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 תשע"ט אייר                                    בס"ד 

 

 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

 נעמי וכלותיה 

 (ד"ר יעל ציגלרשל ים )על פי שיעורמגילת רות ל

 

חטאי שונות לגבי הגישות העבר את ר ששיעובחנו ב
ה להיות , שממשיכינעמאת כמובן  ישאבל אלימלך ובניו. 

יא הדמות הראשית של הדמות משמעותית במגילה, ו
 : באותהות השאלביחס לנעמי עולות . וא'פרק 

 האם לנעמי יש חלק בעזיבת המשפחה למואב? 
 העובדה שהיא נותרה ממשפחת אלימלך?מה המשמעות 

 האם העובדה שהיא נותרה בחיים מסמלת את ערכה?
 

 לחם?האם נעמי חטאה כשעזבה את בית 
ע הוכחה טקסטואלית לכך שנעמי לא נושאת מצי י“רש

 .בשום אחריות למעבר משפחתה למואב בימי הרעב
 :י רות א ג“רש .1

ואמר איש נעמי כלומר לפי שהוא היה איש נעמי ושולט 
  לו לכן פגעה בו מדת הדין ולא בה והיא טפלה עליה

אנשי בית לחם דעתי מהמגילה, שברור לעניות עם זאת, 
ד ע הצוננת. קבלת הפנים לנעמי וחם לסלמהרינם מאי

שמקבלת נעמי כשהיא שבה לבית לחם לאחר עוינת 
הזאת "ת ארוכה מורכבת משתי מלים בלבד, היעדרו

 . "נעמי
אחד המדרשים, כפי שנראה, מבין את התגובה כהערה 

לי צבועה בשמחה לאיד, המתייחסת להבדל צורבת, או
בין את העיר לשבין עזיבתה האריסטוקרטית של נעמי 

 המשפילה. חזרתה
 
 

ינם פוטרים את נעמי מאחריות אמדרשים אחרים, 
 .וטוענים כי היא ראויה לעונש בדיוק כמו שאר משפחתה

 :ילקוט שמעוני רות סימן תקצט .2
מה צריך הכתוב להכריז עליו ועל אשתו ובניו, לפי שלא 

בזמן  עכבים זה את זה מצרות עין שהיתה בכולןהיו מ
ינם רוצים או איפכא הגזרה ניה אה ואשה ובשהאיש רוצ

הגזרה  מסתלקת, אבל בזמן שאין אחד מעכב על חברו
 חלה עליה

 .1מחבר אותה אף לעונשומדרש אחר 
 :פסיקתא דרב כהנא ז י .3

בתחלה מתו סוסיהם וגמליהם וחמוריהם, ואחר כך מת 
כך מתו שני  ימלך איש נעמי. ואחרהוא, שנ' וימת אל
ון. ואחר כך מתה היאן וכלים מחלוניהבניו, וימותו גם ש

העובדה שנעמי לא מתה בפסקת כלומר, על פי מדרש זה, 
 הפתיחה לא אומרת שהיא לא נענשה. 

 
הטקסט מתאר תה, הרי שנעמי לא מלמען האמת גם אם 

נעמי עצמה את נעמי כבודדה, חסרת כל ומרירה. 
שנגזר עליה מידי שמים, כפי עונש מתייחסת למצבה כ

 .פעמיםינת כמה שהיא מצי
 :נעמיהתייחסות  .4

י ַיד  י ָיְצָאה בִּ  .)רות א יג( ה'כִּ
י ה   י ְמֹאד-ַמר שַ כִּ  .)רות א כ( ַדי לִּ
י-ְושַ  ַרע לִּ  .)רות א כא( ַדי ה 

המדרש מציע כי העובדה שהיא חסרת כל נובעת אף היא 
 .ת אלוקיתמהתערבו

 :רות זוטא א כ .5
אני מלאה הלכתי, מכאן מצינו שהיתה עשירה ומלאה. 

ה ומת בעלה ובניה, צרת עין דה מנכסים לה שירומי גר
  שהיה בהן

כיצד נוכל ליישב בין גישות סותרות : ושואלת ד"ר ציגלר
אלה? האם נעמי עד כדי כך לא מעורבת בהחלטות 
המשפחה, שאין לה שום תפקיד בעזיבת המשפחה את 
בית לחם במהלך הרעב? או שמא נעמי אשמה באותם 

                                                 
זו מופיעה בפסיקתא דרב כהנא, גרסאות אחרות של אותו מדרש  הבעוד גרס  .1

)ויקרא רבה יז ד, רות רבה ב י(, משמיטים את השורה האחרונה, ממנה עולה 

כי מותה העתידי של נעמי היווה חלק מעונשה של המשפחה. השמטת 

ל שה אחרת גרסהזו הגיונית, שכן נעמי מתה שנים רבות לאחר מכן.  השורה

)רות  "ותשאר האשה, א"ר חנינא נעשתה שירי שירים"המדרש מסתיימת כך: 

 רבה ב(. זהו תיאור מהימן יותר של עונשה של נעמי.
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ניה? עלה ובכנגד בם אישומים אותם מעלים המדרשי
האם ישנו רמז טקסטואלי שעשוי לעזור לנו לקבוע האם 
נעמי אשמה או חפה מפשע בנוגע לעזיבת המשפחה את 

, או אולי היא אשמה אך במידה פחותה מאלימלך הארץ
 ?ובניו

 
 מלים נרדפות: גור, ישב, היה

בחינה קצרה של הפעלים המופיעים לדעת ד"ר ציגלר, 
ל השאלות לעיל. להשיב ע יה לסייעבתחילת המגילה עשו
מנת  ם עלשוני שורשיםבשלושה  הכתוב עושה שימוש

