
˘-ב˙ יפ˙ח
˘ב˙ פר˘˙ חו˜˙ - ˘ב˙ המאב˜ באלימו˙ הורי˙

מ˙וך המאמר ב˙ יפ˙ח / פרופסור רוחמה וייס
ה˘ב˙ נ˜רא בב˙י הכנס˙, בהפטרה, על א˘ה ˘הועל˙ה ˜רבן לאלהים, ו˘ום מלאך
לא נזף ו˘ום איל לא ה˙חבא בסבך. ה˘ב˙ נ˜רא על ב˙ יפ˙ח ˘הו˜רבה לאלהים על

ידי אביה, כמ˙נ˙ ˙ודה ו˙˘לום נדר נˆחונו במלחמה. 
חכמי הדורו˙ בחרו לסיים א˙ ˜ריא˙ ההפטרה לפני ˘לב ביˆוע הנדר ˘ל יפ˙ח, אולם
אני מˆיעה ˘נ˜רא בב˙י הכנס˙ גם א˙ הפסו˜ים המו˘˙˜ים, א˙ החל˜ המביך
והפוˆע ˘ל ה˙רבו˙ ˘לנו, החל˜ המא˘ר ˘ב˙ יפ˙ח באמ˙ הו˜רבה לאלהים על ידי

ר ָנָדר". ֶ ׁ̆ רֹו ֲא ד¿ ƒָלּה ֶא˙ נ ׂ̆ ַע יָה ַוּיַ ƒב ֶאל ָאב ָ ׁ̆ ָּ̇ ים ַו ƒ ׁ̆ ם ֳחָד ƒַני ¿ ׁ̆  ı ֵּ̃ ƒי מ ƒה אביה, "ַוי¿

בנו˙ דינה ˜וראו˙ לה˜די˘ א˙ ˘ב˙ פר˘˙ חו˜˙, ˘בה ˜וראים א˙ הפטר˙ ב˙
יפ˙ח, להפניי˙ המבט והמודעו˙ לאלימו˙ הורי˙ ולמחאה כלפיה. לאלימו˙ זו
מופעים רבים, ˘רבים מהם נעוˆים בהנחו˙ יסוד ˙רבו˙יו˙ הרואו˙ בילדים ובילדו˙
"רכו˘" הורי, ומעין "הרחבה" ˘ל ההורים. בגלל הˆורך הטבעי ל˜רבה להורים, לע˙ים
לו˜ח לילדים זמן רב לפענח א˙ נבכי מערכ˙ היחסים הפוגעני˙, בפרט ˘הפגיעה

אינה מ˙בטא˙ בהכרח כאלימו˙ פיזי˙.
סיפורה ˘ל ב˙ יפ˙ח (˘ופטים יא)*הינ˘ופה 

ָעד ל¿ ƒה ג ּפֵ ¿̂ ƒּמ ƒָעד ּומ ל¿ ƒה ג ּפֵ ¿̂ ƒֲעֹבר ֶא˙ מ ה ַוּיַ ֶ ּ ׁ̆ ַנ ֶא˙ מ¿ ָעד ו¿ ל¿ ƒֲעֹבר ֶא˙ ַהּג ח רּוַח ה'’ ַוּיַ ָּ̇ פ¿ ƒי ַעל י ƒה ¿ּ̇ ַו
ר ֶ ׁ̆ א ֲא ֵ̂ ָהָיה ַהּיֹו י. ו¿ ƒָיד ֵני ַעּמֹון ּב¿ ן ֶא˙ ּב¿ ֵּ̇ ƒּ̇ ם ָנ˙ֹון  ƒח ֶנֶדר ַלה' ַוּיֹאַמר א ָּ̇ פ¿ ƒר י ּדַ ƒֵני ַעּמֹון. ַוּי ָעַבר ּב¿

