סיון תשעח

ספר רות
פרק א
(א) וַיְ ִהי המעשה ִבימֵ י ְשפֹ ט הַ שֹ פְ ִטים שהנהיגו את שבטי ישראל ,בין יהושע לשמואל ,ימי מאבק וקושי
בהיאחזות כל שבט בנפרד בנחלתו ,ימי עוינות עמי הסביבה ,כשלונות ונצחונות מקומיים ,וַיְ ִהי ָרעָב בָ אָ ֶרץַ ,ו ֵילְֶך
ִאיש ִמבֵ ית לֶחֶ ם אשר בנחלת יְ הּודָ ה בהר (להבדיל מבית לחם אשר בנחלת זבולון ,אפשר שערים שהצטיינו
בגידול תבואה נקראו 'בית לחם' ,ואם כך הרעב השפיע ביותר ,שהורגש אפילו ב'בית לחם') לָגּור בהר שממול –
ממזרח לים המלח ִב ְשדֵ י מֹואָ ב שם לא היה רעב ,ומואב אויבים לישראל מבלק ועד עגלון והלאה ,הּוא וְ ִא ְשּתֹו
ּושנֵי בָ נָיו לא לזמן קצר לשבור בר ולשוב אלא עם משפחתו.
ְ
(ב) וְ שֵ ם הָ ִאיש אלִ ימֶ לְֶך ממשפחת נחשון נשיא יהודה שסבורה להעמיד מלך ,אולי שאף אלימלך למלוך ולא
עלתה בידו וְ שֵ ם ִא ְשּתֹו ָנע ֳִמי וְ שֵ ם ְשנֵי בָ נָיו מַ ְחלֹון וְ כִ לְ יֹון והם אֶ פְ ָר ִתים ִמבֵ ית לֶחֶ ם יְ הּודָ ה הקרויה גם
אפרת (בראשית לה יט ,להלן ד יא .אולי אפרת הוא פרוור נכבד המשויך לעיר) ַויָבֹ אּו ְשדֵ י מֹואָ ב וַיִ ְהיּו שָ ם.
'וילך לגור ,ויבואו ,ויהיו' ,מבלי מחשבה לחזור לעמם .ניתקו מעם ישראל בתודעתם .לפני גלות בבל לא היה מושג
של בן ישראל הגר בחו"ל .האומה מתקיימת על אדמתה בלבד (ולדעת ריב"ל במדרש הימים ימי אהוד בן גרא ,יליד
שדה מואב בגלות משפחתו מאונס [דה"י א ח ז-ח] ,ששינס מותניו והושיע את ישראל מיד עגלון מלך מואב אביה או
סבה של רות .הרי שאהוד הוא היפוכו הגמור של אלימלך ,העוזב את עמו ודבק במואב אויבו).

(ג) ַויָמָ ת לאחר זמן לא ארוך ,באופן בלתי צפוי אלִ ימֶ לְֶך ִאיש ָנע ֳִמי ולא הספיק ליהנות מהשפע בניכר ו ִַּתשָ אֵ ר
ּושנֵי בָ נֶיהָ .
ִהיא ְ
(ד) וַיִ ְשאּו לָהֶ ם לאחר מות האב נ ִָשים מֹ אֲ ִביֹות העמיקו את הניתוק שֵ ם הָ אַ חַ ת עָ ְרפָ ה לכליון הצעיר (שנדון
לכליה) וְ שֵ ם הַ שֵ נִ ית רּות למחלון הבכור (שעלתה לבסוף ארוכה למחלתו) ,הגדול נמנה שני לחטא ַוי ְֵשבּו שָ ם על
מנת להשתקע לעולם ,וחלפו כְ ֶעשֶ ר שָ נִ ים.
(ה) ַויָמּותּו גַם ְשנֵיהֶ ם בסמיכות מַ ְחלֹון וחלתה המשפחה וְ כִ לְ יֹון וכלתה המשפחה ,נכרתו בלא זרע (שמא לאחר
שחלפו עשר שנים בלי זרע שיש עילה לגרש [הלכתית לא שייך כאן ,אך לכאורה זו גם עילה אנושית] ,ולא גירשו
נשותיהם הנכריות ,שנו בחטא ונפרעו מהם) ו ִַּתשָ אֵ ר הָ ִאשָ ה בודדה ִמ ְשנֵי יְ לָדֶ יהָ ּומֵ ִאישָ ּה.
(ו) וַּתָ קָ ם ִהיא משאיבדה עניין בניכר וְ ַכֹּלתֶ יהָ האלמנות שאין להן איש מלבדה  -אולי הפנו להן משפחותיהן עורף
בשל נישואיהן לזרים וַּתָ שָ ב ִמ ְשדֵ י מֹואָ ב כִ י שָ ְמעָ ה ִב ְשדֵ ה מֹואָ ב כִ י פָ קַ ד יְ הוָה אֶ ת עַ ּמֹו לָתֵ ת לָהֶ ם לָחֶ ם
שעלתה התבואה יפה ועומדת בקמותיה ערב הקציר ,וסברה לשוב לעמה ולשבוע מטובו.

ּושּתֵ י ַכֹּלתֶ יהָ עִ ּמָ ּה וַּתֵ לַכְ נָה בַ דֶ ֶרְך לחצות את הירדן מערבה לָשּוב
(ז) וַּתֵ צֵ א ִמן הַ ּמָ קֹום אֲ שֶ ר הָ יְ תָ ה שָ ּמָ ה ְ
אֶ ל אֶ ֶרץ יְ הּודָ ה.
(ח) ַוּת ֹאמֶ ר ָנע ֳִמי לִ ְשּתֵ י כַֹּלתֶ יהָ לֵכְ נָה שֹ ְבנָה ִאשָ ה לְ בֵ ית ִאּמָ ּה המואביה .משאני שבה אל עמי אין לנו עוד
גורל משותף יַעַ ש יְ הוָה עִ ּמָ כֶם חֶ סֶ ד ַכאֲ שֶ ר ע ֲִשיתֶ ם עִ ם הַ ּמֵ ִתים וְ עִ ּמָ ִדי היא מאמינה באלוקי ישראל ומתפללת
אליו ,והן? מה אומרת להן ברכה כזו? האם הן מאמינות באלוהי עם זר ומנוכר? האם בעליהן נהגו להזכיר את שמו?
ּומצֶ אן ָ ְמנּוחָ ה ִאשָ ה בֵ ית ִאישָ ּה שתנשאנה ו ִַּתשַ ק לָהֶ ן לפרידה ו ִַּתשֶ אנָה קֹולָן ו ִַּת ְבכֶינָה.
(ט) יִ ּתֵ ן יְ הוָה ָלכֶם ְ
(י) ַוּת ֹאמַ ְרנָה לָּה לא נשוב ,כִ י ִאּתָ ְך נָשּוב לְ עַ ּמֵ ְך לא נותירך לגורלך.

