בית פרת
תל אביב

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

֜יש
פ֣ט ַה ּ ׁשֹ ְֽפ ִט֔ים וַ יְ ִה֥י ָר ָע֖ב ָ ּב ָא ֶ֑רץ וַ ֵ ּי֨לֶ ְך ִא ׁ
ימי֙ ְׁש ֹ
א וַ יְ ִה֗י ִ ּב ֵ

ית֛ם
לְ ֵב֣ית ִא ָּמ ּ֑ה יעשה (יַ ַ֣עשׂ ) ה' ִע ָּמ ֶכם֙ ֶח ֶ֔סד ַּכ ֲֽא ֶׁש֧ר ֲעשִׂ ֶ
־ה ֵּמ ִת֖ים וְ ִע ָּמ ִדֽי׃ ט יִ ֵּת֤ן יְ הוָ ה֙ לָ ֶכ֔ם ו ְּמ ֶצ֣אןָ ְמנו ָּח֔ה
ִעם ַ

ִמ ֵ ּב֧ית לֶ ֶ֣חם יְ הו ָּד֗ה לָ ג ּור֙ ִ ּבשְׂ ֵד֣י מוֹ ָא֔ב ה֥וּא וְ ִא ְׁש ּת֖וֹ ו ְּׁשנֵ ֥י
ימ֡לֶ ְך וְ ֵׁשם֩ ִא ְׁש ּת֨וֹ נָ ֳֽע ִמ֜י וְ ֵׁש֥ם ְׁשנֵ ֽי־
֣יש ֱֽאלִ ֶ
ָבנָ ֽיו׃ ב וְ ֵׁש֣ם ָה ִא ׁ

יש ּ֑ה וַ ִּת ּ ַׁש֣ק לָ ֶה֔ן וַ ִּת ּ ֶׂש֥אנָ ה קוֹ לָ ֖ן וַ ִּת ְב ֶּכֽינָ ה׃ י
ִא ּ ָׁש֖ה ֵ ּב֣ית ִא ָׁ
ְ
ְ
ֹאמ ְ֖רנָ ה ָ ּ
֤אמר נָ ֳֽע ִמי֙
ת ֶ
שוּב לְ ַע ֵּמֽך׃ יא וַ ּ ֹ
־ל ּ֑ה ִּכֽי־ ִא ָּת֥ך נָ ׁ ֖
וַ ּת ַ

ָבנָ ֣יו ׀ ַמ ְחל֤וֹ ן וְ ִכלְ יוֹ ן֙ ֶא ְפ ָר ִת֔ים ִמ ֵ ּב֥ית לֶ ֶ֖חם יְ הו ָּד֑ה וַ ָ ּיבֹ֥א ּו
֣יש נָ ֳֽע ִמ֑י
ימ֖לֶ ְך ִא ׁ
שְׂ ֵדֽי־ מוֹ ָא֖ב וַ ִ ּי ְֽהיוּ־ ָׁשֽם׃ ג וַ ָ ּי ָ֥מת ֱאלִ ֶ
מ ֲֽא ִב ּי֔וֹ ת
ֽיה׃ ד וַ ִ ּישְׂ א֣ ּו לָ ֶה֗ם נָ ִׁשים֙ ֹ
וַ ִּת ּ ָׁש ֵא֥ר ִה֖יא ו ְּׁשנֵ ֥י ָבנֶ ָ

ׁשֹ ְ֣בנָ ה ְבנ ַֹת֔י לָ ָּ֥מה ֵתלַ ְ֖כנָ ה ִע ִּמ֑י ַהעֽוֹ ד־ לִ ֤י ָבנִ ים֙ ְ ּב ֵֽמ ַע֔י וְ ָהי֥ ּו
ש ְ֤בנָ ה ְבנ ַֹתי֙ לֵ ְ֔כןָ ִּכ֥י זָ ַק֖נְ ִּתי ִמ ְֽהי֣וֹ ת
לָ ֶכ֖ם לַ ֲֽאנָ ִׁשֽים׃ יב ׁ ֹ

ֵׁש֤ם ָה ַֽא ַחת֙ ָע ְר ּ ָפ֔ה וְ ֵׁש֥ם ַה ּ ֵׁשנִ ֖ית ר֑וּת וַ ֵ ּי ְׁ֥שב ּו ָׁש֖ם ְּכ ֶע֥שֶׂ ר