הּו עֹוָלה. [...] ƒ̇ י ƒַהֲעל ָהָיה ַלה’ ו¿ ֵני ַעּמֹון ו¿ ּב¿ ƒלֹום מ ָ ׁ̆ י ב¿ ƒּוב ׁ̆ י ּב¿ ƒ̇ ָרא ¿̃ ƒי ל ƒ̇ י ֵבי ֵ̇ ל¿ ּדַ ƒא מ ֵ̂ ֵי
יר ƒים ע ƒר ¿ׂ̆ י˙ ֶע ƒּנ ƒַעד ּבֹוֲאָך מ ם ֵמֲערֹוֵער ו¿ ּכֵ ָידֹו. ַוּיַ ֵנם ה' ּב¿ ¿ּ̇ ƒם ַוּי ֶחם ּבָ ּלָ ƒה ֵני ַעּמֹון ל¿ ח ֶאל ּב¿ ָּ̇ פ¿ ƒֲעֹבר י ַוּיַ

ָרֵאל. ¿ׂ̆ ƒֵני י ֵני ּב¿ ּפ¿ ƒֵני ַעּמֹון מ עּו ּב¿ נ¿ ּכָ ƒֹאד ַוּי דֹוָלה מ¿ ה ּג¿ ים ַמּכָ ƒָרמ ַעד ָאֵבל ּכ¿ ו¿
יָדה ֵאין לֹו ƒח יא י¿ ƒַר˜ ה ֹחלֹו˙ ו¿ מ¿ ƒים ּוב ƒּפ ֻ̇ ָרא˙ֹו ב¿ ¿̃ ƒא˙ ל ֵ̂ ֹו ֹי ּ̇ ƒה ב ּנֵ ƒה י˙ֹו ו¿ ה ֶאל ּבֵ ּפָ ¿̂ ƒח ַהּמ ָּ̇ פ¿ ƒֹבא י ַוּיָ
¿̇ י ƒָהי ¿ּ̇ ַא י ו¿ ƒנ ƒּ̇ ַרע¿ כ¿ ƒֵרַע ה י ַהכ¿ ƒּ̇ ƒָגָדיו ַוּיֹאֶמר ֲאָהּה ּב ַרע ֶא˙ ּב¿ ¿̃ ƒּה ַוּי ָ̇ אֹו˙ֹו אֹו ר¿ ƒי כ ƒה ן אֹו ַב˙. ַוי¿ ּנּו ּבֵ ּמֶ ƒמ

י ƒה ל ֵׂ̆ יָך ֶאל ה' ֲע ƒה ֶא˙ ּפ ָ̇ י ƒ̂ י ּפָ ƒֹאֶמר ֵאָליו ָאב ּ̇ ּוב. ַו ׁ̆ לֹא אּוַכל ָל י ֶאל ה' ו¿ ƒי פ ƒ̇ י ƒ̂ י ּפָ ƒָאֹנכ ָרי ו¿ עֹכ¿ ּב¿
י ƒה ּל ֶׂ̆ יָה ֵיָע ƒֹאֶמר ֶאל ָאב ּ̇ ֵני ַעּמֹון. ַו ּב¿ ƒֶביָך מ מֹו˙ ֵמֹאי¿ ָ̃ ָך ה' נ¿ ה ל¿ ָׂ̆ ר ָע ֶ ׁ̆ יָך ַאֲחֵרי ֲא ƒּפ ƒא מ ָ̂ ר ָי ֶ ׁ̆ ֲא ּכַ
י ורעי˙י ƒּוַלי ָאֹנכ˙ ה ַעל ּב¿ ּכֶ ֶאב¿ ים ו¿ ƒי ַעל ֶהָהר ƒּ̇ ָיַרד¿ ָכה ו¿ ֵאל¿ ים ו¿ ƒ ׁ̆ ם ֳחָד ƒַני ¿ ׁ̆ י  ƒּנ ּמֶ ƒה מ ּפֵ ה ַהר¿ ָבר ַהּזֶ ַהּדָ

