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  ח"סיוון התשס                                                            ד"סב
  

   שיעור במגילת רות- " עולם חסד יבנה"
  לחג השבועות

  
ל "המנהג לקרוא את מגילת רות בחג השבועות מופיע במהרי

  :והוא כותב, בהלכות שבועות
 ל בהלכות שבועות"המהרי. 1
ד מברך לפניה על מגילת רות אומרים ביום שני וכל אח"

  ...."מקרא מגילה
  

, אחת השאלות המרכזיות לגבי המגילה היא מטרת כתיבתה
כבר שאלה זו . או במילים אחרות מה היא באה ללמדנו

  :בו נאמר) טו, ב(במדרש רות רבה מופיעה 
 טו, מדרש רות רבה ב. 2
ולא , מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה: זעירא' אמר ר"

  ? ולמה נכתבה, ראיסור ולא הית
  . "ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים

  
המתואר במגילה שהוא חסד בשיעור זה ברצוננו להתמקד ב

  .מסר המרכזי שלהעל פי דעתו של רבי זעירא במדרש ה
  
  ה בסיפור המגילה"התערבות הקב. א

בעיקר משתי נובעת שהבאנו לעיל השאלה שמעלה המדרש 
  :סיבות

קרא מבקשים להצביע על מעורבותו כי ספרי המ, מקובלנו.  א
משמעית -נקודת המוצא העקבית והחד. ה בעולמו"של הקב

 .שאין מאורע שאינו נובע מרצון האל, היאבכל ספרי המקרא 
סיפור העלילה  שבה בולטת החריגה במגילת רות, ל רקע זהע

ללא כל , כולו פועל יוצא של מעשי בני אדםהוא , המופלא
  . ולא במעשה,  לא בדיבור- ה"של הקבישירה מעורבות 

  
, ה"מיוחס לקבההריון של רות בכל מגילת רות , למען הדיוק

  :כפי שאומר הכתוב 
  'יג' פס', רות ד. 3
  ." לה הריון ותלד בן' ויתן ה"
  
אמנם המדרש שם לב ללשון יחידנית זאת שאינה נמצאת עוד ו

  :)"ותהר"כ הלשון היא "בד (בשום מקום אחר במקרא
  'ו' ז מדרש רבה .3
, ורות עשתה את שלה, בועז עשה את שלו: אמר רבי אליעזר"

  . "ה אף אני אעשה את שלי"אמר הקב, ונעמי עשתה את שלה
  

 -נסי אירוע  כואפילו אירוע שניתן היה לראות,  יתרה מזאת
בדיוק ביום שבועז , דווקא לשדהו של בועזבואה של רות 

  :מגילה כה ת מתאר- בקר בשדהמ

  'פס ג', רק בפמגילת רות . 4
--ַוִּיֶקר ִמְקֶרהָ ; ַאֲחֵרי ַהּקְֹצִרים, ַוְּתַלֵּקט ַּבָּׂשֶדה ַוֵּתֶלְך ַוָּתבֹוא"

   ."ֲאֶׁשר ִמִּמְׁשַּפַחת ֱאִליֶמֶלְך , ַהָּׂשֶדה ְלבַֹעז ֶחְלַקת
  

וכן המפגש של בועז עם הגואל בשער העיר מתואר כפגישה 
  :מקרית

  'פס א', פרק דמגילת רות . 5
, ּבַֹעז- ֲאֶׁשר ִּדֶּברְוִהֵּנה ַהּגֵֹאל עֵֹבר ,ַוֵּיֶׁשב ָׁשם, ָעָלה ַהַּׁשַערּובַֹעז "

  ." ַוֵּיֵׁשב, ַוָּיַסר; ְּפלִֹני ַאְלמִֹני ּפֹה-ַוּיֹאֶמר סּוָרה ְׁשָבה
  

 את שהמגילה אינה מייחסתלמרות ראוי להדגיש ש
מיחסות ובעיקר נעמי הדמויות במגילה , ה"ההתרחשויות לקב

  :כגון, ה"קבאירועים ל
  ה"נעמי וכלותיה מיחסות ארועים לקב. 6

ָלֵתת ָלֶהם , ַעּמֹו- ֶאת ָפַקד ְיהָוה- ִּכי-ִּבְׂשֵדה מֹוָאב, ִּכי ָׁשְמָעה"... 
  ."ָלֶחם
  ."ְיהָוה-ַיד, ִבי ָיְצָאה-ִּכי-- ִמֶּכם ְמאֹד ִלי-ַמר-ִּכי, ְּבנַֹתי ַאל"... 

-ִּכי,  ְקֶראָן ִלי ָמָרא :ִמיָנעֳ  ִּתְקֶראָנה ִלי-ַאל, ַוּתֹאֶמר ֲאֵליֶהן"
    ."ֵהַמר ַׁשַּדי ִלי ְמאֹד

, ָלָּמה ִתְקֶראָנה ִלי; ְוֵריָקם ֱהִׁשיַבִני ְיהָוה ,ֲאִני ְמֵלָאה ָהַלְכִּתי"
  ."ְוַׁשַּדי ֵהַרע ִלי ,ַויהָוה ָעָנה ִבי, ָנֳעִמי

, ַזב ַחְסּדֹועָ -ֲאֶׁשר לֹא, הּוא ַליהָוה ָּברּוךְ , ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ְלַכָּלָתּה"
  ...."ַהֵּמִתים-ַהַחִּיים ְוֶאת-ֶאת

ֲאֶׁשר לֹא ִהְׁשִּבית ָלְך , ָּברּוְך ְיהָוה ,ָנֳעִמי-ֶאל, ַוּתאַמְרָנה ַהָּנִׁשים"
  ."ְּבִיְׂשָרֵאל ,ְוִיָּקֵרא ְׁשמֹו; ּגֵֹאל ַהּיֹום

  
דמויות אמונתם העמוקה של מלמד על בעיקר הדבר אבל 

  .בהשגחהובעיקר נעמי המגילה 
  

שאינו , במקראתופעה חריגה מאוד כלומר ישנה במגילה 
   .לייחס אירועים ליד המקרה, לרוב, נוטה

  
 הלוא היא -אמנם מצאנו חריגה מפורסמת מכלל זה : הערה(

אלא ששם . מוזכר כלל' שבה אין שם ה, מגילת אסתר
כשאין נבואה , ופת בית שנישהרי מדובר בתק, התופעה מובנת

מטרת המגילה היא להראות את ההנהגה  -אדרבה ו, בישראל
אסתר "כמו שאומר המדרש , הנסתרת האופיינית לתקופה זו

ואנכי אסתר אסתיר פני ביום " מנין שנאמר מן התורה
  ".)ההוא

 
  השאלה הזאת רק מחריפה כאשר אנו זוכרים שמגילת רות
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ואין לנו תקופה כתקופת , "בימי שפוט השופטים" מתרחשת 
כך את השגחתו של - אופן ישיר כלהמבליטה ב, השופטים

והמושיעם , המעניש את ישראל כשהם חוטאים, ה"הקב
  .כשהם שבים אליו

  
המגילה מתמקדת בגלגוליה של משפחה אחת . ב

  בישראל 
סיפור המגילה מתמקד כולו בגלגוליה של משפחה אחת .  ב

והוא מתעלם לחלוטין ממצבו של עם ישראל באותה , בישראל
לו לאמר שהמגילה מתעלמת באופן מופגן ואפשר אפי. תקופה 