 ה."ב, והי"ר, יש"לציין את שהות המשפחה במואב: גו
 ג אחר של שהיה. הללו מסמל סו מהשורשיםכל אחד 

ב משמעותו ישיבה או מגורים, והוא מסמל "יש
  .התיישבות קבע

תה , שמשמעוגרולוגית למילה ר דומה אטימ"גו השורש
 .זר, והוא מסמל מגורי ארעי

כאשר נעשה בו שימוש ום אנושי. קי מצייןה "הישורש ה
מנת להתייחס לשהותו של אדם במקום מסוים, הוא  על

לעתים אפילו בניגוד לרצונו  שהות פאסיבית, לצייןעשוי 
של האדם, כתוצאה מגורמים חיצוניים שאינם 

 .בשליטתו
 .הבא ראינו שהמגילה פותחת בתיאור

 :ד-א ת ארו .6
יש  ֶלְך אִּ י ָרָעב ָבָאֶרץ ַוי  ים ַוְיהִּ י ְשֹפט ַהֹשְפטִּ ימ  י בִּ ַוְיהִּ

ית ֶלֶחם יְ  ב  י מֹוָאב הּו ָלגּורהּוָדה מִּ ְשד  י בִּ ְשּתֹו ּוְשנ  א ְואִּ
י ָבָניו  .ָבָניו ם ְשנ  י ְוש  ְשּתֹו ָנֳעמִּ ם אִּ יֶמֶלְך ְוש  יש ֱאלִּ ם ָהאִּ ְוש 

ְליֹוַמְחלֹון  ית ֶלֶחם ְיהן ֶאְפָר ְוכִּ ב  ים מִּ י תִּ ּוָדה ַוָיֹבאּו ְשד 
ְהיּו ָשם מֹוָאב יֶמֶלְך אִּ  .ַויִּ י ַוּתִּ ַוָיָמת ֱאלִּ יא יש ָנֳעמִּ ר הִּ ָשא 

י ָבֶניהָ  ם ָהַאַחת ָעְרָפה  .ּוְשנ  יֹות ש  ים ֹמֲאבִּ ְשאּו ָלֶהם ָנשִּ ַויִּ
ית רּות  נִּ ם ַהש  יםר שָ ְכֶעשֶ  םְשבּו שָ ַוי  ְוש    .נִּ

, נראה ילה עושה בהם שימושאם נדייק בפעלים שהמג
הלוקח את משפחתו למסע  מגילת רות נפתחת באדםש

אופן זמני. ככל מנת לגור שם, לחיות שם ב למואב, על
הנראה אלימלך מתכנן להישאר במואב רק לאורך 

 .תקופת הרעב, ולאחר מכן הוא בכוונתו לשוב לבית לחם
מתאר אותם המקרא במילה ואב, הגיעו למברגע בו 

נמצאים שם, כך שאורך תקופת הרעב הוא  הם – "ויהיו"
זה שיקבע את שהותם במקום. רק לאחר שהאב מת 

נשים מואביות מתאר הכתוב כי והבנים מתחתנים עם 
 ."וישבו" –הם התיישבו במואב 

מותם של בניה, בנוסף לידיעות לפיהן תם , נעמילגבי 
ידית לעיר. חזרתה המ את חם, מזרזהרעב בבית ל

לדעת ד"ר  , מציעהתיאור של נעמי העוזבת את מואב
בט מרתק בנוגע לגישתה ביחס להחלטת מציגלר, 

 :.)רות א ז( המשפחה להתגורר במואב
א  צ  ן הַ ַוּת    ָמקֹום ֲאֶשר ָהְיָתה ָשָמהמִּ

מנת לתאר את -, בו נעשה שימוש על"היתה"הפועל 
פשוט הייתה שם.  ז כי היאואב, מרמשהותה של נעמי במ
שאר שם בשל ייבת להסיבי, מחוופן פהיא הייתה שם בא

גורמים חיצוניים שלא היו בשליטתה )הרעב ונישואי 
 בניה לנשים מקומיות(. 

תוח הטקסטואלי של הפעלים מאפשר לנו להניח הני
שנעמי מעולם לא השתלבה במואב, מעולם לא התכוונה 

בהחלטה  תתה מעורבה לא היישאר שם, וככל הנראילה
הראשונית לעזוב את בית לחם. מעורבותה של נעמי 
בעזיבת בית לחם בעת הרעב היא מינימלית. עם זאת, 

, ומאפשרים פרשנים רבים משמרים את העמימות בנושא
 ניתוחים שונים לדמותה של נעמי.

 
 שובה של נעמי

ידי הדיווח -ת לחם מונעת עלהחלטתה של נעמי לשוב לבי
 ."את עמו לתת להם לחםה' פקד "יו לפ
 :ז-רות א ו .7

ה  ְשד  י ָשְמָעה בִּ י מֹוָאב כִּ ְשד  יא ְוַכֹּלֶתיָה ַוָּתָשב מִּ ַוָּתָקם הִּ
י ָפַקד  ת ָלֶהם ָלֶחםֶאת ַעמֹו לָ  ה'מֹוָאב כִּ ן  .ת  א מִּ צ  ַוּת 

ָמּה י ַכֹּלֶתיָה עִּ ַלכְ  ַהָמקֹום ֲאֶשר ָהְיָתה ָשָמה ּוְשּת  ָנה ַוּת 
 .ֶרְך ָלשּוב ֶאל ֶאֶרץ ְיהּוָדהַבדֶ 

