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 הרבה קודם הסיפור שלנו מתחיל לא בתקופת המלכים הראשונים של ישראל אלא

 לפי הלוח -1812או ,  לבריאה1948שנולד בשנה , בתקופה של אברהם, לכן

. עובר לעיר החטאים סדום, אחיין של אברהם ואיש עשיר,  לוט1.הגרגוריאני

. כשאלהים מחליט להחריב את העיר הוא שולח שני מלאכים כדי להזהיר את לוט

אשתו של לוט , המלאכיםלמרות אזהרתם של . לוט בורח עם אשתו ושתי בנותיו

לוט ובנותיו ממשיכים . מביטה אחורה כדי לראות את החורבן והופכת לנציב מלח

משוכנעות שכל העולם חרב ושעתיד המין , הבנות. הלאה ומשתכנים במערה בהרים

מכאן הביטוי (משקות את אביהן יין עד שכרון ושוכבות איתו , האנושי תלוי בהן

  : רות ויולדות בניםשתיהן מתעב"). שיכור כלוט"

  

-מֹוָאב ַעד-הּוא ֲאִבי , ַוֵּתֶלד ַהְּבִכיָרה ֵּבן ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו מֹוָאב

- הּוא ֲאִבי ְבֵני,ַעִּמי-ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ֶּבן, ִהוא ָיְלָדה ֵּבן-ְוַהְּצִעיָרה ַגם .ַהּיֹום

  2.ַהּיֹום-ַעּמֹון ַעד

  

כמו גם הקשר , בסיפור שלנו לשניהם תפקידים חשובים –ִזכרו את השמות האלה 

  .בין יין למין
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3  

, רבקה.  שרה אשתו של אברהם יולדת את יצחק90בגיל . עשרות שנים עוברות

וארבע נשותיו יולדות לו , הנקרא גם ישראל, יולדת את יעקב, אשתו של יצחק

  . עשר השבטים-האבות של שנים, עשר בנים-שנים

  

.  מתחתן עם אשה בשם תמרבנו ֵער. יתמסתבך בעוד פרשה מינ, יהודה, אחד הבנים

לכן הוא שופך את זרעו , )ותהפוך מכוערת בעיניו(הוא לא רוצה שהיא תיכנס להריון 

יהודה מורה לבן . זה לא מוצא חן בעיני אלהים והוא הורג אותו. מחוץ לנרתיק שלה

). להתחתן איתה כדי להמשיך את זרעו של אחיו( לייבם את תמר אֹוָנןהשני שלו 

מכאן המושג (א גם שופך את זרעו כי הוא יודע שילדיו ייקראו על שם אחיו הו

לכן , ֵׁשָלהיהודה לא רוצה לסכן גם את בנו הקטן . אלהים הורג גם אותו"). אוננות"

