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  .9הבאים             רי ִניִמָר
 

   ": ִּביֵמי ְׁשפֹט ַהּׁשְֹפִטיםַוְיִהי"  
 )1' מגילת רות א(  ": ָרָעב ָּבָאֶרץַוְיִהי"

 
 

או /והתקיים מתי  "רּות תַּלִגְמִּב "ותגלאו רמז האמור ל עודית  כלאין
ש אך ללא ספק י = )1' רות א( ":ָרָעב ָּבָאֶרץ"=   היהבימיו של מי מהשופטים

ניתן לכן לזקוף לזכות כותב . בחוסר תיעוד שכזה ממצא ציורי משמעותי
 רּוּפִסְּכ" -" רּות תַּלִגְמִּב הָּיִליִדיִא" -המגילה את מימוש כוונתו לרקום 

 "ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה" האמין כינכון לגם . " ַהֶּמֶלְךָּדִוד לֶׁש ֹואָצֹומ ַעל הָדָּגַא
ה תחילה הגדיל את עצמת היופי כוונב, ואכן ה זוכתב מגילהוא ש

 .  נעלם-  הזמןיטווחתיעוד   אתרישא כאשר השבסיפור
 

למרות זאת במגילה מתועד קשר היסטורי המחייב הצגת טווחי זמן של 
- ֶאתהֹוִליד ְוֶחְצרֹוןֶחְצרֹון - ֶּפֶרץ הֹוִליד ֶאת: ּתֹוְלדֹות ָּפֶרץְוֵאֶּלה" - :תֶמֱא

ַנְחׁשֹון ְוַנְחׁשֹון הֹוִליד - ֶאתהֹוִליד ְוַעִּמיָנָדבָדב ַעִּמיָנ-ָרם ְוָרם הֹוִליד ֶאת
 הֹוִליד ְועֵֹבד עֹוֵבד-ּבַֹעז ּובַֹעז הֹוִליד ֶאת- הֹוִליד ֶאתְוַׂשְלמֹוןַׂשְלָמה -ֶאת
 .)18-22' דמגילת רות (= ": ָּדִוד-ִיָׁשי ְוִיַׁשי הֹוִליד ֶאת-ֶאת

 
לעודד את הקורא  -" ֶלְךַהֶּמ ְׁשלֹמֹה", ניתן לכן לשער את כוונת המחבר

להתמצא בעצמו בסדר הזמנים ולמצוא חפיפה היסטורית שתפרוש אור 
 :ואכן. )1' רות א( ": ָרָעב ָּבָאֶרץ ַוְיִהי"= הנעלם , על פרק ספרותי ציורי זה

 
 ַוַּיְׁשִחיתּו"=  )4' שופטים ו (+) 2' שופטים ו( ":ִמְדָין- ַידַוָּתָעז" = הואיל ומתועד     .א

 ְּבִיְׂשָרֵאל ְוֶׂשה ָוׁשֹור ִמְחָיהַיְׁשִאירּו -ּבֹוֲאָך ַעָּזה ְולֹא-ְיבּול ָהָאֶרץ ַעד-תֶא
  ":ַוֲחמֹור

 
, )1' רות א( ": ָרָעב ָּבָאֶרץַוְיִהי"=  של אותו תיעוד כן לתאם חפיפה-ניתן אם .ב

  .)6' ושופטים (":  ִיְׂשָרֵאל ְמאֹדַוִּיַּדל"=   רעבימיעם פרק ציורי זהה המתאר 

 
 ְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו ָנֳעִמי ְוֵׁשם ֱאִליֶמֶלְך" -ו יצא ואלה הם הימים בהם -והיה  

 מֹוָאב- ְׂשֵדיַוָּיבֹאּו ִמֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה--ֶאְפָרִתיםָבָניו ַמְחלֹון ְוִכְליֹון -ְׁשֵני
  :יהיה = )4' מגילת רות א= ( " ָׁשִניםְּכֶעֶׂשר" ) =4' מגילת רות א= (" ָׁשם-ַוִּיְהיּו

 
 "תֶאְפָר"ממוצא , נראה כ) =2' מגילת רות א( ":ֶאְפָרִתים" = " ְוָנֳעִמיֱאִליֶמֶלְך" .ג

 "ֶאְפָרת-לֹו ָכֵלב ֶאת-ַוִּיַּקח" ) =19' ב' הי א"דב= ( "ְיֻפֶּנה- ֶּבןָּכֵלב"אשתו של 
על שמה נקראה שכונת ,  וכנראה� "םֶאְפָרִי" משבט ,מסתבר, שהייתה

