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בקשתנו שטוחה בפני הלומדים לשלוח את הערותיהם, 

לטובת המהדורות הבאות.



רוח טהרה ואצילות נסוכה על המגילה. תמימות ועדינות, 

נאמנות וחסד.  פתיחת המגילה במשבר, בבגידה, באובדן, 

וסופה בנחמה וגאולה.

ננסה לצעוד אחר הקוצרים, בועז ורות, ואחר פירושו 

המופלא של רבי משה דוד וואלי, הקוצר ברינה את 

סודותיה ורמזיה של המגילה. 

אנו מתפללים שלא נשגה בהעברת הדברים, ואם טעינו, 

בקשת המחילה שטוחה לפני הקוראים, ויהי ה' עמנו. 

תודה למסייעים בהוצאה, ישלם ה' שכר פועלם במהרה. 

נזכה בקרוב לראות בבן ישי בית הלחמי הקרב אל נפשנו 

וגואלה. 

אליעזר קשתיאל,

שבועות תשע"ח
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פרק א

ית ֶלֶחם ְיהּוָדה  ֶלְך ִאיׁש ִמּבֵ ָאֶרץ, ַוּיֵ ְֹפִטים ַוְיִהי ָרָעב ּבָ פֹט ַהּשׁ יֵמי ׁשְ א  ַוְיִהי ּבִ

ם  ם ָהִאיׁש ֱאִליֶמֶלְך ְוׁשֵ ֵני ָבָניו.  ב  ְוׁשֵ ּתֹו ּוׁשְ ֵדי מֹוָאב הּוא ְוִאׁשְ ׂשְ ָלגּור ּבִ

ית ֶלֶחם ְיהּוָדה,  ֵני-ָבָניו ַמְחלֹון ְוִכְליֹון, ֶאְפָרִתים ִמּבֵ ם ׁשְ ּתֹו ָנֳעִמי ְוׁשֵ ִאׁשְ

ֵאר ִהיא  ָ ּשׁ ָמת ֱאִליֶמֶלְך ִאיׁש ָנֳעִמי, ַוּתִ ם.  ג  ַוּיָ ְהיּו-ׁשָ ֵדי-מֹוָאב ַוּיִ בֹאּו ׂשְ ַוּיָ

ִנית  ֵ ם ַהּשׁ ה ְוׁשֵ ם ָהַאַחת ָעְרּפָ ים מֲֹאִבּיֹות ׁשֵ אּו ָלֶהם ָנׁשִ ׂשְ ֵני ָבֶניָה.  ד  ַוּיִ ּוׁשְ

ֵאר  ָ ּשׁ ֵניֶהם ַמְחלֹון ְוִכְליֹון, ַוּתִ ֻמתּו ַגם-ׁשְ ִנים.  ה  ַוּיָ ר ׁשָ ֶעׂשֶ ם ּכְ בּו ׁשָ ׁשְ רּות, ַוּיֵ

ֵדי מֹוָאב,  ב ִמּשְׂ ׁשָ ָקם ִהיא ְוַכּלֶֹתיָה ַוּתָ ּה.  ו  ַוּתָ ֵני ְיָלֶדיָה ּוֵמִאיׁשָ ְ ה ִמּשׁ ָ ָהִאּשׁ

ֵצא  י-ָפַקד ה' ֶאת-ַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם ָלֶחם.  ז  ַוּתֵ ֵדה מֹוָאב ּכִ ׂשְ ְמָעה ּבִ י ׁשָ ּכִ

ֶרְך ָלׁשּוב  ַלְכָנה ַבּדֶ ּה, ַוּתֵ י ַכּלֹוֶתיָה ִעּמָ ּתֵ ה ּוׁשְ ּמָ ָ ר ָהְיָתה-ּשׁ קֹום ֲאׁשֶ ִמן-ַהּמָ

ה ְלֵבית  ָ ְֹבָנה ִאּשׁ י ַכּלֶֹתיָה ֵלְכָנה ּשׁ ּתֵ ֶאל-ֶאֶרץ ְיהּוָדה.  ח  ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ִלׁשְ

ִדי.   ִתים ְוִעּמָ יֶתם ִעם-ַהּמֵ ר ֲעׂשִ ֲאׁשֶ ֶכם ֶחֶסד ּכַ ּה, ַיַעׂשה )ַיַעׂש( ה' ִעּמָ ִאּמָ

