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השפעת רעיון החסד במגילת רות על מלכות דוד
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

מגילת רות  -כולה חסד היא .שלוש פעמים במגילה מופיעה המילה 'חסד' במפורש:
ַ�תיהָ לֵכְ נָה שׁ ְֹבנָה ִא ָשּׁה לְ בֵ ית ִאמָּ הּ יעשה ]יַעַ שׂ קרי[ ה' ִעמָּ כֶם
וַ תֹּאמֶ ר נָעֳ ִמי לִ ְשׁ ֵתּי כ ֶ
)א' ,ח(.
יתם ִעם הַ מֵּ ִתים וְ ִעמָּ ִדי
חֶ סֶ ד כַּאֲ ֶשׁר עֲ ִשׂ ֶ
וַ תֹּאמֶ ר נָעֳ ִמי לְ ַכלּ ָָתהּ בָּ רוּ� הוּא לַה' אֲ ֶשׁר �א עָ זַב חַ ְסדּוֹ אֶ ת הַ חַ יִּים וְ אֶ ת הַ מֵּ ִתים
)ב' ,כ(.
)ג' ,י(.
וַ יֹּאמֶ ר ְבּרוּכָה אַ ְתּ לַה' ִבּ ִתּי הֵ יטַ ְב ְתּ חַ ְסדֵּ � הָ אַחֲ רוֹן ִמן הָ ִראשׁוֹן

אולם גם מעבר להופעות המפורשות של ביטוי זה ,מרובים מעשי החסד במגילה.
באופן מיוחד בולטת דמותה רבת החסד של רות ,מהליכתה של רות עם חמותה ,ללא
כל סיכוי ֵראלי להקמת משפחה ,דרך מסירותה לנעמי ,ועד לנכונותה להינשא לבועז
ולהקים שם לבעלה המת 1 .בשכר חסדים אלו ,מצליחה רות לשקם את משפחתה
ההרוסה ,ולהקים שושלת משפחתית ,שמכוחה נולד דוד מלך ישראל2 .
במאמר זה ברצוננו לטעון ,שאותו "שכר טוב לגומלי חסדים" שעליו דיברו חז"ל,
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
לצרה ,עולה זיכרונה של רות לפני המקום ,ובשכר חסדיה ניצל דוד מאותה צרה.
כמו כן נראה ,כי מוטיב החסד שזור לאורך כל מלכותו של דוד ,וכי הוא עומד
ביסוד הבטחת מלכות הנצח לבית דוד.

.1

.2

מן הלשון "היטבת חסדך האחרון מן הראשון לבלתי לכת אחרי הבחורים אם דל ואם עשיר"
 משמע ,שנישואיה של רות לבועז נתפסים בעיניו כחסד ,שהרי יכולה הייתה רות להינשאלאחד הבחורים ,ולא לבועז המבוגר.
עוד על מוטיב החסד במגילה ,עיין מאמרי" ' ,עולם חסד יבנה"  -בין מגילת רות לספר איוב',
מגדים יח-יט ,תשנ"ג ,עמ' .169-175
מגדים מ )סיוון תשס"ד(
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חלק ראשון  -איתי הגתי
"כי אל אשר תלכי אלך"
לאחר המכה שניחתה על אלימלך ובניו ,ומששומעת נעמי שפקד ה' את עמו ,היא
מחליטה לשוב לארץ יהודה ,ושתי כלותיה המסורות מלוות אותה )רות א' ,ו-ז( .נעמי
מנסה לשכנע את כלותיה להישאר במואב עם בני משפחתן ,אך הכלות מסרבות.
כתוצאה מכך מתפתח ביניהן דיאלוג ,המורכב משלושה שלבים:
א .בשלב הראשון פונה נעמי לכלותיה:
ַ�תיהָ לֵכְ נָה שׁ ְֹבנָה ִא ָשּׁה לְ בֵ ית ִאמָּ הּ יעשה ]יַעַ שׂ קרי[ ה' ִעמָּ כֶם
וַ תֹּאמֶ ר נָעֳ ִמי לִ ְשׁ ֵתּי כ ֶ
3
ישׁה
וּמצֶ אן ָ ְמנוּחָ ה ִא ָשּׁה בֵּ ית ִא ָ
יִתּן ה' ָלכֶם ְ
יתם ִעם הַ מֵּ ִתים וְ ִעמָּ ִדיֵ .
חֶ סֶ ד כַּאֲ ֶשׁר עֲ ִשׂ ֶ
)א' ,ח-ט(.

כבר מדברים אלו ניתן לעמוד על אופיין החיובי של רות וערפה ,שנהגו בדרכי
חסד עם בעליהן בחייהם ,ועם חמותן.
מכל מקום ,כלותיה של רות מסרבות לעזבה:
וַ ִתּ ַשּׁק לָהֶ ן וַ ִתּ ֶשּׂאנָה ק ֹולָן וַ ִתּ ְבכֶּינָה .וַ תֹּאמַ ְרנָה לָּהּ כִּ י ִא ָתּ� נָשׁוּב לְ עַ מֵּ �

)ט-י(.

ב .בשלב השני משתמשת נעמי בטיעונים הגיוניים ,כדי לשכנע את כלותיה:
וַ תֹּאמֶ ר נָעֳ ִמי שׁ ְֹבנָה ְבנֹ ַתי  4לָמָּ ה ֵתלַכְ נָה ִע ִמּי
נְתּי ִמ ְהיוֹת לְ ִאישׁ כִּ י
) (1הַ עוֹד לִ י בָ נִ ים ְבּמֵ עַ י וְ הָ יוּ ָלכֶם לַאֲ נ ִָשׁים .שׁ ְֹבנָה ְבנֹ ַתי לֵכְ ן ָ כִּ י ז ַָק ִ
יִיתי הַ לַּיְ לָה לְ ִאישׁ וְ גַם ָיל ְַד ִתּי בָ נִ ים .הֲ לָהֵ ן ְתּ ַשׂבֵּ ְרנָה עַ ד אֲ ֶשׁר
אָמַ ְר ִתּי יֶשׁ לִ י ִת ְקוָ ה גַּם הָ ִ
יִגְ ָדּלוּ הֲ לָהֵ ן ֵתּעָ ֵגנָה לְ ִבלְ ִתּי הֱיוֹת לְ ִאישׁ
)יא-יג(.
) (2אַל ְבּנֹ ַתי כִּ י מַ ר לִ י ְמאֹ ד ִמכֶּם כִּ י י ְָצאָה ִבי יַד ה'