הרבה זמן עובר אבל . הוא אומר לתמר לחזור לבית אביה עד ששלה מוכן להתחתן

 שיהודה יהיה בדרך מסוימת שמגלה, לבסוף תמר. יהודה לא שולח את שלה אליה

היא . הוא חושב שהיא זונה ומזמין את שירותיה. יוצאת לפגוש אותו, בזמן מסוים

 4.זרח ופרץ, היא מתעברת מחמיה ויולדת תאומים. לא מעמידה אותו על טעותו

  . נחזור לפרץ בהמשך

                                                 
 )1590-1649( סימון וויה –" לוט ובנותיו "3

 'ל-'ח א" בראשית ל4



5  

 240הם נמצאים בגלות במצרים . שם הופכים לעבדים, בני ישראל יורדים למצרים

משה מקבל את .  כשיוצאים ממצרים לאחר עשר המכות-1312 / 2448עד שנת , שנה

, התורה בהר סיני אבל בני ישראל מפספסים את ההזדמנות להיכנס לארץ כנען

עשר מרגלים שמדווחים שיושבי -לאחר ששולחים לשם שנים, הארץ המובטחת

אלהים .  רצויהאולי אפילו לא, מנוצחת-מנוצחים ושהארץ עצמה בלתי-הארץ בלתי

שנה אחת לכל יום שהמרגלים היו , דן את הדור הזה לנדוד במדבר ארבעים שנה

יהושע בן : למעט שלושה,  הגברים המבוגרים צריכים למות623,550עד אז כל . בארץ

ופנחס , שהיו בין המרגלים ודיווחו שאכן אפשר לכבוש את הארץ, נון וכלב בן יפונה

וזאת גם הסיבה לכך , ם כי הן תמכו ביהושע וכלבהדין לא נגזר על הנשי. הכהן

ְוָהָיה ָלֶכם : "שמהוות אזהרה ותוכחה לגברים, שנשים אינן מצּוות ללבוש ציצית

ִמְצֹות ְיהָֹוה ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי -ָּכל-ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת

  6."ַאֶּתם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם-רְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁש

  

תוך כדי נדודיהם במדבר בני ישראל רוכשים מוניטין של צבא מאיים שכובש אדמות 

לקראת תום הגלות במדבר הם מתקרבים לארץ מואב . בכל מקום שהוא הולך

איפה שמדינת ירדן נמצאת ,  שמעבר לנהר הירדן מארץ כנען)?זוכרים את מואב(

שוכר את שרותיו של הנביא בלעם , שדואג לשלום עמו וארצו, בלק מלך מואב. היום

                                                 
  לערך1650, אסוכלה של רמברנדט" יהודה ותמר "5

 ט"ו ל" במדבר ט6



קללותיו של בלעם הופכות לברכות כשיוצאות . ומבקש ממנו לקלל את הישראלים

הוא שולח את בנות מואב לפתות את : אבל אז בלק עולה על רעיון יותר טוב. מפיו

יל של האל, זה עובד יופי והם אפילו עובדים את בעל פעור. הגברים הישראליים

 24,000אלהים מגיב במגפה שגובה את חייהם של . בפולחן של מין וצואה, מואב

  7.גברים ישראליים

  

בהתחלה הם נמשלים . מעט לאחר מכן משה נפטר ובני ישראל נכנסים לארץ כנען

 400-במשך כ. עדיין אין מלך. י השופטים"ואחר כך ע, ימינו של משה-יד, י יהושע"ע

  .  לכבוש את שבעת העמים הגרים בכנעןשנה הם מנסים לגרש או

  

ואיש בשם אלימלך עוזב את ביתו בבית לחם , מתישהו בתקופה הזאת יש רעב בכנען

אלימלך ושני הבנים מתים . שם יש אוכל, ויחד עם אשתו ושני בניו עובר לארץ מואב

אחת מכלותיה , ורות, מחליטה לחזור לכנען, אשתו של אלימלך, נעמי. בארץ מואב

מי , מכיוון שרות היא היורשת של אלימלך. בוחרת לחזור יחד איתה, למנותהמאו

לפי החוק הישראלי שאר הבשר הקרוב . שיתחתן איתה יירש את רכושו ואת נחלתו

אבל במקרה הזה הקרוב בוחר שלא לייבם אותה בטענה , מחויב לייבם את האלמנה

  .שלישראלים אסור להתחתן עם מואבים

  

הוא בן ). ?זוכרים אותו(בועז הוא נינו של נינו של פרץ . נהכאן נכנס בועז לתמו

ושאר בשרו הקרוב של אלימלך אחרי , בתול לפי האגדה, שופט בישראל, שבעים

במפגן של השלכת אישיות (לבקשת נעמי . האיש האלמוני שסירב להתחתן עם רות

, לומרכ,  רות הולכת לאיפה שבועז ישן ושוכבת לרגליו8)שפרויד היה חוגג עליה

סטה ומבטיח להתחתן איתה אם הוא 'בועז מתפעל מהג. מציעה לו את הגוף שלה

אחרי שהוא מוכיח לבית הדין שהאיסור על נשואין עם מואבים חל רק על . יוכל

בועז מבלה את ליל הכלולות עם רות ומת . בועז מתחתן עם רות, גברים מואביים

, לעובד יש בן בשם ישי.  עובדרות מתעברת מבועז ויולדת בן שנקרא. מיד אחר כך

  9.לבן הקטן קוראים דוד. ולישי יש שמונה בנים

  

