
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 וגיות חברתיות במגילת רות ס   –לכיתה ו'  מערך שיעורים  

 

ובסוגי רות  במגילת  עוסק  ממנה  ותהמערך  העולות  האדמה   :החברתיות  חוקי  אליה,  והחזרה  מהארץ  הירידה 

 , והיחס לגר.  המכוונים לדאגה לחלש

 

 במגילת רות   לארץ  ירידה ועליה   –  1שיעור  
 

 מטרות 

 הכרות עם סיפור מגילת רות.  •

 יום. כדיון בגורמים לירידה מהארץ במגילה ו •

 להתמודד עם קשיים.  יםדיון על אחריות של בעלי תפקיד •

 הדגשת החשיבות של הקשר לארץ ישראל והישיבה בה. •

 

 מהלך 

 נה על שאלות.קריאת פרק א' ומע .1

 מגילת רות פרק א' 

ִמבֵ   א ִאיש  ַוֵיֶלְך  ָבָאֶרץ;  ָרָעב,  ַוְיִהי  ַהֹשְפִטים,  ְשֹפט  ִביֵמי  מֹוָאבַוְיִהי,  ִבְשֵדי  ָלגּור  ְיהּוָדה,  ֶלֶחם  ּוְשֵני  --ית  ְוִאְשּתֹו,  הּוא 

-ִמֵבית ֶלֶחם, ְיהּוָדה; ַוָיֹבאּו ְשֵדי--ָבָניו ַמְחלֹון ְוִכְליֹון, ֶאְפָרִתים-ְוֵשם ָהִאיש ֱאִליֶמֶלְך ְוֵשם ִאְשּתֹו ָנֳעִמי ְוֵשם ְשֵני  ב   ָבָניו.

ַוִיְהיּו  ָבֶניָה.  ג ָשם.-מֹוָאב,  ּוְשֵני  ִהיא,  ַוִּתָשֵאר  ָנֳעִמי;  ִאיש  ֱאִליֶמֶלְך,  ֹמֲאִביֹות  ד   ַוָיָמת  ָנִשים  ָלֶהם,  ָהַאַחת  --ַוִיְשאּו  ֵשם 

ִּתָשֵאר, ָהִאָשה, ִמְשֵני ְיָלֶדיָה,  ְשֵניֶהם, ַמְחלֹון ְוִכְליֹון; וַ -ַוָיֻמתּו ַגם  ה   ָעְרָפה, ְוֵשם ַהֵשִנית רּות; ַוֵיְשבּו ָשם, ְכֶעֶשר ָשִנים.

   ַעּמֹו, ָלֵתת ָלֶהם ָלֶחם. -ָפַקד ְיהָוה ֶאת-ִכי--ִכי ָשְמָעה, ִבְשֵדה מֹוָאב   ַוָּתָקם ִהיא ְוַכֹּלֶתיָה, ַוָּתָשב ִמְשֵדי מֹוָאב:  ו   ּוֵמִאיָשּה.

ִמן  ז ָהְיָתה-ַוֵּתֵצא,  ֲאֶשר  ּוְש -ַהָּמקֹום  ֶאלָשָּמה,  ָלשּוב  ַבֶדֶרְך,  ַוֵּתַלְכָנה  ִעָּמּה;  ַכּלֹוֶתיָה,  ְיהּוָדה.-ֵּתי  ָנֳעִמי,    ח   ֶאֶרץ  ַוֹּתאֶמר 

ן  ִיּתֵ  ט   ַהֵּמִתים ְוִעָּמִדי.-ִלְשֵּתי ַכֹּלֶתיָה, ֵלְכָנה ֹשְבָנה, ִאָשה ְלֵבית ִאָּמּה; יעשה )ַיַעש( ְיהָוה ִעָּמֶכם ֶחֶסד, ַכֲאֶשר ֲעִשיֶתם ִעם

