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  מגדל, ה' באייר, תשע"ה.

  :  ג פרק רות

  :ָל� יִיַטב ֲאֶ�ר ָמנ�חַ  ָל� ֲאַבֶ�� ֲה�א ִ�ִ�י ֲחמ�ָת	 ָנֳעִמי ָל	 וַ�ֹאֶמר) א(

הפעם הראשונה שנעמי יוזמת משהו. עניינה הוא להיות עם עצמה. היא רוצה להיות לבדה.  זאת
זאת הפעם הראשונה שהיא  'בפרק ג. אך שעוריםות פנתה אליה ורצתה ללקוט בתחילת פרק ב ר

הוא רק בת דודה של האבא. אבל השכנות  שלה יוזמת. נעמי לא תהייה סבתא של הילד אלא הקשר
  ו שיולד בן לנעמי.יאמר

    אם זה רות או נעמי.כפי שנראה בהמשך, בין הקרי לבין הכתיב,  המקרא מבלבל אותנו

ל "ה לי מנוח עד אשר ייטב לך. חזימר שנשבעתי שלא יהרגום יונתם או'הלא אבקש לך מנוח'. הת
  ה. שאין מנוחה לאשה אלא בבית בעלם אומרי

ורק לב אישה יכול להבין את זה  ,המנוח הוא ההריון עם יהיה לה הריון..רק נעמי יודעת שייטב לרות 

  האם מנוחה היא הריון? זה החידוש של נעמי.  פך הגמור.ההכי זה הה 

   .ותהם התגלתה גם מצד נעמי לרביני הדבקות כאן

  :ַהָ'יְָלה ַהְ&עִֹרים $ֶֹרן ֶאת זֶֹרה ה�א ִהֵ"ה ַנֲער�ָתיו ֶאת ָהיִית ֲאֶ�ר מַֹדְעָ�נ� בַֹעז ֲה�א וְַעָ�ה) ב(

היא אומרת שבועז אמר לה להידבר בנערים, אבל הוא אמר לה להידבק בנערותיו. בסוף פרק ב' 
קראנו על כך שהיא נדבקה בנערותיו. הם היו המתחרות שלה, אבל לה זה לא משנה כי היא דביקה 

  באינסוף. 

 ַעד ָלִאי� ִ�ָ�ְדִעי /ל ַה$ֶֹרן וְיַָרְד�ְ  )וירדתי - (כתיב  ָעַליִ� ִ,ְמ�ַתיִ� שמלתך וְַ,ְמ�ְ  וַָסְכ�ְ  וְָרַחְצ�ְ ) ג(

 :וְִלְ���ת ֶלֱאכֹל 01ַת�

שואלים מדוע נעמי צריכה להגיד זאת לרות, הרי האם רות לא יכולה לחשוב בעצמה להתקלח ל "חז
ולהתייפות? אלא אומרים חז"ל שנעמי אמרה לה להתרחץ מטומאת העבודה זרה, ולסוך עצמה 

   במצוות. 

זה נצח ישראל  זכותי תרד עמך. זה לא את יורדת אלא בית אלימלך.של "אומרים חז  - ירדתי כתיבו
  יורד אתה ביחד. 

היא גם ליעקב שרבקה שלחה אותו לקבל את הברכות הוא פחד, ולכן היא אמרה לו: עלי קללתך בני. 

  שולחת את עצמיותה ביחד עמו. 

 יִַ$יד וְה�א וְָ�ָכְב�ְ  ושכבתי ַמְרְ$�ָתיו וְִגִ'ית �ָבאת ָ�ם י1ַ�ְִב ֲאֶ�ר ַה4ָק�ם ֶאת וְיַָדַע�ְ  ְבָ�ְכב� וִיִהי) ד(

  :ַ�ֲעִ,ין ֲאֶ�ר ֵאת ָל�

היא לא אומרת לה שהוא יקח אותך לאישה היא רק אומרת לה מה לעשות, ולא אומרת לה מה יקרה. 

  ויהיה סוף טוב. 

שהקב"ה מבטיח למשה בסנה.  –' הסופית נובעת מהסיום של "תעבדון את האלוקים" אולי פירוש הנ

החג בו אנו קוראים את  –חג השבועות  –העבודה הזו היא העבודה אשר התחילה בחג מתן תורה 

  המגילה. 

 ֲאֶ�ר 1ְכֹל וַַ�ַע, $ֶֹרןהַ  וֵַ�ֶרד) ו((אלי קרי ולא כתיב)   :ֶאֱעֶ,ה ֵאַלי �ֹאְמִרי ֲאֶ�ר 1ֹל ֵאֶליהָ  וַ�ֹאֶמר) ה(

  :ֲחמ�ָת	 ִצַ�ָ�ה
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  לא כתוב שהיא צוותה, אבל מבחינת רות זה ציווי. 

כאילו היא לא קיימת. ומדוע? כי כאן רות עושה בלי שהיא קיימת בכלל.  –המילה 'אלי' פעמיים יורדת 

נצח ישראל. אבל מה  היא בביטול גמור כ"כ אל נעמי ואל כלל ישראל, אל המציאות של המשיח, של

  לעשות שבעולם שלנו יש גוף ויישות? לכן קוראים 'אלי'. 