ממבט ראשון נראה כי החלטתה הינה פרקטית, מבוססת 
על שיקולים כלכליים. אפילו אם נעמי השתוקקה לשוב 

מות בעלה ושני בניה, חזרה למצב של לבית לחם לאחר 
רעב עשויה להיות קשה עבור נעמי האלמנה, ללא בניה 

הרעב עד לתום י חיכתה שיתמכו בה. כך, נראה כי נעמ
 בטרם שבה.
עובדה עלינו לשים לב ללדעת ד"ר ציגלר, עם זאת, 

' הוא תפקידו של ה ,תיאור הדיווח שמוביל לחזרתהשב
את ה' פקד "ששומעת, נעמי . הלחםרק מודגש, ולא ש זה

  ".לתת להם לחם", ורק לאחר מכן את "עמו
ין את פעולתו של מנת לצי מוש עלינעשה ש וב השורש

בות לתיאור מעורבות לעתים קרו , משמשד"פקה, "קבה
עם עמו, הן למען ענישה והן למען מתן  'ישירה של ה

 "עמו"ל -השייכות בה מתוארים אנשי הא צורת .פרס
הפועל כתוצאה ממערכת היחסים שלו ל -מצביעה על א

 עם עמו. 
השיקול העיקרי של לד"ר ציגלר, ש, לא נראה וסיבה זמ

השיקול  לא דווקאפרקטי, אנעמי הוא השיקול ה
ת לבית לחם כאשר היא מבחינה נעמי חוזר התיאולוגי.

 .ה חידש את הקשר עם עמו"שהקב
תיאור טקסטואלי זה של נעמי עולה בקנה אחד עם 

, המונעת לעתים צדיקהכדמות  מדרשההצגתה בספרות 
 .קרובות משיקולים דתיים

 :רות רבה ב כב .8
אל  ך, מהווב מאחרילעזבך לשותאמר רות אל תפגעי בי 

תפגעי בי, אמרה לה לא תחטא עלי לא תסבין פגעיך 
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מני, לעזבך לשוב מאחריך, מכל מקום דעתי להתגייר 
כך אלא מוטב על ידך ולא ע"י אחרת כיון ששמעה נעמי 

 לה הלכות גריםהתחילה סודרת 
 :(486‘ ן עמ)אוצר המדרשים אייזנשטייוכן  .9

: ואלו הן בישראל, דקות היוכ"ג נשים ישרות גדולות בצ
שרה רבקה רחל ולאה, יוכבד מרים, ה' בנות צלפחד, 
דבורה, אשת מנוח, חנה, אביגיל, אשה התקועית היא 

יהושבע, אשה חכמה, האלמנה של אליהו, השונמית, 
 חולדה, נעמי...

  
 חוזר על עצמוהתיאור 

שני הפסוקים המתארים את עזיבתה של נעמי את מואב 
וקים אלה מכילים ארבעה י פס. שנזהל ע זהחוזרים 
, כל "ותלכנה"ו "ותצא", "ותשוב", "ותקום"פעלים: 

מנת לתאר את עזיבתה  אחד מהם היה מספק לבדו על
 של נעמי. 

ת בנוגע לצורך לתאר אעל עצם המדרש מעלה תהיה 
שהרי מספיק היה לציין , ה מואבדאת שעזיבתה של נעמי 

 .את שובה לבית לחם
 :רות רבה ב ז .10

ם אשר היתה שמה, ותצא, וכי לא יצאתה ן המקוותצא מ
והלא כמה גמלים יצאו כמה חמרים  משם אלא היא

יצאו ואת אמרת ותצא, ר' עזריה בשם ר' יהודה בר' 
סימון גדול שבעיר הוא זיוה והוא הודה והוא הדרה והוא 

ה זיוה פנה הודה פנה הדרה פנשבחה, פנה משם פנה 
 .  שבחה
הייתה השפעה על נעמי ה של יבתלעז ,המדרשלדעת 

י אימץ “רש עדרותה של נעמי.יהעיר, שהדרה פחת בשל ה
 .פסוקיםבש החזרהמנת להסביר את  את המדרש הזה על

 :י רות א ז"רש .11
למה נאמר הרי כבר נאמר ותשב  -ותצא מן המקום 

מן המקום משדה מואב ומהיכן תשוב אם לא תצא 
ת קום ניכרשם אלא מגיד שיציאת צדיק מן המשהיתה 
הדרה פנה שבחה של עיר  פנה רושם פנה זיוהועושה 
  יעקב מבאר שבעוכן ויצא 

חוזרים מסמלים -פעלים לעתיםעת ד"ר ציגלר, לד
האופפת את פעולתו של התלהבות והתרגשות, , דחיפות
, הפועל המתאר את שהייתה לעילן כפי שצוי .האדם

בחירה, אלא במואב מרמז שהיא לא הייתה שם מ
את מבטא כן שריבוי הפעלים . לכן יתלהבע ה אחרשנגרר

מי לעזוב את נע ליוותה את החלטתהציפיה הנרגשת ש
 לשוב לעיר מולדתה., ושדות מואב

ריבוי הפעלים המתארים ציגלר, מסבירה ד"ר עם זאת, 
את עזיבתה של נעמי עשויים להתפרש באופן הפוך 
לגמרי. פעלים אלה, החוזרים על תיאור פעולת עזיבת 

לסמל כמה היה זה קשה בעבור נעמי עשויים  דות מואבש
את מואב! הפעלים המרובים יכולים לסמן שבכל לעזוב 

פעם בה נעמי ביצעה צעד לכיוון העזיבה, היא שבה על 
מנת לאזור כוחות ולנסות שוב לעזוב. -עקבותיה, רק על

 לכן ניתן לשכתב את הפעלים בסיפור באופן הבא:
ב די מואותשב מש בה שוב[.ותקם ]אבל אז היא התייש

-מן המקום ]רק על ]אבל אז היא הלכה בחזרה[. ותצא
 מנת לשוב אליו[. ותלכנה בדרך...

