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 תשע"ט אייר                                    בס"ד 

 

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

  עז לרות בשדה המפגש בין בו

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

 

 . לה ולרות שתי בעיותיצרה של נעמי לבית לחם חזרתה 
ל ובנים שיתמכו א בע. ללרעבם בסכנת בטווח הקצר, ה

בה, ועם שדות שלא נחרשו במשך שנים, אין לה שום דרך 
קציר, בתחילת הלבית לחם שבה נעמי  זון.להשיג מ

)רות א עמלם  כאשר האנשים אוספים בשמחה את פירות
ן, ובהתחשב בקבלת הפנים מזואין נעמי, עם זאת, ל. כב(

 פותצללה זכתה, היא לא יכולה )בלשון המעטה( הקרירה 
 ה מאנשי העיר. לעזר

תשיג מזון, אם היא, שאפילו  בעייתה השנייה של נעמי
בסס תצליח איכשהו לשקם את שדותיה ולאפילו אם ו
מנה מבעלה, ת מצבה הכלכלי, אין לה שום עתיד. אלא

שכולה מפרי בטן וזקנה מכדי להתחיל משפחה חדשה, 
 שכיות.לנעמי אין שום תקווה להמ

 של נעמי, ובעזי הבעיות לשת פתרוןהווה את הרות ת
יהיה זה שיספק את הפתרון בעבור רות. בפרק ג', רות 

של נעמי, ת ההמשכיות בעיבאמצעות בעז( תפתור את )
של דוחקת עם הבעיה התחילה ת ב' רות מתמודדבפרק ו

 הרעב. 
את ניסיונה תארות רות בפרק זה מ הפתיחה שלמילות 

 .רעבת הלמצוא פתרון לבעי
 :רות ב ב .1
ה ֶמר רּואת  ו   ֳקטָּ ֲאל  ֶדה ו  שָּ א ה  ה נָּ ֳעִמי ֵאְלכָּ ּמֹוֲאִביָּה ֶאל נָּ ת ה 

יו א ֵחן ְבֵעינָּ ר ֲאֶשר ֶאְמצָּ ח  ִשֳבִלים א     ב 
 

בפתיחת התיאור של המפגש בין רות לבועז בשדה, 
 .מציג שרשרת מעניינת של פעליםהכתוב 

  :רות ב ג .2
 . "ותלך ותבוא ותלקט בשדה"

י טוען כי הרצף המהיר בא "ט רשמדרש אותו מצט
להצביע על חוסר ההתמצאות של רות בביקורה הראשון 

 .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 ם שלא יוניר כדי לעשות סימנים וצוחזרה לעי
 .בשבילין ותדע לשוב

 והינ  'עמי ותמי' תיאור מוזר זה המזכיר את סיפור
. "ותלך"לאחר הפועל  "אותבו"פועל התוצאה של 

המדרש מציע כי רות אכן חזרה לנקודת המוצא שלה, 
מנת לסמן את השבילים. -לאחר שכבר הגיעה לשדה, על

כת המדרש אומנם מתאר את חששה ההגיוני של רות לל
ציגלר, לדעת ד"ר  ביומה הראשון בשדות, אך איבודל

היא לתאר את של המדרש מטרתו העיקרית שיתכן 
שר רות עוזבת את מסירותה של רות לנעמי. אפילו כא

נעמי, היא יוצרת שביל בו תוכל לשוב אליה, ובכך 
 שכרתה עם נעמי.ית מרמזת על הבר

 
 של רצף הפעליםנוספת קריאה ד"ר ציגלר מציעה גם 

ולקבלת הפנים  ,המואבי של רות וצאהה למורקשה
הבלתי נעימה לה זכתה בשדות בית לחם. ההליכה 

על חוסר הכנסת  והביאה המצוינות בפסוק יכולות לרמז
חם. בית לשדות מתמשך אותו חוותה רות בהאורחים 

רות ביקרה באותו היום שיתכן ד"ר ציגלר מציעה ש
ל פעם בה . בכלפני שהגיעה לשדהו של בועז בכמה שדות

אלצה לעזוב, מכיוון שבעל רות נכנסה לשדה, היא נ
ה, כלתה של השדה לא התיר את כניסתה של המואבי

על עצמו כמה פעמים, עד  תרחיש זה חזרנעמי, לשדהו. 
 .שדהו של בועזהגיעה "במקרה" לש
  :רות ב' ג .4
ִיֶקר ִמְקֶר " ת ה  ו  ז אֲ הָּ ֶחְלק  ֶדה ְלב ע  ח  שָּ ת ֶשר ִמִּמְשפ 
 "ִליֶמֶלְךא  

