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ָר ִמי ִניר

ימי ְשׁפֹט ַהשּׁ ְֹפ ִטים":
"וַיְ ִהי ִבּ ֵ
אָרץ":
"וַיְ ִהי ָר ָעב ָבּ ֶ

)מגילת רות א' (1

אין כל תיעוד או רמז האמור לגלות ִבּ ְמ ִג ַלּת רוּת מתי התקיים ו/או בימיו
אָרץ )רות א'  = (1אך ללא ספק יש בחוסר
של מי מהשופטים היה = ָר ָעב ָבּ ֶ
תיעוד שכזה ממצא ציורי משמעותי .ניתן לכן לזקוף לזכות כותב
ידי ִל ָיּה ִבּ ְמ ִג ַלּת רוּת ְ -כּ ִספּוּר אַ ָגּ ָדה
המגילה את מימוש כוונתו לרקום ִ -א ִ
ַעל מוֹ ָצאוֹ ֶשׁל ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶל ְך .גם נכון להאמין כי ְשׁלֹמֹה ַה ֶמּ ֶל ְך הוא שכתב
מגילה זו ואכן ,בכוונה תחילה הגדיל את עצמת היופי שבסיפור כאשר
השאיר את תיעוד טווחי הזמן  -נעלם.
למרות זאת במגילה מתועד קשר היסטורי המחייב הצגת טווחי זמן של
ָדב
הוֹליד ֶאתַ -ע ִמּינ ָ
הוֹליד ֶאתָ -רם וְ ָרם ִ
הוֹליד ֶאתֶ -ח ְצרוֹן וְ ֶח ְצרוֹן ִ
תּוֹלדוֹת ָפּ ֶרץֶ :פּ ֶרץ ִ
מת" - :וְ ֵא ֶלּה ְ
ֱא ֶ
עוֹבד וְ ע ֵֹבד
הוֹליד ֶאתֵ -
הוֹליד ֶאת-בּ ַֹעז וּב ַֹעז ִ
וְשׂ ְלמוֹן ִ
הוֹליד ֶאתַ -שׂ ְל ָמה ַ
ַחשׁוֹן ִ
ַחשׁוֹן וְ נ ְ
הוֹליד ֶאת-נ ְ
ָדב ִ
וְ ַע ִמּינ ָ
הוֹליד ֶאת-יִ ָשׁי וְ יִ ַשׁי ִ
ִ
הוֹליד ֶאתָ -דּוִ ד") = :מגילת רות ד' .(22-18

ניתן לכן לשער את כוונת המחברְ ,שׁלֹמֹה ַה ֶמּ ֶל ְך  -לעודד את הקורא
להתמצא בעצמו בסדר הזמנים ולמצוא חפיפה היסטורית שתפרוש אור
על פרק ספרותי ציורי זה ,הנעלם = "וַיְ ִהי ָר ָעב ָבּאָ ֶרץ") :רות א'  .(1ואכן:
א.

אָרץ
ַשׁ ִחיתוּ ֶאת-יְ בוּל ָה ֶ
ַתּ ָעז יַדִ -מ ְדיָן") :שופטים ו' ) + (2שופטים ו' ַ " = (4ויּ ְ
= "ו ָ
הואיל ומתועד
ַחמוֹר":
וְשׂה וָשׁוֹר ו ֲ
ַשׁ ִאירוּ ִמ ְחיָה ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ֶ
בּוֹא ָך ַעזָּה וְ לֹא-י ְ
ַעדֲ -

אָרץ":
ב .ניתן אם-כן לתאם חפיפה של אותו תיעוד = "וַיְ ִהי ָר ָעב ָבּ ֶ
פרק ציורי זהה המתאר ימי רעב = "וַיִּ ַדּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמאֹד") :שופטים ו' .(6

)רות א'  ,(1עם

וְשׁם ְשׁנֵיָ -בנָיו ַמ ְחלוֹן
ֳמי ֵ
וְשׁם ִא ְשׁתּוֹ ָנע ִ
ימ ֶל ְך ֵ
והיה  -ואלה הם הימים בהם יצאו ֱ " -א ִל ֶ
הוּדה ַו ָיּבֹאוּ ְשׂ ֵדי-מוֹאָב וַיִּ ְהיוָּ -שׁם" = )מגילת רות א' ְ " = (4כּ ֶע ֶשׂר ָשׁנִ ים" =
וְ ִכ ְליוֹן ֶא ְפ ָר ִתיםִ --מ ֵבּית ֶל ֶחם יְ ָ
)מגילת רות א'  = (4יהיה:

ימ ֶל ְך וְ ָנע ִ
גֱ .א ִל ֶ
ֳמי = " ֶא ְפ ָר ִתים") :מגילת רות א'  = (2כנראה ,ממוצא ֶא ְפ ָרת אשתו של
ָכּ ֵלב ֶבּן-יְ ֻפנֶּה = )דב"הי א' ב' " = (19וַיִּ ַקּח-לוֹ ָכ ֵלב ֶאתֶ -א ְפ ָרת" שהייתה ,מסתבר ,משבט
ֶא ְפ ָריִ ם – וכנראה ,על שמה נקראה שכונת מגורי משפחת ָכּ ֵלב ְבּ ֵבית
ָל ֶחם = ֶא ְפ ָר ָתה )רות ד' .(11
דַ" .ויּ ָָמת ֱא ִל ֶימ ֶל ְך ִאישׁ ָנע ֳִמי") = :מגילת רות א' ִ = (3בּ ְשׂ ֵדי-מוֹאָב.
ֶיה ַמ ְחלוֹן וְ ִכ ְליוֹן נִ ְשׁאָרוּ ְכָּ 10-שׁנִ ים
וּשׁנֵי ָבנ ָ
ֳמי ְ
וכאמור = )מגילת רות א' ָ = (4נע ִ
ִבּ ְשׂ ֵדי-מוֹאָב.
ה .יעד ושם לבנים:
] ַמ ְחלוֹן[ = ]מפענח[ ="וְ ֵאין-ח ֶֹלה ִמ ֶכּם ָע ַלי וְ ג ֶֹלה ֶאת-אָזְ נִ י"):שמואל א' כב' .(8
] ִכּ ְליוֹן[ = ]מלא תקווה[ = ְבּ ִכ ְליוֹן ֵעי ַניִ ם.
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ירי לֹאָ -יבֹא") :דברים כג' = (4
ֲשׂ ִ
וּמוֹאָבי ִבּ ְק ַהל יְ הוָה גַּם דּוֹר ע ִ
ִ
ו .למרות האיסור = "לֹאָ -יבֹא ַעמּוֹנִ י
חל התר עפ"י תּוֹ ַרת מ ֶֹשׁה לקחת נשים צעירות ובתולות מבנות עמון
ומואב = "וְ כֹל ַה ַטּף ַבּנּ ִָשׁים ֲא ֶשׁר לֹא-י ְָדעוּ ִמ ְשׁ ַכּב ז ָָכרַ --ה ֲחיוּ ָל ֶכם") :במדבר לא'  .(18ואמנם,
מתוארים יחסי שכנות טובה בין בני שבט יהודה והמואבים .ולכן ,עפ"י
ֹא ִביּוֹתֵ --שׁם
ָשׁים מ ֲ
מ ְחלוֹן וְ ִכ ְליוֹן נשאו להם כחוק "נ ִ
החוק הנ"ל = )במדבר לא' ַ = (18
ָה ַ
אַחת ָע ְר ָפּה ֵוְשׁם ַה ֵשּׁנִ ית רוּת") = :מגילת רות א' .(2
ָע ְר ָפּה נִ ְשׂאָה ְ -ל ִכ ְליוֹן.
ֹא ִביָּה ֵא ֶשׁת ַמ ְחלוֹן"...
מ ְחלוֹן = )מגילת רות ד' " = (10וְ גַם ֶאת-רוּת ַהמּ ֲ
וְ אָ ֵכן ,רוּת נִ ְשׂאָה ְל ַ

ז .ואם-כך ,להלן יוצגו טווחי הזמן הכוללים את ַח ֵיּי ָדּוִ ד במבוסס על שני
מת לבניין ִמ ְק ָדּשׁ = I
תיעודים חופפים ובהם מתחזקת תעודה של ְז ָמן ֱא ֶ
] ַה ָמּקוֹם[=].[2
חפיפת טווחי זמן:

ָר ֶדּן = )במדבר כא' .(35-21
בשנת  1458-לפנה"ס = ִכּבּוּשׁ ִמ ִמּ ְז ַרח ַליּ ְ
א ֶמת[=] 441=[9שנה עד תחילת ִבּנְ ָין ִמ ְק ָדּשׁ .I
= סמל ] ֱ
ָ 441 +שׁנָה
בשנת  1017-לפנה"ס = ִבּנְ ָין ִמ ְק ָדּשׁ ) = Iמלכים א' ו' .(1

.1

הצהרתו של יִ ְפ ָתּח ַה ִגּ ְל ָע ִדי

= " ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ָשׁנָה") :שופטים יא' .(26

הצהרת יִ ְפ ָתּח ַה ִגּ ְל ָע ִדי = )שופטים יא'  = (26מחייבת למדוד משנת כיבוש
השטחים שממזרח לירדן ובכללם ארץ הגלעד ועד נצחונו על מלך בני-
עמון ,טווח זמן וסמלו ] ֱאמוּנָה[=]ָ 300=[3שׁנָה .תיעוד זה מתחבר ברצף
אל תיעודם של ַח ֵיּי ָדּוִ ד ואכן ,בחורף ְשׁ ַנת הִ 40 -ליְ ִציאַת ִמ ְצ ַריִ ם כבשו
בני-ישראל את השטחים שממזרח לירדן = )במדבר כא'  .(35-21יִ ְפ ָתּח לעג
למלך בני-עמון = " ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ָשׁנָה") :שופטים יא'  = (26וכך ,מידיעת טווח הזמן
הוכיח יִ ְפ ָתּח ִכּי ֱאל ִֹהים ְבּ ֶע ְזרוֹ וערער את בטחונו של המלך .כלומר,
יִ ְפ ָתּח ידע מה ערכו האסטרטגי של טווח זמן ועשה בו שימוש פסיכולוגי
מוצלח כדי לזכות בניצחון על המלך העמוני.
.2

