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 תשע"ט אייר                                    בס"ד 

 

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

  פרק בדמותו של בועז ת הצג

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

 

 :רות ב א .1
ֱאִליֶמֶלְך  ּוְלָנֳעִמי מֹוַדע ְלִאיָשּה ִאיש ִגּבֹור ַחִיל ִמִמְשַפַחת

 ּוְשמֹו ּבַֹּעז
 :רות זוטא ב א .2

 ולנעמי מודע לאישה, היה אוהבו של בעלה ובן דודו
 :רש"י, רות ב א .3

ימלך היה אמרו רבותינו ז"ל בן אחיו של אל קרוב -מודע 
אלימלך ושלמון אבי בועז ופלוני אלמוני הגואל ואבי 

 נעמי כולם בני נחשון בן עמינדב היו
 :ברי הימים א ה כדד .4

ַחִיל ַאְנֵשי י ֵר ְוֵאֶלה ָראֵשי ֵבית ֲאבֹוָתם... ֲאָנִשים ִגּבֹו
 .  ֵשמֹות ָראִשים ְלֵבית ֲאבֹוָתם

 :מלבי"ם רות ב א .5
)שמות והוא בעצמו היה איש גבור חיל שכבר בארתי 

ששם אנשי חיל כולל כל המדות הטובות  י"ח כ"ה(
  ת הבצעובכללם הנדיבות ושנא

 :ח כא"רמב"ן שמות י .6
אנשים ראויים להנהיג עם גדול, כי  -וטעם אנשי חיל 

כל קבוץ ואוסף יקרא חיל, ואיננו ביוצאי צבא המלחמה 
. והנה יקרא איש חיל במשפטים, החכם הזריז ..בדבל

ובמלחמה. הגבור הזריז היודע מערכות והישר. 
 )משלי לא י(המלחמה, ותקרא גם כן האשה אשת חיל 

 הביתבהיותה זריזה ויודעת בהנהגת 
 :דברי הימים א ח מ .7

ְרֵכי ֶקֶשת ּוַמְרִּבים ַוִיְהיּו ְבֵני אּוָלם ֲאָנִשים ִגּבֹּ  ֵרי ַחִיל דֹּ
 .ןְנָיִמ י בִ ים ָכל ֵאֶלה ִמְּבנֵ י ָבִנים ֵמָאה ַוֲחִמִש ָּבִנים ּוְבנֵ 

 :ות ב דר .8
ֹּאֶמר ַלּקֹוְצִרים ה' ִעָמֶכם ְוִהֵנה בַֹּעז ָּבא ִמֵּבית ֶלֶחם  ַוי

 ֹּ   אְמרּו לֹו ְיָבֶרְכָך ה'.ַוי
 :ד-רות ב ג .9

ְצִרים ַויִ  ְתַלֵּקט ַּבָשֶדהֵתֶלְך ַוָתבֹוא וַ  ֶקר ִמְקֶרָה ַאֲחֵרי ַהּקֹּ
ז ִליֶמֶלְך. ְוִהֵנה בֹּעַ ֶחְלַקת ַהָשֶדה ְלבַֹּעז ֲאֶשר ִמִמְשַפַחת אֱ 

  ָּבא ִמֵּבית ֶלֶחם.

 :ברים כד יטד .10
ֹּא ָתשּוב ֶדָך ְוָשַכְחָת עֶֹּמר ּבַ ִכי ִתְקצֹּר ְקִציְרָך ְבשָ  ָשֶדה ל

-אֱ ְלַקְחתֹו ַלֵגר ַלָיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ִיְהֶיה ְלַמַען ְיָבֶרְכָך ה' 
 . ֹלֶהיָך ְּבכֹּל ַמֲעֵשה ָיֶדיָך

 :ז-רות ב ה .11
ַעז ְלַנֲערֹו ַהִנָצב ַעל ַהּקֹוְצִרים ְלִמי הַ  ֹּאֶמר ּבֹּ ֹּאת. ַוי ַנֲעָרה ַהז