(יא) ַוּת ֹאמֶ ר ָנע ֳִמי שֹ ְבנָה ְב ֹנתַ י לָּמָ ה תֵ לַכְ נָה עִ ִּמי ומה בדבר גורלכן הַ עֹוד לִ י בָ נִ ים ְבמֵ עַ י וְ הָ יּו לָכֶם
לַאֲ נ ִָשים? והלוא בני עמי לא יינשאו לכן.

(יב) ש ְֹבנָה בְ נֹ תַ י לֵכְ ן ָ כִ י זָקַ נְ ִּתי ִמ ְהיֹות לְ ִאיש וגם אילו כִ י אָ מַ ְר ִּתי יֶש לִ י כשלעצמי ִתקְ וָה לשקם את חיי גַם
יתי הַ לַיְ לָה לְ ִאיש וְ גַם ָיל ְַד ִּתי בָ נִ ים לא יועיל לכן הדבר.
אילו הָ יִ ִ
(יג) ֲהלָהֵ ן ְּתשַ בֵ ְרנָה בהמתנה עַד אֲ שֶ ר יִ גְ דָ לּו? ֲהלָהֵ ן ּתֵ עָ ֵגנָה לְ ִבלְ ִּתי היֹות לְ ִאיש? אַ ל ְבנֹ תַ י כִ י מַ ר לִ י ְמאֹ ד
יותר ִמכֶם כִ י יָצְ אָ ה ִבי יַד יְ הוָה להענישני ללא תקנה ,ואילו לכן יש תקנה.
עָרפָ ה ַלחֲמֹותָ ּה ונפרדה ממנה וְ רּות דָ ְבקָ ה בָ ּה.
(יד) ו ִַּתשֶ נָה קֹולָן ו ִַּת ְבכֶינָה עֹוד על דבריה ועל צערה ו ִַּתשַ ק ְ
(טו) ַוּת ֹאמֶ ר ִהנֵה שָ בָ ה יְ ִב ְמּתֵ ְך = גיסתך אשת יבמך (אח הבעל המיבם את אשת אחיו נקרא יבם ,או שאשה
העלולה ליפול לפני בעל השניה ליבום נקראת יבמתה) אֶ ל עַ ּמָ ּה וְ אֶ ל אֹלהֶ יהָ עם ואלוהים תלויים זה בזה ,בני
שּובי
ִ
עמים לא התווכחו אז תיאולוגית אלא פוליטית ,אומה אומה ואלוהיה ,העובר אל עם אחר מקבל את אלוהיו,
אַ ח ֲֵרי יְ ִב ְמּתֵ ְך.
(טז) ַוּת ֹאמֶ ר רּות אַ ל ִּתפְ גְ עִ י ִבי לְ עָ זְבֵ ְך לָשּוב מֵ אַ ח ֲָריִ ְך כגיסתי .אינני כמותה שרצתה ללוותך אך בקלות חזרה
אל עמה ואלוהיה ,כִ י אני אֶ ל אֲשֶ ר ּתֵ לְ כִ י אֵ לְֵך ּובַ אֲ שֶ ר ּתָ לִ ינִ י אָ לִ ין שותפות גורל אישי עַ ּמֵ ְך עַ ִּמי זהות לאומית
וֵאֹלהַ יִ ְך אֹלהָ י שותפות אמונה הכרוכה בכך.
מּותי אָ מּות וְ שָ ם אֶ קָ בֵ ר כֹ ה ַיעֲשֶ ה יְ הוָה לִ י וְ כֹ ה יֹ ִסיף כִ י הַ ּמָ וֶת יַפְ ִריד בֵ ינִ י ּובֵ ינְֵך רות נשבעת
(יז) בַ אֲ שֶ ר ּתָ ִ
בשם אלוקי ישראל .אולי בעלה ,שחטא רק בעקבות אחיו ,נותר קרוב לעמו בחייו יותר מכליון בעל ערפה .כעת היא
כורכת את גורלה בגורל חמותה לכל דבר וללא כל תנאי.
(יח) וַּתֵ ֶרא כִ י ִמ ְתאַ ּמֶ צֶ ת ִהיא ָל ֶל ֶכת ִאּתָ ּה בכוונה שלמה ובשבועה באלוקי ישראל וַּתֶ ְחדַ ל לְ דַ בֵ ר אֵ לֶיהָ שתשוב,
אף שליווי של בת האויב יזיק לנעמי בשובה.

(יט) וַּתֵ לַכְ נָה ְשּתֵ יהֶ ם במעלה המדבר מבקעת ים המלח אל הרי יהודה עַ ד בֹ אָ נָה בֵ ית לָחֶ ם וַיְ ִהי כְ בֹ אָ נָה בֵ ית
עלֵיהֶ ן וַּת ֹאמַ ְרנָה ֲהז ֹאת ָנע ֳִמי שעזבתנו לפני כעשר שנים שלא על מנת לשוב?
לֶחֶ ם וַּתֵ הֹ ם ָכל הָ עִ יר ֲ
(כ) וַּת ֹאמֶ ר אֲ לֵיהֶ ן במרירות אַ ל ִּתקְ ֶראנָה לִ י ָנע ֳִמי אני היא בגופי אך לא בגורלי קְ ֶראןָ לִ י מָ ָרא כִ י הֵ מַ ר שַ דַ י
האומר די לצרות לִ י ְמאֹ ד ללא די.
(כא) אֲ נִ י ְמלֵאָ ה הָ לַכְ ִּתי וְ ֵריקָ ם ה ִשיבַ נִ י יְ הוָה לָּמָ ה ִתקְ ֶראנָה לִ י ָנע ֳִמי וַיהוָה ָענָה ִבי וְ שַ דַ י הֵ ַרע לִ י אם
מגיע לי מכם יחס מעניש ,הרי נענשתי דיי.
(כב) וַּתָ שָ ב ָנע ֳִמי וְ רּות הַ ּמֹוא ֲִביָה הזרה ַכלָתָ ּה עִ ּמָ ּה הַ שָ בָ ה ִמ ְשדֵ י מֹואָ ב מה שלא מוסיף לרצון השכנים
לפרנס אותה וְ הֵ ּמָ ה בָ אּו בֵ ית לֶחֶ ם ִב ְת ִחלַת קְ צִ יר ְשעֹ ִרים בחודש ניסן ,שהעניים יכולים ללקט ולהתפרנס
ממתנות הקציר שציוותה התורה.
פרק ב

