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 )1עיון במגילת רות (-אדישות הצדיקים 
 

בשלושת הפרקים הראשונים של מגילת רות יש תיאורים מכאיבים של מציאות פיזית וחברתית 
  מגורמי מצוקהכמה. בדידות וחוסר תקווה מאידך, ניתוק, אלמון ועוני מחד, שכול, רעב: קשה
 .  לו האנשים היו נותנים דעתם לכךניתן היה למנוע את מקצתםאך , טת אדם אינם בשליאלה
 

אך אינן מניבות עניין אמיתי , בשדות בית לחם וברחובותיה פורחות הסקרנות והרכילות
כאשר מגיעות רות ונעמי לבית לחם .  גם קהות חושים ואדישותותוכך צומח, במושא הרכילות
אלא יציאתה ושובה עושים , שם שהלכה וחזרה-בלי-ה בתשישהרי אין נעמי א, הומה כל העיר

כפי שאנו רואים מדברי הנער , ואין איש שאינו מעורה בפרטי הפרטים, רושם חדשותי מעורר
נערה מואביה היא השבה ): "ז-ו, ב( המזהה בלי קושי את רות ואומר עליה 2,הממונה על הקוצרים
מרים אחרי הקוצרים ותבוא ותעמוד מאז ותאמר אלקטה נא ואספתי בע. עם נעמי משדה מואב

 ".הבֹקר ועד עתה זה שבתה הבית מעט
 

, )יט, א" (הזאת נעמי"שתהו , נשות בית לחם הקולניות: פג העניין, אך כאשר פג החידוש
אלא שבין הפתיחה , בו יש להן שוב מה להגידש, נאלמות לפתע עד הסיום הטוב של הסיפור

כי הוא היה , מפי בעז נלמד.  נעמי לדעת מה שלומהה שללסיום אין אחת מהן מקישה על דלת
: זניוווכל הפרטים המרתקים הגיעו אל א,  אליושאנו הקוראים התוודענובסוד העניינים עוד בטרם 

ֻהגד ֻהגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך ותעזבי אביך ואמך וארץ מולדתך ותלכי "
 שהיו עוד אנו למדים בפרק הרביעי של מגילת רות .)אי, ב" (אל עם אשר לא ידעת תמול שלשום

ואף הם היו , "אחינו"קרובים דיים עד כדי התייחסות לאלימלך איש נעמי כאל , בני משפחה
תית לשרידיה כל הידע הזה אינו מוביל לדאגה אִמ. מודעים כל הזמן לנוכחות הנשים בעיר ולמצבן

, מבחינתם, והשכחה הברוכה, נה לעיסוקיואיש איש מהסקרנים פו; החיים של משפחת אלימלך
שנעזבות לנפשן וצריכות להתמודד עם בעיות , פורשת מסך ערפל על שתי הנשים הגלמודות

 3.הקיום הקשות בכוחות עצמן
 

ובהתחשב ביכולתו , לאור דברי השבח שהעתיר על רות, ההתעלמות חמורה במיוחד אצל בעז      
. לא היה נוקף אצבע לטובת קרובותיו, ה המקרית בשדהולולי הפגיש. מבוטלת-הכלכלית הבלתי

                                                           
 .אוהב המגילה ומפרשה המסור, גבריאל חיים כהן'  לדר המאמר מוקדש 1 

הדמויות המשניות בסיפור ", סימון' יצגת את הכלל ראה את הנספח אצל אי כמיתמשנהדמות ה על תפקיד  2 
 .324-317' עמ, 1997ירושלים ורמת גן ,  סיפורי נביאים: קריאה ספרותית במקרא, "המקראי

אלימלך היה מגדולי המדינה : "ב את בית לחם כדי לא לעזור לנזקקים זה כנראה הרקע למדרש שאלימלך עז 3
עמד וברח ; זה בקופתו וזה בקופתו, עכשיו כל ישראל מסבבין פתחי: וכשבאו שני רעבון אמר, ומפרנסי הדור

כמו כן ניתן להבין . יש בכך גם עדות לאווירה החברתית שבמגילת רות וגם מידה כנגד מידה). רות רבה א" (לו
 אוי לדור ששפטו את שופטיהם ואוי לדור –" ויהי בימי שפוט השופטים": י זה את מדרש רות רבה א"ע

