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תושבי חבל יבנה היקרים

לכבוד חג השבועות, אנחנו שמחים לשלוח אליכם חוברת דיגיטאלית מוזיקלית 
של מגילת רות שהופקה על ידי החברה למתנ"סים.

בחוברת ישנו הטקסט של המגילה עם ביאור ישראלי ואוסף גדול של שירים 
עבריים ותמונות מרהיבות.

הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק כתב: "היחידים השייכים לקהילה משלימים 
אלו את אלו. בכל אדם יש משהו מיוחד במינו, נדיר, שאינו ידוע לאחרים; לכל 
יחיד יש משהו מיוחד לומר, צבע מיוחד להוסיף לקשת הצבעים הקהילתית. 
לפיכך, כאשר מצטרף האדם הבודד לקהילה, הוא מוסיף מימד חדש למודעות 
הקהילה. הוא תורם משהו, ששום אדם אחר לא יכול היה לתרום. הוא מעשיר 
את הקהילה. אין לו תחליף." היהדות מאז ומתמיד ראתה את היחיד כאילו 
הוא עולם קטן ובשל אותה מיוחדות, מתכנסים בני האדם היחידים ביחד, 

משלימים אלו את אלו, ומשיגים אחדות.

לאחר שנת קורונה של ריחוק חברתי וחגים מצומצמים - אנחנו מאחלים 
לכם שתתכנסו בחג עם המשפחה והקהילה, תהנו יחד ותחגגו את מתן התורה 

בחג שבועות וגם לאורך כל השנה.

שנזכה לקבלת התורה בשמחה ובאהבה.

חג שמח! 

נטע מגן משה ליבר 
מנהלת המתנ"ס, חבל יבנה ראש המועצה האזורית, חבל יבנה 
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משקפי קריאה ישראלים
קריאה ישראלית משמעה יציקה של הלך המחשבה הנוכחי לטקסט התנ"כי. 
לעולם לא נוכל לדעת ְלמה באמת התכוון המסֵּפר ולמען האמת אין לנו 
צורך באמת שלו. אנו עסוקים בהבנת הבעיות של זמננו ומתוך כך אנחנו 
למדים את הבעיות של זמנם. מעבר לעיסוק בבעיות, בטרדות ובמצוקות אנו 
יוצאים נשכרים גם מהערך האומנותי המּוסף של הספרות היהודית. מגילת 
רות מצטיינת באתיקה נשגבת, באסתטיקה נאהבת ובפואטיקה משובבת.

המגילה ממציאה לנו את אחת האסמכתאות העתיקות לתרומתן המכרעת של 
נשים להתהוות האומה ולהישרדותה בעתות סופה. כל קורא שעיניו בראשו 
יבחין על נקלה כי יד אישה אחזה בקולמוס. הסגנון, הרגישות, התבונה 
והתעוזה הנשיים מעידים על כך. העובדה שדווקא מואביה, בת לעם שנתפס 
כנתעב, היא שנעשית לאחת מאימהות האומה, באה לעקור מליבנו את שנאת 
הזרים ואת האמונה בטוהרת זרע ישראל. משפחת נעמי גולה לשדות נוכרים 
מתוך אונס הרעב. אין הורה שפוי אחד שלא ידאג לפרנסת ילדיו, גם אם 
כרוך הדבר בירידה מן הארץ. אבותינו, אברהם, יעקב ובניו יורדים למצרים 
באותן הנסיבות. זהו סיפורו של העם היהודי והוא חלק חיוני בזהותו; עם כל 
היותנו ציונים יושבי ואוהבי ארץ ישראל. פסו לבלי שוב הימים שבהם העזנו 
לכנותם נפולת נמושות. כל אותם יורדים היסטוריים שבזכותם אנו קיימים 
היו מהגרי עבודה בארצות הנכר. עובדה זו מעוררת מיד את שאלת היחס 
שלנו למהגרי עבודה בישראל. רות, הנחשבת למודל של כל המתגיירים מאז 
ומעולם, איננה נדרשת לשנות את שמה המואבי ומותר להניח שלא הופיעה 
בפני בית דין של שלושה רבנים. חז"ל מלמדים כי מי שגיירה אותה היא 

אישה אחת בלבד ושמה נעמי. אז איפה הן הבחורות ההן?!

ד"ר יעקב מעוז
עורך, מבאר ומצלם

קריאות בסגנונות שונים

יהודי-אשור  |  אלי אליהו
ירושלמי  |  יהוידע בוטא

חאלב  |  דוד שירו
אשכנז  |  הרב וייסבלום

תימני  |  יששכר גטר

לחצו 
לצפייה

https://www.youtube.com/watch?v=Bt2UiOGZdX8
https://www.youtube.com/watch?v=Q2oLjmRZltc
https://www.youtube.com/watch?v=kBlc6a_f8Co&t=410s
https://www.youtube.com/watch?v=Q2oLjmRZltc
https://www.youtube.com/watch?v=l9A24iCQe58
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אא )א( ַוְיִהי ִּבְיֵמי ְׁשפֹט ַהּׁשְֹפִטים ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ, ַוֵּיֶלְך ִאיׁש ִמֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה ָלגּור 

ִּבְׂשֵדי מֹוָאב הּוא ְוִאְׁשּתֹו ּוְׁשֵני ָבָניו. )ב( ְוֵׁשם ָהִאיׁש ֱאִליֶמֶלְך ְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו ָנֳעִמי 
ְוֵׁשם ְׁשֵני ָבָניו ַמְחלֹון ְוִכְליֹון ֶאְפָרִתים ִמֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה, ַוָּיבֹאּו ְׂשֵדי מֹוָאב ַוִּיְהיּו 
ָׁשם. )ג( ַוָּיָמת ֱאִליֶמֶלְך ִאיׁש ָנֳעִמי, ַוִּתָּׁשֵאר ִהיא ּוְׁשֵני ָבֶניָה. )ד( ַוִּיְׂשאּו ָלֶהם ָנִׁשים 
מֲֹאִבּיֹות ֵׁשם ָהַאַחת ָעְרָּפה ְוֵׁשם ַהֵּׁשִנית רּות, ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם ְּכֶעֶׂשר ָׁשִנים. )ה( ַוָּימּותּו 
ַגם ְׁשֵניֶהם ַמְחלֹון ְוִכְליֹון, ַוִּתָּׁשֵאר ָהִאָּׁשה ִמְּׁשֵני ְיָלֶדיָה ּוֵמִאיָׁשּה. )ו( ַוָּתָקם ִהיא 
ְוַכֹּלֶתיָה ַוָּתָׁשב ִמְּׂשֵדי מֹוָאב, ִּכי ָׁשְמָעה ִּבְׂשֵדה מֹוָאב ִּכי ָפַקד ה' ֶאת ַעּמֹו ָלֵתת 
ָלֶהם ָלֶחם. )ז( ַוֵּתֵצא ִמן ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָהְיָתה ָׁשָּמה ּוְׁשֵּתי ַכֹּלֶתיָה ִעָּמּה, ַוֵּתַלְכָנה 

ַבֶּדֶרְך ָלׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ ְיהּוָדה.