ּושמֹו
(א) ּולְ ָנע ֳִמי מֹודַ ע מכר וקרוב לְ ִאישָ ּה אלימלך ִאיש גִ בֹור חַ יִ ל נכבד ובעל תשועה ִמ ִּמ ְשפַ חַ ת אלִ ימֶ לְֶך ְ
בֹ עַ ז.
(ב) ַוּת ֹאמֶ ר רּות הַ ּמֹואֲ ִביָה הזרה אֶ ל ָנע ֳִמי המקומית ,שאולי מצפה עדיין לחסדי השכנים אֵ לְ כָה נָא הַ שָ דֶ ה
וַאֲ לַקֳ טָ ה בַ ִשבֳלִ ים כעניי העיר כדי להחיות את נפשנו אַ חַ ר בעל שדה אֲ שֶ ר אֶ ְמצָ א חֵ ן ְבעֵינָיו ולא יגרשני.
העניים הולכים בעקבות הקוצרים ונוטלים את הלקט והשכחה תוך כדי הקציר (יתר מתנות העניים אין זה זמנן ,שכן
הפאה באה בסוף הקציר ומעשר עני אחרי הגורן)ַ .וּת ֹאמֶ ר לָּה לְ כִ י ִב ִּתי ויצליח ה' דרכך שנחיה ולא נמות ברעב.

(ג) וַּתֵ לְֶך מביתה וַּתָ בֹוא אל השדות אשר מחוץ לעיר ו ְַּתלַקֵ ט בַ שָ דֶ ה שנכנסה אליו במקרה אַ ח ֲֵרי הַ קֹ ְצ ִרים עם
התקדמותם וַיִ קֶ ר ִמקְ ֶרהָ מיד ביום הראשון? אולי היתה קודם לכן בשדות אחרים .חֶ לְ קַ ת הַ שָ דֶ ה לְ בֹ עַ ז אֲ שֶ ר
ִמ ִּמ ְשפַ חַ ת אלִ ימֶ לְֶך.

ֹאמרּו
ַקֹוצ ִרים בחביבות יְ הוָה עִ ּמָ כֶם ַוי ְ
(ד) וְ ִהנֵה בֹ עַ ז בָ א ִמבֵ ית לֶחֶ ם העיר אל השדה שמחוץ לעיר וַי ֹאמֶ ר ל ְ
לֹו יְ בָ ֶרכְ ָך יְ הוָה.
(ה) ַוי ֹאמֶ ר בֹ עַ ז לְ ַנעֲרֹו האחראי הַ נִ צָ ב ומפקח יום יום ַעל הַ קֹוצְ ִרים לְ ִמי הַ ַנע ֲָרה הַ ז ֹאת שלא הכיר ,שאינה
מבנות העיר ,ומראיה ואולי גם התנהגותה חריגים.
(ו) ַו ַי ַען הַ נַעַ ר הַ נִ צָ ב ַעל הַ קֹוצְ ִרים ַוי ֹאמַ ר ַנע ֲָרה מֹואֲ ִביָה ִהיא הַ שָ בָ ה (הבאה) עִ ם ָנע ֳִמי קרובתך כששבה
ִמ ְשדֵ ה מֹואָ ב.

(ז) וממשיך הנער ואומר לבועז ַוּת ֹאמֶ ר אֲ לַקֳ טָ ה נָא וְ אָ סַ פְ ִּתי בָ עֳמָ ִרים ולא רק בשבלים ,שלא כדין אַ ח ֲֵרי
הַ קֹוצְ ִרים וַּתָ בֹוא וַּתַ עֲמֹוד מֵ אָ ז הַ בֹ קֶ ר וְ עַ ד עַ ּתָ ה שכבר נטה היום ,זֶה ִש ְבּתָ ּה הַ בַ יִ ת עוד ְמעָ ט ,נראה שלא היה
זה ביום הראשון לבואה אל השדה וכבר הכיר הנער את מנהגה (אם אמר זאת על סמך המנהג הכללי של העניים,
הרי בועז אמור לדעת זאת בעצמו) .אולי ביקש להמעיט בהתעניינותו של בועז .על פי ההמשך היא לא עמדה לעזוב
מהר את השדה ועדיין לא באה עת האוכל.
(ח) מששמע שזוהי הנערה שאת סיפורה ידעַ ,וי ֹאמֶ ר בֹ עַ ז אֶ ל רּות בניגוד לנימת הניכור והכעס בדברי הנער
הֲלֹוא שָ מַ עַ ְּת לקולי ִב ִּתי אַ ל ּתֵ לְ כִ י לִ לְ קֹ ט ְבשָ דֶ ה אַ חֵ ר שאינו שלי ,כמנהג העניים העוברים משדה לשדה ,אולי
הוותיקים בעלי הקביעות רואים בחדשים משיגי גבול ודוחקים אותם ,והם נאלצים לנסות בכל יום שדה אחר וְ גַם
ֲבּורי ִמזֶה אולי היה זה שדה טוב בין שדותיו וְ כֹ ה ִת ְדבָ קִ ין עִ ם ַנעֲרֹ תָ י העובדות בשדה ,והן תגנה עלייך
ל ֹא תַ ע ִ
מפני הוותיקים.
(ט) עֵ ינַיִ ְך בַ שָ דֶ ה אֲ שֶ ר יִ קְ צֹ רּון הנערות וְ הָ לַכְ ְּת אַ ח ֲֵריהֶ ן ולא אחרי הנערים ,אולי בנות ישראל ידעו ללכת אחרי
הנערות אבל היא נכריה ולא ידעה כללי צניעות (חז"ל דרשו שראה בה צניעות וחכמה משל עצמה ,ועם זאת אפשר
יתי אֶ ת הַ נְ עָ ִרים לְ בִ לְ ִּתי נָגְ עֵ ְך להציקך ,קודם לכן היתה נערה בין
שמאידך היו דברים שלא ידעה) הֲלֹוא צִ ּוִ ִ
נערים וְ צָ ִמת וְ הָ לַכְ ְּת אֶ ל הַ ֵכלִ ים וְ שָ ִתית מֵ אֲ שֶ ר יִ ְשאֲ בּון הַ נְ עָ ִרים לא כאחת העניים אלא כאורחת של בעל
השדה.
ירנִ י על פני
אתי חֵ ן ְבעֵ ינֶיָך לְ הַ כִ ֵ
(י) ו ִַּת ֹפל עַ ל ָפנֶיהָ ו ִַּת ְשּתַ חּו אָ ְרצָ ה בהכנעה ובתודה וַּת ֹאמֶ ר אֵ לָיו מַ דּועַ מָ צָ ִ
כל יתר העניים וְ אָ ֹנכִ י נָכְ ִריָה כך חשה מצד הסביבה.
(יא) ַו ַי ַען בֹ עַ ז ַוי ֹאמֶ ר לָּה לא במקרה פניתי אלייך – בניגוד להתנכרות ולעוינות מצד אנשי העיר ,הוא מביע
הערכה והתפעלות – ֻהגֵד ֻהגַד לִ י כֹ ל אֲ שֶ ר עָ ִשית אֶ ת חֲמֹותֵ ְך אַ ח ֲֵרי מֹות ִאישֵ ְך ,ראשית ,החסד האישי עם
אשה גלמודה כשגורלכן כבר אינו בהכרח משותף וַּתַ עַ ז ְִבי אָ ִביְך וְ ִאּמֵ ְך וְ אֶ ֶרץ מֹול ְַדּתֵ ְך וַּתֵ לְ כִ י אֶ ל עַ ם אֲ שֶ ר ל ֹא
יָדַ עַ ְּת ְּתמֹול ִשלְ שֹום שנית ,כרכת את גורלך האישי בקבלת זהות לאומית חדשה.
ּות ִהי מַ ְשכ ְֻרּתֵ ְך ְשלֵמָ ה מֵ עִ ם יְ הוָה אֹלהֵ י יִ ְש ָראֵ ל אֲ שֶ ר בָ את ַלחֲסֹות ּתַ חַ ת כְ נָפָ יו,
(יב) יְ שַ לֵם יְ הוָה ָפ ֳעלְֵך ְ
שלישית ,קיבלת את אמונת ישראל ותורת ה' בעקבות דבקותך בחמותך ובעמה.
(יג) ַוּת ֹאמֶ ר אֶ ְמצָ א חֵ ן ְבעֵינֶיָך אֲ דֹ נִ י כִ י נִ חַ ְמּתָ נִ י וְ כִ י ִדבַ ְרּתָ דברים טובים ַעל לֵב ִשפְ חָ תֶ ָך מה שאיש לא עשה
לפניך וְ אָ ֹנכִ י ל ֹא אֶ ְהיֶה ראויה אפילו להיות כְ אַ חַ ת ִשפְ חֹ תֶ יָך.