.3

.4
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ביטוי מעין זה מופיע גם בהמשך המגילה :כאשר שומעת נעמי על עזרתו של בועז לרות ,היא
אומרת " -ברוך הוא לה' אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים" )ב' ,כ( .בפסוק זה יש
כפל משמעות ,שכן ניתן לקרוא אותו הן כמתייחס לקב"ה הן כמתייחס לבועז )כדרכם של
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.
השימוש בכינוי "בנֹ תי" כאן ,שלא כמו בפנייה הראשונה ,מעיד כנראה על התרגשותה של
נעמי ממסירותן של כלותיה ומסירובן להישאר במואב .השווה שמ"א ג' ,ד-ו" :ויקרא ה' אל
שמואל ויאמר הנני .וירץ אל עלי ויאמר הנני כי קראת לי ויאמר לא קראתי שוב שכב וילך
וישכב .ויסף ה' קרא עוד שמואל ויקם שמואל וילך אל עלי ויאמר הנני כי קראת לי ויאמר
לא קראתי בני שוב שכב" .גם כאן נרגש עלי ממסירותו של שמואל ,ובפעם השנייה הוא
מכנה אותו "בני".
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בטיעון הראשון מציינת נעמי שאין לכלותיה כל תקווה בארץ יהודה ,והן עתידות
להישאר בודדות אם תבואנה עמה .זאת משום שמסתבר שאין להן סיכוי רב
להינשא אם תבואנה עמה 5 ,ולכן הסיכוי התאורטי היחיד היה לוּ נולדו לנעמי
ילדים ,שבגדלותם היו נושאים את הכלות ,כמין סוג של ייבום 6 ,אלא שלנעמי
אין סיכוי מעשי ללדת.
מן הטיעון השני משתמע ,כי נעמי סוברת שהיא הכתובת למכה של יד ה' 7 ,ואם
ילכו רות וערפה אתה  -תדבק גם בהן יד ה' לרעה.
טיעונים משמעותיים אלו אכן משיגים ,באופן חלקי ,את מטרתם  -לגבי ערפה:
וַתּ ַשּׁק עָ ְרפָּ ה לַחֲ מו ָֹתהּ וְ רוּת ָדּ ְב ָקה בָּ הּ
וַ ִתּ ֶשּׂנָה ק ֹולָן וַ ִתּ ְבכֶּינָה עוֹד ִ

)יד(.

אין ספק ,שערפה אינה דמות שלילית ,שהרי אין לדרוש ממנה לסבול בהמשך
חייה מתוך מחויבות מוסרית כלפי נעמי .ברם ,דמותה של ערפה נועדה ביסודה
לשמש כדמות רקע לדמות המיוחדת של רות ,שעל אף הכול דבקה בחמותה
ומסרבת לעזוב אותה8 .
ג .כעת מנסה נעמי שוב לשכנע את רות לעוזבה:
יְב ְמ ֵתּ�
שׁוּבי אַחֲ ֵרי ִ
ִ
יְב ְמ ֵתּ� אֶ ל עַ מָּ הּ וְ אֶ ל אֱ �הֶ יהָ
וַ תֹּאמֶ ר ִהנֵּה ָשׁבָ ה ִ

.5

.6

.7
.8

)טו(.

ייתכן שבכך הפריזה נעמי בתיאור החשש ,מעבר למציאות בפועל ,שהרי לאחר שרות הביעה
את רצונה להינשא לבועז ,הוא אומר לה ,כאמור )ג' ,י(" :היטבת חסדך האחרון מן הראשון
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,
יא(" :ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שלה בני" )עוד על ההשוואה
שבין מגילת רות לפרשת יהודה ותמר עיין י' קויפמן ,תולדות האמונה הישראלית ב ,תל
אביב תשכ"ג ,עמ'  ;213פ' מלצר ,דעת מקרא  -רות ,ירושלים תש"ן ,עמ'  .(14-15רמז נוסף
לפרשת הייבום מופיע בהמשך דברי נעמי )פס' טו(" :ותאמר הנה שבה יבמתך אל עמה ואל
אלהיה שובי אחרי יבמתך" .אמנם מבחינה הלכתית אין דין ייבום ב"אשת אח שלא היה
בעולמו" )עיין ספרי דברים פיסקא רפח " -כי ישבו אחים  -פרט לאשת אחיו שלא היה
בעולמו"; משנה יבמות פ"ב מ"א " -כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו? שני אחים ומת אחד
מהם ונולד להן אח ,("...אך דיני ייבום בזמן המגילה לא תאמו בכול את אשר מקובל בעולם
התושב"ע .עיין על כך במבוא לפירושו של פ' מלצר שם ,עמ'  ,18-19ובמקורות המצוינים
בהערה  54שם.
אולי כעונש על הירידה מארץ ישראל בזמן הרעב )עיין רות רבה פרשה ב יג(.
על משמעותן של דמויות הרקע במגילה עיין י' זקוביץ ,מקרא לישראל  -רות ,תל אביב תש"ן,
עמ'  .7-8כנגד דמות הרקע של רות  -ערפה ,עומדת בהמשך הסיפור דמות הרקע של בועז -
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 -
"אל אלהיה"  -כלומר ,היא מדגישה בפני רות שעזיבת ארצה ולכתה אחרי נעמי
כוללת לא רק מעשה חסד אנושי ,אלא גם מעשה בעל משמעות דתית.
אך כל הדברים הללו אינם מרתיעים את רות:
וַ תֹּאמֶ ר רוּת אַל ִתּ ְפגְּ ִעי ִבי לְ עָ זְ בֵ � לָשׁוּב מֵ אַחֲ ָריִ � כִּ י אֶ ל אֲ ֶשׁר ֵתּלְ כִ י אֵ לֵ� וּבַ אֲ ֶשׁר ָתּלִ ינִ י
מוּתי אָמוּת וְ ָשׁם אֶ ָקּבֵ ר כֹּה יַעֲ ֶשׂה ה' לִ י וְ כֹה
אָלִ ין עַ מֵּ � עַ ִמּי וֵא�הַ יִ � אֱ �הָ י .בַּ אֲ ֶשׁר ָתּ ִ
)טז-יז(.
י ִֹסיף כִּ י הַ מָּ וֶת י ְַפ ִריד בֵּ ינִ י וּבֵ ינֵ�

אל מול גילויי מסירות אלו נעמי אינה יכולה עוד לסרב:
וַ ֵתּ ֶרא כִּ י ִמ ְתאַ מֶּ צֶ ת ִהיא ָל ֶלכֶת ִא ָתּהּ וַ ֶתּ ְח ַדּל לְ ַדבֵּ ר אֵ לֶיהָ

)יח(.

