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המגילה
מגילת רות זוכה למקום של כבוד בארון הספרים היהודי .איכות תוכנה
מחפה על קוצר דבריה ,ועלילתה נוגעת בליבותיהם של ישראל .בשל
ייחודיותה היא קיבלה את עצמאותה ,ולא השתייכה לספר שופטים
המתאר מאורעות אחרים בתקופתה.
בחירת הכינוי 'מגילה' על פני התיאור המקובל 'ספר' מלמדת ,כי
כתיבתה בימי קדם על יריעת הקלף מרמזת על תכונתה .כשם שפריסת
הקלף מאפשרת את קריאתה ,כך היכרות נכונה עם המגילה תתאפשר
בזכות מבט כולל על עלילתה .אירועי המגילה נובעים מהתנועה הפנימית
הקיימת בה ,אשר חשיפתה הכרחית להבנה את אשר מתחולל בקרבה.
תוקפה האלוקי של המגילה נובע מכתיבתה שהתהוותה בהכוונה
נבואית .שמואל הנביא שהיווה חוליה מקשרת בין דור השופטים לבין
תקופת המלוכה בישראל ,כתב את המגילה מתוך עולמו הרוחני המרומם,
ושיקע יסודות אמוניים בניסוחה 1.משיחתו את דוד למלך היוותה את
הרקע לכתיבת המגילה ,המכשירה את ייחוסו של דוד לתפקיד מלך
ישראל2.

 1מסכת בבא בתרא )יד ע"ב(" :שמואל כתב ספרו ושופטים ורות".
 2על פי רות רבה )ח(..." :כך אמר הקב"ה לדוד מה צורך היה לי לייחס פרץ חצרון ...לא בשבילך -
'מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו'".
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נבואה שהוצרכה לדורות
נקודת המוצא במפגש עם כתבי הקודש היא ,כי קיימת הצדקה מוסרית
לקיומם 3.מאורעות רבים בתולדות ישראל לא נכנסו לספר הספרים ,ואצל
אלו שעמדו ברף הגבוה והונצחו לדורות 4,טמונים מסרים אלוקיים
שמלאכת דלייתם לא תיגמר עד 'כי יבוא שי+ה'5.
לאור הנחה זו מתבקש לשאול:
 מהו המסר הנצחי של מגילת רות? הרי לצורך ייחוס דוד דיבפסוקים בודדים.
שאלה זו הונחה לפתחם של חכמים אשר חשפו כי יסוד המגילה עומד על
מידת החסד 6.תשובתם מלמדת כי דמויות המפתח בעלילה יפעלו מתוך
עולם ערכי ,המושתת על התמסרות בנתינה אל האחר מעבר לשיקולי צדק
ודין7.

קיומה של מידת החסד במגילה מייחד אותה על פני שאר כתבי
הקודש .מצוות הא-ל המכוונות את דרכי האדם ומבטאות את האמת
האלוקית בעולם ,מהוות חלק ניכר מדברי הבורא ,אשר נביאיו הוכיחו

3

על פי זוהר )קנב ע"א(" :ר' שמעון אמר :ווי לההוא בר נש דאמר דהא אורייתא אתא לאחזאה

ספורין בעלמא ,ומלין דהדיוטי) ,"...אבוי לאומר שהתורה באה להציג סיפורים בעלמא ודברים
פשוטים(.
 4מסכת מגילה )יד ע"א(" :נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה ושלא הוצרכה לא נכתבה".
 5על פי רש"י) ,בראשית מט ,י(" :שי+ה  -מלך המשיח שהמלוכה שלו".
 6רות רבה )ב ,טו(" :אמר רבי זעירא מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה ,ולא איסור ולא היתר,
ולמה נכתבה ,ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים".
 7מהר"ל ,נצח ישראל )כב(..." :כי מי שהוא מדקדק עם אחר משוה המידה ביושר ,ואינו נכנס לפנים
משורת הדין .אבל בעל החסד אינו מדקדק ועושה חסד גדול ,וכדכתיב )תהלים לו ,ו( 'צדקתך כהררי
אל' .כי הצדקה והחסד של השם יתברך הוא גדול ,ואינו משוה המידה ביושר ,כמו שהוא עושה בעל
מדת הדין."...
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חדשים לבקרים את ישראל על שמירתן .אולם בעוד שבשאר כתבי הקודש
'התנועה' היא מהשמים אל הארץ ,מגילת רות צומחת ממעשי האדם אשר
בחר מעצמו לעשות חסד של אמת עם הבריות ,ו'התנועה' של מגילתנו
היא מהארץ אל השמים ,הבונה את העולם מהחסד ' -ע ֹו לָם חֶ סֶ ד יִבָּ נֶה'8.

תחת כנפי השכינה
שמה של המגילה מלמד כי מבין גיבורי העלילה דמותה של רות בולטת
ומהווה דוגמא ומופת .הרגשת זרותה וקשיי השתלבותה בבית לחם לא
סדקו את תמיכתה בנעמי ואת החלטתה להצטרף לקהל ישראל .ובזכות
התהילה9.