תעודה של ְשׁלֹמֹה ַה ֶמּ ֶל ְך:
ֵמ ֶא ֶרץִ -מ ְצ ַריִ ם"):מלכים א' ו' .(1

אַר ַבּע ֵמאוֹת ָשׁנָה ְל ֵצאת ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָר ֵאל
= "וַיְ ִהי ִב ְשׁמוֹנִ ים ָשׁנָה וְ ְ

ָביא
ָתן ַהנּ ִ
בטווח זמן זה ,שמתעד ְשׁלֹמֹה ַה ֶמּ ֶל ְך  -תמך בוודאי נ ָ
לביסוסו של בניין ] ִמ ְק ָדּשׁ[=] ֱאמוּנָה[=] ֵשׁם ֱאל ִֹהים[=]ָ 480=[3שׁנָה
אַר ַבּע ֵמאוֹת ָשׁנָה") :מלכים א' ו' ְ .(1שׁלֹמֹה ַה ֶמּ ֶל ְך ידע
כמתועד = "וַיְ ִהי ִב ְשׁמוֹנִ ים ָשׁנָה וְ ְ
ָשׁר )יהושע י'  = (13שהוא יומן
את טווחי הזמן הכתובים = ַעלֵ -ס ֶפר ַהיּ ָ
לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית .יומן זה עודכן ונשמר ע"י הכהן הגדול ובו תועד  -מידי
יום = פּ ַֹעל ֱאל ִֹהים )תהלים סד'  = (10לטוב ולרע בתמורות הגורל של עם
ישראל.
מסגרת ִט ְו ֵחי ַה ְזּ ָמן:
בשנת  1497-לפנה"ס = ְי ִציאַת ִמ ְצ ַר ִים = )שמות יב' ְ = (40ז ָמן ֱא ֶמת.
ָ 1 +שׁנָה

= עד הקמת אוהל מועד = )שמות מ' .(2

ֵע = )במדבר יד' .(4
בשנת  1496-לפנה"ס = ֶמ ֶרד ָק ֵדשׁ ַבּ ְרנ ַ
ָ 38 +שׁנָה

= מסעות סבב דור המדבר בסיני = )דברים ב' .(14

ָר ֶדּן בחורף של שנת ה 40 -במדבר = )במדבר כא' .(35-21
בשנת  1458-לפנה"ס = ִכּבּוּשׁ ִמ ִמּ ְז ַרח ַליּ ְ
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ָ 300 +שׁנָה

= )שופטים יא'  = (26הצהרת יִ ְפ ָתּח = תתחבר ברצף אל תיעודם של ַח ֵיּי ָדּוִ ד:
בשנת  1457-לפנה"ס

הוֹשׁ ַע ָע ָבר ִעם ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ֶא ֶרץ ְכּ ָנ ָען.
יסן = )יהושע ד'  = (19יְ ֻ
= י' נִ ָ

הוֹשׁ ַע = עד ִ -סיוּם ִכּבּוּשׁ ְכּ ָנ ָען = )יהושע יד' .(10
= מלחמות יְ ֻ
ָ 6 +שׁ ִנים
הוֹשׁ ַע ָשׁ ַפט לבדו.
= )הצהרת יִ ְפ ָתּח מחייבת( = ָשׁלֹשׁ ָשׁנִ ים ...יְ ֻ
ָ 3 +שׁ ִנים
כּוּשׁן ִר ְשׁ ָע ַתיִ ם העביד ֶאת ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָר ֵאל.
משנת  1448-לפנה"ס = )שופטים ג' ַ = (8
יאל ֶבּןְ -קנַז = )שופטים א' .(13
הוֹשׁ ַע ָשׁ ַפט ִעם ָע ְתנִ ֵ
= )יהושע טו'  = (17יְ ֻ
כּוּשׁן ִר ְשׁ ָע ַתיִ ם ְשׁמֹנֶה ָשׁנִ ים":
ַע ְבדוֶּ ...אתַ -
= )שופטים ג' ַ " = (8ויּ ַ
ָ 8 +שׁ ִנים
כּוּשׁן ִר ְשׁ ָע ַתיִ ם.
יאל ֶבּןְ -קנַז הכניע ֶאת ַ
בשנת  1440-לפנה"ס = )שופטים ג' ָ = (8ע ְתנִ ֵ
ָ 40 +שׁנָה
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה":
אָרץ ְ
ַתּ ְשׁקֹט ָה ֶ
= )שופטים ג' " = (11ו ִ
יאל ֶבּןְ -קנַז":
ָמת ָע ְתנִ ֵ
בשנת  1400-לפנה"ס = )שופטים ג' ַ " = (11ויּ ָ
ַע ְבדוֶּ ..אתֶ -ע ְגלוֹןְ ..שׁמוֹנֶה ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה":
= )שופטים ג' ַ " = (14ויּ ַ
ָ 18 +שׁנָה
ֵרא ֶבּןַ -היְ ִמינִ י":
יע ֶאתֵ -אהוּד ֶבּן-גּ ָ
מוֹשׁ ַ
ָקםִ ..
בשנת  1382-לפנה"ס = )שופטים ג' ַ " = (15ויּ ֶ
אָרץ ְשׁמוֹנִ ים ָשׁנָה":
ַתּ ְשׁקֹט ָה ֶ
= )שופטים ג' " = (30ו ִ
ָ 80 +שׁנָה
?בשנת  1302-לפנה"ס = )שופטים ג' ָ = (31שׁ ַפט ַשׁ ְמ ַגּר ֶבּןֲ -ענָת וְ זוֹ ְשׁ ַנת הוּ ֶל ֶדת בּ ַֹעז:
הוֹליד ֶאת-בּ ַֹעז") :רות ד'
ענָת = " ַשׂ ְלמוֹן ִ
ימי ַשׁ ְמגַּר ֶבּןֲ -
נראה כיִ :בּ ֵ
וּדה
) = (21דב"הי א' ב'  = (11וְ ִאם = )במדבר א'  = (7נְ ִשׂיא ֶשׁ ֶבט יְ ה ָ

