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מדוע לא הזמין בעז אנשים רבים לחתונתו?מדוע לא הזמין בעז אנשים רבים לחתונתו?מדוע לא הזמין בעז אנשים רבים לחתונתו?מדוע לא הזמין בעז אנשים רבים לחתונתו?    
 

מאז ששת ימי בראשית, מלמדים רבותינו (ב"ר, סח, ד) כי "הקב"ה יושב ומזווג זיווגים", ובאופן נסתר או 
גלוי,1 הוא מעורב בכל ההיכרויות כולן אשר מובילות לנישואין. אף ש"מה' אשה לאיש" (מו"ק יח ע"ב), 
נדרש האדם להשתדלות מסוימת במציאת זיווגו, כל אחד ואחד לפי דרגתו.2 ואף זאת, את ההחלטה להינשא 
משאיר הקב"ה לבחירת האדם,3 כדרך שמסר לבחירתו את שמירת התורה והמצוות כולן.4 גם אופייה של 

החתונה, סעודתה ומוזמניה מסורים לבחירת האדם.  
על עניין זה האחרון - המוזמנים לחתונה, אין כמעט תיעוד במקרא, כדרך שאין בו חומר פרטני מרובה על 
שאר עניני זיווגים ונישואין. יצאו מכלל זה שלוש חתונות מפורסמות, והן: חתונת יעקב, חתונת שמשון עם 

האישה התמנית, וחתונת בעז עם רות,5 שאנו קוראים אודותיה בחג השבועות.  
אצל שמשון לא גילתה משפחתו שביעות רצון מבחירת ליבו, ואף התנגדה לחתונתו עימה.6 כך הגיבו אביו 
ואמו (שופ' יד, ג): "האין בבנות אחיך ובכל עמי אשה, כי אתה הולך לקחת אשה מפלשתים הערלים"? אין 
פלא, שלחתונה זו הגיעו ממשפחת שמשון רק אביו ואמו, ואילו הצד הפלשתי הוא שזימן קרואים נוספים, 

                                                 
1  ויש שכתבו, כי בזיווגים, בשונה משאר הקורות והדברים הבאים על האדם, לעולם בולטת וניכרת יד ההשגחה העליונה, אם 

אך יתבונן האדם ויבחן היטב את השתלשלות הזיווג. ראה למשל: רי"צ סלנט, באר יוסףבאר יוסףבאר יוסףבאר יוסף, ח"א, ירושלים, תשל"ב, הוספות 
ומילואים, עמ' רב-רג.   

2  על עניין זה הרחיבו הרבה בספרות הרבנית בת זמננו, ראה למשל: רמ"ד הלוי בעק, יסודות של בית יהודייסודות של בית יהודייסודות של בית יהודייסודות של בית יהודי,,,, ברוקלין, 

תשל"ח, חלק ב, פרק כא, עמ' קעד-קפ; ר"י ליבוביץ, שידוכים וזיווגיםשידוכים וזיווגיםשידוכים וזיווגיםשידוכים וזיווגים, ירושלים, תשמ"ח, עמ' 83-75; רמ"ז מאור, 
המאמין לעומת המשתדלהמאמין לעומת המשתדלהמאמין לעומת המשתדלהמאמין לעומת המשתדל, ירושלים, תשנ"ה, פרק ז; רח"י רוטנברג, דברי חילדברי חילדברי חילדברי חיל, ירושלים, תשנ"ו, סי' ז, עמ' מד-נב.  

3  ואף ש"ארבעים יום קודם יצירת הולד, בת קול יוצאת ואומרת: בת פלוני לפלוני" (סוטה ב ע"א), אין זו גזירה מוכרחת שכך 

יהא, והאדם בבחירתו יכול לגרום שלא יזכה באותה "בת פלוני", ראה: רמב"ם (להלן הערה 4); רשב"ץ דוראן, תשב"ץתשב"ץתשב"ץתשב"ץ, 
ח"ב, סי' א; הרחיד"א, פתח פתח פתח פתח עיניםעיניםעיניםעינים, סנהדרין כב סע"א, בשם שבלי הלקט, כת"י. וביתר הרחבה: רמ"מ הלוי שולזינגר, פניניפניניפניניפניני    

רבנו רבנו רבנו רבנו הקהלות יעקבהקהלות יעקבהקהלות יעקבהקהלות יעקב, זכרון מאיר, תשמ"ו, עמ' לד-לז.  
4  ראה: רמב"ם, שמונה פרקיםשמונה פרקיםשמונה פרקיםשמונה פרקים, פ"ח, מהד' רמ"ד רבינוביץ, ירושלים, תשכ"א, עמ' רה-רו.  

