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  מבוא

  המגילה

יכות תוכנה אמקום של כבוד בארון הספרים היהודי. זוכה ל מגילת רות

בשל  בותיהם של ישראל.בלי עלילתה נוגעתו ,מחפה על קוצר דבריה

לספר שופטים ולא השתייכה  ,ייחודיותה היא קיבלה את עצמאותה

   המתאר מאורעות אחרים בתקופתה.

כי  ,מלמדתבחירת הכינוי 'מגילה' על פני התיאור המקובל 'ספר' 

. כשם שפריסת תהתכונ על רמזתיריעת הקלף מעל בימי קדם כתיבתה 

תתאפשר , כך היכרות נכונה עם המגילה ההקלף מאפשרת את קריאת

 התנועה הפנימיתמנובעים  אירועי המגילהבזכות מבט כולל על עלילתה. 

  את אשר מתחולל בקרבה. ההכרחית להבנאשר חשיפתה  ,הבהקיימת 

בהכוונה  שהתהוותהכתיבתה נובע מתוקפה האלוקי של המגילה 

הנביא שהיווה חוליה מקשרת בין דור השופטים לבין  נבואית. שמואל

 ,מתוך עולמו הרוחני המרומםכתב את המגילה  ,תקופת המלוכה בישראל

משיחתו את דוד למלך היוותה את  1יסודות אמוניים בניסוחה. שיקעו

יחוסו של דוד לתפקיד מלך , המכשירה את יהרקע לכתיבת המגילה

    2ישראל.

                                                 
  "שמואל כתב ספרו ושופטים ורות". ):יד ע"ב( מסכת בבא בתרא 1
 -"...כך אמר הקב"ה לדוד מה צורך היה לי לייחס פרץ חצרון... לא בשבילך  ):ח( רות רבה ל פיע 2

  שמן קדשי משחתיו'".'מצאתי דוד עבדי ב
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  נבואה שהוצרכה לדורות

קודת המוצא במפגש עם כתבי הקודש היא, כי קיימת הצדקה מוסרית נ

, ואצל מאורעות רבים בתולדות ישראל לא נכנסו לספר הספרים 3לקיומם.

 מסרים אלוקיים מוניםט 4והונצחו לדורות,לו שעמדו ברף הגבוה א

  5.'שי+הכי יבוא 'לא תיגמר עד  דלייתםמלאכת ש

  לאור הנחה זו מתבקש לשאול:

הרי לצורך ייחוס דוד די  של מגילת רות? נצחיסר המהו המ  - 

  בפסוקים בודדים.

שאלה זו הונחה לפתחם של חכמים אשר חשפו כי יסוד המגילה עומד על 

מלמדת כי דמויות המפתח בעלילה יפעלו מתוך  תשובתם 6.חסדמידת ה

בנתינה אל האחר מעבר לשיקולי צדק  על התמסרותהמושתת  ,עולם ערכי

   7ודין.

על פני שאר כתבי החסד במגילה מייחד אותה מידת מה של קיו  

ומבטאות את האמת ל המכוונות את דרכי האדם - הקודש. מצוות הא

נביאיו הוכיחו אשר  ,מהוות חלק ניכר מדברי הבורא ,האלוקית בעולם

                                                 
"ר' שמעון אמר: ווי לההוא בר נש דאמר דהא אורייתא אתא לאחזאה  (קנב ע"א): זוהר ל פיע 3

(אבוי לאומר שהתורה באה להציג סיפורים בעלמא ודברים  ,ספורין בעלמא, ומלין דהדיוטי..."

  פשוטים).

 לא נכתבה". "נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה ושלא הוצרכה ):יד ע"א( מסכת מגילה 4

 מלך המשיח שהמלוכה שלו". -"שי+ה  ):מט, יבראשית (, רש"י ל פיע 5

"אמר רבי זעירא מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה, ולא איסור ולא היתר,  ):ב, טו( רות רבה 6

 ולמה נכתבה, ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים". 

עם אחר משוה המידה ביושר, ואינו נכנס לפנים "...כי מי שהוא מדקדק  ):כב( נצח ישראלמהר"ל,  7

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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בעוד שבשאר כתבי הקודש  ולםא .שמירתןעל  חדשים לבקרים את ישראל

צומחת ממעשי האדם אשר  מגילת רותאל הארץ,  שמיםהיא מה 'התנועה'

 של מגילתנו 'תנועהה'ו לעשות חסד של אמת עם הבריות, מעצמו בחר

    8.'עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה' -  בונה את העולם מהחסדה ,שמיםהיא מהארץ אל ה