דבקותה באלוקים זכתה להיכתב בספר הספרים ולהיכנס להיכל
יחסי ישראל עם אומות העולם באים לידי ביטוי במגילתנו.
התגיירותה של רות הניחה את אחת מאבני היסוד בקבלת גרים המושתתת
על קרבה ודחייה כאחד 10.והסדרת גאולתה עוררה שאלה מהותית בדבר
צירופה של אישה מואביה לעם ישראל.

אמה של מלכות
רוחה של מלכות בית דוד מרחפת כל העת על העלילה .תוצאת מעשי
הדמויות תתבטא בהוספת חוליה בשלשלת משפחת פרץ אשר מזרעה יקום

 8על פי תהילים )פט ,ג(" :כִּ י אָמַ ְרתִּ י ע ֹולָם חֶ סֶ ד יִבָּ נֶה שָׁ מַ יִם תָּ כִ ן אֱמוּנ ְָת 7בָ הֶ ם".
 9זהר חדש רות )קנ(" :אמר רבי יוסי בן קסמא ...הכל הוצרך בשביל הצדקת הזאת שבאה להתגייר
ולחסות תחת כנפי השכינה ,ולהודיע ענותנותה וצניעותה וצדקותה."...
 10רות רבה )ב ,טז(" :אמר רבי יצחק 'בחוץ לא ילין גר'  -לעולם יהא אדם דוחה בשמאל ומקרב
בימין".

תחת כנפי השכינה
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דוד המלך .על כך דרשו חכמים ,כי הקרבתה של רות זיכתה אותה לראות
את צאצאיה יושבים על כיסא מלכות

ישראל11.

בראייה כוללת ,סיבוכי המאורעות בהיסטוריית שושלת שבט המלוכה
לא פסחו על מגילתנו .דמויות המפתח יעמדו באתגרים אשר אף אנשים מן
השורה לא יכולים להם ,וצליחתן את המשוכות תעיד על גודל אישיותן
ותאיר על מידותיהן התרומיות.
מלכות בית דוד האמונה על תיקון העולם ,צומחת מתוך המאורעות
והמשברים .הדרך המובילה להשלמת המציאות הינה רצופת מורדות
ועליות ,משברים ותקומות ,וטבעו של שבט יהודה המתבטא ביכולת
הקימה מעפר הנפילה זיכתה אותו בכתר מלכות.
קריאתנו את המגילה צריכה להיות דרך משקפיים אמוניים החושפים
את שורשם של מעשי הדמויות ,ומרוממים את מבטנו אל צמיחת בית דוד.
ולימודנו צריך לצאת מנקודת המוצא כי גיבורי העלילה יטביעו את
חותמם לדורות בעיצוב זהותה של מלכות ישראל.

אחרית ותקווה
בין נקודת ראשיתה של העלילה לבין אחריתה מונח קו פנימי המעיד על
מגמת העלייה בה .המגילה נפתחת בתיאור פורענות של רעב בעולם
המטיל מוות במשפחת אלימלך ,ומסתיימת בתיאור ייחוסו של דוד מלך
ישראל .זרע הפורענות המכה שורשים בתחילת דרכנו בעלילה ,יניב את
פירות הגאולה באחריתה12.

 11מסכת בבא בתרא )צא ע"ב('" :עם המלך במלאכתו ישבו שם'  -זו רות המואביה ,שראתה במלכות
שלמה בן בנו של בן בנה ...ישם כסא לאם המלך ,ואמר רבי אלעזר :לאמה של מלכות."...
 12שם )יד ע"ב(..." :רות נמי פורענות היא  -פורענות דאית ליה אחרית ,דאמר רבי יוחנן למה נקרא
שמה רות שיצא ממנה דוד שריווהו להקב"ה בשירות ותשבחות".
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במבט מעמיק ,מהלכה של מגילת רות משקף את מגמת העלייה
של הבריאה כולה .התיאור החוזר במעשה בראשית ' ַויְהִ י עֶ רֶ ב ַויְהִ י בֹקֶ ר'
מלמד ,כי ביסוד המציאות האור מתגלה מתוך החושך ,והחסד מתוך
הדין 13.גם ישראל המהווים את תכלית הבריאה ,הופיעו בתחילת דרכם על
מפת ההיסטוריה במצבי גנות אשר הצמיחו אחר כך את שבחם 14,ושבט
המלוכה התחיל את פועלו במעשה גנות של יהודה אשר תוצאתו הניחה
את אבן הפינה של בית דוד.
הנחה זו חושפת את קיומו של החוט המשולש בין הבריאה לבין
ישראל המונהגים על ידי מלכות בית דוד .מגמת העלייה של מגילת רות
מבטאת את התנועה המניעה את הבריאה אל עבר ייעודה בהובלת מלכות
ישראל שצומחת במגילתנו ,עד אשר 'אוֹר הַ חַ מָּ ה יִהְ יֶה ִשׁבְ עָ תַ ִי ם כְּ אוֹר
ָמ ים' ,ויאיר את החשכה שקדמה לו במעשה בראשית15.
ִשׁבְ עַ ת הַ יּ ִ