ימות הספרותית הזו מהווה העמלכן, לדעת ד"ר ציגלר, 
מסעה של נעמי ליוו את יק לרגשות המורכבים שמצג מדו

לשוב ברורה אף תשוקתה ה בחזרה לבית לחם. על
עה העת אשר הגיבולבלת כהייתה מ הביתה, נעמי בוודאי

את  ריהלקום ולעזוב את מואב. היא עוזבת מאחו
מנת לשוב לעיר אותה נטשה  קבריהם של בעלה ובניה, על

ל, ואילו ובשעת צרה. כשעזבה את בית לחם, היה לה הכ
כרונות יזמעכשיו היא חוזרת כשאין לה דבר, לבד 

ה כואבים של עברה המאושר בבית לחם. נעמי לא מצפ
קבלת עם שובה, והיא אכן לא זוכה ל פנים חמהלקבלת 

גם עמי, מעורבבים . יחד עם התרגשותה של נכזופנים 
 וכאב. רגשות אחרים: פחד, אשמה, בושה

 
מציעה ד"ר ציגלר, לבחון מנת לתמוך בקריאה זו,  על

מקראית אחרת בה פעלים של עזיבה חוזרים על  הדוגמ
י. כשיעקב "שידי ר עלשצוין הן במדרשים והן  עצמם, כפי

רן, עזיבתו מתוארת כמה מנת ללכת לח עוזב את אביו על
 .חוזרים על עצמםידי שימוש בפעלים ה פעמים, על

 :י-בראשית כח ה .12
ְשַמע ַיֲעֹקב  ֶלְך ַפֶדָנה ֲאָרם... ַויִּ ְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ַוי  ְשַלח יִּ ַויִּ

ֶלְך ַפֶדָנה אֲ  מֹו ַוי  יו ְוֶאל אִּ א ָרם... וַ ֶאל ָאבִּ ר י צ  ְבא  ַיֲעֹקב מִּ
ֶלְך ָחָרָנה   ָשַבע ַוי 

בין עזיבתו י מצביעים על האנלוגיה "גם המדרש וגם רש
החוזרת של יעקב לבין עזיבתה החוזרת על עצמה של 
נעמי, ומציעים רעיון זהה להסבר בשני המקרים: עזיבתו 

 של אדם צדיק הינה בעלת השפעה על העיר. 
היא הצביעה ביחס  העלי העמימות ר ציגלר,"לדעת ד

גם בסיפור עזיבתו לבית לחם, קיימת נעמי לשיבתה של 
של רצונו את  אין צורך להסביר. של יעקב את באר שבע

. אבל כמובן שהוא מהסס זועםהעשו מפחד  יעקב לעזוב
שּוב ֲחַמת ידוע אינו המסע משך  , שהריופוחד ר תָּ )ַעד ֲאשֶׁ
ִחיָך לדתו או יראה ישוב למועולם לא וייתכן כי הוא ל (,אָּ

עונש הוא גירושו מהארץ חושש שמא הוא וכן,  .את הוריו
עזיבתו של יעקב, כמו לכן ועל מעשה התרמית האחרון. 

זו של נעמי, מלאה במתחים, עמימויות ומורכבויות, 
באים לידי ביטוי בפעלים החוזרים על עצמם ה

 המתארים את כל אחד ממעשי העזיבה.
 

 ציגלר:  ומסכמת ד"ר .13
מהפסוקים הפותחים, לא ברור האם יש לשפוט את 
נעמי לרעה בשל פשעה של המשפחה שעזבה את הארץ. 
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 המתארים את חזרתה ,הפסוקים המאוחרים יותר
ה מידה, באות מעורפליםלבית לחם,  של דבר בסופו

 מניעיה לשוב הביתהשל ומאפשרים קריאות מרובות 
ו ציינאף ש על גישות הרגשות שליוו את חזרתה.השל ו

את נטייתו של הטקסט בכל אחד מהמקרים, נראה כי 
הוא שומר על אמביוולנטיות גלויה בנוגע לדמותה של 

י גם במקורות נעמי. אמביוולנטיות זו באה לידי ביטו
 .חז"ל

מראה לאומה מהווה מעין נעמי יתכן ולדעת ד"ר ציגלר, 
היהודית באותה תקופה. הקביעה כי העם אשם במהלך 

קביעת האשמה של נעמי. מי ים קשה כפת השופטתקו
ר אחראי להידרדרות בספר שופטים? האם בסופו של דב

האחריות מוטלת על כתפיהם של אלו שביצעו את 
הזוועות כפי שהן מופיעות בעלילה, או האם העלילה 

ישנה אפשרות מצביעה על הידרדרות חברתית כוללת? 
פטים, האומה בזמן השולחומרה את לפיה יש לשפוט 

היה על בניה לקבל על עצמם את האחריות יה פלו
להידרדרות החברה. עם זאת, ניתן להניח באותה מידה 
כי מרבית העם נותר מחוץ להתכתשות, ובעיקר תפש את 
עצמו כחסר תקווה וישע. המורכבויות הנמצאות 
בדמותה של נעמי מגלות את אלו של האומה, בדיוק כמו 