                                                 
  'ה ט" כ-' ב א" במדבר כ7
ושמתי : " רוב הפעלים שנעמי משתמשת בהם כשהיא מדריכה את רות הם כתיב בגוף ראשון וקרי בגוף שני8

  "ושכבתי", "ירדתי הגורןו", "שמלותיך
  מגילת רות9



אחרי שבני ישראל מתישבים בארץ הם רוצים מלך עליהם כמו , כפי שנתנבא בתורה

,  המלך הראשון הוא שאול10.ה"אזהרות הנמרצות של הקבהלמרות , שאר הגויים

י "ע) ו נשמע עוד הרבהעלי(שנמשח עם שמן אפרסמון משבט בנימין לוחם גבוה 

המלך , המלך שאול עובר על מצוותו של אלהים כשהוא חומל על אגג. שמואל הנביא

  :שמואל עצמו מטפל במצב. עמלק, בנפש של עם ישראל-של העם האויב

  

 ',ִּתְׁשַּכל ִמָּנִׁשים ִאֶּמָך-ַּכֲאֶׁשר ִׁשְּכָלה ָנִׁשים ַחְרֶּבָך ֵּכן' :ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל"

   11."ל ַּבִּגְלָּג'הֲאָגג ִלְפֵני -ֵּסף ְׁשמּוֵאל ֶאתַוְיַׁש

  

12  

  

ת המלוכה ולתת אותה ללא אחר מאשר רועה צאן אלהים מחליט לקרוע משאול א

, י שמואל"שגם הוא נמשח ע,  ליהודה11צאצא דור , צעיר מבית לחם בשם דוד

שאול קורא לדוד כשרע לא מכיוון , בלי קשר. הפעם עם שמן המשחה שעשה משה

 בהתחלה 13." ִעּמֹו'הַאר ויֵֹדַע ַנֵּגן ְוִגּבֹור ַחִיל ְוִאיׁש ִמְלָחָמה ּוְנבֹון ָּדָבר ְוִאיׁש ּתֹ"שהוא 

אבל אז דוד הורג את גלית . כליו-המלך שאול אוהב את דוד מאד וממנה אותו נושא

  ...הגיבור של הפלישתים, הענק

  

                                                 
 'כ-א"י'  שמואל א ח10

  ג"ו ל"ט'  שמואל א11
 )1832-1883( פול גוסטב דורה –" מות אגג "12

 ח"ז י"ט',  שמואל א13



-ַוֵּתֶצאָנה ַהָּנִׁשים ִמָּכל, ַהְּפִלְׁשִּתי-ְּבׁשּוב ָּדִוד ֵמַהּכֹות ֶאת, ַוְיִהי ְּבבֹוָאם"

ְּבֻתִּפים ְּבִׂשְמָחה  ִלְקַראת ָׁשאּול ַהֶּמֶלְך, לֹותָעֵרי ִיְׂשָרֵאל ָלִׁשיר ְוַהְּמחֹ

, ִהָּכה ָׁשאּול ַּבֲאָלָפו:  ַוּתֹאַמְרָן,  ַוַּתֲעֶניָנה ַהָּנִׁשים ַהְמַׂשֲחקֹות14.ּוְבָׁשִלִׁשים

 :ַוּיֹאֶמר, ַוֵּיַרע ְּבֵעיָניו ַהָּדָבר ַהֶּזה, ַוִּיַחר ְלָׁשאּול ְמאֹד .ְוָדִוד ְּבִרְבבָֹתיו

ַוְיִהי ָׁשאּול . ַאְך ַהְּמלּוָכה, ְועֹוד לֹו; ְוִלי ָנְתנּו ָהֲאָלִפים, נּו ְלָדִוד ְרָבבֹותָנְת