 13על פי זוהר) ,ח"ב כא('" :ויהי ערב ויהי בוקר'  -אמר רבי יצחק ,משיוצא האור עד שנוטה לרדת
נקרא יום ,והוא מדת חסד ,משנוטה לרדת נקרא ערב ,והוא מדת הדין".
 14על פי מסכת פסחים )קטז ע"א(" :מתחיל בגנות ומסיים בשבח :מאי בגנות רב אמר מתחלה עובדי
אשׁית בָּ ָרא
עבודת גלולים היו אבותינו ,ושמואל אמר עבדים היינו" .רש"י) ,בראשית א ,א('" :בְּ ֵר ִ
ֱ+קים' ... -בשביל ישראל שנקראו ראשית ,שנאמר )ירמיה ב ג( 'קדש ישראל לה' ראשית תבואתו'".
א ִ
 15ישעיהו )לו ,כו(" :וְ הָ יָה אוֹר הַ לְּ בָ נָה כְּ אוֹר הַ חַ מָּ ה וְ אוֹר הַ חַ מָּ ה י ְִהיֶה ִשׁבְ עָ תַ יִם כְּ אוֹר ִשׁבְ עַ ת הַ יּ ִָמים
בְּ יוֹם ֲחבֹשׁ ה' אֶ ת שֶׁ בֶ ר עַ מּ ֹו וּמַ חַ ץ מַ כָּת ֹו י ְִרפָּ א".
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חג שבועות
הונהג במסורת ישראל לקרוא את מגילת רות בחג מתן תורה .שילובה של
המגילה ביום הנישואים של כנסת ישראל עם בוראה 16,מצביע על קיומו
של רעיון המקשר בין המגילה לעניינו של יום.
הורדת התורה לעולם חשפה כי המציאות נבראה חסרה ,ותוכל
להשתלם מוסרית בזכות הכוונה אלוקית שהופיעה זה עתה בעולם 17.מבין
האומות נבחרו ישראל לחשוף את הקודש ,אשר אמירתם ' ַנעֲשֶׂ ה וְ נ ְִשׁמָ ע'
העידה על קבלתם ברצון את תורת האלוקים ,והיוותה את הבסיס לקביעה
כי תורת ישראל היא ,כלשון תפילת החג' :זמן מתן תורתנו'18.
במבט מעמיק ,דיני התורה נועדו לצרף את טבעו הגולמי של
האדם ולהפיח בו הוויית קודש 19.המצוות אינן אלא אמצעי להבאת האדם
לשלמות מוסרית ורוחנית .כשתוכשר המציאות וקדושת האדם לא תצטרך

 16משנה ,מסכת תענית )ד ,ח(..." :במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו' ביום חתונתו וביום שמחת
לבו' .ביום חתונתו'  -זו מתן תורה' ,וביום שמחת לבו'  -זה בנין בית המקדש ,שיבנה במהרה בימינו
אמן".
 17הרב סולובייצ'יק' ,ובקשתם משם'" :יצירת העולם היא פעולה מוסרית שמצאה את שלמותה
בגילוי סיני .גישום הצו הגילוי-מוסרי מהווה פעולת יצירה ,ותיקון המציאות מהווה מעשה מוסרי".
 18על פי מהר"ל ,תפארת ישראל )כז(..." :כי אנו אומרים זמן מתן תורתנו ,היינו משום שקבלנו
התורה בעצמנו ,ואמרנו נעשה ונשמע."...
 19על פי תנחומא )תזריע ה ,ה(" :מעשה ששאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא :איזו מעשים
נאים ,של הקב"ה או של בשר ודם? אמר לו של בשר ודם נאים ...לפי שלא נתן הקב"ה את המצוות
לישראל ,אלא לצרף אותם בהם".
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סעד ותמך ,מקומם של המצוות יפחת 20,ורוח חדשה תפעם בנפש האדם
טבעו21.

אשר אורה יעיד על שלמות
יסוד אמוני זה מתבטא במסגרת התורה אשר תחילתה וסופה
חסד ,ומצוותיה מופיעות בתווך 22.תיאורי התורה את מעשי החסד
האלוקיים בנתינת כותנות עור לאדם וחוה ובקבורת משה רבינו מלמדים,
כי מטרת מצוות התורה לדבק את האדם באלוקיו ,ולהקנות לו את הרצון
האלוקי להיטיב ולגמול חסדים ,כשם שבריאת העולם היא פועל יוצא של
רצון הבורא להיטיב לברואיו23.
דברינו אלו חושפים את הקשר בין מגילת רות לבין עניינו של חג
מתן תורה .מעשי החסד של דמויות המגילה משמשים כדוגמא להופעת
הטוב והחסד שהתורה מכוונת אליה במצוותיה.