סיפור הפותח בביטוי "ַוְיִהי ִּבְיֵמי" גורר אחריו טרגדיה. קודם לשאּול, המלך 
הראשון, הנהיגו את ישראל שופטות ושופטים. כאברהם אבינו וכיעקב ובניו, 
הרעב מאלץ את משפחת נעמי )ָנָאה ּוְנִעיָמה( ִלגלות למואב להצלת נפשות. 
כמצרים, שקיבלו את אבותינו בסבר פנים יפות, גם המואבים מאפשרים 
למהגרי העבודה היהודים להתאזרח בארצם, להתפרנס מאדמתם ולהינשא 
לבנותיהם. חכמים קושרים את הסיפור למשבר רוחני "ֹלא ָרָעב ַלֶּלֶחם ְוֹלא 
ָצָמא ַלַּמִים, ִּכי ִאם ִלְׁשמַֹע ֵאת ִּדְבֵרי ה'" )עמוס ח יא(. במואב שוכלת נעמי 
את אישּה אלימלך )ֱאֹלָהי הּוא ַהֶּמֶלְך(, ואת שני בניה, מחלון )ָׂשׂשֹון, ָמחֹול( 
וכליון )ִּתְקָוה, ִּכְליֹון ֵעיַנִים(. הללו משאירים אחריהם שתי אלמנות מואביות 
צעירות, ערפה )ֲעִריַפת ַטל ּוָמָטר( ורות )ְרָוָיה, ֵרעּות(. הורים סבירים אינם 
מעניקים לילדיהם שמות שליליים. נעמי מבינה שהלחם מצוי בבית-הלחם, 

בארץ מולדתה; אליה היא שבה מיוסרת, מעונה וכאובה.

יהודים כמהגרי עבודה

חולם על נעמי  |  חדוה ודוד
בשדות בית לחם  |  אנסמבל שיר אדמה

בשדמות בית לחם  |  הדסה סיגלוב
ברית דמים  |  מירי אלוני

לחצו 
לצפייה

ִמֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה...

https://www.youtube.com/watch?v=rTtiZ09HQJQ
https://www.youtube.com/watch?v=rTtiZ09HQJQ
https://www.youtube.com/watch?v=AqFBGA1wH5Y
https://www.youtube.com/watch?v=AqFBGA1wH5Y
https://www.youtube.com/watch?v=3HIMAzPb3Uw
https://www.youtube.com/watch?v=3HIMAzPb3Uw
https://www.youtube.com/watch?v=sL-0pzlbpqw
https://www.youtube.com/watch?v=sL-0pzlbpqw
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)ח( ַוֹּתאֶמר ָנֳעִמי ִלְׁשֵּתי ַכֹּלֶתיָה ֵלְכָנה ֹׁשְבָנה ִאָּׁשה ְלֵבית ִאָּמּה, ַיַעׂש ה' ִעָּמֶכם א

ֶחֶסד ַּכֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ִעם ַהֵּמִתים ְוִעָּמִדי. )ט( ִיֵּתן ה' ָלֶכם ּוְמֶצאָן ְמנּוָחה ִאָּׁשה 
ֵּבית ִאיָׁשּה, ַוִּתַּׁשק ָלֶהן ַוִּתֶּׂשאָנה קֹוָלן ַוִּתְבֶּכיָנה. )י( ַוּתֹאַמְרָנה ָּלּה, ִּכי ִאָּתְך ָנׁשּוב 
ְלַעֵּמְך. )יא( ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ׁשְֹבָנה ְבנַֹתי ָלָּמה ֵתַלְכָנה ִעִּמי, ַהעֹוד ִלי ָבִנים ְּבֵמַעי ְוָהיּו 
ָלֶכם ַלֲאָנִׁשים. )יב( ׁשְֹבָנה ְבנַֹתי ֵלְכןָ ִּכי ָזַקְנִּתי ִמְהיֹות ְלִאיׁש, ִּכי ָאַמְרִּתי ֶיׁש ִלי ִתְקָוה 
ַּגם ָהִייִתי ַהַּלְיָלה ְלִאיׁש ְוַגם ָיַלְדִּתי ָבִנים. )יג( ֲהָלֵהן ְּתַׂשֵּבְרָנה ַעד ֲאֶׁשר ִיְגָּדלּו ֲהָלֵהן 
ֵּתָעֵגָנה ְלִבְלִּתי ֱהיֹות ְלִאיׁש, ַאל ְּבנַֹתי ִּכי ַמר ִלי ְמאֹד ִמֶּכם ִּכי ָיְצָאה ִבי ַיד ה'. )יד( 
ַוִּתֶּׂשָנה קֹוָלן ַוִּתְבֶּכיָנה עֹוד, ַוִּתַּׁשק ָעְרָּפה ַלֲחמֹוָתּה ְורּות ָּדְבָקה ָּבּה. )טו( ַוּתֹאֶמר 

ִהֵּנה ָׁשָבה ְיִבְמֵּתְך ֶאל ַעָּמּה ְוֶאל ֱאֹלֶהיָה, ׁשּוִבי ַאֲחֵרי ְיִבְמֵּתְך.

אנו למדים כבוד הדדי משלוש דמויות נשיות. כלותיה של נעמי עוקרות 
מארצן ללוותה אל ארצּה. נעמי מכנה אותן ְבנַֹתי, מאיצה בהן לשוב למקומן 
הטבעי, להתחתן ולשקם את חייהן. הן מבקשות לשוב איתה לארץ שממנה 
לא באו. כל אחת מבקשת את טובת זולתּה על חשבון עצמה. נעמי מפצירה כי 
ישובו לבית האימהות. רק שם תמצאנה את נחמתן המיידית. רבי מאיר טען: 
"ִאְּמָך ֲחִביָבה ָעֶליָך יֹוֵתר ֵמָאִביָך" )רות רבה ב יג(. היא משחררת אותן מהצער 
הנוראי של עגינות והינזרות מיחסים חדשים. המואביות הנוכריות מלמדות 
את עם ישראל מהו חסד ובזכותן נכתבת המגילה. כל נשיקה חשודה במיניות 
)ִּתְפלּות(, אך נשיקתה של הצדקת ערפה, היא נשיקה זכה וברה )שמות רבה 

ה א(. הלכות גדולות למדה היהדות משלוש הנשים המופתיות הללו.

לונדון  |  חוה אלברשטיין
עגונה  |  אסתי סומפו

מונולוגים  |  נשים עגונות
פגישה לאין קץ  |  עידן חביב

לחצו 
לצפייה

נשים כדמויות מופת

ׁשּוִבי ַאֲחֵרי ְיִבְמֵּתְך...

https://www.youtube.com/watch?v=NdU4hDYVmvY
https://www.youtube.com/watch?v=NdU4hDYVmvY
https://www.youtube.com/watch?v=HxEgLaEkUmI
https://www.youtube.com/watch?v=HxEgLaEkUmI
https://www.youtube.com/watch?v=WbJvCEDyQ-8
https://www.youtube.com/watch?v=WbJvCEDyQ-8
https://www.youtube.com/watch?v=mvApeeSGlw8
https://www.youtube.com/watch?v=mvApeeSGlw8
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בא )טז( ַוֹּתאֶמר רּות ַאל ִּתְפְּגִעי ִבי ְלָעְזֵבְך ָלׁשּוב ֵמַאֲחָרִיְך, ִּכי ֶאל ֲאֶׁשר ֵּתְלִכי ֵאֵלְך 

ּוַבֲאֶׁשר ָּתִליִני ָאִלין ַעֵּמְך ַעִּמי ֵואֹלַהִיְך ֱאֹלָהי. )יז( ַּבֲאֶׁשר ָּתמּוִתי ָאמּות ְוָׁשם ֶאָּקֵבר, 
ּכֹה ַיֲעֶׂשה ה' ִלי ְוכֹה יִֹסיף ִּכי ַהָּמֶות ַיְפִריד ֵּביִני ּוֵביֵנְך. )יח( ַוֵּתֶרא ִּכי ִמְתַאֶּמֶצת ִהיא 
ָלֶלֶכת ִאָּתּה, ַוֶּתְחַּדל ְלַדֵּבר ֵאֶליָה. )יט( ַוֵּתַלְכָנה ְׁשֵּתיֶהם ַעד ּבָֹאָנה ֵּבית ָלֶחם, ַוְיִהי 
ְּכבָֹאָנה ֵּבית ֶלֶחם ַוֵּתהֹם ָּכל ָהִעיר ֲעֵליֶהן ַוּתֹאַמְרָנה ֲהזֹאת ָנֳעִמי. )כ( ַוּתֹאֶמר ֲאֵליֶהן 
ַאל ִּתְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי ְקֶראןָ ִלי ָמָרא, ִּכי ֵהַמר ַׁשַּדי ִלי ְמאֹד. )כא( ֲאִני ְמֵלָאה ָהַלְכִּתי 
ְוֵריָקם ֱהִׁשיַבִני ה', ָלָּמה ִתְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי ַוה' ָעָנה ִבי ְוַׁשַּדי ֵהַרע ִלי. )כב( ַוָּתָׁשב ָנֳעִמי 
ְורּות ַהּמֹוֲאִבָּיה ַכָּלָתּה ִעָּמּה ַהָּׁשָבה ִמְּׂשֵדי מֹוָאב, ְוֵהָּמה ָּבאּו ֵּבית ֶלֶחם ִּבְתִחַּלת 

ְקִציר ְׂשעִֹרים.