בשיעור נו הצעכפי שקבלה רות יחס קצת שונה. ה בשדה ז
בין השאר על מנת לבחון את , בעז מבקר בשדותיו שעבר
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דרישות התורה לגבי יימים את ו מקהאופן בו קוצרי
שקוצריו של בועז יתכן , צבהמזהו אכן . אם מתנות עניים

 ,קיבלו את פני רות בחמימות )כפי שעוד נראה(אמנם לא 
קבלת אישור מהשדה ללא את רות ו לגרש ססהיל אב

ידעו על הקפדתו של בועז על מתנות עניים כי , מבועז
רשו את רות ללא אישורו )ובפרט אם יגחששו מתגובתו ו

אחראי ואז בועז מגיע ושואל את ה .שהוא קרוב של נעמי(
 .על הקוצרים

 :ז-רות ב ה .5
י אֶמר ל ו  ב ע  ִנצָּ ֲערֹו ה  ז ְלנ  ּק ב ע  ֲערָּ ֹוה  נ  ז אתְצִרים ְלִמי ה   .ה ה 

ִנצָּ  ר ה  ע  נ  ן ה  ע  י  לו  ר  ב ע  י אמ  ּקֹוְצִרים ו  ה ה  ֲערָּ ֹוֲאִביָּה ִהיא מנ 
ה ִעם בָּ שָּ ב ה  ֳעִמי ִמְשֵדה מֹואָּ ה .נָּ ֳקטָּ ת אֶמר ֲאל  א  ו  נָּ
ְפִתי בָּ  ס  ּקֹוְצִריםְואָּ ֲחֵרי ה  ִרים א  בֹוא ו   ֳעמָּ תָּ זו  ֲעמֹוד ֵמאָּ  ת 

ב   דה  ה ֶזה ִש  ֶקר ְוע  תָּ טע  ִית ְמעָּ ב  ּה ה   .ְבתָּ
נוסף אור צב לשאלתו של בעז עשויה לשפוך יתשובת הנ

ישנם שלושה שובה בת. בשדה על חווייתה של רות
 :חלקים

הוא מתחיל בכך שהוא מזהה את רות, ומסביר מי א. 
)אבל לא מזהה אותה  היא ולמי בבית לחם היא קשורה

  .ככלתה של נעמי(
לכאורה היא אמרה, ו מדווח לבעז מה לאחר מכן הוא ב.

 לותיה ימצטט את מ
 לסיום, הוא מתאר את פעולותיה מאז הבוקר.ג. 
 

מתארת את אינו  של הניצבשובתו תלדעת ד"ר ציגלר, 
, "נערה מואביה"כמציג את רות הנער רות באופן חיובי. 

שמעבר לכך מקושרת לנעמי, ששבה משדות מואב. כל 
של רות,  המואביה וצאמ –רים הללו תיאואחד מה

נטשה את בית שלה לנעמי, והתזכורת כי נעמי  הקשר
לדעת ד"ר ציגלר, נועד , לחם ועברה למואב בשנות הרעב

כמו כן, ללקט בשדהו. רות לא לאפשר ללשכנע את בעז 
כאשר למעשה התייחסותו של הנער אל רות כאל נערה, 
יא שור, הר מעמדובר באישה שהייתה נשואה במשך יות

. שלא כמו בעז, משפילהות התייחסלדעת ד"ר ציגלר, 
אל רות כאל נערה  שגילו המבוגר מאפשר לו להתייחס

)רות צב הינו נער בעצמו י, הנבמבלי שהדבר ייחשב למעלי
נראה  ,ערהכאשר הוא מתאר את רות כנ ןכל, וו(-ב ה

  . שהוא מתכוון להקטין את רות
 
התייחסו לדבריה של וש בצב שימיציטוט בו עושה הנה

רות הצהירה כי בו  'פסוק בעומד לכאורה בסתירה לרות 
יבולים, כפי שנהוג במצוות בכוונתה ללכת ולאסוף בש

את צב מציע יהנש אהנרד"ר ציגלר, לכן לדעת  .הלקט
הוא ולא מצטט את דבריה.  ,לכוונותיה של רותו פרשנות

 וונת לאסוף וללקטמתכ רות בחוצפתהאומר לבועז ש
שאינה חמדנית  תיאור זה של התנהגות, ורים שלמיםעומ

ככל הנראה לעורר את חמתו גם הוא נועד על פי ההלכה 
  .של בעז

מתאר שתי צב לפעולותיה של רות יהנל התיאור ש
 עולות נפרדות: פ

 רות באה ועמדה מהבוקר ועד לעכשיו,
  .רות ישבה בבית למשך זמן קצר בלבד

ן כחרוצה כל כך, ת כאם מציע כי רות מתואר"המלבי
 ת.שהלכה רק לנוח מעט מחום השמש בבקתה המוצל