 20על פי מסכת נדה )סא ע"ב(" :אמר רב יוסף זאת אומרת מצות בטלות לעתיד לבא".
 21שמות רבה )מח ,ד(" :אמר הקב"ה לישראל בעולם הזה היתה רוחי נותנת בכם חכמה אבל לעתיד
לבא רוחי מחיה אתכם שנאמר "ונתתי רוחי בכם וחייתם" .הראי"ה ,שמונה קבצים )ח ,פא(" :והעתיד
הולך לקראת התהוות החיים בשלימותם ...עכשיו תורה נתתי לכם ,לעתיד לבא חיים אני נותן לכם."...
איגרות הראי"ה )ב ,רלב(" :תנאי החיים העתידים לבוא לעולם הבא לאחר התחיה יהיו כאלה,
שהרבה עניינים ממעשה המצוות לא יהיה להם שייכות מצד תכונת החיים".
 22מסכת סוטה )יד ע"א(" :דרש ר' שמלאי תורה תחלתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים.
תחילתה גמילות חסדים דכתיב 'ויעש ה' אלוקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם' וסופה גמילות
חסדים דכתיב 'ויקבר אותו בגיא'".
 23על פי האר"י הקדוש ,עץ החיים ,ספר הכללים )א(" :כשעלה ברצונו יתברך שמו לברוא את העולם
כדי להיטיב לברואיו ויכירו גדולתו ויזכו להיות מרכבה למעלה להדבק בו יתברך."...
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קריאתה של המגילה בחג שבועות אמורה לעורר את ליבותיהם
של ישראל להכיר את תכליתה של התורה 24,ולהפנים את רצון הבורא
המבקש להידבק במידותיו כפי שהחסד והאמת מתבטאים

באורחותיו25.

 24שפת אמת ,שבועות )תרמ(..." :כי כל התורה רק הכנה לפתוח הלב לקבל אהבה ויראה ,כי תכלית
התורה תקון הנפש הבא בכח התורה ,ולכן קבעו מגילת רות בשבועות ,והודיע כי לא המדרש עיקר רק
המעשה ,ועל ידי עסק התורה נתקן נפש האדם ויכול לתקן אחר כך כל מעשיו לטוב".
 25מדרש שחר טוב) ,תהילים כח(" :אמר להם אני אומר לכם דרכיו של הקב"ה ,כל ארחות ה' חסד
ואמת ,חסד זו גמילות חסדים ,אמת זו תורה."...
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רות פרק א
ְהוּדה
א ַויְהִ י בִּ ימֵ י ְשׁפֹ ט הַ שֹּׁפְ ִטיםַ ,ויְהִ י רָ עָ ב בָּ אָרֶ ץ; ַו ֵיּלֶ Gאִ ישׁ מִ בֵּ ית לֶחֶ ם י ָ
וּשׁנֵי בָ נָיו .ב וְ שֵׁ ם הָ אִ ישׁ אֱלִ ימֶ לֶ Gוְ שֵׁ ם אִ ְשׁתּ ֹו
לָגוּר בִּ ְשׂ ֵדי מוֹאָב הוּא וְ אִ ְשׁתּ ֹו ְ
ְהוּדה; ַו ָיּ ֹבאוּ ְשׂ ֵדי
ָנע ֳִמי וְ שֵׁ ם ְשׁנֵי בָ נָיו מַ ְחלוֹן וְ כִ לְ יוֹן ,אֶ פְ רָ תִ ים ִמבֵּ ית לֶחֶ ם י ָ
וּשׁ ֵני בָ נֶיהָ  .ד
מוֹאָבַ ,ויִּ הְ יוּ שָׁ ם .ג ַויָּמָ ת אֱלִ ימֶ לֶ Gאִ ישׁ ָנע ֳִמי; ַותִּ שָּׁ אֵ ר הִ יא ְ
ַויִּ ְשׂאוּ לָהֶ ם נ ִָשׁים מֹ אֲבִ יּוֹת ,שֵׁ ם הָ אַחַ ת עָ ְר ָפּה וְ שֵׁ ם הַ שֵּׁ נִית רוּת; ַויּ ְֵשׁבוּ שָׁ ם
כְּ עֶ שֶׂ ר שָׁ נִים .ה ַו ָיּ ֻמתוּ גַםְ -שׁנֵיהֶ ם ,מַ ְחלוֹן וְ כִ לְ יוֹן; ַותִּ שָּׁ אֵ ר הָ אִ שָּׁ ה ִמ ְשּׁנֵי
ְיל ֶָדיהָ וּמֵ אִ ישָׁ הּ .ו ַותָּ קָ ם הִ יא וְ כַMתֶ יהָ ַ ,ותָּ שָׁ ב ִמ ְשּׂ ֵדי מוֹאָב :כִּ י שָׁ ְמעָ ה בִּ ְשׂ ֵדה
מוֹאָב כִּ י פָ קַ ד ה' אֶ ת עַ מּ ֹו לָתֵ ת לָהֶ ם לָחֶ ם .ז ַותֵּ צֵ א ִמן הַ מָּ ק ֹו ם אֲשֶׁ ר הָ יְתָ ה
ְהוּדה .ח ַותֹּ אמֶ ר
שָּׁ מָּ ה ,וּ ְשׁתֵּ י כַלּוֹתֶ יהָ עִ מָּ הּ; ַותֵּ לַכְ נָה בַ ֶדּרֶ  Gלָשׁוּב אֶ ל אֶ רֶ ץ י ָ
ָנע ֳִמי לִ ְשׁתֵּ י כַMתֶ יהָ  ,לֵכְ נָה שֹּׁבְ נָה אִ שָּׁ ה לְ בֵ ית אִ מָּ הּ; יַעַ שׂ ה' עִ מָּ כֶם חֶ סֶ ד,
וּמצֶ אן ָ ְמנוּחָ ה ,אִ שָּׁ ה בֵּ ית
ַכּאֲשֶׁ ר ע ֲִשׂיתֶ ם עִ ם הַ מֵּ תִ ים וְ עִ מָּ ִדי .ט יִתֵּ ן ה' ָלכֶם ְ
אִ ישָׁ הּ; ַותִּ שַּׁ ק לָהֶ ןַ ,ותִּ שֶּׂ אנָה ק ֹולָן ַותִּ בְ כֶּינָה .י ַותֹּ אמַ ְרנָה-לָּהּ :כִּ י אִ תָּ  Gנָשׁוּב,
לְ עַ מֵּ  .Gיא ַותֹּ אמֶ ר ָנע ֳִמי שֹׁבְ נָה בְ נֹ תַ י ,לָמָּ ה תֵ לַכְ נָה עִ מִּ י :הַ עוֹד-לִ י בָ נִים
בְּ מֵ עַ י ,וְ הָ יוּ ָלכֶם ַל ֲאנ ִָשׁים .יב שֹׁבְ נָה בְ נֹ תַ י לֵכְ ן ָ ,כִּ י זָקַ נְתִּ י ִמהְ יוֹת לְ אִ ישׁ :כִּ י
אָמַ ְרתִּ י יֶשׁ-לִ י תִ ְק ָוה גַּם הָ יִיתִ י הַ ַלּ ְילָה לְ אִ ישׁ וְ גַם ָיל ְַדתִּ י בָ ִנים .יג ֲהלָהֵ ן
תְּ שַׂ בֵּ ְרנָה ,עַ ד אֲשֶׁ ר יִגְ ָדּלוֲּ ,הלָהֵ ן תֵּ עָ ֵגנָה ,לְ בִ לְ תִּ י הֱיוֹת לְ אִ ישׁ; אַל בְּ נֹ תַ י ,כִּ י-
מַ ר-לִ י ְמאֹ ד ִמכֶּם כִּ י יָצְ אָה בִ י יַד ה' .יד ַותִּ שֶּׂ נָה ק ֹולָןַ ,ותִּ בְ כֶּינָה עוֹד; ַותִּ שַּׁ ק
עָ ְר ָפּה ַל ֲחמוֹתָ הּ וְ רוּת ָדּבְ קָ ה בָּ הּ .טו ַותֹּ אמֶ ר הִ נֵּה שָׁ בָ ה יְבִ ְמתֵּ  ,Gאֶ ל-עַ מָּ הּ
וְ אֶ ל-אֱ+הֶ יהָ ; שׁוּבִ י אַ ֲחרֵ י יְבִ ְמתֵּ  .Gטז ַותֹּ אמֶ ר רוּת אַל תִּ פְ גְּ עִ י-בִ י לְ עָ זְ בֵ G
לָשׁוּב מֵ אַ ֲחרָ יִ :Gכִּ י אֶ ל-אֲשֶׁ ר תֵּ לְ כִ י אֵ לֵ ,Gוּבַ אֲשֶׁ ר תָּ לִ ינִי אָלִ ין עַ מֵּ  Gעַ מִּ י,
ֵואל ֹוהַ יִ Gאֱ+והָ י .יז בַּ אֲשֶׁ ר תָּ מוּתִ י אָמוּת וְ שָׁ ם אֶ קָּ בֵ ר; ֹכּה ַיעֲשֶׂ ה ה' לִ י וְ כֹ ה

