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בוגרות ובוגרים יקרים, 

עם סיום לימודיכם במכללה, אנו שמחים להגיש לכם אוגדן חוברות "עלי מועד" לשנת הלימודים 

הנוכחית. 

"עלי מועד" הוא פרסום ותיק של המכללה, שכולל מחשבות על החגים במהלך שנת הלימודים.. מיטב 

המורים והחוקרים כותבים על החגים - מקורותיהם, מנהגיהם, גלגוליהם ההיסטוריים ומשמעותם. 

החוברות הללו זכו לפופולאריות רבה במערכת החינוך, והן משמשות את כל העוסקים בחינוך בכל 

קבוצות הגיל, במערכת הפורמאלית והלא פורמאלית. 

 - תשס"ג  בשנים  מועד"  ב"עלי  שהופיעו  השבועות,  חג  על  המאמרים  כל  באוגדן  רוכזו  השנה 

תשס"ט. 

אני מבקשת להודות לאנשים המרכזיים שהפיקו את האוגדן, ובראש וראשונה לד"ר איציק פלג, העורך 

של כל החוברות, שהשקיע כישרון רב, ידע מעמיק וזמן ניכר על מנת להוציא לאור את הגיליונות של 

כתב העת. לצידו עבדה המעצבת הגרפית רויטל רוזנשטרום, שתרומתה לעיצוב ולמראה האסתטי 

של החוברות בולטת לעין.

אני מקווה שהאוגדן יסייע לכם בחינוך ובהוראה, ויעודד אתכם לשמור על קשר עם המכללה האקדמית 

בית ברל. 

אני מאחלת לכם הצלחה רבה בהמשך דרככם, ובקידום השליחות החינוכית שקיבלתם על עצמכם.

      

ד"ר תילי וגנר       

            ראש בית הספר לחינוך
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אוגדן "עלי מועד" לחג שבועות
עלון החגים של המכללה האקדמית בית ברל

אוגדן "עלי מועד" שלפניכם מכיל  חמש חוברות שהוקדשו במהלך השנים האחרונות לחג השבועות. 

החומר כולו מופיע גם באתר המכללה לנוחיות השימוש שלכם בעבודה החינוכית לקראתה עמלנו 

בשמחה להכשירכם. 

  www.beitberl.ac.il/alei_moed :כתובת האתר

אני גאה בביה"ס לחינוך ובעומדת בראשה על הבחירה להגיש לכם אוגדן זה כשי לסיום לימודיכם. 

זהו האוגדן הרביעי ברציפות שבוגרי בית ברל מקבלים כשי. 

התגובות החמות שקבלתי מבוגרים שלנו על הסיוע שחוברות אלו נתנו להם בעבודתם החינוכית 

נותנים לי את הכוח להמשיך במלאכת קודש זו. 

אני בטוח שאף אתם תמצאו באוגדן שלפניכם עניין ושימוש גם בבית בחוג המשפחה וגם בעבודתכם 

החינוכית בבתי הספר. בעזרתו תמצא הדרך הראויה לזכור ולהזכיר לעצמנו ולבנינו את תרבותנו 

ומורשתנו. 

ברל כצלנסון, על שמו נקראת המכללה שלנו, נתן ביטוי מרשים לרעיון זה: 

"דור מחדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות. 

הוא בוחן ובודק, מרחיק ומקרב...".

"עלי מועד" שלפניכם, המוקדש כולו לחג השבועות, מצייד אתכם במחשבות  אני מאמין, שאוגדן 

וברעיונות שיקרבו אתכם ואת הסובבים אתכם לתרבותנו העשירה.

צאו לדרך והצליחו בה!  

הצלחתכם היא הצלחתנו!

בברכה חמה,      

                 ד"ר איציק פלג

                עורך "עלי מועד"

              ראש החוג למקרא                                               
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עורך: ד”ר איציק פלג
חוברת מספר 4 
ניסן תשס”ג, מאי 2003

עלי מֹֹועד

דבר העורך

קוראים יקרים,

האם ידעתם כי בימים אלו ימי חג השבועות )החל משנה זו( מתחילים תלמידי כיתה א’ בישראל את 

לימודי התנ”ך? ואם תשאלוני למה, הרי ההסבר לכך הוא כי חג השבועות הוא חג מתן תורה. יפה. 

אכן מתאים כי ילדי ישראל יקבלו את התורה בחג מתן תורה. עד היום בבתי הספר הממלכתיים 

)הלא דתיים( נהוג לציין את תחילת לימודי התנ”ך במסיבת הספר. בהחלט, סיבה טובה למסיבה. אך, 

אליה וקוץ בה. האם ידעתם כי במקומות רבים בארץ מסיבות אלו מאורגנות )אגב, להפליא( על ידי 

חסידי חב”ד ובבית הכנסת? כלומר, כבר במפגש הראשון של ילדי ישראל הרכים עם התנ”ך מועבר 

להם מסר סמוי, גם אם אין זו הכוונה, שהספר הזה שייך להם, לא לנו. שייך לשם, לא לכאן.

כדי שטענתי תובן כהלכה ראוי להזכיר כי בועדת שנהר - שבדקה לאחרונה את לימודי היהדות 

בחינוך הממלכתי והמלצותיה השפיעו על תוכנית הלימודים החדשה בתנ”ך - נכתב: “בגיל הרך 

מתחיל להתפתח עולם הדימויים האישי ונוצרת תחושת ‘בית’ בתוך התרבות. החשיפה של הילדים 

לתכנים ולערכים יהודיים מאפשרת להם לראות ביהדות עולם תרבותי ומקור לתחושת השתייכות”. 

אני משוכנע כי להשקפת עולם קודמת הרגשת עולם. איזה עולם נחשף לילדינו בטקס זה? האם 

כך בונים אנו את תחושת השייכות שלהם? שייכות למי, שייכות למה?

בימים אלו פניתי בכתב לדרורה הלוי, המפמ”ר )המפקחת המרכזית( החדשה לתנ”ך, לפעול כנגד 

תופעה זו. במקביל אני פונה אליכם, הורים, מורים ומחנכים של מחר, שימו לב לתופעה זו. אך לא 

די במודעות לה. נסו כל אחד במקומו, בתפקידו, להשפיע כך שהמפגש הראשון של ילדינו עם 

ספר התנ”ך, בו גלומה המורשת התרבותית שלנו, ישקף את המסר שהספר הזה הוא אכן שלנו, 

של כולנו, לא של חב”ד בלבד.

הפעם, בבואי לחתום שנה של עריכת עלון החגים של בית ברל חש אני צורך לשתף אתכם בדילמה 

שלי כעורך העלון. לשם כך אפתח בסיפור עם יפה עם מוסר השכל חכם: “דרשן אחד בא לעיירה 

כדי לשאת דרשה. היה זה יום גשום וסוער ורק צעיר אחד בא להרצאה. בעודו מתלבט אם לשאת 

את הדרשה אם לא, ניגש הדרשן לקהל ושאל: “תגיד לי אישי הצעיר, האם לשאת את הדרשה?” 
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הסוסים  וכל  לאורווה  בא  כשאני  אבל,  אני שאפסוק,  ומי  פשוט  אדם  “אני  וענה:  הצעיר  בו  הביט 

ברחו, אני נותן לזה שנשאר מן האבוס”. הבין הדרשן את המשל ובשמחה פרץ בנאום נרגש. בתום 

ההרצאה, ניגש שוב הדרשן את הקהל ושאל: “איך היה?”. ענה לו הצעיר: “כפי שאמרתי לך אני איש 

פשוט אבל, כשאני בא לאורווה וכל הסוסים ברחו, ורק סוס אחד נשאר, אני נותן מן האבוס - אבל 

לא את כל האבוס”.

כל  את  לא  אך  ה”אבוס”  מן  לכם  לתת  השנה  במהלך  השתדלתי  הצעיר  “הקהל”  לתשובת  קשוב 

ה”אבוס”.

מה מכיל ה”אבוס” הפעם?

עוזי לושי, מרצה במכללת אורנים, מונה את שבעת השמות שניתנו לחג השבועות ומשתף אותנו 

בשאלה: מה ניתן ללמוד מכך על המסרים של החג?

אחד המסרים של החג )כפי שהובן במהלך הדורות( הוא הבעת יחס שלילי לירידה מן הארץ. אתם 

מוזמנים לקרוא את מאמרי - ד”ר איציק פלג - על השתקפות היחס לירידה מהארץ במגילת רות.

שגית מור, מהחוג לתרבות ישראל, מביטה אל דרכי הפתרון של האוצר למצוקות שלנו היום וטוענת 

כי חג השבועות מעמיד מערכת ערכים הפוכה לזו שמניעה את התוכנית להבראה כלכלית בישראל 

2003. מומלץ לאנשי האוצר לקרוא במגילה, ללמוד את דרכה ולהחכים. למעונינים להרחיב בסוגיית 

מחויבות חברתית דרך סיפור רות המואביה )לאורך הדורות בתרבות ישראל(, מומלץ בחום לפנות 

למקראה מפעילה הנושאת שם זה בהוצאת מט”ח, 1999.

ד”ר אמירה מאיר, ראש החוג למקרא, כותבת על שרשרת של מעשי חסד במגילה. חסדה של רות גורר 

את חסדו של בועז שמברכה על החסד שעשתה עם נעמי. מי ייתן ומקצת מהחסד במגילה יעבור גם 

אלינו, לחיינו כאן ועכשיו, ולא יישאר רק בה.

הפעם, תחת הכותרת “פרפראות לשבועות” מופיעים שני קטעים מספרו של ד”ר אליעזר מרכוס חג 

לעם. האחד, הסיפור על: “מדוע נוהגים לאכול מאכלי חלב בשבועות”? והשני, סיפור על מתן תורה, 

אבל הפוך על הפוך; היהודים מבקשים לתת/להחזיר את התורה לאלוהים.

לסיום, איך אפשר ללא אמירת תודה חמה לענבר דשבסקי ולסיגל מגן על הסיוע בהוצאת העלון.

 peleg_ik@ein-hashofet.co.il :תגובות והמלצות יתקבלו בברכה בדוא”ל

קריאה מהנה ומועדים לשמחה    

      ד”ר איציק פלג
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חג שבועות - שבעה שמות לי
מאת: עוזי לושי

חג שבועות עני בציון המועד שלו, ובהלכות המיוחדות לו. אבל הוא עשיר במספר שמותיו: יש לו 

שבעה שמות.

המועד של חג השבועות אינו נמסר בתורה, באופן מפורש. המועד שלו תלוי במועד של פסח, ונגזר 

הְיֶינָה.  נּופָה ֶשבַע ַשבָּתֹות ְתּמִיֹמת תִּ בָּת מִֹיֹּום הֲבִיאֲכֶם אֶת ֹעמֶר הְַתּ ממנו: “ּוְספַרתֶּם לָכֶם מִמָּחֳרת הַַשּ

ים יֹום וְהִקרבְתֶּם מִנְחָה חֲדָָשה לַיֹהוָה” )ויקרא כג 16-15(.  ְספְּרּו חֲמִִשּ בִיעִת תִּ בָּת הְַשּ עַד מִמָּחֳרת הַַשּ

בָּת”, וידועה המחלוקת עם הצדוקים, על הפירוש  כלומר: חג שבועות חל חמישים יום “מִמָּחֳרת הַַשּ

של הזמן הזה.

לחג שבועות אין הלכות המיוחדות רק לו. אין חובה לאכול מאכל מסויים - כמו מצה בחג פסח, ואין 

חובה לשבת במקום מסויים - כמו בסוכה בחג סוכות.

בשולחן ערוך, אורח חיים, יש שישים וחמישה פרקים )סימנים( על הלכות פסח. הפרק האחרון )סימן 

תצ”ד( מתייחס לתפילות של חג השבועות.

לעומת המחסור בציון מועד מפורש, ובהלכות המיוחדות רק לו, הוא עשיר במספר שמותיו הגדול 

ממספר שמותיו של כל חג אחר.

כדי לזכור את שבעת השמות של חג השבועות, נוצר ביטוי בן שבע אותיות. כל אות מייצגת את אחד 

השמות “חֻקת ִשבְעָה”: יום החמישים. חג הקציר. חג מתן תורה. חג שבועות. חג הבכורים. עצרת. יום 

הקהָל. ועוד רמז יש בביטוי “חֻקת ִשבְעָה”: חֻקת התורה ניתנה ִשבְעָה שבועות אחרי יציאת מצרים.

להלן נצביע על מקורו של כל שם משבעת השמות:

יום החמישים

ְספְּרּו  בִיעִת תִּ בָּת הְַשּ הְיֶינָה. עַד מִמָּחֳרת הַַשּ בָּת... ֶשבַע ַשבָּתֹות ְתּמִיֹמת תִּ “ּוְספַרתֶּם לָכֶם מִמָּחֳרת הַַשּ

ים יֹום...” )ויקרא כג 16-15(. חֲמִִשּ

שם זה היה בשימוש בימי הבית השני אצל היהודים שחיו בערים דוברות יוונית )ראה: יוספוס פלביוס 

“קדמוניות היהודים ספר שלישי, פרק ו’: “יום החמישים, הנקרא בפי העברים: עצרתא”(.

שם זה מדגיש את המחלוקת שבין הצדוקים לפרושים על המועד של חג השבועות. שני הזרמים 

בָּת”, אבל נחלקים  מסכימים שחג שבועות יחול חמישים ימים אחרי הספירה, שתתחיל “מִמָּחֳרת הַַשּ

בָּת”. בפירוש הביטוי “מִמָּחֳרת הַַשּ
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חג הקציר

נָה. אֶת חַג הַמַּצֹות...וְחַג הַקצִיר...וְחַג הָאָסִף...” )שמות כג 17-14(. חג שבועות  ֹחג לִי בַָּשּ “ָשלׁש רגָלִים תָּ

הוא חג קציר החיטים. את השעורים מתחילים לקצור בפסח.

שם זה הוא אחד הנימוקים לקריאת מגילת רות בחג שבועות, משום שהעלילה המרכזית שלה מתרחשת 

בזמן הקציר.

יש לשים לב: “ָשלׁש ְרגָלִים”, ולא שלושה רגלים, כי המילה רגל כאן, פירושה פעם. וראה דברי האתון 

לבלעם: “וַיִּפְתַּח יְֹהוָה אֶת פִּי הָאָתֹון וַֹתּאמֶר לְבִלְעָם מֶה עִָשיתִי לְך כִּי הִכִּיתָנִי זֶה ָשלׁש רגָלִים” )במדבר 

כב 28(

חג מתן תורה

לִיִשי לְצֵאת בְּנֵי יְִשראֵל מֵאֶרץ מִצְריִם )סיוון, חודש שלישי מניסן( בַּיֹום הַזֶּה )ביום השלישי  “בַֹּחדׁש הְַשּ

לִיִשי )ו’ סיוון(...וַיְהִי  לִיִשי )מג’ בסיוון(...וַיְהִי בַֹּיֹּום הְַשּ בחודש סיוון( בָּאּו מִדבַּר סִינָי...וְהָיּו נְֹכנִים לֹיֹּום הְַשּ

קוֹלות ּובְרקים וְעָנָן כָּבֵד עַל הָהָר וְקל ֹשפָר חָזָק מְֹאד )שמות יט 16-1(.

מן העובדה, שהתורה מציינת באופן מפורש, את כל התאריכים של החגים והמועדים, הנזכרים בה, ואינה 

מציינת את חג מתן תורה, אפשר להסיק, שחג זה, נוסף לחג שבועות, בתקופה מאוחרת יותר.

גם שם זה, הוא אחד הנימוקים לקריאת מגילת רות בחג שבועות, משום שרות קיבלה עליהָ את תורת 

ישראל, כשם שהעם קיבל עליו את התורה.

חג שבועות

“וְחַג ָשבֹֻעת תַּעֲֶשה לְך” )שמות לד 22(.

זה הוא השם הנפוץ ביותר לחג, משום שהוא חל שבעה שבועות “מֵהָחֵל חֶרמֵׁש בַּקמָה” )דברים טז 9(.

ויש אומרים: חג ְשבּועֹות )רבים של שבועה(, כיוון שביום הזה, יום מתן תורה, בני ישראל נשבעים 

לקיים את חוקי התורה.

חג הביכורים

“ּובְיֹום הַבִּכּורים...מִקרא קדׁש יִהְיֶה לָכֶם כָּל מְלֶאכֶת עֲֹבדָה ֹלא תַעֲׂשּו” )במדבר כח 26(.

למעשה, ביום הזה, רק מתחילים בהבאת הביכורים, אבל ההבאה נמשכת כארבעה חודשים, עד סוכות, 

כיוון שלא כל היבולים מבשילים באותו זמן.

חובת הביכורים חלה רק על שבעת המינים הנזכרים בספר דברים ח’ 8.

עצרת

יום  )ראה לעיל,  יוספוס פלביוס  ניתן לאחר המקרא. מצוי אצל  זה הוא שם בתר-מקראי. כלומר, 

החמישים(, ובספרות חז”ל, לדוגמא: משנה סדר מועד, מסכת ראש השנה, הלכה ב’: “בארבעה פרקים 
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העולם נדון: בפסח על התבואה, בעצרת על פֵרות האילן...”.

חג שבועות נקרא גם “עצרת של פסח” )ראה פסיקתא קצ”ג(. כשם שאחרי שבעת ימי חג סוכות, יש 

עצרת )שמיני עצרת(, כך שבעה שבועות אחרי שבעת ימי הפסח, יש עצרת )עצרת של פסח(. עניין 

זה מדגיש שוב את תלותו של חג שבועות בחג פסח.

המילה עצרת פרושה: אסיפה רבת עם, או כינוס של המונים.

יום הקהל

ן ה’ אֵלַי אֶת ְשנֵי לּוֹחת הָאֲבָנִים  השם הזה מצוי בדברי משה, לבני ישראל העומדים להיכנס לארץ: “וַיִּתֵּ

יְֹהוָה עִמָּכֶם בָּהָר מִתֹוך הָאֵׁש בְּיֹום הַקהָל”  וַעֲלֵיהֶם כְּכָל הַדבָרים אֲֶשר דבֶּר  כְּתֻבִים בְּאֶצְבַּע אֱֹלהִים 

)דברים ט 10(.

למעשה, זה הוא השם הקדום ביותר לחג מתן תורה, כי נאמר ע”י משה כארבעים שנה, אחרי מעמד 

הר סיני.

ן ה’ אֵלַי אֶת ְשנֵי לּוֹחת הָאֲבָנִים” - המילים ויתן ומתן,  אולי השם “מתן תורה” לקוח מדברי משה: “וַיִּתֵּ

נגזרות מאותו השורש: נ.ת.ן.

ודוק: “יֹום הַקהָל”, אינו “יום הַקהֵל”, שהוא עניין לטקס שנעשה בצאת שנת שמיטה, בסוכות )ראה: 

דברים לא 13-10(.

לסיכום: לחג שבועות אין הלכות המיוחדות לו, כפי שיש לכל החגים האחרים, אבל הוא עשיר בשמות: 

יש לו שבעה שמות.
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מהו יחסה של מגילת רות לירידה מן הארץ?
ד”ר איציק פלג

מה למגילת רות ולחג  לפני שנכנס למגילת רות ולשאלת יחסה לירידה מן הארץ אפתח בשאלה: 

השבועות? מגילת רות היא אחת מחמש המגילות במקרא שנהוג לקרוא בהן בציבור בחגים: ספר קהלת 

נהוג לקרוא בסוכות; מגילת אסתר - בפורים; שיר השירים - בפסח; מגילת איכה נקראת בתשעה 

באב ומגילת רות נהוג לקרוא בחג השבועות.

יומין. הנימוק הנפוץ לקריאת המגילה בשבועות מסתמך על הכתוב בה כבר  זה הוא עתיק  מנהג 

בראשיתה. נעמי ורות כלתה שבות ארצה “בתחילת קציר שעורים” )רות א 22(, והרי חג שבועות חל 

בזמן קציר.

נימוק אחר לקריאת המגילה בשבועות, מקורו בסיפור, על דרך האגדה, שדוד המלך נולד בחג השבועות. 

ומה לדוד המלך ולמגילת רות? הקשר של דוד למגילה רות מתגלה בסופה, שם מופיעה רשימת היוחסין 

של דוד )רות ד 22-17(. דוד המלך, לפי המגילה, הוא בן ישי בן עובד בן בועז. מגילת רות באה להשלים 

את החסר בספר שמואל, כלומר, העדר שושלת יוחסין לדוד. דוד, על פי המגילה, הוא נין של בועז 

ורות המואביה. אגב, מוצאה המואבי של רות חוזר שוב ושוב במגילה. דומה שמגמת המגילה בהדגשת 

מואביותה של רות נועדה לבוא בביקורת על מדיניות עזרא ונחמיה ביחסם לנשים הנוכריות, שגורשו 

מעל פניהם )עזרא ט-י; נחמיה י 31-29, יג 27-24(. היחס המיטיב עם הזר במגילה מעודד סובלנות 

לאחר, לשונה, לזר. בכפיפה אחת עם ערך הסובלנות והקבלה של רות המואביה, עדים אנו במגילה 

להעדפה ברורה של החיים בארץ, גם כשקשה בה. אחד המסרים היפים של מגילת רות הוא השילוב 

של השניים. דומה ששני ערכים אלו יכולים להשלים האחד את השני.

נימוק נוסף לקריאת מגילת רות בחג משתקף מאחד משמות החג: חג “מתן תורה”. וכל כך על שום 

מה? על שום שרות קיבלה עליהָ את תורת ישראל, כשם שהעם קיבל עליו את התורה. שימו לב 

להדדיות שבסיפור, רות לא רק קבלה אלא גם התקבלה לחברה באותם ימים.

לאחר שדנו בקשר שבין מגילת רות לבין חג השבועות, ברצוני להתייחס לשאלה העולה כבר בראשית 

הקריאה במגילה והיא: מהו יחסה של מגילת רות לירידה מן הארץ?

הוא  מגילת אסתר(  היא  דופן  )יוצאת  בלוח השנה העברי  אחד מסימני ההיכר של מרבית החגים 

הקשר לארץ והיחס המועדף לארץ המובטחת. אבל, צא וראה, מגילת רות פותחת בתיאור ירידתו 

של אלימלך ובני ביתו מהארץ:

פְטִים, וַיְהִי רעָב בָּאָרץ; וַיֵּלֶך אִיׁש מִבֵּית לֶחֶם יְהּודָה לָגּור בְִּשדי מֹואָב, הּוא וְאְִשתו  “וַיְהִי בִּימֵי ְשֹפט הַֹשּ

ּוְשנֵי בָנָיו. ב וְֵשם הָאִיׁש אֱלִימֶלֶך וְֵשם אְִשתֹו נָעֳמִי וְֵשם ְשנֵי-בָנָיו מַחְלֹון וְכִלְיֹון, אֶפְרתִים מִבֵּית לֶחֶם 

יְהּודָה; וַיָֹּבאּו ְשדי-מֹואָב וַיִּהְיּו-ָשם. ג וַיָּמָת אֱלִימֶלֶך” )רות א 3-1(.
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הרעב הוא ללא ספק המניע לירידה מהארץ. גם אברהם אבינו )מיד לאחר שעלה ארצה( ירד מצרימה 

וַיֵּרד אַבְרם מִצְריְמָה לָגּור ָשם, כִּי-כָבֵד הָרעָב בָּאָרץ”  בגלל הרעב בארץ, שנאמר: “וַיְהִי רעָב בָּאָרץ; 

)בראשית יב 10(. מעניין לציין כי בתרגום השבעים למגילת רות נוספה המילה “כבד”, כנראה כדי 

להפנות את תשומת לב הקורא למקרה אברהם. נשאלת השאלה, מה יחסה של המגילה לירידתו של 

אלימלך? באופן גלוי אין כל התייחסות. אבל, לדעתי תיאור ירידת אלימלך מלווה בנימה אירונית, 

סמויה אמנם, אך קיימת: מסופר שאלימלך עוזב את בית לחם כי אין בה לחם. לאחר מכן אלימלך 

מת בגלות, בשדות זרים, ב”שדי מואב”.

המספר אינו מדווח לנו מדוע אלימלך מת? האם מת מזקנה? או כעונש על כי ירד מהארץ? כדי להשיב 

על כך ראוי לשים לב לכך שתיאור המאורעות בסיפור והקשר בין הפסוקים אינו רק כרונולוגי )זה 

אחרי זה( אלא סיבתי )זה בגלל זה(, כלומר, בגלל שהיה רעב בארץ עזב אלימלך את בית לחם. כמו 

כן, קשר סיבתי ניתן למצוא גם בהמשך הסיפור על נשואי הבנים שלו עם נשים מואביות:

נִית רּות; וַיְֵּשבּו ָשם כְּעֶֶשר ָשנִים. ה וַיָּמֻתּו גַם- “וַיְִּשאּו לָהֶם נִָשים ֹמאֲבִּיֹות ֵשם הָאַחַת עָרפָּה וְֵשם הֵַשּ

ְשנֵיהֶם מַחְלֹון וְכִלְיֹון” )רות א 5-4(.

ישנן, לדעתי,  נוכריות?  נשים  כי לקחו להם  מדוע מתו שני הבנים? האם מתו ממחלה? האם מתו 

שתי “קריאות” אפשריות: האחת - התמימה, הגלויה, הכרונולוגית, המדווחת על האירועים לפי סדר 

התרחשותם; והקריאה השנייה - הביקורתית, הסמויה, האירונית, לפיה אלימלך עזב את בית לחם 

בחיפושיו אחר לחם לבני ביתו; אלימלך מת בשדה מואב כי ירד מן הארץ; בניו מתו כי לקחו נשים 

נוכריות. תמיכה לקריאה זו נמצאת בתוספתא, מסכת עבודה זרה, פרק ד’ הלכות ג’-ד’:

“ישרה אדם בארץ ישראל, ואפילו בעיר שרובה גויים, ולא בחוצה לארץ, ואפילו בעיר שכולה ישראל. 

מלמד שישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל מצות שבתורה. וכל הקבור בארץ ישראל, כאילו קבור 

תחת המזבח”.

“לא יצא אדם בחוצה לארץ, אלא אם כן הולכין חיטין סאתים בסלע. אמר ר’ שמעון: במה דברים 

אמורים? בזמן שאין מוצא ליקח. אבל בזמן שמוצא ליקח, אפילו סאה בסלע, לא יצא.

וכן היה ר’ שמעון אומר: אלימלך היה מגדולי הדור ומפרנסי ציבור. ועל שיצא לחוצה לארץ, מת הוא 

ֹהם כָּל הָעִיר עֲלֵיהֶן וַֹתּאמַרנָה: הֲֹזאת נָעֳמִי”  ובניו ברעב. והיו כל ישראל קיימין על אדמתן. שנאמר: “וַתֵּ

)רות א’ 19(. מלמד שהייתה כל העיר קיימת, ומת הוא ובניו ברעב”.

רות המואביה מתגלה כאשה נאמנה המצטרפת לנעמי השבה ארצה. דברי רות לנעמי יכולים לשמש 

עדות ומופת לשותפות גורל, מעין גיור:

י וֵאֹלהַיִך  לִינִי אָלִין עַמֵּך עַמִּ לְכִי אֵלֵך ּובַאֲֶשר תָּ פְגְּעִי בִי לְעָזְבֵך לָׁשּוב מֵאַחֲריִך: כִּי אֶל-אֲֶשר תֵּ “אַל תִּ

וֶת יַפְריד בֵּינִי ּובֵינֵך” )רות  אֱֹלהָי. יז בַּאֲֶשר תָּמּותִי אָמּות וְָשם אֶקבֵר; ֹכּה יַעֲֶשה ה’ לִי וְֹכה יֹוסִיף כִּי הַמָּ

א 17-16(. 
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לימים נפגשים בועז ורות בחלקת השדה של בועז. רות שואלת את בועז: “מַדּועַ מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיך 

לְהַכִּירנִי וְאָֹנכִי נָכְריָּה?”. מתשובתו של בועז אנו למדים על התרשמותו מהתנהגותה של רות כלפי 

נעמי: “הֻגֵּד הֻגַּד לִי ֹכּל אֲֶשר עִָשית אֶת חֲמֹותֵך אַחֲרי מֹות אִיֵשך וַתַּעַזְבִי אָבִיך וְאִמֵּך וְאֶרץ מֹולַדתֵּך 

” )רות ב 11(. לְכִי אֶל-עַם אֲֶשר ֹלא-יָדעְַתּ וַתֵּ

חשוב להעיר כי דברי בועז נשמעים כהד ומרמזים, כנראה, לדברי האל לאברהם אבינו: “לֶך לְך מֵאַרצְך 

ּומִמֹולַדתְּך ּומִבֵּית אָבִיך אֶל-הָאָרץ אֲֶשר אַראֶך” )בר’ יב 1(. השוואה זו מחמיאה מאוד לרות, המצטיירת 

כדמות מופת, אף יותר מאברהם אבינו. שוב רומזת המגילה לאברהם. אברהם הלך בעקבות צו האל 

ועם הבטחה אלוהית לעתידו ואילו רות הלכה בעקבות צוו הלב, ללא כל צוו או הבטחה אלוהית.

לכן, כנראה, השם “רות” נפוץ בין שמות הנשים המתגיירות עד עצם היום הזה. יפה ומרשים לראות כי 

על פי המגילה אין כל סתירה בין דביקות בארץ ישראל ובישיבה בה לבין סובלנות וקבוה של הזר.
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חג שבועות וישראל 2003
מאת: שגית מור

שני מוטיבים מאפיינים את הרובד הראשוני של חג השבועות. המוטיב הראשון נגזר משמו של החג 

בספר דברים טז: "ִׁשבְעָה ָׁשבֹֻעת תסְפר לָך מֵהָחֵל חֶרמֵׁש בקמָה..." )פס' 9(. שבעה שבועות הם מעין 

מודל מוקטן של שבע שמיטות עד ליובל. השמיטה והיובל מהווים בסיס לחקיקה סוציאלית, המסדירה 

את הדאגה לחלש ולנזקק. שמיטת הכספים מאפשרת לנזקקים ללוות כספים, ושומטת את חובם אם 

הגיעה שנת השמיטה וזה טרם נפרע. שמיטת הקרקעות, שמחייבת את בעלי הנחלות לפרוץ אותן 

בשנת השביעית ולהפקיר את יבולם לכל עובר אורח ולחיית השדה, יוצרת חוויה המזכירה לבעל 

הנחלה )ה"עשיר"( כי הקרקע אינה שייכת לו באופן בלעדי, אלא לאל שנתן אותה לעמו. בין שאר 

מטרותיה היא יוצרת חוויה של סולידריות ואמפטיה עם מי שאין להם )נחלה( למשך שנה אחת.

גם בהמשך, בפסוקים 12-11, אנו מוצאים מוטיב זה של סולידריות חברתית ודאגה לנזקקים: "וְָׂשמַחְת 

לִפְנֵי ה' אֱֹלהֶיָ אַתה ּובִנְך ּובִתך וְעַבְדָך וַאֲמָתֶך וְהַלוִי אֲֶׁשר בְׁשעָריך וְהַגר וְהַֹיּתֹום וְהָאַלְמָנָה אֲֶׁשר בקרבך 

במקֹום אֲֶׁשר יִבְחַר ה' אֱֹלהֶיך לְַׁשכן ְׁשמֹו ָׁשם. וְזָכַרת כי עֶבֶד הָיִיתָ במִצְריִם וְָׁשמַרתָ וְעִָׂשיתָ אֶת הַחֻקים 

הָאֵלה".

חווית המוצא של היותנו עבדים, גוררת בעקבותיה את ציווי האמפתיה כלפי השכבות החלשות בחברה, 

ואת החובה והאחריות על מי שיש לו לשיתופן )לפחות החומרי( של שכבות אלו בשמחת החג.

המוטיב השני הוא בהיותו של החג מבטא את הקשר בין עם ישראל לארצו, והוא נגזר מהיותו של החג 

אחד משלושת הרגלים, בו עולה האדם לירושלים, ובהביאו מפרי ביכוריו אל המקדש. בספר דברים כו 

מתואר טקס הבאת הביכורים. בפרק זה, המכונה "מקרא ביכורים", מובא הקשר שבין יציאת מצרים 

לחג הביכורים, שהוא הפן ההיסטורי של החג. הכניסה לארץ, ההתנחלות ועבודת האדמה הינם פועל 

יוצא של יציאת מצרים מעבדות לחירות. הבאת הביכורים היא מעשה של הכרת תודה על חירותנו 

ועל הטוב והשפע שניתן לנו. בטקס המתואר שם מוסר מביא הביכורים את תקציר תולדות העם עד 

למעמד הבאת הביכורים שלו עצמו.

שני מוטיבים אלו של החג, המצויים כבר בתורה, הפן הכלכלי חומרי - הבאת ביכורים כביטוי לעם עובד 

אדמת ארצו, והרעיון החברתי סוציאלי - דאגה לאלה שאין להם נחלה, קיבל משנה דגש בחיבורה 

של מגילת רות אל חג השבועות. מגילה זו משתיתה את רעיון ההצלחה וההמשכיות על מעשים של 

חסד כלפי הנזקק )רות כלפי נעמי; בועז כלפי שתי הנשים( מן הצד האחד, ועל הקשר לארץ )בני 

המשפחה מתים בנכר, לשיטת חז"ל כעונש על כך שבחרו בגלות(. על כן היא נמצאה מתאימה לבטא 

בתכניה את מהותו העיקרית של החג.
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מה התחדש בחג השבועות תשס"ג? נדמה לי, שדווקא השנה, לאור ההתפתחויות הכלכליות והחברתיות 

במדינת ישראל, עומד חג השבועות, על ערכיו ומטרותיו, כמתריע בשער. האם הדרך בה משסים ציבור 

אחד בשני, בכל פעם על ידי מציאת שעיר לעזאזל תורן )קודם היו אלה העובדים הזרים שגוזלים 

את מקומות העבודה שלנו, אחר כך המובטלים ]"הבטלנים"[, אחר כך מקבלי הקצבאות שחיים על 

חשבוננו, ועכשיו ההסתדרות ועובדי המגזר הציבורי שהם "הסקטור הציבורי 'שמן' וטפיל על חשבון 

הסקטור הפרטי"( היא הדרך להצלחה כלכלית ולבניית חברה תקינה? האם הפרטה אין סופית של 

ולעמותת  לנפשו  איש  איש  בבחינת  הגופים הממלכתיים במדינה,  החברה, המסירה אחריות מעל 

הצדקה שממנה יאסוף לו את מצרכי האוכל בערב שבת, היא הדרך להבראה כלכלית? האם קיצוץ 

אינסופי בשעות חינוך, שאמורות ליצור את הפתח להתקדמות אישית וכלכלית, היא שתבטיח את 

הדרך לאושר )ולעושר(? 

חג השבועות נותן את תשובתו שלו ומעמיד מערכת ערכים הפוכה לזו שמניעה את התוכנית להבראה 

עם  של  קיומו  שבין  לקשר  באשר  זו  לתשובה  להקשיב  שראוי  לי,  נדמה   .2003 בישראל  כלכלית 

על אדמתו כפועל יוצא מהתעקשותו של העם לקיים חברה תקינה הנשענת על אחריות השכבות 

המבוססות בה עבור השכבות המתקשות; על תזכורת, כי לא לעולם חוסן וכי מה שיש לו לאדם לא 

רק משלו הוא, ולא בוודאות יהיה תמיד שלו; ואשר רואה לעצמה חובה להכיל בתוכה את יסוד החסד 

כלפי הנזקק כתנאי להיותה חברה צודקת.



עלי מֹועד ן 11

החסד כמוטיב מנחה במגילת רות
ד”ר אמירה מאיר

מגילת רות נמנית עם מיטב הסיפורת המקראית, ומן המפורסמות הוא שהסיפור המקראי בא ללמדנו 

דבר. ולפיכך עולה השאלה מהי מטרתה של מגילת רות? מה בא סיפור מופת זה ללמדנו? בסוגיה 

זאת עסקו רבים וטובים, ראשונים ואחרונים. היו שראו בה מחאה להתנגדות העזרה של עזרא ונחמיה 

לנשואי תערובת ולדרישתם לגירוש הנשים הנוכריות )עזרא יג, 1, 25-23( )גייגר, גריץ ואחרים(, והיו 

שטענו כי כל כוונת המגילה היא לתאר את תולדותיו של דוד, כפי שנאמר בזהר חדש )על א ד(: “מגילה 

זו לא באה אלא...להודיע זרע דוד שהוא כסף צרוף”.

אפשר לקבל דעות אלו ואפשר לסתור אותן, כפי שעושים סגל, קויפמן וקריב. בין שנקבל דעות 

אלו ובין שנדחה אותן, עולה מוטיב החסד מתוך המגילה כרעיון מנחה. חסד עניינו תמיד במה שהוא 

מעבר לחוק, במה שהוא לפנים משורת הדין. והרי התורה אינה מצווה על חסד. הרמב”ם אומר כי 

חסד “הוא הטבה במי שאין לו חוק עליך כלל, ועל כן נקרא כל טוב הניתן על ידי הקב”ה ‘חסד’” )מורה 

נבוכים ג, נג(.

השימוש במילה “חסד” מופיע במגלה שלוש פעמים:

בדברי נעמי לכלותיה: “יַעַׂש ה’ עִמָּכֶם חֶסֶד כַּאֲֶשר עֲִשיתֶם עִם הַמֵּתִים וְעִמָּדי” )א’, 8(.

בדברי נעמי לרות: “בָּרּוך הּוא לַה’ אֲֶשר ֹלא עָזַב חַסְדֹו אֶת הַחַיִּים וְאֶת הַמֵּתִים” )ב’, 20(

י לֶכֶת אַחֲרי הַבַּחּורים  י הֵיטַבְְתּ חַסְדך הָאַחֲרֹון מִן הָראׁשֹון לְבִלְתִּ בדברי בועז לרות: “בְּרּוכָה אְַתּ לַה’ בִּתִּ

אִם דל וְאִם עִָשיר” )ג 10(

בדברי נעמי ובועז אין בקשה לעשיית חסד כמו שמצאנו במקרא במקומות אחדים - בקשת יוסף 

נִי אְִתּך כַּאֲֶשר יִיטַב לָך וְעִָשיתָ נָּא עִמָּדי חָסֶד  משר המשקים לאחר שפתר את חלומו - “כִּי אִם זְכַרתַּ

נִי אֶל פַּרֹעה וְהֹוצֵאתַנִי מִן הַבַּיִת הַזֶּה” )בראשית מ 14(; או בבקשת רחב מהמרגלים: “וְעַתָּה  וְהִזְכַּרתַּ

בְעּו נָא לִי בַּה’ כִּי עִָשיתִי עִמָּכֶם חָסֶד וַעֲִשיתֶם גַּם אַתֶּם עִם בֵּית אָבִי חֶסֶד ּונְתַתֶּם לִי אֹות אֱמֶת.  הִָשּ

י וְאֶת אַחַי וְאֶת אַחְֹותַי \}אַחְיֹותַי\{ וְאֵת כָּל אֲֶשר לָהֶם וְהִצַּלְתֶּם אֶת נַפְֹשתֵינּו  וְהַחֲיִתֶם אֶת אָבִי וְאֶת אִמִּ

וֶת” )יהושע ב 13-12(, ובקשות אחרות. מִמָּ

הדוברים במגילת רות מבקשים את עשיית החסד מה’, או מברכים על החסד שכבר נעשה. כאשר 

ה לְבֵית אִמָּה” היא מאחלת להן כי ה’ יעשה עמכן “חֶסֶד כַּאֲֶשר  נעמי מפצירה בכלותיה לשוב “אִָשּ

עֲִשיתֶם עִם הַמֵּתִים וְעִמָּדי” )א 8(, כלומר, היא רואה בהתנהגותן של רות וערפה עמה ועם בעלה ובניה 

המתים התנהגות של חסד, אף כי הכתוב לא מפרש באיזה חסד מדובר. המדרש )לקח טוב( אומר 

כי החסד עם המתים הוא בתכריכין, ועם נעמי שויתרו לה כתובתם. ערפה השתכנעה מדברי נעמי 
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ויצאה לדרכה, אך רות דבקה בנעמי והלכה אחריה. הליכתה של רות )שבפשיטתא נקראת רעות( 

אחרי נעמי היא חסד, שהרי בתנאים שנוצרו, לאח היה לה כל סיכוי לשקם את חייה. החלטתה של 

רות לדבוק בנעמי התבססה על שיקולים רגשיים ולא על שיקולים הציוניים. אך מעשה החסד הזה, 

גורר אחריו את מעשה החסד של בועז שנתן לרות לאכול וגם ציווה על נעריו “גַּם בֵּין הָעֳמָרים ְתּלַקט 

ֹשלּו לָה מִן הַצְּבָתִים וַעֲזַבְתֶּם וְלִקטָה וְֹלא תִגְעֲרּו בָה” )רות ב 16-15(, כלומר,  וְֹלא תַכְלִימּוהָ. וְגַם ֹשל תָּ

ציווה עליהם לנהוג ברות לפנים משורת הדין.

