
תל אביב
בית פרת

באשר תליני - אלין
המסע למציאת בית במגילת רות

◆

מאי בן ישי

 ימים אלו הובילו רבים מאתנו לשהות זמן ממושך בבית. 
 הקורונה דרשה להגדיר את המשפחה הגרעינית וביקשה אותנו להיצמד למקום. 

בדף הלימוד נתהה על פירושו של הבית, נאפשר לעצמנו לשהות במתח המובנה שמוליד המרחב הפרטי בין שייכות לזרות. 

סיפורו של חג שבועות עמד על מסע הגירה לחיפוש בית, משפחת אלימלך עוזבים את ביתם בעקבות הרעב ורות מהגרת אל מקום זר 
שהופך בית.

 

מגילת רות, פרק א

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

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

ֵנֽי־  ֥ם ׁשְ ּתֹ֨ו ָנֳֽעִמ֜י ְוׁשֵ ם֩ ִאׁשְ ִליֶמֶ֡לְך ְוׁשֵ ֣ם ָהִא֣יׁש אֱֽ ָבָנֽיו׃ ב ְוׁשֵ

בֹ֥אּו  ֥ית ֶלֶ֖חם ְיהּוָד֑ה ַוּיָ ָבָנ֣יו ׀ ַמְחלֹ֤ון ְוִכְליֹון֙ ֶאְפָרִת֔ים ִמּבֵ

ָ֥מת ֱאִליֶמֶ֖לְך ִא֣יׁש ָנֳֽעִמ֑י  ֽם׃ ג ַוּיָ ְֽהיּו־ ׁשָ ֵדֽי־ מֹוָא֖ב ַוּיִ ׂשְ

ים֙ ֹמֲֽאִבּיֹ֔ות  אּ֣ו ָלֶה֗ם ָנׁשִ ׂשְ ֵנ֥י ָבֶנֽיָה׃ ד ַוּיִ ֵא֥ר ִה֖יא ּוׁשְ ָ ּשׁ ַוּתִ

ר  ֶעׂ֥שֶ ֖ם ּכְ בּו ׁשָ ׁ֥שְ ִנ֖ית רּ֑ות ַוּיֵ ֵ ֥ם ַהּשׁ ֔ה ְוׁשֵ ֤ם ָהַֽאַחת֙ ָעְרּפָ ׁשֵ

֔ה  ָ ֵאר֙ ָהִֽאּשׁ ָ ּשׁ ֵניֶה֖ם ַמְחלֹ֣ון ְוִכְל֑יֹון ַוּתִ ֻמ֥תּו ַגם ־ׁשְ ִנֽים׃ ה ַוּיָ ׁשָ

ב  ׁ֖שָ ָ֤קם ִהיא֙ ְוַכּלֶֹת֔יָה ַוּתָ ּֽה׃ ו ַוּתָ ֵנ֥י ְיָלֶד֖יָה ּוֵמִֽאיׁשָ ְ ִמּשׁ

ֽי־ ָפַק֤ד ה' ֶאת  ֵד֣ה מֹוָא֔ב ּכִ ׂשְ ְֽמָעה֙ ּבִ ֤י ׁשָ ֵד֣י מֹוָא֑ב ּכִ ִמּשְׂ

֣ר ָהְֽיָתה ־ קֹום֙ ֲאׁשֶ ֵצ֗א ִמן־ ַהּמָ ־ַעּמֹ֔ו ָלֵת֥ת ָלֶה֖ם ָלֶֽחם׃ ז ַוּתֵ

ֶ֔רְך ָלׁשּ֖וב ֶאל־ ֶאֶ֥רץ  ַלְ֣כָנה ַבּדֶ ּ֑ה ַוּתֵ ֥י ַכּלֹוֶת֖יָה ִעּמָ ּתֵ ה ּוׁשְ ּ֔מָ ָ ּשׁ

֖ה  ָ ְֹ֔בָנה ִאּשׁ ֣י ַכּלֶֹת֔יָה ֵלְ֣כָנה ּשׁ ּתֵ ְיהּוָדֽה׃ ח ַוּתֹ֤אֶמר ָנֳֽעִמי֙ ִלׁשְ