"כי שם יהא עבדך"
בשעתו הקשה של דוד המלך ,עת נאלץ הוא לעזוב במהירות את ירושלים בבורחו
מפני אבשלום בנו ,הוא מקבל סיוע ממקור בלתי צפוי:
וְ כָל עֲ בָ ָדיו ע ְֹב ִרים עַ ל יָד ֹו וְ כָל הַ כְּ ֵר ִתי וְ כָל הַ ְפּל ִֵתי וְ כָל הַ גִּ ִתּים ֵשׁשׁ מֵ אוֹת ִאישׁ אֲ ֶשׁר בָּ אוּ
ְב ַרגְ ל ֹו ִמגַּת ע ְֹב ִרים עַ ל ְפּנֵי הַ מֶּ לֶ� .וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ לֶ� אֶ ל ִא ַתּי הַ גִּ ִתּי לָמָּ ה ֵתלֵ� גַּם אַ ָתּה ִא ָתּנוּ
שׁוּב וְ ֵשׁב ִעם הַ מֶּ לֶ� כִּ י נָכְ ִרי אַ ָתּה וְ גַם גֹּ לֶה אַ ָתּה לִ ְמקוֹמֶ �ְ .תּמוֹל בּוֹאֶ � וְ הַ יּוֹם אנועך
]אֲ נִ יעֲ � קרי[ ִעמָּ נוּ ָל ֶלכֶת וַ אֲ נִ י ה ֹולֵ� עַ ל אֲ ֶשׁר אֲ נִ י ה ֹולֵ� שׁוּב וְ הָ ֵשׁב אֶ ת אַחֶ י� ִעמָּ � חֶ סֶ ד
וֶאֱ מֶ ת .וַ יַּעַ ן ִא ַתּי אֶ ת הַ מֶּ לֶ� וַ יֹּאמַ ר חַ י ה' וְ חֵ י אֲ דֹנִ י הַ מֶּ לֶ� כִּ י אם ]כתיב ולא קרי[ ִבּ ְמקוֹם
יִהיֶה עַ ְבדֶּ � .וַ יֹּאמֶ ר ָדּוִ ד אֶ ל
יִהיֶה ָשּׁם אֲ דֹנִ י הַ מֶּ לֶ� ִאם לְ מָ וֶת ִאם לְ חַ יִּים כִּ י ָשׁם ְ
אֲ ֶשׁר ְ
)שמ"ב ט"ו ,יח-כב(.
ִא ַתּי לֵ� וַ עֲ בֹ ר וַ יַּעֲ בֹ ר ִא ַתּי הַ גִּ ִתּי וְ כָל אֲ נ ָָשׁיו וְ כָל הַ טַּ ף אֲ ֶשׁר ִאתּ ֹו

קווי דמיון רבים ישנם בין סיפור זה לבין סיפורן של נעמי ורות:
א .בשני המקרים עומד אדם במצוקה קשה ,כאשר הוא מניח שמצוקתו נובעת
מגזרת עליון .נעמי ,בדברים שציטטנו לעיל:
כִּ י י ְָצאָה ִבי יַד ה'

)רות א' ,יג(.

ואילו דוד מבטא זאת בהמשך האירועים ,בשעה שהוא מונע את אבישי בן צרויה
מלפגוע בשמעי בן גרא שקילל את דוד:
יְקלֵּל וכי ]כִּ י קרי[ ה' אָמַ ר לוֹ ַקלֵּל אֶ ת
וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ לֶ� מַ ה לִּ י וְ ָלכֶם ְבּנֵי ְצרֻ יָה כי ]כֹּה קרי[ ַ
ישׁי וְ אֶ ל כָּל עֲ בָ ָדיו ִהנֵּה ְבנִ י אֲ ֶשׁר
יתה כֵּן .וַ יֹּאמֶ ר ָדּוִ ד אֶ ל אֲ ִב ַ
וּמי יֹאמַ ר מַ דּוּעַ עָ ִשׂ ָ
ָדּוִ ד ִ
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יקלֵּל כִּ י אָמַ ר לוֹ ה'
יָצָ א ִממֵּ עַ י ְמבַ ֵקּשׁ אֶ ת נ ְַפ ִשׁי וְ אַף כִּ י  9עַ ָתּה בֶּ ן הַ יְ ִמינִ י הַ נִּ חוּ ל ֹו וִ ַ
)שמ"ב ט"ז ,י-יא(.

ב .בשני הסיפורים הולך איש נכרי עם האיש הנתון במצוקה ,לאור הקשרים שהיו
ביניהם בעבר :רות עם נעמי ,ואיתי הגתי עם דוד.
ג .האיש הנתון במצוקה מנסה לשדל את הנכרי שלא ללכת עמו ,אלא לשוב ,שהרי
הוא איש נכרי:
)רות א' ,ח-יא(.
שׁבְ נָה ְבנֹ ַתי לָמָּ ה ֵתלַכְ נָה ִע ִמּי
שׁבְ נָה ִא ָשּׁה לְ בֵ ית ִאמָּ הֹּ ...
לֵכְ נָה ֹ
10
לָמָּ ה ֵתלֵ� גַּם אַ ָתּה ִא ָתּנוּ שׁוּב וְ ֵשׁב ִעם הַ מֶּ לֶ� כִּ י נָכְ ִרי אַ ָתּה וְ גַם גֹּ לֶה אַ ָתּה לִ ְמקוֹמֶ �
)שמ"ב ט"ו ,יט(.

ד .לעיל ראינו שנעמי מנסה לשכנע את רות לעוזבה ,על ידי הדגשת העתיד הלא
ברור הצפוי לה .כך עושה גם דוד בקצרה:
וַ אֲ נִ י ה ֹולֵ� עַ ל אֲ ֶשׁר אֲ נִ י ה ֹולֵ� שׁוּב וְ הָ ֵשׁב אֶ ת אַחֶ י� ִעמָּ �

)שמ"ב ט"ו ,כ(.

ה .דוד מסיים את דבריו לאיתי בביטוי לא מובן:
שׁוּב וְ הָ ֵשׁב אֶ ת אַחֶ י� ִעמָּ � חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת

)שם(.

מה משמעות ביטוי זה? רש"י פירש" :אני מחזיק בך טובת חסד ואמת שעשית
עמדי" ,ואילו לדעת תרגום יונתן " -ואתית ית אחך עמך ועביד עמהון טיבו
וקשוט"  -החסד שהוא עתיד לעשות מוסב כלפי אחיו ,לאחר שיחזור אתם לגת.
ברם ,ביטוי זה מזכיר את דברי נעמי לרות וערפה:
לֵכְ נָה שׁ ְֹבנָה ִא ָשּׁה לְ בֵ ית ִאמָּ הּ יעשה ]יַעַ שׂ קרי[ ה' ִעמָּ כֶם חֶ סֶ ד

)רות א' ,ח(.