כשנעמי שומעת מרות על קורותיה באותו היום, הי א אומרת על בועז: “בָּרּוך הּוא לַה’ אֲֶשר ֹלא עָזַב 

חְַסדֹו אֶת הַחַיִּים וְאֶת הַמֵּתִים” )ב 20(. לאיזה חסד מתכוונת כאן נעמי ומיהו כאן עושה החסד? האם 

זהו בועז העתיד לגאול את רות ובכך לעשות חסד עם נעמי, או שמא אין זה אלא ה’ שעשה חסד 

בהפגישו את רות בועז. או אולי זוהי כוונת הכתוב - להשאיר את הדברים כניתנים לשני הפירושים.

ַּיְלָה”... כי האשה ששכבה למרגלותיו היא רות, הוא אומר לה: “בְּרּוכָה אְַתּ  כאשר בועז מגלה “בַּחֲצִי הַל

י הֵיטַבְְתּ חַסְדך הָאַחֲרֹון מִן הָראׁשֹון” )ג 10(, כלומר הוא מברכה על התנהגותה, על כך שבחרה  לַה’ בִּתִּ

להינשא לו ועל ידי כך, לא יכרת שמו של בית נעמי, ולא להינשא לאחד הבחורים הצעירים.

נעמי מברכת את בועז על חסדו, ובועז מברך את רות על החסד שעשתה עם נעמי. על החסד כמוטיב 

מנחה במגילת רות אומר יוספוס: “הוכרחתי לספר מעשה רות זה, כי ברצוני להראות את רוח )גבורתו( 

של אלוהים, שיכול להביא גם אנשים פשוטים לידי גדולה מפוארת, כזו שהעלה אלוה את דוד שמוצאו 

מאנשים כאלה” )קדמ’ ה, ט, ד(. כלומר, כל המתרחש לנגד עינינו במגילה אינו בגדר התרחשות רגילה 

אלא שרשרת של מעשי חסד. חסדה של רות גורר את חסדו של בועז שמברכה על החסד שעשתה 

עם נעמי. משרשרת חסדים זאת נולד עובד אבי ישי אבי דוד, שעל ממלכתו אמר נתן הנביא “וְחְַסדי 

ֹלא יָסּור מִמֶּנּו” )שמו”ב, ז 15(.

נראה אפוא כי מטרת המגילה היא באמת לספר בשבחי החסד. החסד הוא הרעיון המנחה שבמגילה, 

אשר גיבוריה מתברכים זה בחסדו של זה, וסופם שכולם באים על שכרם הטוב ואמנם, ר’ זעירא אומר 

במדרש רות רבה )ב, טו(:

“מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה ולא איסור ולא היתר. למה נכתבה? ללמדך כמה שכר טוב 

לגומלי חסדים”.



עלי מֹועד ן 13

פרפראות

פרפראות

פרפראות

פרפראות

פרפראות

פרפראות
“כשחזרו בני ישראל מהר סיני היו רעבים מאד. התחילו לאכול מאכלי חלב. לו רצו לאכול מאכלי בשר היו 

צריכים ללכת תחילה לשוחט, כפי שמכתיבים חוקי התורה שקיבלו זה עתה. היה צורך לבדוק את הסכין, לבדוק 

את הריאה של הבהמה, ואחר כך היו חייבים להכשיר את הבשר, וכל זה הרי לוקח זמן רב. על כן החליטו כי 

מוטב לאכול דברי חלב, שאינם דורשים הכנות מרובות, ובכך השקיטו את הרעבונם באופן מיידי. מאז נעשה 

הדבר למנהג בישראל”.

רשם חיים שווארצבאום, מפי הרב מזא”ה ממוסקבה, רוסיה

ל  טעם נוסף למנהג זה שואב את השראתו משמות כג 19: “ראִשית, בִּכּורי אַדמָתְך, תָּבִיא, בֵּית יְהוָה אֱֹלהֶיך, ֹלא-תְבֵַשּ

גְּדי בַּחֲלֵב אִמֹו” )ראו גם: שמ’ לד 26(. שימו לב: האזהרה שלא לבשל גדי בחלב אמו, כלומר הבסיס להפרדה 

בין מאכלי בשר וחלב, מופיע בסמוך להוראה על הבאת ראשית הביכורים במסגרת דיני שלושת הרגלים.

ובאתר החגים הקיבוצי אנו מוצאים כי: “המנהג לאכול בחג השבועות מאכלים חלביים רווח בכל עדות ישראל, 

ומוזכר לראשונה בכתבים  כנראה, שהמנהג מאוחר  זאת,  והוא אחד מסימני ההיכר הבולטים של החג. עם 

יהודיים במאה ה-16.”

www.chagim.org.il מתוך “שיטים” - מכון החגים הקיבוצי
)למעוניינים להרחיב בנושא זה ובכלל בנושאי חגים, מומלץ לבקר באתר באינטרנט(

עשרת הדברות

“נכבדי היהודים פנו אל ריבונו של עולם וטענו: “מכבר מגיע גם לנו לפרוק מעלינו את עול התורה ולחיות חיי 

הוללות ועונג, ושאר אומות העולם, ששוחררו מכל עול, שיישאו הן בעול התורה”.

הקדוש-ברוך-הוא נעתר לבקשת היהודים וציווה שיחזירו לו את התורה אשר ציווה להם משה. מיד הודיעו 

היהודים ברדיו ובעיתונים שהקדוש-ברוך-הוא הסכים לקבל בחזרה את התורה הוציאו חוזרים באותיות של 

קידוש לבנה שהופצו בתבל כולה.

כל היהודים, מבן תורה ועד עם הארץ, מקטן ועד גדול, מקצה העולם ועד קצהו, התחילו להעמיס ספרים על 

כל סוגי כלי הרכב, מחמור ועד לאווירון. כל העולם רועש, כי מחזירים את התורה ופורקים את העול.

באו המלאכים אל ריבונו של עולם ושאלו: “מה הרעש הנורא בכוכב הארץ?”

ענה להם ה’: “היהודים תמיד רועשים, והפעם י ש להם סיבה - הם מחזירים לי את התורה”.

פנו המלאכים שוב ואמרו: “אבל הם מעסיקים את כל כלי הרכב בהעמסת ספרים. צא וראה את המהפכה 

המתחוללת על פני כדור הארץ”.

יצא הקדוש-ברוך-הוא וראה ששיירות על גבי שיירות מכל סוגי כלי הרכב עמוסות ספרים, ועוד זרועם של 

היהודים נטויה, הם אינם חדלים מלהעמיס. קרא לנכבדי היהודים ואמר: “את אשר נתתי לכם אקבל בחזרה. אני 

נתתי לכם את עשרת הדברות. את כל מה שכתבתם, התפלספתם וביארתם אין אני מקבל, כי לא ממני באו.”

הרעש והמהומה נפסקו מיד. כל אחד מהיהודים ממשיך לכתוב לפי ראות עיניו, ככתוב בנתינת התורה “נעשה 

ונשמע”, בלשון רבים, ואילו בקבלת התורה כתוב בלשון יחיד: “לא תגנוב, לא תגזול, לא תחמוד” וכו’. לכן, כל 

אחד לומר את התורה לפי דרגתו, השכלתו והשגתו.”
סיפר נ’ שוורצשטיין ממזרח אירופה, כפי שסופר לו ונשמר בזיכרונו
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ניסן תשס”ד, מאי 2004

דבר העורך 

קוראים יקרים,

“עלי מועד”, עלון החגים של בית ברל. הפעם בחרנו  אנו מסיימים בזה שנה שנייה של הוצאת 

לפתוח ב”מבחר מונחים ומושגים לחג השבועות”. אנצל הזדמנות זו להודות בשמי ובשמכם לד”ר 

יוסי רוט- רותם על תרומתו הברוכה ‘לעלי מועד’ לאורך כל השנה.

בֻעֹות ]מלשון שבע  מוטי לקסמן מהחוג למקרא כותב על הצעה לא לקרוא את שמו של החג חַג הַָשּ

בֻעֹות ]מלשון שבועה[. כלומר, החג שבו נשבעים, מתחייבים בשבועה לשמור  ושבוע[ כי אם חַג הְַשּ

את הברית שנכרתה בין ה’ לבין עמו במעמד הר סיני.

אני מנסה להתמודד עם השאלה: מהו המסר של מגילת רות? הדרך בה בחרתי להתמודד עם ריבוי 

המסרים במגילת רות מבטאת את הדרך המועדפת לדעתי לחשוף את המסרים הגלויים והסמויים 

בטקסט המקראי בכלל.

“סלינו על כתפינו/ ראשינו עטורים/ מקצות הארץ באנו/ הבאנו ביכורים..” כך נפתח שיר הילדים 

הידוע. אורלי צלאל רואה בשיר זה: “צומת ומפגש של מסורות ישראל לדורותיה”. אורלי )דוקטורנטית 

לחינוך,  בבית הספר  מוסיקלי אצלנו  חינוך  בר-אילן(, מלמדת  אוניברסיטת  למוסיקה  במחלקה 

במסלול לגיל הרך.

ד”ר יונתן ד’ ספרן מהחוג למקרא כותב הפעם על “חקלאות והיסטוריה-לתולדות חג השבועות”.

בהזדמנות חגיגית זו של חג השבועות שהוא על פי מסורת ישראל יום מתן תורה, דן ד”ר שלמה 

ויסבליט בשאלת חשיבותו של לימוד המקרא בתרבות ישראל לדורותיה. ברשותכם, שתי הערות 

לדבריו בתקווה שיעוררו עניין לקרוא בו: האחת - שלמה מציג את הרעיון ששורשיו מופיעים כבר 

במקרא בדבר לימוד התורה על מנת לעשות. אני ממליץ לנו לראות במונח ‘לעשות’ יסוד מחנך 

המדבר על זיקה בין מחשבותיו ודבריו של האדם ומעשיו. וההערה השנייה - בסיום רשימתו מביא 

שלמה את דברי הרמב”ם ש”כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני בין עשיר, בין שלם בגופו 

בין בעל ייסורין, בין בחור ובין שהיה זקן גדול שתשוש כוחו...”. ולא הזכיר כלל את האשה.

אני מנצל הזדמנות זו לברך את פרופ’ שרה יפת, כלת פרס ישראל לחקר המקרא. אסיים בהשראת 

דברי הרמב”ם ואומר: “שכל איש ואשה מישראל )בכלל ומבית ברל בפרט( חייבים בלימוד 

המקרא”. חובה ששכר רב בצידה.

לסיום, אי אפשר ללא אמירת תודה חמה לענבר דשבסקי ולעליזה שוהם על 

הסיוע בהוצאת העלון.

 peleg_ik@keh.co.il :תגובות והמלצות יתקבלו בברכה בדוא”ל

  

        קריאה מהנה ומועדים לשמחה

          ד”ר איציק פלג
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מבחר מונחים ומושגים לחג השבועות
ד”ר יוסף רוט-רותם

שבועות

שם של חג בן יום אחד, בארץ ישראל ויומיים בגולה, שההלכה היהודית המאוחרת האחיזה 

אותו בתאריך קבוע בלוח השנה העברי: ו’ )שישה( בסיוון. זהו היום שבו, על-פי הלכה מאוחרת 

זו, מסיימים לספור את ספירת העומר שתחילתה בט”ז בניסן, היינו, יום לאחר הפסח )= ט”ו 

בניסן(, והנמשכת שבעה שבועות )=49 ימים(, ומסתיימת ביום ו’ בסיוון )=היום ה- 50(. זהו 

חג השייך, מצד אחד, למערכת חגים המכונה שלוש רגלים, ומצד שני, תלוי וקשור קשר בל 

יינתק לחג הפסח.

ייחודו של חג השבועות

לכל החגים  ומחגי שלוש הרגלים בפרט.  בכלל  ישראל  חגי  חג השבועות שונה מכל שאר 

המוגדרים במקרא “מועדי ה’” )ויקרא כג 2, 4( קיים תאריך מוגדר וברור בלוח השנה העברי. 

חג השבועות אין לו תאריך מוגדר וקבוע בתורה. זהו החג היחיד שכל כולו תלוי בחג אחר - 

פסח - ובמצוות הספירה )להלן(: שבעה שבועות מיום הבאת העומר וביום ה- 50 יחוגו את 

חג השבועות. והרי יום הבאת העומר היה שנוי במחלוקת, לפחות בימי בית שני ואחריו. מתי 

מביאים את העומר?

פירוש המילה “שבת”

נּופָה” )ויקרא כג 15(. שאלה: האם “שבת” היא  בָּת מִיֹום הֲבִיאֲכֶם אֶת ֹעמֶר הְַתּ “מִמָּחֳרת הַַשּ

שבת ממש, היינו היום השביעי של השבוע, ואז, פירוש הדבר שחג השבועות יחול תמיד ביום 

ראשון אבל בתאריך לא קבוע בלוח העברי? או שמא יש לפרש “שבת” כיום שביתה מעבודה, 

היינו יום החג שבו אין עובדים. ואז פירוש הדבר שהחג יחול תמיד ביום החמישים כשמתחילים 

לספור מט”ז בניסן )היינו ביום ו’ בסיוון(? מחלוקת זו נפתרה בהלכה כדעת הפרושים )שאנו 

הולכים על פיהם(: “שבת” הוא יום השבתון של החג. יש להעיר ולציין: השומרונים והקראים 

מקיימים את חג השבועות ביום החמישים שספירתו מתחילה מיום ראשון של השבת שחל 

בחג הפסח. חג השבועות שלהם חל תמיד ביום ראשון בתאריך לא קבוע. ועוד לייחודו של חג 

השבועות: ככל חגי ישראל, כמעט, ובמיוחד אלה שיסודותיהם בחיי החקלאי, מוצאו של חג 

השבועות לוט בערפילי ההיסטוריה, בימים שעם ישראל עדיין לא היה קיים במציאות, והוא 

בבחינת ירושה מן האבות עובדי האלילים, על פולחניהן המיתיים. אולם הוא פשט ולבש צורה 

עד שנתגבש ונתעצב ברוח עם ישראל והיה ליצור הנושא את דיוקן יוצרו.

שלוש רגלים

מבחינה מקראית, מסורתית והלכתית משתייך חג השבועות למערכת החגים המכונה “שלוש 

רגלים” )=פסח, שבועות וסוכות(. אין אנו יודעים כיצד נתגבשו חגים אלה למערכת אחת.
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חגים חקלאיים

לפנינו מערכת שיש לה מכנה משותף - הוא הקשר לחקלאות, ולפיכך, אלה הם חגים חקלאיים, 

ותהא משמעות המושג אשר תהא. אלה הם חגים שבמהלכם מצווים בני ישראל לעלות לרגל 

לבית המקדש ולהגיש לאל מנחה הקשורה בתוצרת החקלאית.

יוצא דופן

מבין שלושת חגים אלה חג השבועות הוא היוצא דופן. יחיד ומיוחד: בעוד פסח וסוכות הם 

בני שבעה ימים, או שמונה ימים הרי חג השבועות הוא החג הקצר ביותר - בן יום אחד בלבד. 

בספרות ההלכה הוא כמעט ואינו תופס מקום: “ישנם הדינים הכלליים הנוהגים בכל יום טוב: 

שביתת יום טוב ואיסור מלאכה… אבל אין הלכות שבועות בנפרד, כדרך שיש ‘הלכות פסח’ 

ו’הלכות סוכה’. ‘סימן’ אחד ב”שולחן ערוך” כולל את כל הלכות החג. שמו של ה’סימן’: “סדר 

תפילת חג השבועות”, ואף הוא נכלל בעצם בתוך ‘הלכות פסח’…” )הרב ש”י זוין, המועדים 

בהלכה, ירושלים, תשמ”ג, עמ’ שסז(.

ספירה, ספירת העומר

הְיֶינָה.  נּופָה ֶשבַע ַשבָּתֹות ְתּמִיֹמת תִּ “ּוסְפַרתֶּם לָכֶם מִמָּחֳרת הַַשבָּת מִיֹום הֲבִיאֲכֶם אֶת ֹעמֶר הְַתּ

ים יֹום...” )ויקרא כג 16-15( ובגרסה של ספר דברים:  בִיעִת תִּסְפְּרּו חֲמִִשּ בָּת הְַשּ עַד מִמָּחֳרת הַַשּ

ְספָּר לָך מֵהָחֵל חֶרמֵׁש בַּקמָה תָּחֵל לְִסֹפּר ִשבְעָה ָשבֻעֹות. וְעִָשיתָ חַג ָשבֻעֹות  “ִשבְעָה ָשבֹֻעת תִּ

לַה’ אֱֹלהֶיך...” )דברים טז 12-9(
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ְשבועות בחג השבועות
מוטי לקסמן

זה נעים מאוד כאשר הבטחה שנאמרה לך אכן מתקיימת, אם לא כלשונה, אז לפחות ברובה. אי קיום 

הבטחה מעורר אכזבה, וזה מביא אותנו, לא פעם, לתהות בעת שמיעת הבטחה אם לא צריך גם לבקש 

אמירה נוספת שיש בה התחייבות מפורשת לקיום ההבטחה. נראה לנו שלא נגזים אם נאמר שתהליך 

חינוכי צריך לעודד גם מילוי הבטחות.

בֻעֹות? אבל במה זה קשור לחַג הַָשּ

ְספָּר לָך מֵהָחֵל חֶרמֵׁש בַּקמָה תָּחֵל לְִסֹפּר  בֻעֹות בא לו מהתורה: “ִשבְעָה ָשבֹֻעת תִּ הרי שמו של חַג הַָשּ

ִשבְעָה ָשבֻעֹות. וְעִָשיתָ חַג ָשבֻעֹות לַה’ אֱֹלהֶיך )שמות טז 10-9(. כלומר, השם ָשבֻעֹות מקורו בשבעה 

השבועות של ספירת העומר, שאנו סופרים מחג הפסח ועד ו’ בסיוון, הוא היום החמישים. אבל יש 

בֻעֹות ]מלשון שבועה[,  בֻעֹות ]מלשון שבע ושבוע[ כי אם חַג הְַשּ הסבורים כי שמו של החג אינו חַג הַָשּ

י,  כלומר הבטחה שיש בה התחייבות קדושה שהדברים הנאמרים הם אמת לאמיתה ]עפ”י כנעני, 

אוצר הלשון העברית כרך 17, גבעתיים תשמ”ז, עמ’ 5635[. אלה הסבורים כך מציינים שתי ְשבּועֹות 

בֻעֹות ]=מועד מתן תורה[. הקשורות לְחַג הַָשּ

א. “וַֹיּאמְרּו ֹכּל אֲֶשר דבֶּר ה’ נַעֲֶשה וְנְִשמָע” )שמות כד 7(: כך מתחייבים בני ישראל בעת קבלת התורה 

למרגלות הר סיני.

ָּה מִֹכּל הָעַמִּים אֲֶשר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה”  ב. “כִּי עַם קדֹוׁש אַתָּה לַה’ אֱֹלהֶיָ ּובְך בָּחַר ה’ לִהְיֹות לֹו לְעַם ְסגֻל

)דברים יד 2(: בעלי גישה זו רואים בפסוק זה התחייבות מפורשת של האלוהים לעם ישראל שרק 

הוא הינו העם הנבחר מכל העמים. ]עפ”י לאו, י”מ, יהדות הלכה למעשה, גבעתיים-רמת-גן 1978, 

עמ’ 299[.

איני יודע באיזו מידה אכן ממומשות שתי ההבטחות-השבועתיות האלה ]זה נושא לדיון אחר[, אבל מעניין 

שבהקשר לחג השבועות מתוארות שתי ְשבּועֹות שאכן מומשו ושכר מימושן היה מכובד ביותר.

אחד  לדעתנו,  במקרא.  הבטחה-שבועתית  מזהים  איך  לבדוק  חשוב  ההבטחות  בשתי  שנדון  לפני 

בַע לָה  האפיונים להבטחה-שבועתית הוא באזכור שם ה’ בהקשר להבטחה המבוטאת. למשל: “וַיִָּשּ

ָּבָר הַזֶּה” )שמ”א כח 10(; “ֹכּה יַעֲֶשה אֱֹלהִים לְאַבְנֵר וְֹכה ֹיסִיף  ָשאּול בַּה’ לֵאֹמר חַי ה’ אִם יִקרך עָֹון בַּד

לֹו כִּי כַּאֲֶשר נְִשבַּע ה’ לְדָוִד כִּי כֵן אֶעֱֶשה לֹו” )שמ”ב ג 9(.

ואכן, במגילת רות, בה קוראים בחג השבועות, מתוארות שתי הבטחות-שבועתיות כאלה.

מצד אחד רות מבהירה כך את עמדתה החד-משמעית - היא לא תיטוש את נעמי לנפשה: “וַֹתּאמֶר רּות 

י וֵאֹלהַיִך אֱֹלהָי:  לִינִי אָלִין עַמֵּך עַמִּ אַל תִּפְגְּעִי בִי לְעָזְבֵך לָׁשּוב מֵאַחֲריִך כִּי אֶל אֲֶשר תֵּלְכִי אֵלֵך ּובַאֲֶשר תָּ

וֶת יַפְריד בֵּינִי ּובֵינֵך” )רות א 17-16(. בַּאֲֶשר תָּמּותִי אָמּות וְָשם אֶקבֵר ֹכּה יַעֲֶשה ה’ לִי וְֹכה ֹיסִיף כִּי הַמָּ

ומן הצד האחר, בלילה הרומנטי, שמתהווה ביוזמת רות על-פי הדרכת נעמי, מבטיח בעז לרות שהוא 
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ַּיְלָה וְהָיָה בַֹבּקר אִם יִגְאָלֵך טֹוב יִגְאָל, וְאִם ֹלא  יישא אותה לאישה אם הגואל לא יגאל אותה: “לִינִי הַל

יך אָֹנכִי חַי ה’, ִשכְבִי עַד הַֹבּקר” )רות ג 13(. יַחְֹפּץ לְגָאֳלֵך ּוגְאַלְתִּ

ובכן, רות ובעז מצהירים הבטחות-שבועתיות ושניהם מקיימים אותן. ומי יודע? אולי גם נתון זה סייע 

לקבלת הגמול המתואר - הבן הנולד לרות ולבעז “ְשמֹו עֹובֵד הּוא אֲבִי יִַשי אֲבִי דָוִד” )רות ד 17(.

אכן, אין שום ערובה לכך שקיום של הבטחה או שבועה כלשהי יביא שכר כל-כך מיוחס כמו להיות 

המוצא לבית מלוכה; אך נראה שגם מגילת רות יכולה להיות בסיס טוב לדיון חינוכי-ערכי בהיבטים 

שונים של הבטחה ושבועה.

ומי ייתן וננהג להבטיח רק מה שאנו באמת מתכוונים לקיים...
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מהו המסר של מגילת רות?
ד”ר איציק פלג 

 

יש הטוענים כי מגמת המגילה היא לדבר בשבח החסד. לדעתם מוטיב החסד מופיע כרעיון מנחה 

במגילה. באמירה “חסד” הכוונה לדברים שהם מעבר לחוק, למעשים הנעשים לפי משורת הדין.

ויש הטוענים כי מטרת המגילה נחשפת בפתיחתה ובסיומה. לדעתם, המגילה באה להשלים את החסר 

בספר שמואל, כלומר העדר שושלת היוחסין לדוד המלך;

ויש הטוענים כי המגילה באה בביקורת סמויה על גירוש הנשים הנכריות בימי עזרא ונחמיה )עזרא 

פרקים ט-י; נחמיה י 31-29, יג 27-24(. ככתוב בנחמיה:

נִי ּוֹמאָבִי בִּקהַל הָאֱֹלהִים  “בַּיֹום הַהּוא נִקרא בְּסֵפֶר ֹמֶשה בְּאָזְנֵי הָעָם וְנִמְצָא כָּתּוב בֹו אֲֶשר ֹלא יָבֹוא עַֹמּ

עַד עֹולָם” )נחמיה יג 1(.

לכן מודגשת שוב ושוב מוצאה המואבי של רות המואביה. ואם לא די בכך רות היא הסבתא רבה של 

דוד המלך. היחס המיטיב עם הזר במגילה מעודד סובלנות כלפי האחר, השונה, הזר.

ויש הטוענים כי מגילת רות משקפת מתח בין דין וצדק. לפי הדין כלומר לפי החוק בספר דברים 

אסור להתחתן עם המואבים. שנאמר:

“ֹלא יָֹבא עַמֹונִי ּומֹואָבִי בִּקהַל ה’ גַּם דֹור עֲִשירי ֹלא יָֹבא לָהֶם בִּקהַל ה’ עַד עֹולָם” )דברים כג 4(. 

יודע  זו, הגואל לא התחתן עם רות כי שומר חוק הוא. ואילו בועז בשאתו את רות  לכן, לפי דעה 

שעובר הוא על החוק.

ויש הטוענים כי מגילת רות נועדה להביע ביקורת על הירידה מן הארץ. אלימלך ובני ביתו ירדו מן 

הארץ - ונפטרו בגלות. כלומר, רות מעדיפה את החיים בארץ המובטחת. על כך נאמר בתוספתא, 

מסכת עבודה זרה, פרק ד’ הלכות ג’-ד’:

ישרה אדם בארץ ישראל, ואפילו בעיר שרובה גויים, ולא בחוצה לארץ, ואפילו בעיר שכולה ישראל. 

מלמד שישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל מצות שבתורה. וכל הקבור בארץ ישראל, כאילו קבור 

תחת המזבח.

ויש הטוענים וליתר דיוק הטוענות, לפשר פמיניסטי: המגילת משווה את רות לאברהם שידה של רות 

על העליונה. בשני הסיפורים הרעב מופיע כגורם לירידה מן הארץ. מתשובתו של בועז אנו למדים 

על התרשמותו מהתנהגותה של רות כלפי נעמי:

ך וַתֵּלְכִי אֶל-עַם אֲֶשר  “הֻגֵּד הֻגַּד לִי ֹכּל אֲֶשר עִָשית אֶת חֲמֹותֵך אַחֲרי מֹות אִיֵשך וַתַּעַזְבִי אָבִיך וְאִמֵּך וְאֶרץ מֹולַדתֵּ

” )רות ב 11(. ֹלא-יָדעְַתּ

דברים אלו של בועז נשמעים כהד ומרמזים, כנראה, לדברי האל לאברהם אבינו: 

“לֶך-לְך מֵאַרצְך ּומִמֹולַדְתּך ּומִבֵּית אָבִיך אֶל-הָאָרץ אֲֶשר אַראֶך” )בראשית יב 1(.
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השוואה זו מחמיאה מאוד לרות, המצטיירת כדמות מופת, אף יותר מאברהם אבינו. אברהם הלך 

בעקבות צו האל ועם הבטחה אלוהית המתייחסת לעתידו ואילו רות הלכה בעקבות צו הלב, ללא 

כל צו או הבטחה אלוהית, ללא ידיעה מה ילד יום.

מתבקשת השאלה, אם כן, מהי מגמת המגילה?

בחרתי להשיב, בעקבות פרופ’ אד גרינשטיין מאוניברסיטת תל אביב, באמצעות סיפור על ‘חלום 

ופשרו’ המופיע בתלמוד הבבלי, ברכות 55ב:

אמר רבי ביזנָא בר זַבְדָא, אמר רבי עקיבא, אמר רבי פַנְדָא, אמר רב נחום, אמר רבי בירים, 

משום זקן אחד, ּומַנינּו רבי בְנָאָה: עשרים וארבעה פותרי חלומות היו בירושלים. פעם אחת 

חלמתי חלום והלכתי אצל כולם. ומה שפתר לי זה לא פָתַר לי זה. וכולם נתקיימו בי.

ראוי להפנות את תשומת הלב לכך שכשם שחג שבועות משופע בשמות )ראו מבחר מושגים מאת 

ד”ר יוסי רוט רותם(, כשם שכל שם משקף מסר אחר המצוי במגילה, כך גם הקורא במגילת רות מוצא 

בה מגוון מכובד של מסרים. וכולם נתקיימו בה.

*********************

לסיום, ברצוני להמליץ על ספר שכותרתו מעידה על מגמה חשובה המצויה במגילת רות: מחויבות 

יעוץ מדעי פרופ’ אביגדור שנאן.  את הספר כתבה מתיה קם;  חברתית דרך סיפור רות המואביה. 

הספר, שיצא בהוצאת מט”ח, תשנ”ח, מביא מבחר טקסטים יהודיים וקטעי אמנות מתקופת המקרא 

עד תקופת ימי הביניים.
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העתיק, המתחדש והעכשוי ב”סלינו על כתפינו” - שיר ילדים לחג השבועות
אורלי צלאל

השיר “סלינו על כתפינו”, המושמע והמושר מזה שנים רבות בבתי הספר ובגני הילדים בעת ההכנות 

לקראת החג ובטקסים של חג השבועות, אינו שיר חג פשוט שנועד להנעים את זמנם של ילדים, כי 

אם צומת ומפגש של מסורות ישראל לדורותיו.

השיר נכתב על-ידי לוין קיפניס ב- 1929, סמוך להחלטה של משרד החינוך, של הוועד הלאומי ושל 

בחג השבועות, מסורת שבוטלה לאחר  הביכורים  מנהג הבאת  לישראל לחדש את  הקרן הקיימת 

החורבן.

ביטול המסורת בא מתוך קבלת המצווה: “ראִשית בִּכּורי אַדמְָתך תָּבִיא בֵּית ה’ אֱֹלהֶיך” )שמות כג 19; 

לד 26(, כתנאי בו כל זמן שיש לך בית יש לך ביכורים, וכאשר אין לך בית אין לך ביכורים )תוספתא 

שקלים ג כד(. הרמב”ם מפרש ואומר כי אין מצוות הבאת ביכורים נוהגת אלא בזמן שבית המקדש 

קיים ובארץ ישראל בלבד )רמב”ם, ביכורים פ”ב -פ”ד(. מכאן שחידוש המנהג היווה מעין הצהרה על 

כך שארץ-ישראל איננה עוד בגדר תקווה וחלום של מתיישבים ארעיים, אלא זוהי מציאות מדינית 

שרירה וקיימת, ואכן הצהרה זו נשמעת בבטחה ובגאווה כבר מן הפתיח של השיר “סלינו על כתפינו/ 

ראשינו עטורים”.

בשיר הילדים שלפנינו שלובים זה בזה, ולעיתים אף בחפיפה רבה, מקורות החג הקדומים עם המנהגים 

הארצישראליים המתחדשים של הבאת הביכורים, כאשר תיאור העלייה לרגל לירושלים “מקצות 

הארץ באנו/ הבאנו ביכורים” מתאר את המנהג העתיק והמתחדש כאחד. על טקס הבאת הביכורים 

העתיק ובו ההליכה לירושלים סופר, כי מכל העיירות התכנסו מביאי הביכורים והלכו בשיר וברננה, 

בחליל ובתוף לירושלים. לפניהם צעד שור שקרניו מצופות זהב )סמל התבואה( ועטרה של זית בראשו 

)סמל פרי העץ(. ואכן, השיר כתוב מתוך חווית העלייה לרגל, כאשר קיפניס נותן בו כדוברים את 

האיכרים, החקלאים ואנשי האדמה והטבע הארצישראליים העולים לרגל כדרכו של האיכר הקדמון 

“שדינו וגנינו/ הבשילו יבולים/ כרמינו, מקשותינו/ בכרו פרי הילולים”.

התהוותו של השיר על רקע התקופה ההיסטורית, שבה נתפסה ההתיישבות החקלאית כסמל הגאולה 

הלאומית, בטאה את כמיהת המתיישבים החדשים לבניין של ארץ ושל חברה בהן ערכי היסוד יהיו 

ערכים של עבודה, מוסר ומסורת. בשיר עצמו בולט הצירוף המובהק בו מקושרים מנהג החג הקדום, 

המנהג המתחדש וההווי החקלאי של “המדינה בדרך” בגילוייו החברתיים והכלכליים - “פנו דרך לנו/ 

בכורים איתנו” - שהתפתח תוך תקווה לעתיד מבטיח, ליצירה ולבנייה של חיים טובים בגבולות הארץ 

החדשה - “מגולן, מבשן/ מן הנגב והירדן”. מעניין לציין, שבהזכירו את טוב הארץ לא בחר קיפניס 

להציג את פירות שבעת המינים, כפי שהיה נהוג בהבאת הביכורים בימי קדם, אלא כנראה הסתפק 

באלה שנשתבחה בהם הארץ באותה תקופה: “תאנים, תפוחים/ ענבים ושקדים”.

גם הלחן של השיר מושתת על שילוב מסורות, אם כי מדובר כמובן במסורות מוסיקליות. את השיר 
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הלחין המלחין ידידיה אדמון ואופיו המוסיקלי מוגדר בפי המוסיקולוגים כארצישראלי מובהק.

לפי שמואלי בספרו “הזמר הישראלי” )1971(, הגורם הקובע את ה”צלצול הארצישראלי”, המובהק 

בטעמי  להופעתם  מקביל  בלחנים  שצירופם  והמרכא,  הזרקא  הבסיסיות  בתבניות  השימוש  הוא 

המקרא בשירת התנ”ך. הזרקא והמרכא הן למעשה עיטורים צליליים המבוצעים על-ידי קישוט של 

צלילים מסוימים על-ידי צלילים אחרים הנעים סביבם. ב”סלינו על כתפינו” שתי התבניות הללו 

מעצבות ומעטרות את הצליל סול פעמים רבות יחסית. הצלילים המקשטים מקדימים את הצלילים 

רבינא  כך מתקבל צלצולו המיוחד של הלחן.  ומתוך  ומרחיבים אותם,  העיקריים, מאריכים אותם 

)בכתב העת “השומר הצעיר” 1965( התייחס ללחן הארצישראלי של “סלינו על כתפינו” באומרו, כי 

מצלול השיר הזה שונה הוא מכל הצלילים שנשמעו לפניכן בחג השבועות בבתי הכנסת ובמשפחה, 

והוא מצטיין בבניין חדש של סולמות ממודוסים עתיקים. לעומתו, באיאר )בספר “יסודות מזרחיים 

“דגם כולל”  ומערביים במוסיקה בישראל, 1968( הציעה לראות בשיר שלפנינו שיר המושתת על 

בתוך מסורת השיר הישראלי, שמאפייניו הוא הדגם המלודי המתהווה ל”מאקאם” הסותר למעשה 

את הסולמות האירופאיים הקדומים, כמו גם את החדשים, משום שיש לו זיקה מובהקת למוסיקה 

הערבית המקומית.

הארצישראליות נתפסה בקרב אנשי הרוח באותה תקופה כמודל של חיים פשוטים ומתומצתים, 

כאלה שלא דרשו ביטויים מוסיקליים מסובכים והצטמצמו בסולמות עתיקים ולא מתוחכמים, ולכן 

החזרה להלחנה במרכיבים מן המוסיקה העתיקה התאימה לתפיסת העולם של החלוצים, שהסתלקו 

מהציביליזציה האירופאית ובחרו בחיים פרימיטיביים )במובן ראשוניים( ובריאים בחיק הטבע. יחד עם 

זאת, מלאכת רישום השירים של חלוצי השיר הארצישראלי הושפעה עדיין מן המחשבה המוסיקלית 

האירופאית והלך הרוח ה”מבולבל” )זה המלווה, לעיתים, תקופות של בנייה והתחדשות( בא לידי 

ביטוי בסתירה המובהקת שבין הסגנון המוסיקלי החדש, שנוצר כאן לבין צורת הרישום הקלאסית, 

שבה תועד. טעויות התיווי והרישום המיוחסות לו הודפסו והופצו בשירונים רבים, ולכן גם השתרשו 

באופן הזה ומופיעות כך עד היום.

המלחין ידידיה אדמון, רשם את הלחן של השיר בסולם דו מז’ור כאשר למעשה השיר מולחן במודוס 

מיקסולידי, שבו צריך לרשום ליד סימן המפתח את הסימן סי במול. חוסר ההתאמה בין הרישום לבין 

אופיו של הלחן מהווה לא פעם הטעיה לגבי קוראי התווים לא רק מן הבחינה הויזואלית אלא גם מן 

הבחינה המוסיקלית. נראה כי הרישום השגוי השפיע על התפתחותו ותפוצתו של הלחן הארצישראלי 

לטובת השתלטותו של הלחן המזוהה עם המוסיקה המערבית.

הלחן והטקסט בשיר “סלינו על כתפינו” ובמיוחד יחסי הגומלין ביניהם משקפים את תקופת התחדשות 

התרבות הארצישראלית, שחלפה ואיננה עוד. זהו סיפורה של ההתיישבות הציונית, שחתרה לעיצוב 

ייחודי, שממנו  צורות חדשות של ארגון חברתי, למנהגים חדשים, לחגים חדשים ולביטוי אומנותי 

צמח גם ז’אנר שירי הילדים לחגים.
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ניגונו של השיר מדי שנה בשנה, בפי ילדים רכים, בחג השבועות: “הך, הך, הך בתוף/ חלל בחליל”, 

מאזכיר ומחדד את הזיקה בין המסורות שעיצבו את התרבות הישראלית, ומציב את השילוב ביניהן 

כאתגר תרבותי עכשווי.

חקלאות והיסטוריה - לתולדות חג השבועות
ד”ר יונתן ד’ ספרן

חג השבועות הוא דוגמא מובהקת לתהליך של פעולת האמונה באל אחד )מונותאיזם(, הנוסך תכנים 

חדשים במסגרות קדומות, לא-ישראליות, פגאניות.

אלוהי ישראל הוא אל המוכיח את קיומו וכוחו על ידי מעורבותו הפעילה בתולדות עמו, שלא כמו 

איננו סתם אלוהי  ישראל  והיקום. אלוהי  דרך פעילותם במחזורי הטבע  אלוהי העמים, המתגלים 

שמים וארץ, או אל הגשמים, או אל המלחמה )אע”פ שהוא גם כל אלה(. הוא הוציא את בני ישראל 

ממצרים ונתן להם את ארץ ישראל, העניש את עמו על חטאיו על-ידי פגעי טבע, מלחמה, חורבן בית 

המקדש הראשון והשני. כך נהוג עד היום להסביר כל התרחשות היסטורית, מהקמת מדינת ישראל 

ועד הריגת תלמידי בית ספר בהתנגשות רכבת, כפעילות האל - או כתגובה לחטאי עם ישראל, או 

כתגובה למצוקותיו )השואה מהווה בעיה מיוחדת בתיאודיקיה ]=הצדקת האל[ הזאת(.

וכך הפכו גם שלוש הרגלים, שהיו במקורם חגים של מחזור הטבע והשנה החקלאית, בדומה לחגי 

שכניהם הכנעניים, לחגים המנציחים את מעשי הישועה של ה’. זה היה תהליך ממושך, שהתחיל 

בחג הפסח/חג המצות )במקור שני חגים שונים: הראשון חג יציאת הרועים ממרעה החורף למרעה 

הקיץ והשני חג האביב, תחילת ההבשלה של החיטה והשעורה(. כבר בתקופה קדומה נקשר חג זה 

ליציאת מצרים, כך שלאורך התורה מופיע פסח/חג המצות גם כחג האביב )העונה החקלאית(, וגם 

כחג יציאת מצרים.

בשלב מאוחר יותר בהתפתחות האמונה הישראלית, הפך גם חג הסוכות/חג האסיף לחג בעל אסוציאציות 

היסטוריות. הסוכה, מחסה הבוצרים והקוטפים מלהט השמש כחום היום )ישעיה א’ 8( הפך למגורי בני 

ישראל בימי נדודיהם במדבר )ויקרא כג 43-42(. קביעה זו מופיעה כתוספת מאוחרת, מעין מחשבה 

שניה, בלוח המועדים הכוהני של ויקרא כ”ג, וסותרת את כל הידוע לנו מיתר ספרי התורה על תיאורי 
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הנדודים של בני ישראל במדבר. בתיאורים אלה, כאשר מזכירים את מגורי בני ישראל, תמיד מדובר 

באוהל ולא בסוכה )לדוגמא, במדבר טז 27-26(. סתירה זו, יחד עם העובדה שרק פעם אחת בתורה 

נקבע קשר בין חג הסוכות ליציאת מצרים )בניגוד לפסח/חג המצות, הנקשר פעמים רבות ליציאת 

מצרים(, מהוות ראיה לאיחור הקביעה הזאת.

חג השבועות/חג הקציר, הנקרא בפי חז”ל “זמן מתן תורתנו”, לא נקשר אפילו פעם אחת בתורה עם מתן 

תורה בהר סיני, וגם התיאורים השונים של מתן תורה אינם מזכירים ולו פעם אחת את חג השבועות. 

