מערך שיעורים לכיתה ה' – מגילת רות כמגילת החסד
המערך עוסק במגילת רות ,בדגש על הכרות הדמויות והיחסים ביניהן .המושג המרכזי הנבחן הינו
רעיון החסד ,שכן נאמר על מגילת רות שהיא מגילת החסד.

שיעור  – 1דמויותיהן של רות ונעמי
מטרות
•

הכרות עם דמויותיהן של רות ונעמי.

•

ניתוח היחסים בין רות ונעמי.

•

מפגש עם הביטוי 'חסד' ומשמעותו בסיפור.

מהלך
 .1קריאת הקטע ותשובות לשאלות (בקבוצות).
מגילת רות – פרק א'
ּוׁשנֵי בָּ נֶיהָּ  .ד וַ י ְִׁשאּו לָּהֶ ם ,נ ִָּׁשים מֹ אֲ בִ יוֹתֵׁ --שם הָּ ַאחַ ת עָּ ְׁרפָּ ה ,וְׁ ֵׁשם הַ ֵשנִ ית
ג וַ יָּמָּ ת אלִ ימֶ לְֶךִ ,איׁש נָּעֳ ִמי; וַ ִת ָּשאֵ ר ִהיאְׁ ,
יׁשּה .ו וַ ָּת ָּקם
רּות; וַ י ְֵׁׁשבּו ָּׁשם ,כְׁ עֶ ֶשר ָּׁשנִ ים .ה וַ יָּמֻ תּו גַםְׁׁ -שנֵיהֶ ם ,מַ ְׁחלוֹן וְׁ כִ לְׁ יוֹן; וַ ִת ָּשאֵ ר ,הָּ ִא ָּשהִ ,מ ְׁשנֵי ְׁילָּדֶ יהָּ ּ ,ומֵ ִא ָּ
ַֹּלתיהָּ  ,וַ ָּת ָּׁשב ִמ ְׁשדֵ י מוָֹאב :כִ י ָּׁש ְׁמעָּ ה ,בִ ְׁשדֵ ה מוָֹאב--כִ י-פָּ ַקד יְׁהוָּ ה אֶ ת-עַ ּמוֹ ,ל ֵָּתת לָּהֶ ם לָּחֶ ם .ז וַ ֵתצֵ אִ ,מן-
ִהיא וְׁ כ ֶ
ַֹּלתיהָּ ,
ְׁהּודה .ח וַ תֹאמֶ ר נָּעֳ ִמי ,לִ ְׁׁש ֵתי כ ֶ
ּוׁש ֵתי כַּלו ֶֹתיהָּ ִ ,עּמָּ ּה; וַ ֵתלַכְׁ נָּה בַ דֶ ֶרְך ,לָּׁשּוב אֶ ל-אֶ ֶרץ י ָּ
הַ ּמָּ קוֹם אֲ ֶׁשר הָּ י ְָּׁתהָּ -שּמָּ הְׁ ,
יתם ִעם-הַ ּמֵ ִתים וְׁ ִעּמָּ ִדי .ט י ִֵתן יְׁהוָּ הָּ ,לכֶם,
לֵכְׁ נָּה שֹבְׁ נָּהִ ,א ָּשה לְׁ בֵ ית ִאּמָּ ּה; יעשה (יַעַ ש) יְׁהוָּ ה ִעּמָּ כֶם חֶ סֶ ד ,כַאֲ ֶׁשר עֲ ִש ֶ