 .)11' רות ד(: "ֶאְפָרָתה" =" ְּבֵבית ָלֶחם ָּכֵלב"מגורי משפחת 
 

  . מֹוָאב-ִּבְׂשֵדי = )3' מגילת רות א= ( ": ֱאִליֶמֶלְך ִאיׁש ָנֳעִמיַוָּיָמת" .ד

 
 ָׁשִנים 10-ְּכ ּורָאְׁשִנ ּוְׁשֵני ָבֶניָה ַמְחלֹון ְוִכְליֹון ָנֳעִמי  =)4' מגילת רות א= (וכאמור 
 .מֹוָאב-ִּבְׂשֵדי

 
 :יעד ושם לבנים .ה

  . )8' כב' שמואל א(":ָאְזִני-חֶֹלה ִמֶּכם ָעַלי ְוגֶֹלה ֶאת-ְוֵאין"=] מפענח[=  ]ַמְחלֹון[ 
 . םִיַניֵע ִכְליֹוןְּב = ]מלא תקווה[= ] ְליֹוןִּכ[

 
ַּגם ּדֹור ֲעִׂשיִרי  ָיבֹא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ִּבְקַהל ְיהָוה-לֹא"= למרות האיסור  .ו

לקחת נשים צעירות  מֶֹׁשה תַרּתֹוי " חל התר עפ) =4' דברים כג( ":ָיבֹא-לֹא
ָיְדעּו ִמְׁשַּכב - ַהַּטף ַּבָּנִׁשים ֲאֶׁשר לֹאְוכֹל" = ובתולות מבנות עמון ומואב

 . )18' במדבר לא( ":ַהֲחיּו ָלֶכם--ָזָכר
 

 .המואבים ו בני שבט יהודהביןשכנות טובה מתוארים יחסי , ואמנם
נשאו להם כחוק " ַמְחלֹון ְוִכְליֹון") =18' במדבר לא= ( ל"הנ וקחהי "עפ, ולכן

 . )2' מגילת רות א= (": רּותֵׁשם ָהַאַחת ָעְרָּפה ְוֵׁשם ַהֵּׁשִנית --ָנִׁשים מֲֹאִבּיֹות"
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 .ְלִכְליֹון -ה ִנְׂשָא" ָעְרָּפה"
ּות ַהּמֲֹאִבָּיה ר- ֶאתְוַגם" ) =10' דמגילת רות = ( ְלַמְחלֹוןה ִנְׂשָא" רּות", ןֵכָאְו

 ": ַנֲחָלתֹו-ַהֵּמת ַעל-ֵׁשםֵאֶׁשת ַמְחלֹון ָקִניִתי ִלי ְלִאָּׁשה ְלָהִקים 
 

במבוסס על ": ָּדִוד יֵּיַח"להלן יוצגו טווחי הזמן הכוללים את , כך-ואם .ז
 לבניין "תֶמֱאָמן ְז"  של תעודהתחזקתמובהם ני תיעודים חופפים ש
  .]2]=[םֹוקָּמַה [= I ׁשָּדְקִמ

 
 

       : חפיפת טווחי זמן
  .)21-35' כא במדבר ( =ןֶּדָּיְרַל ִמִּמְזַרח ּוׁשּבִּכ  =ס " לפנה1458-שנת ב

 .I ׁשָּדְקן ִמָיְנִּב עד תחילת  שנה441]=9]=[תֶמֱא[ סמל =       ָׁשָנה 441      + 
 .)1' ו' מלכים א= (I  ׁשָּדְקן ִמָיְנִּב = ס " לפנה1017-בשנת 

 
 
 .)26' שופטים יא( ": ֵמאֹות ָׁשָנהְׁשלֹׁש "= ": ַהִּגְלָעִדיִיְפָּתח"  שלתוהצהר .1

 
 למדוד משנת כיבוש ת מחייב =)26' שופטים יא(=  " ַהִּגְלָעִדיִיְפָּתח" הצהרת

-השטחים שממזרח לירדן ובכללם ארץ הגלעד ועד נצחונו על מלך בני
מתחבר ברצף  תיעוד זה . ָׁשָנה300]=3]=[ָנהמּוֱא[ וסמל וטווח זמן, עמון

 "ַאת ִמְצַרִיםיִצְיִל 40 - התַנְׁש"בחורף , אכןו": ָּדִוד יֵּיַח "אל תיעודם של
 . )21-35' כא במדבר (= השטחים שממזרח לירדן ישראל את-כבשו בני

