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 תשע"ט אייר                                    בס"ד 

 

 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

 נעמי וכלותיה 

 (ד"ר יעל ציגלרשל ים )על פי שיעורמגילת רות ל

 

 :רות א גלי “רש .1
ואמר איש נעמי כלומר לפי שהוא היה איש נעמי ושולט 

  ת הדין ולא בהגעה בו מדלו לכן פ והיא טפלה עליה
 :ילקוט שמעוני רות סימן תקצט .2

מה צריך הכתוב להכריז עליו ועל אשתו ובניו, לפי שלא 
בזמן  עכבים זה את זה מצרות עין שהיתה בכולןהיו מ

ינם רוצים או איפכא הגזרה ה ואשה ובניה אשהאיש רוצ
הגזרה  מסתלקת, אבל בזמן שאין אחד מעכב על חברו

 חלה עליה
  :כהנא ז י א דרבפסיקת .3

בתחלה מתו סוסיהם וגמליהם וחמוריהם, ואחר כך מת 
כך מתו שני  ימלך איש נעמי. ואחרהוא, שנ' וימת אל
 ם מחלון וכליון. ואחר כך מתה היאניהבניו, וימותו גם ש

שנגזר עליה מידי עונש מתייחסת למצבה כעמי נ .4
 :שמים

י ַיד  י ָיְצָאה בִּ  .)רות א יג( ה'כִּ
י ה   י ְמֹאד-שַ ַמר כִּ  .)רות א כ( ַדי לִּ
י-ְושַ  ַרע לִּ  .)רות א כא( ַדי ה 

 :רות זוטא א כ .5
אני מלאה הלכתי, מכאן מצינו שהיתה עשירה ומלאה. 

ם לה שירדה מנכסיה ומת בעלה ובניה, צרת עין ומי גר
  שהיה בהן

 :ד-א 'רות א .6
י ָרָעב ָבָאֶרץ ַוי   ים ַוְיהִּ י ְשֹפט ַהֹשְפטִּ ימ  י בִּ יש ַוְיהִּ ֶלְך אִּ

ית ֶלֶחם יְ  ב  י מֹוָאב הּו ָלגּורהּוָדה מִּ ְשד  י בִּ ְשּתֹו ּוְשנ  א ְואִּ
י ָבָניו  .ָבָניו ם ְשנ  י ְוש  ְשּתֹו ָנֳעמִּ ם אִּ יֶמֶלְך ְוש  יש ֱאלִּ ם ָהאִּ ְוש 

ית ֶלֶחם ְיהַמְחלֹון  ב  ים מִּ ְליֹון ֶאְפָרתִּ י ְוכִּ ּוָדה ַוָיֹבאּו ְשד 
ְהיּו  מֹוָאב יֶמֶלְך אִּ  .ָשםַויִּ י ַוּתִּ ַוָיָמת ֱאלִּ יא יש ָנֳעמִּ ר הִּ ָשא 

י ָבֶניהָ  ם ָהַאַחת ָעְרָפה  .ּוְשנ  יֹות ש  ים ֹמֲאבִּ ְשאּו ָלֶהם ָנשִּ ַויִּ
ית רּות  נִּ ם ַהש  ים םְשבּו שָ ַוי  ְוש    .ְכֶעֶשר ָשנִּ

 :ז-רות א ו .7
י מ ְשד  יא ְוַכֹּלֶתיָה ַוָּתָשב מִּ ה ַוָּתָקם הִּ ְשד  י ָשְמָעה בִּ ֹוָאב כִּ

י ָפַקד  ת ָלֶהם ָלֶחםֶאת ַעּמֹו לָ  ה'מֹוָאב כִּ ן  .ת  א מִּ צ  ַוּת 

ָּמּה י ַכֹּלֶתיָה עִּ ַלכְ  ַהָּמקֹום ֲאֶשר ָהְיָתה ָשָּמה ּוְשּת  ָנה ַוּת 
 .ֶרְך ָלשּוב ֶאל ֶאֶרץ ְיהּוָדהַבדֶ 

 :רות רבה ב כב .8
אל  חריך, מהולעזבך לשוב מאותאמר רות אל תפגעי בי 

תפגעי בי, אמרה לה לא תחטא עלי לא תסבין פגעיך 
מני, לעזבך לשוב מאחריך, מכל מקום דעתי להתגייר 

כך אלא מוטב על ידך ולא ע"י אחרת כיון ששמעה נעמי 
 לה הלכות גריםהתחילה סודרת 

  :486‘ ן עמאוצר המדרשים אייזנשטיי .9
: לו הןדקות היו בישראל, ואכ"ג נשים ישרות גדולות בצ

שרה רבקה רחל ולאה, יוכבד מרים, ה' בנות צלפחד, 
דבורה, אשת מנוח, חנה, אביגיל, אשה התקועית היא 

יהושבע, אשה חכמה, האלמנה של אליהו, השונמית, 
 חולדה, נעמי...