  :לדוגמא. מן המתרחש בעם ישראל
   'מגילת רות פרק א. 7

  כאשר המגילה פותחת בתיאור
                 " ויהי רעב בארץ ")א(

  ? מה היה החטא שהביא לכך?  לא ברור מה הרקע לכך
  כמו כן כאשר המגילה מתארת ש

                 "את עמו' כי פקד ה")ו(
   ?לא ברור בעקבות מה

  
  אמנם הסיפור מסתיים בהולדת דוד

  ז"פס י'  פרק דמגילת רות. 8
ַוִּתְקֶראָנה ; ֵּבן ְלָנֳעִמי-ֻיַּלד, ֵלאמֹר ַוִּתְקֶראָנה לֹו ַהְּׁשֵכנֹות ֵׁשם"

  "ֲאִבי ָדִוד ִיַׁשי-הּוא ֲאִבי, ְׁשמֹו עֹוֵבד
   

ל מן הראשונים שסברו שתכלית המגילה לספר יחוסו שויש 
  :כפי שנאמר בזהר חדש, דוד

  'ד'  אזוהר חדש . 9
תמה אני אם מגילה זו לא באה , אמר רבי יוסי בן קסמא"

להודיע : רבי אליעזר ברבי יוסף אמר. ליחס זרע של דודאלא 
  ." זרע דוד שהוא כסף צרוף

  
מן המפרשים הסבירו את המנהג לקרוא את רות וכן חלק 

כפי , פטר בשבועותבשבועות במסורת שדוד המלך נולד ונ
  :בעל בכור שורשכתב 

  'ג עמ ב" על בבא בתרא דף יבעל בכור שור. 10
ה יושב וממלא "והקב, לפי שבשבועות מת דוד המלך"

ואם כן נולד גם כן , שנותיהם של צדיקים מיום ליום
  ."ולכן קורין מגילת רות ליחס את דוד ביום לידתו, בשבועות

  
את הדרמה שקדמה  לתאר אך לא ברור מדוע היה חשוב

שבספר שמואל אין כל תיאור של לידתו בפרט , להולדת סבו
וכמו כן ניתן לשאול מה ראה בעל המגילה . של דוד עצמו

, מתיחס לאשה, להדגיש את העובדה שדוד מלך ישראל
  :עם שעליו נאמרממוצאה ש

  'ז-'ג פסוקים ד"דברים פרק כ. 11
ומם וטובתם לא תדרוש של... עד עולם ' לא יבואו בקהל ה"

  "כל ימיך לעולם
  

בשביל לענות על שאלות אלו נתחיל להתבונן לעומק בסיפור 
  :המגילה

  הטרגדיה של משפחת אלימלך. ג
משפחת אלימלך  של הסיפור צרותיהמגילה פותחת בתיאור 

וילך "מתוך כך שנאמר , שהוא כנראה איש חשוב בבית לחם(
א כינוי  בהרבה מקראות הו"איש"ו"  מבית לחם יהודהאיש

  ). או עשירלאיש גדול וחשוב

 העונשמפורש אך של אלימלך ומשפחתו אינו  םחטאאמנם 
  :מפורש

  'ה-'פסוקים ג'  פרק אמגילת רות. 12
    .ּוְׁשֵני ָבֶניהָ , ַוִּתָּׁשֵאר ִהיא ;ִאיׁש ָנֳעִמי, ַוָּיָמת ֱאִליֶמֶלְך "
ְוֵׁשם ַהֵּׁשִנית , ְרָּפהעָ  ֵׁשם ָהַאַחת--ָנִׁשים מֲֹאִבּיֹות, ַוִּיְׂשאּו ָלֶהם 

    .ְּכֶעֶׂשר ָׁשִנים, ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם; רּות
ִמְּׁשֵני , ָהִאָּׁשה, ַוִּתָּׁשֵאר; ַמְחלֹון ְוִכְליֹון ,ְׁשֵניֶהם-ַוָּיֻמתּו ַגם 

  ."ּוֵמִאיָׁשּה, ְיָלֶדיהָ 
  

אשתו זקנה ולא תוכל עוד ו, כלומר אלימלך ובניו מתים
   . המשפחה מארץ החייםתתהכר -ומשמעות הסיפור  ,ללדת

  . )" בידי שמיםכרת" עונש למעשה זה תיאור של(
  

 לבד מירידתו מן, המגילה לא מפרטת את חטאו, כפי שאמרנו
  :ל אומרים"וחז, הארץ בשנת רעב 

  'פסקא ד' מדרש רבה רות פרשה א. 13
י שהפיל לבן של ישראל עליהם לבוליטין "למה נענש אלימלך ע

ו בני המדינה סבורין עליו ואומרים שהיה שרוי במדינה והי
שאם יבואו שני בצורת והוא יכול לספק את המדינה עשר 

 כיון שבאת שנת בצורת יצתה לה שפחתו מעילת שנים מזון
בסידקי וקופתה בידה והיו בני המדינה אומרים זהו שהיינו 
בטוחים עליו שאם תבא בצורת הוא יכול לפרנס אותנו עשר 

 כך אלימלך .ת בסידקי וקופתה בידהשנים והרי שפחתו עומד
היה מגדולי המדינה ומפרנסי הדור וכשבאו שני רעבון אמר 

עמד עכשיו כל ישראל מסבבין פתחי זה בקופתו וזה בקופתו 
  : מבית לחם יהודהאישד וילך " ההוברח לו מפניהם

  
וכן , זה אינו הסבר מספק לעונש כה חמור, לכאורהאך 

דה מואב ישנה התעלמות לעובדה שכאשר נעמי חוזרת מש
כולל של בועז שכפי שנראה בהמשך הוא איש , מוחלטת ממנה

  . חסד גדול
  

  . מההקשר ההיסטורימהות החטא נראה שנוכל ללמוד על 
  
  )רות( שושלת מואב – הדמיון בין אלימלך ולוט. ד

שבע והיא מכונה כך במגילה  (רות המואביהסיפורה של 
אשר היא טובה לך "ומתוך ברכת הנשים לנעמי , פעמים

) שמספר זה של שבעה הוא בעל חשיבותמשמע " משבעה בנים
  . מלוטחל מחבר אותנו לראשיתו של מואב ה

 )בשנות רעב( –דומה לסיפורו של אלימלך  סיפורו של לוט
יורד , אברהםמקנה כאשר אין די מרעה בארץ למקנה לוט ו

שנמצאת כנראה , הוא נוסע מזרחה אל סדום, לוט מן הארץ
כמו , מחוץ לארץ ישראלנוסע אל  ואם כן הוא, מזרחית לירדן

  :שנאמר בבראשית 
   ג"י- א"ג פסוקים י"פרק יבראשית . 14
; ִמֶּקֶדם, ַוִּיַּסע לֹוט, ַהַּיְרֵּדן ִּכַּכר-ֵאת ָּכל, לֹו לֹוט-ַוִּיְבַחר יא

