מערך שיעורים לכיתה ו' – סוגיות חברתיות במגילת רות
המערך עוסק במגילת רות ובסוגיות החברתיות העולות ממנה :הירידה מהארץ והחזרה אליה ,חוקי האדמה
המכוונים לדאגה לחלש ,והיחס לגר.

שיעור  – 1ירידה ועליה לארץ במגילת רות
מטרות
•

הכרות עם סיפור מגילת רות.

•

דיון בגורמים לירידה מהארץ במגילה וכיום.

•

דיון על אחריות של בעלי תפקידים להתמודד עם קשיים.

•

הדגשת החשיבות של הקשר לארץ ישראל והישיבה בה.

מהלך
 .1קריאת פרק א' ומענה על שאלות.
מגילת רות פרק א'
ּושנֵי
ְהּודה ,לָגּור בִ ְשדֵ י מוָֹאב--הּוא וְ ִא ְשּתוְֹ ,
ָארץ; וַ ֵילְֶך ִאיש ִמבֵ ית לֶחֶ ם י ָ
א וַ י ְִהי ,בִ ימֵ י ְשפֹ ט הַ שֹפְ ִטים ,וַ י ְִהי ָרעָ ב ,בָ ֶ
ְהּודה; וַ ָיבֹאּו ְשדֵ י-
בָ נָיו .ב וְ ֵשם הָ ִאיש אֱ לִ ימֶ לְֶך וְ ֵשם ִא ְשּת ֹו נָעֳ ִמי וְ ֵשם ְשנֵי-בָ נָיו מַ ְחלוֹן וְ כִ לְ יוֹן ,אֶ פְ ָר ִתיםִ --מבֵ ית לֶחֶ ם ,י ָ
ּושנֵי בָ נֶיהָ  .ד וַ י ְִשאּו לָהֶ ם ,נ ִָשים מֹ אֲ בִ יוֹתֵ --שם הָ ַאחַ ת
מוָֹאב ,וַ י ְִהיּוָ -שם .ג וַ יָמָ ת אֱ לִ ימֶ לְֶךִ ,איש נָעֳ ִמי; וַ ִּת ָשאֵ ר ִהיאְ ,
עָ ְרפָ ה ,וְ ֵשם הַ ֵשנִ ית רּות; וַ י ְֵשבּו ָשם ,כְ עֶ ֶשר ָשנִ ים .ה וַ יָמֻ תּו גַםְ -שנֵיהֶ ם ,מַ ְחלוֹן וְ כִ לְ יוֹן; וַ ִּת ָשאֵ ר ,הָ ִא ָשהִ ,מ ְשנֵי ְילָדֶ יהָ ,
ַֹּלתיהָ  ,וַ ָּת ָשב ִמ ְשדֵ י מוָֹאב :כִ י ָש ְמעָ ה ,בִ ְשדֵ ה מוָֹאב--כִ י-פָ ַקד יְהוָ ה אֶ ת-עַ ּמוֹ ,ל ֵָתת לָהֶ ם לָחֶ ם.
ישּה .ו וַ ָּת ָקם ִהיא וְ כ ֶ
ּומֵ ִא ָ
ְהּודה .ח וַ ּתֹאמֶ ר נָעֳ ִמי,
ּוש ֵּתי כַּלו ֶֹתיהָ ִ ,עּמָ ּה; וַ ֵּתלַכְ נָה בַ דֶ ֶרְך ,לָשּוב אֶ ל-אֶ ֶרץ י ָ