יׁשּה; וַ ִת ַשק לָּהֶ ן ,וַ ִת ֶשאנָּה ק ֹולָּן וַ ִתבְׁ כֶינָּה .י וַ תֹאמַ ְׁרנָּהּ-לָּּה :כִ יִ -א ָּתְך נָּׁשּוב ,לְׁ עַ ּמֵ ְך .יא
ּומצֶ אן ָּ ְׁמנּוחָּ הִ ,א ָּשה בֵ ית ִא ָּ
ְׁ
וַ תֹאמֶ ר נָּעֳ ִמי ׁשֹבְׁ נָּה בְׁ נֹ ַתי ,לָּּמָּ ה ֵתלַכְׁ נָּה ִע ִּמי :הַ עוֹד-לִ י בָּ נִ ים בְׁ מֵ עַ י ,וְׁ הָּ יּו ָּלכֶם לַאֲ נ ִָּׁשים .יב ׁשֹבְׁ נָּה בְׁ נֹ ַתי לֵכְׁ ן ָּ ,כִ י ז ַָּקנְׁ ִתי
ִיתי הַ ַּל ְׁילָּה לְׁ ִאיׁש ,וְׁ גַם ָּיל ְַׁד ִתי בָּ נִ ים .יג הֲ לָּהֵ ן ְׁת ַשבֵ ְׁרנָּה ,עַ ד אֲ ֶׁשר יִגְׁ ָּדלּו,
ִמ ְׁהיוֹת לְׁ ִאיׁש :כִ י ָאמַ ְׁר ִתי ,יֶׁש-לִ י ִת ְׁקוָּ ה--גַם הָּ י ִ
הֲ לָּהֵ ן ֵתעָּ ֵגנָּה ,לְׁ בִ לְׁ ִתי היוֹת לְׁ ִאיׁש; ַאל בְׁ נֹ ַתי ,כִ י-מַ ר-לִ י ְׁמאֹד ִמכֶם--כִ י-י ְָּׁצָאה בִ י ,יַד-יְׁהוָּ ה .יד וַ ִת ֶשנָּה ק ֹולָּן ,וַ ִתבְׁ כֶינָּה
עוֹד; וַ ִת ַשק עָּ ְׁרפָּ ה לַחֲ מו ָֹּתּה ,וְׁ רּות ָּדבְׁ ָּקה בָּ ּה .טו וַ תֹאמֶ רִ ,הנֵה ָּׁשבָּ ה יְׁבִ ְׁמ ֵתְך ,אֶ ל-עַ ּמָּ ּה ,וְׁ אֶ ל-אֹלהֶ יהָּ ; ׁשּובִ יַ ,אחֲ ֵרי
יְׁבִ ְׁמ ֵתְך .טז וַ תֹאמֶ ר רּות ַאלִ -תפְׁ גְׁ ִעי-בִ י ,לְׁ עָּ זְׁ בֵ ְך לָּׁשּוב מֵ ַאחֲ ָּריְִך :כִ י אֶ ל-אֲ ֶׁשר ֵתלְׁ כִ י אֵ לְֵךּ ,ובַ אֲ ֶׁשר ָּתלִ ינִ י ָאלִ ין--עַ ּמֵ ְך עַ ִּמי,
מּותי ָאמּות ,וְׁ ָּׁשם אֶ ָּקבֵ ר; כֹה יַעֲ ֶשה יְׁהוָּ ה לִ י ,וְׁ כֹה יו ִֹסיף--כִ י הַ ּמָּ וֶת ,יַפְׁ ִריד בֵ ינִ י ּובֵ ינְֵך.
וֵאֹלהַ יְִך אֹלהָּ י .יז בַ אֲ ֶׁשר ָּת ִ
שאלות
•

