
  ב: פרק רות

  . מגדל, י"א אייר, תשע"ה. פרשת אמור

  לא ערוך. 

  :�ַֹעז �ְ�מ� ֱאִליֶמֶל� ִמִ�ְ�ַ�ַחת ַחיִל ִ���ר ִאי� ְלִאיָ�� מ�ַדע (מידע) �ְלָנֳעִמי) א(

 ְ�ֵעיָניו ֵחן ֶאְמָצא ֲאֶ�ר ,ַחר ַבִ+ֳ�ִלים וֲַאַלֳקָטה ַהָ)ֶדה ָ'א ֵאְלָכה ָנֳעִמי ֶאל ַה��ֲאִבָ#ה ר�ת וַ!ֹאֶמר) ב(

  :ִבִ!י ְלִכי ָל� וַ!ֹאֶמר

הדיון כאן הוא לא מי יביא את האוכל. יש כאם הסכמה שהם צריכים ללכת. ורות מסכימה. אבל כיצד 

  נערה מאוביה תסתובב בין שדות הקוצרים בבית לחם.? והיא מקבלת את הסכמת נעמי והיא הולכת. 

 ִמִ�ְ�ַ�ַחת ֲאֶ�ר ְלבַֹעז ַהָ)ֶדה ֶחְלַקת ִמְקֶרהָ  וִַ#ֶקר ַה0ְֹצִרים ,ֲחֵרי ַ�ָ)ֶדה וְַ!ַל0ֵט וַָ!ב�א ֵ!ֶל�וַ ) ג(

�  :ֱאִליֶמֶל

אומרים חז"ל שהיא הולכת לשדה. נערה מואביה בעיר של מואבית ולא מואבי, ועמונית ולא עמוני. 

שהיא הולכת היא חוזרת אחורה כדי לסמן את הדרך, ובעיקר  אומרים חז"ל שהיא הלכה וכל פעם

לסמן לעצמה פתחי מילוט כדי שהיא תוכל לברוח. כי הרי מן הסתם אף אחד לא יקבל אותה שם, ולכן 

כאשר היא תצטרך לעבור משדה לשדה כדי ללקוט הדרך חזרה תהייה לה מסומנת. היא הולכת אבל 

  ור חזרה. קיים בה הפחד של הזר שתמיד רוצה לחז

  כל אות במגילה היא חשובה. היא לא בין הקוצרים ולא עם, אלא אחרי הקוצרים.  

פלא פלאות. אם היא הייתה יודעת שזה של בועז אולי היא לא הייתה הולכת. הרי  –"ויקר מקרה" 

 –הרי זה מהמשפחה שלך  –הוא יתכוון לשאול אותו  –"למי הנערה הזו"  –שהנער ישאל את בועז 

  של נעמי. 

אליעזר ביקש מה': "ויאמר, ה' אלוקי אדוני אברהם הקרה נא לפני". הטעם על המילה 'ויאמר' הוא 

שלשלת. והרי שלא מובן מדוע זהו הטעם? אלא כל העבודה של אליעזר הוא להגיע לביטול כזה, ולכן 

השתדלות הוא רוצה שזה לא הוא יעשה, אלא הוא רוצה שהקב"ה יעשה במקרה. הוא עושה את ה

שלו מלמטה, אבל הוא רוצה שלבסוף זה יבוא מלמעלה ולא ירגישו את העבודה שלי למטה. שלי לא 

  ולו טיפה אחת של אגו.  –יהיה במה שאני עושה מלמטה 

  מי שלמד את פרק א' ורואה את רות הדביקה מבין את המקרה שנעשה לה. 

  מתייחסים אליה כאילו היא אוויר. מגיעה לנעמי לא התייחסו כאשר היא הגיעה לבית לחם, וגם כשרות 

  :יְקֹוָק יְָבֶרְכ( ל% וַ$ֹאְמר) ִעָ'ֶכם יְקֹוָק ַל&%ְצִרים וַ$ֹאֶמר ֶלֶחם ִמֵ"ית ָ"א בַֹעז וְִה�ֵה) ד(

חז"ל אומרים שהוא חזר מבית הדין ושם הוא תיקן תקנה. התקנה היא הפסוק שלנו. הוא חוזר ואומר 

הוא מדבר איתם בשם ה'. וכיצד אפשר לעשות זאת ? הרי זה שם המפורש? אלא ה' עימכם, ו –להם 

תעצרו רגע מהעבודה והוא מכנס את כולם  –אומרים חז"ל שהוא בא מבית דין והוא אומר לקוצרים 

'שיהא אדם שואל לשלום חברו בשם  -שבבית הדין קיבלנו תקנה חדשה –והוא אומר להם  –לכינוס 

  ה'. 

