
ְפִריד ּבֵין טוֹב לְָרע ּמַ ּבְלִּבִי ׁשֶ ּקִיק ׁשֶ ַהּפַס ַהּדַ
הדמויות ההפוכות של רות וערפה ומבט דרך זה על לימוד תורה

◆

סיגל שטיינברג

רות וערפה, שתי דמויות ראשיות בתחילת המגילה. שתיהן על אם הדרך נאלצות לעשות בחירה קשה, כל אחת בוחרת אחרת. לאורך 
הלימוד, השאלה המרכזית שאני שמה על פני השטח היא - איך הבינו לאורך הדורות את הבחירה הראשונית שלהן?

בחיים שלנו, כל הזמן אנחנו בוחרות ובוחרים. לפעמים הבחירה ברורה, בין טוב לרע. לפעמים זה פס דקיק, לא בהיר. לפעמים אנחנו 
שומעים את עצמנו בקול בהיר וברור, לפעמים זה דווקא קול חיצוני. האם היה שלב שבו הייתם מאוד קרובים לבחור אחרת? 

בחלק השני של הלימוד, אני משתמשת בסיפור כמשל. לימוד התורה, האם יש בו בחירה? האם יש מצבים בהם הפס הדקיק בין טוב 
לרע- נעלם?

חג שבועות שמח,

סיגל

 

ָחָלל   לֹא ֲאַרֵחף ּבֶ

ַחת ֶרֶסן  ּלַ  ְמׁשֻ

ן ִיְבַלע ָעָנן  ּפֶ

י  ִלּבִ ּבְ יק ׁשֶ ּקִ ס ַהּדַ  ֶאת ַהּפַ

ין טֹוב ְלָרע  ְפִריד ּבֵ ּמַ  ׁשֶ

 ֵאין ִלי ִקיּוּם  

ָרִקים ְוַהּקֹולֹות ִלי ַהּבְ  ּבְ

ִסיַני. י ּבְ ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ

שירי זלדה, תל אביב תשמ"ה, עמ' 215

◆  ◆  ◆

הנחיות לחלק א':

למה היה צריך את דמותה של ערפה במגילה? מה תפקידה בתנ"ך, ומה עושה ביאליק עם הדמות שלה, בהמשך לחז"ל? 	

 

רות פרק א

ֶ֨לְך ִא֜יׁש  ָאֶ֑רץ ַוּיֵ ְֹפִט֔ים ַוְיִה֥י ָרָע֖ב ּבָ ֹפ֣ט ַהׁשּ יֵמי֙ ׁשְ ַוְיִה֗י ּבִ

ֵנ֥י  ּתֹ֖ו ּוׁשְ ֵד֣י מֹוָא֔ב הּ֥וא ְוִאׁשְ ׂשְ ֧ית ֶלֶ֣חם ְיהּוָד֗ה ָלגּור֙ ּבִ ִמּבֵ

ֵנֽי־ ֥ם ׁשְ ּתֹ֨ו ָנֳעִמ֜י ְוׁשֵ ם֩ ִאׁשְ ֣ם ָהִא֣יׁש ֱא ִֽליֶמֶ֡לְך ְוׁשֵ ָבָנֽיו׃ ְוׁשֵ

בֹ֥אּו  ֥ית ֶלֶ֖חם ְיהּוָד֑ה ַוּיָ ָבָנ֣יו ׀ ַמְחלֹ֤ון ְוִכְליֹון֙ ֶאְפָרִת֔ים ִמּבֵ

ֵא֥ר  ָ ׁשּ ָ֥מת ֱאִליֶמֶ֖לְך ִא֣יׁש ָנֳעִמ֑י ַוּתִ ֽם׃ ַוּיָ ְֽהיּו־ׁשָ ֵדי־מֹוָא֖ב ַוּיִ ׂשְ

֤ם ָהַֽאַחת֙  ים֙ ֹמֲֽאִבּיֹ֔ות ׁשֵ אּ֣ו ָלֶה֗ם ָנׁשִ ׂשְ ֵנ֥י ָבֶנֽיָה: ַוּיִ ִה֖יא ּוׁשְ

מּ֥ותּו  ִנֽים׃ ַוּיָ ר ׁשָ ֶעׂ֥שֶ ֖ם ּכְ בּו ׁשָ ׁ֥שְ ִנ֖ית רּ֑ות ַוּיֵ ֵ ֥ם ַהׁשּ ֔ה ְוׁשֵ ָעְרּפָ

ֵנ֥י ְיָלֶד֖יָה  ְ ֔ה ִמׁשּ ָ ֵאר֙ ָהִֽאׁשּ ָ ׁשּ ֵניֶה֖ם ַמְחלֹ֣ון ְוִכְליֹ֑ון ַוּתִ ַגם־ׁשְ

בית פרת
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֤י  ֵד֣י מֹוָא֑ב ּכִ ְ ב ִמׂשּ ׁ֖שָ ָ֤קם ִהיא֙ ְוַכּלֶֹת֔יָה ַוּתָ ּֽה׃ ַוּתָ ּוֵמִאיׁשָ

