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 פתיחה

א"ר זעירא: מגלה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה ולא איסור ולא היתר, ולמה 

 ).(רות רבה פרשה ב יד נכתבה? ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים 

 ורש:שלוש פעמים במגילה מופיעה המילה 'חסד' במפכולה חסד היא.  -רות  מגילת

ַוֹּתאֶמר ָנֳעִמי ִלְׁשֵּתי ַכ�ֶתיָה ֵלְכָנה ֹׁשְבָנה ִאָּׁשה ְלֵבית ִאָּמּה יעשה [ַיַעׂש קרי] ה' ִעָּמֶכם 

 (א', ח). ַּכֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ִעם ַהֵּמִתים ְוִעָּמִדיֶחֶסד 

  ִּיים ְוֶאת ַהֵּמִתיםֶאת ַהחַ  ַֹחְסּדוַוֹּתאֶמר ָנֳעִמי ְלַכָּלָתּה ָּברּו� הּוא ַלה' ֲאֶׁשר �א ָעַזב 

 (ב', כ). 

 (ג', י).  ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹוןַחְסֵּד� ַוֹּיאֶמר ְּברּוָכה ַאְּת ַלה' ִּבִּתי ֵהיַטְבְּת 

 אולם גם מעבר להופעות המפורשות של ביטוי זה, מרובים מעשי החסד במגילה.

חמותה, ללא  עםשל רות הליכתה באופן מיוחד בולטת דמותה רבת החסד של רות, מ

נכונותה להינשא לבועז לועד  ,ה לנעמיירותמסדרך אלי להקמת משפחה, כל סיכוי רֵ 

בשכר חסדים אלו, מצליחה רות לשקם את משפחתה  1.ולהקים שם לבעלה המת

 2.הקים שושלת משפחתית, שמכוחה נולד דוד מלך ישראללההרוסה, ו
ים" שעליו דיברו חז"ל, במאמר זה ברצוננו לטעון, שאותו "שכר טוב לגומלי חסד

איננו מסתיים בסיפור המגילה כשלעצמו. ננסה להוכיח, כי בשני אירועים בחייו של 

דוד, נעזר דוד באדם אחר, שאותו משווה המקרא לרות אמו זקנתו. בדרך זו ביקש 

המקרא לומר, שדמותה של רות מרחפת כביכול מעל חייו של דוד, וכשדוד נקלע 

 רות לפני המקום, ובשכר חסדיה ניצל דוד מאותה צרה. לצרה, עולה זיכרונה של

כמו כן נראה, כי מוטיב החסד שזור לאורך כל מלכותו של דוד, וכי הוא עומד 

 ביסוד הבטחת מלכות הנצח לבית דוד.

 
אחרי הבחורים אם דל ואם עשיר"  חרון מן הראשון לבלתי לכתהיטבת חסדך האמן הלשון " .1

משמע, שנישואיה של רות לבועז נתפסים בעיניו כחסד, שהרי יכולה הייתה רות להינשא  -

 .לאחד הבחורים, ולא לבועז המבוגר
', בין מגילת רות לספר איוב -עולם חסד יבנה" "' ,עוד על מוטיב החסד במגילה, עיין מאמרי .2

 .169-175יט, תשנ"ג, עמ' -יח מגדים
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 איתי הגתי -חלק ראשון 

 "כי אל אשר תלכי אלך"

, היא לאחר המכה שניחתה על אלימלך ובניו, ומששומעת נעמי שפקד ה' את עמו

ז). נעמי -מחליטה לשוב לארץ יהודה, ושתי כלותיה המסורות מלוות אותה (רות א', ו

מנסה לשכנע את כלותיה להישאר במואב עם בני משפחתן, אך הכלות מסרבות. 

 :כתוצאה מכך מתפתח ביניהן דיאלוג, המורכב משלושה שלבים

 :בשלב הראשון פונה נעמי לכלותיה א.

ַכ�ֶתיָה ֵלְכָנה ֹׁשְבָנה ִאָּׁשה ְלֵבית ִאָּמּה יעשה [ַיַעׂש קרי] ה' ִעָּמֶכם ֵּתי ַוֹּתאֶמר ָנֳעִמי ִלְׁש 

  ה' ָלֶכם ּוְמֶצאןָ ְמנּוָחה ִאָּׁשה ֵּבית ִאיָׁשה ִיֵּתן 3ֶחֶסד ַּכֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ִעם ַהֵּמִתים ְוִעָּמִדי.

 ט).-(א', ח 

רות וערפה, שנהגו בדרכי  כבר מדברים אלו ניתן לעמוד על אופיין החיובי של 

 .חסד עם בעליהן בחייהם, ועם חמותן
 :מכל מקום, כלותיה של רות מסרבות לעזבה 

 ).י-ט( ַוִּתַּׁשק ָלֶהן ַוִּתֶּׂשאָנה קֹוָלן ַוִּתְבֶּכיָנה. ַוֹּתאַמְרָנה ָּלּה ִּכי ִאָּת� ָנׁשּוב ְלַעֵּמ� 

 :לשכנע את כלותיה בשלב השני משתמשת נעמי בטיעונים הגיוניים, כדי ב.

 ָלָּמה ֵתַלְכָנה ִעִּמי  4ַוֹּתאֶמר ָנֳעִמי ֹׁשְבָנה ְבֹנַתי

) ַהעֹוד ִלי ָבִנים ְּבֵמַעי ְוָהיּו ָלֶכם ַלֲאָנִׁשים. ֹׁשְבָנה ְבֹנַתי ֵלְכןָ ִּכי ָזַקְנִּתי ִמְהיֹות ְלִאיׁש ִּכי 1(

יׁש ְוַגם ָיַלְדִּתי ָבִנים. ֲהָלֵהן ְּתַׂשֵּבְרָנה ַעד ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ֶיׁש ִלי ִתְקָוה ַּגם ָהִייִתי ַהַּלְיָלה ְלאִ 

 ִיְגָּדלּו ֲהָלֵהן ֵּתָעֵגָנה ְלִבְלִּתי ֱהיֹות ְלִאיׁש 

 ).יג-(יא ) ַאל ְּבֹנַתי ִּכי ַמר ִלי ְמֹאד ִמֶּכם ִּכי ָיְצָאה ִבי ַיד ה' 2(

 
ביטוי מעין זה מופיע גם בהמשך המגילה: כאשר שומעת נעמי על עזרתו של בועז לרות, היא  .3

בפסוק זה יש  )."ברוך הוא לה' אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים" (ב', כ -אומרת 

כדרכם של כפל משמעות, שכן ניתן לקרוא אותו הן כמתייחס לקב"ה הן כמתייחס לבועז (

פסוקים רבים במקרא: עיין, למשל, שמ"א ט"ו, כז; י"ז, לח; שמ"ב י"ג, לז). וייתכן שיש בו גם 