חז”ל היו הראשונים לייחס את חג השבועות למאורעות של יציאת מצרים. כיצד קרה הדבר?

לפי התורה, חג השבועות הוא חג חקלאי טהור, יום המסיים את תקופת קציר החטים והשעורים, יום 

שבו מביאים אל המקדש שתי ככרות לחם העשויות מהתבואה החדשה - הלא הן ה”ביכורים” )ויקרא 

כג 17(. לא היו טקסים מיוחדים אחרים לחג זה. כשבטלה עבודת ה’ בבית המקדש לאחר חורבן בית 

שני, היתה סכנה שחג השבועות, שנתערטל מכל טקסיו ותכניו, יתבטל אף הוא.

לכן נסכו חז”ל תוכן חדש לחג השבועות והצילו אותו. בהסתמכם על כך שבני ישראל הגיעו להר 

סיני בחודש השלישי, חודש סיוון )שמות יט 1(, קבעו כי מתן תורה אירע בחג השבועות, כך סגרו את 

המעגל של ייחוס שלוש הרגלים למאורעות של יציאת מצרים והנדודים במדבר, וכך כללו גם את חג 

השבועות במסכת האירועים המוכיחים את פעולת האל בתולדות עמו.
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על חשיבותו של לימוד תורה
ד”ר שלמה ויסבליט 

חג השבועות, שהוא על פי מסורת ישראל יום מתן תורה, גורם לעיון בשאלה, שהיא אקטואלית ממש, 

על חשיבותו של תלמוד תורה, מצווה שיהודים בכל הדורות מסרו נפשם עליה. גם בימינו מוצאים 

ו”ישיבות” שבהם לומדים אך ורק תורה - “תורה” על שני חלקיה, תורה  אנו במדינתנו בתי מדרש 

שבכתב ותורה שבעל פה, ונקבע אפילו בחוק לאפשר לצעירים ש”תורתם אמונתם” להיות פטורים 

משירות צבאי. בנוסף על כך ישנן גם “ישיבות הסדר”, שלומדיהן מחלקים את זמנם בין שירות צבאי 

ללימוד תורה.

כבר בתורה עצמה מוצאים אנו דברים על לימוד תורה ומטרתו - ללמוד על מנת לעשות. בחומש 

דברים ד 1, למשל, אנו קוראים:

“וְעַתָּה יְִשראֵל ְשמַע אֶל הַחֻקים וְאֶל הַמְִּשפָּטִים אֲֶשר אָֹנכִי מְלַמֵּד אֶתְכֶם לַעֲׂשֹות לְמַעַן תִּחְיּו ּובָאתֶם 

וִירְשתֶּם אֶת הָאָרץ...” )דברים ד 1(

וכן:
“וְֹזאת הַמִּצְוָה הַחֻקים וְהַמְִּשפָּטִים אֲֶשר צִוָּה ה’ אֱֹלהֵיכֶם לְלַמֵּד אְֶתכֶם לַעֲׂשֹות בָּאָרץ אֲֶשר אַתֶּם ֹעבְרים 

ָשמָּה לְרְשתָּה” )דברים ו 1(.

והתורה עצמה מגדירה את מהותה המיוחדת: בסוף דבריו של משה רבנו, לאחר שקרא את שירת 

“האזינו” לפני העם, הוא מעיד בעם לצוות:
ָּבָר הַזֶּה  “אֶת בְּנֵיכֶם לְִשֹמר לַעֲׂשֹות אֶת כָּל דבְרי הַתֹורה הַֹזּאת. כִּי ֹלא דָבָר רק הּוא מִכֶּם כִּי הּוא חַיֵּיכֶם ּובַד

תַּאֲריכּו יָמִים עַל הָאֲדָמָה...” )דברים לב 47-46(.

חז”ל בתלמוד ובמדרשים העלו את התורה למעלת יסוד העולם ותוכנית אב לבריאתו. על הפסוק 

במשלי )ח 30( אומר רבי הושעיא רבה, אחד מחכמי מדרש בראשית רבה )פרשת בראשית, פרק א’ 

סימן ב’(: “התורה אומרת, אני הייתי כלי אומנותו של הקב”ה... כך היה הקב”ה מביט בתורה ובורא 

את העולם...” ויותר מזה; לפי דרשה תלמודית אחת )שבת דף פ”ח עמוד א’( התנה הקב”ה את מעשה 

בראשית: שאם ישראל לא יקבלו את התורה, יחזיר את העולם לתוהו ובוהו!

ובמשנה אחת אנו מוצאים רעיון שהתורה היא אחד משלושה יסודות עליהם העולם עומד:

“על שלשה דברים העולם עומד: על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים”

)משנה פרקי אבות, פרק א’ משנה ב’(. לאמור: ללא שלושה יסודות אלה אין כלל קיום לעולם. ולכן 

יכול חכם תלמודי אחר לקבוע כי תלמידי חכמים העוסקים בתורה הם עמודי העולם ואורו )ראו: 

ראש השנה דף י”ח עמוד א’(.

התורה נחשבת גם סם חיים ממש כמו שמסופר בתלמוד )ראש השנה, שם, שם(:
“משפחה אחת הייתה בירושלים שהיו בניה מתין בני י”ח שנה. באו והודיעו את רבן שמעון בן 
זכאי. אמר להם: שמא ממשפחת עלי אתם שכתוב בהם )שמו”א ב 33( ‘וכל מרבית ביתך ימותו 

אנשים’. לכו ועסקו בתורה וחיו. הלכו ועסקו בתורה וחיו”.
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ואפילו בשעת גניזה, כשיש סכנה בלימוד תורה, כמו למשל בימי גזירות הרומאים בישראל, נחשבה 

הפסקת לימוד התורה לסכנה גדולה יותר. ורבים הם הסיפורים על גדולי ישראל שמסרו נפשם על 

לימוד התורה. יצוין למשל, הסיפור התלמודי על רבי עקיבא ועל פפוס בן יהודה שלמדו תורה על 

אף גזירות הרומאים, ושלמו על כך בחייהם. ונחשבה להם זאת למצווה גדולה ולזכות גם לעולם הבא 

)ראו: ברכות דף ס”א עמוד ב’(.

ומסיפורי חז”ל אלה ואחרים מובנת ההדגשה שהדגישו חכמים בכל הדורות את  מהרעיונות הנ”ל 

לימוד התורה כחובה אמונית ראשונה במעלה.

והתלמוד )שבת דף קכ”ז עמוד א’( קובע:

“אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא”

המצוות הבאות להלן מביאות שכר לעושיהן בעולם הזה ונשארת להם זכות גם לעולם הבא - אלו 

הן:
“כבוד אב ואם, וגמילות חסדים, והשכמת בית המדרש שחרית וערבית, והכנסת אורחים, וביקור 
חולים, והכנסת כלה, והלווית המת, ועיון תפילה, והבאת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, 

ותלמוד תורה כנגד כולם”.

וכך נקבע גם בהלכה המחייבת כל איש מישראל:
“כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני בין עשיר, בין שלם בגופו בין בעל יסורין, בין בחור 
ובין שהיה זקן גדול שתשוש כוחו. אפילו עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, ואפילו 

בעל אשה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה”.

)רמב”ם, ספר המדע, הלכות תלמוד תורה, פרק א’ הלכה ח’(
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שבועות
קוראים יקרים

גליון זה סוגר שלוש שנים של הוצאת “עלי מועד”, עלון החגים של בית ברל. 

נפתח ב”מבחר מונחים ומושגים לחג השבועות” מאת ד”ר יוסף רוט-רותם המעשיר אותנו בהתמדה 

ובטוב טעם זו השנה השנייה ברציפות.

המעונינים לעיין במונחים נוספים לשבועות מוזמנים לעיין בגליונות הקודמים שמפורסמים באתר 

זה. 

ד”ר אריה דון, ראש המרכז לתרבות ישראל, כותב על המהפך שעבר חג השבועות בהשוואה לשאר 

מועדי ישראל כפי שמשתקף מדברי הרמב”ם, הכותב על: “גדולת אותו היום ורוממותו”.

מוטי לקסמן, כותב על אמונתה השלמה של רות - “אמונה שאינה תלויה בדבר”. 

אני, ד”ר איציק פלג, מהחוג למקרא, ערכתי השוואה בין אברהם אבינו בסיפור ‘לך לך מארצך וממולדתך’ 

לבין רות שעזבה את אביה ואת אמה. השוואה זו מחמיאה לרות המואביה.

עוזי לושי, מרצה במכללה האקדמית אורנים, מפנה אותנו במאמרו “מגילת עורפה - יש דבר כזה”, 

למגילת ערפה מאת ח”נ ביאליק.

ד”ר יונתן ד. ספרן, מהחוג למקרא, כותב על “שבועות - חג ללא תאריך?”. ושואל מדוע לשבועות, 

להבדיל ממועדי ישראל האחרים, אין תאריך קבוע בלוח השנה.

ד”ר אמירה מאיר, ראש החוגים למקרא ותרבות ישראל, דנה בשאלה: “חג השבועות הזה, זמן מתן 

תורתנו. האמנם?”

ד”ר שלמה ויסבליט, משתף אותנו במאמרו “הרהורים על מתן תורה” בלבטיו באשר ללקחים שראוי 

להפיק הלכה למעשה ביום זה. 

תגובות ביקורות והמלצות יתקבלו בברכה באחת משתי הדרכים לבחירתכם: 

peleg_ik@ein-hashofet.co.il באמצעות הדוא”ל שלי: איציק פלג

או באמצעות הפורום הפתוח ‘בית למקרא’ באתר המכללה. 

לסיום, אני רוצה להודות לשלי ינקלביץ על הסיוע בהוצאת העלון, לרויטל רוזנשטרום על עיצובו 

ולד”ר אריה דון, על התמיכה והייעוץ לאורך כל הדרך. בלעדיכם עלון זה לא היה 

יוצא לאור. 

   תודה וחג שמח

  קריאה מהנה ומועדים לשמחה

    ד”ר איציק פלג

חוברת מספר 13 
ניסן תשס”ה, מאי 2005
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מחשבות לשבועות - על “גדולת אותו היום ורוממותו”

ד”ר אריה דון

המעיין בדברי התורה על החגים )זהירות: רק הרגלים מכונים במסורת ישראל “חג”(, אינו יכול שלא 

להתרשם מנחיתות מעמדו של חג השבועות לעומת חג הסוכות וחג המצות. לפנינו חג בן יום אחד בלבד, 

דל בקורבנות, ואפילו מועד בלוח השנה אין לו, אלא מועדו מוכתב על ידי מועדו של חג המצות. 

אכן, בראשית קיומו של חג השבועות, בהיותו רק ציון עונתי-חקלאי של ראשית קציר, לא היה אלא 

מעיין ספח לחג המצות.

אולם, לימים זכה השבועות )כיתר הרגלים( להוות ציון לאירוע היסטורי בעלילת התהוותו של עם 

ישראל והפך להיות “זמן מתן תורתנו” )זהירות: בעת שמסורת ישראל מתייחסת לפן ההיסטורי של 

הרגלים היא מקפידה לכנותם “זמן” או “יום”, ונזהרת מלכנותם “חג”(. או אז נהפכו היוצרות, ושבועות 

נהייה הגדול שבזמנים ובימים. 

מן  גדול  לנו  ומי  כאחד,  ואחרונים  ראשונים  ישראל,  מגדולי  רבים  של  בדבריהם  נמצא  לכך  עדות 

הרמב”ם:

ושבועות הוא יום מתן תורה, ומגדולת אותו היום ורוממותו נספרו הימים מן הראשון לחגים 

ועד לו, כפי שמצפה לבוא האהוב בבני אדם אליו שהוא סופר את הימים... וזה טעם ספירת 

העומר מיום ניתוקם ממצרים ועד יום מתן תורה, שהוא המטרה והתכלית של יציאתם.

)מורה הנבוכים, מהדורת קאפח, חלק שלישי, פרק מ”ג(.
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כריכת הגדת הקיבוצים החדשה, 
תחריטים ועיצוב, גד אולמן

מונחון לשבועות - מבחר מונחים ומושגים לחג השבועות

ד”ר יוסף רוט-רותם

שמות החג - השם חג שבועות כשמו של החג המופיע במקרא ארבע פעמים: 

)שמ’ לד 22; דב’ טז 10; דב’ טז 16; דברי הימים ב ח 13(. אולם כבר במקרא אנו שומעים על 

שמות נוספים לחג: חג הקציר )שמות כג 16, וכן ראה, שמ’ לד 22; יר’ ה 24(. חג הביכורים או 

חג ביכורי קציר חיטים, או יום הביכורים )במד’ כח 26; וראה שם יח 13-12; יחז’ מד 30; ובמידה 

רבה גם ויק’ ב 15-14; כג 21-15, ועוד הרבה כתובים(. אונקלוס מתרגם את המילה “בְָּשבֹֻעתֵיכֶם” 

)במד’ כח 26( “בעצרתיכון”. לאמור: חג השבועות מכונה במקורותינו גם בשם עצרת, או: יום 

טוב של עצרת )בבלי, בברא בתרא, קמז, ע”א(, או עצרת של פסח )ילקוט שמעוני, לפרשת 

פנחס, כט(. רמב”ן לויקרא כג 36, מכנה את שבועות כ”שמיני עצרת של פסח”. יום החמישים 

הוא הכינוי לחג השבועות אצל יוסף בן מתתיהו )קדמוניות, ג, ו(, ובמדרש )פסיקתא זוטרתא 

לפרשת אמור(, והרמב”ם )מורה נבוכים ג, פרק מג(. 

“...ומדרש האגדה: 

למה תלה הכתוב יום חג שבועות בספירה, מה שאין כן בכל המועדות? לפי שכשנתבשרו 

ישראל לצאת ממצרים נתבשרו שהן עתידין לקבל את התורה לסוף חמישים יום ליציאתן...

וישראל מרוב חיבה היו מונים בכל יום...לכך נקבעה הספירה לדורות....” )המדרש הובא על 

פי צדקיהו בר’ אברהם הרופא, בעל ‘שבילי הלקט, הערוגה השמינית, רל”ו(.

ואמנם השם המפורסם ביותר הוא חג מתן תורה. וככזה הוא גם יום הקהל. היינו, יום שבו 

“מקהילים קהל” לצורך קריאת התורה )ראה, למשל, נחמיה ח(. לפי המסורת המצויה במדרשים 

שונים )למשל, מדרש תנחומא הקדמון לפרשת יתרו יב; פסיקתא רבתי, עיין גם לעיל. ועוד( 

ניתנה התורה בסיני בחג השבועות. 

לפי ספר היובלים )ו: טו-כב( חג השבועות הוא חג חידוש הברית, והוא חג בן יום אחד מאז ימי נח 

הבא לסמל את חידוש הברית שכרת ה’ עם נח, אבי האנושות החדשה. ברית זו חודשה במעמד 

הר סיני. לשמונה שמות אלה ניתן להוסיף שם נוסף: חג סיום האביב, או חג תחילת הקיץ. מובן 

שכל שם ושם של החג מציג פן אחד של החג המשופע בתכנים, ובצביון ובסמלים שונים.

שנתמזגו  טוענים  חגים  של  בהתהוותם  העוסקים  חוקרים   - שנעלמו  לחגים  מקלט  השבועות  חג 

בחג השבועות מספר חגים שהיו נחוגים סמוכים זה לזה על ידי העם כולו, או על ידי חלקו. 

חגיו  את  לשמר  בעם  הרצון  וגבר  היסטוריים,  אירועים  בשל  החג,  של  סיבתו  משבטלה 

לחגים שזכרם  ‘מקלט’  מעין  קרה שחג אחד משמש  כך  קרוב.  לחג  אותם  זיווגו  האבודים, 

וסיבתם אבדו. קרוב לודאי שכך קרה גם לחג השבועות. הוא משמש מעין מקלט למספר 

חגים שבזמן מן הזמנים היו עצמאיים. 
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שתי דוגמאות תמחשנה עניין זה:

חג הביכורים - זמנו של חג הביכורים לא נזכר בפירוש בתורה. לפי פשוטם של המקראות, הבאת 

הביכורים אינה תלויה בחג השבועות והיא מצווה לעצמה האמורה בסמוך למצוות הרגלים 

וגם ללא כל קשר עמם )למשל: בשמות כג 19; דברים כו 1 ואילך(. גם היסח בין ביכורי החיטים 

לבין ביכורים הבאים מכל תוצרת חקלאית שבשלה, אינו ברור. והרי חג השבועות עצמו גם 

הוא לא היה קבוע בלוח השנה אלא תלוי בהבאת העומר )מתי?( ובימי הספירה )ממתי?(. רק 

משנתעורר הצורך להאחיז את חג השבועות ביום קבוע בלוח השנה העברי, הוחלט למזג אתו 

גם את חג הביכורים. העולה מן המשנה )מסכת ביכורים ג, א-ט( שחג הביכורים אינו מיועד 

רק לביכורי קציר חיטים )כמצוות המקרא(, אלא גם לביכורי הפרות והכרם. ואלה לא תמיד 

מבשילים באותו תאריך, בלשון המעטה.

חג מתן תורה - חג מתן תורה גם הוא נזדווג לו לחג השבועות, והוא זכר למעמד שהתרחש בראשית 

ההיסטוריה של עם ישראל כעם, ליד הר סיני. הוא קשור קשר רעיוני לחג הפסח ולסיפור 

לִיִׁשי לְצֵאת בְּנֵי יְִשראֵל מֵאֶרץ מִצְריִם בַֹיֹּום הַזֶּה בָּאּו מִדבַּר סִינָי:...”  יציאת מצרים: “בַֹּחדׁש הְַשּ

)שמות יט 1(. שם עמדו למרגלות הר סיני וחזו באחד המחזות המדהימים ביותר. מחזה זה 

היה חלק מטקס של ברית, או חידוש ברית, לפי גרסה אחרת, בין האל לבין עמו, בו קיבלו בני 

ישראל על עצמם לקיים את מצוות התורה שניתנה במעמד זה. מתי היה “הֹיֹּום הַזֶּה”? מן הביטוי 

לִיִשי לְצֵאת בְּנֵי יְִשראֵל מֵאֶרץ מִצְריִם” ברור שהמדובר בחודש סיוון. לא ברור מתי.  “בַֹּחדׁש הְַשּ

בראשית החודש? באמצעו? לקראת סופו? במסורות המדרשיים המאוחרים קיימת הסכמה 

לגבי בשני עניינים: מעמד הר סיני התרחש בשבת ושבת זו הייתה בראשית חודש סיוון. 

מתי בדיוק? בחמישי? בשישי? בשביעי? בתשיעי? ואולי אף מאוחר יותר? הויכוח בין פוסקי 

ההלכה בעניין היום המדויק שבו ניתנה תורה לישראל לא פסק עד היום הזה אם כי הוא נשאר 

בתחום האקדמי בלבד. שהרי הכל מסכימים לחוג את חג מתן תורה בחג השבועות. 

יתירה מכך, לא רק שהסכימו, אלא חייבו את עצמם בכך בהצהרה מפורשת הנאמרת בתוספת 

לתפילה ולקידוש: “...ותתן לנו ה’ אלוהינו, באהבה מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון את 

יום השבועות הזה זמן מתן תורתנו...” המוזר והמתמיהה בנושא זה הוא שחג בשם כזה: מתן 

תורה, או דומה לו, כלל לא נזכר בתורה.
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“אמונה שאינה תלויה בדבר” במגילת רות
מוטי לקסמן

נָה  ֹחג לִי בַָּשּ בכל רגל )=חג שעלו בו ברגל לירושלים, בזמן שבית המקדש היה קיים - “ָשֹלׁש רגָלִים תָּ

נָה יֵראֶה כָּל זְכּורך אֶל פְּנֵי הָאָדון ה’:“ )שמות כג, 14, 17(: פסח, שבועות, סוכות(  ]…[ ָשֹלׁש פְּעָמִים בַָּשּ

קוראים בבית הכנסת באחת ממגילות המקרא. “בימי הגאונים התקבל המנהג לקרוא את מגילת רות 

בחג השבועות” )הנדלזץ, עמ’ 3(.

מה הם ההסברים להצמדת מגילת רות לחג השבועות?

ביכורים

בחג השבועות מעלים ביכורים: “וְחַג ָשבֹֻעת תַּעֲֶשה לְך בִּכּורי קצִיר חִטִּים” )שמות לד, 22(. אכן, סיפור 

“המגילה ]רות[ מתרחש בעיקרו בתחילת קציר השעורים, המכין את חג הביכורים, הוא חג השבועות” 

די מֹואָב וְהֵמָּה בָּאּו בֵּית לֶחֶם  בָה מְִשּ ָּתָה עִמָּה הַָשּ ָשב נָעֳמִי וְרּות הַֹמואֲבִיָּה כַל )איזקסון, עמ’ ה3(: “וַתָּ

בִּתְחִלַּת קצִיר ְשֹערים” )רות, א, 22(. רש”י מבהיר: “בכורי קציר חטים - ]…[ שהיא מנחה ראשונה הבאה מן 

החדש של חטים למקדש, כי מנחת העומר הבאה בפסח מן השעורים היא” )רש”י לשמות לד, 22(. 

מתן תורה

משמעות זו, בהקשר לחג השבועות, אינה מצויה במקרא, אלא בפרשנות ובספרות הבתר-מקראית: 

“עצרת ]הוא[ יום מתן תורה )רש”י לשמות כד, 16(; “כי בחג שבועות היה מתן תורה” )ראב”ע לויקרא 

כג, 11( ; “יום חג השבועות הזה זמן מתן תורתנו מפני שבשבועות ניתנה התורה” )ספר אבודרהם, סדר 

תפלות השבועות(; “בשבועות יאמר זמן מתן תורתנו, שאז נתנה תורה מפי הגבורה” )פירושי סידור 

התפילה לרוקח ]קכ[, עמ, תרלג(. זוהי “מהותו הקובעת של חג השבועות ]…[ ואף קריאת התורה 

בשמות, שנקבעה לחג זה, עוסקת במעמד הר סיני” )איזקסון, עמ’ 3(. 

ויש המוסיפים גם:

דוד המלך

“חג השבועות הוא יום הולדתו של דוד המלך וגם יום פטירתו” )לאו, עמ’ 302(; ובמגילת רות אנו 

למדים ששם הבן של רות ובעז הוא: “עֹובֵד הּוא אֲבִי יִַשי אֲבִי דָוִד” )רות ד, 17(.

גר צדק

“רות מייצגת באישיותה ובאורח חייה את הדמות האידיאלית של גר-הצדק ]…[ כל העם היהודי הוא 

בבחינת גר-צדק בחג מתן תורה” )לאו, עמ’ 302(. אם-כי יש הרואים זאת באופן אחר: “פרשנים רבים 

סבורים שהמגילה נכתבה בתקופת בית שני, כספר חתרני נגד איסורם של עזרא ונחמיה על נישואי-

תערובת, בנימוק שלא ‘יתערבו זרע הקודש בעמי ארצות’” )הנדלזץ, עמ’ 3(.

משמעות במגילת רות

מעבר להסברים אלה מוצע לראות במגילת רות משמעות של חסד: “א”ר זעירא, מגילה זו אין בה 

לא טומאה ולא טהרה לא איסור ולא היתר ולמה נכתבה, ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים” )מגן 
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אבות לרשב”ץ על אבות פרק א משנה ב(. “מעבר להופעות המפורשות של ביטוי זה ]חסד[, מרובים 

מעשי החסד במגילה, באופן מיוחד בולטת דמותה רבת החסד של רות” )בזק, עמ’ 49(.

אנו מציעים לבחון את סיפור המגילה באמצעות המושג “אמונה”.

בשלב ראשון נציג הגדרה, בשלב שני נבדוק את הופעתו במקרא, ובשלב השלישי נבחן את מגילת 

רות לאור מושג האמונה.

מהי אמונה דתית?

הרכב שופטים בבית המשפט העליון בקנדה הגדיר אמונה דתית כ”אמונות פרטיות המוחזקות באופן 

חופשי ועמוק הקשורות לאמונתו הרוחנית של היחיד, להגדרתו העצמית ולתחושת השליחות הרוחנית 

שלו’” )גוטמן, עמ’ 8(.

“האמונה היא כוח פנימי שקיים באדם. האמונה תופסת את מציאות הבורא בתחושתה הפנימית ואין 

היא זקוקה להוכחות ולהסברים הגיוניים” )שיחת השבוע של חב”ד גיליון מס’ 846(. 

איך מתוארת אמונה באלוהים במקרא?

)הערה: אנו בוחנים רק את המקומות בהם מופיע השרש אמ”ן במשמעות אמונה באלוהים או בתורה 

ולא התנהגות של דמות זו אחרת שיש בה ביטוי לאמונה(.

לדעתנו, ניתן לזהות מספר תפיסות לאמונה במקרא.

אמונה התלויה בדבר

השורש אמ”ן במשמעות ‘אמונה באלוהים’ מופיע במקרא בפעם הראשונה במעמד ברית בין הבתרים, 

שם נאמר על אברם: “וְהֶאֱמִן בַּה’ וַיַּחְְשבֶהָ לֹו צְדָקה” )ברא’ טו 6(; זאת לאחר שאלוהים מבטיח לאברהם 

שמזרעו שלו ייולדו צאצאים רבים כמו כוכבי השמים )טו 5-4(. 

בפעם השניה מוסב המושג על כל בני ישראל: “ וַיִּיראּו הָעָם אֶת ה’ וַיַּאֲמִינּו בַּה’ ּובְֹמֶשה עַבְדֹו” )שמות 

יד, 31(. ביטוי זה מופיע לאחר: “וַיַּרא יְִשראֵל אֶת הַיָּד הַגְּדלָה אֲֶשר עָָשה ה’ בְּמִצְריִם”. גם טענות כלפי 

העם על העדר אמונה מנומקות באותו אופן: “וַֹיּאמֶר ה’ אֶל ֹמֶשה עַד אָנָה יְנַאֲצֻנִי הָעָם הַזֶּה וְעַד אָנָה 

נְָשאֲך ה’  אֲֶשר  “ּבַמִּדבָּר אֲֶשר ראִיתָ  יד, 11(.  יַאֲמִינּו בִי בְֹּכל הָֹאתֹות אֲֶשר עִָשיתִי בְּקרבֹו” )במד’  ֹלא 

ָּבָר הַזֶּה אֵינְכֶם  א אִיׁש אֶת בְּנֹו בְּכָל הַדרך אֲֶשר הֲלַכְתֶּם עַד ֹבּאֲכֶם עַד הַמָּקֹום הַזֶּה. ּובַד אֱֹלהֶיך כַּאֲֶשר יִָשּ

מַאֲמִינִם בַּה’ אֱֹלהֵיכֶם” )דב’ א, 32-31(.

לקבוצה זו אפשר להוסיף גם אמונה לאחר איום: “וַיַּאֲמִינּו אַנְֵשי נִינְוֵה בֵּאֹלהִים וַיִּקראּו צֹום וַילְבְּׁשּו 

ַשקים מִגְּדֹולָם וְעַד קטַנָּם” )יונה ג, 5(. 

במילים אחרות, האמונה בכל המקרים שהוצגו היא “אמונה התלויה בדבר”, אמונה שמבוטאת רק 

לאחר הבטחה או מעשה של אלוהים.

אמונה שאינה תלויה בדבר

לקבוצה זו אפשר להביא דברי נביאים: “לֹוא ָשמְעּו בְּקֹול ה’ אֱֹלהָיו וְֹלא לָקחּו מּוסָר אָבְדָה הָאֱמּונָה 

וְנִכְרתָה מִפִּיהֶם” )ירמ’ ז, 28(. “וַיַּדרכּו אֶת לְׁשֹונָם קְשתָּם ֶשקר וְֹלא לֶאֱמּונָה גָּבְרּו בָאָרץ כִּי מֵרעָה אֶל 

רעָה יָצָאּו וְֹאתִי ֹלא יָדָעּו נְאֻם ה’” )ירמ’ ט, 2(. “וַיְצַו עֲלֵיהֶם לֵאֹמר ֹכּה תַעֲׂשּון בְּיִראַת ה’ בֶּאֱמּונָה ּובְלֵבָב 

ָשלֵם” )דה”ב יט, 9(. האמונה שמתייחסים אליה הנביאים היא אמונה הקרובה יותר להגדרת השופטים 
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בקנדה, כלומר אמונה שאינה תלויה רק במעשי אלוהים אלא קשורה בעמדה אישית הקשורה בשכנוע 

אישי ובעמדה ערכית.

אמונה במגילת רות

כעת נבחן את מגילת רות באמצעות המושג “אמונה”.

בניגוד למקובל לראות במגילה “סיפור אידילי, שאין בו אוירת מתח” )בכר, עמ’ 150(, אנו טוענים 

שמגילת רות היא דרמה שקיים בה מתח בין שני מוקדים: מאובדן אמונה לקבלת אמונה מלאה.

העדר אמונה: ירידת משפחת אלימלך מבוקרת במקורות שונים “אלימלך חוטא בעזבו את הארץ ]...[ 

לעזוב את הארץ משמעותה אובדן הביטחון של האל להושיע וניסיון להתחמק מתחת סמכותו” )בכר, 

עמ’ 151(. “עלילת הסיפור עצמה מרמזת שדרך זו ]=ירידה מישראל[ לא תצלח. אין להם עתיד בארץ 

מואב, והנישואין נדונו לעקרות, ואולי גם מות אלימלך ובניו יכול להתפרש כעונש” )צמודי, עמ’ 203(. 

במילים אחרות הירידה מארץ ישראל היא ביטוי לאובדן אמונה.

קבלת אמונה מלאה: לעומת אובדן האמונה של אלימלך, מבטאת רות קבלת אמונה מלאה: “אֶל אֲֶשר 

וֶת יַפְריד  י וֵאֹלהַיִך אֱֹלהָי. ]...[ ֹכּה יַעֲֶשה ה’ לִי וְֹכה ֹיסִיף כִּי הַמָּ לִינִי אָלִין עַמֵּך עַמִּ לְכִי אֵלֵך ּובַאֲֶשר תָּ תֵּ

בֵּינִי ּובֵינֵך” )רות א, 17-16(. רות מבטאת אמונה מלאה ופועלת בהתאם. יתר-על-כן, האמונה שהיא 

מבטאת היא אמונה שאינה תלויה בדבר, היא אינה נובעת מפחד ואין בה ציפייה לשכר כלשהו.

והיש סיפור מתאים יותר לביטוי חג מתן תורה? כי כל “אמונה התלויה בדבר” )שכר, הצלחה, מעמד, 

יוקרה( הלך הדבר נעלמה האמונה )ובמקרא מצויות דוגמאות רבות לכך(. לעומת זאת, “אמונה שאינה 

ויכולה לעמוד גם במבחנים  תלויה בדבר”, היא אמונה, שאינה זקוקה לחיזוקים חיצוניים וחולפים 

קשים; להיפך, היא נותנת כוח לעבור תקלות ומבחנים קשים בחיים.

אמור מעתה, מרות אפשר ללמוד מהי אמונה מלאה ונקייה מכל אינטרס.

האם אנו מסוגלים לעמדה כזו באמונה גם באדם?

מקורות:
מירון ח’ איזקסון, “ממפולת למלכות, מגילת רות”, הארץ, תרבות וספרות 25 במאי 2004, עמ’ ה3. 

אמנון בזק, “השפעת רעיון החסד במגילת רות על מלכות דוד”, מגדים מ תשס”ד, עמ’ 49 -61.
שלמה בכר, “ויהי בימי שפוט השופטים”, בית מקרא 35 ב)קכא( תש”ן, עמ’ 149 - 154.

נתן גוטמן, “עד עלה הסכך האחרון”, הארץ סוכות תשס”ה, 29/09/04, עמ’ 8.
מיכאל הנדלזץ, “הכל נשאר במשפחה”, הארץ, ספרים 25/05/04, עמ’ 3.
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מה בין רות המואביה לאברהם אבינו

ד”ר איציק פלג

המספר בונה את דמותה הנאצלת של רות המואביה לא רק על פי מה שאמרה ועשתה במגילה אלא 

אף בהשוואה לסיפורים אחרים מחוצה לה.

רות נזכרת לראשונה במגילה כאשתו המואביה של אחד משני בניהם של אלימלך ונעמי, שנאמר: 

נִית רּות” )רות א 4(. )אגב, רק בסוף המגילה  “וַיְִּשאּו לָהֶם נִָשים ֹמאֲבִיות ֵשם הָאַחַת עָרפָּה וְֵשם הֵַשּ

מסתבר מי מהבנים הוא בעלה: “...רּות הַֹמּאֲבִיָּה אֵֶשת מַחְלֹון” - ראו רות ד 10(. לאחר מות בעלה ושני 

בניה בגלות במואב, שמעה נעמי כי “פָקד ה’ אֶת עַּמֹו לָתֵת לָהֶם לָחֶם” )פס’ 6(. איפה? בבית לחם. 

כמה אירוני, סוף סוף יש לחם גם בבית לחם, ונעמי מחליטה לשוב ארצה. ערפה ורות, שתי כלותיה, 

החליטו להצטרף אליה. נעמי מנסה לשכנע אותן שאין להן כל עתיד )=זרע( ממנה בישראל וכי מוטב 

שיישארו במואב. ערפה משתכנעת ובצער רב מפנה לה עורף ואילו רות דבקה בהחלטתה, שנאמר: 

ק עָרפָּה לַחֲמֹותָה וְרּות דָּבְקה בָּה” )פס’ 14(. נעמי עומדת על דעתה  ַשּ בְכֶּינָה עֹוד וַתִּ נָה קֹולָן וַתִּ ֶשּ “וַתִּ

ואומרת לרות )בפס’ 15(: “הִנֵּה ָשבָה יְבִמְתֵּך אֶל עַמָּה וְאֶל אֱֹלהֶיהָ ׁשּובִי אַחֲרי יְבִמְתֵּך )=ערפה(. רות 

מתעקשת ומנמקת בפירוט רב:

י וֵאֹלהַיִך אֱֹלהָי.  לִינִי אָלִין עַמֵּך עַמִּ “אַל תִּפְגְּעִי בִי לְעָזְבֵך לָׁשּוב מֵאַחֲריִך כִּי אֶל אֲֶשר תֵּלְכִי אֵלֵך ּובַאֲֶשר תָּ

וֶת יַפְריד בֵּינִי ּובֵינֵך” )א 17-16(. בַּאֲֶשר תָּמּותִי אָמּות וְָשם אֶקבֵר ֹכּה יַעֲֶשה ה’ לִי וְֹכה ֹיסִיף כִּי הַמָּ

כִּי  “וַתֵּרא  שנאמר:  לרות,  נכנעה  לחיכה,  לשונה  שדבקה  נעמי,  במטרה.  דבקות  איזו  נחישות  איזו 

וַתֶּחְדל לְדבֵּר אֵלֶיהָ” )פס’ 16(. בשלב זה ראוי לשים לב לשני עניינים:  מְִתאַמֶּצֶת הִיא לָלֶכֶת אִתָּה 

האחד, השימוש בשני הפעלים: “לְעָזְבֵך” ו”דָּבְקה”, שישובו וינחו אותנו בהמשך. והשני, נעמי מפצירה 

ברות לשוב כמו ערפה “אֶל עַמָּה וְאֶל אֱֹלהֶיהָ” ואילו רות מסרבת ועונה לה באותה הלשון: “עַמֵּך עַמִּי 

וֵאֹלהַיִך אֱֹלהָי”. ללמדנו, שדבקותה של רות אינה ממוקדת בנעמי בלבד אלא אף בעמה ובאלוהיה. 

רות מאמצת לחיקה את עמה ואת אלוהיה של נעמי. מעניין כי רות אינה מתייחסת בדבריה לעזיבת 

בית אביה ואמה, ו/או לעזיבת עמה ואלוהיה אלא לסירובה לעזוב את נעמי חמותה. רות מתמקדת 

בעתידה, למרות, שאין לה כל עתיד בבית לחם, כפי שמשתמע מהסבריה של נעמי. רות מצטיירת 

כדמות למופת על דבקות ללא צפייה לתמורה. כפי שמסתבר אף מדבריה הנאצלים לנעמי: “בַּאֲֶשר 

וֶת יַפְריד בֵּינִי ּובֵינֵך” )פס’ 17(. תָּמּותִי אָמּות וְָשם אֶקבֵר ֹכּה יַעֲֶשה ה’ לִי וְֹכה ֹיסִיף כִּי הַמָּ

חסדה של רות מוזכר ומתגלה שוב במגילה מפי בועז: “הֻגֵּד הֻגַּד לִי ֹכּל אֲֶשר עִָשית אֶת חֲמֹותֵך אַחֲרי 

” )רות ב 11(. אף בועז  לְכִי אֶל-עַם אֲֶשר ֹלא-יָדעְַתּ ך וַתֵּ עַזְבִי אָבִיך וְאִמֵּך וְאֶרץ מֹולַדתֵּ מֹות אִיֵשך וַתַּ

עַזְבִי”.  משתמש בפועל “וַתַּ
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שני הפעלים, “עזב” ו”דבק” )ראו גם ב 21, 23( משקפים את הדרך ואת המהפך שעברה רות. דרך זו 

במשמעות המילולית ובמשמעות המטאפורית, ודבריה של רות לנעמי: “כִּי אֶל אֲֶשר תֵּלְכִי אֵלֵך ּובַאֲֶשר 

י וֵאֹלהַיִך אֱֹלהָי...” )א 17-16( ראויים להיות מצוטטים ונלמדים מדור לדור כביטוי  לִינִי אָלִין עַמֵּך עַמִּ תָּ

של הזדהות, שייכות, נאמנות ודבקות. אין זה מקרי שעד היום זוכות הגיורות בישראל לשם ‘רות’.

לשני הפעלים “עזב” ו”דבק” יש תפקיד נוסף בסיפור. דומה שהמספר של מגילת רות בקש לרמוז 

באמצעות שני פעלים אלו לסיפור אחר. כוונתי לתגובת המספר בבראשית לאחר בריאת האשה: 

“עַל כֵּן יַעֲזָב אִיׁש אֶת אָבִיו וְאֶת אִמֹו וְדָבַק בְּאְִשתֹו וְהָיּו לְבָָשר אֶחָד” )בראשית ב’ פס’ 24(. הד למסופר 

בבראשית מהדהד וחוזר במשנה משמעות במגילה לקראת סופה, בה מסופר: “וַיִּקח ֹבּעַז אֶת רּות וַתְּהִי 

ן ה’ לָה הֵריֹון וַתֵּלֶד בֵּן...וַתִּקראנָה ְשמֹו עֹובֵד הּוא אֲבִי יִַשי אֲבִי דָוִד” )רות ד 13,  ה וַיָֹּבא אֵלֶיהָ וַיִּתֵּ לֹו לְאִָשּ

17(. רות, בעזבה את אביה ואמה, את עמה ואלוהיה, ודבקה בנעמי, בעמה ובאלוהיה, ולא ידעה כי 

ה  ן ה’ אֶת הָאִָשּ נועדה היא לדבוק בבועז ולהקים עמו בית בישראל כפי שאומרים כל העם לבועז: “יִתֵּ

יהֶם אֶת בֵּית יְִשראֵל )רות ד 11(. ראוי לשים לב כי למספר  הַבָּאָה אֶל בֵּיתֶך כְּרחֵל ּוכְלֵאָה אֲֶשר בָּנּו ְשתֵּ

המגילה חשוב להזכיר כי רצון האל היה בדבר. דומה, כי האל עוזר למי שעוזר לעצמו.

ברשותכם, אבקש להפנות את תשומת הלב לנקודת השוואה נוספת ואחרונה: בדברי בועז לרות על 

המחיר ששילמה בעוזבה את בית הוריה )“אָבִיך וְאִמֵּך”( מוזכרת אף עזיבת מואב: “וַתַּעַזְבִי אָבִיך וְאִמֵּך 

” - )רות ב 11(. סביר להניח שתוספת זו מכוונת הייתה  לְכִי אֶל-עַם אֲֶשר ֹלא-יָדעְַתּ ך וַתֵּ וְאֶרץ מֹולַדתֵּ

לעזיבה אחרת, מחוץ למגילה. כוונתי לעזיבתו של אברהם אבינו את ביתו בצו האל האומר לו: “לֶך-לְך 

מֵאַרצְך ּומִמֹֹולַדְתּך ּומִבֵּית אָבִיך אֶל-הָאָרץ אֲֶשר אַראֶך“ )בראשית יב 1(. 