מדוע נעמי וכלותיה יוצאות חזרה לארץ יהודה?

•

מדוע נעמי מבקשת מכלותיה לשוב לביתן? ממה היא חוששת?

•

מדוע הכלות (רות וערפה) רוצות ללכת עם חמותן (נעמי)?

•

מה האוירה במעמד הפרידה?

•

כיצד רות מנמקת את הישארותה עם נעמי? מה הייתם/ן עושים/ות לו הייתם/ן רות וערפה?

•

מהו החסד המוזכר בקטע? מה הוא החסד המתואר שאינו מוזכר במפורש?

•

אילו תכונות מאפיינות את רות ,ערפה ונעמי בקטע?

מטרות

שיעור  – 2המפגש בין רות ובעז

•

הכרות עם דמויותיהן של בועז ורות.

•

ניתוח היחסים בין רות לבעז.

•

מפגש עם הביטוי 'חסד' ומשמעותו בסיפור.

מהלך
 .1קריאת הקטע ותשובות לשאלות.
מגילת רות פרק ב'
ג וַ ֵתלְֶך וַ ָּתבוֹא וַ ְׁתל ֵַקט בַ ָּשדֶ הַ ,אחֲ ֵרי הַ ק ְֹׁצ ִרים; וַ י ִֶקר ִמ ְׁק ֶרהָּ --חֶ לְׁ ַקת הַ ָּשדֶ ה לְׁ בֹעַ ז ,אֲ ֶׁשר ִמ ִּמ ְׁׁשפַ חַ ת אלִ ימֶ לְֶך .ד וְׁ ִהנֵה-בֹעַ ז ,בָּ א
ֹאמרּו לוֹ ,יְׁבָּ ֶרכְׁ ָך יְׁהוָּ ה .ה וַ יֹאמֶ ר בֹעַ ז לְׁ נַעֲ רוֹ ,הַ נִ צָּ ב עַ ל-הַ קו ְֹׁצ ִרים :לְׁ ִמי ,הַ נַעֲ ָּרה
ִמבֵ ית לֶחֶ ם ,וַ יֹאמֶ ר לַקו ְֹׁצ ִרים ,יְׁהוָּ ה ִעּמָּ כֶם; וַ י ְׁ
הַ זֹאת .ו וַ יַעַ ן ,הַ נַעַ ר הַ נִצָּ ב עַ ל-הַ קו ְֹׁצ ִרים--וַ יֹאמַ ר :נַעֲ ָּרה מוֹאֲ בִ יָּה ִהיא ,הַ ָּשבָּ ה ִעם-נָּעֳ ִמי ִמ ְׁשדֵ י מוָֹאב .ז וַ תֹאמֶ ר ,אֲ ל ֳַקטָּ ה-נָּא
וְׁ ָאסַ פְׁ ִתי בָּ עֳ מָּ ִריםַ ,אחֲ ֵרי ,הַ קו ְֹׁצ ִרים; וַ ָּתבוֹא וַ ַתעֲ מוֹד ,מֵ ָאז הַ ב ֶֹקר וְׁ עַ ד-עַ ָּתה--זֶה ִׁשבְׁ ָּתּה הַ בַ יִתְׁ ,מעָּ ט .ח וַ יֹאמֶ ר בֹעַ ז אֶ ל-רּות
בּוריִ ,מזֶה; וְׁ כֹה ִת ְׁדבָּ ִקיןִ ,עם-נַעֲ ר ָֹּתי .ט עֵ י ַניְִך בַ ָּשדֶ ה אֲ ֶׁשר-
הֲ לוֹא ָּׁשמַ עַ ְׁת בִ ִתיַ ,אלֵ -תלְׁ כִ י לִ לְׁ קֹט בְׁ ָּשדֶ ה ַאחֵ ר ,וְׁ גַם ֹלא ַתעֲ ִ