ה' עימכם, אחד לשני. שבית דין מתקן  –נה הייתה שאומרים בשם המפורש רש"י מסביר שהתק

תקנה או כי נצרך בהלכה, או כי הדור צריך לה. כשקוראים את פרק ב' מבינים מדוע נצרכת התקנה 

את שם ה'. התקנה אומרת שזה לא חילול ה' להגיד את שמו לחברי, אלא הקידוש  –שאומרים לחברי 

  '. להגיד לו את שם ה –ה' 



הוא בא  –'יברכך ה'. העולה לתורה  –'ה' עימכם', ועונים להם  -הספרדים אומרים בעלייה לתורה

לברך ברכה שהוא כבר בירך אותה בבוקר. אז מה החידוש עכשיו? אלא כאן הוא מברך בלשון ציבור: 

לברך אז מדוע? אלא הוא אומר לציבור שהם יכולים  –אבל אם הוא מבורך  –ברכו את ה' המבורך' 

  את ה' המבורך כי ה' עימהם. 

הרב חרל"פ אומר שכשיהודי עולה לארץ ישראל, אז הוא מעלה את הארץ. וכך גם כשיהודי עולה 

שה'  –לתורה הוא מעלה את התורה. כי התורה עכשיו מעלה את המציאות מהמציאות הכי נמוכה 

  נמצא בקרבנו. 

ל איך נשיא הדור לוקח את הנערה אלמלא היה אומר בועז זאת, אתם חושבים שהיה קל לקב

  המואביה, ולהגיד לו 'יתן ה' את האישה וכו'. אלא בועז מכין עם שלם לתקן את מה שהיה בהתחלה. 

כי אין סיכוי. כי ה' לא היה עימכם. יש דעה שהם ירדו כי לא רצו לתת  –אלימלך מחלון וכליום יורדים 

 וכשיש רעב צריך לרדת. אז מדוע עונש? אלא הםאוכל לאנשים, ויש דעה שהם ירדו כי היה רעב, 

  אמרו על בני דורם שהם לא זכאים ולכן לא התפללו עליהם. 

מפני דרכי שלום. רות עוד מעט  –בדיני לקט אומר הרמב"ם שמפרנסים עניי עכו"ם עם עניי ישראל 

הרגע הזה והנה בועז בא מבית לחם. הנה השגחה כזו שהקב"ה מביא את  –אומר: "ואנכי נוכריה" 

  במציאות שהתקנה הזו נתקנת. 

חז"ל אומרים בירושלמי: שלושה דברים תקנו בית דין של מטה והסכימו עימהם בית דין של מעלה: ... 

"ושיהא אדם שואל את חברו בשם". מניין? "ויאמר מלאך ה' עמך גיבור החייל". (אצל גדעון) והוא 

  "ואיה ה' וכו'.  –כן הוא שאל למד זאת מבועז. אבל גדעון לא ידע זאת עדיין ול

  :ַה2ֹאת ַהַ'ֲעָרה ְלִמי ַה�0ְצִרים ַעל ַהִ'1ָב ְלַנֲער� �ַֹעז וַ#ֹאֶמר) ה(

יש הרבה גיבורים במגילה, אבל הנער הניצב על הקוצרים הוא המפתח של המגילה כי הוא כולנו. 

והרי יש לשים לב שהוא לא שאל מי כולנו יכולים לחולל את השינוי. ואגב, כיצד בועז לא יודע מי היא? 

העלם",  "למי הנערה הזאת". חז"ל אומרים שגם על דוד שאול שאל: "בן מי זה –היא, אלא הוא שאל 

  לאחר שהוא ראה שהוא יודע נגן וגיבור חיל וה' עמו. 