    .ִאיׁש ֵמַעל ָאִחיו, ַוִּיָּפְרדּו
- ַעד, ַוֶּיֱאַהל, ָיַׁשב ְּבָעֵרי ַהִּכָּכר, ְולֹוט; ןְּכָנעַ -ְּבֶאֶרץ ָיַׁשב, ַאְבָרם יב

    .ְסדֹם
   .ְמאֹד, ַליהָוה, ְוַחָּטִאים ָרִעים, ְוַאְנֵׁשי ְסדֹם יג
  

אחת מערי , צועראך העיר , מיקומה של סדום אינו ודאי
, הומופיעה לנו בירמי, בה השתכן לוט לאחר ההפיכה סדום

  :בנבואה על מואב
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  ח "ירמיהו מ. 15

 ֻּכּלֹה ֶאְזָעק ֶאל ַאְנֵׁשי ִקיר ּוְלמֹוָאב ֲאֵיִליל מֹוָאבַעל ֵּכן ַעל ) לא(
ִמַּזֲעַקת ֶחְׁשּבֹון ַעד ֶאְלָעֵלה ַעד ַיַהץ ָנְתנּו קֹוָלם ) לד:(ֶחֶרׂש ֶיְהֶּגה

 : ַעד חֹרַֹנִים ֶעְגַלת ְׁשִלִׁשָּיה ִּכי ַּגם ֵמי ִנְמִרים ִלְמַׁשּמֹות ִיְהיּוִמּצַֹער

לוט נטש את בית אברהם לארץ שנודעה אחר כך  ואם כן
  . כארץ מואב

, יציאה גיאוגרפית מישראל משמעות צעד זה של לוט אינה רק
, לוקי אברהם לעם זר-מעם א, יציאה תרבותית ודתיתאלא 
אל דרך  "של צדקה ומשפט' דרך ה" שהיא אברהם מדרך
י בשם "מביא רש שמבטאת את ההיפך הגמור וכמו שסדום

  :המדרש אגד
  "ויסע לוט מקדם" על הפסוק י"רש. 16
ומדרש אגדה הסיע עצמו מקדמונו של עולם אמר אי אפשי "

   "לא באברם ולא באלהיו
  

שמשמעות  ואין ספק, אלימלך חוזר לימים על אותו המעשה
כל : "ל"אלא כמו שאמרו חז, מעשהו אינו רק מעבר גיאוגרפי

  ".לוק-שאין לו א הדר בחוץ לארץ כמי

                                                          ז "על בראשית יי "רש. 17

) בר ישראל( ושם אהיה לכם לאלהים אבל -לאחוזת עולם ) ח(
  ."לוק- א הדר בחוצה לארץ כמו שאין לו"

  
ל "י וחז"כדעת רש(, נושאים נשים נוכריותשל אלימלך בניו 

ובעצם , משתקע בתרבות הנכריתהוא  ,)בניגוד לאבן עזרא
  . ודבק בתרבות מואבלוקיו -הוא עוזב את אברהם וא

  
דמיון בין  הגדול שגם בו יש קווי העונשזה יכול להסביר את 

  .לוט ואבימלך
   

הנשואות נספו אף  חתניו ובנותיו, אשתו מתהבכך ש לוט נענש
, והוא נשאר כאיש זקן עם בנות שלא יכולות להינשא, הם

שבנותיו מפרשות , פחהאבדן המשהוא  ומשמעות העניין
  :כאובדן העולם

   ט" בבראשית י. 18
ָלֶׁשֶבת , ִּכי ָיֵרא, ּוְׁשֵּתי ְבנָֹתיו ִעּמֹו ,ַוַּיַעל לֹוט ִמּצֹוַער ַוֵּיֶׁשב ָּבָהר ל

  ; ְּבצֹוַער
    .ּוְׁשֵּתי ְבנָֹתיו, הּוא--ַּבְּמָעָרה ,   ַוֵּיֶׁשב

 ְוִאיׁש ֵאין ָּבָאֶרץ ;ינּו ָזֵקןָאִב , ַהְּצִעיָרה-ַוּתֹאֶמר ַהְּבִכיָרה ֶאל לא
  .ָהָאֶרץ- ְּכֶדֶרְך ָּכל, ָלבֹוא ָעֵלינּו

   
 ונותרה אשתו הזקנה שאינה ,ומתובניו הוא . כלוט כן אלימלך

, אינם יכולות להנשאש, ושתי כלות ,ראויה ללדת יותר
  :כמו שאומרת נעמי, ולהמשיך את משפחת אלימלך

  
  'מגילת רות פרק א. 20
ִלי ָבִנים - ַהעֹוד :ָלָּמה ֵתַלְכָנה ִעִּמי ,ר ָנֳעִמי ׁשְֹבָנה ְבנַֹתיַוּתֹאמֶ  יא

ָזַקְנִּתי ִּכי , ְבנַֹתי ֵלְכןָ  ׁשְֹבָנה יב  .ַלֲאָנִׁשים ְוָהיּו ָלֶכם, ְּבֵמַעי
ַּגם ָהִייִתי ַהַּלְיָלה --ִתְקָוה ִלי- ֶיׁש,  ִּכי ָאַמְרִּתי :ִמְהיֹות ְלִאיׁש

, ֲאֶׁשר ִיְגָּדלּו ַעד, ֲהָלֵהן ְּתַׂשֵּבְרָנה יג  .י ָבִניםְוַגם ָיַלְדִּת , ְלִאיׁש

ִלי ְמאֹד -ַמר-ִּכי ,ַאל ְּבנַֹתי; ְלִבְלִּתי ֱהיֹות ְלִאיׁש, ֲהָלֵהן ֵּתָעֵגָנה
  .ְיהָוה- ַיד   ,ָיְצָאה ִבי-ִּכי--ִמֶּכם

  
 שושלת יהודה – הדמיון בין אלימלך ליהודה. ה
  )בועז(

רות ובועז , נעמיסיפורם של מקשרת המגילה את כמו כן 
  : ולמעשה תמרלמשפחת יהודה

  ב"י' פס' פרק דמגילת רות . 21
 ,ַהֶּזַרע-ִמן--ָיְלָדה ָתָמר ִליהּוָדה-ֲאֶׁשר, ְּכֵבית ֶּפֶרץִויִהי ֵביְתָך "

  ."ַהּזֹאת, ַהַּנֲעָרה-ִמן, ֲאֶׁשר ִיֵּתן ְיהָוה ְלךָ 
  

ה שהאיזכור של מעשה תמר הוא לכאורוראוי לשים לב 
לא מצאנו  כי ,היא תמוההפרץ וכן הברכה בביתו של , מיותר

  ? במקום אחר במקרא ברכה בשמו
 כורחנו כותב המגילה רצה ליצור זיקה בין המגילה-על, אלא

   .לבין סיפור יהודה ותמר
  

זיקה זאת מתבררת כאשר משווים את מעשה יהודה ותמר 
  . לסיפור המגילה

  
מיון בין המעשה ועונשו דנראה , בשני הסיפוריםאם נתבונן 

  . אצל אלימלך ואצל יהודה
  

אבל לאחר , אמנם אינו עוזב את גבולות ארץ ישראליהודה 
מכירת יוסף הוא למעשה עוזב את בית יעקב ששוכן בחברון 

