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 תשע"ט אייר                                    בס"ד 

 

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

  עז ורות בשדהמפגש בין בול

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

 

 :רות ב ב .1
ֹּא ֶדה ֶמר רּוַות א ַהשָּ ה נָּ ֳעִמי ֵאְלכָּ ה ת ַהּמֹוֲאִביָּה ֶאל נָּ ַוֲאַלֳקטָּ

א ֵחן בְ  יוַבִשֳבִלים ַאַחר ֲאֶשר ֶאְמצָּ   ֵעינָּ
  :רות ב ג .2
 . "ותלך ותבוא ותלקט בשדה"
 :י רות ב ג"רש .3

עד שלא הלכה, -) לא אזלת אתתמצינו במדרש רות עד 
אלא שהיתה  ?תבא ואחר ותלקטשהוא אומר ו באה(,

לכה ובאה ודם שנכנסה לשדה והקהדרכים מסמנת 
תטעה שות סימנים וציונים שלא י לער כדוחזרה לעי

 .בשבילין ותדע לשוב
  :רות ב' ג .4
ֶדה ְלבַֹּעז אֲ הָּ ֶחְלַקת הַ ַוִיֶקר ִמְקֶר " ֶשר ִמִּמְשַפַחת שָּ

 "ֱאִליֶמֶלְך
 :ז-רות ב ה .5

ֹּאֶמר ב ַעל ַוי ַעז ְלַנֲערֹו ַהִנצָּ ֹּאתְצִרים ְלִמי ַהַנֲערָּ ַהּקֹו בֹּ  .ה ַהז
ֹּאַמר  ב ַעלצָּ ַוַיַען ַהַנַער ַהנִ  ה ַהּקֹוְצִרים ַוי ֹוֲאִביָּה ִהיא מַנֲערָּ

ה ִעם בָּ ב ַהשָּ ֳעִמי ִמְשֵדה מֹואָּ ה .נָּ ֹּאֶמר ֲאַלֳקטָּ א  ַות נָּ
ַסְפִתי בָּ  ִרים ַאֲחֵרי ַהּקֹוְצִריםְואָּ בֹוא וַ  ֳעמָּ ז ַותָּ ַתֲעמֹוד ֵמאָּ

ה ֶזה ִש  ֶקר ְוַעדַהבֹּ  טַעתָּ ּה ַהַבִית ְמעָּ  .ְבתָּ
  :יגלרצד"ר יעל  .6

מוקדם באותו הבוקר הראשון רות הצליחה למצוא את 
שייתכן כי היא תיחסם  דרכה לשדות, מודעת לכך

יים. זוהי אכן מאזור שבאופן מסורתי נועד לענותגורש 
שה דרכה החוויה הראשונה אותה היא חווה, בעודה עו

ד יוצאת, מיישות משדה אחד למשנהו, נכנסת ובנח
עיר. ם העוינות של אנשי המלווה, כנראה, בתגובותיה

של הנמצאים  תםכשהיא מגיעה לשדהו של בעז, גיש
מהססים  , העובדיםשונה בהרבה. עם זאת שם אינה

מיוחד ביחס גרש אותה, ביודעם שמעסיקם דקדקן בל
בשדותיו. זה לא אומר שהם  םלמצוות הקשורות לעניי

, הם דחו את זאת מקוםהתירו לה לעבוד בשדה. ב
מנת -עלהצידה אותה והזיזו  תשובתם לבקשתה,

מסביר את  הזדבר שתחכה להגעתו של הבעלים לשדה. 
ו מכיוון שלא הניחרות. היא עמדה, ור עמידתה של תיא

בעז  "בדרך המקרה" .לה ללקט עד שתקבל אישור מבעז
יד מבחין באישה גיע לשדה זמן לא רב לאחר מכן, וממ

עומדת בצד בשמש הקופחת, מחכה לראות הצעירה, ש
שאלתו של בעז בנוגע לזהותה של  .אם יותר לה ללקטה

צב, המנסה ישהו של הנרות נענית בהסברו המתגונן מ
לקט בשדה. הסבר החלטתו לא לתת לרות ללהצדיק את 

זה עשוי לרמוז על כך שהיה טון של כעס בשאלתו של 
צב יבעז, דבר שניכר גם בחוסר תגובתו לניסיונות הנ

  .להסביר את מעשיו
 :ט-רות ב ח .7

ֹּא ִכי ִללְ לְ ֵת  ִתי ַאלַמַעְת בִ ֲהלֹוא שָּ  ֶדה ַאֵחר ְוַגם ל קֹּט ְבשָּ
ִקין ִעם י ַתֲעבּוִרי ִמֶזה ְוכֹּה ִתְדבָּ ֶדה ֲאֶשר .ַנֲערֹּתָּ  ֵעיַנִיְך ַבשָּ

ַלְכְת ַאֲחֵריֶהן ֲהלֹוא ִצִּויִתי ֶאת ִרים ְלִבְלִתי  ִיְקצֹּרּון ְוהָּ ַהְנעָּ
ַלְכְת ֶאל ִמת ְוהָּ ְגֵעְך ְוצָּ ִתית ֵמאֲ כֵ הַ  נָּ ֲאבּון ֶשר ִיְש ִלים ְושָּ