  
, וכך = )26' שופטים יא(":  ֵמאֹות ָׁשָנהְׁשלֹׁש" =עמון -למלך בני לעג "ִיְפָּתח"                             

 וערער את בטחונו "ֹורְז ְּבֶעםֱאלִֹהי יִּכ ִיְפָּתח"ידיעת טווח הזמן הוכיח מ
ידע מה ערכו האסטרטגי של טווח זמן  "ִיְפָּתח", כלומר. של המלך

 . בניצחון על המלך העמוניכדי לזכות  מוצלחועשה בו שימוש פסיכולוגי 
 
 
 ִבְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ַוְיִהי" =":      ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה" תעודה של .2

 .)1' ו' מלכים א(":ִמְצַרִים-ֵמֶאֶרץִיְׂשָרֵאל -ָׁשָנה ְלֵצאת ְּבֵני
 
 " ַהָּנִביאָנָתן"בוודאי  תמך -" ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה" מתעד ש,ה זטווח זמןב
 =ה  ָׁשָנ480]=3=[]םֱאלִֹהים ֵׁש=[]ָנהמּוֱא]=[ׁשָּדְקִמ[בניין ביסוסו של ל

 .)1' ו' מלכים א(": ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה ִבַוְיִהי"
 
 ": ַהָּיָׁשרֵסֶפר-ַעל" = ידע את טווחי הזמן הכתובים "ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה"

י הכהן " יומן זה עודכן ונשמר ע":יתִרחֹות ַהְּבּול"מן שהוא יו ) =13' יהושע י(
לטוב ולרע ) = 10 'סד תהלים( ": ֱאלִֹהיםַעלּפֹ"= מידי יום  -הגדול ובו תועד 

 . בתמורות הגורל של עם ישראל
 
 

 :ןָמְּזַהי ֵחְו  מסגרת ִט
 

 . "תֶמֱאָמן ְז"= ) 40 ' יבמותש (=" ַאת ִמְצַרִיםיִצְי" =ס " לפנה1497-בשנת 
 
 .)2' מ מותש (=  עד הקמת אוהל מועד=           ָׁשָנה 1  +  

 . )4' ד יבמדבר (="  ַּבְרֵנַעָקֵדׁש דֶרֶמ" =ס " לפנה1496-בשנת 
 
 .)14' ים בדבר (= מסעות סבב דור המדבר בסיני=          ָׁשָנה 38  +  

 .)21-35' כא במדבר (= ןֶּדָּיְרַל ִמִּמְזַרח ּוׁשּבִּכ  = במדבר 40 -שנת ה חורף שלב =ס " לפנה1458-בשנת 
 ":ָּדִוד יֵּיַח"תתחבר ברצף אל תיעודם של =  ִיְפָּתחהצהרת = ) 26' שופטים יא( =       ָׁשָנה300     +   

 .ןָעָנְּכץ ְלֶאֶר ִיְׂשָרֵאל-ְּבֵני ִעםר ָב ָעְיהֹוֻׁשַע = )19' יהושע ד= ( ןיָסִנ' י= ס " לפנה1457-בשנת 
 .)10' יהושע יד= (ן ָעָנְּכ ּוׁשּבִּכם ּוִסי -עד =  ְיהֹוֻׁשַע מלחמות =         ָׁשִנים 6 +                                        

 . לבדוָׁשַפט  ְיהֹוֻׁשַע...ָׁשִנים ׁשלָֹׁש= ) מחייבת ִיְפָּתחהצהרת = (        ָׁשִנים 3        +
 

 .ִיְׂשָרֵאל-ְּבֵני ֶאתעביד ה: " ִרְׁשָעַתִיםּכּוַׁשן" ) =8' שופטים ג= (ס " לפנה1448-משנת 
 .)13' שופטים א = (ְקַנז- ֶּבןָעְתִניֵאל ִעם ָׁשַפט ַעְיהֹוֻׁש) = 17' יהושע טו= (  

 ": ָׁשִנים ְׁשמֶֹנה ִרְׁשָעַתִיםּכּוַׁשן- ֶאת...ַוַּיַעְבדּו "= ) 8' שופטים ג= (        ָׁשִנים  8+      
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 . " ִרְׁשָעַתִיםּכּוַׁשן" ֶאת הכניע "ְקַנז- ֶּבןָעְתִניֵאל"=  )8' שופטים ג( =ס " לפנה1440-בשנת 
 ": ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים ָׁשָנהַוִּתְׁשקֹט"=  )11' שופטים ג= (         ָׁשָנה 40  +     