  :שפלת יהודהעדולם שבויורד ל
   ח" לפרק, בראשית. 22
ִאיׁש -ֵּיט ַעדוַ ; ֵמֵאת ֶאָחיו ַוֵּיֶרד ְיהּוָדה, ַוְיִהי ָּבֵעת ַהִהוא א

   .ּוְׁשמֹו ִחיָרה, ֲעֻדָּלִמי
  

הרב מדן מסביר שאין מדובר כאן רק במעבר דירה פיזי אלא 
שמתבטאת בנישואים עם אשה , התרחקות מבית יעקבגם 

   :כמו שנאמר, כנענית
 ַוָּיבֹא, ַוִּיָּקֶחהָ ; ּוְׁשמֹו ׁשּועַ , ְּכַנֲעִניִאיׁש -ְיהּוָדה ַּבת ָׁשם-ַוַּיְרא ב

   .ֵאֶליהָ 
  

הרב מדן גם מסביר שגם אם נאמר שיהודה אינו עוזב רוחנית 
  . עושה זאת ליוסף הרי שהוא, את בית יעקב

  
יהודה ליוסף גורם ,  שהיוזם שלה הוא יהודהבמכירת יוסף

 מתוך כוונה ,בית יעקבתרבות את אביו ויעקב לעזוב את בית 
להרחיקו הן פיזית ובמטרה , בתוך תרבות עם זר טמעישהוא 

  . והן רוחנית מבית יעקב
  

 כך דומה לעונשם של לוט הבא על יהודה בשלהעונש גם 
  .ואלימלך

  
ועל פי דעתו בנו , שני בניומתים , נושא יהודה מתה שהאשה

  :יכול ליבם את כלתו השלישי אינו
  ח "ראשית לב. 23

    .ָּתָמר, ּוְׁשָמּה ;ְלֵער ְּבכֹורֹו, ח ְיהּוָדה ִאָּׁשהַוִּיַּק  ו
    .ְיהָוה, ַוְיִמֵתהּו; ְּבֵעיֵני ְיהָוה, ַרע--ְּבכֹור ְיהּוָדה ֵער, ַוְיִהי ז

ְוָהֵקם ; ֵאֶׁשת ָאִחיָך ְוַיֵּבם אָֹתּה- ּבֹא ֶאל, ְיהּוָדה ְלאֹוָנן ַוּיֹאֶמר ח
    .ְלָאִחיךָ  ,ֶזַרע
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ֵאֶׁשת -ָּבא ֶאל-ְוָהָיה ִאם; ִּכי ּלֹא לֹו ִיְהֶיה ַהָּזַרע, אֹוָנן ַוֵּיַדע ט
    .ְלָאִחיו, ֶזַרע-ְלִבְלִּתי ְנָתן, ְוִׁשֵחת ַאְרָצה ,ָאִחיו

    .אֹתֹו-ַּגם, ַוָּיֶמת; ֲאֶׁשר ָעָׂשה, ְיהָוה ַוֵּיַרע ְּבֵעיֵני י
 ִיְגַּדל-ַעד, ָאִביְך -ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלָתָמר ַּכָּלתֹו ְׁשִבי ַאְלָמָנה ֵבית יא

ַוֵּתֶׁשב  ,ַוֵּתֶלְך ָּתָמר; הּוא ְּכֶאָחיו-ָימּות ַּגם- ֶּפן, ִּכי ָאַמר-- ֵׁשָלה ְבִני
  .ֵּבית ָאִביהָ 

  
כלומר מצבו של יהודה לאחר מות שני בניו ולפני מעשה תמר 

  . כמעט נשאר בלא המשך וזכרהוא שהוא 
  

 " בידי שמיםכרת"בשלשת המקרים אנו רואים מעין עונש 
והשתקעות , י"עזיבת אה מביא על האדם בעקבות "שהקב

  . בתרבות נוכרית
  
והן שמותינם ,  ונןאער והן שמותיהם של בני יהודה : הערה(

  .  רומזים לפורענותמחלון וכליוןשל בני אלימלך 
 ולא היה לו אכן כלהשנשא את עורפה כליון ואם נשים לב 

 בו מעין הרי שהיה,  שנשא את רותמחלוןבעוד ש, זכר ושם
, ושמו הוקם בישראלאבל בסופו של דבר זכה " מחלה"
  ) בועז כפי שנראה בהמשך" של רות ע" יבום"ב
  

     מחורבן המשפחהתהיבום כגאול
האובדן למשפחה שבכל השלושה , לשלושת המקרים המשותף

  . ייבוםעין במ ,אך ברגע האחרון נמצא הפתרון, כמעט וקורה
  

אך זהו ,  אם כן הפתרוןהייבום בכל שלושת המקרים הוא
אין כאן ייבום של אח עם אשת , שגרתי ייבום בלתיתמיד 

  :אלא, אחיו
  ,אב עם בנותיו במקרה של לוט �
  , כלתו במקרה של יהודה אב עם �
 . אחי האב עם כלת האב במקרה של בעז ורות �
  

הוא זה שמחזיר את המשפחות , המפתיע ,הייבום הלא שגרתי
   .אל ארץ החיים

  
והדמיון והשוני בינו ובין , ל לוט ובנותיוהיבום אצ. ו

  :היבום במגילת רות
שהלשון ,  צייןיעקב פרופסור בנו. אצל לוט היבום רמוז

היא " עלינו ואיש אין בארץ לבוא"שמופיעה בדברי בנות לוט 
והפעם , אל הלשון הוא לבוא שהרי בכל התורה, חריגה

בה הנוספת היחידה שמופיעה לשון זו היא בפרשת ייבום ש
  :נאמר

  ה "דברים כ. 24
ִתְהֶיה -לֹא--לֹו-ֵמֶהם ּוֵבן ֵאין ּוֵמת ַאַחד, ֵיְׁשבּו ַאִחים ַיְחָּדו-ִּכי ה

    :ְלִאיׁש ָזר, ַהֵּמת ַהחּוָצה-ֵאֶׁשת
    .ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאָּׁשה ְוִיְּבָמּה, ָיבֹא ָעֶליהָ   ְיָבָמּה  
-ְולֹא; ָאִחיו ַהֵּמת ֵׁשם-ַעל, ָיקּום--ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ֵּתֵלד, ְוָהָיה ו

   .ִמִּיְׂשָרֵאל, ִיָּמֶחה ְׁשמֹו
  

ובכך , מאביהן עצם הניסיון של בנות לוט להחיות זרעגם 
  . מזכיר יבוםמאד , להקים את שם המשפחה שאבדה

  
ראוי לעמוד בהקשר זה על הדמיון והשוני המהותי בין 

  . הסיפור לוט ובנותיו ובין סיפור היבום במגילה
  

  : בין הסיפוריםקווי הדמיוןנציג את ראשית 
, לוט ובנותיו (שתי נשים וגבר אחדבשני הסיפורים יש  �

  ). עמי ורותנובמגילה בועז 
מצוקת זרע והנשים מעונינות לפתור הסיפורים יש  בשני �

  .)ובועז, לוט (אותה באמצעות הגבר
. מתים שני בחורים בתחילת הסיפורבשני הסיפורים  �

בסדום נהרגים חתניו של לוט בהפיכת העיר בעקבות אי 
שני בני  ובמגילה מתים', רצונם לשמוע בקול מלאכי ה

