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 קריאה במגילת רות מן הזווית הפמיניסטית
 

תכונת : כגון(מזוויות רבות ושונות , כמו גם לכל יצירה ספרותית, ניתן להתייחס למגילת רות
מעמד הגרים בישראל או שושלת בית , ובייחוד את רות, החסד המאפיינת את גיבורי המגילה

החלטה זו תשפיע בהכרח על . ן ההיבט הפמיניסטי במאמר זה בחרתי לעסוק במגילה מ1).דוד
הגם , לעומת אלה שבהם אבחר שלא לעסוק, בחירת החומרים הסיפוריים שאותם אבחר להאיר

כי הקריאה הפמיניסטית המוצגת כאן , מן הראוי להבהיר. שהם ראויים למחקר במסגרת אחרת
אלא , ות למגילת רותמן ההיבט הפמיניסטי להתייחס" הנכונה"אינה האפשרות הבלעדית ו

 . משקפת את הבחירה והעדפות של החתומה מטה
 

    

    מרכזיותן של נשים במגילהמרכזיותן של נשים במגילהמרכזיותן של נשים במגילהמרכזיותן של נשים במגילה
מדובר באחד משני : מגילת רות משכה את תשומת הלב של החקר הפמיניסטי מכמה סיבות

עובדה זו משקפת ו ,)השני הוא מגילת אסתר(הספרים היחידים במקרא שנקראים על שם אישה 
 –שתי נשים תופסות במגילה את קדמת הבמה , בכלל. רות גיבורת המגילהכמובן את היותה של 

ונשות בית לחם ) יד-ד, א( ערפה –לצדן אנו מוצאים גם דמויות משניות של נשים . רות ונעמי
בפעם , שינוי לרעה(המשקפות בדבריהן את השינוי שחל במצבה של נעמי , )יז-יד, ד; יט, א(

כמו כן .  ואף מעניקות שם לבן שנולד לרות ולבועז,)נייהושינוי לטובה בפעם הש, הראשונה
את הִאשה הבאה אל ' יתן ה: "אמהות האומה ומכוננותיה מוזכרות בדברי הזקנים והעם לבועז

 תמרתמרתמרתמרויהי ביתך כבית פרץ אשר ילדה ...  אשר בנו שתיהם את בית ישראל,,,,כרחל וכלאהכרחל וכלאהכרחל וכלאהכרחל וכלאהביתך 
 ).יב-יא, ד(" לך מן הנערה הזאת' ליהודה מן הזרע אשר יתן ה

 

המגילה פותחת . הפסוק הפותח את המגילה אינו מרמז על המקום המרכזי שיינתן בה לנשים
. שבניו ואישתו הם רק נספחים שלו, והרושם המתעורר הוא, "איש מבית לחם יהודה"בפעולת 

שהרי הסיפור מדווח על , אולם הציפייה שאלימלך יהיה גיבור המגילה מתבדה מיד בהמשך
שמא הם  -סותם את הגולל גם על ציפיות הקוראים , מחלון וכליון, מות שני הבנים).  ג,א(מותו 

נעמי ושתי : על הבמה הסיפורית נותרות שלוש נשים אלמנות ועריריות. יהיו גיבורי המגילה
  2.ערפה ורות, כלותיה

                                                           
 Edward L. Greenstein, “Reading Strategies and the Story of :הדגמה לטענה זו ראו אצל  1

Ruth”, in Alice Bach (ed.), Women in the Hebrew Bible, New York 1999, pp. 211-
231. 

