
  ב"ה  

  סוד ההתאמה בין רות לבעז

  א. מגילת רות וזמן מתן תורתנו

  בחג השבועות, חג מתן תורתנו, אנו נוהגים לקרוא את מגילת רות. יש לכך סיבות רבות:

 וזוהי מגילה שכל העלילה המתרחשת בה חלה על רקע הקציר. –הזמן בשנה הוא זמן הקציר  •

 שנזכה להרבות בחסד. – זוהי מגילה של חסד, וזוהי תכלית קבלת התורה •

רות, בהיותה גיורת, מסמלת את עם ישראל בכללותו, שמידי שנה ( ומידי יום) הוא הולך ומגייר עצמו מן  •

החיצוניים ומתחבר יותר לעומק עם ה'. רות מסמלת את הבחירה מדעת ומאהבה לעזוב את המוכר והישן 

"יתרו". יתרו ורות בעלי  -נקראת על שם גר ולהתחבר עם ה'. לא בכדי גם פרשת קבלת התורה בחומש שמות 

 על שום שחיפש ורצה יותר. לא הסתפק במוסכמות ובמקובלות שנשענות על הנגלה לעין. -אותן אותיות. יתרו

רות, אמו הגדולה של דוד המלך, שעל פי המסורת נולד ונפטר בחג השבועות, ומכאן שייכותה של המגילה לחג  •

 זה.

יום של חתונה בין עם ישראל לקב"ה. לאחר שספרנו שבעה נקיים בכל שבעת  -כל עניינו של חג השבועות •

שבועות ספירת העמר, אנחנו סופסוף חוברים לקודשא בריך הוא לקבל שפע אלקי ורוחני חדש.  מגילת רות 

 גוללת בפנינו סיפור מופלא של התחתנות ואהבה. סיפורם של רות ובעז, אשר בהתבוננות מעמיקה בו נוכל ללמוד

את רזי החתונה עם ה', החתונה שממנה יוולד משיח צדקנו. לידת המשיח בעצם מספרת לנו כיצד נולדת גאולה 

  וכיצד יורדות נשמות בעלות רוח משיחית לעולם, שענינן להרבות שפע רוחני וכוחות לצמיחה ולגאולה.

  בשיעור שלפנינו נבקש להתבונן במגילת רות ולגלות את רזיה.

  הקדמה

שמזלו של חודש סיוון, החדש השלישי , זמן מתן תורתנו, הנו מזל תאומים. מדוע תאומים? מסביר הרב גינזבורג ידוע לנו 

),  (בהרבות צדקה וחסד תכליתו הוא לעשות אותנו תאומים זה לזה –שמתן תורה זה הוא בחינה של לידת תאומים 

טות הם מתואמים, מרגישים זה את זה ומחוברים ותאומים לה' יתברך. תאומים הם מלשון התאמה ותיאום. תאומים בפש

  זה לזה גם מרחוק. יש להם נקודה פנימית שמאחדת אותם בכל אשר יפנו. 

מהות קבלת תורה היא שנגלה את ההתאמה בינינו ובין ה' מחדש. כל תרי"ג מצוות הם בעצם עצות טובות כיצד להתחבר  

  הוא הקב"ה. (לשון צוותא), לעמוד ולהתאים בדיוק לחתן העליון, 

רעיתי, יונתי, תמתי". "תמתי" היא דרגת החיבור הגבוהה יה וזוכה למספר כינויים: "אחותי, בשיר השירים מתוארת הרע

  והעמוקה ביותר בין בני הזוג. 

"תאומתי". כביכול ה' מעיד על כך שכנסת ישראל היא בבחינת תאומתו, שווה לו  -דורשים חז"ל: "תמתי" מלשון 

רת אליו לגמרי בשורש העליון. השורש העליון נקרא פרצוף הכתר. בחג מתן תורה אנו מקבלים כתר תורה, בקומתה, מחוב

  ועומדים על מקום התמימות והאחדות הגמורה עם ה'.  חג מתן תורה זהו יום חתונתנו עם ה'. 

  

  מה נעשה כדי שהחתונה תצליח?

  



  ב. מהי ההתאמה

  ישנן תפיסות שונות ביחס לשאלה מהי התאמה. כדי שחתונה תצליח, לשם כך נדרשת התאמה.

  מי יוכל לספק את הצרכים השונים שלי ?  -יש מי שבוחר את בן זוגו מתוך השאלה: "מי מתאים לי"

זוהי דרגה בסיסית של התבוננות, אך בשל היותה מושתתת על יחס אגוצנטרי למציאות, היא יכולה להביא לפירוק של קשר 

  עמוד לבדה. ברמת ההתאמה הזאת, אין רגש של קדושה.או לחוסר יצירת קשר אם ת

"למי אני מתאים"? ההנחה הבסיסית היא הרצון  -ישנה רמה מתקדמת יותר, גבוהה יותר מצד הקדושה, בה שואל האדם 

  לתת , ולא הרצון לקבל, ועל כן החיפוש הוא אחרי האדם שזקוק לכל מה שיש לי לתת. 

, היא לחפש את האדם שביחד אתו אני מתאים לה'. למצוא את בן הזוג שיהיה שייך הדרגה השלישית, שהיא הגבוהה ביותר

למימוש השליחות העליונה, שהחיבור אתו יהיה מתאים לה' ששלח אותנו לכאן. זוהי דרגת החיבור של מתן תורה שבה יש 

  התאמה של שני בני הזוג לה'.

יקר הוא השותף השלישי, ובני הזוג צריכים להרגיש את לא בכדי חדש התאומים הוא החדש השלישי. בחדש החתונה , הע

  התאמתם לשותף השלישי. חשוב לציין שביחסים מסוג זה, ממילא גם יתר הצרכים מסופקים.

