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מגילת

ת
ר
לשבועות

על-פי המסורת ,חג השבועות הוא חג מתן תורה .מדי שנה חוגג עם ישראל
במועד זה את קבלת התורה ,לכן הנהיגו המקובלים את תיקון ליל שבועות
שבו נהגו להישאר ערים ולהקדיש את הלילה כולו ללימוד תורה  -תנ"ך,
מדרשים וספרי הזוהר .בימנו ,מקיימים את מנהג התיקון גם אנשים שאינם
דתיים ומקדישים את הלילה ללימוד נושאים אקטואליים ,מוסריים ,תרבותיים
וחברתיים .בסיום הלילה ,קוראים יחד את סיפורה המופלא של מגילת רות,
שהיא מגילה של חסד המלמדת אותנו להרבות חסד בכל זמן ומקום.

לע"נ ציפורה דבורה קרוניץ
בת ר' יוסף הלוי וחנה (יושפה) ז"ל

ברכת הרב דוד סתיו,
יו"ר ארגון רבני צהר
חג השבועות מזכיר לנו מדי שנה
את המקור ממנו התחיל הכול .היום
בו קיבל העם את עקרונות היסוד
שהפכו אותנו למה שאנחנו.
אלפי שנים עברו מאז ויסודות אלו
עדיין מעצבים את קיומה של כל
חברה מוסרית מתוקנת .איזו זכות היא לנו ,בני העם
הנושאים את התורה הזו על כתפיהם.
נהגה בה ,נתווכח על דרכי יישומה ,אבל נדע כי היא
לנו עוז ואורה.
חג שבועות שמח
הרב דוד סתיו
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מגילת רות

פרק א

ָארץ; וַ ֵּי ֶלְך ִאיׁש ִמ ֵּבית ֶל ֶחם
ימי ׁ ְשפֹט ַה ׁ ּשֹ ְפ ִטים ,וַ יְ ִהי ָר ָעבָּ ,ב ֶ
א וַ יְ ִהיִּ ,ב ֵ
ימ ֶלְך
ּושנֵ י ָבנָ יו .ב וְ ׁ ֵשם ָה ִאיׁש ֱא ִל ֶ
הּודהָ ,לגּור ִּב ְש ֵׂדי מֹוָאב הּוא וְ ִא ׁ ְשּתֹוְ ׁ ,
יְ ָ
י-בנָ יו ַמ ְחלֹון וְ ִכ ְליֹוןֶ ,א ְפ ָר ִתים ִמ ֵּבית ֶל ֶחם,
וְ ׁ ֵשם ִא ׁ ְשּתֹו נָ ֳע ִמי וְ ׁ ֵשם ׁ ְשנֵ ָ
ימ ֶלְךִ ,איׁש נָ ֳע ִמי;
יּו-שם .ג וַ ָּי ָמת ֱא ִל ֶ
הּודה; וַ ָּיבֹאּו ְש ֵׂדי-מֹוָאב ,וַ ִּי ְה ׁ ָ
יְ ָ
ַאחת ָע ְר ָּפה,
יה .ד וַ ִּי ְשׂאּו ָל ֶהם ,נָ ׁ ִשים מ ֲֹא ִבּיֹות ׁ ֵשם ָה ַ
ּושנֵ י ָבנֶ ָ
וַ ִּת ׁ ָּש ֵאר ִהיאְ ׁ ,
יהםַ ,מ ְחלֹון
ם-שנֵ ֶ
וְ ׁ ֵשם ַה ׁ ֵּשנִ ית רּות; וַ ֵּי ׁ ְשבּו ׁ ָשםְּ ,כ ֶע ֶשׂר ׁ ָשנִ ים .ה וַ ָּי ֻמתּו גַ ׁ ְ
יה,
ֹּלת ָ
ישּה .ו וַ ָּת ָקם ִהיא וְ ַכ ֶ
ּומ ִא ׁ ָ
יהֵ ,
וְ ִכ ְליֹון; וַ ִּת ׁ ָּש ֵארָ ,ה ִא ׁ ָּשהִ ,מ ׁ ְּשנֵ י יְ ָל ֶד ָ
ת-עּמֹוָ ,ל ֵתת
י-פ ַקד ה' ֶא ַ
וַ ָּת ׁ ָשב ִמ ְּש ֵׂדי מֹוָאבִּ :כי ׁ ָש ְמ ָעהִּ ,ב ְש ֵׂדה מֹוָאב ִּכ ָ
יהִ ,ע ָּמּה;
ּלֹות ָ
ּוש ֵּתי ַכ ֶ
ה-ש ָּמהְ ׁ ,
ן-ה ָּמקֹום ֲא ׁ ֶשר ָהיְ ָת ׁ ָּ
ָל ֶהם ָל ֶחם .ז וַ ֵּת ֵצאִ ,מ ַ
יה,
ֹּלת ָ
אמר נָ ֳע ִמיִ ,ל ׁ ְש ֵּתי ַכ ֶ
הּודה .ח וַ ּתֹ ֶ
ל-א ֶרץ יְ ָ
וַ ֵּת ַל ְכנָ ה ַב ֶּד ֶרְךָ ,לׁשּוב ֶא ֶ
ׂיתם ִעם-
ֵל ְכנָ ה ׁ ּשֹ ְבנָ הִ ,א ׁ ָּשה ְל ֵבית ִא ָּמּה; יַ ַעׂש ה' ִע ָּמ ֶכם ֶח ֶסדַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ֲע ִש ֶ
ישּה; וַ ִּת ׁ ַּשק
נּוחהִ ,א ׁ ָּשה ֵּבית ִא ׁ ָ
ּומ ֶצאןָ ְמ ָ
ַה ֵּמ ִתים וְ ִע ָּמ ִדי .ט יִ ֵּתן ה'ָ ,ל ֶכםְ ,
י-א ָּתְך נָ ׁשּובְ ,ל ַע ֵּמְך .יא
ה-לּהִּ :כ ִ
אמ ְרנָ ָּ
קֹולן וַ ִּת ְב ֶּכינָ ה .י וַ ּתֹ ַ
ָל ֶהן ,וַ ִּת ֶּשׂאנָ ה ָ
עֹוד-לי ָבנִ ים ְּב ֵמ ַעי ,וְ ָהיּו
ִ
אמר נָ ֳע ִמי ׁשֹ ְבנָ ה ְבנ ַֹתיָ ,ל ָּמה ֵת ַל ְכנָ ה ִע ִּמיַ :ה
וַ ּתֹ ֶ
ָאמ ְר ִּתי,
ָל ֶכם ַל ֲאנָ ׁ ִשים .יב ׁשֹ ְבנָ ה ְבנ ַֹתי ֵל ְכןָ ִּ ,כי זָ ַקנְ ִּתי ִמ ְהיֹות ְל ִאיׁשִּ :כי ַ
יתי ַה ַּליְ ָלה ְל ִאיׁש ,וְ גַ ם יָ ַל ְד ִּתי ָבנִ ים .יג ֲה ָל ֵהן ְּת ַש ֵּׂב ְרנָ ה,
ׁש-לי ִת ְקוָ ה ַּגם ָהיִ ִ
יֶ ִ
ר-לי
י-מ ִ
ַעד ֲא ׁ ֶשר יִ גְ ָּדלּוֲ ,ה ָל ֵהן ֵּת ָעגֵ נָ הְ ,ל ִב ְל ִּתי ֱהיֹות ְל ִאיׁש; ַאל ְּבנ ַֹתיִּ ,כ ַ
קֹולן ,וַ ִּת ְב ֶּכינָ ה עֹוד; וַ ִּת ׁ ַּשק ָע ְר ָּפה
ְמאֹד ִמ ֶּכם ִּכי-יָ ְצָאה ִבי ,יַ ד-ה' .יד וַ ִּת ֶּשׂנָ ה ָ
ל-ע ָּמּה ,וְ ֶאל-
אמרִ ,ה ֵּנה ׁ ָש ָבה יְ ִב ְמ ֵּתְךֶ ,א ַ
מֹותּה ,וְ רּות ָּד ְב ָקה ָּבּה .טו וַ ּתֹ ֶ
ַל ֲח ָ
י-ביְ ,ל ָעזְ ֵבְך
ַאל-ת ְפ ְּג ִע ִ
ִּ
אמר רּות
ַאח ֵרי יְ ִב ְמ ֵּתְך .טז וַ ּתֹ ֶ
ׁשּוביֲ ,
יה; ִ
ֹלה ֱָא ֶ
ָאלין ַע ֵּמְך ַע ִּמי,
ּוב ֲא ׁ ֶשר ָּת ִלינִ י ִ
ל-א ׁ ֶשר ֵּת ְל ִכי ֵא ֵלְךַ ,
ַאח ָריִ ְךִּ :כי ֶא ֲ
ָלׁשּוב ֵמ ֲ