רות, האישה, האלמנה, המואבייה והנוכרייה 
מוסרת לנעמי את הצהרת הנאמנות שאין 
למעלה ממנה בתולדות ישראל. היא מקבלת 
על עצמה את שלושת מרכיבי הזהות 
היסודיים: מגורים בארץ ישראל, השתייכות 
לעם ישראל ואמונה באלוהי ישראל. אפילו 
המוות לא יפריד בין השתיים, שכן רות 
מבקשת להיקבר לצד נעמי. משתי נשים 
אלו למדו כל רבני ישראל הלכות גיור רבות. 
העיקרית שבהן היא שמקבלים את המתגייר 
מייד, מבלי להכביד עליו ומבלי לדקדק 
אתו )יבמות מז ב(. לעם קטן ונרדף, ְּדוּוִיים 
ּוְסחּוִפים, כל מתגיירת היא תוספת כוח. 
בוא וראה כמה חביבים הגרים לפני המקום 
)רות רבה ג ה(. תושבי העיר נחרדים לראות 
את האישה שעזבה כגבירה מהודרת וחזרה 
שבירה ומיוסרת. השם נעמי כבר אינו הולם 
את מצבה הבלתי נעים בעליל. היא רואה 
באלוהים כאחראי להמתת כל בני משפחתה; 

ָהָיה ֲאדָֹני ְּכאֹוֵיב )איכה ב ה(.

הצהרת אמונים נצחית

עמך עמי  |  בת אלה בירנבאום
כי אל אשר תלכי  |  עמירן דביר

באשר תלכי אלך  |  אבי בן ישראל
בכל אשר תלכי  |  נתנאל ושגיב כהן

לחצו 
לצפייה ְקֶראןָ ִלי ָמָרא...

https://www.youtube.com/watch?v=Z8aCtVbVeas
https://www.youtube.com/watch?v=Z8aCtVbVeas
https://www.youtube.com/watch?v=OCOBdK8J0wE
https://www.youtube.com/watch?v=OCOBdK8J0wE
https://www.youtube.com/watch?v=oCBWddpzeRU
https://www.youtube.com/watch?v=oCBWddpzeRU
https://www.youtube.com/watch?v=DLckwjf-yH4
https://www.youtube.com/watch?v=DLckwjf-yH4
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)א( ּוְלָנֳעִמי מֹוַדע ְלִאיָׁשּה, ִאיׁש ִּגּבֹור ַחִיל ִמִּמְׁשַּפַחת ֱאִליֶמֶלְך, ּוְׁשמֹו ּבַֹעז. )ב( ַוּתֹאֶמר ב

רּות ַהּמֹוֲאִבָּיה ֶאל ָנֳעִמי, ֵאְלָכה ָּנא ַהָּׂשֶדה ַוֲאַלֳקָטה ַבִּׁשֳּבִלים ַאַחר ֲאֶׁשר ֶאְמָצא 
ֵחן ְּבֵעיָניו,  ַוּתֹאֶמר ָלּה ְלִכי ִבִּתי. )ג( ַוֵּתֶלְך ַוָּתבֹוא ַוְּתַלֵּקט ַּבָּׂשֶדה ַאֲחֵרי ַהּקְֹצִרים, 
ַוִּיֶקר ִמְקֶרָה ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ְלבַֹעז ֲאֶׁשר ִמִּמְׁשַּפַחת ֱאִליֶמֶלְך. )ד( ְוִהֵּנה בַֹעז ָּבא ִמֵּבית 
ֶלֶחם ַוּיֹאֶמר ַלּקֹוְצִרים ה' ִעָּמֶכם, ַוּיֹאְמרּו לֹו ְיָבֶרְכָך ה'. )ה( ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ְלַנֲערֹו ַהִּנָּצב 
ַעל ַהּקֹוְצִרים, ְלִמי ַהַּנֲעָרה ַהּזֹאת. )ו( ַוַּיַען ַהַּנַער ַהִּנָּצב ַעל ַהּקֹוְצִרים ַוּיֹאַמר, ַנֲעָרה 
מֹוֲאִבָּיה ִהיא ַהָּׁשָבה ִעם ָנֳעִמי ִמְּׂשֵדה מֹוָאב. )ז( ַוֹּתאֶמר ֲאַלֳקָטה ָּנא ְוָאַסְפִּתי 
ָבֳעָמִרים ַאֲחֵרי ַהּקֹוְצִרים, ַוָּתבֹוא ַוַּתֲעמֹוד ֵמָאז ַהּבֶֹקר ְוַעד ַעָּתה ֶזה ִׁשְבָּתּה ַהַּבִית 
ְמָעט. )ח( ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ֶאל רּות, ֲהלֹוא ָׁשַמַעְּת ִּבִּתי ַאל ֵּתְלִכי ִלְלקֹט ְּבָׂשֶדה ַאֵחר ְוַגם 

ֹלא ַתֲעבּוִרי ִמֶּזה, ְוכֹה ִתְדָּבִקין ִעם ַנֲערָֹתי.

יחסי נעמי ורות כיחסי אם ובתה; ַאֲהַבת ָנִׁשים ִנְפָלָאה. נעמי לא נחפזת לנצל 
את קשרי המשפחה שלה עם הטייקון בועז. רות לא מסתמכת על נדבנים 
ומתייגעת להשיג את לחמה. ָּכל ּתֹוָרה ֶׁשֵאין ִעָּמּה ְמָלאָכה, סֹוָפּה ְּבֵטָלה ְוגֹוֶרֶרת 
ָעוֹן )אבות ב ב(. רות מודעת ליופייה ולנועם הליכותיה ומאמינה שתמצא חן 
בעיני אחד מבעלי השדות )תורה תמימה ב ג(. אתיקה ואסתטיקה הן שילוב 
מנצח. היפה אהוב והאהוב יפה. בועז מישיר מבט אל פני הנערה הנאה ללא 
חשש וללא חשד; מותר לדבוק בה )שבת קיג ע"ב(. הוא שואל למי מהגברים 
שייכת האישה ומגלה להפתעתו כי היא עצמאית, יוזמתית ופעלתנית. ניצוץ 
הקדושה היה מקשקש במעיה )אמרי יושר ב א(. הענייה הנוכרייה המואבייה 

שובה את ליבו של הגביר היהודי.

רותי  |  שלמה ארצי
תן לה כתף  |  דני סנדרסון

שיבולים  |  צדוק סביר
ים השיבולים  |  גבעטרון

לחצו 
לצפייה

היפה אהוב והאהוב יפה

ַוֲאַלֳקָטה ַבִּׁשֳּבִלים...