ָדב ,נִ ְכ ָנס ְל ֶא ֶרץ ְכּ ָנ ָען
ַחשׁוֹן ֶבּןַ -ע ִמּינ ָ
ִבּיְ ִציאַת ִמ ְצ ַריִ ם נ ְ
הוֹליד ֶבּן ָ 106שׁנָהְ ,בּ ֵביתֶ -ל ֶחם ֶאת ַשׂ ְל ָמה ) ַשׂ ְל ָמא(
וְ ִ
הוֹליד ֶאת-בּ ַֹעז
ִ
ַבּיִּ ְק ָההּ ...יתקבל כי ַשׂ ְל ָמה ) ַשׂ ְלמוֹן(
ַבּיִּ ְק ָההֶּ ,בּן ָ 108שׁנָה = ְבּ ֵביתֶ -ל ֶחם.
ָ 20 +שׁנָה
כּוֹכב ַי ֲעקֹב
**האלי = ָ
)במדבר כד' = (17

יס ָרא ָל ַחצוּ ֶאתְ -בּנֵי
ַען ..וְ ַשׂרְ -צ ָבאוֹ ִס ְ
ָבין ֶמ ֶל ְךְ -כּנ ַ
= )שופטים ד'  = (3י ִ
ימי ַשׁ ְמגַּר ֶבּןֲ -ענָת.
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה = כנראה כבר ִבּ ֵ

ַתּ ֶל ְך ִעםָ -בּ ָרק") = :שופטים ה' = (20
בוֹרה ו ֵ
ַתּ ָקם ְדּ ָ
בשנת ** 1282-לפנה"ס = )שופטים ד' " = (9ו ָ
יס ָרא":
כּוֹכב ַי ֲעקֹב = "נִ ְל ֲחמוּ ִעם ִס ְ
לּוֹתם" = ** ָ
כּוֹכ ִבים ִמ ְמּ ִס ָ
" ַה ָ

ָ 40 +שׁנָה
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה":
ַתּ ְשׁקֹט ָהאָ ֶרץ ְ
= )שופטים ה' " = (31ו ִ
ַתּ ָעז יַדִ -מ ְדיָן ַעל-יִ ְשׂ ָר ֵאל":
משנת  1242-לפנה"ס = )שופטים ו' " = (2ו ָ
= )שופטים ו' " = (6וַיִּ ַדּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמאֹד":
ימי ְשׁפֹט ַהשּׁ ְֹפ ִטים":
אָרץ" = " ִבּ ֵ
= )רות א' " = (1וַיְ ִהי ָר ָעב ָבּ ֶ

ָ 7 +שׁ ִנים

ֳמי ִבּ ְשׂ ֵדי-מוֹאָב..
= )שופטים ו' ֶ " = (1שׁ ַבע ָשׁנִ ים") = :רות א' ָ = (4נע ִ

ָ 3 +שׁ ִנים

נצחונו של ִגּ ְדעוֹן על מדין ועמלק ,החזיר את מסלול החיים
בישראל לקדמותו.
ֳמי ִבּ ְשׂ ֵדי-מוֹאָב" = )רות א' .(4
= " ָנע ִ

בשנת  1235-לפנה"ס = )שופטים ז' ַ " = (13ו ָיּבֹא ִג ְדעוֹן--וְ ִהנֵּהִ -איש ְמ ַס ֵפּר ְל ֵר ֵעהוּ ֲחלוֹם
ֹאמר ִהנֵּה ֲחלוֹם ָח ַל ְמ ִתּי וְ ִהנֵּה ְצ ִליל = ]סכין[ = ֶל ֶחם ְשׂע ִֹרים
ַויּ ֶ
ִמ ְת ַה ֵפּ ְך ְבּ ַמ ֲחנֵה ִמ ְדיָן" :סמל = ִמ ְת ַה ֵפּ ְך:

ֳמי..
בשנת  1232-לפנה"ס = מלאו ְ -כּ ֶע ֶשׂר ָשׁנִ ים ִבּ ְשׂ ֵדי-מוֹאָב = )רות א'  = (4וְ ָנע ִ
מצאה את עצמה כאלמנה  -השכולה גם משני בניה.
וּדה וביחד עם
ֳמי לחזור לביתה ִבּיְ ה ָ
ביגונה החליטה ָנע ִ
וֹאל
ֹא ִביָּה הגיעו ְל ֵביתֶ -ל ֶחם ושם ַהגּ ֵ
כלתה רוּת ַהמּ ֲ
ַחשׁוֹן) = .מגילת רות ד'  (10וְ גַם
כחוק היה בּ ַֹעזֶ -בּןַ -שׂ ְלמוֹןֶ -בּן-נ ְ
ַח ָלתוֹ":
יתי ִלי ְל ִא ָשּׁה ְל ָה ִקים ֵשׁםַ -ה ֵמּת ַעל-נ ֲ
ֹא ִביָּה ֵא ֶשׁת ַמ ְחלוֹן ָקנִ ִ
ֶאת-רוּת ַהמּ ֲ

ָ 1 +שׁנָה
עוֹבד = בּ ַֹעז ֶבּן ָ 71שׁנָה.
הוֹליד בּ ַֹעז ֶאתֵ -
בשנת  1231-לפנה"ס = ִ

הוֹליד ֶאת-
עוֹבד וְ ע ֵֹבד ִ
ֹא ִביָּה ילדה אם-כן את = ֵ
רוּת ַהמּ ֲ
הוֹליד ֶאתָ -דּוִ ד = )מגילת רות ד'  . (22כלומר ,למרות
יִ ָשׁי וְ יִ ַשׁי ִ
היותה מֹ ֲא ִביָּה ,ילדה עפ"י = )במדבר לא'  = (18חוק תּוֹ ַרת
מ ֶֹשׁה ֶ -בּן ָז ָכר יְ הוּ ִדי ָ -סבוֹ ֶשׁל ָדּוִ ד ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל.
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ָ 36 +שׁנָה

ימי ִג ְדעוֹן":
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ִבּ ֵ
אָרץ ְ
ַתּ ְשׁקֹט ָה ֶ
= )שופטים ח' " = (28ו ִ

= ַהשּׁ ְֹפ ִטים:
ָ 38 +שׁנָה
ימ ֶל ְך ֶבּןִ -ג ְדעוֹן ָמ ַל ְך ָ 3
ֲא ִב ֶ
שׁנִ ים = )שופטים ט' (22
שׁנָה = )שופטים י' (2
תּוֹלע ֶבּן-פּוּאָה ָשׁ ַפט ָ 23
ָ
שׁנָה = )שופטים י' (3
ָאיר ַה ִגּ ְל ָע ִדי ָשׁ ַפט ָ 22
יִ
שפטו תוך חפיפת זמנים = עד ימי יִ ְפ ָתּח.
בשנת  1158-לפנה"ס = ָ 300שׁנָה ַל ִכּבּוּשׁ ִמ ִמּ ְז ַרח ַליּ ְָר ֶדּן = ניצחון יִ ְפ ָתּח על בני-עמון = )שופטים יא' .(33-32
ָ 4 +שׁ ִנים
עוֹבד ֶבּן ָ 77שׁנָה.
הוֹליד ֶאת-יִ ָשׁי" = :כלומר ,בימיו של יִ ְפ ָתּח היה ֵ
בשנת  1154-לפנה"ס = "וְ ע ֵֹבד ִ
ָ 2 +שׁ ִנים

בשנת  1152-לפנה"ס = וַיִּ ְשׁפֹּט יִ ְפ ָתּח = ָ 6שׁנִ ים = "ַויּ ָָמת וַיִּ ָקּ ֵבר ְבּ ָע ֵרי ִג ְל ָעד") = :שופטים יב' .(7
אַח ָריו  -רצף טווחי הזמן מודגש.
וַיִּ ְשׁפֹּט ֲ