5  מבחינה כרונולוגית, קדמה חתונת בעז לחתונת שמשון, שהרי לפי זיהוים של חז"ל (ב"ב צא ע"א): "אבצן זה בועז", ואבצן 

השופט קדם לשמשון (ראה: שופטים יב, ח-י). 
6  מבחינה הלכתית, רשאי אדם לשאת אשה בניגוד לרצון הוריו, ראה למשל: ר"י קולון, שו"ת שו"ת שו"ת שו"ת מהרי"קמהרי"קמהרי"קמהרי"ק, שורש קסד (וממנו 

הביא הרמ"א, שו"ע יו"ד, סי' רמ סוף סע' כה); רנצ"י ברלין (הנצי"ב מוולוז'ין), שו"ת משיב דברשו"ת משיב דברשו"ת משיב דברשו"ת משיב דבר, ח"ב, סי' נ. ומכל מקום, 
כאשר צד אחד איננו מרוצה ומתנגד נחרצות לחתונה, אפשר שיתמעטו מיצגיו, וכפי שאירע בחתונת שמשון. 



"שלושים מרעים", כדי ליצור אוירה משמחת יותר סביב שמשון (שם, יא).7 לעומת שמשון, קשרי החיתון 
שבאו בהם יעקב ובעז היו מקובלים על שני הצדדים ונעשו בהסכמתם המלאה.8 ברור אפוא, שדווקא בנישואי 

יעקב ובנישואי בעז משתקף היקף מוזמנים טבעי ושגרתי ההולם אירוע שכזה.  
והנה, מתברר שלא שוו שתי החתונות הללו בדבר הזה: על חתונת יעקב הראשונה, עם מי שאמורה הייתה 
להיות רחל, נאמר בתורה (בר' כט, כב): "ויאסף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה". לעומת זאת, בחתונת 
בעז עם רות נאמר (רות ד, ב): "ויקח עשרה אנשים מזקני העיר ויאמר שבו פה וישבו".9 יש התמהים, מפני מה 
לא זימן בעז לחתונתו אלא עשרה אנשים בלבד,10 ולא הרחיב את מעגל המוזמנים ל"כל אנשי המקום", כפי 
שהיה בחתונת יעקב?! קושיה זו מתחזקת לאור העובדה, שבעז היה מנכבדי בית לחם ועשיריה,11 ולא חסרו 

לו אמצעים להזמין רבים לחתונתו!  
אמנם, מבחינה הלכתית12 די בעשרה אנשים ל"ברכת חתנים" - הן שבע הברכות הנאמרות במקום החופה 
ובשבעת ימי המשתה, ויש מחכמינו (לעיל הערה 9) שאף למדו הלכה זאת ממספר האנשים שכינס בעז. אבל 

עדיין הקושיה במקומה, מה ראה בעז להצטמצם במספר המינימלי הנדרש?13   
על קושיה זו יש באמתחתנו תירוצים רבים,14 מהם על דרך הפשט והאמת ומהם על דרך הצחות וההלצה. 

                                                 

7   ראה: ר"ש לאנייאדו, כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר (על שופטים), מהד' מחודשת, ירושלים תשמ"ו, עמ' 328; ר"י פארדו, קהלת יעקבקהלת יעקבקהלת יעקבקהלת יעקב, ונציה 

תקמ"ד, שופטים שם. אבל, יש שפירשו, שגם משתה מצומצם זה היה ביוזמת שמשון, ראה: ר"א אבן חיים, לב אהרןלב אהרןלב אהרןלב אהרן (על 
ספר שופטים), ונציה שס"ט, דף צד ע"א. 

8   נישואי יעקב עם בנות לבן היו בהתאם לרצון אמו (בר' כז, מו) ומצוות אביו (שם, א-ב), ולשביעות רצונו המוחלטת של לבן 

(שם כט, יט; על הסכמתו הנלהבת של לבן, ראה: ר"י הכהן שוורץ, זכרון למשהזכרון למשהזכרון למשהזכרון למשה, ברוקלין תש"ן, עמ' קכה, בשם החת"ם 
סופר). באשר לנישואי בעז ורות - בעז היה על פי המדרש בן שמונים שנה (רו"ר, ו, ב), ראש משפחה, ולא היה מי שיערער 
על בחירתו, למעט הבעיה ההלכתית של נישואים עם גיורת מואבית, אותה פתר בעז במושב בית הדין (רות ד, א-יג; כתובות 
ז ע"ב; רו"ר, ז, י). באשר לרות – היא הייתה אלמנת מחלון, וכששבה עם נעמי חמותה לא"י, התגוררה עמה בבית לחם כמה 
חודשים. יש אפוא לראות בנעמי את משפחתה של רות, ונעמי הייתה זו שזירזה את רות וסייעה לה להינשא לבעז (רות ג, 