השוואה זו מחמיאה מאוד לרות, המצטיירת כדמות מופת, אף יותר מאברהם אבינו. אברהם הלך 

בעקבות צו האל ועם הבטחה אלוהית המתייחסת לעתידו )“וְאֶעְֶשך לְגֹוי גָּדֹול וַאֲבָרכְך וַאֲגַדלָה ְשמֶך 

וֶהְיֵה בְּרכָה” - פס’ 2(. ואילו רות הלכה בעקבות צו הלב, ללא כל צו או הבטחה אלוהית, ללא ידיעה 

מה ילד יום. אין להתפלא על כך שזכתה רות להיות סבתא רבה של דוד המלך, ועם ישראל זכה בה. 

כי ירבו כמותה בינינו.

הערה: חשוב להעיר כי נאמנותו ודבקותו של אברהם לא ניכרים כאן )בר’ יב 1( אלא בסיפור העקדה 

)בר’ כב(. הערה זו ראוי שיוקדש לה מאמר נפרד.
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מגילת עורפה - יש דבר כזה

עוזי לושי

כידוע, במגילת רות יש שתי נשים מואביות: רות ועורפה. שתיהן נישאו לשני אחים מבית לחם יהודה: 

מחלון וכליון.

שתיהן התאלמנו ונשארו ללא בעל, וללא צאצא. 

האחת, רות, דבקה בנעמי חמותה, והלכה איתה לבית לחם יהודה. 

השניה, עורפה נשקה לחמותה, נפרדה ממנה, ונשארה במואב.

רות,שהלכה עם חמותה לבית לחם יהודה, נישאה לבועז, וילדה את עובד, הוא אביו של ישי, וסבו של 

דוד. כלומר: דוד הוא הנין של בועז ורות.

עד כאן, בקיצור רב מאוד, סיפור קורותיה של רות.

אולם מה קרה לעורפה, אחרי הפרידה מחמותה? על כך אין המגילה אומרת דבר.

גם התנ”ך כולו, איננו מזכיר אותה, או את צאצאיה, אם היא ילדה.

כלומר: בתנ”ך יש פער. פער ספרותי.

בכל סיפור בעל עלילה יש פערים ספרותיים. גם מגילת רות הפוסחת על סיפורה של עורפה, איננה 

יוצאת מן הכלל הזה.

בכל  שונים,  יוצרים  כאלה.  פערים  מלא  התנ”ך  פערים.  בו  שיש  היחיד  הסיפור  איננה  רות  מגילת 

התקופות, ניסו למלא את החסר, ע”י הוספת פרטים שאינם מצויים במקור.

חז”ל ידועים כמי שמילאו פערים רבים בתנ”ך. לדוגמא: אין התנ”ך מוסר כל אינפורמציה על ילדותו 

של אברהם. חז”ל השלימו את החסר, ע”י חיבור אגדות על ימי ילדותו.

אולם לא רק חז”ל, מילאו פערים המצויים בתנ”ך, אלא גם סופרים שונים. 

לדוגמה: תומס מן על יוסף ואחיו, ומשה שמיר על אוריה ובת שבע )כבשת הרש(.

ח”נ ביאליק התעניין מאוד במה שקרה לעורפה, אחרי פרידתה מחמותה.

הוא חיפש במקורות השונים ולא מצא את סיפור קורותיה, אבל, הוא מצא רמזים:

א. עורפה ורות היו אחיות, בנותיו של עגלון, מלך מואב )מדרש רות רבה פרשה ב’ סימן ט’(

ב. עורפה היא אימא של גוליית הפלשתי )תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צ”ה עמוד א’(.

על סמך רמזים אלו, הוא חיבר את “מגילת עורפה” כתוספת למגילת רות.

מגילת עורפה היא אגדה קצרה, והיא מצויה בכתבי ביאליק, בספר “ויהי היום”, 

בפרק “מאגדות המלך דוד” )מומלץ לקרוא אותה(.

כאשר דנים באגדה של ביאליק, יש לשים לב:

ח”נ ביאליק חיבר ספר בשם “ספר האגדה”, יחד עם י”ח רבניצק. בספר הזה האגדות אינן של ביאליק, 

ואינן של רבניצקי, אלא של חז”ל.
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לעומתן, האגדות המצויות בספר “ויהי היום”, הן אגדות שביאליק חיבר בעצמו. הן יצירות שלו. לפיכך, 

מגילת עורפה, היא אגדה מפרי רוחו של ביאליק, ואיננה אגדה של חז”ל.

התוכן הכללי של “מגילת עורפה” מאת ח”נ ביאליק: 

אחרי שרות הלכה עם נעמי לבית לחם יהודה, הגיע למואב פלשתי מגת. עורפה נישאה לו, והלכה 

אתו לעירו. היא הרתה, ילדה, וראתה בנים נכדים ונינים. גוליית הפלשתי, הוא אחד הנינים שלה.

וכאשר נלחמו דוד וגוליית, נלחמו שני קרובי משפחה - נינים של האחיות רות ועורפה. ללמדך, שכל 

הנלחמים זה בזה, הם קרובי משפחה - משפחת האדם.

לסיום אצטט את המשפט האחרון של “מגילת עורפה” מאת ח”נ ביאליק:

“שני צאצאי האחיות המואביות, ענק פלשתי ונער עברי, התייצבו בגיא, האחד מול רעהו, ומשטמת 

מוות, משטמת גוי ואלוהיו לגוי ואלוהיו, בערה בעיניהם”.
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שבועות - חג ללא תאריך?

ד”ר יונתן ד’ ספרן

אנו רגילים ללוח מועדי ישראל שבו יש תאריך קבוע לכל חג; וכך גם - או לפחות אנו סבורים שגם 

- לגבי חג השבועות, החל, לפי הלוח העברי, ב-ו’ בסיוון. אך אם תפתחו את ספר התורה ללוחות 

ואם נפרש את הכתובים  כי אין לחג השבועות תאריך קלנדרי;  המועדים השונים, תופתעו לגלות 

כפשוטם, אין לו מועד קבוע בכלל.

לפסח/חג המצות ולסוכות, אחיותיה של שבועות מבין שלוש הרגלים, יש תאריכים קבועים - ט”ו 

בניסן וט”ו בתשרי, ליל הירח המלא, ליל תאורה באין חשמל, לילה של מזל טוב, כיאה לחגים שמחים. 

אך לגבי חג השבועות נאמרים רק דברים סתומים.

בלוח המועדים של ויקרא כ”ג, אחרי דיני הפסח וחג המצות )שבאותם ימים לא היו זהים( ולאחר 

תיאור הבאת העומר, נאמר:

ַשבָּתֹות  ֶשבַע  נּופָה  הְַתּ ֹעמֶר  אֶת  הֲבִיאֲכֶם  מִיֹום  בָּת  הַַשּ מִמָּחֳרת  לָכֶם  ּוְספַרתֶּם 

ים יֹום וְהִקרבְתֶּם מִנְחָה  בִיעִת תִּסְפְּרּו חֲמִִשּ בָּת הְַשּ תְּמִיֹמת תִּהְיֶינָה: עַד מִמָּחֳרת הַַשּ

הְיֶינָה  יִם ְשנֵי עְֶשרנִים ֹסלֶת תִּ נּופָה ְשתַּ ְתּ בִיּאּו לֶחֶם  חֲדָָשה לַה’: מִמֹוְשֹבתֵיכֶם תָּ

ֶּחֶם ִשבְעַת כְּבִָשים ְתּמִימִם בְּנֵי ָשנָה  חָמֵץ תֵּאָפֶינָה בִּכּורים לַה’: וְהִקרבְתֶּם עַל הַל

ה ריחַ נִיֹחחַ  ּופַר בֶּן בָּקר אֶחָד וְאֵילִם ְשנָיִם יִהְיּו ֹעלָה לַה’ ּומִנְחָתָם וְנְִסכֵּיהֶם אִֵשּ

לַה’: וַעֲִשיתֶם ְשעִיר עִזִּים אֶחָד לְחַטָּאת ּוְשנֵי כְבִָשים בְּנֵי ָשנָה לְזֶבַח ְשלָמִים: וְהֵנִיף 

נּופָה לִפְנֵי ה’ עַל ְשנֵי כְּבָׂשים קדׁש יִהְיּו לה’ לַֹכּהֵן:  הַֹכּהֵן ֹאתָם עַל לֶחֶם הַבִּכּורים ְתּ

ּוקראתֶם בְּעֶצֶם הַּיֹום הַזֶּה מִקרא קדׁש יִהְיֶה לָכֶם כָּל מְלֶאכֶת עֲֹבדָה ֹלא תַעֲׂשּו 

חֻקת עֹולָם בְּכָל מֹוְשֹבתֵיכֶם לְדרתֵיכֶם: )ויקרא כג, 21-15(

כלומר, אנו מתחילים לספור את העומר “ממחרת השבת”, וחג השבועות חל בתום שבעה שבועות 

)מכאן שמו( מאותה “שבת”, ביום החמישים.

מהי ה”שבת” המסתורית הזאת?

זו  בימי בית שני הייתה מחלוקת בין שתי סיעות שונות באשר למשמעות המילה “שבת” בפרשה 

ובאשר למועד חג השבועות. הצדוקים, מחוגי הכוהנים והאצולה הירושלמית, היו סבורים כי מדובר 

בשבת ממש, ולכן התחילו לספור את העומר מהשבת הראשונה החלה במשך חג המצות. על פי דעה 

זו, שבועות חל תמיד ביום א’ בשבוע, אך לאו דווקא באותו תאריך כל שנה. ואילו הפרושים, יריביהם 
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של הצדוקים וקודמיהם של חז”ל, פירשו את המילה “שבת” כ”יום מנוחה”, המתייחס ליום ראשון של 

פסח. לכן התחילו לספור את העומר ממחרתו, מן היום השני של פסח, כך שחג השבועות תמיד חל 

בתאריך קלנדרי קבוע - ו’ בסיוון.

מי צדק? נכון, היום אנו חוגגים את חג השבועות בהתאם לדעת הפרושים, אך אין זאת אומרת שהם 

פירשו נכון את המילה “שבת”. אלא מה? לאחר חורבן בית שני איבדו הכהנים והאצולה את חשיבותם 

והפרושים, שפנו אל שכבות רחבות בעם והבינו את חשיבותם של מועדים קבועים לחגים למען הצלת 

היהדות, הצליחו להנחיל את דעותיהם לדורות הבאים. אם תרצו, אין זו אלא פוליטיקה דתית נכונה. 

ובכן - מי צדק?

ועתה, נפנה שוב לתורה, למקרא השני הדן בספירת העומר וחג השבועות:

ִשבְעָה ָשבֹֻעת תִּסְפָּר לָך מֵהָחֵל חֶרמֵׁש בַּקמָה תָּחֵל לִסְֹפּר ִשבְעָה ָשבֻעֹות: וְעִָשיתָ חַג ָשבֻעֹות לַה’ אֱֹלהֶיך 

ן כַּאֲֶשר יְבָרכְך ה’ אֱֹלהֶיך. )דברים טז, 10-9( תֵּ מִסַּת נִדבַת יָדך אֲֶשר תִּ

מכאן אנו רואים כי ספירת העומר מתחילה מתחילת הקציר. חג המצות הוא החג המציין את תחילת 

קציר השעורים, חג השבועות הוא החג המציין את סוף קציר החיטים )החיטה מבשילה לאחר השעורה(, 

וספירת העומר מחברת את תחילת הקציר עם סופו.

מתי מתחיל קציר השעורים? עניין זה בוודאי לא נעלם מעיניהם של הפרושים והצדוקים, והם הציעו 

מה שהציעו. אך למעשה - כך טוענים חוקרי מקרא רבים - הדבר תלוי במקום ובשנה. בדרך כלל, 

הקציר מתחיל בנגב הצפוני לפני שהוא מתחיל בעמקי הצפון. חורף קר וגשום יכול לדחות את תחילת 

הקציר למועד יותר מאוחר מאשר בחורף מתון.

זו, לא היה, ולא יכול היה להיות, תאריך קבוע לתחילת הקציר, לתחילת  בהתאם לדעה מחקרית 

ספירת העומר התלויה בתחילת הקציר, ולחג השבועות, התלוי בתחילת ספירת העומר. תאריך חג 

המצות נקבע ל-ט”ו בניסן, כי זה היה ליל הירח המלא הקרוב ביותר לתחילת קציר השעורים. בדומה, 

חג הסוכות נקבע ל-ט”ו בתשרי כי זה היה ליל הירח המלא הקרוב ביותר לסוף עונת האסיף. סיום 

הקציר, לעומת זאת, היה תלוי בתחילתו, ולכן נקבע לחג השבועות תאריך “יחסי” - יחסי לתחילת 

הקציר בכל שנה ובכל מקום.

מכאן יוצא, שבעמק בית נטופה או בבאר שבע לא היו חוגגים את חג השבועות באותו תאריך בשנה 

נתונה; וששנה לאחר מכן, שוב השתנו מועדי החג בשני המקומות - ובכל מקום בארץ.

הייתה מביאה את  היה תאריך קבוע לחג השבועות בתקופת המקרא, כשכל קהילה  לא  בסיכום, 

העומר ואת לחם הביכורים למקדש ולמזבח המקומי בהתאם ל”תנאי השטח”. רק לקראת סוף ימי 

ואלה  ישראל  ישראל, אלה שבארץ  עם  לכל  חגיגות השבועות  את  לאחד  הצורך  הורגש  שני  בית 

שבגולה הגדלה והולכת.

ישנן גם דעות אחרות בנושא הזה. אתם רוצים לדעת מהן? זיל ולמד!



40 ן שבועות תשס”ה

חג השבועות הזה, זמן מתן תורתנו. האמנם?

ד”ר אמירה מאיר

חג השבועות נזכר במקרא בשמות אחדים -

חג השבועות - “וְחַג ָשבֹֻעת תַּעֲֶשה לְך בִּכּורי קצִיר חִטִּים” )שמ’ לד, 22, וכן דב’ טז, 10, 16; דה”ב ח’, 13(; 

שבעתיכם - “ּובְיֹום הַבִּכּורים בְּהַקריבְכֶם מִנְחָה חֲדָָשה לַה’ בְָּשבֹֻעתֵיכֶם...” )במד’ כח, 26(; 

דה....” )שמ’ כג, 16 וגם שמ’ לד 22(;  זְרע בַָּשּ חג הקציר - “וְחַג הַקצִיר בִּכּורי מַעֲֶשיך אֲֶשר תִּ

יום ביכורים - “ּובְיֹום הַבִּכּורים בְּהַקריבְכֶם מִנְחָה חֲדָָשה לַה’ בְָּׁשבֹֻעתֵיכֶם “ )במד’ כח, 26(; 

ן ה’ אֵלַי אֶת ְשנֵי לּוֹחת הָאֲבָנִים כְּתֻבִים בְּאֶצְבַּע אֱֹלהִים וַעֲלֵיהֶם כְּכָל הַדבָרים אֲֶשר  יום הקהל - “וַיִּתֵּ

דבֶּר ה’ עִמָּכֶם בָּהָר מִתֹוך הָאֵׁש בְּיֹום הַקהָל” )דב’ ט’, 10(.

באף אחד מהפסוקים הנ”ל או באף פסוק אחר במקרא לא נאמר במפורש או ברמז שיום זה הוא גם 

יום מתן תורה.

אונקלוס בתרגומו לבמד’ כח, 26 למילה “בשבעתיכם” מתרגם “בעצרתכון” כלומר בעצרת שלכם, וכך 

גם מכונה החג בתלמוד במסכת בבא בתרא קמ”ז, ע”א.

במסכת בכורות ט’, ה’ ובמסכת פסחים ס”ח, ע”ב נקרא החג בפי העם ובלשון רבים “עצרת”.

יחזקאל קויפמן, חוקר המקרא בן המאה הקודמת, בספרו תולדות האמונה הישראלית, ב’, עמ’ 489, 

מציין כי בימי הבית השני נקרא החג בפי העם ובפי רבים “עצרת”, מפני שהיה מעין “שמיני עצרת” 

לחג הפסח וסיום לחג האביב.

יוסף בן מתתיהו מכנה את החג בשם “חג החמישים” - “...אלה הם ארבעים ותשעה ימים )הקרויים( 

‘שבועות’ - ביום החמישים הנקרא בפי העברים ‘עצרתא’...” )קדמוניות היהודים, ספר שלישי, י’, ו’( וכך 

גם מכונה החג בספר החיצוני “טוביה” - “...ברית החמישים היא חג קדש שבעות” )ב’,ו’(.

שאלת ריבוי השמות של החג מעניינת ומצביעה, מן הסתם, על התהפוכות ועל הגלגולים שעבר החג 

בתקופות שונות. אלא שבאף אחד מן המקורות הנ”ל אין החג נקרא בשם חג מתן תורה.

זיהויו של חג השבועות כחג מתן תורה מופיע לראשונה בספר היובלים, ספר מן המאה הראשונה 

לפה”ס, השייך לספרים החיצוניים והמחלק את ההיסטוריה מבריאת העולם ועד מתן תורה ליובלות 

של ארבעים ותשע שנים, והוא מעין מדרש אגדה לתקופה זאת. בפרק א, 1 נאמר:

“ויהי בשנה הראשונה לצאת בני-ישראל ממצרים בחדש השלישי בששה עשר לחדש הזה וידבר ה’ 

אל-משה לאמר עלה-נא אלי הנה ההרה ואתנה-לך את-שני לוחות האבן לוחות התורה והמצוה אשר 

כתבתי להורותם”.
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כלומר, לפי ספר היובלים, משה עלה אל הר סיני בשנה הראשונה לצאת בני ישראל ממצרים, בחודש 

השלישי, בששה עשר לחודש.

לִיִשי לְצֵאת בְּנֵי יְִשראֵל מֵאֶרץ מִצְריִם בַּיֹום הַזֶּה בָּאּו מִדבַּר סִינָי”.  בשמ’ יט, 1 נאמר “... “בַֹּחדׁש הְַשּ

החודש השלישי הוא החודש שבו התקיים מעמד הר סיני, שבו נכרתה הברית שבין ה’ ועם ישראל, אך 

גם כאן לא נאמר במפורש באיזה יום ניתנה התורה. נראה כי הזיהוי של חג השבועות עם מתן תורה 

בספר היובלים נובע מהציון המפורש בשמ’ יט, 1, כי מתן תורה התרחש בחודש השלישי לצאתם 

ממצרים, ללא קביעה מפורשת של היום.

בהמשך ספר היובלים נאמר: “... כי יעשו את-חג-השבעת בחדש הזה פעם בשנה לחדש הברית בכל-

שנה ושנה” )ו’, 17(. כלומר, משמעות החג בן היום האחד )שם, שם, 20( היא חידוש הברית שכרת ה’ 

עם נח ושחודשה במעמד סיני.

בספרות חז”ל מופיעה המסורת של מתן תורה בחג השבועות ) מדרש תנחומא הקדמון לפרשת יתרו 

י”ב; מכילתא דרבי ישמעאל, מהדורת האראוויץ-רבין, עמ’ 211 ועוד(.

הרמב”ם, רבי משה בן מימון, בן המאה השתים-עשרה, גדול הפוסקים בכל הדורות, מציין כי “שבועות 

הוא יום מתן תורה” )מורה נבוכים, מהדורת קאפח, חלק שלישי, מ”ג(.

הרמב”ן, רבי משה בן נחמן, “נחמני”, בן המאה השלוש-עשרה בספרד, אומר בפירושו לויקרא כג 17: 

“והנה בחג השבועות שהוא יום מתן תורה יביא הקורבן בדין תודה...”

ורבי יעקב בן אשר בעל הטורים, שחי במאה הארבע-עשרה פסק: “ביום חמישים לספירת העומר 

הוא חג שבועות יסדר התפילה כמו ביום טוב של פסח אלא שאומרים את יום חג השבועות הזה זמן 

מתן תורתנו וגומרים הלל וכו’” )אורח חיים, הלכות פסח, תצ”ד(.

כלומר, לרמב”ם, לרמב”ן ולרבי יעקב בן אשר, הזיהוי של שבועות עם מתן תורה הוא מובן מאליו. סביר 

להניח כי בדבריהם אלו לא קבעו הלכה אלא הביאו מסורת שהייתה רווחת בזמנם.

ניתן לסכם ולומר כי במקרא חג השבועות אינו מזוהה כזמן מתן תורה. זיהוי שכזה מופיע לראשונה 

בספר היובלים, ומופיע כמובן מאליו בספרות חז”ל. מתי נעשה חג השבועות, חג הקציר, לזמן מתן 

תורה, קשה לקבוע. נראה שזיהויו זה משקף את השינוי שחל במשמעות החג מחג חקלאי - כמו חג 

הסוכות וחג הפסח - בראשיתו, לחג מתן תורה, חג בעל משמעות לאומית היסטורית.

לדעת פרופ’ אלי שבייד )מחזור הזמנים, עם עובד, תל-אביב, 1984, עמ’ 249(, השינוי הזה הוא תוצאה 

של חורבן הבית השני, הפסקת העלייה לרגל ונטישת הארץ, כאשר האחיזה בארץ הפכה מאחיזה 

חקלאית לאחיזה רוחנית של געגועים, תקווה וחזון; ופרופ’ יעקב שלום ליכט )מועדי ישראל, מוסד 

ביאליק, ירושלים, 1988, עמ’ 167(, מוסיף ואומר כי החג קיבל את משמעו כחג מתן תורה כתוצאה 

של גיבוש היהדות והתמקדותה מסביב לתודעה הלאומית ההיסטורית.
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הרהורים על מתן תורה

ד”ר שלמה ויסבליט

באחד מן “השבתעתונים” המחולקים בבתי כנסת שונים, מצאתי את הסיפור החסידי הבא, המסופר 

על רקע הדיבר הראשון של עשרת הדברות: “אָֹנכִי ה’ אֱֹלהֶיך אֲֶשר הֹוצֵאתִיך מֵאֶרץ מִצְריִם” )שמות 

כ 2(: “כשחזר רבי לוי-יצחק מברדיצ’ב מבית מדרשו של רבי שמלקה מניקלשברג שאל אותו חותנו: 

‘מה למדת שם אצל רבך?’ ‘למדתי לדעת’ - השיב רבי לוי-יצחק - ‘שיש מנהיג לבירה’. ‘דבר זה’ - ענה 

לו חותנו - ‘יודע כל אחד’. ועל מנת להוכיח את דבריו, קם וקרא לאחד ממשרתיו ושאלו: ‘היודע אתה 

שיש בורא לעולם, המנהיג את כולו?’ ‘בודאי שיודע אני’ - ענה המשרת. ‘כן’, אמר רבי לוי-יצחק, ‘כולם 

אומרים, אבל אני יודע שכך הוא’”.

יודעים זאת, אבל מי מסיק את המסקנות  “כן, כולם  בנוסח אחר של הסיפור אמר רבי לוי-יצחק: 

המתבקשות?”.

אך לשאלה-תמיהה זו קשה מאד לענות, על רקע ההיסטוריה הארוכה של עם ישראל. ואני מהרהר, 

בעיקר ערב חג השבועות, האם אמנם יוצאים אנו ידי חובתינו, במלוא מובן המילה, בכך שיחסנו לעשרת 

הדברות, ולתורה כולה, מסתכם בשמיעתם בבית הכנסת בחג השבועות, או בהשתתפות בחוגי לימודים 

או בערב “תיקונים” בליל שבועות, שנתחדשו עלינו בשנים האחרונות, וצצים כפטריות אחר הגשם. 

שומעים ו/או לומדים בצוותא ואפילו מתלהבים, ולפעמים יוצאים בריקודים... ולמחרת - “מפטירין 

כדאשתקד”, חוזרים לחיי יום יום... ומה הועילו חכמים בתקנתם? ובניסוחו של רבי לוי-יצחק: “אבל 

מי הסיק את המסקנות המתבקשות?” מן הלימוד הזה?

ואם כך, מה המשמעות של “מתן תורה” בכלל, אם מסתפקים בשמיעת דברי התורה, ללא עשייה? 

ואין כאן הכוונה להתנהגות דתית - במובן היומיומי של מושג זה. הרי כבר אמר הנביא ישעיה: “ֹחדׁש 

וְַשבָּת קרא מִקרא ֹלא אּוכַל אָוֶן וַעֲצָרה...” )ישעיהו א 13( )1(. “רחֲצּו הִזַּכּו הָסִירּו רעַ מַעַלְלֵיכֶם מִנֶּגֶד 

רּו חָמֹוץ ִשפְטּו יָתֹום ריבּו אַלְמָנָה” )א 17-16(. חשוב,  עֵינָי חִדלּו הָרעַ. לִמְדּו הֵיטֵב דרׁשּו מְִשפָּט אְַשּ

ואפילו חשוב מאד, ללמוד, לעיין, לחקור, אבל יש להסיק ממנו את המסקנות. הסרת הרע מקרבנו 

ועשיית הטוב והחסד. הנביא ישעיה אינו מדבר על מנהגים ופולקלור, הוא דורש חיי מוסר וצדק 

במישור האישי ובמישור החברתי!

פרופ’ ש”ה ברגמן, הוגה הדעות הירושלמי המפורסם, ומורה המורים לפילוסופיה כתב )2( “על חידוש 

מעמד הר סיני” בימינו, וטוען כי לאדם מודרני קשה “לעַכְֵשו ולנסח חג זה שהוא כולו סוד...אין בכוח 

אנוש להבין מחזה כזה. ומה אנשים עושים? אנו משתמטים”. ואחד האמצעים הבדוקים שאדם יכול 

היה  ‘איך  מספרים  אנו  הפולקלור.  הוא  סיני  הר  מעמד  של  העִכְשוב  דרישות  נגד  עצמו  על  להגן 

פעם’, על מנהגי קישוט בית הכנסת בפרחים ובירק, על מאכלים ומאפים, על סדר ביכורים, על סדר 

התפילות. וכל אלה אומר ש”ה ברגמן: “מכשירים טובים להשכיח את הנוכחות של ההתגלות אות 

חיובה המחייב” )ההדגשה שלי - ש”ו(.
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אנחנו לא רק משכיחים את עצם הנוכחות של ההתגלות האלוהית בסיני. ולמי שמאמין, הנוכחות 

היא תמידית ומחייבת. ואם אין שום חיוב במתן תורה, מה ערך יש לקריאה ולשמיעה, ואפילו ללימוד 

“סודות התורה”, אם אין הסקת מסקנות מעשיות אחריה? והרי במעמד הר סיני עצמו, כך אנו קוראים 

בתורה, מבטיחים ישראל השומעים למשה רבנו, שכשהוא יביא אליהם את דברי האל “וְָשמַעְנּו וְעִָשינּו” 

)דברים ה 27(, שומעים ועושים בהתאם. וכך מגיב ה’ בעצמו ואומר למשה בין שאר דבריו: “וְָשמַעְתָּ 

יְִשראֵל וְָשמַרתָּ לַעֲׂשֹות...” )דברים ו 3(. 

ואם נעבור לרגע למישור הלשוני, נוכל להסביר מהדברים הנ”ל, את שמו של החג שנתנו לו חז”ל “זמן 

מתן תורתנו” )3( ולא “זמן קבלת תורתנו”, כי מתן התורה המקורי היה רק מעמד חד פעמי בהיסטוריה, 

ואילו קבלת התורה זמנה בכל יום תמיד. 

הרהור נוסף )בעקבות פירושו של רש”ר הירש( על חלק מהדיבר השני שבעשרת הדברות: “כִּי אָֹנכִי 

ה’ אֱֹלהֶיך אֵל קנָּא ֹפּקד עֲֹון אָֹבת עַל בָּנִים עַל ִשלִֵּשים וְעַל רבֵּעִים לְׂשנְאָי...” )שמות כ 5(. מה פירושה 

של אמירה זו, האמנם כפשוטה, האל פוקד )=זוכר, מעביר( את עוון ההורים על הבנים בבחינת “אָבֹות 

ֹיאכְלּו ֹבסֶר וְִשנֵּי בָנִים תִּקהֶינָה” )יחזקאל יח 2(, כלומר, בני דור אחד חוטאים ובני הדור השני או השלישי 

או הרביעי נענשים, סובלים בגלל הראשונים?

השאלה מחריפה ומדירה שינה )לפחות בעיני הכותב...( בעיקר בימי הזיכרון לשואה, 60 שנה אחריה! 

ואולי הפירוש הוא כי ה’ מטיל על בנים, נכדים ונינים את כפרת עוון האבות, ובמקום למהר ולהביא 

אבדון על ההורים בגלל עוונותיהם, הוא מצפה עד הדור הרביעי לראות אם אכן אלה לפחות ייטיבו 

דרכיהם, ואם לא - רק אז יישאו עוונם?

תשובה לשאלה זו אינה בידי אדם )בכל זאת יש כאלה “רבנים”, “מיסטיקנים” למיניהם שבידיהם תשובה 

לכל שאלה...( והיא שייכת למישור האמונה. ופירושה של אמונה בעצם היא חוסר ידיעה, כי אילו היינו 

יודעים לא היינו צריכים להאמין... כך או כך, מהדיבר הזה אפשר גם להסיק - שוב, להסיק מסקנות 

מעשיות מן הקריאה, מן השמיעה של דברי תורה - שעל כל פרט ופרט ועל כל חברה לחיות חיים 

מוסריים וצודקים כדי לא להגיע למצב של “ֹפּקד עֲֹון”, ועל ההורים לשמש דוגמה לבנים. וכמו שהם 

מעבירים באופן טבעי ומולד את תכונותיהם לילדיהם )הַגֶנים, הַגֶנים(, כך צריכים הם לחנך אותם למען 

אף הם בדורם ייבנו חברה הוגנת וצודקת וטובה, וכן הלאה. ואם כל אדם וכל חברה בכל דור ייקחו 

מוסר ויסיקו את המסקנות הנכונות, המעשיות, ממעמד הר סיני, בבחינת ועל דרך הנאמר “בכל דור 

ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא...” השתתף במעמד זה, אולי נגיע בסופו של דבר לעולם 

טוב יותר מזה שאנו חיים בו, שעליו חזה הנביא ישעיה: “ֹלא יָרעּו וְֹלא יְַשחִיתּו בְּכָל הַר קדִשי כִּי מָלְאָה 

ים” )יא 9(. יִם לַיָּם מְכַסִּ הָאָרץ דעָה אֶת ה’ כַּמַּ

הערות ומראי מקומות:
1. ואסוציאציה מיידית, חג השבועות נקרא גם עצרת. ראו: תרגום אונקלוס לבמדבר כח, 26 “בעצרתיכון” במדרש פסיקתא 
דרב כהנא, פסקא “ביום שמיני עצרת”: “ראויה היתה עצרת של חג להיות רחוקה חמשים יום, כשם שעצרת של פסח 

רחוקה חמשים יום...”.
2. ראו: חוברת חג שבועות, ערכים לתרבות יהודית, תנועת מושבי העובדים בישראל, חוב’ ג, סיון תשכ”ח.

3. ראו: “מחזור” התפילה לשבועות.
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פרפראות

פרפראות

פרפראות

פרפראות

פרפראות

פרפראות

פרפראות לשבועות תשס”ה

זבולון קורט, מפי יוסף שמעונוב מבוכארה

משה והמטה במתן תורה

כאשר הלך משה רבנו, עליו השלום והברכה, לקבל את התורה על הר סיני נזכר - בהיותו באמצע 

הדרך - שמרוב התרגשות שכח את המטה שלו והוא אינו בידו.

משה רבנו לא ידע מה לעשות: אם יחזור לקחת את המטה יאחר, חל וחלילה, לפגישה עם הקדוש-

ברוך-הוא, שנקבע לשעה מסוימת. ואם ילך בלי המטה, שהוא סמלו האישי, אין זה נאה ונעים להופיע 

כך לפני הקדוש-ברוך-הוא, שמכבדו בכבוד גדול ונותן בידו את התורה הקדושה והיקרה.

עמד משה רבנו והתלבט מה לעשות. הסתכל על העצים שהיו בדרכו, ראה על עץ אחד ענף ישר 

וחלק. כרת את הענף, הוריד ממנו את העלים וניקה אותו היטב, וכך היה למשה מטה ראוי בידו. הלך 

לדרכו. עלה על ההר ולא איחר לפגישה, וקיבל את התורה בזמן שקבע לו הקדוש-ברוך-הוא.

כאשר חזר משה רבנו משליחותו הקדושה עבר שוב ליד העץ שהוריד ממנו את הענף. הייתה לו עוגמת 

נפש, כאילו גזל משהו. התפלל לפני העץ ואמר: “ריבונו של עולם! הריני מבקש מלפניך שהעץ יקבל 

בחזרה את הענף אשר כרתי ממנו”.

בן רגע התרחש נס: משה רבנו שם את המטה במקום שממנו כרת אותו, וזה נדבק למקומו כאילו לא 

נכרת מעולם.

משה רבנו שמח מאוד, ולאחר צעדים אחדים חזר לעץ והתפלל לפני ה’: “ריבונו של עולם, אתה בראת 

שמים וארץ וכל אשר בה, אתה נתת נשמה לכל חי ולשון לבני האדם, אתה הוא כל יכול. אנא, תן פֶה 

לעץ ולשון אשר תענה לכל מה שאבקש ממנו”.

“בקש!” ענה לו ה’ בקצרה.

פנה משה רבנו לעץ ואמר: “אילן, אילן, האם אתה מרוצה שכרתי את הענף שלך?”

והנה נשמע קול מתוך העץ: “אני מרוצה אלא מעצמי”, ענה האילן.

“עליך להודות לי על שלקחתי את ענפך להר סיני, וכשדיברתי פנים אל פנים עם הקדוש-ברוך-הוא 

שמע ענפך את דברי ה’ וזה כבוד גדול לו”, אמר משה.

“עצים רבים סביבי, מדוע לא לקחת מעץ אחר? הרי יש הראויים לכך יותר ממני”, ענה העץ.

“כי ראיתי אותך ישר וחלק מכל העצים וענפך התאים לי כמטה. אילו הייתי נאלץ להתעכב, הייתי 

מאחר לפגישה שקבע לי הקדוש-ברוך-הוא”, אמר משה.

“זהו, אני שבע רצון מעצמי ומודה לה’ על שאני ישר וחלק ולא עקום”, אמר האילן. כאן השתכנע משה 

רבנו מדברי האילן ואמר: “אכן, אלוהים, גדולים הם מעשיך ונפלאים מאוד”.

אכן, טוב לאדם, לכל נברא בצלם, שיהיה אף הוא ישר וחלק כמטה של משה ביום מתן תורה, ולא 

עקום וערמומי כבני אדם רבים.
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פרפראות

שבועות
קוראים יקרים

אנו משלימים שנה רביעית של הוצאת “עלי מועד”, עלון החגים של בית ברל.

ד”ר יפה בנימיני, מתמודדת עם השאלה: מה בדיוק אירע בעולם במעמד מתן תורה?

ד”ר שלמה ויסבליט, מביא תמיכה לטענה כי שתי תורות ניתנו למשה בסיני, זו שבכתב וזו שבעל 

פה. 

אני, ד”ר איציק פלג, מהחוג למקרא, שואל, מדוע קוראים את מגילת רות בחג השבועות? 

ד”ר יונתן ד. ספרן, מהחוג למקרא, כותב על הזיקה בין ‘שיבולת בשדה”, שירו של מתתיהו שלם )מקבוץ 

רמת יוחנן(, לבין מגילת רות וחג השבועות.

אילון שמיר, מהחוג לתרבות ישראל, עוקב אחר חוט החסד במגילת רות בו לדעתו שזורים המוסר 

ודעת אלוהים יחדיו.

ד”ר אמירה מאיר, ראש החוגים למקרא ולתרבות ישראל, עוקבת אחר שורשיה של תמר אשר על פי 

המסופר לנו בבראשית לח, ילדה את פרץ ליהודה חתנה. אמירה מכנה את תמר, בעקבות המסופר 

בסוף מגילת רות: ‘ סבתה של מלכות’.

ד”ר ציפי יבין, רכזת מקרא בבי”ס שרת בכפר סבא, כותבת על הדיאלוג בין מגילת רות למגילת אסתר 

ועל המסר המנוגד שלהן, כפי שמשתקף מההשוואה ביניהן. שימו לב כי הפתרון למצוקה במגילת 

רות הוא בשיבה ארצה ואילו במגילת אסתר - בגלות.

עוזי לושי, מאורנים, המכללה האקדמית לחינוך, כותב על מגילת רות ויישוב ארץ ישראל.

אשמח לקבל תגובות ביקורות והמלצות באחת משתי הדרכים הבאות:

באמצעות הדוא”ל שלי: peleg_ik@ein-hashofet.co.il או דרך הפורום ‘בית למקרא’. הפורום פתוח 

לכל.

אני מאחל לכם גלישה נעימה ומועילה.

לסיום, תודה חמה לרונית טסלר אוריון על הסיוע בהוצאת העלון ולרויטל רוזנשטרום, המעצבת של 

המכללה האקדמית בית ברל, על עיצובו. 

   

   תודה וחג שמח!

ממחשב)ות( העורך    

   ד”ר איציק פלג

חוברת מספר 17 
ניסן תשס”ו, מאי 2006
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מה בדיוק ארע בעולם במעמד מתן תורה?

ד”ר יפה בנימיני

נמצאו שני טקסטים, המתארים את העולם במעמד מתן התורה בתיאורים  במקורותינו היהודיים 

שונים ומנוגדים.

המקור האחד הקדום יותר הוא בתנ”ך בספר שמות וזה לשון המקור:

לִיִשי בִּהְֹית הַֹבּקר וַיְהִי קֹלת ּובְרקים וְעָנָן כָּבֵד עַל הָהָר וְקל ׁשפָר חָזָק מְֹאד וַיֶּחֱרד כָּל  “וַיְהִי בַֹיֹּום הְַשּ

ית הָהָר. וַיֹוצֵא  הָעָם אֲֶשר בַּמַּחֲנֶה. וַיֹוצֵא מֶשה אֶת הָעָם לִקראת הָאֱֹלהִים מִן הַמַּחֲנֶה וַיְִּתיַצְּבּו בְּתַחְתִּ

ית הָהָר. וְהַר סִינַי עַָשן כֻּלֹו מִפְּנֵי אֲֶשר יָרד  מֶשה אֶת הָעָם לִקראת הָאֱֹלהִים מִן הַמַּחֲנֶה וַיְִּתיַצְּבּו בְּתַחְתִּ

פָר הֹולֵך וְחָזֵק מְֹאד מֶשה  עָלָיו ה’ בָּאֵׁש וַיַּעַל עֲָשנֹו כְּעֶֶשן הַכִּבְָשן וַיֶּחֱרד כָּל הָהָר מְֹאד. וַיְהִי קֹול הַֹשּ

יְדבֵּר וְהָאֱֹלהִים יַעֲנֶנּו בְקֹול” )שמ’ יט 19-16(.

לפי תיאור זה, בשעת הבוקר החלו לפעול באזור בעוצמה רבה קולות ומראות, שהיו מאוד יוצאי דופן 

לצופים, שעד כה הלכו בשטח מדברי צחיח וחד גוני, וזה עתה רק קמו משנת הלילה. 

לא זו בלבד, שכבר קודם לכן הזדקר לפניהם הר, הנה עם בוקר נשמעו ממנו קולות וביניהם קול 

שופר חזק מאוד ונראו מראות של ברקים וענן כבד ואחר כך ההר כולו התחיל לעשן, ואש נראתה 

עליו, והעשן גבר, ודימויו היה כעשן היוצא מכבשן. החרדה והרעדה אחזה לא רק בצופים, שהוצאו 

מהאוהלים חרדים ורועדים, אלא גם כל ההר חרד ורעד מאוד עמם. קול השופר הלך והתחזק מאוד, 

ואז בא הדיבור של המנהיג משה, כשהאלוהים בכבודו ובעצמו עונה לו בקול. 

תופעות הטבע, שפעלו בעוצמה רבה במקום שלא טבעי שיפעלו שם, שימשו תפאורה קוסמית אדירה 

להופעת האל, שנתן בקולו את עשרת הדברות. 

