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דוד ומיכל  -מבוא
יעקב ורחל (בראשית)
יעקב  /לבן  /לאה ורחל
חתן  /חותן  /בנות
הפרת מחויבות החותן לבן החליף את את רחל בלאה
להשיא בתו המיועדת לו
ומחליפּה
בהבטחתו
באחותּה!
 7שנים –  14שנה

דוד ומיכל (שמ"א)
דוד  /שאול  /מרב ומיכל
שאול החליף את מרב במיכל

מאה ערלות – מאתיים!

תֹאמרּו לְּ ָדוִּ ד אֵ ין
ְּ
(יח) וַ יֶּאֱ הַ ב ַי ֲעקֹב אֶּ ת ָרחֵ ל וַ יֹאמֶּ ר אֶ עֱבָ ְדָך (כה) וַ יֹאמֶּ ר ָשאּול כֹה
ֶשבַ ע ָשנִ ים בְּ ָרחֵ ל בִּ ְּתָך הַ ְּקטַ נָה( :כט:יח) חֵ פֶּ ץ לַמֶּ לְֶּך בְּ מֹהַ ר כִּ י ְבמֵ ָאה עָ ְרלוֹת
פְּ לִּ ְּש ִּתים לְּ ִּהנ ֵָקם בְּ אֹיְּ בֵ י הַ ֶּמלְֶּך וְּ ָשאּול חָ ַשב
יש חובת תשלום לנשואין
ַארבַ ע לְּ הַ פִּ יל אֶּ ת ָדוִּ ד בְּ יַד פְּ לִּ ְּש ִּתים:
זֶּ ה לִּ י עֶּ ְּש ִּרים שָ נָה בְּ בֵ יתֶּ ָך עֲבַ ְּד ִּתיָך ְ
עֶ ְש ֵרה ָשנָה בִ ְש ֵתי בְ נֹתֶ יָך וְּ שֵ ש שָ נִּים
והחתן משלם כפליים
מנִּים( :כז) וַ י ָָקם ָדוִּ ד וַ ֵילְֶּך הּוא וַ אֲ נ ָָשיו וַ יְַך
בְּ צֹאנֶָּך וַ ַתחֲ לֵף אֶּ ת מַ ְּשכ ְֻּּר ִּתי עֲשֶּ ֶּרת ֹ
בַ פְּ לִּ ְּש ִּתים ָמאתַ יִ ם ִּאיש וַ יָבֵ א ָדוִּ ד אֶּ ת
(לא:מא)
עָ ְּרֹלתֵ יהֶּ ם וַ יְּ מַ לְּ אּום לַמֶּ לְֶּך לְּ ִּה ְּתחַ ֵתן בַ מֶּ לְֶּך
וַ יִּ ֶּתן ל ֹו ָשאּול אֶּ ת ִּמיכַל בִּ ת ֹו לְּ ִּא ָשה
לשון מקבילה – מלאו ימים! (כא) וַ יֹאמֶּ ר ַי ֲעקֹב אֶּ ל לָבָ ן הָ בָ ה אֶּ ת ִּא ְּש ִּתי (כו) וַ יַגִּ דּו עֲבָ ָדיו לְּ ָדוִּ ד אֶּ ת הַ ְּדבָ ִּרים הָ אֵ לֶּה
וַ יִּ ַשר הַ ָדבָ ר בְּ עֵ ינֵי ָדוִּ ד לְּ ִּה ְּתחַ ֵתן בַ מֶּ לְֶּך וְ ֹלא
כִ י מָ לְ אּו יָמָ י וְּ ָאבוָֹאה אֵ לֶּיהָ ( :כט:כא)
(עיין מפרשים למטה!)
מָ לְ אּו הַ יָ ִמים
שמו"א יט
בראשית לא ,כ-כא
קרע
בין חתן וחותן – עד (כ) וַ יִּ גְּ נֹב ַי ֲעקֹב אֶּ ת לֵב לָבָ ן הָ אֲ ַר ִּמי עַ ל ְּבלִּ י (יח) וְּ ָדוִּ ד בָ ַרח וַ יִּ מָ לֵט וַ ָיבֹא אֶּ ל ְּשמּואֵ ל
בריחה!
הָ ָרמָ תָ ה ...
ִּהגִּ יד ל ֹו כִּ י ב ֵֹרחַ הּוא:
שמו"א יט
בראשית לא