   ":ְקַנז- ֶּבןַוָּיָמת ָעְתִניֵאל") = 11' שופטים ג= ( ס" לפנה1400-בשנת 
 ":ָנהָׁש ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ..ֶעְגלֹון- ֶאת..ַוַּיַעְבדּו" = )14' שופטים ג( =         ָׁשָנה 18 +     

  ":יַהְיִמיִנ-ֵּגָרא ֶּבן-ֵאהּוד ֶּבן- מֹוִׁשיַע ֶאת..ַוָּיֶקם" ) =15' שופטים ג= ( ס" לפנה1382-בשנת 
 ": ָהָאֶרץ ְׁשמֹוִנים ָׁשָנהַוִּתְׁשקֹט" = )30' שופטים ג= (         ָׁשָנה 80 +     

 ":ּבַֹעז "תֶדֶלּות הַנְׁש ֹוזְו ֲעָנת- ֶּבןַׁשְמַּגר ָׁשַפט = )31' שופטים ג= ( ס" לפנה1302-בשנת ?  
 

- הֹוִליד ֶאתַׂשְלמֹון" = "ֲעָנת- ֶּבןַׁשְמַּגר" ִּביֵמי: נראה כי
 הּוָדהְי טֶבֶׁשיא ִׂשְנ םִאְו  =)11' ב' הי א"דב) = (21' רות ד( ":ּבַֹעז
  סָנְכִנ, ַעִּמיָנָדב-ַנְחׁשֹון ֶּבן ) =7' במדבר א( = ַאת ִמְצַרִיםיִצְיִּב

 ַׂשְלָמה ֶאתם ֶחֶל-תיֵב ְּב,ָׁשָנה 106 ֶּבן הֹוִלידְו ןָעָנְּכץ ֶרְלֶא
 הֹוִליד ַׂשְלמֹון=  ַׂשְלָמה :יתקבל כי, ּהָהְקִּיַּב -) אַׂשְלָמ(

  .םֶחֶל-תיֵבְּב = ָׁשָנה 108  ֶּבן,ּהָהְקִּיַּב - ּבַֹעז-ֶאת
 

   ְּבֵני -ּו ֶאתצ ָלַחְצָבאֹו ִסיְסָרא-ְוַׂשר.. ַנַעןְּכ- ֶמֶלְךָיִבין") = 3' שופטים ד   = (       ָׁשָנה 20 +     
 .ֲעָנת- ֶּבןַׁשְמַּגר ִּביֵמי כבר  כנראה= ": ָׁשָנהֶעְׂשִריםִיְׂשָרֵאל                                   

 
   ) = 20' השופטים = ( ":ָּבָרק-ְך ִעם ְּדבֹוָרה ַוֵּתֶלַוָּתָקם") = 9' שופטים ד( = ס" לפנה1282-**בשנת     ַיֲעקֹב בּכֹוָכ= האלי **

  ":ִסיְסָרא  ִנְלֲחמּו ִעם" = ַיֲעקֹב בּכֹוָכ** ="  ִמְּמִסּלֹוָתםַהּכֹוָכִבים"=                                                             )17' כדבמדבר (
       
  ": ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים ָׁשָנהטַוִּתְׁשקֹ") = 31' שופטים ה= (          ָׁשָנה 40 +     

  ":ִיְׂשָרֵאל-ִמְדָין ַעל- ַידַוָּתָעז"  = )2' שופטים ו= (ס " לפנה1242-משנת 
 

 ": ָרָעב ָּבָאֶרץַוְיִהי" =) 1' רות א (= ": ִיְׂשָרֵאל ְמאֹדַוִּיַּדל" = )6' שופטים ו= (                                      
   ":ִּביֵמי ְׁשפֹט ַהּׁשְֹפִטים"                                                                                     

 
 "..מֹוָאב-ִּבְׂשֵדי ָנֳעִמי" = )4' רות א= ( ": ָׁשִניםֶׁשַבע"= ) 1' שופטים ו= (             ָׁשִנים 7 +     

  ִאיש ְמַסֵּפר ְלֵרֵעהּו ֲחלֹום -ְוִהֵּנה-- ִגְדעֹוןאַוָּיבֹ" = )13' זשופטים = (ס " לפנה1235-בשנת   
  ֶלֶחם ְׂשעִֹרים  ] =סכין= [ ָחַלְמִּתי ְוִהֵּנה ְצִליל ֲחלֹוםַוּיֹאֶמר ִהֵּנה                                       
 ":ְתַהֵּפְךִמ" =    סמל ":ִמְדָיןִמְתַהֵּפְך ְּבַמֲחֵנה                                       