ֽי־ָפַק֤ד ְיהָוה֙ ֶאת־ַעּמֹ֔ו ָלֵת֥ת ָלֶה֖ם  ֵד֣ה מֹוָא֔ב ּכִ ׂשְ ְֽמָעה֙ ּבִ ׁשָ

֥י ַכּלֶֹת֖יָה  ּתֵ ה ּוׁשְ ּ֔מָ ֣ר ָהְיָתה־ׁשָ קֹום֙ ֲאׁשֶ ֵצ֗א ִמן־ַהּמָ ָלֶֽחם׃ ַוּתֵ

ֶ֔רְך ָלׁשּ֖וב ֶאל־ֶאֶ֥רץ ְיהּוָדֽה׃ ַוּתֹ֤אֶמר ָנֳעִמי֙  ַלְ֣כָנה ַבּדֶ ּ֑ה ַוּתֵ ִעּמָ

ּ֑ה יעשה  ֖ה ְלֵב֣ית ִאּמָ ָ ְֹ֔בָנה ִאׁשּ ֣י ַכּלֶֹת֔יָה ֵלְ֣כָנה ׁשּ ּתֵ ִלׁשְ

ִת֖ים  יֶת֛ם ִעם־ַהּמֵ ֧ר ֲעׂשִ ֲאׁשֶ ֶכם֙ ֶחֶ֔סד ּכַ ]ַיַ֣עׂש[ ְיהָו֤ה ִעּמָ

ּ֑ה  ֣ית ִאיׁשָ ֖ה ּבֵ ָ ֤ן ְיהָוה֙ ָלֶכ֔ם ּוְמֶצ֣אןָ ְמנּוָח֔ה ִאׁשּ ִדֽי׃ ִיּתֵ ְוִעּמָ

ּ֑ה  ֽיָנה׃ ַוּתֹאַמְ֖רָנה־ּלָ ְבּכֶ ֥אָנה קֹוָל֖ן ַוּתִ ֶ ׂשּ ֣ק ָלֶה֔ן ַוּתִ ַ ׁשּ ַוּתִ

ה  ְֽך׃  ַוּתֹ֤אֶמר ָנֳעִמי֙ ׁשְֹ֣בָנה ְבֹנַת֔י ָלּ֥מָ ְ֥ך ָנׁשּ֖וב ְלַעּמֵ י־ִאּתָ ּכִ

ֽים׃  ֵֽמַע֔י ְוָהיּ֥ו ָלֶכ֖ם ַלֲאָנׁשִ ֑י ַהֽעֹֽוד־ִל֤י ָבִנים֙ ּבְ ֵתַלְ֖כָנה ִעּמִ

י֙ ֶיׁש־ ֤י ָאַמְ֙רּתִ י ִמְהיֹ֣ות ְלִא֑יׁש ּכִ ֥י ָזַקְ֖נּתִ ׁשְֹ֤בָנה ְבֹנַתי֙ ֵלְ֔כןָ ּכִ

י ָבִנֽים׃ ֲהָלֵה֣ן  ְ֙יָלה֙ ְלִא֔יׁש ְוַג֖ם ָיַלְ֥דּתִ ֣ם ָהִי֤יִתי ַהּלַ ִל֣י ִתְקָו֔ה ּגַ

֖י ֱהיֹ֣ות  ָֽעֵגָ֔נה ְלִבְלּתִ ֔לּו ֲהָלֵהן֙ ּתֵ ֣ר ִיְגּדָ ְ֗רָנה ַע֚ד ֲאׁשֶ ּבֵ ׂשַ ׀ ּתְ

ֽי־ָיְצָא֥ה ִב֖י ַיד־ ֔ם ּכִ ֽי־ַמר־ִל֤י ְמֹאד֙ ִמּכֶ ֹנַת֗י ּכִ ְלִא֑יׁש ַא֣ל ּבְ

ה֙ ַלֲחמֹוָתּ֔ה  ֤ק ָעְרּפָ ַ ׁשּ ֖יָנה עֹ֑וד ַוּתִ ְבּכֶ ָ֣נה קֹוָל֔ן ַוּתִ ֶ ׂשּ ְיהָוֽה׃ ַוּתִ

ּֽה׃ ְ֥בָקה ּבָ ְורּ֖ות ּדָ

◆  ◆  ◆

 

מדרש רות רבה )ט׳(

שם האחת ערפה שהפכה עורף לחמותה ושם השנית 

רות שראתה בדברי חמותה.

ר' ביבי בשם ר' ראובן אמר רות וערפה בנותיו של 

עגלון היו שנאמר..."ואהוד בא אליו וגו' ויאמר אהוד 

דבר אלהים לי אליך ויקם מעל הכסא" אמר לו הקב"ה 

אתה עמדת מכסאך לכבודי חייך הריני מעמיד ממך בן 

יושב על כסא ה'.