ז וַ ֵּתצֵ אִ ,מן-הַ ּמָ קוֹם אֲ ֶשר הָ י ְָתהָ -שּמָ הְ ,
יתם ִעם-הַ ּמֵ ִתים וְ ִעּמָ ִדי .ט י ִֵּתן
ַֹּלתיהָ  ,לֵכְ נָה שֹבְ נָהִ ,א ָשה לְ בֵ ית ִאּמָ ּה; יעשה (יַעַ ש) יְהוָ ה ִעּמָ כֶם חֶ סֶ ד ,כַאֲ ֶשר עֲ ִש ֶ
לִ ְש ֵּתי כ ֶ
ישּה; וַ ִּת ַשק לָהֶ ן ,וַ ִּת ֶשאנָה ק ֹולָן וַ ִּתבְ כֶינָה .י וַ ּתֹאמַ ְרנָהּ-לָּה :כִ יִ -א ָּתְך נָשּוב,
ּומצֶ אן ָ ְמנּוחָ הִ ,א ָשה בֵ ית ִא ָ
יְהוָ הָ ,לכֶםְ ,
לְ עַ ּמֵ ְך .יא וַ ּתֹאמֶ ר נָעֳ ִמי שֹבְ נָה בְ נֹ ַתי ,לָּמָ ה ֵתלַכְ נָה ִע ִּמי :הַ עוֹד-לִ י בָ נִ ים בְ מֵ עַ י ,וְ הָ יּו ָלכֶם לַאֲ נ ִָשים.
ִיתי הַ ַּל ְילָה לְ ִאיש ,וְ גַם ָיל ְַד ִּתי בָ נִ ים .יג
יב שֹבְ נָה בְ נֹ ַתי לֵכְ ן ָ ,כִ י ז ַָקנְ ִּתי ִמ ְהיוֹת לְ ִאיש :כִ י ָאמַ ְר ִּתי ,יֶש-לִ י ִת ְקוָ ה--גַם הָ י ִ
הֲ לָהֵ ן ְּת ַשבֵ ְרנָה ,עַ ד אֲ ֶשר יִגְ ָדלּו ,הֲ לָהֵ ן ֵּתעָ ֵגנָה ,לְ בִ לְ ִּתי הֱ יוֹת לְ ִאיש; ַאל בְ נֹ ַתי ,כִ י-מַ ר-לִ י ְמאֹד ִמכֶם--כִ י-י ְָצָאה בִ י ,יַד-
יְהוָ ה .יד וַ ִּת ֶשנָה ק ֹולָן ,וַ ִּתבְ כֶינָה עוֹד; וַ ִּת ַשק עָ ְרפָ ה לַחֲ מו ָֹתּה ,וְ רּות ָדבְ ָקה בָ ּה .טו וַ ּתֹאמֶ רִ ,הנֵה ָשבָ ה יְבִ ְמ ֵּתְך ,אֶ ל-עַ ּמָ ּה,
וְ אֶ ל-אֱ ֹלהֶ יהָ ; שּובִ יַ ,אחֲ ֵרי יְבִ ְמ ֵּתְך .טז וַ ּתֹאמֶ ר רּות ַאלִּ -תפְ גְ ִעי-בִ י ,לְ עָ זְ בֵ ְך לָשּוב מֵ ַאחֲ ָריְִך :כִ י אֶ ל-אֲ ֶשר ֵּתלְ כִ י אֵ לְֵך,
מּותי ָאמּות ,וְ ָשם אֶ ָקבֵ ר; כֹה יַעֲ ֶשה יְהוָ ה לִ י ,וְ כֹה יו ִֹסיף--כִ י
ּובַ אֲ ֶשר ָּתלִ ינִי ָאלִ ין--עַ ּמֵ ְך עַ ִּמי ,וֵאֹלהַ יְִך אֱ ֹלהָ י .יז בַ אֲ ֶשר ָּת ִ
הַ ּמָ וֶת ,יַפְ ִריד בֵ ינִ י ּובֵ ינְֵך.
שאלות
•