  

  כיצד הדברים באים לידי ביטוי במגילת רות?
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והרגלי, אנו מוצאים בגישתה של החיפוש אחרי התאמה מהסוג הנמוך ביותר, החיפוש אחרי מי שיתאים למילוי צרכי 

   עורפה. נעמי אומרת לכלותיה:

  (יא) ַוֹּתאֶמר ָנֳעִמי ֹׁשְבָנה ְבֹנַתי ָלָּמה ֵתַלְכָנה ִעִּמי ַהעֹוד ִלי ָבִנים ְּבֵמַעי ְוָהיּו ָלֶכם ַלֲאָנִׁשים:

ִלי ִתְקָוה ַּגם ָהִייִתי ַהַּלְיָלה ְלִאיׁש ְוַגם ָיַלְדִּתי ָבִנים:(יג) ֲהָלֵהן  (יב) ֹׁשְבָנה ְבֹנַתי ֵלְכןָ ִּכי ָזַקְנִּתי ִמְהיֹות ְלִאיׁש ִּכי ָאַמְרִּתי ֶיׁש

  ָיְצָאה ִבי ַיד ה': ְּתַׂשֵּבְרָנה ַעד ֲאֶׁשר ִיְגָּדלּו ֲהָלֵהן ֵּתָעֵגָנה ְלִבְלִּתי ֱהיֹות ְלִאיׁש ַאל ְּבֹנַתי ִּכי ַמר ִלי ְמֹאד ִמֶּכם ִּכי

הציע לכלותיה למילוי צרכיהן. ערפה בוחרת בדרך הטבע, כשלא מסתמן מילוי צרכיה, היא טענתה של נעמי שאין לה מה ל

מפנה עורף. מפה גם ברור רחוקה מן הקדושה ומדרך ה'. בדרך כלל , כאשר אנשים מחפשים את ההתאמה לעצמם, ויש 

מי שמחפש בכל דבר את  -התגובה היא ערפה , פרידה, עזיבה. על כך נאמר "מוצא אני מר ממוות את האשה" –אכזבה 

  האני שלו שלו ימצא את בן זוגו מר ממוות. 

ישנו מושג חשוב כאשר מדברים על יחסי זוגיות והתאמה. ישנם יחסי "אחור באחור" וישנם יחסי "פנים בפנים". לפי חז"ל 

בני הזוג  –די. כלומר כאשר נבראו האדם ואשתו הם היו גוף אנדרוגיני אחד בעל שני פרצופים, וכל פרצוף פנה לכיוון הנג

לא ראו זה את זה, אלא העורף של זה נשק בעורף של זה. יחסים של עורף הם בדרך כלל יחסים של ניצול הדדי, כיון שלא 

  באמת מתעניינים בזולת לכשעצמו, אלא רק במובן שהוא נכון לספק את צרכינו.

ואשתו יפגשו, ויגיעו לקשר של פנים בפנים, קשר  בתהליך הבריאה הקב"ה ניסר את הגוף האנדרוגיני הזה, על מנת שאדם

  שיש בו ראייה הדדית עמוקה ונתינה אמיתית. 

ניתן לסכם ולומר שדרכה של ערפה מסמלת גישה ביחס למציאות וכלפי שמים:  מחפשת אחרי הנתיב המוכר והוודאי 

  לסיפוק צרכיה.

    זוהי אינה דרכם של יהודים, ועל כן היא פורשת. 
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הדרגה השניה בחיפוש אחר התאמה, מצויה ביחסה של רות לנעמי. רות מצטרפת לנעמי במסעה הביתה, לא על סמך 

הידיעות על מידת ההתאמה של נעמי ומה שיש לה להציע לרות (מבחינה כלכלית, חברתית, משפחתית). הגישה של רות 

  היא האם היא תוכל להתאים לנעמי, בכל אשר תפנה. 

< ַעִּמי ֵוא?ַהִי< ֶמר רּות ַאל ִּתְפְּגִעי ִבי ְלָעְזֵב< ָלׁשּוב ֵמַאֲחָרִי< ִּכי ֶאל ֲאֶׁשר ֵּתְלִכי ֵאֵל< ּוַבֲאֶׁשר ָּתִליִני ָאִלין ַעּמֵ (טז) ַוֹּתא

ִריד ֵּביִני ּוֵביֵנ<:(יח) ַוֵּתֶרא ִּכי ֱא?ָהי:(יז) ַּבֲאֶׁשר ָּתמּוִתי ָאמּות ְוָׁשם ֶאָּקֵבר ֹּכה ַיֲעֶׂשה ה' ִלי ְוֹכה ֹיִסיף ִּכי ַהָּמֶות ַיפְ 

  ִמְתַאֶּמֶצת ִהיא ָלֶלֶכת ִאָּתּה ַוֶּתְחַּדל ְלַדֵּבר ֵאֶליָה:

בגישה זו יש מידה של מאמץ ומידה של אומץ. "ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה". הגישה הזאת לקשר חושפת איכויות 

התמסרות וההשקעה בקשר. נכונותה של רות לדבוק בנעמי, על נסתרות הקיימות בפוטנציאל ושביכולתן להתגלות מתוך ה

סגולותיה המסוימות, גם בהיותה כרגע לא ממלאת הצרכים הנגלים והמיידיים, מאפשרת לרות להכנס לעולם חדש. ברגע 

ה זה היא בעצם מגיירת עצמה ועוברת לעולם של קדושה. עולם שיש בו פניה החוצה, אל מקום נסתר ונשגב, גם אם בראי

ראשונית הוא סותר את ההתאמה הנגלית לעין המתבקשת בדרך הטבע. גם בהמשך רות מלקטת עבור נעמי, דואגת לה, 

  ממלאת אחר בקשותיה, ובכך מגלה את מטמוני החסד הצפונים בה.
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יתן לומר שכל יחסי הדרגה השלישית של ההתאמה עולה מתוך יחסו של בועז לרות. ביחסיהם של רות ובועז. בכללות נ

רות הם בעצם משל לנישואין בין הרעיה והדוד, קודשא בריך הוא ושכינתיה. בסיפורינו, בשונה מבשיר השירים, יש -בועז

שלימות במפגש, יש מיצוי שלו, הפריה והולדה. אם במגילת שיר השירים עולה יחס בוסרי וראשוני בין הדוד לרעיה, 

 וחיבור שנוצר מתוך נכונות עמוקה להתאים ולכוון לרצון העליון. במגילתנו יש תחושת בשלות עמוקה 

כבר למן רגע המפגש הראשוני בין בועז לרות עולה מתוך אילו עיניים הוא צופה בה. הוא פוגש בחורה בשדהו. רות 

עלות בעצמה שואלת את בועז מדוע היא מצאה חן בעיניו, מדוע הוא מעניק לה בנדיבות כזאת. תשובתו מתמקדת בהתפ

ומתוך כך גם מעניק לה את חסדיו באוכל  -שלה מהמהלך הרוחני והמוסרי שעשתה. בועז מבחין שהיא מתאימה לה'

  ובחסות.