מּותי ָאמּות ,וְ ׁ ָשם ֶא ָּק ֵבר; ּכֹה יַ ֲע ֶשׂה ה' ִלי,
ֹלקי .יז ַּב ֲא ׁ ֶשר ָּת ִאֹ-לקיִ ְך ֱא ָ
ַ
וֵ
ַאמ ֶצת ִהיא ָל ֶל ֶכת
י-מ ְת ֶּ
ּובינֵ ְך .יח וַ ֵּת ֶראִּ ,כ ִ
יֹוסיף ִּכי ַה ָּמוֶ ת ,יַ ְפ ִריד ֵּבינִ י ֵ
וְ כֹה ִ
יהםַ ,עדּ-בֹוָאנָ ה ֵּבית ָל ֶחם;
יה .יט וַ ֵּת ַל ְכנָ ה ׁ ְש ֵּת ֶ
ִא ָּתּה; וַ ֶּת ְח ַּדלְ ,ל ַד ֵּבר ֵא ֶל ָ
אמ ְרנָ ה ֲהזֹאת נָ ֳע ִמי.
יהן ,וַ ּתֹ ַ
ל-ה ִעיר ֲע ֵל ֶ
וַ יְ ִהיְּ ,כבֹוָאנָ ה ֵּבית ֶל ֶחם ,וַ ֵּתהֹם ָּכ ָ
די ִליי-ה ַמר ׁ ַש ַּ
ַאל-ת ְק ֶראנָ ה ִלי נָ ֳע ִמיְ :ק ֶראןָ ִלי ָמ ָראִּ ,כ ֵ
ִּ
יהן,
אמר ֲא ֵל ֶ
כ וַ ּתֹ ֶ
יבנִ י ה'; ָל ָּמה ִת ְק ֶראנָ ה ִלי ,נָ ֳע ִמי,
יקם ֱה ׁ ִש ַ
ְמאֹד .כא ֲאנִ י ְמ ֵלָאה ָה ַל ְכ ִּתי ,וְ ֵר ָ
ּמֹוא ִב ָּיה ַכ ָּל ָתּה ִע ָּמּה,
וַ ה' ָענָ ה ִבי ,וְ ׁ ַש ַּדי ֵה ַרע ִלי .כב וַ ָּת ׁ ָשב נָ ֳע ִמי ,וְ רּות ַה ֲ
שע ִֹרים.
ַה ׁ ָּש ָבהִ ,מ ְּש ֵׂדי מֹוָאב; וְ ֵה ָּמהָּ ,באּו ֵּבית ֶל ֶחםִּ ,ב ְת ִח ַּלתְ ,ק ִציר ְ ׂ