מדוע עוזבת משפחת אלימלך את בית לחם?

•

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

•

האם לדעתכם זוהי סיבה מוצדקת לעזוב את הארץ?

 .2קריאת מדרש ומדרש לשאלות.
אמר רבי שמעון :אלימלך ושלמון ופלוני אלמוני ואבי נעמי ,כולם בני נחשון בן עמינדב .ואלימלך ומחלון וכליון,
פרנסי הדור היו .ומפני מה נענשו? מפני שיצאו מארץ ישראל לחוצה לארץ ,שנאמר :ותהום כל העיר עליהם וגו'.
(מדרש תנחומא פרשת בהר סיני ג')
•

מה אומר מדרש תנחומא על מוצאו ומעמדו של אלימלך?

•

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?

 .3משפט לאלימלך – נחלק את הכיתה לתביעה והגנה .על כל קבוצה להעזר בסיפור ולהוסיף טיעונים בעד ונגד
הירידה של אלימלך למואב.

שיעור  – 2לקט ,שכחה ופאה – חוקים חברתיים
מהלך :קריאת קטע ומענה לשאלות.
רות פרק ב
ב וַ ּתֹאמֶ ר רּות הַ ּמוֹאֲ בִ יָה אֶ ל-נָעֳ ִמי ,אֵ לְ כָה-נָא הַ ָשדֶ ה וַ אֲ ל ֳַקטָ ה בַ ִשבֳ לִ יםַ--אחַ ר ,אֲ ֶשר אֶ ְמצָ א-חֵ ן בְ עֵ ינָיו; וַ ּתֹאמֶ ר לָּה ,לְ כִ י
בִ ִּתי .ג וַ ֵּתלְֶך וַ ָּתבוֹא וַ ְּתל ֵַקט בַ ָשדֶ הַ ,אחֲ ֵרי הַ ק ְֹצ ִרים; וַ י ִֶקר ִמ ְק ֶרהָ --חֶ לְ ַקת הַ ָשדֶ ה לְ בֹעַ ז ,אֲ ֶשר ִמ ִּמ ְשפַ חַ ת אֱ לִ ימֶ לְֶך.
 ...לְ ִמי ,הַ נַעֲ ָרה הַ זֹאת .ו וַ יַעַ ן ,הַ נַעַ ר הַ נִ צָ ב עַ ל-הַ קו ְֹצ ִרים--וַ יֹאמַ ר :נַעֲ ָרה מוֹאֲ בִ יָה ִהיא ,הַ ָשבָ ה ִעם-נָעֳ ִמי ִמ ְשדֵ י מוָֹאב.
ז וַ ּתֹאמֶ ר ,אֲ ל ֳַקטָ ה -נָא וְ ָאסַ פְ ִּתי בָ עֳ מָ ִריםַ ,אחֲ ֵרי ,הַ קו ְֹצ ִרים; וַ ָּתבוֹא וַ ַּתעֲ מוֹד ,מֵ ָאז הַ ב ֶֹקר וְ עַ ד-עַ ָּתה--זֶה ִשבְ ָּתּה הַ בַ יִת,
בּוריִ ,מזֶה; וְ כֹה ִת ְדבָ ִקיןִ ,עם-
ְמעָ ט .ח וַ יֹאמֶ ר בֹעַ ז אֶ ל-רּות הֲ לוֹא ָשמַ עַ ְּת בִ ִּתיַ ,אלֵּ -תלְ כִ י לִ לְ קֹט בְ ָשדֶ ה ַאחֵ ר ,וְ גַם ֹלא ַתעֲ ִ
יתי אֶ ת-הַ נְ עָ ִרים ,לְ בִ לְ ִּתי נָגְ עֵ ְך; וְ צָ ִמת ,וְ הָ לַכְ ְּת אֶ ל-