֔יש
֤יתי ַה ַ ּל֨יְ לָ ה֙ לְ ִא ׁ
֑יש ִּכ֤י ָא ַמ ְ֨ר ִּתי֙ יֶ ׁש ־לִ ֣י ִת ְקוָ ֔ה ַ ּג֣ם ָהיִ ִ
לְ ִא ׁ

יה֖ם ַמ ְחל֣וֹ ן וְ ִכלְ י֑וֹ ן וַ ִּת ּ ָׁש ֵאר֙ ָה ִֽא ּ ָׁש֔ה
־שנֵ ֶ
ָׁשנִ ֽים׃ ה וַ ָ ּי ֻמ֥ת ּו גַ ם ְׁ
֔יה וַ ָּת ָׁ֖שב
יש ּֽה׃ ו וַ ָּת ָ֤קם ִהיא֙ וְ ַכ ּל ֹ ֶת ָ
֖יה ו ֵּמ ִֽא ָׁ
ִמ ּ ְׁשנֵ ֥י יְ לָ ֶד ָ

וְ גַ ֖ם יָ לַ ְ֥ד ִּתי ָבנִ ֽים׃ יג ֲהלָ ֵה֣ן ׀ ְּתשַׂ ֵ ּב ְ֗רנָ ה ַע֚ד ֲא ֶׁש֣ר יִ גְ דָּ ֔ל ּו
־מר ־לִ ֤י
֑יש ַא֣ל ְ ּבנ ַֹת֗י ִּכֽי ַ
ֲהלָ ֵהן֙ ֵּת ָֽעגֵ ֔נָ ה לְ ִבלְ ִּת֖י ֱהי֣וֹ ת לְ ִא ׁ

ִמ ּ ְׂש ֵד֣י מוֹ ָא֑ב ִּכ֤י ָׁש ְֽמ ָעה֙ ִ ּבשְׂ ֵד֣ה מוֹ ָא֔ב ִּכֽי־ ָפ ַק֤ד ה' ֶאת

אד֙ ִמ ֶּכ֔ם ִּכֽי־ יָ ְצ ָא֥ה ִב֖י יַ ד ־ה' יד וַ ִּת ּ ֶׂש֣נָ ה קוֹ לָ ֔ן וַ ִּת ְב ֶּכ֖ינָ ה
ְמ ֹ

־ע ּמ֔וֹ לָ ֵת֥ת לָ ֶה֖ם לָ ֶֽחם׃ ז וַ ֵּת ֵצ֗א ִמן־ ַה ָּמקוֹ ם֙ ֲא ֶׁש֣ר ָהֽיְ ָתה ־
ַ
ְ
֖יה ִע ָּמ ּ֑ה וַ ֵּתלַ ְ֣כנָ ה ַבדֶּ ֶ֔רך לָ ׁש֖וּב ֶאל־ ֶא ֶ֥רץ
ּ ָׁש ָּ֔מה ו ְּׁש ֵּת֥י ַכ ּלוֹ ֶת ָ

֗אמר
ת ֶ
ע֑וֹ ד וַ ִּת ּ ַׁש֤ק ָע ְר ּ ָפה֙ לַ ֲֽחמוֹ ָת ּ֔ה וְ ר֖וּת דָּ ְ֥ב ָקה ָ ּב ּֽה׃ טו וַ ּ ֹ
֑יה ׁש֖ו ִּבי ַא ֲֽח ֵר֥י
־אל ֹ ֶה ָ
ִה ֵ ּנה֙ ָׁש ָ֣בה יְ ִב ְמ ֵּת ְ֔ך ֶאל־ ַע ָּמ ּ֖ה וְ ֶאל ֱ
יְ ִב ְמ ֵּת ְֽך׃

֔יה לֵ ְ֣כנָ ה ּ ׁשֹ ְ֔בנָ ה ִא ּ ָׁש֖ה
֤אמר נָ ֳֽע ִמי֙ לִ ְׁש ֵּת֣י ַכ ּל ֹ ֶת ָ
ת ֶ
יְ הו ָּדֽה׃ ח וַ ּ ֹ
◆ ◆ ◆

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?