(יד) וַי ֹאמֶ ר לָה בֹ עַ ז לאחר זמן לְ עֵ ת הָ אֹ כֶל שישבו הקוצרים לאכול גֹ ִשי הֲֹלם וְ אָ ַכלְ ְּת ִמן הַ לֶחֶ ם שלנו וְ טָ בַ לְ ְּת
קֹוצ ִרים נבוכה לקחת בעצמה וַיִ ְצבָ ט לָּה בועז קָ לִ י (תבואה קלויה)
פִ ּתֵ ְך בַ חֹ מֶ ץ כאחת מאתנו וַּתֵ שֶ ב ִמצַ ד הַ ְ
בנוסף ללחם ַוּת ֹאכַל ו ִַּת ְשבַ ע ַו ֹּתתַ ר שלא הורגלה בכך מאז בואה לעיר.

(טו) וַּתָ קָ ם לאחר האוכל לְ לַקֵ ט עוד עם העניים וַיְ צַ ו בֹ עַ ז אֶ ת נְ עָ ָריו משראה שלא הבינה את עצתו ללקט אחר
נערותיו דווקא לֵאמֹ ר גַם בֵ ין הָ עֳמָ ִרים ְּתלַקֵ ט הרבה כפי שעשתה מקודם ,אף שאין זה מדין העניים אלא שבלים
בודדות או עומר אחד שנשכח וְ ל ֹא תַ כְ לִ ימּוהָ .

(טז) וְ גַם שֹ ל ּתָ שֹ לּו לָּה השליכו לעברה כאילו נפל מכם (אשרי משכיל אל דל – ירושלמי פאה פ"ח ה"ח) ִמן
עז ְַבּתֶ ם וְ לִ קְ טָ ה מה שתרצה ,וְ ל ֹא ִתגְ עֲרּו בָ ּה כפי שאתם גוערים בעניים הנוטלים שלא כדין
הַ צְ בָ ִתים הקשורים ַו ֲ
וכפי שגערתם בה מקודם .כך פרנס בועז גם את נעמי קרובתו.
(יז) ו ְַּתלַקֵ ט בַ שָ דֶ ה עַ ד הָ עָ ֶרב וַּתַ ְחבֹ ט אֵ ת אֲ שֶ ר לִ קֵ טָ ה כדי שלא לשאת את הפסולת וַיְ ִהי כְ אֵ יפָה ְשעֹ ִרים ללא
פסולת ,שיעור מאכל אדם אחד לעשרה ימים (עשירית האיפה היתה עומר לגולגולת ליום במדבר).

הֹות ָרה
(יח) ו ִַּתשָ א וַּתָ בֹוא הָ עִ יר וַּתֵ ֶרא חֲמֹותָ ּה אֵ ת הכמות הגדולה אֲ שֶ ר לִ קֵ טָ ה וַּתֹוצֵ א ו ִַּתּתֶ ן לָּה אֵ ת אֲ שֶ ר ִ
ִמשָ ְבעָ ּה שנתן לה בועז בעת האוכל ,ואת איפת השעורים כולה הניחה למשמרת.
(יט) ַוּת ֹאמֶ ר לָּה חֲמֹותָ ּה בהשתאות אֵ יפֹה לִ קַ ְט ְּת הַ יֹום וְ אָ נָה ָע ִשית כה הרבה מעבר למצופה ,אולי ליקטה כבר
בימים קודמים ואז הרי ליקטה כצפוי ,מעט וללא כיבוד אישי ,יְ ִהי מַ כִ ֵירְך בָ רּוְך ברור שמישהו נטה לך חסד וַּתַ גֵד
יתי עִ ּמֹו הַ יֹום בֹ עַ ז.
ַלחֲמֹותָ ּה אֵ ת אֲ שֶ ר עָ ְשתָ ה עִ ּמֹו ַוּת ֹאמֶ ר שֵ ם הָ ִאיש אֲ שֶ ר עָ ִש ִ

(כ) ַוּת ֹאמֶ ר ָנע ֳִמי לְ ַכלָתָ ּה בָ רּוְך הּוא האיש לַיהוָה ֲאשֶ ר ל ֹא ָעזַב ה' חַ ְסדֹו אֶ ת הַ חַ יִ ים את ואני וְ אֶ ת הַ ּמֵ ִתים
אישי ואישך ַוּת ֹאמֶ ר לָּה ָנע ֳִמי קָ רֹוב לָנּו הָ ִאיש ִמגֹ ֲאלֵנּו הּוא שקרובי משפחה גואלים את הנחלה ,ועתיד הוא
לגמול חסד גם עם המתים.
(כא) ַוּת ֹאמֶ ר רּות הַ ּמֹואֲ ִביָה עדיין היא זרה גַם כִ י אָ מַ ר אֵ לַי עִ ם הַ נְ עָ ִרים אֲ שֶ ר לִ י ִּת ְדבָ קִ ין לא דייקה ,לא
הפנימה את חשיבות עניין הצניעות הנהוג בישראל עַ ד ִאם כִ לּו אֵ ת ָכל הַ קָ ִציר אֲ שֶ ר לִ י.