 ה.של האומ מהדהד את מצבה שמצבה המריר
 

בו של הפרק הראשון נמצא הדיאלוג בין נעמי לבין יבל
 .כלותיה המואביות

 :יט-רות א ח .14
ית ָשה ְלב  ְכָנה ֹשְבָנה אִּ י ַכֹּלֶתיָה ל  ְשּת  י לִּ  ַוּתֹאֶמר ָנֳעמִּ

ָמּה ָמֶכם ֶחֶסד ַכֲאֶשר ה'ַיַעש  אִּ ים עשִּ  עִּ תִּ ם ַהמ  יֶתם עִּ
י ָמדִּ ן . ְועִּ ּת  ַשק  ְמֶצאןָ ָלֶכם ּו ה'יִּ יָשּה ַוּתִּ ית אִּ ָשה ב  ְמנּוָחה אִּ

ֶשאָנה קֹו ְבֶכינָ ָלֶהן ַוּתִּ ָּתְך ָנשּוב  ַוּתֹאַמְרָנה ָלּה. הָלן ַוּתִּ י אִּ כִּ
ְך י ַהעֹוד . ְלַעמ  מִּ ַלְכָנה עִּ י ֹשְבָנה ְבֹנַתי ָלָמה ת  ַוּתֹאֶמר ָנֳעמִּ

ים בְ  י ָבנִּ ַעי ְוָהיּו ָלֶכם ַלֲאָנשִּ לִּ י ֹשבְ . יםמ  ְכןָ כִּ ָנה ְבֹנַתי ל 
י ָאַמְרּתִּ  יש כִּ ְהיֹות ְלאִּ י מִּ ְקָוה ַגם ָהיִּ ָזַקְנּתִּ י תִּ י י ֶיש לִּ יתִּ
ים י ָבנִּ יש ְוַגם ָיַלְדּתִּ ְרָנה ַעד ֲאֶשר . ַהַלְיָלה ְלאִּ ן ְּתַשב  ֲהָלה 

יש ַאל ְבֹנַתי כִּ  י ֱהיֹות ְלאִּ ְלּתִּ ָנה ְלבִּ ָעג  ן ּת  ְגָדלּו ֲהָלה  י י ַמר יִּ לִּ
י  ֶכם כִּ י ַיד ְמֹאד מִּ ֶשָנה קֹוָלן ַוּתִּ ה'. ָיְצָאה בִּ ְבֶכיָנה עֹוד ַוּתִּ
ַשק ָעְרָפה לַ  ה ָשָבה ַוּתֹאמֶ . ֲחמֹוָתּה ְורּות ָדְבָקה ָבּהַוּתִּ נ  ר הִּ

ְך ֶאל ַעָמּה ְוֶאל אֱ  ְמּת  ְךֹלהֶ -ְיבִּ ְמּת  י ְיבִּ י ַאֲחר  ַוּתֹאֶמר . יָה שּובִּ
ְפגְ רּות ַא  יל ּתִּ ְלכִּ י ֶאל ֲאֶשר ּת  ְך כִּ ַאֲחָריִּ ְך ָלשּוב מ  י ְלָעְזב  י בִּ  עִּ

א י ו  ְך ַעמִּ ין ַעמ  י ָאלִּ ינִּ ְך ּוַבֲאֶשר ָּתלִּ ל  ְך-א  . ֹלָהי-אֱ  ֹלַהיִּ
ר ֹכה ַיֲעֶשה ַבאֲ  י ָאמּות ְוָשם ֶאָקב  י ְוֹכה  ה'ֶשר ָּתמּותִּ לִּ

י ַהמָ  יף כִּ י ֹיסִּ ינִּ יד ב  ְךֶות ַיְפרִּ ינ  יא . ּוב  ְתַאֶמֶצת הִּ י מִּ ֶרא כִּ ַוּת 
ָּתּה ַוֶּתְחַדל לְ  ֶליהָ ַדב  ָלֶלֶכת אִּ ַלְכָנה ְשּת  . ר א  יֶהם ַעד ַוּת 

ית ָלֶחם    ֹבָאָנה ב 
בפניהן לחזור למואב, אך הן מתעקשות נעמי מתחננת 

אף טיעוניה ההגיוניים והמשכנעים. -ללוות אותה, על

למואב, בעוד רות  ימה לשובומסכלבסוף, ערפה מוותרת 
 מתמידה ונשארת עם חמותה. 

 הם:  עולות מהסיפורהעיקריות השאלות ה

  ?מה גורם לרות ולערפה ללוות את חמותן 

 ת זאת? מדוע נעמי מנסה למנוע מהן לעשו 

  בסופו של דבר מבדיל בין רות לבין ערפהמה ? 
 

 כוונותיהן של רות וערפה
לנעמי ות לוות להתרוצמדוע רות וערפה ביחס לשאלה: 

של נעמי דבריה ולחזור עימה לבית לחם, ובפרט לאור 
מההנחה , הנובעת מןילחזור לבית אהמבקשת מהם 

עם ולא במואב טוב יותר להיות עם אמותיהן להן יהיה ש
 .בבית לחם חמותן

ה "נעמי: דברי תשובה אפשרית אחת יכולה לנבוע מ מָּ לָּ
ִנים בְ  ה ִעִמי ַהעֹוד ִלי בָּ ִשים?ַעי מֵ ֵתַלְכנָּ ם ַלֲאנָּ כֶׁ יּו לָּ   "ְוהָּ

חברות קדומות נוספות  ,בדומה לחוק הייבום המקראי
נשא לאחד מבני יחקקו כי על אלמנה חסרת ילדים לה

ן של נשים אלה, שנותרו פגיעות .משפחת בעלה המנוח
על . חוקים כאלהאדם שיפרנס אותן, מצריכה  לבדן ללא