יתי אֶ ת-הַ נְׁ עָּ ִרים ,לְׁ בִ לְׁ ִתי נָּגְׁ עֵ ְך; וְׁ צָּ ִמת ,וְׁ הָּ לַכְׁ ְׁת אֶ ל-הַ כֵלִ ים ,וְׁ ָּׁש ִתית ,מֵ אֲ ֶׁשר י ְִׁׁשאֲ בּון
י ְִׁקצֹרּון ,וְׁ הָּ לַכְׁ ְׁת ַאחֲ ֵריהֶ ן--הֲ לוֹא ִצּוִ ִ
אתי חֵ ן בְׁ עֵ ינֶיָך לְׁ הַ כִ ֵירנִ י--וְׁ ָאנֹ כִ י ,נָּכְׁ ִריָּה .יא וַ יַעַ ן בֹעַ ז,
ָארצָּ ה; וַ תֹאמֶ ר אֵ לָּיו ,מַ דּועַ מָּ צָּ ִ
הַ נְׁ עָּ ִרים .י וַ ִתפֹ ל ,עַ ל -פָּ נֶיהָּ  ,וַ ִת ְׁׁש ַתחּוְׁ ,
יׁשְך; וַ ַתעַ זְׁ בִ י ָאבִ יְך וְׁ ִאּמֵ ְך ,וְׁ אֶ ֶרץ מ ֹול ְַׁד ֵתְך ,וַ ֵתלְׁ כִ י ,אֶ ל-עַ ם
וַ יֹאמֶ ר לָּּה--הֻ גֵד הֻ גַד לִ י כֹל אֲ ֶׁשר-עָּ ִשית אֶ ת -חֲ מו ֵֹתְךַ ,אחֲ ֵרי מוֹת ִא ֵ
ּות ִהי מַ ְׁשכ ְֻׁר ֵתְך ְׁׁשלֵמָּ ה ,מֵ ִעם יְׁהוָּ ה אֹלהֵ י י ְִׁש ָּראֵ ל ,אֲ ֶׁשר-בָּ את ,לַחֲ סוֹת
אֲ ֶׁשר ֹלא-י ַָּדעַ ְׁת ְׁתמוֹל ִׁשלְׁ ׁשוֹם .יב י ְַׁׁשּלֵם יְׁהוָּ ה ,פָּ עֳ לְֵך; ְׁ
ַתחַ ת-כְׁ נָּפָּ יו .יג וַ תֹאמֶ ר אֶ ְׁמצָּ א-חֵ ן בְׁ עֵ ינֶיָך אֲ דֹנִ י ,כִ י נִ חַ ְׁמ ָּתנִ י ,וְׁ כִ י ִדבַ ְׁר ָּת ,עַ ל-לֵב ִׁשפְׁ חָּ ֶתָך; וְׁ ָאנֹ כִ י ֹלא אֶ ְׁהיֶה ,כְׁ ַאחַ ת ִׁשפְׁ ח ֶֹתיָך.
יד וַ יֹאמֶ ר לָּה בֹעַ ז לְׁ עֵ ת הָּ ֹאכֶל ,גֹ ִׁשי הֲ ֹלם וְׁ ָאכַלְׁ ְׁת ִמן-הַ ּלֶחֶ ם ,וְׁ טָּ בַ לְׁ ְׁת פִ ֵתְך ,בַ חֹמֶ ץ; וַ ֵת ֶׁשבִ ,מצַ ד הַ ק ְֹׁצ ִרים ,וַ י ְִׁצבָּ ט-לָּּה ָּקלִ י,
וַ תֹאכַל וַ ִת ְׁשבַ ע וַ ת ַֹתר .טו וַ ָּת ָּקם ,לְׁ ל ֵַקט; וַ יְׁצַ ו בֹעַ ז אֶ ת-נְׁעָּ ָּריו לֵאמֹ רַ ,גם בֵ ין הָּ עֳ מָּ ִרים ְׁתל ֵַקט--וְׁ ֹלא ַתכְׁ לִ ימּוהָּ  .טז וְׁ גַם ׁשֹל-
ָּתׁשֹּלּו לָּּהִ ,מן-הַ ְׁצבָּ ִתים; וַ עֲ זַבְׁ ֶתם וְׁ לִ ְׁקטָּ ה ,וְׁ ֹלא ִתגְׁ עֲ רּו-בָּ ּה .יז וַ ְׁתל ֵַקט בַ ָּשדֶ ה ,עַ ד-הָּ עָּ ֶרב; וַ ַת ְׁחבֹט אֵ ת אֲ ֶׁשר-לִ ֵקטָּ ה ,וַ י ְִׁהי כְׁ אֵ יפָּ ה
ְׁשע ִֹרים.
שאלות
•