  .נעמי בארץ מואב
 לוט יוצא מהעיר ההפוכה .נדודיםבשני הסיפורים יש  �

  .ונעמי הולכת לשדה מואב ושבה משם
המבוגרת בשתי הנשים היא זו שיוזמת בשני הסיפורים  �

  . הלילי את המפגש
 . הגבר שותה לפני המפגש הליליבשני הסיפורים  �
  

 השוני הגדולאלא שהשוואה זו כל מטרתה היא להצביע על 
  . הסיפורים שבין

 מאד מופקרת עושות זאת בצורה בנות לוטבעוד ש �
משקות את אביהן ושוכבות אתו בזמן שהוא מחוסר (

 , )בדבר הכרה כך שהוא בכלל לא מרגיש
   היא להמשיך את קיומה שלרות ונעמימטרתן של       
  . לגואל נישואים כשריםידי - המשפחה על     
רות מחכה עד  לבנות לוט שמשקות את אביהן ייןבניגוד  �

רות לא מנצלת את שתייתו   וגם אזשישתה בועז מעצמו
למעשה ביאה כפוי תוך כדי שכרות אלא היא ממתינה 

  .שיתעורר ואז מרצון מלא ייקח אותה לו לאישה לידו עד
וזאת בכדי  כל מעשיה של רות הם רק בציווי נעמי �

 .  של רותצניעותה וחוסר אנוכיותהלהדגיש את 
  ,בהפקרות ופריצות בעוד שביתו הבכירה של לוט פועלות       
   הרומז-מואב      ואף איננה מתביישת לקרוא לבנה בשם      
  ".מאב" על אביו של בנה       

  
ה של בת לוט מהווה מעין הבאה מזרע המואביה רותכלומר 

בכך שמעשה היבום שלה , של ביתו של לוט תיקון למעשיה
 בכדי לקיים את על פי מצוות חמותה בצניעות ובאיפוקנעשה 

  .חוקי ישראל
  
והדמיון והשוני בינו , היבום במעשה יהודה ותמר. ז

  :ובין היבום במגילת רות
  :מפורשיבום במוזכר הותמר יהודה בפרשת מעשה 

  ח "אשית פרק לבר. 25
ְוָהֵקם ; ְוַיֵּבם אָֹתּהֵאֶׁשת ָאִחיָך - ּבֹא ֶאל, ְיהּוָדה ְלאֹוָנן ַוּיֹאֶמר ח

    .ְלָאִחיךָ  ,ֶזַרע
  

מכיר בכך שהיה לו לתת לה את שלה כאשר יהודה כ "ואח
  :כמו שנאמר, ובכך להקים את שם משפחתו, בנו
-ְלִאיׁש ֲאֶׁשר, ָחִמיָה ֵלאמֹר- ְוִהיא ָׁשְלָחה ֶאל, מּוֵצאת ִהוא כה

  ; ָהָרה ָאנִֹכי, ֵאֶּלה ּלֹו
    .ָהֵאֶּלה ,ְלִמי ַהחֶֹתֶמת ְוַהְּפִתיִלים ְוַהַּמֶּטה--ָנא-ַהֶּכר,      ַוּתֹאֶמר

, ְנַתִּתיהָ -ֵּכן לֹא- ַעל-ִּכי, ַוּיֹאֶמר ָצְדָקה ִמֶּמִּני, ְיהּוָדה ַוַּיֵּכר כו
  .ְלַדְעָּתּה, ָיַסף עֹוד- ְולֹא;ְבִני ְלֵׁשָלה

  



 5 

זיקה גלויה למעשה יהודה כמו שאמרנו לעיל יש במגילה 
וכן רשימת הייחוס , ל היושבים בשער לבועזם שת בברכותמר

   .של דוד בסוף המגילה מתחילה בפרץ
  

  :בין הסיפורים במעשה היבום היא כדלקמן ההשוואה
הנשים והן אף  ציפייה ליבום מצדשני הסיפורים יש ב �

תמר מעונינת בכך ואף פועלת בכדי -הצד הפעיל בעניין
מעונינת ) בהתאם לציווי נעמי(רות  לבצע את הייבום וגם

 .בביצוע הייבום ופועלת להשגתו
חפשת תתמר מ, העזה מצד האשהבשני הסיפורים ישנה  �

וגם רות באה אל בועז לגורן בלילה שהוא מעשה , לקדשה
   .מאד לא שגרתי

במקרא רק בשני הסיפורים הללו   מופיענושא היבום �
  ה" פרק כובפרשת הייבום בדברים

 נה על הציפיותהגואל הקרוב יותר לא עוהסיפורים  בשני �
ארצה  ושחת" אונן משחית את זרעו-שתלו בו הנשים

ואצל רות ). ט,ח"בראשית ל" (לבלתי נתן זרע לאחיו
 לא אוכל לגאול לי פן"לגאול אותה  הגואל הקרוב ממאן

  ."את נחלתי אשחית
מצליחות הנשים לבסוף להשיג את  בשני הסיפורים �

 גואלהגואל הוא איננו הבשני הסיפורים ,  ברםמבוקשן
 תמר הרה ליהודה ולא לשלה בנו ורות נשאת .הטבעי

  לבועז ולא לגואל הקרוב
  

מטרת הדמיון היא להצביע על גם במקרה זה ש ניתן לומר
   :שבין הסיפוריםהשוני 

כמו מעשה  המעשה של תמר לא נעשה בשכרותאמנם  �
תמר אולם עדיין . בנות לוט ובכך יש התקדמות מסוימת

 ולשם השגת מטרותיה ,כייםאנו פועלת מתוך שיקולים
בעורמה כך שכאשר יהודה בא עליה הוא כלל היא פועלת 

 כך שגם ,בא עליה ביאת זנות יודע מי היא והוא אינו
   לוקה בפריצותמעשה זה עדיין 

 ובמקום לבחור בדרך יהודה פועל ממניעים אנוכייםגם  �
אלו שחטאו יהודה  החסד ולדאוג לתמר ולהבין שבניו הם

 . בצורה אנוכית ולמנוע מתמר את שלה בנו מעדיף לפעול
  
  

   :מאליונובע  הניגוד לרות
בחירה בדרך  אלא מתוך לא פועלת ממניעים אנוכייםרות 

 :כפי שאומר לה בועז , החסד

  'מגילת רות פרק ג. 26

ֵהיַטְבְּת ַחְסֵּדְך ָהַאֲחרֹון ִמן  ַוּיֹאֶמר ְּברּוָכה ַאְּת ַליהָֹוה ִּבִּתי " 
וכפי ( :ִבְלִּתי ֶלֶכת ַאֲחֵרי ַהַּבחּוִרים ִאם ַּדל ְוִאם ָעִׁשיר לְ ָהִראׁשֹון

   )שנראה בהמשך

לגמול חסד עם המתים ולהקים להם עושה הכל כדי  רות �
  שם

  ובצניעות, לפי ציווי נעמירות עושה את כל מעשיה  �
שנתן לגואל הקרוב זכות לאחר גואל את רות רק בועז  �

  , קדימה

 יה עלורק לאחר מכן הוא בא לאישה נושא את רות בועז �
 כמובן מתוך מודעות מלאה ובניגוד(  כפי כל פרטי ההלכה