רמז של נעמי כלפי רות: היות שאת עשית חסד עם המתים ועם החיים, זכית גם את לחסד 

 .שיש בו גם חסד כלפי אותם מתים
עיד כנראה על התרגשותה של תי" כאן, שלא כמו בפנייה הראשונה, מהשימוש בכינוי "בנֹ  .4

ו: "ויקרא ה' אל -סירובן להישאר במואב. השווה שמ"א ג', דמנעמי ממסירותן של כלותיה ו

שוב שכב וילך  לא קראתי שמואל ויאמר הנני. וירץ אל עלי ויאמר הנני כי קראת לי ויאמר

לי ויאמר וישכב. ויסף ה' קרא עוד שמואל ויקם שמואל וילך אל עלי ויאמר הנני כי קראת 

שוב שכב". גם כאן נרגש עלי ממסירותו של שמואל, ובפעם השנייה הוא  לא קראתי בני

 מכנה אותו "בני".
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, והן עתידות בטיעון הראשון מציינת נעמי שאין לכלותיה כל תקווה בארץ יהודה 

עמה. זאת משום שמסתבר שאין להן סיכוי רב  תבואנהלהישאר בודדות אם 

לנעמי  נולדו ולכן הסיכוי התאורטי היחיד היה לּו 5,עמה תבואנהלהינשא אם 

אלא שלנעמי  6,ילדים, שבגדלותם היו נושאים את הכלות, כמין סוג של ייבום

 .אין סיכוי מעשי ללדת
ואם  7',כי נעמי סוברת שהיא הכתובת למכה של יד ה מן הטיעון השני משתמע, 

 .תדבק גם בהן יד ה' לרעה -ילכו רות וערפה אתה 
 לגבי ערפה: -טיעונים משמעותיים אלו אכן משיגים, באופן חלקי, את מטרתם  

 ).יד( ַוִּתֶּׂשָנה קֹוָלן ַוִּתְבֶּכיָנה עֹוד ַוִּתַּׁשק ָעְרָּפה ַלֲחמֹוָתּה ְורּות ָּדְבָקה ָּבּה

אין ספק, שערפה אינה דמות שלילית, שהרי אין לדרוש ממנה לסבול בהמשך  

חייה מתוך מחויבות מוסרית כלפי נעמי. ברם, דמותה של ערפה נועדה ביסודה 

בחמותה  הל דבקולשמש כדמות רקע לדמות המיוחדת של רות, שעל אף הכ

 8.ומסרבת לעזוב אותה

 :זבהוכעת מנסה נעמי שוב לשכנע את רות לע ג.

 ).טו( ַוֹּתאֶמר ִהֵּנה ָׁשָבה ְיִבְמֵּת� ֶאל ַעָּמּה ְוֶאל ֱא�ֶהיָה ׁשּוִבי ַאֲחֵרי ְיִבְמֵּת� 

 
ייתכן שבכך הפריזה נעמי בתיאור החשש, מעבר למציאות בפועל, שהרי לאחר שרות הביעה  .5

אשון (ג', י): "היטבת חסדך האחרון מן הר , כאמוראת רצונה להינשא לבועז, הוא אומר לה

 .לבלתי לכת אחרי הבחורים אם דל ואם עשיר", ומכאן שאופציות אלו היו פתוחות בפניה
הביטוי "וגם ילדתי בנים... עד אשר יגדלו" רומז לאמור בפרשת יהודה ותמר (בראשית ל"ח,  .6

" (עוד על ההשוואה בנישלה  עד יגדליא): "ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית אביך 

ב, תל  תולדות האמונה הישראליתרות לפרשת יהודה ותמר עיין י' קויפמן,  שבין מגילת

). רמז נוסף 14-15, ירושלים תש"ן, עמ' רות -דעת מקרא ; פ' מלצר, 213אביב תשכ"ג, עמ' 

אל עמה ואל  יבמתךלפרשת הייבום מופיע בהמשך דברי נעמי (פס' טו): "ותאמר הנה שבה 

חינה הלכתית אין דין ייבום ב"אשת אח שלא היה ". אמנם מביבמתךאלהיה שובי אחרי 

פרט לאשת אחיו שלא היה  -"כי ישבו אחים  -בעולמו" (עיין ספרי דברים פיסקא רפח 

"כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו? שני אחים ומת אחד  -בעולמו"; משנה יבמות פ"ב מ"א 

ל את אשר מקובל בעולם ומהם ונולד להן אח..."), אך דיני ייבום בזמן המגילה לא תאמו בכ

, ובמקורות המצוינים 18-19עמ'  ,התושב"ע. עיין על כך במבוא לפירושו של פ' מלצר שם

 שם. 54בהערה 

 ).ב יגפרשה אולי כעונש על הירידה מארץ ישראל בזמן הרעב (עיין רות רבה  .7

אביב תש"ן,  , תלרות -מקרא לישראל , על משמעותן של דמויות הרקע במגילה עיין י' זקוביץ .8

 -ערפה, עומדת בהמשך הסיפור דמות הרקע של בועז  -. כנגד דמות הרקע של רות 7-8עמ' 

הגואל, שאף הוא אינו דמות שלילית ביסודה, אלא שעל רקע דמותו מתבלטת לטובה דמותו 

 של בועז. 
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 -נעמי מדרבנת את רות לחקות את מעשי אחותה, אך גם מוסיפה, שערפה חזרה  

כלומר, היא מדגישה בפני רות שעזיבת ארצה ולכתה אחרי נעמי  -"אל אלהיה" 

 ה חסד אנושי, אלא גם מעשה בעל משמעות דתית.כוללת לא רק מעש

 :אך כל הדברים הללו אינם מרתיעים את רות 

ַוֹּתאֶמר רּות ַאל ִּתְפְּגִעי ִבי ְלָעְזֵב� ָלׁשּוב ֵמַאֲחָרִי� ִּכי ֶאל ֲאֶׁשר ֵּתְלִכי ֵאֵל� ּוַבֲאֶׁשר ָּתִליִני 

מּוִתי ָאמּות ְוָׁשם ֶאָּקֵבר ֹּכה ַיֲעֶׂשה ה' ִלי ְוֹכה ָאִלין ַעֵּמ� ַעִּמי ֵוא�ַהִי� ֱא�ָהי. ַּבֲאֶׁשר ּתָ 

 ).יז-טז( ֹיִסיף ִּכי ַהָּמֶות ַיְפִריד ֵּביִני ּוֵביֵנ�

 אל מול גילויי מסירות אלו נעמי אינה יכולה עוד לסרב:  

 ).(יח ַוֵּתֶרא ִּכי ִמְתַאֶּמֶצת ִהיא ָלֶלֶכת ִאָּתּה ַוֶּתְחַּדל ְלַדֵּבר ֵאֶליהָ 

 "שם יהא עבדךכי "

רחו ובשעתו הקשה של דוד המלך, עת נאלץ הוא לעזוב במהירות את ירושלים בב

 מפני אבשלום בנו, הוא מקבל סיוע ממקור בלתי צפוי:

ְוָכל ֲעָבָדיו ֹעְבִרים ַעל ָידֹו ְוָכל ַהְּכֵרִתי ְוָכל ַהְּפֵלִתי ְוָכל ַהִּגִּתים ֵׁשׁש ֵמאֹות ִאיׁש ֲאֶׁשר ָּבאּו 

ִמַּגת ֹעְבִרים ַעל ְּפֵני ַהֶּמֶל�. ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל� ֶאל ִאַּתי ַהִּגִּתי ָלָּמה ֵתֵל� ַּגם ַאָּתה ִאָּתנּו  ְבַרְגלוֹ 

ׁשּוב ְוֵׁשב ִעם ַהֶּמֶל� ִּכי ָנְכִרי ַאָּתה ְוַגם ֹּגֶלה ַאָּתה ִלְמקֹוֶמ�. ְּתמֹול ּבֹוֶא� ְוַהּיֹום אנועך 

ֶכת ַוֲאִני הֹוֵל� ַעל ֲאֶׁשר ֲאִני הֹוֵל� ׁשּוב ְוָהֵׁשב ֶאת ַאֶחי� ִעָּמ� ֶחֶסד [ֲאִניֲע� קרי] ִעָּמנּו ָללֶ 

ֶוֱאֶמת. ַוַּיַען ִאַּתי ֶאת ַהֶּמֶל� ַוֹּיאַמר ַחי ה' ְוֵחי ֲאֹדִני ַהֶּמֶל� ִּכי אם [כתיב ולא קרי] ִּבְמקֹום 

ַחִּיים ִּכי ָׁשם ִיְהֶיה ַעְבֶּד�. ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ֶאל ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ָּׁשם ֲאֹדִני ַהֶּמֶל� ִאם ְלָמֶות ִאם לְ 

 כב).-(שמ"ב ט"ו, יח  ִאַּתי ֵל� ַוֲעֹבר ַוַּיֲעֹבר ִאַּתי ַהִּגִּתי ְוָכל ֲאָנָׁשיו ְוָכל ַהַּטף ֲאֶׁשר ִאּתוֹ 

 :קווי דמיון רבים ישנם בין סיפור זה לבין סיפורן של נעמי ורות

צוקה קשה, כאשר הוא מניח שמצוקתו נובעת בשני המקרים עומד אדם במ א.

 :מגזרת עליון. נעמי, בדברים שציטטנו לעיל

 ).(רות א', יג ִּכי ָיְצָאה ִבי ַיד ה'

רועים, בשעה שהוא מונע את אבישי בן צרויה יואילו דוד מבטא זאת בהמשך הא 

  :מלפגוע בשמעי בן גרא שקילל את דוד

ַקֵּלל ֶאת  ֹה' ָאַמר לוקרי]  ִּכיְּבֵני ְצֻרָיה כי [ֹּכה קרי] ְיַקֵּלל וכי [ ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל� ַמה ִּלי ְוָלֶכם

ָּדִוד ּוִמי ֹיאַמר ַמּדּוַע ָעִׂשיָתה ֵּכן. ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ֶאל ֲאִביַׁשי ְוֶאל ָּכל ֲעָבָדיו ִהֵּנה ְבִני ֲאֶׁשר 
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  ה'ֹ ִּכי ָאַמר לוַהְיִמיִני ַהִּנחּו לֹו ִויַקֵּלל ַעָּתה ֶּבן  9ָיָצא ִמֵּמַעי ְמַבֵּקׁש ֶאת ַנְפִׁשי ְוַאף ִּכי

 ).יא-שמ"ב ט"ז, י( 

במצוקה, לאור הקשרים שהיו הנתון בשני הסיפורים הולך איש נכרי עם האיש  ב.

 .תי הגתי עם דודיביניהם בעבר: רות עם נעמי, וא
במצוקה מנסה לשדל את הנכרי שלא ללכת עמו, אלא לשוב, שהרי הנתון האיש  ג.

 :הוא איש נכרי

 יא).-(רות א', ח ִעִּמי ָלָּמה ֵתַלְכָנה ְבֹנַתי ְבָנהֹׁש... ִאָּׁשה ְלֵבית ִאָּמּה ְבָנהֹׁשֵלְכָנה 

  ְוַגם ֹּגֶלה ַאָּתה ִלְמקֹוֶמ� ִּכי ָנְכִרי ַאָּתה 10ְוֵׁשב ִעם ַהֶּמֶל� ׁשּובַּגם ַאָּתה ִאָּתנּו  ָלָּמה ֵתֵל�

 ).שמ"ב ט"ו, יט(

 אהלינו שנעמי מנסה לשכנע את רות לעוזבה, על ידי הדגשת העתיד לעיל רא ד.

 :ברור הצפוי לה. כך עושה גם דוד בקצרה

 (שמ"ב ט"ו, כ). ַוֲאִני הֹוֵל� ַעל ֲאֶׁשר ֲאִני הֹוֵל� ׁשּוב ְוָהֵׁשב ֶאת ַאֶחי� ִעָּמ�

 :תי בביטוי לא מובןידוד מסיים את דבריו לא ה.

 (שם). ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ִעָּמ� ׁשּוב ְוָהֵׁשב ֶאת ַאֶחי�

מה משמעות ביטוי זה? רש"י פירש: "אני מחזיק בך טובת חסד ואמת שעשית  

עמהון טיבו  ד"ואתית ית אחך עמך ועבי -עמדי", ואילו לדעת תרגום יונתן 

החסד שהוא עתיד לעשות מוסב כלפי אחיו, לאחר שיחזור אתם לגת.  -וקשוט" 

 ה:י נעמי לרות וערפברם, ביטוי זה מזכיר את דבר

 (רות א', ח). ֵלְכָנה ֹׁשְבָנה ִאָּׁשה ְלֵבית ִאָּמּה יעשה [ַיַעׂש קרי] ה' ִעָּמֶכם ֶחֶסד

לפי זה, ייתכן שאף בדברי דוד אחז הכתוב לשון קצרה, ושיעור הכתובים צריך  

 11חסד ואמת'. עמך, יעש ה' עמך'שוב והשב את אחיך  -להיות 

במצוקה, והוא משתמש הנתון י לעזוב את האיש בשני המקרים מסרב הנכר ו.

 :בלשון המביעה מסירות רבה, עד מוות

ַוֹּתאֶמר רּות ַאל ִּתְפְּגִעי ִבי ְלָעְזֵב� ָלׁשּוב ֵמַאֲחָרִי� ִּכי ֶאל ֲאֶׁשר ֵּתְלִכי ֵאֵל� ּוַבֲאֶׁשר ָּתִליִני 

ְוָׁשם ֶאָּקֵבר ֹּכה ַיֲעֶׂשה ה' ִלי ְוֹכה  י ָאמּותַּבֲאֶׁשר ָּתמּותִ ָאִלין ַעֵּמ� ַעִּמי ֵוא�ַהִי� ֱא�ָהי. 