ַוִּתְבֶכיָנה.  קֹוָלן  ַוִּתֶשאָנה  ָלֶהן,  ַוִּתַשק  ִאיָשּה;  ֵבית  ִאָשה  ְמנּוָחה,  ּוְמֶצאןָ  ָלֶכם,  ָנשּוב,  -ִכי   ָּלּה:-ַוֹּתאַמְרָנה  י   ְיהָוה,  ִאָּתְך 

 ים ְבֵמַעי, ְוָהיּו ָלֶכם ַלֲאָנִשים. ִלי ָבנִ -ַהעֹוד   ַוֹּתאֶמר ָנֳעִמי ֹשְבָנה ְבֹנַתי, ָלָּמה ֵתַלְכָנה ִעִּמי: יא  ְלַעֵּמְך.

ָזַקְנִּתי ִמְהיֹות ְלִאיש:  יב ִכי  ֵלְכןָ,  ְבֹנַתי  ָיַלְדִּתי ָבִנים.--ִלי ִתְקָוה-ִכי ָאַמְרִּתי, ֶיש    ֹשְבָנה  ְוַגם  ָהִייִתי ַהַּלְיָלה ְלִאיש,    יג    ַגם 

הֲ  ִיְגָדלּו,  ֲאֶשר  ַעד  ְּתַשֵבְרָנה,  ִכיֲהָלֵהן  ְבֹנַתי,  ַאל  ְלִאיש;  ֱהיֹות  ְלִבְלִּתי  ֵּתָעֵגָנה,  ִמֶכם -ַמר -ָלֵהן  ְמֹאד  ִבי,  -ִכי--ִלי  -ַידָיְצָאה 

ַעָּמּה, -ְך, ֶאלַוֹּתאֶמר, ִהֵנה ָשָבה ְיִבְמּתֵ   טו   ַוִּתֶשָנה קֹוָלן, ַוִּתְבֶכיָנה עֹוד; ַוִּתַשק ָעְרָפה ַלֲחמֹוָתּה, ְורּות ָדְבָקה ָבּה.  יד   ְיהָוה.

ְיִבְמֵּתְך. -ְוֶאל ַאֲחֵרי  שּוִבי,  ַאל  טז   ֱאֹלֶהיָה;  רּות  ֵמַאֲחָרִיְך:-ִּתְפְגִעי-ַוֹּתאֶמר  ָלשּוב  ְלָעְזֵבְך  ֶאל   ִבי,  ֵאֵלְך, -ִכי  ֵּתְלִכי  ֲאֶשר 

ִכי  --מּוִתי ָאמּות, ְוָשם ֶאָקֵבר; ֹכה ַיֲעֶשה ְיהָוה ִלי, ְוֹכה יֹוִסיףַבֲאֶשר ּתָ   יז   ַעֵּמְך ַעִּמי, ֵואֹלַהִיְך ֱאֹלָהי.--ּוַבֲאֶשר ָּתִליִני ָאִלין

 ַהָּמֶות, ַיְפִריד ֵביִני ּוֵביֵנְך. 

 שאלות 

 מדוע עוזבת משפחת אלימלך את בית לחם? •

 מתי רוצה נעמי לחזור ליהודה? מה הוא הגורם המשפיע על הירידה ועל העלייה?  •

 את הארץ? האם לדעתכם זוהי סיבה מוצדקת לעזוב •

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 קריאת מדרש ומדרש לשאלות.  .2

אלימלך ושלמון ופלוני אלמוני ואבי נעמי, כולם בני נחשון בן עמינדב. ואלימלך ומחלון וכליון,      אמר רבי שמעון:

 ומפני מה נענשו? מפני שיצאו מארץ ישראל לחוצה לארץ, שנאמר: ותהום כל העיר עליהם וגו'.  פרנסי הדור היו. 