ן ילוו שה ,יחותמנכלותיה שבינה נעמי מ, פי הבנה זאת
את נעמי בחזרה לעיר הולדתה, ושם היא תספק לכל 

 אחת מהן בעל מקרב בני משפחתה. 
בנאומה, נעמי מבהירה בבירור שזה לא עומד לקרות. לכן 

לה  להבטיח לכלותיה בעל בבית לחם. נעמי לא יכולה
עצמה אין עוד בנים, ושום תקווה לספק בנים, בטח שלא 

 בפרק זמן סביר. 
לנחש מהי הסיבה שנעמי לא שוקלת ולים רק אנו יכ

קרובים אחרים, דוגמת בעז או הגואל, כבעלים 
שהחוק היהודי  פוטנציאליים לכלותיה. אולי הסיבה היא

ית רשמית. מעבר לכך, בות חוקלא מתנה זאת כמחוי
עמי אינה יודעת האם קרובים אלה עודם ייתכן כי נ

מוכנים בחיים. ואפילו אם הם בחיים, האם הם יהיו 
שאת נשים מואביות, בעיקר כאלה המקושרות ל

 לאלימלך, שנטש אותם בעת צרה? 
יתכן שנעמי פשוט לא רוצה שכלותיה המואביות בן, כמו

תירוץ לשלח אותן ילוו אותה, והיא משתמשת בזאת כ
 מעליה. 

 
לרות וערפה מגילה רומזת שהלדעת ד"ר ציגלר, , עם זאת

להתלוות מחליטות אין שום כוונה ספציפית כאשר הן 
לנעמי. למעשה, ארבעת הפעלים הראשונים המתארים 

)רות א את מסעה חזרה של נעמי הם פעלים בלשון יחיד 
ים , המתייחסים רק לנעמי. כלותיה מוצגות פעמיז(-ו

ּה"כנלוות ) יהָּ ִעמָּ  ,(, העוקבות אחר מעשי נעמי"ּוְשֵתי ַכֹּלתֶׁ
ים אור הפעלאך נטולות בחירה משל עצמן. רק בסוף התי
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מתחילים להופיע בלשון רבים, ומתארים את כל הנשים 
ה)“ההולכות בדרך  ץ ְיהּודָּ רֶׁ ל אֶׁ שּוב אֶׁ ְך לָּ רֶׁ ה ַבדֶׁ  ”(. ַוֵתַלְכנָּ

ע קריאה ייחודית של ם מצי"בהתבסס על כך, המלבי
 .האירועים

 : ז-ם רות א ו"מלבי .15
ימו לצאת מן המקום הזה כי חשבו שמזל הנה כלם הסכ

מי לבדה גמרה בדעתה לשוב רק נע… םהמקום גור
אחר שהחזיקו בדרך ובאו עד סוף ארץ … משדי מואב
הסכימו הדרך ההולך רק אל ארץ יהודה אז  מואב שהוא

 גם הם לשוב אל ארץ יהודה
ם מציע כי רות וערפה לא תכננו מלכתחילה "המלבי

להתלוות לנעמי אל מחוץ למואב. מטרתן הייתה רק 
 כל כך אכזר. וו גורל לעזוב את העיר בה הן ח

חיזוק במילות ד"ר ציגלר, , לדעת גישה זו מקבלת
 : (ט-ח 'ארות )  הפרידה והתודה העדינות של נעמי

ָמּה" ית אִּ ָשה ְלב  ָמֶכם ֶחֶסד ַכֲאֶשר  'הַיַעש  ֹשְבָנה אִּ עִּ
יֲעשִּ  ָמדִּ ים ְועִּ תִּ ם ַהמ  ן  .יֶתם עִּ ּת  ָלֶכם ּוְמֶצאןָ ְמנּוָחה  ה'יִּ
שָ  ית אִּ יָשּהה ב   ”אִּ

, נראה כי נעמי הניחה שהנשים יקבלו בקלות את הצעתה
מביעה אלא היא לא משקיעה מאמצי שכנוע גדולים,  לכן

ת ברכתה. ומציעה להן א ,ברכות את הערכתה לנדיבותן
עם זאת, רות וערפה מחליטות, אולי באופן ספונטני, 

את  מחזקותלוות אל נעמי אל בית לחם, ובכך להת
 מי להניאן מכך. נה של נעניסיו

 
זה לא לא, ובין אם ספונטנית הייתה החלטה בין אם ה

שאר עם נעמי. האם יבחרו להמדוע רות וערפה מסביר 
שאולי זהו  ההחלטה אכן נובעת מאינטרס כלשהו? או

מעשה או אולי ביטוי מהימן של רחמים או חיבה לנעמי? 
 מםאיטליות, המעיד על הקושי שבפרידה משל סנטימנ

 הן המתים. של בעלי
ן לשוב עם נראוי גם לציין כי רות וערפה מזכירות את רצו

, ובכך מציעות אולי כי הן מעוניינות )א י(נעמי לעמה 
 .להיות חלק מהעם היהודי

 
ת של כלותיה ונות מאחורי הפעולות המקוריומהן הכו
שתי הנשים  -דבר אחד נותר ברור רק , לא נדע של נעמי

. על אף ן הסופיתתהחלטבר שונות האלה בסופו של דב
כוונותיה המקוריות של ערפה, היא בסופו של דבר משנה 

, מציגה נאמנות בלתי מעורערת לעומתהאת דעתה. רות, 
 מי. שאר עם נעיוכוונה נחושה לה

הקובע את מסלול זהו המעשה הבלתי אנוכי של רות 
מאפשרת לנעמי לבנות את ההיא זו הסיפור. רות 

לבחון את  נסהנת בית דוד. את שושל רויצמשפחתה ול
 . סיבותיה של רות בשיעור הבא

 
 מדוע נעמי משלחת את כלותיה?