 יז).-(רות א', טז ַהָּמֶות ַיְפִריד ֵּביִני ּוֵביֵנ�ֹיִסיף ִּכי 

 
ם קל וחומר, כמו במקומות רבים נוספים (עיין, למשל, דברי -כי" משמעותה  הלשון "ואף .9

ל"א, כז; שמ"א י"ד, ל; כ"א, ו; כ"ג, ג; שמ"ב ד', יא; מל"א ח', כז; מל"ב ה', יג). מלשון 

 .הדברים משתמע בבירור, שגם את מרד אבשלום מייחס דוד לקב"ה
על איזה מלך מדובר? לדעת רש"י ורד"ק דוד מתכוון לאבשלום; אולם מהמשך הדברים נראה  .10

  .שם 15על אתר, ובהערה  קראדעת מ שכוונתו למלך אשר בגת, ועיין

, ירושלים ספרי שמואלובאמת כך הנוסח בתרגום השבעים ובוולגטה. ועיין מ"צ סגל,  .11

 תשכ"ד, עמ' שכח.
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ַוַּיַען ִאַּתי ֶאת ַהֶּמֶל� ַוֹּיאַמר ַחי ה' ְוֵחי ֲאֹדִני ַהֶּמֶל� ִּכי אם [כתיב ולא קרי] ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר 

 (שמ"ב ט"ו, כא). � ִאם ְלָמֶות ִאם ְלַחִּיים ִּכי ָׁשם ִיְהֶיה ַעְבֶּד�ִיְהֶיה ָּׁשם ֲאֹדִני ַהֶּמלֶ 

במצוקה, לקבל את הסיוע הנתון בשני המקרים מסכים, בסופו של דבר, האיש  ז. 

 שהוצע לו:

 ).רות א', יח( ַוֵּתֶרא ִּכי ִמְתַאֶּמֶצת ִהיא ָלֶלֶכת ִאָּתּה ַוֶּתְחַּדל ְלַדֵּבר ֵאֶליהָ 
 ִוד ֶאל ִאַּתי ֵל� ַוֲעֹבר ַוַּיֲעֹבר ִאַּתי ַהִּגִּתי ְוָכל ֲאָנָׁשיו ְוָכל ַהַּטף ֲאֶׁשר ִאּתוֹ ַוֹּיאֶמר ּדָ 

 ).שמ"ב ט"ו, כב( 

במצוקה מצרתו, לא במעט בזכות הנכרי הנתון בשני הסיפורים נחלץ האיש  ח.

שהצטרף אליו: רות סייעה רבות לנעמי, ולבסוף כאשר ילדה בן אמרו השכנות 

י: "והיה לך למשיב נפש ולכלכל את שיבתך כי כלתך אשר אהבתך ילדתו לנעמ

תי היה בין שלושת יאשר היא טובה לך משבעה בנים" (רות ד', טו), ואילו א

הצבא שחילק דוד לשלושה חלקים, לפני הקרב המכריע  המפקדים, שהנהיגו את

שני המפקדים ל ); איתי שימש במקבילשבו הומת אבשלום (שמ"ב י"ח, ב

 , שני גדולי המפקדים בצבאו של דוד.יואב ואבישי בני צרויה - האחרים

 שכרן של גומלי חסדים

 -לאור ההשוואה שערכנו ניתן כעת לומר: בזכות החסד שעשתה רות עם נעמי 

כאשר כרכה את גורלה בגורל חמותה, על אף הסיכון שנטלה על עצמה, ועל ידי כך 

, בשעה שאף הוא היה נתון במצוקה, זכתה ובן בנה -התגלגלה הישועה לנעמי 

, ואף הוא נטל חלק בישועת דוד ונכרי, שכרך את גורלו בגורלאף הוא ביסתייע 

 .ממצוקתו

 אביגיל -חלק שני 

 "בוא בדמיםמני היום הזה תִ כלִ "

בנדודיו במדבר יהודה מגיע דוד עם אנשיו למעון ולכרמל, ושם מבקש הוא מנבל 

שהושיטו לאנשיו בימי גזיזת הצאן (שמ"א  לעזרה הכרמלי מעט סיוע כלכלי בתמורה

 כ"ה). נבל הרשע מסרב בתוקף, אולם גם דוד מגיב בחומרה רבה:

ֹּכה ַיֲעֶׂשה ֱא�ִהים ְלֹאְיֵבי ָדִוד ְוֹכה ֹיִסיף ִאם ַאְׁשִאיר ִמָּכל ֲאֶׁשר לֹו ַעד ַהֹּבֶקר ַמְׁשִּתין ְּבִקיר 

 ).(פס' כב 
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עם כל החומרה  12.י המקרא עמדנו במקום אחרעל תגובתו המוגזמת של דוד בעינ

. בחרון אפו, עלול דוד להגיע ותו, עדיין אין בכך הצדקה להרוג אנבל שבמעשיו של

 .לשפיכות דמים של ממש
בנקודה זו מופיעה אביגיל. בתבונתה וברגישותה מצליחה אביגיל להפיס את 

 :דעתו של דוד, ואף רומזת לו שהריגת נבל עלולה לפגוע בדוד

ָהָיה ִּכי ַיֲעֶׂשה ה' ַלאֹדִני ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֶאת ַהּטֹוָבה ָעֶלי� ְוִצְּו� ְלָנִגיד ַעל ִיְׂשָרֵאל. ְו�א וְ 

ִתְהֶיה ֹזאת ְל� ְלפּוָקה ּוְלִמְכׁשֹול ֵלב ַלאֹדִני ְוִלְׁשָּפ� ָּדם ִחָּנם ּוְלהֹוִׁשיַע ֲאֹדִני לֹו ְוֵהיִטב ה' 

 ).לא-פס' ל( ֶאת ֲאָמֶת�ַלאֹדִני ְוָזַכְרָּת 

 :ואכן, דוד ממהר להתפייס, ואף מכיר בכך שאביגיל מנעה ממנו חטא גדול

ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ַלֲאִביַגל ָּברּו� ה' ֱא�ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְׁשָלֵח� ַהּיֹום ַהֶּזה ִלְקָראִתי. ּוָברּו� ַטְעֵמ� 

ְוֹהֵׁשַע ָיִדי ִלי. ְואּוָלם ַחי ה' ֱא�ֵהי א ְבָדִמים ֶֹּזה ִמּבום הַ ְֹּכִלִתִני ַהּיוּוְברּוָכה ָאְּת ֲאֶׁשר 

ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְמָנַעִני ֵמָהַרע ֹאָת� ִּכי לּוֵלי ִמַהְרְּת ותבאתי [ַוָּתֹבאת קרי] ִלְקָראִתי ִּכי ִאם 

 ).לד-פס' לב( נֹוַתר ְלָנָבל ַעד אֹור ַהֹּבֶקר ַמְׁשִּתין ְּבִקיר 

בכך שדוד, לאחר שעמד על הטובה שעשתה עמו אביגיל, נושא הפרשה מסתיימת 

 אותה לאישה.