פרק ב
ּושמֹוּ ,בֹ ַעז.
ימ ֶלְךְ ׁ :
ישּהִ ,איׁש ִּגּבֹור ַחיִ ל ִמ ִּמ ׁ ְש ַּפ ַחתֱ ,א ִל ֶ
מֹודע ְל ִא ׁ ָ
א ְּולנָ ֳע ִמי ָ
ה-נא ַה ָּש ֶׂדה וַ ֲא ַל ֳּק ָטה ַב ׁ ִּש ֳּב ִלים
ּמֹוא ִב ָּיה ֶאל-נָ ֳע ִמיֵ ,א ְל ָכ ָּ
אמר רּות ַה ֲ
ב וַ ּתֹ ֶ
אמר ָלּהְ ,ל ִכי ִב ִּתי .ג וַ ֵּת ֶלְך וַ ָּתבֹוא
א-חן ְּב ֵעינָ יו; וַ ּתֹ ֶ
ַאחרֲ ,א ׁ ֶשר ֶא ְמ ָצ ֵ
ַ
ַאח ֵרי ַה ּקֹ ְצ ִרים; וַ ִּי ֶקר ִמ ְק ֶר ָה ֶח ְל ַקת ַה ָּש ֶׂדה ְלב ַֹעזֲ ,א ׁ ֶשר
וַ ְּת ַל ֵּקט ַּב ָּש ֶׂדהֲ ,
ּקֹוצ ִרים ,ה'
אמר ַל ְ
ימ ֶלְך .ד וְ ִה ֵּנה-ב ַֹעזָּ ,בא ִמ ֵּבית ֶל ֶחם ,וַ ֹּי ֶ
ִמ ִּמ ׁ ְש ַּפ ַחת ֱא ִל ֶ
ִע ָּמ ֶכם; וַ ֹּי ְ
ּקֹוצ ִרים:
ל-ה ְ
אמר ּבֹ ַעז ְלנַ ֲערֹוַ ,ה ִּנ ָּצב ַע ַ
אמרּו לֹו ,יְ ָב ֶר ְכָך ה' .ה וַ ֹּי ֶ
אמר :נַ ֲע ָרה
ּקֹוצ ִרים וַ ֹּי ַ
ל-ה ְ
ְל ִמיַ ,ה ַּנ ֲע ָרה ַה ֹּזאת .ו וַ ַּי ַעןַ ,ה ַּנ ַער ַה ִּנ ָּצב ַע ַ
ה-נא
אמרֲ ,א ַל ֳּק ָט ָּ
מֹוא ִב ָּיה ִהיאַ ,ה ׁ ָּש ָבה ִעם-נָ ֳע ִמי ִמ ְּש ֵׂדי מֹוָאב .ז וַ ּתֹ ֶ
ֲ
ּקֹוצ ִרים; וַ ָּתבֹוא וַ ַּת ֲעמֹודֵ ,מָאז ַה ּבֹ ֶקר וְ ַעד-
ַאח ֵריַ ,ה ְ
ָאס ְפ ִּתי ָב ֳע ָמ ִריםֲ ,
וְ ַ
אמר ּבֹ ַעז ֶאל-רּות ֲהלֹוא ׁ ָש ַמ ַע ְּת ִּב ִּתי,
ַע ָּתה זֶ ה ׁ ִש ְב ָּתּה ַה ַּביִ תְ ,מ ָעט .ח וַ ֹּי ֶ