  למי היא שייכת.  –אולי הוא שואל 

  :מ�3ב ִמְ)ֵדה ָנֳעִמי ִעם ַהָ+ָבה ִהיא מ�ֲאִבָ#ה ַנֲעָרה וַ#ֹאַמר ַה�0ְצִרים ַעל ַהִ'1ָב ַהַ'ַער וַַ#ַען) ו(

להיות פה. יש לה עוצמות חזקות. אבל היא לא צריכה הוא אומר שהיא בחורה טובה אבל למה היא צריכה 

    אולי הוא אומר שהרי עדיין לא קיבלנו את ההלכה של מואבית ולא מואבי.       להיות פה...

  הוא מתאר באמת את מידותיה, ואת גדולתה, אבל לא מבין מה היא עושה ביניהם. 

 ֶזה ַעָ!ה וְַעד ַה�ֶֹקר ֵמ3ז וַַ!ֲעמ�ד וַָ!ב�א ַה�0ְצִרים ֲחֵרי, ָבֳעָמִרים ו3ְַסְפִ!י ָ'א ֲאַלֳקָטה וַ!ֹאֶמר) ז(

  . ְמָעט ַהַ�יִת ִ�ְבָ!�

                      

  איזו עבודה קשה! היא עומדת על הקוצרים מהבוקר עד הלילה.

 ִתְדָ�ִקין וְכֹה ִמ2ֶה ַתֲעב�ִרי 6א וְַגם ,ֵחר 5ָ�ְֶדה ִלְלקֹט ֵ!ְלִכי ,ל ִ�ִ!י ָ�ַמַע!ְ  ֲהל�א ר�ת ֶאל �ַֹעז וַ#ֹאֶמר) ח(

  :ַנֲערָֹתי ִעם

הוא מבקש ומתחנן אבל הוא אלא יש להבין ש .' פירושו מחראל תלכי'אבל  ,זה עבר 'הלא שמעת בתי'

    אומר לה שזה כבר עובדה של המחר. כמו "לזרעך נתתי את הארץ הזאת" וכאילו היא נתונה.

  



הגיד לה לא ללכת לשדה אחר כי כנראה לא היה לה טוב שם. על כן בועז יצטרך להגיד בועז צריך ל

  לקוצרים לא לבייש אותה ולא להכלים אותה, כי כנראה התייחסו אליה כאל זרה. 

  

האישה הזרה היא האשת חיל. האשת חיל היא החיל והיא ה'פקודיא דאורייתא'. והאישה הזרה. במשלי 

    אבל במגילה רות מגלה שהאישה הזרה היא כנסת ישראל.. רסיותזה הכפירה והאפיקו

  

  שהקב"ה שלח לך.  'אל תלכי ללקוט בשדה אחר' כלומר אל תפספסי את המקרה

מה שעוצר אותנו בחיים הוא הספק האם מה שאני עכשיו פה ואולי מחר אני צריך במקום אחר. אבל 

  כנראה עלי לפעול כאן בצורה הטובה ביותר.  ההבנה צריכה להיות שאם הקב"ה שם אותי פה

  

הרי לבועז היו הרבה שדות לכן קודם כל הוא אמר לה להישאר בשדות שלו וכאן הוא  -'לא תעבורי מזה' 

    אומר לה להישאר דווקא בשדה הזו.

  

'וכה תדבקין עם נערותי'. היא כבר דביקה בנעמי. אבל כאן מגיעים לשלב נוסף. כעת הוא רוצה שהיא 

  דווקא בהם היא תידבק.  – עם המתחרות שלה על הסיכוי למצוא שידוך אי פעם -דבק בנערותיו ת

 ֶאל וְָהַלְכ!ְ  וְָצִמת ָנְגֵע� ְלִבְלִ!י ַהְ'ָעִרים ֶאת ִצִ�יִתי ֲהל�א ,ֲחֵריֶהן וְָהַלְכ!ְ  יְִקצֹר�ן ֲאֶ�ר ַ�ָ)ֶדה ֵעיַניִ�) ט(

  :ַהְ'ָעִרים יְִ�ֲאב�ן ֵמֲאֶ�ר וְָ�ִתית ַה7ִֵלים

חילת המגילה תהכל כבר בלשון עבר. הוא מבטיח לה שהקשיים שהיא רואה הם לא מהותיים לעם הזה. 