צילומי אילוסטרציה: איימי אוריאן לימן

https://www.youtube.com/watch?v=XK7xbI6lhTs
https://www.youtube.com/watch?v=XK7xbI6lhTs
https://www.youtube.com/watch?v=GmJk_4SZ5xU
https://www.youtube.com/watch?v=GmJk_4SZ5xU
https://www.youtube.com/watch?v=BlgsiyyLZd4
https://www.youtube.com/watch?v=BlgsiyyLZd4
https://www.youtube.com/watch?v=OHxXw7MmQm4
https://www.youtube.com/watch?v=OHxXw7MmQm4
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בב )ט( ֵעיַנִיְך ַּבָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ִיְקצֹרּון ְוָהַלְכְּת ַאֲחֵריֶהן, ֲהלֹוא ִצִּויִתי ֶאת ַהְּנָעִרים ְלִבְלִּתי 

ָנְגֵעְך, ְוָצִמת ְוָהַלְכְּת ֶאל ַהֵּכִלים ְוָׁשִתית ֵמֲאֶׁשר ִיְׁשֲאבּון ַהְּנָעִרים. )י( ַוִּתּפֹל ַעל ָּפֶניָה 
ַוִּתְׁשַּתחּו ָאְרָצה ַוּתֹאֶמר ֵאָליו, ַמּדּוַע ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ְלַהִּכיֵרִני ְוָאנִֹכי ָנְכִרָּיה. )יא( 
ַוַּיַען ּבַֹעז ַוּיֹאֶמר ָלּה ֻהֵּגד ֻהַּגד ִלי ּכֹל ֲאֶׁשר ָעִׂשית ֶאת ֲחמֹוֵתְך ַאֲחֵרי מֹות ִאיֵׁשְך, 
ַוַּתַעְזִבי ָאִביְך ְוִאֵּמְך ְוֶאֶרץ מֹוַלְדֵּתְך ַוֵּתְלִכי ֶאל ַעם ֲאֶׁשר ֹלא ָיַדַעְּת ְּתמֹול ִׁשְלׁשֹום. 
)יב( ְיַׁשֵּלם ה' ָּפֳעֵלְך ּוְתִהי ַמְׂשֻּכְרֵּתְך ְׁשֵלָמה ֵמִעם ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּבאת 

ַלֲחסֹות ַּתַחת ְּכָנָפיו. )יג( ַוּתֹאֶמר ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֶניָך ֲאדִֹני ִּכי ִנַחְמָּתִני ְוִכי ִדַּבְרָּת ַעל 
ֵלב ִׁשְפָחֶתָך, ְוָאנִֹכי ֹלא ֶאְהֶיה ְּכַאַחת ִׁשְפחֶֹתיָך. )יד( ַוּיֹאֶמר ָלה בַֹעז ְלֵעת ָהאֶֹכל ּגִׁשי 
ֲהֹלם ְוָאַכְלְּת ִמן ַהֶּלֶחם ְוָטַבְלְּת ִּפֵּתְך ַּבחֶֹמץ, ַוֵּתֶׁשב ִמַּצד ַהּקֹוְצִרים ַוִּיְצָּבט ָלּה ָקִלי 
ַוּתֹאַכל ַוִּתְׂשַּבע ַוּתַֹתר. )טו( ַוָּתָקם ְלַלֵּקט, ַוְיַצו ּבַֹעז ֶאת ְנָעָריו ֵלאמֹר ַּגם ֵּבין ָהֳעָמִרים 

ְּתַלֵּקט ְוֹלא ַתְכִלימּוָה.

רות מורשית ליהנות מהיבול בשדות 
בועז, והוא ערב לביטחונה של הזרה מפני 
הנערים העבריים. היא נדהמת מרוחב 
לבו, נופלת למרגלותיו ומתפעמת שכך 
נוהגים יהודים בנוכרים. לבועז ידיעה 
מוקדמת אודות התנהגותה ההרואית. 
הוא מעלה על נס את ההקרבה העצומה, 
את עזיבת המשפחה והמולדת והדבקות 
בישראל. אברהם אבינו עזב את מולדתו 
ומשפחתו במצוות האל ואילו רות מרצונה 
החופשי. בועז מברך אותה בשם המפורש. 
היא זוכה למעמד נאצל ביהדות ומקיימת 
את הפסוק: ִׁשְמִעי ַבת... ְוִׁשְכִחי ַעֵּמְך ּוֵבית 
ָאִביְך, ְוִיְתָאו ַהֶּמֶלְך ָיְפֵיְך )תהילים מה 
יא(. זוהי גרּות לשם שמיים. היא נחשבת 
לנביאה וקונה את חלקה עם שרה ורבקה 
לאה ורחל )יונתן ב יב(. זוהי תשובה 
ניצחת למגרשי נשים נוכריות )עזרא ט(.

נשים נוכריות מייסדות האומה

אהבה נוכריה  |  דורון מזר
עיר מקלט  |  אהוד בנאי

עיר זרה  |  שלום חנוך
אני נוכרי  |  דקלון

לחצו 
לצפייה

ְוָצִמת ְוָהַלְכְּת ֶאל ַהֵּכִלים ְוָׁשִתית...

https://www.youtube.com/watch?v=MBNs86oJmkE
https://www.youtube.com/watch?v=MBNs86oJmkE
https://www.youtube.com/watch?v=89wxYKPqVWI
https://www.youtube.com/watch?v=89wxYKPqVWI
https://www.youtube.com/watch?v=y8BDCwWY39g
https://www.youtube.com/watch?v=y8BDCwWY39g
https://www.youtube.com/watch?v=hzTJhQLuWrQ
https://www.youtube.com/watch?v=hzTJhQLuWrQ
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)טז( ְוַגם ׁשֹל ָּתׁשֹּלּו ָלּה ִמן ַהְּצָבִתים, ַוֲעַזְבֶּתם ְוִלְּקָטה ְוֹלא ִתְגֲערּו ָבּה. )יז( ַוְּתַלֵּקט ב

ַּבָּׂשֶדה ַעד ָהָעֶרב ַוַּתְחּבֹט ֵאת ֲאֶׁשר ִלֵּקָטה, ַוְיִהי ְּכֵאיָפה ְׂשעִֹרים. )יח( ַוִּתָּׂשא ַוָּתבֹוא 
ָהִעיר ַוֵּתֶרא ֲחמֹוָתּה ֵאת ֲאֶׁשר ִלֵּקָטה, ַוּתֹוֵצא ַוִּתֶּתן ָלּה ֵאת ֲאֶׁשר הֹוִתָרה ִמָּׂשְבָעּה. 
)יט( ַוּתֹאֶמר ָלּה ֲחמֹוָתּה ֵאיפֹה ִלַּקְטְּת ַהּיֹום ְוָאָנה ָעִׂשית ְיִהי ַמִּכיֵרְך ָּברּוְך, ַוַּתֵּגד 

ַלֲחמֹוָתּה ֵאת ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ִעּמֹו ַוּתֹאֶמר ֵׁשם ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ִעּמֹו ַהּיֹום ּבַֹעז. )כ( 
ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ְלַכָּלָתּה ָּברּוְך הּוא ַלה' ֲאֶׁשר ֹלא ָעַזב ַחְסּדֹו ֶאת ַהַחִּיים ְוֶאת ַהֵּמִתים, 
ַוּתֹאֶמר ָלּה ָנֳעִמי ָקרֹוב ָלנּו ָהִאיׁש ִמּגֲֹאֵלנּו הּוא. )כא( ַוּתֹאֶמר רּות ַהּמֹוֲאִבָּיה, ַּגם ִּכי 
ָאַמר ֵאַלי ִעם ַהְּנָעִרים ֲאֶׁשר ִלי ִּתְדָּבִקין ַעד ִאם ִּכּלּו ֵאת ָּכל ַהָּקִציר ֲאֶׁשר ִלי. )כב( 
ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ֶאל רּות ַּכָּלָתּה, טֹוב ִּבִּתי ִּכי ֵתְצִאי ִעם ַנֲערֹוָתיו ְוֹלא ִיְפְּגעּו ָבְך ְּבָׂשֶדה 
ַאֵחר. )כג( ַוִּתְדַּבק ְּבַנֲערֹות ּבַֹעז ְלַלֵּקט ַעד ְּכלֹות ְקִציר ַהְּׂשֹעִרים ּוְקִציר ַהִחִּטים, 

ַוֵּתֶׁשב ֶאת ֲחמֹוָתּה.

