
 חתשע סיון

 ותרספר 

 א פרק

, ימי מאבק וקושי ישראל, בין יהושע לשמואלשבטי את שהנהיגו  ִביֵמי ְשֹפט ַהֹשְפִטים המעשה ַוְיִהי( א)

ַוֵיֶלְך  ,ַוְיִהי ָרָעב ָבָאֶרץ ימי עוינות עמי הסביבה, כשלונות ונצחונות מקומיים, ,ונחלתב בנפרד שבטכל בהיאחזות 

, אפשר שערים שהצטיינו )להבדיל מבית לחם אשר בנחלת זבולוןבהר  ְיהּוָדהאשר בנחלת  םִאיש ִמֵבית ֶלחֶ 

 –ממול שבהר  ָלגּור( , שהורגש אפילו ב'בית לחם'תבואה נקראו 'בית לחם', ואם כך הרעב השפיע ביותרגידול ב

הּוא ְוִאְשּתֹו , עגלון והלאהמבלק ועד  אויבים לישראלומואב  רעב, היה אלשם  ִבְשֵדי מֹוָאב ם המלחממזרח לי

 אלא עם משפחתו.ולשוב לשבור בר לא לזמן קצר  ּוְשֵני ָבָניו

ולא  ךאלימלך למלולהעמיד מלך, אולי שאף  סבורהממשפחת נחשון נשיא יהודה ש ִליֶמֶלְךְוֵשם ָהִאיש א  ( ב)

קרויה גם ה ִמֵבית ֶלֶחם ְיהּוָדה ֶאְפָרִתיםוהם ִכְליֹון ְוֵשם ִאְשּתֹו ָנֳעִמי ְוֵשם ְשֵני ָבָניו ַמְחלֹון וְ  עלתה בידו

. ַוָיֹבאּו ְשֵדי מֹוָאב ַוִיְהיּו ָשםעיר( המשויך לאולי אפרת הוא פרוור נכבד  )בראשית לה יט, להלן ד יא. אפרת

ל לא היה מושג לפני גלות בב .בתודעתם מבלי מחשבה לחזור לעמם. ניתקו מעם ישראל ,'היווי ,ויבואו ,לגור ךלוי'

הימים ימי אהוד בן גרא, יליד במדרש דעת ריב"ל ול"ל. האומה מתקיימת על אדמתה בלבד )של בן ישראל הגר בחו

ח[, ששינס מותניו והושיע את ישראל מיד עגלון מלך מואב אביה או -]דה"י א ח ז משפחתו מאונס שדה מואב בגלות

 (.אויבו העוזב את עמו ודבק במואב ,ימלךהוא היפוכו הגמור של אלאהוד שהרי  .סבה של רות

ִליֶמֶלְך ִאיש ָנֳעִמילאחר זמן לא ארוך, באופן בלתי צפוי  ַוָיָמת( ג) ַוִּתָשֵאר  הנות מהשפע בניכריולא הספיק ל א 

 .ִהיא ּוְשֵני ָבֶניהָ 

נדון ש)הצעיר  לכליון ַחת ָעְרָפהֵשם ָהאַ העמיקו את הניתוק  ָנִשים ֹמֲאִביֹותלאחר מות האב  ַוִיְשאּו ָלֶהם( ד)

על  ַוֵיְשבּו ָשם שני לחטא נמנההגדול , (תומחלעלתה לבסוף ארוכה לש)הבכור  למחלון ְוֵשם ַהֵשִנית רּות לכליה(

 .ְכֶעֶשר ָשִנים , וחלפומנת להשתקע לעולם

)שמא לאחר  לא זרעב וכרתוכלתה המשפחה, נ ןְוִכְליֹווחלתה המשפחה  ַמְחלֹוןבסמיכות  ְשֵניֶהםַגם  תּוַוָימּו( ה)

 ולא גירשו שיש עילה לגרש ]הלכתית לא שייך כאן, אך לכאורה זו גם עילה אנושית[, שחלפו עשר שנים בלי זרע

 .ִמְשֵני ְיָלֶדיָה ּוֵמִאיָשּהבודדה  ַוִּתָשֵאר ָהִאָשה , שנו בחטא ונפרעו מהם(הנכריות נשותיהם

אולי הפנו להן משפחותיהן עורף  -מלבדה איש האלמנות שאין להן  ְוַכֹּלֶתיהָ בדה עניין בניכר ימשא אַוָּתָקם ִהי( ו)

 ַוָּתָשב ִמְשֵדי מֹוָאב ִכי ָשְמָעה ִבְשֵדה מֹוָאב ִכי ָפַקד ְיהָוה ֶאת ַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם ָלֶחםבשל נישואיהן לזרים 

 .וולשבוע מטובלעמה וסברה לשוב יר, שעלתה התבואה יפה ועומדת בקמותיה ערב הקצ

ָלשּוב לחצות את הירדן מערבה  ַוֵּתֵצא ִמן ַהָּמקֹום ֲאֶשר ָהְיָתה ָשָּמה ּוְשֵּתי ַכֹּלֶתיָה ִעָּמּה ַוֵּתַלְכָנה ַבֶדֶרְך( ז)

 .ֶאל ֶאֶרץ ְיהּוָדה

המואביה. משאני שבה אל עמי אין לנו עוד  ֵבית ִאָּמּהַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ִלְשֵּתי ַכֹּלֶתיָה ֵלְכָנה ֹשְבָנה ִאָשה לְ ( ח)

ומתפללת  אלוקי ישראלב היא מאמינה ַיַעש ְיהָוה ִעָּמֶכם ֶחֶסד ַכֲאֶשר ֲעִשיֶתם ִעם ַהֵּמִתים ְוִעָּמִדיגורל משותף 

 את שמו? זכירלהו גהנ? האם בעליהן אלוהי עם זר ומנוכרמאמינות בהן האם  , והן? מה אומרת להן ברכה כזו?אליו

 .אָנה קֹוָלן ַוִּתְבֶכיָנהַוִּתשֶ לפרידה  ַוִּתַשק ָלֶהןאנה ששתנ ִיֵּתן ְיהָוה ָלֶכם ּוְמֶצאןָ ְמנּוָחה ִאָשה ֵבית ִאיָשּה( ט)