אַח ָריוִ ...א ְב ָצן ִמ ֵבּית ָל ֶחםֶ ..שׁ ַבע ָשׁנִ ים) = :שופטים יב' .(9-8
= וַיִּ ְשׁפֹּט ֲ
ָ 7 +שׁ ִנים
אַח ָריוֵ ...אילוֹן ַה ְזּבוּלֹנִ יֶ ..ע ֶשׂר ָשׁנִ ים) = :שופטים יב' .(11
= וַיִּ ְשׁפֹּט ֲ
ָ 10 +שׁ ִנים
אַח ָריוַ ...ע ְבדּוֹן ֶבּןִ -ה ֵלּלְ ..שׁמֹנֶה ָשׁנִ ים) = :שופטים יב' .(14-13
= וַיִּ ְשׁפֹּט ֲ
ָ 8 +שׁ ִנים
בשנת  1127-לפנה"ס = ֵע ִלי ַהכּ ֵֹהן השתלט על אביו  -הכהן הגדול ֲא ִחטוּב
ֵע ִלי כיהן באוהל מועד וגם ָ -שׁ ַפט ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ָ 40שׁנָה = )שמואל א' ד' .(18
ָ 36 +שׁנָה
א ֶמת = )שמואל ב' ה' .(4
הוֹליד ֶאתָ -דּוִ ד") :מגילת רות ד' ְ = (22ז ָמן ֱ
בשנת  1091-לפנה"ס = "וְ יִ ַשׁי ִ
הוֹליד ֶאתָ -דּוִ ד.
ימי ֵע ִלי ַהכּ ֵֹהן = יִ ָשׁי ֶבּן ָ 63שׁנָה ִ
ִבּ ֵ
ָ 4 +שׁ ִנים

= ֵע ִלי ָשׁ ַפט ָ 40שׁנָה = ]ָ 36שׁנָה ָ 4+שׁנִ ים[.

בשנת  1087-לפנה"ס = ָה ֶא ֶבן ָה ֵעזֶר) :שמואל א' ד'  = (1פלשתים הנחילו מפלה גדולה לישראל.
בקרב נפלו לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית = )שמואל א' ד'  = (17בשבי פלשתים .באותו יום
וּפינְ ָחס.
כדבר הנבואה ,מתו ֵ -ע ִלי ַהכּ ֵֹהן ושני בניו ָח ְפנִ י ִ
פלשתים החזירו את לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית = )שמואל א' ו'  = (1כעבור ֳ 7ח ָד ִשׁים.
ָ 20 +שׁנָה
וּב ֵעת ַה ִהיא
מוּאל = )שופטים יד' ָ " = (5-4
= "וַיִּ ְהיוּ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה") = :שמואל א' ז' ָ = (2שׁ ַפט ְשׁ ֵ
ֵרד ִשׁ ְמשׁוֹן"ָ "...שׁ ַפט ֶאת-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה" )טז' .(31
ְפּ ִל ְשׁ ִתּים מ ְֹשׁ ִלים ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֶ
מוּאל –
בשנת  1067-לפנה"ס = ֶא ֶבן ָה ָעזֶר )שמואל א' ז'  = (12שהציב ְשׁ ֵ

וּך ִהי ְסטוֹ ִרי על פלשתים.
יסק לזכר נִ ָצּחוֹן ִהפּ ְ
וֹבּ ִל ְ
ָהא ֵ
מוּאל.
ָ 3 +שׁ ִנים = )נובע מתיעוד ַח ֵיּי ָדּוִ ד( = ָשׁלֹשׁ ָשׁנִ ים ...עדיין ָשׁ ַפט ְשׁ ֵ
וּשׁ ֵתּי ָשׁנִ יםָ ..מ ַל ְך ָשׁאוּל" :נראה כי מלך עוד כמה ֳח ָד ִשׁים.
שׁ ִנים = )שמואל א' יג' ְ " = (1
ָ 2+
ָ 1 +שׁנָה = ֳ 6ח ָד ִשׁים עדֳ 6 + ...ח ָד ִשׁים למלכות ָדּוִ ד ְבּ ֶח ְברוֹן = )שמואל ב' ה' .(5
ָ 40 +
ירוּשׁ ַלִם":
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָהָ ..מ ַל ְך ָדּוִ ד ְבּ ֶח ְברוֹן וּ ִב ָ
שׁנָה = )מלכים א' ב' ְ " = (11
יעית:
ָ 4 +שׁ ִנים = )מלכים א' ו'  = (1תחילת ִבּנְ ָין ִמ ְק ָדּשׁ ַ = Iבּ ָשּׁנָה ָה ְר ִב ִ

ָ 50 +שׁנָה
אַר ַבּע ֵמאוֹת ָשׁנָה ְל ֵצאת ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץִ -מ ְצ ַריִ ם":
בשנת  1017-לפנה"ס = החל ִבּנְ ָין ִמ ְק ָדּשׁ " = Iוַיְ ִהי ִב ְשׁמוֹנִ ים ָשׁנָה וְ ְ
)מלכים א' ו' " = (1וַיִּ ֶבן ַה ַבּיִ ת ַליהוָה":