לפי זה ,ייתכן שאף בדברי דוד אחז הכתוב לשון קצרה ,ושיעור הכתובים צריך
להיות ' -שוב והשב את אחיך עמך ,יעש ה' עמך חסד ואמת'11 .
ו .בשני המקרים מסרב הנכרי לעזוב את האיש הנתון במצוקה ,והוא משתמש
בלשון המביעה מסירות רבה ,עד מוות:
וַ תֹּאמֶ ר רוּת אַל ִתּ ְפגְּ ִעי ִבי לְ עָ זְ בֵ � לָשׁוּב מֵ אַחֲ ָריִ � כִּ י אֶ ל אֲ ֶשׁר ֵתּלְ כִ י אֵ לֵ� וּבַ אֲ ֶשׁר ָתּלִ ינִ י
מוּתי אָמוּת וְ ָשׁם אֶ ָקּבֵ ר כֹּה יַעֲ ֶשׂה ה' לִ י וְ כֹה
אָלִ ין עַ מֵּ � עַ ִמּי וֵא�הַ יִ � אֱ �הָ י .בַּ אֲ ֶשׁר ָתּ ִ
)רות א' ,טז-יז(.
י ִֹסיף כִּ י הַ מָּ וֶת יַפְ ִריד בֵּ ינִ י וּבֵ ינֵ�
 .9הלשון "ואף כי" משמעותה  -קל וחומר ,כמו במקומות רבים נוספים )עיין ,למשל ,דברים
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.
 .10על איזה מלך מדובר? לדעת רש"י ורד"ק דוד מתכוון לאבשלום; אולם מהמשך הדברים נראה
שכוונתו למלך אשר בגת ,ועיין דעת מקרא על אתר ,ובהערה  15שם.
 .11ובאמת כך הנוסח בתרגום השבעים ובוולגטה .ועיין מ"צ סגל ,ספרי שמואל ,ירושלים
תשכ"ד ,עמ' שכח.
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וַ יַּעַ ן ִא ַתּי אֶ ת הַ מֶּ לֶ� וַ יֹּאמַ ר חַ י ה' וְ חֵ י אֲ דֹנִ י הַ מֶּ לֶ� כִּ י אם ]כתיב ולא קרי[ ִבּ ְמקוֹם אֲ ֶשׁר
)שמ"ב ט"ו ,כא(.
יִהיֶה עַ ְבדֶּ �
יִהיֶה ָשּׁם אֲ דֹנִ י הַ מֶּ ֶל� ִאם לְ מָ וֶת ִאם לְ חַ יִּים כִּ י ָשׁם ְ
ְ

ז .בשני המקרים מסכים ,בסופו של דבר ,האיש הנתון במצוקה ,לקבל את הסיוע
שהוצע לו:
)רות א' ,יח(.
וַ ֵתּ ֶרא כִּ י ִמ ְתאַ מֶּ צֶ ת ִהיא ָל ֶלכֶת ִא ָתּהּ וַ ֶתּ ְח ַדּל לְ ַדבֵּ ר אֵ לֶיהָ
וַ יֹּאמֶ ר דָּ וִ ד אֶ ל ִא ַתּי לֵ� וַ עֲ בֹ ר וַ יַּעֲ בֹר ִא ַתּי הַ גִּ ִתּי וְ כָל אֲ נ ָָשׁיו וְ כָל הַ טַּ ף אֲ ֶשׁר ִאתּ ֹו
)שמ"ב ט"ו ,כב(.

ח .בשני הסיפורים נחלץ האיש הנתון במצוקה מצרתו ,לא במעט בזכות הנכרי
שהצטרף אליו :רות סייעה רבות לנעמי ,ולבסוף כאשר ילדה בן אמרו השכנות
לנעמי" :והיה לך למשיב נפש ולכלכל את שיבתך כי כלתך אשר אהבתך ילדתו
אשר היא טובה לך משבעה בנים" )רות ד' ,טו( ,ואילו איתי היה בין שלושת
המפקדים ,שהנהיגו את הצבא שחילק דוד לשלושה חלקים ,לפני הקרב המכריע
שבו הומת אבשלום )שמ"ב י"ח ,ב(; איתי שימש במקביל לשני המפקדים
האחרים  -יואב ואבישי בני צרויה ,שני גדולי המפקדים בצבאו של דוד.
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
התגלגלה הישועה לנעמי  -זכתה ובן בנה ,בשעה שאף הוא היה נתון במצוקה,
יסתייע אף הוא בנכרי ,שכרך את גורלו בגורלו ,ואף הוא נטל חלק בישועת דוד
ממצוקתו.
חלק שני  -אביגיל
"כלִ ִתני היום הזה מבוא בדמים"
בנדודיו במדבר יהודה מגיע דוד עם אנשיו למעון ולכרמל ,ושם מבקש הוא מנבל
הכרמלי מעט סיוע כלכלי בתמורה לעזרה שהושיטו לאנשיו בימי גזיזת הצאן )שמ"א
כ"ה( .נבל הרשע מסרב בתוקף ,אולם גם דוד מגיב בחומרה רבה:
�הים לְ אֹיְבֵ י ָדוִ ד וְ כֹה י ִֹסיף ִאם אַ ְשׁ ִאיר ִמכָּל אֲ ֶשׁר ל ֹו עַ ד הַ בּ ֶֹקר מַ ְשׁ ִתּין ְבּ ִקיר
כֹּה יַעֲ ֶשׂה אֱ ִ
)פס' כב(.
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על תגובתו המוגזמת של דוד בעיני המקרא עמדנו במקום אחר 12 .עם כל החומרה
שבמעשיו של נבל ,עדיין אין בכך הצדקה להרוג אותו .בחרון אפו ,עלול דוד להגיע
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:
וְ הָ יָה כִּ י יַעֲ ֶשׂה ה' לַאדֹנִ י כְּ כֹל אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר אֶ ת הַ טּוֹבָ ה עָ לֶי� וְ ִצוְּ � לְ נָגִ יד עַ ל יִ ְשׂ ָראֵ ל .וְ �א
יטב ה'
פוּקה וּלְ ִמכְ שׁוֹל לֵב לַאדֹנִ י וְ לִ ְשׁפָּ � ָדּם ִחנָּם וּלְ הו ִֹשׁיעַ אֲ דֹנִ י ל ֹו וְ הֵ ִ
ִת ְהיֶה זֹאת לְ � לְ ָ
)פס' ל-לא(.
לַאדֹנִ י וְ ָזכ ְַר ָתּ אֶ ת אֲ מָ ֶת�

ואכן ,דוד ממהר להתפייס ,ואף מכיר בכך שאביגיל מנעה ממנו חטא גדול:
אתי .וּבָ רוּ� טַ ְעמֵ �
וַ יֹּאמֶ ר ָדּוִ ד לַאֲ ִביגַל בָּ רוּ� ה' אֱ �הֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ְשׁלָחֵ � הַ יּוֹם הַ זֶּה לִ ְק ָר ִ
וּברוּכָה אָ ְתּ אֲ ֶשׁר כְּ לִ ִתנִי הַ יּוֹם הַ זֶּה ִמבּוֹא בְ דָ ִמים וְ הֹ ֵשׁעַ י ִָדי לִ י .וְ אוּלָם חַ י ה' אֱ �הֵ י
ְ
אתי כִּ י ִאם
אֹת� כִּ י לוּלֵי ִמהַ ְר ְתּ ותבאתי ]וַ ָתּבֹאת קרי[ לִ ְק ָר ִ
יִ ְשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ְמנָעַ נִ י מֵ הָ ַרע ָ
)פס' לב-לד(.
נו ַֹתר לְ נָבָ ל עַ ד אוֹר הַ בּ ֶֹקר מַ ְשׁ ִתּין ְבּ ִקיר