א-ד). 
9    עפ"י פשט המקראות, אין הכרח לומר שחתונת בעז עם רות הייתה באותו מעמד, אם כי כך עולה מדברי חכמינו בכתובות ז, 

ע"ב; רות רבה, פרשה ז סי' ח; כלה רבתי, פ"א ה"ג, אשר למדו מפסוק זה על ברכת חתנים בעשרה. לפי דבריהם יש לבאר, 
כי אחר שהסדיר בעז את קניית השדה וקניית רות, הובאה רות אל אותו המקום שהיו בו הזקנים, ושם נערכה חתונתם. על 

המסתעף מכך, ראה גם: רא"א גורביץ, אור אברהםאור אברהםאור אברהםאור אברהם (על מגילת רות), ירושלים תשנ"ה, עמ' רעה-רעט. 
10  כך היא ההבנה הפשוטה בפסוקים, ראה למשל: ר"ש די אוזידא, אגרת שמואלאגרת שמואלאגרת שמואלאגרת שמואל, קורוג'ישמי שנ"ז, רות ד, א. ואמנם, אחר 

שאסף בעז עשרה זקנים, נתווספו מאליהם עוד אנשים ובאו לאותו מקום, כעולה מן הפסוקים (רות ד, ד; שם, ט; שם, יא). 
ומ"מ, בעז עצמו לא זימן אלא עשרה בלבד. אכן, יש שכתב כי עשרת האנשים שלקח בעז היו בנוסף לחברי הסנהדרין שכבר 
ישבו שם בשער (וכעולה מן התרגום לרות שם), ובנוסף לשלוש שורות של ת"ח היושבות לפני הסנהדרין! ראה: ר"ש הלוי 
אלקבץ, שורש ישישורש ישישורש ישישורש ישי, קושטא, שכ"א, רות ד, ב; שם, יא. לדבריו, "העם" שנכח בחתונת בעז הינו הסנהדרין ות"ח שישבו 
לפניהם בשער, ועוד בטרם אסף בעז עשרה אנשים מזקני העיר, הם כבר נכחו במקום. המעיין בדברי רש"ה אלקבץ שם יראה, 
כי סך כל הנוכחים בחתונת בעז, כולל בעז, הגואל, רות וכנראה גם נעמי, היה 110 איש. (אפשר לומר דרך צחות, כי 
הנפקותא בין בעל שורש ישי לבעל אגרת שמואל הוא כאשר יש לאדם חברים רבים לעבודה, האם עליו להזמין את כולם, או 
להסתפק בנוכחות מייצגת של כמה מהם). לפי בעל שורש ישי נראה, שהמדיניות של בעז הייתה להזמין רק ת"ח, ומשום כך 
לא זימן מעבר להם אנשים נוספים. וראה גם להלן הערה 21. (ולפי"ז יובן גם מדוע לא זימן בעז את מנוח לשמחותיו (ב"ב 
צא ע"א), לפי ש"מנוח עם הארץ היה" (ברכות סא ע"א), ראה: רמ"ה במברגר, שירתשירתשירתשירת    הלויהלויהלויהלוי (על מגילת רות), ברוקלין, 

תש"ס, עמ' פז). 
11  ראה רו"ר, ד, ה, שהיה ראש בית הדין, ושם, ה, י; ושם, טו, מכונה בעז: "גדול הדור", ושם ד, ו; ושם ז, ב, על 

עושרו.    
12  מגילה, פ"ד מ"ג; כתובות ז ע"ב; רמב"ם, הל' אישות, פ"י ה"ה; טשו"ע, אהע"ז סי' סב סע' ד. 

