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 כוחן נשים בשושלת בית דוד

 בראשית פרק יט -לוט ובנותיו 

י ְבֹנָתיו ְבֶחְמַלת ה' ָעָליו ַויֹ  ְשּתֹו ּוְבַיד ְשּתֵּ ים ְבָידֹו ּוְבַיד אִּ יקּו ָהֲאָנשִּ ְתַמְהָמּה ַוַיֲחזִּ יר:)טז( ַויִּ חּוץ ָלעִּ ֻחהּו מִּ ֻאהּו ַוַינִּ  צִּ

יָאם י ְכהֹוצִּ ט ֶפן  )יז( ַוְיהִּ ָמלֵּ ָכר ָהָהָרה הִּ יט ַאֲחֶריָך ְוַאל ַּתֲעֹמד ְבָכל ַהכִּ ט ַעל ַנְפֶשָך ַאל ַּתבִּ ָמלֵּ ֹאָתם ַהחּוָצה ַויֹאֶמר הִּ

ָסֶפה:  ּתִּ

ֶהם ַאל ָנא ֲאֹדָני:  )יח( ַויֹאֶמר לֹוט ֲאלֵּ

ל ַחְסְדָך ֲאשֶ  יֶניָך ַוַּתְגדֵּ ן ְבעֵּ נֵּה ָנא ָמָצא ַעְבְדָך חֵּ ט )יט( הִּ ָמלֵּ י לֹא אּוַכל ְלהִּ י ְוָאֹנכִּ י ְלַהֲחיֹות ֶאת ַנְפשִּ ָמדִּ יָת עִּ ר ָעשִּ

י: י ָהָרָעה ָוַמּתִּ ְדָבַקנִּ  ָהָהָרה ֶפן ּתִּ

י ַנְפשִּ  וא ּוְתחִּ ְצָער הִּ ָמְלָטה ָנא ָשָמה ֲהלֹא מִּ ְצָער אִּ וא מִּ יר ַהזֹאת ְקֹרָבה ָלנּוס ָשָמה ְוהִּ נֵּה ָנא ָהעִּ  י:)כ( הִּ

ַבְרָּת:)כא(  יר ֲאֶשר דִּ י ֶאת ָהעִּ י ָהְפכִּ ְלּתִּ י ָפֶניָך ַגם ַלָדָבר ַהֶזה ְלבִּ נֵּה ָנָשאתִּ ָליו הִּ  ַויֹאֶמר אֵּ

יר צֹוַער: ם ָהעִּ ן ָקָרא שֵּ י לֹא אּוַכל ַלֲעשֹות ָדָבר ַעד ֹבֲאָך ָשָמה ַעל כֵּ ט ָשָמה כִּ ָמלֵּ ר הִּ  )כב( ַמהֵּ

 ָהָאֶרץ ְולֹוט ָבא ֹצֲעָרה:)כג( ַהֶשֶמש ָיָצא ַעל 

ם: ן ַהָשָמיִּ ת ה' מִּ אֵּ ש מֵּ ית ָואֵּ יר ַעל ְסֹדם ְוַעל ֲעֹמָרה ָגְפרִּ ְמטִּ  )כד( ַוה' הִּ

ים ְוֶצַמח ָהֲאָדָמה: י ֶהָערִּ ת ָכל ֹיְשבֵּ ָכר ְואֵּ ת ָכל ַהכִּ ל ְואֵּ ים ָהאֵּ  )כה( ַוַיֲהֹפְך ֶאת ֶהָערִּ

ַאֲחָריו  ְשּתֹו מֵּ ט אִּ יב ֶמַלח:)כו( ַוַּתבֵּ י ְנצִּ  ַוְּתהִּ
 

א ָלֶשֶבת ְבצֹוַער ַויֵֶּשב ַבְמָעָרה הּו י ָירֵּ מֹו כִּ י ְבֹנָתיו עִּ ּצֹוַער ַויֵֶּשב ָבָהר ּוְשּתֵּ י ְבֹנָתיו:)ל( ַוַיַעל לֹוט מִּ  א ּוְשּתֵּ

