
  
 

 

 

 

 

  
  
 

 

  סוגיות חברתיות במגילת רות

  מערך פעילות לכיתה ו'

חוקי הירידה מהארץ והחזרה אליה,  :החברתיות העולות ממנה ותבסוגיהמערך עוסק במגילת רות ו

  לגר. והיחס , האדמה המכוונים לדאגה לחלש

 

  ותסיפור מגילת ר – 1שיעור 

  

 ירידה מהארץ ועליה אליה – 2שיעור 

  מהארץאלימלך  ירידת משפחת

  שאלת הלגיטימציה לירידה מהארץ, והאחריות של בעלי תפקיד בחברה.

  

 לקט, שכחה ופאה – 3שיעור 

בחינת התפישה  ;התחקות אחר מקורותיהם המקראיים, וכן חוקי האדמה הדואגים לחלשים

  חג השבועות.בין ם לולה מחוקים אלו והקשר בינהחברתית הע

  

 היחס לגר במגילת רות ובחברה– 4שיעור 

  היחס לגר במגילת רות ובמקורות נוספים. 

 

 



  
 

 

 

 

 

  
  
 

 

  ירידה ועליה במגילת רות – 1שיעור 

  מטרות

 .הכרות עם סיפור מגילת רות  

 .דיון בגורמים לירידה מהארץ במגילה והיום  

  להתמודד עם קשיים.דיון על אחריות של בעלי תפקיד  

 .הדגשת החשיבות של הקשר לארץ ישראל והישיבה בה  

  מהלך

  קריאת פרק א' ומענה על שאלות. .1

  קריאת מדרש ומדרש לשאלות. .2

נחלק את הכיתה לתביעה והגנה. על כל קבוצה לחפש בסיפור ולהוסיף טיעונים בעד ונגד  –משפט לאלימלך  .3

  הירידה של אלימלך למואב.

  מגילת רות פרק א'

ֵדי מֹואָ  א ׂשְ ית ֶלֶחם ְיהוָּדה, ָלגוּר ּבִ ָאֶרץ; וַיֵֶּלְך ִאיׁש ִמּבֵ ְֹפִטים, ַוְיִהי ָרָעב, ּבָ פֹט ַהׁשּ יֵמי ׁשְ ֵני ָבָניו.--בוְַיִהי, ּבִ ּתֹו, וּׁשְ  ב  הוּא ְוִאׁשְ

ֵני ם ׁשְ ּתֹו ָנֳעִמי ְוׁשֵ ם ִאׁשְ ם ָהִאיׁש ֱאִליֶמֶלְך ְוׁשֵ ֵדי--ָבָניו ַמְחלֹון ְוִכְליֹון, ֶאְפָרִתים-ְוׁשֵ ָּבֹאוּ ׂשְ ית ֶלֶחם, ְיהוָּדה; וַי ְהיוּ -ִמּבֵ ִּ -מֹוָאב, וַי

ם. ֵני ָבֶניָה. ג ׁשָ ֵאר ִהיא, וּׁשְ ָ ׁשּ ָָּמת ֱאִליֶמֶלְך, ִאיׁש ָנֳעִמי; וַּתִ ים מֲֹאִביֹּות ד  וַי אוּ ָלֶהם, ָנׁשִ ׂשְ ִּ ִנית --וַי ֵ ם ַהׁשּ ה, ְוׁשֵ ם ָהַאַחת ָעְרּפָ ׁשֵ

ִנים. ר ׁשָ ֶעׂשֶ ם, ּכְ ּ ׁשָ בו ּ ַגם ה  רוּת; ַויֵּׁשְ ָֻּמתו ּה.-וַי ֵני ְיָלֶדיָה, וֵּמִאיׁשָ ְ ה, ִמׁשּ ָ ֵאר, ָהִאׁשּ ָ ׁשּ ֵניֶהם, ַמְחלֹון ְוִכְליֹון; וַּתִ ָקם ִהיא  ו  ׁשְ וַּתָ

ֵדי מֹוָאב:ְוכַ  ְ ב ִמׂשּ ׁשָ ֵדה מֹוָאב  ּלֶֹתיָה, וַּתָ ׂשְ ְמָעה, ּבִ י ׁשָ י--ּכִ ֵצא, ִמן ז  ַעּמֹו, ָלֵתת ָלֶהם ָלֶחם.-ָפַקד ְיהוָה ֶאת-ּכִ קֹום -וַּתֵ ַהּמָ