בועז מרביץ בנעריו תורה; לכבד את 
האישה הענייה הזרה. ניצנים של רווחה 
כלכלית מבצבצים בעת שרות חוזרת 
לבית חמותה עם שפע שעורים ושיירים 
מארוחת הצהריים, להשביע את נעמי. 
היא מדווחת כי בועז הורה לה לדבוק 
בנערים. חשש מתעורר ונעמי מדייקת, 
נא לדבוק בנערות בלבד. את רות לא 
יישא נער דוגמן אלא זקן נאמן שנעמי 
ייעדה מזמן. החסד עם המתים, חסד 
האמת, הוא הדאגה לבני משפחתם, 
שנותרו בחיים שבורים מרירים 
ומיוסרים; תמיכה כלכלית, גאולת 
הרכוש וייבום האלמנה. המגילה שבה 
ומזכירה לנו שש פעמים כי רות היא 
מואביה כדי להדגיש שההיסטוריה 
היהודית נסמכת על ַּבת-ֵאל-ֵנָכר וכדי 

לעקור מלבנו את שנאת הזרים. 

אישה חרסינה  |  מירי מסיקה
אהבת נעוריי  |  אופיר בן אהרון

עודנו נערים  |  צביקה פיק
נער הייתי  |  גאי ורועי זו-ארץ

לחצו 
לצפייה

לעקור מלבנו שנאת זרים

ַוְיִהי ְּכֵאיָפה ְׂשעִֹרים...

https://www.youtube.com/watch?v=u-wOlvz--ug
https://www.youtube.com/watch?v=u-wOlvz--ug
https://www.youtube.com/watch?v=18O1IcofYec
https://www.youtube.com/watch?v=18O1IcofYec
https://www.youtube.com/watch?v=QMo7ljbJxHw
https://www.youtube.com/watch?v=QMo7ljbJxHw
https://www.youtube.com/watch?v=mj1Qvl7vG9Y
https://www.youtube.com/watch?v=mj1Qvl7vG9Y
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גג )א( ַוּתֹאֶמר ָלּה ָנֳעִמי ֲחמֹוָתּה, ִּבִּתי ֲהֹלא ֲאַבֶּקׁש ָלְך ָמנֹוַח ֲאֶׁשר ִייַטב ָלְך. )ב( ְוַעָּתה 

ֲהֹלא בַֹעז מַֹדְעָּתנּו ֲאֶׁשר ָהִיית ֶאת ַנֲערֹוָתיו, ִהֵּנה הּוא זֶֹרה ֶאת ּגֶֹרן ַהְּׂשעִֹרים ַהָּלְיָלה. 
)ג( ְוָרַחְצְּת ָוַסְכְּת ְוַׂשְמְּת ִׂשְמֹלַתִיְך ָעַלִיְך ְוָיַרְדְּת ַהּגֶֹרן, ַאל ִּתָּוְדִעי ָלִאיׁש ַעד ַּכֹּלתֹו 

ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות. )ד( ִויִהי ְבָׁשְכבֹו ְוָיַדַעְּת ֶאת ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ָׁשם ּוָבאת ְוִגִּלית 
ַמְרְּגֹלָתיו ְוָׁשָכְבְּת, ְוהּוא ַיִּגיד ָלְך ֵאת ֲאֶׁשר ַּתֲעִׂשין. )ה( ַוּתֹאֶמר ֵאֶליָה, ּכֹל ֲאֶׁשר ּתֹאְמִרי 
ֵאַלי ֶאֱעֶׂשה. )ו( ַוֵּתֶרד ַהּגֶֹרן, ַוַּתַעׂש ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצַּוָּתה ֲחמֹוָתּה. )ז( ַוּיֹאַכל ּבַֹעז ַוֵּיְׁשְּת 
ַוִּייַטב ִלּבֹו ַוָּיבֹא ִלְׁשַּכב ִּבְקֵצה ָהֲעֵרָמה, ַוָּתבֹא ַבָּלט ַוְּתַגל ַמְרְּגֹלָתיו ַוִּתְׁשָּכב. )ח( ַוְיִהי 
ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה ַוֶּיֱחַרד ָהִאיׁש ַוִּיָּלֵפת, ְוִהֵּנה ִאָּׁשה ׁשֶֹכֶבת ַמְרְּגֹלָתיו. )ט( ַוּיֹאֶמר ִמי ָאְּת, 
ַוּתֹאֶמר ָאנִֹכי רּות ֲאָמֶתָך ּוָפַרְׂשָּת ְכָנֶפָך ַעל ֲאָמְתָך ִּכי גֵֹאל ָאָּתה. )י( ַוּיֹאֶמר ְּברּוָכה 
ַאְּת ַלה' ִּבִּתי ֵהיַטְבְּת ַחְסֵּדְך ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון, ְלִבְלִּתי ֶלֶכת ַאֲחֵרי ַהַּבחּוִרים 

ִאם ַּדל ְוִאם ָעִׁשיר.

איכה מקוננת, ָּגְלָתה ְיהּוָדה ֹלא ָמְצָאה 
ָמנֹוַח, ונעמי מבקשת למצוא לרות מנוחה 
ורווחה בטוחה בנישואין שניים. נעמי 
מתואמת עם בועז ומכוונת את רות 
למקום ולזמן מסוימים. היא מורה לה 
להתנקות, להתבשם ולהתייפות, ָוֶאְרָחֵצְך 
ַּבַּמִים ָוֲאֻסֵכְך ַּבָּׁשֶמן ַוֵּיֵצא ָלְך ֵׁשם ְּבָיְפֵיְך 
ַוִּתְהִיי ִלי )יחזקאל טז(. היא מזהירה אותה 
מפני יצר המציצנות השפל והלשונות 
הרעות שיפיצו הבריות אם יראו אותה 
בחברת בועז. רות, שהייתה נשואה, 
מבינה מעצמה את טיב שליחותה. היא 
מבקשת מבועז הנחרד לפרוש את כנף 
חסותו עליה, ְוִהֵּנה ִעֵּתְך ֵעת ּדִֹדים ָוֶאְפרֹׂש 
ְּכָנִפי ָעַלִיְך ָוֲאַכֶּסה ֶעְרָוֵתְך ָוָאבֹוא ִבְבִרית 
אָֹתְך )שם(. בועז מוקסם מהתעוזה הנשית 
ומהבחירה בזקן כמותו. האישה אוהבת 
בחור מסכן מזקן עשיר )רות רבה ו ב(.

יוזמה תעוזה וסכנה

פגישה חצי פגישה  |  אנסמבל דרור
פגישה  |  איה כורם

עת דודים  |  אהוד בנאי ודודו טסה
יונה מצאה בו מנוח  |  ילדים

לחצו 
לצפייה

ְקִציר ַהְּׂשעִֹרים ּוְקִציר ַהִחִּטים...

https://www.youtube.com/watch?v=u0uLAo2SpRE
https://www.youtube.com/watch?v=u0uLAo2SpRE
https://www.youtube.com/watch?v=8JO7WihvdAo
https://www.youtube.com/watch?v=8JO7WihvdAo
https://www.youtube.com/watch?v=yb8tYiVMtQM
https://www.youtube.com/watch?v=yb8tYiVMtQM
https://www.youtube.com/watch?v=bIFYrg3TC_w
https://www.youtube.com/watch?v=bIFYrg3TC_w
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)יא( ְוַעָּתה ִּבִּתי ַאל ִּתיְרִאי ֹּכל ֲאֶׁשר ֹּתאְמִרי ֶאֱעֶׂשה ָּלְך, ִּכי יֹוֵדַע ָּכל ַׁשַער ַעִּמי ִּכי ג