 .)ליהודה
  
שהרי , באור חיוביבספר בראשית   עצמה מוצגתתמרכלומר  

 אך כאמור). 'כו, ח"בראשית ל" (צדקה ממני"יהודה אומר 
ידי -ובאה רות ועל ,עדיין יש פגמים בדרך התנהלותה

שממנה כידוע  ם את מעשה תמרצניעותה וחסדה מתקנת ג
  מתקן את מעשהו של יהודה, בועזו, יצא בועז

  
  :היבום והחסד במגילת רות. ח

 של אשת היבום אינו יבום קלאסי, בעז ורותבמקרה של גם 
הביטוי ולכן גם לא מופיע במגילה , י אחד מאחיו"האח המת ע

   .")גאולה "אלא הביטוי( ייבום
  

רות ובועז , מיעשיהם של נהדמיון ליבום הוא בכך שכל מע
  :מכוונים ל

  'מגילת רות פרק ד. 27
ְלָהִקים , ַהּמֲֹאִבָּיה ֵאֶׁשת ַמְחלֹון ָקִניִתי ִלי ְלִאָּׁשה רּות- ְוַגם ֶאת י

ּוִמַּׁשַער , ַהֵּמת ֵמִעם ֶאָחיו-ִיָּכֵרת ֵׁשם- ְולֹא, ַנֲחָלתֹו-ַעל ַהֵּמת-ֵׁשם
  .ַהּיֹום, ֵעִדים ַאֶּתם  :ְמקֹומֹו

  
  :בפרשת ייבוםנאמר  כפי ש, א מטרת היבוםזוהי

    'ו' ה פס"דברים פרק כ. 28
-ְולֹא; ֵׁשם ָאִחיו ַהֵּמת-ַעל ,ָיקּום--ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ֵּתֵלד, ְוָהָיה"

   ."ִמִּיְׂשָרֵאל, ִיָּמֶחה ְׁשמֹו
   

המעשים שנעשו בשער העיר לבין כמו כן קיים דמיון בין 
  , ההמעשים שיש לעשות בשעת יבום וחליצ

  .וחליצת הנעל, הדיון בפני זקני העיר: כגון
  

  מעשי החסד במגילה
 הוא בועז י"ע אלימלך שדה וגאולת בועז י"ע רות של" יבום"ה

 ואפשר, בהם רצופה שהמגילה החסד מעשי מעשי של שיאם
, חסד מעשי שורת הוא המגילה של עיקרה שכל לאמר

  :חסד אנשי ידי-על מזה זה המתגלגלים
  

   :החסד הראשון
, הישארותן של רות וערפה עם נעמי הגלמודההוא עצם 

כמו שאומרת נעמי לכלותיה כאשר  ,לאחר מות בעלה ובניה
  :היא מבקשת מהם לחזור לביתם

    החסד הראשון– 'רות פרק אמגילת . 29
; ִאָּׁשה ְלֵבית ִאָּמּה, ֵלְכָנה ּׁשְֹבָנה, ִלְׁשֵּתי ַכּלֶֹתיהָ  ,ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ח

ַהֵּמִתים - ַּכֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ִעם, ְיהָוה ִעָּמֶכם ֶחֶסד )ַעׂשיַ (יעשה 
; ִאָּׁשה ֵּבית ִאיָׁשּה, ְמנּוָחה ּוְמֶצאןָ , ָלֶכם, ִיֵּתן ְיהָוה ט  .ְוִעָּמִדי

   .ַוִּתְבֶּכיָנה ַוִּתֶּׂשאָנה קֹוָלן, ַוִּתַּׁשק ָלֶהן
  

   :החסד השני
 לחיות עם העוזבת את עמה ואת אלוהיה כדי, רותהוא כאשר 

ללא סיכוי מעשי ,  בארץ זרה ובסביבה זרהנעמי חמותה
  :כפי שאומר בועז לרות בעת פגישתם בשדה, להקמת משפחה

    החסד השני–'  רות פרק במגילת. 30
-ָעִׂשית ֶאת- ּכֹל ֲאֶׁשרֻהַּגד ִלי  ֻהֵּגד-- ַוּיֹאֶמר ָלּה, ַוַּיַען ּבַֹעז יא

, ְוֶאֶרץ מֹוַלְדֵּתְך , ַּתַעְזִבי ָאִביְך ְוִאֵּמְך וַ  ;ַאֲחֵרי מֹות ִאיֵׁשְך , ֲחמֹוֵתְך 
    .ָיַדַעְּת ְּתמֹול ִׁשְלׁשֹום-לֹא ַעם ֲאֶׁשר-ֶאל, ַוֵּתְלִכי
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ֵמִעם ְיהָוה ֱאלֵֹהי , ְׁשֵלָמה ּוְתִהי ַמְׂשֻּכְרֵּתְך ; ָּפֳעֵלְך , ְיַׁשֵּלם ְיהָוה יב
  .ְּכָנָפיו-ַּתַחת ַלֲחסֹות, ָּבאת-ֲאֶׁשר, ִיְׂשָרֵאל

  
שהזכיר בועז בדבריו , "הראשון... ח ס ד ך" , כנראה, וזהו

  :בגורן
 'מגילת ות פרק ג. 31

ֵהיַטְבְּת ַחְסֵּדְך ָהַאֲחרֹון ִמן ַוּיֹאֶמר ְּברּוָכה ַאְּת ַליהָֹוה ִּבִּתי ) י(
  : ְלִבְלִּתי ֶלֶכת ַאֲחֵרי ַהַּבחּוִרים ִאם ַּדל ְוִאם ָעִׁשירָהִראׁשֹון

  
, ת רות בהצהרת הנאמנות שלה לנעמיגם הלשון שבה משתמש

  :ולעם ישראל
   'אמגילת ות פרק . 32
- ִּכי ֶאל :ְלָעְזֵבְך ָלׁשּוב ֵמַאֲחָרִיְך  ,ִבי-ִּתְפְּגִעי-ַוּתֹאֶמר רּות ַאל טז

ֵואלַֹהִיְך , ַעֵּמְך ַעִּמי--ָּתִליִני ָאִלין ּוַבֲאֶׁשר, ֲאֶׁשר ֵּתְלִכי ֵאֵלְך 
ַיֲעֶׂשה ְיהָוה  ּכֹה; ְוָׁשם ֶאָּקֵבר, ִתי ָאמּותַּבֲאֶׁשר ָּתמּו יז  .ֱאלָֹהי

  .ַיְפִריד ֵּביִני ּוֵביֵנְך , ִּכי ַהָּמֶות-- ְוכֹה יֹוִסיף, ִלי
  

שרות יודעת ומבינה את הקשיים העומדים בפניה מעידה 
היא שנתו " לינה"שיאיר זקוביץ ' כפי שמעיר פרופ, בבית לחם

ראות בבראשית כפי שאפשר ל (של הנודד שאין לו בית משלו
, )ט בסיפור פלגש בגבעה"ובשופטים י, ב בבריחתו של יעקב"ל

  .ועל אף זאת בוחרת לדבק בנעמי ובעם ישראל
  

   :החסד השלישי
ונותן , בועז מקבל את רות בשדהו במאור פניםהוא באופן בו 

 כאשר רות לה ללקט ביד נדיבה המביאה את נעמי לברכו
  :םמספרת לה את שהתרחש בשדה באותו יו