ֹּאַמר ַנֲעָרה מֹוֲאִבָיה ִהיא  ַהַנַער ַוַיַען ַהִנָצב ַעל ַהּקֹוְצִרים ַוי
ֹּאֶמר ֲאַלֳקָטה ָנא ַהָשָבה ִעם־ָנֳעִמי ִמְשֵדה מֹו ָאב. ַות

ַהּקֹוְצִרים ַוָתבֹוא ַוַתֲעמֹוד ֵמָאז  ְוָאַסְפִתי ָבֳעָמִרים ַאֲחֵרי
 ה ֶזה ִשְבָתּה ַהַּבִית ְמָעט.ַהּבֶֹּקר ְוַעד־ַעָת 

 :אבן עזרא רות ב ה .12
חשב שהיא אשת איש. אולי שאל  –למי הנערה הזאת 

שה כלבוש ארצה, גם הצורות את הנער כי ראה לבו
 . משתנות בעבור האויר.

 :רש"י רות ב ה .13
וכי דרכו של בועז לשאול בנשים  –ה הזאת למי הנער

לים לקטה אלא דברי צניעות וחכמה ראה בה שתי שב
והיתה מלקטת עומדות מעומד שלשה אינה לקטה 

 ושוכבות מיושב כדי שלא תשחה
 :רות ב י .14

ֹּאֶמר ֵאָליו ַמדּוַע ָמָצאִתי  ַוִתפֹּל ַעל ָפֶניָה ַוִתְשַתחּו ָאְרָצה ַות
ִכי ָנְכִרָיה. ְלַהִכיֵרִניֵחן ְּבֵעיֶניָך     ְוָאנֹּ

 :תרגום רות ב י .15
עינך לאשתמודעותני ואנא מה דין אשכחית רחמין ב

מעמא נוכראה מבתנהון דמואב ומעמא דלא אידכי 
למה מצאתי חן בעיניך להכירני -למיעל בכנשתא דה' )

ב, ומהעם שאינו טהור לבוא אונוכרי, מבנות מ ואני מעם
 .  בקהל ה'(.

 :רות ב יט .16
ֹּאֶמר ָלּה ֲחמֹוָתּה ֵאיפֹּה ִלַּקְטְת ַהיֹום ְוָאָנה ָעִשית ְיִה  י ַות

 ָּברּוְך. ַמִכיֵרְך
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 :רות רבה ד ד .17
והנה בועז בא מבית לחם ]ויאמר לקוצרים י"י עמכם 
ויאמרו לו יברכך י"י[. ר' תנחומא ]בשם ר' אבין, ר' 

ונא בשם ר' יהודה בר' סימון, ור' שמואל בר נחמן ח
בשם ר' יונתן, ורבנין בשם ר' יהושע בן לוי[ אמרי: 

, והסכים עמהן בית טןה דברים גזרו בית דין שלמשלש
דין שלמעלה. ואלו הן: שאלת שלום בשם... ועמד בעז 
ובית דינו והסכים שאלת שלום בשם, שנאמר, והנה בעז 

  קוצרים י"י עמכם.בא מבית לחם, ויאמר ל
 : ציגלריעל ד"ר  .18

תמונתו של בעז המצטיירת מההיכרות שעורכת לנו עמו 
מונה של מבטיחה. רות ב א מעלה תמגילת רות היא אכן 

רוב משפחה אדם בעל כוח וכבוד, שמוצג קודם כל כק
פעולותיו כמו כן לה של נעמי. של אלימלך, בע

דאגתו של בעז פרק, מראות על בעז ב הראשונות של
התייחסותו לה' . למילוי קפדני של ההלכה היהודית

רה היטב את דאגתו לכך שהקוצרים יקפידו על מבהי
אשה זרה שלו להמכבד היחס  גםההלכה בשדותיו, 

ה, , והערכה שהוא מביא לפועלקט בשדותיושבאה לל
בעז יפעל לגאולתה של משפחת נעמי יוצרים תקוה ש

 מגורל ההכחדה המתקרב. 
 