ִרים   .ַהְנעָּ
 :רות ב י .8

ֹּאמֶ  ה ַות ְרצָּ ֶניהָּ ַוִתְשַתחּו אָּ אִתי ַוִתפֹּל ַעל־פָּ צָּ יו ַמּדּוַע מָּ ר ֵאלָּ
ְכִריָּהֵחן ְבֵעיֶניָך ְלהַ  ִכי נָּ נֹּ  .ִכיֵרִני ְואָּ

 :יב-ב יא רות .9
ּה ֻהֵגד ֻהַגד ִלי כֹּל ֲאֶשר עָּ  ֹּאֶמר לָּ ַעז ַוי ִשית ֶאת ַוַיַען בֹּ

ִביְך ְוִאֵּמְך ְוֶאֶרץ ֲחמֹוֵתְך ַאֲחֵרי מֹות ִאיֵשְך ַוַתַעְזִבי  אָּ
ַדַעְת ְתמֹול ִשְלשֹום.  מֹוַלְדֵתְך ַוֵתְלִכי ֶאל ַעם ֲאֶשר ֹּא יָּ ל

ֳעֵלְך ּוְתִה  ה ֵמִעם ה' אֱ ְיַשֵלם ה' פָּ ֹלֵהי -י ַמְשֻכְרֵתְך ְשֵלמָּ
את ַלחֲ  ֵאל ֲאֶשר בָּ יו.ִיְשרָּ פָּ   סֹות ַתַחת ְכנָּ

 :רות רבה ה ג .10
ם הוגד לי ויען בעז ויאמר לה הגד הוגד לי שני פעמי

  בבית, הוגד לי בשדה.
 :ב“שבת קיג עגמרא  .11

 תדבקין עם נערותי וכי דרכו של בעז לדבק עם הנשים?
ה לחמותה לעזר: כיון דחזא "ותשק ערפאמר רבי א -

 וקי בה.ורות דבקה בה", אמר שרי לאידב
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 :רות ב יד .12
אֹּכֶ  ה בַֹּעז ְלֵעת הָּ ֹּאֶמר לָּ ַכְלְת ִמן ַהֶלֶחם ַוי ל גִֹּשי ֲהֹלם ְואָּ

ט לָּ  ַבְלְת ִפֵתְך ַבחֶֹּמץ ַוֵתֶשב ִמַצד ַהּקֹוְצִרים ַוִיְצבָּ ִלי ְוטָּ ּה קָּ
ֹּאַכל ַוִתְשבַ    ע ַותַֹּתר.ַות

 :רות ב יח .13
ה ַותֹוֵצא וַ  ּה ֵאת ֲאֶשר ִלֵּקטָּ ִעיר ַוֵתֶרא ֲחמֹותָּ בֹוא הָּ א ַותָּ ִתשָּ

ּה ְבעָּ ה ִמשָּ ּה ֵאת ֲאֶשר הֹוִתרָּ   ַוִתֶתן לָּ
 :ות רבה ה ור .14

ו. אמר רבי קליל זעיר בשתי אצבעותי –ויצבט לה קלי 
יצחק את שמע מינה תרתי או ברכה שרת באצבעותיו 

ל אותו צדיק או ברכה שרת במעיה של אותה צדקת, ש
ם ממה דכתיב "ותאכל ותשבע ותותר", נראין הדברי

 .שהברכה שרת במעיה של אותה צדקת
א"ר יצחק בר מריון בא הכתוב ללמדך שאם אדם עושה 
מצוה יעשנה בלבב שלם שאלו היה ראובן יודע 

ראובן ויצילהו מידם" שהקב"ה מכתיב עליו "וישמע 
, בכתפו היה מוליכו אצל אביו. ואילו היה ת לז()בראשי

יודע אהרן שהקב"ה מכתיב עליו "הנה הוא יוצא 
, בתופים ובמחולות היה יוצא )שמות ד(ראתך" לק

לקראתו. ואלו היה יודע בעז שהקב"ה מכתיב עליו 
"ויצבט לה קלי ותאכל ותשבע ותותר", עגלות מפוטמות 

 ה.היה מאכיל
  ציגלריעל ד"ר  .15

היתה כה ת של החברה בתקופת השופטים ההידרדרו
לא יכול להשלים את  ורה, שאף אדם מבפניםחמ

אפילו לא בעז הצדיק. רק אדם שלא מעורב  –תיקונה 
במורכבויות ובכעסים יכול להתעלות מעל למריבות 

האומה. המדרש מציע כי רות היא  ולאחות את קרעי
האחראית למזונה של נעמי, היא מספקת את הפתרון 

לנעמי, כיותה של נעמי. רות גם מגשרת בין בעז להמש
מנת להציל -לספק מזון באופן עקיף על ומאפשרת לבעז

את נעמי. בעשותה כך, רות מתחילה לתקן את המצב, 
את  דבר המוביל בסופו של דבר למלוכה, שנועדה לרפא

 החברה השסועה.
 