  תחת כנפי השכינה

בולטת דמותה של רות  מבין גיבורי העלילה כי למדשמה של המגילה מ

בבית לחם לא קשיי השתלבותה ו זרותההרגשת  .דוגמא ומופת מהווהו

בזכות ו ל ישראל.סדקו את תמיכתה בנעמי ואת החלטתה להצטרף לקה

   9התהילה.להיכל  כתב בספר הספרים ולהיכנסלהי זכתה םבאלוקי דבקותה

 באים לידי ביטוי במגילתנו. יחסי ישראל עם אומות העולם

המושתתת קבלת גרים את אחת מאבני היסוד בהתגיירותה של רות הניחה 

הותית בדבר שאלה מ ה עוררהגאולת והסדרת 10.על קרבה ודחייה כאחד

   .לעם ישראל מואביהצירופה של אישה 

  אמה של מלכות

מעשי תוצאת . עלילהכל העת על ה רוחה של מלכות בית דוד מרחפת

תתבטא בהוספת חוליה בשלשלת משפחת פרץ אשר מזרעה יקום  הדמויות

                                                 
  י ָאַמְרִּתי עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה ָׁשַמִים ָּתִכן ֱאמּוָנְת7 ָבֶהם"."ּכִ  ):ג ,פט(תהילים  ל פיע 8

"אמר רבי יוסי בן קסמא... הכל הוצרך בשביל הצדקת הזאת שבאה להתגייר  ):קנ( זהר חדש רות 9

  ולחסות תחת כנפי השכינה, ולהודיע ענותנותה וצניעותה וצדקותה...".

לעולם יהא אדם דוחה בשמאל ומקרב  -וץ לא ילין גר' 'בח יצחק אמר רבי" (ב, טז): רות רבה  10

 בימין".
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זיכתה אותה לראות  תכי הקרבתה של רו ,חכמיםדרשו על כך  .דוד המלך

   11סא מלכות ישראל.יאת צאצאיה יושבים על כ

 שבט המלוכה, סיבוכי המאורעות בהיסטוריית שושלת תכולל ראייהב

אף אנשים מן  אשר אתגריםדמויות המפתח יעמדו ב .לא פסחו על מגילתנו

 ודל אישיותןעל ג תעידאת המשוכות  צליחתןו ,להם וליםלא יכהשורה 

     ותאיר על מידותיהן התרומיות.

בית דוד האמונה על תיקון העולם, צומחת מתוך המאורעות מלכות 

מורדות  רצופתהינה  השלמת המציאותהדרך המובילה לוהמשברים. 

וטבעו של שבט יהודה המתבטא ביכולת  ,ותועליות, משברים ותקומ

   .מלכותכתר הקימה מעפר הנפילה זיכתה אותו ב

צריכה להיות דרך משקפיים אמוניים החושפים  קריאתנו את המגילה

 .צמיחת בית דודאל  ומרוממים את מבטנו ,את שורשם של מעשי הדמויות

גיבורי העלילה יטביעו את כי  צאת מנקודת המוצאצריך ללימודנו ו

    חותמם לדורות בעיצוב זהותה של מלכות ישראל.

  אחרית ותקווה

ונח קו פנימי המעיד על העלילה לבין אחריתה מבין נקודת ראשיתה של 

של רעב בעולם פורענות אור ינפתחת בתה בה. המגילה מגמת העליי

של דוד מלך  אור ייחוסויתבמשפחת אלימלך, ומסתיימת ב מוותהמטיל 

את  ניבבתחילת דרכנו בעלילה, י מכה שורשיםה הפורענות זרע ישראל.

   12גאולה באחריתה.ה פירות

                                                 
זו רות המואביה, שראתה במלכות  -"'עם המלך במלאכתו ישבו שם'  ):צא ע"ב( מסכת בבא בתרא 11

  .שלמה בן בנו של בן בנה... ישם כסא לאם המלך, ואמר רבי אלעזר: לאמה של מלכות..."

פורענות דאית ליה אחרית, דאמר רבי יוחנן למה נקרא  - "...רות נמי פורענות היא ):יד ע"ב( שם 12

  שמה רות שיצא ממנה דוד שריווהו להקב"ה בשירות ותשבחות".



 21                    מבוא        
  

העלייה את מגמת  משקףמגילת רות  מהלכה של במבט מעמיק,  

' ֹבֶקר ֶעֶרב ַוְיִהי ַוְיִהיהתיאור החוזר במעשה בראשית 'הבריאה כולה. של 

והחסד מתוך  ,האור מתגלה מתוך החושך מציאותכי ביסוד ה ,מלמד

על דרכם  הופיעו בתחילת ,הבריאה המהווים את תכלית ישראלגם  13.הדין

שבט ו 14,םשבחאת אחר כך  ואשר הצמיח גנותמצבי ההיסטוריה ב מפת

במעשה גנות של יהודה אשר תוצאתו הניחה את פועלו המלוכה התחיל 

   בית דוד.של את אבן הפינה 

זו חושפת את קיומו של החוט המשולש בין הבריאה לבין הנחה 

של מגילת רות עלייה ה מגמתישראל המונהגים על ידי מלכות בית דוד. 