נַעֲ ר ָֹתי .ט עֵ י ַניְִך בַ ָשדֶ ה אֲ ֶשר-י ְִקצֹרּון ,וְ הָ לַכְ ְּת ַאחֲ ֵריהֶ ן--הֲ לוֹא ִצּוִ ִ
אתי חֵ ן בְ עֵ ינֶיָך
ָארצָ ה; וַ ּתֹאמֶ ר אֵ לָיו ,מַ דּועַ מָ צָ ִ
הַ כֵלִ ים ,וְ ָש ִתית ,מֵ אֲ ֶשר י ְִשאֲ בּון הַ נְ עָ ִרים .י וַ ִּתפֹ ל ,עַ ל-פָ נֶיהָ  ,וַ ִּת ְש ַּתחּוְ ,
ישְך; וַ ַּתעַ זְ בִ י
לְ הַ כִ ֵירנִ י--וְ ָאנֹ כִ י ,נָכְ ִריָה .יא וַ יַעַ ן בֹעַ ז ,וַ יֹאמֶ ר לָּה--הֻ גֵד הֻ גַד לִ י כֹל אֲ ֶשר-עָ ִשית אֶ ת-חֲ מ ֹו ֵתְךַ ,אחֲ ֵרי מוֹת ִא ֵ
ָאבִ יְך וְ ִאּמֵ ְך ,וְ אֶ ֶרץ מ ֹול ְַד ֵּתְך ,וַ ֵּתלְ כִ י ,אֶ ל-עַ ם אֲ ֶשר ֹלא-י ַָדעַ ְּת ְּתמוֹל ִשלְ שוֹם.
 ...יד וַ יֹאמֶ ר לָה בֹעַ ז לְ עֵ ת הָ ֹאכֶל ,גֹ ִשי הֲ ֹלם וְ ָאכַלְ ְּת ִמן-הַ ּלֶחֶ ם ,וְ טָ בַ לְ ְּת פִ ֵּתְך ,בַ חֹמֶ ץ; וַ ֵּת ֶשבִ ,מצַ ד הַ ק ְֹצ ִרים ,וַ י ְִצבָ ט-לָּה
ָקלִ י ,וַ ּתֹאכַל וַ ִּת ְשבַ ע וַ ּת ַֹתר .טו וַ ָּת ָקם ,לְ ל ֵַקט; וַ יְצַ ו בֹעַ ז אֶ ת-נְ עָ ָריו לֵאמֹ ר ,גַם בֵ ין הָ עֳ מָ ִרים ְּתל ֵַקט--וְ ֹלא ַתכְ לִ ימּוהָ  .טז
וְ גַם שֹלָּ -תשֹּלּו לָּהִ ,מן-הַ ְצבָ ִתים; וַ עֲ זַבְ ֶּתם וְ לִ ְקטָ ה ,וְ ֹלא ִתגְ עֲ רּו-בָ ּה.
יז וַ ְּתל ֵַקט בַ ָשדֶ ה ,עַ ד-הָ עָ ֶרב; וַ ַּת ְחבֹט אֵ ת אֲ ֶשר-לִ ֵקטָ ה ,וַ י ְִהי כְ אֵ יפָ ה ְשע ִֹרים .יח וַ ִּת ָשא וַ ָּתבוֹא הָ ִעיר ,וַ ֵּת ֶרא חֲ מו ָֹתּה אֵ ת
אֲ ֶשר-לִ ֵקטָ ה; וַ ּתוֹצֵ א ,וַ ִּת ֶּתן-לָּה ,אֵ ת אֲ ֶשר-הו ִֹת ָרהִ ,מ ָשבְ עָ ּה .יט וַ ּתֹאמֶ ר לָּה חֲ מו ָֹתּה אֵ יפֹ ה לִ ַק ְט ְּת הַ יוֹם ,וְ ָאנָה עָ ִשית--י ְִהי
יתי ִעּמ ֹו הַ יוֹם ,בֹעַ ז .כ וַ ּתֹאמֶ ר נָעֳ ִמי
מַ כִ ֵירְך ,בָ רּוְך; וַ ַּתגֵד לַחֲ מו ָֹתּה ,אֵ ת אֲ ֶשר -עָ ְש ָתה ִעּמוֹ ,וַ ּתֹאמֶ ר ֵשם הָ ִאיש אֲ ֶשר עָ ִש ִ
לְ ַכּל ָָתּה ,בָ רּוְך הּוא לַיהוָ ה ,אֲ ֶשר ֹלא-עָ זַב חַ ְסדוֹ ,אֶ ת-הַ חַ יִים וְ אֶ ת-הַ ּמֵ ִתים; וַ ּתֹאמֶ ר לָּה נָעֳ ִמיָ ,קרוֹב לָנּו הָ ִאישִ --מגֹ אֲ לֵנּו,
הּוא.
שאלות
•