◆  ◆  ◆

 
שמואל ב' כ"א

ִוד  ֶרד ּדָ ָרֵאל; ַוּיֵ ים, ֶאת-ִיׂשְ ּתִ ִלׁשְ ִהי-עֹוד ִמְלָחָמה ַלּפְ טו ַוּתְ

ִוד. טז וישבו  ַעף ּדָ ים--ַוּיָ ּתִ ִלׁשְ ֲחמּו ֶאת-ּפְ ּלָ ַוֲעָבָדיו ִעּמֹו, ַוּיִ

לֹׁש  ַקל ֵקינֹו ׁשְ יִליֵדי ָהָרָפה, ּוִמׁשְ ר ּבִ ֹנב ֲאׁשֶ י( ּבְ ּבִ )ְוִיׁשְ

ה; ַוּיֹאֶמר, ְלַהּכֹות  ת, ְוהּוא, ָחגּור ֲחָדׁשָ ַקל ְנֹחׁשֶ ֵמאֹות ִמׁשְ

ְך ֶאת- ן-ְצרּוָיה, ַוּיַ י ּבֶ ֲעָזר-לֹו ֲאִביׁשַ ִוד.  יז ַוּיַ ֶאת-ּדָ

י-ָדִוד לֹו ֵלאֹמר, לֹא- עּו ַאְנׁשֵ ּבְ י ַוְיִמֵתהּו; ָאז ִנׁשְ ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ

ָרֵאל. ה, ֶאת-ֵנר ִיׂשְ ְלָחָמה, ְולֹא ְתַכּבֶ נּו ַלּמִ ֵתֵצא עֹוד ִאּתָ

גֹוב, ִעם- ְלָחָמה ּבְ ִהי-עֹוד ַהּמִ יח ַוְיִהי, ַאֲחֵרי-ֵכן, ַוּתְ

יִלֵדי  ר ּבִ ִתי, ֶאת-ַסף, ֲאׁשֶ ַכי ַהֻחׁשָ ה, ִסּבְ ים; ָאז ִהּכָ ּתִ ִלׁשְ ּפְ

ְך  ים; ַוּיַ ּתִ ִלׁשְ גֹוב, ִעם-ּפְ ְלָחָמה ּבְ ִהי-עֹוד ַהּמִ ָהָרָפה. יט ַוּתְ

י,  ּתִ ְלָית ַהּגִ ְחִמי, ֵאת ּגָ ית ַהּלַ ן-ַיְעֵרי ֹאְרִגים ּבֵ ֶאְלָחָנן ּבֶ

ַגת;  ִהי-עֹוד ִמְלָחָמה, ּבְ ְמנֹור ֹאְרִגים. כ ַוּתְ ְוֵעץ ֲחִניתֹו, ּכִ

ֹעת ַרְגָליו  ֹעת ָיָדיו ְוֶאְצּבְ ַוְיִהי ִאיׁש מדין )ָמדֹון(, ְוֶאְצּבְ

ד ְלָהָרָפה.   ר, ְוַגם-הּוא, ֻיּלַ ע ִמְסּפָ ִרים ְוַאְרּבַ ׁש ֶעׂשְ ׁש ָוׁשֵ ׁשֵ

ן-שמעי  הּו, ְיהֹוָנָתן, ּבֶ ּכֵ ָרֵאל; ַוּיַ כא ַוְיָחֵרף, ֶאת-ִיׂשְ

דּו ְלָהָרָפה,  ה ֻיּלְ ַעת ֵאּלֶ ְמָעה(, ֲאִחי ָדִוד.  כבֶאת-ַאְרּבַ )ׁשִ

ִוד, ּוְבַיד ֲעָבָדיו.  לּו ְבַיד-ּדָ ּפְ ַגת; ַוּיִ ּבְ

◆  ◆  ◆

 

תלמוד בבלי, סוטה, מ"ב:

כתיב הרפה וכתיב ערפה רב ושמואל חד אמר הרפה שמה ולמה נקרא שמה ערפה...

◆  ◆  ◆

 

מדרש רות רבה, כ 

אמר רבי יצחק: כל אותו הלילה שפרשה ערפה 

מחמותה נתערבו בה ערות גוים של מאה בני אדם 

הה"ד והוא מדבר עמם וגו' ממערכות פלשתים 

ממערות כתיב ממאה ערלות גוים שנתערו בה כל 

הלילה. ר' תנחומא אמר אף כלב אחד דכתיב )שם( 

ויאמר הפלשתי אל דוד הכלב אנכי:

◆  ◆  ◆
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משנה כתובות פרק ז', ו'

ואלו יוצאות שלא בכתובה: העוברת על דת משה ויהודית... ואיזוהי "דת יהודית"? יוצאה וראשה פרוע, וטווה בשוק, ומדברת עם 

כל אדם.

◆  ◆  ◆

 