ר ָהְיָתה ֶרְך, ָלׁשוּב ֶאל-ֲאׁשֶ ַלְכָנה ַבּדֶ ּה; וַּתֵ י ַכּלֹוֶתיָה, ִעּמָ ּתֵ ה, וּׁשְ ּמָ ָ י ַכּלֶֹתיָה, ֵלְכָנה  ח  ֶאֶרץ ְיהוָּדה.-ׁשּ ּתֵ וַּתֹאֶמר ָנֳעִמי, ִלׁשְ

יֶתם ִעם ר ֲעׂשִ ֲאׁשֶ ֶכם ֶחֶסד, ּכַ ּה; יעשה (יַַעׂש) ְיהוָה ִעּמָ ה ְלֵבית ִאּמָ ָ ְֹבָנה, ִאׁשּ ִדי.-ׁשּ ִתים ְוִעּמָ ן ְיהוָה, ָלֶכם, וְּמֶצאןָ  ט  ַהּמֵ ִיּתֵ

ק ָלֶהן ַ ׁשּ ּה; וַּתִ ית ִאיׁשָ ה ּבֵ ָ יָנה.ְמנוָּחה, ִאׁשּ ְבּכֶ אָנה קֹוָלן וַּתִ ֶ ׂשּ ּה:-וַּתֹאַמְרָנה י  , וַּתִ י  ּלָ ְך.-ּכִ ְך ָנׁשוּב, ְלַעּמֵ וַּתֹאֶמר ָנֳעִמי  יא  ִאּתָ

י: ה ֵתַלְכָנה ִעּמִ ים.-ַהעֹוד  ׁשְֹבָנה ְבנַֹתי, ָלּמָ ֵמַעי, ְוָהיוּ ָלֶכם ַלֲאָנׁשִ   ִלי ָבִנים ּבְ

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

  
  
 

 

 

י ָזקַ  יב י ִמְהיֹות ְלִאיׁש:ׁשְֹבָנה ְבנַֹתי ֵלְכןָ, ּכִ י, יֶׁש   ְנּתִ י ָאַמְרּתִ י ָבִנים.--ִלי ִתְקוָה-ּכִ ְיָלה ְלִאיׁש, ְוַגם יַָלְדּתִ ם ָהִייִתי ַהּלַ ֲהָלֵהן  יג  ּגַ

י נַֹתי, ּכִ י ֱהיֹות ְלִאיׁש; ַאל ּבְ ָעֵגָנה, ְלִבְלּתִ לוּ, ֲהָלֵהן ּתֵ ר ִיְגּדָ ְרָנה, ַעד ֲאׁשֶ ּבֵ ׂשַ י--םִלי ְמאֹד ִמכֶּ -ַמר-ּתְ  יְָצָאה ִבי, -ּכִ

ּה. יד  ְיהוָה.-יַד ְבָקה ּבָ ה ַלֲחמֹוָתּה, ְורוּת ּדָ ק ָעְרּפָ ַ ׁשּ יָנה עֹוד; וַּתִ ְבּכֶ ָנה קֹוָלן, וַּתִ ֶ ׂשּ ְך, ֶאל טו  וַּתִ ָבה ְיִבְמּתֵ - וַּתֹאֶמר, ִהּנֵה ׁשָ

ּה, ְוֶאל ְך.-ַעּמָ ִעי-ַאל וַּתֹאֶמר רוּת טז  ֱאלֶֹהיָה; ׁשוִּבי, ַאֲחֵרי ְיִבְמּתֵ ְפּגְ י ֶאל  ִבי, ְלָעְזֵבְך ָלׁשוּב ֵמַאֲחָרִיְך:-ּתִ ְלִכי ֵאֵלְך, -ּכִ ר ּתֵ ֲאׁשֶ

ִליִני ָאִלין ר ּתָ י, וֵאלַֹהִיְך ֱאלָֹהי.--וַּבֲאׁשֶ ְך ַעּמִ ה ְיהוָה ִלי, ְוכֹה יֹוִסיף יז  ַעּמֵ ֵבר; ּכֹה יֲַעׂשֶ ם ֶאּקָ מוִּתי ָאמוּת, ְוׁשָ ר ּתָ ֲאׁשֶ י --ּבַ ּכִ