מה מספרים לבועז על רות? מהו הדימוי שלה?

•

מה מצווה בועז על הקוצרים?

•

מדוע זוכה רות ליחס מיוחד?

•

מה אנו למדים על היחס למלקטות בדרך-כלל מתוך היחס המיוחד כלפי רות?

•

מדוע רות מופתעת מיחסו של בועז?

•

אילו תכונות מאפיינות את רות בקטע ואילו את בועז?

•

מהו החסד בקטע ,מצידה של רות ,ומצידו של בעז?

שיעור  – 3מדרשי תמונה
מטרות
•

הכרות מעמיקה עם סיפור מגילת רות.

•

הכרות עם יצירות אמנות המתייחסות למגילת רות.

•

הדגשת הפן הרגשי והבינאישי בסיפור.

מהלך
 .1כל תלמיד/ה או קבוצה יקבלו תמונה ועונה על השאלות.
 .2הצגת התמונות וחיבור לסצנות מהסיפור.
 .3דיון:
•

מה מביעות היצירות?

•

איזו פרשנות נתן כל אמן לדמות ולסיפור?

•

איזו תמונה מצאה חן בעיניכם/ן ומדוע?

מדרש תמונה
•

מה קורה בתמונה? מיהן הדמויות? מה מאפיין כל אחת? (גיל ,מראה ,לבוש ,מעמד ,רגש)

•

מהי מערכת היחסים בין הדמויות? מה הן אומרות זו לזו?

•

הציעו כותרת לתמונה.

•

מהי האווירה בתמונה?

•

עם איזו דמות אתם/ו מזדהים/ות?

מדרש תמונה
•

מה קורה בתמונה? מיהן הדמויות? מה מאפיין כל אחת? (גיל ,מראה ,לבוש ,מעמד ,רגש)

•

מהי מערכת היחסים בין הדמויות? מה הן אומרות זו לזו?

•

הציעו כותרת לתמונה.

•

מהי האווירה בתמונה?

•

עם איזו דמות אתם/ו מזדהים/ות?

מדרש תמונה
•

מה קורה בתמונה? מיהן הדמויות? מה מאפיין כל אחת? (גיל ,מראה ,לבוש ,מעמד ,רגש)

•

מהי מערכת היחסים בין הדמויות? מה הן אומרות זו לזו?

•

הציעו כותרת לתמונה.

•

מהי האווירה בתמונה?

•

עם איזו דמות אתם/ו מזדהים/ות?

מדרש תמונה
•

מה קורה בתמונה? מיהן הדמויות? מה מאפיין כל אחת? (גיל ,מראה ,לבוש ,מעמד ,רגש)

•

מהי מערכת היחסים בין הדמויות? מה הן אומרות זו לזו?

•

הציעו כותרת לתמונה.

•

מהי האווירה בתמונה?

•

עם איזו דמות אתם/ו מזדהים/ות?

מדרש תמונה
•

מה קורה בתמונה? מיהן הדמויות? מה מאפיין כל אחת? (גיל ,מראה ,לבוש ,מעמד ,רגש)

•

מהי מערכת היחסים בין הדמויות? מה הן אומרות זו לזו?

•

הציעו כותרת לתמונה.

•

מהי האווירה בתמונה?

•

עם איזו דמות אתם/ו מזדהים/ות?

מדרש תמונה
•

מה קורה בתמונה? מיהן הדמויות? מה מאפיין כל אחת? (גיל ,מראה ,לבוש ,מעמד ,רגש)

•

מהי מערכת היחסים בין הדמויות? מה הן אומרות זו לזו?

•

הציעו כותרת לתמונה.

•

מהי האווירה בתמונה?

•

עם איזו דמות אתם/ו מזדהים/ות?

מדרש תמונה
•

מה קורה בתמונה? מיהן הדמויות? מה מאפיין כל אחת? (גיל ,מראה ,לבוש ,מעמד ,רגש)

•

מהי מערכת היחסים בין הדמויות? מה הן אומרות זו לזו?

•

הציעו כותרת לתמונה.

•

מהי האווירה בתמונה?

•

עם איזו דמות אתם/ו מזדהים/ות?

שיעור  – 4מגילת רות מגילת החסד
מטרות
•

הכרת המושג "חסד" והבהרתו.

•

דיון בביטוי החסד במגילת רות.

•

הדגשת חשיבות היחס המוסרי והאנושי בסיפור ובחיינו.

מהלך
 .1הגדרת משותפת למילה 'חסד'.
 .2הקראת ההגדרה המילונית:
•

חֶ סֶ ד – שורש ח־ס־ד .עזרה לזולת שאיננה נובעת מתוך חובה כלשהי.

•

חֶ סֶ ד – מעשה חריג של טוב לב לאדם נזקק.