בּוריִ ,מ ֶּזה; וְ כֹה ִת ְד ָּב ִקין,
ַאחר ,וְ גַ ם ֹלא ַת ֲע ִ
ַאל-ת ְל ִכי ִל ְלקֹט ְּב ָש ֶׂדה ֵ
ֵּ
יתי
יהן ֲהלֹוא ִצ ִּו ִ
ַאח ֵר ֶ
ִעם-נַ ֲער ָֹתי .ט ֵעינַ יִ ְך ַּב ָּש ֶׂדה ֲא ׁ ֶשר-יִ ְקצֹרּון ,וְ ָה ַל ְכ ְּת ֲ
ל-ה ֵּכ ִלים ,וְ ׁ ָש ִתיתֵ ,מ ֲא ׁ ֶשר
ת-ה ְּנ ָע ִריםְ ,ל ִב ְל ִּתי נָ גְ ֵעְך; וְ ָצ ִמת ,וְ ָה ַל ְכ ְּת ֶא ַ
ֶא ַ
ּדּוע
אמר ֵא ָליוַ ,מ ַ
ָאר ָצה; וַ ּתֹ ֶ
יה ,וַ ִּת ׁ ְש ַּתחּוְ ,
ל-פנֶ ָ
יִ ׁ ְש ֲאבּון ַה ְּנ ָע ִרים .י וַ ִּת ּפֹלַ ,ע ָּ
אמר ָלּה ֻה ֵּגד ֻה ַּגד
אתי ֵחן ְּב ֵעינֶ יָך ְל ַה ִּכ ֵירנִ י וְ ָאנ ִֹכי ,נָ ְכ ִר ָּיה .יא וַ ַּי ַען ּבֹ ַעז ,וַ ֹּי ֶ
ָמ ָצ ִ
ָאביְך וְ ִא ֵּמְך,
ישְך; וַ ַּת ַעזְ ִבי ִ
ַאח ֵרי מֹות ִא ׁ ֵ
מֹותְךֲ ,
ת-ח ֵ
ר-ע ִשׂית ֶא ֲ
ִלי ּכֹל ֲא ׁ ֶש ָ
ל-עם ֲא ׁ ֶשר ֹלא-יָ ַד ַע ְּת ְּתמֹול ׁ ִש ְלׁשֹום .יב יְ ׁ ַש ֵּלם
מֹול ְד ֵּתְך ,וַ ֵּת ְל ִכיֶ ,א ַ
וְ ֶא ֶרץ ַ
ר-באת,
ֹלהי יִ ְש ָׂר ֵאלֲ ,א ׁ ֶש ָּּות ִהי ַמ ְש ּ ֻׂכ ְר ֵּתְך ׁ ְש ֵל ָמהֵ ,מ ִעם ה' ֱא ֵ
ה'ָּ ,פ ֳע ֵלְך; ְ
א-חן ְּב ֵעינֶ יָך ֲאדֹנִ יִּ ,כי נִ ַח ְמ ָּתנִ י ,וְ ִכי
אמר ֶא ְמ ָצ ֵ
ת-כנָ ָפיו .יג וַ ּתֹ ֶ
ַל ֲחסֹות ַּת ַח ְּ
אמר
ַאחת ׁ ִש ְפח ֶֹתיָך .יד וַ ֹּי ֶ
ל-לב ׁ ִש ְפ ָח ֶתָך; וְ ָאנ ִֹכי ֹלא ֶא ְהיֶ הְּ ,כ ַ
ִד ַּב ְר ָּתַ ,ע ֵ
ן-ה ֶּל ֶחם ,וְ ָט ַב ְל ְּת ִּפ ֵּתְךַּ ,בח ֶֹמץ;
ָאכ ְל ְּת ִמ ַ
ָלה ב ַֹעז ְל ֵעת ָהא ֶֹכלֹּ ,ג ׁ ִשי ֲהֹלם וְ ַ
אכל וַ ִּת ְש ַּׂבע וַ ּתֹ ַתר .טו וַ ָּת ָקם,
ט-לּה ָק ִלי ,וַ ּתֹ ַ
וַ ֵּת ׁ ֶשבִ ,מ ַּצד ַה ּקֹ ְצ ִרים ,וַ ִּי ְצ ָּב ָ
ימּוה.
ְל ַל ֵּקט; וַ יְ ַצו ּבֹ ַעז ֶאת-נְ ָע ָריו ֵלאמֹרַּ ,גם ֵּבין ָה ֳע ָמ ִרים ְּת ַל ֵּקט וְ ֹלא ַת ְכ ִל ָ

רּו-בּה.
ן-ה ְּצ ָב ִתים; וַ ֲעזַ ְב ֶּתם וְ ִל ְּק ָטה ,וְ ֹלא ִתגְ ֲע ָ
ל-ת ׁשֹּלּו ָלּהִ ,מ ַ
טז וְ גַ ם ׁשֹ ָּ
ר-ל ֵּק ָטה ,וַ יְ ִהי ְּכ ֵא ָיפה
ד-ה ָע ֶרב; וַ ַּת ְח ּבֹט ֵאת ֲא ׁ ֶש ִ
יז וַ ְּת ַל ֵּקט ַּב ָּש ֶׂדהַ ,ע ָ
ּתֹוצא,
ר-ל ֵּק ָטה; וַ ֵ
מֹותּה ֵאת ֲא ׁ ֶש ִ
שע ִֹרים .יח וַ ִּת ָּשׂא וַ ָּתבֹוא ָה ִעיר ,וַ ֵּת ֶרא ֲח ָ
ְׂ
מֹותּה ֵאיפֹה
אמר ָלּה ֲח ָ
ר-הֹות ָרהִ ,מ ָּש ְׂב ָעּה .יט וַ ּתֹ ֶ
ִ
ן-לּהֵ ,את ֲא ׁ ֶש
וַ ִּת ֶּת ָ
מֹותּהֵ ,את ֲא ׁ ֶשר-
ִל ַּק ְט ְּת ַהּיֹום ,וְ ָאנָ ה ָע ִשׂית יְ ִהי ַמ ִּכ ֵירְךָּ ,ברּוְך; וַ ַּת ֵּגד ַל ֲח ָ
אמר
ׂיתי ִעּמֹו ַהּיֹוםּ ,בֹ ַעז .כ וַ ּתֹ ֶ
אמר ׁ ֵשם ָה ִאיׁש ֲא ׁ ֶשר ָע ִש ִ
ָע ְש ָׂתה ִעּמֹו ,וַ ּתֹ ֶ
ת-ה ַח ִּיים וְ ֶאת-
ֹלא-עזַ ב ַח ְסּדֹוֶ ,א ַ
ָ
נָ ֳע ִמי ְל ַכ ָּל ָתּהָּ ,ברּוְך הּוא ַלה'ֲ ,א ׁ ֶשר
אמר ,רּות
אמר ָלּה נָ ֳע ִמיָ ,קרֹוב ָלנּו ָה ִאיׁש ִמ ֹּג ֲא ֵלנּו ,הּוא .כא וַ ּתֹ ֶ
ַה ֵּמ ִתים; וַ ּתֹ ֶ
ם-כּלּו,
ר-לי ִּת ְד ָּב ִקיןַ ,עד ִא ִּ
ם-ה ְּנ ָע ִרים ֲא ׁ ֶש ִ
יָ-אמר ֵא ַליִ ,ע ַ
ּמֹוא ִב ָּיהַּ :גם ִּכ ַ
ַה ֲ
אמר נָ ֳע ִמיֶ ,אל-רּות ַּכ ָּל ָתּה :טֹוב ִּב ִּתיִּ ,כי
ר-לי .כב וַ ּתֹ ֶ
ל-ה ָּק ִציר ֲא ׁ ֶש ִ
ֵאת ָּכ ַ
ַאחר .כג וַ ִּת ְד ַּבק ְּבנַ ֲערֹות ּבֹ ַעז,
עּו-בְךְּ ,ב ָש ֶׂדה ֵ
רֹותיו ,וְ ֹלא יִ ְפ ְּג ָ
ֵת ְצ ִאי ִעם-נַ ֲע ָ
מֹותּה.
ת-ח ָ
ּוק ִציר ַה ִח ִּטים; וַ ֵּת ׁ ֶשבֶ ,א ֲ
שע ִֹריםְ ,
יר-ה ְּ ׂ
ד-כלֹות ְק ִצ ַ
ְל ַל ֵּקט ַע ְּ