 .גורלךלא נותירך ל ִכי ִאָּתְך ָנשּוב ְלַעֵּמְך נשוב, לא ַוּתֹאַמְרָנה ָלּה( י)

ַהעֹוד ִלי ָבִנים ְבֵמַעי ְוָהיּו ָלֶכם גורלכן  בדבר ומה ְבָנה ְבֹנַתי ָלָּמה ֵתַלְכָנה ִעִּמיַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי שֹ ( יא)

 ? והלוא בני עמי לא יינשאו לכן.ַלֲאָנִשים



 ַגםחיי  לשקם אתִתְקָוה כשלעצמי  ִכי ָאַמְרִּתי ֶיש ִליוגם אילו  ֹשְבָנה ְבֹנַתי ֵלְכןָ ִכי ָזַקְנִּתי ִמְהיֹות ְלִאיש( יב)

 .לא יועיל לכן הדבר ָהִייִתי ַהַלְיָלה ְלִאיש ְוַגם ָיַלְדִּתי ָבִניםאילו 

יֹות ְלִאיש ?ַעד ֲאֶשר ִיְגָדלּובהמתנה  ֲהָלֵהן ְּתַשֵבְרָנה( יג)  ַאל ְבֹנַתי ִכי ַמר ִלי ְמֹאד ?ֲהָלֵהן ֵּתָעֵגָנה ְלִבְלִּתי ה 

 .לכן יש תקנהאילו לא תקנה, ולהענישני ל הָוהִמֶכם ִכי ָיְצָאה ִבי ַיד יְ יותר 

 .ְורּות ָדְבָקה ָבּהונפרדה ממנה  ַוִּתַשק ָעְרָפה ַלֲחמֹוָתּהעל דבריה ועל צערה  ַוִּתֶשָנה קֹוָלן ַוִּתְבֶכיָנה עֹוד( יד)

שה או שא נקרא יבם, יומיבם את אשת אחהאח הבעל ) אשת יבמך גיסתך = ַוּתֹאֶמר ִהֵנה ָשָבה ְיִבְמֵּתְך( טו)

ֹלֶהיהָ  (נקראת יבמתה לפני בעל השניה ליבוםהעלולה ליפול  בני , בזהזה  יםתלויעם ואלוהים  ֶאל ַעָּמּה ְוֶאל א 

שּוִבי  ,, אומה אומה ואלוהיה, העובר אל עם אחר מקבל את אלוהיותאלא פוליטי תתיאולוגי אז לא התווכחו עמים

 .ַאֲחֵרי ְיִבְמֵּתְך

ֹ ( טז) בקלות חזרה כמותה שרצתה ללוותך אך אינני  .כגיסתי אֶמר רּות ַאל ִּתְפְגִעי ִבי ְלָעְזֵבְך ָלשּוב ֵמַאֲחָרִיְךַוּת

זהות לאומית  ַעֵּמְך ַעִּמי אישי שותפות גורל ֶאל ֲאֶשר ֵּתְלִכי ֵאֵלְך ּוַבֲאֶשר ָּתִליִני ָאִליןאני  ִכי, אלוהיהאל עמה ו

ֹלָהי  .הכרוכה בכך ותפות אמונהש ֵואֹלַהִיְך א 

רות נשבעת  ַבֲאֶשר ָּתמּוִתי ָאמּות ְוָשם ֶאָקֵבר ֹכה ַיֲעֶשה ְיהָוה ִלי ְוֹכה ֹיִסיף ִכי ַהָּמֶות ַיְפִריד ֵביִני ּוֵביֵנְך( יז)

היא  כעת .בעל ערפה כליוןמיותר בחייו עמו לנותר קרוב שחטא רק בעקבות אחיו,  ,בשם אלוקי ישראל. אולי בעלה

 כורכת את גורלה בגורל חמותה לכל דבר וללא כל תנאי.

, שתשוב ַוֶּתְחַדל ְלַדֵבר ֵאֶליהָ  ישראל אלוקיה ובשבועה בבכוונה שלמ ַוֵּתֶרא ִכי ִמְתַאֶּמֶצת ִהיא ָלֶלֶכת ִאָּתּה( יח)

 .יזיק לנעמי בשובה אויבהבת אף שליווי של 

ַעד ֹבָאָנה ֵבית ָלֶחם ַוְיִהי ְכֹבָאָנה ֵבית מבקעת ים המלח אל הרי יהודה  המדברבמעלה  ַוֵּתַלְכָנה ְשֵּתיֶהם( יט)

 ?שלא על מנת לשוב שעזבתנו לפני כעשר שנים ֶלֶחם ַוֵּתֹהם ָכל ָהִעיר ֲעֵליֶהן ַוּתֹאַמְרָנה ֲהזֹאת ָנֳעִמי

 ְקֶראןָ ִלי ָמָרא ִכי ֵהַמר ַשַדיאך לא בגורלי אני היא בגופי  ַאל ִּתְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי במרירות ַוּתֹאֶמר ֲאֵליֶהן( כ)

 .ללא די ִלי ְמֹאדלצרות  די אומרה

ִשיַבִני ְיהָוה ָלָּמה ִתְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי ַויהָוה ָעָנה ִבי ְוַשַדי ֵהַרע ִלי( כא) אם  ֲאִני ְמֵלָאה ָהַלְכִּתי ְוֵריָקם ה 

 מגיע לי מכם יחס מעניש, הרי נענשתי דיי.