 Phyllis Trible, “A Human Comedy: The   באשר לתהליך הציפיות המתעורר אצל הקוראים השוו 2
Book of Ruth”, in K.R.R. Gros Louis and J.S. Ackerman (eds.), Literary 
Interpretations of Biblical Narratives, vol. II, Nashville 1982, pp. 161-190, 314-317 

(162-164).  
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ף שתיהן מתכוונות להצטר: עד המחצית הראשונה של פסוק יד ניתן מעמד שווה לשתי הכלות
ומתעקשות , שתיהן בוכות למשמע הפצרתה שתשובנה לבית אמן; לנעמי השבה לבית לחם

, לאחר שהיא מציירת להן בצבעים קודרים את העתיד המחכה להן לצדהו ,להמשיך ללוות אותה
ותשק : "אולם מיד בהמשך נוצרת הבחנה בין שתיהן). איד, א(נושאות שתיהן את קולן ובוכות 

המגלה , חשוב להבין שערפה מתוארת כדמות חיובית). ביד, א" (בקה בהורות ד, ערפה לחמותה
אולם כאשר היא שומעת את קול ההיגיון בוקע מפי נעמי . נאמנות מעל לממוצע כלפי חמותה

מאירה באור , נורמטיבית של ערפה-על רקע דמותה החיובית. ושבה לבית אמה, היא נענית לו
 בניגוד למה שמחייב ההיגיון היא שומרת אמונים .ייחודית של רות-יקרות דמותה החיובית

 . לחמותה ומסרבת לעוזבה
 

    

    סולידריות בין שתי נשיםסולידריות בין שתי נשיםסולידריות בין שתי נשיםסולידריות בין שתי נשים
 –התנהגות זו של רות מביאה אותי לנושא המרכזי שמשך את תשומת הלב של החקר הפמיניסטי 

 מבהירה ,חד משמעיתבהצהרת נאמנות מרשימה ו. רות ונעמי, הקשר המיוחד שבין שתי הנשים
ובאשר , אל אשר תלכי אלך: "נעמי שכל ניסיונותיה להניא אותה מללכת עמה יהיו לשווארות ל

 כי ...לי' כה יעשה ה. ושם אקבר, באשר תמותי אמות. לֹהי-לֹהיך א-עמך עמי וא, תליני אלין
שאין לו בית , לינה היא שנתו של הנודד, כפי שמעיר זקוביץ). יז-טז, א" (המות יפריד ביני ובינך

שאין , דבריה הנחושים והקודרים של רות מלמדיםולכן ). יג ועוד, שופ יט; כב, לב' בר(משלו 
אולם אין בכך .  אלא מתכוננת נפשית לחיי מחסור וקושי,היא מצפה לחיי תענוגות לצד נעמי

  3.כדי להרתיע אותה מכוונתה להצטרף אל נעמי ולחלוק עמה בחיים הקשים המצפים להן
 

 לציון קקקק"""" דב דב דב דבהשימוש של המספר בשורש. ת לנעמי יש גם ביטוי לשונילייחוד שבקשר שבין רו
על כן יֲעָזב איש את : "כד, ב' בבררומז לנאמר ) יד,  א–"  בהדבקהדבקהדבקהדבקהורות ("יחסה של רות לנעמי 

כי אם אישה היא העוזבת את , אולם כאן לא גבר". והיו לבשר אחד,  באשתודבקדבקדבקדבקאביו ואמו ו
ולא לצורך קשר , בחמותה, כי אם באמו של בן זוגּה שנפטר, גודבקה לא בבן זו, אביה ואת אמה

 בבבב""""אהאהאהאההשימוש בשורש . נישואין ממוסד כי אם קשר של אחווה ונאמנות שבין אישה לאישה
אשר היא , כי כלתך אשר ֲאֵהַבֶתך ְיָלַדתּו "–בדברי נשות בית לחם לציון יחסה של רות לנעמי 

ב לתיאור "ה היחיד במקרא שבו משמש שורש אה הוא המקר–) טו, ד" (טובה לך משבעה בנים
 . יחס אהבה של אישה לאישה

 

בפעילותן , היא מצויה בתחילת ספר שמות. סולידריות בין נשים אינה מובנת מאליה במקרא
של פרעה להמית כל בן הנולד המסרבות לפקודתו הנפשעת , האמיצה של שתי המיילדות

שיתוף הפעולה של שלוש נשים להצלת התינוק משה ב; )כא-טו, א(והן מצילות אותם , לעבריות
שבה , כמו כן ניתן לה ביטוי בשירת דבורהו ;)י- א,ב' שמ(אחותו ובת של פרעה ,  של אמו–