26

תחת כנפי השכינה

יוֹסִ יף כִּ י הַ מָּ ֶות יַפְ ִריד בֵּ ינִי וּבֵ ינֵ .Gיח ַותֵּ רֶ א כִּ י ִמתְ אַ מֶּ צֶ ת הִ יא ָל ֶלכֶת אִ תָּ הּ;
ַותֶּ ְח ַדּל לְ ַדבֵּ ר אֵ לֶיהָ  .יט ַותֵּ לַכְ נָה ְשׁתֵּ יהֶ ם עַ ד בּוֹאָנָה בֵּ ית לָחֶ ם; ַויְהִ י,
כְּ בוֹאָנָה בֵּ ית לֶחֶ םַ ,ותֵּ ֹה ם כָּל-הָ עִ יר ֲעלֵיהֶ ןַ ,ותֹּ אמַ ְרנָה ֲה ֹזאת ָנע ֳִמי .כ ַותֹּ אמֶ ר
ֲאלֵיהֶ ן ,אַל-תִּ ְקרֶ אנָה לִ י ָנע ֳִמיְ :קרֶ אן ָ לִ י מָ רָ א ,כִּ י הֵ מַ ר שַׁ ַ -דּי לִ י ְמאֹ ד .כא ֲאנִי
ְמלֵאָה הָ לַכְ תִּ י ,וְ רֵ יקָ ם ה ֱִשׁיבַ נִי ה'; לָמָּ ה תִ ְקרֶ אנָה לִ י ָנע ֳִמיַ ,וה' עָ נָה בִ י,
וְ שַׁ ַ -דּי הֵ רַ ע לִ י .כב ַותָּ שָׁ ב ָנע ֳִמי וְ רוּת הַ מּ ֹואֲבִ יָּה ַכלָּתָ הּ עִ מָּ הּ ,הַ שָּׁ בָ הִ ,מ ְשּׂ ֵדי
מוֹאָב; וְ הֵ מָּ ה בָּ אוּ בֵּ ית לֶחֶ ם ,בִּ תְ ִחלַּת ְקצִ יר ְשׂעֹ ִרים.
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ירידה ועלייה
היכרות
נקודת המוצא בקריאת סיפור בכתבי הקודש היא ,כי בפסוקים הראשונים
מונחים יסודות להבנה נכונה של העלילה המתפתחת .ככל שנעמוד על
טיבם של התיאורים והנסיבות המצוינים בפתיח ,נוכל לקנות הסתכלות
ראויה כיצד לגשת למגילה.