נעמי משקיעה כל כך הרבה מאמץ  מדוע: שאלנו לעיל
לוות אליה לבית בניסיון לשכנע את כלותיה לא להת

 המגילה לא מסבירה לנו במפורש.לחם? 
 :ניעים של נעמיהמ חז"ל מציעים שלש גישות להבנת

  נעמי על כלותיהשל חמלתה 

 לא יתלוו אליה ןצונה האמיתי שהר 

  התרחיש המתוכנן של נעמי, שנועד להכין את הנשים
 לגיור אפשרי.

 
 חמלה

אחת הגישות ביחס לפעולותיה של נעמי היא הגישה 
ותיה. ואיסטית, הנובעת מחיבתה ומדאגתה לכלהאלטר

פה מרעיכאשר היא  ,ואכן, התוכן של נאומה מרמז על כך
ברכות רבות, ומאחלת להן את הטוב ביותר  עליהן

 בבתים החדשים שיקימו. 
של נעמי בוודאי משדר רכות, כפי שעולה נימת דבריה 

התייחס ב, "בנותי"מהשימוש המשולש שלה במילה 
לו היו נעמי מתייחסת לכלותיה כאין שיתכלכלותיה. ו

בנותיה האהובות, והיא שולחת אותן לבתיהן למצוא 
 לעתידן.  תוך דאגהבעלים מ

מדרש המציג גישה זו, מניח כי נעמי משלחת אותן ממנה 
 .מסיבות אלטרואיסטיות

 : רות רבה ב יז .16
אל בנותי אללי בנותי, כי מר לי מאד מכם בשבילכם כי 

  'יצאה בי ובבני ובבעלי יד ה
דומה, על אף שהוא מתרגם את  מאמץ גישה התרגום
 ."יותר מכם"אלא כ "שבילכם"בלא כ "מכם"המילה 

 :תרגום א יג .17
יותר לי , כי מר נפשיבנותיי, אל תמררו את בבקשה 

 .מלפני ה' יצאה בי מכה , כימכם
ניסיון להסביר מדוע נעמי בסופו של דבר נכנעת ב

שאר איתה, מדרש נוסף מציג את ילתשוקתה של רות לה
 .של נעמי כלפי רותחמלתה 

 : רות זוטא א .18
בבכיה  יחה עליהכיוון שראתה נעמי שקיבלה והטר

 לגלו רחמיה והטריחה עליה וקיבלתהגדולה, נתג
  

 ניכור
ויבות מחכלותיה פועלות מתוך שנעמי מניחה ש כןאבל ית
טענה , ורצון ליבום ע"י קרוב משפחה בבית לחם. חוקית

ידי קריאה זהירה -על ,, לדעת ד"ר ציגלרתמכתזו נ
לותיה האחרונות של נעמי, אלו המזרזות את יבמ

 : .)רות א יג( לשוב למואב של ערפה החלטתה
י ְמֹאד מִּ  י ַמר לִּ י ַיד ְייָ כִּ י ָיְצָאה בִּ   ֶכם כִּ
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קשר בין שתי ההצהרות  ישלדעת ד"ר ציגלר, יתכן ו
תה נובעת מכלותיה, מרירוחשה שנעמי כן ששבפסוק, וית

 לוהי. -ת לעונש האוראימת אחמידה מסויבש
, "מכם"מים שונים למילה ראינו כבר שני תרגו

והר מציע אפשרות . הז"יותר מכםאו " "לכםבשבי"
 ."בגללכם"שלישית: 

 :א”זוהר חדש רות לז ע .19
-)א"ר קרוניא אמר רב )כהנא( עאקו בלבאי  ?מאי מכם

שאתן -) דימותו מכם דאתון גרמתון לבניימר בלבי( 
 ן לבני שימותו(גרמת
רגע האחרון, בניסיון לשכנע את , בפרשנות זאתי על פ

אליה, נעמי מעמיסה על כתפיהן להתלוות כלותיה לא 
היו נישאות  אם הן לאכלומר, במצבה האומלל. אשמה 

לא היה כועס על בניה, הורג אותם,  'למחלון וכליון, ה
 .מצבה העגוםל ומביא אותה

 
לא רצתה שכלותיה נעמי באמת ש ,מניח אחר,מדרש 

 .תאחרה יתלוו אליה, אך מסיב
 : רות זוטא א .20

מפני מה היתה מחזרת  כלותיה. ותאמר נעמי לשתי
 .כדי שלא תתבייש ?אותן

ממשיך ומתאר כיצד נשים זרות זוהו בקלות  המדרש
שובה סביר מאד להניח, לעניות דעתי, שבשל שמלותיהן. 

הופך , ת מואביות לצדהשל נעמי לבית לחם עם שתי כלו
עמי נהתנגדה לכן ו, את שובה הביתה לקשה יותר

 בשובה לבית לחם. וו אליה בנחישות לכך שכלותיה יתל
 

 ,רצתה שכלותיה ישובו עמהלא נעמי באמת שהאפשרות 
ידי תגובתה של נעמי להצהרת הנאמנות של  נתמכת על

תה בכל מחיר. יא תישאר עם חמורות, ממנה עולה כי ה
נעמי לא מחבקת את רות, והיא לא מציעה מילים של 
חסד או של תמיכה. למעשה, היא נותרת דוממת לאור 

 מנות הדרמטית של רות. צהרת הנאה
יהָּ "הפסוק מציין  ְחַדל ְלַדֵבר ֵאלֶׁ  מצביע ל"חד השורש. "ַותֶׁ

על פעולה מכוונת מצדה של נעמי, הפסקה של 
  התקשורת.