פרק ג
ב-לְך.
יט ָ
נֹוח ֲא ׁ ֶשר יִ ַ
ׁש-לְך ָמ ַ
מֹותּהִּ :ב ִּתיֲ ,הֹלא ֲא ַב ֶּק ָ
אמר ָלּה ,נָ ֳע ִמי ֲח ָ
א וַ ּתֹ ֶ
רֹותיו; ִה ֵּנה-הּוא ,ז ֶֹרה
ב וְ ַע ָּתהֲ ,הֹלא ב ַֹעז מ ַֹד ְע ָּתנּוֲ ,א ׁ ֶשר ָהיִ יתֶ ,את-נַ ֲע ָ
ֹלתיִ ְך ָע ַליִ ְך וְ יָ ַר ְד ְּת
שע ִֹרים ַ -ה ָּליְ ָלה .ג וְ ָר ַח ְצ ְּת וָ ַס ְכ ְּת ,וְ ַש ְׂמ ְּת ִש ְׂמ ַ
ֶאתֹּ -ג ֶרן ַה ְּ ׂ
יהי ְב ׁ ָש ְכבֹו ,וְ יָ ַד ַע ְּת
ַאל-ת ָּו ְד ִעי ָל ִאיׁשַ ,עד ַּכֹּלתֹו ֶל ֱאכֹל וְ ִל ׁ ְשּתֹות .ד וִ ִ
ִּ
ַה ֹּג ֶרן;
ֹלתיו ,וְ ׁ ָש ָכ ְב ְּת; וְ הּוא יַ ִּגיד
ּובאת וְ גִ ִּלית ַמ ְר ְּג ָ
ב-שםָ ,
ת-ה ָּמקֹום ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַּכ ׁ ָ
ֶא ַ
אמ ִרי ֵא ַליֶ ,א ֱע ֶשׂה .ו
יהּ :כֹל ֲא ׁ ֶשרּ -תֹ ְ
אמרֵ ,א ֶל ָ
ָלְךֵ ,את ֲא ׁ ֶשר ַּת ֲע ִשׂין .ה וַ ּתֹ ֶ
יטב
אכל ּבֹ ַעז וַ ֵּי ׁ ְש ְּת ,וַ ִּי ַ
מֹותּה .ז וַ ֹּי ַ
ר-צ ַּו ָּתה ֲח ָ
וַ ֵּת ֶרדַ ,ה ֹּג ֶרן; וַ ַּת ַעׂשְּ ,ככֹל ֲא ׁ ֶש ִ
ֹלתיו וַ ִּת ׁ ְש ָּכב.
ִלּבֹו ,וַ ָּיבֹאִ ,ל ׁ ְש ַּכב ִּב ְק ֵצה ָה ֲע ֵר ָמה; וַ ָּתבֹא ַב ָּלט ,וַ ְּתגַ ל ַמ ְר ְּג ָ
ֹלתיו.
ח וַ יְ ִהי ַּב ֲח ִצי ַה ַּליְ ָלה ,וַ ֶּי ֱח ַרד ָה ִאיׁש וַ ִּי ָּל ֵפת; וְ ִה ֵּנה ִא ׁ ָּשהׁ ,שֹ ֶכ ֶבת ַמ ְר ְּג ָ
ל-א ָמ ְתָך,
אמרָ ,אנ ִֹכי רּות ֲא ָמ ֶתָךָּ ,ופ ַר ְש ָּׂת ְכנָ ֶפָך ַע ֲ
יָ-את; וַ ּתֹ ֶ
אמרִ ,מ ְּ
ט וַ ֹּי ֶ
ַאחרֹוןִ ,מן-
יט ְב ְּת ַח ְס ֵּדְך ָה ֲ
ַאת ַלה' ִּב ִּתי ֵה ַ
רּוכה ְּ
אמרְּ ,ב ָ
ָאתה .י וַ ֹּי ֶ
ִּכי ג ֵֹאל ָּ
ם-ע ׁ ִשיר .יא וְ ַע ָּתה,
ם-דל ,וְ ִא ָ
חּורים ִא ַּ
ַאח ֵרי ַה ַּב ִ
י-ל ֶכתֲ ,
ָה ִראׁשֹוןְ :ל ִב ְל ִּת ֶ
ל-ש ַער ַע ִּמי,
יֹוד ַע ָּכ ׁ ַ
ׂה-לְךִּ :כי ֵ
אמ ִריֶ ,א ֱע ֶש ָּ
ַאל-ת ְיר ִאיּ ,כֹל ֲא ׁ ֶשרּ -תֹ ְ
ִּ
ִּב ִּתי
ָאמנָ םִּ ,כי אם ג ֵֹאל ָאנ ִֹכי; וְ גַ ם יֵ ׁש ֹּג ֵאלָ ,קרֹוב
ָאת .יב וְ ַע ָּתה ִּכי ְ
ִּכי ֵא ׁ ֶשת ַחיִ ל ְּ
ָאלְך טֹוב יִ גְ ָאל ,וְ ִאםֹ-לא יַ ְח ּפֹץ
ִמ ֶּמ ִּני .יג ִלינִ י ַה ַּליְ ָלה ,וְ ָהיָ ה ַב ּבֹ ֶקר ִאם-יִ גְ ֵ
לֹותו,
ד-ה ּבֹ ֶקר .יד וַ ִּת ׁ ְש ַּכב ַמ ְר ְּג ָ
ַאל ִּתיְך ָאנ ִֹכיַ ,חי-ה'; ׁ ִש ְכ ִביַ ,ע ַ
ְלגָ ֳא ֵלְך ּוגְ ְ
אמרַ ,אל-יִ ָּו ַדעִּ ,כי-
ת-ר ֵעהּו; וַ ֹּי ֶ
ד-ה ּבֹ ֶקר ,וַ ָּת ָקםְּ ,ב ֶט ֶרם יַ ִּכיר ִאיׁש ֶא ֵ
ַע ַ
י-בּה
ר-ע ַליִ ְך וְ ֶא ֳחזִ ָ
אמרָ ,ה ִבי ַה ִּמ ְט ַּפ ַחת ֲא ׁ ֶש ָ
ָבָאה ָה ִא ׁ ָּשהַ ,ה ֹּג ֶרן .טו וַ ֹּי ֶ
יה ,וַ ָּיבֹא ָה ִעיר .טז וַ ָּתבֹואֶ ,אל-
ׁש-שע ִֹרים וַ ָּי ׁ ֶשת ָע ֶל ָ
אחז ָּבּה; וַ ָּי ָמד ׁ ֵש ְ ׂ
וַ ּתֹ ֶ
ׂה-לּהָ ,ה ִאיׁש.
ל-א ׁ ֶשר ָע ָש ָ
ד-לּה ֵאת ָּכ ֲ
יַ-את ִּב ִּתי; וַ ַּת ֶּג ָ
אמרִ ,מ ְּ
מֹותּה ,וַ ּתֹ ֶ
ֲח ָ
יקם
בֹואי ֵר ָ
ַאל-ת ִ
ָּ
ָאמר ֵא ַלי,
שע ִֹרים ָה ֵא ֶּלה נָ ַתן ִליִּ :כי ַ
ׁש-ה ְּ ׂ
אמרֵ ׁ ,ש ַ
יז וַ ּתֹ ֶ
אמרְ ׁ ,ש ִבי ִב ִּתיַ ,עד ֲא ׁ ֶשר ֵּת ְד ִעיןֵ ,איְך יִ ּפֹל ָּד ָברִּ :כי ֹלא
מֹותְך .יח וַ ּתֹ ֶ
ל-ח ֵ
ֶא ֲ
ם-כ ָּלה ַה ָּד ָבר ַהּיֹום.
י-א ִּ
יִ ׁ ְשקֹט ָה ִאיׁשִּ ,כ ִ