אָרץ; ַו ֵיּלֶ Gאִ ישׁ ִמבֵּ ית לֶחֶ ם
א ַויְהִ י בִּ ימֵ י ְשׁפֹ ט הַ שֹּׁפְ ִטיםַ ,ויְהִ י ָרעָ ב בָּ ֶ
וּשׁנֵי בָ נָיו.
ְהוּדה ,לָגוּר בִּ ְשׂדֵ י מוֹאָב הוּא וְ אִ ְשׁתּ ֹו ְ
י ָ

'ויהי בימי'  -לשון צער
חכמים למדו שכאשר המקרא מתאר תקופה במילים ' ַויְהִ י בִּ ימֵ י' ,הדבר
מצביע על קיומו של צער בסיפור .אך כשמופיעה המילה ' ַויְהִ י' לבדה,
יכולה היא לתאר גם שמחה1.
המילה ' ַויְהִ י' מבטאת הוויה ,מציאות שהתרחשה בהיסטוריה
האנושית ואינה נמצאת תחת מסגרת התוחמת אותה .בדרכו של עולם ,כל
הוויה יכולה להתפתח לשני כיוונים שונים כדוגמת צער ושמחה.
בראייה אמונית ,שם ה' מתגלה דרך הבריאה ומהלך ההיסטוריה,
ודרך מבט כולל נוכל לזהות את יד ה' המכוונת את התהליכים 2.המילים
 1מסכת מגילה )י ע"ב(" :אמר רבי לוי ואיתימא רבי יונתן דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה
כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צער ...אמר רב אשי כל ויהי איכא הכי ואיכא הכי ,ויהי בימי
אינו אלא לשון צער ...ויהי בימי שפוט השופטים."...
 2על פי הראי"ה ,אורות הקודש ב' ,הופעת כללות ההוויה'" :השכלה פשוטה וישרה היא שכל
המאורעות שבעולם ,כל היצורים ,כל מעשיהם ,וכל פרטי עניניהם ,טבעיהם ,תכונותיהם ,מדותיהם,
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' ַויְהִ י בִּ ימֵ י' מבטאות שהתקופה המצוינת מנותקת מהרצף ההיסטורי,
וכפופה לנורמה אנושית שהטביעה בה את חותמה .נוכחות האלוקים
באותה הוויה אינה מוצאת מקום ,והסתרת הפנים מביאה להופעת הצער
באותה תקופה3.
לאור יסוד זה ,קריאתנו את מגילת רות צריכה לצמוח מתוך הכרה כי
הרגשת צער מרחפת מעל העלילה ,ומניעה את הדמויות שלפנינו לעשות
מעשה.

תקופת השופטים
תיאור הכתוב כי זמן התרחשותה של העלילה חל בתקופת השופטים מקנה
גם כן נקודת מבט נכונה בקריאת המגילה.
'תקופה' היא שם כולל לימים ושנים בעלי מכנה משותף בערכי
החברה ובמדיניות שלטונית .על פי רוב ,פעולותיהם של אנשים ועמים
ינבעו מתוך תפיסת עולם השוררת באותה תקופה .הנחה זו מלמדת
שהמילים 'בִּ ימֵ י ְשׁפֹ ט הַ שֹּׁפְ ִטים' מצביעות שמעשי הדמות שלפנינו נובעים
מערכי התרבות של תקופת השופטים.
'איש הישר בעיניו'
תקופת השופטים התאפיינה בחוסר הנהגה קבועה בישראל אשר פגעה
ביציבות הרוחנית של העם .השופטים שייצגו את השבטים השונים מהם