 )מדרש תנחומא פרשת בהר סיני ג'(

 

 דרש תנחומא על מוצאו ומעמדו של אלימלך?מה אומר מ •

 איך מסביר המדרש את המוות של אלימלך ובניו?  •

 מה הקשר בין תפקידו ומעמדו של אלימלך ומשפחתו לעונש שקיבל על מעשיו? •

 מה דעתכם על התפישה שאדם בעל מעמד בחברה יש לו אחריות גדולה יותר? ולכן נשפט בחומרה?  •

 

ולהוסיף טיעונים בעד ונגד  העזר בסיפורנחלק את הכיתה לתביעה והגנה. על כל קבוצה ל – משפט לאלימלך .3

 הירידה של אלימלך למואב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 חוקים חברתיים   –לקט, שכחה ופאה    –  2שיעור  
 

 קריאת קטע ומענה לשאלות.מהלך: 

 רות פרק ב 

ֵחן ְבֵעיָניו; ַוֹּתאֶמר ָלּה, ְלִכי -ַאַחר, ֲאֶשר ֶאְמָצא--ָנא ַהָשֶדה ַוֲאַלֳקָטה ַבִשֳבִלים -ָנֳעִמי, ֵאְלָכה-ב ַוֹּתאֶמר רּות ַהּמֹוֲאִבָיה ֶאל

 ֶחְלַקת ַהָשֶדה ְלֹבַעז, ֲאֶשר ִמִּמְשַפַחת ֱאִליֶמֶלְך.  --ָשֶדה, ַאֲחֵרי ַהֹקְצִרים; ַוִיֶקר ִמְקֶרהָ ג ַוֵּתֶלְך ַוָּתבֹוא ַוְּתַלֵקט בַ  ִבִּתי. 

ִמְשֵדי מֹוָאב.  ָנֳעִמי  -ַנֲעָרה מֹוֲאִבָיה ִהיא, ַהָשָבה ִעם  ַוֹיאַמר:  --ַהקֹוְצִרים-ו ַוַיַען, ַהַנַער ַהִנָצב ַעל ְלִמי, ַהַנֲעָרה ַהֹזאת.   ...  

ֲאַלֳקָטה  ַוֹּתאֶמר,  ְוַעד-ז  ַהֹבֶקר  ֵמָאז  ַוַּתֲעמֹוד,  ַוָּתבֹוא  ַהקֹוְצִרים;  ַאֲחֵרי,  ָבֳעָמִרים,  ְוָאַסְפִּתי  ַהַבִית,  --ַעָּתה-ָנא  ִשְבָּתּה  ֶזה 

-ְבָשֶדה ַאֵחר, ְוַגם ֹלא ַתֲעבּוִרי, ִמֶזה; ְוֹכה ִתְדָבִקין, ִעם  ֵּתְלִכי ִלְלֹקט-רּות ֲהלֹוא ָשַמַעְּת ִבִּתי, ַאל-ח ַוֹיאֶמר ֹבַעז ֶאל ְמָעט.  

ֲאֶשר ַנֲעֹרָתי.   ַבָשֶדה  ֵעיַנִיְך  ַאֲחֵריֶהן-ט  ְוָהַלְכְּת  ֶאת--ִיְקֹצרּון,  ִצִּויִתי  ֶאל-ֲהלֹוא  ְוָהַלְכְּת  ְוָצִמת,  ָנְגֵעְך;  ְלִבְלִּתי  -ַהְנָעִרים, 

ָפֶניָה, ַוִּתְשַּתחּו, ָאְרָצה; ַוֹּתאֶמר ֵאָליו, ַמדּוַע ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך  -י ַוִּתֹפל, ַעל ר ִיְשֲאבּון ַהְנָעִרים.  ַהֵכִלים, ְוָשִתית, ֵמֲאשֶ 

ָנְכִרָיה.  --ְלַהִכיֵרִני ַוֹיאֶמר ָלּה ְוָאֹנִכי,  ַוַיַען ֹבַעז,  ִלי ֹכל ֲאֶשר --יא  ַוַּתַעְזִבי  ֲחמוֹ -ָעִשית ֶאת-ֻהֵגד ֻהַגד  ֵתְך, ַאֲחֵרי מֹות ִאיֵשְך; 