 "'ברוכה את לה"

בקווי דמיון ודוד של אביגיל  םהיתיומן הפסוקים נראה, כי המקרא מצייר את דמו

. נעמוד על נקודות ההשוואה שבין שני הסיפורים ובועז של רות םהיתיומרובים לדמו

 :והדמויות

 ם מבטאות באופן זהה דרך של כבוד כלפי האיש:בשני הסיפורים הנשי .א

 ).רות ב', י( ַוִּתֹּפל ַעל ָּפֶניָה ַוִּתְׁשַּתחּו ָאְרָצה 
 ).שמ"א כ"ה, כג( ַוִּתֹּפל ְלַאֵּפי ָדִוד ַעל ָּפֶניָה ַוִּתְׁשַּתחּו ָאֶרץ

ליהן נאמר הביטוי "ותפל עיצוין, כי רות ואביגיל הן הנשים היחידות במקרא ש 

 13פניה". [...] על

שתי הנשים הן היחידות במקרא, הרומזות לאיש על רצונן להינשא לו. רות  .ב

 :אומרת לבועז

 
 מגדים ',דוד ונבל הכרמליבין פרשיות יעקב לפרשת  -ואת עבדו חשך מרעה" "' ,עיין במאמרי .12

 .31-39כט, תשנ"ח, עמ' 

ותפל על אפיה ארצה " - ים אחרים: אצל האישה התקועיתנשים אחרות נאמרו ביטוי אצל .13

"ותקד בת שבע אפים ארץ ותשתחו למלך" (מל"א  -ותשתחו" (שמ"ב י"ד, ד); אצל בת שבע 

ארצה" (מל"ב ד', לז), ואצל  על רגליו ותשתחו ותפל ותבא" - לא); אצל האישה השונמית ,א'

 )."ותפל לפני רגליו ותבך" (אסתר ח', ג -אסתר 
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 14).רות ג', ט( ַוֹּתאֶמר ָאֹנִכי רּות ֲאָמֶת� ּוָפַרְׂשָּת ְכָנֶפ� ַעל ֲאָמְת� ִּכי ֹגֵאל ָאָּתה 

 :ואף אביגיל אומרת לדוד 

ֶׁשר ִּדֶּבר ֶאת ַהּטֹוָבה ָעֶלי� ְוִצְּו� ְלָנִגיד ַעל ִיְׂשָרֵאל... ְוָהָיה ִּכי ַיֲעֶׂשה ה' ַלאֹדִני ְּכֹכל אֲ 

 15).לא-שמ"א כ"ה, ל( ְוָזַכְרָּת ֶאת ֲאָמֶת�

בשני המקרים מברך האיש את האישה על הטובה שעשתה לו, ובלשון זהה. בועז  .ג

 :אומר לרות

 (רות ג', י). לה' ִּבִּתי  ְּברּוָכה ַאְּת 

 :את אביגיל וכך גם מברך דוד 

 (שמ"א כ"ה, לג). ּוְברּוָכה ָאּתְ ּוָברּו� ַטְעֵמ� 

 .גם כאן, מדובר בלשון יחידאית שאינה מופיעה במקום אחר במקרא  
 האיש והאישה: ןשני הסיפורים מסתיימים בנישואים בי .ד

 (רות ד', יג)  ְלִאָּׁשהֹ ַוְּתִהי לוֹּבַעז ֶאת רּות  ַוִּיַּקח

 ).מב-שמ"א כ"ה, לט( ַוְּתִהי לֹו ְלִאָּׁשה ... לֹו ְלִאָּׁשה ְלַקְחָּתּהַוְיַדֵּבר ַּבֲאִביַגִיל  ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד

קשה להתעלם מהביטוי המופיע אך ורק בשני הסיפורים הללו. בועז פונה לנעריו  .ה

 :ומבקש מהם

 ).', טוברות ( ְו�א ַתְכִלימּוהָ 

 :בדברי נערי נבל לאביגילולשון זאת נזכרת בדברי דוד לנבל, ואחר כך  

 ).טו-שמ"א כ"ה, ז( �א ֶהְכַלְמנּום... ְו�א ָהְכַלְמנּו 

הרקע לשני הסיפורים הוא בתקופה חגיגית מבחינה כלכלית. פרשת רות ובועז  .ו

 16.הצאן בתקופת גז -מתרחשת בתקופת הקציר, ואילו פרשת דוד ואביגיל 

 
אב"ע: "רמז לקחת לו ר"י שם: "כנף בגדך לכסותי בטליתך והוא לשון נישואין"; ובעיין רשו .14

 ".לאשה
אמר רב נחמן: היינו דאמרי אינשי: איתתא : "חז"ל ראו בדברים אלו הצעה שאינה הגונה .15

עם שהאשה מדברת היא טווה, כלומר, עם שהיא מדברת עמו על : בהדי שותא פילכא [רש"י

איכא דאמרי: שפיל ואזיל בר אווזא ]. לו את עצמה, שאם ימות ישאנה הזכירה -בעלה 

הביקורת  סנהדרין כ ע"ב)" (מגילה יד ע"ב). בירושלמי (צופין למרחוק] :ועינוהי מיטייפי [רש"י

מלמד שפקרה עצמה וכיון שפקרה עצמה פגמה הכתוב בכל קרייא את קרי חריפה אף יותר: "

ד לאביגל", כלומר, שבפסוק הבא מופיע שמה של אביגיל אביגיל בר מהדין פסוקא ויאמר דו

 "אביגל", כביטוי לחוסר הנחת של המקרא מדבריה. -בצורה חסרה 

 -קווי דמיון נוספים: א. בשני הסיפורים הפגישה נעשתה בסתר: בפגישת רות ובועז נאמר  .16

ם דוד בשעה דע כי באה האשה הגרן" (רות ג', יד), ואילו אביגיל נפגשה ע"ויאמר אל יוָ 

ש"לאישה נבל לא הגידה" (שמ"א כ"ה, יט); ב. בשתי הפגישות נאמרה לשון דומה ביחס 
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 שכרן של גומלי חסדים

לסכם ולומר: בשכר מעשי החסד של רות, זכתה, ובן בנה, גם במקרה זה ניתן אפוא 

בשעה שהיה נתון על עברי פי פחת, ניצל מעשיית הרע על ידי אישה, שדמתה 

במידותיה לרות. בנישואיו של דוד עם דמות זו, באה לידי ביטוי שאיפתו להמשיך 

 את קו החסד של אם אמו.

 כשאוחזים מעשה אבותיהם בידיהם -חלק שלישי 

 חסד" "אעשה

נראה, כי לא זכות אבות בלבד עמדה לדוד במקרים אלו. דרך החסד מדריכה את דוד 

לכל אורך ימי מלכותו. דוד הוא המלך היחיד בספרי הנביאים שמושג החסד נזכר 

 אצלו, וזאת בהקשרים שונים:

 מיד עם עלייתו למלכות על שבט יהודה, פונה דוד לאנשי יבש גלעד ואומר להם: א.

