה דף יח ד"ה אתא אליהו זכור לטוב(ת הזנּוטומאת ה שהציל את בת ישראל הצדקת מבשביל המצו

שלא כדין  לכאורהועל מה שמתה  .לבתו של ר' חנניא בן תרדיון כיון שהיא היתה גלגול נשמתה של בת יפתח קרהוכל זה 
גם היא אף שעל ו .()'גלגולי נשמות' להרמ"ע מפאנו אות סז הרומאים ח הגלעדי, לכן היא כעת ניצלה מידימחמת הנדר של אביה יפת

 כי כבר נתקנה נשמתה ,כעת בכל אופן היא ניצלה –ה לתיבת נח של אשת חם אשר זנתה לפני הכניסהיתה גלגולה 
זונות, כי שמרה על עצמה שלא לחטוא ה. ומטעם זה בתו של ר' חנניא בן תרדיון לא חטאה בקובה של בשחיטת בת יפתח

מעשיה היא שינתה אם יסה אותה כדי לראות נולכן ר' מאיר  .אשת חםגלגולה הראשון בבת כפי שנכשלה חלילה בזנּו
באמצעות השומר שהיה לו  וזה נעשה .ההוא המקוםמ רה הציל אותההגלגול הראשון באשת חם, וכשראה שהיא כשמ

על כי הוא היה גלגול חם בעלה הראשון ותיקן אותו  ,(ל'גלגולי נשמות' להרמ"ע מפאנו אות ספר ) בתו של ר' חנניא בן תרדיון אלשייכות 
ה' יראנו נפלאות  .)'גולל אור' לר' מאיר ביקייאם ד"ה 'בת יפתח' מהרמ"ע מפאנו(בגלגול הראשון  אשתולמעשה שהיתה הבת  ידי הצלת

 מתורתו, אמן.
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