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

•

לפי דבר הקוצרים ,עד כמה הצליחה רות בליקוט?

•

מה מצווה בועז על הקוצרים? מה מותר לרות לעשות?

•

מדוע רות זוכרה ליחס מיוחד?

•

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

•

מדוע רות מופתעת מיחסו של בעז?

ויקרא כ"ג
ּוספַ ְר ֶּתם ָלכֶם ִמּמָ חֳ ַרת הַ ַשבָ ת ִמיוֹם הֲ בִ יאֲ כֶם אֶ ת עֹמֶ ר הַ ְּתנּופָ ה ֶשבַ ע ַשבָ תוֹת ְּת ִמימֹ ת ִּת ְהיֶינָה:
(טו) ְ
אֹתם עַ ל לֶחֶ ם
יעת ִּת ְספְ רּו חֲ ִמ ִשים יוֹם וְ ִה ְק ַרבְ ֶּתם ִמנְ חָ ה חֲ ָד ָשה לַיהֹוָ ה( :כ) וְ הֵ נִ יף הַ כֹהֵ ן ָ
(טז) עַ ד ִמּמָ חֳ ַרת הַ ַשבָ ת הַ ְשבִ ִ
אתם בְ עֶ צֶ ם הַ יוֹם הַ זֶה ִמ ְק ָרא קֹ דֶ ש י ְִהיֶה
ּוק ָר ֶ
הַ בִ כ ִֻרים ְּתנּופָ ה לִ פְ נֵי ְיהֹוָ ה עַ ל ְשנֵי כְ בָ ִשים ֹקדֶ ש י ְִהיּו לַיהֹוָ ה ַלכֹהֵ ן( :כא) ְ
ָלכֶם כָל ְמלֶאכֶת עֲ ב ָֹדה ֹלא ַתעֲ שּו חֻ ַקת ע ֹולָם בְ כָל מו ְֹשב ֵֹתיכֶם לְ ֹדר ֵֹתיכֶם:
ַאר ְצכֶם ֹלא ְת ַכּלֶה פְ ַאת ָש ְדָך בְ קֻ ְצ ֶרָך וְ ל ֶֶקט ְק ִצ ְירָך ֹלא ְתל ֵַקט לֶעָ נִי וְ ַל ֵגר ַּתעֲ זֹב א ָֹתם אֲ נִ י ְיהֹוָ ה
(כב) ּובְ קֻ ְצ ְרכֶם אֶ ת ְק ִציר ְ
אֱ ֹלהֵ יכֶם.

שאלות
•

אילו מצוות מופיעות בקטע?

•

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

•

מה הקשר בין חג השבועות לבין פאה ולקט?

•

איך מסביר הקטע את מעשיה של רות?

•

האם בועז הסתפק במה שמצווה החוק ביחסו לרות? מה עשה מעבר לכך?

•

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

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

זהו את כל המקומות בהם מופיעה התייחסות לגר במגילת רות.

•

מהו היחס הראוי לגר על פי המשתמע מהמגילה?

•

מהו היחס המקובל לגר על פי המשתמע מהמגילה?

•

מהי ההכרעה של רות? מהו חלקו של הציבור בבית לחם בהכרעה זו?

•

מהו המסר אותו אנו יכולים/ות לשאוב מהמגילה לחיינו כיום?

רות פרק א'
טו וַ ּתֹאמֶ רִ ,הנֵה ָשבָ ה יְבִ ְמ ֵּתְך ,אֶ ל-עַ ּמָ ּה ,וְ אֶ ל-אֱ ֹלהֶ יהָ ; שּובִ יַ ,אחֲ ֵרי יְבִ ְמ ֵּתְך .טז וַ ּתֹאמֶ ר רּות ַאלִּ -תפְ גְ ִעי-בִ י ,לְ עָ זְ בֵ ְך לָשּוב
מּותי ָאמּות ,וְ ָשם אֶ ָקבֵ ר;
מֵ ַאחֲ ָריְִך :כִ י אֶ ל-אֲ ֶשר ֵּתלְ כִ י אֵ לְֵךּ ,ובַ אֲ ֶשר ָּתלִ ינִי ָאלִ ין--עַ ּמֵ ְך עַ ִּמי ,וֵאֹלהַ יְִך אֱ ֹלהָ י .יז בַ אֲ ֶשר ָּת ִ
כֹה יַעֲ ֶשה יְהוָ ה לִ י ,וְ כֹה יו ִֹסיף--כִ י הַ ּמָ וֶת ,יַפְ ִריד בֵ ינִ י ּובֵ ינְֵך.
•

כיצד רות מתגיירת? מהו התהליך שהיא עוברת על מנת להצטרף לעם ישראל?