י]. ָ̇ ֵרעֹו [ו¿
י ƒה ים. ַוי¿ ƒּוֶליָה ַעל ֶהָהר˙ ּך¿ ַעל ּב¿ ב¿ ֵּ̇ יָה ַו ֶ̇ ֵרעֹו יא ו¿ ƒֶלך¿ ה ֵּ̇ ים ַו ƒ ׁ̆ ֵני ֳחָד ¿ ׁ̆ ּה  ָ̇ ַלח אֹו ¿ ׁ̆ ƒי ַוּי ƒַוּיֹאֶמר ֵלכ

י ֹח˜ ƒה ¿ּ̇ ׁ̆ ַו י ƒָעה א יא לֹא ָיד¿ ƒה ר ָנָדר ו¿ ֶ ׁ̆ רֹו ֲא ד¿ ƒָלּה ֶא˙ נ ׂ̆ ַע יָה ַוּיַ ƒב ֶאל ָאב ָ ׁ̆ ָּ̇ ים ַו ƒ ׁ̆ ם ֳחָד ƒַני ¿ ׁ̆  ı ֵּ̃ ƒמ
ָנה. ָ ּ ׁ̆ ים ּבַ ƒַע˙ ָימ ּבַ י ַאר¿ ƒָעד ל¿ ƒח ַהּג ָּ̇ פ¿ ƒַב˙ י ּנֹו˙ ל¿ ַ̇ ָרֵאל ל¿ ¿ׂ̆ ƒנֹו˙ י ָנה ּב¿ ַלכ¿ ֵּ̇ יָמה  ƒים ָימ ƒמ ּיָ ƒָרֵאל. מ ¿ׂ̆ ƒי ּב¿

 



מה ע˘˙ה ב˙ יפ˙ח על ההרים?
מדוע הסכימה ב˙ יפ˙ח ל˜יום הנדר ˘ל אביה?

מה הי˙ה כוונ˙ה בכינוס הנ˘ים?
˘מה ˘ל ב˙ יפ˙ח אינו מוזכר בט˜סט המ˜ראי, איזה ˘ם היי˙ נו˙נ.˙ לה?

המועד ˘˜בעו בנו˙ י˘ראל נעלם ולא הגיע עד לימינו, כיˆד ני˙ן ל˘חזרו היום?

˘אלו˙ למח˘בה:

 

על הילדים / ג'ובראן חליל ג'ובראן מ˙וך: "הנביא"
ֵדיֶכם ֵדיֶכם ֵאיָנם ַיל¿ ַיל¿

ָמם: ¿̂ ים ֶאל ַע ƒּגּוֵעי ַהַחּי ע¿ י ּגַ ƒר י ּפ¿ ƒּכ
ם, ּכֶ ƒֶכם ַאך¿ לֹא מ ּכ¿ ר¿ ה ּדַ ים ֵהּמָ ƒא ּבָ

ים ָלֶכם. ƒכ ּיָ ַ ׁ̆ ֶכם ַאך¿ ֵאיָנם  ּמָ ƒים ע ƒַחּי
יֶכם, ֵ̇ בֹו ¿ ׁ̆ ֶכם ַאך¿ לֹא ֶא˙ ַמח¿ ¿̇ ֵדיֶכם ֶא˙ ַאֲהַב ַיל¿ נּו ל¿ ¿ּ̇

יֵגיֶהם. ƒי ָלֶהם ֲהג ƒּכ
ם ָ̇ ָמ ¿ ׁ̆ ƒיֶכם, ַאך¿ לֹא נ ֵּ̇ ָב ּכֹן ּב¿ ¿ ׁ̆ ƒּגּוָפם י
ָחר- ֵבי˙ ַהּמָ ֹוֶפֶפ˙ ּב¿ ּ̇ ס¿ ƒם מ ָ̇ ָמ ¿ ׁ̆ ƒי נ ƒּכ