מה שלא מוסיף לרצון השכנים  ַכָלָתּה ִעָּמּה ַהָשָבה ִמְשֵדי מֹוָאב זרהה ַוָּתָשב ָנֳעִמי ְורּות ַהּמֹוֲאִבָיה( כב)

שהעניים יכולים ללקט ולהתפרנס ניסן, חודש ב ְוֵהָּמה ָבאּו ֵבית ֶלֶחם ִבְתִחַלת ְקִציר ְשֹעִרים האות לפרנס

 .ממתנות הקציר שציוותה התורה

 ב קרפ

ִליֶמֶלְך ּוְשמֹו ִמִּמְשפַ נכבד ובעל תשועה  ִאיש ִגבֹור ַחִיל אלימלך ְלִאיָשּהמכר וקרוב  ּוְלָנֳעִמי מֹוַדע (א) ַחת א 

 .ֹבַעז

ֵאְלָכה ָנא ַהָשֶדה  , שאולי מצפה עדיין לחסדי השכניםהמקומית ֶאל ָנֳעִמיזרה ה ַוּתֹאֶמר רּות ַהּמֹוֲאִבָיה (ב)

. ולא יגרשני ֲאֶשר ֶאְמָצא ֵחן ְבֵעיָניובעל שדה  ַאַחרחיות את נפשנו הכעניי העיר כדי ל ָטה ַבִשֳבִליםַוֲאַלקֳ 

שכן  ,אין זה זמנןהעניים יתר מתנות ) ים את הלקט והשכחה תוך כדי הקצירהעניים הולכים בעקבות הקוצרים ונוטל

 .ולא נמות ברעבחיה נויצליח ה' דרכך ש ר ָלּה ְלִכי ִבִּתיַוּתֹאמֶ  .(ומעשר עני אחרי הגורן הפאה באה בסוף הקציר



עם  ַאֲחֵרי ַהֹקְצִריםשנכנסה אליו במקרה  ַוְּתַלֵקט ַבָשֶדה אשר מחוץ לעיר אל השדות ַוָּתבֹואמביתה  ַוֵּתֶלְך (ג)

ת ַהָשֶדה ְלֹבַעז ֲאֶשר ֶחְלקַ מיד ביום הראשון? אולי היתה קודם לכן בשדות אחרים.  ַוִיֶקר ִמְקֶרהָ התקדמותם 

ִליֶמֶלְך  .ִמִּמְשַפַחת א 

ְיהָוה ִעָּמֶכם ַויֹאְמרּו בחביבות  ַויֹאֶמר ַלקֹוְצִריםאל השדה שמחוץ לעיר העיר  ֵבית ֶלֶחםמִ ֹבַעז ָבא  ְוִהֵנה (ד)

 .לֹו ְיָבֶרְכָך ְיהָוה

שלא הכיר, שאינה  ַעל ַהקֹוְצִרים ְלִמי ַהַנֲעָרה ַהזֹאת יום יום ומפקח ַהִנָצבהאחראי  ַויֹאֶמר ֹבַעז ְלַנֲערֹו (ה)

 .ואולי גם התנהגותה חריגיםה יומרא ,מבנות העיר

כששבה קרובתך  ִעם ָנֳעִמי (הבאה) ַוַיַען ַהַנַער ַהִנָצב ַעל ַהקֹוְצִרים ַויֹאַמר ַנֲעָרה מֹוֲאִבָיה ִהיא ַהָשָבה (ו)

 .ִמְשֵדה מֹוָאב

ַאֲחֵרי  כדין , שלאולא רק בשבלים ַוּתֹאֶמר ֲאַלֳקָטה ָנא ְוָאַסְפִּתי ָבֳעָמִרים לבועז ממשיך הנער ואומרו (ז)

נראה שלא היה  ,ְמָעטעוד  ֶזה ִשְבָּתּה ַהַבִית ,נטה היוםשכבר  ַהקֹוְצִרים ַוָּתבֹוא ַוַּתֲעמֹוד ֵמָאז ַהֹבֶקר ְוַעד ַעָּתה

, של העניים )אם אמר זאת על סמך המנהג הכללי וכבר הכיר הנער את מנהגהשדה אל הזה ביום הראשון לבואה 

ב ועזעמדה לאולי ביקש להמעיט בהתעניינותו של בועז. על פי ההמשך היא לא  .הרי בועז אמור לדעת זאת בעצמו(

 מהר את השדה ועדיין לא באה עת האוכל.

בדברי הנער והכעס בניגוד לנימת הניכור  רּות ֶאל ַעזבֹ  ַויֹאֶמרמששמע שזוהי הנערה שאת סיפורה ידע,  (ח)

כמנהג העניים העוברים משדה לשדה, אולי שאינו שלי,  ַאֵחר ְבָשֶדה ִלְלֹקט ֵּתְלִכי ַאל ִבִּתילקולי  ָשַמַעְּת  ֲהלֹוא

 ְוַגם אחרבכל יום שדה  ותנסל משיגי גבול ודוחקים אותם, והם נאלציםחדשים רואים ב קביעותהותיקים בעלי הו

ך עליי תגנה, והן בשדה העובדות ַנֲעֹרָתי ִעם ִתְדָבִקין ְוֹכה שדה טוב בין שדותיו האולי היה ז ִמֶזה ַתֲעבּוִרי לֹא

 .מפני הוותיקים

חרי ידעו ללכת א , אולי בנות ישראלולא אחרי הנערים ַאֲחֵריֶהן ְוָהַלְכְּת  הנערות ִיְקֹצרּון ֲאֶשר ַבָשֶדה ֵעיַנִיְך (ט)

אפשר , ועם זאת משל עצמה )חז"ל דרשו שראה בה צניעות וחכמה כללי צניעות ולא ידעה נכריההנערות אבל היא 

, קודם לכן היתה נערה בין להציקך ָנְגֵעְך ְלִבְלִּתי ַהְנָעִרים ֶאת ִצִּויִתי ֲהלֹוא מאידך היו דברים שלא ידעה(ש

לא כאחת העניים אלא כאורחת של בעל  ַהְנָעִרים ִיְשֲאבּון ֵמֲאֶשר ִתיתְושָ  ַהֵכִלים ֶאל ְוָהַלְכְּת  ְוָצִמת נערים

 .השדה

על פני  ְלַהִכיֵרִני ְבֵעיֶניָך ֵחן ָמָצאִתי ַמדּועַ  ֵאָליו ַוּתֹאֶמר בהכנעה ובתודה ָאְרָצה ַוִּתְשַּתחּו ָפֶניהָ  ַעל ַוִּתֹפל (י)

 .מצד הסביבהכך חשה  ָנְכִרָיה ְוָאֹנִכיכל יתר העניים 

בניגוד להתנכרות ולעוינות מצד אנשי העיר, הוא מביע  – לא במקרה פניתי אלייך ָלּה ַויֹאֶמר ֹבַעז ַוַיַען (יא)