וסופה בקבלתה של רות וההבנה שהזרע שיצא מרות הוא שימשיך את כנסת  שלימה, בכעס על חברה

ב על הניצ הנער הוא אחד כל כי להוהגא את ח שיש לכל אחד להביאוהמגילה מראה לנו את הכ ישראל.

  כל הסוק מזכיר לנו את סיפור רחל ויעקב. הקוצרים. 

  :ָנְכִרָ#ה ו3ְנִֹכי ְלַה7ִיֵרִני ְ�ֵעיֶני9 ֵחן ָמָצאִתי ַמ�8עַ  ֵאָליו וַ!ֹאֶמר 3ְרָצה וִַ!ְ�ַ!ח� ָ�ֶניהָ  ַעל וִַ!�ֹל) י(

היא מרגישה  ל רואים כאן את הזיווג בין איש לאישה."חז ?ונערה מואביה 80קן בן איך זמבינים לא כולם 

  . זה הגדולה של ההיכרות. היא מצאה חן בעיניו להכירה, וכל זה למרות שהיא נכריה. פנימי איתו    חיבור

  

 וְִאֵ�� 3ִבי� וַַ!ַעְזִבי ִאיֵ�� מ�ת ,ֲחֵרי ֲחמ�ֵת� ֶאת ָע5ִית ֲאֶ�ר 7ֹל ִלי ֻהַ�ד ֻהֵ�ד ָל� וַ#ֹאֶמר �ַֹעז וַַ#ַען) יא(

  :ִ�ְל��ם ְ!מ�ל יַָדַע!ְ  6א ֲאֶ�ר ַעם ֶאל וֵַ!ְלִכי מ�ַלְדֵ!� וְֶאֶרץ

  
בועז מתווכח אבל על מה? הוא אומר לה שהוא שמע כל מה שהוא לשון 'ויען' היא תמיד תשובה בוויכוח. 

   עשה עם חמותך.
לך', וכאן -. אך ההבדל היחיד הוא ששם הקב"ה אמר לאברהם 'לךאת אברהם בלך לך לנו מזכיר הפסוקו

זה כנגד ההגיון. זה הפשט של "על כן יעזוב איש את אביו  –רות הולכת מעצמה. 'ותעזבי את אביך ואמך' 
  ואת אמו ודבר באשתו והיו לבשר אחד". 

    הנעלה.ה. רות מפקירה את רצונותיה לטובת האידאל "זה כל החתונה בית כנסת ישראל לקב
   ם אז לא היה טוב כי ההלכה עוד לא התירה לך.ושואם היית באה תמול של

  :7ְָנָפיו  ַ!ַחת ַלֲחס�ת ָ�את ֲאֶ�ר י5ְִָרֵאל ֱא6ֵהי יְקֹוָק ֵמִעם ְ�ֵלָמה ַמ7ֻ5ְְרֵ!� �ְתִהי ָ�ֳעֵל� יְקֹוָק יְַ�ֵ>ם) יב(

  חז"ל דורשים על הפסוק לשון שלמה.  .'ותהי משכןרתך שלמה'

המשך היא תגיד שהיא באה לחסות תחת כנפיו שלו של בועז. כי היא כפי שנראה ב – 'לחסות תחת כנפיו'

              ה."ם של בועז הם של הקביאומרת שהכנפי

 7ְ,ַחת ֶאְהיֶה 6א ו3ְנִֹכי ִ�ְפָחֶת9 ֵלב ַעל ִדַ�ְר!ָ  וְִכי ִנַחְמָ!ִני 7ִי ֲאדִֹני ְ�ֵעיֶני9 ֵחן ֶאְמָצא וַ!ֹאֶמר) יג(

  :ִ�ְפחֶֹתי9



                                        

, למקום ממנו היא באה. ובעומק היא עכשיו חזרה אל המקום ממנו ר להתחלהלנחם זה לחזו -' נחמתני'