ארחות חייהם ,החמריים ,וקל וחומר הרוחניים ,הכל הוא תמצית מההופעה של כללות ההויה .ויש
הכנה בשכל ובכח ההשערה הרוחנית למצא את השרשים במקורם .וזהו יסוד סוד ד' ליראיו."...
 3מסכת מגילה )י ע"ב(" :חמשה ויהי בימי הוו) ,אסתר א ,א( 'ויהי בימי אחשורוש') ,רות א ,א( 'ויהי
בימי שפוט השופטים') ,בראשית יד ,א( 'ויהי בימי אמרפל') ,ישעיהו ז ,א( 'ויהי בימי אחז') ,ירמיהו
א ,ג( 'ויהי בימי יהויקים'" .וכן על פי ספר 'דברי שלום ואמת' על מגילת אסתר.
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באו 4,הושיעו את ישראל מידי צורריהם והשיבו את לב העם לאביהם
שבשמים ,אך חותמם נעלם לאחר פטירתם 5.חוסר היציבות הביא את
היחידים לפעול כישר בעיניהם 6,ותרם להיווצרותה של התנהלות קלוקלת
גם במערכות הציבוריות האמונות על הצדק והמוסר7.
אדם הפועל כפי ראות עיניו מעיד כי נקודת מוצאו היא לפעול
על פי שיקולים אישיים ,וללא התחשבות בגורמים ובערכים נוספים.
האדם בטבעו הוא יצור חברתי 8,כאשר בשביל כינונה של החברה יש צורך
בקביעת נורמה התנהגותית העומדת בבסיסה ,ומחייבת את הפרטים החיים
בה .אדם הסוטה מדפוס ההתנהגות ומערכי החברה ייחשב כזר ,ואט אט
ימצא עצמו נפלט ממנה.
תקופת השופטים התאפיינה במציאות בה אפילו הדבק האנושי
במתכונת החברה היה חסר .הממד הכללי לא היה קיים בעם מצד עצמו,
אלא הבזיק כאור ברק כשהתמנה שופט ,ונעלם כלעומת שבא לאחר
פטירתו.

 4מסכת סוכה )כז ע"ב(" :אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא העמיד ממנו שופט".
 5שופטים )ב ,יג-כ(" :וַ יַּעַ זְ בוּ אֶ ת ה'; וַ יַּעַ בְ דוּ לַבַּ עַ ל וְ לָעַ ְשׁתָּ רוֹת ...וַ יִּ ְתּנֵם בְּ יַד-שֹׁסִ ים וַ ָיּשֹׁסּוּ אוֹתָ ם ...וַ יָּקֶ ם
ֱ+הים
ה' שֹׁפְ ִטים; וַ יּו ִֹשׁיעוּם ִמיַּד שֹׁסֵ יהֶ ם ....וְ הָ יָה בְּ מוֹת הַ שּׁוֹפֵ טָ ,ישֻׁבוּ וְ ִה ְשׁ ִחיתוּ מֵ אֲבוֹתָ םָ ,ל ֶלכֶת אַ ֲח ֵרי א ִ
אֲחֵ ִרים ,לְ עָ בְ ָדם וּלְ ִה ְשׁתַּ חֲוֹת לָהֶ ם".
6

הרעיון מתבטא באמצעות פסוק המוזכר פעמים רבות בספר שופטים" :בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם אֵ ין מֶ לֶG

בְּ י ְִשׂ ָראֵ לִ ,אישׁ הַ יָּשָׁ ר בְּ עֵ ינָיו ַיעֲשֶׂ ה".
 7רות רבה )א('" :ויהי בימי שפוט השופטים'  -אוי לדור ששפטו את שופטיהם ואוי לדור ששופטיו
צריכין להישפט ."...רות זוטא )א(..." :היה הדיין אומר לאדם טול קיסם מבין שיניך ,והוא אומר לו
טול קורה מבין עיניך .יותר תועבות עשה השופט משאר העם."...
 8צוין אצל הפילוסופים היוונים כדוגמת אריסטו אשר הרמב"ם העריכו מאד ,וכן אצל חכמי ישראל
כדוגמת בעל הסולם" ,האומה" ,היחיד והאומה" :האדם יצור חברתי .הוא אינו יכול למלא את צרכי
חייו ,כי אם בעזרה מזולתו .ולכן שיתוף רבים הוא תנאי הכרחי לקיומו".

תחת כנפי השכינה

30

בעם ישראל הערך הכללי מהווה צורך חיוני לכינון חיי האומה,
ונותן לפרטים את ערכם ואת חיוניותם 9.כאשר חיי היחיד בישראל
מושתתים על אנוכיות והתעלמות מערכי הכלל ,הדבר פוגע באושיות
האומה ,ומוריד את העם אל מתחת למדרגה אנושית בסיסית הרואה ערך
בחיי החברה אף למטרה ירודה.
שמואל הנביא הכיר לעומק את שורש בעיית דורו ,וביטא זאת
בכתיבתו את ספר שופטים ומגילת רות 10.בתיאורו 'אִ ישׁ' הוא ביקש ללמד
כי הדמות שלפנינו מהווה 'דוגמא חיה' לאיש המצוי בתקופת השופטים,
הפועל מתוך גישה אנוכית וללא התחשבות בערכים נוספים.

הרעב והירידה
' ַויְהִ י רָ עָ ב בָּ אָרֶ ץ'  -ציון הכתוב את קיומו של הרעב בארץ חושף את
הסיבה שבגללה הדמות ירדה להתגורר בשדה מואב עם משפחתה.
קיומו של רעב מצריך את האדם לחפש מקורות מזון עבור משפחתו,
וירידה מהארץ לצורך כלכלה הייתה פתרון טבעי אף בקרב האבות11.
אולם לאחר שהמגילה הניחה את היסודות בדבר מאפייני תקופת
השופטים ,ניתן להבחין כי אור שלילי מאיר על ירידת הדמות מהארץ,
חרף הרעב ששרר בה באותה עת.