(כב) ַוּת ֹאמֶ ר ָנע ֳִמי בת ישראל אֶ ל רּות ַכלָתָ ּה ,נעמי מקרבתה לחיק עמה ואורחותיו ,טֹוב ִב ִּתי כִ י תֵ ְצ ִאי עִ ם
ַנעֲרֹותָ יו ולא עם נעריו ,כיוונה מעצמה לכוונת בועז וְ ל ֹא יִ פְ גְ עּו בָ ְך ְבשָ דֶ ה אַ חֵ ר בו אין לך מגן.
(כג) ו ִַּת ְדבַ ק ְב ַנעֲרֹות בֹ ַעז לְ לַקֵ ט ולא עם נעריו ,כעת הפנימה ,עַ ד כְ לֹות קְ ִציר הַ ְשעֹ ִרים מפסח והלאה ּוקְ ִציר
הַ ִח ִטים סביבות עצרת (לר"י עד סוף אייר ,לר"מ עד חצי סיון ,לר"ש עד סוף סיון ,ב"מ קו ב) וַּתֵ שֶ ב אֶ ת חֲמֹותָ ּה
והתפרנסו ממה שהניחה בשל חסדו של בועז.
פרק ג

(א) ַוּת ֹאמֶ ר לָּה ָנע ֳִמי חֲמֹותָ ּה בישבן לבדן בביתן כשלרות אין עוד איך להתפרנס ולפרנסִ ,ב ִּתי ֲהל ֹא אֲ בַ קֶ ש לְָך
מָ נֹוחַ אֲ שֶ ר יִ יטַ ב לְָך פרנסה ונישואין.
(ב) וְ עַ ּתָ ה הֲל ֹא בֹ ַעז מֹ דַ עְ ּתָ נּו ֲאשֶ ר הָ יִ ית אֶ ת ַנעֲרֹותָ יו ִהנֵה הּוא זֹ ֶרה אֶ ת גֹ ֶרן הַ ְשעֹ ִרים הַ לָיְ לָה ויהיה לבדו
בגורן אחר הזריה ,שמח וטוב לב על האסיף הנאה .אם יש מניעה לבקש ממנו בקשה נועזת באופן רגיל ,כעת זו
הזדמנות.

(ג) וְ ָרחַ צְ ְּת במים וטהרת וָסַ כְ ְּת וְ שַ ְמ ְּת ִש ְמֹלתַ יִ ְך עָ לַיִ ְך שתהיי במיטבך וְ י ַָר ְד ְּת הַ גֹ ֶרן בהיחבא אַ ל ִּתּו ְָדעִ י ל ִָאיש
עַ ד ַכֹּלתֹו לֶא ֹכל וְ לִ ְשּתֹות כדי שתגיע השעה הנכונה להעיז.
יהי ְבשָ כְ בֹו וְ יָדַ עַ ְּת ממחבואך אֶ ת הַ ּמָ קֹום אֲ שֶ ר יִ ְשכַב שָ ם השגיחי שלא לאבדו שכן בחשיכה לא תוכלי
(ד) וִ ִ
למוצאו בגורן ּובָ את לאחר מכן ,כשירדם וְ גִ לִ ית מַ ְרגְ ֹלתָ יו לולא כן לא ירגיש עד הבוקר וְ שָ כ ְָב ְּת וְ הּוא יַגִ יד לְָך
מעת שיגלה זאת אֵ ת אֲ שֶ ר ּתַ ע ֲִשין נעמי בוטחת בו שלא יכעס על ההעזה ,ועדיין לא נאסר יחוד עם פנויה (ע"ז לו
ב).

ֹאמ ִרי אֵ לַי אֶ עשֶ ה למרות שזה נראה כמעשה בלתי סביר ובלתי ראוי.
(ה) ַוּת ֹאמֶ ר אֵ לֶיהָ כֹ ל ֲאשֶ ר ּת ְ
(ו) וַּתֵ ֶרד מהעיר אל הַ גֹ ֶרן וַּתַ ַעש עוד קודם לכן כְ ֹכל אֲ שֶ ר צִ ּוַּתָ ה חֲמֹותָ ּה להתכונן ,וכן בהמשך.
(ז) ַוי ֹא ַכל בֹ ַעז ַוי ְֵש ְּת וַיִ יטַ ב לִ בֹו ַו ָיב ֹא לִ ְשכַב ִבקְ צֵ ה הָ ע ֲֵרמָ ה כשמחת הקוצר ביבולו ואולי כדי למנוע גניבה
וַּתָ ב ֹא בַ לָט אחריו ו ְַּתגַל מַ ְרגְ ֹלתָ יו ו ִַּת ְשכָב.

(ח) וַיְ ִהי בַ חֲצִ י הַ לַיְ לָה ַויֶח ַרד הָ ִאיש שהתעורר מצינת מרגלותיו וַיִ ָל ֵפת משחש שאינו לבדו וְ ִהנֵה ִאשָ ה שֹ כֶ בֶ ת
מַ ְרגְ ֹלתָ יו ולא הכירה באפילה.
(ט) ַוי ֹאמֶ ר ִמי אָ ּת ומה מעשייך כאן? ַוּת ֹאמֶ ר אָ נֹ כִ י רּות אֲ מָ תֶ ָך ּופָ ַר ְשּתָ כְ נָפֶ ָך בגדך עַ ל אֲ מָ ְתָך לנשאני לאשה
כִ י גֹ אֵ ל אָ ּתָ ה למשפחת חמותי ובעלי ,ואמנם התורה ציוותה על גאולת הנחלה ,אך משפחתנו זקוקה גם לגאולת
הזרע.
(י) ַוי ֹאמֶ ר ְברּוכָה אַ ְּת לַיהוָה ִב ִּתי על דבקותך במשפחת בעלך הֵ יטַ ְב ְּת חַ ְסדֵ ְך הָ אַ חֲרֹון להגביל את עצמך
חּורים
בנישואייך ִמן החסד הָ ִראשֹון שדבקת בחמותך שהביא עד לגיורך ,וכעת החלטת לְ ִבלְ ִּתי ֶלכֶת אַ ח ֲֵרי הַ בַ ִ
ִאם דַ ל וְ ִאם עָ ִשיר כפי שתמצאי עבור עצמך מבלי מחויבות לבעלך ,ואת בחרת להקים לו זרע .מדברי נעמי עולה
שרות היתה זקוקה למוצא זה ,אך בועז מבין שהיא יכולה למצוא לעצמה מנוח טוב יותר עם בחור כגילה ,צעיר יותר
מבועז.