ָשׁר ,בנה
ְשׁלֹמֹה ַה ֶמּ ֶל ְך אשר ידע את טווחי הזמן הכתובים ַעלֵ -ס ֶפר ַהיּ ָ
באמות מידה ִ -בּ ְז ָמן ֱא ֶמת ִ -מ ְק ָדּשׁ ַ Iליהוָה .ואכן ,כל מבקש ֱאמוּנָה
קיבל תשובה בסמל ] ַה ָמּקוֹם[=]ְ ]=[2בּ ָר ָכה[.
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מכל האמור לעילַ ] :ה ָבּ ִאים[=]ֶ ]=[4נ ַצח[ מוכיחים כתעודה ,כי מעמדו
ֵצח יִ ְשׂ ָר ֵאל ומכל אישה ,גם אם
של זרע האב קובע את השייכות אל נ ַ
היא מֹ ֲא ִביָּה .לכןְ ,שׁלֹמֹה ככותב המגילה אינו מטיל ספק בזכותם של
וּכ ֵלאָה
ית ָך ְכּ ָר ֵחל ְ
ֹא ִביָּה לקבל ברכה = "יִ ֵתּן יְ הוָה ֶאתָ -ה ִא ָשּׁה ַה ָבּאָה ֶאלֵ -בּ ֶ
בּ ַֹעז וְ רוּת ַהמּ ֲ
יהם ֶאתֵ -בּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַוע ֵ
ֲא ֶשׁר ָבּנוּ ְשׁ ֵתּ ֶ
ֲשׂהַ -חיִ ל ְבּ ֶא ְפ ָר ָתה) :רות ד' .(11
מעמדה של רוּת חופף בברכה זו למעמד נְ שׁוֹת ַי ֲעקֹב והלא ַי ֲעקֹב נשא
את ֵלאָה כאשר היה ֶבּן ָ 78
וּק ָראֵ -שׁם ְבּ ֵבית
שׁנָה .לכן בא ההמשך לברכה = " ְ
ָל ֶחם") :רות ד'  = (11וכדי למנוע כל ספק לגבי מעמדה של רוּת באה הברכה =
ֲרה ַהזֹּאת") :רות ד'
ֶרע ֲא ֶשׁר יִ ֵתּן יְ הוָה ְל ָך ִמןַ -ה ַנּע ָ
יהוּדהִ --מןַ -הזּ ַ
ָל ָדה ָת ָמר ִל ָ
ית ָך ְכּ ֵבית ֶפּ ֶרץ ֲא ֶשׁר-י ְ
יהי ֵב ְ
"וִ ִ
 (12והגימטריה ] ְז ָמן[=]ֶ ]=[7ז ַרע[=] ֵשׁם[  -מוכיחה את קיומו של הנצח.
ימ ֶל ְך ,ראויה הייתה לגואל ] ָי ָבם[.
ֹא ִביָּה בנאמנותה למשפחת ֱא ִל ֶ
רוּת ַהמּ ֲ
ובכך ,מהווה היא דוגמא היסטורית למעמדה של האישה בבניין התא
המשפחתי .ואמנם ,נקבע גורלה של רוּת כאישה אשר ]נִ ְצ ָחה[ = ] ָדּ ָמה[
ֵצח יִ ְשׂ ָר ֵאל[=] ֶצ ֶדק[=].[5
שלה נקלט מאהבתה ,בזרע ]נ ַ
ֹא ִביָּה
דעת ההלכה היהודית מחויבת לקיום טקס הגיור של רוּת ַהמּ ֲ
מעצם החשש שמא יתקבל כי ] -מי הוא מואבי[ = ]בן האישה[ = ]שהוא
אָבי ָדּוִ ד[ ואז תפארת ֵבּית ָדּוִ ד תהיה מוטלת בספק .לכן
עובד אבי ישי ִ
ֹא ִביָּה .את השינויים
דמותה של הגיורת הקלאסית היא רוּת ַהמּ ֲ
שהתקבלו במשך השנים בחוק הגיור ,עפ"י תורת ההלכה ,יש לראות
כמוצדקים ולו כדי להסיר חשש מלבם של המדקדקים .אולםֶ ,ז ַרע
ֵצח יִ ְשׂ ָר ֵאל ויתקיים מדור לדור עד עולמי עולמים
ַה ָבּ ִאים המתקיים ְבּנ ַ
בעם היהודי ,אינו נשמר מפני התבוללות רק בזכות חוקי תורת ההלכה.
למעשה ללא נאמנותה של האישה לגורל שם משפחת בעלה אין כל
וודאות כי אכן תישא היא ברחמה את זרעו .לכן ,דבקותה של רוּת
ֹא ִביָּה במשפחת בעלה ,מחזקת ֱאמוּנָה וראויה היא להזדהות בין
ַהמּ ֲ
נשים בישראל .חוקת ההלכה העבירה את מוצאו הלאומי של היהודי,
מזרעו של הבעל ,אל מוצא רחמה של האישה .חוק זה מחזק את
ההנחה כי קשר האמת עם הנצח אינו מתחיל אלא בתחיית המתים.
אמונה זו שמקורה במצרים ובבל ואין מקומה בתורת מ ֶֹשׁה ,מצאה לה
מקום בהיסטוריה של עם ישראל בתקופת הגלות ועצמת המחויבות
כלפיה אינה מאפשרת לתורת ההלכה לפסוק תשובה ברורה לשאלה:
ִמי-הוּא יְ הוּ ִדי?
ֵצח יִ ְשׂ ָר ֵאל ,לא הביע כל צורך לבצע
יוֹסף ,אשר לו זכות לקיום נ ַ
דווקא ֵ
יוֹסף לא
אָסנַת )בראשית מא'  .(45כלומר ,מטרת ֵ
גיור של אשתו המצרית = ְ
הייתה לשמר את הנצח מתוך אמונה בתחיית המתים .הוא ,למרות
שחנט את ַי ֲעקֹב אביו וקבר אותו בנוהל וטקס מצרי קדום במערת
המכפלה ,ידע ֶאת ָה ֱא ֶמת :המתים לא יקומו לתחייה .ואכן חיי משך
רצף ] ַה ָבּ ִאים[=] ֶנ ַצח[ נברא עם ]רוּ ַח[=] ְז ָמן[=]ֶ ]=[7ז ַרע[=] ֵשׁם[.
ַה ָבּ ִאים שנולדו ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ֶזּ ַרע יְ ה ָ
וּדה במשך = )שמות יב' ָ 430 = (40שׁנָהֵ ,הם:
ֶ .1פּ ֶרץ
ֶ .2ח ְצרוֹן
ָ .3רם
ָדב
ַ .4ע ִמּינ ָ
ַחשׁוֹן
 .5נ ְ
חמישה אלה נולדו בסגולת ַהיִּ ְק ָההּ כי מתחייב מקום ]בואם[=]לידתם[
שׁנָה = )שמות יב' .(40
של ַה ָבּ ִאים הנ"ל במצרים לחפיפה על-פני ָ 430
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ואלה טווחי הזמן המשוערים להולדתם:
בשנת  1927-לפנה"ס = ַי ֲעקֹב