 9הראי"ה ,אורות )עמ' קמד(" :היחש של כנסת ישראל ליחידיה הוא משונה מכל הייחוסים של כל
קיבוץ לאומי ליחידיו ...לא כן בישראל ,הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חי העולמים באוצר
הכלל ,והכלל נותן נשמה ליחידים .אם יעלה על הדעת להנתק מהאומה ,צריך הוא לנתק את נשמתו
ממקור חיותה."...
 10מסכת בבא בתרא )יד ע"ב(" :שמואל כתב ספרו ושופטים ורות".
אָרץ" .שם) ,מב,
אָרץ וַ יּ ֵֶרד אַבְ ָרם ִמצְ ַריְמָ ה לָגוּר שָׁ ם כִּ י כָבֵ ד הָ ָרעָ ב בָּ ֶ
 11בראשית )יב ,י(" :וַ י ְִהי ָרעָ ב בָּ ֶ
א(" :וַ יּ ְַרא ַיעֲקֹ ב ,כִּ י יֶשׁ-שֶׁ בֶ ר בְּ ִמצְ ָריִם; וַ יֹּאמֶ ר ַיעֲקֹ ב לְ בָ נָיו ,לָמָּ ה ִתּ ְת ָראוְּ ...רדוּ-שָׁ מָּ ה וְ ִשׁבְ רוּ-לָנוּ
ִמשָּׁ ם."...
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פרק א  -ירידה ועלייה

הדמות שלפנינו הייתה צריכה לבחור להתמודד אחרת עם קשיי
הרעב ,אך פעלה מתוך תפיסת עולם של 'אִ ישׁ הַ יָּשָׁ ר בְּ עֵ ינָיו ַיעֲשֶׂ ה' .הנחתנו
חושפת את שורש דרשת חז"ל המצביעה על קיומה של עוולה מוסרית
שעמדה ברקע הירידה .דמות זו בחרה להתעלם מהעזרה שהעם כל כך
צריך לה בשעת הרעב ,וירדה מהארץ כדי להימנע מבקשות העניים
לסיוע 12.שנות הבצורת בתקופת השופטים הביא את חכמים ללמוד ,כי
הרעב13.

התנהלותם הקלוקלת של היחידים גרמה לעונש
ההליכה מתוארת בלשון יחיד ' ַו ֵיּלֶ Gאִ ישׁ' .סגנון זה מבטא כי האיש
התחיל את תנועת ההליכה אל ארץ אחרת ומשפחתו נסחפה אחריו .בשלב
זה איננו יכולים להבין את מניעי הירידה מהארץ ,האם רק לצרכי פרנסה
או שמא מסתתרת אחריה סיבה עמוקה .בהמשך נוכל לדלות מידע מן
הפסוקים.

ההסתרה
דרכו של המקרא לתאר בהרחבה דמויות מפתח כבר במפגש הראשוני עם
הקורא .באמצעות תיאורים אלו ניתן לדלות פרטים המצטרפים יחד
לתמונה שלמה ,אשר מביאה את הלומד לידי היכרות נכונה עם
הדמויות 14.אולם במגילתנו העלילה מתחילה בהסתרת פרטי המשפחה,

 12רות זוטא )א(" :מי גרם לו גלות ,עין רעה שהיה בו ,שכך אמר למחר עניים מתכנסין ואיני יכול
לגור ביניהם ,הוי שעין רעה שהיה בו גרמה גלות לו וליצא חוצה לארץ".
 13רות רבה) ,פתיחתא ל(" :כתיב )משלי יט( 'ונפש רמיה תרעב' ,על ידי שהיו מרמים להקב"ה בימי
השופטים -מהם עובדים לעבודה זרה ומהם עובדים למקום ,הרעיבן הקב"ה ברעבון ,הדא הוא דכתיב
ויהי בימי שפוט השופטים ויהי רעב בארץ".
 14רות )ב ,א(" :וּלְ ָנע ֳִמ י מו ָֹדע לְ אִ ישָׁ הּ ,אִ ישׁ גִּ בּוֹר חַ יִל ִממִּ שְׁ ַפּחַ ת ,אֱלִ ימֶ לֶ Gוּשְׁ מ ֹו בֹּעַ ז"; שופטים
"וּדבו ָֹרה אִ שָּׁ ה נְבִ יאָה ,אֵ שֶׁ ת לַפִּ ידוֹת הִ יא שֹׁפְ טָ ה אֶ ת-יִשְׂ ָר אֵ ל בָּ עֵ ת הַ הִ יא" ,שמואל )א ,א(:
)ד ,ד(ְ :
" ַו יְהִ י אִ ישׁ אֶ חָ ד ִמ ן-הָ ָרמָ תַ ִי ם ,צוֹפִ ים מֵ הַ ר אֶ פְ ָר ִי ם וּשְׁ מ ֹו אֶ לְ קָ נָה בֶּ ןְ -י ֹרחָ ם בֶּ ן-אֱלִ יהוּא ,בֶּ ן-תֹּ חוּ בֶ ן-