מלכות בהובלת  עודהאל עבר יי ה את הבריאההמניעהתנועה את  בטאתמ

אֹור ַהַחָּמה ִיְהֶיה ִׁשְבָעַתִים ְּכאֹור ' עד אשר, צומחת במגילתנוישראל ש

  15.במעשה בראשית ושקדמה לויאיר את החשכה  ,'ִׁשְבַעת ַהָּיִמים

                                                 
אמר רבי יצחק, משיוצא האור עד שנוטה לרדת  -"'ויהי ערב ויהי בוקר'  ):כאח"ב ( ,זוהר ל פיע 13

  נקרא יום, והוא מדת חסד, משנוטה לרדת נקרא ערב, והוא מדת הדין".

מאי בגנות רב אמר מתחלה עובדי  :מתחיל בגנות ומסיים בשבח" ):קטז ע"א( מסכת פסחים ל פיע 14

"'ְּבֵראִׁשית ָּבָרא  :)בראשית א, א( ,רש"י עבודת גלולים היו אבותינו, ושמואל אמר עבדים היינו".

  תבואתו'". ...בשביל ישראל שנקראו ראשית, שנאמר (ירמיה ב ג) 'קדש ישראל לה' ראשית - ֱא+ִקים'

"ְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה ְואֹור ַהַחָּמה ִיְהֶיה ִׁשְבָעַתִים ְּכאֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים  ):לו, כו( ישעיהו 15

  ְּביֹום ֲחֹבׁש ה' ֶאת ֶׁשֶבר ַעּמֹו ּוַמַחץ ַמָּכתֹו ִיְרָּפא".
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  שבועותחג 

שילובה של . מתן תורההונהג במסורת ישראל לקרוא את מגילת רות בחג 

על קיומו  מצביע 16,הנישואים של כנסת ישראל עם בוראה המגילה ביום

  המקשר בין המגילה לעניינו של יום.רעיון של 

וכל ות ,כי המציאות נבראה חסרההורדת התורה לעולם חשפה   

מבין  17.בעולם זה עתה אלוקית שהופיעהלהשתלם מוסרית בזכות הכוונה 

ֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע' אמירתם 'נַ אשר  ,ומות נבחרו ישראל לחשוף את הקודשהא

לקביעה  הבסיסוהיוותה את  ,על קבלתם ברצון את תורת האלוקים עידהה

   18כלשון תפילת החג: 'זמן מתן תורתנו'.תורת ישראל היא,  כי

נועדו לצרף את טבעו הגולמי של  התורה דיניבמבט מעמיק,   

הבאת האדם לאלא אמצעי  המצוות אינן 19ית קודש.יהוו ולהפיח בהאדם ו

כשתוכשר המציאות וקדושת האדם לא תצטרך  ות מוסרית ורוחנית.לשלמ

                                                 
אמו' ביום חתונתו וביום שמחת "...במלך שלמה בעטרה שעטרה לו  ):ד, ח( מסכת תעניתמשנה,  16

זה בנין בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו  -זו מתן תורה, 'וביום שמחת לבו'  -לבו. 'ביום חתונתו' 

  אמן".

"יצירת העולם היא פעולה מוסרית שמצאה את שלמותה  :, 'ובקשתם משם'הרב סולובייצ'יק 17

  ה, ותיקון המציאות מהווה מעשה מוסרי".מוסרי מהווה פעולת יציר-בגילוי סיני. גישום הצו הגילוי

"...כי אנו אומרים זמן מתן תורתנו, היינו משום שקבלנו  ):כז( תפארת ישראלמהר"ל,  ל פיע 18

 התורה בעצמנו, ואמרנו נעשה ונשמע...".

"מעשה ששאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא: איזו מעשים  ):תזריע ה, ה( תנחומא ל פיע 19

או של בשר ודם? אמר לו של בשר ודם נאים... לפי שלא נתן הקב"ה את המצוות נאים, של הקב"ה 

 לישראל, אלא לצרף אותם בהם".
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רוח חדשה תפעם בנפש האדם ו 20,, מקומם של המצוות יפחתסעד ותמך

  21.על שלמות טבעו אשר אורה יעיד

אשר תחילתה וסופה מתבטא במסגרת התורה יסוד אמוני זה   

התורה את מעשי החסד  יתיאור 22בתווך. מופיעותמצוותיה ו ,חסד

 ,יםמשה רבינו מלמד תקבורבה ום בנתינת כותנות עור לאדם וחוייהאלוק

את הרצון  והקנות לול ,דבק את האדם באלוקיומטרת מצוות התורה לכי 

כשם שבריאת העולם היא פועל יוצא של  ,ולגמול חסדיםלהיטיב האלוקי 

    23טיב לברואיו.ירצון הבורא לה

ין עניינו של חג דברינו אלו חושפים את הקשר בין מגילת רות לב   

להופעת מעשי החסד של דמויות המגילה משמשים כדוגמא מתן תורה. 