• החסד הוא מעשה אצילי שאין חובה לעשותו לפי הנורמות
החברתיות המקובלות.
 .3נשאל:
•

אילו מעשים של חסד לפי הגדרות אלו מופיעים במגילה?

• מי עושה מעשה חסד כלפי מי?
 .4קראו את השיר 'כולנו זקוקים לחסד' מאת נתן זך.
• מה הקשר בין הגדרת מושג החסד לבין החסד בשיר?
 .3קראו את הקטע 'מגילת החסד' מאת ר' זעירא.
•

מה חסר במגילת רות לפי דברי זעירא?

•

מדוע נכתבה המגילה? מה חשיבותה?

•

איזה מסר מציעה המגילה על החסד? מה חשיבותו?

•

חשבו על דוגמאות למעשים של חסד בחיי היום יום
שאתם עשיתם או שעשו כלפיכם?

ר' זעירא :מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה לא אסור ולא היתר אם כן
למה נכתבה? להודיעך כמה שכר טוב לגומלי חסדים.

כולנו זקוקים לחסד
מילים :נתן זך
לחן :אילן וירצברג
כולנו זקוקים לחסד,
כולנו זקוקים למגע.
לרכוש חום לא בכסף,
לרכוש מתוך מגע.
לתת בלי לרצות לקחת
ולא מתוך הרגל.
כמו שמש שזורחת,
כמו צל אשר נופל.
בואי ואראה לך מקום
שבו עוד אפשר לנשום.
כולנו רוצים לתת
רק מעטים יודעים איך.
צריך ללמוד כעת
שהאושר לא מחייך,
שמה שניתן אי פעם
לא ילקח לעולם.
שיש לכל זה טעם,
גם כשהטעם תם...
בואי ואראה לך מקום
שבו עוד מאיר אור יום.
כולנו רוצים לאהוב,
כולנו רוצים לשמוח.
כדי שיהיה לנו טוב,
שיהיה לנו כח.
כמו שמש שזורחת...