וֶ  יִני וֵּביֵנְך.ַהּמָ   ת, יְַפִריד ּבֵ

 

 ?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  

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')

 

  של אלימלך?מה אומר מדרש תנחומא על מוצאו ומעמדו  

 ?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  

 



  
 

 

 

 

 

  
  
 

 

 

 חוקים חברתיים –לקט, שכחה ופאה  – 2שיעור 

  טע ומענה לשאלות.קריאת קמהלך: 

  רות פרק ב

ָּה ֶאל ִלים-ָנֳעִמי, ֵאְלָכה- ב וַּתֹאֶמר רוּת ַהּמֹוֲאִבי ּבֳ ִ ָטה ַבׁשּ ֶדה וֲַאַלּקֳ ָ ר ֶאְמָצא--ּנָא ַהׂשּ ֵעיָניו; וַּתֹאֶמר ָלּה, ְלִכי -ַאַחר, ֲאׁשֶ ֵחן ּבְ

י.  ֶדה, ַאֲחֵרי ַהּקְֹצִרי ִבּתִ ָ ׂשּ ט ּבַ ַלּקֵ בֹוא וַּתְ ֶלְך וַּתָ ֶקר ִמְקֶרהָ ג וַּתֵ ִּ ַחת ֱאִליֶמֶלְך. --ם; וַי ּפַ ׁשְ ר ִמּמִ ֶדה ְלבַֹעז, ֲאׁשֶ ָ   ֶחְלַקת ַהׂשּ

ֲעָרה ַהזֹּאת.  ...  ב ַעל  ְלִמי, ַהּנַ ּצָ ַער ַהּנִ ָבה ִעם וַיֹּאַמר: --ַהּקֹוְצִרים-ו ַויַַּען, ַהּנַ ָ ָּה ִהיא, ַהׁשּ ֵדי מֹוָאב. -ַנֲעָרה מֹוֲאִבי ְ ז  ָנֳעִמי ִמׂשּ

ָטה ֲעמֹוד, ֵמָאז ַהּבֶֹקר ְוַעד-וַּתֹאֶמר, ֲאַלּקֳ בֹוא וַּתַ י ָבֳעָמִרים, ַאֲחֵרי, ַהּקֹוְצִרים; וַּתָ ה-ּנָא ְוָאַסְפּתִ ִית, ְמָעט. --ַעּתָ ּה ַהּבַ ְבּתָ ֶזה ׁשִ

י, ַאל-ח וַיֹּאֶמר ּבַֹעז ֶאל  ּתִ ַמַעּתְ ּבִ ֶדה ַאֵחר, ְוגַ - רוּת ֲהלֹוא ׁשָ ׂשָ ְלִכי ִלְלקֹט ּבְ ִקין, ִעםּתֵ ַנֲערָֹתי. -ם לֹא ַתֲעבוִּרי, ִמזֶּה; ְוכֹה ִתְדּבָ

ר  ֶדה ֲאׁשֶ ָ ׂשּ יִתי ֶאת--ִיְקצֹרוּן, ְוָהַלְכּתְ ַאֲחֵריֶהן-ט ֵעיַנִיְך ּבַ ִּ י ָנְגֵעְך; ְוָצִמת, ְוָהַלְכּתְ ֶאל-ֲהלֹוא ִצו ָעִרים, ְלִבְלּתִ ִלים, - ַהּנְ ַהּכֵ

ֲאבוּן ַהנְּ  ר ִיׁשְ ִתית, ֵמֲאׁשֶ ּפֹל, ַעל ָעִרים. ְוׁשָ יֵרִני-י וַּתִ ֵעיֶניָך ְלַהּכִ חוּ, ָאְרָצה; וַּתֹאֶמר ֵאָליו, ַמּדוַּע ָמָצאִתי ֵחן ּבְ ּתַ ׁשְ ֶניָה, וַּתִ --ּפָ

ָּה.  ַַּען ּבַֹעז, וַיֹּאֶמר ָלּה   ְוָאנִֹכי, ָנְכִרי ר-- יא וַי ד ִלי ּכֹל ֲאׁשֶ ד ֻהּגַ ית ֶאת-ֻהּגֵ ְך, ֲחמֹוֵתְך, ַאֲחֵרי מֹות ִא -ָעׂשִ ַעְזִבי ָאִביְך ְוִאּמֵ ְך; וַּתַ יׁשֵ