וחוש  ישראל שנכח שם: חוש הראיה  כל עם  אלו הפעילו באחת את שני החושים העיקריים של 

פָר וְאֶת הָהָר  ַּפִּידם וְאֵת קֹול הַֹשּ השמיעה, כפי שנאמר בהמשך: “וְכָל הָעָם ראִים אֶת הַקֹוֹלת וְאֶת הַל

עֵָשן” )שמ’ כ 15(. )בלועזית נקראת תופעה זו “סינאסטזיה”, סין= יחד, אסטזיס= חושים, סינאסטזיה= 

הפעלה בו זמנית של חושים.(

המקור השני, המאוחר יותר, הוא בדברי חז”ל וזה לשון המקור:

“אמר רבי אבהו בשם רבי יוחנן: כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה, ציפור לא צייץ, עוף לא פרח, 

שור לא געה, אופנים )מלאכים( לא עפו, שרפים )מלאכים( לא אמרו קדוש קדוש, הים לא נזדעזע, 

הבריות לא דברו. אלא העולם שותק ומחריש, ויצא הקול: אנוכי ה’ אלוקיך.” )שמות רבה, כ”ט(

לפי תיאור זה קודם כל לא רק עם ישראל השתתף במעמד מתן תורה, כמו שאפשר היה ללמוד 

מהמקור התנכ”י, אלא כל העולם כולו השתתף בו, כולל העופות, בעלי החיים, כל בני האדם, הים 

ואפילו מלאכי השרת. 
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במקור זה חוזרת שבע פעמים המילה “לא”, והיא שוללת שבעה רעשים, שבאופן טבעי בעולם כמו 

מעולם ולעולם אי אפשר להם לחדול מלרעוש, ואלה מייצגים את כל רעשי כל הבריאה כולה. כל 

העולם אפוא דמם, שתק והחריש, ועל רקע שקט חיצוני אבל גם פנימי זה נשמע היטב קול האל 

שאמר תחילה לעמו:” 

)ב( אָֹנכִי ה’ אֱֹלהֶיך...” )שמ’ כ 2(, ואחר כך לכל בני האדם בעולם: “כַּבֵּד אֶת אָבִיך וְאֶת אִמֶּך” וכל המשך 

הדברות. 

כפי שאפשר לראות, יש לנו כאן שני תיאורים מנוגדים לאותו המעמד: 

במקור הראשון המעמד מלא רעש, אש, רוח, קול שופר. 

במקור השני יש שלילת כל הרעש בעולם ושקט פתאומי. 

אז מה באמת ארע בעולם במעמד ההיסטורי של מתן תורה? 

זאת לא נדע, כי כל מקור וה STORY - HIS שלו, כל מקור והסיפור שלו. 

אבל מה שנוכל לשאול את עצמנו הוא: מהו המסר, שעשוי לעבור אלינו מהשוני שבין שני סיפורים 

אלו?

למעשה, תקדים לשינוי של חז”ל נמצא בתנ”ך בספר מלכים כאשר מתגלה ה’ לאליהו הנביא, ושם 

נאמר: “וְהִנֵּה ה’ ֹעבֵר וְרּוחַ גְּדֹולָה וְחָזָק מְפָרק הָרים ּומְַשבֵּר ְסלָעִים לִפְנֵי ה’ ֹלא בָרּוחַ ה’ וְאַחַר הָרּוחַ 

רעַׁש ֹלא בָרעַׁש ה’. וְאַחַר הָרעַׁש אֵׁש, ֹלא בָאֵׁש ה’. וְאַחַר הָאֵׁש קֹול דמָמָה דקה” )מל”א יט 12-11(

לפי מקור זה, אכן יש רוח ורעש ואש, ונדמה, כמו במעמד הר סיני, כי בהם מתגלה ה’, אבל כאן נשללת 

אפשרות זו. מקור זה אומר לנו, כי הרוח, הרעש והאש, שעובדי האלילים ייחסו לכל אחד מהם כוח 

אלוהי- לא בהם ה’!

יחד עם זאת יש לכוחות טבע אלו, הבאים בעוצמה רבה בזה אחר זה, חשיבות רבה בהכנת הלב לקראת 

קול הדממה הדקה, שבא אחריהם. בביטוי “קול דממה דקה” נמצא אוקסימורון, שהרי דממה היא 

היפוכו של קול. )אוקסי=פיקח, מורון= טפש, אוקסימורון מורה על דבר והיפוכו(, 

אבל דווקא צרוף אוקסימורוני זה הוא בדיוק אופיו של הקול האלוהי, קול שכל אחד צריך לשמוע 

אותו בעצמו ובדממת לבו פנימה.

נשים לב, כי במקור התנכ”י של מעמד מתן תורה אין זיהוי של היום המדויק בו הוא ארע. כתוב רק: 

“ביום ההוא”. גם אין זיהוי של מקום מדויק. כתוב רק “במדבר סיני” ו”ההר”. 

המסר הסמוי שצריך לעבור מהעלמת התאריך והמקום המדויקים במקור התנ”כי הוא, שמתן תורה 

אינו תלוי לא במקום ולא בזמן, והתורה מזומנת תמיד בכל זמן ובכל מקום לכל מי שירצה לקבלה. 

המקור המאוחר של חז”ל מחזק מסר סמוי זה, כשהוא מדגיש, כי התורה ניתנה בשווה לכל העולם, וזה 

לקראת קבלתה היה צריך לדמום ולשתוק, לא בצו כי אם מרצון. כי את קבלת התורה ואת שמיעת 

קול האל מתוכה, צריך לעשות כל אחד בעצמו ובדממת לבו.

בהמשך למסר זה נסיים ונאמר: חג הקציר, חג הביכורים, הוא אכן פעם בשנה והוא מרמז למקורות 
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מחייתנו הפיזית. אבל זמן מתן תורתנו צריך להיות לנו בכל יום ויום, כי הוא מרמז למקורות מחייתנו 

הרוחנית. 

אז לפחות בחג השבועות, כדאי לנו לחזור ולזכור, כי אם נקבל על עצמנו את התורה, במובן הרחב של 

המילה, במובן של שמיעה מרצון של הקול האלוהי שבתוכנו, עשוי להיות לכולנו בזכותה גם קציר 

חיטים וגם קמח למחייתנו הפיזית!
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שתי תורות ניתנו למשה בסיני

ד”ר שלמה ויסבליט

ֶּה הַחֻקים וְהַמְִּשפָּטִים וְהַתֹורת אֲֶשר נָתַן ה’ בֵּינֹו ּובֵין בְּנֵי יְִשראֵל  בספר ויקרא )כו 46( אנו קוראים: “אֵל

בְּהַר סִינַי בְּיַד מֶשה”. ביאורם של שלושת המושגים בפסוק זה הם )1(: החוקים - גזירות שאין טעמן 

דינים בנושאים הכתובים בפרשות  - קובצי  - הדינים שבין אדם לחברו. התורות  ידוע. המשפטים 

הקודמות לפסוקינו כמו: תורת הקורבן העולה או תורת קורבן המנחה. אך במדרש ההלכה של חז”ל 

)2( ניתנה תשומת לב מיוחדת למילה תורות הבאה בפסוק בלשון רבים: “והתורות - מלמד ששתי 

תורות נתנו להם לישראל, אחת בכתב ואחר בעל פה בהר סיני ביד משה, מלמד שכל התורה הלכותיה 

ודקדוקיה ופירושה נתנו על ידי משה בסיני”.

ואמונה זו על שתי התורות שהן תורה אחת ופירושה שבאו ממקור אחד, היא המקובלת בישראל מאז 

ומתמיד ועליה מבוססת כל ספרות ההלכה וסעיפיה )3(. וידוע הוא הסיפור התלמודי )מסכת שבת 

דף ל”א עמ’ א( על אותו נוכרי שבא לפני שמאי והלל ובקש להתגייר ושאל: “כמה תורות יש לכם?” 

וענו לו: “שתיים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה” )4(.

את האמונה הזו ניסח הרמב”ם בהקדמתו לספרו ‘היד החזקה’ )הוא ‘משנה תורה’( בצורה חד משמעית: 

וְהַתֹורה  הָאֶבֶן  לֹֻחת  אֶת  לְך  נָה  “וְאְֶתּ ניתנו, שנאמר:  בפירושן  בסיני  לו למשה  “כל המצוות שניתנו 

זו פירושה. וצוונו לעשות התורה על פי  זו שבכתב, והמצווה -  וְהַמִּצְוָה...” )שמות כד 12(. תורה - 

המצווה, ומצווה זו היא הנקראת תורה שבעל פה” )5(. 

בדברים אלה הרמב”ם לא רק מגדיר את מושג התורה שבעל פה, באומרו כי היא הפירוש לתורה 

היא  פה  היינו, התורה שבעל  פה,  בעל  תלוי  קיום התורה שבכתב  כי  וקובע  מוסיף  שבכתב, אלא 

הסמכות לקיומה של התורה שבכתב.

התורה שבעל פה אינה רק פירוש לתורה שבכתב בהגדרה המצומצמת של המילה ‘פירוש’, אלא היא 

גם אוסף דינים ומנהגים שניתנו למשה בסיני או שכבר נהגו בתקופה ההיא. עובדה זו נדגים להלן מן 

התורה עצמה.

א. כבר בתקופת האבות אנו מוצאים מנהגים שיודעו לנו בתקופת חז”ל כ’מצוות דרבנן’, למשל: מנהג 

האבלות שבעה ימים שאנו מוצאים אצל יוסף: “וַיַּעַׂש לְאָבִיו אֵבֶל ִשבְעַת יָמִים” )בראשית נ 10(.

ב. מצויים בתורה מספר חוקים שמהם נראה כי התורה עצמה הניחה כדבר מובן מאליו שקיימים 

חוקים בלתי כתובים, תורה שבעל פה, שאותם העם מקיים, למשל: בדיני עבד עברי אנו קוראים: 

“כִּי תִקנֶה עֶבֶד עִבְרי ֵשׁש ָשנִים יַעֲֹבד...” )שמות כא 2(. יש כאן הנחה שחוק קניית עבדים ומכירתם 

כבר היה קיים, ולא היה צריך לכתוב אותו כעיקרון אלא את תחומיו ופרטיו )6(.

ג. יחד עם מתן תורה, שבכתב ניתנה, כאמור לעיל, גם תורה שבעל פה, בהגדרתה כפירוש. ועל עובדה 

זו יש פסוק מפורש האומר זאת: “בְּעֵבֶר הַיַּרדן בְּאֶרץ מֹואָב הֹואִיל מֶשה בֵּאֵר אֶת הַתֹורה הַֹזּאת” 
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)דברים א 5(, לאמור: משה עצמו הוסיף לתורה שבכתב גם ביאורים בעל פה )7(.

על פי שיטה זו נוכל להאיר גם חוקים אחרים המופיעים בתורה ללא פירוש או ללא פרטים. למשל, 

דיני זבח. כתוב )דב’ יב 21(: “כִּי יִרחַק מִמְּך הַמָּקֹום אֲֶשר יִבְחַר ה’ אֱֹלהֶיך לָׂשּום ְשמֹו ָשם וְזָבַחְתָּ מִבְּקרך 

ּומִֹצּאנְך אֲֶשר נָתַן ה’ לְך כַּאֲֶשר צִוִּיתִך...”. החוק כאן קובע עקרונית שיש לזבוח מבקר ומצאן במקום 

מסוים, אך אין כל פרטים על אופן הזביחה וכד’. אך יש להניח שכל אלה נמסרו למשה - “כַּאֲֶשר 

צִוִּיתִך” - והוא מסרם לבני עמו כפי שמספרת לנו המשנה )8(.

ועובדה היא כי כאשר משה נתקל במעשים שנעשו ולא ייעשו כמו מקושש העצים בשבת )במדבר 

כו 36( או בבעיה שלא ידע לפותרה כמו שאלת בנות צלופחד )במדבר כז 5(, נאלץ לשאול את פי ה’ 

וקיבל תשובה בעל פה.

מכל האמור לעיל נוכל ללמוד כי אכן התורה שבכתב והתורה שבעל פה אחדות אחת היא ואין אחת 

יכולה בלעדי השנייה )למעט דעת הקראים!(.

הערות ומראי מקומות:

1. רד”ף הופמן בפירושו לספר ויקרא, מוסד הרב קוק, ירושלים, כרך ב’ עמ’ ומז-רמח. מנחם בולה 

בפירושו לספר ויקרא בסדרת “דעת מקרא”.

2. מדרש שנקרא תורת כהנים - ספר ויקרא. מובא גם בפירוש ‘תורה תמימה’ לפסוקנו.

3. וראו דבריו הנחרצים של האמורא רבי יוחנן: “לא כרת הקב”ה ברית עם ישראל אלא על תורה 

שבעל פה” )מסכת גיטין דף ס’ עמ’ ב’(.

4. על הסיפור הזה ועל משמעות המונח ‘תורה שבעל פה’ ותחומיו ראו: מנחם אלון, המשפט העברי, 

ירושלים, תשל”ח, כרך א’ עמ’ 181 ואילך.

5. משנה תורה, מהדורת הרב יוסף קפאח, מכון מש”ה תשמ”ד, עמ’ לה-לו.

6. “כל חברה בכל שלב משלבי חייה מקיימת סדרי משפט מסוימים, וברור שגם בראשיתה של החברה 

העברית עוד מלפני מתן תורה היו קיימות נורמות משפטיות כאלה” - מנחם אלון )לעיל הערה 

4(, עמ’ 183.

7. רש”י בפירושו לפסוקנו כותב: “באר - בשבעים לשון פירשה”. וראו: אהרן מירסקי בפירושו לס’ 

דברים בסדרת “דעת מקרא”, המצטט את שד”ל: “הואיל משה באר - האריך בביאור התורה”.

8. משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי 

כנסת הגדולה...” משנה אבות, פרק א’ משנה א’.
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מדוע קוראים את מגילת רות בחג השבועות?

ד”ר איציק פלג

“וַאֲבֹותֵינּו סִפְּרּו לָנּו...

לְמַעַן יֵדעּו דֹור אַחֲרֹון בָּנִים יִוָּלֵדּו,

יָקמּו וִיסַפְּרּו לִבְנֵיהֶם”

)תהילים עח 2, 6(

נהוג בתרבות ישראל לקרוא את מגילת רות בחג השבועות. עדות לכך מביא ד”ר חיים בנטוב )בעולם 

התנ”ך, מגילות, עמ’ 77( ממסכת סופרים, מן המאה ה 8 לספירה. נשאלת השאלה מדוע קוראים את 

מגילת רות בחג השבועות? 

ַּת  יש הטוענים, כי הסיבה לכך נעוצה בכתוב במגילת רות על שובן ארצה של נעמי ורות כלתה: “בִּתְחִל

קצִיר ְשֹערים” )רות א 22(. והרי חג שבועות נחגג בזמן קציר, ככתוב בשמות כד 17-14: “ָשלׁש רגָלִים 

דה וְחַג הָאָסִף...”. ‘וחג הקציר  זְרע בַָּשּ נָה. אֶת חַג הַמַּצֹות...וְחַג הַקצִיר בִּכּורי מַעֲֶשיך אֲֶשר תִּ ֹחג לִי בַָּשּ תָּ

הוא חג השבועות’ - פרש רש”י. 

ויש הטוענים, כי כשם שבני ישראל קבלו את התורה בחג זה, חג מתן תורה, כך גם רות המואביה קבלה 

לִינִי  לְכִי אֵלֵך ּובַאֲֶשר תָּ על עצמה את כל הכרוך בשייכות לעמנו )באמרה לנעמי חמותה: “אֶל אֲֶשר תֵּ

י וֵאֹלהַיִך אֱֹלהָי” )רות א 15(. אָלִין עַמֵּך עַמִּ

ויש הטוענים, על פי האגדה, כי דוד המלך נולד ומת בחג השבועות. דוד, כידוע על פי סופה של המגילה, 

הוא מצאצאיה של רות. אגב, ישנו מנהג שהתפתח בגולה, להתאסף במועד זה ולהדליק 150 נרות, 

כמניין מזמורי תהילים, לזכר מותו של דוד מחברם.

אבקש במסגרת רשימה קצרה זו להעלות נימוק נוסף לקריאת מגילת רות בחג השבועות. הצעתי 

מתמקדת ברעיון שהנוהג לקרוא בציבור ובקול רם הוא אמצעי מבריק של העברת המסורת התרבותית 

המשותפת שלנו מדור לדור. תמיכה להצעה זו עשויה לבוא מהעובדה שמגילת רות אינה המגילה 

היחידה שנוהגים לקרוא בציבור )בבית הכנסת( בחגי ובמועדי ישראל: את שיר השירים קוראים בחג 

הפסח; את מגילת רות - בחג שבועות; איכה - בט’ באב; קהלת - בסוכות; ומגילת אסתר - בפורים”. 

בעוד במגילת רות יש מקום לשאלה מה לה ולחג השבועות הרי לעומתה מגילת אסתר היא הסיבה 

ֶּה פּורים... קיְּמּו וְקבְּלּו הַיְּהּודים עֲלֵיהֶם וְעַל  והבסיס לחג הפורים, שנאמר: “עַל כֵּן קראּו לַיָּמִים הָאֵל

ֶּה כִּכְתָבָם וְכִזְמַנָּם בְּכָל ׁשנָה וְָשנָה” )פרק ט 27-26ַ(. חובת  זַרעָם...לִהְיֹות ֹעִשים אֵת ְשנֵי הַיָּמִים הָאֵל

קריאת מגילת אסתר בפורים קדומה ביותר והיא כבר מוזכרת בתלמוד )בבלי, מגילה ז, ע”א(. 

על הנוהג של קריאה בקול רם בציבור קוראים אנו כבר בספר נחמיה, בו מסופר על אבותינו שנאספו 

מוזכרים  בהמשך  בו.  קרא  ועזרא   .)1 )ח  ֹמֶשה”  תֹורת  “סֵפֶר  את  להביא  מעזרא  ובקשו  הרחוב  אל 

שמותיהם של כמה יודעי תורה שפרשו ו/או תרגמו את דברי התורה שנאמר שהיו: “מְבִינִים אֶת הָעָם 

לַתֹורה...וַיִּקראּו בַסֵּפֶר בְּתֹורת הָאֱֹלהִים מְֹפרׁש וְׂשֹום ֶשכֶל וַיָּבִינּו בַּמִּקרא” )נחמיה ח 8-7(. ולא כל כך 
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יותר הוא  חשוב אם אמנם “סֵפֶר תֹורת ֹמׁשה” הוא חמישה חומשי תורה הידועים לנו היום, חשוב 

הנוהג של קריאה בקול רם ובציבור. אכן, חשוב שהמורים שבינינו יזכרו כי לקריאה בקול רם יש ערך 

מוסף ביכולת להבין את הכתוב. תנסו ותיווכחו, איך שילוב של חוש השמיעה וחוש הראייה מעשיר 

ומחדד את הבנתנו.

פרשת  קריאת  של  לנוהג  כוונתי,  יותר.  רחב  בהקשר  להבין  ראוי  המגילות  קריאת  של  הנוהג  את 

השבוע מידי שבוע. חז”ל חלקו את התורה ל-54 פרשיות הנקראות מידי שבוע, כך שבתום השנה 

מסתיימת קריאת התורה כולה. לקריאת פרשת השבוע מצטרפת, ואין זה מקרי, גם קריאת ההפטרה, 

הלקוחה מספרי הנביאים. כשמחברים יחדיו - את נוהג קריאת פרשת השבוע )מהתורה( וההפטרה 

)מהנביאים( וקריאת מזמורי תהילים )מהכתובים( בכל מועדי השנה, עם נוהג קריאת חמש המגילות 

חובק  לבנך’  ‘והגדת  של  החינוכי  המסר  לפיה  התמונה  ומתבהרת  - מתקבלת  )מהכתובים(  בחגים 

את התנ”ך כולו )על שלושת מרכיביו(, ובכל ימות השנה. מכאן יובן אף השם מקרא שניתן לתנ”ך. 

כמה נפלא. כך מעבירים מסורת, כך בונים ומטפחים שייכות לעם. כך זוכר ומזכיר עם את עברו ואת 

תרבותו ומורשתו. 

נדמה לי שנוהג קריאה זה מכיל מסר כפול: האחד מתייחס ליצירה התרבותית, לתנ”ך כולו כקאנון 

)כאסופה מקודשת( על שלושת חלקיו; והשני על הדרך שבה יש לשמר ולזכור את הכתוב בו.

ככל הידוע לנו בתחילה התקדשה התורה והיה צורך להאציל את קדושתה גם אל ספרי המקרא 

האחרים. כבר בתנ”ך ישנן עקבות למגמה להסמיך את שאר ספרי התנ”ך לתורה, ובכך לקשור ולהדק 

את כל חלקי המקרא: 

כך למשל, אנו קוראים בספר יהושע, הפותח את ספרי הנביאים: “ֹלא יָמּוׁש סֵפֶר הַתֹורה הַזֶּה מִפִּיך 

וְהָגִיתָ בֹו יֹומָם וָלַיְלָה....” )פס’ 8(. כך למשל, אף ספר תהילים, הפותח את הכתובים, חוזר על אותן 

המילים: “אַׁשרי הָאִיש...כִּי אִם בְּתֹורת ה’ חֶפְצֹו ּובְתֹורתֹו יֶהְגֶּה יֹומָם וָלָיְלָה”. על זיקה של תהילים לתורה 

שמעתי מפי פרופ’ יאיר זקוביץ בהרצאה שנשא בקיבוץ גבע אוקטובר 2003: “בעל תהילים כבר מכיר 

את הקישור הזה שבין יהושע לתורה ועושה בו שימוש בתחילת ספרי הכתובים, בספר תהילים”. סביר 

להניח שחלוקת תהילים לחמישה ספרים אף היא נועדה ליצור דמיון ומקבילה בין ספר התורה לספר 

תהילים ובכך לדמות אותו לחמישה חומשי תורה. ואמנם, בספר שוחר טוב א, נאמר: “משה נתן חמישה 

חומשי תורה לישראל, ודוד נתן חמישה ספרים שבתהילים לישראל”.

חשוב שבמועד זה בשנה - זמן קציר היבול )במובן המילולי והמטאפורי כאחד(, זמן מתן תורה )במובן 

הרחב והמטאפורי של המילה( - לא נשכח את מורשתנו ונדע להעבירה לבנינו ולבנותינו. נזכור ונזכיר 

את דברי ברל כצלנסון )מתוך: כתבי ברל כצנלסון, כרך שישי, תש”ז, עמ’ 391-390(: “דור מחדש ויוצר 

איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות. הוא בוחן ובודק, מרחיק ומקרב...”.

מי ייתן ונהיה מודעים לכך, שהמוכר והמובן מאליו עבורנו עלול להיות חדש וזר לבנינו ולתלמידינו. 

לכן, נספר בימים אלו על הזיקה של מגילת רות לחג השבועות ונקרא בקול רם את המגילה בתקווה 

שיאהבו וידבקו בה כמו שרות דבקה בנעמי ובעמנו.
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“עת ראשית הקציר”

ד”ר יונתן ד’ ספרן

עד שמאמר זה יהיה מונח לפניכם, כבר תהיה העת אחרית הקציר, אך דווקא בזה העניין. מילים אלו 

מסיימות את הבית הראשון של שירו הנהדר )וריקוד ההורה המסעיר( של מתתיהו שלם, “שיבולת 

בשדה”. המשורר מתאר שדה שעורה המוכן לקציר: 

שיבולת בשדה

כורעה ברוח

מעומס גרעינים כי רב...

קמה הן בשלה כבר...

וקורא לקוצרים בני המשקים להתחיל במלאכתם:

עורו, הוי עורו! 

שורו בני כפרים!...

קצרו, שלחו מגל

עת ראשית הקציר

בבית השני מזכיר המשורר את העומר: 

לקראת בוא הקוצרים

בזוהר מזהרת

חרש לעומר מחכה

יותר  שיר זה נקשר עם חג השבועות במסורת העממית הישראלית החדשה, אע”פ שהוא מתאים 

ל”חגיגת העומר” של ה”ההתיישבות העובדת” )מונח קצת מעליב, שהרי גם אני התיישבתי - אך בעיר 

ולא בקיבוץ - וגם אני עובד - אך בהוראה, לא בחקלאות(. השיר מסמל את האתוס הציוני-סוציאליסטי 

של היישוב וראשית שנות המדינה, שדגלה בערך העבודה בכלל, אך בעיקר בעבודת האדמה.

אתוס זה היה חילוני בעיקרו, אך הוא ינק עמוקות ממסורות המקרא, בניסיון להשיב את עם ישראל 

לשורשיו בארץ ישראל המתחדשת. 

עבורי )ואני מניח שגם עבור המשורר/מלחין מתתיהו שלם בזמנו(, יש לשיר אסוציאציה חזקה עם 

ַּת  די מֹואָב וְהֵמָּה בָּאּו בֵּית לֶחֶם בְִּתחִל בָה מְִשּ ָּתָה עִמָּה הַָשּ ָשב נָעֳמִי וְרּות הַמֹואֲבִיָּה כַל מגילת רות: “וַתָּ

קצִיר ְשֹערים” )רות א 22(.

נעמי השכולה וחסרת האמצעים חוזרת לבית-לחם עם כלתה רות המואבייה בתחילת הקציר. פסוק 

זה מסיים את הפרק, המהווה כולו את הפרישה )אקספוזיציה( לסיפור הרומן המתפתח בין רות ובעז, 

קרוב משפחתה של נעמי. רות מתנדבת ללקט שבלים בשדה “אחרי הקצרים”, כפי שהיו העניים עושים 

ֶּה פְּאַת ָשדך בְּקצְרך וְלֶקט  באותם ימים שלפני משרד הרווחה: “ּובְקצְרכֶם אֶת קצִיר אַרצְכֶם ֹלא ְתכַל
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קצִירך ֹלא ְתלַקט לֶעָנִי וְלַגֵּר תַּעֲֹזב ֹאתָם אֲנִי ה’ אֱֹלהֵיכֶם” )ויקרא כג 21(.

מכיוון שבמסורת  וגם   - לכן  רות.  במגילת  ומתקשר למסופר  חג השבועות  בדיני  מופיע  זה  פסוק 

המאוחרת נינה של רות, דוד המלך, נולד בחג, קוראים היום את המגילה בבית הכנסת.

נחזור לסיפור עצמו: ובכן, רות יוצאת לשדה לתומה, אך רצה המקרה - ואולי היד המכוונת של ה’, 

דה לְֹבעַז אֲֶשר מִמְִּשפַּחַת  אע”פ שהכל מתרחש, על פני הדברים, כדרך הטבע: “וַיִּקר מִקרהָ חֶלְקת הַָשּ

אֱלִימֶלֶך” )רות ב 2(. ומכאן, על רקע הקציר, מתפתח הרומן בין רות ובעז, עד ל”סיום המאושר”. כדאי 

לקרוא.
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חוט של חסד במגילת רות

אילון שמיר

פְטִים”. רבים סוברים שהמגילה  בתחילת המגילה אנו ממוקמים מבחינת זמן-הסיפור: “וַיְהִי בִּיְמֵי ְשֹפט הַֹשּ

נכתבה בתקופת בית שני, בתקופת עזרא ונחמיה. מכל מקום המחבר עצמו מספר לנו שהאירועים קרו 

בתקופת השופטים, בה בני ישראל שבו ‘לעשות הרע בעיני ה’’ שוב ושוב. עדות נוספת למצב השלילי 

בתחילת המגילה נמצאת בהמשך הפסוק: “וַיְהִי רעָב בָּאָרץ”. רעב ובצורת הינם סימנים קבועים במקרא 

לכך שהעם לא עושה את רצון אלוהים, עובד אלילים, חוטא מבחינה מוסרית. 

במגילה עצמה יש כמה עדויות לליקויים מוסריים בבית לחם יהודה. למשל: כאשר נעמי חוזרת עם 

רות משדי-מואב - העיר כולה ‘הומה’, אך איש לא נוקף אצבע להצלתן מהרעב. ועוד: נערה ההולכת 

לבד בשדה עלולה להיאנס )בועז מזהיר את רות על כך בפרק ב 9, ובפסוק 15 את נעריו, ובפרק ב 

22 נעמי מתייחסת לאפשרות זו(. עדות נוספת לירידה המוסרית של הדור היא ירידתו של אלימלך 

לשדי-מואב. אלימלך בא ממוצא מיוחס )ממשפחת נחשון בן עמינדב(. ניתן היה לומר לו את מה 

י בְנַפְֵשך לְהִמָּלֵט בֵּית הַמֶּלֶך מִכָּל הַיְּהּודים. כִּי אִם הַחֲרׁש תַּחֲריִשי  שאמר מרדכי לאסתר: “אַל ְתּדמִּ

בָּעֵת הַֹזּאת רוַח וְהַצָּלָה יַעֲמֹוד לַיְּהּודים מִמָּקֹום אַחֵר וְאְַתּ ּובֵית אָבִיך ֹתּאבֵדּו“ )אסתר ד 14-13(. ואכן, 

הוא ובניו אובדים בגלל חטא זה, והעתיד מצוי דווקא בבית לחם. בינתיים, בגלל הליקויים המוסריים 

העמוקים הללו, וחוסר-החסד, יש בצורת ורעב כבד.

ליקויים מוסריים אלה מעידים על המרחק מאלוהים, על אי ידיעת-אלוהים ביהודה. 

מהי אי-ידיעת אלוהים? הנביא הושע מזהה בינה ובין חטאים מוסריים: “… כִּי ריב לַה’ עִם יֹוְשבֵי הָאָרץ 

כִּי אֵין אֱמֶת וְאֵין חֶסֶד וְאֵין דעַת אֱֹלהִים בָּאָרץ. אָֹלה וְכַחֵׁש וְרֹצחַ וְגָֹנב וְנָֹאף פָּרצּו וְדָמִים בְּדָמִים נָגָעּו” 

)הושע ד 3-1(. כנגד מצב זה הוא דיבר על דעת-אלוהים כעל מצב של התכוונות לצדק חברתי, חסד, 

אמונה. ראו: הושע ב’ יח-כה, בעיקר פס’ 22-21: “וְאֵרׂשתִּיך לִי לְעֹולָם וְאֵרְשתִּיך לִי בְּצֶדק ּובְמְִשפָּט ּובְחֶסֶד 

יך לִי בֶּאֱמּונָה וְיָדעְַתּ אֶת ה’”. ידיעת ה’ היא עשיית צדק, משפט, חסד ורחמים.  ּובְרחֲמִים. וְאֵרְשתִּ

וביהודה לא יודעים את אלוהים. מי שעתיד להזכיר ליהודה את דעת אלוהים היא אלמנה מואביה. 

הצימוד בנות-מואב נועד לעורר פלצות וחלחלה אצל שומע הסיפור בתקופת המקרא. חשוב להזכיר 

למי ששכח: בנות מואב נתפסות בכמה מקומות בתנ”ך, כמגלות-עריות )בת לוט( וכקדשות פולחניות 

)במדבר כה 3-1(. לשני סיפורים אלה נוספים מקומות אחרים, כמו סיפור בלק המואבי ובלעם )במדבר 

יָֹבא עַמֹונִי ּומֹואָבִי בִּקהַל ה’…” )דברים כג 4(. מכל אלה היינו יכולים לצפות  כב-כד(, והקללה “ֹלא 

שכלותיהן של מחלון וכליון יהיו זונות-קדשות נטולות חסד ונטולות דעת-ה’. אבל הסיפור מפתיע 

אותנו, וחותר תחת הבנה גזענית של היהדות. 

לאחר מות אלימלך, ומות מחלון וכליון )איזו תוחלת חיים יכולה להיות עם שמות כאלה….?( מתברר 

לנו שבמגילת רות הסיפור שונה לגמרי. גם ערפה וגם רות לא נוטשות אל נעמי. יש לזכור - נטישה 
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כזו פירושה הפקרתה למוות ברעב, משום שנעמי זקנה ואינה יכולה לפרנס את עצמה, ואין מי שידאג 

לה. הליכתן עם נעמי לעבר יהודה )רות א 7( היא מעשה של הקרבה: הן הולכות לקראת עתיד כלכלי 

עלוב, בו הן יהיו ‘מוקצות מחמת מיאוס’ ביהודה, ויתכן שמחמת הרעב יאלצו גם לעסוק בזנות. ניתן 

אפילו לומר, שסיפורה של רות הוא הסיפור על איך לא נהפכה לזונה.

דברי נעמי לכלותיה בפרק א 11, בהם היא מסבירה לכלות שאל להן לצפות ממנה להוליד בנים 

שיוכלו לגאול אותן - מתחילים את הדיאלוג העמוק והעקבי של סיפור רות עם סיפור יהודה ותמר, 

אשר מוזכר במפורש רק בפרק ד 12. סיפור זה )בראשית לח( בא לגנות את יהודה. יהודה סירב ליבם 

את תמר ולתת לה את שלה, בנו השלישי. תמר מתחפשת לזונה, ו’גונבת’ ממנו את זרעו. הסיפור אינו 

מגנה את תושייתה של תמר, אלא מבליט את התנהגותו השלילית של יהודה. 

סיפור רות הולך ומתפתח לפי אותם קוים, אבל ‘גואל’ את היסודות היצריים הנחותים של סיפור יהודה 

ותמר )כלומר: השורשים הנחותים של דוד עצמו(, מעלה ומזקק אותם ביחסי בועז ורות. 

חזרה לערפה ורות: הליכתן של נעמי ורות היא, אם כן, ליווי של חסד. לכן לא נכונה הדמות השלילית 

שחלק מהמדרשים מעניקים לערפה. ערפה היא אישה טובה. התנהגותה, שהיא מעל למצופה ממנה, 

באה להדגיש את התנהגותה של רות, אשת החסד. 

י וֵאֹלהַיִך אֱֹלהָי. בַּאֲֶשר תָּמּותִי אָמּות וְׁשם אֶקבֵר ֹכּה יַעֲֶשה ה’ לִי וְֹכה  רות אומרת לנעמי: “… עַמֵּך עַמִּ

וֶת יַפְריד בֵּינִי ּובֵינֵך” )רות א 17-16(. פסוק זה משלים את ההיפוך בציפיות המאזין. רות  ֹיסִיף כִּי הַמָּ

מתגלה לא כבת-מואב זנותית, אלא דווקא כאשה היודעת את-ה’. וידיעת-ה’ שלה מתבטאת קודם 

כל בחסדה כלפי נעמי, תוך הקרבה אישית קיצונית. היא מבצעת את מעשה החסד האולטימטיבי, 

אשר במהלך המגילה יוליד את החסד של בועז.

ֹהם כָּל הָעִיר עֲלֵיהֶן “ )רות  בינתיים מגיעות נעמי ורות לבית לחם. תגובת העיר היא של מהומה: “וַתֵּ

א 19(. מן הסתם - רכילות, השתתפות מעושה בצער, אולי שמחה לאיד. אבל איש לא עוזר לנעמי 

ולרות, המואביה הטמאה. 

ב’ נעמי שולחת את רות ללקט שיבולים, כדי לדחות את הרעב המאיים לבוא. מה  בתחילת פרק 

יקרה לאחר תקופת קציר השעורים, בקיץ ובחורף שלאחריו? השאלה נותרת ללא מענה. ה’מקרה’ 

)יד-אלוהים את ידה של נעמי( מוביל את רות לחלקתו של בועז.

רות מגיעה לשדה, אשר בו היא נמצאת בתחתית ההירארכיה, ולכן אינה מצליחה ללקט כמעט כלום. 

שהותה בשדה כרוכה בסיכון להיאנס בכל רגע )רות ב’ 9(. אבל היא זוכה בתשומת הלב של בעל 

השדה. כאן המקום לשבור מיתוס מקובל, על יופיה של רות. מי אמר שהייתה יפה? זה לא כתוב 

בטקסט. אני מדמיין אותה באופן שונה מאד מהזונות הסקסיות של מואב. בכל אופן ברור, שהיא 

לא זוכה בתשומת ליבו של בועז בגלל יופיה, אלא בגלל חסדה. בועז רואה במעשה שלה חזרה על 

מעשה ה”לך לך” של אברהם אבינו: “הֻגֵּד הֻגַּד לִי ֹכּל אֲֶשר עִָשית אֶת חֲמֹותֵך אַחֲרי מֹות אִיֵשך וַתַּעַזְבִי 

לְכִי אֶל עַם אֲֶשר ֹלא יָדעְַתּ ְתּמֹול ִשלְׁשֹום” )רות ב’ 11(. לאחר מכן הוא  ך וַתֵּ אָבִיך וְאִמֵּך וְאֶרץ מֹולַדתֵּ

ממשיך להעלות אותה בסולם המעמדות. הוא יושב עמה ומאכיל אותה, ונותן לה ללקט ‘בֵּין הָעֳמָרים’, 
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ולקוצרים הוא מצווה לתת לה ישירות מקצירם. כך היא נמצאת במעמד מיוחד, מעל האלמנות ומעל 

המאספות בשדה. בסוף המגילה היא תמצא עצמה בראש סולם המעמדות ביהודה בכלל )=סבתו 

של דוד המלך(, בזכות חסדה.

מהפגישה עם בועז רות חוזרת עם איפה שלמה של שעורים. נעמי מבינה את החסד של בועז, את 

הקשר של חסד זה לאלוהים, ואת האפשרות לגאול את זכר אלימלך: 

“בָּרּוך הּוא לַה’ אֲֶשר ֹלא עָזַב חְַסדֹו אֶת הַחַיִּים וְאֶת הַמֵּתִים”. אז טווה נעמי את תכניתה לזווג בין רות 

לבועז. הסצינה בגורן היא אירוטית מאד, אבל גם מלאת רוך, חסד ונתינה. לא שוררים כאן היחסים 

הכוחניים-זנותיים בין תמר ליהודה. בועז נזהר שלא להכלים את רות, ורואה בבקשתה לגאול אותו 

ה  ’, ונדמה שהוא מכיר את הפסוק ממשלי “אִָשּ מעשה חסד לאלימלך. הוא אומר לה ‘אֵֶשת חַיִל אְָתּ

ָּל” )משלי לא 30(, כי הוא מזהה את יראת-ה’ של רות ואת ידיעת-ה’ של רות,  יִראַת ה’ הִיא תְִתהַל

המתבטאת במעשי-חסדה. 

משום כך איני מקבל את הפירוש הפשטני של מאיר שלו, הסובר שרות ובועז קיימו יחסי מין. אמנם, 

האופציה המינית קיימת ברקע הסצנה הזו )חזרה על השורש י.ד.ע.(, וייתכן שזו הייתה גם תכניתה 

של נעמי. אבל לו רצה בועז הוא היה יכול לשכב עם רות מזמן. יחסי-מין איתה בגורן מקטינים את 

הסיכוי לגאולתה, והטקסט מדגיש מאד דווקא את הזהירות של בועז בכבודה, ואת רצונו לגאול אותה. 

סיפור מגילת רות אינו הסיפור על הזיווג המיני בין סינדרלה המואבית לנסיך בועז. זהו סיפור על 

 .)” אשת-חיל )בועז אומר לרות “אֵֶשת חַיִל אְָתּ

ָּל”. ומה נאמר על אשת החיל? “ׁשקר הַחֵן וְהֶבֶל הַֹיּפִי אִשה יִראַת ה’ הִיא תְִתהַל

ואולי גם לנו היום יש משהו ללמוד מהמואבית ההיא.
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תמר - סבתה של מלכות

ד”ר אמירה מאיר

בסיומה של מגילת רות, כאשר כל העם אשר בשער והזקנים מברכים את בועז לרגל נישואיו עם רות, 

יהֶם אֶת-בֵּית יְִשראֵל...  ה הַבָּאָה אֶל-בֵּיתֶך כְּרחֵל ּוכְלֵאָה אֲֶשר בָּנּו ְשתֵּ ן ה’ אֶת-הָאִָשּ הם אומרים לו: “ייִתֵּ

ן ה’ לְך מִן-הַנַּעֲרה הַֹזּאת” )ד 12-11(.  וִיהִי בֵיְתך כְּבֵית פֶּרץ אֲֶשר-יָלְדָה תָמָר לִיהּודָה-מִן-הַזֶּרע אֲֶשר יִתֵּ

רשימת היחס החותמת את המגילה מונה עשרה דורות מפרץ ועד דויד )ד 22-18(. כלומר, תמר אשת 

ער נזכרת במגילת רות במפורש כסבתו הגדולה של דויד המלך.

מיהי אותה תמר?

מה ידוע לנו על מוצאה?

בבראשית לח מסופר על יהודה שפגש אצל חירה העדולמי “בַּת-אִיׁש כְּנַעֲנִי ּוְשמֹו ׁשּועַ וַיִּקחֶהָ וַיָֹּבא 

אֵלֶיהָ” )פסוק 2(. בהמשך מסופר כי בת שוע הכנענית ילדה לו את ער, את אונן ואת שלה, ואז מציין 

ה לְעֵר בְּכֹורֹו ּוְשמָה תָּמָר” )פסוק 6(. אלא שלא כמו אצל בת שוע,  הסופר המקראי כי יהודה לקח “אִָשּ

אשת יהודה, עליה אנו שומעים כי הייתה בת איש כנעני, לגבי תמר, כלת יהודה, אין המקרא מוסר 

ולו פרט אחד על מוצאה, על משפחתה או על עמה. 

גם בעל דברי-הימים מציין כי ער, אונן ושלה נולדו ליהודה מבת שוע הכנענית )דה”א ב 3(, ואילו את 

מוצאה של תמר כלתו אין הוא מציין, אלא מסתפק רק בהזכרת העובדה כי היא ילדה ליהודה את 

פרץ ואת זרח )דה”א ב 4(.