ין ָבָאֶרץ ָלבֹו יש אֵּ ן ְואִּ ינּו ָזקֵּ יָרה ָאבִּ יָרה ֶאל ַהְּצעִּ ינּו ְכֶדֶרְך ָכל ָהָאֶרץ:)לא( ַוּתֹאֶמר ַהְבכִּ  א ָעלֵּ

ינּו ָזַרע: ָאבִּ מֹו ּוְנַחֶיה מֵּ ְשְכָבה עִּ ן ְונִּ ינּו ַייִּ  )לב( ְלָכה ַנְשֶקה ֶאת ָאבִּ

ְכָבּה יָה ְולֹא ָיַדע ְבשִּ ְשַכב ֶאת ָאבִּ יָרה ַוּתִּ ן ַבַלְיָלה הּוא ַוָּתבֹא ַהְבכִּ יֶהן ַייִּ  ּוָמּה:ּוְבק )לג( ַוַּתְשֶקיןָ ֶאת ֲאבִּ

ן ַגם ַהַליְ  י ַנְשֶקנּו ַייִּ י ֶאֶמש ֶאת ָאבִּ ן ָשַכְבּתִּ יָרה הֵּ יָרה ֶאל ַהְּצעִּ ָמֳחָרת ַוּתֹאֶמר ַהְבכִּ י מִּ מֹו )לד( ַוְיהִּ י עִּ ְכבִּ י שִּ ָלה ּוֹבאִּ

ינּו ָזַרע: ָאבִּ  ּוְנַחֶיה מֵּ

ן ַוּתָ  יֶהן ָייִּ ְכָבּה ּוְבֻקָמּה:)לה( ַוַּתְשֶקיןָ ַגם ַבַלְיָלה ַההּוא ֶאת ֲאבִּ מֹו ְולֹא ָיַדע ְבשִּ ְשַכב עִּ יָרה ַוּתִּ  ָקם ַהְּצעִּ

יֶהן: ֲאבִּ י ְבנֹות לֹוט מֵּ  )לו( ַוַּתֲהֶריןָ ְשּתֵּ

י מֹוָאב ַעד ַהיֹום: ְקָרא ְשמֹו מֹוָאב הּוא ֲאבִּ ן ַוּתִּ יָרה בֵּ ֶלד ַהְבכִּ  )לז( ַוּתֵּ

ן ַוּתִּ  וא ָיְלָדה בֵּ יָרה ַגם הִּ י ַעמֹון ַעד ַהיֹום: ס)לח( ְוַהְּצעִּ י ְבנֵּ י הּוא ֲאבִּ  ְקָרא ְשמֹו ֶבן ַעמִּ

 

 בראשית פרק לח -יהודה ותמר 

יָרה: י ּוְשמֹו חִּ יש ֲעֻדָלמִּ ת ֶאָחיו ַויֵּט ַעד אִּ אֵּ ֶרד ְיהּוָדה מֵּ וא ַויֵּ ת ַההִּ י ָבעֵּ  )א( ַוְיהִּ

ֶליָה: ָקֶחָה ַוָיבֹא אֵּ י ּוְשמֹו שּוַע ַויִּ יש ְכַנֲענִּ  )ב( ַוַיְרא ָשם ְיהּוָדה ַבת אִּ

ר: ְקָרא ֶאת ְשמֹו עֵּ ן ַויִּ ֶלד בֵּ  )ג( ַוַּתַהר ַוּתֵּ

ְקָרא ֶאת ְשמֹו אֹוָנן: ן ַוּתִּ ֶלד בֵּ  )ד( ַוַּתַהר עֹוד ַוּתֵּ

שמעון קלייןהרב דף מקורות:   

בועות תש"ףש גערב ח  

 



ְקָרא אֶ  ן ַוּתִּ ֶלד בֵּ ְדָּתּה ֹאתֹו:)ה( ַוֹּתֶסף עֹוד ַוּתֵּ יב ְבלִּ ְכזִּ ָלה ְוָהָיה בִּ  ת ְשמֹו שֵּ