ת רוּת( ִגּלַ ה. ח"נ ביאליק )ּתֹוֶסֶפתִלְמִ ת ָעְרּפָ ְמִגּלַ

א

נֹות  נֹות ָאב ֶאָחד ָהיוּ, ּבְ ה ְורוּת ַהּמֹוֲאִביֹות ֲאָחיֹות ּבְ ָעְרּפָ

יֶהן ְנָערֹות ְיֵפהִפיֹּות ְוֶנְחָמדֹות  ּתֵ ֶעְגלֹון ֶמֶלך מֹוָאב, וְּשׁ

ה הֹוֵלָלה  ִהי ָעְרּפָ ְקָעה ְוֲעָרָבה; ַוּתְ ְלַמְרֶאה, ּבנֹות ּבִ

ה, ְורוּת ָהְיָתה  ִבְכָרה ַקּלָ ת-ֶנֶפׁש ֵמעֹוָדּה ּכְ ְוסֹוֶרֶרת ְוִעזִּ

ֶדה. ַאיֶֶּלת ַהּשָׂ ה וְּצנוָּעה ַוֲחֵרָדה ּכְ ּמָ ּתַ

ַמן-ַמְפֶרֶקת  ָשׂר וּׁשְ ִריא וְּכַבד-ּבָ ב ִאיׁש ּבָ ְוֶעְגלֹון ֶמֶלך מֹוּאָ

בֹות  ַמנֵּי ָאֶרץ, ִעשְׂ ׁשְ ּמִ בֹו ּבְ י ָהָיה מֹוָשׁ ן,  ּכִ ָשׁ ְכתֹוא ַהּבָ

רֹוָתיו ֵאין ֵקֶצה.   ּתְ קֹוַמת ִאיש וְּלַעְשׁ ַעְרבֹוָתיו ָגְבהוּ ּכְ

ְמָחה וְּבטוּב ֵלָבב, ַויֲַּערֹף לֹו  ַויֲַּעבֹוד ֶאת ּכמֹוׁש ֱאלָֹהיו ּבשִׂ

ֵכָניו  ָרֵאל ְשׁ נֵי-ִישְׂ ד ָידֹו ַעל ּבְ ְבַחר ֵאיָליו ְוַעּתוָּדיו, ַויְַּכּבֵ ִמּמִ

ֲעֵריֶהם; וְּבָכל-זֹאת ָיֵרא  ְבֵסֶתר ִלּבֹו ַגם  ָכל-ׁשַ ַצר ָלֶהם ּבְ ַויְּ

י ָאַמר: ִמי יֹוֵדַע,  מֹו, ּכִ בֹוד ִלׁשְ ן ּכָ ּתֵ ָרֵאל ַויִּ ֶאת-ֱאלֵֹהי  ִישְׂ

ם ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים ֱאלִֹהים ְוָידֹו ְגדֹוָלה ַוֲחָזָקה. אוַּלי ּגַ

יהוָּדה, וְּבמֹוָאב ָהָיה ָלֶחם.   ַוְיִהי ַביִָּמים ָהֵהם, ַוְיִהי ָרָעב ּבִ

מֹו ֱאִליֶמֶלך,  ית-ֶלֶחם ְיהוָּדה ִאיׁש ֶאְפָרִתי, וְּשׁ ַויָּבֹא ִמּבֵ

נֵי ָבָניו  ִדיָבה ָנֳעִמי וְּשׁ ּתֹו ַהּנְ שֵׂדה מֹוָאב, הוּא ְוִאְשׁ ָלגוּר ּבִ

ים ַמְחלֹון ְוִכְליֹון.  ַויְַּחמֹל ֶעְגלֹון על ָהֶאְפָרִתים ְולֹא  ָהַרּכִ

ְקֵצה ַנֲחָלתֹו,  ֵהַרע ָלֶהם, ְוַגם ָמקֹום ָלגוּר ָנַתן ָלֶהם ּבִ

שֵׂדה מֹוָאב. ַויָּגוּרוּ ּבִ

ה  ֵאר ָהִאּשׁ ָ ּשׁ ֶאֶרץ ְמגוָּריו, ַוּתִ ַוָיָמת ֱאִליֶמֶלך ִאיׁש ָנֳעִמי ּבְ

נֵי ָבנֶיָה ְבכֶֹבד ֶאְבָלם ִויגֹוָנם ַעל ַאְדַמת ֵנָכר. ַויְַּרא  וּׁשְ

י טֹוִבים ֵהם,  ים ְוָהֲעֻנִגים ּכִ נֵי ָהֶאְפָרִתי ָהַרּכִ ֶעְגלֹון ֶאת ּבְ

ם ֵהיִטיב  ים, ְוַגם ְלִאּמָ י ְבנֹוָתיו ְלָנִשׁ ּתֵ ן ָלָהם ָאת-ְשׁ ַויּּתֵ

ְבקֹו ְבֶזַרע ְיָי. ַמח ַעל ּדָ ֲעבוָּרם, ַויֵּשְׂ ּבַ

ֵתי ָהֲאָחיֹות  ֶבק טֹוב, ַוִיְמַנע ִמּשְׁ ַאְך ֱאלִֹהים לֹא ָאַמר ַלּדֶ

ְבָנה  ַהְנָערֹות ָנְכִריֹות ַוֲעגוּמֹות-ֶנֶפׁש  ַשׁ ִרי ָבֶטן.  ַוּתֵ ּפְ

שֹׂון.   ֶאֶפס שָׂ ֵבית ֲחמֹוָתן ָהַאְלָמָנה, ַוִיְכלוּ ְיֵמיֶהן ּבְ ּבְ

יֶהם ַאֲחֵרי  ם ֵהם לֹא ִהְתַנֲחמוּ ִבְנׁשֵ וַּמְחלֹון ְוִכְליֹון ּגַ

נֵי ְפָרִחים  ְשׁ ְהיוּ ָכל-ַהיִָּמים ּכִ ה, ַויִּ ֲאִביֶהם, ְולֹא ָיְדעוּ ֶחְמּדָ