אישי עם החסד ראשית, ה ,ִאיֵשְך מֹות ַאֲחֵרי ֲחמֹוֵתְך ֶאת ָעִשית ֲאֶשר ֹכל ִלי ֻהַגד ֻהֵגד – הערכה והתפעלות

 לֹא ֲאֶשר ַעם ֶאל ַוֵּתְלִכי מֹוַלְדֵּתְך ְוֶאֶרץ ְוִאֵּמְך ָאִביְך ַוַּתַעְזִבי משותףבהכרח נו אי כברגורלכן כש אשה גלמודה

 .חדשה זהות לאומיתקבלת האישי ב ךגורלאת כת כרשנית,  ִשְלשֹום ְּתמֹול ָיַדַעְּת 

ֹלֵהי ְיהָוה ֵמִעם ְשֵלָמה ַמְשֻכְרֵּתְך ּוְתִהי ָפֳעֵלְך ְיהָוה ְיַשֵלם (יב)  ,ְכָנָפיו ַּתַחת ַלֲחסֹות ָבאת ֲאֶשר ִיְשָרֵאל א 

 .ובעמה בעקבות דבקותך בחמותך ותורת ה' אמונת ישראלאת בלת יקשלישית, 

מה שאיש לא עשה  ִשְפָחֶתָך ֵלב ַעל דברים טובים ִדַבְרּתָ  ְוִכי ִנַחְמָּתִני ִכי ֲאֹדִני ְבֵעיֶניָך ֵחן ֶאְמָצא ַוּתֹאֶמר (יג)

 .ִשְפֹחֶתיָך ְכַאַחת ראויה אפילו להיות ֶאְהֶיה לֹא ְוָאֹנִכיפניך ל

 ְוָטַבְלְּת שלנו  ַהֶלֶחם ִמן ְוָאַכְלְּת  ֲהֹלם ֹגִשי לאכול הקוצריםישבו ש ָהֹאֶכל ְלֵעתלאחר זמן  ֹבַעז ָלה ַויֹאֶמר (יד)

)תבואה קלויה(  ָקִליבועז  ָלּה ַוִיְצָבטלקחת בעצמה  נבוכה ַהקֹוְצִרים ִמַצד ַוֵּתֶשבכאחת מאתנו  ַבֹחֶמץ ִפֵּתְך

 .שלא הורגלה בכך מאז בואה לעיר ַוֹּתַתר ַוִּתְשַבע ַוּתֹאַכל ללחם בנוסף



משראה שלא הבינה את עצתו ללקט אחר  ְנָעָריו ֶאת ֹבַעז ַוְיַצועוד עם העניים  ְלַלֵקטהאוכל  לאחר ַוָּתָקם (טו)

אף שאין זה מדין העניים אלא שבלים , כפי שעשתה מקודם הרבה ְּתַלֵקט ָהֳעָמִרים ֵבין ַגם ֵלאֹמר נערותיו דווקא

 .ַתְכִלימּוהָ  ְולֹאבודדות או עומר אחד שנשכח 

 ִמן (חה"ח פ"פאה  ירושלמי –דל  ל)אשרי משכיל א השליכו לעברה כאילו נפל מכם ָלּה ָּתֹשלּו ֹשל ְוַגם (טז)

 כפי שאתם גוערים בעניים הנוטלים שלא כדין ָבּה ִתְגֲערּו ְולֹא ,מה שתרצה ְוִלְקָטה ַוֲעַזְבֶּתם הקשורים ַהְצָבִתים

 .. כך פרנס בועז גם את נעמי קרובתווכפי שגערתם בה מקודם

ללא  ְשֹעִרים ֵאיָפהכְ  ַוְיִהישלא לשאת את הפסולת כדי  ִלֵקָטה ֲאֶשר ֵאת ַוַּתְחֹבט ָהָעֶרב ַעד ַבָשֶדה ַוְּתַלֵקט (יז)

 .(במדברליום לגולגולת  עומרהיתה  עשירית האיפה) לעשרה ימיםאחד מאכל אדם שיעור פסולת, 

 הֹוִתָרה ֲאֶשר ֵאת ָלּה ַוִּתֶּתן ַוּתֹוֵצא ִלֵקָטה ֲאֶשר הכמות הגדולה ֵאת ֲחמֹוָתּה ַוֵּתֶרא ָהִעיר ַוָּתבֹוא ַוִּתָשא (יח)

 .תהניחה למשמרכולה ועז בעת האוכל, ואת איפת השעורים שנתן לה ב ִמָשְבָעּה

ליקטה כבר כה הרבה מעבר למצופה, אולי  ָעִשית ְוָאָנה ַהיֹום ִלַקְטְּת  ֵאיֹפה ותאתשבה ֲחמֹוָתּה ָלּה ַוּתֹאֶמר (יט)

 ַוַּתֵגדשהו נטה לך חסד ברור שמי ָברּוְך ַמִכיֵרְך ְיִהי ,מעט וללא כיבוד אישי ,ליקטה כצפויהרי ימים קודמים ואז ב

 .ֹבַעז ַהיֹום ִעּמֹו ָעִשיִתי ֲאֶשר ָהִאיש ֵשם ַוּתֹאֶמר ִעּמֹו ָעְשָתה ֲאֶשר ֵאת ַלֲחמֹוָתּה

 ַהֵּמִתים ְוֶאתאת ואני  ַהַחִיים ֶאת ַחְסדֹוה'  ָעַזב לֹא ֲאֶשר ַליהָוההאיש  הּוא ָברּוְך ְלַכָלָתּה ָנֳעִמי ַוּתֹאֶמר (כ)

 הוא ועתידשקרובי משפחה גואלים את הנחלה,  הּוא ִמֹגֲאֵלנּו ָהִאיש ָלנּו ָקרֹוב ָנֳעִמי ָלּה ַוּתֹאֶמר ישי ואישךא

 .עם המתיםגם לגמול חסד 

לא דייקה, לא  ִּתְדָבִקין ִלי ֲאֶשר ַהְנָעִרים ִעם ֵאַלי ָאַמר ִכי ַגםזרה  היא עדיין ַהּמֹוֲאִבָיה רּות ַוּתֹאֶמר (כא)