  ).יז, ב' שופ" (וגם אל שֹפטיהם לא שמעו: "שנאמר, ששופטיו צריכין להשפט



 2

הטיל על שמאחר , גם לאחר הפגישה עם רות הוא פונה לדרכו ושוכח את הנערה ואת חמותה
פעלך ותהי משֻכרתך שלמה ' ישלם ה: "ולתשלום שכרהשל רות אלוקים את האחריות לשלומה 

 ). יב  ,ב" (לֹהי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו-א' מעם ה
 

התעלמותו של בעז מקרובת משפחתו בולטת על רקע השמחה הגלויה ששמחה נעמי בהיוודע לה 
אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים ' ותאמר נעמי לכלתה ברוך הוא לה: "עם מי נפגשה רות

 אכזבתנו ממנו גוברת עם כל יום שחולף .)כ, ב" (ותאמר לה נעמי קרוב לנו האיש מגֹאלנו הוא
רות לוקטת בשדה מתחת : והזמן החולף אינו מועט,  צעדים של ממש לתיקון המצבינקוטבלי שמ

: שמואל בר נחמן' ומלמדנו ר,  כל ימי קציר שעורים וכל ימי קציר חטים,יום יום לשמש הקופחת
היא יושבת עם חמותה מכן אחר ל 4. שלשה חדשים-מתחלת קציר שעורים עד כלות קציר החטים 

  5.אף בעז לא היה עושה מעשה, לולי פעלה נעמי כפי שפעלה.  מוגדרעוד פרק זמן בלתי
 

 כשמשווים אותה ייחוד ב, נעמי ראויה לגינוים שלמכריההתנהגות קרובי המשפחה ו
זוכה לביקור הוא כאשר נוחתים אסונות על ראש איוב : להתנהגות אנשים אחרים במצב דומה

ויבאו אליו כל אחיו וכל : " ספונטני לשקמווקרוביו עושים מאמץ, ניחומים והזדהות של רעיו
' דעיו לפנים ויאכלו עמו לחם בביתו ויֻנדו לו וינחמו אֹתו על כל הרעה אשר הביא התיו וכל יֹאחיֹ

 וכאן אין אסונותיה של –) יא, ב"איוב מ" (עליו ויתנו לו איש קשיטה אחת ואיש נזם זהב אחד
ואין הם  , ים מספיק כדי לעורר את רחמי קרוביהנורא', אשר מלאה הלכה וריקם השיבה ה, שהיהא

 .עוזרים לרכך את הלם השיבה בתנאים המחפירים
 

הם נוהגים , אדרבה. אין אנשי בית לחם אנשי רשע: מובן שאין להתעלם מנקודות הזכות
גם את . ובשדות התבואה יכול ללקט כל נצרך ואין מדקדקים עמו, בקביעות להתחשב ברעי המזל

-נראה שיחסי עובד, ואם ניתן להכליל מהתנהגות בעז כלפי הקוצרים, בלי להטרידוהזר מקבלים 
: אך יש קפיאה על השמרים שכבר נותנת אותותיה בכמה תחומים.  הם טובים בבית לחםמעביד

' רואות' נשות בית לחם המקדמות את פני נעמי כלל אינן ;היחס לזר הוא של סובלנות מתעלמת
 הנער הממונה על הקוצרים והמספק ."?הזאת נעמי: ותאמרנה, עליהןם כל העיר ותהֹ: "את רות
  6,יה השבה עם נעמי משדה מואבימגדיר אותה כנערה מואב, יה של הציבוריוית הראולנו את ז

' נזכרות, 'ורק כאשר מקבל הסיפור תפנית מפתיעה לטובת רות, את קרבת המשפחה" שוכח"ו
ותאמרנה : "כלה מיוחדת במינה ביחסה לחמותהא כי היו,  נעמיה שלרות היא כלתכי הנשים 