והיא באה ועמדה מהבוקר עד ": מפרש רגום השבעיםת
  ."הערב, ולא נחה בשדה אפילו לא מעט

ל , מחמאה לחריצותה שאפשר כמובן לראות בתיאור זה
ביחס צב ישמספק הנהתיאור הכללי רות, אבל מכיוון ש

למעשה את תאר מ שהואלרות הוא שלילי, נראה 
 .של רות, שלא נחה בעת הליקוטהחמדנות 

 
, זרהתיאור של עמידתה של רות מו, שמעירה ד"ר ציגלר

רים צור הקחים, הם הולכים לאאינם עומדעניים שהרי ה
, התיאור של רות על פניו. את השיבולים שנפלו אוספיםו

לאור  העומדת בא לבטא חוסר פעולה יותר מאשר פעולה.
את התיאור הבא  הציעד"ר ציגלר, מ, הז מוזרתיאור 

 .וםאותו יבאירועים ל
  :ר ציגלר"ד .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, מיולמשנהו, נכנסת אחד ישות משדה בנח
עיר. מלווה, כנראה, בתגובותיהם העוינות של אנשי ה

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 מקוםה לעבוד בשדה. ברו להתי
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
אישה ין ביד מבחגיע לשדה זמן לא רב לאחר מכן, וממ

עומדת בצד בשמש הקופחת, מחכה לראות ה, שהצעיר
שאלתו של בעז בנוגע לזהותה של  .האם יותר לה ללקט

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 יתגובתו לניסיונות הנוסר בעז, דבר שניכר גם בח

  .להסביר את מעשיו
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על הקוצרים ועושה צב יננער המתעלם מהבעז אלא ש
ואומר  פונה ישירות לרותמעשה בלתי שגרתי כאשר הוא 

 .לה
 :ט-רות ב ח .7

ְת בִ ֲהלֹוא שָּ  ע  למ  ם ל א ִכי ִללְ לְ ֵת  ִתי א  ֵחר ְוג  ֶדה א  ק ט ְבשָּ
ֲעבּוִרי ִמֶזה ְוכ ה ִתְדבָּ  י ין ִעםִק ת  ֲער תָּ ֶדה ֲאֶשר .נ  שָּ ִיְך ב   ֵעינ 

ֲחֵריֶהן ֲהלֹוא ִצִּויִתי ֶאת ְכְת א  ל  ִרים ְלִבְלִתי  ִיְקצ רּון ְוהָּ ְנעָּ ה 
ְכְת ֶאל ל  ִמת ְוהָּ ְגֵעְך ְוצָּ ִתית ֵמאֲ כֵ ה   נָּ ֲאבּון ֶשר ִיְש ִלים ְושָּ

ִרים ְנעָּ   .ה 
ת רות אנע לשכלדעת ד"ר ציגלר, דבריו של בועז, נועדו 

 א לעזוב את שדהו. ל
עכשיו רות לא ד"ר ציגלר מביאה זאת כראיה נוספת שעד 

בשדהו של  ם רות כבר ליקטהלקטה בשדה, שהרי א
מנת -, מדוע היא נזקקת לשלושה ניסיונות שכנוע עלבועז

רות חיכתה זמן רב, לכן לדעת ד"ר ציגלר שתישאר? 
, זאליה בבו צב התייחסיהנר ש, כאבשדהו של בעז

בלי שרות זמן עבר נגעו בה באופן בלתי הולם, ו עריםהנ
איסוף מזון עבורה ועבור : התמשימהצליחה למלא את 

לנסות את השדה על מנת ב את ה לעזוכבר עמדנעמי. רות 
לפייס אותה, בדבריו מנסה בעז , ומזלה במקום אחר

ידי הבטחת -על, את השדה לשכנע אותה לא לעזובו
 ן.מזו ביטחונה ויכולתה לאגור

 
של דבריו גם על דחייתו את ים של בעז מרמזדבריו 

צב בנוגע לדבריה של רות. בהוראותיו המאוחרות יהנ
ללקט "יותר לקוצרים, בעז מבהיר כי יש להתיר לרות 

לא לבייש  ומורה לקוצרים . בעז אף מוסיף"בין העומרים
אותה. במילים אחרות, בעז טוען כי גם אם בקשתה של 

ההלכה, עדיין יש אינה על פי ה, ורגילרות היא בלתי 
א אותה בהתאם להוראה הישירה ממנו, מבלי מלל