  הטוב והחסד שהתורה מכוונת אליה במצוותיה. 

                                                 
  "אמר רב יוסף זאת אומרת מצות בטלות לעתיד לבא".  ):סא ע"ב( מסכת נדה ל פיע 20

"אמר הקב"ה לישראל בעולם הזה היתה רוחי נותנת בכם חכמה אבל לעתיד  ):מח, ד( שמות רבה 21

"והעתיד  ):ח, פא( שמונה קבציםא רוחי מחיה אתכם שנאמר "ונתתי רוחי בכם וחייתם". הראי"ה, לב

הולך לקראת התהוות החיים בשלימותם... עכשיו תורה נתתי לכם, לעתיד לבא חיים אני נותן לכם...". 

"תנאי החיים העתידים לבוא לעולם הבא לאחר התחיה יהיו כאלה,  ):בב, רל( איגרות הראי"ה

  שהרבה עניינים ממעשה המצוות לא יהיה להם שייכות מצד תכונת החיים".

"דרש ר' שמלאי תורה תחלתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים.  ):יד ע"א( מסכת סוטה 22

תחילתה גמילות חסדים דכתיב 'ויעש ה' אלוקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם' וסופה גמילות 

  יא'".חסדים דכתיב 'ויקבר אותו בג

"כשעלה ברצונו יתברך שמו לברוא את העולם  ):א(, עץ החיים, ספר הכללים האר"י הקדוש ל פיע 23

  כדי להיטיב לברואיו ויכירו גדולתו ויזכו להיות מרכבה למעלה להדבק בו יתברך...".
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אמורה לעורר את ליבותיהם  בחג שבועותשל המגילה קריאתה 

 רצון הבוראלהפנים את ו 24,תורהליתה של התכאת  של ישראל להכיר

25.והאמת מתבטאים באורחותיו החסדש כפיהמבקש להידבק במידותיו 

                                                 
"...כי כל התורה רק הכנה לפתוח הלב לקבל אהבה ויראה, כי תכלית  ):תרמ(שבועות  ,שפת אמת 24

ורה תקון הנפש הבא בכח התורה, ולכן קבעו מגילת רות בשבועות, והודיע כי לא המדרש עיקר רק הת

 המעשה, ועל ידי עסק התורה נתקן נפש האדם ויכול לתקן אחר כך כל מעשיו לטוב". 

"אמר להם אני אומר לכם דרכיו של הקב"ה, כל ארחות ה' חסד  ):תהילים כח( ,מדרש שחר טוב 25

  מילות חסדים, אמת זו תורה...".ואמת, חסד זו ג
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  רות פרק א

 ִמֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדהָּבָאֶרץ; ַוֵּיֶלG ִאיׁש  ֹפט ַהֹּׁשְפִטים, ַוְיִהי ָרָעבִּביֵמי ְׁש  א ַוְיִהי

ב ְוֵׁשם ָהִאיׁש ֱאִליֶמֶלG ְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו  ְׂשֵדי מֹוָאב הּוא ְוִאְׁשּתֹו ּוְׁשֵני ָבָניו.ָלגּור ּבִ 

ְיהּוָדה; ַוָּיֹבאּו ְׂשֵדי  יֹון, ֶאְפָרִתים ִמֵּבית ֶלֶחםם ְׁשֵני ָבָניו ַמְחלֹון ְוִכלְ ָנֳעִמי ְוׁשֵ 

ד  י ָבֶניָה.ּוְׁשנֵ  יׁש ָנֳעִמי; ַוִּתָּׁשֵאר ִהיאאִ  ם. ג ַוָּיָמת ֱאִליֶמֶלGמֹוָאב, ַוִּיְהיּו ׁשָ 

ֵּׁשִנית רּות; ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם ם הַ ְוׁשֵ  , ֵׁשם ָהַאַחת ָעְרָּפהָנִׁשים ֹמֲאִבּיֹות ַוִּיְׂשאּו ָלֶהם

ַוִּתָּׁשֵאר ָהִאָּׁשה ִמְּׁשֵני ְׁשֵניֶהם, ַמְחלֹון ְוִכְליֹון; - ה ַוָּיֻמתּו ַגםְּכֶעֶׂשר ָׁשִנים. 

ִּבְׂשֵדה  ָה, ַוָּתָׁשב ִמְּׂשֵדי מֹוָאב: ִּכי ָׁשְמָעהו ַוָּתָקם ִהיא ְוַכMֶתי ְיָלֶדיָה ּוֵמִאיָׁשּה.