והיה לך למשיב נפש . אשר לא השבית לך גֹאל היום ויקרא שמו בישראל' הנשים אל נעמי ברוך ה
 ).טו-יד, ד" (ולכלכל את שיבתך כי כלתך אשר אהבתך ילדתו אשר היא טובה לך משבעה בנים

 

המשבח את מערכת , יה גרידא הוא בעזיאבמי שמלכתחילה אינו רואה את רות כראות נערה מו      
אף שהוא מודע לכך ,  אין הוא פועל מעבר לזה,כבר הבהרנוכפי ש, ואולם. היחסים עם חמותה

ומעמדה החברתי והכלכלי הוא , כריותה של רות מהווה מכשול לקשירת קשרים חברתייםושנ
ת נעריו לאמר גם בין ותקם ללקט ויצו בעז א: "מודעות זאת ניכרת מהנחיותיו לנעריו. פגיע

, ב" (לו לה מן הצבתים ועזבתם ולקטה ולא תגערו בהל תשֹוגם שֹ. העמרים תלקט ולא תכלימוה
יה בתביעת הנישואין לפני הגואל יבה הציג את רות כמואבשדרך ב מודעות זו ניכרת גם. )טז-טו

ית להקים שם ויאמר בעז ביום קנותך השדה מיד נעמי ומאת רות המואביה אשת המת קנ: "השני
וגם את רות המאביה : " על מחויבותו לשאת את רותגם מנוסח הצהרתוו, )ה, ד" (המת על נחלתו

משום שהוא יודע ,  בעז מזכיר את מוצאה הזר של רות-) י, ד" (אשת מחלון קניתי לי לאשה
ח רות אינם מיקשלו עם וכדי להבהיר שנישואיו ,  עלול להיות גורם שימנע את הנישואיםהדברש

 . טעות
לא : "אלא אומר, שאין הוא מתייחס למוצאה של רות, אמריהשם י-לזכותו של הגואל עלום      

הנימוק ). ו-ה, ד" (אוכל לגאל לי פן אשחית את נחלתי גאל לך אתה את גאלתי כי לא אוכל לגאל
ה אם בא וידע אונן כי לא לו יהיה הזרע והי: "מזכיר את סיפור תמר ואונן"  את נחלתיאשחיתפן "

נראה שהגואל מסרב לשחת את ; )ח, לח' בר" ( ארצה לבלתי נתן זרע לאחיוושחתאל אשת אחיו 
, מאחר שרות הייתה נשואה כבר עשר שנים בלא ילדים:  רותה שלזרעו ואת נחלתו בשל עקרות

                                                           
 .  רות רבה  ה 4
 ). ח, ג" (ם כלה הדברלא ישקט האיש כי א"ו, )א, ב" (איש גבור חיל: "תואר במגילהשולא היה ראוי כלל לתארים    5

 . רבע עשרה פעם יש התייחסות למואב במגילהא     6  
 



 

 

3

                                                          

כפי שנחלת אלימלך , שמט מידיוי והנחלה ת7,לדו ילדים ממנהויוירבים הסיכויים שגם לו לא 
 .שמם על נחלתםאת באין מי שיקים , ן חומקת כליל מרשותםומחלו

 

 היא שוברת מוסכמות ופורצת ;לתוך העולם המאובן והמקובע הזה פורצת רות כרוח מרעננת      
 היא פועלת, משפחתיתדרישות המחויבות העבר לעל ומ מ,תית בנדיבות רוח אִמ;גדרים לחיוב
בצאתה ללקט בה כלכלית הה תכיהן בתמ, ה לארצה הן בלוותה אותה בשיבתה המבז8,לטובת נעמי

אל מול הצעות שערורייתיות שנעמי והן בצייתנותה המוחלטת ומלאת האמון גם , בשדות בית לחם
 הופעתה המדהימה בלילה בגורן ; ודוגמתה של רות משפיעה עמוקות על בעז.מציעה לה

  9.מתית של חסד פעילוהוא מתעורר לעשייה א, משחררת אותו מן הקיפאון שהוא שרוי בו
 

שאין הוא נוטר למי שלמעשה מוכיח , יהודה אבי אביובדומה ל, זכותו הגדולה ביותר של בעז
בתי היטבת ' ויאמר ברוכה את לה" :לים חמות ביותרי במ אותואלא משבח, אותו על רשלנותו