 .לרמוז לה שזוהי אינה הנורמה במקום
 

הכרת התודה העצומה של ת מובנלאור התרחיש לעיל, 
עד כה אף אחד לא היה , שהרי בעז נדיבותו שלרות על 

 .נדיב אליה בבית לחם
 :רות ב י .8

ֶניהָּ  ל־פָּ ִתפ ל ע  ִת  ו  ת או  ה ו  ְרצָּ חּו אָּ אִתי מֶ ְשת  צָּ ּדּוע  מָּ יו מ  ר ֵאלָּ
ְכִריָּהֵחן ְבֵעיֶניָך ְלה   ִכי נָּ נ   .ִכיֵרִני ְואָּ

שהיא תמצא ה תתקוומתארת את נעמי, בדברי לרות 
. , והוא יאפשר לה ללקט בשדהויו תמצא חןמישהו בעינ

עם זאת, כאשר היא פוגשת את בעז, היא כל כך נדהמת 
שהיא חוזרת על מילותיה בתדהמה:  ,נדיבמיחסו ה

 ."רני ואנכי נכריהניך להכיי חן בעימדוע מצאת"
 

 בעז של יתהכרזתו הפומב
נדיב לרות, כאשר כל שאר מדוע בעז : נשאלת השאלהו

 ? מתנכרים להאנשי העיר מתייחסים 

שיעור ה עסקנו בב ת הדופן של בעזשיותו יוצאאימעבר ל
צאת הדופן יו ותהשילאי ת פעולותיויחס אמבעז , שעבר

ונכונותה להתלוות אל נעמי ולהצטרף  של רות, נדיבותה
 .לעם היהודי

 :יב-רות ב יא .9
ד ִלי כ ל ֲאֶשר עָּ  ּה ֻהֵגד ֻהג  י אֶמר לָּ ז ו  ן ב ע  ע  י  ִשית ֶאת ו 

ְזִבי  ע  ת  ֲחֵרי מֹות ִאיֵשְך ו  ִביְך ְוִאֵּמְך ְוֶאֶרץ ֲחמֹוֵתְך א  אָּ
ְדֵתְך ו   ם ֲאֶשרֵתלְ מֹול  ְת ְתמֹול ִשְלשֹום.  ִכי ֶאל ע  ע  ד  ל א יָּ

ֳעֵלְך ּוְתִה  ֵלם ה' פָּ ה ֵמִעם ה' א  ְיש  ְשֻכְרֵתְך ְשֵלמָּ ֹלֵהי -י מ 
חֲ  את ל  ֵאל ֲאֶשר בָּ יו.ִיְשרָּ פָּ ת ְכנָּ ח    סֹות ת 

של בעז להצטנעותה של רות, בתו תגו ,לדעת ד"ר ציגלר
 הכרזה פומביתהווים מלא , אלא נועדה לאוזניה בלבד

עבורה מעין בדבר צדיקותה של רות, שנועדה להוות 
 קומית. לחברה המחותמת כשרות ולסייע לכניסתה 

, בהם שני פעלים "ויען" ו"ויאמר"על פי ניתן לראות זאת 
רה שילוב זה מעיד על הצה. של בעזים דבריו ארמתו

מגיב בעז גם , דבריוב רשמית, ולא על תקשורת אישית.
באותם שני פעלים  ונפתחגם הם הניצב, ש יו שלדברל

נוכחים אוזני הגם כן ל ויועדה כנרא)ויען, ויאמר(, ו
 .)רות ב ו( בשדה

 
השימוש הכפול בשורש נג"ד, הפותח את נאומו של בעז 

מעשיה יוצאי לדעת המדרש ש)"הגד הגד לי"(, מרמז 
בעז שמע ו, לכלל אנשי בית לחם ת ידועיםהדופן של רו

 .ם מכל עברדבריאת ה
 :רות רבה ה ג .10

ם הוגד לי ויען בעז ויאמר לה הגד הוגד לי שני פעמי
  בבית, הוגד לי בשדה.

גם אם אנשי העיר ידעו על מעשיה של רות, הם אלא, ש
לא בוודאי ש, ולא בהכרח תפשו אותם כראויים להערצה

הניע אף אחד מהם לנהוג כלפיה באדיבות. תיאורו 
ה את ההסכמה הנרא ככל השלילי של הניצב משקף

 הכללית בנושא. 
התפנית החיובית שעושה בעז נועד לדרבן את האנשים 

את רות אל ליבם, ולנהוג בה באופן הדומה  לאמץ
 להתנהגותו שלו. 