ֵאֶׁשת ַחִיל ָאְּת. )יב( ְוַעָּתה ִּכי ָאְמָנם ִּכי גֵֹאל ָאנִֹכי, ְוַגם ֵיׁש ּגֵֹאל ָקרֹוב ִמֶּמִּני. )יג( ִליִני 
ַהַּלְיָלה ְוָהָיה ַבּבֶֹקר ִאם ִיְגָאֵלְך טֹוב ִיְגָאל ְוִאם ֹלא ַיְחּפֹץ ְלָגֳאֵלְך ּוְגַאְלִּתיְך ָאנִֹכי ַחי 
ה', ִׁשְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר. )יד( ַוִּתְׁשַּכב ַמְרְּגלֹוָתיו ַעד ַהּבֶֹקר ַוָּתָקם ְּבֶטֶרם ַיִּכיר ִאיׁש ֶאת 
ֵרֵעהּו, ַוּיֹאֶמר ַאל ִיָּוַדע ִּכי ָבָאה ָהִאָּׁשה ַהּגֶֹרן. )טו( ַוּיֹאֶמר ָהִבי ַהִּמְטַּפַחת ֲאֶׁשר ָעַלִיְך 
ְוֶאֳחִזי ָבּה, ַוּתֹאֶחז ָּבּה ַוָּיָמד ֵׁשׁש ְׂשעִֹרים ַוָּיֶׁשת ָעֶליָה ַוָּיבֹא ָהִעיר. )טז( ַוָּתבֹוא ֶאל 
ֲחמֹוָתּה ַוּתֹאֶמר ִמי ַאְּת ִּבִּתי, ַוַּתֶּגד ָלּה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלּה ָהִאיׁש. )יז( ַוּתֹאֶמר 
ֵׁשׁש ַהְּׂשעִֹרים ָהֵאֶּלה ָנַתן ִלי, ִּכי ָאַמר ֵאַלי ַאל ָּתבֹוִאי ֵריָקם ֶאל ֲחמֹוֵתְך. )יח( ַוּתֹאֶמר 
ְׁשִבי ִבִּתי ַעד ֲאֶׁשר ֵּתְדִעין ֵאיְך ִיּפֹל ָּדָבר, ִּכי ֹלא ִיְׁשקֹט ָהִאיׁש ִּכי ִאם ִּכָּלה ַהָּדָבר ַהּיֹום.

בועז מספר לרות שכל תושבי העיר 
מכירים את סיפור גבורתה, ולכן הוא נכון 
לפרוס עליה את חסותו בציבור; למרות 
שישנו גואל נוסף בעל זכות קדימה. הם 
מבלים את הלילה זה בצד זו. כל אותו 
הלילה היה יצרו מקטרגו ונשבע שאינו 
נוגע בה )רות רבה ו ד(. לפנות בוקר 
היא יוצאת לבית חמותה בהסתר מפחד 
המציצנים, החטטנים והרכלנים. נעמי 
שואלת מי את, במובן של האם היית לו 
לאישה הלילה. בועז שולח סימן מוסכם 
לנעמי, באמתלה של שי, דורון ותשורה. 
ממנו היא למדה שבועז עומד להגשים 
את תוכניתּה בו ביום. מבלי להפוך 
את כללי ההירארכיה הגברית השכילו 
נשים במקרא לשחק אותם ולהשיג את 

מטרותיהן עד תום.

אשת חיל  |  אילנה טובים
אשת חיל  |  אהוד בנאי

לילה לא נשאר  |  שושנה דמרי
השקט שנשאר  |  שירי מימון

לחצו 
לצפייה

אשת חיל בועז מצא

ִליִני ַהַּלְיָלה... ִׁשְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר...

https://www.youtube.com/watch?v=6oXRZQDQqIE
https://www.youtube.com/watch?v=6oXRZQDQqIE
https://www.youtube.com/watch?v=QEt4cZnRjpw
https://www.youtube.com/watch?v=QEt4cZnRjpw
https://www.youtube.com/watch?v=V3efTYk04Yw
https://www.youtube.com/watch?v=V3efTYk04Yw
https://www.youtube.com/watch?v=_xsI9tgyj1A
https://www.youtube.com/watch?v=_xsI9tgyj1A
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דד )א( ּובַֹעז ָעָלה ַהַּׁשַער ַוֵּיֶׁשב ָׁשם, ְוִהֵּנה ַהּגֵֹאל עֵֹבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ּבַֹעז ַוּיֹאֶמר סּוָרה ְׁשָבה 

ּפֹה ְּפֹלִני ַאְלמִֹני, ַוָּיַסר ַוֵּיֵׁשב. )ב( ַוִּיַּקח ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים ִמִּזְקֵני ָהִעיר, ַוּיֹאֶמר ְׁשבּו פֹה 
ַוֵּיֵׁשבּו. )ג( ַוּיֹאֶמר ַלּגֵֹאל ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ְלָאִחינּו ֶלֱאִליֶמֶלְך, ָמְכָרה ָנֳעִמי ַהָּׁשָבה 
ִמְּׂשֵדה מֹוָאב. )ד( ַוֲאִני ָאַמְרִּתי ֶאְגֶלה ָאְזְנָך ֵלאֹמר ְקֵנה ֶנֶגד ַהּיְׁשִבים ְוֶנֶגד ִזְקֵני 
ַעִּמי, ִאם ִּתְגַאל ְּגָאל ְוִאם ֹלא ִיְגַאל ַהִּגיָדה ִּלי ְוֵאְדָעה, ִּכי ֵאין זּוָלְתָך ִלְגאֹול ְוָאנִֹכי 
ַאֲחֶריָך, ַוּיֹאֶמר ָאנִֹכי ֶאְגָאל. )ה( ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ְּביֹום ְקנֹוְתָך ַהָּׂשֶדה ִמַּיד ָנֳעִמי, ּוֵמֵאת 
רּות ַהּמֹוֲאִבָּיה ֵאֶׁשת ַהֵּמת ָקִניָת ְלָהִקים ֵׁשם ַהֵּמת ַעל ַנֲחָלתֹו. )ו( ַוּיֹאֶמר ַהּגֵֹאל ֹלא 
אּוַכל ִלְגָאל ִלי ֶּפן ַאְׁשִחית ֶאת ַנֲחָלִתי, ְּגַאל ְלָך ַאָּתה ֶאת ְּגֻאָּלִתי ִּכי ֹלא אּוַכל ִלְגאֹל.

המגילה נמנעת מציון שם הגואל הראשון 
ומכנה אותו בשם הבא מהלשון הארמית-
אשורית; ְּפָלְנָיא בעתיקה או ְפַלְנַּכס 
במדוברת של יהודי ארץ-אשור. בועז 
מעוניין למסד את הקשר עם רות. נעמי 
מעוניינת למכור את ירושתּה, אך בתנאי 
שהקונה נושא את רות ומעמיד ממנה 
צאצאים על שם המת. כדי להכשיר את 
העסקה נדרשת הסכמת הקהילה ובועז 
עושה זאת באמצעות עשרה מנכבדי העיר, 
ְלִפְרסּוֵמי ִמְּלָתא. הוא פונה לגואל הראשון 
לממש את זכותו ומסביר שקניין השדה בא 
במחיר הנישואין לאלמנה. הגואל מוותר, 
שמא יצער את רעייתו, ולפי תוכניתה של 
נעמי עוברת הזכות לבועז. הסדרת המעמד 
האישי מחייבת הענקת לגיטימציה של 
הקהילה והיא המונעת ֵעיָנא ִביָׁשא, ִעְּקׁשּות 
ֶּפה ּוְלזּות ְׂשָפַתִים. המינימום הנדרש לכך 
ַעְׂשָרה ַגְבֵרי. כיום אנו זוכים לראות כי 
גם נשים יושבות בשער העיר, שופטות 

ומנהיגות ומכהנות ברבנות.