  15."ָּדִוד ֵמַהּיֹום ַההּוא ָוָהְלָאה-עֹוֵין ֶאת

  

אז הוא מנסה אסטרטגיה . שאול מנסה להרוג את דוד מספר פעמים אבל לא מצליח

עין מוהר הפוך של מאה ערלות  תמורת מ–הוא נותן לו את בתו מיכל לאשה : חדשה

 16.דוד מביא לו מאתיים.  בניסיון להרוג שתי ציפורים במכה אחת–של פלישתים 

, על כל פנים. במחשבה שניה אולי לא כדאי... אפשר לדמיין מה היה כרוך בכך

שאול , וכאשר דוד עושה כל מיני מעשי גבורה, היחסים ביניהם ממשיכים להידרדר

. הופך אצלו לאובססיה, יורש הממלכה העתידי, רוג את דודולה, מדדה מקרב לקרב

 אבל לא –בסוף שאול מתאבד על שדה הקרב בקרב נגד הפלישתים ודוד הופך למלך 

  .לפני שהוא מתחתן עם עוד שתי נשים

  

 בעיר התחתית של –דוד המלך מייסד את עיר בירתו במקום שבו בוחר אלהים 

 שיש לו כל כך הרבה דם על הידיים אלהים  אבל מכיוון–ירושלים מתחת להר ציון 

דוד מביא את ארון הקודש .  את בית המקדש–לא נותן לו לבנות בית לשמו 

  .שם הוא שוכן באוהל עד שייבנה בית המקדש, לירושלים

  

מסתבר . הוא מברר מי היא. יום אחד דוד המלך רואה אשה מתרחצת מגג ביתו

 חייל ממוצא ִחתי שמשרת בצבאו של ,שבע והיא אשתו של אוריה-שקוראים לה בת

שבע -דוד שולח להביא את בת, שם בשדה הקרב-כשהוא יודע שאוריה נמצא אי. דוד

מה היא מודיעה -לאחר זמן. הוא שוכב איתה ואז שולח אותה חזרה הביתה. לביתו

ורומז , נותן לו רגילה,  הוא קורא לאוריה–ח "דוד מנסה לכסת. לדוד שהיא בהריון

אבל אוריה מסרב להתענג כל . זמן שהוא יבלה קצת זמן איכות עם אשתולו שהגיע ה

  ...עוד

  

                                                 
  )משולש(יש אומרים כלי הקשה ,  יש אומרים כלי עם שלושה מיתרים– כלי נגינה 14
 'ט-'ח ו"י',  שמואל א15

 ז"ח כ"י'  שמואל א16



ְּפֵני -ָהָארֹון ְוִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה יְֹׁשִבים ַּבֻּסּכֹות ַואדִֹני יֹוָאב ְוַעְבֵדי ֲאדִֹני ַעל"

! ?ִּתיִאְׁש-ֵּביִתי ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ְוִלְׁשַּכב ִעם-ַוֲאִני ָאבֹוא ֶאל, ַהָּׂשֶדה חִֹנים

  17!"ַהָּדָבר ַהֶּזה-ֶאֱעֶׂשה ֶאת-ַחֶּיָך ְוֵחי ַנְפֶׁשָך ִאם

  

. למחרת דוד משכר את אוריה ומנסה לשלוח אותו לאשתו אבל הוא שוב מסרב

לדוד נמאס והוא שולח את אוריה חזרה לשדה הקרב עם מכתב למפקדו יואב 

  :המורה לו

  

ה ַהֲחָזָקה ְוַׁשְבֶּתם ֵמַאֲחָריו ְוִנָּכה מּול ְּפֵני ַהִּמְלָחָמ-אּוִרָּיה ֶאל-ָהבּו ֶאת"

  18".ָוֵמת

  

  :בהקשר הזה הגמרא מעירה בחכמה שנונה, דרך אגב

  