 
ולדתך ותעזבי אביך ואמך וארץ מהתיאור של בועז "

מזכיר את ציוויו של “ ותלכי אל עם אשר לא ידעת
מולדתך, מבית ך, מהקב"ה לאברהם: "לך לך מארצ

 של והולכת בדרכרות שי בעז רומז ככלומר, אביך". 
כמו אצל אברהם, , וסד האומה היהודיתאברהם, מיי

ת , שתחתשוקתה לדבוק בה'נובעת גם מבחירתה של רות 
אין לדחות את רות בשל  ,לכןכנפיו היא מבקשת מחסה. 

 עברה, אלא לאמץ אותה בשל אומץ ליבה וצדיקותה.
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של רות, בעז את הדופן גותה יוצלאחר שציין את התנה
עיון לפיו הקב"ה הרמעטיר ברכה על ראשה, ומדגיש את 

ברכתו של בעז בשם הקב"ה ישלם לה כגמול נדיבותה. 
תוכנה של אלא שט. -זו של נעמי ברות א ח מזכירה את

של נעמי. ברכתה של בעז הוא ההיפך הגמור מזו ברכתו 
בעז בעוד ש, חזרה למואבאת רות של נעמי נועדה לשלוח 

של רות ברכתו של ה' תלווה את מסעה ש מצהיר
 ראל. להצטרפות לעם יש

ידי המטאפורה -מילים אלה של קבלת פנים מועצמות על
כינה. היא אולי לא של רות השוהה תחת כנפי הש

שאינו מקובלת בקרב אנשי העיר, אך בעז מצהיר באופן 
 .לקהל ישראל תהמשתמע לשתי פנים כי ה' קיבל או

אשר כל המקצב של נאומו של בעז ייחודי אף הוא, כ
שני, מבנה  ן בגוףמספר מילים מסתיימות בכינוי קניי

 היוצר איכויות של פזמון:
ת ר ָעִשית אֶׁ ד ִלי כֹּל ֲאשֶׁ ד ֻהגַּ  ֵתְך ֲחמֹו ֻהגֵּ

י מֹות ִאי ֲחרֵּ  ֵשְךאַּ
ְזִבי ָאִביְך ְוִא  עַּ תַּ  ֵּמְך וַּ

ְד  ץ מֹולַּ רֶׁ  ...ְךֵת ְואֶׁ
ם ה' ָפע   לֵּ  ֵלְךְישַּ
ְשֻכְר   ...ֵתְךּוְתִהי מַּ

הקצבי של בעז נועד להיחקק בזיכרונם של דיבורו 
מנת שיוכלו לחזור עליו באוזני אחרים. -המאזינים, על

נותם של אנשי בית לחם הדבר אמור להשפיע על נכו
 לקבל את רות אל קרבם. 

 
בשל ות ן ברבעז מבחיעבר שבשיעור שראינו במדרשים 

התנהגותה הנעלה. פרשנות חז"ל מעלה סיבה דומה 
להתנהגותו האדיבה של בעז, ומאששת בכך את הצהרתו 

 .ות השראה מדמותה של רותולותיו שואבשל בעז כי פע
 :ב“שבת קיג ע .11

 1תדבקין עם נערותי וכי דרכו של בעז לדבק עם הנשים?
ה לחמותה אמר רבי אלעזר: כיון דחזא "ותשק ערפ -

 וקי בה.דבקה בה", אמר שרי לאידבורות 
מציינת את הרמיזה הספרותית בין המלים בהן הגמרא 

לרות לדבוק בנשים מנת לייעץ -עושה בעז שימוש, על
מנת לתאר -הקוצרות, לבין המילה בה נעשה שימוש על

רותה של רות כאשר נשארה עם חמותה. באופן את מסי
ת הנה מרא כי התנהגותו של בעז כלפי רוזה מציינת הג

מי. למעשה, היחס ה של רות כלפי נעהעתק של התנהגות
הנדיב של בעז לרות הינו בזכות גמורה, ובעז מתנהל 

 לצדיקותה של רות.בהתאם 
 

                                                 
המהרש"א מצביע על כך שהדבר אינו מבוסס על מילותיו המדויקות של בעז,   .1

בנערות, ולא בו. הוא מציע כי השורש דב"ק בהן הוא מייעץ לרות לדבוק 

על קשר בין גבר לאישה, ולכן מעלה הגמרא את השאלה הזו, ממנה  מרמז

 ה כי רות תדבק בו. תעולה כי כוונתו של בעז היי

בחנו שתי סיבות שונות לנדיבותו של בעז כלפי לסיכום: 
ידי דבריו של בעז -ת. הגישה הראשונה, הנתמכת עלרו

מותה הצדיקה תו נובעת מדעצמו, רומזת על כך שנדיבו
ווים של רות. הצענו גם כי נדיבותו וטוב לבו של בעז מה

 חלק מדמותו הקובעת את מסלול הסיפור.
 