אין ) פרק ד(אם כי במסגרת הפרוזה , )כז-כד, ה' שופ(אותה מהללת דבורה את יעל ומברכת 
מתקיים מפגש עלילתי בין שתי כאשר , במקרים אחרים במקרא. מפגש עלילתי בין שתי הנשים

; לאה ורחל;  שרה והגר:כגון, מרירות ותחרותיות, עוינות, הוא טעון רגשות של קנאה, נשים
 .חנה ופנינה

 

 4:כפי שמעירה אילנה פרדס, מגילת רות מציבה אם כן דגם אחר של יחסים בין שתי נשים
 

טת ביחסים דבקותה של רות בנעמי מבהירה שיריבות אינה בהכרח התכונה השל
כאן אמנם אין לפנינו . אפילו ביחסים מהסוג המועד לקונפליקט, בין נשים

היחסים שבין חמות , אך במונחים פסיכואנליטיים, יחסים שבין אשה לצרתה
גם כאשר נושא לו . האם היא הלא מושא האהבה הראשון של בנה. לכלה דומים

מבחינת הנשים . יתלא תמה הדרמה האדיפלית הראשונ" אובייקט חיצוני"הבן 
כתוצאה . שבסיפור פירוש הדבר הוא מצב עדין בו עליהן להתחלק בגבר אחד

שבנה , האם. מתוח עד כאב, כידוע, מכך עלול הקשר בין החמות והכלה להיות
עלולה בהחלט לחוש עוינות אל הִאשה הצעירה שתפסה את , אותה" זנח"

                                                           
 .61' עמ, 1990אביב -תל, )מקרא לישראל (רותרותרותרות,  יאיר זקוביץ3
 .82' עמ, 1996א "ת, תרגמה מאנגלית מיכל אלפון, הבריאה לפי חוההבריאה לפי חוההבריאה לפי חוההבריאה לפי חוה,  אילנה פרדס4
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 מעמדה אצל בעלה ואילו הכלה בתורה עלולה לנסות ולהבטיח את, מקומה
 .בניסיון לערער את השפעת הִאשה הקודמת

 
לבן (שאנו מכירים במקרא יחסים מתוחים בין חותנים לחתנים , פרדס ממשיכה ואומרת

,  יחסי תחרות–וניתן היה לתאר יחסים מקבילים בין חמות לכלה , )שאול ודוד; ויעקב
 – רות בחרה בדרך אחרת אולם מגילת. לפי הקונבנציה של המקרא עצמו, מתח ועוינות

 5.החמות היא מושא אהבה ולא מקור לעוינות
 

 

 בועז מתגלה חריגה ברורה מהקונבנציה המקראית שבה שתי נשים – רות –במשולש נעמי 
ובמובן מסוים  גם , פנינה וחנה, לאה ורחל(נלחמות על גבר אחד מתוך יחסים של מתח ועוינות 

ומדריכה את כלתה כיצד לנהוג עם , קשר שבין רות לבועזנעמי היא זו היוזמת את ה). שרה והגר
כפי , היא עושה זאת משום שטובתה של רות עומדת לנגד עיניה). ד-ב, ג(בועז בלילה בגורן 

רות נענית ). א, ג" (הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך, בתי: "שהיא מבהירה בפתח דבריה
, "להקים את שם המת"ה לא רק משום שהנישואים עם בועז מאפשרים ל, בשלמות לחמותה

לפרוש את "בועז הוא המועמד האידיאלי . אלא גם את שימור הקשר שבינה ובין נעמי, מחלון
 6.בשל היותו גואל וקרוב משפחה של נעמי, לא רק עליה כי אם גם על חמותה" כנפיו

 

ה שמתארת המגיל" הורות המשותפת"שיתוף הפעולה שבין שתי הנשים בא לידי ביטוי גם ב
אך נעמי היא זו השמה אותו בחיקה , עובד הוא בנם הביולוגי של בועז ורות. לקראת סופה