ַוִּתְקְּברּו ֹאתֹו. ְוַעָּתה  ִעם ָׁשאּולַהֶחֶסד ַהֶּזה ִעם ֲאֹדֵניֶכם  ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתםַאֶּתם לה'  ְּבֻרִכים

ֶוֱאֶמת ְוַגם ָאֹנִכי ֶאֱעֶׂשה ִאְּתֶכם ַהּטֹוָבה ַהֹּזאת ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ַהָּדָבר  ַיַעׂש ה' ִעָּמֶכם ֶחֶסד

 ו).-(שמ"ב ב', ה ַהֶּזה

נאמנותם של אנשי יבש גלעד, שזכרו לשאול חסד דברים אלו מוסבים כלפי  

נעורים, בסיועו להם מול נחש העמוני (שמ"א י"א), וסיכנו את חייהם בהבאת 

הצעד הראשון של דוד כמלך הוא לשבח  17גופתו וגופות בניו לקבורה (שם ל"א).

 את מעשה החסד הזה, בלשון הדומה מאוד ללשון שנקטה נעמי בדבריה עם רות:

 (רות א', ח). ְוִעָּמִדי ִעם ַהֵּמִתים ַּכֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ה' ִעָּמֶכם ֶחֶסדקרי]  ׂשַיעַ יעשה [

 בכך הציב דוד את מוטיב החסד כראשון במעלה במלכותו. 

 בהמשך מלכותו, מבקש דוד לעשות חסד עם יהונתן רעו: ב.

 
מעל  ותרדבסתר ההר...  וירדתהגרן" (רות ג', ו); " ותרדלהגעת האישה למקום הפגישה: "

"אמתך" (רות ג',  -כג); ג. שתי הנשים פונות אל האיש בביטוי הצנוע -החמור" (שמ"א כ"ה, כ

 ], כה, כח, לא, מא).2מ"א כ"ה, כד []; ש2ט [

עוד לפני ימי שאול. ביטוי מפורש ראשון  הקשר בין בני בנימין לאנשי יבש גלעד התחיל .17

לקשר זה מופיע במלחמת בנימין, לאחר פרשת פילגש בגבעה, כשמתברר שאנשי יבש גלעד 

כבר אז היה קשר היו היחידים שלא עלו למלחמה נגד בנימין, מסיבה שאינה ברורה. ייתכן, ש

מסוים בין בני בנימין לאנשי יבש גלעד. מכל מקום, לאחר שהוכו תושבי יבש גלעד, נלקחו 

ארבע מאות נערות בתולות ונישאו לבני בנימין, ובכך נוצר קשר משפחתי מובהק בין 

 הצדדים.
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  ַּבֲעבּור ְיהֹוָנָתן ֶחֶסדֹ ה ִעּמוְוֶאֱעׂשֶ ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ֲהִכי ֶיׁש עֹוד ֲאֶׁשר נֹוַתר ְלֵבית ָׁשאּול 

 (שמ"ב ט', א). 

דוד מביא אל ביתו את מפיבושת הפיסח, בנו של יהונתן, ודואג לשלומו  

 -ולטובתו. המילה "חסד" מופיעה בפרק זה שלוש פעמים (עיין שם פס' ג, ז) 

 כמניין הפעמים שהיא מופיעה במגילת רות.

 הפרק הבא פותח באופן דומה: ג.

ִעם ֶאֱעֶׂשה ֶחֶסד י ַאֲחֵרי ֵכן ַוָּיָמת ֶמֶל� ְּבֵני ַעּמֹון ַוִּיְמ�� ָחנּון ְּבנֹו ַּתְחָּתיו. ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ַוְיהִ 

ָחנּון ֶּבן ָנָחׁש ַּכֱאֶׁשר ָעָׂשה ָאִביו ִעָּמִדי ֶחֶסד ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ְלַנֲחמֹו ְּבַיד ֲעָבָדיו ֶאל ָאִביו ַוָּיֹבאּו 

 ב).-(שמ"ב י', א ד ֶאֶרץ ְּבֵני ַעּמֹוןַעְבֵדי ָדוִ 

פרשה זו מעוררת בעיה, שהרי בניגוד ליהונתן, שהיה דמות חיובית במיוחד, הרי  

צורריהם הגדולים של בני ישראל, בשעה שביקש לנקר  םהעמוני נמנה עשנחש 

. מה ראה דוד לגמול חסד עם י"א) א"תושבי יבש גלעד (שמ את עינם הימנית של

 18ה היה החסד שעשה נחש עם דוד?רשע זה? מ

האירוע לא מופיעות במקרא, מכל מקום ניתן  על אף שהנסיבות הברורות של 

 מחמתאינטרסים בין דוד לבין נחש,  שבתקופה מסוימת נוצרה שותפות ,להניח

שאול, הוא  ל ידימשום שנחש העמוני הובס ע דווקא 19שאול. -האויב המשותף 

דוד, סביר להניח, שדוד  עה שרדף שאול אחרינעשה בעל ברית טבעי לדוד. בש

לתמוך במי  נעזר בתמיכתו של נחש העמוני, שהרי לנחש היה אינטרס ברור

 שעומד בעימות מול שאול.

 בסופו של דבר, הסיפור הסתיים בכישלון: 

 
ני לפי שבשעה שברח דוד מפ): "יד גפרשה במדבר רבה ( חז"ל המפרשים הביאו את דברירוב  .18

שאול הוליך אביו ואמו אל מלך מואב, כי היה ירא מפני שאול והיה בוטח בהם לפי שהיה 

מרות המואביה, הה"ד 'וילך דוד משם מצפה מואב ויאמר אל מלך מואב יצא נא אבי ואמי 

אתכם עד אשר אדע מה יעשה לי אלהים' (שמ"א כ"ב, ג) ואומר 'וינחם את פני מלך מואב 

דוד במצודה' (שם, ד)... שהרגם מלך מואב ולא נמלט מהם אלא אח  וישבו עמו כל ימי היות

אחד לדוד, שברח אצל נחש מלך בני עמון ושלח מלך מואב אחריו ולא רצה ליתנו והוא 

העדר כל הסיפור מן המקרא מקשה לבאר את הפרשה  החסד שעשה נחש עם דוד". אולם

שדוד  , שחז"ל רמזו כאן לכךמרדכי סבתו שמעתיד"ר  ירמומפי . הפשט על דרךבאופן זה 

 הני נוב. חוסר ערנותו של דוד הביא להכחדת כל משפחתונענש על חלקו בפרשת הריגת כ

ידעתי  "ויאמר דוד לאביתר -כה על חטאו יאביתר, ודוד אכן ה - פרט לאחד אחימלך הכהן,

א "שמ( "אביך אנכי סבותי בכל נפש בית ביום ההוא כי שם דואג האדומי כי הגד יגיד לשאול,