פרק ד
אמר
א ּוב ַֹעז ָע ָלה ַה ׁ ַּש ַער ,וַ ֵּי ׁ ֶשב ׁ ָשם ,וְ ִה ֵּנה ַה ֹּג ֵאל ע ֵֹבר ֲא ׁ ֶשר ִּד ֶּברּ -בֹ ַעז ,וַ ֹּי ֶ
ַאלמֹנִ י; וַ ָּי ַסר ,וַ ֵּי ׁ ֵשב .ב וַ ִּי ַּקח ֲע ָש ָׂרה ֲאנָ ׁ ִשיםִ ,מ ִּז ְקנֵ י
סּורה ׁ ְש ָבהּ -פֹה ְּפֹלנִ י ְ
ָ
אמרַ ,ל ֹּג ֵאלֶ ,ח ְל ַקת ַה ָּש ֶׂדהֲ ,א ׁ ֶשר
אמר ׁ ְשבּו-פֹה; וַ ֵּי ׁ ֵשבּו .ג וַ ֹּי ֶ
ָה ִעיר וַ ֹּי ֶ
ָאמ ְר ִּתי
ימ ֶלְךָ :מ ְכ ָרה נָ ֳע ִמיַ ,ה ׁ ָּש ָבה ִמ ְּש ֵׂדה מֹוָאב .ד וַ ֲאנִ י ַ
ָאחינּו ֶל ֱא ִל ֶ
ְל ִ
ם-תגְ ַאל ְּגָאל ,וְ ִאם-
ֶאגְ ֶלה ָאזְ נְ ָך ֵלאמֹרְ ,קנֵ ה נֶ גֶ ד ַה ֹּי ׁ ְש ִבים וְ נֶ גֶ ד זִ ְקנֵ י ַע ִּמי ִא ִּ
אמר,
ַאח ֶריָך; וַ ֹּי ֶ
זּול ְתָך ִלגְ אֹול וְ ָאנ ִֹכי ֲ
ֹלא יִ גְ ַאל ַה ִּג ָידה ִּלי וְ ֵא ְד ָעה ִּכי ֵאין ָ
ּומ ֵאת רּות
נֹותָך ַה ָּש ֶׂדה ִמ ַּיד נָ ֳע ִמי; ֵ
יֹום-ק ְ
ְ
אמר ּבֹ ַעזְּ ,ב
ָאנ ִֹכי ֶאגְ ָאל .ה וַ ֹּי ֶ
אמר
ם-ה ֵּמתַ ,על-נַ ֲח ָלתֹו .ו וַ ֹּי ֶ
ית ְל ָה ִקים ׁ ֵש ַ
ת-ה ֵּמתָ ,קנִ ָ
ּמֹוא ִב ָּיה ֵא ׁ ֶש ַ
ַה ֲ
ַאתה ֶאת-
ַאל-לָך ָּ
ְ
ןַ-אש ִחיתֶ ,את-נַ ֲח ָל ִתי; ְּג
אּוכל ִלגְ ָאל ִלי ֶּפ ׁ ְ
ַה ֹּג ֵאלֹ ,לא ַ
ל-ה ְּג ֻא ָּלה וְ ַעל-
ֹלא-אּוכל ִלגְ אֹל .ז וְ זֹאת ְל ָפנִ ים ְּביִ ְש ָׂר ֵאל ַע ַ
ַ
ְּג ֻא ָּל ִתיִּ ,כי
עּודה,
ל-ד ָברָ ׁ ,ש ַלף ִאיׁש נַ ֲעלֹו ,וְ נָ ַתן ְל ֵר ֵעהּו; וְ זֹאת ַה ְּת ָ
מּורהְ ,ל ַק ֵּים ָּכ ָּ
ַה ְּת ָ
אמר ּבֹ ַעז
ה-לְך; וַ ִּי ׁ ְשֹלף ,נַ ֲעלֹו .ט וַ ֹּי ֶ
אמר ַה ֹּג ֵאל ְלב ַֹעזְ ,קנֵ ָ
ְּביִ ְש ָׂר ֵאל .ח וַ ֹּי ֶ
ימ ֶלְך,
ל-א ׁ ֶשר ֶל ֱא ִל ֶ
ת-כ ֲ
יתי ֶא ָּ
ַאתם ַהּיֹוםִּ ,כי ָקנִ ִ
ל-ה ָעםֵ ,ע ִדים ֶּ
ַל ְּז ֵקנִ ים וְ ָכ ָ
ּומ ְחלֹון ִמ ַּיד ,נָ ֳע ִמי .י וְ גַ ם ֶאת-רּות ַה ּמֹ ֲא ִב ָּיה ֵא ׁ ֶשת
ל-א ׁ ֶשר ְל ִכ ְליֹון ַ
וְ ֵאת ָּכ ֲ
ם-ה ֵּמת ַעל-נַ ֲח ָלתֹו ,וְ ֹלא-יִ ָּכ ֵרת
יתי ִלי ְל ִא ׁ ָּשהְ ,ל ָה ִקים ׁ ֵש ַ
ַמ ְחלֹון ָקנִ ִ
אמרּו
ַאתםַ ,הּיֹום .יא וַ ֹּי ְ
ּומ ׁ ַּש ַער ְמקֹומֹוֵ :ע ִדים ֶּ
ם-ה ֵּמת ֵמ ִעם ֶא ָחיוִ ,
ׁ ֵש ַ
ת-ה ִא ׁ ָּשה ַה ָּבָאה ֶאל-