   החסד השלישי- ' רות פרק במגילת . 33
, ָעַזב ַחְסּדֹו- ֲאֶׁשר לֹא, הּוא ַליהָוה ָּברּוךְ , ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ְלַכָּלָתּה כ

--ָקרֹוב ָלנּו ָהִאיׁש, ַוּתֹאֶמר ָלּה ָנֳעִמי ;ַהֵּמִתים-ַהַחִּיים ְוֶאת- ֶאת
   .הּוא, ִמּגֲֹאֵלנּו

  
אשר לא עזב "ירה המפרשים נחלקו למי הכוונה באמ: הערה(

ולדעת האבן העזרא , ה"י הכוונה היא לקב" לדעת רש"חסדו
  .)הכוונה היא לבועז

  
נער "מעשה החסד של בועז בשדה בולט על רקע היחס של ה

  . לרות" על הקוצרים
שהוא למעשה מנהל העבודה של בועז " נער על הקוצרים"ה

בשדה מתיחס לרות בקרירות עם רמיזות שליליות כאשר הוא 
  :כתאר אותה לבועז מ

   'רות פרק במגילת . 34
, ַנֲעָרה מֹוֲאִבָּיה ִהיא  :ַוּיֹאַמר-- ַהּקֹוְצִרים-ַהִּנָּצב ַעל ַהַּנַער, ַוַּיַען ו

    .ָנֳעִמי ִמְּׂשֵדי מֹוָאב-ִעם ַהָּׁשָבה
; ַהּקֹוְצִרים ,ַאֲחֵרי, ָּנא ְוָאַסְפִּתי ָבֳעָמִרים- ֲאַלֳּקָטה, ַוּתֹאֶמר ז

, ַהַּבִית ֶזה ִׁשְבָּתּה--ַעָּתה-ֵמָאז ַהּבֶֹקר ְוַעד, ַוַּתֲעמֹודַוָּתבֹוא 
      .ְמָעט

  
, ומדגיש את מוצאה" נערה מואביה"ראשית הוא מכנה אותה 

 כי אנו מדברים איסוף העומרים אינו על פי ההלכהכמו כן 
  . לקט של שיבולים ולא שכחה של עומריםכאן על מצות 

  
מי בתחילת הפרק בה היא אם נשוה זאת לדברי רות לנע

  :מתארת לנעמי את מטרתה
  
  

  '  רות פרק במגילת. 35
ַוֲאַלֳּקָטה ָּנא ַהָּׂשֶדה -ֵאְלָכה ,ָנֳעִמי-ַוּתֹאֶמר רּות ַהּמֹוֲאִבָּיה ֶאל ב

  .ְלִכי ִבִּתי, ַוּתֹאֶמר ָלּה; ְּבֵעיָניו ֵחן-ֲאֶׁשר ֶאְמָצא, ַאַחר--ַבִּׁשֳּבִלים
  

 ל לקט שיבולים על פי ההלכהשרות מדברת עכלומר בעוד 
וגם , כאיסוף עומרים שאינו על פי ההלכההנער מתאר זאת 

לאיסוף  שלה הוא ביטוי בפי הנער שתיאור החריצותיתכן 
  . המאסיבי שלה

  
שעל פיו רות  ( בועז שובר את כל כללי המעמד,בניגוד לנער

 ועוד בביטוי מלא ופונה ישירות לרות) היא בתחתית המעמד
   "יבת"חיבה כ

  ' רות פרק במגילת . 36
ֵּתְלִכי ִלְלקֹט -ַאל, ִּבִּתיָׁשַמַעְּת  רּות ֲהלֹוא-ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ֶאל ח

   .ַנֲערָֹתי-ִעם, ְוכֹה ִתְדָּבִקין; ִמֶּזה ,ְוַגם לֹא ַתֲעבּוִרי, ְּבָׂשֶדה ַאֵחר
  

   :הרביעיהחסד 
כמו שהיא , גמול חסד עם כלתהנעמי הרוצה למצידה של  אב

  :להאומרת 
   החסד הרביעי– 'א' פס' פרק גמגילת רות . 37
 ֲאֶׁשר ָלְך ָמנֹוחַ -ֲהלֹא ֲאַבֶּקׁש, ִּבִּתי  :ָנֳעִמי ֲחמֹוָתּה, ַוּתֹאֶמר ָלּה"

  ".ָלְך -ִייַטב
  

שכלה הקציר ובעז לא הודיע או רמז על כוונתו כלומר לאחר 
ועל כן , חליטה נעמי לשלח את רות אליומ, לקחת את רות

המוביל ,  בגורןאת המפגש בין בועז ורותיוזמת היא 
 וכפי שאומר הכתוב המניע של נעמי הוא להיטיב .לנישואיהם

  .עם רות ולמצוא לה מנוח
  

   :החסד החמישי
המבוגר ממנה שנים , א לבועזהסכמתה של רות להינשהוא 

  . הרבה
 כפי שאומר נתפסת אף היא בעיני בועז כחסדהסכמה זאת 

שת ממנו לשאת אותה לאשה על בועז לרות אחרי שהיא מבק
  :מנת לגאול את שם המת

   החסד החמישי-  'י' פס '  רות פרק גמגילת. 38
-ִמן, ֵהיַטְבְּת ַחְסֵּדְך ָהַאֲחרֹון--ִּבִּתי ְּברּוָכה ַאְּת ַליהָוה, ַוּיֹאֶמר"

  ".ָעִׁשיר-ְוִאם, ַּדל-ִאם--ַאֲחֵרי ַהַּבחּוִרים ,ֶלֶכת-  ְלִבְלִּתי :ָהִראׁשֹון
  

   :ד הששיהחס
זה בולט על רקע ודבר , נכונותו של בועז לשאת את רותהוא 

  .  את רותסירובו של הגואל לשאת
  

כזכור בתחילת הדו שיח המתנהל בשער העיר מציע בועז 
  :לגואל לגאול את שדה אלימלך

   החסד השישי– 'מגילת רות פרק ד. 39
, ּבַֹעז-  ֲאֶׁשר ִּדֶּברּגֵֹאל עֵֹברְוִהֵּנה הַ  ,ַוֵּיֶׁשב ָׁשם, ּובַֹעז ָעָלה ַהַּׁשַער א

    .ַוֵּיֵׁשב, ַוָּיַסר; ְּפלִֹני ַאְלמִֹני ּפֹה-ַוּיֹאֶמר סּוָרה ְׁשָבה
    .ַוֵּיֵׁשבּו; פֹה-ְׁשבּו ַוּיֹאֶמר--ִמִּזְקֵני ָהִעיר, ַוִּיַּקח ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים ב
ָמְכָרה   :ֶלֱאִליֶמֶלְך ֲאֶׁשר ְלָאִחינּו , ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה, ַלּגֵֹאל, ַוּיֹאֶמר ג

    .ַהָּׁשָבה ִמְּׂשֵדה מֹוָאב, ָנֳעִמי
ַהּיְֹׁשִבים ְוֶנֶגד ִזְקֵני  ְקֵנה ֶנֶגד, ַוֲאִני ָאַמְרִּתי ֶאְגֶלה ָאְזְנָך ֵלאמֹר ד