ֹאמ ִרי אֶ עשֶ ה לְָך כִ י יֹודֵ עַ ָכל שַ עַ ר עַ ִּמי כִ י אֵ שֶ ת חַ יִ ל
(יא) וְ עַ ּתָ ה ִב ִּתי אַ ל ִּת ְיר ִאי באשר לגורלך כֹ ל אֲ שֶ ר ּת ְ
אָ ְּת לאחר שבועז נשא לה פנים ,השתפר מעמדה בעיני בני העיר ,שכן היה בועז נכבד בעמיו ,ולכן סבר שהיא יכולה
להינשא בכבוד עם אחד הבחורים .נעמי לא ידעה זאת וחשה שמתנכרים להן (אפשר שלנעמי התקשו יותר למחול
על בגידתה).
(יב) וְ עַ ּתָ ה כִ י אָ ְמנָם כִ י ֹגאֵ ל אָ ֹנכִ י ויכול להקים למשפחת אישך זרע וְ אולם גַם יֵש גֹ אֵ ל קָ רֹוב ִמּמֶ נִ י.

(יג) לִ ינִ י הַ לַיְ לָה כאן וְ הָ יָה בַ בֹ קֶ ר ִאם יִ גְ אָ לְֵך הגואל טֹוב יִ גְ אָ ל וְ ִאם ל ֹא י ְַחפֹ ץ לְ ָג ֳאלְֵך ּוגְ אַ לְ ִּתיְך אָ נֹ כִ י חַ י
יְ הוָה אין זה יבום גמור ,אין את אשת אח ויכול כל אחד מהקרובים לגאול ,אלא שיש עדיפות לקרוב יותר כמו
בנחלה (קידושין כא א)ִ ,שכְ ִבי עַד הַ בֹ קֶ ר רגועה משנטלתי עלי לדאוג לך.
(יד) ו ִַּת ְשכַב מַ ְרגְ לֹותָ יו עַ ד הַ בֹקֶ ר וַּתָ קָ ם על פי דברו ְבטֶ ֶרם יאיר עד שיַכִ יר ִאיש אֶ ת ֵרעֵ הּו וַי ֹאמֶ ר אַ ל יִ ּוָדַ ע
כִ י בָ אָ ה הָ ִאשָ ה הַ גֹ ֶרן למנוע לזות שפתיים וגם אולי יאסרוה עליו בשל כך.
(טו) ַוי ֹאמֶ ר הָ ִבי הַ ִּמ ְטפַ חַ ת אֲ שֶ ר עָ לַיִ ְך שכן באה ללא כלי ,שלא במחשבה לשוב עם מזון או דבר מה וְ אֶ ֳחזִי בָ ּה
ַוּת ֹאחֶ ז בָ ּה ככלי קיבול ַויָמָ ד שֵ ש ְשעֹ ִרים מהגורן שזרה ַויָשֶ ת עָ לֶיהָ ַו ָיב ֹא בועז מהגורן אל הָ עִ יר (או רות
בחילוף זכר ונקבה).
(טז) וַּתָ בֹוא אֶ ל חֲמֹותָ ּה ַוּת ֹאמֶ ר ִמי אַ ְּת ִב ִּתי עדיין היה חשוך ולא ידעה מי הבאה (האם השתפר מצבה החברתי
שהיה אי מי בא לבית נעמי ובשעות אלה?) וַּתַ גֶד לָּה אֵ ת ָכל ֲאשֶ ר עָ שָ ה לָּה הָ ִאיש.
בֹואי ֵריקָ ם אֶ ל חֲמֹותֵ ְך לא כדי להשביע
(יז) ַוּת ֹאמֶ ר שֵ ש הַ ְשעֹ ִרים הָ אֵ לֶה נָתַ ן לִ י כמחווה כִ י אָ מַ ר אֵ לַי אַ ל ּתָ ִ
אלא כדי להביע קירבה.

(יח) ַוּת ֹאמֶ ר ְש ִבי ִב ִּתי מעט ,שעות ספורות לכל היותר עַ ד אֲ שֶ ר ּתֵ ְדעִ ין אֵ יְך יִ פֹ ל דָ בָ ר כִ י ל ֹא יִ ְשקֹ ט הָ ִאיש
כִ י ִאם כִ לָה הַ דָ בָ ר הַ יֹום שזו דרכו.
פרק ד

(א) ּו ֹבעַ ז ָעלָה אל הַ שַ עַ ר של העיר ,מקום מפגש בעת שיוצאים אנשי העיר לעמל יומם ,מקום המשפט ומושב
הזקנים ,מקום רחבת השוק ,אולי מקומו הקבוע של בועז כשופט ומנהיג ַויֵשֶ ב שָ ם וְ ִהנֵה הַ גֹ אֵ ל עֹבֵ ר אֲ שֶ ר ִדבֶ ר
סּורה ְשבָ ה פֹה פְ ֹלנִ י אַ לְ מֹ נִ י כי דבר לי אליך .האם פנה אליו
בֹ עַ ז אולי במקרה ואולי צפה זאת בועז ַוי ֹאמֶ ר ָ
בדרך גנאי או שהמקרא מדלג על שמו לגנותו? ַויָסַ ר ַויֵשֵ ב.
(ב) וַיִ קַ ח עֲשָ ָרה אֲ נ ִָשים ִמזִ קְ נֵי הָ עִ יר לפרסום העתיד להתרחש וקביעת העניינים ַוי ֹאמֶ ר ְשבּו פֹ ה כבית דין
ַויֵשֵ בּו.
(ג) ַוי ֹאמֶ ר לַגֹ אֵ ל בא אתו בדברים עקיפים ולא דיבר מיד על גאולת רות ,כדי להבהיר שהעניין הוא הקמת השם
למתים חֶ לְ קַ ת הַ שָ דֶ ה אֲ שֶ ר לְ אָ ִחינּו לֶאלִ ימֶ לְֶך המצויה בין נחלות המשפחה מָ כְ ָרה ָנע ֳִמי הַ שָ בָ ה ִמ ְשדֵ ה מֹואָ ב
לאחר ששבה ,לצורך פרנסתה (יתכן שיש כאן לימוד זכות על אלימלך ,שלא מכר את נחלתו כשהיגר לניכר ואולי
השאיר פתח לשוב) .אמנם היא אינה יורשת על פי ההלכה המקובלת בידנו ,ושמא כקרובתו? ואולי מכרה לפני מות
אלימלך ובעצם הוא שמכר? כעת רשאי הקרוב (לרבי יהושע ,ולרבי אליעזר הוא חייב ,קידושין כא א) לגאול את
הנחלה מיד הקונה בעל כורחו כדין התורה ,וכך נהגו כדי להסיר את חרפת מכירת שדה אחוזה מעל נחלת המשפחה.