ר-ב ׁ ַּש ַער ,וְ ַה ְּז ֵקנִ ים ֵע ִדים; יִ ֵּתן ה' ֶא ָ
ל-ה ָעם ֲא ׁ ֶש ַּ
ָּכ ָ
ׂה-חיִ ל
ת-בית יִ ְש ָׂר ֵאל ,וַ ֲע ֵש ַ
יהם ֶא ֵּ
יתָךְּ ,כ ָר ֵחל ְּוכ ֵלָאה ֲא ׁ ֶשר ָּבנּו ׁ ְש ֵּת ֶ
ֵּב ֶ
ּוק ָר ׁ ֵ
ְּב ֶא ְפ ָר ָתהְ ,
יתָך ְּכ ֵבית ֶּפ ֶרץֲ ,א ׁ ֶשר-יָ ְל ָדה
יהי ֵב ְ
א-שם ְּב ֵבית ָל ֶחם .יב וִ ִ
ן-ה ַּנ ֲע ָרהַ ,ה ֹּזאת .יג וַ ִּי ַּקח ּבֹ ַעז
ן-ה ֶּז ַרעֲ ,א ׁ ֶשר יִ ֵּתן ה' ְלָךִ ,מ ַ
יהּודה ִמ ַ
ָת ָמר ִל ָ
יה; וַ ִּי ֵּתן ה' ָלּה ֵה ָריֹון ,וַ ֵּת ֶלד ֵּבן .יד
ֶאת-רּות וַ ְּת ִהי-לֹו ְל ִא ׁ ָּשה ,וַ ָּיבֹא ֵא ֶל ָ
אמ ְרנָ ה ַה ָּנ ׁ ִשיםֶ ,אל-נָ ֳע ִמיָּ ,ברּוְך ה'ֲ ,א ׁ ֶשר ֹלא ִה ׁ ְש ִּבית ָלְך ֹּג ֵאל ַהּיֹום;
וַ ּתֹ ַ
ׂיב ֵתְך:
ת-ש ָ
וְ יִ ָּק ֵרא ׁ ְשמֹוְּ ,ביִ ְש ָׂר ֵאל .טו וְ ָהיָ ה ָלְך ְל ֵמ ׁ ִשיב נֶ ֶפׁשְּ ,ול ַכ ְל ֵּכל ֶא ֵ
טֹובה ָלְךִ ,מ ׁ ִּש ְב ָעה ָּבנִ ים .טז
ר-היא ָ
ר-א ֵה ַב ֶתְך ,יְ ָל ַדּתּוֲ ,א ׁ ֶש ִ
ִּכי ַכ ָּל ֵתְך ֲא ׁ ֶש ֲ
יקּה ,וַ ְּת ִהי-לֹו ְלא ֶֹמנֶ ת .יז וַ ִּת ְק ֶראנָ ה
ת-ה ֶּי ֶלד וַ ְּת ׁ ִש ֵתהּו ְב ֵח ָ
וַ ִּת ַּקח נָ ֳע ִמי ֶא ַ
עֹובד ,הּוא ֲא ִבי-
ד-בן ְלנָ ֳע ִמי; וַ ִּת ְק ֶראנָ ה ׁ ְשמֹו ֵ
לֹו ַה ׁ ְּש ֵכנֹות ׁ ֵשם ֵלאמֹר ,י ַֻּל ֵּ
ת-ח ְצרֹון .יט וְ ֶח ְצרֹון
הֹוליד ֶא ֶ
ּתֹולדֹות ָּפ ֶרץֶּ ,פ ֶרץ ִ
יִ ׁ ַשי ֲא ִבי ָדוִ ד .יח וְ ֵא ֶּלה ְ
הֹוליד ֶאת-נַ ְחׁשֹון,
ת-ע ִּמינָ ָדב .כ וְ ַע ִּמינָ ָדב ִ
הֹוליד ֶא ַ
ת-רם ,וְ ָרם ִ
הֹוליד ֶא ָ
ִ
הֹוליד ֶאת-
הֹוליד ֶאתּ -בֹ ַעזּ ,וב ַֹעז ִ
ת-ש ְׂל ָמה .כא וְ ַש ְׂלמֹון ִ
הֹוליד ֶא ַ
וְ נַ ְחׁשֹון ִ
ת-דוִ ד.
הֹוליד ֶא ָּ
הֹוליד ֶאת-יִ ׁ ָשי ,וְ יִ ׁ ַשי ִ
עֹובד .כב וְ ע ֵֹבד ִ
ֵ
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מחזקים את הזהות היהודית
על התוכנית
תכנית יחד  -מבית רשת אור תורה סטון מסייעת למתנסים ולמרכזים
קהילתיים ברחבי הארץ לפתח את תחום הזהות היהודית  -ישראלית -
ציונית בקהילה .בכח אדם ,ידע ,משאבים ,ליווי והשתלמויות.
החברה למתנ"סים של משרד החינוך היא שותפה מרכזית של התכנית.