 :רות רבה ב ז .10
ותצא מן המקום אשר היתה שמה, ותצא, וכי לא יצאתה 

רים והלא כמה גמלים יצאו כמה חמ משם אלא היא
יצאו ואת אמרת ותצא, ר' עזריה בשם ר' יהודה בר' 
סימון גדול שבעיר הוא זיוה והוא הודה והוא הדרה והוא 

ה זיוה פנה הודה פנה הדרה פנשבחה, פנה משם פנה 
 .  שבחה

 :ז 'י רות א"רש .11
למה נאמר הרי כבר נאמר ותשב  -ותצא מן המקום 

מן המקום משדה מואב ומהיכן תשוב אם לא תצא 
קום ניכרת שם אלא מגיד שיציאת צדיק מן המתה שהי

הדרה פנה שבחה של עיר  פנה ועושה רושם פנה זיוה
  יעקב מבאר שבעוכן ויצא 

 :י-ח ה"בראשית כ .12
ְשַמע ַיֲעֹקב  ֶלְך ַפֶדָנה ֲאָרם... ַויִּ ְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ַוי  ְשַלח יִּ ַויִּ

ֶלְך ַפֶדָנה אֲ  ּמֹו ַוי  יו ְוֶאל אִּ ר ם.ָר ֶאל ָאבִּ ְבא  א ַיֲעֹקב מִּ .. ַוי צ 
ֶלְך ָחָרָנה   ָשַבע ַוי 
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 ציגלר: יעל  ד"ר .13
מהפסוקים הפותחים, לא ברור האם יש לשפוט את 
נעמי לרעה בשל פשעה של המשפחה שעזבה את הארץ. 

 המתארים את חזרתה ,הפסוקים המאוחרים יותר
ה מידה, באות מעורפליםלבית לחם,  של דבר בסופו

 מניעיה לשוב הביתהשל יאות מרובות ומאפשרים קר
אף שציינו  על גישות הרגשות שליוו את חזרתה.השל ו

את נטייתו של הטקסט בכל אחד מהמקרים, נראה כי 
הוא שומר על אמביוולנטיות גלויה בנוגע לדמותה של 

י גם במקורות נעמי. אמביוולנטיות זו באה לידי ביטו
 .חז"ל

 :יט-ח 'רות א .14
י ַכֹּלֶתי ְשּת  י לִּ יתַוּתֹאֶמר ָנֳעמִּ ָשה ְלב  ְכָנה ֹשְבָנה אִּ  ָה ל 

ָּמּה ָּמֶכם ֶחֶסד ַכֲאֶשר ה'ַיַעש  אִּ ים עשִּ  עִּ תִּ ם ַהּמ  יֶתם עִּ
י ָּמדִּ ן . ְועִּ ּת  ַשק  ְמֶצאןָ ָלֶכם ּו ה'יִּ יָשּה ַוּתִּ ית אִּ ָשה ב  ְמנּוָחה אִּ

ֶשאָנה קֹו ְבֶכיָלֶהן ַוּתִּ ָּתְך ָנשּוב  ַוּתֹאַמְרָנה ָלּה. הנָ ָלן ַוּתִּ י אִּ כִּ
ְך י ַהעֹוד . ְלַעּמ  ּמִּ ַלְכָנה עִּ י ֹשְבָנה ְבֹנַתי ָלָּמה ת  ַוּתֹאֶמר ָנֳעמִּ

ים בְ  י ָבנִּ ַעי ְוָהיּו ָלֶכם ַלֲאָנשִּ לִּ י . יםמ  ְכןָ כִּ ֹשְבָנה ְבֹנַתי ל 
י ָאַמְרּתִּ  יש כִּ ְהיֹות ְלאִּ י מִּ ְק ָזַקְנּתִּ י תִּ י ָוה ַגם ָהיִּ י ֶיש לִּ יתִּ
ים י ָבנִּ יש ְוַגם ָיַלְדּתִּ ְרָנה ַעד ֲאֶשר . ַהַלְיָלה ְלאִּ ן ְּתַשב  ֲהָלה 

יש ַאל ְבֹנַתי כִּ  י ֱהיֹות ְלאִּ ְלּתִּ ָנה ְלבִּ ָעג  ן ּת  ְגָדלּו ֲהָלה  י יִּ י ַמר לִּ
י  ֶכם כִּ י ַיד ְמֹאד מִּ ֶשָנה קֹוָלן ַוּתִּ ה'. ָיְצָאה בִּ ְבֶכיָנה עֹוד ַוּתִּ
ַשק ָעְרָפה לַ  ה ָשָבה ַוּתֹאמֶ . ֲחמֹוָתּה ְורּות ָדְבָקה ָבּהַוּתִּ נ  ר הִּ