ְלִכי, ֶאל ְך, וַּתֵ ר לֹא-ְוֶאֶרץ מֹוַלְדּתֵ ְלׁשֹום. -ַעם ֲאׁשֶ מֹול ׁשִ    יַָדַעּתְ ּתְ

י ֲהלֹם ְוָאַכְלּתְ ִמן ד- ... יד וַיֹּאֶמר ָלה בַֹעז ְלֵעת ָהאֶֹכל, ּגֹׁשִ ב, ִמּצַ ׁשֶ חֶֹמץ; וַּתֵ ְך, ּבַ ּתֵ ֶחם, ְוָטַבְלּתְ ּפִ ט ַהּלֶ ְצּבָ ִּ ָלּה -ַהּקְֹצִרים, וַי

ע וַּתַֹתר.  ּבַ ׂשְ ט; וְַיַצו ּבַֹעז ֶאת ָקִלי, וַּתֹאַכל וַּתִ ָקם, ְלַלּקֵ ט- טו וַּתָ ַלּקֵ ין ָהֳעָמִרים ּתְ ם ּבֵ טז ְוַגם  ְולֹא ַתְכִלימוָּה. --ְנָעָריו ֵלאמֹר, ּגַ

ׁשֹּלוּ ָלּה, ִמן-ׁשֹל ָטה-ּתָ ם ְוִלּקְ ָבִתים; וֲַעַזְבּתֶ ּ ַהּצְ   ָבּה. -, ְולֹא ִתְגֲערו

ֶדה, ַעד  ָ ׂשּ ט ּבַ ַלּקֵ ר-יז וַּתְ ְחּבֹט ֵאת ֲאׁשֶ עִֹרים. -ָהָעֶרב; וַּתַ ֵאיָפה ׂשְ ָטה, וְַיִהי ּכְ ֶרא ֲחמֹוָתּה ֵאת   ִלּקֵ בֹוא ָהִעיר, וַּתֵ א ַוּתָ ָ ׂשּ יח וַּתִ

ר ן-ֲאׁשֶ ּתֶ ָטה; וַּתֹוֵצא, וַּתִ ר-ִלּקֵ בְ -ָלּה, ֵאת ֲאׁשֶ ָ ְטּתְ ַהיֹּום, ְוָאָנה ָעּה. הֹוִתָרה, ִמׂשּ ית יט וַּתֹאֶמר ָלּה ֲחמֹוָתּה ֵאיפֹה ִלּקַ ְיִהי --ָעׂשִ

ר ד ַלֲחמֹוָתּה, ֵאת ֲאׁשֶ ּגֵ רוְּך; וַּתַ יֵרְך, ּבָ יִתי ִעּמֹו ַהיֹּום, ּבַֹעז. -ַמּכִ ר ָעׂשִ ם ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ָתה ִעּמֹו, וַּתֹאֶמר ׁשֵ כ וַּתֹאֶמר ָנֳעִמי  ָעׂשְ

ָתּה  ר לֹאְלַכּלָ רוְּך הוּא ַליהוָה, ֲאׁשֶ ִּים ְוֶאת-ָעַזב ַחְסּדֹו, ֶאת-, ּבָ ּ ָהִאיׁש -ַהַחי ִתים; וַּתֹאֶמר ָלּה ָנֳעִמי, ָקרֹוב ָלנו ִמּגֲֹאֵלנוּ, --ַהּמֵ

   הוּא.

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

 יחה רות בליקוט?לפי דבר הקוצרים עד כמה הצל  

 ?מה מצווה בעז על הקוצרים? מה מותר לרות לעשות  

  ?מדוע זוכה רות ליחס מיוחד  

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



  
 

 

 

 

 

  
  
 

 

 ?מדוע רות מופתעת מיחסו של בעז  

  ויקרא כ"ג

ת ִמיֹּום ֲהִביֲאֶכם  ּבָ ַ ֳחַרת ַהׁשּ ם ָלֶכם ִמּמָ ְהיֶיָנה:(טו) וְּסַפְרּתֶ ִמימֹת ּתִ תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ נוָּפה ׁשֶ   ֶאת עֶֹמר ַהּתְ