  19." רעב–משביעו ;  שבע–מרעיבו : איבר קטן יש באדם"

  

. שבע והיא יולדת בן-ל נגמרת דוד מתחתן עם בת"ברגע שתקופת האבל של אוריה ז

שבע שוב מתאבלת ודוד בא -בת. תינוק מתאבל כעונש על התנהגותו הרעה של דוד ה

קוראים לו . היא יולדת עוד בן.  ושוב מכניס אותה להריון–אליה לנחם אותה 

  ". ֲאֵהבֹו'וה  "–ְׁשלֹמֹה 

  

שוכב במיטתו , 70עכשיו בן , מתחיל כעשר שנים אחר כך כאשר דוד' ספר מלכים א

הם מוצאים את . ועבדיו מחפשים נערה בתולה ויפה שתחמם אות." לא יחם לו"ו

בטוח שהמלך גוסס ובלי לבזבז זמן הוא , בנו של דוד, אדוניהו. אבישג הושנמית

ימינו של דוד נתן הנביא שומעים על -שבע ויד-בת. ממנה את עצמו ליורש המלכות

ההתפתחות הזאת ומנצלים את מצבו המביך של דוד כדי להוציא ממנו הבטחה 

 התחבולה הקטנה שלהם עובדת ושלמה .יימנה למלך, שלמה, שבע-שבנה של בת

שם הוא נמשח למלך בגיל המופלג , נלקח על פרדתו האישית של דוד אל מעין הגיחון

   20.עשרה-שתים

                                                 
  א"א י"י', ב שמואל 17
 ו"א ט"י',  שמואל ב18

  'ז א" תלמוד בבלי סנהדרין ק19
 ד" סדר עולם רבא פרק י20
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  :דוד המלך נואם נאום אחרון לשלמה

  

 'הְלָבִבי ִלְבנֹות ַּבִית ְלֵׁשם -ֲאִני ָהָיה ִעם, ְּבִני: ַוּיֹאֶמר ָּדִויד ִלְׁשלֹמֹה"

ָּדם ָלרֹב ָׁשַפְכָּת ּוִמְלָחמֹות ְּגדֹלֹות ' : ֵלאמֹר'ה-ִהי ָעַלי ְּדַברַוְי.  ֱאלָֹהי

ֵבן -ִהֵּנה. ִּכי ָּדִמים ַרִּבים ָׁשַפְכָּת ַאְרָצה ְלָפָני ִתְבֶנה ַבִית ִלְׁשִמי- לֹא.ָעִׂשיָת

 ִּכי .יבאֹוְיָביו ִמָּסִב-ַוֲהִניחֹוִתי לֹו ִמָּכל, הּוא ִיְהֶיה ִאיׁש ְמנּוָחה, נֹוָלד ָלְך

ִיְבֶנה ַבִית -הּוא. ִיְׂשָרֵאל ְּבָיָמיו-ְוָׁשלֹום ָוֶׁשֶקט ֶאֵּתן ַעל, ְׁשלֹמֹה ִיְהֶיה ְׁשמֹו

-ַוֲהִכינֹוִתי ִּכֵּסא ַמְלכּותֹו ַעל; לֹו ְלָאב-ִּלי ְלֵבן ַוֲאִני-ִלְׁשִמי ְוהּוא ִיְהֶיה

  22".'עֹוָלם-ַעד ִיְׂשָרֵאל

  

, מלך אהוב, כדוגמתה של לוחם דגול ונאמן דוד נפטר ומשאיר אחריו אגדה שאין 

שבח וקשר אישי עם ,  שירים של ערגה150 –ומשורר ונגן שכתב את רוב התהילים 

: י אלהים"אבל למרות כל מעלותיו ומעשיו הגדולים נבצר ממנו דבר אחד ע. אלהים

את זה הוא הבטיח . מקום משכנו של אלהים על פני האדמה, לבנות את בית המקדש

  .  למהלבנו ש

♦  ♥  ♦ 
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