הפרשה מסתיימת בכך שדוד ,לאחר שעמד על הטובה שעשתה עמו אביגיל ,נושא
אותה לאישה.
"ברוכה את לה' "
מן הפסוקים נראה ,כי המקרא מצייר את דמויותיהם של אביגיל ודוד בקווי דמיון
מרובים לדמויותיהם של רות ובועז .נעמוד על נקודות ההשוואה שבין שני הסיפורים
והדמויות:
א .בשני הסיפורים הנשים מבטאות באופן זהה דרך של כבוד כלפי האיש:
אָרצָ ה
וַ ִתּפֹּ ל עַ ל פָּ נֶיהָ וַ ִתּ ְשׁ ַתּחוּ ְ
אָרץ
וַ ִתּפֹּ ל לְ אַ פֵּ י ָדוִ ד עַ ל פָּ נֶיהָ וַ ִתּ ְשׁ ַתּחוּ ֶ

)רות ב' ,י(.
)שמ"א כ"ה ,כג(.

יצוין ,כי רות ואביגיל הן הנשים היחידות במקרא שעליהן נאמר הביטוי "ותפל
] [...על פניה"13 .
ב .שתי הנשים הן היחידות במקרא ,הרומזות לאיש על רצונן להינשא לו .רות
אומרת לבועז:
 .12עיין במאמרי" ' ,ואת עבדו חשך מרעה"  -בין פרשיות יעקב לפרשת דוד ונבל הכרמלי' ,מגדים
כט ,תשנ"ח ,עמ' .31-39
 .13אצל נשים אחרות נאמרו ביטויים אחרים :אצל האישה התקועית " -ותפל על אפיה ארצה
ותשתחו" )שמ"ב י"ד ,ד(; אצל בת שבע " -ותקד בת שבע אפים ארץ ותשתחו למלך" )מל"א
א' ,לא(; אצל האישה השונמית " -ותבא ותפל על רגליו ותשתחו ארצה" )מל"ב ד' ,לז( ,ואצל
אסתר " -ותפל לפני רגליו ותבך" )אסתר ח' ,ג(.
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)רות ג',

וַ תֹּאמֶ ר אָנֹ כִ י רוּת אֲ מָ ֶת� וּפָ ַר ְשׂ ָתּ כְ נָפֶ � עַ ל אֲ מָ ְת� כִּ י גֹ אֵ ל אָ ָתּה

ט(14 .

ואף אביגיל אומרת לדוד:

וְ הָ יָה כִּ י יַעֲ ֶשׂה ה' לַאדֹנִ י כְּ כֹל אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר אֶ ת הַ טּוֹבָ ה עָ לֶי� וְ ִצוְּ � לְ נָגִ יד עַ ל יִ ְשׂ ָראֵ ל...
)שמ"א כ"ה,
וְ ָזכ ְַר ָתּ אֶ ת אֲ מָ ֶת�

ל-לא(15 .

ג .בשני המקרים מברך האיש את האישה על הטובה שעשתה לו ,ובלשון זהה .בועז
אומר לרות:
)רות ג' ,י(.

בְּ רוּכָה אַ ְתּ לה' ִבּ ִתּי

וכך גם מברך דוד את אביגיל:
וּבָ רוּ� טַ ְעמֵ � וּבְ רוּכָה אָ ְתּ

)שמ"א כ"ה ,לג(.

גם כאן ,מדובר בלשון יחידאית שאינה מופיעה במקום אחר במקרא.
ד .שני הסיפורים מסתיימים בנישואים בין האיש והאישה:
וַתּ ִהי לוֹ לְ ִא ָשּׁה
וַ יּ ִַקּח בֹּעַ ז אֶ ת רוּת ְ
וַ יִּ ְשׁלַח ָדּוִ ד וַ יְ ַדבֵּ ר בַּ אֲ ִביגַיִ ל לְ ַק ְח ָתּהּ ל ֹו לְ ִא ָשּׁה ...וַ ְתּ ִהי ל ֹו לְ ִא ָשּׁה

)רות ד' ,יג(
)שמ"א כ"ה ,לט-מב(.

ה .קשה להתעלם מהביטוי המופיע אך ורק בשני הסיפורים הללו .בועז פונה לנעריו
ומבקש מהם:
וְ �א ַתכְ לִ ימוּהָ

)רות ב' ,טו(.

ולשון זאת נזכרת בדברי דוד לנבל ,ואחר כך בדברי נערי נבל לאביגיל:
�א הֶ כְ ל ְַמנוּם ...וְ �א הָ כְ ל ְַמנוּ

)שמ"א כ"ה ,ז-טו(.

ו .הרקע לשני הסיפורים הוא בתקופה חגיגית מבחינה כלכלית .פרשת רות ובועז
מתרחשת בתקופת הקציר ,ואילו פרשת דוד ואביגיל  -בתקופת גז הצאן16 .
 .14ועיין רש"י שם" :כנף בגדך לכסותי בטליתך והוא לשון נישואין"; ובראב"ע" :רמז לקחת לו
לאשה".
 .15חז"ל ראו בדברים אלו הצעה שאינה הגונה" :אמר רב נחמן :היינו דאמרי אינשי :איתתא
בהדי שותא פילכא ]רש"י :עם שהאשה מדברת היא טווה ,כלומר ,עם שהיא מדברת עמו על
בעלה  -הזכירה לו את עצמה ,שאם ימות ישאנה[ .איכא דאמרי :שפיל ואזיל בר אווזא
ועינוהי מיטייפי ]רש"י :צופין למרחוק[" )מגילה יד ע"ב( .בירושלמי )סנהדרין כ ע"ב( הביקורת
חריפה אף יותר" :מלמד שפקרה עצמה וכיון שפקרה עצמה פגמה הכתוב בכל קרייא את קרי
אביגיל בר מהדין פסוקא ויאמר דוד לאביגל" ,כלומר ,שבפסוק הבא מופיע שמה של אביגיל
בצורה חסרה " -אביגל" ,כביטוי לחוסר הנחת של המקרא מדבריה.
 .16קווי דמיון נוספים :א .בשני הסיפורים הפגישה נעשתה בסתר :בפגישת רות ובועז נאמר -
"ויאמר אל יוָ דע כי באה האשה הגרן" )רות ג' ,יד( ,ואילו אביגיל נפגשה עם דוד בשעה
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
גם במקרה זה ניתן אפוא לסכם ולומר :בשכר מעשי החסד של רות ,זכתה ,ובן בנה,
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.
חלק שלישי  -כשאוחזים מעשה אבותיהם בידיהם
"אעשה חסד"
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:
א .מיד עם עלייתו למלכות על שבט יהודה ,פונה דוד לאנשי יבש גלעד ואומר להם:
יתם הַ חֶ סֶ ד הַ זֶּה ִעם אֲ ֹדנֵיכֶם ִעם ָשׁאוּל וַ ִתּ ְק ְבּרוּ אֹתוֹ .וְ עַ ָתּה
ְבּרֻ כִ ים אַ ֶתּם לה' אֲ ֶשׁר עֲ ִשׂ ֶ
יתם הַ ָדּבָ ר
ֱשׂה ִא ְתּכֶם הַ טּוֹבָ ה הַ זֹּאת אֲ ֶשׁר עֲ ִשׂ ֶ
יַעַ שׂ ה' ִעמָּ כֶם חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת וְ גַם אָנֹ כִ י אֶ ע ֶ
)שמ"ב ב' ,ה-ו(.
הַ זֶּה