ה ַליהֹוָה: (כ) ְוֵהִני ם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ים יֹום ְוִהְקַרְבּתֶ ִ ּ ֲחִמׁשּ רו ְסּפְ ִביִעת ּתִ ְ ת ַהׁשּ ּבָ ַ ֳחַרת ַהׁשּ ף ַהּכֵֹהן אָֹתם ַעל ֶלֶחם (טז) ַעד ִמּמָ

נוָּפה ִלְפֵני ְיהֹוָה עַ  ִרים ּתְ ּכֻ ים קֶֹדׁש ִיְהיוּ ַליהֹוָה ַלּכֵֹהן: ַהּבִ ָבׂשִ ֵני ּכְ ֶעֶצם ַהיֹּום ַהזֶּה ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהיֶה ָלֶכם  ל ׁשְ (כא) וְּקָראֶתם ּבְ

בֵֹתיֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם:  ָכל מֹוׁשְ ת עֹוָלם ּבְ ל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשוּ ֻחּקַ   ּכָ

ֲעזֹב אָֹתם (כב) וְּבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם לֹא  ר ּתַ ט ֶלָעִני ְוַלּגֵ ֻקְצֶרָך ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלּקֵ ְדָך ּבְ ַאת ׂשָ ה ּפְ ְתַכּלֶ

  .ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם

 

  בקטע? מופיעותאילו מצוות  

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

 ?מה הקשר בין חג השבועות לבין פאה ולקט  
  קטע זה את מעשיה של רות?איך מסביר  

 ?האם בעז הסתפק במה שמצווה החוק ביחסו לרות? מה עשה מעבר לכך  
 ?לאיזו בעיה נותנים חוקים אלו מענה? מהו המענה היום לעניים  

 

 



  
 

 

 

 

 

  
  
 

 

   3שיעור 

 היחס לגר במגילת רות ובימינו –אהוב את הגר 

 מהלך הפעילות

 .זהו את כל המקומות בהם מופיעה התייחסות לגר במגילת רות  

  הראוי לגר על פי המשתמע מן המגילה?מהו היחס  

 ?מהו היחס המקובל לגר על פי המשתמע מן המגילה  

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

 ?מהו המסר אותו אנו יכולים לשאוב מן המגילה לחיינו כיום  

 רות פרק א'

ְך, ֶאל טו ָבה ְיִבְמּתֵ ּה, ְוֶאל-וַּתֹאֶמר, ִהּנֵה ׁשָ ְך.-ַעּמָ ִעי- וַּתֹאֶמר רוּת ַאל טז  ֱאלֶֹהיָה; ׁשוִּבי, ַאֲחֵרי ְיִבְמּתֵ ְפּגְ ִבי, ְלָעְזֵבְך ָלׁשוּב -ּתִ

י ֶאל  ֵמַאֲחָרִיְך: ִליִני ָאִלין-ּכִ ר ּתָ ְלִכי ֵאֵלְך, וַּבֲאׁשֶ ר ּתֵ ֹ --ֲאׁשֶ י, וֵאל ְך ַעּמִ ֵבר; ּכֹה  יז  ַהִיְך ֱאלָֹהי.ַעּמֵ ם ֶאּקָ מוִּתי ָאמוּת, ְוׁשָ ר ּתָ ֲאׁשֶ ּבַ

ה ְיהוָה ִלי, ְוכֹה יֹוִסיף יִני וֵּביֵנְך.--יֲַעׂשֶ וֶת, יְַפִריד ּבֵ י ַהּמָ   ּכִ

 

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

 ?האם זה תהליך רשמי וחיצוני או תהליך פנימי  

  ות פרק ב'ר

ב ַעל ה ּצָ ֲעָרה ַהזֹּאת.  ַהּקֹוְצִרים:-וַיֹּאֶמר ּבַֹעז ְלַנֲערֹו, ַהּנִ ב ַעל ו  ְלִמי, ַהּנַ ּצָ ַער ַהּנִ ַנֲעָרה   וַיֹּאַמר:--ַהּקֹוְצִרים-וַיַַּען, ַהּנַ

ָּה ִהיא ָבה ִעםמֹוֲאִבי ָ ֵדי מֹוָאב.-, ַהׁשּ ְ ָטה ז  ָנֳעִמי ִמׂשּ ֲעמֹוד, ּנָא וְ -וַּתֹאֶמר, ֲאַלּקֳ בֹוא וַּתַ י ָבֳעָמִרים, ַאֲחֵרי, ַהּקֹוְצִרים; וַּתָ ָאַסְפּתִ