הסכמת הקהילה למעמד האישי

שער העיר  |  נורית גלרון
שער הרחמים  |  מאיר בנאי
יבוא הגואל  |  משה חבושה

גואל יבוא  |  איציק ואבישי אשל

לחצו 
לצפייה

ּובַֹעז ָעָלה ַהַּׁשַער ַוֵּיֶׁשב ָׁשם...
)שער העיר לכיש(

https://www.youtube.com/watch?v=IneB4Cq7g5Q
https://www.youtube.com/watch?v=IneB4Cq7g5Q
https://www.youtube.com/watch?v=9vweQZfJKBo
https://www.youtube.com/watch?v=9vweQZfJKBo
https://www.youtube.com/watch?v=UcYlcM-HPFc
https://www.youtube.com/watch?v=UcYlcM-HPFc
https://www.youtube.com/watch?v=hEh4iO6L4_E
https://www.youtube.com/watch?v=hEh4iO6L4_E
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)ז( ְוזֹאת ְלָפִנים ְּבִיְׂשָרֵאל ַעל ַהְּגאּוָּלה ְוַעל ַהְּתמּוָרה ְלַקֵּים ָּכל ָּדָבר ָׁשַלף ִאיׁש ַנֲעלֹו ד

ְוָנַתן ְלֵרֵעהּו, ְוֹזאת ַהְּתעּוָדה ְּבִיְׂשָרֵאל. )ח( ַוֹּיאֶמר ַהֹּגֵאל ְלֹבַעז ְקֵנה ָלְך, ַוִּיְׁשֹלף 
ַנֲעלֹו. )ט( ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ַלְּזֵקִנים ְוָכל ָהָעם, ֵעִדים ַאֶּתם ַהּיֹום ִּכי ָקִניִתי ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר 
ֶלֱאִליֶמֶלְך ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ְלִכְליֹון ּוַמְחלֹון, ִמַּיד ָנֳעִמי. )י( ְוַגם ֶאת רּות ַהּמֲֹאִבָּיה ֵאֶׁשת 
ַמְחלֹון ָקִניִתי ִלי ְלִאָּׁשה, ְלָהִקם ֵׁשם ַהֵּמת ַעל ַנֲחָלתֹו ְוֹלא ִיָּכֵרת ֵׁשם ַהֵּמת ֵמִעם 
ֶאָחיו ּוִמַּׁשַער ְמקֹומֹו, ֵעִדים ַאֶּתם ַהּיֹום. )יא( ַוּיֹאְמרּו ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַּבַּׁשַער ְוַהְּזֵקִנים 
ֵעִדים, ִיֵּתן ה' ֶאת ָהִאָּׁשה ַהָּבָאה ֶאל ֵּביֶתָך ְּכָרֵחל ּוְכֵלָאה ֲאֶׁשר ָּבנּו ְׁשֵּתיֶהם ֶאת ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל, ַוֲעֵׂשה ַחִיל ְּבֶאְפָרָתה ּוְקָרא ֵׁשם ְּבֵבית ָלֶחם. )יב( ִויִהי ֵביְתָך ְּכֵבית ֶּפֶרץ ֲאֶׁשר 

ָיְלָדה ָתָמר ִליהּוָדה, ִמן ַהֶּזַרע ֲאֶׁשר ִיֵּתן ה' ְלָך ִמן ַהַּנֲעָרה ַהּזֹאת.

המגילה, שנכתבה זמן רב לאחר ההתרחשות, מלמדת כי בעת ההיא היו 
נוהגים לחתום עסקת חליפין בפעולה סמלית; חליצת נעל המוכר בפני עדים. 
לאחר פעולה זאת, לא ניתן להתחרט. שיטת הקניין השתנתה עם הזמן וכללה 

כסף, שטר ועדים )ירמיה לב(. 
בועז מקבל את הזכות לגאול את 
ירושת נעמי והיא האמורה לקבל 
את התמורה. האישה היא הבעלים 
החוקיים של הרכוש. לכאורה 
רות היא חלק מהקניין, אך בועז 
מבהיר כי בכוונתו להנציח את 
שם אישּה של רות. הוא מקבל 
תוקף פומבי ליחסיו עם האלמנה 
הצעירה הנוכריה. נכבדי העדה 
מעידים בקול, מאשרים את הזיווג 
ומוסיפים ברכה נאמנה. ברכה 
זו נשתמרה עד ימינו כברכת 
ההורים לבנותיהם על שולחן 
השבת והחג. לאה, רחל ותמר 
הצדקניות הן הדמויות המופתיות 

שבהן תתברכנה בנות ישראל.

אחותנו את  |  שיר חדש
יתן השם  |  יענקי שטרן

אוהב אותך לאה  |  יהודה סעדו
רחל  |  יפה ירקוני

לחצו 
לצפייה

לאה רחל תמר נעמי רות

ָקִניִתי ִלי ְלִאָּׁשה...
)שטר כתובה, דוהוק, ארץ-אשור 1948(

https://www.youtube.com/watch?v=WglOGucfkCI
https://www.youtube.com/watch?v=WglOGucfkCI
https://www.youtube.com/watch?v=o_FFr5qT3Aw
https://www.youtube.com/watch?v=o_FFr5qT3Aw
https://www.youtube.com/watch?v=WZy2XTzVR7k
https://www.youtube.com/watch?v=WZy2XTzVR7k
https://www.youtube.com/watch?v=zqCcgV5yAL0
https://www.youtube.com/watch?v=zqCcgV5yAL0
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)יג( ַוִּיַּקח ּבַֹעז ֶאת רּות ַוְּתִהי לֹו ְלִאָּׁשה, ַוָּיבֹא ֵאֶליָה ַוִּיֵּתן ה' ָלּה ֵהָריֹון ַוֵּתֶלד ֵּבן. )יד( ד

ַוּתֹאַמְרָנה ַהָּנִׁשים ֶאל ָנֳעִמי ָברּוְך ה' ֲאֶׁשר ֹלא ִהְׁשִּבית ָלְך ּגֵֹאל ַהּיֹום, ְוִיָּקֵרא ְׁשמֹו 
ְּבִיְׂשָרֵאל. )טו( ְוָהָיה ָלְך ְלֵמִׁשיב ֶנֶפׁש ּוְלַכְלֵּכל ֶאת ֵׂשיָבֵתְך, ִּכי ַכָּלֵתְך ֲאֶׁשר ֲאֵהַבֶתְך 
ְיָלַדּתּו ֲאֶׁשר ִהיא טֹוָבה ָלְך ִמִּׁשְבָעה ָּבִנים. )טז( ַוִּתַּקח ָנֳעִמי ֶאת ַהֶּיֶלד ַוְּתִׁשֵתהּו 
ְבֵחיָקּה, ַוְּתִהי לֹו ְלֹאֶמֶנת. )יז( ַוִּתְקֶראָנה לֹו ַהְּׁשֵכנֹות ֵׁשם ֵלאֹמר ֻיַּלד ֵּבן ְלָנֳעִמי, 
ַוִּתְקֶראָנה ְׁשמֹו עֹוֵבד הּוא ֲאִבי ִיַׁשי ֲאִבי ָדִוד. )יח( ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות ָּפֶרץ, ֶּפֶרץ הֹוִליד 
ֶאת ֶחְצרֹון. )יט( ְוֶחְצרֹון הֹוִליד ֶאת ָרם, ְוָרם הֹוִליד ֶאת ַעִּמיָנָדב. )כ( ְוַעִּמיָנָדב הֹוִליד 
ֶאת ַנְחׁשֹון, ְוַנְחׁשֹון הֹוִליד ֶאת ַׂשְלָמה. )כא( ְוַׂשְלמֹון הֹוִליד ֶאת ּבַֹעז, ּובַֹעז הֹוִליד 

ֶאת עֹוֵבד. )כב( ְועֵֹבד הֹוִליד ֶאת ִיָׁשי, ְוִיַׁשי הֹוִליד ֶאת ָּדִוד.