ַחְרבֹונֵי ַקִיץ, ִפים ּבְ ִמְתַעּלְ

ֵרם  ְקּבְ י, ַוּתִ ָיגֹון ֲחִריׁשִ נֵיֶהם ּבְ ִנים ֵמתוּ ׁשְ ץ ֶעֶשׂר ׁשָ וִּמּקֵ

ה.   ה ְוֶאָחד ִמזֶּ ּשֶׂדה ַעל-ַיד ֶקֶבר ֲאִביֶהם, ֶאָחד ִמזֶּ ם ּבַ ִאּמָ

ד עֹוד ֶאת-ָידֹו ַעל  ֶשר, ַויְַּכּבֵ ק ַהּקֶ י ִנּתַ ַויְַּרא  ֶעְגלֹון ּכִ

ָרא,  ן-ּגֵ ִישָׂרֵאל ַויַָּצר ָלֶהם ְמאֹד, ַוְיִמיֵתהוּ ְייָ ּבָיד ֵאהוּד ּבֶ

יִָּמים ָהֵהם. ַפט ֶאת-ִישָׂרֵאל ּבַ ֲאֶשר ׁשָ

נֵי ְיָלֶדיָה, ַוּתֹאַמר: "ִמי-ִלי  ּה וִּמׁשְ ֲאָרה ֵמִאיָשׁ וָנֳעִמי ִנׁשְ

י ָפַקד ְיָי ֶאת-ַעּמֹו  עֹוד ּפֹה וַּמה-ִלי פֹה?" ַוְיִהי ְבָשְמָעּה ּכִ

ֵצא ִמְשֵׂדה מֹוָאב ָלשוּב ַאְרָצה  ָקם ַוּתֵ ָלֵתת ָלֶהם ָלֶחם, ַוּתָ

י ָנַגע ְיָי  ְיהוַּדה.  ְולֹא ָאְבָתה רוּת ָלשוּב ֵמַאֲחֵרי ֲחמֹוָתה, ּכִ

ּה ְוֶאת  ה ְוֶאת-ַאְרָצּה, ְוֶאת-מֹוַלְדּתָ ֲעזֹב ֶאת-ַעּמָ ּה; ַוּתַ ִלּבָ ּבְ

ה ִשְלָחה  ֵלְך ִעם ֲחמֹוָתה ַאְרָצה ְיהוַּדה, ְוָעְרּפָ ֱאלֶֹהיָה, ַוּתֵ

ית  ּשב  ֶאל ּבֵ ק ָלּה, ַוּתָ ּשׁ ֶדה ַוּתִ בוּל ַהשָׂ ֶאת ֲחמֹוָתה ַעד ּגְ

ּה ּכְנעוֶּריָה. ִאּמָ

י  ּתִ ִלְשׁ י ַעל ִּשֵׂדה מֹוָאב, ְוַהּפְ ּתִ ִלְשׁ ַוְיִהי ַהיֹּום ַויֲַּעבֹר ּפְ

ִאיׁש ִמדֹות ְוֶגֶבר ֲחָלַצִים, ִמיִליֵדי ָהָרָפה, ְוהוּא ָלבוּׁש 

לֹו  ף ֶרֶגל ְוַעד ָקְדקֹד, ּכֻ ק וְּכֵלי ָמֶות ִמּכַ ים ְוָתפוּשׂ ֶנׁשֶ ַמּדִ

י ִגּבֹור ִמְלָחָמה הוּא.  ַויַָּסר ָהֲעָנק ֶאל  ת, ּכִ ַבְרֶזל וְּנחֶֹשׁ

ְבהֹו  ֶרא ֶאת-ּכֹחֹו ְוֶאת-ּגָ ם ָלְיָלה.  ַוּתֵ ה ַויֶָּלן ׁשָ ית ָעְרּפָ ּבֵ

ֶלְך ַאֲחֵרי ְמַאֲהָבּה  ֶמד-לֹו, ַוּתֵ ּצָ קֹו ַוּתִ יו ְוִנׁשְ ְוֶאת-ֲהַדר ַמּדָ

ָלב ַאֲחֵרי  ר ֵיֵלְך ַהּכֶ ֲאׁשֶ ה ִעירֹו ּכַ י ִגּתָ ּתִ ִלְשׁ ֶהָעֵרל ַהּפְ

ֲאדֹונָיו.