דברים אלו מוסבים כלפי נאמנותם של אנשי יבש גלעד ,שזכרו לשאול חסד
נעורים ,בסיועו להם מול נחש העמוני )שמ"א י"א( ,וסיכנו את חייהם בהבאת
גופתו וגופות בניו לקבורה )שם ל"א( 17 .הצעד הראשון של דוד כמלך הוא לשבח
את מעשה החסד הזה ,בלשון הדומה מאוד ללשון שנקטה נעמי בדבריה עם רות:
יתם ִעם הַ מֵּ ִתים וְ ִעמָּ ִדי
יעשה ]יַעַ שׂ קרי[ ה' ִעמָּ כֶם חֶ סֶ ד כַּאֲ ֶשׁר עֲ ִשׂ ֶ

)רות א' ,ח(.

בכך הציב דוד את מוטיב החסד כראשון במעלה במלכותו.
ב .בהמשך מלכותו ,מבקש דוד לעשות חסד עם יהונתן רעו:

להגעת האישה למקום הפגישה" :ותרד הגרן" )רות ג' ,ו(; "וירדת בסתר ההר ...ותרד מעל
החמור" )שמ"א כ"ה ,כ-כג(; ג .שתי הנשים פונות אל האיש בביטוי הצנוע " -אמתך" )רות ג',
ט ] ;[2שמ"א כ"ה ,כד ] ,[2כה ,כח ,לא ,מא(.
 .17הקשר בין בני בנימין לאנשי יבש גלעד התחיל עוד לפני ימי שאול .ביטוי מפורש ראשון
לקשר זה מופיע במלחמת בנימין ,לאחר פרשת פילגש בגבעה ,כשמתברר שאנשי יבש גלעד
היו היחידים שלא עלו למלחמה נגד בנימין ,מסיבה שאינה ברורה .ייתכן ,שכבר אז היה קשר
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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ֱשׂה ִעמּוֹ חֶ סֶ ד בַּ עֲ בוּר יְה ֹונ ָָתן
וַ יֹּאמֶ ר דָּ וִ ד הֲ כִ י יֶשׁ עוֹד אֲ ֶשׁר נו ַֹתר לְ בֵ ית ָשׁאוּל וְ אֶ ע ֶ
)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.
ג .הפרק הבא פותח באופן דומה:
ֱשׂה חֶ סֶ ד ִעם
יְהי אַחֲ ֵרי כֵן וַ יָּמָ ת מֶ לֶ� ְבּנֵי עַ מּוֹן וַ יִּ ְמ�� חָ נוּן ְבּנ ֹו ַתּ ְח ָתּיו .וַ יֹּאמֶ ר ָדּוִ ד אֶ ע ֶ
וַ ִ
אָביו וַ יָּבֹאוּ
אָביו ִעמָּ ִדי חֶ סֶ ד וַ יּ ְִשׁלַח ָדּוִ ד לְ נַחֲ מ ֹו ְבּיַד עֲ בָ ָדיו אֶ ל ִ
חָ נוּן בֶּ ן נָחָ שׁ כַּאֱ ֶשׁר עָ ָשׂה ִ
)שמ"ב י' ,א-ב(.
עַ ְבדֵ י ָדוִ ד אֶ ֶרץ ְבּנֵי עַ מּוֹן

פרשה זו מעוררת בעיה ,שהרי בניגוד ליהונתן ,שהיה דמות חיובית במיוחד ,הרי
שנחש העמוני נמנה עם צורריהם הגדולים של בני ישראל ,בשעה שביקש לנקר
את עינם הימנית של תושבי יבש גלעד )שמ"א י"א( .מה ראה דוד לגמול חסד עם
רשע זה? מה היה החסד שעשה נחש עם דוד? 18
על אף שהנסיבות הברורות של האירוע לא מופיעות במקרא ,מכל מקום ניתן
להניח ,שבתקופה מסוימת נוצרה שותפות אינטרסים בין דוד לבין נחש ,מחמת
האויב המשותף  -שאול 19 .דווקא משום שנחש העמוני הובס על ידי שאול ,הוא
נעשה בעל ברית טבעי לדוד .בשעה שרדף שאול אחרי דוד ,סביר להניח ,שדוד
נעזר בתמיכתו של נחש העמוני ,שהרי לנחש היה אינטרס ברור לתמוך במי
שעומד בעימות מול שאול.
בסופו של דבר ,הסיפור הסתיים בכישלון:
 .18רוב המפרשים הביאו את דברי חז"ל )במדבר רבה פרשה יד ג(" :לפי שבשעה שברח דוד מפני
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
וישבו עמו כל ימי היות דוד במצודה' )שם ,ד( ...שהרגם מלך מואב ולא נמלט מהם אלא אח
אחד לדוד ,שברח אצל נחש מלך בני עמון ושלח מלך מואב אחריו ולא רצה ליתנו והוא
החסד שעשה נחש עם דוד" .אולם העדר כל הסיפור מן המקרא מקשה לבאר את הפרשה
באופן זה על דרך הפשט .מפי מורי ד"ר מרדכי סבתו שמעתי ,שחז"ל רמזו כאן לכך שדוד
נענש על חלקו בפרשת הריגת כוהני נוב .חוסר ערנותו של דוד הביא להכחדת כל משפחת
אחימלך הכהן ,פרט לאחד  -אביתר ,ודוד אכן היכה על חטאו " -ויאמר דוד לאביתר ידעתי
ביום ההוא כי שם דואג האדומי כי הגד יגיד לשאול ,אנכי סבותי בכל נפש בית אביך" )שמ"א
כ"ב ,כב( .לפי המדרש נענש דוד מידה כנגד מידה ,ואף משפחתו שלו הוכחדה ,פרט לאחד.
 .19י' קיל ,בפירוש )דעת מקרא ,ירושלים תשמ"א( על פסוקים אלו ,מציין שייתכן שזהו גם
ההסבר מדוע ברח דוד לאכיש מלך גת ,וזכה לתמיכתו .ומצאנו ,שאדם הנמצא במאבק עם
השלטון בארצו ,פונה לארץ אויב לחפש מקלט ,כמו ירבעם בן נבט שברח לשישק מלך
מצרים )מל"א י"א ,מ(.
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אָבי� ְבּעֵ ינֶי� כִּ י ָשׁלַח לְ �
ֹאמרוּ ָשׂ ֵרי ְבנֵי עַ מּוֹן אֶ ל חָ נוּן אֲ ֹדנֵיהֶ ם הַ ְמכַבֵּ ד ָדּוִ ד אֶ ת ִ
וַ יּ ְ
יִּקּח
ְמנַחֲ ִמים הֲ לוֹא בַּ עֲ בוּר חֲ קוֹר אֶ ת הָ ִעיר וּלְ ַרגְּ לָהּ וּלְ הָ ְפכָהּ ָשׁלַח ָדּוִ ד אֶ ת עֲ בָ ָדיו אֵ לֶי� .וַ ַ
חָ נוּן אֶ ת עַ ְבדֵ י דָ וִ ד וַ יְ ַגלַּח אֶ ת חֲ ִצי זְ ָקנָם וַ יִּ כְ רֹת אֶ ת מַ ְדוֵיהֶ ם בַּ חֵ ִצי עַ ד ְשׁתו ֵֹתיהֶ ם
)שם ,ג-ד(.
וַ יְ ַשׁלְּ חֵ ם