ַען ֹּבַעז ַוֹּיאֶמר ָנְכִרָּיה:(יא) ַוּיַ (י) ַוִּתֹּפל ַעל ָּפֶניָה ַוִּתְׁשַּתחּו ָאְרָצה ַוֹּתאֶמר ֵאָליו ַמּדּוַע ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניD ְלַהִּכיֵרִני ְוָאֹנִכי 

ֵּת< ַוֵּתְלִכי ֶאל ַעם ֲאֶׁשר ָלּה ֻהֵּגד ֻהַּגד ִלי ֹּכל ֲאֶׁשר ָעִׂשית ֶאת ֲחמֹוֵת< ַאֲחֵרי מֹות ִאיֵׁש< ַוַּתַעְזִבי ָאִבי< ְוִאֵּמ< ְוֶאֶרץ מֹוַלְד 

  ?א ָיַדַעְּת ְּתמֹול ִׁשְלׁשֹום:

ְרֵּת< ְׁשֵלָמה ֵמִעם ה' ֱא?ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּבאת ַלֲחסֹות ַּתַחת ְּכָנָפיו:(יג) ַוֹּתאֶמר ֶאְמָצא (יב) ְיַׁשֵּלם ה' ָּפֳעֵל< ּוְתִהי ַמְׂשּכֻ 

ֵעת ד) ַוֹּיאֶמר ָלה ֹבַעז לְ ֵחן ְּבֵעיֶניD ֲאֹדִני ִּכי ִנַחְמָּתִני ְוִכי ִדַּבְרָּת ַעל ֵלב ִׁשְפָחֶתD ְוָאֹנִכי ?א ֶאְהֶיה ְּכַאַחת ִׁשְפֹחֶתיD:(י

  ִלי ַוֹּתאַכל ַוִּתְׂשַּבע ַוֹּתַתר:ָהֹאֶכל ּגִׁשי ֲה?ם ְוָאַכְלְּת ִמן ַהֶּלֶחם ְוָטַבְלְּת ִּפֵּת< ַּבֹחֶמץ ַוֵּתֶׁשב ִמַּצד ַהּקֹוְצִרים ַוִּיְצָּבט ָלּה קָ 

  ְו?א ַתְכִלימּוָה: (טו) ַוָּתָקם ְלַלֵּקט ַוְיַצו ֹּבַעז ֶאת ְנָעָריו ֵלאֹמר ַּגם ֵּבין ָהֳעָמִרים ְּתַלֵּקט

  (טז) ְוַגם ֹׁשל ָּתֹׁשּלּו ָלּה ִמן ַהְּצָבִתים ַוֲעַזְבֶּתם ְוִלְּקָטה ְו?א ִתְגֲערּו ָבּה:

  

  

  רות פועלת ברוח המתאימה לה' , בזאת כבר משוכנע בועז. אך האם שניהם ביחד מתאימים לה'?

יא של המגילה כלה. נקרא את הפרק ונעלה את כל דבר זה יתברר בפרק הבא של המגילה, שהוא במובן מסויים פרק הש

  השאלות המתבקשות.

        



  ג. המפגש בגורן

        ספר רות פרק ג ספר רות פרק ג ספר רות פרק ג ספר רות פרק ג 

   (א) ַוֹּתאֶמר ָלּה ָנֳעִמי ֲחמֹוָתּה ִּבִּתי ֲה?א ֲאַבֶּקׁש ָל< ָמנֹוַח ֲאֶׁשר ִייַטב ָל<:

  ֵּנה הּוא ֹזֶרה ֶאת ֹּגֶרן ַהְּׂשֹעִרים ַהָּלְיָלה:(ב) ְוַעָּתה ֲה?א ֹבַעז ֹמַדְעָּתנּו ֲאֶׁשר ָהִיית ֶאת ַנֲערֹוָתיו הִ 

 >   } ַהֹּגֶרן ַאל ִּתָּוְדִעי ָלִאיׁש ַעד ַּכNתֹו ֶלֱאֹכל ְוִלְׁשּתֹות:\{ְוָיַרְדּתְ \} ָעַלִי< ְוָיַרְדְּתי \{ִׂשְמ?ַתִי<\(ג) ְוָרַחְצְּת ָוַסְכְּת ְוַׂשְמְּת ִׂשְמ?ַתִ

  } ְוהּוא ַיִּגיד ָל< ֵאת ֲאֶׁשר ַּתֲעִׂשין:\{ְוָׁשָכְבּתְ \ַעְּת ֶאת ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ָׁשם ּוָבאת ְוִגִּלית ַמְרְּג?ָתיו ְוָׁשָכְבְּתי (ד) ִויִהי ְבָׁשְכבֹו ְוָיַד 

  } ֶאֱעֶׂשה:\{ֵאַלי\(ה) ַוֹּתאֶמר ֵאֶליָה ֹּכל ֲאֶׁשר ֹּתאְמִרי ◌ֵ◌ַ 

  ר ִצַּוָּתה ֲחמֹוָתּה:(ו) ַוֵּתֶרד ַהֹּגֶרן ַוַּתַעׂש ְּכֹכל ֲאׁשֶ 

  ו ַוִּתְׁשָּכב:(ז) ַוֹּיאַכל ֹּבַעז ַוֵּיְׁשְּת ַוִּייַטב ִלּבֹו ַוָּיֹבא ִלְׁשַּכב ִּבְקֵצה ָהֲעֵרָמה ַוָּתֹבא ַבָּלט ַוְּתַגל ַמְרְּג?ָתי

  ְרְּג?ָתיו:(ח) ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה ַוֶּיֱחַרד ָהִאיׁש ַוִּיָּלֵפת ְוִהֵּנה ִאָּׁשה ֹׁשֶכֶבת מַ 

  (ט) ַוֹּיאֶמר ִמי ָאְּת ַוֹּתאֶמר ָאֹנִכי רּות ֲאָמֶתD ּוָפַרְׂשָּת ְכָנֶפD ַעל ֲאָמְתD ִּכי ֹגֵאל ָאָּתה:

  ַּדל ְוִאם ָעִׁשיר:ים ִאם (י) ַוֹּיאֶמר ְּברּוָכה ַאְּת ַלה' ִּבִּתי ֵהיַטְבְּת ַחְסֵּד< ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון ְלִבְלִּתי ֶלֶכת ַאֲחֵרי ַהַּבחּוִר 

  ְּת:(יא) ְוַעָּתה ִּבִּתי ַאל ִּתיְרִאי ֹּכל ֲאֶׁשר ֹּתאְמִרי ֶאֱעֶׂשה ָּל< ִּכי יֹוֵדַע ָּכל ַׁשַער ַעִּמי ִּכי ֵאֶׁשת ַחִיל אָ 

  } ֹגֵאל ָאֹנִכי ְוַגם ֵיׁש ֹּגֵאל ָקרֹוב ִמֶּמִּני:\{אם\(יב) ְוַעָּתה ִּכי ָאְמָנם ִּכי 