 
   החזיר את מסלול החיים ,  על מדין ועמלקְדעֹוןִּגנצחונו של  
 . בישראל לקדמותו 

 .)4' רות א= (" מֹוָאב-ִּבְׂשֵדי ָנֳעִמי "  =       ָׁשִנים 3+      
 "..ָנֳעִמיְו ) =4' רות א = (מֹוָאב- ָׁשִנים ִּבְׂשֵדיְּכֶעֶׂשר "-מלאו  = ס" לפנה1232-בשנת    

. משני בניה גם שכולה ה-כאלמנה ה את עצמה מצא
ביחד  והּוָדהְיִּבלחזור לביתה  "ָנֳעִמי"ביגונה החליטה 

ם ושם ֶחֶל-תיֵבְל הגיעו "ּות ַהּמֲֹאִבָּיהר"  כלתהעם
 .  "ַנְחׁשֹון-ֶּבן-ַׂשְלמֹון-ֶּבן-ּבַֹעז" כחוק היה "לֵאֹוּגַה"

                                      
           ָׁשָנה 1+      

 .  ָׁשָנה71 ֶּבן ּבַֹעז = ":עֹוֵבד-הֹוִליד ּבַֹעז ֶאת"= ס " לפנה1231-בשנת    
 

 הֹוִליד ְועֵֹבד עֹוֵבד"= את כן -אם ילדה "רּות ַהּמֲֹאִבָּיה"
, כלומר . )22' דמגילת רות (= ": ָּדִוד-ִיָׁשי ְוִיַׁשי הֹוִליד ֶאת-ֶאת

חוק  ) =18' במדבר לא= (י "עפילדה  ,ֲאִבָּיהלמרות היותה מֹ
 .ִיְׂשָרֵאל ְךֶלֶמ ָּדִוד לֶׁש ֹוב ָס- יִדּוהְיר ָכָז ֶּבן -  מֶֹׁשהתַרּתֹו

 
 ": ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ִּביֵמי ִגְדעֹוןַוִּתְׁשקֹט") = 28' חשופטים = (          ָׁשָנה 36 +        

 
  :ַהּׁשְֹפִטים=             ָׁשָנה38+    

 )22' טשופטים  = (ָׁשִנים 3 ָמַלְך ִגְדעֹון-ןֶּב ִביֶמֶלְךֲא
 )2' ישופטים  = (ָׁשָנה 23 ָׁשַפט ּפּוָאה- ֶּבןּתֹוָלע
 )3' ישופטים = ( ָׁשָנה 22 ָׁשַפט  ַהִּגְלָעִדיָיִאיר

 .ִיְפָּתח עד ימי= חפיפת זמנים תוך שפטו 
 

 .)32-33' אשופטים י (= עמון- על בניִיְפָּתח ןצחוינ=  ןֶּדָּיְרַל ַרחִמִּמְז ּוׁשּבִּכַל  ָׁשָנה300 = ס" לפנה1158-בשנת 
 

 ָׁשִנים 4+        
 . ָׁשָנה77 ֶּבן עֹוֵבד היה ִיְפָּתחבימיו של , כלומר  ":ִיָׁשי- ֶאתהֹוִליד ְועֵֹבד"=  ס" לפנה1154-בשנת 

 
           ָׁשִנים2 +  

 .)7' שופטים יב (=":  ְּבָעֵרי ִגְלָעדַוִּיָּקֵבר ַוָּיָמת"=   ָׁשִנים6 =" חַוִּיְׁשּפֹט ִיְפָּת"=  ס" לפנה1152-בשנת 
 .מודגשטווחי הזמן  רצף - ": ַאֲחָריוַוִּיְׁשּפֹט"  

 .)8-9' שופטים יב (= ": ָׁשִניםֶׁשַבע..  ִמֵּבית ָלֶחםִאְבָצן ... ַאֲחָריוַוִּיְׁשּפֹט"=           ָׁשִנים7 +  
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 .)11 'שופטים יב (= ": ָׁשִניםֶעֶׂשר..  ַהְּזבּולִֹניֵאילֹון ... ַאֲחָריוַוִּיְׁשּפֹט"=         ָׁשִנים10 +  
 .)13-14 'שופטים יב (= ": ָׁשִניםְׁשמֶֹנה.. ִהֵּלל- ֶּבןַעְבּדֹון ... ַאֲחָריוַוִּיְׁשּפֹט"=           ָׁשִנים8 +  

