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אייר תשע"ט

בס"ד
השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל
למפגש בין בועז ורות בשדה
למגילת רות (על פי שיעורים של ד"ר יעל ציגלר)
 .1רות ב ב:
וַת ֹּאמֶ ר רּות הַ ּמֹואֲ בִ יָּה ֶאל ָּנע ֳִמי ֵא ְלכָּה נָּא הַ שָּ דֶ ה וַאֲ לַ קֳ טָּ ה
בַ ִשבֳלִים ַאחַ ר אֲ שֶ ר ֶא ְמצָּ א חֵ ן בְ עֵ ינָּיו
 .2רות ב ג:
"ותלך ותבוא ותלקט בשדה".
 .3רש"י רות ב ג:
מצינו במדרש רות עד לא אזלת אתת (-עד שלא הלכה,
באה) ,שהוא אומר ותבא ואחר ותלקט? אלא שהיתה
מסמנת הדרכים קודם שנכנסה לשדה והלכה ובאה
וחזרה לעיר כדי לעשות סימנים וציונים שלא תטעה
בשבילין ותדע לשוב.
 .4רות ב' ג:
וַיִקר ִמ ְק ֶרהָּ חֶ ל ְַקת הַ ָּשדֶ ה ְלבֹּעַ ז אֲ שֶ ר ִמ ִּמ ְשפַחַ ת
" ֶ
אֱ לִימֶ לְֶך"
 .5רות ב ה-ז:
וַי ֹּאמֶ ר בֹּעַ ז ְל ַנעֲרֹו הַ נִצָּ ב עַ ל הַ ּקֹוצְ ִרים ל ְִמי הַ ַנע ֲָּרה הַ ז ֹּאת.
וַ יַעַ ן הַ נַעַ ר הַ ִנצָּ ב עַ ל הַ ּקֹוצְ ִרים וַי ֹּאמַ ר ַנע ֲָּרה מֹואֲ בִ יָּה ִהיא
מֹואב .וַת ֹּאמֶ ר אֲ לַקֳ ָּטה נָּא
ָּ
הַ שָּ בָּ ה עִ ם ָּנע ֳִמי ִמ ְשדֵ ה
וְ ָּאסַ פְ ִתי בָּ עֳמָּ ִרים ַאחֲ ֵרי ַהּקֹוצְ ִרים ו ַָּתבֹוא ַו ַתעֲמֹוד מֵ ָּאז
הַ ֹּב ֶקר וְ עַ ד עַ ָּתה זֶה ִשבְ ָּתּה ַהבַ יִת ְמעָּ ט.
 .6ד"ר יעל ציגלר:
מוקדם באותו הבוקר הראשון רות הצליחה למצוא את
דרכה לשדות ,מודעת לכך שייתכן כי היא תיחסם
ותגורש מאזור שבאופן מסורתי נועד לעניים .זוהי אכן
החוויה הראשונה אותה היא חווה ,בעודה עושה דרכה
בנחישות משדה אחד למשנהו ,נכנסת ומיד יוצאת,
מלווה ,כנראה ,בתגובותיהם העוינות של אנשי העיר.
כשהיא מגיעה לשדהו של בעז ,גישתם של הנמצאים
שם אינה שונה בהרבה .עם זאת ,העובדים מהססים
לגרש אותה ,ביודעם שמעסיקם דקדקן במיוחד ביחס
למצוות הקשורות לעניים בשדותיו .זה לא אומר שהם
התירו לה לעבוד בשדה .במקום זאת ,הם דחו את
תשובתם לבקשתה ,והזיזו אותה הצידה על-מנת

שתחכה להגעתו של הבעלים לשדה .דבר זה מסביר את
תיאור עמידתה של רות .היא עמדה ,מכיוון שלא הניחו
לה ללקט עד שתקבל אישור מבעז" .בדרך המקרה" בעז
מגיע לשדה זמן לא רב לאחר מכן ,ומיד מבחין באישה
הצעירה ,שעומדת בצד בשמש הקופחת ,מחכה לראות
האם יותר לה ללקט .שאלתו של בעז בנוגע לזהותה של
רות נענית בהסברו המתגונן משהו של הניצב ,המנסה
להצדיק את החלטתו לא לתת לרות ללקט בשדה .הסבר
זה עשוי לרמוז על כך שהיה טון של כעס בשאלתו של
בעז ,דבר שניכר גם בחוסר תגובתו לניסיונות הניצב
להסביר את מעשיו.
 .7רות ב ח-ט:
הֲ לֹוא שָּ ַמעַ ְת ִב ִתי ַאל ֵת ְלכִ י ִל ְלקֹּט ְב ָּש ֶדה ַא ֵחר וְ גַם ל ֹּא
ֲבּורי ִמזֶה וְ כֹּה ִת ְדבָּ ִקין עִ ם ַנ ֲער ָֹּּתי .עֵ ינַיְִך בַ ָּש ֶדה אֲ שֶ ר
ַתע ִ
לְבלְ ִתי
יתי ֶאת ַהנְעָּ ִרים ִ
יהן הֲ לֹוא ִצּוִ ִ
י ְִקצֹּרּון וְ ָּהלַכְ ְת ַאחֲ ֵר ֶ
נָּגְ עֵ ְך וְ צָּ ִמת וְ ָּהלַכְ ְת ֶאל ַהכֵ לִים וְ ָּש ִתית ֵמאֲ ֶשר יִ ְשאֲ בּון
הַ נְעָּ ִרים.