נראה כי כדי ). יז, ד" (ֻילד בן לנעמי"ונשות בית לחם אף מצהירות , )טז, ד(ומשמשת לו כאומנת 
אינה מעניקה לרך , נעמי ורות, לא לפגום ברושם ההורות המשותפת אף אחת משתי הנשים

 7.אלא השכנות הן המעניקות לו את שמו, והנולד את שמ
 

    הקבלה בין רות ובין אברהםהקבלה בין רות ובין אברהםהקבלה בין רות ובין אברהםהקבלה בין רות ובין אברהם
,  דתיים-דבקותה של רות בנעמי ונכונותה להשליך מאחורי גווה את כל קשריה הקודמים 

שבחי רות בפי בועז . אברהם,  מעמידה הקבלה בינה ובין אבי האומה–לאומיים ומשפחתיים 
  8:ת כאחדמאששים את ההקבלה מבחינה תכנית ולשוני

 
    

    

    ))))יאיאיאיא, , , , רות ברות ברות ברות ב ( ( ( (שבח רות בפי בועזשבח רות בפי בועזשבח רות בפי בועזשבח רות בפי בועז        )))) א א א א,,,,יביביביב' ' ' ' ברברברבר ( ( ( (לאברהםלאברהםלאברהםלאברהם' ' ' ' צו הצו הצו הצו ה
 

 

 ותעזבי אביך ואמך     לך לך
 וארץ     מארצך

 מולדתך    וממולדתך
 ומבית אביך

 עם אשר לא ידעת אל ותלכי   אשר אראךאל הארץ 
  

ו מתוך היענות לצו אברהם ניתק מעבר: לצד הדמיון הלשוני והתכני קיים כמובן שוני עקרוני
הבטיח לאברהם עתיד מזהיר '  ה9;ואילו רות עשתה זאת מתוך היענות לצו לבּה, אלוקי מפורש

בעוד שנעמי הזהירה את רות מפני עתיד קודר שיהיה מנת חלקה אם תתלווה , אם ימלא את הצו
ים ואילו את רות יש לראות כגדולת האוהב, באברהם אנו רואים את גדול המאמינים. אליה

 .והנאמנים

                                                           
 . שם 5
 .83' עמ, שם  6
 .84' עמ, שם  7
 .76' עמ, ) לעיל3הערה (קוביץ ז, למשל, ראו  8
 .שם,  זקוביץ 9
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    ובייחוד כתמרובייחוד כתמרובייחוד כתמרובייחוד כתמר, , , , """"כרחל וכלאהכרחל וכלאהכרחל וכלאהכרחל וכלאה""""

 אשר בנו שתיהם את ,,,,וכלאהוכלאהוכלאהוכלאה כרחלכרחלכרחלכרחלאת הִאשה הבאה אל ביתך ' יתן ה"ברכת הזקנים והעם לבועז 
לך מן הנערה '  ליהודה מן הזרע אשר יתן התמרתמרתמרתמרויהי ביתך כבית פרץ אשר ילדה ... בית ישראל

 ובין דמויות נשיות מספר בראשית) עמיובמובלע נ(מעמידה הקבלות בין רות , )יב-יא, ד" (הזאת
 
 . תמר-ואם שבט יהודה ,  רחל ולאה– אמהות האומה – 
 

כדי להדגיש את , בעוד שאבות האומה מוזכרים פעמים רבות אף מחוץ לספר בראשית
 מן  זוהי הפעם היחידה בה מעלה המקרא את זכר האמהות  "10,ההמשכיות של הברכה האלוקית

 11".בית ישראל בהווה' בניית'העבר כדי להציג מודל ל
 

להים כאפרים -ישמך א': כ, מח' סיגול נשי של ברכת בני יוסף בבר"תחילתה של הברכה היא 
תבנה את בית בועז ,  האישה האחת- אולם נראה כי יש זרות מסוימת בברכה שרות 12".'וכמנשה

גיש כי את מה טעם מוצאת המגילה להד. את בית ישראל,  רחל ולאה–כפי שבנו שתי נשים 
 ?ומה הקשר שבין טענה זו למקרה רות, בניית בית ישראל יש לייחס לשתי האמהות

 