 הוכחדה, פרט לאחד. כ"ב, כב). לפי המדרש נענש דוד מידה כנגד מידה, ואף משפחתו שלו

מציין שייתכן שזהו גם  , ירושלים תשמ"א) על פסוקים אלו,דעת מקראבפירוש (קיל,  'י .19

לתמיכתו. ומצאנו, שאדם הנמצא במאבק עם  ההסבר מדוע ברח דוד לאכיש מלך גת, וזכה

ירבעם בן נבט שברח לשישק מלך  נה לארץ אויב לחפש מקלט, כמוהשלטון בארצו, פו

 ).א י"א, מ"מצרים (מל
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ֶני� ִּכי ָׁשַלח ְל� ַוֹּיאְמרּו ָׂשֵרי ְבֵני ַעּמֹון ֶאל ָחנּון ֲאֹדֵניֶהם ַהְמַכֵּבד ָּדִוד ֶאת ָאִבי� ְּבֵעי

ְמַנֲחִמים ֲהלֹוא ַּבֲעבּור ֲחקֹור ֶאת ָהִעיר ּוְלַרְּגָלּה ּוְלָהְפָכּה ָׁשַלח ָּדִוד ֶאת ֲעָבָדיו ֵאֶלי�. ַוִּיַּקח 

ָחנּון ֶאת ַעְבֵדי ָדִוד ַוְיַגַּלח ֶאת ֲחִצי ְזָקָנם ַוִּיְכֹרת ֶאת ַמְדֵויֶהם ַּבֵחִצי ַעד ְׁשתֹוֵתיֶהם 

 ד).-(שם, ג ֵחםַוְיַׁשּלְ 

 חז"ל ראו בתוצאות אלו ביטוי לביקורת על מעשהו של דוד: 

'ויאמר דוד אעשה חסד עם חנון בן נחש', אמר לו הקב"ה: אתה תעבור על דברי, אני 

כתבתי 'לא תדרוש שלומם וטובתם' (דברים כ"ג, ז) ואתה עושה עמם גמילות חסד? 

אדם מוותר על התורה, וזה שולח 'אל תהי צדיק הרבה' (קהלת ז', טז) שלא יהא 

לנחם בני עמון ולעשות עמו חסד? סוף בא לידי בזיון 'ויקח חנון את עבדי דוד ויגלח 

את חצי זקנם ויכרת את מדויהם בחצי עד שתותיהם וישלחם', ובא לידי מלחמה עם 

ארם נהרים ומלכי צובה ומלכי מעכה ועם בני עמון ד' אומות, וכתיב 'וירא יואב כי 

אליו פני המלחמה' וגו' (שמ"ב י', ט) מי גרם לדוד כך שבקש לעשות טובה עם  היתה

  מי שאמר הקב"ה לא תדרוש שלומם? לכך כתיב 'צרור את' (במדבר כ"ה, יז) וגו'.

 (במדבר רבה פרשה כא ה). 

נראה, שכישלונו של דוד נעוץ בכך שהוא גמל חסד עם מי שלא היה ראוי לכך  

סייע לדוד לא משום שהוא  אויב אכזר לעם ישראל,, שהיה נחש העמוניכלל. 

את נבואת ה' ביד שמואל, שדוד יהיה לנגיד על ישראל, אלא משום  חפץ להגשים

 ולחוסר יציבות בישראל. שרצה לגרום למהומה

עם זאת, כשאנו מבקשים להבין מדוע נהג דוד בדרך זו, סביר להניח כי דווקא  

כול היה דוד להישאר חייב כלפי מי מתוך תחושת החסד הטבועה בלבו, לא י

שעשה עמו חסד. במבט אובייקטיבי הייתה זו טעות; אולם זו טעות שנבעה 

 מחוסר הצבת גבול למידת גמילות החסד.

בצוואתו לשלמה בנו, מבקש דוד משלמה ללכת בדרך ה', ואחר כך הוא מורה  ד.

לשלילה,  -גרא  לבנו כיצד לנהוג כלפי שלושה אנשים: כלפי יואב וכלפי שמעי בן

לחיוב. עם  -מסיבות שהמקרא מצדיק, ללא ספק; אולם כלפי בני ברזילי הגלעדי 

 תום מלכותו, מסתיים מעגל החסד של דוד:

ְוָהיּו ְּבֹאְכֵלי ֻׁשְלָחֶנ� ִּכי ֵכן ָקְרבּו ֵאַלי ְּבָבְרִחי ִמְּפֵני  ַּתֲעֶׂשה ֶחֶסדְוִלְבֵני ַבְרִזַּלי ַהִּגְלָעִדי 

 (מל"א ב', ז). ם ָאִחי�ַאְבָׁשלוֹ 

מכל האמור לעיל נראה, כי דוד ראה את ערך החסד כיסודי ביותר. ערך זה קיבל 

זכה  20זקנתו, ואותו הנחיל לבניו אחריו. באוחזו את מעשיו אבותיו בידיו,-מסבתו

 דוד לקבלת שכר על דרך החסד שאותה התחילה משפחתו.

 
דתנו רבנן: 'לא יומתו אבות על בנים' (דברים כ"ד, טז), מה תלמוד השווה סנהדרין כז ע"ב: " .20

לומר? אם ללמד שלא ימותו אבות בעון בנים ובנים בעון אבות, הרי כבר נאמר 'איש בחטאו 
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 גמילות חסדים

גמות שהבאנו מחיי דוד, מדובר בעשיית חסד כלפי מעניין לציין, כי בכל ארבע הדו

יונתן,  -דמויות שעשו חסד לפני כן. דוד מעוניין לגמול חסד לאלו שעשו עמו חסד 

נחש וברזילי הגלעדי, ואף מוקיר את החסד שעשו אנשי יבש גלעד עם שאול, 

שהושיעם מיד עמון. ואכן, גם במגילת רות, רבים ממעשי החסד נעשים כגמול על 

דים קודמים, כגון מעשי החסד של רות לבועז ולהפך. עם זאת, אין בעובדה זו חס

להמעיט מערכם של מעשי חסד אלו. אדרבה, בזכירת מעשי חסד קודמים קיים פן 

שאינו נמצא בעשיית חסד כשלעצמה. עושה החסד בתמורה לחסדים קודמים אינו 

יב מוסרית כלפי חש ואינו מקרין תחושה של עשיית חסד חינם, אלא כמי שמחו

 מקבל החסד.

"גמילות חסדים". לביטוי 'גמל' יש  -מעניין, כי עשיית חסד מכונה בלשון חז"ל 

 שתי משמעויות בלשון המקרא: 

"אשירה לה' כי גמל עלי"  -פעמים שמדובר בנתינה כשלעצמה, כמו בפסוקים  א.

 (תהילים י"ג, ו); "בי יכתרו צדיקים כי תגמל עלי" (שם קמ"ב, ח).