 .ִלי ֲאֶשר ַהָקִציר ָכל ֵאת ִכלּו ִאם ַעד הצניעות הנהוג בישראל ענייןהפנימה את חשיבות 

 ִעם ֵתְצִאי ִכי ִבִּתי טֹוב ,ואורחותיו קרבתה לחיק עמהמ נעמי ,ַכָלָתּה רּות ֶאלבת ישראל  ָנֳעִמי ַוּתֹאֶמר (כב)

 .בו אין לך מגן ַאֵחר ְבָשֶדה ָבְך ִיְפְגעּו ְולֹא ה לכוונת בועזולא עם נעריו, כיוונה מעצמ ַנֲערֹוָתיו

 ּוְקִציר ח והלאהמפס ַהְשֹעִרים ְקִציר ְכלֹות ַעד ,כעת הפנימהולא עם נעריו,  ְלַלֵקט ֹבַעז ְבַנֲערֹות ַוִּתְדַבק (כג)

 ֲחמֹוָתּה ֶאת ַוֵּתֶשב סוף סיון, ב"מ קו ב( )לר"י עד סוף אייר, לר"מ עד חצי סיון, לר"ש עד עצרתסביבות  ַהִחִטים

 .בשל חסדו של בועז הוהתפרנסו ממה שהניח

 ג קרפ

 ָלְך ֲאַבֶקש ֲהלֹא ִבִּתי ,בישבן לבדן בביתן כשלרות אין עוד איך להתפרנס ולפרנס ֲחמֹוָתּה ָנֳעִמי ָלּה ַוּתֹאֶמר (א)

 .נישואיןפרנסה ו ָלְך ִייַטב ֲאֶשר ָמנֹוחַ 

ויהיה לבדו  ַהָלְיָלה ַהְשֹעִרים ֹגֶרן ֶאת ֹזֶרה הּוא ִהֵנה ַנֲערֹוָתיו ֶאת ָהִיית ֲאֶשר ֹמַדְעָּתנּו ֹבַעז ֲהלֹא ַעָּתהוְ  (ב)

אם יש מניעה לבקש ממנו בקשה נועזת באופן רגיל, כעת זו  ., שמח וטוב לב על האסיף הנאהבגורן אחר הזריה

 הזדמנות.

 ָלִאיש ִּתָּוְדִעי ַאלבהיחבא  ַהֹגֶרן ְוָיַרְדְּת שתהיי במיטבך  ָעַלִיְך ִשְמֹלַתִיְך ְוַשְמְּת  ָוַסְכְּת  תטהרובמים  ְוָרַחְצְּת  (ג)

ֹכל ַכֹּלתֹו ַעד  .כדי שתגיע השעה הנכונה להעיז ְוִלְשּתֹות ֶלא 

ה לא תוכלי חשיכיחי שלא לאבדו שכן בהשג ָשם ִיְשַכב ֲאֶשר ַהָּמקֹום ֶאתממחבואך  ְוָיַדַעְּת  ְבָשְכבֹו ִויִהי (ד)

 ָלְך ַיִגיד ְוהּוא ְוָשָכְבְּת  לולא כן לא ירגיש עד הבוקר ַמְרְגֹלָתיו ְוִגִלית לאחר מכן, כשירדם ּוָבאתצאו בגורן ולמ

לו  , ועדיין לא נאסר יחוד עם פנויה )ע"זנעמי בוטחת בו שלא יכעס על ההעזה ַּתֲעִשין ֲאֶשר ֵאתמעת שיגלה זאת 

 ב(.



 .למרות שזה נראה כמעשה בלתי סביר ובלתי ראוי ֶאע ֶשה ֵאַלי ּתֹאְמִרי ֲאֶשר ֹכל ֵאֶליהָ  ַוּתֹאֶמר (ה)

 .להתכונן, וכן בהמשך ֲחמֹוָתּה ִצַּוָּתה ֲאֶשר ְכֹכל עוד קודם לכן ַוַּתַעש ַהֹגֶרןמהעיר אל  ַוֵּתֶרד (ו)

 ו ואולי כדי למנוע גניבהכשמחת הקוצר ביבול ָהֲעֵרָמה ִבְקֵצה ִלְשַכב ַוָיבֹא ִלבֹו יַטבַויִ  ַוֵיְשְּת  ֹבַעז ַויֹאַכל (ז)

 .ַוִּתְשָכב ַמְרְגֹלָתיו ַוְּתַגל אחריו ַבָלט ַוָּתבֹא

ַרד ַהַלְיָלה ַבֲחִצי ַוְיִהי (ח)  ֹשֶכֶבת ִאָשה ֵנהְוהִ משחש שאינו לבדו  ַוִיָלֵפת התעורר מצינת מרגלותיוש ָהִאיש ַוֶיח 

 .ולא הכירה באפילה ַמְרְגֹלָתיו

לנשאני לאשה  ֲאָמְתָך ַעל ךבגד ְכָנֶפָך ּוָפַרְשּתָ  ֲאָמֶתָך רּות ָאֹנִכי ַוּתֹאֶמר ומה מעשייך כאן? ָאּת ִמי ַויֹאֶמר (ט)

חתנו זקוקה גם לגאולת י, ואמנם התורה ציוותה על גאולת הנחלה, אך משפלמשפחת חמותי ובעל ָאָּתה ֹגֵאל ִכי

 .הזרע

להגביל את עצמך  ָהַאֲחרֹון ַחְסֵדְך ֵהיַטְבְּת על דבקותך במשפחת בעלך  ִבִּתי ַליהָוה ַאְּת  ְברּוָכה ַויֹאֶמר (י)

 ַהַבחּוִרים ַאֲחֵרי ֶלֶכת ְלִבְלִּתי , וכעת החלטתשהביא עד לגיורך חמותךב דבקתש ָהִראשֹוןהחסד  ִמןבנישואייך 

מדברי נעמי עולה  ., ואת בחרת להקים לו זרעכפי שתמצאי עבור עצמך מבלי מחויבות לבעלך ָעִשיר ְוִאם לדַ  ִאם