יֶת֛ם  ֧ר ֲעׂשִ ֲֽאׁשֶ ֶכם֙ ֶחֶ֔סד ּכַ ּ֑ה יעשה )ַיַ֣עׂש( ה' ִעּמָ ְלֵב֣ית ִאּמָ

֤ן ְיהָוה֙ ָלֶכ֔ם ּוְמֶצ֣אןָ ְמנּוָח֔ה  ִדֽי׃ ט ִיּתֵ ִת֖ים ְוִעּמָ ִעם ־ַהּמֵ

ֽיָנה׃ י  ְבּכֶ ֥אָנה קֹוָל֖ן ַוּתִ ּשֶׂ ֣ק ָלֶה֔ן ַוּתִ ַ ּשׁ ּ֑ה ַוּתִ ֣ית ִאיׁשָ ֖ה ּבֵ ָ ִאּשׁ

ְֽך׃ יא ַוּתֹ֤אֶמר ָנֳֽעִמי֙  ְ֥ך ָנׁשּ֖וב ְלַעּמֵ ֽי־ ִאּתָ ּ֑ה ּכִ ַוּתֹאַמְ֖רָנה ־ּלָ

ֵֽמַע֔י ְוָהיּ֥ו  ֑י ַהעֹֽוד־ ִל֤י ָבִנים֙ ּבְ ה ֵתַלְ֖כָנה ִעּמִ ׁשְֹ֣בָנה ְבֹנַת֔י ָלּ֥מָ

י ִמְֽהיֹ֣ות  ֥י ָזַקְ֖נּתִ ֽים׃ יב ׁשְֹ֤בָנה ְבֹנַתי֙ ֵלְ֔כןָ ּכִ ָלֶכ֖ם ַלֲֽאָנׁשִ

ְ֨יָלה֙ ְלִא֔יׁש  ֣ם ָהִי֤יִתי ַהּלַ י֙ ֶיׁש ־ִל֣י ִתְקָו֔ה ּגַ ֤י ָאַמְ֨רּתִ ְלִא֑יׁש ּכִ

֔לּו  ֣ר ִיְגּדָ ְ֗רָנה ַע֚ד ֲאׁשֶ ּבֵ ׂשַ י ָבִנֽים׃ יג ֲהָלֵה֣ן ׀ ּתְ ְוַג֖ם ָיַלְ֥דּתִ

ֽי ־ַמר ־ִל֤י  ֹנַת֗י ּכִ ֖י ֱהיֹ֣ות ְלִא֑יׁש ַא֣ל ּבְ ָֽעֵגָ֔נה ְלִבְלּתִ ֲהָלֵהן֙ ּתֵ

֖יָנה  ְבּכֶ ָ֣נה קֹוָל֔ן ַוּתִ ּשֶׂ ֽי־ ָיְצָא֥ה ִב֖י ַיד  ־ה' יד ַוּתִ ֔ם ּכִ ְמֹאד֙ ִמּכֶ

ּֽה׃ טו ַוּתֹ֗אֶמר  ְ֥בָקה ּבָ ה֙ ַלֲֽחמֹוָתּ֔ה ְורּ֖ות ּדָ ֤ק ָעְרּפָ ַ ּשׁ עֹ֑וד ַוּתִ

ּ֖ה ְוֶאל ־ֱאלֶֹה֑יָה ׁשּ֖וִבי ַאֲֽחֵר֥י  ְ֔ך ֶאל־ ַעּמָ ָ֣בה ְיִבְמּתֵ ה֙ ׁשָ ִהּנֵ

ְֽך׃  ְיִבְמּתֵ

◆  ◆  ◆

משפחת אלימלך חווה אוסף של אסונות משפחתיים - פוקד אותם רעב, האב מת ואחריו גם שני הבנים. נעמי נשארת עם שתי כלותיה 
המואביות ובוחרת לעזוב את שדה מואב.

למה בוחרים משפחת אלימלך לעזוב את יהודה? האם נראה לכם שמעשה זה מתפרש כחטא? 	

מהי הסיבה בגללה מחליטה נעמי לחזור לבית לחם? 	

כיצד היא מנסה לשכנע את כלותיה לשוב לשדה מואב?  	