כפי שרחל ולאה בנו :  אם נפרש את הברכה ככוללת במובלע את נעמי,נראה לי שהזרות תיפתר
 יש בברכה זו תיקון ,כךלבנוסף . כך רות ונעמי יבנו שתיהן את בית בועז, שתיהן את בית ישראל

הברכה . ניםיהיו מתוחים ואף עוי, כפי שכבר הוזכר, שיחסיהן, בראשית על רחל ולאהלסיפור מ
של " שכתוב אידילי"אותו מכנה פרדס , כאן יוצרת הרמוניה ושיתוף פעולה בין שתי האחיות

 13.הסיפור מבראשית
 

'  ליהודה מן הזרע אשר יתן התמרתמרתמרתמרויהי ביתך כבית פרץ אשר ילדה "המשך ברכת הזקנים והעם 
 14).לח' בר(כלת יהודה ,  מחזק את האנלוגיה שבונה הסיפור בין רות לתמר" מן הנערה הזאתלך

; שתיהן נשים נוכריות שנישאו לישראלי: הנסיבות האישיות של שתי הנשים דומות להפליא
 נוצרת בעיה של המשכיות ,ומשום שלא נולדו להן ילדים מאישן שמת, שתיהן מתאלמנות

 תמר לא ניתנה לשלה –צאות עצמן במצב ללא תקווה להיבנות שתי האלמנות מו; המשפחה
 אונן במקרה של –אצל שתיהן יש גואלים שאמורים לגאול אך אינם גואלים ; ולרות אין יבם

אולם בסופו של דבר זוכות ; במקרה של רות, המסרב לגאול" פלוני אלמוני"והגואל ה, תמר
י חמיה ורות זוכה "תמר זוכה לייבום ע –השתיים לייבום ולגאולה שלא לפי החוק המקראי 

שתיהן מתגברות על בעיית המשך המשפחה ; י קרוב משפחה של אישּה שנפטר"לגאולה ע
 . שתיהן בנו את בית דוד-ולבסוף ; באמצעות פיתוי הגבר שיהפוך לגואלן

 
 

ובכך הם נותנים , בברכתם מתייחסים הזקנים והעם אל תמר כאל דמות מופתית הראויה לחיקוי
צעד שהיה כרוך במרמה ובפיתוי , הכשר לצעד החריג שעשתה תמר כדי לבנות את בית יהודה

בלא שיתכוונו לכך מקופל בדבריהם גם הכשר . מעשה שאותו הכירו בוודאי היטב, יהודה
לא , שלפי ההיגיון הפנימי של הסיפור,   מעשה-למעשה הפיתוי של רות את בועז בגורן 

ובזכות המעשה החריג , ג שעשתה תמר היא בנתה את בית יהודהבזכות המעשה החרי. הוהכירו
 . שמוצאו משבט יהודה, שעשתה רות היא בנתה את בית דוד המלך

 
 ר יעל שמש"ד

 ך והמכון לחקר האישה ביהדות"המחלקה לתנ
                                                           

 .כו, לג' יר; כג, ב יג"מל; לו, א יח"מל; י,ו ' דב; טו; ו, ג' שמ, למשל,  ראו 10
 .79' עמ, ) לעיל4הערה (פרדס   11
 .110' עמ, וראו גם שם. 9' עמ, ) לעיל3הערה ( זקוביץ  12

רבי "ה "ד, פתיחתות כד (מדרש איכה רבהמדרש איכה רבהמדרש איכה רבהמדרש איכה רבה את מביאה גם) 91-90(פרדס . 79' עמ, ) לעיל4הערה ( פרדס 13 
לפי המדרש רחל מסרה . כדוגמה מרחיקת לכת לשכתוב אידילי של סיפור רחל ולאה בספר בראשית, ")יוחנן

ואף הסתתרה בליל הכלולות מתחת , ללאה את הסימנים שקבעה עם יעקב כדי למנוע את החלפתה באחותה
רחל הקריבה עצמה כדי למנוע בושה גדולה , כלומר. ן במרמהכדי שלא יבחי, וענתה ליעקב בקולה, למיטה
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