(ד) וַאֲ נִ י אָ מַ ְר ִּתי אֶ גְ לֶה אָ זְנְ ָך לֵאמֹ ר קְ נֵה את השדה מאת הקונה כדי להשיבה לחזקת משפחתנו ֶנגֶד הַ יֹ ְש ִבים
וְ ֶנגֶד זִקְ נֵי עַ ִּמי כדי לפרסם ששבה האחוזה למשפחה ִאם ִּתגְ אַ ל גְ אָ ל וְ ִאם ל ֹא יִ גְ אַ ל הַ גִ ידָ ה לִ י וְ אֵ ְדעָ ה כִ י אֵ ין
זּול ְָתָך לִ גְ אֹול לפני וְ אָ נֹ כִ י אַ ח ֲֶריָך ואני מעוניין ַוי ֹאמֶ ר הגואל אָ ֹנכִ י אֶ גְ אָ ל.
נֹותָך את זכות הגאולה של הַ שָ דֶ ה ִמיַד ָנע ֳִמי המוכרת והזכאית הראשונה לגאול ּומֵ אֵ ת
(ה) ַוי ֹאמֶ ר בֹ עַ ז ְביֹום קְ ְ
(אולי כמו ואת ,או שיש לקנות ממנה את הזכות לגאול כשליחתה של נעמי) רּות הַ ּמֹואֲ ִביָה (הדגיש את מוצאה כדי
להניאו) אֵ שֶ ת הבן הַ ּמֵ ת שהוא אחד מבעלי השדה קָ נִ יתָ (זהו הקרי .הכתיב קניתי מבטא את רצונו) לְ הָ קִ ים שֵ ם
הַ ּמֵ ת עַ ל ַנ ֲחלָתֹו בהקמת זרע על אדמתו שישא את שמו בעיני הבריות (אמנם ביובל תשוב הנחלה ממילא ,אולם
הבן ייולד ויגדל ללא אחוזה .ושמא נמכרה לשנים רבות שלא לצמיתות ואינה יוצאת ביובל ,ב"מ עט א).
(ו) וַי ֹאמֶ ר הַ גֹ אֵ ל ל ֹא אּו ַכל לִ גְ אָ ל לִ י את השדה כדין תורה ֶפן אַ ְש ִחית אֶ ת ַנ ֲחל ִָתי ומשפחתי בנישואין למואביה
גְ אַ ל לְ ָך אַ ּתָ ה אֶ ת גְ ֻאל ִָתי כִ י ל ֹא אּו ַכל לִ גְ אֹ ל משנכרכו השדה באשה.

מּורה לכל מקח וכן לְ קַ יֵם כָל
(ז) וְ ז ֹאת היה נהוג לְ פָ נִ ים ְביִ ְש ָראֵ ל עַ ל העברת זכויות הַ גְ אּולָה וְ עַ ל קביעת הַ ְּת ָ
דָ בָ ר הנצרך לחיזוק או למעשה קניין ,בטרם הנהיגו להשתמש בכסף התמורה כגמר מעשה הקניין (חז"ל פירשו
גאולה = מכירת קרקע ,תמורה = חליפין שוה בשוה ,כל דבר = שאינו שוה בשוה ,ב"מ מז א) שָ לַף ִאיש ַנעֲלֹו
וְ נָתַ ן לְ ֵרעֵ הּו שיגביהו וישיב לו וְ ז ֹאת הַ ְּתעּודָ ה המודיעה את גמר העניין ְביִ ְש ָראֵ ל.
(ח) ַוי ֹאמֶ ר הַ גֹ אֵ ל לְ בֹ עַ ז קְ נֵה לְָך את זכות הגאולה שלא אחזור בי ואגאל ממך לאחר זמן וַיִ ְשֹלף ַנעֲלֹו.
יתי אֶ ת ָכל הנחלה אֲ שֶ ר היה
(ט) וַי ֹאמֶ ר בֹ עַ ז לַזְ קֵ נִ ים וְ ָכל הָ עָ ם שהתאספו בינתיים עֵ ִדים אַ ּתֶ ם הַ יֹום כִ י קָ נִ ִ
לֶאלִ ימֶ לְֶך וְ אֵ ת ָכל ֲאשֶ ר לְ כִ לְ יֹון ּומַ ְחלֹון ִמיַד ָנע ֳִמי שהיא לא תתבע ממני לאחר שאגאל מהקונה.
(י) וְ גַם אֶ ת רּות הַ ּמֹ אֲ ִביָה למרות מוצאה אֵ שֶ ת מַ ְחלֹון שלא הרשיע ככליון וזכה שאשתו הצדקת הקימה לו זכר
יתי לִ י את הזכות לקחתה לְ ִאשָ ה במעשה קידושין שאעשה (כעת זו רק הכרזה) לְ הָ קִ ים שֵ ם הַ ּמֵ ת עַ ל ַנ ֲחלָתֹו
קָ נִ ִ
כיבום (לא תרפא המשפחה שגלתה מאדמת הקודש ,אלא עם שובה לנחלת אבותיה) וְ ל ֹא יִ כ ֵָרת שֵ ם הַ ּמֵ ת ואביו
ּומשַ עַ ר ְמקֹומֹו ,המשפחה והעיר אחת הנה .אנשי בית לחם הם בני משפחת שלמא אבי בית לחם
מֵ עִ ם אֶ חָ יו ִ
(דה"י א ב נא) ,עֵ ִדים אַ ּתֶ ם הַ יֹום על קיום הדברים.

ֹאמרּו כָל הָ עָ ם אֲ שֶ ר בַ שַ עַ ר וְ הַ זְ קֵ נִ ים :עֵ ִדים אנחנו! יִ ּתֵ ן יְ הוָה אֶ ת הָ ִאשָ ה הַ בָ אָ ה אֶ ל בֵ יתֶ ָך כְ ָרחֵ ל
(יא) ַוי ְ
ּוכְ לֵאָ ה שהיו זרות ,בנות לבן הארמי אֲ שֶ ר בָ נּו ְשּתֵ יהֶ ם אֶ ת בֵ ית יִ ְש ָראֵ ל בנישואיהן ליעקב ממשפחת אברהם.
וכן אתה מקים זרע מאשה שבאה מבחוץ ַועֲשֵ ה חַ יִ ל ְבאֶ פְ ָרתָ ה (בדה"י שם מיוחסת העיר אפרת לכלב) ּוקְ ָרא שֵ ם
ְבבֵ ית לָחֶ ם.