פנימה היא תנועה חברתית רחבה
משתפת,
לגבש זהות
המבקשת
ישראליתרחבה
תנועה חברתית
פנימה היא
היום
סדר
לשינוי
תשתית
המהווה
המבקשת לגבש זהות ישראלית משתפת,
מופת.
היום
לחברתסדר
ישראללשינוי
ולהפיכתתשתית
המהווה
ולהפיכת ישראל לחברת מופת.
פנימה מפגישה בין ישראלים רבים לשיח עמוק
לסוגיות
ישימים
פתרונות
פנימה ומציעה
לשיח עמוק
רבים
ישראלים
מפגישה בין
הישראלית.
החברה
את
הקורעות
ומציעה פתרונות ישימים לסוגיות
הקורעות את החברה הישראלית.

חזון
.1
.2
.3

חיזוק הזהות היהודית-ישראלית-ציונית.
יצירת דיאלוג ואיחוי שסעים בחברה הישראלית דרך הזהות היהודית
כמכנה משותף.
פיתוח קהילתיות סביב המתנ"ס/מרכז קהילתי

פעילות

מעגל השנה  -חגי ישראל בהם הרכזים מארגנים פעילויות קהילתיות לפני
או במהלך כל חג ,בהם הציבור חווה ולומד את ערכי החג.

בין מקימיה:
שלמה דברת ,שי פירון ,בני גנץ ,עדי אלטושלר ,שרה רוזנפלד,
בין מקימיה:
שמעון לנקרי ,חילי טרופר ,הרב בצלאל כהן ,פאתן זינאטי ,ועוד
שלמה דברת ,שי פירון ,בני גנץ ,עדי אלטושלר ,שרה רוזנפלד,
שמעון לנקרי ,חילי טרופר ,הרב בצלאל כהן ,פאתן זינאטי ,ועוד

מעגל החיים  -יצירת מסגרות לימוד של סדרות מפגשים סביב מעגל
החיים כגון בר/בת מצוה ,זוגיות ,חינוך ילדים ,תנ"ך ,פרשת שבוע ,פילוסופיה
יהודית ,סיורים בעקבות התנ"ך ,קבלות שבת ועוד.

מוזמנים ליצור איתנו קשר02-5880910 :
www.yachadzehut.org.il

02-5880908

yachad@ots.org.il
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