  :"ֲאִחטּוב"הכהן הגדול  - הדיח את אביו :" ַהּכֵֹהןֵעִלי"= ס " לפנה1127-בשנת 
  .)18' ד' שמואל א( = ָׁשָנה 40 ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָׁשַפט -גם כיהן באוהל מועד ו ֵעִלי  
 

   ָׁשָנה 36  + 
  .)4' ה' ב שמואל =  ( "תֶמֱאָמן ְז"=  )22' דמגילת רות ( ":ָּדִוד-ְוִיַׁשי הֹוִליד ֶאת"= ס " לפנה1091-בשנת 

  .ָּדִוד-הֹוִליד ֶאת  ָׁשָנה63 ֶּבן ִיָׁשי = ן ַהּכֵֹהֵעִלי ִּביֵמי  
 

 .]ָׁשִנים 4 +ָׁשָנה 36[=  ָׁשָנה 40 ָׁשַפט ֵעִלי =        ָׁשִנים 4+        
 . לישראלמפלה גדולה הנחילו  פלשתים) = 1' ד' שמואל א (": ָהֵעֶזרָהֶאֶבן" =ס " לפנה1087-בשנת 

   ותו יוםבא.  בשבי פלשתים =)17' ד' אשמואל (=  "יתִרחֹות ַהְּבּול"בקרב נפלו  
   פלשתים: " ּוִפיְנָחסָחְפִני" בניושני ו ַהּכֵֹהן ֵעִלי - מתו , כדבר הנבואה

 .םֳחָדִׁשי 7כעבור   =)1' ו' שמואל א(= " יתִרחֹות ַהְּבּול" החזירו את 
 

 .ְׁשמּוֵאל ָׁשַפט) = 2' ז' שמואל א( = ": ֶעְׂשִרים ָׁשָנהַוִּיְהיּו"=           ָׁשָנה 20   +
  לזכר  קיְסֹוֵּבִלאָה - "ְׁשמּוֵאל"שהציב =  )12' ז' שמואל א( ": ָהָעֶזרֶאֶבן"=  ס" לפנה1067-בשנת 

 .      פלשתיםעל יִרטֹוְסִהי ּוְךּפִה ןֹוחָּצִנ 
 

  . לְׁשמּוֵא ָׁשַפט עדיין".. ָׁשִנים ׁשלָֹׁש ") =ָּדִוד יֵּיַחנובע מתיעוד = (  ָׁשִנים3   +
 .םֳחָדִׁשינראה כי מלך עוד כמה ": ָׁשאּול ָמַלְך .. ָׁשִניםּוְׁשֵּתי") = 1' יג' אשמואל = ( ָׁשִנים 2 +  
 .)5' ה' שמואל ב= (": ְּבֶחְברֹון ָּדִוד"למלכות  םֳחָדִׁשי 6... + ם עדֳחָדִׁשי 6=  ָׁשָנה 1 +  
 ":ִבירּוָׁשַלִםּוְּבֶחְברֹון  ָּדִוד ָמַלְך ..ה ָׁשָנַאְרָּבִעים" = )11' ב' מלכים א= ( ָׁשָנה 40 +  
 ": ָהְרִביִעיתַּבָּׁשָנה"=  I ׁשָּדְקן ִמָיְנִּבתחילת   =)1' ו' מלכים א( = ָׁשִנים 4+   

 
 ָׁשָנה 50 +  

-ֶרץֵמֶאִיְׂשָרֵאל - ִבְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה ְלֵצאת ְּבֵניַוְיִהי" = ס" לפנה1017-בשנת 
 .I ׁשָּדְקִמ ןָיְנִּב החל= ":  ַהַּבִית ַליהָוהַוִּיֶבן"  =)1' ו' מלכים א(": ִמְצַרִים

 
, " ַהָּיָׁשרֵסֶפר-ַעל" אשר ידע את טווחי הזמן הכתובים "ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה"

כל מבקש , כןוא. "ַליהָוה I ׁשָּדְקִמ "- תֶמ ֱאָמןְזִּב - בנה באמות מידה
 . ]הָכָרְּב]=[2]=[םֹוקָּמַה[קיבל תשובה בסמל , ]ׁשָּדְקִמ]=[3]=[ָנהמּוֱא[