• האם זה תהליך רשמי וחיצוני או תהליך פנימי?
רות פרק ב'
ה וַ יֹאמֶ ר בֹעַ ז לְ נַעֲ רוֹ ,הַ נִ צָ ב עַ ל-הַ קו ְֹצ ִרים :לְ ִמי ,הַ נַעֲ ָרה הַ זֹאת .ו וַ יַעַ ן ,הַ נַעַ ר הַ נִ צָ ב עַ ל-הַ קו ְֹצ ִרים--וַ יֹאמַ ר :נַעֲ ָרה
מוֹאֲ בִ יָה ִהיא ,הַ ָשבָ ה ִעם-נָעֳ ִמי ִמ ְשדֵ י מוָֹאב .ז וַ ּתֹאמֶ ר ,אֲ ַל ֳקטָ ה-נָא וְ ָאסַ פְ ִּתי בָ עֳ מָ ִריםַ ,אחֲ ֵרי ,הַ קו ְֹצ ִרים; וַ ָּתבוֹא
וַ ַּתעֲ מוֹד ,מֵ ָאז הַ ב ֶֹקר וְ עַ ד-עַ ָּתה--זֶה ִשבְ ָּתּה הַ בַ יִתְ ,מעָ ט.
• כיצד רות מזוהה? מה התואר שלה? במה היא מאופיינת?
אתי חֵ ן בְ עֵ ינֶיָך לְ הַ כִ ֵירנִ י--וְ ָאנֹ כִ י ,נָכְ ִריָה .יא וַ יַעַ ן בֹעַ ז ,וַ יֹאמֶ ר
ָארצָ ה; וַ ּתֹאמֶ ר אֵ לָיו ,מַ דּועַ מָ צָ ִ
י וַ ִּתפֹ ל ,עַ ל-פָ נֶיהָ  ,וַ ִּת ְש ַּתחּוְ ,
ישְך; וַ ַּתעַ זְ בִ י ָאבִ יְך וְ ִאּמֵ ְך ,וְ אֶ ֶרץ מ ֹול ְַד ֵּתְך ,וַ ֵּתלְ כִ י ,אֶ ל-עַ ם אֲ ֶשר
לָּה--הֻ גֵד הֻ גַד לִ י כֹל אֲ ֶשר-עָ ִשית אֶ ת-חֲ מו ֵֹתְךַ ,אחֲ ֵרי מוֹת ִא ֵ
ּות ִהי מַ ְשכ ְֻר ֵּתְך ְשלֵמָ ה ,מֵ ִעם יְהוָ ה אֱ ֹלהֵ י י ְִש ָראֵ ל ,אֲ ֶשר-בָ את ,לַחֲ סוֹת
ֹלא-י ַָדעַ ְּת ְּתמוֹל ִשלְ שוֹם .יב י ְַשּלֵם יְהוָ ה ,פָ עֳ לְֵך; ְ
ַּתחַ ת-כְ נָפָ יו.
•

איך רות מגדירה את עצמה?

•

למה רות מופתעת מהיחס של בועז? מה ניתן ללמוד מכך על היחס לנוכרים?

• איך מתייחס בועז לרות? על פי מה הוא שופט אותה?
ַאר ְצכֶםֹ ,לא ְת ַכּלֶה פְ ַאת ָש ְדָך לִ ְקצֹר; וְ ל ֶֶקט ְק ִצ ְירָךֹ ,לא ְתל ֵַקט .י וְ כ ְַר ְמָך ֹלא ְתע ֹולֵלּ ,ופֶ ֶרט כ ְַר ְמָך
ט ּובְ קֻ ְצ ְרכֶם אֶ תְ -ק ִציר ְ
ֹלא ְתל ֵַקט :לֶעָ נִי וְ ַל ֵגר ַּתעֲ זֹב א ָֹתם ,אֲ נִ י יְהוָ ה אֱ ֹלהֵ יכֶם( .ויקרא יט ,ט-י)
•

מה המצווה המופיעה בקטע? אל מי היא מכוונת?