ִמן ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָהְיָתה  ַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם ָלֶחם. ז ַוֵּתֵצא ֶאת ה'ָפַקד  מֹוָאב ִּכי

ִעָּמּה; ַוֵּתַלְכָנה ַבֶּדֶרG ָלׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ ְיהּוָדה. ח ַוֹּתאֶמר  ְׁשֵּתי ַכּלֹוֶתיהָ ָּׁשָּמה, ּו

ִעָּמֶכם ֶחֶסד,  ה' ַיַעׂשִאָּׁשה ְלֵבית ִאָּמּה;  י ַכMֶתיָה, ֵלְכָנה ֹּׁשְבָנהִלְׁשּתֵ  ָנֳעִמי

ּוְמֶצאןָ ְמנּוָחה, ִאָּׁשה ֵּבית  ָלֶכם ה'ט ִיֵּתן  ַהֵּמִתים ְוִעָּמִדי. ַּכֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ִעם

ִאָּתG ָנׁשּוב,  יּכִ  ָּלּה:- י ַוֹּתאַמְרָנה ֶּׂשאָנה קֹוָלן ַוִּתְבֶּכיָנה.ִאיָׁשּה; ַוִּתַּׁשק ָלֶהן, ַוּתִ 

.Gִלי ָבִנים - ַהעֹוד ֹנַתי, ָלָּמה ֵתַלְכָנה ִעִּמי:ר ָנֳעִמי ֹׁשְבָנה בְ יא ַוֹּתאמֶ  ְלַעֵּמ

ִּכי  יֹות ְלִאיׁש:יב ֹׁשְבָנה ְבֹנַתי ֵלְכןָ, ִּכי ָזַקְנִּתי ִמהְ  ַעי, ְוָהיּו ָלֶכם ַלֲאָנִׁשים.ְּבמֵ 

יג ֲהָלֵהן ים. ְוַגם ָיַלְדִּתי ָבנִ  יׁשַּגם ָהִייִתי ַהַּלְיָלה ְלאִ  ִלי ִתְקָוה- ֶיׁש ָאַמְרִּתי

- ְּתַׂשֵּבְרָנה, ַעד ֲאֶׁשר ִיְגָּדלּו, ֲהָלֵהן ֵּתָעֵגָנה, ְלִבְלִּתי ֱהיֹות ְלִאיׁש; ַאל ְּבֹנַתי, ִּכי

ַוִּתַּׁשק יד ַוִּתֶּׂשָנה קֹוָלן, ַוִּתְבֶּכיָנה עֹוד; . ה' ַיד ָיְצָאה ִבי ִּכי ִלי ְמֹאד ִמֶּכם- ַמר

 ַעָּמּה- ֶאלִהֵּנה ָׁשָבה ְיִבְמֵּתG,  טו ַוֹּתאֶמר ָקה ָּבּה.ת ָּדבְ ְורּו ָעְרָּפה ַלֲחמֹוָתּה

ָעְזֵבG לְ  ִבי- ִּתְפְּגִעי טז ַוֹּתאֶמר רּות ַאל ַאֲחֵרי ְיִבְמֵּתG. ; ׁשּוִביֱא+ֶהיהָ - ְוֶאל

:Gּוַבֲאֶׁשר ָּתִליִני ָאִלין- ִּכי ֶאל ָלׁשּוב ֵמַאֲחָרִי ,Gַעִּמי,ַעּמֵ  ֲאֶׁשר ֵּתְלִכי ֵאֵל G 

ְוֹכה  ִלי ה'ְוָׁשם ֶאָּקֵבר; ֹּכה ַיֲעֶׂשה  מּותיז ַּבֲאֶׁשר ָּתמּוִתי ָא ָהי.וַהִיG ֱא+וֹ ֵואל
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יא ָלֶלֶכת ִאָּתּה; ִמְתַאֶּמֶצת הִ  ִּכי ַוֵּתֶראיח  ַיְפִריד ֵּביִני ּוֵביֵנG. ִּכי ַהָּמֶות יֹוִסיף

ּבֹוָאָנה ֵּבית ָלֶחם; ַוְיִהי,  ַעד ָה. יט ַוֵּתַלְכָנה ְׁשֵּתיֶהםְלַדֵּבר ֵאֶלי ַוֶּתְחַּדל

כ ַוֹּתאֶמר  , ַוֹּתאַמְרָנה ֲהֹזאת ָנֳעִמי.ָהִעיר ֲעֵליֶהן- ְּכבֹוָאָנה ֵּבית ֶלֶחם, ַוֵּתֹהם ָּכל

כא ֲאִני  ַּדי ִלי ְמֹאד.- ֵהַמר ׁשַ  ְקֶראןָ ִלי ָמָרא, ִּכי ִּתְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי:- ן, ַאלֲאֵליהֶ 

   ָעָנה ִבי,  ה'; ָלָּמה ִתְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי, וַ ה'יָקם ֱהִׁשיַבִני ְמֵלָאה ָהַלְכִּתי, ְורֵ 