  ֹּבֶקר:ְיָלה ְוָהָיה ַבֹּבֶקר ִאם ִיְגָאֵל< טֹוב ִיְגָאל ְוִאם ?א ַיְחֹּפץ ְלָגֳאֵל< ּוְגַאְלִּתי< ָאֹנִכי ַחי ה' ִׁשְכִבי ַעד הַ (יג) ִליִני ַהּלַ 

ֹּיאֶמר ַאל ִיָּוַדע ִּכי ָבָאה ָהִאָּׁשה } ַיִּכיר ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו וַ \{ְּבֶטֶרם\} ַעד ַהֹּבֶקר ַוָּתָקם ְּבֶטֶרום \{ַמְרְּגלֹוָתיו\(יד) ַוִּתְׁשַּכב ַמְרְּג?ָתו 
  ַהֹּגֶרן:

  ַוָּיֹבא ָהִעיר:(טו) ַוֹּיאֶמר ָהִבי ַהִּמְטַּפַחת ֲאֶׁשר ָעַלִי< ְוֶאֳחִזי ָבּה ַוֹּתאֶחז ָּבּה ַוָּיָמד ֵׁשׁש ְׂשֹעִרים ַוָּיֶׁשת ָעֶליָה 

  ֶּגד ָלּה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלּה ָהִאיׁש: (טז) ַוָּתבֹוא ֶאל ֲחמֹוָתּה ַוֹּתאֶמר ִמי ַאְּת ִּבִּתי ַוּתַ 

  } ַאל ָּתבֹוִאי ֵריָקם ֶאל ֲחמֹוֵת<:\{ֵאַלי\(יז) ַוֹּתאֶמר ֵׁשׁש ַהְּׂשֹעִרים ָהֵאֶּלה ָנַתן ִלי ִּכי ָאַמר ◌ֵ◌ַ  

  ׁש ִּכי ִאם ִּכָּלה ַהָּדָבר ַהּיֹום:(יח) ַוֹּתאֶמר ְׁשִבי ִבִּתי ַעד ֲאֶׁשר ֵּתְדִעין ֵאי< ִיֹּפל ָּדָבר ִּכי ?א ִיְׁשֹקט ָהִאי

  

  שאלות להתבוננות:

מדוע נעמי בוחרת להגיע אל בועז בדרך כזאת לא צנועה. בידוע שהוא אדם צדיק, מדוע לא ניגשת אליו בדרכים  •

 המקובלות ומציעה לו את רות? רות בעצמה גם יכולה היתה לפתוח עמו בשיחה ישירה על הנושא?

עשות מעשה כה נועז על מנת שתמצא מנוח אשר ייטב לה? רות מחפשת נוחות והטבה ? נעמי מזמינה את רות ל •

היא הרי עזבה את כל הנוחות על מנת להתחבר עם אלקי ישראל, מדוע זה הנימוק שמפעיל אותה לצאת אל 

 הגורן?

 מה משמעות העובדה שבועז זרה את גורן השעורים באותו לילה? •

ע לאיש. מדוע לסכן את מעמדו של בועז? (מהדהד את מעשה תמר ביהודה, נעמי חוזרת ומדגישה שרות לא תווד •

 הולדת פרץ אבי בועז). –והעמדתו בסכנה, ומשם 

מה משמעות הציות לנעמי ומה  -רות מצטווה על ידי חמותה לציית לבועז, לחכות בפסיביות גמורה למרגלותיו •

מאית בבחירותיה ועתה נדרשת לצייתנות משמעות הציות לבועז? מה עובר על רות שבתחילת הדרך היתה עצ

 והכנעה?

 אעשה. -כנגד הצייתנות של רות, מציג בועז את הדברים: כל אשר תאמרי •

 מהו ותגל מרגלותיו? •



 מהו וישכב בקצה הערימה? •

 "וילפת"? -מה בא ללמד הכפילות "ויחרד" •

 מהי בדיוק עונה ומה היא מבקשת? -כאשר שואל אותה "מי את " •

 ?לבקשתה, מה הוא רואה בהמדוע בועז מסכים  •

 מה פשר משלוח שש השעורים במטפחתה? •

 מה מוסיף לעלילה? –"ויהי בחצי הלילה"  •

מדוע בבקר שואלת נעמי את רות "מי את בתי", מה פשר השאלה ? רות בתגובה לשאלה זו עונה לחמותה את כל  •

 אשר עשה לה האיש.  מה הוא עשה לה?

  מה מסמל המפגש בגורן? •

  ית הגורןהתבוננות בפרשי

הלילה הגורלי לעתידו של כל עם ישראל, והולדת משיחו , מתואר כלילה נשגב עד מאד אצל רבותינו הקדושים. את 

כמפגש בין בועז לרות, העתידים להוליד את סבו של דוד המלך. וברובד  -הסיפור ניתן לקרוא בשני רבדים. ברובד האנושי

גש שממנו נולד מחולל הגאולה. בחסידות יש הדורשים את המפגש כמפגש בין כנסת ישראל לקוב"ה , מפ –הפנימי 

כמפגש בין כנסת ישראל ובין הצדיק שמפרה אותה, ובאופן זה נולד המשיח. על כל פנים עולה שהניסיון להבין את מהות 

  גאולה.המפגש בין בועז לרות, כמוהו כניסיון לפענח את סוד החיבור שמביא עמו את לידת המשיח לעולם ואת ברכת ה

משיח? –במסכת סנהדרין, בפרק חלק מתקיים דיון מרתק בין החכמים מתי בן דוד בא? , כיצד נזהה שהימים הם ימי 

  והתשובות לכך הם רבות ומעניינות. במהלך הדיון הזה אומרים חז"ל:

  

  )תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צז/א.       ( משיח מציאה ועקרב :אלו הן ,הדעת היסחשלשה באין ב

  

הדעת לא מכוון  היסחכאשר האדם ב -שנים מתוך שלשת המרכיבים המצוינים ברורים וניתנים להבנה. מציאה ועקרב

  ומפוקס דווקא אז יכולות להתאפשר מציאות בחייו, ויכולים גם להיכנס עקרבים לחייו. 