  ָיַדַעְּת ְּתמֹול ִשְלשֹום. -ַעם ֲאֶשר ֹלא-ָאִביְך ְוִאֵּמְך, ְוֶאֶרץ מֹוַלְדֵּתְך, ַוֵּתְלִכי, ֶאל

ֹגִשי ֲהֹלם ְוָאַכְלְּת ִמן ַוֹיאֶמר ָלה ֹבַעז ְלֵעת ָהֹאֶכל,  ְוָטַבְלְּת ִפֵּתְך, ַבֹחמֶ -... יד  ַוִיְצָבטַהֶּלֶחם,  ַוֵּתֶשב, ִמַצד ַהֹקְצִרים,  ָלּה -ץ; 

טז   ְוֹלא ַתְכִלימּוָה.  --ְנָעָריו ֵלאֹמר, ַגם ֵבין ָהֳעָמִרים ְּתַלֵקט-טו ַוָּתָקם, ְלַלֵקט; ַוְיַצו ֹבַעז ֶאת ָקִלי, ַוֹּתאַכל ַוִּתְשַבע ַוֹּתַתר.  

 ָבּה.  -ֲעַזְבֶּתם ְוִלְקָטה, ְוֹלא ִתְגֲערּוַהְצָבִתים; וַ -ָּתֹשּלּו ָלּה, ִמן-ְוַגם ֹשל

יח ַוִּתָשא ַוָּתבֹוא ָהִעיר, ַוֵּתֶרא ֲחמֹוָתּה ֵאת   ִלֵקָטה, ַוְיִהי ְכֵאיָפה ְשֹעִרים.  -ָהָעֶרב; ַוַּתְחֹבט ֵאת ֲאֶשר-יז ַוְּתַלֵקט ַבָשֶדה, ַעד 

ְיִהי  --ָעִשית  יט ַוֹּתאֶמר ָלּה ֲחמֹוָתּה ֵאיֹפה ִלַקְטְּת ַהיֹום, ְוָאָנה הֹוִתָרה, ִמָשְבָעּה.  -רָלּה, ֵאת ֲאשֶ -ִלֵקָטה; ַוּתֹוֵצא, ַוִּתֶּתן -ֲאֶשר

ָנֳעִמי   כ ַוֹּתאֶמר ָעְשָתה ִעּמֹו, ַוֹּתאֶמר ֵשם ָהִאיש ֲאֶשר ָעִשיִתי ִעּמֹו ַהיֹום, ֹבַעז.  -ַמִכיֵרְך, ָברּוְך; ַוַּתֵגד ַלֲחמֹוָתּה, ֵאת ֲאֶשר

ִמֹגֲאֵלנּו, --ַהֵּמִתים; ַוֹּתאֶמר ָלּה ָנֳעִמי, ָקרֹוב ָלנּו ָהִאיש-ַהַחִיים ְוֶאת-ָעַזב ַחְסדֹו, ֶאת-ְלַכָּלָתּה, ָברּוְך הּוא ַליהָוה, ֲאֶשר ֹלא

    הּוא.

 שאלות 

 מה עושה רות כדי לקיים את נעמי ואת עצמה? מדוע היא צריכה ללכת ללקט אחר הקוצרים? •

 עד כמה הצליחה רות בליקוט? ,הקוצרים לפי דבר •

 עז על הקוצרים? מה מותר לרות לעשות?ומה מצווה ב •

 ליחס מיוחד?  זוכרה רותמדוע  •

 כלל? -מה אנו למדים על היחס למלקטות בדרך ,מתוך היחס המיוחד לרות •

 מדוע רות מופתעת מיחסו של בעז?  •
 

 ויקרא כ"ג 

 יֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת ֹעֶמר ַהְּתנּוָפה ֶשַבע ַשָבתֹות ְּתִמיֹמת ִּתְהֶייָנה: )טו( ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַשָבת מִ 