םוַ "הפסוק הבא גם  ה ְשֵתיהֶׁ גם הוא לרמוז עשוי  "ֵתַלְכנָּ
רות. ביטוי זה מזכיר את כלפי על הניכור של נעמי 

אברהם עם בנו, בציות למצוות  ממסעו שלהביטוי הידוע 
. עם זאת, בבראשית הפועל )בראשית כב ו( ולהקריב 'ה

לה משמעותית המצביעה על אחדותם, ממשיך במי
וַוֵיְלכּו ְשנֵ " ם ַיְחדָּ הדהוד התיאום של אברהם ויצחק  ."יהֶׁ

במהלך מסעם הקשה מנוגד לתחושת חוסר האחדות 
ית לחם לצד י שבה לבשלנו, כאשר נעמ הסיפורהעולה מן 

 כלתה הבלתי רצויה. 
לדמיין את הסצנה בה נעמי ורות מהלכות בדממה אפשר 
קועה שכל אחת מהן כאשר ממואב לבית לחם, בדרך 

עוד נעמי הולכת ומקבלת את עובדת במחשבותיה, ב
 נוכחותה של כלתה. 

אחד המדרשים מציע כי הן אפילו לא הלכו זו לצד זו, 
 .רדבר המדגיש את הניכו

 : בה ברות ר .21
 הוצרה עליהם הדרך, והלכו בייחוד  -ותלכנה בדרך 

  בנפרד(-)
 

נוכחותה של רות שבסצנה האחרונה של הפרק ברור גם 
נעמי, כפי שעולה מתיאורה השני של נעמי אינה מקלה על 

. נעמי מתארת באופן בולט את )רות א כ(את עצמה 
 הריקניות של חזרתה מבלי שום התייחסות לרות. 

ל "אחד לא שם לב לרות:  אףכאורה ללמעשה,  ַוֵתֹהם כָּ
ִעיר ֲעֵליהֶׁ  ֳעִמיהָּ ה ֲהזֹאת נָּ כי  . אפשר)רות א יט( "ן ַותֹאַמְרנָּ

 מרות בכוונה, מונעים משנאת זרים עלמוהתאנשי העיר 
 . ובפרט מואבים

התרגשות העקב רות לא שמים לב לאפשר לטעון מנגד, ש
שי העיר אנאולי, ובלבול סביב חזרתה של נעמי. הו

לא לכן , ומרות של נעמיתעלמות המבינים את ה
מתייחסים לרות כאל מישהי הקשורה לנעמי באופן 

 מיוחד. 
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 לגייר את רותנסיונה של נעמי 
בו נעמי מנסה למנוע  למצברשים רבים מתייחסים מד

מכלותיה ללוות אותה כחלק מפורמאליות הלכתית, 
ת ונות באמניסיון לראות האם הנשים אכן מתכו

 .להצטרף לעם היהודי. זוהי הקדמה להליך הגיור
 :רות רבה ב טז .22

שבנה בנותי לכנה, ר' שמואל בר נחמני בש"ר יודן בר' 
כנגד  שבנהכאן שבנה שבנה  חנינא בשלש מקומות כתיב

ואם הטריח יותר מכאן ג' פעמים שדוחין את הגר 
  מקבלין אותו

ת של המשולשמדרש אחר הופך את משמעות חזרתה 
 ."שובנה"י על המילה נעמ
 :א”זהר חדש, אחרי מות עח ע .23

 ת שובנה בנותי. שובו שובו בתשובהנעמי אומר
גיור של נועד להוביל ל והסיפור כוללפי פרשנות זו, 

זוהי הדרך בה כמה מדרשים מתייחסים כלותיה. ואכן, 
 לגיור שערכה נעמי לרות לאחר עזיבתה של ערפה. 

ְחדַ "י מבין את הביטוי ”רש יהָּ ַותֶׁ כרכיב  "ל ְלַדֵבר ֵאלֶׁ
משפטי בהליך הגיור. הוא מסכם שישנה נקודה בה 

 .ות מגיורמשיך להניא את רלנעמי כבר אין זכות לה
 : י, רות א יח"רש .24

עליו ואין  מכאן אמרו אין מרבין -ותחדל לדבר אליה 
  מדקדקין עליו

 
 

 : מסכמת ד"ר ציגלר .25
ע נעמי שאלה מדוראינו שלוש גישות שונות העוסקות ב

מנסה למנוע מכלותיה להתלוות אליה. הגישה 
הראשונה מציעה כי נעמי מונעת מדאגה כנה לרווחתן 

ציעה כי נעמי באמת הגישה השנייה מ של ערפה ורות.
ליה, בין אם היא ובתמים לא רוצה שכלותיה יתלוו א

רואה מובכת מהן. הגישה השלישית  או כועסת עליהן
ותן של רות וערפה, את כנ וקדשנועד לבכמבחן  זאת

 במטרה לבצע את גיורן. 
העמימות בנוגע לכוונתה של נעמי כאשר ניסתה לשכנע 

לשוב רצונה של עמי ע לגבנועמימות דומה ל את כלותיה
 . ...דמותה של נעמי רמזת על מורכבותמ, ולבית לחם

המורכבות הזו קיימת הן בתיאור המקראי של נעמי והן 
 ... בייצוגים המדרשיים.

 
 