 תרומתו של בעז: השגת מזון
של בעז לרות בפרק ב'? הצענו כמה  מהי מתנתו הגדולה

מגן עליה אפשרויות ראויות. בעז מתייחס לרות בנדיבות, 
כבודה, ומכריז  , מכיר בה, משקם אתהבשדפני פגיעה מ

הוא רוכש לה. כל אחת מהפעולות פומבית על הכבוד ש
עובדה העומדת הללו ראויה לשבחים בפני עצמה; אך ה

 חיה פיזית.בלב הפרק היא שבעז מספק לה מזון, מ
ידי -ההנחה שזהו הרעיון המרכזי של הפרק נתמכת על

שמופיעה עשר פעמים לאורך  מילת המפתח "לקט"
ק למזון ת את תשומת לבנו לא רהפרק. מילה זו מושכ

באמצעות  –אלא לאופן בו הוא מתקבל המתקבל, 
 בית המתיר לרות ללקט בשדהו.של בעל ההנדיבות 

 
בעז , אבל נעמיה וללהשגת המזון ל רות יוזמת את המסע

נעמי. המספק לרות את האמצעים לספק מזון להוא 
במהלך הפרק בעז מספק לרות אמצעי מחיה שוב ושוב. 

ו הראשון הוא מתיר לה ללקט בשדהו. מעבר לכך, בנאומ
ידי -לה לשתות מהמים שנשאבו על כאשר הוא מאפשר

עובדיו, הוא למעשה מעניק לה יותר זמן ללקט, ומבטיח 
ת בכך שהיא תאסוף יותר מזון. לאחר מכן בועז מזמין א

גיש לה מזון במו ידיו. בנוסף, הוא מנחה רות לארוחה, ומ
רה יותר חיטים באופן מכוון. את נעריו לשמוט בעבו

החיוני הן בטווח באופן זה הוא מספק לה את המזון 
 הקצר והן בטווח הארוך.

 
כל מה שבעז נותן לרות, מציעה רות לנעמי. רות מביאה 
אליה את השיבולים שליקטה, כמו גם את השאריות 

ת אינה תופשת את הארוחה אותה היא רו מהארוחה.
שיבולים שהיא מלקטת, אוכלת באותו היום, או את ה

א מתייחסת כשייכות לה באופן בלעדי. במקום זאת, הי
 אל עצמה כאל צינור מזון בעבור נעמי.

 
היא שב' תרומתו הגדולה ביותר של בעז לרות בפרק 

של בעז להעניק יכולתו מ, נובעת כמובן אמצעי המחיה
, את מזון נובעת מיכולתו להכיר באחר, לראות את רות

 . צרכיהאומללותה ואת 
ות נשבתקופת השופטים, שהרי  דבר זה אינו מובן מאליו

לא מסייעות לנעמי, לא מביאות לה מזון בית לחם 
ניתן לראות שיסייע לה לשרוד, ומתעלמות לגמרי מרות. 

לת ביחס דבריו של הניצב, שבהערתו המזלזמזאת גם 
לעומת  שמה של רות.מזכיר את לא ל"נערה המואביה" 
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בר אל רות בפעם הראשונה, הפסוק שר בעז מדזאת כא
ל רּות" מציג את דברין כך: " ז אֶׁ ר בֹּעַּ ֹּאמֶׁ י . )רות ב ח(וַּ

בעז לא מדבר הכתוב היא שנראה כי נקודת המבט של 
ל נערה לא מוכרת, חסרת אל רות כאל מואביה או כא

בעז מדבר אל רות כאל רות, סובייקט שהינו , אלא שם
 בעל שם וזהות.

 
 לארוחהבעז מזמין את רות 

ו החמים של בועז לרות , הוא נוקט בצעד לאחר דברי
 .רות לאכול עימו ועם הקוצרים חריג נוסף ומזמין את

 :רות ב יד .12
א כֶ  ז ְלֵעת הָּ ה ב ע  י אֶמר לָּ ֶלֶחם ו  ְלְת ִמן ה  כ  ל ג ִשי ֲהֹלם ְואָּ

ט ִיְצבָּ ּקֹוְצִרים ו  ד ה  ֵתֶשב ִמצ  ח ֶמץ ו  ְלְת ִפֵתְך ב  ב  ִלי לָּ  ְוטָּ ּה קָּ
ר. ת ת  ע ו  ִתְשב  ל ו  ת אכ    ו 

, הרצף המהיר של הפעלים המתאר את ד"ר ציגלרלדעת 
ארוחתה של רות )"ותאכל ותשבע ותתר"(, עשוי להצביע 

בו היא נתונה ועל המהירות בה צרכה את על הרעב 
 מזונה. 

