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ַוַתֲעמְֹדָנה  , ָאז ָתבֹאָנה ְשַּתִים ָנִשים זֹנֹות ֶאל ַהֶּמֶלְך     
  ְוָהִאָּשה ֲאִני  ,  ִּבי ֲאדִֹני:   ָהַאַחת ָהִאָשה ַותאֶמר  .  ְלָפָניו

ַוְיִהי ַּבּיֹום  .  ָוֵאֵלד ִעָּמּה ַבָּבִית, ַהּזֹאת יְֹשבֹת ְבַבִית ֶאָחד
,  ַוֲאַנְחנּו ַיְחָּדו;   ַהזֹאתָהִאָשה ַוֵּתֶלד ַּגם  ,  ְלִלְדִּתיַהְּשִליִשי 

ַוָּיָמת ֶּבן  .  ֲאַנְחנּו ַּבָּבִית-ֵאין ָזר ִאָּתנּו ַבַבִית זּוָלִתי ְשַּתִים
 ְבתֹוְך ַוָתָקם . ֲאֶשר ָשְכָבה ָעָליו,  ָלְיָלה,   ַהזאתָהִאָשה 
ַוַתְשִכיֵבהּו  ,  ַוֲאָמְתָך ְיֵשָנה ,   ֶאת ְבִני ֵמֶאְצִלי ַוִתַקח ַהַּלְיָלה 
 ַּבּבֶֹקר ָוָאֻקם. ְוֶאת ְבָנּה ַהֵמת ִהְשִּכיָבה ְבֵחיִקי; ְבֵחיָקּה

ְוִהֵּנה  , ָוֶאְתּבֹוֵנן ֵאָליו ַבבֶֹקר;  ְוִהֵנה ֵמת,  ְלֵהיִניק ֶאת ְבִני 
לֹא :  ָהַאֶחֶרתָהִאָּשה ַותֹאֶמר .  לֹא ָהָיה ְבִני ֲאֶשר ָיָלְדִּתי
לֹא ִכי ְבֵנְך ַהֵמת  : ְוזֹאת אֶֹמֶרת;  ִכי ְבִני ַהַחי ּוְבֵנְך ַהֵמת

זֹאת  : ַויֹאֶמר ַהֶּמֶלְך . ַוְתַדֵבְרָנה ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ; ּוְבִני ֶהָחי
ְוזֹאת אֶֹמֶרת לֹא ִכי ְּבֵנְך  ,  ֶזה ְבִני ַהַחי ּוְבֵנְך ַהֵמת , אֶֹמֶרת

.     ַהֵּמת ּוְבִני ֶהָחי



. ַוָיִבאּו ַהֶחֶרב ִלְפֵני ַהֶמֶלְך ;  ְקחּו ִלי ָחֶרב :     ַויֹאֶמר ַהֶּמֶלְך 
ּוְתנּו ֶאת  ,  ִגְזרּו ֶאת ַהֶיֶלד ַהַחי ִלְשָנִים: ַויֹאֶמר ַהֶמֶלְך 

 ֲאֶשר ָהִאָשה ַותֹאֶמר  .  ַהֲחִצי ְלַאַחת ְוֶאת ַהֲחִצי ְלֶאָחת 
:  ַוּתֹאֶמר , ִכי ִנְכְמרּו ַרֲחֶמיָה ַעל ְבָנּה, ְבָנּה ַהַחי ֶאל ַהֶמֶלְך 

;  ְוָהֵמת ַאל ְתִמיֻתהּו,  ְתנּו ָלּה ֶאת ַהָילּוד ַהַחי ,  ִבי ֲאדִֹני
ַוַיַען ַהֶּמֶלְך . ְגזֹרּו, ַגם ִלי ַגם ָלְך לֹא ִיְהֶיה: ְוזֹאת אֶֹמֶרת

;  ְוָהֵמת לֹא ְתִמיֻתהּו , ְתנּו ָלּה ֶאת ַהָילּוד ַהַחי: ַויֹאֶמר
ַוִּיְשְמעּו ָכל ִיְשָרֵאל ֶאת ַהִּמְשָפט ֲאֶשר ָשַפט  . ִהיא ִאּמֹו 

  ֱאלִֹהים ִכי ָראּו ִכי ָחְכַמת  , ַהֶמֶלְך ַוִיְראּו ִמְפֵני ַהֶמֶלְך 
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 אם יש בן ובת  מעורערתמערכת שידוכים נקראת 
.שאינם נשואים ומעדיפים אחד את השני על בני זוגם

. יציבה מעורערת נקראת  שאינהמערכת שידוכים  

(Gale-Shapley, 1962)  משפט 
, יהיו אשר יהיו סדרי העדיפויות 

. ישנה מערכת שידוכים יציבהתמיד
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