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?
'אל תהי צדיק הרבה' )קהלת ז' ,טז( שלא יהא אדם מוותר על התורה ,וזה שולח
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
היתה אליו פני המלחמה' וגו' )שמ"ב י' ,ט( מי גרם לדוד כך שבקש לעשות טובה עם
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
כלל .נחש העמוני ,שהיה אויב אכזר לעם ישראל ,סייע לדוד לא משום שהוא
חפץ להגשים את נבואת ה' ביד שמואל ,שדוד יהיה לנגיד על ישראל ,אלא משום
שרצה לגרום למהומה ולחוסר יציבות בישראל.
עם זאת ,כשאנו מבקשים להבין מדוע נהג דוד בדרך זו ,סביר להניח כי דווקא
מתוך תחושת החסד הטבועה בלבו ,לא יכול היה דוד להישאר חייב כלפי מי
שעשה עמו חסד .במבט אובייקטיבי הייתה זו טעות; אולם זו טעות שנבעה
מחוסר הצבת גבול למידת גמילות החסד.
ד .בצוואתו לשלמה בנו ,מבקש דוד משלמה ללכת בדרך ה' ,ואחר כך הוא מורה
לבנו כיצד לנהוג כלפי שלושה אנשים :כלפי יואב וכלפי שמעי בן גרא  -לשלילה,
מסיבות שהמקרא מצדיק ,ללא ספק; אולם כלפי בני ברזילי הגלעדי  -לחיוב .עם
תום מלכותו ,מסתיים מעגל החסד של דוד:
וְ לִ ְבנֵי בַ ְרזִ לַּי הַ גִּ לְ עָ ִדי ַתּעֲ ֶשׂה חֶ סֶ ד וְ הָ יוּ ְבּאֹכְ לֵי שֻׁ לְ חָ נֶ� כִּ י כֵן ָק ְרבוּ אֵ לַי ְבּבָ ְר ִחי ִמ ְפּנֵי
)מל"א ב' ,ז(.
אָחי�
אַב ָשׁל ֹום ִ
ְ

מכל האמור לעיל נראה ,כי דוד ראה את ערך החסד כיסודי ביותר .ערך זה קיבל
מסבתו-זקנתו ,ואותו הנחיל לבניו אחריו .באוחזו את מעשיו אבותיו בידיו 20 ,זכה
דוד לקבלת שכר על דרך החסד שאותה התחילה משפחתו.

 .20השווה סנהדרין כז ע"ב" :דתנו רבנן' :לא יומתו אבות על בנים' )דברים כ"ד ,טז( ,מה תלמוד
לומר? אם ללמד שלא ימותו אבות בעון בנים ובנים בעון אבות ,הרי כבר נאמר 'איש בחטאו
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אמנון בזק

גמילות חסדים
מעניין לציין ,כי בכל ארבע הדוגמות שהבאנו מחיי דוד ,מדובר בעשיית חסד כלפי
דמויות שעשו חסד לפני כן .דוד מעוניין לגמול חסד לאלו שעשו עמו חסד  -יונתן,
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
חסדים קודמים ,כגון מעשי החסד של רות לבועז ולהפך .עם זאת ,אין בעובדה זו
להמעיט מערכם של מעשי חסד אלו .אדרבה ,בזכירת מעשי חסד קודמים קיים פן
שאינו נמצא בעשיית חסד כשלעצמה .עושה החסד בתמורה לחסדים קודמים אינו
חש ואינו מקרין תחושה של עשיית חסד חינם ,אלא כמי שמחויב מוסרית כלפי
מקבל החסד.
מעניין ,כי עשיית חסד מכונה בלשון חז"ל " -גמילות חסדים" .לביטוי 'גמל' יש
שתי משמעויות בלשון המקרא:
א .פעמים שמדובר בנתינה כשלעצמה ,כמו בפסוקים " -אשירה לה' כי גמל עלי"
)תהילים י"ג ,ו(; "בי יכתרו צדיקים כי תגמל עלי" )שם קמ"ב ,ח(.
ב .ברם ,ברוב הגדול של המקרים מדובר בפעולה הנעשית כתגובה חיובית או
שלילית ,על מעשה שנעשה קודם לכן .מבין הפעמים הרבות שבהן זו משמעות
המילה 'גמול' ,נציין לדוגמה את הפסוקים" :יגמלני ה' כצדקתי כבֹר ידי ישיב לי"
)שמ"ב כ"ב ,כא(; "אוי לרשע כי גמול ידיו יעשה לו" )ישעיהו ג' ,יא( ,ועוד.
מלכות דוד מדגישה אפוא את ההיבט השני בנושא גמילות החסדים  -המחויבות
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,
אולם בד בבד הוא מבטיח לדוד מלכות נצח לביתו .והנה ,הבטחה ייחודית זו מכונה
במקרא ' -חסד' .כך בהבטחה עצמה:
בֹתי� וַ הֲ ִקימֹ ִתי אֶ ת ז ְַרעֲ � אַחֲ ֶרי� אֲ ֶשׁר יֵצֵ א ִממֵּ עֶ י� וַ הֲ כִ ינֹ ִתי
כִּ י יִ ְמלְ אוּ יָמֶ י� וְ ָשׁכ ְַב ָתּ אֶ ת אֲ ֶ
יִבנֶה בַּ יִת לִ ְשׁ ִמי וְ ֹכנַנְ ִתּי אֶ ת כִּ סֵּ א מַ ְמלַכְ תּ ֹו עַ ד ע ֹולָם .אֲ נִ י אֶ ְהיֶה לּ ֹו
אֶ ת מַ ְמלַכְ תּוֹ .הוּא ְ
אָדם .וְ חַ ְס ִדּי
וּבנִגְ עֵ י ְבּנֵי ָ
יִהיֶה לִּ י לְ בֵ ן אֲ ֶשׁר ְבּהַ עֲ ו ֹת ֹו וְ הֹ כ ְַח ִתּיו ְבּ ֵשׁבֶ ט אֲ נ ִָשׁים ְ
לְ אָב וְ הוּא ְ
ית� וּמַ ְמלַכְ ְתּ�
�א יָסוּר ִממֶּ נּוּ כַּאֲ ֶשׁר הֲ ִסר ִֹתי מֵ ִעם ָשׁאוּל אֲ ֶשׁר הֲ ִסר ִֹתי ִמלְּ פָ נֶי� .וְ נ ְֶאמַ ן בֵּ ְ
)שמ"ב ז' ,יב-טז(.
יִהיֶה נָכוֹן עַ ד ע ֹולָם
עַ ד ע ֹולָם לְ פָ נֶי� כִּ ְסאֲ � ְ