ִּכי ) ְוֵאְדָעה(ַהִּגיָדה ִּלי ואדע  לֹא ִיְגַאל- ְוִאם, ִּתְגַאל ְּגָאל-ִאם--ַעִּמי
    .ָאנִֹכי ֶאְגָאל, ַוּיֹאֶמר; ַאֲחֶריךָ  ל ְוָאנִֹכיֵאין זּוָלְתָך ִלְגאֹו
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ּוֵמֵאת רּות  ;ְקנֹוְתָך ַהָּׂשֶדה ִמַּיד ָנֳעִמי-ְּביֹום, ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ה
-ַעל, ַהֵּמת- ֵׁשם ְלָהִקים-- )ָקִניָת (קניתי , ַהֵּמת-ַהּמֹוֲאִבָּיה ֵאֶׁשת

    .ַנֲחָלתֹו
-ֶאת ,ַאְׁשִחית-ֶּפן-- ִלי) -ִלְגָאל( -לֹא אּוַכל לגאול, ַוּיֹאֶמר ַהּגֵֹאל ו

  .אּוַכל ִלְגאֹל-ִּכי לֹא, ְּגֻאָּלִתי-ְלָך ַאָּתה ֶאת-ְּגַאל; ַנֲחָלִתי
   

  אך, כלומר תחילה הגואל מסכים לגאול את חלקת השדה
 כאשר הוא מבין שגאולת השדה כרוכה בנשיאת רות לאשה 

" ילי פן אשחית את נחלת-לא אוכל לגאול"הוא מסרב בנימוק 
   ).ו', ד(
  

הגואל היא התנהגות חשוב להדגיש שההתנהגות של 
בנישואים הוא אינו רוצה לסבך את משפחתו , נורמטיבית

כפי  (בעייתים אם אשה בעלת מוצא בעייתי וגיור בעייתי
עמוני ולא "שאומר המדרש במספר מקומות שההלכה 

היתה שנויה במחלוקת באותו " מואבי ולא מואבית, עמונית
  ). בדורות הבאיםהדור ו

  
אלא , אינו רואה את מעלתה המיוחדת של רותכלומר הוא 

  . "נערה מואביה"בראיה סטראוטיפית של מסתכל עליה 
 בועז בוחר בחסד שהוא נתינה מעבר לשורת הדיןלעומתו 

  . ומסוגל לראות את מידת החסד המיוחדת של רות
  

 נישואיהם של בועזעצם ,  של רות ובועזמעבר לחסד ההדדי
 -שכן כל המושג , ורות מהווים גמילות חסד כלפי המתים

, מתקשר לעניין הייבום) ה', ד"(להקים שם המת על נחלתו"
שלא השאיר אחריו , גמילות חסד כלפי האח המתמהווה ה

  . זרע ושם
אשר ' ברוך הוא לה "- שלכך רמזה נעמי בדבריה לרות , ייתכן

  ." םלא עזב  ח ס ד ו  את החיים ו א ת  ה מ ת י 
  

של בועז ורות " יבום"ראוי לציין גם שמעבר לתיקון שב
של בנות לוט ושל יהודה ותמר כפי שהסברנו " יבום"למעשי ה

שמעשי החסד הרבים של רות מהווים גם תיקון גם הרי , לעיל
קידמו אתכם בלחם  על דבר אשר לא"לחטא בני מואב 

וצא כלומר חטא זה של צרות עין  מ, )ה, ג"דברים כ ("ובמים
  .בחסדה המתפשט של רות גם הוא את תיקונו

  
  

   :לסיכום
בכוח מעשי החסד העולם כביכול  ח י י ב  המגילה מדגישה כי 

  . לבוא על תיקונו

לא תגיע אל שדהו של , שבעלת חסד כרות, כביכול, ןלא ייתכ
  .  שבו הגיע הוא לשדהבדיוק ביום, איש החסד, בועז

הוא דרכה של המגילה לומר ,  "ַוִּיֶקר ִמְקֶרהָ "כלומר התאור 
 להובילה לשם וזוהי לא התערבות "חייב"כביכול היה ' שה

  .'אלוקית רגילה הנעשית ביוזמת ה
  

 שהגואל לא יעבור ליד שער העיר ברגע שבועז ינסה לא ייתכן
. "ּבַֹעז- ֲאֶׁשר ִּדֶּברְוִהֵּנה ַהּגֵֹאל עֵֹבר":לסיים את מעגל החסד 

  . זהו כוחו של החסד
  

ויתר האנשים הטובים , בועז ורות, מעשיהם של נעמיכל 
, עשינו מה שגזרת עלינו": זועקים מאליהם, באמצע הדרך

  ) .  טו, ו"כ, ספרי דברים( "עשה עמנו מה שהבטחתנו
ולהשלים את , ה אלא להשקיף ממעון קדשו"אין לו לקב

שממנו נולד , )יג', ד ("לה הריון ותלד בן' ן הוית": המלאכה
  . ומזרעו יצא מלך המשיח במהרה בימינו,דוד המלך

  
 'מגילת רות פרק ד. 40

ַוִּיֵּתן ְיהָֹוה ַוִּיַּקח ּבַֹעז ֶאת רּות ַוְּתִהי לֹו ְלִאָּׁשה ַוָּיבֹא ֵאֶליָה ) יג(
 :ָלּה ֵהָריֹון ַוֵּתֶלד ֵּבן

ָנה ַוִּתְקֶראָנה לֹו ַהְּׁשֵכנֹות ֵׁשם ֵלאמֹר ֻיַּלד ֵּבן ְלָנֳעִמי ַוִּתְקֶרא) יז(
 :עֹוֵבד הּוא ֲאִבי ִיַׁשי ֲאִבי ָדִודְׁשמֹו 

 :ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות ָּפֶרץ ֶּפֶרץ הֹוִליד ֶאת ֶחְצרֹון) יח(
 :ְוֶחְצרֹון הֹוִליד ֶאת ָרם ְוָרם הֹוִליד ֶאת ַעִּמיָנָדב) יט(
 :ְוַעִּמיָנָדב הֹוִליד ֶאת ַנְחׁשֹון ְוַנְחׁשֹון הֹוִליד ֶאת ַׂשְלָמה) כ(
 :ְלמֹון הֹוִליד ֶאת ּבַֹעז ּובַֹעז הֹוִליד ֶאת עֹוֵבדְוַׂש ) כא(
  :הֹוִליד ֶאת ִיָׁשי ְוִיַׁשי הֹוִליד ֶאת ָּדִודְועֵֹבד ) כב(
  

  : עומקו של המדרש בו פתחנוזהו אולי
  'ו' מדרש רבה ז

, ורות עשתה את שלה, בועז עשה את שלו: אמר רבי אליעזר"
  ." שה את שליה אף אני אע"אמר הקב, ונעמי עשתה את שלה

  
  

הרב אילון מוסיף כי זוהי הסיבה שאנו קוראים את מגילת 
  .רות ביום בו אנו קוראים את עשרת הדיברות

  ".בלי מגילת רות,  לקרא את עשרת הדיברותאי אפשר"
ועשית הישר "מהותה של היהדות היא בעשית חסד של 

  . לפנים משורת הדין של עשרת הדיברות–" והטוב
  

".  יבנהעולם חסד "ואז 
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