 .8רות ב י:
אתי
ֹּאמר ֵאלָּ יו ַמּדּועַ ָּמצָּ ִ
ֶיה ו ִַת ְש ַתחּו ָּא ְרצָּ ה וַת ֶ
ו ִַתפֹּל עַ ל־ ָּפנ ָּ
ירנִי וְ ָּאנֹּכִ י נָּכְ ִריָּה.
חֵ ן בְ עֵ ינֶיָך ל ְַהכִ ֵ
רות ב יא-יב:
.9
ֹּאמר לָּּה הֻ גֵד הֻ גַד לִי כֹּל אֲ ֶשר עָּ ִשית ֶאת
ַויַעַ ן בֹּעַ ז וַי ֶ
ישְך ו ַַתעַ זְ ִבי ָּא ִביְך וְ ִא ֵּמְך וְ ֶא ֶרץ
מֹותְך ַאחֲ ֵרי מֹות ִא ֵ
חֲ ֵ
מֹול ְַד ֵתְך ו ֵַתלְכִ י ֶאל עַ ם אֲ ֶשר ל ֹּא י ַָּדעַ ְת ְתמֹול ִשלְשֹום.
ּות ִהי ַמ ְשכ ְֻר ֵתְך ְשל ֵָּמה ֵמעִ ם ה' אֱ ֹ-להֵ י
יְשַ לֵם ה' ָּפ ֳעלְֵך ְ
ִש ָּר ֵאל אֲ ֶשר בָּ את לַחֲ סֹות ַת ַחת כְ ָּנפָּיו.
י ְ
 .10רות רבה ה ג:
ויען בעז ויאמר לה הגד הוגד לי שני פעמים הוגד לי
בבית ,הוגד לי בשדה.
 .11גמרא שבת קיג ע“ב:
תדבקין עם נערותי וכי דרכו של בעז לדבק עם הנשים?
 אמר רבי אלעזר :כיון דחזא "ותשק ערפה לחמותהורות דבקה בה" ,אמר שרי לאידבוקי בה.
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 .12רות ב יד:
א ֶכל ג ִֹּשי הֲ ֹלם וְ ָּא ַכ ְל ְת ִמן הַ לֶ חֶ ם
וַי ֹּאמֶ ר לָּ ה בֹּעַ ז לְעֵ ת ָּה ֹּ
וַת ֶשב ִמצַ ד הַ ּקֹוצְ ִרים וַיִ צְ בָּ ט ָּלּה ָּק ִלי
לְת פִ ֵתְך בַ חֹּמֶ ץ ֵ
וְ טָּ בַ ְ
וַת ְשבַ ע ַות ַֹּתר.
וַת ֹּאכַל ִ
 .13רות ב יח:
מֹותּה ֵאת אֲ שֶ ר ל ִֵּקטָּ ה וַתֹוצֵ א
וַתבֹוא ָּהעִ יר ו ֵַת ֶרא חֲ ָּ
וַ ִתשָּ א ָּ
הֹות ָּרה ִמשָּ בְ עָּ ּה
וַת ֶתן לָּּה ֵאת אֲ שֶ ר ִ
ִ
 .14רות רבה ה ו:
ויצבט לה קלי – קליל זעיר בשתי אצבעותיו .אמר רבי
יצחק את שמע מינה תרתי או ברכה שרת באצבעותיו
של אותו צדיק או ברכה שרת במעיה של אותה צדקת,
ממה דכתיב "ותאכל ותשבע ותותר" ,נראין הדברים
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
שהקב"ה מכתיב עליו "וישמע ראובן ויצילהו מידם"
(בראשית לז) ,בכתפו היה מוליכו אצל אביו .ואילו היה
יודע אהרן שהקב"ה מכתיב עליו "הנה הוא יוצא
לקראתך" (שמות ד) ,בתופים ובמחולות היה יוצא
לקראתו .ואלו היה יודע בעז שהקב"ה מכתיב עליו
"ויצבט לה קלי ותאכל ותשבע ותותר" ,עגלות מפוטמות
היה מאכילה.
 .15ד"ר יעל ציגלר
ההידרדרות של החברה בתקופת השופטים היתה כה
חמורה ,שאף אדם מבפנים לא יכול להשלים את
תיקונה – אפילו לא בעז הצדיק .רק אדם שלא מעורב
במורכבויות ובכעסים יכול להתעלות מעל למריבות
ולאחות את קרעי האומה .המדרש מציע כי רות היא
האחראית למזונה של נעמי ,היא מספקת את הפתרון
להמשכיותה של נעמי .רות גם מגשרת בין בעז לנעמי,
ומאפשרת לבעז לספק מזון באופן עקיף על-מנת להציל
את נעמי .בעשותה כך ,רות מתחילה לתקן את המצב,
דבר המוביל בסופו של דבר למלוכה ,שנועדה לרפא את
החברה השסועה.
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