ה-ֵמָאז ַהּבֶֹקר ְוַעד ִית, ְמָעט.--ַעּתָ ּה ַהּבַ ְבּתָ   ֶזה ׁשִ

 

 ?כיצד מזוהה רות? מה התואר שלה? במה היא מאופיינת  

ּפֹל, ַעל חוּ, ָאְרָצה; וַּתֹאֶמר ֵאָליו, -י וַּתִ ּתַ ׁשְ ֶניָה, וַּתִ יֵרִניּפָ ֵעיֶניָך ְלַהּכִ ָּה. --ַמּדוַּע ָמָצאִתי ֵחן ּבְ יא ַויַַּען ּבַֹעז, וַיֹּאֶמר  ְוָאנִֹכי, ָנְכִרי

ר-- ָלּה  ד ִלי ּכֹל ֲאׁשֶ ד ֻהּגַ ית ֶאת-ֻהּגֵ ְלִכי, ֶאל-ָעׂשִ ְך, וַּתֵ ְך, ְוֶאֶרץ מֹוַלְדּתֵ ַעְזִבי ָאִביְך ְוִאּמֵ ְך; וַּתַ ם עַ -ֲחמֹוֵתְך, ַאֲחֵרי מֹות ִאיׁשֵ

ר לֹא ְלׁשֹום. -ֲאׁשֶ מֹול ׁשִ ר יַָדַעּתְ ּתְ ָרֵאל, ֲאׁשֶ ֵלָמה, ֵמִעם ְיהוָה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ְך ׁשְ ְרּתֵ ּכֻ ֳעֵלְך; וְּתִהי ַמׂשְ ם ְיהוָה, ּפָ ּלֵ את, -יב ְיׁשַ ּבָ

ַחת ָנָפיו.-ַלֲחסֹות ּתַ  ּכְ

 



  
 

 

 

 

 

  
  
 

 

 ?איך רות מגדירה את עצמה  

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

 ?איך מתייחס בעז לרות? על פי מה הוא שופט אותה  

ט-וְּבֻקְצְרֶכם ֶאת ט  ְדָך ִלְקצֹר; ְוֶלֶקט ְקִציְרָך, לֹא ְתַלּקֵ ַאת ׂשָ ה ּפְ ְרְמָך   י  .ְקִציר ַאְרְצֶכם, לֹא ְתַכּלֶ ְוַכְרְמָך לֹא ְתעֹוֵלל, וֶּפֶרט ּכַ

ט:לֹא ְתלַ  ֲעזֹב אָֹתם, ֲאִני ְיהוָה ֱאלֵֹהיֶכם  ּקֵ ר ּתַ   י)-(ויקרא יט, ט .ֶלָעִני ְוַלּגֵ

 ?מה המצווה המופיעה בקטע? אל מי היא מכוונת 

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

ַאְרְצֶכם-ְוִכי לג ר, ּבְ ָך ּגֵ מֹוךָ  לד  .לֹא תֹונוּ, אֹתוֹ --יָגוּר ִאּתְ ֶכם, ְוָאַהְבּתָ לֹו ּכָ ר ִאּתְ ר ַהּגָ ם ִיְהיֶה ָלֶכם ַהּגֵ ֶאְזָרח ִמּכֶ י--ּכְ ֵגִרים ֱהִייֶתם, -ּכִ

ֶאֶרץ ִמְצָרִים:   חד)-ג. (ויקרא יט, לֲאִני, ְיהוָה ֱאלֵֹהיֶכם  ּבְ

 

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

  דורש המקרא לגר?איזה יחס  

 ?מה הנימוק ליחס הנדרש לגר  

 ?איפה במגילת רות יחס כזה ניתן 

  רות פרק ד' 

ח ּבַֹעז ֶאת ּקַ ִּ ִהי-יג וַי ן. -רוּת וַּתְ ֶלד ּבֵ ן ְיהָוה ָלּה ֵהָריֹון, וַּתֵ ּתֵ ִּ ָּבֹא ֵאֶליָה; וַי ה, וַי ָ ים, ֶאל לֹו ְלִאׁשּ ׁשִ רוְּך - יד וַּתֹאַמְרָנה ַהּנָ ָנֳעִמי, ּבָ