צעיר יותר  ,כגילה יכולה למצוא לעצמה מנוח טוב יותר עם בחורשרות היתה זקוקה למוצא זה, אך בועז מבין שהיא 

 .מבועז

 ַחִיל ֵאֶשת ִכי ַעִּמי ַשַער ָכל יֹוֵדעַ  ִכי ָלְך ֶאע ֶשה ּתֹאְמִרי ֲאֶשר לכֹ באשר לגורלך  ִּתיְרִאי ַאל ִבִּתי ְוַעָּתה (יא)

היה בועז נכבד בעמיו, ולכן סבר שהיא יכולה כן ש ,לאחר שבועז נשא לה פנים, השתפר מעמדה בעיני בני העיר ָאְּת 

ר שלנעמי התקשו יותר למחול ן )אפשוחשה שמתנכרים לה להינשא בכבוד עם אחד הבחורים. נעמי לא ידעה זאת

 .על בגידתה(

 .ִמֶּמִני ָקרֹוב ֹגֵאל ֵיש ַגםאולם וְ  ויכול להקים למשפחת אישך זרע ָאֹנִכי ֹגֵאל ִכי ָאְמָנם ִכי ְוַעָּתה (יב)

 ַחי ָאֹנִכי ּוְגַאְלִּתיְך ֵלְךְלָגאֳ  ַיְחֹפץ לֹא ְוִאם ִיְגָאל טֹובהגואל  ִיְגָאֵלְך ִאם ַבֹבֶקר ְוָהָיהכאן  ַהַלְיָלה ִליִני (יג)

כמו  הקרובים לגאול, אלא שיש עדיפות לקרוב יותרמאחד כל אין זה יבום גמור, אין את אשת אח ויכול  ְיהָוה

 .רגועה משנטלתי עלי לדאוג לך ַהֹבֶקר ַעד ִשְכִבי ,(קידושין כא א) בנחלה

 ִיָּוַדע ַאל ַויֹאֶמר ֵרֵעהּו ֶאת ִאיש ַיִכיריאיר עד ש ְבֶטֶרםעל פי דברו  ַוָּתָקם ַהֹבֶקר ַעד ַמְרְגלֹוָתיו ַוִּתְשַכב (יד)

 .למנוע לזות שפתיים וגם אולי יאסרוה עליו בשל כך ַהֹגֶרן ָהִאָשה ָבָאה ִכי

 ָבּה ְוֶאֳחִזיה שכן באה ללא כלי, שלא במחשבה לשוב עם מזון או דבר מ ָעַלִיְך ֲאֶשר ַהִּמְטַפַחת ָהִבי ַויֹאֶמר (טו)

 רות או) ָהִעיר מהגורן אל בועז ַוָיבֹא ָעֶליהָ  ַוָיֶשת ן שזרהמהגור ְשֹעִרים ֵשש ַוָיָמדככלי קיבול  ָבּה ַוּתֹאֶחז

 .(חילוף זכר ונקבהב

מצבה החברתי  השתפר)האם  ולא ידעה מי הבאה עדיין היה חשוך ִבִּתי ַאְּת  ִמי ַוּתֹאֶמר ֲחמֹוָתּה ֶאל ַוָּתבֹוא (טז)

 .ָהִאיש ָלּה ָעָשה ֲאֶשר ָכל ֵאת ָלּה ַוַּתֶגד?( ובשעות אלה בא לבית נעמיה אי מי היש

לא כדי להשביע  ֵאַלי ַאל ָּתבֹוִאי ֵריָקם ֶאל ֲחמֹוֵתְךִכי ָאַמר  כמחווה ָהֵאֶלה ָנַתן ִלי ַוּתֹאֶמר ֵשש ַהְשֹעִרים (יז)

 .אלא כדי להביע קירבה

ַעד ֲאֶשר ֵּתְדִעין ֵאיְך ִיֹפל ָדָבר ִכי לֹא ִיְשֹקט ָהִאיש מעט, שעות ספורות לכל היותר  ּתֹאֶמר ְשִבי ִבִּתיוַ  )יח(

 .שזו דרכו ִכי ִאם ִכָלה ַהָדָבר ַהיֹום

 ד קרפ



שפט ומושב ם, מקום המיומ מקום מפגש בעת שיוצאים אנשי העיר לעמלשל העיר,  ַהַשַעראל  ָעָלה ּוֹבַעז (א)

 ִדֶבר ֲאֶשר ֹעֵבר ַהֹגֵאל ְוִהֵנה ָשם ַוֵיֶשב אולי מקומו הקבוע של בועז כשופט ומנהיגמקום רחבת השוק, , הזקנים

האם פנה אליו כי דבר לי אליך.  ַאְלֹמִני ְפֹלִני ֹפה ְשָבה סּוָרה ַויֹאֶמרצפה זאת בועז  ליאוובמקרה אולי  ֹבַעז

 .ַוֵיֵשב ַוָיַסר? לגנותו קרא מדלג על שמואו שהמבדרך גנאי 

כבית דין  ֹפה ְשבּו ַויֹאֶמרוקביעת העניינים  לפרסום העתיד להתרחש ָהִעיר ִמִזְקֵני ֲאָנִשים ֲעָשָרה ַוִיַקח (ב)

 .ַוֵיֵשבּו

שהעניין הוא הקמת השם בא אתו בדברים עקיפים ולא דיבר מיד על גאולת רות, כדי להבהיר  ַלֹגֵאל ַויֹאֶמר (ג)

ִליֶמֶלְך ְלָאִחינּו ֲאֶשר ַהָשֶדה ֶחְלַקתלמתים   מֹוָאב ִמְשֵדה ַהָשָבה ָנֳעִמי ָמְכָרה המצויה בין נחלות המשפחה ֶלא 

לימוד זכות על אלימלך, שלא מכר את נחלתו כשהיגר לניכר ואולי יש כאן ש יתכן) פרנסתהצורך ל ,לאחר ששבה

 אמנם היא אינה יורשת על פי ההלכה המקובלת בידנו, ושמא כקרובתו? ואולי מכרה לפני מות .השאיר פתח לשוב(