יומתו' )שם( ...ובנים בעון אבות לא? והכתיב 'פוקד עון אבות על בנים' )שמות ל"ד ,ז(! התם
כשאוחזין מעשה אבותיהן בידיהן".
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וכך ,לימים ,יאמר שלמה כלפי הבטחת ה' לאביו:
אָבי חֶ סֶ ד גָּדוֹל כַּאֲ ֶשׁר הָ לַ� לְ פָ נֶי� בֶּ אֱ מֶ ת
ית ִעם עַ ְב ְדּ� ָדוִ ד ִ
וַ יֹּאמֶ ר ְשׁ�מֹ ה אַ ָתּה עָ ִשׂ ָ
ֹשׁב עַ ל כִּ ְסא ֹו
וּביִ ְשׁ ַרת לֵבָ ב ִעמָּ � וַ ִתּ ְשׁמָ ר ל ֹו אֶ ת הַ חֶ סֶ ד הַ גָּדוֹל הַ זֶּה וַ ִתּ ֶתּן ל ֹו בֵ ן י ֵ
וּב ְצ ָד ָקה ְ
ִ
)מל"א ג' ,ו(.
כַּיּוֹם הַ זֶּה

לימים ,יביע המשורר את אכזבתו על כך שאותו חסד  -הבטחת מלכות הנצח  -לא
נשמר .תחילה מתאר המשורר את תקוותו:
כִּ י אָמַ ְר ִתּי ע ֹולָם  21חֶ סֶ ד יִבָּ נֶה ָשׁמַ יִם ָתּכִ ן אֱ מוּנ ְָת� בָ הֶ ם .כּ ַָר ִתּי ְב ִרית לִ ְב ִח ִירי נִ ְשׁבַּ ְע ִתּי
)תהילים פ"ט ,ג-ה(.
יתי לְ דֹר וָ דוֹר כִּ ְסאֲ � סֶ לָה
לְ ָדוִ ד עַ ְב ִדּי .עַ ד ע ֹולָם אָכִ ין ז ְַרעֶ � וּבָ נִ ִ

בהמשך ,מצטט המשורר את הבטחת ה' לדוד:
אָפיר מֵ ִעמּ ֹו וְ �א אֲ ַשׁ ֵקּר בֶּ אֱ מוּנ ִָתי
וְ חַ ְס ִדּי �א ִ

)שם ,לד(.

ברם ,המשורר טוען שבפועל ההבטחה לא קוימה:
נִ זְ ר ֹו 22

ָאָרץ
ֵאַר ָתּה ְבּ ִרית עַ ְבדֶּ � ִחלַּלְ ָתּ ל ֶ
וַתּ ְמאָס ִה ְתעַ בַּ ְר ָתּ ִעם ְמ ִשׁיחֶ � .נ ְ
וְ אַ ָתּה ָזנ ְַח ָתּ ִ
)שם ,לט-מ(.

והוא מסיים בקריאה לה':
אַ יֵּה חֲ סָ דֶ י� הָ ִראשֹׁנִ ים אֲ ֹדנָי נִ ְשׁבַּ ְע ָתּ לְ ָדוִ ד בֶּ אֱ מוּנ ֶָתך .זְ כֹר אֲ ֹדנָי חֶ ְרפַּ ת עֲ בָ דֶ י� ְשׂאֵ ִתי
)שם ,נ-נב(.
יקי כָּל ַר ִבּים עַ ִמּים .אֲ ֶשׁר חֵ ְרפוּ אוֹיְבֶ י� ה' אֲ ֶשׁר חֵ ְרפוּ ִע ְקּבוֹת ְמ ִשׁיחֶ �
ְבחֵ ִ

למדנו מכל מקום ,שהבטחת מלכות הנצח של דוד מוגדרת כ'חסד' של הקב"ה כלפי
דוד .ניתן אפוא לסכם ולומר :חשיבות יסוד החסד במלכות דוד ,שאותו ינק מאבותיו
ואמָ הותיו ,היוותה גורם מרכזי בגמול שגמל לו הקב"ה על צדקתו וישרת לבבו -
כלומר ,במלכות הנצח על עם ישראל.

" .21עולם" במקרא משמעו ,בדרך כלל  -לנצח )= לעולם( .על כן ,יש לבאר את משמעות הביטוי
"כי אמרתי עולם חסד יבנה"  -הייתי סבור שחסדו של ה' )הבטחת מלכות הנצח לדוד(
יתקיים לעולם )ובניגוד לשימוש הרווח בביטוי "עולם חסד יבנה"( .כך גם משמעות המשך
המשפט " -שמים )= לנצח; כל עוד קיימים השמים( תכן אמונתך בהם".
 .22מדובר בטענה חריפה מאוד .ואכן ,כותב ראב"ע בתחילת פירושו למזמור" :והיה בספרד חכם
גדול וחסיד ,וזה המזמור היה עליו קשה ולא היה קורא אותו ולא היה יכול לשמוע בעבור כי
זה המשורר ידבר כנגד השם הנכבד קשות" .נושא זה דורש עיון כשלעצמו ,ואכמ"ל.
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