כיצד מתוך הקטע מתפרש המושג 'בית' בעולמה של נעמי? 	
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֔י ֵוֽאלַֹהִ֖יְך ֱאלָֹהֽי׃ יז  ְ֣ך ַעּמִ ִל֨יִני֙ ָאִל֔ין ַעּמֵ ֤ר ּתָ ְֽלִכ֜י ֵאֵלְ֗ך ּוַבֲֽאׁשֶ ֨ר ּתֵ ֠י ֶאל ־ֲאׁשֶ ִעי ־ִב֔י ְלָעְזֵבְ֖ך ָלׁשּ֣וב ֵמַאֲֽחָרִ֑יְך ּכִ ְפּגְ טז ַוּתֹ֤אֶמר רּות֙ ַאל ־ּתִ

יִנ֥י ּוֵביֵנְֽך׃ ֶ֔ות ַיְפִר֖יד ּבֵ ֣י ַהּמָ ֨ה ה' ִלי֙ ְוכֹ֣ה יֹוִס֔יף ּכִ ֵב֑ר ּכֹה֩ ַיֲֽעׂשֶ ֖ם ֶאּקָ מּ֨וִתי֙ ָאמּ֔ות ְוׁשָ ֤ר ּתָ ֲֽאׁשֶ ּבַ

 ◆  ◆  ◆

1. מה לדעתכם.ן מוביל את רות לבחירה זו?  	

2. כיצד מתפרש מושג הבית בעולמה? 	

 

מגילת רות, פרק ג'

ׁש ־ָלְ֛ך  ֕י ֲהלֹ֧א ֲאַבּקֶ ּתִ א ַוּתֹ֥אֶמר ָלּ֖ה ָנֳֽעִמ֣י ֲחמֹוָתּ֑ה ּבִ

֥ר  ֔נּו ֲאׁשֶ ֗ה ֲהלֹ֥א בַֹ֨עז֙ ֹמַֽדְעּתָ ֥ר ִיֽיַטב ־ָלְֽך׃ ב ְוַעּתָ ָמנֹ֖וַח ֲאׁשֶ

ֹעִר֖ים  ה־ הּ֗וא זֶֹר֛ה ֶאת־ּגֶֹ֥רן ַהּשְׂ ָהִי֖ית ֶאת־ ַנֲֽערֹוָת֑יו ִהּנֵ

ְמלַֹתִ֛יְך(  ְ֧מּתְ שמלתך )ׂשִ ְֽיָלה׃ ג ְוָרַחְ֣צּתְ ׀ ָוַסְ֗כּתְ ְוׂשַ ַהּלָ

ּלֹתֹ֖ו  ְֽדִע֣י ָלִא֔יׁש ַע֥ד ּכַ ּוָ ( ַהּגֶֹ֑רן ַאל־ ּתִ ָעַלִ֖יְך וירדתי )ְוָיַרְ֣דּתְ

֣ר  קֹום֙ ֲאׁשֶ ֙ ֶאת־ ַהּמָ ְכבֹ֗ו ְוָיַדַ֨עּתְ ּתֹֽות׃ ד ִויִה֣י ְבׁשָ ֶלֱֽאכֹ֥ל ְוִלׁשְ

 ) ָכְ֑בּתְ לָֹת֖יו ושכבתי )ְוׁשָ ֥ית ַמְרּגְ ֔ם ּוָב֛את ְוִגּלִ ב־ ׁשָ ּכַ ִיׁשְ

ֽין׃  ֲֽעׂשִ ֥ר ּתַ ֣יד ָלְ֔ך ֵא֖ת ֲאׁשֶ ְוהּוא֙ ַיּגִ

◆  ◆  ◆

מה מבקשת נעמי מרות? מה הכוונה במושג 'מנוח'? 	

 

ר־ ּתֹֽאְמִר֥י  ה ַוּתֹ֖אֶמר ֵאֶל֑יָה )רות אומרת לנעמי( ּכֹ֛ל ֲאׁשֶ

ה  ּ֖תָ ר־ ִצּוַ כֹ֥ל ֲאׁשֶ ַ֕עׂש ּכְ ֶ֖רד ַהּגֶֹ֑רן ַוּתַ ֽה׃ ו ַוּתֵ )ֵאַל֖י( ֶאֱֽעׂשֶ

֖ב  ּכַ בֹ֕א ִלׁשְ יַט֣ב ִלּבֹ֔ו ַוּיָ ֙ ַוּיִ ּתְ ׁשְ ֲחמֹוָתּֽה׃ ז ַוּיֹ֨אַכל ּבַֹ֤עז ַוּיֵ

ֽב׃  ּכָ ׁשְ לָֹת֖יו ַוּתִ ַג֥ל ַמְרּגְ ֔ט ַוּתְ בֹ֣א ַבּלָ ְקֵצ֣ה ָהֲֽעֵרָמ֑ה ַוּתָ ּבִ