יחס האבות לנשים כנעניות מפורש וברור - אברהם שלח את עבדו זקן ביתו לארם נהריים והשביעו 

להביא משם אישה לבנו יצחק )בר’ כד, 3, 8-6(. יצחק שלח את יעקב פדנה ארם לבית בתואל הארמי 

אבי אמו רבקה וצוהו לקחת אישה משם )בר’ כח 1, 2, 5(. גם על עשו אומר הכתוב כי ידע “כִּי רעֹות 

בְּנֹות כְּנָעַן בְּעֵינֵי יִצְחָק אָבִיו” )בר’ כח 8(. לפיכך, מתעוררות שתי שאלות: 

1. כיצד יתכן שאברהם הזהיר את עבדו שלא יקח לבנו יצחק אישה כנענית, יצחק הזהיר את יעקב 

שלא יקח אישה כנענית אלא אישה מארם, גם עשו ידע כי בנות כנען רעות בעיני יצחק אביו, 

ויהודה לא ידע על האיסור החמור הזה ולקח לו אישה כנענית? או בלשון התלמוד)פסחים, נ’, 

ע”א( “אפשר בא אברהם והזהיר את יצחק, בא יצחק והזהיר את יעקב ויהודה אזיל ונסיב )כלומר 

הולך ונושא מבנות כנען(? או שמא ידע יהודה על האיסור הזה גם ידע, אך העדיף להתעלם ממנו; 

או אולי, ישנה אפשרות נוספת, לפיה המספר ידע על האיסור לשאת נשים כנעניות, הכיר בו ואף 

נתן לו ביטוי מוסווה?

גם  בבראשית,  גם  יהודה  שוע, אשת  בת  הכנעני של  מוצאה  את  במפורש  מציין  מדוע המקרא   .2

בדברי-הימים, ואילו לגבי תמר, כלת יהודה, אם בניו, אין המקרא מוסר ולו פרט אחד על מוצאה 

או על משפחתה או על עמה?
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נראה כי התשובות לשתי השאלות הללו כרוכות זו בזו.

ידע על האיסור לשאת נשים כנעניות  ידע או לא  יהודה  התשובה שהתלמוד מביא לשאלה האם 

היא ע”י פירוש המילה “כנעני” כ”סוחר”. את מסקנתו זאת מבסס ר’ שמעון בן לקיש על שני פסוקים 

מקראיים בהם ישנה תקבולת בין המילים “כנעני” ו”סוחר” )הושע יב, 8; ישעיה כג, 8(, וכך תירגם 

אונקלוס ופרשו גם רש”י, רשב”ם, רמב”ן, רד”ק, חזקוני ואבראבנאל, אך מאחר שזה אינו מרכז דיוננו, 

לא ארחיב בכך.

כאמור, את מוצאה הכנעני של תמר אין המספר המקראי מזכיר, אם כי לפי המסופר בבראשית לח, 

סביר מאוד לשער שהיתה כנענית. בספרות הבתר מקראית לעומת זאת, אנו מוצאים התייחסות לנושא 

במקורות אחדים. מקורות אלה מתייחסים הן למוצאה המשפחתי והן למוצאה הגיאוגרפי של תמר:

1. תמר הייתה בת שם בן נח. 

כך לפי התרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל לתורה, לפי בראשית רבה )מהדורת ח. אלבק, תשכ”ה(, 

י’, לפי מדרש רות רבה )מהדורת מ”ב לרנר, תשל”א, ח’, א’, עמ’ 204( ולפי פרושם של בעלי  פ”ה, 

התוספות. הרמב”ן אף מוסיף )ע”ס נדרים ל”ב, ע”ב(, ששם בן נח הוא מלכי-צדק שהיה כהן לאל 

עליון )בר’, י”ד, 18(.

2. תמר הייתה בת עילם בן שם.

כך לפי ספר הישר )מהדורת י. דן, תשמ”ד, עמ’ 207(, ספר שחובר בימי הביניים ואשר מספר מחדש 

את הסיפור המקראי. נראה כי כך מבקש בעל הספר להתמודד עם הקושי הכרונולוגי המתעורר לפי 

ההשערה שתמר הייתה בתו של שם. 

3. תמר הייתה מארם נהריים.

א. במדרש בראשית רבתי )מהדורת ח. אלבק, ת”ש, עמ’ 179( נאמר “ורז”ל אמרו: מבנות ארם נהריים 

לקחה יהודה והביא אביה ואמה וג’ אחיה עמה ושוב לא הניחן לחזור לארם נהריים...”

ב. בספר “צוואת יהודה” שהוא מן הספרים החיצוניים המתוארכים בין המאה השנייה לפה”ס - למאה 

הראשונה לספירה לערך, ואשר מצויים בו יסודות מדרשיים בולטים, המשלימים פערים והמתארים 

יהודה לבת שוע כפרי מכשלה  נישואי  זוית ראייה מיוחדת, מוצגים  את מאורעות העבר מתוך 

שהוכשל בה יהודה ע”י מלך עדולם וע”י בנו, שהשקו אותו יין ואז, בהיותו שתוי ושיכור, השיא לו 

מלך עדולם את בת שוע לאישה )ח’, 2(. על תמר אומר שם יהודה כי “אחר הדברים האלה לקח 

לו ער בני את-תמר מארם נהריים בת-ארם לו לאישה” )צוואת יהודה י’, 1(.

העולם  מבריאת  ההיסטוריה  את  והמחלק  לפה”ס,  הראשונה  למאה  המתוארך  היובלים,  בספר  ג. 

ועד מתן תורה ליובלות של ארבעים ותשע שנים, והוא מעין מדרש אגדה לתקופה הזאת נאמר: 

“וביובל הארבעים וחמישה בשבוע השני ובשנה השנית, לקח יהודה לער בכורו אישה מבנות ארם 

ושמה תמר” )מ”א, 1(.

)להרחבה בנושא ראה י. זקוביץ, א. שנאן, מעשה יהודה ותמר, האוניברסיטה העברית, תשנ”ב(.
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מעניין לציין כי התלמוד במסכת סוטה י’, ע”ב, מתאר את תמר כאישה צנועה מאוד ואף מוסיף שכמו 

תמר, “כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה - זוכה ויוצאין ממנה מלכים ונביאים”.

סיפור יהודה ותמר וסיפור מגילת רות הם סיפור מוצאו של בית דויד, שאיננו מופיע בספר שמואל, 

ובשניהם מסופר על הולדת המלכות ממקור זר ומוזר וממעשים של גילוי עריות ונישואי תערובת.

נראה אפוא לשער, כי הסופר המקראי לא נרתע מלהזכיר את מוצאה של בת שוע אשת יהודה, שכן 

היא לא הייתה לאם של המשפחה המרכזית בשבט יהודה, ולכן לא היה נזק בהזכרת ייחוסה הכנעני; 

ואילו לגבי תמר, שהייתה לאם המשפחה המרכזית בשבט יהודה, נמנע הכותב מלציין את מוצאה 

הכנעני. המקורות הבתר מקראיים לא רק שהזכירו את מוצאה, אלא אף הרחיקו לכת וייחסוה לשם 

בן נח או לעילם בן שם ולארם נהריים, ארץ מוצאן של אמהות האומה, וכן ציירו את דמותה כאישה 

צנועה. בכך הייתה גם תמר לאחת מאמהות האומה ואף לסבתה של מלכות וכן למקור גאווה לדויד 

המלך שהתריס כלפי הטוענים נגדו שהוא פסול משפחה בהיותו ממוצאה של רות המואביה ואמר 

)רו”ר, כנ”ל, ח’, א’, עמ’ 204(: “ואף תמר שלקחה יהודה זקני לא מפסול משפחה היא, אלא בתו של 

שם בן נח. מה אתם יש לכם יחסים )=יוחסין(, אף אני יש לי יחסים”.
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“נהפוך הוא”
יחסים אינטרטכסטואליים בין מגילת אסתר לבין מגילת רות, כתובים מקראיים המשוחחים זה עם זה

ד”ר ציפי יבין

קיץ  במהלך  אור  לראות  העומד  בכתובים,  הנמצא  ומפורט,  ארוך  חיבור  מתוך  קצר  פרק  לפנינו 

תשס”ו.

שני סיפורים משוחחים ביניהם במקרא, שתי מגילות חיים, מגילת אסתר ומגילת רות, ואנו מבקשים 

להראות מעט מן הקווים המקבילים בין שתי מגילות אלו:

1. בשני הסיפורים מתוארת סכנת כיליון והשמדה המרחפת על המשפחה היהודית/על עם ישראל, 

כתוצאה מאסון טבע/גזירות שמד שהתחוללו ובאו.

2. בשני הסיפורים ישנה הצלת-הזרע היהודי כתוצאה מהתגייסות האישה למען החיות משפחה ועם. 

התוצאה היא שהמשפחה היהודית/עם-ישראל ניצלו מכיליון.

3. הצלת העם-היהודי נחוג בטקס, יום טוב בא ליהודים, יום של שמחה, ו/או טקס נישואין שמנבא 

צאצאים והמשכיות. מה שהתחיל כקטסטרופה מסתיים בהשבת הסדר אל כנו.

4. שתי הנשים עומדות בראש שושלות מלכותיות: אסתר נישאה לאחשורוש, מלך פרס ומדי, והייתה 

למלכה, ורּות נישאה לבועז והפכה למייסדת שושלתו של דויד המלך.

5. בשני הסיפורים נעלמת/נאלמת לכאורה נוכחותו של האל והקורא מתבונן ברצף האירועים )הביוגרפיים/

ההיסטוריים( המניעים את העלילה, כמו קורא בנובלה ספרותית.

6. חרף הסתתרותו של האל, הרי שבסיפורים אלו פועל עיקרון “הסיבתיות הכפולה”: הסיפור האנושי-

החילוני המתרחש עלי אדמות, מצד אחד, והסיפור האלוהי-הדתי המתחולל ממעל ובמקביל לו, 

מצד שני. הדרמה שבמישור האנושי מציגה לקורא גיבורים הנאבקים כנגד כוחות חזקים מהם, ואילו 

הדרמה האלוהית, כמו ב”דאוס-אקס-מכינה”, יוצאת מתוך חשכת-האירועים ופותרת בהינף יד-אחת 

את הקשיים הנערמים לפני הגיבור ומשיבה את הסדר אל כנו. שני הסיפורים באים להמחיש את 

ידו המכוונת של ה’ בהיסטוריה, וההיסטוריה כבמה להגשמת התוכנית האלוהית.

7. שמות הדמויות הראשיות עשויים להתפרש כשמות סמליים, נושאי משמעות: אסתר מלשון הסתרה, 

אולי משום שהסתירה את זהותה, אך שמה הוא גם כשם האלה הפרסית אשתר, ושם מרדכי כשם 

מרדוך, האל העומד בראש הפנתיאון הבבלי, מה שמעיד על היטמעות הקהילה היהודית בתוך 

האוכלוסיה הנוכרית שבתוכה חייתה. שמה של רּות, לפי המסורת המדרשית מלשון רעות, חברּות, 

ואולי מן השורש רוה )בבא בתרא יד, ע”ב( והיא ניגודה של עורפה, שהפנתה עורף לנעמי וחזרה 

אל מואב. גם השמות מחלון וכליון הם בעלי משמעות סימלית כדברי המדרש ברּות רבה ב, ה: 

“מחלון - שנמחו מן העולם, וכליון - שכלו מן העולם”.

8. המבנה הספרותי של שתי המגילות הוא מבנה של נובלה-דרמטית, המספרת מהווי החיים היהודיים, 

בגולה ובארץ-ישראל, עם אלמנטים ריאליסטיים ככל-האפשר, המבקשים להעניק אותנטיות ומהימנות 
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למתרחש: שמות מקומות גיאוגרפיים, שמות מקוריים של בני-המקום, שליחת מכתבים וצווים, 

חיזיון משפטי בשער העיר לפני עדים, וכיו”ב. 

הדרמה בשתי המגילות עונה על הדגם הספרותי הקלאסי בן חמשת השלבים: 

א. הרקע לעלילה: הרמוניה המופרעת על-ידי אירוע חריג < ב. לידת הקונפליקט: קטסטרופה, משבר, 

< ג. הסתבכות העלילה < ד. שיאה של הדרמה < ה. התרה ופיתרון המשבר, השלווה וההרמוניה 

הבראשיתיים חוזרים אל חיי הדמויות ונועלים את הסיפור.

9. ביטויים לשוניים דומים בין שתי המגילות: אסתר נשאה חן וחסד לפני המלך )אס’ ב’ 9, 17( וכן, 

“נְָשאָה חֵן בְּעֵינָיו” )שם, ה’ 2, 8, ז’ 3, ח’ 5(, וכך גם נעמי פונה אל שתי כלותיה: “ויַעַׂשה ה’ עִמָּכֶם 

חֶסֶד” )רות א’ 8(; רות מקווה “אֶמְצָא חֵן בְּעֵינָיו” של בועז )רות ב’ 3, 13(. “בָּרּוך הּוא לַה’ אֲֶשר ֹלא 

עָזַב חְַסדֹו” )שם, ב’ 20(, “הֵיטַבְְתּ חְַסדך” )שם, ג’ 10(. מגילת רּות עומדת בסימן החסד “ושכר טוב 

ֹפּל  לגומלי חסדים” )רות רבה ב, טו(. המן “ֹנפֵל עַל הַמִּטָּה אֲֶשר אְֶסתֵּר עָלֶיהָ” )אס’, ז’ 8(, וגם “וַתִּ

]רות[ עַל פָּנֶיהָ... מַדּועַ מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיך... “ )רות, ב’ 10(; הלילה בשני הסיפורים מכיל בתוכו את 

ַּיְלָה” )רות ג 8(  ַּיְלָה הַהּוא נָדדָה ְשנַת הַמֶּלֶך” )אס’, ו’ 1(, “וַיְהִי בַּחֲצִי הַל התפנית שתחול בעלילה: “בַּל

בועז נחרד בשנתו מאחיזת רות השוכבת למרגלותיו וקשר את גורלו עמה, וכן סיטואציות אחרות 

דומות, כמו ההתמרקות לקראת המפגש עם האהוב, וכיו”ב.

חרף הדמיון בין שני הסיפורים, הרי שלפנינו שני סיפורים המתפלמסים זה עם זה, מנוגדים זה לזה, 

מתווכחים איש עם רעהו ומציגים מעין מצב של “ונהפוך הוא”: 

1. זירת ההתרחשות משתנה - מגילת אסתר מתרחשת בגולה, “בשושן הבירה” שבפרס, ואילו מגילת 

יהודייה  היא  אסתר   - הגיבורה  של  מוצאה   .2 יהודה”.  ב”בית-לחם  בארץ-ישראל,  מתרחשת  רות 

מצאצאי שבט בנימין, מגולת יהויכין מלך יהודה ואילו רּות היא מואבייה, נוכרייה מארץ מואב. 3. טיבו 

של האסון - במגילת אסתר מדובר על גזירות שמד של צורר כלפי המיעוט היהודי, וזהו אסון הבא 

מידי אדם, ואילו במגילת רּות מתרחשים בצֹורת ורעב המאיימים להשמיד את משפחת אלימלך, וזהו 

אסון הבא מידי שמים. 4. תיאור האישה - אסתר מתוארת כאישה “יְפַת ֹתּאַר וְטֹובַת מַראֶה” )אס’ ב’ 

7( ואילו רּות חסרת סממנים חיצוניים, אך מודגשות תכונותיה הפנימיות, נאמנותה וחסדה כלפי נעמי 

חמותה. מוטיב החסד עומד במרכז המגילה. 5. נישואים וצאצאים - אסתר נישאה למלך אחשורוש 

אך אין במגילה כל עדּות לצאצאים שנולדו מנישואים אלו, ואילו רּות נישאה לבועז והם ילדו את 

עובד, “וְֹעבֵד הֹולִיד אֶת יִָשי וְיִַשי הֹולִיד אֶת דוד” )רות ד’ 22(, הוא דויד המלך. 6. התפאורה הבימתית 

- סיפור אסתר ומרדכי מתרחש כולו בארמון אחשרוש והקורא נחשף לתככי השלטון, להווי החיים 

הנהנתני של חיי החצר המלכותית, לקנוניות השרים ולמזימות השומרים, זהו סיפור חצרני טיפוסי, 

ואילו סיפור רּות מתרחש בחוץ, בטבע, בשדות הקמה המבשילים עם גרעיני חיטה ושעורה, משורטט 

בו הווי מחיי הקוצרים, עולה ריח הגורן והקלי, מוצג משפט הגאולה בשער העיר, ועיקר עיסוקו הוא 

בבעלּות על הפריון, הן של האישה והן של האדמה. 

הבאנו רק מקצתם של קווי הדמיון וההקבלות הקיימים בין שני הסיפורים. מקובל לראות את מגילת 
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רּות כסיפור מראשית ימי בית שני שמוסווים בו מחאה וביקורת כלפי גירוש הנשים הנוכריות שהתרחש 

בימי עזרא ונחמיה. ברצוננו להעמיד פרשנות נוספת, חדשה, לסמיכותן של שתי המגילות הללו, מגילת 

אסתר ומגילת רות, זו בסמוך לזו, ולדעתנו יש לראותן כהיפוך זו של זו: בעוד שמגילת אסתר נולדה 

בגלּות ודנה בשבח הגלּות, הרי שמגילת רּות באה לתקן ולומר, שעיקר חיי היהודים הם בארץ-ישראל 

ועל אדמתה; מגילת אסתר העמידה את חיי היהודים בגולה כאידיאולוגיה מנצחת ואילו מגילת רּות 

העמידה את הגולה ככישלון, חולי, התפוררות המשפחה ומוות; האחת הציגה את היהודי כ”שורד 

סידרתי”, היודע לעלות בהיררכיה השלטונית המלכותית ולנצל לטובתו ולטובת קהילתו את מרכז 

המישור  אל  האידיאולוגי  המישור  מן  המאבק  זירת  את  העבירה  חברתה  ואילו  ומנעמיו,  השלטון 

הטריטוריאלי של אחיזה באדמה החקלאית, וגאולה אישית הן של האישה והן של האדמה גם יחד. 

בעוד שמגילת אסתר הציגה אישה עברייה המתמסרת לנוכרי ומצילה בכך את עַמה, הרי שמגילת 

רּות הציגה נוכרייה המתמסרת לעברי ודבקה בעמו ובאלוהיו ובכך הביאה גאולה לו ולמשפחתו.

שתי המגילות נמצאות אפוא ביחס כיאסטי זו לזו, ומה שהאחת מצהירה - חברתה מפריכה. שתי 

המגילות מתפלמסות זו עם זו, אך גם משלימות זו את זו, כי אי-אפשר להתעלם מכך שחלק גדול מן 

היהדות של אותה תקופה חי והתגבש דווקא בגולה, לפחות מבחינת האמת ההיסטורית. לפי מגילת 

רּות, הגולה לא יכולה עוד להיות ייעודו של העם-היהודי, כי לא פסקה לאיים ולכלות את כוחותיו 

של העם. הרעיון “האנטי-ציוני”, לכאורה, הגלּותי, של מגילת אסתר פינה עתה את מקומו לתשובה 

הציונית של מגילת רּות. אין ספק, שמגילת רּות היא סיפור פולמוסי המתנגח בתפישה הגלּותית של 

מגילת אסתר וקורא ליהודי התפוצות לעלות ולהתיישב בארץ ולראות בה מקור לחיים לאומיים 

ומשפחתיים, כדברי המדרש: “וכל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלֹוה” )משנה, כלים, א, ו(. 

שתי המגילות מציעות שתי אופציות לחיי העם לאחר חורבן הבית הראשון, שני פיתרונות שונים 

לחיי הקהילה היהודית, שתי זוויות-ראייה שונות להיסטוריה מרובת-הפנים של העם-היהודי. מגמת 

הכתובים,  בספרות  לזו  זו  סמוכות  שתיהן  בהיות  המקראית  האסופה  מתוך  היטב  ניכרת  העריכה 

ובעובדה, שרּות ובועז זכו להוליד ילד, שהיא התשובה הקונסטרוקטיבית לחיים יהודיים בארץ, בעוד 

שנישואי אסתר ואחשורוש נשארו נישואים עקרים, ללא פרי וללא המשכיות. 

נוכל לסכם ולומר, שמתנהל איפוא דיאלוג פנים-מקראי בין שני הסיפורים, בין שתי המגילות, בין 

שתי הנשים, אסתר ורּות, שתי נשים שזכו להיות במלכּות, ולקחת אחריות על סדר-היום הפוליטי 

וההיסטורי של העם-היהודי. “נהפוך הוא” של פורים, שבו הפכו ימי הצום והאבל לימי ששון ושמחה 

)“אֲֶשר נֶהְפַּך לָהֶם מִיָּגֹון לְִשמְחָה...” אס’ ט’ 22(, הפך והיה למשמעות המנוגדת לו במגילת ההתדבקות 

)“דבקה בה” רות א’ 14, “תדבקין” ב’ 8, 21, “ותדבק” ב’ 23( של מגילת-רות, מילה שהפכה במגילה 

למילה-מנחה ומאירה. נדמה, שרק בשמה של “ערפה” נשאר מעט ממוטיב ההפיכה של מגילת-אסתר 

והוא אירוני ומנוגד לרוח המגילה שלפנינו. 

לצערי, חרב קולמוסו של העורך הייתה מונחת על ידי ולכן העליתי רק את עיקרי הדברים, והשאר, 

כנאמר בדברי חז”ל: “ואידך זיל גמור...”.
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מגילת רות ויישוב ארץ ישראל

עוזי לושי

קיצור סיפור המגילה:

הסיפור המצוי במגילת רות ידוע לכל: אלימלך, אשתו נעמי, ושני בניהם מחלון וכליון, עוזבים את 

הארץ, בגלל רעב, והולכים למואב.

שם מת אלימלך. בניו נושאים נשים מואביות: ערפה ורות, ומתים. נעמי נפרדת מן האלמנה ערפה, 

וחוזרת לארץ עם האלמנה רות.

בארץ, רות פוגשת את בועז, נישאת לו, ויולדת את עובד, הוא אבי ישי, וסבא של דוד המלך.

שאלה - מדוע מתו אלימלך ושני בניו?

על כך אין תשובה מפורשת במגילת רות. כלומר: בסיפור המגילה יש פער.

חז”ל נוהגים למלא פערים שיש בתנ”ך, לא כדי להשלים את הסיפורים החסרים, אלא כדי להעביר 

מסר לבני דורם, ואולי גם לדורות הבאים.

נעיין במספר קטעים, שבהם חז”ל ממלאים את הפער הקיים בסיפור המגילה, וננסה לעמוד על המסר 

הנובע מן המילוי הזה.

נתחיל בקטע מן התוספתא. התוספתא מכילה חומר שחובר ע”י התנאים, ולא הוכנס למשנה.

התנאים פעלו עד 200 לס’, ועיקר דבריהם הלכות:

תוספתא. מסכת עבודה זרה, פרק ד’ הלכה ד’

לא יצא אדם בחוצה לארץ, אלא אם כן הולכין חיטין סאתים בסלע. 

אמר ר’ שמעון: במה דברים אמורים? בזמן שאין מוצא ליקח. 

אבל בזמן שמוצא ליקח, אפילו סאה בסלע, לא יצא.

וכן היה ר’ שמעון אומר: אלימלך היה מגדולי הדור, ומפרנסי ציבור. ועל שיצא לחוצה לארץ, מת 

ֹהם כָּל הָעִיר עֲלֵיהֶן, וַֹתּאמַרנָה: הֲֹזאת  הוא ובניו ברעב. והיו כל ישראל קיימין על אדמתן. שנאמר: “וַתֵּ

נָעֳמִי”?! )רות א’ 19(. מלמד שהייתה כל העיר קיימת, ומת הוא ובניו ברעב.

הסבר והערות

הקטע הזה פותח בהלכה: אסור לצאת מן הארץ בגלל מזון יקר, אלא אם כן, מחיר סאתיים חיטים 

מגיע לסלע, שהוא מחיר יקר מאוד.

את ההיתר שנותנת ההלכה הזאת לצאת מן הארץ, מסייג רבי שמעון בר יוחאי, שחי בארץ, בזמן גזרות 

אדריאנוס וכשלון מרד בר כוכבא )135 לס’(: 

גם אם מחיר סאתיים חיטים מגיע לסלע, אסור לעזוב את הארץ, כל עוד יש חיטים במחיר הזה. 

כדי לשכנע לא לעזוב את הארץ בגלל רעב, מצביע רבי שמעון בר יוחאי, על הסיפור המצוי במגילת 

למרות  בארץ,  לחם שנשארו  בית  ואנשי  מתו;   - רעב  בגלל  ובניו שעזבו את הארץ,  אלימלך  רות: 
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הרעב - נשארו בחיים.

ונשאלת השאלה: מניין לו, לרבי שמעון, שאנשי בית לחם לא מתו ברעב? 

את זאת הוא לָמֵד מן הכתוב במגילת רות, כאשר נעמי ורות מגיעות לבית לחם: 

ֹהם כָּל הָעִיר”. כלומר: כל אנשי העיר נשארו בחיים, למרות הרעב. “וַתֵּ

בקטע הקודם נאמר: “אלימלך היה מגדולי הדור, ומפרנסי ציבור”.

על כך אני מבקש לשאול שתי שאלות:

א. מניין לרבי שמעון בר יוחאי, שאלימלך היה מגדולי הדור, ואחד הפרנסים שלו?

ב. אם הדבר הזה לא נאמר במפורש במגילת רות, מדוע חשוב לו לומר אותו?

על שתי השאלות האלה, יש תשובה במדרש תנחומא. זהו מדרש על חמישה חומשי תורה, שמכיל 

דברי חז”ל, אבל נערך במאות השביעית- שמינית, כלומר: כמאה-מאתיים שנים אחרי תקופתם:

מדרש תנחומא על ספר ויקרא, פרשת שמיני סימן ט’

הָאִיׁש  וְׁשם  מֹואָב..  בְִּשדי  לָגּור  יְהּודָה,  לֶחֶם  מִבֵּית  אִיׁש  “וַיֵּלֶך  שנאמר:  חשוב,  היה  )אלימלך(,  והוא 

אֱלִימֶלֶך” )רות א’ 3-1(.

ואין אומרים איש, אלא לאדם חשוב, שנאמר: “וְהָאִיׁש מֶשה עָנָו מְֹאד, מִֹכּל הָאָדָם אֲֶשר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה” 

)במדבר יב 13(.

אלימלך היה איש חשוב, שמחשבים אותו במקומו, והלך להציל את נפשו ונפש ביתו, ולא טרח עצמו 

בעסקי הצבור, כמו שהוא אדם חשוב. 

הסבר והערות

שאלנו: מניין לרבי שמעון בר יוחאי, שאלימלך היה מגדולי הדור, ואחד הפרנסים שלו? על כך יש 

בקטע הזה תשובה: 

אם התורה מציינת את השם “משה”, ומוסיפה עליו גם את התואר “איש” - סימן שהוא אדם חשוב.

ואכן, ידוע שמשה רבנו היה מנהיג דורו, והיה הפרנס של עם ישראל בקמח ובתורה. 

מן האמור על משה, אפשר להסיק, שגם אלימלך היה מנהיג ופרנס.

שהרי גם עליו, מוסיף הכתוב את התואר “איש”. 

כן, שאלנו: אם מגילת רות איננה מציינת את מעמדו החשוב של אלימלך, מדוע חשוב לרבי  כמו 

שמעון בר יוחאי לומר זאת?

על כך עונה הקטע הזה: אלימלך שהיה איש חשוב, היה צריך לטרוח למען הציבור, ככל יכולתו, ולא 

ללכת להציל את נפשו ואת נפש משפחתו, בלבד.

כיוון שבזמן רעב, אין בעיה לאנשים עשירים וחשובים, למצוא פתרון לעצמם, ולהפקיר את המון העם, 

מבקש רבי שמעון לאיים עליהם במיתה, אם יעשו כך.

מן הקטעים הנ”ל למדנו, שהקב”ה ממית את מי שעוזב את הארץ, בזמן רעב.

מן הקטע הבא עולה, שהקב”ה איננו ממית מיד, אלא קודם מזהיר באמצעות עונשים יותר קטנים, 
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ואם הם לא עוזרים, אז הוא ממית:

מדרש תנחומא על ספר ויקרא, פרשת בהר סימן ג’

בא וראה כמה קשה לפני הקב”ה לפשוט ידיו בבריותיו, ומהו עושה לו, כיון שהוא חוטא לו?

תחלה פושט ידיו בנכסיו. ממי אתה למד? מנעמי ובניה ואלימלך בעלה...

מה כתיב שם? “וַיָּמָת אֱלִימֶלֶך אִיׁש נָעֳמִי” )רות א 3(. ולא היה לבניו ללמוד מאביהם, לחזור לא”י? ומה 

עשו אף הם? נשאו להם נשים מואביות...

“וַיְֵּשבּו ָשם כְּעֶֶשר ָשנִים” )רות א 4(. כל עשר שנים הללו, היה הקב”ה מתרה בהם, שמא יחזרו בתשובה, 

וישובו לארץ ישראל. כיון שלא עשו תשובה, התחיל לפשוט ידו במקניהם ובגמליהם. כיון שלא הרגישו 

לעשות תשובה, מיד: “וַיָּמּותּו גַם ְשנֵיהֶם, מַחְלֹון וְכִלְיֹון” )רות א 5(.

הסבר והערות

הקב”ה מבין את יצר האדם, שקודם כל מנסה להציל את עצמו. לכן, אין הוא מטיל את כל העונש 

הראוי מיד.

בסיפור המצוי במגילת רות, מותו של האב, היה צריך לגרום לבניו לשוב לארץ. אבל הם לא עשו כן, אלא 

הוסיפו עוד חטא: נשאו נשים מואביות, וישבו במואב כעשר שנים. לפיכך המית הקב”ה גם אותם.

סיכום

חז”ל השתמשו בסיפור המצוי במגילת רות כדי לומר: מי שעוזב את הארץ בזמן רעב - ימות, ואלה 

שנשארים בה, למרות הרעב, יישארו בחיים.

במקורות אחרים של חז”ל, נאמרים אותם הדברים, גם על עזיבת הארץ, בגלל מצוקות אחרות.

גם במקרים האחרים, מי שעוזב את הארץ בגלל מצוקה כלשהי - ילקה, ואלה שנשארים בה למרות 

המצוקות, יינצלו.



שבועות

עורך: ד”ר איציק פלג

עלי מֹֹועד

דבר העורך 
קוראות וקוראים יקרים,

אנו מסיימים בזאת שנה שביעית של עריכת "עלי מועד", עלון החגים של בית ברל. זוהי החוברת     

ה - 28. האם זה מקרי שהמספרים כולם מתחלקים לשבע? בכל מקרה, אין מועד מתאים יותר לציין 

זאת ולחגוג מאשר חג השבועות, אשר כשמו כן הוא: "ִׁשבְעָה ָׁשבֹֻעת תסְפר לָך מֵהָחֵל חֶרמֵׁש בקמָה...

וְעִָׂשיתָ חַג ָׁשבֻעֹות..." )דברים טז 12-9(. 

חברים שואלים אותי "איך יש לך כח להמשיך ולהתמיד בזה?" )שוב הגימטריה משתלטת עלי, שהרי 

כח=28(. והתשובה שלי היא פשוטה: התגובות החמות שאני מקבל מכם הקוראים. קודם כל יש קוראים. 

ושנית, הידיעה ש"עלי מועד" מאגד בתוכו מאמרים המעשירים את החינוך התרבותי שלנו היא מקור 

הכח להמשך הדרך. יש לי מעין תחושה אמיתית של שליחות. לכן, ביום חג זה, לעם ישראל ול"עלי 

מועד", רציתי לנצל את ההזדמנות להודות לכם ולהודות למכללה האקדמית בית ברל שמאפשרת 

לקיים מפעל חינוכי חשוב זה. תודה.

מה יש לנו בחוברת?

לחג  ומושגים  מונחים  מבחר  המביא  לחג',  'מונחים  רוט-רותם,  יוסי  ד"ר  של  הקבוע  במדורו  נפתח 

השבועות. מונחים נוספים, מופיעים באתר המכללה:

 http://www.beitberl.ac.il/alei_moed :כתובת האתר

בסמוך למדור זה ראוי להביא את מאמרו של ד"ר יוסי רוט-רותם "וחג שבועות תעשו לכם", המבהיר 

את ייחודו של החג.

ד”ר יונתן ד’ ספרן, במאמרו “חג שבועות - סוף והתחלה”, שואל האם חג השבועות מציין סוף או 

התחלה? ותשובתו היא: “גם וגם”.

 ד"ר שלמה ויסבליט, במאמרו "מתן תורה לנשים תחילה", מעלה על נס את היחס לנשים בדברי חכמינו 

בתלמוד ובמדרשים בהקשר של מתן תורה.

מוטי לקסמן, במאמרו "אני שואל משמע אני יהודי", אף הוא בהקשר של מתן תורה מעלה על נס את 

חשיבותה של השאלה. "צריך לשאול", כותב מוטי, "כדי למצוא את הדרך לחיות כיהודי גאה בכנות 

ובשלמות עם העצמי".

חוברת מספר 28 
סיון תשס”ט, מאי 2009
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על מגילת רות יש לנו שלושה מאמרים: 

הראשון, מאמרו של ד"ר יוסף רוט-רותם, "על כמה מן הדמויות המשניות במגילת רות”. 

שלי, "מַדּועַ מָצָאתִי חֵן בעֵינֶיך לְהַכירנִי וְאָֹנכִי נָכְריָּה" )רות ב 10(, בו אני כותב אודות  השני, מאמר 

היחס המורכב לרות כמואביה וכנכריה.

והמאמר השלישי, מאמרה של יעל ערן, "על מגילת רות באמנות", בליווי הדגמות.

נחתום את הגיליון במאמרה של ד"ר יפה בנימיני, "שדה החיטה - שינוי במבע ספרותי לשוני כסמל 

לשינוי אידיאולוגי". מובטחת קריאה מהנה ומעשירה לכולנו.

לסיום, תודה חמה לשני טננבאום )לבית בר-און( על תרומתה להוצאת החוברת. וזו ההזדמנות לאחל 

לשני מזל טוב לרגל נישואיה. תודות לרויטל רוזנשטרום, המעצבת של המכללה האקדמית בית ברל, 

על עיצובו המרשים. 

      

                     חג שבועות שמח 

ממחשב)ות( העורך       

    ד"ר איציק פלג   
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מבחר מונחים ומושגים לחג השבועות
ד"ר יוסף רוט-רותם 

שם של חג בן יום אחד, בארץ ישראל ויומיים בגולה, שההלכה היהודית המאוחרת  שבועות  

האחיזה אותו בתאריך קבוע בלוח השנה העברי: ו' )=שישה( בסיוון. זהו היום שבו, 

על-פי הלכה מאוחרת זו, מסיימים לספור את ספירת העומר שתחילתה בט"ז בניסן, 

היינו, יום לאחר הפסח )= ט"ו בניסן(, והנמשכת שבעה שבועות )=49 ימים(, ומסתיימת 

ביום ו' בסיוון )=היום ה 50(. זהו חג השייך, מצד אחד, למערכת חגים המכונה שלוש 

רגלים, ומצד שני, תלוי וקשור קשר בל יינתק לחג הפסח.        

ספירת העומר    "ּוסְפַרתֶּם לָכֶם מִמָּחֳרת הַשבת מִיֹום הֲבִיאֲכֶם אֶת ֹעמֶר הַתנּופָה ֶׁשבַע ַׁשבָּתֹֹות ְתּמִיֹמת 

הְיֶינָה: )טז( עַד מִמָּחֳרת הַשבת הַשבִיעִת תְספרּו חֲמִשים יֹום ..." )ויקרא כג 16-15(.  תִּ

העומר ובגרסה של ספר דברים: "ִׁשבְעָה ָׁשבֹֻעת תִּסְפָּר לָך מֵהָחֵל חֶרמֵׁש בָּקמָה תָּחֵל   

לִסְֹפּרֹ ִׁשבְעָהֹ ָׁשבֻעֹֹות. וְעִָׂשיתָ חַגֹ ָׁשבֻעֹֹות לַה' אֱֹֹלהֶיך..." )דברים טז 12-9(.

לפי נוסח הטקסטים המצוטטים משמעות החג היא סיום ספירה העומר משמעות  חג שבועות  

המושג המתחילה למחרת חג הפסח, היינו בט"ז בניסן )לפי פסיקתם של הפרושים( 

ונמשכת חמישים יום שהם שבעה שבועות ויום אחד. ביום החמישים לספירה מקיימים 

את חג השבועות. אולם, יש הטוענים ששם החג, ומשמעות החג אינה נובעת מן 

ויש  שבועות  המילה:  בקריאת  שיבוש  חל  לדעתם  שבועות.  שבעה  של  הספירה 

חג השבועות לקרוא אותה מלשון שבועה: היינו חג השבועות. החג שבו נשבעים, 

מתחייבים בשבועה, לשמור את הברית שבין ה' לבין עמו. או, אם תרצה, חוזרים 

ומאשרים, ומאמתים לקיים את הברית שנכרתה בין ה' לעמו במעמד הר סיני. 

כמה  ואף-על-פי-כן  ומנהגיה.  שונים. עדה עדה  במנהגים  חג השבועות משופע  מנהגים בשבועות 

מנהגים משותפים לכל העדות. חכמי ישראל, כהרגלם, נתנו בהם סימנים על-פי 

פירושם  לפי  אַחֲרית".  מֵראִׁשית  "מַגִּיד   )10 )מו  ישעיהו  מנבואת  שנלקח  הפסוק 

ישראל והתורה נקראים "ראשית" ואילו המנהגים הקשורים בחג השבועות נקראים 

"אחרית" שהם ראשי תיבות: אקדמות; חלב; רות; ירק; תיקון.

בעיקר בקהילות אשכנזיות.  לפני קריאת התורה,  מיוחדת,  בנעימה  פיוט הנאמר  אקדמות  

הנוהג לאומרו בשיטה של דו שיח. היינו, חזן וקהל לסירוגין. שליח הציבור אומר 

שתי שורות של האות א', והקהל עונה לו בשתי שורות של האות ב' וכך הלאה. 

פיוט זה נכתב בשפה הארמית ומתחיל במילים "אקדמות מילין". הוא כתוב לפי סדר   

הא"ב הכפול. לאמור, כל צלע )חרוז( בפיוט פותחת באות מתוך הא"ב לפי סדרה. 

אלא שבמקרה שלנו כל אות מן הא"ב נכפלת. כל צלע בחרוזים מסתיימת ומתחרזת 
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בהברה "תא". הפיוט מכיל תשעים חרוזים המכילים את כפולת הא"ב ולבסוף שמו 

של מחברו: מאיר ברבי )=בן רבי( יצחק, וברכה בעקבות השם וזו נוסחה: יגדל בתורה 

ובמעשים טובים אמן וחזק ואמץ. הפיוט נכתב במאה האחת עשרה לספירה על ידי 

הפייטן מאיר בן ר' יצחק נהוראי ש"ץ מוורמייזא. עיקר תוכנו: שבחו של האל בורא 

העולם ושבח עם ישראל המחזיק בתורה ובאמונה באמיתותו של ה' על אף הרדיפות 

והאסונות שפקדו את העם לכל אורך הגלות. הפיוט מתאר גם שפע האושר והעושר 

החומרי והרוחני המובטח לישראל בקץ הימים.

חלב, מאכלי חלב חג השבועות מאופיין על ידי העם באכילת מאכלי חלב. כגון: גבינות, מעדני גבינות, 

כיסונים ממולאים בגבינות עוגות גבינה וכו'. סיבת המנהג אינה ידועה. אצל חז"ל 

נמצאו כמה טעמים לכך. 

למשל: לאחר מעמד סיני חזרו בני ישראל לאוהליהם. זה עתה קיבלו את התורה   

ועמה, כמובן, את איסורי אכילת בשר בחלב. היות וכליהם לא היו מוכשרים )שכן 

וגם חלב(. החליטו, מפני דיני הכשרות החדשים,  קודם לכן בישלו בהם גם בשר 

מִנְחָה  בְהַקריבְכֶם  הַבִּכֹּורים  "ּובְּיֹום  הפסוק:  אחר:  הסבר  חלב.  במאכלי  להסתפק 

מחלב. ולכן  בְָּׁשבֹֻעתֵיכֶם" )במדבר כח 26(. מציין לדעתם את המילים  לַה'  חֲדָָׁשה 

נוהגים לאכול בשבועות מוצרים העשויים מחלב. והסבר אחר: אוכלים מוצרי חלב 

בשבועות בגלל הר סיני שעליו נאמר: "לָמָּה ְתרצְּדּוּן הָרים גַּבְנֻנִּים" )תהלים סח 17( 

גבנונים מזכיר לשון גבינה. 