בגיל ָ 130שׁנָה ָי ָרד ְל ִמ ְצ ַריִ ם ְז ָמן ֱא ֶמת = )בראשית מז' .(9

וּדה
בשנת  1920-לפנה"ס = יְ ה ָ
ֶפּ ֶרץ
ֶח ְצרוֹן
ָרם
ָדב
ַע ִמּינ ָ
ַחשׁוֹן
בשנת  1497-לפנה"ס = נ ְ

הוֹליד ֶאת ֶפּ ֶרץ
ִ
בגיל ָ 55שׁנָה
הוֹליד ֶאת ֶח ְצרוֹן
ִ
בגיל ָ 70שׁנָה
הוֹליד ֶאת ָרם
ִ
בגיל ָ 110שׁנָה
ָדב.
הוֹליד ֶאת ַע ִמּינ ָ
ִ
בגיל ָ 110שׁנָה
ַחשׁוֹן.
הוֹליד ֶאת נ ְ
ִ
בגיל ָ 114שׁנָה
וּדה = )במדבר ב' ִ = (3בּיְ ִציאַת ִמ ְצ ַריִ ם.
בגיל ָ 19שׁנָה  -נְ ִשׂיא ֶשׁ ֶבט יְ ה ָ

ָ 7 +שׁ ִנים

= ]פרץ ראשון בין תאומים[
= ]נולד בחצר מלכות[
= ]עם מכובד[

ואלה טווחי הזמן המשוערים של ַה ָבּ ִאים אשר נולדו ִמ ֶזּ ַרע ֵלוִ י ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֵהם:
בשנת  1922-לפנה"ס = ֵלוִ י
בשנת  1841-לפנה"ס = ֵלוִ י
ֵלוִ י
ְק ָהת
ַע ְמ ָרם
בשנת  1577-לפנה"ס = ַע ְמ ָרם

ֵרשׁוֹן
הוֹליד ֶאת גּ ְ
ִ
בגיל ָ 54שׁנָה
הוֹליד ֶאת ְק ָהת
ִ
בגיל ָ 135שׁנָה
הוֹליד ֶאת ְמ ָר ִרי
ִ
בגיל ָ 137שׁנָה

= ]מר המות של ֵלוִ י[

הוֹליד ֶאת ַע ְמ ָרם
ִ
בגיל ָ 129שׁנָה

= ]עם מכובד[

= ]הגר הראשון ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם[
= ] ַבּיִּ ְק ָההּ[=]באריכות ימים[

אַהרֹן
הוֹליד ֶאת ֲ
ִ
בגיל ָ 132שׁנָה
הוֹליד ֶאת מ ֶֹשׁה = " ְז ָמן ֱא ֶמת".
ִ
בגיל  135שנה

תופעה זו של יכולת להוליד ] ַבּיִּ ְק ָההּ[=]באריכות ימים[ אמנם מופלאה
ומיוחדת ,אולם היא חלק בלתי נפרד מקיומה של שושלת קהתים בני
אדם  Iמאריכי הימים בתקופת המקרא .התופעה רק מוכיחה את רמת
סגולותיהם של ַה ָבּ ִאים ומצדיקה את בחירתו של הבורא ואת שיקוליו
ימ ֵצא ָל ֵהם...
ָמ ַתי ְל ִה ָ
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