֔ה  ָ ֣ה ִאּשׁ ֵפ֑ת ְוִהּנֵ ּלָ ֱֽחַר֥ד ָהִא֖יׁש ַוּיִ ְ֔יָלה ַוּיֶ ֲֽחִצ֣י ַהּלַ ח ַוְֽיִהי֙ ּבַ

לָֹתֽיו׃ ט ַוּיֹ֖אֶמר ִמי־ ָאּ֑תְ ַוּתֹ֗אֶמר ָאֹֽנִכי֙ רּ֣ות  ׁשֶֹכֶ֖בת ַמְרּגְ

ה׃ י ַוּיֹ֗אֶמר  ֥י ֹגֵא֖ל ָאּֽתָ ֤ ְכָנֶפָ֨ך֙ ַעל ־ֲאָמְ֣תָך֔ ּכִ ּתָ ֲאָמֶתָ֔ך ּוָפַֽרׂשְ

ְ֥ך ָהַאֲֽחרֹ֖ון ִמן־ ָהִֽראׁשֹ֑ון  ֔י ֵהיַטְ֛בּתְ ַחְסּדֵ ּתִ רּוָכ֨ה ַאּ֤תְ לה' ּבִ ּבְ

ֽיר׃  ֖ל ְוִאם ־ָעׁשִ ֣חּוִר֔ים ִאם ־ּדַ י־ ֶלֶ֗כת ַאֲֽחֵרי֙ ַהּבַ ְלִבְלּתִ

◆  ◆  ◆

1. מה מבטאת בקשת רות "ופרשת כנפך על אמתך"? 	

2. מה בין הבקשה של נעמי למעשה של רות?  	

 

מגילת רות, פרק ד

֤י  ם֙ ַהּיֹ֔ום ּכִ ֵקִנ֜ים ְוָכל־ ָהָע֗ם ֵעִד֤ים ַאּתֶ ַוּיֹאֶמר֩ ּבַֹ֨עז ַלּזְ

֥ר ְלִכְליֹ֖ון  ל־ ֲאׁשֶ ֣ר ֶלֱֽאִליֶמֶ֔לְך ְוֵא֛ת ּכָ ל־ ֲאׁשֶ ָקִנ֨יִתי֙ ֶאת־ ּכָ

ת  ה֩ ֵאׁ֨שֶ ֲֽאִבּיָ ֖ד ָנֳֽעִמֽי׃ י ְוַג֣ם ֶאת־ רּ֣ות ַהּמֹ ּוַמְחלֹ֑ון ִמּיַ

ת֙ ַעל־ ַנֲ֣חָלתֹ֔ו  ם־ַהּמֵ ֗ה ְלָהִק֤ים ׁשֵ ָ ַמְחלֹ֜ון ָקִנ֧יִתי ִל֣י ְלִאּשׁ

ַ֣ער ְמקֹומֹ֑ו ֵעִד֥ים  ַ ֛ת ֵמִע֥ם ֶאָח֖יו ּוִמּשׁ ם־ ַהּמֵ ֵר֧ת ׁשֵ ְולֹֽא־ ִיּכָ

ֵקִנ֖ים  ַ֛ער ְוַהּזְ ַ ּשׁ ר־ ּבַ ל־ָהָע֧ם ֲאׁשֶ ֖ם ַהּיֹֽום׃ יא ַוּיֹ֨אְמרּ֜ו ּכָ ַאּתֶ

ָרֵח֤ל ׀  יֶתָ֗ך ּכְ ָא֣ה ֶאל־ ּבֵ ֜ה ַהּבָ ָ ן֩ ְיהָו֨ה ֶאֽת־ ָהִאּשׁ ֵעִד֑ים ִיּתֵ

ה־ ַחִ֣יל  ָרֵא֔ל ַוֲֽעׂשֵ ֣ית ִיׂשְ יֶהם֙ ֶאת־ּבֵ ּתֵ נּ֤ו ׁשְ ֨ר ּבָ ּוְכֵלָאה֙ ֲאׁשֶ