  ָבה, ִמְּׂשֵדיְורּות ַהּמֹוֲאִבָּיה ַכָּלָתּה ִעָּמּה, ַהּׁשָ  ַרע ִלי. כב ַוָּתָׁשב ָנֳעִמיַּדי הֵ - ְוׁשַ 

  .ְׂשֹעִריםְקִציר  ָּבאּו ֵּבית ֶלֶחם, ִּבְתִחַּלת מֹוָאב; ְוֵהָּמה
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  הייירידה ועל

  היכרות 

בפסוקים הראשונים כי  ,היא סיפור בכתבי הקודשבקריאת  נקודת המוצא

ככל שנעמוד על . המתפתחתעלילה של היסודות להבנה נכונה מונחים 

הסתכלות  , נוכל לקנותפתיחב המצויניםטיבם של התיאורים והנסיבות 

   .כיצד לגשת למגילה ראויה

ָּבָאֶרץ; ַוֵּיֶלG ִאיׁש ִמֵּבית ֶלֶחם  ָעבַוְיִהי ָר ט ַהֹּׁשְפִטים, ִּביֵמי ְׁשפֹ  ַוְיִהי א

  .ּוְׁשנֵי ָבָניו הּוא ְוִאְׁשּתוֹ  ְיהּוָדה, ָלגּור ִּבְׂשֵדי מֹוָאב

  צערלשון  -'ויהי בימי' 

הדבר  ',ַוְיִהי ִּביֵמיתקופה במילים ' תארכאשר המקרא משחכמים למדו 

 ,' לבדהַוְיִהיה 'מופיעה המילשך כא .מצביע על קיומו של צער בסיפור

  1.יכולה היא לתאר גם שמחה

הוויה, מציאות שהתרחשה בהיסטוריה  ת' מבטאַוְיִהי'המילה  

כל  ,של עולם דרכות מסגרת התוחמת אותה. בואינה נמצאת תח האנושית

  כדוגמת צער ושמחה. םהוויה יכולה להתפתח לשני כיוונים שוני

לך ההיסטוריה, מההבריאה ושם ה' מתגלה דרך בראייה אמונית, 

המילים  2.מבט כולל נוכל לזהות את יד ה' המכוונת את התהליכים דרךו

                                                 
"אמר רבי לוי ואיתימא רבי יונתן דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה  ):י ע"ב( מסכת מגילה 1

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...

"השכלה פשוטה וישרה היא שכל  :'הופעת כללות ההוויה' ,ב אורות הקודשהראי"ה,  ל פיע 2

המאורעות שבעולם, כל היצורים, כל מעשיהם, וכל פרטי עניניהם, טבעיהם, תכונותיהם, מדותיהם, 
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 ,מהרצף ההיסטורי המצוינת מנותקת תקופההש ותמבטא 'ַוְיִהי ִּביֵמי'

נוכחות האלוקים  .מהטביעה בה את חותלנורמה אנושית שה וכפופה

ר צעה ביאה להופעתמאינה מוצאת מקום, והסתרת הפנים הוויה באותה 

   3.באותה תקופה

כי  הכרה לצמוח מתוך מגילת רות צריכהקריאתנו את לאור יסוד זה, 

את הדמויות שלפנינו לעשות  מניעהו ,מרחפת מעל העלילהצער הרגשת 

  מעשה.

  תקופת השופטים

מקנה  חל בתקופת השופטים עלילההתרחשותה של הכי זמן  כתובתיאור ה

  המגילה.  קריאתגם כן נקודת מבט נכונה ב

ערכי ב עלי מכנה משותףב היא שם כולל לימים ושנים 'תקופה'

פעולותיהם של אנשים ועמים  ,על פי רוב שלטונית.במדיניות והחברה 

הנחה זו מלמדת  ינבעו מתוך תפיסת עולם השוררת באותה תקופה.

הדמות שלפנינו נובעים  מעשישצביעות מהמילים 'ִּביֵמי ְׁשֹפט ַהֹּׁשְפִטים' ש

   .של תקופת השופטים מערכי התרבות

  'איש הישר בעיניו'

פגעה הנהגה קבועה בישראל אשר התאפיינה בחוסר  תקופת השופטים

השבטים השונים מהם השופטים שייצגו את  .רוחנית של העםהיציבות ב

                                                                                         

ארחות חייהם, החמריים, וקל וחומר הרוחניים, הכל הוא תמצית מההופעה של כללות ההויה. ויש 

 ה בשכל ובכח ההשערה הרוחנית למצא את השרשים במקורם. וזהו יסוד סוד ד' ליראיו...".הכנ

ויהי (רות א, א) ' ',ויהי בימי אחשורוש' , (אסתר א, א)חמשה ויהי בימי הוו" ):י ע"ב( מסכת מגילה 3

(ירמיהו  ',ויהי בימי אחז'(ישעיהו ז, א)  ',ויהי בימי אמרפל(בראשית יד, א) ' ',בימי שפוט השופטים