העובדה שבעז הזמין את רות לאכול עמו בזמן הארוחה 
לסבלה של רות, והכללתה בארוחה  מצביעה על רגישותו

 הוא מספק לשכיריו הינה מעל ומעבר למצופה.אותה 
במהלך הארוחה, יושבת רות בסמוך לקוצרים, דבר 

ועל מעמדה המצביע על השיפור בקבלתה בחברה, 
היא לא מתפקדת יותר כענייה מואבייה שפלת  המשתנה.

 רוח, אלא כאורחת אותה הזמין בעז המכובד. 
כבד העשיר והנשדה מדהים לראות כי בעל המעבר לכך, 

מגיש לרות את המזון בעצמו, ובכך מוכיח את דאגתו 
 לסבלה. 

 
אומנם לא מסביר כתוב "ותתר". הבסיום הארוחה נאמר 

לנו באופן מידי מהן כוונותיה של רות, אבל יתברר 
במהרה כי רות מניחה את השאריות בצד, בעבור נעמי, 

שר רות שבה לנעמי, שה, כאשבוודאי רעבה אף היא. למע
היא תגיש לה את השאריות לפני שתוציא מילה מפיה, 

 רך לסבול ולו רגע אחד מעבר להכרחכך שנעמי לא תצט
 :רות ב יח .13
תֹוֵצא ו   ה ו  ּה ֵאת ֲאֶשר ִלֵּקטָּ ֵתֶרא ֲחמֹותָּ ִעיר ו  בֹוא הָּ תָּ א ו  ִתשָּ

ּה ְבעָּ ה ִמשָּ ּה ֵאת ֲאֶשר הֹוִתרָּ ִתֶתן לָּ   ו 
אלה אינם מכילים  פסוקים, שומדגישה ד"ר ציגלר

דיאלוג ואף לא שמות. בעוד חוסר הדיאלוג מצביע על 
חפזונה של רות לספק פתרון מהיר לרעבונה של נעמי, 

ר השמות בפסוק עשוי אף הוא להדגיש את הרעב. חוס
הרעב הינו חוויה הפושטת מהאדם את אנושיותו. היא 

 ויחד עם זה, בשמו. פוגעת באנושיות האדם, בזהותו,

 
 של רות השאריות

מיהו האחראי לשאריות וליכולתה של ונשאלת השאלה: 
רות או בעז? במילים אחרות, האם בעז  –נעמי לאכול 

של מזון באופן מודע  מעמיס על רות כמות גדולה מדי
או שרות חוסכת מפיה על כדי שגם נעמי תוכל לאכול? 

 מנת להותיר לנעמי.
ז בפסוק המתאר את השאריות של הדבר נרמ, לכאורה

ר הֹוִתָרה ִמָשְבעָ  ת ֲאשֶׁ , כלומר רות קבלה ּה"רות: "אֵּ
 לסעודתה.  מבועז יותר ממה שנדרש

עם זאת, אפשרי גם להניח כי רות הגבילה את הצריכה 
של עצמה על מנת להבטיח שגם נעמי תזכה לארוחה. 

הפועל בו נעשה שימוש לתיאור האופן ידי -הדבר נרמז על
בו בעז מגיש את האוכל לרות. הפועל "ויצבט" הוא מילה 

השורש צב"ט  יחידאית, המופיעה רק פעם אחת במקרא.
שמיות מקבילות )ערבית, אמהרית( מופיע בפשות 

צורת  והוראתו "לתפוס", "לאחוז בחוזקה", "להחזיק".
 חגיגה ג א()השם של הפועל )צביטה( מופיעה במשנה 

מעות השם באוגריתית ומשמעותה ידית הצנצנת. מש
נראה כי משמעות המילה  הוא "מלקחיים" או "ידיות".

ת, עשויה להיות אחיזה באמצעות היד, או האצבעו
בעז צבט עבור מפרש ש המדרשכך גם  בתנועת מלקחיים.