ברם, ברוב הגדול של המקרים מדובר בפעולה הנעשית כתגובה חיובית או  .ב

שלילית, על מעשה שנעשה קודם לכן. מבין הפעמים הרבות שבהן זו משמעות 

המילה 'גמול', נציין לדוגמה את הפסוקים: "יגמלני ה' כצדקתי כֹבר ידי ישיב לי" 

 עיהו ג', יא), ועוד.(שמ"ב כ"ב, כא); "אוי לרשע כי גמול ידיו יעשה לו" (יש

המחויבות  -מלכות דוד מדגישה אפוא את ההיבט השני בנושא גמילות החסדים 

 לגמול חסד למי שעשה לאדם חסד.

 "וחסדי לא יסור מעמו"

בפגישתו עם נתן מבקש דוד (שמ"ב ז') לבנות בית לה'. הקב"ה אמנם מסרב לבקשה, 

ה, הבטחה ייחודית זו מכונה אולם בד בבד הוא מבטיח לדוד מלכות נצח לביתו. והנ

 'חסד'. כך בהבטחה עצמה: -במקרא 

ִּכי ִיְמְלאּו ָיֶמי� ְוָׁשַכְבָּת ֶאת ֲאֹבֶתי� ַוֲהִקיֹמִתי ֶאת ַזְרֲע� ַאֲחֶרי� ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמֵּמֶעי� ַוֲהִכיֹנִתי 

ַלְכּתֹו ַעד עֹוָלם. ֲאִני ֶאְהֶיה ּלֹו ֶאת ַמְמַלְכּתֹו. הּוא ִיְבֶנה ַּבִית ִלְׁשִמי ְוֹכַנְנִּתי ֶאת ִּכֵּסא ַממְ 

 ַחְסִּדיֹתֹו ְוֹהַכְחִּתיו ְּבֵׁשֶבט ֲאָנִׁשים ּוְבִנְגֵעי ְּבֵני ָאָדם. וְ  ְלָאב ְוהּוא ִיְהֶיה ִּלי ְלֵבן ֲאֶׁשר ְּבַהֲעו

ַמן ֵּביְת� ּוַמְמַלְכְּת� �א ָיסּור ִמֶּמּנּו ַּכֲאֶׁשר ֲהִסֹרִתי ֵמִעם ָׁשאּול ֲאֶׁשר ֲהִסֹרִתי ִמְּלָפֶני�. ְוֶנאְ 

 טז).-(שמ"ב ז', יב ַעד עֹוָלם ְלָפֶני� ִּכְסֲא� ִיְהֶיה ָנכֹון ַעד עֹוָלם

 
.. ובנים בעון אבות לא? והכתיב 'פוקד עון אבות על בנים' (שמות ל"ד, ז)! התם יומתו' (שם).

 כשאוחזין מעשה אבותיהן בידיהן". 
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 וכך, לימים, יאמר שלמה כלפי הבטחת ה' לאביו:

ת ַּכֲאֶׁשר ָהַל� ְלָפֶני� ֶּבֱאמֶ ל ֶֹחֶסד ָּגדוַוֹּיאֶמר ְׁש�ֹמה ַאָּתה ָעִׂשיָת ִעם ַעְבְּד� ָדִוד ָאִבי 

ַוִּתֶּתן לֹו ֵבן ֹיֵׁשב ַעל ִּכְסאֹו  ל ַהֶּזהַֹהֶחֶסד ַהָּגדוּוִבְצָדָקה ּוְבִיְׁשַרת ֵלָבב ִעָּמ� ַוִּתְׁשָמר לֹו ֶאת 

 (מל"א ג', ו). ַּכּיֹום ַהֶּזה

לא  -הבטחת מלכות הנצח  -לימים, יביע המשורר את אכזבתו על כך שאותו חסד 

 :נשמר. תחילה מתאר המשורר את תקוותו

ֶחֶסד ִיָּבֶנה ָׁשַמִים ָּתִכן ֱאמּוָנְת� ָבֶהם. ָּכַרִּתי ְבִרית ִלְבִחיִרי ִנְׁשַּבְעִּתי  21ִּכי ָאַמְרִּתי עֹוָלם

 ה).-(תהילים פ"ט, ג ְלָדִוד ַעְבִּדי. ַעד עֹוָלם ָאִכין ַזְרֶע� ּוָבִניִתי ְלֹדר ָודֹור ִּכְסֲא� ֶסָלה

 וד:בהמשך, מצטט המשורר את הבטחת ה' לד

 (שם, לד). �א ָאִפיר ֵמִעּמֹו ְו�א ֲאַׁשֵּקר ֶּבֱאמּוָנִתי ְוַחְסִּדי

 ברם, המשורר טוען שבפועל ההבטחה לא קוימה:

  22ְוַאָּתה ָזַנְחָּת ַוִּתְמָאס ִהְתַעַּבְרָּת ִעם ְמִׁשיֶח�. ֵנַאְרָּתה ְּבִרית ַעְבֶּד� ִחַּלְלָּת ָלָאֶרץ ִנְזרוֹ 

 מ).-(שם, לט 

 ים בקריאה לה':והוא מסי

ָהִראֹׁשִנים ֲאֹדָני ִנְׁשַּבְעָּת ְלָדִוד ֶּבֱאמּוָנֶתך. ְזֹכר ֲאֹדָני ֶחְרַּפת ֲעָבֶדי� ְׂשֵאִתי ֲחָסֶדי� ַאֵּיה 

 נב).-(שם, נ ְבֵחיִקי ָּכל ַרִּבים ַעִּמים. ֲאֶׁשר ֵחְרפּו אֹוְיֶבי� ה' ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ִעְּקבֹות ְמִׁשיֶח�

שהבטחת מלכות הנצח של דוד מוגדרת כ'חסד' של הקב"ה כלפי למדנו מכל מקום, 

דוד. ניתן אפוא לסכם ולומר: חשיבות יסוד החסד במלכות דוד, שאותו ינק מאבותיו 

 -ואָמהותיו, היוותה גורם מרכזי בגמול שגמל לו הקב"ה על צדקתו וישרת לבבו 

 כלומר, במלכות הנצח על עם ישראל.

 
לנצח (= לעולם). על כן, יש לבאר את משמעות הביטוי  -"עולם" במקרא משמעו, בדרך כלל  .21

לדוד)  הייתי סבור שחסדו של ה' (הבטחת מלכות הנצח -"כי אמרתי עולם חסד יבנה" 

יתקיים לעולם (ובניגוד לשימוש הרווח בביטוי "עולם חסד יבנה"). כך גם משמעות המשך 

 "שמים (= לנצח; כל עוד קיימים השמים) תכן אמונתך בהם". -המשפט 

והיה בספרד חכם מדובר בטענה חריפה מאוד. ואכן, כותב ראב"ע בתחילת פירושו למזמור: " .22

ליו קשה ולא היה קורא אותו ולא היה יכול לשמוע בעבור כי גדול וחסיד, וזה המזמור היה ע

 זה המשורר ידבר כנגד השם הנכבד קשות". נושא זה דורש עיון כשלעצמו, ואכמ"ל. 

 