הדעת קשור במשיח? לכאורה ימות המשיח צריכים להיות ימים של תיקון ומודעות גדולה , ולא ימים של  היסחאך כיצד 

  הדעת.  היסח

  

        הדעת בכמה היבטים:הדעת בכמה היבטים:הדעת בכמה היבטים:הדעת בכמה היבטים:    היסחהיסחהיסחהיסחניתן להתבונן בקשר בין ביאת משיח לניתן להתבונן בקשר בין ביאת משיח לניתן להתבונן בקשר בין ביאת משיח לניתן להתבונן בקשר בין ביאת משיח ל

        והחשיבהוהחשיבהוהחשיבהוהחשיבה    לימודלימודלימודלימודדרכי הדרכי הדרכי הדרכי ההיסח הדעת בהיסח הדעת בהיסח הדעת בהיסח הדעת ב    - - - - . תורה חדשה. תורה חדשה. תורה חדשה. תורה חדשה1111

ודמת בדרכי הלימוד והחשיבה, כדי להיפתח לעולם הדעת הק היסחצריך  -בימות המשיח "תורה חדשה מאתי תצא"

מחשבתי מחודש. למעשה בכל דור ישנם צדיקים שיש בהם ניצוץ משיח ויש בכוחם להשפיע דעת אלקים שתחיה ותרומם 

את נשמות אותו הדור. בחסידות מבואר שבועז היה הצדיק של אותו הדור שהיה עסוק בברור הקליפות ובמציאת הנקודה 

יה כל דבר. כלומר הציור של בועז המצוי בגורן בלילה זורה את השעורים, בעצם בא ללמדנו על כוחו לפעול האלקית  המח

בתוך זמן הגלות בהיכל של קדושה (הגורן מסמל את בית המקדש) ויכולת לזרות את השעורים. זרייה זה בעצם קילוף 

חת השערים. יכולתו של בועז להתחבר לחיות יש בה גם מגילוי השיעורים ומפתי -המוץ מן הגרעין. זריית שעורים

מתארים  -הפנימית בכל דבר ולהכניס אלקות לכל עניניו , רגעיו ועסקיו. גם כשמדברים על אכילתו ושתייתו המתוארות

ת הדעת במובן הזה היא נקיון הדעת ממחשבות חיצוניות וברור עמוק היסחזאת כזמן של לימוד והתחדשות של הצדיק. 



' המתגלה. גם הלילה מסמל זאת. לילה זה זמן של חשיבת מעמקים, חשיבה נשמתית, שלא לפי הדעת ופתוח לדעת ה

  השולטת באור יום.

   דרוש לפסחדרוש לפסחדרוש לפסחדרוש לפסח    - - - - ספר אור המאיר ספר אור המאיר ספר אור המאיר ספר אור המאיר 

סוף דבר הכל נשמע, החיוב מוטל על כל אחד ואחד מישראל הרוצה לגשת אל עבודת הבורא, לכלכל דבריו במשפט, 

ורגעיו ועסקיו, ובאיזה מדה מהמדות שעסקו בהם, אם אהבה או יראה, ואפילו מצרכי  ולהכניס הדעת והבינה לפרטי עתיו

גופו, ישכיל עשות על פי התורה, ולערך הזמן לתקן אותה כראוי, כי הנה הראב"ד בפרושו לספר יצירה (הקדמה פ"א ד"ה 

שזה תכלית הבריאה ונתינת התורה  ה' שפתי) פירש והר סיני עשן כלו (שמות יט, יח), עש"ן נוטריקון עול"ם שנ"ה נפ"ש,

המאיר להם לישראל את הדרך, להבין ולהשכיל איך לתקן באמצעות כשרון פעולתם שלשה בחינות אלו עולם שנה נפש, 

ונפשות ישראל בכלל בחינת נפש, והם נותנים חיות בזמן שהוא בחינת שנה, והזמן נותן חיות בעולם, וכמו שאני עתיד 

והנה כמו שיש בבחינת הזמן, יום אחד שהוא מובחר הזמן ובכללות השנה, וכמו שרבו דעות  לבאר את זה לקמן אי"ה,

בגמרא (ר' תנא דבו אליהו פ"א) יש אומרים הוא יום כפור נבחר לסליחה וכפרה, ויש אומרים יום שבת מרכז ששת ימי 

ד, ב) על פסוק (תהלים נ, ב) מציון המעשה, וכמו כן בבחינת עולם מובחר העולם הוא נקודת ציון, כמאמרם ז"ל (יומא נ

מכלל יופי, ממנה הושתת העולם, וכן בבחינת נפש, יש בכל דור ודור צדיק יסוד עולם שהוא מובחר הנפש ומקיים העולם 

בצדקתו, בימי אסתר היה מרדכי צדיק יסוד עולם, ובימי בועז בועז הוא היה מובחר הנפש, כמו שכתוב (רות ג, ב) הנה הוא 

רן השעורים הלילה, פירוש הוא זורה ומעביר הקליפיות המורה על המוץ, ומברר האותיות מהתלבשות הקליפות זורה את ג

בגלות הדומה ללילה, ועיין בדרוש שבועות (להלן ח"ב מז, ב) ותמלא צמאונך. וכמוהו הענין בכל דור ודור, צדיק הדור הוא 

  .מן, והזמן נותן חיות בעולמובחר הנפש, והוא המברר טוב מהרע, והוא הנותן חיות בז

        יסח הדעת יסח הדעת יסח הדעת יסח הדעת הההה    דורשדורשדורשדורש    אומץ להגאלאומץ להגאלאומץ להגאלאומץ להגאלהההה. . . . 2222

הדעת חיוני להבאת המשיח כיון שפעמים רבות הדעת שלנו 'מסנדלת' אותנו ומשאירה אותנו במקומנו הישן  היסח

 והמוכר.  הדעת מזכירה לנו את הסכנות ואת מה שמקובל ומוכר וכו' , ולא מאפשרת לנו לפרוץ קדימה. לעיתים דווקא

  ת הדעת היא מה שמאפשרת פריצה אל מחוזות חדשים וקבלת תורה חדשה. היסח

הדעת אנו רואים בהתנהלותה של רות . רות מוכנה להתבטל בפני נעמי , באומרה לה שכל  היסחאת הכוח  לפעול מתוך 

ה שלה וללכת אשר תאמר לה תעשה. גם כשהשליחות של נעמי נראית מוזרה ומסוכנת, היא מוכנה לסטות מהדעת הרגיל

על השליחות. בנקודה זו צריך להבין שנעמי היא דמות גדולה שרות בוחרת לדבוק בה ודרכה להתעצם. גם נעמי היא 

בבחינת צדיק לרות. ורות כבר מההתחלה מבינה שאם היא תרצה להיכנס תחת כנפי השכינה ולהגיע לגאולת הנפש שלה, 

תה מהדעת הרגילה שלה. זהו גם היסוד של קבלת התורה היסח, תוך היא חייבת להידבק בנעמי , ללכת אתה באשר תלך 

הדעת. לעזוב הכל  היסחמתוך "נעשה ונשמע". כשבנ"י אמרו "נעשה ונשמע" הם בעצם הסכימו לקבל תורה מתוך 

  ולהיפתח למשהו חדש וגדול.