יֶכם. ֵ̇ ֲחלֹומֹו לּו ָלבֹוא ַאף ּבַ ּוכ¿ ּ̇ ם לֹא  ָ ׁ̆
ֶכם, ¿̇ מֹו ם ּכ¿ ָ̇ ֹו ׂ̆ ם ַאך¿ ַאל ָלֶכם ַלֲע ָ̇ מֹו יֹו˙ ּכ¿ ה¿ ƒל ı ּפֹ ר ָלֶכם ַלח¿ ָ ׁ̆ ֶאפ¿
מֹול. ¿̇ ˜ּו ַעל ָהֶא ַרּפ¿ ¿̇ ƒֵהם לֹא י יָמה לֹא ָאחֹור, ו¿ ƒד ָ̃ ֵניֶהם  ים ּפ¿ ƒי ַהַחּי ƒּכ

מדר˘ים על יפ˙ח וב˙ יפ˙ח
ברא˘י˙ רבה, חיי ˘רה, ס, ג; מדר˘ ˙נחומא בחו˜ו˙י, סימן ה

ולא היה ˘ם פנחס ˘י˙יר לו א˙ נדרו? אלא פנחס אמר: הוא ˆריך לי ואני אלך אˆלו?!
 (?ıב˙נחומא: אני כהן גדול ואלך אˆל עם האר)

ויפ˙ח אמר: אני רא˘ ˜ˆיני י˘ראל, ואני הולך לי אˆל פנחס?! (ב˙נחומא: א˘פיל
עˆמי ואלך אˆל הדיוט?) 

בין דין לדין, אבדה הנערה ההיא. ו˘ניהם נענ˘ו בדמיה ˘ל הנערה […]

רב˜ה לוביı', מ˙וך "דר˘וני"
"ור˜ היא יחידה, אין לו ממנו בן או ב˙" (˘ופטים יא)

אמרה לה ה˘כינה: לא היה לו לאביך ממך בן או ב˙, והאנ˘ים ˘בארı אינם יודעים
˘לאי˘ה ˘ם מ˘לה ואינה ˆריכה לא בן ולא ב˙. ˘בי עמי במרומים, ובכי על זא˙.

בארı י˜ראו לך ב˙ יפ˙ח ואני א˜רא לך "˙נו˙".
 



רב˜ה לוביı', מ˙וך "דר˘וני"
"ו˙לך היא ורעו˙יה" (˘ם)

מי היו רעו˙יה?
רחל ומרים וי˘ אומרים אף דינה.

רחל לימדה או˙ה בכי, ˘נאמר: "רחל מבכה על בניה... כי אינוו" (ירמיהו לא')
מרים לימדה או˙ה ב˙ופים ובמחולו˙, ˘נאמר: "ו˙ˆאן כל-הנ˘ים אחריה ב˙ופים

ובמחולו˙" (˘מו˙ טו'). כל הנ˘ים, לרבו˙ אלו ˘לא היו באו˙ו הדור. ובב˙ יפ˙ח
נאמר: "והנה ב˙ו יוˆא˙ ל˜רא˙ו ב˙ופים ובמחולו˙" (˘ופטים יא')

וי˘ אומרו˙ אף דינה, ˘נאמר: "ו˙ˆא דינה... לראו˙ בבנו˙ הארı" (ברא˘י˙ לד'),
יˆאה לראו˙ ברעו˙. והרי על ב˙ יפ˙ח נאמר: "והיא לא ידעה אי˘" (˘ופטים יא'),

אי˘ – ולא אי˘ה. ודינה לימדה או˙ה בדרכי נ˘ים.
 

"מימים ימימה ˙לכנה בנו˙ י˘ראל... ארבע˙ ימים ב˘נה" (˘ם)
כך ע˘ו, אבל דע˙ חכמים לא הי˙ה נוחה מהן, והפסי˜ון גדולי הדור.