ף ַהֹכֵהן ֹאָתם ַעל ֶלֶחם  )טז( ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַשָבת ַהְשִביִעת ִּתְסְפרּו ֲחִמִשים יֹום ְוִהְקַרְבֶּתם ִמְנָחה ֲחָדָשה ַליֹהָוה: )כ( ְוֵהִני

)כא( ּוְקָראֶתם ְבֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה ִמְקָרא ֹקֶדש ִיְהֶיה   ְפֵני ְיֹהָוה ַעל ְשֵני ְכָבִשים ֹקֶדש ִיְהיּו ַליֹהָוה ַלֹכֵהן:  ַהִבֻכִרים ְּתנּוָפה לִ 

 ָלֶכם ָכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה ֹלא ַתֲעשּו ֻחַקת עֹוָלם ְבָכל מֹוְשֹבֵתיֶכם ְלֹדֹרֵתיֶכם: 

ר ַּתֲעֹזב ֹאָתם ֲאִני ְיֹהָוה  )כב( ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם ֹלא ְתַכֶּלה ְפַאת ָשְדָך ְבֻקְצֶרָך ְוֶלֶקט ְקִציְרָך ֹלא ְתַלֵקט ֶלָעִני ְוַלגֵ 

 . ֱאֹלֵהיֶכם 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 שאלות 

 בקטע? מופיעותאילו מצוות  •

 פאת השדה? מהו הלקט? מה צריך לעשות בהם? למי הם מיועדים? ימה •

 מה הקשר בין חג השבועות לבין פאה ולקט?  •

 את מעשיה של רות?  קטעה איך מסביר  •

 עז הסתפק במה שמצווה החוק ביחסו לרות? מה עשה מעבר לכך? והאם ב •

לאיזו בעיה נותנים חוקים אלו מענה? מהו המענה היום לעניים? •



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 היחס לגר במגילת רות ובימינו   –אהוב את הגר    –  3שיעור  
 

 מהלך  

 זהו את כל המקומות בהם מופיעה התייחסות לגר במגילת רות.  •

 המגילה? מהו היחס הראוי לגר על פי המשתמע מ •

 המגילה? מהו היחס המקובל לגר על פי המשתמע מ •

 ? מהו חלקו של הציבור בבית לחם בהכרעה זו?רות למהי ההכרעה ש •

 המגילה לחיינו כיום?לשאוב מ  ות/מהו המסר אותו אנו יכולים  •

 

 רות פרק א' 

ִבי, ְלָעְזֵבְך ָלשּוב  -ִּתְפְגִעי -ַוֹּתאֶמר רּות ַאל  טז   ֱאֹלֶהיָה; שּוִבי, ַאֲחֵרי ְיִבְמֵּתְך.-ַעָּמּה, ְוֶאל-ַוֹּתאֶמר, ִהֵנה ָשָבה ְיִבְמֵּתְך, ֶאל  טו

ַבֲאֶשר ָּתמּוִתי ָאמּות, ְוָשם ֶאָקֵבר;    יז   ַעִּמי, ֵואֹלַהִיְך ֱאֹלָהי.  ַעֵּמְך--ֲאֶשר ֵּתְלִכי ֵאֵלְך, ּוַבֲאֶשר ָּתִליִני ָאִלין -ִכי ֶאל   ֵמַאֲחָרִיְך:

 ִכי ַהָּמֶות, ַיְפִריד ֵביִני ּוֵביֵנְך. --ֹכה ַיֲעֶשה ְיהָוה ִלי, ְוֹכה יֹוִסיף
 

 התהליך שהיא עוברת על מנת להצטרף לעם ישראל?  ו? מהמתגיירתרות כיצד  •

 תהליך פנימי? האם זה תהליך רשמי וחיצוני או •

 רות פרק ב' 

ַעל  ה ַהִנָצב  ְלַנֲערֹו,  ֹבַעז  ַהֹזאת.   ַהקֹוְצִרים:-ַוֹיאֶמר  ַהַנֲעָרה  ַעל  ו   ְלִמי,  ַהִנָצב  ַהַנַער  ַנֲעָרה     ַוֹיאַמר:--ַהקֹוְצִרים-ַוַיַען, 