   נאמר: דף פח/אבמסכת שבת 

ול ואמרה להן מי גילה לבני רז זה שמלאכי אמר רבי אלעזר בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצתה בת ק

  .השרת משתמשין בו דכתיב ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו ברישא עשי והדר לשמע

זהו רז שיודעים מלאכי השרת. המוכנות לעשות מתוך אמונה , גם לפני הבנת השכל. יש כאן סוד  "נעשה ונשמע""נעשה ונשמע""נעשה ונשמע""נעשה ונשמע"הכוח של 

שמבטאת את הדבקות והמוכנות לקפוץ מעל השכל, היא המפתח להתחברות לשכל החדש.  רק מסויים כיון שהעשיה 

  הקפיצה למים מאפשרת למציאות עצמה להתחולל.

        היסח הדעת בהתמקדות בעשיה היסח הדעת בהתמקדות בעשיה היסח הדעת בהתמקדות בעשיה היסח הדעת בהתמקדות בעשיה . . . . 3333

הדעת. כשאדם עוזב את הדעת ומתחיל לפעול במציאות ודבק בעשיה, כך הוא  היסחמפה נוכל להבין משמעות נוספת ל

 וח עליון שמזרים לו כוחות חדשים.כבר נדבק בכ



        היסח הדעת בתיקון המידותהיסח הדעת בתיקון המידותהיסח הדעת בתיקון המידותהיסח הדעת בתיקון המידות. . . . 4444

עיסוק בתיקון המידות לפני העיסוק בחכמה העליונה. נאמר בחסידות שאי אפשר לקנות החכמה העליונה כי  -הדעת היסח

אנו למדים על אם שיקנה מקודם את י"ג מידות הרחמים, ואחרי שליבו ונפשו יהיו מזוככים, יאיר בו אור התורה . גם פה 

  משמעות המילים "נעשה ונשמע".

        פרשת חיי שרה פרשת חיי שרה פרשת חיי שרה פרשת חיי שרה     - - - - ספר מאור עינים ספר מאור עינים ספר מאור עינים ספר מאור עינים 

וזהו ה' אלהי גדלת מאד (תהלים ק"ד, א') על ידי המדות העליונות במה שהוא הוד והדר שהוא סוד י"ג תיקוני דיקנא לבשת 

ל ידי זה יוכל לדבק בך כמו שתלבשו בלבושין עד שהוטבעו בקומת האדם הגשמי ובנשמתו הוטבעו המדות הרוחינות שע

שאמרו ובו תדבק ועל ידי זה שמך מתגדל ומתהדר בעולמך וזהו עוטה אור כשלמה שמלביש לאור עליון בלבושין והבן. ולסוד 

זה אמרו ישראל בסיני נעשה ונשמע כמו שאמור למעלה שאי אפשר לקנות החכמה העליונה שהוא התורה כי אם שיקנה מקודם 

התורה נדרשת בהן שהן ממש סוד אלו הי"ג מדות ה' ה' וגו' שיקנה אותם קנין עצמי במעשה ובאמת גמור בעצמו הי"ג מדות ש

כמבואר ואחר כך זוכה להופעת אור החכמה הרוחניות בי"ג מדות רוחניות עליו מלמעלה ועל סוד זה הקדימו ישראל נעשה 

  .לנשמע 

שעורים לרות. הרי על פי פשט לא ברור ענין המדידה של בהקשר הזה מסבירים את מעשהו של בועז בגורן ונתינת שש ה

שש שעורים. מדוע הציון המדויק של מספר השיבולים, מה גם שאינו מסמן נתינת חסד נדיבה. היו פרשנים שניסו להגיד 

  שמדובר על ששה סאין של שעורה, אך גם פירוש זה נפל. מהסיבה הפשוטה שאשה לא יכולה לסחוב לבדה כל כך הרבה.

   "י רות פרק ג פסוק טו"י רות פרק ג פסוק טו"י רות פרק ג פסוק טו"י רות פרק ג פסוק טורשרשרשרש

אי אפשר לומר שש סאין שאין דרכה של אשה לשאת כמשאוי זה אלא שש שעורים ממש ורמז לה  -(טו) שש שעורים 

  שעתיד לצאת ממנה בן שמתברך בשש ברכות רוח חכמה ובינה עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה':

מנה בן שמתברך בשש ברכות : רוח חכמה, בינה, שש השעורים באו כדי לרמז לרות שעתיד לצאת מ -רש"י מקשה ומשיב

דוד, משיח, דניאל,  -עצה, גבורה, רוח דעת ויראת ה'. על פי הגמרא במסכת סנהדרין עתידים לצאת ממנה ששה צדיקים

  חנניה, מישאל ועזריה. לפי מדרש רבה בין הצדיקים נמנים גם יאשיהו וחזקיהו,וכל אחד התברך בשש מידות נאצלות.

לברר  –אור המאיר, כשבועז מודד לרות שש שעורים, הוא בעצם מוסר בידיה את תמצית העבודה הרוחנית שלו לפי פרוש 

את שש המידות של הלב המכונות "וו קצוות". הוא מעניק לה את עיקרי תורתו על המידה המדויקת של כל מידה שתוכל 

כל אחד יכול לחוש ולשער בליבו את רוממות  לאפשר לשכינה מקום לשרות ולדור בה. אלו הם שש המידות שבאמצעותם

  ה' יתברך.