ְך ֶאל ַעָּמּה ְוֶאל אֱ  ְמּת  ְךֹלהֶ -ְיבִּ ְמּת  י ְיבִּ י ַאֲחר  ַוּתֹאֶמר . יָה שּובִּ
ירּות ַא  ְלכִּ י ֶאל ֲאֶשר ּת  ְך כִּ ַאֲחָריִּ ְך ָלשּוב מ  י ְלָעְזב  י בִּ ְפְגעִּ  ל ּתִּ

ְך ּוַבֲאשֶ  ל  אא  י ו  ְך ַעּמִּ ין ַעּמ  י ָאלִּ ינִּ ְך-ר ָּתלִּ . ֹלָהי-אֱ  ֹלַהיִּ
ר ֹכה ַיֲעֶשה ַבאֲ  י ָאמּות ְוָשם ֶאָקב  י ְוֹכה  ה'ֶשר ָּתמּותִּ לִּ

י ַהּמָ  יף כִּ י ֹיסִּ ינִּ יד ב  ְךֶות ַיְפרִּ ינ  יא . ּוב  ְתַאֶּמֶצת הִּ י מִּ ֶרא כִּ ַוּת 
ָּתּה ַוֶּתְחַדל לְ  ֶליהָ ַדב  ָלֶלֶכת אִּ ַלְכָנה ְשּת  וַ . ר א  יֶהם ַעד ּת 

ית ָלֶחם    ֹבָאָנה ב 
 : ז-ם רות א ו"מלבי .15

ימו לצאת מן המקום הזה כי חשבו שמזל הנה כלם הסכ
רק נעמי לבדה גמרה בדעתה לשוב … םהמקום גור
אחר שהחזיקו בדרך ובאו עד סוף ארץ … משדי מואב
הסכימו הדרך ההולך רק אל ארץ יהודה אז  מואב שהוא
 ב אל ארץ יהודהגם הם לשו

 : רות רבה ב יז .16
אל בנותי אללי בנותי, כי מר לי מאד מכם בשבילכם כי 

  'יצאה בי ובבני ובבעלי יד ה
 :תרגום א יגרות  .17

יותר לי , כי מר נפשיבנותיי, אל תמררו את בבקשה 
 .מלפני ה' יצאה בי מכה , כימכם

 : רות זוטא א .18
יחה עליה בבכיה כיוון שראתה נעמי שקיבלה והטר

 לגלו רחמיה והטריחה עליה וקיבלתהדולה, נתגג
 
 

 :א”זוהר חדש רות לז ע .19
-)א"ר קרוניא אמר רב )כהנא( עאקו בלבאי  ?מאי מכם

שאתן -) דימותו מכם דאתון גרמתון לבניימר בלבי( 
 ן לבני שימותו(גרמת

 : רות זוטא א .20
כלותיה. מפני מה היתה מחזרת  ותאמר נעמי לשתי

 .כדי שלא תתבייש ?אותן
 : ת רבה ברו .21

 הוצרה עליהם הדרך, והלכו בייחוד  -ותלכנה בדרך 
  בנפרד(-)

 :רות רבה ב טז .22
שבנה בנותי לכנה, ר' שמואל בר נחמני בש"ר יודן בר' 

כנגד  שבנהכאן שבנה שבנה  חנינא בשלש מקומות כתיב
ואם הטריח יותר מכאן ג' פעמים שדוחין את הגר 

  מקבלין אותו
 :א”זהר חדש, אחרי מות עח ע .23

 ת שובנה בנותי. שובו שובו בתשובהנעמי אומר
 : י, רות א יח"רש .24

עליו ואין  מכאן אמרו אין מרבין -ותחדל לדבר אליה 
  מדקדקין עליו

 : ציגלריעל ר ד" .25
שאלה מדוע נעמי ראינו שלוש גישות שונות העוסקות ב

מנסה למנוע מכלותיה להתלוות אליה. הגישה 
ה כנה לרווחתן הראשונה מציעה כי נעמי מונעת מדאג

ציעה כי נעמי באמת הגישה השנייה מ של ערפה ורות.
ליה, בין אם היא ובתמים לא רוצה שכלותיה יתלוו א

רואה מובכת מהן. הגישה השלישית  או כועסת עליהן
את כנותן של רות וערפה,  וקדשנועד לבכמבחן  זאת

 במטרה לבצע את גיורן. 
תה לשכנע העמימות בנוגע לכוונתה של נעמי כאשר ניס

לשוב רצונה של עמי ע לגבנועמימות דומה ל את כלותיה
 . ...דמותה של נעמי רמזת על מורכבותמ, ולבית לחם

המורכבות הזו קיימת הן בתיאור המקראי של נעמי והן 
 ... בייצוגים המדרשיים.

 
 