יתָך כְ בֵ ית פֶ ֶרץ שכולם כאן מזרעו אֲ שֶ ר יָלְ דָ ה תָ מָ ר לִ יהּודָ ה כהקמת שם למתים ,והיה גם שם
יהי בֵ ְ
(יב) וִ ִ
הזיווג בלתי שגרתי ִמן הַ ז ֶַרע ֲאשֶ ר יִ ּתֵ ן יְ ה ָוה לְ ָך ִמן הַ ַנע ֲָרה הַ ז ֹאת.

(יג) וַיִ קַ ח בֹ עַ ז אֶ ת רּות בקידושין ו ְַּת ִהי לֹו לְ ִאשָ ה בנישואין ַויָב ֹא אֵ לֶיהָ כיבום וַיִ ּתֵ ן יְ הוָה לָּה הֵ ָריֹון מיד וַּתֵ לֶד
בֵ ן.
(יד) ַוּת ֹאמַ ְרנָה הַ נ ִָשים שהתפייסו אֶ ל ָנע ֳִמי בָ רּוְך יְ הוָה ֲאשֶ ר ל ֹא ִה ְש ִבית לְָך ולבעלך גֹ אֵ ל הַ יֹום את הילד
שיגאל את שמם וְ יִ קָ ֵרא ְשמֹו ְביִ ְש ָראֵ ל כממשיך את המשפחה.
(טו) וְ הָ יָה לְָך הילד לְ מֵ ִשיב ֶנ ֶפש מצערך ּולְ כַלְ כֵל אֶ ת שֵ יבָ תֵ ְך למרות שאין זה ממש יבום ואינו נחשב בנו של
מחלון ,כִ י ַכלָתֵ ְך אֲ שֶ ר אֲ הֵ בַ תֶ ְך יְ לָדַ ּתּו אֲ שֶ ר ִהיא טֹובָ ה לְָך ִמ ִש ְבעָ ה בָ נִ ים ואף אם היתה יולדת שלא
ממשפחתך ,היתה מגדלת אותו בחיקך.
(טז) ו ִַּתקַ ח ָנע ֳִמי אֶ ת הַ ֶילֶד ו ְַּת ִשתֵ הּו ְבחֵ יקָ ּה ו ְַּת ִהי לֹו לְ אֹ מֶ נֶת כאמו של מחלון המת וכחמותה ואמה של רות
אמו.
(יז) ו ִַּתקְ ֶראנָה לֹו הַ ְשכֵנֹות שֵ ם שיאמר בהמשך ,לֵאמֹ ר בכך ששכנותיה של נעמי נותנות את השם יש אמירה
שיֻלַד בֵ ן לְ ָנע ֳִמי ו ִַּתקְ ֶראנָה ְשמֹו עֹובֵ ד הּוא אֲ ִבי יִ שַ י אֲ ִבי דָ וִ ד.
(יח) וְ אֵ לֶה ּתֹולְ דֹות פָ ֶרץ בן יהודה ,אף ששלה גדול ממנו ,קם על שם ער הבכור כדין יבום (ראה רמב"ן פרשת
וישב) פֶ ֶרץ הֹולִ יד אֶ ת חֶ צְ רֹון בכורו.
(יט) וְ חֶ צְ רֹון הֹולִ יד אֶ ת ָרם ואילו ירחמאל הגדול ממנו (דה"י א ב ט) ,נשא נכריה ונדחה (ירושלמי סנהדרין ב ג,
לימים יעמוד מזרעו ישמעאל בן נתניה [ירושלמי סוף הוריות] וירצח את גדליה בקנאתו שלא השיבו לו את המלוכה
אחרי גלות בית דוד) וְ ָרם הֹולִ יד אֶ ת עַ ִּמינָדָ ב בכורו.
(כ) וְ עַ ִּמינָדָ ב הֹולִ יד אֶ ת נ ְַחשֹון נשיא יהודה במדבר וְ נ ְַחשֹון הֹולִ יד אֶ ת שַ לְ מָ ה אבי בית לחם.
(כא) וְ שַ לְ מֹון הֹולִ יד אֶ ת בֹ עַ ז ּובֹ עַ ז הֹולִ יד אֶ ת עֹובֵ ד.
(כב) וְ עֹ בֵ ד הֹולִ יד אֶ ת יִ שָ י וְ יִ שַ י הֹולִ יד אֶ ת דָ וִ ד בנו השביעי שנמשח למלך בדבר ה' על פי שמואל.
נקודות עיקריות שעלו:
.1

מואב אויבים לישראל בעת ההיא .מעבר אליהם הוא בגידה וניתוק הקשר.

.2

בטרם גלו ישראל מעל אדמתם בראשונה ,לא היתה זהות לבן ישראל מחוץ לארץ ישראל.

.3

מחלון לא הרשיע ככליון .למחלתו עלתה רפואה ,וכליון כלה.

.4

כל עם היה דבק באלוהיו כשייך לו ,מבלי לשלול רעיונית את היות העם האחר דבק באל אחר .ערפה חשבה ללכת עם נעמי
ולנטוש את אלוהי מואב ,ומששבה אל עמה שבה גם אל אלוהיה.

.5

אמונת ישראל שוללת אמונה אחרת ,אלוהי העמים שקר הם .משהצטרפה רות לנעמי מצד מידת החסד ,כפי שאומר בועז,
בעקבות כך הצטרפה לעמה ,ואז בא גיורה מצד מידת האמת .בין אדם לחברו ובעקבותיו בין אדם למקום ,כמאמר הלל לגר.

.6

ההצטרפות לעם הביאה להצטרפות לאמונה ולתורה .מהות גיורה היה – "ונלוה הגר עליהם ונספחו על בית יעקב".

.7

ערכי הצניעות הטבעיים לישראל לא מוכרים לגיורת בת עם זר.

.8

אנשי העיר מתנכרים לנעמי ולרות עד שיחסו של בועז שינה את יחסם לרות ואחר כך לנעמי.

.9

גאולת השדה ההלכתית ונישואי רות לפנים משורת הדין ,נכרכו יחד כדי לרפא את המשפחה על אדמתה ולכפר על נטישתם.

 .10שושלת המלוכה מיהודה עוברת מבכור לבכור אלא אם ישנה סיבה.
יש בדברים מתורת מורי רבי יעקב מדן בספרו תקוה ממעמקים על רות .רעי ר' אריאל דוד הגיה את הפירוש והעשירו .יצחק מאיר יעבץ.