        ביאור למגילת רות ביאור למגילת רות ביאור למגילת רות ביאור למגילת רות     - - - - ספר אור המאיר ספר אור המאיר ספר אור המאיר ספר אור המאיר 

ולזה אפשר שרמז בזוהר חדש, וימד שש שעורים, ירצה לרמוז שש המדות שבאמצעותם כל אחד ואחד משער בלבו 

ין לה, והכוונה שית סטרין הן רוממות אלהותו יתברך, ולזה פירש נטל חד קו המדה ועביד משחתא ומדד שית סטרין דאתחז

המה ו' קצוות, במדה ומשקל אצל הצדיק, ומשער בקרבו לבלתי עשות קטן וגדול, כי אם מה שנוגע אל תיקוני השכינה, וכל 

פרטי מעבדיו והשתדלותו בהם להעלותם לשורשם ואחדותם, ואינו מניח התפשטותם לקליפיות ח"ו, רק אל זה משים רוחו 

  ין דאתחזין לה דייקא כמבואר:ונפשו, וימד שש סטר

בועז רואה ברות את השותפה הרוחנית שלו לדרך, ועל כן מתמצת בידה את עיקרי  –אם נפרש את הסיפור באופן הפשוט 

תורתו. ואם נפרש את הסיפור כמפגש בין קודשא בריך הוא והשכינה, ניתן לראות בנתינת השעורים בידי רות הזמנה לבוא 

  כך , בשערי ו' הקצוות. את המידה השביעית היא תלמד אותו. המלכות מתגלה מכוחה של הנוקבא.ולשכון במקום המוכן ל

        נדענדענדענדע    א א א א שלשלשלשל    ––––תכלית הידיעה תכלית הידיעה תכלית הידיעה תכלית הידיעה     היסח הדעת בבחינתהיסח הדעת בבחינתהיסח הדעת בבחינתהיסח הדעת בבחינת    ....5555

לרבי נתן ישנו פירוש שונה לעניין שש השעורים. אנו יודעים שהנפת עמר השעורים היא זו שמתירה לאכל את התבואה 

ה והקרבתה אל ה' מזכירה לנו שבבאמת אין לנו דעת כבהמה. המפתח אל החדש , החדשה. השעורה היא מאכל בהמ

הדעת במובן הזה זה יציאה מתחושה שיש בי דעת ה' מוצקה  היסחמסביר ר' נתן, מתחיל בידיעת עוצם המרחק שלנו מה'. 



לנו מה' וחוסר הדעת ואני כבר קרוב לקב"ה ואוחז בעליונים. אלא אדרבה, שחרור הדעת הזאת וזיכרון גודל המרחק ש

שלנו כבהמה, יאפשר לנו לקבל דעת חדשה. רות, בהיותה גרה , הערה וחיה את עוצם המרחק והזרות שלה מהעניין 

האלקי, זוכה להתקרבות עצומה. הגר עצמו מודע לגודל הריחוק שלו והמאמץ הכרוך בהתקרבות אמיתית, ומתוך כך גם 

ם שש השעורים. רבי נתן מפרש שש השעורים אלו הם שש כנפיים (כבקשתה מודע לגודל חסדי ה' שמקרבו אליו. ואלו ה

של רות "ופרשת כנפך על אמתך") של מלאכי השרת שיודעים את סוד הקרבה וההתרחקות. בחלק  מן הכנפיים מכסים 

סוד שש הכנפיים ובחלק מגלים . הצדיק יודע להיות בו זמנית גם קרוב וגם ער לריחוק . משם הוא שואב את חיוניותו. וזהו 

  אותו מעניק בועז לרות.

        הלכות שלוח הקן הלכה ה הלכות שלוח הקן הלכה ה הלכות שלוח הקן הלכה ה הלכות שלוח הקן הלכה ה     - - - - ספר ליקוטי הלכות ספר ליקוטי הלכות ספר ליקוטי הלכות ספר ליקוטי הלכות 

ֹוִרים ַמֲאַכל ְּבֵהָמה ְוִצָּוה ה' ְּבִחיַנת ָהֹעֶמר ְׂשעֹוִרים ֶׁשַּמִּתיר ֶהָחָדׁש ֶלֱאֹכל, ִּכי ֹעֶמר ְׂשעֹוִרים ִהיא ְּפִליָאה ֲעצּוָמה ְּביֹוֵתר, ִּכי ְׂשע

ֲעלֹות ּוְלָקֵרב ְּבִחיַנת ִביא ָאז ְּבָמֳחַרת ַהֶּפַסח ֹעֶמר ְׂשעֹוִרים ַּדְיָקא ֶׁשִהיא ַמֲאַכל ְּבֵהָמה ְלהֹורֹות ִנְפְלאֹות ַחְסּדֹו ֶׁשָּיכֹול ְלהַ ִיְתָּבַר< ְלהָ 

ָרֵאל ַּדַעת ֶׁשֵּיְדעּו ֹעֶצם ִהְתַרֲחקּוָתם ְוֵאין ָלנּו ַּדַעת ְיֵדי ֶזה ִיָּמֵׁש< ַעל ִיׂשְ  -ִהְתַרֲחקּות ָּכֶזה ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ְׂשעֹוִרים ַמֲאַכל ְּבֵהָמה. ְוַעל 

  ְּבִחיַנת ָלָרחֹוק ְּכמֹו ְּבֵהָמה ַמָּמׁש ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ַוֲאִני ַּבַער ְו?א ֵאַדע ְּבֵהמֹות ָהִייִתי ִעָּמ<. ְוֶזה ִעַּקר ַהִהְתָקְרבּות

ְיֵדי  - עֹוִרים ַּדְיָקא ַמִּתיר ֶהָחָדׁש ַּבֲאִכיָלה, ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ֶלֱאֹכל ֶלֶחם ּוְלַקֵּבל ַהַּפְרָנָסה ִּכי ִאם ַעל ֵּכן ָהֹעֶמר ׂשְ  -ְוַלָּקרֹוב ַהַּנ"ל. ְוַעל 

  ַכּנַ"ל:ַסח וְ ְּבִחיָנה ֹזאת ֶׁשֵּיְדעּו ֹעֶצם ַהִהְתַרֲחקּות, ֶׁשֶּזהּו ִעַּקר ַהִהְתָקְרבּות ֶׁשְּבִחיָנה ֹזאת ִנְמֶׁשֶכת ְּבָמֳחַרת ַהּפֶ 

        המהווים בחינה של היסח הדעתהמהווים בחינה של היסח הדעתהמהווים בחינה של היסח הדעתהמהווים בחינה של היסח הדעת    מתוך צמצום וחושךמתוך צמצום וחושךמתוך צמצום וחושךמתוך צמצום וחושך    דוקאדוקאדוקאדוקא    גאולהגאולהגאולהגאולה. . . . 6666

הדעת את  היסחהדעת. ההסבר שנותן לכך רואה ב היסחבמקום אחר מפרש רבי נתן את עניין ביאת משיח דוקא מתוך 

חדש את מציאות הצמצום והסתלקות האור. כמו שבריאת העולם התחילה מתוך חושך וצמצום, כך גם המשיח שיבוא ל

העולם , יבוא מתוך מציאות של חושך וצמצום. מציאות של שבר, של כאב, היא הזדמנות גדולה לגאולה ולהתחדשות. כפי 