(יט) וְּ לָבָ ן הָ לְַך לִּ גְּ זֹז אֶּ ת צֹאנ ֹו וַ ִּתגְּ נֹב ָרחֵ ל (יג) וַ ִּת ַקח ִּמיכַ ל אֶּ ת הַ ְּת ָרפִּ ים וַ ָת ֶּשם אֶּ ל
הַ ִּמטָ ה וְּ ֵאת כְּ בִּ יר הָ עִּ זִּ ים ָש ָמה ְּמ ַראֲ שֹתָ יו
אֶּ ת הַ ְּת ָרפִּ ים אֲ שֶּ ר לְּ ָאבִּ יהָ :
אשתו עוזרת בבריחה
וַ ְּתכַס בַ בָ גֶּד:
(לד) וְּ ָרחֵ ל ל ְָּקחָ ה אֶּ ת הַ ְּת ָרפִּ ים וַ ְּת ִּשמֵ ם (טז) וַ ָיבֹאּו הַ מַ לְּ ָאכִּ ים וְּ ִּהנֵה הַ ְּת ָרפִּ ים ֶּאל
ע"י החבאת התפרים!
בְּ כַר הַ גָמָ ל וַ ֵתשֶּ ב ֲעלֵיהֶּ ם וַ יְּ מַ שֵ ש לָבָ ן ֶּאת הַ ִּמטָ ה ּוכְּ ִּביר הָ עִּ זִּ ים ְּמ ַראֲ ש ָֹתיו:
כָל הָ אֹהֶּ ל וְּ ֹלא מָ צָ א:
שמו"א כד
בסוף – מפגש בין חתן וחותן בראשית לא
(נג) אֱ ֹלהֵ י ַאבְּ ָרהָ ם וֵ אֹלהֵ י נָחוֹר יִ ְש ְפטּו (טו) וְּ הָ יָה יְּ קֹוָ ק לְּ ַדיָן וְ ָשפַ ט בֵ ינִ י ּובֵ ינֶָך
" שלום"
ושבועת בֵ ינֵינּו אֱ ֹלהֵ י אֲ בִּ יהֶּ ם וַ יִּ שָ בַ ע ַי ֲעקֹב בְּ פַ חַ ד וְּ י ֵֶּרא וְּ י ֵָרב אֶּ ת ִּריבִּ י וְּ יִּ ְּשפְּ טֵ נִּ י ִּמי ֶָּדָך:
נאמנות"
ָאבִּ יו יִּ ְּצחָ ק:
שמ"א יח
בראשית כט
(יח) וַיֶ אֱ הַ ב ַי ֲעקֹב אֶ ת ָרחֵ ל וַ יֹאמֶּ ר אֶּ עֱבָ ְּדָך (כ) ו ֶַתאֱ הַ ב ִּמיכַל בַ ת ָשאּול ֶּאת ָדוִּ ד
(כג) ...וַ יֹאמֶּ ר ָדוִּ ד הַ ְּנ ַקלָה בְּ עֵ ינֵיכֶּ ם ִה ְתחַ ֵתן
שֶּ בַ ע שָ נִּים בְּ ָרחֵ ל בִּ ְּתָך הַ ְּקטַ נָה:
בַ מֶ ֶלְך וְּ ָאנֹכִּ י ִּאיש ָרש וְּ נ ְִּּקלֶּה:
מי אהב את מי?
(כו) ...וַ יִּ ַשר הַ ָדבָ ר בְּ עֵ ינֵי ָדוִּ ד לְ ִה ְתחַ ֵתן
בַ מֶ לְֶך וְּ ֹלא מָ לְּ אּו הַ י ִָּמים:
כז) ...וַ יְּ מַ לְּ אּום לַמֶּ לְֶּך לְ ִה ְתחַ ֵתן בַ מֶ לְֶך וַ יִּ ֶּתן
ל ֹו ָשאּול אֶּ ת ִּמיכַל בִּ ת ֹו לְּ ִּא ָשה:
רש"י בראשית שם
(כא) מלאו ימי  -שאמרה לי אמי .ועוד מלאו ימי ,שהרי
אני בן שמונים וארבע שנה ואימתי אעמיד שנים עשר
שבטים ,וזהו שאמר ואבואה אליה ,והלא קל שבקלים
אינו אומר כן ,אלא להוליד תולדות אמר כן:
רשב"ם בראשית שם
(כא) כי מלאו ימי  -שבע שנים עבדתיך:

ר' יוסף בכור שור בראשית שם
(כא) כי מלאו ימי :השלמתי תנאי שלי.
רד"ק שמואל א פרק יח פסוק כו
ולא מלאו הימים  -הזמן שנתן לו שיביא לו מאה הערלו'
לא הגיע הזמן עד שקם והלך והביא לו מאתי':