ר ְבכֹורֹו ּוְשָמּה ָּתָמר: ָשה ְלעֵּ ַקח ְיהּוָדה אִּ  )ו( ַויִּ

הּו ה': תֵּ י ה' ַוְימִּ ינֵּ ר ְבכֹור ְיהּוָדה ַרע ְבעֵּ י עֵּ  )ז( ַוְיהִּ

ם ֹאָתּה יָך ְוַיבֵּ ֶשת ָאחִּ יָך: )ח( ַויֹאֶמר ְיהּוָדה ְלאֹוָנן בֹא ֶאל אֵּ ם ֶזַרע ְלָאחִּ  ְוָהקֵּ

י ְנָתן ֶזַרע ְלּתִּ ת ַאְרָצה ְלבִּ חֵּ יו ְושִּ ֶשת ָאחִּ ם ָבא ֶאל אֵּ ְהֶיה ַהָזַרע ְוָהָיה אִּ י לֹא לֹו יִּ ַדע אֹוָנן כִּ יו: )ט( ַויֵּ  ְלָאחִּ

ינֵּי ה' ֲאֶשר ָעָשה ַוָיֶמת ַגם ֹאתֹו:  )י( ַויֵַּרע ְבעֵּ

ֶלְך )יא( ַויֹאֶמר ְיהּוָדה ְלָתָמר כַ  י ָאַמר ֶפן ָימּות ַגם הּוא ְכֶאָחיו ַוּתֵּ י כִּ ָלה ְבנִּ ְגַדל שֵּ יְך ַעד יִּ ית ָאבִּ י ַאְלָמָנה בֵּ ָלתֹו ְשבִּ

יָה: ית ָאבִּ ֶשב בֵּ  ָּתָמר ַוּתֵּ

י ָנֶחם ְיהּוָדה ַוַיַעל ַעל ֹגֲזזֵּ ֶשת ְיהּוָדה ַויִּ ים ַוָּתָמת ַבת שּוַע אֵּ ְרבּו ַהָימִּ ְמָנָתה: )יב( ַויִּ י ּתִּ הּו ָהֲעֻדָלמִּ עֵּ יָרה רֵּ  צֹאנֹו הּוא ְוחִּ

ְמָנָתה ָלֹגז צֹאנֹו: יְך ֹעֶלה תִּ נֵּה ָחמִּ אֹמר הִּ  )יג( ַוֻיַגד ְלָתָמר לֵּ

ם ֲאֶשר ַעל ֶדרֶ  יַניִּ ֶשב ְבֶפַתח עֵּ ְתַעָלף ַוּתֵּ יף ַוּתִּ ָעֶליָה ַוְּתַכס ַבָּצעִּ י ַאְלְמנּוָתּה מֵּ ְגדֵּ י  ְך)יד( ַוָּתַסר בִּ י ָרֲאָתה כִּ ְמָנָתה כִּ ּתִּ

ָשה: ְּתָנה לֹו ְלאִּ וא לֹא  נִּ ָלה ְוהִּ  ָגַדל שֵּ

ְסָתה ָפֶניָה: י כִּ ְרֶאָה ְיהּוָדה ַוַיְחְשֶבָה ְלזֹוָנה כִּ  )טו( ַויִּ

י ַכָלתֹו הִּ  י לֹא ָיַדע כִּ ְך כִּ ַליִּ ֶליָה ֶאל ַהֶדֶרְך ַויֹאֶמר ָהָבה ָנא ָאבֹוא אֵּ ָלי:)טז( ַויֵּט אֵּ י ָתבֹוא אֵּ י כִּ ֶּתן לִּ  וא ַוּתֹאֶמר ַמה ּתִּ