 ).י, ג" (חסדך האחרון מן הראשון לבלתי לכת אחרי הבחורים אם דל ואם עשיר
 

ל שהיה עליו לעשות היה ו כ;בעז היה יכול להתנער בקלות מנקיפות מצפונו, ה מזאתריֵת
שכן הופעתה המפתה בגורן בלילה נושאת דמיון להתנהגות , את מוצאה המואבי של רות' לזכור'

שה בעלת דרכים כה יכי אין הוא חייב דבר לא, בעז היה טוען להצדקת עצמו. אמם של המואבים
ופועל בזריזות לתקן את ', צדקה ממני':  אומר, כיהודה,אלא שבעז. ה הפגוםמורשת מוצא, נלוזות
 .מכפרת ללא ספק על אדישותו בראשונה, בה פעל לאחרונהשהיתר -וחריצות, משגהו

 

השבטיים , רקמת היחסים המשפחתיים. גם על יתר הדמויות שבמגילה משפיעה רות לטובה
" האשה הבאה אל ביתך"אלא ' נערה מואביה'ת כשאין רואים ברו, והלאומיים מתחיה ומתרעננת

אלא , אנשי בית לחם אינם מסתגרים עתה איש איש בנחלתו הפרטית. נעמי' כלת'או , )יד, ד(
והם מעבירים הלאה את המורשת הרוחנית , יש כבוד לזקנים היושבים בשער: מתייחסים לכלל

ואת , מהות האומהילאה אאת רחל ו' זוכרים'לפתע : לחוליה חדשה בשלשלת הדורות הארוכה
השמחות ' שכנות' אלא ,גם נשות בית לחם אינן עוד נשים אנונימיות ומנוכרות. תמר אם השבט

, נמצא שבהכניסם את הזרה בחום ובאהבה לחיק המשפחה המורחבת. שמחת אמת עם נעמי
 .נמצאו אנשי בית לחם נשכרים יותר ממנה

 
 יונה בר מעוז
ך"המחלקה לתנ  

 
אך זאת כתוצאה של נישואים עם בת עם שנאסר עליו , גם הוא רואה בכך איבוד הזרע) רות רבה  ז(ל "  מדרש חז 7 

. ני היה שמופלוני אלמו: יהושע בן לוי אמר'  ר-"] פלוני אלמוני[ויאמר סורה שבה פה : "לבוא בקהל ישראל
ואני , ראשונים לא מתו אלא על ידי שנטלו אותה: אמר; אלם היה בדברי תורה: אמר] בר נחמן[שמואל ' ר

ולא היה יודע שכבר נתחדשה . אין אנא מערב פסולת בבני, לית אנא מערב זרעיתי, חס לי? הולך ליטול אותה
 . ולא מואבית -) שם" (מואבי",  ולא עמונית-) ד, ג"כ' דב" (עמוני: "ההלכה

גם ערפה פועלת מעבר לגבולות החובה ; על רקע השוואתה לערפה,      התנהגות רות היא יוצאת דופן מכל בחינה 8
שה אלמנה ללא ישכן נורמה חברתית היא שא, כאשר היא נשארת עם חמותה ואף מוכנה ללכת אתה אל ארצה

וכן , )יא, ח"ל' בר" ( אביך עד יגדל שלה בנישבי אלמנה בית: "ראה דברי יהודה לתמר; זרע שבה לבית אביה
ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם : "בהנחיות לבת כהן נאמר

ח , כי בפרק א, מדברי נעמי לכלותיה ברור שנורמה כזאת נוהגת גם במואב). יג, ב"כ' ויק" (אביה תאכל
 .  מותיהןית כלותיה חזרה לבתי אשולחת נעמי השכולה והערירית א

ומחרף נפשו להצילו , הזוכר תמיד כי לוט אחיו הוא, אותה תכונה היא למעשה ירושה לו מאבי אבותיו אברהם 10
כדי להזכיר לבעז להשתמש בירושה הרוחנית , אך צריך שיבוא צאצא של לוט. שנפרדו דרכיהםלאחר גם 
 .הזאת
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