לגאול את )לרבי יהושע, ולרבי אליעזר הוא חייב, קידושין כא א( הקרוב  כעת רשאי מכר?שובעצם הוא  אלימלך

 נחלת המשפחה.על מ וזהת שדה אחכדי להסיר את חרפת מכיר ו, וכך נהגכדין התורה הנחלה מיד הקונה בעל כורחו

 ַהֹיְשִבים ֶנֶגדאת השדה מאת הקונה כדי להשיבה לחזקת משפחתנו  ְקֵנה ֵלאֹמר ָאְזְנָך ֶאְגֶלה ָאַמְרִּתי ַוֲאִני (ד)

 ֵאין ִכי ְוֵאְדָעה ִלי ַהִגיָדה ִיְגַאל לֹא ְוִאם ְגָאל ִּתְגַאל ִאםכדי לפרסם ששבה האחוזה למשפחה  ַעִּמי ִזְקֵני ְוֶנֶגד

 .ֶאְגָאל ָאֹנִכי הגואל ַויֹאֶמרואני מעוניין  ַאֲחֶריָך ְוָאֹנִכי לפני ִלְגאֹול זּוָלְתָך

 ּוֵמֵאתזכאית הראשונה לגאול מוכרת והה ָנֳעִמי ִמַיד ַהָשֶדה של את זכות הגאולה ְקנֹוְתָך ְביֹום ֹבַעז ַויֹאֶמר (ה)

כדי  את מוצאה)הדגיש  ַהּמֹוֲאִבָיה רּות( נעמי לגאול כשליחתה שלאת הזכות מנה )אולי כמו ואת, או שיש לקנות מ

 ֵשם ְלָהִקיםמבטא את רצונו(  קניתיהכתיב זהו הקרי. ) ָקִניתָ שהוא אחד מבעלי השדה  ַהֵּמתבן ה ֵאֶשתו( הניאל

, אולם ממילא ביובל תשוב הנחלהאמנם ) עיני הבריותבשישא את שמו  בהקמת זרע על אדמתו ַנֲחָלתֹו ַעל ַהֵּמת

 .(, ב"מ עט אושמא נמכרה לשנים רבות שלא לצמיתות ואינה יוצאת ביובל הבן ייולד ויגדל ללא אחוזה.

 מואביהבנישואין לומשפחתי  ַנֲחָלִתי ֶאת ַאְשִחית ֶפן כדין תורה שדהאת ה ִלי ִלְגָאל אּוַכל לֹא ַהֹגֵאל ַויֹאֶמר (ו)

 .השדה באשהמשנכרכו  ִלְגֹאל אּוַכל לֹא ִכי ְגֻאָלִתי ֶאת ַאָּתה ְלָך ְגַאל

 ָכל ְלַקֵיםוכן לכל מקח  ַהְּתמּוָרה קביעת ְוַעל ַהְגאּוָלההעברת זכויות  ַעל ְבִיְשָרֵאל ְלָפִניםהיה נהוג  ְוזֹאת (ז)

פירשו  )חז"ל התמורה כגמר מעשה הקניין הנצרך לחיזוק או למעשה קניין, בטרם הנהיגו להשתמש בכסף ָדָבר

 ַנֲעלֹו ִאיש ָשַלף גאולה = מכירת קרקע, תמורה = חליפין שוה בשוה, כל דבר = שאינו שוה בשוה, ב"מ מז א(

 .ְבִיְשָרֵאלהמודיעה את גמר העניין  ַהְּתעּוָדה ְוזֹאת ו וישיב לושיגביה ְלֵרֵעהּו ְוָנַתן

 .ַנֲעלֹו ַוִיְשֹלף ואגאל ממך לאחר זמן שלא אחזור ביאת זכות הגאולה  ָלְך ְקֵנה ְלֹבַעז ַהֹגֵאל ַויֹאֶמר (ח)

היה  ֲאֶשרהנחלה  ָכל ֶאת ָקִניִתי ִכי ַהיֹום ַאֶּתם ֵעִדים בינתיים שהתאספו ָהָעם ְוָכל ַלְזֵקִנים ֹבַעז ַויֹאֶמר (ט)

ִליֶמֶלְך  .מהקונה ממני לאחר שאגאל עלא תתבהיא ש ָנֳעִמי ִמַיד ּוַמְחלֹון ְלִכְליֹון ֲאֶשר ָכל ְוֵאת ֶלא 

הקימה לו זכר הצדקת שלא הרשיע ככליון וזכה שאשתו  ַמְחלֹון ֵאֶשתלמרות מוצאה  ַהֹּמֲאִבָיה רּות ֶאת ְוַגם (י)

 ַנֲחָלתֹו ַעל ַהֵּמת ֵשם ְלָהִקים (כעת זו רק הכרזה) במעשה קידושין שאעשה ְלִאָשהאת הזכות לקחתה  ִלי ָקִניִתי

ואביו  ַהֵּמת ֵשם ִיָכֵרת ְולֹא רפא המשפחה שגלתה מאדמת הקודש, אלא עם שובה לנחלת אבותיה(ת)לא  כיבום

אבי בית לחם  אאנשי בית לחם הם בני משפחת שלמ. נהעיר אחת ההמשפחה וה ,ְמקֹומֹו ּוִמַשַער ֶאָחיו ֵמִעם

 .על קיום הדברים ַהיֹום ַאֶּתם ֵעִדים ,(דה"י א ב נא)

 ְכָרֵחל ֵביֶתָך ֶאל ַהָבָאה ָהִאָשה ֶאת ְיהָוה ִיֵּתן !אנחנו ֵעִדים :ְוַהְזֵקִנים ַבַשַער ֲאֶשר ָהָעם ָכל ּוַויֹאְמר (יא)

. בנישואיהן ליעקב ממשפחת אברהם ִיְשָרֵאל ֵבית ֶאת ְשֵּתיֶהם ָבנּו ֲאֶשרבנות לבן הארמי שהיו זרות,  ּוְכֵלָאה

 ֵשם ּוְקָרא לכלב(העיר אפרת )בדה"י שם מיוחסת  ְבֶאְפָרָתה ַחִיל ַוֲעֵשה אה מבחוץאתה מקים זרע מאשה שב וכן