ִהיא ִעם מֹוֲאִבָיה  ַהָשָבה  מֹוָאב.-,  ִמְשֵדי  ֲאלַ   ז   ָנֳעִמי  ַוָּתבֹוא  -ֳקָטהַוֹּתאֶמר,  ַהקֹוְצִרים;  ַאֲחֵרי,  ָבֳעָמִרים,  ְוָאַסְפִּתי  ָנא 

 ֶזה ִשְבָּתּה ַהַבִית, ְמָעט.--ַעָּתה-ַוַּתֲעמֹוד, ֵמָאז ַהֹבֶקר ְוַעד
 

 ? מה התואר שלה? במה היא מאופיינת?מזוההרות כיצד  •

יא ַוַיַען ֹבַעז, ַוֹיאֶמר  ְוָאֹנִכי, ָנְכִרָיה. --ֵאָליו, ַמדּוַע ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך ְלַהִכיֵרִניָפֶניָה, ַוִּתְשַּתחּו, ָאְרָצה; ַוֹּתאֶמר -י ַוִּתֹפל, ַעל

ַעם ֲאֶשר  -י, ֶאלֲחמֹוֵתְך, ַאֲחֵרי מֹות ִאיֵשְך; ַוַּתַעְזִבי ָאִביְך ְוִאֵּמְך, ְוֶאֶרץ מֹוַלְדֵּתְך, ַוֵּתְלכִ -ָעִשית ֶאת-ֻהֵגד ֻהַגד ִלי ֹכל ֲאֶשר--ָלּה

ָבאת, ַלֲחסֹות  -יב ְיַשֵּלם ְיהָוה, ָפֳעֵלְך; ּוְתִהי ַמְשֻכְרֵּתְך ְשֵלָמה, ֵמִעם ְיהָוה ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל, ֲאֶשר ָיַדַעְּת ְּתמֹול ִשְלשֹום.  -ֹלא

 ְכָנָפיו. -ַּתַחת
 

 איך רות מגדירה את עצמה? •

 למוד מכך על היחס לנוכרים? עז? מה ניתן לומהיחס של במופתעת רות למה  •

 עז לרות? על פי מה הוא שופט אותה?ואיך מתייחס ב  •

ְוַכְרְמָך ֹלא ְתעֹוֵלל, ּוֶפֶרט ַכְרְמָך  י.  ְקִציר ַאְרְצֶכם, ֹלא ְתַכֶּלה ְפַאת ָשְדָך ִלְקֹצר; ְוֶלֶקט ְקִציְרָך, ֹלא ְתַלֵקט-ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ט 

 י( -)ויקרא יט, ט .ר ַּתֲעֹזב ֹאָתם, ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכםֶלָעִני ְוַלגֵ   ֹלא ְתַלֵקט:

 מה המצווה המופיעה בקטע? אל מי היא מכוונת?  •

 מה ניתן ללמוד על מעמדם של הגרים בחברה? מה צריך להיות היחס אליהם? •

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

ֵגִרים  -ִכי--ה ָלֶכם ַהֵגר ַהָגר ִאְּתֶכם, ְוָאַהְבָּת לֹו ָכמֹוָךְכֶאְזָרח ִמֶכם ִיְהיֶ  לד  .ֹלא תֹונּו, ֹאתוֹ --ָיגּור ִאְּתָך ֵגר, ְבַאְרְצֶכם-ְוִכי לג

 חד(-. )ויקרא יט, לגֲאִני, ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם  ֱהִייֶתם, ְבֶאֶרץ ִמְצָרִים:
 

 מה אסור לעשות לגר? למה המצווה מתייחסת דווקא לגר? למה קל יותר לרמות גר? •

 איזה יחס דורש המקרא לגר? •

 ס הנדרש לגר? מה הנימוק ליח •

 איפה במגילת רות יחס כזה ניתן? •

 