רות כמויות קטנות של פת קלויה באמצעות שתיים 
  .ות רבה ה ו()רמאצבעותיו 

כמות קטנה של  אם המילה "ויצבט" מרמזת על צביטת
פת קלויה, כמות קטנה מאוד של מזון, אז העובדה 

לא שנותרו שאריות לאחר שרות אכלה לשבעה היא 
 לוהית. -פחות מפלאית, רמיזה להתערבות א

 .המדרש דן בשאלה מי האחראי לשפע המזון
 :רות רבה ה ו .14

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

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

 .שהברכה שרת במעיה של אותה צדקת
 הנ"ל. המדרש מציע תשובה ברורה לשאלה כלומר, 
המשך המדרש מותח ביקורת על באופן מפתיע, אלא, ש

 :לעשות יותר בעבור רות בעז היה יכולוטוען ש בעז
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 )בראשית לז(

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

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

 ה.היה מאכיל



 

www.mifgash-haparasha.co.il 

6 

באופן מעניין, שתי הדמויות האחרות אליהן מתייחס 
ביחסו למשה. יחסו ליוסף, ואהרן, המדרש הן ראובן, ב

ל מישהו בעל סיבה טובה כל אחד מהאירועים הללו כול
להתרעם על מי אחיו, במקום לגמול לו חסדר. לראובן, 

סיבה מצוינת לא להציל את יוסף,  הבן הבכור, הייתה
שנראה נחוש לתפוס את מקומו. אהרן הולך לקבל את 

סבל יחד פני אחיו הצעיר, משה, שלא רק שמעולם לא 
 א אף נבחר להוביל את העם אל הישועה. עם אחיו, אל

ם לבעז ישנן כמה סיבות למנוע מזון מרות, כלתה ג
ית המואבייה של נעמי. ואכן, פעולת הנדיבות הבסיס

 ביותר במצב זה מופיעה כראויה לשבח. 
באמצעות מתיחת ביקורת על מאפיין ר ציגלר, לדעת ד"

משמעית: פעולות -זה, המדרש מציע עמדה מוסרית חד
להתבצע  קשות או לא, חייבות ל נדיבות, בין אם הןש

בלב נדיב, עם תחושה של מחויבות מלאה. אם ישנו 
היסוס כלשהו מצד המקבל, הפעולה אינה עומדת 

 יה לגינוי.במטרתה וראו
עם זאת, הביקורת שמותח המדרש נראית מוגזמת, 
ואפילו בלתי מבוססת. רוחב לבו של בעז עומד במרכזו 

לכן נה יוצאת דופן. בות לבו ביחס לרות השל הפרק, ונדי
מדוע המדרש מעלה גינוי בלתי צפוי נשאלת השאלה: 

 זה? 
בעוד נדיבותו של בעז לרות מכך שהדבר נובע שיתכן 

עית ועומדת מעל כל גינוי, עמדתו ביחס משמ-הינה חד
לנעמי פחות ברורה. למעשה, בעז ונעמי לא נפגשים 

נעמי באף אחד  לאורך כל הסיפור, ובעז לא מזכיר את
כי נדיבותו כלפי רות מופנית יו עם רות. נראה ממפגש

ישירות אל רות, בלי שום התייחסות לקרובת משפחתו, 
', בהקשר של ביצוע נעמי. בעז מזכיר את נעמי רק בפרק ד

פעולות משפטיות. ניתן להניח כי בעז, כמו שאר אנשי 
העיר, נוטר טינה לנעמי על שעזבה את העיר בימי 

סייע העיר לא נחלצו ל רת. בדיוק כמו שאנשיהבצו
לנעמי, גם בעז לא מעניק לה אמצעי קיום. זו יכולה 
להיות הסיבה להבנת המדרש את התיאור בו מגיש בעז 

קטנה של מזון. אולי הוא אכן סיפק מספיק  לרות כמות
מזון לרות, אבל הוא ודאי לא טרח לוודא שנותרות 

 מספיק שאריות עבור נעמי.
מציץ קת המזון, המדרש ביקורת על אופן חלו ידי-על

למצב סבוך. העובדה שבעז ונעמי מעולם לא נפגשו אינה 
מקרית. לפי תפישה זו, רות היא האחראית הבלעדית 

ה של נעמי. בעז עוזר לנעמי באופן עקיף להישרדות
באמצעות קשריו עם רות, אבל ייתכן כי היה מעדיף 

 .לנטוש את נעמי לחסדי גורלה האומלל
 
 

עמי ובעז יכולה דמויותיהם של נד"ר ציגלר מציעה, ש
ישועתה של האומה באה : מדוע, להציע תשובה לשאלה

  מידיה של רות, אישה זרה?
 :ר ציגלר"ד .15

היתה כה ההידרדרות של החברה בתקופת השופטים 
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, להמשכיותה של נעמי. רות גם מגשרת בין בעז 
מנת להציל -לספק מזון באופן עקיף על ומאפשרת לבעז

את נעמי. בעשותה כך, רות מתחילה לתקן את המצב, 
את  כה, שנועדה לרפאדבר המוביל בסופו של דבר למלו

 החברה השסועה.
 