ָרבֹון ַעד ָשְלֶחָך: ן עֵּ ּתֵּ ם ּתִּ ן ַהּצֹאן ַוּתֹאֶמר אִּ ים מִּ זִּ י עִּ י ֲאַשַלח ְגדִּ  )יז( ַויֹאֶמר ָאֹנכִּ

יֶלָך ּוַמְטָך ֲאֶשר בְ  ָרבֹון ֲאֶשר ֶאֶּתן ָלְך ַוּתֹאֶמר ֹחָתְמָך ּוְפתִּ ֶליָה ַוַּתַהר לֹו:)יח( ַויֹאֶמר ָמה ָהעֵּ ֶּתן ָלּה ַוָיבֹא אֵּ  ָיֶדָך ַויִּ

י ַאְלְמנּוָתּה: ְגדֵּ ְלַבש בִּ ָעֶליָה ַוּתִּ יָפּה מֵּ ֶלְך ַוָּתַסר ְצעִּ  )יט( ַוָּתָקם ַוּתֵּ

ָשה וְ  ַיד ָהאִּ ָרבֹון מִּ י ָלַקַחת ָהעֵּ הּו ָהֲעֻדָלמִּ עֵּ ים ְבַיד רֵּ זִּ י ָהעִּ ְשַלח ְיהּוָדה ֶאת ְגדִּ  לֹא ְמָצָאּה:)כ( ַויִּ

ם ַעל ַהָדֶרְך ַויֹאְמרּו לֹא ָהְיָתה ָבֶזה  יַניִּ וא ָבעֵּ ָשה הִּ אֹמר ַאיֵּה ַהְקדֵּ י ְמֹקָמּה לֵּ ְשַאל ֶאת ַאְנשֵּ ָשה:)כא( ַויִּ  ְקדֵּ

י ַהָמקֹום ָאְמרּו לֹא ָהְיָתה ָבֶזה ְקדֵּ  יָה ְוַגם ַאְנשֵּ  ָשה:)כב( ַוָיָשב ֶאל ְיהּוָדה ַויֹאֶמר לֹא ְמָצאתִּ

י ַהֶזה ְוַאָּתה לֹא ְמָצאָתּה: י ַהְגדִּ נֵּה ָשַלְחּתִּ ְהֶיה ָלבּוז הִּ ַקח ָלּה ֶפן נִּ  )כג( ַויֹאֶמר ְיהּוָדה ּתִּ

 ֹ ים ַוי ְזנּונִּ נֵּה ָהָרה לִּ אֹמר ָזְנָתה ָּתָמר ַכָלֶתָך ְוַגם הִּ יהּוָדה לֵּ ים ַוֻיַגד לִּ ְשֹלש ֳחָדשִּ י ְכמִּ יאּוָה אֶמר ְיה)כד( ַוְיהִּ ּוָדה הֹוצִּ

ף: ָשרֵּ  ְותִּ

י ַהחֹ  י ָהָרה ַוּתֹאֶמר ַהֶכר ָנא ְלמִּ ֶלה לֹו ָאֹנכִּ יש ֲאֶשר אֵּ אֹמר ְלאִּ יָה לֵּ יא ָשְלָחה ֶאל ָחמִּ את ְוהִּ וא מּוצֵּ ֶתֶמת )כה( הִּ

ֶלה: ים ְוַהַמֶטה ָהאֵּ ילִּ  ְוַהְפתִּ

י  י כִּ ֶמנִּ ר ְיהּוָדה ַויֹאֶמר ָצְדָקה מִּ י ְולֹא ָיַסף עֹוד ְלַדְעָּתּה:)כו( ַוַיכֵּ ָלה ְבנִּ יָה ְלשֵּ ן לֹא ְנַתּתִּ  ַעל כֵּ

ְטָנּה: ים ְבבִּ נֵּה ְתאֹומִּ ְדָּתּה ְוהִּ ת לִּ י ְבעֵּ  )כז( ַוְיהִּ

אֹשָנה: אֹמר ֶזה ָיָצא רִּ י לֵּ ְקֹשר ַעל ָידֹו ָשנִּ ַקח ַהְמַיֶלֶדת ַוּתִּ ֶּתן ָיד ַוּתִּ ְדָּתּה ַויִּ י ְבלִּ  )כח( ַוְיהִּ