ב

ב  ׁשֶ ָרֵאל ַוּתֵ ְנֵפי ֱאלֵֹהי-ִישְׂ ַחת ּכַ ָאה ַלֲחסֹות ּתַ ְורוּת ּבָ

ט  ֵבית-ֶלֶחם ְיהוָּדה, וְּבָעְניּה ָיְצָאה ְלַלּקֵ ֶאת-ֲחמֹוָתה ּבְ

ּה ְוֶנֶפׁש ֲחמֹוָתה.   ְחִמי, ְלַהֲחיֹות  ַנְפׁשָ ית-ַהּלַ ֵדה ּבַֹעז ּבֵ שְׂ ּבִ

ַחת  ּפַ ׁשְ ֶבר-ֲחֻמדֹות וְּנִדיב-ָעם, ִמּמִ וּבַֹעז ִאיׁש ַנֲחָלה ָוהֹון, ּגֶ

ֱאִליֶמֶלך וּמֹוָדע ְלָנֳעִמי.   ַויְַּרא ֶאת-ַהּנֲַעָרה ְבַלְקָטה 

יתֹו  ָרֶכיָה ְוֶאת-טַֹהר רוָּחּה ַויְִּביֶאָה ֶאל ּבֵ ר ֶאת-ּתֹם ּדְ ַויַּּכֵ

ְקָרא  ה; ְוִלְתקוַּפת ַהיִָּמים ָיְלָדה לֹו ֵבן, ַוּתִ ָקֶחּנָה לֹו ְלִאׁשָ ַויִּ

ֶזַרע ַעם ָקדֹוׁש ְוָטהֹור ַעד  ק רוּת ּבְ ְדּבַ מֹו עֹוֵבד.  ַוּתִ ׁשְ

ע ָיִמים  ּבַ שְׂ ְזַקן רוּת ַוּתִ ת רוּת. ַוּתִ ְמִגּלַ תוּב ּבִ ּכָ עֹוָלם, ּכַ

רַֹע ְצָדָקה  ָנה ְוַרֲעַנָנה, ְוָיֶדיָה לֹא ָיְגעוּ ִמזְּ ְוִהיא עֹוֶדּנָה ְדׁשֵ
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ֶרא ְבנֵי-ָבִנים וְּבנֵי  ל-ְסִביבֹוֶתיָה.   ַוּתֵ ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ַעל ּכָ

ּבֹוֵרי-חִֹיל ְוִיְרֵאי-ֱאלִֹהים.   ם ּגִ ּלָ ִשים ְלבַֹעז ִאיָשּה, ּכֻ ּלֵ ׁשִ

ָנּה,  ן-ּבְ י ּבֶ יָה ֶבן-ְזֻקִנים ְלִיׁשַ ְרּכֶ ד ַעל ּבִ וְּבַאֲחִרית ָיֶמיָה יֻּלַ

ְגַדל ַהּנַַער ַוְיָבְרֵכהוּ ֱאלִֹהים, ַוְיִהי  מֹו ּדִוד.  ַויִּ ֵרא ׁשְ ּקָ ַויִּ

יץ רוַּח וְּנבֹון  ַאְדמֹוִני ִעם ְיֵפה –ֵעיַנִים  ְוטֹוב-רִֹאי, ַאּמִ

ּנֹור ַוְיִהי ְנִעים ְזִמירֹות  עֹוָתיו ַלּכִ ד ֶאְצּבְ ָבר.   ַוְיַלּמֵ ּדָ

ְגבוָּרה ֶאת  ן, וִּבְרעֹותֹו ְבצֹאן ָאִביו ִנְלַחם ּבִ וֵּמיִטיב ַנּגֵ

יֶהם ָטֶרף;  ל ִמּפִ ַחיַּת-ַהּשֶׂדה, ַויְַּך ֶאת-ָהֲאִרי ְוֶאת-ַהּדֹב, ַויַּּצֵ

ם ָוָאֶרץ ָרווּ  ַמִ תוִּקים ְוׁשָ יָריו ַהּמְ רוַּעת ִשׁ ְלאוּ ֶהָהִרים ּתְ ּמָ ַויִּ

ְזִמירֹוָתיו.

ִהי  הֹוִמיָּה  ִתים, ַוּתְ ִלׁשְ ֶאֶרץ ּפְ ה ָבְלָתה ִמזֶֹּקן ּבְ ְוָעְרּפָ

ֶרך וְּברֹאׁש  ל-ַהיִָּמים ַעל ֵאם ַהּדֶ ָלה ּכָ ֶשב ַהּבָ ְוסֹוָרֶרת, ַוּתֵ

ָבלֹות ְוִהיא טָֹוה ִפְשׁ ִתים ְותֶֹמֶכת  ַאַחת ַהּנְ ְנִתיבֹות ּכְ

ים ְלַבְעָלּה ַהֲעָנק, ֶאת- ׁשִ ּלֵ ֶרא ַגם ִהיא ְבנֵי ִשׁ ֶלך.  ַוּתֵ ּפָ

ְהיוּ ְפִריֵצי  ַרע, ַויִּ ָעִרים ּפֶ לוּ ַהּנְ ְגּדְ י ָאִחיו; ַויִּ ּבִ ְלַית ְוִיׁשְ ּגָ

ׁשוּ ַבְרֶזל וְּנחֶֹשת ַכֲאבֹוָתם,  ְלּבְ ָאָדם, ְוגַֹבּה ָלֶהם ְוִיְרָאה, ַויִּ

ְהיוּ  דוּד ַויִּ ּגְ עוֵּריֶהם, וְּבָפְשָטם ּבַ ְלְמדוּ ֶהֶרג ָוֶרַצח ִמּנְ ַויִּ

ָמעֹות ָוָדם. ִכְזֵאֵבי ֲעָרבֹות ַויְַּרווּ ֶאת-ָהָאֶרץ ּדְ

ַזְרָעם ַאֲחֵריֶהם ַעד  ְריֹו וְּפִרי ִפְריוּ, ְוכַֹח ָאבֹות ּבְ ן ּפִ ֵעץ ּכֵ ּכָ

עֹוָלם.