 
כי מעמדו , תעודהים כמוכיח] חַצֶנ=[]4=[]םיִאָּבַה[: מכל האמור לעיל

גם אם , ומכל אישה " ִיְׂשָרֵאלֵנַצח"של זרע האב קובע את השייכות אל 
 םזכות ככותב המגילה אינו מטיל ספק ב"ְׁשלֹמֹה", לכן. "ֲאִבָּיהמֹ" היא
ָהִאָּׁשה ַהָּבָאה - ְיהָוה ֶאתִיֵּתן" =ברכה לקבל  "ַהּמֲֹאִבָּיה רּותְו ּבַֹעז" של
ַחִיל -ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַוֲעֵׂשה- ְׁשֵּתיֶהם ֶאתָּבנּוֵּביֶתָך ְּכָרֵחל ּוְכֵלָאה ֲאֶׁשר -ֶאל

 . )11' רות ד(: ְּבֶאְפָרָתה
 

והלא  "ַיֲעקֹב תׁשֹוְנ" חופף בברכה זו למעמד "רּות"ה של מעמד
לכן בא ההמשך  . ָׁשָנה78 ֶּבן כאשר היה "ֵלָאה" נשא את "ַיֲעקֹב"

לגבי   וכדי למנוע כל ספק =)11' רות ד(": ֵׁשם ְּבֵבית ָלֶחם-ּוְקָרא" =לברכה 
ָיְלָדה - ֵביְתָך ְּכֵבית ֶּפֶרץ ֲאֶׁשרִויִהי" =ברכה באה ה "רּות"מעמדה של 
 )12' רות ד(": ַהַּנֲעָרה ַהּזֹאת-ֵּתן ְיהָוה ְלָך ִמן ִיֲאֶׁשרַהֶּזַרע -ִמן--ָתָמר ִליהּוָדה
 . הנצחקיומו שלוכיחה את מ - ]ֵׁשם]=[ַרעֶז]=[7]=[ָמןְז[והגימטריה 

 
ראויה הייתה לגואל , "ֱאִליֶמֶלְך" בנאמנותה למשפחת "ַהּמֲֹאִבָּיה רּות"
מהווה היא דוגמא היסטורית למעמדה של האישה בבניין , בכךו. ]םָבָי[

= ] הָחִנְצ[כאישה אשר  "רּות"נקבע גורלה של , ואמנם.  המשפחתיהתא

                                .]5]=[קֶדֶצ]=[ ִיְׂשָרֵאלֵנַצח[בזרע ,  שלה נקלט מאהבתה]הָמָּד[
 

 "ַהּמֲֹאִבָּיה רּות"קיום טקס הגיור של מחויבת לההלכה היהודית  דעת
שהוא  [= ]בן האישה[ = ]בימי הוא מוא [-מעצם החשש שמא יתקבל כי 

.  תהיה מוטלת בספק" ָּדִודיתֵּב"תפארת ואז  ]"ָּדִודי ָאִב"עובד אבי ישי 
השינויים את . "ַהּמֲֹאִבָּיה רּות"לכן דמותה של הגיורת הקלאסית היא 

יש לראות ,  תורת ההלכהי" עפ,משך השנים בחוק הגיורבשהתקבלו 
 ַרעֶז", אולם. דקדקים מלבם של המ כדי להסיר חששולומוצדקים כ
יתקיים מדור לדור עד עולמי ו " ִיְׂשָרֵאלֵנַצחְּב" המתקיים "םיִאָּבַה

 אינו נשמר מפני התבוללות רק בזכות חוקי תורת ,עולמים בעם היהודי
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 למעשה ללא נאמנותה של האישה לגורל שם משפחת בעלה אין. ההלכה
 רּות"בקותה של ד, לכן. כל וודאות כי אכן תישא היא ברחמה את זרעו

 וראויה היא להזדהות בין "ָנהמּוֱא"מחזקת , במשפחת בעלה "ַהּמֲֹאִבָּיה
, חוקת ההלכה העבירה את מוצאו הלאומי של היהודי .נשים בישראל

חוק זה מחזק את . אל מוצא רחמה של האישה, מזרעו של הבעל
". בתחיית המתים"אלא  אינו מתחילהנצח ההנחה כי קשר האמת עם 

מצאה לה , מֶֹׁשהמקורה במצרים ובבל ואין מקומה בתורת  זו שאמונה
ועצמת המחויבות מקום בהיסטוריה של עם ישראל בתקופת הגלות 

 :אינה מאפשרת לתורת ההלכה לפסוק תשובה ברורה לשאלהכלפיה 
 ? יִדּוהְיא ּוה-יִמ
 

 לא הביע כל צורך, " ִיְׂשָרֵאלֵנַצח" םוקילזכות לו אשר , "יֹוֵסף"דווקא 
 תמטר, כלומר. )45' בראשית מא( ":ָאְסַנת" = גיור של אשתו המצרית בצעל
, הוא.  לא הייתה לשמר את הנצח מתוך אמונה בתחיית המתים"יֹוֵסף"