  ספר 'דברי שלום ואמת' על מגילת אסתר. ל פיע". וכן 'ויהי בימי יהויקים'א, ג) 
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 הםלאבי העם את לב מידי צורריהם והשיבו ישראלהושיעו את  4,באו

את  הביא יציבותחוסר ה 5.לאחר פטירתםנעלם חותמם אך , שבשמים

ותרם להיווצרותה של התנהלות קלוקלת  6עיניהם,ב ישריחידים לפעול כה

   7.במערכות הציבוריות האמונות על הצדק והמוסרגם 

לפעול היא  מוצאומעיד כי נקודת אדם הפועל כפי ראות עיניו 

נוספים. ובערכים וללא התחשבות בגורמים  ,שיקולים אישיים ל פיע

יש צורך של החברה  כינונה בשבילכאשר  8,ור חברתיהוא יצ בטבעו האדם

מחייבת את הפרטים החיים ו ,התנהגותית העומדת בבסיסהנורמה בקביעת 

ואט אט  ,זרומערכי החברה ייחשב כ תנהגותהה בה. אדם הסוטה מדפוס

   .נפלט ממנהצא עצמו ימ

אפילו הדבק האנושי התאפיינה במציאות בה  תקופת השופטים

 ,מד הכללי לא היה קיים בעם מצד עצמוהיה חסר. המ במתכונת החברה

לאחר ומת שבא ונעלם כלע ,כאור ברק כשהתמנה שופטבזיק האלא 

  . פטירתו

                                                 
  "אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא העמיד ממנו שופט". ):כז ע"ב( מסכת סוכה 4

ֹׁשִסים ַוָּיֹׁשּסּו אֹוָתם... ַוָּיֶקם -"ַוַּיַעְזבּו ֶאת ה'; ַוַּיַעְבדּו ַלַּבַעל ְוָלַעְׁשָּתרֹות... ַוִּיְּתֵנם ְּבַיד ):כ-ב, יג( שופטים 5

ֵרי ֱא+ִהים ה' ֹׁשְפִטים; ַוּיֹוִׁשיעּום ִמַּיד ֹׁשֵסיֶהם.... ְוָהָיה ְּבמֹות ַהּׁשֹוֵפט, ָיֻׁשבּו ְוִהְׁשִחיתּו ֵמֲאבֹוָתם, ָלֶלֶכת ַאחֲ 

  ֹת ָלֶהם".ֲאֵחִרים, ְלָעְבָדם ּוְלִהְׁשַּתֲחו 

"ַּבָּיִמים ָהֵהם ֵאין ֶמֶלG : וזכר פעמים רבות בספר שופטיםק המהרעיון מתבטא באמצעות פסו 6

  ְּבִיְׂשָרֵאל, ִאיׁש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו ַיֲעֶׂשה".

אוי לדור ששפטו את שופטיהם ואוי לדור ששופטיו  -"'ויהי בימי שפוט השופטים'  ):א( רות רבה 7

טול קיסם מבין שיניך, והוא אומר לו "...היה הדיין אומר לאדם  :(א) רות זוטאצריכין להישפט...". 

 טול קורה מבין עיניך. יותר תועבות עשה השופט משאר העם...".

צוין אצל הפילוסופים היוונים כדוגמת אריסטו אשר הרמב"ם העריכו מאד, וכן אצל חכמי ישראל  8

ת צרכי "האדם יצור חברתי. הוא אינו יכול למלא א :היחיד והאומה , "האומה",בעל הסולם כדוגמת

  חייו, כי אם בעזרה מזולתו. ולכן שיתוף רבים הוא תנאי הכרחי לקיומו". 
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 ה צורך חיוני לכינון חיי האומה,ומהוהכללי  הערךבעם ישראל 

 חיי היחיד בישראלכאשר  9.את חיוניותםת ערכם וא ונותן לפרטים

דבר פוגע באושיות הכלל, הי מערכאנוכיות והתעלמות מושתתים על 

מתחת למדרגה אנושית בסיסית הרואה ערך אל  העםמוריד את ו ,האומה

  בחיי החברה אף למטרה ירודה.

וביטא זאת  ,לעומק את שורש בעיית דורו הכיר שמואל הנביא

הוא ביקש ללמד ִאיׁש' ' ותיאורב 10.מגילת רותספר שופטים ובכתיבתו את 

 ,תקופת השופטיםבוגמא חיה' לאיש המצוי 'דמהווה הדמות שלפנינו כי 

  ללא התחשבות בערכים נוספים. והפועל מתוך גישה אנוכית 

  הרעב והירידה

 חושף אתכתוב את קיומו של הרעב בארץ הציון  - 'ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ' 

   ירדה להתגורר בשדה מואב עם משפחתה. דמותה ההסיבה שבגלל

מקורות מזון עבור משפחתו, קיומו של רעב מצריך את האדם לחפש 

 11הייתה פתרון טבעי אף בקרב האבות.וירידה מהארץ לצורך כלכלה 

היסודות בדבר מאפייני תקופת שהמגילה הניחה את ר חלא אולם

 ,ירידת הדמות מהארץאור שלילי מאיר על  להבחין כיהשופטים, ניתן 

   חרף הרעב ששרר בה באותה עת.