את  יודע  אינו  מורה שאיש  ריבוי ההסברים  נוספים.  הרבה הסברים  עוד  קיימים   

הסיבה האמיתית לאכילת מוצרי חלב בחג השבועות.

מגילת רות            נוהגים לקרוא את מגילת רות בחג השבועות. בהיסטוריה היהודית אנו עדים למנהגים 

קריאת המגילה  שונים באשר לדרך קריאת המגילה ולזמן קריאתה בציבור. בימינו התגבשו ארבעה 

בציבור                 מנהגים: 

א( בני עדות המזרח, חסידי חב"ד, וחסידי חצרות אחדים, לא נוהגים לקרוא את    

המגילה בבית הכנסת בשעת התפילה. 

ב( חסידי חצרות אחרים נוהגים לקרוא את המגילה, כל אחד לעצמו )=ביחידות(,   

מתוך "החומש", לפני "קריאת התורה". בחוץ לארץ ביום ב' של שבועות )=יום טוב 

שני של גלויות(, ובארץ בחג עצמו.

ג( האשכנזים )"המתנגדים" או "הפרושים"( קוראים את מגילת רות בציבור, לפני   

קריאת התורה. קהילה שיש בה מגילה כתובה על קלף, כשרה, קורא שליח הציבור 

"החומש". בשני  וקהילה שאין בה מגילה כתובה על קלף קוראים מתוך  מתוכה, 

המקרים אין הקורא מברך על קריאת מגילה. 

ד( האשכנזים בארץ ישראל נוהגים לפי שיטת הגר"א )= הגאון ר' אליהו מוילנה(   
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וקוראים במגילת קלף כשרה ומברכים לפני הקריאה על מקרא מגילה.

א( "ומה עניין )מגילת( רות אצל עצרת )=חג השבועות( שנקראת בעצרת בזמן סיבות לקריאת 

מתן תורה? ללמדך שלא ניתנה תורה אלא על ידי יסורין ועוני" )ילקוט שמעוני, רות,  המגילה 

רמז, תקצ"ו(. 

 )22 א  ְׂשֹערים” )רות  ַּת קצִיר  "בְִּתחִל בה:  רות בשבועות מפני שכתוב  קוראים  ב(   

והוא זמן הקציר. )אבודרהם , שבועות, וכך גם בסידור מנהג יהודי רומניה ה'ש"ז, 

וונציה(.

ג( לפי כשקיבלו ישראל התורה נתגיירו ונכנסו תחת כנפי השכינה וגם רות נכנסה   

תחת כנפי השכינה. )חיי אברהם, לאברהם כלפון, סימן רפ"ב(. שים לב: רות ב: יב.

  גרסה דומה: רות ז' )=7( מצוות בני נח קיימה וכשנתגיירה קבלה עוד רו"ת )=606( 

מצוות להשלים מניין תרי"ג )=613( מצוות. ועל כן קוראים רות ביום מתן תורתנו 

)=חג השבועות(.

וגרסה דומה נוספת: טעם על המנהג לומר מגילת רות בחג השבועות, נראה זכר   

למעמד הר סיני, שקבלו אז ישראל סך תר"ו )=רו"ת =606( מצוות נוסף על השבע 

מצוות שנצטוו בני נח, ועולה סך הכל למספר תרי"ג. לכך תיקנו לומר מגילת רות 

בחג זה, כי רות הוא מספר תר"ו. 

ד( קוראים רות בשבועות כי דוד המלך נסתלק בעצרת ומגילת רות מספרת בייחוסו   

של דוד.

ה( וקוראים רות לפי שבועז התחתן לרות בקצירת תבואתו. לפי שהמגילה כולה   

חסד והתורה כולה חסד והתורה ניתנה בשבועות לכן קוראים מגילת חסד בחג מתן 

תורה, חג החסד. קיימות גם סיבות נוספות. עצם ריבוי הטעמים מורה שהתשובה 

לשאלה מדוע קוראים את מגילת רות בשבועות אינה ברורה. 
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וחג שבועות תעשו לכם
ד"ר יוסף רוט-רותם

מבחינה מסורתית והלכתית משתייך חג השבועות למערכת החגים המכונה "שלוש רגלים" )=פסח, 

שבועות, סוכות(. מבין שלושת החגים הללו חג השבועות הוא היוצא דופן: הוא החג הקצר ביותר, 

בן יום אחד בלבד )בחו"ל בן יומיים בשל יום טוב שני של גלויות(; אין הוא מוזכר בחוקתו של הנביא 

יחזקאל, וגם לא במקרא, לבד מרשימות החגים שבתורה; אין התורה קובעת לו תאריך מסוים בלוח 

השנה, והוא כל כולו תלוי בחג אחר - חג הפסח ובמצוות ה"ספירה": שבעה שבועות או חמישים יום 

מיום הבאת העומר. 

למרות עובדה זו, ואולי דווקא בשלה, חג השבועות עשיר מאוד בתכניו ובצביונו. הוא משופע ברעיונות 

ובסמלים ורב גוני במנהגיו. עניין זה בא לידי ביטוי גם בשמות החג: חג הקציר; חג הביכורים; חג )יום( 

החמישים; עצרת )או: עצרת של פסח(; חג מתן תורה; יום הקהל; שבעה שמות רשמיים שניתנו לו 

בתורה ובספרות ימי הבית השני. יש להוסיף לו שם נוסף חג סיום האביב, שהוסף לו בימינו.

חג הביכורים - זמנו של חג זה לא נזכר במפורש בתורה. לפי פשוטם של מקראות הבאת הביכורים 

אינה תלויה בחג השבועות, והיא מצווה לעצמה האמורה בסמוך למצוות הרגלים וגם ללא קשר עימם 

)למשל: שמות כג 19; דברים כו 1 ואילך(. גם היחס בין ביכורי קציר החיטים לבין ביכורים הבאים 

מתוצרת חקלאית שבשלה אינם ברורים. חג השבועות עצמו גם הוא לא היה קבוע בלוח השנה אלא 

תלוי בהבאת העומר ובימי הספירה. ורק משנתעורר הצורך להאחיז אותו ביום קבוע בלוח השנה 

הוחלט למזג איתו גם את חג הביכורים. )עיין משנה: בכורים ג: א-ט(. 

חג מתן תורה גם הוא נזדווג לחג השבועות והוא זכר למעמד שהתרחש בראשית ההיסטוריה של עם 

ישראל כעם ליד הר סיני. הוא קשור לחג הפסח קשר רעיוני והיסטורי. כל המסורות מסכימים שיום 

קבלת התורה )שלושה חודשים לאחר יציאת מצרים( היה שבת ושתאריך קבלת התורה היה בראשית 

חודש סיוון, בחמישי? בשישי? בשביעי? לזכר אירוע זה נחוג חג מתן תורה. אולם מוזר הדבר שדווקא 

חג בשם זה לא נזכר כלל בתורה. 

ימי בית שני. המקור הראשון  ולחג הביכורים מבוסס על ספרות  שם החג, הקשרו לחג השבועות 

הקושר את שלושת החגים יחד מצוי בספר היובלים, מן הספרים החיצוניים. שם מיוחס)ים( החג)ים( 

כבר לנוח )יובלים ו' כ-כג(. 

הויכוח, יש לומר ויכוח אקדמי, בין פוסקי ההלכה בעניין היום המדויק שבו ניתנה תורה לישראל לא 

פסק עד היום. בפועל הסכימו חכמי ישראל לומר שחג מתן תורה הוא היום שבו חל חג השבועות. 

להתמזגותם של חגים אחדים לחג אחד הייתה השפעה אדירה על תולדות ישראל. מעשה זה אפשר 

גמישות שנדרשה לתהפוכות ההיסטוריות הקשות שעברו על עם ישראל. הוא אפשר את שימור כל 
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היסודות הבסיסיים, הרעיונות והסמלים שמהם הורכב החג. הוא אפשר את הבלטת הרעיון והסמל 

לה נזקק העם באותה שעה היסטורית בתולדותיו כך, למשל, כל זמן שהיה העם עובד אדמה הנושא 

החקלאי שבחג השבועות הובלט. אולם כשסולק העם מאדמתו התנחם העם ב"חג מתן תורה". ולמרות 

חוסר האפשרות של העם לקיים את חיי החקלאות שלו לא שכח העם את היסוד החקלאי: הבתים 

ובתי הכנסת קושט בירק חי. 

חג השבועות - סוף והתחלה
ד"ר יונתן ד' ספרן

בית  בימי  ושעורים.  מצד אחד, חג השבועות הוא סוף: הוא סוף ספירת העומר, סוף קציר חטים 

המקדש היו מביאים שתי ככרות לחם מהתבואה החדשה כמנחה לה', לסמן את סוף עונת החקלאות 

המוצלחת. מסיבות אלו, ראו חז"ל בחג השבועות מעין המשך וסיום של חג הפסח, בו התחילו גם 

עונת הקציר וגם ספירת העומר. אפילו כינו את החג בשם "עצרת", בדומה לחג שמיני עצרת )בימינו: 

שמחת תורה(, המסיים את חג הסוכות.

"חג הביכורים". אמנם, לפי התורה, הכוונה  כל, הוא  מצד שני, חג השבועות הוא התחלה: ראשית 

היא ל-"בִּכּורי קצִיר חִטִים" )שמות לד 22(, אך בימינו הועברה ההוראה לביכורי פירות הקיץ, תחילת 

הקטיף. עונה זו מסתיימת בחג הסוכות. שנית, רק לאחר הבאת שתי ככרות הלחם מהתבואה החדשה 

יכלו להתחיל ולהשתמש בתבואה החדשה לצורכי פולחן בבית המקדש. שלישית, לפי מסורת חז"ל, 

שבועות הוא חג מתן תורה, וזה בוודאי מהווה התחלה. מסיבה זו ראו חז"ל בחג השבועות גם חג העומד 

בפני עצמו ולא סתם סיום של חג הפסח. 

למעשה, אין סתירה בין שתי הגישות של סוף והתחלה. ראש השנה הוא גם סוף השנה. סוף עונת 

החקלאות הוא גם תחילת שנת החקלאות. סוף תקופה אחת בתולדות עם ישראל הוא גם תחילת תקופה 

חדשה. סוף שנות ההתבגרות הוא תחילת שנות הבגרות. מבלי להיכנס לכל ההשלכות הפילוסופיות 

והמעשיות של הרעיון, ניתן לקבוע שכל דבר המגיע לקיצו מהווה התחלה של דבר חדש.
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מתן תורה לנשים תחילה
ד"ר שלמה ויסבליט

בדברי חכמינו בתלמוד ובמדרשים מוצאים אנו יחס כפול לנשים. יש מחז"ל שחשבו כי האשה פחותה 

מן הגבר והביעו דעות שליליות על תכונותיהן, כגון: "נשים דעתן קלה עליהן" )מסכת שבת דף ל"ג עמ' 

ב'(; "נשים דברניות הן" )מסכת ברכות דף מ"ח עמ' ב'( או "עשרה קבין שיחה ירדו לעולם - תשעה לקחו 

נשים" )מסכת קידושין דף מ" עמ' ב'(. ויש מן החכמים שהרחיקו לכת וקבעו כי מקומן של הנשים רק 

בבית, ואין ללמדן תורה. ובמשנה )מסכת קידושין פרק א' משנה ז'( קוראים אנו שנשים פטורות מן 

המצוות שהזמן גרמן, כגון: שופר, סוכה, לולב, ציצית, והן חייבות לקיים רק מצוות שלא הזמן גרמן, 

כגון: מזוזה. ]אכן הנשים חייבות בכל מצוות "לא תעשה" כמו הגברים. וזה מובן מאליו![ לא ייפלא אפוא 

שבתפילת השחר שמתפלל יהודי כל יום מופיעה ברכה בנוסח: "ברוך אתה... שלא עשני אשה"!

מצד שני יש חכמים שהעלו את רמתן של הנשים מעל זו של הגברים, ואמרו למשל: "נשים רחמניות 

הן" )מסכת מגילה דף י"ד עמ' ב'(, ורב חלבו קבע קביעה מעניינת מאד: "לעולם יהא אדם זהיר בכבוד 

אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו" )מסכת בבא מציעא דף מ"ט עמ' 

א'(. ורב עוירא דרש: "בשכר נשים צדקניות שהיו באותו דור נגאלו אבותינו ממצרים" )מסכת סוטה דף 

י"א עמ' ב'( עד כדי כך! ובמדרש חז"ל אנו מוצאים גם הסברים מאירי עיניים לשני מאורעות חשובים 

ביותר שאבותינו במדבר חוו, שמהם נלמד על חשיבותן של הנשים: מתן תורה וחטא העגל.

בעניין מתן תורה אנו קוראים בחומש שמות: "ּומֶׁשה עָלָה אֶל הָאֱֹלהִים וַיקרא אֵלָיו ה' מִן הָהָר  א.  

לֵאֹמר ֹכּה ֹתאמַר לְבֵית יַעֲקב וְתַגֵּיד לִבְנֵי יְִׂשראֵל" )יט 3( חכמי המדרש )פרקי דרבי אליעזר, פרק 

י"א( הסבו את תשומת הלב לשימוש הכפול בפעלים ובשמות בפסוק זה: אמירה )"כה תאמר"( 

לבית יעקב, והגדה )"תגיד"( לבני ישראל והסבירו:

"ֹכּה ֹתאמַר לְבֵית יַעֲקב" - אלו הנשים. אמר לו: אמור להן   

ראשי דברים שהם יכולים לשמוע.   

"וְתַגֵּיד לִבְנֵי יְִׂשראֵל" - אלו האנשים.  

ועל שאלה אפשרית למה מוזכרות הנשים תחילה? עונה הדרשן:   

למה נשים תחילה? שהן מזדרזות במצוות.   

ותשובה אחרת: כדי שיהיו מנהיגות את בניהן לתורה.  

הדרשן מייחס תכונות מיוחדות לנשים שבהן הן עולות על הגברים: קיום מצוות בזריזות וחינוך   

ילדיהן ללימוד תורה.

דרשן אחר מתייחס אף הוא לאזכור הראשון של הנשים בפסוקנו ואומר:  

"אמר לו הקב"ה למשה: לך אמור לבנות ישראל אם רוצות    

לקבל את התורה, שדרכם של אנשים הולכים אחר דעתן של נשים!   
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)ספק אם כל הקוראים דברים אלה יסכימו עם הקביעה הזו!(.   

ואמרו כולם פה אחד, "כֹּל אֲֶׁשר דבֶר ה' נַעֲֶׂשה וְנְִׁשמָע".    

ושוב מגלים אנו את ייחודן של הנשים: אפילו הקב"ה בעצמו ובכבודו פונה בתחילה אל הנשים   

לקבל את התורה. ביודעו את טיבן הן ואת טבעם של הגברים, אם הנשים תסכמנה לקבל את 

התורה, יקבלו אותה אף הגברים. מעניין!

וצריך להעיר על אי דיוק מסוים בדברי הדרשן הזה. בהקשרו של פסוקנו כאן )שמות יט 3( כתוב:   

"וַיַּעֲנּו כָל הָעָם יַחְדָּו וַֹיאמְרּו ֹכּל אֲֶׁשר דבֶר ה' נַעֲֶׂשה", ולא כתוב "נעשה ונשמע" כמו שאמר הדרשן. 

צירוף לשוני זה יבוא מאוחר יותר, בשמות כד 7, כשמשה קרא באוזני העם את ספר ברית "כֹּל 

אֲֶׁשר דבֶר ה' נַעֲֶׂשה וְנְִׁשמָע". אך על פי האמירה כי אין מוקדם ואין מאוחר בתורה, המקובלת 

במדרשי חז"ל, ובהתאם להשקפתו של הדרשן על תכונותיהן של הנשים, ייתכן בהחלט כי הנשים 

ובעקבותיהן הגברים אמרו כאן "נעשה ונשמע".

כהמשך לסיפור על התנהגותן של הנשים במעמד מתן תורה, מן הראוי לציין התנהגות דומה  ב.  

של הנשים בעניין אחר, חטא העגל, מעשה שאירע ימים לא רבים לאחר מתן תורה וקשור אליו 

בנימה שלילית. במדרש הנ"ל, פרקי דרבי אליעזר )פרק מ"ה( מוצאים אנו את דברי התנא רבי 

שמעון בר יוחאי שאמר, כי בשעה שהעם דרש מאהרון, אחי משה: "קּום עֲֵׂשה לָנּו אֱֹלהִים אֲֶׁשר 

יֵלְכּו לְפָנֵינּו" )שמות לב 1( - "דן אהרן דין בינו לבין עצמו. אמר: אם אני אומר תנו לי כסף וזהב 

- מיד הם מביאים. אלא הריני אומר להם: תנו נזמי נשיכם בניכם ובנותיכם, ומיד הדבר בטל". 

ייענו לדרישתו, ואם יש  ידע כי הגברים  אהרון שהכיר, כנראה, את טיבם וטבעם של הבריות 

בידיהם תכשיטים השייכים להם עצמם, ימסרו אותם מיד ללא היסוס. ואילו הנשים הקשורות 

באופן טבעי לתכשיטיהן, או שיש להן רגש דתי-אמוני מפותח ורגיש יותר מאשר לגברים, בוודאי 

תסרבנה למסור את תכשיטיהן ליצירת אל/פסל. כך או כך, אהרון חשב שעל ידי סירובן של 

הנשים לא יוכל לבנות פסל או לפחות בנייתו תתעכב. ובין לבין יופיע משה. לפי דברי הדרשן 

אכן צדק אהרון:

"שמעו הנשים ולא רצו ולא קבלו עליהן ליתן נזמיהן לבעליהן אלא אמרו להם )לגברים( לעשות     

עגל ותועבה שאין בו כוח להציל, לא נשמע לכם."

ומוסיף רבי שמעון בר יוחאי ואומר שאפילו הקב"ה העריך מאוד את עמדתן של הנשים "ונתן   

להן הקב"ה שכרן בעולם הזה, שהן משמרות ראשי חדשים יותר מן האנשים".

וזה יסודו של המנהג, המוזכר אף בספרי ההלכה עד ימינו, שנשים נוהגות שלא לעשות מלאכות   

מסוימות בראשי חודשים )ראו: שולחן ערוך, אורח חיים, סימן תי"ז והערת הרב "משנה ברורה" 

שם(.
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אני שואל, משמע אני יהודי
מוטי לקסמן

חג השבועות הוא חג מתן תורה, והתורה היא הבסיס לעם היהודי. ניתן לומר, שעם קבלת התורה 

החל להתגבש עם ישראל, שאחר-כך נקרא יהודים ]1[.

חג השבועות, חג מתן-תורה, מזמן לנו עת הולמת לדון במשמעות להיות יהודי.

ובכן, יהודי הוא "מי שנולד לאם יהודייה או שנתגייר, ואינו בן דת אחרת" ]2[, האומנם? 

הרמב"ן, למשל, בהדריכו את בנו לחיים יהודיים, כותב, בין השאר: "תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת, 

לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס שהיא מידה רעה להחטיא בני אדם ]3[.

הרב שמחה רוט כותב: "החטא הגדול ביותר ביהדות הוא אי-ידיעה ]...[ אין אדם מסוגל לקיים את 

המצוות כדבעי אם אינו מכיר אותן או איננו מבין אותן" ]4[. לעומתם קובע השופט העליון חיים כהן: 

"כל יהודי רשאי לבנות לו את יהדותו" ]5[. במלים אחרות, המוצא בלבד אינו מתאר ובעיקר אינו 

ממצה את המשמעות - להיות יהודי. 

ניסיון כן לתאר באופן מקיף את המשמעות של להיות יהודי מחייב דיון נרחב ומקיף, מה שלא ניתן 

בפרסום הנוכחי.

אי-לכך, אנו נתמקד בהיבט אחד בלבד, מתוך רבים, כדי לציין מה זה להיות יהודי.

ההיבט שנדון בו הוא שאילת שאלות, היבט שהפילוסוף דרידה ראה בו את העיקר: "במובן מסוים 

הוא ]דרידה[ ראה ]...[ ביהודי השואל שאלות והעונה על כל שאלה בשאלה נוספת ואינסופית את 

מהות היהדות" ]6[.

מה פירוש לשאול?

שאילה היא מקור לידיעה, בסיס לנקיטת עמדה ומניע להתנהגות מושכלת. כך גם בכל תהליך למידה 

משמעותית.

לא במקרה קובעת התורה: "כִּי יְִׁשאָלְך בִנְך מָחָר לֵאֹמר מָה הָעֵדת וְהַחֻקים וְהַמְִּׁשפָּטִים אֲֶׁשר צִּוָה ה' 

וְהַמְִּׁשפָּטִים" גם ללא שאילה.  אֱֹלהֵינּו אְֶתכֶם" )דברים ו 20(. הרי ניתן להסביר את "הָעֵדת וְהַחֻקים 

אבל, שמיעה ללא מניע של סקרנות ללא דחף של רצון לא תעורר התרחשות למידה אמיתית ובוודאי 

לא הפנמה.

בשאילה אין כוונתנו לכפור בעיקר. המטרה בשאילה אינה כדי לא לעשות. להיפך, צריך לשאול כדי 

למצוא את הדרך לחיות כיהודי גאה בכנות ובשלמות עם העצמי.

אברהם היה מאמין גדול, אבל הוא לא היסס לשאול את אלוהים "הֲֹׁשפֵט כָּל הָאָרץ ֹלא יַעֲֶׂשה מְִׁשפָּט" 

)בראשית יח 25(, אלוהים הקשיב והשיב. משה, גדול המנהיגים והנביאים, אינו נרתע ושואל בתוקף 

את אלוהים: "לָמָה ה' יֶחֱרה אַפְּך בְּעַמֶּך אֲֶׁשר הֹוצֵאתָ מֵאֶרץ מִצְריִם בְֹּכחַ גָּדֹול ּובְיָד חֲזָקה... " )שמות 

לב 12-11( ואלוהים נענה וחוזר בו: "וַינָּחֶם ה' עַל הָרעָה אֲֶׁשר דבֶּר לַעֲׂשֹות לְעַמֹו" )פס' 12-11(.
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גם קהלת ואיוב שואלים שאלות לרוב, כדי להבין טוב יותר את ההנהגה האלוהית של העולם ושל 

החברה. לא רק במקרא גם בספרות היהודית שלאחר חתימת המקרא אנו מוצאים גם פסקי הלכה 

רבים שהינם תולדה של שאלה. והמושג שו"ת היה נפוץ מאוד בתרבות היהודית: יהודים היו מפנים 

שאלות אל רבנים או ברי-אוריין אחרים והללו היו משיבים ומכנסים לקט שו"ת לכדי ספרי הלכה 

ומורי דרך.

שאילה אף-פעם לא הרתיעה את היהדות, אפילו מחלוקות עיוניות והלכתיות נתפסו כלגיטימיות. 

אחת המחלוקות הידועות ביותר היא המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. מחלוקת זו הייתה כל-כך 

עמוקה עד שהיה חשש לפילוג: "משרבו תלמידי שמאי והילל שלא שימשו כל צורכן - רבו מחלוקת 

בישראל, ונעשית תורה כשתי תורות" )בבלי, סוטה מז, ב(.

החכמים הטיפו להמשך קיום ביחד. חיים במחלוקת ללא הסתרת המחלוקת, אבל עם קביעת דרך 

להתנהלות בחיים: "אמר רבי אבא אמר שמואל: שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים 

הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו. יצאה בת קול ואמרה: אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן, 

והלכה כבית הלל. וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלהים חיים מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן 

- מפני שנוחין ועלובין היו, ושונין דבריהן ודברי בית שמאי. ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי 

לדבריהן" )בבלי, עירובין יג, ב(.

ֶּה הַחֻקים וְהַמְִּׁשפָּטִים אֲֶׁשר תְִּׁשמְרּון לַעֲׂשֹות ]...[ כָּל  התורה, שנתנה בחג השבועות, מצווה אותנו: "אֵל

הַיָּמִים אֲֶׁשר אַתֶּם חַיִּים עַל הָאֲדָמָה" )דברים יב 1(

אבל, "באור פניך נתת לנו ה' אלהינו תורת חיים אהבה וחסד צדקה ורחמים" )סדר רב עמרם גאון 

ואחת הדרכים לחיות את תורת החיים היא לא לציית באופן עיוור אלא   .) )הרפנס( סדר תפילה 

לשאול. כי שאילה היא מקור להתפתחות, להתחדשות ולהתאמה של התורה לחיי היהודי. על-כן, 

יהודי הוא אדם פקוח-עיניים וזקוף-אוזניים השואל כדי לבחון אי-נחת ערכית במטרה לבחור בחיים 

יהודיים גאים וערכיים בכוונה ובלב שלם.

הארות ומראה מקום
]1[ במקרא מופיע הכינוי יהודי או יהודים לציון לאום מספר פעמים: "בָּעֵת הַהִיא הִֵׁשיב רצִין מֶלֶך אֲרם אֶת אֵילַת לַאֲרם וַיְנַשל 
אֶת הַיְהּודים מֵאֵילֹות וַאֲדֹומִים בָּאּו אֵילַת וַיְׁשבּו ָׁשם עַד הַיֹום הַזֶּה" )מל"ב טז, 6(, ניתן להבין פסוק זה כמציין את אנשי יהודה. 
ציון אתני במילה יהודי מחוץ לארץ ישראל מופיע בירמיהו: "הַדבָר אֲֶׁשר הָיָה אֶל יִרמְיָהּו אֶל כָּל הַיהּודים הַֹּיְׁשבִים בְּאֶרץ 
מִצְריִם הַֹּיְׁשבִים בְּמִגְדל ּובְתַחְפַּנְחֵס ּובְֹנף ּובְאֶרץ פְַּתרֹוס לֵאֹמר" )ירמיהו מד, 1(, ובמגילת אסתר: "כִּי מָרדכַי הַיהּודי מְִׁשנֶה 
לַמֶּלֶך אֲחְַׁשוֵרֹוׁש וְגָדֹול לַיהּודים וְרצּוי לְרב אֶחָיו דרׁש טֹוב לְעַמֹו וְדבֵר ָׁשלֹום לְכָל זַרעֹו" אסתר י, ג(. ואכן, "יהודי קיבל את 
המשמעות של בן לעם ישראל בתקופה שלאחר הגלות. במקור הוא נגזר משם הממלכה יהודה, והתייחס לכל תושבי יהודה, 
ללא קשר לשיוכם השבטי. זהו ייחוס אתני, ומשמש לתאר את מרדכי" )אדל ברלין, מגילת אסתר, מקרא לישראל, עמ' 81( 

]לשתי המובאות האחרונות הגעתי לאחר הפנייתו של ד"ר איציק פלג[.
'יהודי' מציינת במקורה מי שמוצאו משבט יהודה. אחרי גלות עשרת השבטים, ובמיוחד בתקופת בית שני, הפך  "המילה   

התואר 'יהודי' למונח אתני, היינו: שם כולל לבני ישראל" )מיכאל הלצר מגילת רות, עולם התנך, עמ' 238(.
]2[ תיקון חוק השבות, התש"י-1950.

]3[ אגרת הרמב''ן לבנו.
 http://heb.bmv.org.il 4[ הרב שמחה רוט, אבות 75 באתר[

]5[ חיים כהן, להיות יהודי, תל אביב 2006, עמ' 219.
]6[ פול אלבהר ואפרים מאיר, "להתפלסף, משמע ללמוד למות", הארץ תרבות וספרות 22/10/04.
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על כמה מן הדמויות המשניות במגילת רות
ד"ר יוסף רוט-רותם

הערת העורך: מאמר זה הוא פרק מתוך ספר בכתובים. מפאת קוצר היריעה נאלצנו בכאב לב לפסוח על כמה מן הדמויות המשניות, 
וכן על 50 הערות שוליים ועל הרשימה הביבליוגרפית העשירה. אני מקווה שהמעט שיכולנו לפרסם הפעם יעודד אתכם לקרוא את 

המוצר השלם לכשיתפרסם כספר.

מאמר זה יתייחס אל "הדמויות המשניות" המופיעות במגילת רות. היינו, אל אותן דמויות שחשיבותן 

ומעמדן בסיפור הוא משני, ולעיתים שולי. דבר המתבטא, בעיקר, בכמות החומר הלשוני המוקדש 

להן, ובמעמדן בתוך הסיפור. להוציא את נעמי, רות ובועז, שהן הדמויות הראשיות בסיפור המגילה, 

יעסוק מאמר זה בכמה דמויות משניות מתוך שפע ומגוון הדמויות המופיעות במגילה, שהרי מגילת 

רות יותר משהיא סיפור של מקום היא סיפור של דמויות. 

ואלה הן שמונה עשרה הדמויות, הראשיות והמשניות, גיבורי המגילה, שחלקן מצוין בשמם, חלקן 

כינויים שונים, לפי סדר הופעתן בסיפור: אלימלך,  וחלקן מופיע כדמות מתפצלת בעלת  בכינוין, 

ך"(, רות,  )="יְבִמְתֵּ וְאִמֵּך" של רות( ערפה  "אָבִיך   +( )אנשי( שדי מואב  )="הַמֵּת"( כליון,  נעמי, מחלון 

ָּתָה"(, ה'- שדי, )אנשי( העיר בית לחם )= כל העיר, כל שער עמי, עשרה אנשים מזקני העיר,  )="כַל

זקני עמי, הזקנים, כל העם אשר בשער(, בועז, הנער הניצב על הקוצרים, נערי בועז, הקוצרים, נערות 

בועז, הגואל, הנשים, השכנות, עובד. עליהן יש להוסיף עוד חמש דמויות רקע היסטוריות, לגבי גיבורי 

המגילה, המוזכרות בשמן: רחל, לאה, תמר, פרץ ויהודה.

ה' - שדי - ראה דברים שנאמרו לעיל. "דמות ספרותית" ששמה מופיע בסיפור עשרים פעם: בכינוי 

ה' )=השם המפורש( שמונה עשרה )=ח"י( פעם, ופעמיים בכינוי "שדי". שמונה פעמים - שש פעמים 

בכינוי ה', ופעמיים בכינוי שדי - בפיה של נעמי; חמש פעמים בפיו של בועז; פעמיים בפיהם של 

"העדים" )="כל העם אשר בשער, והזקנים"(; פעם בפיה של רות; פעם אחת בפיהם של "הקוצרים"; 

ופעמיים - פעם אחת בתחילת הסיפור, לאחר מות הבנים, כשמועה מרחוק, ופעם אחת, בסוף הסיפור, 

מתוארת פעילותה של "הדמות" בידי מספר הסיפור. 

בסיפור משפחת אלימלך אין האל, כ"דמות סיפורית", מופיע ואינו נזכר, כאילו אין הוא קיים כלל 

ועיקר. גיבורי סיפור הפתיחה פועלים ב"חלל סיפורי" ריק מ"אלוהים" )עיין לעיל(. רק לאחר היכחדותם 

של ה"גיבורים" הגבריים, למעשה: היכחדותה של משפחת אלימלך, "נכנס" האלוהים אל תוך הסיפור 

כשמועה מרחוק. נעמי, המתפקדת בתפקיד ה"שריד" שנותר לפליטה, שומעת, שמועה מרחוק: "כִּי פָקד 

ה' אֶת עַמֹו" )א 6(. היינו, לא מדובר כאן על הפסקת הרעב וכבר יש לחם ביהודה, כי אם בהבנה שה' זכר 

את עמו לטובה. אמירה סיפורית זו משמשת גם כהסבר, ל"סביבה הסיפורית" של נעמי, האמור לתרץ 

את החלטתה לשוב משדה מואב. מרגע זה ואילך "נגרר" האלוהים לתוך "החלל הסיפורי" על ידי נעמי. 

מתוך עשרים הפעמים, שהוא נזכר בסיפור המגילה, כמעט מחצית )תשע פעמים( מאזכוריו נעשים 

על ידיה. מתוכם שמונה פעמים הוא מוזכר בפרק א', היינו, בסיפור הפתיחה לסיפור המגילה: שבע 
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פעמים בפיה של נעמי, ופעם אחת בפיה של רות. הוא "מלווה" את כל לבטיה של נעמי ואת המהפך 

הנפשי והרוחני שהיא עוברת עד רגע ה"שיבה" - נפשית, רוחנית ופיסית - לבית לחם. מכאן ואילך 

נעמי "נרגעת", ובסיפור מגילת רות עצמו השימוש הנעשה על ידה, בשמו של ה', הוא פרופורציוני 

)פעם אחת(, פחות או יותר, לשימוש שנעשה בשמו על ידי שאר גיבורי הסיפור האחרים. 

להוציא את סיפור הגעתן של נעמי ורות לבית לחם הרי בסיפור המגילה עצמו, המתרחש בבית לחם, 

"העיר" והסביבה, מוזכר האלוהים אחת עשרה פעמים, ובכולם בכינוי ה' )=השם המפורש(. להוציא 

פעם אחת בלבד, בה מתוארת פעילותו התערבותו של האלוהים, בפועל, במעשים המתוארים בסיפור, 

כל עשר הפעמים הנותרות הוא מוזכר בברכות, על דרך שגרת לשון, שאנשים שונים מברכים. נראה, 

שהמספר מנסה לספר סיפור שכל כולו מתרחש במישור האנושי ללא נוכחות ברורה ומתפרצת של 

האלוהים. עובדה העשויה להתפרש כנוכחות טבעית של האלוהים ב"חלל הסיפורי". אבל היא עשויה 

להתפרש גם כ"גרירתו" של האלוהים "שלא ברצונו", אל תוך הסיפור, על ידי גיבורי הסיפור האנושיים. 

גם בפעם האחת והיחידה בה מתואר שהאלוהים מתערב בפועל במעשים המתרחשים בסיפור, נראית 

ן ה' לָה הֵריֹון  ה וַיָֹּבא אֵלֶיהָ וַיִּתֵּ התופעה כהערה סאטירית של המספר: "וַיִּקח ֹבּעַז אֶת רּות וַתְּהִי לֹו לְאִָשֹּ

וַתֵּלֶד בֵּן" )ד 13(. צורת תיאור יחידאית, של הריון ולידה, בסיפור המקראי. 

כ"דמות סיפורית משנית" עוברת "דמותו של ה'" "מהפך" שלם. מהצגתה, בתחילת הסיפור, כ"דמות 

סמויה", בלתי נראית ובלתי נשמעת, עד שהקורא עשוי לסבור שאינה קיימת כלל, היא הופכת, בסוף 

הסיפור, לדמות קיימת ברורה הפועלת ב"חלל הסיפורי" פעילות של ממש, כאחד מגיבורי הסיפור, 

שיש לה תוצאות נראות לעין, ויש לה גם משמעויות תיאולוגיות. הופעת האלוהים, כדמות, בסיפור 

מגילת רות בשלמותו, מציגה תפישה מיוחדת ומגובשת של האל במחשבת המקרא.

ערפה - בבבלי, סוטה מב, ע"א מובאת מסורת מדרשית של חז"ל הטוענת שערפה היא הרפה, הדמות 

המוזכרת בספר שמואל ב', כא 22-15 וספר דברי הימים א', כ 6-4. לפי גרסה זו: הרפה )=ערפה( 

גיבורי הפלשתים שנפלו בידי דוד ואנשיו. חישובים  וישבי,  )=סיפי(, מדון, גלית,  היא אמם של סף 

מסורתיים  פרשנים  ואכן,  זו.  מסורת מדרשית  לקבל  אחרים, מקשים  לעניינים  כרונולוגיים, מעבר 

רבים מתעלמים ממנה.

ערפה היא תת דמות גלויה, ונקובה בשם, מן הדמות הקולקטיבית הסמויה "אנשי שדה מואב". היא 

מכונה, בסיפור, גם בכינוי "יבמתך" )א 15(. על-פי המסופר בסצינת הקניין )ד 12-2( אנו למדים שערפה 

הייתה אשת כליון )ד 10(. מן הדין שיצוין כבר כאן ועכשיו, עוד קודם דיון, שהטקסט המקראי אינו 

מציג את ערפה כדמות שלילית. 

שמה נגזר, כנראה, מן הביטוי האכדי והאוגריתי: ערפת, היינו: עננים. אף-על-פי-כן סוברים רוב הפרשנים, 

כדעת המדרש )רות רבה, ב: ט; תנחומא, בהר, ח(: "שם האחת ערפה, שהפכה עורף לחמותה". לפי 

תפישה פרשנית זו, גם שם זה הוא פונקציונאלי למתרחש בסיפור. עם מות הבעלים-האחים לא נותר 

כל קשר מחייב, על-פי כל דין, בין נעמי לבין כלותיה. מבחינת המספר, ערפה אינה מוצגת כטיפוס 
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שלילי הבא כאנטיתזה לדמות החיובית. יתירה מזאת, כל הדמויות במגילה אינן מוצגות כטיפוסים 

שליליים.

ערפה היא דמות משנית בעלת תפקיד שולי, אם כי חשוב מאוד במסגרת הסיפורית, שעם ביצועו היא 

נעלמת מן "הבמה הסיפורית", ושוב אינה נזכרת עוד. החומר הסיפורי והלשוני המוקדש לה הוא דל 

מאוד. ערפה "נכנסת" אל הסיפור כפרט בעל שם, מתוך דמות קולקטיבית המכונה "נשים מואביות. 

ערפה היא אישה מואביה שנישאה לכליון. מיד היא "נזרקת" אל רקע הסיפור, דמותה מיטשטשת, 

והיא נבלעת בתוך הרקע. לאחר מות בעלה חל שינוי במעמדה: היא הופכת לאיבר אחד מן הדמות 

כדמות  לחם.  לבית  נעמי  עם  להילוות  דמות המבקשת  נעמי(.  )של  כלותיה  הקולקטיבית המכונה 

עצמאית, בעלת אופי מגובש, היא מופיעה אך ורק ברגע שהחליטה להיפרד מנעמי ומרות. סצנה זו 

מוצגת לנו, בהבזק, בצורה ציורית ומרגשת, שנועדה להציג בפנינו, בין השאר, את הקשר החם והלבבי 

שהיה קיים בין שלוש הדמויות הללו: "ותשק ערפה לחמותה" )א 14(. עם החלטתה לסיים את קשריה 

עם נעמי תם תפקידה של ערפה, והיא נעלמת לחלוטין מ"במת הסיפור". 

הגואל - דמות משנית פועלת ומדברת. לפי ההתייחסות המשפטית, שבועז מציג, הוא קרוב המשפחה, 

הראשון בתור, שתפקידו לגאול את שדה אלימלך. יתכן שהוא "הגיבור" השמיני ששמו נקוב בסיפור. 

ַּיְלָה וְהָיָה בַֹבּקר אִם יִגְאָלֵך טֹוב יִגְאָל" )ג 13(. זהו  עניין זה תלוי בדרך קריאתו של המשפט: "לִינִי הַל

משפט תנאי, שגבולות משפט התנאי וגבולות משפט התוצאה אינן ברורות ומוגדרות:

משפט התוצאה      משפט התנאי      

טֹוב יִגְאָל "    א.- "וְהָיָה בַֹבּקר אִם יִגְאָלֵך    -  

יִגְאָל".     ב.- "וְהָיָה בַֹבּקר אִם יִגְאָלֵך טֹוב -  

בצורת הקריאה הראשונה מוערך, במשפט התוצאה, מעשהו של האיש, עלום השם, על-ידי בועז, 

כמעשה טוב, או כעסקה טובה. בצורת הקריאה השנייה מצוין, במשפט התנאי, שמו של האיש שתפקידו 

לגאול, שמו הוא טוב. אם נאמץ את צורת הקריאה השנייה, המקובלת על חז"ל, נאמר שבמגילת רות 

נקובות שמונה דמויות בשמם. משמעות דברי בועז תהיה אז: אם טוב ירצה לגאול את רות, אז הוא 

יגאל. שכן, זו חובתו-זכותו, ואני, בועז, איני יכול לעכבו. 

גבוהה  במדרגה  לאלימלך,  משפחה  קרוב  נכסים,  בעל  אמיד  כאדם  "הגואל"  מוצג  משנית  כדמות 

יותר מזו של בועז עצמו. אף-על-פי-כן, אין הוא בעל מעמד מיוחד בחברה הבית לחמית. אין הוא 

משתייך למעמד "היושבים בשער העיר", אין הוא מקבל תמיכה וסעד מ"זקני העיר", ומ"העם אשר 

בשער". "הגואל" מוצג כאדם המוכן למלא את מה שהחוק והמנהג דורש ממנו, אף שנראה, כי החוקים 

והמנהגים אינם נהירים לו כהלכה. הוא מוצג כאדם תמים, לא מתוחכם, המולך שולל, על ידי בועז, 

ותומרן למצב בו הוא ויתר על נחלת אלימלך. "הגואל" הוא אדם תמים, שלא הצליח לגלות ולחשוף 

את המניפולציות המשפטיות שבועז עושה בנושא זה.