ְקָרא ְשמֹו ָפֶרץ:)כט(  יו ַוּתֹאֶמר ַמה ָפַרְצָּת ָעֶליָך ָפֶרץ ַויִּ נֵּה ָיָצא ָאחִּ יב ָידֹו ְוהִּ שִּ י ְכמֵּ  ַוְיהִּ

ְקָרא ְשמֹו ָזַרח: ס י ַויִּ יו ֲאֶשר ַעל ָידֹו ַהָשנִּ  )ל( ְוַאַחר ָיָצא ָאחִּ

 

  



 רות פרק א –רות ובועז 

ים י ְשֹפט ַהֹשְפטִּ ימֵּ י בִּ י ָבָניו )א( ַוְיהִּ ְשּתֹו ּוְשנֵּ י מֹוָאב הּוא ְואִּ ְשדֵּ ית ֶלֶחם ְיהּוָדה ָלגּור בִּ בֵּ יש מִּ י ָרָעב ָבָאֶרץ ַויֵֶּלְך אִּ  :ַוְיהִּ

ית ֶלֶחם ְיה בֵּ ים מִּ ְליֹון ֶאְפָרתִּ י ָבָניו ַמְחלֹון ְוכִּ ם ְשנֵּ י ְושֵּ ְשּתֹו ָנֳעמִּ ם אִּ יֶמֶלְך ְושֵּ יש ֱאלִּ ם ָהאִּ י מֹוָאב ּוָדה ַויָ )ב( ְושֵּ ֹבאּו ְשדֵּ

ְהיּו ָשם  :ַויִּ

י ָבֶניהָ  יא ּוְשנֵּ ר הִּ ָשאֵּ י ַוּתִּ יש ָנֳעמִּ יֶמֶלְך אִּ  :)ג( ַוָיָמת ֱאלִּ

ים ית רּות ַויְֵּשבּו ָשם ְכֶעֶשר ָשנִּ נִּ ם ַהשֵּ ם ָהַאַחת ָעְרָפה ְושֵּ יֹות שֵּ ים ֹמֲאבִּ ְשאּו ָלֶהם ָנשִּ  :)ד( ַויִּ

יָשּה)ה( ַוָימּותּו ַגם  אִּ ְשנֵּי ְיָלֶדיָה ּומֵּ ָשה מִּ ר ָהאִּ ָשאֵּ ְליֹון ַוּתִּ  :ְשנֵּיֶהם ַמְחלֹון ְוכִּ

 

 רות פרק ג

יַטב ָלְך: י ֲהלֹא ֲאַבֶקש ָלְך ָמנֹוַח ֲאֶשר יִּ ּתִּ י ֲחמֹוָתּה בִּ  )א( ַוּתֹאֶמר ָלּה ָנֳעמִּ

ית ֶאת ַנֲערֹותָ  ים ַהָלְיָלה:)ב( ְוַעָּתה ֲהלֹא ֹבַעז ֹמַדְעָּתנּו ֲאֶשר ָהיִּ נֵּה הּוא ֹזֶרה ֶאת ֹגֶרן ַהְשֹערִּ  יו הִּ

יש ַעד כַ  י ָלאִּ ָּוְדעִּ ְך וירדתי ְוָיַרְדְּת ַהֹגֶרן ַאל ּתִּ ְך ָעַליִּ ְמֹלַתיִּ ְשּתֹות:)ג( ְוָרַחְצְּת ָוַסְכְּת ְוַשְמְּת שמלתך שִּ  ֹּלתֹו ֶלֱאֹכל ְולִּ

י ְבָשְכבֹו ְוָיַדַעְּת ֶאת ַהָמק יהִּ ת ֲאֶשר )ד( וִּ יד ָלְך אֵּ ית ַמְרְגֹלָתיו ושכבתי ְוָשָכְבְּת ְוהּוא ַיגִּ לִּ ְשַכב ָשם ּוָבאת ְוגִּ ֹום ֲאֶשר יִּ