לאחר ההליך המשפטי הגברי מתחתן הזוג ושוב חוזרת העלילה להתנהל בידי 
נשים ובידי נעמי, גיבורת הסיפור. חברותיה של נעמי מברכות אותה ומעניקות 
לרך הנולד את שמו. כל הסימנים מעידים כי המגילה נתחברה בידי נשים. 
אחד מהם הוא המשוואה המפתיעה, רות טובה לנעמי משבעה בנים. הגמול 
הגדול ביותר לנעמי על מעשה גבורתה הוא לחבוק את הרך הנולד, לגדלו 
ולטפחו כאחד מאבות האומה. ואלה תולדות משפחת דוד המלך. בנות לוט 
שכבו את אביהן והולידו את מואב, אבי העם של רות. לאה שכבה את יעקב 
המרומה במקום 
רחל והולידה את 
יהודה, מאבותיו של 
בועז. תמר האלמנה 
שכבה את חמיה 
יהודה והולידה את 
פרץ, מאבותיו של 
דוד. רות המואביה 
שכבה  האלמנה 
עז  בו ת  לו למרג
והולידה את עובד, 
סבו של דוד מלך 

ישראל חי וקיים.

טובה משבעה בנים

ישמח חתני  |  שרית חדד
משיח הזקן  |  חיים טופול

רות  |  ינון דרוויש
היי רות  |  חווה אלברשטיין

רות המואביה  |  מיכל טל

לחצו 
לצפייה

ַוִּתְקֶראָנה ַהְּׁשֵכנֹות 
ְׁשמֹו עֹוֵבד 

הּוא ֲאִבי ִיַׁשי ֲאִבי ָדִוד

https://www.youtube.com/watch?v=ePara4T1BwY
https://www.youtube.com/watch?v=ePara4T1BwY
https://www.youtube.com/watch?v=8lCce_Kjpis
https://www.youtube.com/watch?v=8lCce_Kjpis
https://www.youtube.com/watch?v=BFnuo6asqHE
https://www.youtube.com/watch?v=BFnuo6asqHE
https://www.youtube.com/watch?v=IiU7V2i4G68
https://www.youtube.com/watch?v=IiU7V2i4G68
https://www.youtube.com/watch?v=7x-FghO5-50
https://www.youtube.com/watch?v=7x-FghO5-50
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ֱאֹלֵהי ָּכל ָהָאֶרץ, ֲאדֹון ָּכל ַהְּיצּוִרים
ֲעֵׂשה ְלַמַען ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ ְּבָכל ַקְצוֹות ֵּתֵבל

ָהֵסר ֵמֲעֵליֶהם ֶאת ֵאיַמת ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת
ַהְׁשֵקט ֶאת ַהַּמֲאָבק ַהַּמְחִריף ֶׁשֵּבין ַהְּלֻאִּמים
ַטע ְּבֵלב ָּכל ְּבֵני ֱאנֹוׁש ֶאת ַאֲהַבת ָהָאָדם

ַהְׁשֵרׁש ָּבֶהם ָּכבֹוד ְלֶבן ַהָּדת ְוָהָאֶרץ ָהַאֶחֶרת

ֱאֹלֵהי ָּכל ָהָאֶרץ, ֲאדֹון ָּכל ַהְּבִרּיֹות
ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּכל ְּבֵני ָהָאָדם ַהְּנתּוִנים ִלְנָגִעים ַרִּבים
ְמַנע ְּבטּוְבָך ֶאת ָּכל ִּפְגֵעי ַהֶּטַבע ַהִּמְתַרְּגִׁשים ָעֵלינּו

ַסֵּלק ָּכל ֶנַגע ּוַמֲחָלה, ָּכל ִחָּסרֹון ְוִׁשְברֹון ֵלב
ַאֵחד ֶאת ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵּתֵבל ְלִמְלָחָמה ְּבאֹוְיֵבי ָהָאָדם

ֵּתן ָּבנּו ְּתבּוָנה ְיֵתָרה ְלִהְתמֹוֵדד ִעם מֹוְראֹות ַהַחִּיים

ֱאֹלֵהי ָּכל ָהָאֶרץ, ֲאדֹון ָּכל ַהְּנָׁשמֹות
ֲעֵׂשה ְלַמַען עֹוָלְמָך ַהָּׁשרּוי ְּבַסָּכנֹות ַרּבֹות

ַהְרֵחב ֶאת ַּדְעֵּתנּו ְלַהִּכיר ֶאת עֹוָלֵמנּו ַהַּׁשְבִריִרי
ַקח ֵמִעָּמנּו ַמְחָׁשבֹות ָרעֹות ֶׁשל ֶהֶרס ּוְכָלָיה

ַמֵּלא ֶאת ָיֵדינּו ַּבְּיכֶֹלת ְלָׁשְמרֹו ְּכִתּקּונֹו
ַחֵּבב ָעֵלינּו ֶאת ַהַחי ְוֶאת ַהּצֹוֵמַח ְוֶאת ַהּדֹוֵמם

ֱאֹלֵהי ָּכל ָהָאֶרץ, ֲאדֹון ָּכל ַהְּנָפׁשֹות
ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּבֶניָך ַהּׁשֹוֲחִרים ֶאת ַהָּנֶאה ְוַהּטֹוב
ָהֵאר ֶאת ֵעיֵנינּו ְלַהִּכיר ִּביִפי ַהַחִּיים ַהְּמֻגָּוִנים

ַחֵזק ֶאת ָיֵדינּו ִליצֹר ּוְלַחֵּדׁש ִּבְמֶלאֶכת ַמֲחֶׁשֶבת
ַלְּמֵדנּו ְלַהֲעִריְך ֶאת עֶׁשר ַהַּתְרּבּות ָהֱאנֹוִׁשית

ֲהִביֵננּו ֶאת ְּדָרָכיו ַהִּנְסָּתרֹות ֶׁשל ָהאֶׁשר

ֱאֹלֵהי ָּכל ָהָאֶרץ, ֲאדֹון ָּכל ַהְּיצּוִרים
ֲעֵׂשה ְלַמַען ַהּכֹל, ְלֹלא יֹוֵצא ִמן ַהְּכָלל

לחץ לצפיה: דני כץ

ְּתִפָּלה ִלְׁשלֹום ָהעֹוָלם

https://www.youtube.com/watch?v=LoFh75EDAA8&t=3s


עיצוב גרפי:
סטודיו אינקה - 052-3673363

חתן תורה
 

ֲאִני קֹוֵרא אֹוָתְך,
ְוַאְּת ַנֲעֵנית ִלי

ּוַמִּציָעה ִמִּמְכַמַּנִיְך
ַהֶּנְחָמִדים ִמָּזָהב
ּוְמתּוִקים ִמְּדַבׁש.

ֲאִני קֹוֵרא ָּבְך,
ְוֵאיֶנִּני ֵמִבין ִּכְדָבֵעי,
ְּפָעִמים ָּגלּוי ּוָברּור,

ְּפָעִמים ָסמּוי ְוָעכּור,
ַוֲאִני ָנבֹוְך ְותֹוֶעה.

ֲאִני קֹוֵרא ָלְך,
ַנְפִׁשי ְמַבֶּקֶׁשת ְלָכְבֵׁשְך,
ְוַאְּת ְזִהיָרה ִּכְמַהֶּסֶסת,

ִטִּפין ְמַגָּלה ּומֹוֶסֶרת
ְוִטִּפין ִנְכֶלֶמת ְוֶנֱעֶלֶמת.

ֲאִני קֹוֵרא ֵאַלִיְך,
ּוְכָכל ֶׁשֲאַבֵּקׁש ְלַהְׂשִּביַע,
ַנֲעֶׂשה ָרֵעב ַאף יֹוֵתר,   
ַעד ֶׁשִּמְּבָׂשִרי ֲאִני ָלֵמד

ִּכי ְלעֹוָלם ֹלא ַאְׂשִּכיל ִלְקרֹא

יֹוָנִתי... ַּתָּמִתי... ּתֹוָרִתי...

לחץ לצפיה: חתן תורה
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