נספח  -על מגילת רות וגיבורתה
רּות המואבייה היא דמות מקראית ,הגיבורה העיקרית של מגילת רות ,והסבתא רבתא של דוד המלך .מגילת רות
מספרת את סיפורה של משפחת אלימלך המיוחסת משבט יהודה ,שעקב בצורת ורעב עוזבת את מולדתה והולכת
לשדה מואב ,אחד מאויבי ישראל באותה תקופה .לאחר זמן מת אבי המשפחה אלימלך.
בניה של אותה משפחה ,מחלון וכיליון ,מתחתנים עם שתי מואביות ,רות ועורפה  ,שעל פי חז"ל היו בנותיו או
נכדותיו של עגלון מלך מואב .לאחר כעשר שנים מתים שני הבנים ,ונותרות רק נעמי ,אם המשפחה ,ושתי כלותיה.
לאחר שלא נותר לה דבר ,ולאחר ששומעת שהבצורת בארץ ישראל פסקה ,מחליטה נעמי לחזור למולדתה אבלה,
חפויה וענייה ,ומפצירה בכלותיה להניח לה ,כי אין לה דבר לתת להן ,היא מבקשת להפרד מהן .לעומת עורפה
שנשמעת לה וחוזרת למשפחתה ,רות מתעקשת ודבקה בחמותה ,ואומרת "עמך עמי ואלוהיך אלוהי" ,ומתעקשת
שרק המוות יפריד ביניהן (מגילת רות א' י"ז).
לאחר שהן חוזרות לבית לחם ,הולכת רות ביוזמתה ובברכתה של חמותה לשדות ,ללקט שיבולים אחר הקוצרים
כפי שנהגו עניי ישראל באותם ימים (מתנות עניים) .ביום הליכתה אל השדה מושכת רות את תשומת לבו של בעל
השדה ,בעז .בעז מברר אצל הנערים הקוצרים אודותיה ,ומתוודע לעובדה שהיא קרובתו ,כלת דודו אלימלך ,ולפיכך
מבקש ממנה שלא תלך לשדה אחר ,אלא תלקט רק בשדהו ,ומן הנערים הקוצרים מבקש הוא להעניק לה יחס
מיוחד ולא להטריד אותה ,ומפגין כלפיה יחס חם .לאחר תקופה ,יועצת נעמי לרות ללכת בלילה אל הגורן שם
שוהה בעז בעת זמן זריית השעורים ,ולשכב למרגלותיו במטרה לגרום לבעז לשאת אותה לאישה (מגילת רות ג' ד').
נר אה כי נעמי מבקשת ממנה להשתמש לצורך כך ב"נשק" הפיתוי .אין זו מצוות ייבום במובן הפשוט ,אך זה קשור
למנהג הייבום  -נישואים בין אשת המת לקרוב משפחתה.
רות נשמעת לה ,מתרחצת ,מתבשמת ולובשת את שמלותיה ,ויורדת בלילה אל הגורן ושוכבת למרגלות בעז .כשבעז
מתעורר מבקשת ממנו רות לישאה "ּופָּ ַר ְׁש ָּת כְׁ נָּפֶ ָך עַ ל-אֲ מָּ ְׁתָך ,כִ י גֹ אֵ ל אָּ ָּתה" .בעז נעתר ,אולם מעלה בעיה תחוקתית:
יש מישהו קרוב יותר ממנו ולפיכך שמורה לו זכות ראשונים אם יחפוץ להתחתן עם רות .אולם הוא מבטיח כי אם
לא יחפוץ הקרוב השני לישאה ,ישאה הוא .למחרת בטרם עולה השחר הוא משלחה חזרה לביתה .למחרת המפגש
הוא עולה לשער העיר ופוגש שם את הקרוב השני המכונה "פלוני אלמוני" ,וששמו האמיתי כנראה נמחק על
ידי כותב המגילה כביקורת על מעשיו .לאחר שהקרוב השני אינו רוצה לממש את זכותו ,בשל החשש להשחית את
נחלתו ואת זרעו בנישואים אלו (מגילת רות ד' ו')( ,בשל האיסור על קבלת גרים ממואב) ,מתחתנים בעז ורות.
מזיווג זה נולדה מלכות דוד ,כפי שמספרת המגילה :וְׁ אֵ ּלֶה תוֹלְׁ דוֹת פָּ ֶרץ ,פֶ ֶרץ הוֹלִ יד אֶ ת-חֶ ְׁצרוֹן .וְׁ חֶ ְׁצרוֹן הוֹלִ יד אֶ ת-
ָּרם ,וְׁ ָּרם הוֹלִ יד אֶ ת-עַ ִּמינ ָָּּדב .וְׁ עַ ִּמינ ָָּּדב הוֹלִ יד אֶ ת-נ ְַׁחׁשוֹן ,וְׁ נ ְַׁחׁשוֹן הוֹלִ יד אֶ תַ -שלְׁ מָּ ה .וְׁ ַשלְׁ מוֹן הוֹלִ יד אֶ ת-בֹעַ זּ ,ובֹעַ ז הוֹלִ יד
אֶ ת-עוֹבֵ ד .וְׁ עֹבֵ ד הוֹלִ יד אֶ ת-י ִָּׁשי ,וְׁ י ִַׁשי הוֹלִ יד אֶ תָּ -דוִ ד.
אפשר לראות בסיפור זה את הסובלנות שהייתה קיימת כלפי גרים בתרבות הישראלית בכלל ובשבט יהודה בפרט.
יתר על כן ,הסיפור אודות רות המואביה מדגיש מאוד את הבחירה החופשית של האדם לעומת הייחוס שלו ,וקובע
כי אפילו גר שמגיע ממדינה אויבת והופכית לתרבות הישראלית כמו מואב ,נמדד רק על פי מעשיו ,ולמעשה
מתקבל על ידי הגורמים האריסטוקרטים של שבט המלכות והופך להיות עצם מעצמיה של המלכות הישראלית.
עץ היוחסין (על פי מגילת רות ,ספר שמואל ודברי הימים) ,מראה את מרכזיותה של רות ,ששדרת המנהיגות
בממלכת יהודה משתלשלת ממנה.