ה / יהודה אטלס ַמּטָ ּל¿ ƒֵכָנה ַהּטֹוָבה מ ¿ ּ ׁ̆ ַה
י, ƒטּוָגל ֶבֶר˙ ּפֹור¿ ָרה ּג¿ ה ּגָ ַמּטָ ּל¿ ֶ ׁ̆ ֹוָמה  ּ̃ ּבַ

י. ƒַרע ל ֶ ׁ̆ יד ּכ¿ ƒמ ָּ̇ י ּבֹוֵרַח  ƒֵאֶליָה ֲאנ ֶ ׁ̆
,˙ ֶ̃ א ˆֹוֶע ּמָ ƒא ים ו¿ ƒּב ַ̂ ֲע א ּבָ ַאּבָ ֶ ׁ̆ ּכ¿

ט. ֶ̃ ֶ ׁ̆ ט-ּב¿ ֶ̃ ֶ ׁ̆ ˙ ּב¿ ƒי י חֹוֵמ˜ ֵמַהּבַ ƒֲאנ
י ָחנּו˜, ƒכ ם ּב¿ ƒֶל˙ ע ּדֶ ָלּה ּבַ ¿̂ ּדֹוֵפ˜ ֶא

ּבּו˜, ƒי ח ƒיָאה ל ƒב ˜ֹום, מ¿ יא, ַעל ַהּמָ ƒה ו¿
ּיֹו˙, ƒּכֹול ¿ ׁ̆ יı ֶא ƒֵרר מ ָ̃ מֹוֶזֶג˙ ֵמַהּמ¿

ָמעֹו˙, 'ד¿ ַּ̇ י  ƒֶב˙ ל ַנּגֶ ה מ¿ ָ̂ ה ַהֻחל¿ ֵ̂ ¿̃ ƒּב
ֻיָחד - מ¿ ƒי ָעˆּוב ּב ƒֲאנ ֶ ׁ̆ יא רֹוָאה  ƒם ה ƒא ו¿
ֹו˜ֹוָלד. ׁ̆ ים  ƒּבּוע ƒֵני ר ¿ ׁ̆ ה  ּפֶ י ּבַ ƒָמה ל ָׂ̆

ים? / יהודה אטלס ƒֵכנ ¿ ּ ׁ̆ ֵאיֹפה ָהיּו ַה
ר, ֵּ̇ ַסנ¿ ּפ¿ ַגע ּבַ ּדּור ּפָ י ַהּכַ ƒֲעָסה ָעֵלינּו, ּכ א ּכָ ּמָ ƒא ֶ ׁ̆ ּכ¿

ר. ֵ̂ ָח ָסן ּבֶ ח¿ ּמַ ֵלם ּבַ ָ ׁ̆ ָלה  נּו ַלי¿ ָ̇ ָרה אֹו יא ָסג¿ ƒה
רּוָטאֹו˙, ַהּג¿ ים ו¿ ƒ̃ ין ַהּג'ּו , ּבֵ ך¿ ֶ ׁ̆ ֹח ם ּבַ ָ ׁ̆ נּו  ב¿ ַ ׁ̆ ָי

ָרחֹו˙ נֹוָראֹו˙, ¿̂ ָחנֹו  ר¿ ַ̂ ינּו ו¿ ƒּוָבכ
רֹון, ָבר ַהּגָ ַרד ּכ¿ ¿̂ ƒּנ ֶ ׁ̆ ֲחˆֹו˙, ּכ¿ ַר˜ ּבַ ו¿

ַיד ָהָארֹון. בּוָרה ל¿ ¿ ּ ׁ̆ ָסה ַה ר¿ ּכֻ נּו ּבַ מ¿ ּדַ ר¿ ƒנ
ֹאל, ¿ ׁ̆ ƒה ַר˜ ל ֶ̂ י רֹו ƒו ֲאנ ָ ׁ̆ ָאז ַעכ¿

יֵבנּו: ƒב ים ס¿ ƒר ּגָ ֶ ׁ̆ ים  ƒֵכנ ¿ ּ ׁ̆ ל ַה ֵנינּו, ֶא˙ ּכָ ¿ ׁ̆ ם  ֵ ׁ̆ ּב¿
י ַהּנֹוָרא, ƒכ ֶכם ֶא˙ ַהּב¿ ּל¿ ם ּכֻ ֶּ̇ ַמע¿ ¿ ׁ̆ ֲהֵרי 