ין:  ַּתֲעשִּ

ַלי ֶאֱעֶשה: י אֵּ ֶליָה ֹכל ֲאֶשר ּתֹאְמרִּ  )ה( ַוּתֹאֶמר אֵּ

ַּוָּתה ֲחמֹוָתּה: ֶרד ַהֹגֶרן ַוַּתַעש ְכֹכל ֲאֶשר צִּ  )ו( ַוּתֵּ

 ֹ ְש )ז( ַוי ָמה ַוָּתבֹא ַבָלט ַוְּתַגל ַמְרְגֹלָתיו ַוּתִּ ה ָהֲערֵּ ְקצֵּ ְשַכב בִּ בֹו ַוָיבֹא לִּ יַטב לִּ ְשְּת ַויִּ  ָכב:אַכל ֹבַעז ַויֵּ

ָשה ֹשֶכֶבת ַמְרְגֹלָתיו: נֵּה אִּ ת ְוהִּ ָלפֵּ יש ַויִּ י ַהַלְיָלה ַוֶיֱחַרד ָהאִּ י ַבֲחצִּ  )ח( ַוְיהִּ

י אָ  ל ָאָּתה:)ט( ַויֹאֶמר מִּ י ֹגאֵּ י רּות ֲאָמֶתָך ּוָפַרְשָּת ְכָנֶפָך ַעל ֲאָמְתָך כִּ  ְּת ַוּתֹאֶמר ָאֹנכִּ

י ַהַבחּורִּ  י ֶלֶכת ַאֲחרֵּ ְלּתִּ אשֹון ְלבִּ ן ָהרִּ ְך ָהַאֲחרֹון מִּ יַטְבְּת ַחְסדֵּ י הֵּ ּתִּ יר:)י( ַויֹאֶמר ְברּוָכה ַאְּת ַלה' בִּ ם ָעשִּ ם ַדל ְואִּ  ים אִּ

ל ָאְּת:)יא( ְוַעָּתה  ֶשת ַחיִּ י אֵּ י כִּ ַע ָכל ַשַער ַעמִּ י יֹודֵּ י ֶאֱעֶשה ָלְך כִּ י ֹכל ֲאֶשר ּתֹאְמרִּ יְראִּ י ַאל ּתִּ ּתִּ  בִּ

 

הביא בשורה תכונה זו היא אשר תאפשר לו בבוא העת לועולמו של דוד כולל עולמות רחוקים ביותר, 

 . לאנושות כולה הגאולשל 

הניגוד לאור אלהים  מושרשת בקליפת עמון ומואב, בשביל שנשמתו של משיח היתה

ביחוד   הזה, שייך הוא דוקא בענף הנקבי  שבעממיות וגזעיות. והשורש   ההרגשי והפסיבי

עז וקשה מהצד הזכרי שבה, נמתק משום כך הענף כולו ויצא  שבקליפה זו, שהוא היותר

עמונית, הוא  של עמוני ולאונמצא שדוד עצמו, שעל ידו נתעוררה עוד פעם השאלה  מזוהמתו.

בפנימיותו, גרם להוראה זו של  בכח נשמתו. שאורו של משיח התגלה בה כבר בכל צביונו

 .1 עמונית מואבי ולא מואבית )ערפלי טוהר כ'( היתר, שיצאה מדרשת עמוני ולא

                                                           
 ערפלי טוהר כ' 1



האישה מגלמת את הצד של אופי הממלכה במובנה העמוק, ואי השתתפותה בחטא מצביעה על האומה 

. הרחקת הגברים כמוה כאמירה שהאומה אינה דחויה, ורק החטא כללותה שהיא אינה שייכת אלב

התבוננות זימנה מציאותו של דוד  –זו רוחנית מי שחידש עמדה  ההתנהגות של הגברים היא הנדחית.

 מחודשת בפרשיית המקרא.