אָנה קֹוָלן  ּשֶׂ ק ָלֶהן ַוּתִ ַ ּשׁ ּה, ַוּתִ ית ִאיׁשָ ה ּבֵ ָ ן ה' ָלֶכם ּוְמֶצאןָ ְמנּוָחה ִאּשׁ ט  ִיּתֵ

ְך.  יא  ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ׁשְֹבָנה  ְך ָנׁשּוב ְלַעּמֵ י-ִאּתָ ּה, ּכִ יָנה.  י  ַוּתֹאַמְרָנה-ּלָ ְבּכֶ ַוּתִ

ים.  יב  ׁשְֹבָנה  ֵמַעי ְוָהיּו ָלֶכם ַלֲאָנׁשִ י, ַהעֹוד-ִלי ָבִנים ּבְ ה ֵתַלְכָנה ִעּמִ ְבנַֹתי ָלּמָ

ְיָלה  ם ָהִייִתי ַהּלַ י ֶיׁש-ִלי ִתְקָוה ּגַ י ָאַמְרּתִ י ִמְהיֹות ְלִאיׁש, ּכִ י ָזַקְנּתִ ְבנַֹתי ֵלְכןָ ּכִ

ָעֵגָנה  לּו ֲהָלֵהן ּתֵ ר ִיְגּדָ ְרָנה ַעד ֲאׁשֶ ּבֵ ׂשַ י ָבִנים.  יג  ֲהָלֵהן ּתְ ְלִאיׁש ְוַגם ָיַלְדּתִ

י-ָיְצָאה ִבי ַיד-ה'.  ם ּכִ י-ַמר-ִלי ְמאֹד ִמּכֶ נַֹתי ּכִ י ֱהיֹות ְלִאיׁש, ַאל ּבְ ְלִבְלּתִ

ּה. ְבָקה ּבָ ה ַלֲחמֹוָתּה ְורּות ּדָ ק ָעְרּפָ ַ ּשׁ יָנה עֹוד, ַוּתִ ְבּכֶ ָנה קֹוָלן ַוּתִ ּשֶׂ  יד  ַוּתִ

ְך. ּה ְוֶאל-ֱאלֶֹהיָה, ׁשּוִבי ַאֲחֵרי ְיִבְמּתֵ ך ֶאל-ַעּמָ ָבה ְיִבְמּתֵ ה ׁשָ  טו  ַוּתֹאֶמר ִהּנֵ

ְלִכי  ר ּתֵ י ֶאל-ֲאׁשֶ ִעי-ִבי ְלָעְזֵבְך ָלׁשּוב ֵמַאֲחָרִיְך, ּכִ ְפּגְ טז  ַוּתֹאֶמר רּות ַאל-ּתִ

מּוִתי  ר ּתָ ֲאׁשֶ י ֵואלַֹהִיְך ֱאלָֹהי.  יז  ּבַ ְך ַעּמִ ִליִני ָאִלין, ַעּמֵ ר ּתָ ֵאֵלְך ּוַבֲאׁשֶ

יִני ּוֵביֵנְך.  ֶות ַיְפִריד ּבֵ י ַהּמָ ה ה' ִלי ְוכֹה יֹוִסיף, ּכִ ֵבר, ּכֹה ַיֲעׂשֶ ם ֶאּקָ  ָאמּות ְוׁשָ



ביאור
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פתיחה
סוף המגילה מצביע באופן ברור על מטרתה: "אלה תולדות פרץ... ישי 

הוליד את דוד". לשם המגילה חותרת, לברר את שורשיו של דוד המלך.

לפי הגמרא )בבא בתרא יד ע"ב(, שמואל הנביא הוא שכתב את המגילה. 

כידוע, שמואל הוא זה שהמליך את דוד, והוא גם זה שלקח על עצמו את 

האחריות לברר את מקורותיה של מלכות בית דוד. המגילה תלמד אותנו 

את התשתית, היסודות, השורשים והעקרונות שמתוכם צומחת מלכות בית 

דוד, דרך סיפור נישואיהם של רות - הגיורת המואביה, ובעז. יהיה עלינו 

להבין מדוע דווקא מהשילוב הזה יצמח משיח צדקנו. 

ית ֶלֶחם ְיהּוָדה  ֶלְך ִאיׁש ִמּבֵ ָאֶרץ, ַוּיֵ ְֹפִטים ַוְיִהי ָרָעב ּבָ פֹט ַהּשׁ יֵמי ׁשְ א  ַוְיִהי ּבִ

ֵני ָבָניו. ּתֹו ּוׁשְ ֵדי מֹוָאב הּוא ְוִאׁשְ ׂשְ ָלגּור ּבִ

הפסוק הראשון מספר על "איש", כשהמגילה עדיין אינה חושפת את שמו. 