ָרֵאל.  ִיׂשְ מֹו, ּבְ ֵרא ׁשְ ית ָלְך ּגֵֹאל ַהיֹּום; ְוִיּקָ ּבִ ר לֹא ִהׁשְ ל ֶאת ְיהוָה, ֲאׁשֶ יב ֶנֶפׁש, וְּלַכְלּכֵ יָבֵתְך: -טו ְוָהיָה ָלְך ְלֵמׁשִ ֵתְך  ׂשֵ י ַכּלָ ּכִ

ר ר-ֲאׁשֶ ִנים. -ֲאֵהַבֶתְך, ְיָלַדּתוּ, ֲאׁשֶ ְבָעה ּבָ ִ ח  ִהיא טֹוָבה ָלְך, ִמׁשּ ּקַ ִהי-ָנֳעִמי ֶאתטז וַּתִ ֵתהוּ ְבֵחיָקּה, וַּתְ ׁשִ לֹו ְלאֶֹמֶנת. -ַהיֶֶּלד וַּתְ

ד  ם ֵלאמֹר, ֻיּלַ ֵכנֹות ׁשֵ ְ ְקֶראָנה לֹו ַהׁשּ מֹו עֹוֵבד, הוּא ֲאִבי-יז וַּתִ ְקֶראָנה ׁשְ ן ְלָנֳעִמי; וַּתִ י ֲאִבי ָדִוד.-ּבֵ   ִיׁשַ

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

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

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



  
 

 

 

 

 

  
  
 

 

  

  על מגילת רות וגיבורתה

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

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. 

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

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

למולדתה אבלה, שלא נותר לה דבר, ולאחר שהיא שומעת כי הבצורת בארץ ישראל פסקה, מחליטה נעמי לחזור 

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).

זרות לבית לחם, הולכת רות ביוזמתה ובברכתה של חמותה לשדות, ללקט שיבולים אחר הקוצרים כפי לאחר שהן חו

שנהגו עניי ישראל באותם ימים (מתנות עניים). ביום הליכתה אל השדה מושכת רות את תשומת לבו של בעל השדה, 

לת דודו אלימלך, ולפיכך מבקש בעז. בעז מברר אצל הנערים הקוצרים אודותיה, ומתוודע לעובדה שהיא קרובתו, כ

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 

מטרה לגרום לבעז לשאת אותה לאישה (מגילת רות ג' ד'). נראה כי נעמי זמן זריית השעורים, ולשכב למרגלותיו ב

 - 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.

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

ּתָ ְכָנֶפָך ַעל ה". בעז נעתר, אולם מעלה בעיה -מתעורר מבקשת ממנו רות לישאה "וָּפַרׂשְ י גֵֹאל ָאּתָ ֲאָמְתָך, ּכִ

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

א יחפוץ הקרוב השני לישאה, ישאה הוא. למחרת בטרם עולה השחר הוא משלחה חזרה לביתה. למחרת כי אם ל

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

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



  
 

 

 

 

 

  
  
 

 

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:

ֶרץ הֹוִליד ֶאת ֶרץ, ּפֶ ה ּתֹוְלדֹות ּפָ יָנָדב הֹוִליד ֶאת-הֹוִליד ֶאת ָרם, ְוָרם-ֶחְצרֹון. ְוֶחְצרֹון הֹוִליד ֶאת-ְוֵאּלֶ יָנָדב. ְוַעּמִ ַנְחׁשֹון, -ַעּמִ

ְלמֹון הֹוִליד ֶאת-ְוַנְחׁשֹון הֹוִליד ֶאת ְלָמה. ְוׂשַ י הֹוִליד ֶאת- עֹוֵבד. ְועֵֹבד הֹוִליד ֶאת-ּבַֹעז, וּבַֹעז הֹוִליד ֶאת-ׂשַ י, ְוִיׁשַ ִוד.-ִיׁשָ   ּדָ

ימת כלפי גרים בתרבות הישראלית בכלל ובשבט יהודה בפרט. אפשר לראות בסיפור זה את הסובלנות שהייתה קי

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 

הגורמים האריסטוקרטים של שבט המלכות והופך להיות עצם מעצמיה של המלכות הישראלית. עץ היוחסין על ידי 

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

  משתלשלת ממנה.

  

  

  