 ג

ים ַמֲחנֵיֶהם  ּתִ ַוְיִהי ִלְתקוַּפת ַהיִָּמים, ַויַַּאְספוּ ְפִלׁשְ

ה  ְהיוּ עֹוְמִדים ַעל ָהָהר ִמזֶּ ָרֵאל, ַויִּ ְלָחָמה ַעל  ִישְׂ ַלּמִ

ינֵיֶהם. ַויֵֵּצא ִאיש  ְיא ּבֵ ה וֱַהּגַ ָרֵאל עֹוְמִדים ַעל ָהָהר ִמזֶּ וִישְׂ

ׁש ַאּמֹות ָוָזֶרת, ְוכֹוַבע  ְבהֹו ׁשֵ ים, ּגָ ּתִ ִלׁשְ ֲחנֹות ּפְ יַנִים ִמּמַ ַהּבֵ

ַקל  ים הוּא ָלבוּׁש, וִּמׁשְ ַקשִׂ ְריֹון ַקשְׂ ְנחֶֹשת ַעל רֹאׁשֹו, ְוׁשִ

ָקִלים ְנחֶֹשת, וִּמְצַחת ְנחֶֹשת  ת ֲאָלִפים ׁשְ ְריֹון ֲחֵמׁשֶ ַהׁשִ

ְמנֹור  ֵתָפיו, ְוֵעץ ֲחִניתֹו ּכִ ין ּכְ ַעל ַרְגָליו, ְוִכידֹון ְנחֶֹשת ּבֵ

א  ְרֶזל, ְונֹושֵׂ ָקִלים ּבַ ׁש ֵמאֹות ׁשְ אְֹרִגים, ְוַלֶהֶבת ֲחִניתֹו ׁשֵ

י ַוְיָחִרף ַמַעְרכֹות ֱאלִֹהים  ּתִ ִלְשׁ ּנָה ְלָפָניו.  ַויֲַּעמֹד ַהּפְ ַהּצִ

ַחִיים.

ה. ים לָעְרּפָ ׁשִ ּלֵ ן-ִשׁ ת, ּבֶ י  ִמּגַ ּתִ ִלְשׁ ְלַית  ַהּפְ הוּא ּגָ

ָרֵאל ָיָצא ִלְקָראתֹו ַנַער ַאְדמֹוִני ִעם ְיֵפה – ַעְרכֹות ִישְׂ וִּמּמַ

י  ָידֹו ִבְלּתִ ֵעיַנִים ְוטֹוב-רִֹאי, לֹא ֶנֶשק לֹו ְולֹא  ַמִדים, ֵאין ּבְ

ם  ַיְלקוּטֹו ְוׁשֵ ה ַחֻלֵקי ֲאָבִנים ּבְ ִאם ַמְקלֹו ְוַקְלעֹו ַוֲחִמּשָ

ָפָתיו. ים ִעל שְׂ ֱאלִֹהים ַחיִּ

ים ְלרוּת. ׁשִ ּלֵ ן-ַשׁ ית-ֶלֶחם, ּבֶ הוּא ָדִוד ָהרֶֹעה ִמּבֵ

י ְוַנַער  ּתִ ִלְשׁ ְשנֵי ֶצֱאָצֵאי ָהֲאָחיֹות ַהמֹוֲאִביֹות, ֲעָנק ּפְ

ֵטַמת ָמֶות,  בוּ ַבַגְיא ָהֶאָחד מוּל ֵרֵעהוּ, וַּמשְׂ ִעְבִרי, ִהְתַיּצְ

ֵטַמת גֹוי ֵואלָֹהיו ְלגֹוי ֵואלָֹהיו, ּבֲעָרה ְבֵעינֵיֶהם. ַמשְׂ

למיטיבי לכת- חלק ב':

אהבה ותשוקה הם משלים מוכרים לעולם הלימוד והידע. "פילוסופיה" הלוא היא אהבה החכמה. בקטעים הבאים תוכלו לקרוא כמה 
מתוך הסיפורים והמחשבות של חז"ל )ואנדקדוטה סיפורית אחת של ארי אלון, בן ימינו(.

אלו קטעים יחסית קיצוניים. למה המשל הזה נמצא בתרבויות רבות? 	

מה הוא מספר לנו על חוויית לימוד התורה? 	

נסו לראות האם אפשר לקרוא גם את הדמויות של רות וערפה כמשל, בהמשך לחלק הקודם. 

 
שמואל ב' כ"א

עירובין נ"ד ב:

אמר רבי שמואל בר נחמני: מאי דכתיב: אילת אהבים 

ָ֣ך ְבָכל־ֵע֑ת  יָה ְיַרּוֻ ּ֭דֶ ֶ֥לת ֲאָהִב֗ים ְוַֽיֲעַל֫ת־ֵח֥ן ּדַ ויעלת חן )"ַאּיֶ

֥ה ָתִמֽיד" משלי ה', י"ט( וגו׳  ּגֶ ׁשְ ַ֝אֲהָבָתּ֗ה ּתִ ּבְ

למה נמשלו דברי תורה לאילת? לומר לך מה אילה 

רחמה צר וחביבה על בועלה כל שעה ושעה כשעה 

ראשונה אף דברי תורה חביבין על לומדיהן כל שעה 

ושעה כשעה ראשונה.