כנראה שהאירוע המתואר לפנינו, ולא שם האיש, הוא הנושא העיקרי. 

איש מבית לחם עזב את יהודה והלך לגור בשדה מואב. זו הכותרת של 

הספר. ר' צדוק הכהן מלובלין כותב, שהפסוק הראשון בספרי הנביאים 

הוא הגרעין של הספר כולו.

"בית לחם יהודה" - שבט יהודה מאז ומתמיד התאפיין בלקיחת אחריות, 

ערבות ודאגה לזולת ולכלל: יהודה הוא שידע להודות ולקחת אחריות 

במעשה תמר, והוא גם זה שערב לבנימין בירידת האחים למצרים; בהליכת 

מחנה ישראל במדבר, שבט יהודה צעד בראש המחנה, ונחשון בן עמינדב - 

ממטה יהודה, הוא שנכנס ראשון לים; ואילו כלב בן יפונה, נציג יהודה, הוא 

זה שעמד איתן וניסה לעצור את הסחף בחטא המרגלים. ליהודה יש נטייה 

ברורה לאחריות ציבורית. בתוך יהודה, מחוז הדאגה והאחריות, ישנו מקום 

שבו יש לחם לכולם, מקום שהוא בית של חסד, בית לחם, "נותן לחם לכל 

בשר - כי לעולם חסדו". והנה, איש שצמח שם, בשבט יהודה, בעיר החסד 
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והלחם, הולך בזמן מצוקה ורעב לגור בשדה מואב? הייתכן? הרי מואב הם 

הסמל המובהק למי שלא נותן לחם! 

מואב נולד מבתו הבכורה של לוט, שברחה עם אביה ואחותה ממהפכת 

סדום הנחרבת בגלל חוסר החסד המשווע ששרר בה. מואב היה אמור 

להיות העם שהפיק את הלקח הגדול מהכחדתה של עיר ללא חסד ורחמים, 

אך דווקא מואב הם הם שלא קידמו את ישראל בלחם ובמים. מואב, סמל 

לקשיחות יהירה, חסרת חמלה - הניגוד הגמור למהותו של יהודה, לאופי 

החיים של בית לחם. מואב הם ששכרו את בלעם לקלל את ישראל, במקום 

לסייע ולברך. וכאן, בגלל רעב, איש מיהודה, מבית הלחם - נוטש ל"שדי 

מואב" דווקא? זה בלתי נתפש. 

מוכרח הדבר שיש לדברים גם ממד נסתר. מאחורי הצעד הקשה הזה, א-ל 

נורא עלילה, רוקם תוכנית שמכוונת למטרה עליונה, לקראת חיבור מופלא 

בין שני הפכים - מואב ויהודה. 

ֵני-ָבָניו ַמְחלֹון ְוִכְליֹון,  ם ׁשְ ּתֹו ָנֳעִמי ְוׁשֵ ם ִאׁשְ ם ָהִאיׁש ֱאִליֶמֶלְך ְוׁשֵ ב  ְוׁשֵ

ם. ְהיּו-ׁשָ ֵדי-מֹוָאב ַוּיִ בֹאּו ׂשְ ית ֶלֶחם ְיהּוָדה, ַוּיָ ֶאְפָרִתים ִמּבֵ

כעת, עובר הכתוב לעסוק באיש עצמו.

"אלימלך" - הייתה בו תכונה של מלך, ואף שם א-ל יש לו, אך למרות שהיו 

בו תכונות של מנהיג, עינו הייתה צרה בעניים. 

"נעמי" - כנראה יש בה נועם. נעימה במעשיה. וכפי שנראה, היא היחידה 

שאינה מתחברת לעולם המואבי.

"מחלון" - לשון חולי. "כליון" - לשון כליה. משהו בבנים חולה, חסר ולקוי. 

ובכל זאת, יש הבדל בין הבנים. רות הייתה אשתו של מחלון וערפה הייתה 

אשתו של כליון. כליון - לשון כליה וסוף, ללא תקווה. מחלון - אמנם לשון 

חולי, אך מחולי ישנה עדיין אפשרות להתרפא, כפי שאכן מתרחש בסוף 