•

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

ַאר ְצכֶםֹ--לא תוֹנּו ,אֹת ֹו .לד כְ אֶ זְ ָרח ִמכֶם י ְִה ֶיה ָלכֶם הַ גֵר הַ גָר ִא ְּתכֶם ,וְ ָאהַ בְ ָּת ל ֹו כָמוָֹך--כִ י-ג ִֵרים
לג וְ כִ י-יָגּור ִא ְּתָך גֵר ,בְ ְ
ִיתם ,בְ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם :אֲ נִ י ,יְהוָ ה אֱ ֹלהֵ יכֶם( .ויקרא יט ,לג-חד)
הֱ י ֶ
•

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

•

איזה יחס דורש המקרא לגר?

•

מה הנימוק ליחס הנדרש לגר?

•

איפה במגילת רות יחס כזה ניתן?

רות פרק ד'
יג וַ י ִַקח בֹעַ ז אֶ ת-רּות וַ ְּת ִהי -ל ֹו לְ ִא ָשה ,וַ ָיבֹא אֵ לֶיהָ ; וַ י ִֵּתן יְהוָ ה לָּה הֵ ָריוֹן ,וַ ֵּתלֶד בֵ ן .יד וַ ּתֹאמַ ְרנָה הַ נ ִָשים ,אֶ ל-נָעֳ ִמי ,בָ רּוְך
יְהוָ ה ,אֲ ֶשר ֹלא ִה ְשבִ ית ָלְך גֹ אֵ ל הַ יוֹם; וְ י ִָק ֵרא ְשמוֹ ,בְ י ְִש ָראֵ ל .טו וְ הָ יָה לְָך לְ מֵ ִשיב נֶפֶ שּ ,ולְ כַלְ כֵל אֶ תֵ -שיבָ ֵתְך :כִ י ַכּל ֵָתְך
יקּה ,וַ ְּת ִהי-ל ֹו לְ אֹ מֶ נֶת.
אֲ ֶשר-אֲ הֵ בַ ֶתְךְ ,יל ַָדּתּו ,אֲ ֶשרִ -היא טוֹבָ ה לְָךִ ,מ ִשבְ עָ ה בָ נִ ים .טז וַ ִּת ַקח נָעֳ ִמי אֶ ת-הַ ֶילֶד וַ ְּת ִש ֵתהּו בְ חֵ ָ
יז וַ ִּת ְק ֶראנָה ל ֹו הַ ְשכֵנוֹת ֵשם לֵאמֹ ר ,יֻּלַד-בֵ ן לְ נָעֳ ִמי; וַ ִּת ְק ֶראנָה ְשמ ֹו עוֹבֵ ד ,הּוא אֲ בִ י-י ִַשי אֲ בִ י ָדוִ ד.
•

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

•

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

•

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

על מגילת רות וגיבורתה
רּות המואבייה היא דמות מקראית ,הגיבורה העיקרית של מגילת רות ,והסבתא רבתא של דוד המלך על פי המקרא.
מגילת רות מספרת את סיפורה של משפחת אלימלך המיוחסת משבט יהודה ,שעקב הבצורת והרעב 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 גם שני הבנים ,ונותרות רק נעמי ,אם המשפחה ,ושתי
כלותיה .לאחר שלא נותר לה דבר ,ולאחר שהיא שומעת כי הבצורת 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').
נראה 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 "ּופָ ַר ְש ָּת כְ נָפֶ ָך עַ ל-אֲ מָ ְתָך ,כִ י גֹ אֵ ל אָ ָּ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:

וְ אֵ ּלֶה ּתוֹלְ דוֹת פָ ֶרץ ,פֶ ֶרץ הוֹלִ יד אֶ ת-חֶ צְ רוֹן .וְ חֶ צְ רוֹן הוֹלִ יד אֶ תָ -רם ,וְ ָרם הוֹלִ יד אֶ ת-עַ ִּמינָדָ ב .וְ עַ ִּמינָדָ ב הוֹלִ יד אֶ ת-נ ְַחשוֹן,
וְ נ ְַחשוֹן הוֹלִ יד אֶ תַ -שלְ מָ ה .וְ ַשלְ מוֹן הוֹלִ יד אֶ ת-בֹעַ זּ ,ובֹעַ ז הוֹלִ יד אֶ ת-עוֹבֵ ד .וְ עֹבֵ ד הוֹלִ יד אֶ ת-י ִָשי ,וְ י ִַשי הוֹלִ יד אֶ ת-דָ וִ 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.