זה קשה מאד. כי בעל קורא יודע בד"כ שיש מילה, רק קוראים אותה שונה. אבל כאן הוא לא יודע 

  היא אינה מופיעה.  –בכלל שצריך להוסיף מילה 

ישראל, ולא בגלל גדולת ה' וניסיו לכן זה לא הגיור של יתרו ושל רחב, כי כאן כל כולה בגלל נצח 

  הגדולים. 

  והיא פשוט הולכת ועושה "ככל אשר צותה חמותה". 

) ח( :ו1ָ�ְ�ִַב ַמְרְ$�ָתיו וְַ�ַגל ַבָ'ט וַָ�בֹא ָהֲעֵרָמה ִ�ְקֵצה ִל1ַ�ְב ו5ַָבֹא ִל�� ו5ִַיַטב ו5ְֵַ��ְ  �ַֹעז ו5ַֹאַכל) ז(

  :ַמְרְ$�ָתיו �ֶֹכֶבת ִא7ָה וְִהֵ"ה ו5ִַָ'ֵפת ָהִאי� ו5ֱֶַחַרד ַהַ'יְָלה ַ�ֲחִצי וַיְִהי

"חצות לילה אקום להודות וכו'." המדרש אומר: חצות לילה שבאה  –כמו במצרים. דוד המלך אומר 

  זקנתי אל זקני ונצלה ובאתי אני. 

הקוצרים והיא נשאה חן בעיניו. בועז נמצא בגורן השעורים. כל שלושת החודשים היא ישבה בצד 

  והנה פתאום הוא נחרד לראות אותה. הוא לא חושב שהיא זו רות, "אשה שוכבת מרגלותיו": 

  :ָאָ�ה גֵֹאל 1ִי ֲאָמְת9 ַעל ְכָנֶפ9 �ָפַרְ,�ָ  ֲאָמֶת9 ר�ת 8נִֹכי וַ�ֹאֶמר ָא�ְ  ִמי ו5ַֹאֶמר) ט(

"לפרוש כנפיים על"? מבועז עצמו. הוא התפעל ממנה שהיא עזבה את  - מהיכן היא למדה את הביטוי

אביה ואמה ומולדה, והיא באה כדי לחסות תחת כנפי אלוקי ישראל. ועכשיו היא אומרת לו שכנפי 

  אלוקי ישראל זה אתה. והוא עונה: 

 ַהַ�ח�ִרים /ֲחֵרי ֶלֶכת ְלִבְלִ�י ָהִרא��ן ִמן ָה/ֲחר�ן ַחְסֵ:� �ְ ֵהיַטבְ  ִ�ִ�י ַליקֹוָק ַא�ְ  ְ�ר�ָכה ו5ַֹאֶמר) י( 

  ָעִ�יר.  וְִאם ַ:ל ִאם

הרצון להקים את שם  – יש להבין מה פירוש 'חסדך הראשון? האם הגיור, או האם המתים והחיים

. אבל ברור שהחסד האחרון זה מה שהיא באה אליו עכשיו. זה חסד שנערה המץ והחסד עם נעמי. 

  צעירה באה אל אדם בן שמונים. זה לא מן הנורמה. 

  אם החסד הראשון הוא הגיור, יש להבין מדוע הוא חסד? 

  :ָא�ְ  ַחיִל ֵאֶ�ת 1ִי ַע4ִי רַ�עַ  1ָל י�ֵדעַ  1ִי ָ'� ֶאֱעֶ,ה �ֹאְמִרי ֲאֶ�ר 1ֹל ִ�יְרִאי /ל ִ�ִ�י וְַעָ�ה) יא(

ולכן אין לך ממה לפחד. כי כולם יודעים מי את, ולכן אף אחד לא יגיד כיצד את  –חז"ל אומרים 

  מסתובבת כאן בפריצות. 

  (אם רק כתיב)  :ִמ4ִֶ"י ָקר�ב $ֵֹאל יֵ� וְַגם 8נִֹכי גֵֹאל אם 1ִי 8ְמָנם 1ִי וְַעָ�ה) יב(

זה לא ברור מי הגואל  –כאן אנו שוב מופיעים שוב מילה שמופיעה רק בכתיב ולא בקרי. ע"פ הכתיב 

  וצריך לבדוק, אבל לפי הקרי ברור שהוא הגואל. 

 ִ�ְכִבי יְקֹוָק ַחי 8נִֹכי �ְג/ְלִ�י� ְלָגֳאֵל� יְַח>ֹץ �א וְִאם יְִג8ל ט�ב יְִג8ֵל� ִאם ַב�ֶֹקר וְָהיָה ַהַ'יְָלה ִליִני) יג(

  :ַה�ֶֹקר ַעד

שרות יצאה  –חותן וכלתו. אך אנו פחות זוכרים את לוט ובתו  –כולנו זוכרים את מעשה יהודה ותמר 

משם. הלילה אין איסור. רות היא גיורת והיא וודאי פנויה, וגם לבועז אין בעיה. אבל זה נראה לא טוב, 
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ולכן בועז רוצה שזה יהיה הכי מסודר. כאן בועז לא רוצה שיהיה סיפור כמו של יהודה ותמר, או של 

  לוט ובתו במערה. אלא כאן הסיפור יהיה לעיני כל אנשי בית לחם. 