 רות פרק ד'  

ָנֳעִמי, ָברּוְך  -יד ַוֹּתאַמְרָנה ַהָנִשים, ֶאל לֹו ְלִאָשה, ַוָיֹבא ֵאֶליָה; ַוִיֵּתן ְיהָוה ָלּה ֵהָריֹון, ַוֵּתֶלד ֵבן.  -רּות ַוְּתִהי-יג ַוִיַקח ֹבַעז ֶאת

ִכי ַכָּלֵתְך  ֵשיָבֵתְך:  -טו ְוָהָיה ָלְך ְלֵמִשיב ֶנֶפש, ּוְלַכְלֵכל ֶאת ְך ֹגֵאל ַהיֹום; ְוִיָקֵרא ְשמֹו, ְבִיְשָרֵאל.  ְיהָוה, ֲאֶשר ֹלא ִהְשִבית לָ 

לֹו ְלֹאֶמֶנת. -הּו ְבֵחיָקּה, ַוְּתִהיַהֶיֶלד ַוְּתִשתֵ -טז ַוִּתַקח ָנֳעִמי ֶאת ִהיא טֹוָבה ָלְך, ִמִשְבָעה ָבִנים.  -ֲאֵהַבֶתְך, ְיָלַדּתּו, ֲאֶשר-ֲאֶשר

 ִיַשי ֲאִבי ָדִוד.-ֵבן ְלָנֳעִמי; ַוִּתְקֶראָנה ְשמֹו עֹוֵבד, הּוא ֲאִבי -יז ַוִּתְקֶראָנה לֹו ַהְשֵכנֹות ֵשם ֵלאֹמר, יַֻּלד 

 מה אומרות הנשים לנעמי על רות? האם הן מתייחסות למוצאה?  •

 ות ביחס לגרים מכך שרות היא הסבתא רבתא של דוד המלך?מה ניתן ללמוד על המסר של מגילת ר •

 חשבו על המצב היום, איך מתייחסת החברה לגרים ונוכרים? לאנשים שחיים כאן אבל אינם מבני המקום?  •



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 על מגילת רות וגיבורתה 

המקרא. רּות המואבייה היא דמות מקראית, הגיבורה העיקרית של מגילת רות, והסבתא רבתא של דוד המלך על פי  

עוזבת את   והרעב  יהודה, שעקב הבצורת  המיוחסת משבט  אלימלך  סיפורה של משפחת  רות מספרת את  מגילת 

 מולדתה והולכת לשדה מואב, אחד מאויבי ישראל באותה תקופה. לאחר זמן מת אבי המשפחה אלימלך. 

וכיליון, מתחתנים עם שתי מואביות, רות ועורפה   שעל פי חז"ל היו בנותיו או  ,  בניה של אותה משפחה, מחלון 

ושתי   המשפחה,  אם  נעמי,  רק  ונותרות  הבנים,  שני  גם  מתים  שנים  כעשר  לאחר  מואב.  מלך  עגלון  של  נכדותיו 

לחזור   נעמי  מחליטה  פסקה,  ישראל  בארץ  הבצורת  כי  ולאחר שהיא שומעת  דבר,  לה  נותר  לאחר שלא  כלותיה. 

להניח לה, כי אין לה דבר לתת להן, היא מבקשת להפרד מהן.  למולדתה אבלה, חפויה וענייה, ומפצירה בכלותיה  

ואלוהיך   עמי  "עמך  ואומרת  בחמותה,  ודבקה  מתעקשת  רות  למשפחתה,  וחוזרת  לה  שנשמעת  עורפה  לעומת 

 אלוהי", ומתעקשת שרק המוות יפריד ביניהן )מגילת רות א' י"ז(. 

