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I. Dovid Ha-Melech’s Life 

Ancestry 

The great King Dovid was a direct descendent of Peretz the son of Yehuda,1 and 

inherited his leadership qualities2 from him, earning him the monarchy. Yet in 

addition to his illustrious lineage of Jewish leadership, Dovid is also descended 

from more dubious ancestry—the progeny of incest and wicked kings.  His 

great-grandmother Ruth3 (so called because Dovid would be among her 

progeny4) was a scion of the wicked kings of Moab,5 and the nation of Moab was 

the result of the incestuous relationship between Lot and his daughters. In fact, 

some commentaries posit that Lot was spared from the destruction of Sodom 

                                                 
הכב(: " ־ יח, ד) רות (1 ץ דֹותּתֹולְ  ְוֵאלֶּ רֶּ ץ ,פָּ רֶּ ת הֹוִליד פֶּ ְצרֹון אֶּ ְצרֹון חֶּ ת הֹוִליד ְוחֶּ ם אֶּ ם ,רָּ ת הֹוִליד ְורָּ ב אֶּ ב, ַעִמינָּדָּ ת הֹוִליד ְוַעִמינָּדָּ  ַנְחׁשֹון אֶּ

ת הֹוִליד ְוַנְחׁשֹון ה אֶּ ת הֹוִליד ְוַשְלמֹון ַשְלמָּ ת הֹוִליד ּוֹבַעז ֹבַעז אֶּ ת הֹוִליד ְוֹעֵבד עֹוֵבד אֶּ י אֶּ ת הֹוִליד ִיַׁשיוְ  ִיׁשָּ ִוד אֶּ  ".דָּ

 מפני להם אמר למלכות? יהודה זכה מה מפני, ביבנה שובך של בצילה טרפון' לר התלמידים שאלו זו עו(: "שאלה מזמור) תהלים מדרש (2

 אמרו(, כו לז בראשית) אחינו את נהרוג כי בצע מה שאמר מפני להם אמר, הביאה על[ שתכפר] להודייה דיי לו אמרו, תמר במעשה שהודה

 כן אם להם אמר, ערבותיה דמקיים ערבא בעיא לו אמרו הנער תחת עבדך נא ישב שאמר ידי על להם אמר, המכירה על שתכפר הצלה דיי לו

 הים". גלי לתוך שקפץ בזכות לו אמרו, זכה זכות באיזה

כי אלו תכונות נפשיות הדרושות למנהיג, ומושל מנחם צבי גולדבאום, בשלח( מאריך לבאר אחת לאחת,  לר'מאיר דרך' )-ובספר 'מוסר דרך

 היא הזרם נגד לשחות כולם מתוך לקום היכולת.  . למלכות יהודה זכה שמחמתה שהזכות טרפון לרבי תלמידיו אמרו הדור. וז"ל: "ראשית

 תכונה כאן יש אמנם לאמר, המכירהת על שתכפר להצלה דיה שאמר אלא, כנראה, לזה הסכים טרפון רבי גם, ממנהיג הנדרשת תכונה

 זו נוספת, לא תכונה התלמידים מצאו כאן" ממני צדקה" שאמר בזכות תלמידיו לו אמרו כך זכות. אחר כאן אין אבל למלכות, המתאימה

 ההודאה אישיים. שיקולים מעל ולהתעלות להתעלם גם מסוגל שהוא אלא הרוב, לדעת בניגוד עצמאית דעה להביע מסוגל שיהודה בלבד

 היכולת. והודה האישיים לשיקוליו מעל יהודה התעלה הבושה, גודל ליהודה, למרות פנים הלבנת משום בה היה הרי מר,ת במעשה

 כ"א תלמידיו לו אמרו כך אחר . . שאמר אלא כנראה הסכים טרפון רבי כאן ממנהיג. הנדרשת תכונה היא אישיים שיקולים מעל להתעלות

 התכונה שאמנם ואמר טרפון רבי עליהם חלק כאן אולם למלכות, המתאימה היא הנאמנות תכונת ,"הנער תחת עבדך נא ישב" שאמר בזכות

 עם למען נפש מסירות היא זכות, וגם תכונה, גם בו שיש תנאי למלכות, לזכות התנאי העיקרי . . אכתי אבל למלכות היא דרושה נאמנות של

 ישראל".

ה לוֹ  ַוְּתִהי רּות תאֶּ  ֹבַעז , יג' ־ יז(: "ַוִיַקח )ד  רות (3 ֹבא ְלִאשָּ יהָּ  ַויָּ ּה ה' ַוִיֵּתן ֵאלֶּ יֹון לָּ ד ֵהרָּ אנָּה . ֵבן ַוֵּתלֶּ  ֵבן יַֻלד ֵלאֹמר ֵׁשם ַהְשֵכנֹות לוֹ  . ַוִּתְקרֶּ

אנָּה ְלנֳָּעִמי ִוד". ֲאִבי ִיַׁשי ֲאִבי הּוא עֹוֵבד ְׁשמוֹ  ַוִּתְקרֶּ  דָּ

 דוד ממנה ויצא שזכתה: יוחנן רבי , רש"י[ אמרלה נקט השמות בפירושי דאיירי משום, ביההמוא] ?רות מאי – : "רות ב( ברכות )ז, (4

 ותשבחות". בשירות הוא ברוך להקדוש שריוהו

 קרבנות ושנים ארבעים שבשכר, לשמה בא לשמה שלא שמתוך, לשמה שלא פ"ואע ובמצות בתורה אדם יעסוק לעולם" :א( )מז, סוטה (5

 ממנו שיצא ., רש"י [שכרו היה זה אלמא קרבנות להקריב שהרבו ושלמה דוד ממנה שיצאו]  רות ממנו ויצתה הזכ, מואב מלך בלק שהקריב

 ".!היתה בלק של בנו עגלון של בתו רות: חוני בן יוסי רבי ואמר, שלמה יעלה עולות אלף  ביה שכתוב שלמה
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