ֵב֥ית ָלֶֽחם׃ ֖ם ּבְ ֶאְפָרָ֔תה ּוְקָרא־ ׁשֵ ּבְ

◆  ◆  ◆

מה מוליד החיבור בין בועז לרות? כיצד מצטייר הבית? 	
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ר־ ָיְֽלָד֥ה ָתָמ֖ר ִלֽיהּוָד֑ה  ֶ֔רץ ֲאׁשֶ ֵב֣ית ּפֶ  יב ִויִה֤י ֵבֽיְתָך֙ ּכְ

֨ח  ּקַ ֲעָר֖ה ַהּזֹֽאת׃ יג ַוּיִ ֤ן ְיהָוה֙ ְלָך֔ ִמן־ ַהּֽנַ ֨ר ִיּתֵ ַ֗רע ֲאׁשֶ ִמן־ ַהּזֶ

֨ן ְיהָו֥ה  ּתֵ בֹ֖א ֵאֶל֑יָה ַוּיִ ֔ה ַוּיָ ָ ִהי־ לֹ֣ו ְלִאּשׁ ּבַֹ֤עז ֶאת־ רּות֙ ַוּתְ

ים֙ ֶאֽל־ ָנֳעִמ֔י  ׁשִ ֽן׃ יד ַוּתֹאַמְ֤רָנה ַהּנָ ֶ֥לד ּבֵ ָלּ֛ה ֵהָֽריֹ֖ון ַוּתֵ

מֹ֖ו  ֵר֥א ׁשְ ֥ית ָלְ֛ך ּגֵֹא֖ל ַהּיֹ֑ום ְוִיּקָ ּבִ ר לֹ֣א ִהׁשְ רּ֣וְך ְיהָו֔ה ֲאׁ֠שֶ ּבָ

ֽיָבֵתְ֑ך  ֖ל ֶאת־ ׂשֵ ֣יב ֶנֶ֔פׁש ּוְלַכְלּכֵ ָרֵאֽל׃ טו ְוָהָ֤יה ָלְך֙ ְלֵמׁשִ ִיׂשְ ּבְ

ר־ִהיא֙ טֹ֣וָבה ָלְ֔ך  ר־ ֲאֵהַבֶ֨תְך֙ ְיָלַדּ֔תּו ֲאׁשֶ ׁשֶ ֵתְ֤ך אֲֽ ֣י ַכּלָ ּכִ

ֵת֣הּו  ׁשִ ֶ֨לד֙ ַוּתְ ֨ח ָנֳֽעִמ֤י ֶאת־ ַהּיֶ ּקַ ִנֽים׃ טז ַוּתִ ְבָע֖ה ּבָ ִ ִמּשׁ

ם֙  ֵכנֹ֥ות ׁשֵ ְ ְקֶראָנה֩ ֨לֹו ַהּשׁ ִהי־ לֹ֖ו ְלֹאֶמֶֽנת׃ יז ַוּתִ ְבֵחיָקּ֔ה ַוּתְ

מֹו֙ עֹוֵב֔ד הּ֥וא ֲאִבֽי־  ְקֶר֤אָנֽה ׁשְ ֖ן ְלָנֳֽעִמ֑י ַוּתִ ד־ ּבֵ ֵלאֹמ֔ר ֻיּלַ

֖י ֲאִב֥י ָדִוֽד׃  ִיׁשַ

◆  ◆  ◆

רות מגיעה על המנוחה והנחלה, בועז גואל את חייה והם מקימים את בית המלוכה הישראלי. רות, האישה הזרה, עוברת תהליך שינוי 
למען בנייה מחודשת.

אביתר בנאי, בשירו "תל אביב" מתכתב עם דמותה של רות.

 

 שוב אני בתל אביב דירה ריקה, יש כאן מישהו?

 הכל איננו איפה את?

 כמה לא מפתיע

 הרי אם יש משהו שראיתי בחיי זה שאין כלום

 עפים כמו פרחים לבנים ברוח

 כנראה שאני עדיין לא לגמרי

 מאמין שהשתניתי

 השינוי היה מהיר מדי וחיצוני

 כנראה שאני עדיין לא לגמרי מאמין

 שאתה סולח

 ועכשיו צריך לנשום את זה פנימה באמת

 באמונה באמת

 אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין

 עמך עמי ואלוהייך אלוהיי

המוות יפריד ביני ובינך 

◆  ◆  ◆

1. מהו הבית שמתואר בשיר? למה הוא מכונה "דירה"? 	

2. מה הקשר בין שינוי לבין בית? 	

3. כיצד מתפרשות מילותיה של רות?  	
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