                                                 
"היחש של כנסת ישראל ליחידיה הוא משונה מכל הייחוסים של כל  ):עמ' קמד( אורות הראי"ה, 9

קיבוץ לאומי ליחידיו... לא כן בישראל, הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חי העולמים באוצר 

ן נשמה ליחידים. אם יעלה על הדעת להנתק מהאומה, צריך הוא לנתק את נשמתו הכלל, והכלל נות

 "..ממקור חיותה..

  "שמואל כתב ספרו ושופטים ורות". ):יד ע"ב( מסכת בבא בתרא 10

מב, ( ,שם"ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ ַוֵּיֶרד ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה ָלגּור ָׁשם ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב ָּבָאֶרץ".  ):יב, י( בראשית 11

ָלנּו -ָׁשָּמה ְוִׁשְברּו-ֶׁשֶבר ְּבִמְצָרִים; ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ְלָבָניו, ָלָּמה ִּתְתָראּו... ְרדּו-"ַוַּיְרא ַיֲעֹקב, ִּכי ֶיׁש ):א

  ִמָּׁשם...".
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התמודד אחרת עם קשיי ר להדמות שלפנינו הייתה צריכה לבחו

 תנוהנח'. ִאיׁש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו ַיֲעֶׂשה, אך פעלה מתוך תפיסת עולם של 'הרעב

 מוסרית הדרשת חז"ל המצביעה על קיומה של עוול את שורשחושפת 

כל כך העם שבחרה להתעלם מהעזרה דמות זו  שעמדה ברקע הירידה.

ע מבקשות העניים להימנ, וירדה מהארץ כדי הרעבצריך לה בשעת 

כי  ,למודשנות הבצורת בתקופת השופטים הביא את חכמים ל 12.לסיוע

   13.לעונש הרעב גרמההתנהלותם הקלוקלת של היחידים 

 האישמבטא כי סגנון זה  .רת בלשון יחיד 'ַוֵּיֶלG ִאיׁש'ההליכה מתוא

שלב התחיל את תנועת ההליכה אל ארץ אחרת ומשפחתו נסחפה אחריו. ב

לצרכי פרנסה רק האם  הירידה מהארץ,יכולים להבין את מניעי  זה איננו

בהמשך נוכל לדלות מידע מן  .בה עמוקהסי אחריה תמסתתראו שמא 

  הפסוקים. 

  הסתרהה

מפתח כבר במפגש הראשוני עם ת יוורכו של המקרא לתאר בהרחבה דמד

באמצעות תיאורים אלו ניתן לדלות פרטים המצטרפים יחד  .הקורא

היכרות נכונה עם לידי את הלומד מביאה , אשר הלתמונה שלמ

 ,משפחההעלילה מתחילה בהסתרת פרטי ה לתנובמגי אולם 14.תיווהדמ

                                                 
"מי גרם לו גלות, עין רעה שהיה בו, שכך אמר למחר עניים מתכנסין ואיני יכול  ):א( רות זוטא 12

  הוי שעין רעה שהיה בו גרמה גלות לו וליצא חוצה לארץ".  לגור ביניהם,

ט) 'ונפש רמיה תרעב', על ידי שהיו מרמים להקב"ה בימי "כתיב (משלי י ):פתיחתא ל( ,רות רבה 13

מהם עובדים לעבודה זרה ומהם עובדים למקום, הרעיבן הקב"ה ברעבון, הדא הוא דכתיב  -השופטים

 ב בארץ".ויהי בימי שפוט השופטים ויהי רע

 שופטים"ּוְלָנֳעִמי מֹוָדע ְלִאיָׁשּה, ִאיׁש ִּגּבֹור ַחִיל ִמִּמְׁשַּפַחת, ֱאִליֶמֶלG ּוְׁשמֹו ֹּבַעז";  ):ב, א( רות 14

 ):א, א( שמואלִיְׂשָרֵאל ָּבֵעת ַהִהיא", - "ּוְדבֹוָרה ִאָּׁשה ְנִביָאה, ֵאֶׁשת ַלִּפידֹות ִהיא ֹׁשְפָטה ֶאת ):ד, ד(

- ֹּתחּו ֶבן- ֱאִליהּוא, ֶּבן- ְיֹרָחם ֶּבן- ָהָרָמַתִים, צֹוִפים ֵמַהר ֶאְפָרִים ּוְׁשמֹו ֶאְלָקָנה ֶּבן- ׁש ֶאָחד ִמן"ַוְיִהי ִאי