בצורה  הוא מאיר,  כך שבהתנהגותו  על  הגואל, מצביעים  לדמותו של  רוב הפרשנים, המתייחסים 

חיובית, את דמותו של בועז. שהרי התנהגותו משקפת את הקונבנציה המקובלת. נישואיו עם רות היו 
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משחיתים את נחלתו. ולא ניתן לדרוש מאיש שיקריב כל כך הרבה. מעשה זה, של הגואל, אם נתעלם 

מן המניפולציות המשפטיות של בועז, מורה עד כמה מעשהו של בועז היה מעשה חסד של אמת. עד 

כמה שיקולו של בועז בעניין רות היה, כביכול, שיקול ערכי נטול משמעות חומרית. 

סיכום 

מגילת רות, יחסית לממדיה כסיפור, מציגה שפע עצום של דמויות, עשרים ושתיים במספר. אולם, רק 

שלוש דמויות: נעמי, רות ובועז, הן דמויות ראשיות, המוצגות בפנינו כדמויות אנושיות מלאות חיים, 

מגוונות ומורכבות. להן מוקדש חומר לשוני רב. אליהן, אל הקורות אותן, אל דבריהן, אל המהפכים 

עליהן, מרכז המספר את  והרוחניים, העוברים  ואל השינויים, הפסיכולוגיים  בחייהם,  המתרחשים 

תשומת ליבו של הקורא. הן "גיבורי" המסופר במגילה. שאר הדמויות הרבות, שמונה עשרה במספר, 

המופיעות במגילה, בין אם הן נקובות בשמן ובין אם הן מכונות בכינוי, הן "דמויות משניות". שהרי 

בהגדרתם של חוקרי ספרות: "…כל הדמויות בסיפור, שאינן דמות ראשית, או דמויות ראשיות, הן 

והן מצד החומר הלשוני המוקדש להן.  וחשיבותן,  ביצירה  הן מבחינת מעמדן  הדמויות המשניות, 

אך גם בין הדמויות המשניות ניתן להבדיל בין דמויות שחשיבותן מרובה יותר לבין דמויות שוליות, 

שאינן אלא בחזקת ניצבים סיפוריים". למרות החומר הלשוני המועט, ולעתים קרובות, חומר לשוני 

דל וכמעט אפסי, הצליח המספר, בכישרון מעורר התפעלות, ובטכניקת סיפור מיוחדת לו, לשוות 

לדמויות המשניות, ואפילו לדמויות השוליות והסמויות, שלו עומק ואוטנטיות סיפורית מימטית.

ִּירנִי וְאָֹנכִי נָכְריָּה" )רות ב 10( "מַדּוּעַ מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיך לְהַכ
ד"ר איציק פלג

אחד הדברים היפים במגילת רות שהיא נקראת על שמה של אישה ועוד מואביה. ניתן היה לצפות 

שהסיפור יתחיל בה אבל לראשונה רות נזכרת רק בפסוק הרביעי, ועוד לאחר ערפה, בו מסופר: "וַיְִּׂשאּוּ 

נִית רּות".  )מחלון וכליון, הבנים של אלימלך ונעמי( לָהֶם נִָׁשים ֹמאֲבִיֹֹות, ֵׁשם הָאַחַת עָרפָּה וְֵׁשם הֵַֹשּ

וראה זה פלא, במגילה לא נשמעת כל התנגדות או ביקורת לנישואים אלו. מה חשבה נעמי, אמם 

האלמנה, על נישואי התערובת של בניה? האם לא הרגישה כמו הורי שמשון, כשפנה אליהם לקחת 

ה  ה כִּי אַתָּה הֹולֵך לָקחַת אִָֹשּ י אִָֹשּ אישה מבנות פלישתים, שאמרו לו: "הַאֵין בִּבְנֹות אַחֶיך ּובְכָל עַמִּ

ים הָעֲרלִים...". )שופטים יד 3( מִפְּלְִׁשתִּ

ואם לא די בכך, הרי נישואי תערובת מנוגדים לכתוב בתורה: "כִּי יְבִיאֲך ה' אֱֹלהֶיך אֶל הָאָרץ אֲֶׁשר אַתָּה 

ן לִבְנֹו  ן בָּם בְִּתּך ֹלא תִתֵּ בָא ָׁשמָּה לְרְׁשתָּה וְנַָׁשל גֹֹויִם רבִּים מִפָּנֶיך... ֹלא תִכְרת לָהֶם בְּרית...וְֹלא תְִתחַתֵּ

ֹו ֹלא תִקח לִבְנֶך" )דברים ז 3-1(. ּוּבִֹתּ

ואם לא די בכך, הרי בספר דברים ישנה גם התייחסות ישירה ומפורשת כלפי המואבים: "ֹלא יָֹבא עַמֹונִי 
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ּומֹואָבִי בִּקהַל ה' גַּם דֹור עֲִׂשירי ֹלא יָֹבא לָהֶם בִּקהַל ה' עַד עֹולָם )דברים כג 4(. ואין זו ההתייחסות 

הבלעדית. אף בימי שיבת ציון נאמר: "בַּיֹום הַהּוא נִקרא בְּסֵפֶר ֹמֶׁשה בְּאָזְנֵי הָעָם וְנִמְצָא כָּתּוב ֹבֹּו: אֲֶׁשר 

ֹלא יָבֹוא עַמנִי ּוֹמאָבִי בִּקהַל הָאֱֹלהִים עַד עֹולָם" )נחמיה יג 1(. ובהתאם לכך מסופר בספר עזרא: "וַֹיּקם 

נּו  ִׁשיבּו נִָׁשים נָכְרֹיֹּות לְהֹוסִיף עַל אְַׁשמַת יְִׂשראֵל: וְעַתָּה ְתּ עֶזְרא הַֹכּהֵן וַיאמֶר אֲלֵהֶם: אַתֶּם מְעַלְתֶּם וַתָּ

י הָאָרץ ּומִן הַנִָּׁשים הַנָּכְרֹיֹּות" )עזרא י 12-9(. תֹודָה לַה' אֱֹלהֵי אֲבֹתֵיכֶם וַעֲׂשּו רצֹונֹו וְהִבָּדלּו מֵעַמֵּ

ולמרות כל זאת, נעמי מכנה שוב ושוב את כלותיה המואביות בכינוי החיבה והקרבה: "בְֹנתַי" )רות א 

11, 12, 13(. ובהמשך הסיפור רות זוכה בתואר "בתי" לא רק מפי נעמי 5 פעמים נוספות )ב 2, 22, ג 1, 

16, 18( אלא גם מפי בועז )ב 8, ג 10, 11(. איך נסביר זאת? האם הקשר האישי החם של נעמי ובועז 

לרות גבר על הצו המקראי? ניתן היה לצפות שהמתח בין המקרה הפרטי של רות לבין הצו הכללי 

במקרא לפחות יעודד להצניע את מוצאה המואבי. אבל, בדיוק להיפך, המספר חוזר שוב ושוב על 

מוצאה המואבי של רות )א 4, ב 2, 5, 6, 21, ד 5, 10(. אף רות מופתעת מהיחס הטוב שקבלה מבועז 

ושואלת אותו: "מַדּוּעַ מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיך לְהַכִּירנִי וְאָֹנכִי נָכְריָּה" )רות ב 10(. 

התואר 'נָכְריָּה' מזכיר, וכנראה לא במקרה, את סיפור גירוש הנשים הנכריות בתקופת עזרא ונחמיה. שם 

נאמר: "וְהִבָּדלּו מֵעַמֵּי הָאָרץ ּומִן הַנִָּׁשים הַנָּכְרֹיֹּות" )עזרא י 9(. נעמי ובועז מתנהגים בדיוק להיפך. האם 

באה המגילה להראות במרומז, באמצעות סיפור, שישנה גם דרך אחרת להתייחס לאשה 'נָכְריָּה'? 

ואמנם, כבר הוצע במחקר שיש לראות את הסיפור במגילת רות כפולמוס כנגד התפיסה הבדלנית 

המובעת בספרי עזרא ונחמיה. 

על שאלתה של רות: "מַדּועַ מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיך לְהַכִּירנִי וְאָֹנכִי נָכְריָּה" )רות ב 10(. עונה לה בועז: "הֻגֵּד 

לְכִי אֶל עַם  ך וַתֵּ עַזְבִי אָבִיך וְאִמֵּך וְאֶרץ מֹולַדתֵּ הֻגַּד לִי ֹכּל אֲֶׁשר עִָׂשית אֶת חֲמֹותֵך אַחֲרי מֹות אִיֵׁשך וַתַּ

אֲֶׁשר ֹלא יָדעְַתּ ְתּמֹול ִׁשלְׁשֹום" )רות ב 11(. 

פְגְּעִי בִי לְעָזְבֵך לָׁשּוב מֵאַחֲריִך,  דברי בועז מתייחסים ללא ספק לדברי רות לנעמי: "וַֹתּאמֶר רּות אַל תִּ

י וֵאֹלהַיִך אֱֹלהָי. בַּאֲֶׁשר תָּמּותִי אָמּות וְָׁשם אֶקבֵר  לִינִי אָלִין, עַמֵּך עַמִּ לְכִי אֵלֵך ּובַאֲֶׁשר תָּ כִּי אֶל אֲֶׁשר תֵּ

וֶת יַפְריד בֵּינִי ּובֵינֵך" )רות א 17-16(. כֹּה יַעֲֶׂשה ה' לִי וְֹכה ֹיסִיף כִּי הַמָּ

ְתּמֹֹול  יָדעְַתּ  לְכִי אֶל עַם אֲֶׁשר ֹלא  וַתֵּ ך  וְאֶרץ מֹולַדתֵּ וְאִמֵּך  עַזְבִי אָבִיך  )"וַתַּ סביר להניח שדברי בועז 

ִֹׁשלְֹׁשֹֹום"( מכוונים גם לעזיבה אחרת, מחוץ למגילה. כוונתי לעזיבתו של אברהם אבינו את ביתו בצו 

האל האומר לו: "לֶך-לְך מֵאַרצְך ּומִֹמֹּולַדְתּך ּומִבֵּית אָבִיך אֶל הָאָרץ אֲֶׁשר אַראֶך" )בראשית יב 1(.

ההשוואה של רות לאברהם אבינו מחמיאה מאוד לרות. רות מצטיירת כדמות מופת, אף יותר מאברהם 

אבינו. שהרי, אברהם הלך בעקבות צו האל ועם הבטחה אלוהית המתייחסת לעתידו )"וְאֶעְֶׂשך לְגֹוי 

גָּדֹול וַאֲבָרכְך וַאֲגַדלָה ְׁשמֶך וֶהְיֵה בְּרכָה" - בראשית יב 2(. ואילו רות הלכה בעקבות צו הלב, ללא כל 

צו או הבטחה אלוהית, ללא ידיעה מה ילד יום. אין להתפלא על כך שזכתה רות להיות סבתא רבה 

של דוד המלך, ועם ישראל זכה בה. כי ירבו כמותה בינינו. 

ה וַיָֹּבא אֵלֶיהָ". הנישואים של  ולקראת סוף המגילה, בשיאה מסופר: "וַיִּקח ֹבּעַז אֶת רּות וְַתּהִי לֹו לְאִָֹשּ

בועז ורות המואביה עומדים בניגוד לגירוש הנשים הנכריות בתקופת עזרא ונחמיה. אף רצון האל 

אֱֹלהֵי  לַה'  תֹודָה  נּו  ְתּ ]"וְעַתָּה  רצון האל:  היא  אומר שההבדלות  עזרא  הוא בשני הסיפורים:  מנוגד 
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ִָֹּׁשים הַנָּכְרֹיֹּות" )עזרא י 12-9([ ואילו במגילת רות  י הָאָרץ ּומִן הַנ אֲֹבתֵיכֶם וַעֲׂשּוּ רצֹֹונֹֹו וְהִבָּדלּו מֵעַמֵּ

ן ה' לָה הֵריֹון  דואג המספר להדגיש שלידת עובד, בנה של רות המואביה, היא רצונו של האל: "וַיתַּ

וַתֵּלֶד בֵּן" )רות ד 13(. 

אבל... כן כן, יש גם אבל.

תם סיפורה של רות אך לא נשלם. 

צר לי לפגום בהרמוניה ובהלל על היחס לרות כפי שתוארו עד כה. אסיים בשתי הערות:

האחת - בשולי היחס החיובי למואביותה של רות, ראוי להפנות את תשומת הלב לכך שיחס זה כרוך 

בכך שהיא מוותרת על מואביותה, עוזבת את אביה ואת אמה ומצטרפת לנעמי ובועז, לאמונתם, לעמם 

ולאלוהיהם. אין המדובר במגילה בקבלת האחר באשר הוא על אמונתו אלא קבלתו בתנאי שהוא 

מצטרף ונטמע בחייהם ובאמונתם של נעמי ובועז ומבטל את עצמיותו שלו. 

וההערה השנייה - אמנם בועז התחתן עם רות המואביה, ואמנם נאמר במפורש שהיה זה רצונו של 

האל, אבל לאחר הולדת עובד מסופר "וַתִקח נָעֳמִי אֶת הַיֶּלֶד וְַתִּׁשתֵהּו בְחֵיקה וְַתּהִי לֹו לְֹאמֶנֶת". מדוע 

רות לא זכתה לגדל את בנה? 

במגילת אסתר מסופר שמרדכי היה אומן של אסתר כי הוריה נפטרו: "וַיְהִי ֹאמֵן אֶת אֶת הֲדסָּה הִיא 

אֶסְתֵּר בַּת דודֹו כִּי אֵין לָה אָב וָאֵם....ּובְמֹות אָבִיהָ וְאִמָּה לְקחָה מָרדכַי לֹו לְבַת"? 

מדוע נעמי היתה האומנת של עובד?

נִיקהּו וַיִּגְדל הַיֶּלֶד וַתְּבִאֵהּו  ה הַיֶּלֶד וַתְּ ובאוזני מהדהד הסיפור אודות משה התינוק בתיבה: "וַתִּקח הָאִָֹשּ

ה" אינה אלא אמו של "הַיֶּלֶד" הוא משה. משה אמנם  לְבַת פַּרֹעה וַיְהִי לָה לְבֵן..." )שמות ב 10(. "הָאִָֹשּ

גדל בבית פרעה, אבל אמו היא שהניקה אותו )תרתי משמע( עד שגדל. בחיקה משה התחנך/גדל. 

בהמשך הסיפור נאמר: "וַיְהִי בַיָמִים הָהֵם וַיִּגְדל מֶׁשה וַיצֵא אֶל אֶחָיו וַֹיּרא בְּסִבְֹלתָם" )שמות ב 11(. גם 

עובד, בנם של רות ובועז, בדומה לחינוכו של משה זכה הוא לחינוכה של נעמי. סיום המגילה מגלה 

לנו שעובד אינו אלא סבו של דוד: "וְֹעבֵד הֹולִיד אֶת יִָׁשי וְיִַׁשי הֹולִיד אֶת דָּוִד" )פס' 22(.

לאחר שילדה רות את עובד )"וַתֶּלֶד בֵּן" - רות ד 13( היא אינה נזכרת יותר במגילה. בזה תם תפקידה 

בסיפור. השכנות, שנתנו לעובד את שמו, אומרות: "יֻלַּד בַּן לְנָעֳמִי" - לא לרות; והמספר אף הוא מדווח: 

"ּוֹבעַז הֹולִיד אֶת עֹובֵד" )פס' 21(. נוכחותה של רות, כמו בתחילת הספר, לפתע מתפוגגת. ואיננו יכולים 

להשתחרר מן השאלה, האם רות לא זכתה לגדל ולחנך את בנה בגלל נכריותה, בגלל מואביותה? 

דומה, גם אם לא נאמר במפורש, כי עדיף שאחת 'משלנו' תגדל את סבו של דוד המלך. אמנם רות 

י וֵאֹלהַיִך אֱֹלהָי" - א 16( אבל כנראה  דבקה בנעמי )א 14( וויתרה מרצונה החופשי על עמה )עמֵּך עַמִּ

מקנן החשש שמא ידבק בבנה עובד משהו ממואביותה.
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להרחבה בנושא נישואי תערובת במקרא, ראו: עתליה ברנר, אהבת רות, הוצ' ספרית פועלים, תל אביב, תשמ"ח; 

יאירה אמית, גלוי ונסתר במקרא, פולמוסים גלויים, עקיפים ובעיקר סמויים. תל-אביב: ידיעות אחרונות, ספרי חמד, 2003.
ציון,  בימי שיבת  ההיבדלות  הנוכריות? שאלת  הנשים  גורשו  האמנם  דור,  יונינה  ראו:  הנוכריות,  הנשים  גירוש  בנושא  להרחבה 

הוצאת מאגנס, ירושלים, 2006.
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רות בשדה בועז: שלושה ציירים, שלושה מבטים
יעל ערן

מאמר זה יעסוק בנושא "רות בשדה בעז, על פי התבוננות ביצירות של רמברנדט ואן רין )1669-1606(, גוסטב 

דורה )1883-1832( ואפרים משה ליליין )1925-1874(.

רות בעיני שלושת הציירים 

במגילת רות אין תיאור חזותי של רות, ולא נאמר עליה שהיתה "יפת תאר" או "טובת מראה" כפי שנאמר 

במקרא על נשים אחרות. אבל על פי דבריה ומעשיה עומדים הקוראים על אפיה, וכיון שמעשיה 

נאים, וקשורים בחסד, מצטיירת רות כאשה של חן וחסד. יפיה של רות מוסכם על כל הציירים, שחיו 

בתקופות שונות ובארצות שונות. אך יפיה מאופיין אחרת בידי האמנים השונים. "רות המואביה" )רות ב 

2( היא רות "הולנדית" אצל רמברנדט, רות "מזרחית" אצל דורה, ורות "ארץ-ישראלית" אצל ליליין.

רמברנדט, שחי בהולנד במאה ה-17, לא בקר בארץ הקודש, וכנראה שגם לא ראה ציורים המתארים 

אנשים ונוף מארץ הקודש. לפיכך בציוריו הוא מתבסס כנראה רק על הכתוב בכתבי הקודש, ומשלים 

פרטים על פי מה שמוכר לו מסביבתו. 

את רות הוא מצייר כאשה הולנדית, 

הלבושה בבגדים אופיניים לתקופתו. 

יש לציין כי בחר לצייר אותה בלבוש 

נאה ובכובע חגיגי. כנראה שרמברנדט 

מתעלם מהכינויים של רות, "נַעֲרה" 

י" )ב' 8(, בפי בעז  )רות ב 5, 6(, ו"בִתִּ

ו"הַנַּעַר הַנִּצָּב עַל הַקֹוצְרים". כינויים אלו 

מתקשרים לגיל צעיר ולתמימות. אך 

רמברנדט בוחר להבליט את נשיותה 

של רות, ועושה זאת ברישום של 

כמה קוים המתארים את מחשוף 

שמלתה. בכך מבהיר האמן שהמפגש 

הגורלי בין רות המצודדת ובין בעז, 

הצליח. רות מצאה חן בעיני בעז, 

כפי שהיא עצמה מעידה על כך, 

"מַדּועַ מָצָאתִי חֵן בעֵינֶיך לְהַכִּירנִי 

"אֶמְצָא  וגם  )ב 10(,  נָכְריָּה"  וְאָֹנכִי 

חֵן בְּעֵינֶיך אֲדנִי" )ב 13(. מפגש זה בשדה, הוביל למפגש על הגורן, ואחר כך לגאולתה של רות על ידי 
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בעז, ולהולדת עובד וישי ודוד. הנצרות מייחסת חשיבות רבה לדוד המלך ולפיכך גם לרות. לכן מרבים 

הציירים הנוצרים, ורמברנדט ביניהם, לצייר את רות, ולהדגיש את חשיבותה. 

את בעז המכונה "אִיׁש גִֹּבֹּור חַיִל" )ב 1(, מצייר רמברנדט כבעל אחוזה הולנדי, מבוגר, רחב מימדים 

ובעל זקן לבן, תיאור אשר הולם את מעמדו המכובד. רמברנדט, הידוע כצייר של הלכי נפש, מיטיב 

לתאר בקווים בודדים את הבעת פניו של בעז, ואת תנועת ידו המושטת לעבר רות, המבטאות יחס 

רחום ואוהד כלפי רות. הרישום של רמברנדט מתאר את הרגעים בהם מתקיים הדו-שיח הראשון 

בין רות ובעז )ב 13-8(.

רמברנדט מדגיש את הבדלי המעמדות שבין בעז ובין רות. בעז עומד על רגליו בעוד רות כורעת על 

ברכיה. הכתובים במגילה מתארים את כניעותה, היא מכנה עצמה "נָכְריָּה" )ב 10(, ו"ִׁשפְחָתֶך" )ב 13(, 

ְׁשתַּחּו אָרצָה" )ב 10(. אך רות של רמברנדט אינה משתטחת  ֹפּל עַל פָּנֶיהָ וַתִּ היא נופלת לרגליו, " וַתִּ

על האדמה, אינה מרכינה את ראשה, ואינה משפילה את עיניה. אמנם היא על הברכיים, אך גווה זקוף 

והיא מישירה את מבטה אל האדון. רמברנדט מציב את רות באופן בו הוא מדגיש כי על אף מעמדה 

)האתני והסוציאלי( הנחות, רות, אם - סבו של דוד המלך, אינה מושפלת.

רמברנדט איננו מתאר שדה הומה שבו מתרחש קציר. על האדמה אין זכר לשבלים, וגם רות איננה 

ָּב עַל הַקֹוצְרים",  אוחזת בשבלים שלקטה. הקוצרים והנערות אינם נמצאים כלל, ורק הנער "הַנַּעַר הַנֵּצ

מצויר בדרך מרומזת בפינה חשוכה, בצל העץ. דמויות בעז ורות תופשות את עיקר שטח התמונה, 

ומצוירות כשהן באור מלא. אמצעי הבעה אלו מצביעים על היות הפגישה חשובה ומשמעותית, הן 

בתוך הסצנה הזו, והן במסגרת הסיפור כולו. 

דורה חי בצרפת במאה ה-19. סביר להניח שלא 

בקר בארץ ישראל, אך ודאי ראה ציורים מארץ 

נוסעים באותה  ישראל, של ציירים, שהחלו 

תקופה לארצות המזרח התיכון. ציורים אלו 

הטיבו לתאר את נוף הארץ ואת תושביה )ידועים 

ציוריו של דויד רוברטס מאותה תקופה(.

לפיכך הריאליה המתוארת בציור של דורה 

ה-19.  במאה  במזרח  למציאות  מאד  דומה 

שדהו של בעז, על פי דורה, הוא מקום הומה, 

אנשים מתוארים תוך כדי תנועה. הקוצרים 

הולכים כשהם עומסים אלומות שבלים על 

דורה,  של  בציור  והנערים  הקוצרים  עצמם. 

עוטים לבוש וכיסוי ראש טיפוסי לאנשי המזרח. 

בציור נראים גמלים ורוכביהם. הגמלים נחשבים 
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כמאפיינים מובהקים של המזרח, ונזכרים בסיפורי מקרא אחדים. דורה מצייר גמלים בתמונה זו, כדי 

לתת תחושה של אותנטיות מזרחית, הגם שגמלים לא נזכרים כלל במגילת רות. דורה מצייר את פני 

השטח, כשדה של שבלים שנקצרו, ונותרו בו מעט שבלים ללקט.

דורה מציב את רות בִקדמת התמונה כשהאור נופל עליה, ובכך אומר לנו שהיא גיבורת הסיפור. היא 

מלקטת שבלים תוך שהיא רוכנת על האדמה ומבטה מופנה למטה. איננו רואים את כל תווי פניה, 

אבל ניתן להבחין כי היא טובת מראה. דורה מציב אותה לבד כשחבורת הקוצרים מרוחקת ממנה. 

בועז ו"הַנַּעַר הַנִּצָּב עַל הַקֹוצְרים" מדברים אודותיה, מצביעים לעברה בידיהם, אך אינם מסתכלים 

עליה. נראה כי דורה מתאר את הפסוקים בהם בעז מתעניין ברות ושואל " לְמִי הַנַּעֲרה הַֹזּאת", והנער 

עונה לו באריכות את כל הידוע לו אודות ה"נַעֲרה מֹואֲבִיָּה", ללא אִזכור שמה )ב 7-5(. על פי כל 

המתואר לעיל ניתן להסיק כי דורה רוצה להבליט את בדידותה של רות, ואת הניכור שבינה ובין כל 

שאר האנשים בשדה, כולל בעז עצמו. 

ליליין חי בארץ ישראל בראשית המאה ה-20, ולימד ב"בצלאל" עם הקמתו. הוא הכיר היטב את תושבי 

ירושלים, ערבים ויהודים )ממוצא מזרחי(, שנראו לו כדמויות תנ"כיות. ליליין נהג לצלם אותם, ואחר 

כך צייר דמויות מקראיות על סמך הצילומים האלו. גם את רות צייר על פי צילום של נערה הצועדת 

כשהיא נושאת אלומת שבלים על ראשה. בצילום לא רואים את פניה של הנערה, כיון שהאלומה, 

הקשורה בבד, מסתירה את פניה. הנערה שבצילום לבושה בבגד כהה וסתמי, ועומדת בשדה שבו 

אדמה חשופה ללא צמחיה.

כאשר ליליין צייר את רות, הוא הוסיף פרטים שלא היו בצילום, ועיצב את הציור בסגנון ארט-נובו 

)art - nouveau( שבו נהג לצייר, סגנון שאחד ממאפייניו הוא היותו דקורטיבי.

הוא מצייר את פניה של רות, ומתאר אותה כאישה יפה. היא לבושה בבגד צח, כשלגופה מטפחת 

פסים עם גדילים. האם ליליין מצייר כאן את המטפחת של רות, הנזכרת בסצנה שבגורן? שם נותן לה 

בעז שעורים בתוך המטפחת, "הָבִי הַמִּטְפַּחַת אֲֶׁשר עָלַיִך וְאֶחֳזִי בָּה וַֹתּאחֶז בָּה וַיָּמָד ֵׁשׁש ְׂשֹערים וַיֶָּׁשת 

דה לְֹבעַז" )ב 3(. היא  עָלֶיהָ" )ג 15(. ליליין מציב את רות במרכז התמונה, כשהיא בתוך "חֶלְקת הַָשּ

נושאת על ראשה עומר שבלים, אותו לקטה בשדה במשך היום. השבלים שעל ראשה קשורות לאגודה 

אחת במטפחת. על האדמה מסביבה שבלים רבות, חלקן מכסות את שטח הקרקע עליו עומדת רות, 

וחלקן נצבות זקופות באלומות, המסודרות בשורות כשהן קשורות בחבלים. 

דה עַד הָעָרב"  הצבע השחור של השמים, מתאר כנראה את סופו של יום העבודה ככתוב "וְַתּלַקט בַָּשּ

)ב 17(. אין אף אדם בשדה, בעז איננו נמצא, הנערים והנערות שעבדו בשדה במשך היום הלכו ואינם. 

הערב ירד ורות ניצבת לבדה, גאה ובוטחת. רות של ליליין היא אשה צעירה ונאה, הלבוש שלגופה 

נקי ומסודר, והיא ניצבת בגו זקוף. לא נכר בה כי עבדה כפופת-גו, במשך כל היום, בתנאים של חום 

וצמא השוררים בארץ ישראל בתקופת הקציר. 
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יש ניגוד בולט בין השמים השחורים ובין רות המצוירת באור מלא. האם הניגוד הזה הוא סמל לייאוש 

ותקווה? רות מתוארת בפרק ב’ בהקשר לנמיכות קומה ולהשפלה, היא נמצאת בנחיתות חברתית 

כזרה בבית לחם, ולא סתם זרה אלא אלמנה ומואביה. רות היא אישה ענייה אשר צריכה לצאת ללקט 

בשדות "אַחֲרי הַקוצְרים" )ב 3( על מנת לקיים את עצמה ואת נעמי חמותה הזקנה. אך בפרק ב' יש גם 

י" )ב 8, 22(, ומבטאים את יחסם אליה. הדברים  בטויי חיבה לרות מפי נעמי ובעז המכנים אותה "בִתִּ

שאמר בעז לרות בפגישתם בשדה, ודאי היו לה מקור לעידוד ולתקווה )ב 8, 9, 11, 12 (.

אין ספק שהצייר ליליין מצטרף לאוהביה של רות, בציירו אותה כשהיא מוארת, זקופה, צחה ובמלוא יופייה. 

הוא מתעלם ממצבה האובייקטיבי הנחות, כמסופר בפרק ב'. ליליין רואה לנגד עיניו את יפי סגולותיה של רות, 

כפי שבאו לידי ביטוי במגילה כולה. בנוסף לכך, יש לזכור כי ליליין, צייר ברוח האידיאות האוטופיסטיות שרווחו 

בשנותיו  ב"בצלאל" 

ברוח  הראשונות. 

והדגישו  הבליטו  זו 

את  "בצלאל"  ציירי 

והאידילי  ההרואיזם 

התנ"ך.  שבגיבורי 

אמני "בצלאל" וליליין 

ביניהם, ראו איך העבר 

הנשגב של ימי התנ"ך 

מתגשם בארץ ישראל 

בהווה, ואיך האוטופיה 

למציאות  נעשית 

זאת  ואת  ממשית, 

בטאו ביצירותיהם.

 



88 ן שבועות תשס”ט

שדה החיטה - שינוי במבע ספרותי לשוני כסמל לשינוי אידיאולוגי
ד"ר יפה בנימיני

שדה החיטה  במרחב האידיאולוגי, הציוני ישראלי, זה שלפני קום המדינה ומיד לאחריה, תפס  א. 
הקונקרטי מקום נכבד של סמל. הישראלי החדש, זה שחזר אל ארץ אבותיו, גידל כאן בגאווה ובשמחה 

את החיטה, המין הראשון מתוך שבעת המינים בהם התברכה ארצנו.1 זה היה אך טבעי להעמיד אז 

ברקע הקדמי את משמעות חג השבועות, לא כחג מתן תורה, אלא כחג חקלאי, חג הקציר בפרט, וחג 

הביכורים בכלל. 

כידוע, לכבוד "חג הקציר" והטקסים החגיגיים שהתלוו אליו חוברו שירים רבים, שבהם נמצא תיאורים 

קונקרטיים של שדה החיטה ושל העבודה הקולקטיבית של הקציר. 

ניקח לדוגמה את השיר הבא: 

"שירו שיר, טומני הזרע" 

מילים: ארנון מגן, לחן: דניאל פאקטורי 

 ִׁשירּו ִׁשיר, טֹומְנֵי הַזֶּרע

 גִּילּו גִּיל ,קֹוצְרי הַבַּר

 כִּי כִּסָּה דָּגָן בְֶּׁשפַע

 פְּנֵי ְׁשפֵלָה וָהַר.

 וְעַתָּה קמָה הִבְִׁשילָה,

 מֶרחֲבֵי ָׂשדֹות מַזְהִיב,

 ֹכּה בֵּרכּוהָ גֶֶּׁשם ֹחרף

 וְחַמַּת אָבִיב.

 הִנֵּה נֵצֵא נִקֹצרה

גָּל נָנִיף בְּאֹון,  הַמַּ

 עֵת ִׁשבֲּלִים תִּכְרעְנָה

חֹול נָחּולָה וְנָרן

השיר הזה הוזמן במיוחד עבור טקס הביכורים, שהתקיים בקיבוץ גן שמואל באמצע שנות ה-40 2 

מחבר המילים ומחבר הלחן היו חברי הקיבוץ. 

שפתו של השיר היא השפה העברית שדוברה אז, וגם העשייה החקלאית, המצטיירת מתוכו, היא כמו 

העשייה החקלאית של פעם. 

בחלוצים,  הגלות,  בן  הדובר,  של  קנאתו  את  מתאר  והוא  תרנ”ד  בשנת  שנכתב  “בשדה”,  ביאליק  של  בשירו  נזכר  אם  די   1
המגדלים בעצמם שבלים בארץ

2 השיר מופיע בחוברת “ברון יחד : שירון ליובל תנועת השומר הצעיר 1913 - 1963“, הוצאת מפעלי תרבות וחינוך מס’ 145, 1963 
תשכ”ד. )עמ’ 81-80(
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הזורעים נקראים "טומני הזרע", כי ידי החקלאים, ולא מכונות, הן שטמנו את הזרעים באדמה. מבחינה 

קונקרטית נמצא, כי הזרעים בורכו ב"גשם חורף" ונבטו, ואחר כך בורכו ב"חמת )שמש( אביב" וצמחו 

השיבולים. השם כאן לשדה השיבולים הוא "קמה" והוא הולם את זקיפותן של השיבולים בשדה. תבואת 

השדה נקראת כאן בשם הכללי "דגן" ו"בר". התבואה צומחת בשפע והיא כבר מכסה "פני שפלה והר". 

"קוצרי  להיות  מגיעים  בשמחה  הם  ועכשיו  הזרע"  "טומני  שהיו  מי  הרבים,  אל  היא  זה  בשיר  הפניה 

הבר". 

מגל, כלי חקלאי קדום, ששימש לקציר  עבודת הקציר נעשית כאן בידיים בעזרת  כפי שנראה, גם 

היבול. למגל יש להב מעוקל בחצי עיגול וידית קצרה. פנים העיקול הוא צד חד מאוד. כשהקוצר 

מניף אותו אל בסיס השיבולים, הן בו זמנית גם נלכדות בעיקול וגם נחתכות. עבודת קציר במגל כזה 

דורשת כוח רב: "המגל נניף באון".. 

הקריאה לקוצרים מזרזת אותם לצאת ולקצור את החיטה תוך שירה ושמחה. הדובר מצטרף גם הוא 

לציבור הקוצרים, ואחרי הקציר )"עת שבלים תכרענה"( הוא מצטרף גם למחולות ולרינה. נשים לב, כי 

קריאת הזירוז מובאת כאן בפועל ובשם עצם מאותו שורש ויש בכך משום זירוז יתר לביצוע הפעולה: 

"שירו שיר", "גילו גיל", "חול נחולה". עוד נשים לב, כי צורת הפועל היא כמו במקורות התנכיים: מופיע 

קודם "ברכוה", ואחר כך מופיע אנחנו "נקצורה", ולבסוף אנחנו כולנו "נחולה". 

למרות ששפת השיר "מוגבהת", ויש בה שימוש באוצר מילים, שצורתן אינה בשפה המדוברת של 

היום, עשויים גם בני זמננו3 לחוש בו את התמונה הקונקרטית: את אווירת השמחה, הרינה והתרוממות 

הרוח, האוחזת בחבורת הקוצרים הן למראה הקונקרטי של מרחבי שדות השיבולים, השופעים יבול 

וזוהרים בצבע הזהב )"כיסה דגן בשפע/ פני שפלה והר", "מרחבי שדות תזהיב"( והן לקראת עבודת 

הקציר ואיסוף היבול, שנעשית יחד ועל ידי כולם. 

ב. לא סוד הוא, שמאז ועד היום חל שינוי גדול בארץ הן במישור האידיאולוגי והן במישור הלשוני 
חיטה"  "שדה  היום,שהביטוי  מול השיר של פעם שיר של  זה אקח  כדי להמחיש שינוי  והספרותי. 

מופיע בו:

חִטָּה 

מילים: רוני סומק, לחן: יוני רועה / לליאורה ולשירלי

י וְעַל דה חִטָּה מְִתנֹופֵף עַל ראש אְִשתִּ ְשּ

י. ראש בִּתִּ

כַּמָּה בָּנַאלִי לְֹתָאֵר כָּך אֶת הַבְּלֹונְד,

ֶּחֶם ּובְכָל ֹזאת, ָשם צֹומֵחַ הַל

ֶשל חַיַּי. 

3 שיר זה ורבים אחרים כמותו הפכו לנכס צאן ברזל של שירי הזמר הישראלי ואלה מושרים עד היום בציבור, וכמובן, בחג השבועות.
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המילה הבודדת בשם השיר "חיטה" נושאת מיד מטען חיובי והיא מורחבת בשלוש המילים הראשונות 

של השיר לכדי תמונה ציורית, מוחשית ודינמית: "שדה חיטה מתנופף". הקורא יכול כאן לראות בדמיונו 

לא רק סתם "חיטה", אלא שדה שלם של שיבולי חיטה. הביטוי "מתנופף", שפירושו "מתנשא כשהוא 

מתנועע מצד אל צד", מוסיף תנועה וחיות למראה המרהיב של שדה החיטה.4 

הקורא ממשיך לקרוא והוא מיד מופתע לראות, ששדה החיטה המתנופף אינו נמצא כמצופה על 

פני האדמה, אלא הוא נמצא תחילה על ראש האישה ואחר כך באה גלישה )המשפט גולש לשורה 

הבאה(, ואנו קוראים שם, שהוא נמצא גם על ראש הבת. הפסיחה כמו מאפשרת לקורא לחוש את 

התפעלות הדובר-האבא מהגילוי, שראש בתו זהה לראש אשתו. 

אנו מיד מבינים ששדה החיטה כאן רק הושאל לתיאור המראה הקונקרטי של השיער, וההשאלה 

מסגירה הן את צבעו הזהוב של השער והן את חיותו וחינניותו של הראש, שתנועתו גורמת לשיער 

להתנופף. 

נדגיש, כי השיער הוא אמנם חלק מהמראה החיצוני של האם והבת, אבל הוא למעשה החלק העליון 

ביותר במראה זה, ובעיני הבעל האב, הוא,כנראה, גם המרהיב והבולט ביותר. 

בשיר זה נראה גם עד כמה רמת הלשון השתנתה. לעומת הלשון העברית הצחה והמוגבהת של פעם 

יש לנו כאן שימוש במילים לועזיות: "בנאלי", במקום המילה העברית "נדוש", ו"בלונד", במקום המילים 

"גוון בהיר צהבהב" המיוחס לשיער. יתכן, שתחושת הבנאליות של הדובר נובעת מהשכיחות 

של השימוש במראה הקונקרטי של שדה החיטה בשירה. הדובר חש, שזה כבר לא מקורי לקחת את 

הצבע הזהוב של החיטה לצורך המחשת צבע הבלונד של שערות יקירותיו, אשתו ובתו. 

יחד עם זאת, הוא אינו מוותר על המטפורה הזו והביטוי "ובכל זאת" בא להדגיש את אי הוויתור. הסיבה 

לכך מובעת על ידי הרחבת המטאפורה לכדי אימז': הרי שם, ב"שדה החיטה" שעל ראש יקירותיו, 

נמצא הלחם, שהוא התוצר החשוב ביותר של החיטה. יקירותיו, אשתו ובתו, מספקות לו את "הלחם" 

של חייו, דהיינו: הן אחד "מהמזונות" העיקריים, שמקיימים אותו.

כך בשיר הלירי הקצר הזה5 משתמש המשורר רוני סומק6 ב"שדה החיטה" כדי להביע באמצעותו את 

תחושות האהבה, ההתפעלות וההערכה, שהוא חש כבעל כלפי אשתו וכאב כלפי בתו, בתם.7 

לסיום, אנו יכולים לראות )בנוסטלגיה או שלא בנוסטלגיה( את השוני בין שני השירים הללו כסמל 

מייצג לשינויים שחלו בחברה הישראלית הן במישור הלשוני )מגבוה ומליצי לפשוט, אך לא פשטני(, 

הן במישור הספרותי )מצורה קבועה של בתים וחרוזים לצורה חופשית עם ריתמוס ומצלול פנימי 

האידיאולוגי, שבו שדה החיטה הקונקרטי של אז הפך למטפורי  ובעיקר במישור  והן  אליטרטיבי( 

ולוירטואלי של היום, וה"אנחנו" של פעם הפכו לאישי ולפרטי של עכשיו. 

4  בחירת המילה “מתנופף”, ולא בחירה למשל במילה “מתנועע”, מעלה אסוציאטיבית את התמונה מהספירה של עבודת הקודש, בה 
נעשית הנפת העומר לפני ה’. )ראה: ויקרא כג 9(

5  השיר נמצא בספר השירים של רוני סומק “גן עדן לאורז”, הוצאת זמורה ביתן, 1996. השיר הולחן על ידי יוני רועה והוא כלול 
באלבום של יוני רועה “טבק”. 

יהודית  ופילוסופיה  וספרות  אבני  במכון  רישום  למד  הוא   .1953 בשנת  ארצה  והועלה   1951 בשנת  בבגדאד  נולד  סומק  רוני    6
באוניברסיטת תל-אביב. לבד מכתיבת שירים הוא עוסק בהוראת ספרות. שיריו החלו מתפרסמים בשנות השבעים. רבים משיריו 

תורגמו לשפות שונות ועל שירתו הוא כבר זכה בפרסים ספרותיים יוקרתיים. 
7 השיר מוקדש לשתי דמויות נשיות: ליאורה ושירלי. הקורא משער, שאלה הן כנראה השמות הקונקרטיים של אשת המשורר ובתו. 