  אל המערה של לוט ובנותיו.   -היא באה 

 ַה�0ְצִרים ִמ1ַד וֵַ!ֶ�ב ַ�חֶֹמץ ִ�ֵ!� וְָטַבְל!ְ  ַהֶ>ֶחם ִמן ו3ְַכְל!ְ  ֲה6ם �ִֹ�י ָהאֶֹכל ְלֵעת בַֹעז ָלה וַ#ֹאֶמר) יד(

  :וַ!ַֹתר וִַ!5ְַ�ע וַ!ֹאַכל ָקִלי ָל� וִַ#ְצָ�ט

זה . הלום 'עד הלוםי תנומי אנכי כי הביא' –את הקב"ה ל אומרים שזה כמו דוד ששואל "חז .'גושי הלום'

  רות מתקדמת הכי מהר. יוסף אצל האחים. מלכות. וזה דבר שהולם אותה. כמו

  

יהיה גם מנשה ויהיה גם דברים כאלה. אבל את רות ואת תדעי להתמודד עם זה.  -   'וטבלת פתך בחומץ'

  איך היא מגיבה?

    היא יושבת מצד הקוצרים. היא לא מתרגשת מבקשת בועז.

ומה    ל לשובע נפשו. אבל היא גם מותירה לנעמי. כי היא דביקה בה.ורות שבעה עד הסוף. כי צדיק אוכ

   היא עושה עכשיו?

  :ַתְכִלימ�הָ  ו6ְא ְ!ַל0ֵט ָהֳעָמִרים ֵ�ין ַ�ם ֵלאמֹר ְנָעָריו ֶאת �ַֹעז וַיְַצו ְלַל0ֵט וַָ!ָקם) טו(

אז בועז מצווה את ו אבל היא ממשיכה ללקט אחרי הקוצרים. 'בוס'קרובה ל כיהיא ה  -'ותקם ללקט.'

בועז הוא מנהיג אמיתי הוא עונה במעשים, בדוגמה. ועכשיו הוא  .מקודם הנערים כי הוא לא ענה להם

ותעש ככל אשר צותה חמותה". היא לא "בפרק ג' פסוק ו':  -מצווה אותם. ובעוק מקום אחר אנו נקרא

 ן שזה ציווי. אבל את הנערים הוא צריך לצווה.צריכה להיות מצוות כדי להבי

  :ָב� ִתְגֲער� ו6ְא וְִל0ְָטה וֲַעַזְבֶ!ם ַה1ְָבִתים ִמן ָל� ָ!�ֹ>� �ֹל וְַגם) טז( 

הוא לא דואג ' כמו 'נשל הברזל מן העץ', פשוט תטעו ותפילו לה להרבה שתלקט. הפלא כאן ששל תשלו'
   אותם ללקט לה. אבל הוא יודע שרות לא תסכים לאף אחד. לנעמי. היינו מצפים שהוא יצווה
  והיא עושה הכל בעצמה.  – היא מלקטת בשדה עד הערב

  :5ְעִֹרים 7ְֵאיָפה וַיְִהי ִל0ֵָטה ֲאֶ�ר ֵאת וַַ!ְח�ֹט ָהָעֶרב ַעד ַ�ָ)ֶדה וְַ!ַל0ֵט) יז(

  :ִמָ)ְבָע� ה�ִתָרה ֲאֶ�ר ֵאת ָל� וִַ!ֶ!ן וַ!�ֵצא ִל0ֵָטה ֲאֶ�ר ֵאת ֲחמ�ָת� וֵַ!ֶרא ָהִעיר וַָ!ב�א וִַ!ָ)א) יח(

                          

    היא לא אומרת כלום אלא פשוט מביאה לה את מה שהיא הותירה.