אביו וקבר אותו בנוהל וטקס מצרי קדום  "ַיֲעקֹב"למרות שחנט את 
 אכן חיי ו. המתים לא יקומו לתחייה:תֶמֱאָה ֶאתידע , במערת המכפלה

 .                             ]ֵׁשם]=[ַרעֶז]=[7]=[ָמןְז]=[ַחּור[ נברא עם ]חַצֶנ]=[םיִאָּבַה[ רצףמשך 
 

 :   םֵה,  ָׁשָנה430 =) 40 ' יבמותש (=  במשךהּוָדהְי ַרעֶּזִמ םִיַרְּבִמְצ שנולדו   םיִאָּבַה
    ֶּפֶרץ .1
    ֶחְצרֹון .2
    ָרם .3
    ַעִּמיָנָדב .4
 ַנְחׁשֹון   . 5
 

] לידתם]=[בואם[מקום מתחייב  כי ּהָהְקִּיַה שה אלה נולדו בסגולתחמי
ואלה ) = 40 ' יבמותש (=  ָׁשָנה430פני -לחפיפה עלל במצרים " הנםיִאָּבַהשל 

 : משועריםהזמן הטווחי 
 

 . )9' זבראשית מ= (" תֶמֱאָמן ְז"ם ִיַרְלִמְצד ָר    ָי ָׁשָנה130         בגיל ַיֲעקֹב=  ס" לפנה1927-בשנת 
          ָׁשִנים 7+ 

 ]פרץ ראשון בין תאומים[ =      ֶּפֶרץ  ֶאתהֹוִליד      ָׁשָנה55בגיל         הּוָדהְי=  ס" לפנה1920-בשנת 
 ]נולד בחצר מלכות[ =   ֶחְצרֹון  ֶאתהֹוִליד      ָׁשָנה70 בגיל             ֶּפֶרץ 
 ]עם מכובד[ =       ָרם  ֶאתידהֹוִל    ָׁשָנה110          בגילֶחְצרֹון 
 .ַעִּמיָנָדב  ֶאתהֹוִליד    ָׁשָנה110              בגילָרם 
 .ַנְחׁשֹון  ֶאתהֹוִליד    ָׁשָנה114 בגיל       ַעִּמיָנָדב 

 .ת ִמְצַרִיםַאיִצְיִּב) = 3 ' בבמדבר (= הּוָדהְי טֶבֶׁשיא ִׂש ְנ-  ָׁשָנה19 בגיל         ַנְחׁשֹון=  ס" לפנה1497-בשנת 

 
 

 :םֵה ְוםִיַרְּבִמְצ ֵלִוי ַרעֶּזִמ אשר נולדו םיִאָּבַה של משועריםהזמן הטווחי ואלה 
  ] םִיַרְּבִמְצ הגר הראשון[ =  ֵּגְרׁשֹון  ֶאתהֹוִליד      ָׁשָנה54בגיל               ֵלִוי=  ס" לפנה1922-בשנת 
 ]אריכות ימיםב=[]ּהָהְקִּיַּב [=    ְקָהת  ֶאתהֹוִליד    ָׁשָנה135             בגיל  ֵלִוי=  ס" לפנה1841-בשנת 

 ] ֵלִוימר המות של[ =    ְמָרִרי  ֶאתהֹוִליד    ָׁשָנה137             בגיל  ֵלִוי 
 
 ]עם מכובד[ =  ַעְמָרם  ֶאתהֹוִליד    ָׁשָנה129בגיל            ְקָהת 

 
 ַאֲהרֹן  ֶאתידהֹוִל    ָׁשָנה132 בגיל         ַעְמָרם 

 . "תֶמֱאָמן ְז" =   מֶֹׁשה  ֶאתהֹוִליד    שנה135בגיל          ַעְמָרם=  ס" לפנה1577-בשנת 
 
 

 אמנם מופלאה ]אריכות ימיםב=[]ּהָהְקִּיַּב[  יכולת להולידתופעה זו של
שושלת קהתים בני אולם היא חלק בלתי נפרד מקיומה של , ומיוחדת

התופעה רק מוכיחה את רמת . ת המקרא בתקופ מאריכי הימיםIאדם 
  הבורא ואת שיקוליוו שלומצדיקה את בחירת םיִאָּבַהסגולותיהם של 

  ":םֵהָלא ֵציָמִהְלָמַתי "
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