◆  ◆  ◆
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ירושלמי ברכות פ"ה, ה"ו:

ריש לקיש מנהגו באוריתא סגין הוה נפיק ליה לבר מתחומא דשבתא והוא לא ידע לקיים מה שנאמר )משלי ה׳:י״ט( באהבתה 

תשגה תמיד

◆  ◆  ◆

 

ארי אלון, עמלא די, עמ' 177

"אז ריש לקיש הולך ולומד ומסתבך וגומא מרחבים בתי מודעים, ויוצא מן התחום המותר ונכנס אל התחום האסור, ומאבד את 

יכולת ההבחנה בין קודש לחול. החול אוזל מתודעתו ונבלע בתוך מרחבים אינסופיים של שבת. חיי עולם ניטעים בתוכו. חיי 

שעה נעקרים." 

◆  ◆  ◆

 

שיר השירים רבה א', י, ב:

ִדְבֵרי תֹוָרה,  ָהיוּ חֹוְרִזים ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֲחרוִּזים, ּבְ ָּאֵרְך ּבַ "ַצו

ִביִאים ִלְכתוִּבים, ְוָהֵאׁש  ְבֵרי תֹוָרה ִלְנִביִאים, וִּמּנְ וִּמּדִ

ְנִתיָנָתן  ֵמִחים ּכִ ָבִרים שְׂ ִמְתַלֶהֶטת ְסִביבֹוֵתיֶהם ְוָהיוּ ַהּדְ

ִנין,  ר ְנִתיָנָתן ֵמַהר ִסיַני לֹא ָבֵאׁש ָהיוּ ִנּתָ יַני. ְוִכי ִעּקַ ִמּסִ

ַמִים.  ָ ֵאׁש ַעד ֵלב ַהּשׁ ּנֱֶאַמר )דברים ד, יא(: ְוָהָהר ּבֵֹער ּבָ ׁשֶ

ב ְודֹוֵרׁש ְוָהֵאׁש ְסִביבֹוָתיו, ֲאַזלוּן  אי ָהָיה יֹוׁשֵ ן ַעזַּ ּבֶ

ב ְודֹוֵרׁש ְוָהֵאׁש  אי יֹוׁשֵ ן ַעזַּ י ּבֶ י ֲעִקיָבא, ַרּבִ ַוֲאַמרוּן ְלַרּבִ

ָהִייָת  י ׁשֶ ַמְעּתִ ְמַלֶהֶטת ְסִביבֹוָתיו, ָהַלְך ֶאְצלֹו ְוָאַמר לֹו ׁשָ

א  ּמָ ּדֹוֵרׁש ְוָהֵאׁש ְמַלֶהֶטת ְסִביְבָך. ָאַמר לֹו ֵהן. ָאַמר לֹו, ׁשֶ

א ָהִייִתי  ָבה ָהִייָת ָעסוּק, ָאַמר לֹו ָלאו, ֶאּלָ ַחְדֵרי ֶמְרּכָ ּבְ

ִביִאים  ִדְבֵרי תֹוָרה, וִּמּתֹוָרה ִלְנִביִאים, וִּמּנְ ב ְוחֹוֵרז ּבְ יֹוׁשֵ

יַני, ְוָהיוּ  ְנִתיָנָתן ִמּסִ ֵמִחים ּכִ ָבִרים שְׂ ִלְכתוִּבים, ְוָהיוּ ַהּדְ

יַני לֹא ָבֵאׁש  ר ְנִתיָנָתן ִמּסִ ר ְנִתיָנָתן, ְוֵכן ִעּקַ ִעּקַ ֲעֵרִבים ּכְ

ִנין, ֲהָדא הוּא ִדְכִתיב )דברים ד, יא(: ְוָהָהר  ָהיוּ ִנּתָ

ב ְודֹוֵרׁש ְוֵאׁש ְמַלֶהֶטת  הוּ ָהָיה יֹוׁשֵ י ַאּבָ ֵאׁש. ַרּבִ ּבֵֹער ּבָ

ִתְקָנן,  ִדְבֵרי תֹוָרה ּכְ א ֵאיִני חֹוֵרז ּבְ ּמָ ְסִביבֹוָתיו, ָאַמר ׁשֶ

ח,  ָיַדע ְלִמְחרֹוז ְוָלא ָיַדע ְלִמְקּדַ י ֵלִוי ִאית ּדְ )ּדָאַמר ַרּבִ

ַרם ֲאָנא ֲהֵויָנא  ח ְוָלא ָיַדע ְלִמְחרֹוז, ּבְ ָיַדע ְלִמְקּדַ ְוִאית ּדְ

ָחרֹוָזא ַוֲאָנא ֲהֵויָנא ָקדֹוָחא("

◆  ◆  ◆
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