הכיליון של משפחת אלימלך, הירידה כביכול ברמה של נעמי, היא אפשרה כניסה של כוחות  -שעולה מתוך המגילה

  ומר על רות בעצמה.רוחניים חדשים לגמרי אל תוך חייה. דבר דומה ניתן ל

   הלכות תפלת המנחה הלכה דהלכות תפלת המנחה הלכה דהלכות תפלת המנחה הלכה דהלכות תפלת המנחה הלכה ד    - - - - ספר ליקוטי הלכות ספר ליקוטי הלכות ספר ליקוטי הלכות ספר ליקוטי הלכות 

ַהַּדַעת ֶזה ְּבִחיַנת ִהְסַּתְּלקּות ָהאֹור, ִּכי ִעַּקר ָהאֹור הּוא ַהַּדַעת ַּכּמּוָבא  היסחַהַּדַעת.  היסחו) ְוֶזה ְּבִחיַנת ֵאין ֶּבן ָּדִוד ָּבא ֶאָּלא ּבְ 

ָהעֹוָלם א ָמִׁשיַח ָאז ַיְתִחיל ְּבִחיַנת ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ְּכִאּלּו ָאז ִנְבָרא ָהעֹוָלם ֵמָחָדׁש. ִּכי ִעַּקר ְּבִחיַנת ְּבִריַאת ְּבָמקֹום ַאֵחר, ִּכי ְּכֶׁשָּיבוֹ 

ִצְמצּום ֶׁשהּוא ִהְסַּתְּלקּות ָהאֹור ַּכַּנ"ל.  ַהַּדַעת ְּבִחיַנת היסחֵּכן ָצִרי< ֶׁשִּיְהֶיה ִמֹּקֶדם ִצְמצּום. ְוֶזה ְּבִחיַנת  -ְּכִתּקּונֹו ִיְהֶיה ַרק ָאז. ְוַעל 

ַהַּדַעת, ֵּתֶכף ָיֹבא ָמִׁשיַח ִּבְבִחיַנת ִּכי ִיְרֶאה ִּכי ָאְזַלת ָיד ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב ְוכּו'. ַהְינּו  היסחְוֵתֶכף ֶׁשַּיִּגיעּו ְלַתְכִלית ַהִּצְמצּום ְּבִחיַנת 

 ְוָאז ֵּתֶכף ַּתְתִחיל ַהְּבִריָאה ֵמָחָדׁש, ְוָיֹבא ָמִׁשיַח ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָאֵמן: ְּבִחיַנת ַּתְכִלית ַהִּצְמצּום.

        היסח הדעת היסח הדעת היסח הדעת היסח הדעת     הרפיה בחינה של הרפיה בחינה של הרפיה בחינה של הרפיה בחינה של     ....7777

גאולה מתוך הרפיה ומנוחה, בסוד "ליני הלילה". האר"י הקדוש מלמד אותנו סוד נוסף על האופן בו גאולה יכולה להופיע 

  :  ולהתרחש. הוא מפרש את הפסוק

כביטוי  -"ְכִבי ַעד ַהֹּבֶקרִליִני ַהַּלְיָלה ְוָהָיה ַבֹּבֶקר ִאם ִיְגָאֵל< טֹוב ִיְגָאל ְוִאם ?א ַיְחֹּפץ ְלָגֳאֵל< ּוְגַאְלִּתי< ָאֹנִכי ַחי ה' ִׁש "(יג)  

פות מן הדעת. בועז הגואל אומר לרות שהמפתח לגאולה יהיה בכך שתסכים ללון , לשכב, להר היסחשל הרפיה ו

ולהמתין במנוחה עד שהכל יסתדר. הלילה הוא גם זמן הגלות והחשך, שלפעמים צריך לחצות אותו בכוחה של הרפיה 

 מן השמים ידאגו לגאלנו. –ואמונה עמוקה שיהיה טוב, ושברגע שיתאפשר 

        היסח הדעת ביציאה מקבעונותהיסח הדעת ביציאה מקבעונותהיסח הדעת ביציאה מקבעונותהיסח הדעת ביציאה מקבעונות. . . . 8888

הדעת הוא באמת לראות שכל  היסחון של יציאה מן הבית ומהקבעונות. היבט אחרמבטא   גורן המפגש שמתרחש ב

הסיפור מתרחש בגורן. הגורן, בדומה לסוכה, פתוח אל האינסוף, תחת כיפת השמים. מאפשר מפגש מזווית אחרת, 

  והתחלה מחדש .

  



  ד. סיכום

  האם שנינו מתאימים לה' -חזרה לשאלה

יא והוא מתאימים לה' ביחד. המפתח להבנת בועז כבר זיהה את רות כמתאימה לה' בהיותם בשדה. אך כיצד התברר לו שה 

הדעת ששניהם היו שותפים לו. שניהם ידעו שכדי להביא גאולה לעולם, צריך לצאת קצת מהדעת.  היסחהעניין הוא סוד 

). דווקא ההליכה בדרך האחרת שאינה זרועה ובטוחה, היא המפתח. בועז יורד לגורן, שוגעשוגעשוגעשוגעממממ=  שיחשיחשיחשיחאני מאני מאני מאני מ(גימטריה: 

כל המציאות מחדש, הולך לישון ומתעורר בחצות כשלפתע מגלה אשה השכובה למרגלותיו. מדוע ומנסה לברר את 

התעורר ? ישנו פירוש שקם בחצות כדי לשיר ולרומם את ה'. מעניין שרות היתה אמו של דוד שרווה בשירות ותשבחות 

משפחה. בועז מתרשם מהאומץ  לה' למן חצות הלילה. גם רות היתה מאלה שקמים בחצות וגם בועז. הם כנראה מאותה

"היטבת חסדך האחרון מן הראשון לבלתי  -של רות , מהמסירות נפש שלה לחמותה ולקדושה, מה שניכר  בדבריו אליה 

לכת אחרי הבחורים". בועז מבין את כוחה המיוחד בלצאת מהדעת הרגילה ולהתחבר לחזון ולתכלית גבוהים יותר.הוא 

  הבאת בן דוד לעולם. -מוע, ורואה בה פרטנרית מושלמת לקיום השליחות המשותפתמתרשם מהנכונות שלה לעשות ולש

הדעת ולקרב בכך את הגאולה. ביסוד זה טמונה  היסחהשורש הרוחני של רות ובועז משותף. שניהם יודעים לפעול מתוך 

 אלקים חיים.היכולת של עם ישראל לקבל תורה ובכל שנה לקבל אותה גם מחדש, עם חיבור חי וחדש עם דברי 