1

־א ֶׁש֨ר ֵּתֽלְ ִכ֜י ֵאלֵ ְ֗ך ו ַּב ֲֽא ֶׁש֤ר ָּתלִ ֨ינִ י֙ ָאלִ ֔ין ַע ֵּמ ְ֣ך ַע ִּמ֔י וֵ ֽאל ֹ ַה֖יִ ְך ֱאל ֹ ָהֽי׃ יז
־ב֔י לְ ָעזְ ֵב ְ֖ך לָ ׁש֣וּב ֵמ ַא ֲֽח ָר֑יִ ְך ִּכ֠י ֶאל ֲ
־ת ְפ ְ ּג ִעי ִ
֤אמר ר ּות֙ ַאל ִּ
ת ֶ
טז וַ ּ ֹ
ַ ּב ֲֽא ֶׁש֤ר ָּתמ֨ו ִּתי֙ ָאמ֔וּת וְ ָׁש֖ם ֶא ָ ּק ֵב֑ר כּ ֹה֩ יַ ֲֽעשֶׂ ֨ה ה' לִ י֙ וְ כֹ֣ה יוֹ ִס֔יף ִּכ֣י ַה ָּמ֔וֶ ת יַ ְפ ִר֖יד ֵ ּבינִ ֥י ו ֵּבינֵ ֽך׃ְ
◆ ◆ ◆

◆ .1מה לדעתכם.ן מוביל את רות לבחירה זו?
◆ .2כיצד מתפרש מושג הבית בעולמה?

מגילת רות ,פרק ג'

֔יש ַע֥ד ַּכ ּלֹת֖וֹ
ָעלַ ֖יִ ְך וירדתי (וְ יָ ַר ְ֣ד ְּת) ַהגּ ֹ ֶ֑רן ַאל־ ִּת ָּו ְֽד ִע֣י לָ ִא ׁ

֥אמר לָ ּ֖ה נָ ֳֽע ִמ֣י ֲחמוֹ ָת ּ֑ה ִ ּב ִּת֕י ֲהלֹ֧א ֲא ַב ֶ ּק ׁש ־לָ ְ֛ך
ת ֶ
א וַ ּ ֹ
ְ
מ ַֽד ְע ָּת֔נ ּו ֲא ֶׁש֥ר
ֽיטב ־לָ ֽך׃ ב וְ ַע ָּת֗ה ֲהלֹ֥א בֹ ַ֨עז֙ ֹ
ָמנ֖וֹ ַח ֲא ֶׁש֥ר יִ ַ

ת ֶאת־ ַה ָּמקוֹ ם֙ ֲא ֶׁש֣ר
יה֣י ְב ָׁש ְכב֗וֹ וְ יָ ַד ַ֨ע ְּ ֙
לֶ ֱֽאכֹ֥ל וְ לִ ְׁש ּתֽוֹ ת׃ ד וִ ִ
יִ ְׁש ַּכב־ ָׁש֔ם ו ָּב֛את וְ גִ ִּל֥ית ַמ ְר ְ ּגל ֹ ָת֖יו ושכבתי (וְ ָׁש ָכ ְ֑ב ְּת)
וְ ה ּוא֙ יַ ִ ּג֣יד לָ ְ֔ך ֵא֖ת ֲא ֶׁש֥ר ַּת ֲֽעשִׂ ֽין׃

ָהיִ ֖ית ֶאת־ נַ ֲֽערוֹ ָת֑יו ִה ֵ ּנה־ ה֗וּא ז ֶֹר֛ה ֶאת־גּ ֹ ֶ֥רן ַה ּ ְׂשע ִֹר֖ים
ַה ָ ּלֽיְ לָ ה׃ ג וְ ָר ַח ְ֣צ ְּת ׀ וָ ַס ְ֗כ ְּת וְ שַׂ ְ֧מ ְּת שמלתך (שִׂ ְמל ֹ ַת֛יִ ְך)
◆ ◆ ◆

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

ֽאמ ִר֥י
ת ְ
֑יה (רות אומרת לנעמי) כּ ֹ֛ל ֲא ֶׁשר־ ּ ֹ
֖אמר ֵאלֶ ָ
ת ֶ
ה וַ ּ ֹ

אנ ִֹכי֙ ר֣וּת
֗אמר ָ ֽ
ת ֶ
֖אמר ִמי־ ָא ְּ֑ת וַ ּ ֹ
ׁש ֶֹכ ֶ֖בת ַמ ְר ְ ּגל ֹ ָתֽיו׃ ט וַ ּיֹ ֶ
֗אמר
־א ָמ ְ֣ת ָ ֔ך ִּכ֥י ג ֵֹא֖ל ָא ָּֽתה׃ י וַ ּיֹ ֶ
ת ְכנָ ֶפ ָ֨ך֙ ַעל ֲ
ֲא ָמ ֶת ָ֔ך ו ָּפ ַֽרשְׂ ָּ ֤