מותה לשדות, ללקט שיבולים אחר הקוצרים  לאחר שהן חוזרות לבית לחם, הולכת רות ביוזמתה ובברכתה של ח 

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  

לשדה תלך  שלא  ממנה  יחס   מבקש  לה  להעניק  הוא  מבקש  הקוצרים  הנערים  ומן  בשדהו,  רק  תלקט  אלא  אחר, 

הגורן שם   אל  בלילה  ללכת  לרות  נעמי  יועצת  לאחר תקופה,  חם.  יחס  כלפיה  ומפגין  אותה,  להטריד  ולא  מיוחד 

ד'(.   שוהה בעז בעת זמן זריית השעורים, ולשכב למרגלותיו במטרה לגרום לבעז לשאת אותה לאישה )מגילת רות ג'

נראה כי נעמי מבקשת ממנה להשתמש לצורך כך ב"נשק" הפיתוי. אין זו מצוות ייבום במובן הפשוט, אך זה קשור 

 נישואים בין אשת המת לקרוב משפחתה. -למנהג הייבום 

רות נשמעת לה, מתרחצת, מתבשמת ולובשת את שמלותיה, ויורדת בלילה אל הגורן ושוכבת למרגלות בעז. כשבעז 

ֲאָמְתָך, ִכי ֹגֵאל ָאָּתה". בעז נעתר, אולם מעלה בעיה תחוקתית:  -מבקשת ממנו רות לישאה "ּוָפַרְשָּת ְכָנֶפָך ַעלמתעורר  

יש מישהו קרוב יותר ממנו ולפיכך שמורה לו זכות ראשונים אם יחפוץ להתחתן עם רות. אולם הוא מבטיח כי אם  

ם עולה השחר הוא משלחה חזרה לביתה. למחרת המפגש לא יחפוץ הקרוב השני לישאה, ישאה הוא. למחרת בטר

הוא עולה לשער העיר ופוגש שם את הקרוב השני המכונה "פלוני אלמוני", וששמו האמיתי כנראה נמחק על ידי  

זכותו, בשל החשש להשחית את   רוצה לממש את  אינו  על מעשיו. לאחר שהקרוב השני  כביקורת  כותב המגילה 

בנישואים זרעו  ואת  ורות.    נחלתו  בעז  ממואב(, מתחתנים  גרים  קבלת  על  האיסור  )בשל  ו'(,  ד'  רות  )מגילת  אלו 

 מזיווג זה נולדה מלכות דוד, כפי שמספרת המגילה:

ַנְחשֹון,  -יד ֶאתַעִּמיָנָדב. ְוַעִּמיָנָדב הֹולִ -ָרם, ְוָרם הֹוִליד ֶאת-ֶחְצרֹון. ְוֶחְצרֹון הֹוִליד ֶאת-ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות ָפֶרץ, ֶפֶרץ הֹוִליד ֶאת

 ָדִוד.-ִיָשי, ְוִיַשי הֹוִליד ֶאת-עֹוֵבד. ְוֹעֵבד הֹוִליד ֶאת-ֹבַעז, ּוֹבַעז הֹוִליד ֶאת-ַשְלָמה. ְוַשְלמֹון הֹוִליד ֶאת-ְוַנְחשֹון הֹוִליד ֶאת

ה בפרט. אפשר לראות בסיפור זה את הסובלנות שהייתה קיימת כלפי גרים בתרבות הישראלית בכלל ובשבט יהוד

יתר על כן, הסיפור אודות רות המואביה מדגיש מאוד את הבחירה החופשית של האדם לעומת הייחוס שלו, וקובע 

ולמעשה  מעשיו,  פי  על  רק  נמדד  מואב,  כמו  הישראלית  לתרבות  והופכית  אויבת  ממדינה  שמגיע  גר  אפילו  כי 

ת עצם מעצמיה של המלכות הישראלית. עץ  מתקבל על ידי הגורמים האריסטוקרטים של שבט המלכות והופך להיו

היוחסין )על פי מגילת רות, ספר שמואל ודברי הימים(, מראה את מרכזיותה של רות, ששדרת המנהיגות בממלכת 

 יהודה משתלשלת ממנה.