 ָע5ְָתה ֲאֶ�ר ֵאת ַלֲחמ�ָת� וַַ!ֵ�ד ָ�ר�� ַמ7ִיֵר� יְִהי ָע5ִית ו3ְָנה ַה#�ם ִל0ְַט!ְ  ֵאיפֹה ֲחמ�ָת� ָל� וַ!ֹאֶמר) יט(

  :�ַֹעז ַה#�ם ִע�� ָע5ִיִתי ֲאֶ�ר ָהִאי� ֵ�ם וַ!ֹאֶמר ִע��

                                      

יש כאן שאלה והיא לא מחכה לתשובה ומסיימת 'יהי מכירך ברוך'. נעמי לא יודעת עדיין כלום אבל היא 

         ' להכירני'.  -מישהו  חי בענימבינה שרות מצאה 

ה היא רק מתפללת שהוא יהיה ברוך גם תהיא עדיין לא יודעת מי זה. אבל היא יודעת שמישהו מכיר או

  מלמעלה.

  

. מכאן אמרו חכמים יותר ממה שעושה בעל הבית עם העני העני עושה עם בעל 'אשר אני עשיתי עמו'

  הבית לנותן.ל שהעני הופך את בעל "הבית. ומסביר המהר

 ָנֳעִמי ָל� וַ!ֹאֶמר ַהֵ�ִתים וְֶאת ַהַחִ#ים ֶאת ַחְס�8 ָעַזב 6א ֲאֶ�ר ַליקֹוָק ה�א ָ�ר�� ְלַכָ>ָת� ָנֳעִמי וַ!ֹאֶמר) כ(

  :ה�א ִמ�ֲֹאֵלנ� ָהִאי� ָלנ� ָקר�ב

  

    ונעמי יודעת שהיא הגיעה למדרגה הזו. ,ורבקה זה הפסוק שלנויצחק 

  ? אבל איך לנו? הרי היא מואביה. ובכלל הרי הוא גדול הדור אז איך קרוב', קרוב לנו האיש'



 ַה0ִָציר  7ָל ֵאת 7ִ>� ִאם ַעד ִ!ְדָ�ִקין ִלי ֲאֶ�ר ַהְ'ָעִרים ִעם ֵאַלי 3ַמר 7ִי ַ�ם ַה��ֲאִבָ#ה ר�ת וַ!ֹאֶמר) כא(

  :ִלי ֲאֶ�ר

אומרת. היא עוד לא יצאה מזה. וזה משבח שנראה מהיכן היא באה ולאן היא  המואביהועדיין רות 

  היא הגיעה ממואב ודווקא ממנה תבוא הגאולה לכנסת ישראל.   הגיעה.

  

 להידבק בנערות, ל אומרים : הוא אומר לה". אבל הרי הוא אמר לה להידבק בנערות?? חז'עם הנערים'

אבל העומק של  יש הדורשים את זה לגנאי ויש לשבח.  יא.לכן ודאי מואביה ה והיא אמרה עם הנערים.

היא לא תשאיר את חיסרון שלא יהיה מבורר, ואם יש  שהיא מואביה והיא רוצה לברר את הכל.הדבר הוא 

   תאווה היא תתמודד איתה כדי לזכך גם אותה. 

  :,ֵחר 5ָ�ְֶדה ָב� יְִפְ�ע� ו6ְא ַנֲער�ָתיו ִעם ֵתְצִאי 7ִי ִ�ִ!י ט�ב 7ַָ>ָת� ר�ת ֶאל ָנֳעִמי וַ!ֹאֶמר) כב(

בהתחלה זה רות כלתה, ואח"כ בתה. וכיצד הרי אם היא כלתה היא לא בתה? אלא היא הרבה יותר מזה. 

  היא העצמיות של רות. 

  :ֲחמ�ָת� ֶאת וֵַ!ֶ�ב ַהִחִ=ים �ְקִציר ַהְ)עִֹרים ְקִציר 7ְל�ת ַעד ְלַל0ֵט �ַֹעז ְ�ַנֲער�ת וִַ!ְדַ�ק) כג(

חודשים. עד  3היא ממשיכה ללקט כמו ביום הראשון. עד מתי? עד כלות קציר השעורים והחיטים כלומר 

   ז בתמוז."י

ט"ז ניסן זהו לא רק קציר השעורים, אלא הוא גם הזמן בו לוט היה במערה. כפי  ז ניסן."הם נפגשו בט

 שרש"י לימד אותנו שם "פסח היה. ובאותו יום ה' נתן לה הריון, ועובד נולד בט"ז ניסן בשנה השניה. 

                                                          

  

  

 