יט֣ב לִ בּ ֔וֹ וַ ָ ּיבֹ֕א לִ ְׁש ַּכ֖ב
֨אכל בּ ֹ ַ֤עז וַ ֵ ּי ְׁש ְּת֙ וַ ִ ּי ַ
ֲחמוֹ ָת ּֽה׃ ז וַ ּ ֹי ַ
ִ ּב ְק ֵצ֣ה ָה ֲֽע ֵר ָמ֑ה וַ ָּתבֹ֣א ַב ָ ּל֔ט וַ ְּתגַ ֥ל ַמ ְר ְ ּגל ֹ ָת֖יו וַ ִּת ְׁש ָּכֽב׃

אש֑וֹ ן
יט ְ֛ב ְּת ַח ְסדֵּ ְ֥ך ָה ַא ֲֽחר֖וֹ ן ִמן־ ָה ִֽר ׁ
ְ ּברו ָּכ֨ה ַא ְּ֤ת לה' ִ ּב ִּת֔י ֵה ַ

(אלַ ֖י) ֶא ֱֽעשֶׂ ֽה׃ ו וַ ֵּת ֶ֖רד ַהגּ ֹ ֶ֑רן וַ ַּת ַ֕עשׂ ְּככֹ֥ל ֲא ֶׁשר־ ִצ ַּו ָּ֖תה
ֵ

־ע ִׁשֽיר׃
לְ ִבלְ ִּתי־ לֶ ֶ֗כת ַא ֲֽח ֵרי֙ ַה ַ ּב֣חו ִּר֔ים ִאם ־דַּ ֖ל וְ ִאם ָ

֖יש וַ ִ ּי ָ ּל ֵפ֑ת וְ ִה ֵ ּנ֣ה ִא ּ ָׁש֔ה
ח וַ ֽיְ ִהי֙ ַ ּב ֲֽח ִצ֣י ַה ַ ּל֔יְ לָ ה וַ ֶ ּי ֱֽח ַר֥ד ָה ִא ׁ
◆ ◆ ◆

◆ .1מה מבטאת בקשת רות "ופרשת כנפך על אמתך"?
◆ .2מה בין הבקשה של נעמי למעשה של רות?

מגילת רות ,פרק ד

ֹאמר֩ בּ ֹ ַ֨עז לַ ְּז ֵקנִ ֜ים וְ ָכל־ ָה ָע֗ם ֵע ִד֤ים ַא ֶּתם֙ ַה ּי֔וֹ ם ִּכ֤י
וַ ּי ֶ
ימ֔לֶ ְך וְ ֵא֛ת ָּכל־ ֲא ֶׁש֥ר לְ ִכלְ י֖וֹ ן
֨יתי֙ ֶאת־ ָּכל־ ֲא ֶׁש֣ר לֶ ֱֽאלִ ֶ
ָקנִ ִ

ל־ה ָע֧ם ֲא ֶׁשר־ ַ ּב ּ ַׁש ַ֛ער וְ ַה ְּז ֵקנִ ֖ים
֨אמר֜ ּו ָּכ ָ
ַא ֶּת֖ם ַה ּיֽוֹ ם׃ יא וַ ּיֹ ְ
ית ָ֗ך ְּכ ָר ֵח֤ל ׀
ֵע ִד֑ים יִ ֵּתן֩ יְ הוָ ֨ה ֶאֽת־ ָה ִא ּ ָׁש֜ה ַה ָ ּב ָא֣ה ֶאל־ ֵ ּב ֶ

מ ֲֽא ִב ָ ּיה֩ ֵא ֶׁ֨שת
ו ַּמ ְחל֑וֹ ן ִמ ַ ּי֖ד נָ ֳֽע ִמֽי׃ י וְ גַ ֣ם ֶאת־ ר֣וּת ַה ּ ֹ

ת־ב֣ית יִ שְׂ ָר ֵא֔ל וַ ֲֽעשֵׂ ה־ ַח֣יִ ל
יהם֙ ֶא ֵ ּ
ו ְּכלֵ ָאה֙ ֲא ֶׁש֨ר ָ ּבנ֤ ּו ְׁש ֵּת ֶ

ם־ה ֵּמת֙ ַעל־ נַ ֲ֣חלָ ת֔וֹ
֧יתי לִ ֣י לְ ִא ּ ָׁש֗ה לְ ָה ִק֤ים ֵׁש ַ
ַמ ְחל֜וֹ ן ָקנִ ִ
וְ לֹֽא־ יִ ָּכ ֵר֧ת ֵׁשם־ ַה ֵּמ֛ת ֵמ ִע֥ם ֶא ָח֖יו ו ִּמ ּ ַׁש ַ֣ער ְמקוֹ מ֑וֹ ֵע ִד֥ים