 .ָלֶחם ְבֵבית



 גם שםה היכהקמת שם למתים, ו ִליהּוָדה ָתָמר ָיְלָדה ֲאֶשר כאן מזרעו םשכול ֶפֶרץ ְכֵבית ֵביְתָך ִויִהי (יב)

 .ַהזֹאת ַהַנֲעָרה ִמן ְלָך הְיהוָ  ִיֵּתן ֲאֶשר ַהֶזַרע ִמןבלתי שגרתי  זיווגה

 ַוֵּתֶלד מיד ֵהָריֹון ָלּה ְיהָוה ַוִיֵּתןכיבום  ֵאֶליהָ  ַוָיבֹאבנישואין  ְלִאָשה לֹו ַוְּתִהי בקידושין רּות ֶאת ֹבַעז ַוִיַקח (יג)

 .ֵבן

 הילדת א ַהיֹום ֹגֵאללבעלך ו ָלְך ְשִביתהִ  לֹא ֲאֶשר ְיהָוה ָברּוְך ָנֳעִמי ֶאלשהתפייסו  ַהָנִשים ַוּתֹאַמְרָנה( יד)

 .כממשיך את המשפחה ְבִיְשָרֵאל ְשמֹו ְוִיָקֵרא שיגאל את שמם

בנו של נחשב שאין זה ממש יבום ואינו  למרות ֵשיָבֵתְך ֶאת ּוְלַכְלֵכלמצערך  ֶנֶפש ְלֵמִשיב הילד ָלְך ְוָהָיה (טו)

ואף אם היתה יולדת שלא  ָבִנים ִמִשְבָעה ָלְך טֹוָבה ִהיא ֲאֶשר ְיָלַדּתּו ַבֶתְךֲאהֵ  ֶשראֲ  ַכָלֵתְך ִכי מחלון,

 .ממשפחתך, היתה מגדלת אותו בחיקך

של רות  מהוא המחלון המת וכחמות מו שלכא ְלֹאֶמֶנת לֹו ַוְּתִהי ְבֵחיָקּה ַוְּתִשֵתהּו ַהֶיֶלד ֶאת ָנֳעִמי ַוִּתַקח (טז)

 אמו.

 בכך ששכנותיה של נעמי נותנות את השם יש אמירה ֵלאֹמר ,שיאמר בהמשך ֵשם ַהְשֵכנֹות לֹו אָנהַוִּתְקֶר  (יז)

 .ָדִוד ֲאִבי ִיַשי ֲאִבי הּוא עֹוֵבד ְשמֹו ַוִּתְקֶראָנה ְלָנֳעִמי ֵבן יַֻלדש

)ראה רמב"ן פרשת  יבוםן דיכהבכור ער  קם על שםשלה גדול ממנו, שבן יהודה, אף  ָפֶרץ ּתֹוְלדֹות ְוֵאֶלה )יח(

 .ורבכו ֶחְצרֹון ֶאת הֹוִליד ֶפֶרץ וישב(

סנהדרין ב ג, )ירושלמי , נשא נכריה ונדחה )דה"י א ב ט( גדול ממנוהירחמאל ואילו  ָרם ֶאת הֹוִליד ְוֶחְצרֹון)יט( 

בו לו את המלוכה וירצח את גדליה בקנאתו שלא השי ]ירושלמי סוף הוריות[ לימים יעמוד מזרעו ישמעאל בן נתניה

 .בכורו ַעִּמיָנָדב ֶאת הֹוִליד ְוָרם( אחרי גלות בית דוד

 ם.אבי בית לח ְוַנְחשֹון הֹוִליד ֶאת ַשְלָמהנשיא יהודה במדבר  ְוַעִּמיָנָדב הֹוִליד ֶאת ַנְחשֹון )כ(

 .ְוַשְלמֹון הֹוִליד ֶאת ֹבַעז ּוֹבַעז הֹוִליד ֶאת עֹוֵבד )כא(

 על פי שמואל.בדבר ה' מלך נמשח לבנו השביעי ש יד ֶאת ִיָשי ְוִיַשי הֹוִליד ֶאת ָדִודְוֹעֵבד הֹולִ )כב( 

 :שעלו נקודות עיקריות

 .בגידה וניתוק הקשר. מעבר אליהם הוא אויבים לישראל בעת ההיא מואב .1

 ., לא היתה זהות לבן ישראל מחוץ לארץ ישראלבראשונה אל מעל אדמתםרבטרם גלו יש .2

 כליון כלה.ויע ככליון. למחלתו עלתה רפואה, מחלון לא הרש .3

ערפה חשבה ללכת עם נעמי . את היות העם האחר דבק באל אחררעיונית ל ושלל מבליו כשייך לו, באלוהי דבקהיה  כל עם .4

 ולנטוש את אלוהי מואב, ומששבה אל עמה שבה גם אל אלוהיה.

בועז, פי שאומר החסד, כמידת לנעמי מצד רות פה הצטרמש. אלוהי העמים שקר הם שוללת אמונה אחרת,ישראל אמונת  .5

 .למקום, כמאמר הלל לגר אדם בין ובעקבותיו לחברו אדם בין .האמתמידת מצד  גיורהבא הצטרפה לעמה, ואז בעקבות כך 

 ."יעקב בית על ונספחו עליהם הגר ונלוה" – ה היהההצטרפות לעם הביאה להצטרפות לאמונה ולתורה. מהות גיור .6

 .בת עם זר לא מוכרים לגיורתהטבעיים לישראל עות ערכי הצני .7

 .ואחר כך לנעמי יחסו של בועז שינה את יחסם לרותנעמי ולרות עד שאנשי העיר מתנכרים ל .8

 .רפא את המשפחה על אדמתה ולכפר על נטישתםנכרכו יחד כדי ללפנים משורת הדין, ונישואי רות ההלכתית גאולת השדה  .9

 מבכור לבכור אלא אם ישנה סיבה.עוברת שושלת המלוכה מיהודה  .10

 .יצחק מאיר יעבץ רעי ר' אריאל דוד הגיה את הפירוש והעשירו. .בספרו תקוה ממעמקים על רות מדן עקביבי ר ידברים מתורת מוריש ב