ָטָרה? ¿ ׁ̆ ƒין מ ƒמ ז¿ ƒַאף ֶאָחד לֹא ה ֶ ׁ̆ ָאז ֵאיך¿ ֶזה 
 



˙פילה לפני ה˘ינה / רוחמה וייס 
מבוסס˙ על ˙פיל˙ ה˘לווה ˘ל ריינהולד ניבור

מ˜ור החיים -
˙ני לי א˙ ה˘לווה והכוח לראו˙ א˙ הדברים כפי ˘הם ולדע˙ ˘אני לא א˘מ.ה.

˙ני לי א˙ האומı לה˙גבר על מחסום הבו˘ה ולפנו˙ אל נ˘ים וגברים ˘ביכול˙ם
ל˘ים לסבלי סוף.

ו˙ני לי א˙ ה˙בונה להבחין בין מי ˘יכולים לסייע לי, לאלו ˘יעמי˜ו א˙ ייסוריי.
בטרם יפלו חבלי ˘ינה על עיניי אנˆור בליבי א˙ הידיעה ˘עוד יבואו ימים באהבה

ובחסד וגם אני אדע ˘לווה.

ח / דובי חיון ַּ̇ פ¿ ƒי ˙ ּבַ
ַֹאר ּ̇ ם לֹא  ֵ ׁ̆ ח לֹא  ַּ̇ פ¿ ƒי ˙ ּבַ

ל ּגֵ ל¿ ּגַ ¿̇ ƒָבן מ ּה ַהּלָ ָ̃ חֹו ¿̂  ˙ ַר˜ ּבַ
ים ƒּז ƒיר ע ƒע ¿ׂ̆ ƒמֹוַרד ָהָהר ּכ ּב¿

ח ַ̇ ֶפ ר ּב¿ ַ̂ ָיה ֶנע¡ כ¿ ƒּב
ֶל˙ ֵלב ָאב. ּדֶ

ם ֵ ׁ̆ ח לֹא  ָּ̇ פ¿ ƒי ˙ ּבַ
ָחה ל¿ ָ ׁ̆ יָה  ֶ̇ ַֹאר. ַנֲערֹו ּ̇ לֹא 

ה ָ̇ מֹוַרד ָהָהר ָעל¿ ּב¿
ל ƒֵרי ּגּוָפּה. ַאי ּפָ ר¿ ˜ ּפַ ֵ ּ ׁ̆ ַנ ל¿

. ַבך¿ ן ַהּס¿ ƒָרה מ ר¿ ח¿ ƒ ׁ̆
ם ֵ ׁ̆ ח לֹא  ָּ̇ פ¿ ƒי ˙ ּבַ

ָח˜. ¿̂ ƒַֹאר. לֹא י ּ̇ לֹא 
ָרא ָלּה ֵמיַטב. ¿̃ ֶא

יֶמֶנה, ƒט ¿̃ י ƒבחרנו בינ˘ופה כסמל ל˘-ב˙ יפ˙ח ב˘ל הסיפור במי˙ולוגיה היווני˙ על נ*
ב˙ו ˘ל המלך אפופוס, ˘נאנסה על ידי אביה וברחה ליער. האלה א˙נה, אל˙

החוכמה, המלחמה, האמנו˙ והˆד˜ היווני˙, רא˙ה א˙ סבלה והפכה או˙ה לינ˘ופה.
הינ˘ופה החליפה כך א˙ העורב כסמלה ˘ל האלה א˙נה.

 
 

בנו˙ דינה: רבו˙ רפורמיו˙ מ˘מיעו˙ ˜ול
˜בוˆ˙ ח˘יבה ופעולה ˘ל רבו˙ רפורמיו˙ אל מול מˆיאו˙ ˘ל אונס, 

פגיעה מיני˙, גילוי עריו˙ ואלימו˙ מגדרי˙ בחברה הי˘ראלי˙
 