ְ ּב ֶא ְפ ָר ָ֔תה ו ְּק ָרא־ ֵׁש֖ם ְ ּב ֵב֥ית לָ ֶֽחם׃

◆ ◆ ◆

◆מה מוליד החיבור בין בועז לרות? כיצד מצטייר הבית?
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ר־היא֙ ט֣וֹ ָבה לָ ְ֔ך
ִּכ֣י ַכ ָ ּל ֵת ְ֤ך ֲֽא ֶׁשר־ ֲא ֵה ַב ֶ֨ת ְך֙ יְ לָ ַד ּ֔ת ּו ֲא ֶׁש ִ

ֽית ָ ֙ך ְּכ ֵב֣ית ּ ֶפ ֶ֔רץ ֲא ֶׁשר־ יָ ֽלְ ָד֥ה ָת ָמ֖ר לִ ֽיהו ָּד֑ה
יה֤י ֵב ְ
יב וִ ִ
ָ
ּ
ִמן־ ַה ֶּז ַ֗רע ֲא ֶׁש֨ר יִ ֵּת֤ן יְ הוָ ה֙ לְ ך֔ ִמן־ ַה ַ ּֽנ ֲע ָר֖ה ַה ּזֹֽאת׃ יג וַ ִי ַ ּק֨ח

ִמ ּ ִׁש ְב ָע֖ה ָ ּבנִ ֽים׃ טז וַ ִּת ַ ּק֨ח נָ ֳֽע ִמ֤י ֶאת־ ַה ֶ ּי֨לֶ ד֙ וַ ְּת ִׁש ֵת֣ה ּו

֑יה וַ ִ ּי ֵּת֨ן יְ הוָ ֥ה
בּ ֹ ַ֤עז ֶאת־ ר ּות֙ וַ ְּת ִהי־ ל֣וֹ לְ ִא ּ ָׁש֔ה וַ ָ ּיבֹ֖א ֵאלֶ ָ

יק ּ֔ה וַ ְּת ִהי־ ל֖וֹ לְ א ֶֹמֽנֶ ת׃ יז וַ ִּת ְק ֶראנָ ה֩ ל֨וֹ ַה ּ ְׁש ֵכנ֥וֹ ת ֵׁשם֙
ְב ֵח ָ

ֹאמ ְ֤רנָ ה ַה ָ ּנ ִׁשים֙ ֶאֽל־ נָ ֳע ִמ֔י
לָ ּ֛ה ֵה ָֽרי֖וֹ ן וַ ֵּת֥לֶ ד ֵ ּבֽן׃ יד וַ ּת ַ
ְ
ּ
ָ ּבר֣ו ְּך יְ הוָ ֔ה ֲא ֶׁ֠שר לֹ֣א ִה ְׁש ִ ּב֥ית לָ ֛ך גּ ֵֹא֖ל ַהי֑וֹ ם וְ יִ ָ ּק ֵר֥א ְׁשמ֖וֹ

מ֔ר יֻ ַ ּלד־ ֵ ּב֖ן לְ נָ ֳֽע ִמ֑י וַ ִּת ְק ֶר֤אנָ ֽה ְׁשמוֹ ֙ עוֹ ֵב֔ד ה֥וּא ֲא ִבֽי־
לֵ א ֹ
יִ ַׁש֖י ֲא ִב֥י ָדוִ ֽד׃

ֽיב ֵת ְ֑ך
ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאֽל׃ טו וְ ָה֤יָ ה לָ ְך֙ לְ ֵמ ִׁש֣יב נֶ ֶ֔פ ׁש וּלְ ַכלְ ֵּכ֖ל ֶאת־ שֵׂ ָ
◆ ◆ ◆

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?

כנראה שאני עדיין לא לגמרי מאמין

הכל איננו איפה את?

שאתה סולח

כמה לא מפתיע

ועכשיו צריך לנשום את זה פנימה באמת

הרי אם יש משהו שראיתי בחיי זה שאין כלום

באמונה באמת

עפים כמו פרחים לבנים ברוח

אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין

כנראה שאני עדיין לא לגמרי

עמך עמי ואלוהייך אלוהיי

מאמין שהשתניתי

המוות יפריד ביני ובינך

השינוי היה מהיר מדי וחיצוני
◆ ◆ ◆

◆ .1מהו הבית שמתואר בשיר? למה הוא מכונה "דירה"?
◆ .2מה הקשר בין שינוי לבין בית?
◆ .3כיצד מתפרשות מילותיה של רות?
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