החתונה הזאת שלהם אשר התרחשה ביז' בתמוז היא הבסיס לכל חתונה יהודית. בכל חופה אנו 

  "יתן ה' את האישה הבאה אל ביתך וכו'".  אומרים את הברכה הכתובה כאן:

לבועז יש מחוייבות לגואל הקודם. אבל לרות אין שום מחוייבות, ולכן בועז אומר לה שזה חסד שהיא 

  לא הולכת עם הבחורים.

 .רות היא לא הגיורת הראשונה. יתרו אברהם ושרה נעמן רחב

ענו זאת. היא התגיירה רק ות לא שמבעולם. אבל מר' ת הולת גדאאלא כל אלה התגיירו כי הם ראו 

   ד.בגלל חס

  זו שבועה.  –חי ה' 

 יִָ�ַדע  /ל ו5ַֹאֶמר ֵרֵעה� ֶאת ִאי� י1ִַיר ְ�ֶטֶרם בטרום וַָ�ָקם ַה�ֶֹקר ַעד ַמְרְ$ל�ָתיו מרגלתו ו1ַ�ְ�ִַב) יד( 

  :ַה$ֶֹרן ָהִא7ָה ָב8ה 1ִי

  מדוע היא נשארת עד הבוקר?  –אם 'אל יוודע'  –יש להבין 

 ו5ַָבֹא ָעֶליהָ  ו5ֶַָ�ת ְ,עִֹרים ֵ�� ו5ַָָמד ָ�	 וַ�ֹאֶחז ָב	 וְֶאֳחִזי ָעַליִ� ֲאֶ�ר ַה4ְִטַ>ַחת ָהִבי ו5ַֹאֶמר) טו(

  :ָהִעיר

  הוא לא מפחד שמישהו יראה את השעורים? ויחשוב שזה שכרה...האם 

 העיגיא הל אומרים שהוא ליווה אותה עד שה"היא מגיעה לעיר. אז מדוע ויבא ולא ותבא? אלא חז
  זה יותר חשוב לו ללוות אותה ולעשות עמה חסד, גם אם בכך הוא מסתכן שיראו אותו עמה.  העיר.

  :ָהִאי� ָל	 ָעָ,ה ֲאֶ�ר 1ָל ֵאת ָל	 וַַ�ֶ$ד ִ�ִ�י ַא�ְ  ִמי וַ�ֹאֶמר ֲחמ�ָת	 ֶאל וַָ�ב�א) טז(

  ..'בתי'וגם הוא אמר לה  'מי את'גם בועז שאל   - ' מי את בתי'

אשר אני  לה:"... והיא עונה שואלת אותה מהיכן היא באה, כתוב הפוך שהיא באה ונעמי  -' פרק בב
ת'. עם בעל הביה בעל הבית עם העני עושה העני עושש 'ממהל שיותר "מרים חזאו שםו ".יתי עמושע

  , "אשר עשה לה האיש". וכאן זה הפוך

  :ֲחמ�ֵת� ֶאל ֵריָקם ָ�ב�ִאי /ל ֵאַלי 8ַמר 1ִי ִלי ָנַתן ָהֵאֶ'ה ַהְ&עִֹרים ֵ�� וַ�ֹאֶמר) יז(

  אז מדוע הוא אומר זאת כאן?  הוא הרי לא אמר שהיא לא תבוא ריקם... קרי ולא כתיב "כי אמר"

ואומרים חז"ל זהם כנגד ששת הצדיקים שעתידים לצאת ממנה.  הוא נותן לה את ששת השיבולים
 וְנָָחהאנו קוראים על המשיח שגם בו יהיה את ששת הבחינות: " -בהפטרה של "ויצא חוטר מגזע ישי"

  1".יְקֹוָק וְיְִר/ת ַ:ַעת ר�חַ  �ְגב�ָרה ֵעָצה ר�חַ  �ִביָנה ָחְכָמה ר�חַ  יְקֹוָק ר�חַ  ָעָליו

וריקם ' :המילה הזאת הוזכרה בפרק א הם נועדו כדי לא לבוא ריקם.השיבולים שהיא מסבירה 
'. בפרק א' היא רצתה להיות ריקם. היא רצתה רק להיות לבד, ולהיות מרה. אבל כאן השיבני ה..

  השינוי, ורות מביאה לה את השיבולים כדי שלא יהיה לה ריקם. 

  . ַה�5ם ַהָ:ָבר 1ִָ'ה ִאם 1ִי ָהִאי� יְִ�קֹט �א 1ִי ָ:ָבר יִ>ֹל ֵאי� ֵ�ְדִעין ֲאֶ�ר ַעד ִבִ�י ְ�ִבי וַ�ֹאֶמר) יח(

                                                           
1
 ישעיהו, י"א, ב'. 