13  קושי זה מתחזק לאור מה שכתב ר"א בן עזרא בספרו בתי כנסיותבתי כנסיותבתי כנסיותבתי כנסיות, שאלוניקי, תקס"ו, בית מועד, סוף סי' תע, כי בסעודת 

נישואין יש עניין בנוכחות אנשים רבים, כי "ברוב עם הדרת מלך" (משלי יד, כח), והחתן דומה למלך (פרקי דר"א, סוף פרק 
טז), אך ראה להלן בפנים. על זה יש להוסיף את המובא בספרי חסידות, כי ביום החתונה זוכה לא רק החתן למחילת עוונות 
(ירושלמי ביכורים, פ"ג ה"ג) אלא זוכים לכך "כל הנלווים אליו"! ראה: רמ"ח אפרים (נכד הבעש"ט), דגל מחנה אפריםדגל מחנה אפריםדגל מחנה אפריםדגל מחנה אפרים, 
מהד' מחודשת, ירושלים תשנ"ה, בא, עמ' פז. וא"כ, לפי זה היה אמור בעז להזמין אנשים רבים ככל שניתן כדי לזכותם 
במחילת עוונותיהם. אכן, אם מבעלי החסידות אנו מקשים על בעז הרי שמדבריהם עצמם ניתן ליישב זאת, לפי מה שחידש 
רא"ד ואהרמן (אב"ד בוטשאטש) מסברת עצמו, שכל שבעת ימי המשתה יש להם לחתנים כח זה של מחילת עוונות. ראה: 
ברכת אברהםברכת אברהםברכת אברהםברכת אברהם (מתלמידו רמ"ד מקאלאמעא), מהד' ירושלים תשכ"ו, עמ' קסו. אמור מעתה, אף שמיעט בעז במוזמנים 
לחתונתו, הרי שיכול היה בימי המשתה שאחריה להזמין רבים, ולזכותם אז במחילת עוונות (יש לציין כי אלמון שנשא אלמנה 

אין לו אלא שלושה ימי משתה. לפרטי הדינים ומקורותיהם, ראה: ר"ש דבליצקי, שובע שמחותשובע שמחותשובע שמחותשובע שמחות, ב"ב תשל"א, עמ' נג-נח).  
14  לתירוצים נוספים, ראה ספרי (בעז"ה): הניצוק הניצוק הניצוק הניצוק ----    ביני"ש ביני"ש ביני"ש ביני"ש לאשהלאשהלאשהלאשה (בהכנה לדפוס), פרק יח.  



להלן נציע חלק מן התירוצים הללו, אשר ניזונים בראש ובראשונה מן ההבדלים הבולטים שהיו בין שתי 
החתונות, אשר חלקם מפורשים במקראות עצמם.  

 

תירוץ א תירוץ א תירוץ א תירוץ א – לבן ושיקוליו לעומת בעז ושיקוליו    לבן ושיקוליו לעומת בעז ושיקוליו    לבן ושיקוליו לעומת בעז ושיקוליו    לבן ושיקוליו לעומת בעז ושיקוליו   
ההבדל הבולט ביותר בין חתונת יעקב לחתונת בעז, כפי שראינו בפסוקים שצוטטו כאן לעיל, הוא בזהות 
האדם שזימן את הקרואים. בחתונת יעקב לבן הוא שאסף את כל אנשי המקום. לעומת זאת, בחתונת בעז ורות 
היה זה בעז, החתן עצמו, שלקח עשרה אנשים.15 ניתן אפוא לומר, כי גם יעקב היה מסתפק בחתונה צנועה 

(כפי שנהג מאוחר יותר בעז), אלא שלבן, אבי הכלה, הוא שהיה חפץ באירוע רב נוכחים משיקוליו השונים.16  
ואכן, יש כמה וכמה טעמים המצדיקים חתונה צנועה.17 ראשית, כבר חכמי התלמוד לימדונו (סוכה מט ע"ב): 
"'והצנע לכת עם א-להיך' (מיכה ו, ח) - זו הוצאת המת והכנסת כלה לחופה". וברש"י שם: "אף שם צריך 
ֶהצֵנַע, לסעוד במדה נאה ולשמוח במדה נאה". ֶהצֵנַע זה, מלבד שיחנך למידת הענווה וההסתפקות במועט, 
תועלת מיוחדת תהיה לו דווקא בחתונה צנועה, בכך שלא תעורר קנאה וצרות עין, לא תבייש את מי שאין לו 
ואינו מסוגל לעמוד בסטנדרטים שכאלו בשמחותיו שלו, ולבטח תמעיט חתונה שכזו דיבורים אסורים ולשון 
הרע. זאת ועוד, אם עתירי ממון ונכסים מוכנים לפזר כסף רב, מוטב שיתנוהו לעניים ולנזקקים, מאשר 
יפזרוהו על בני מעמדם ושכמותם, להרבות במאכלים ותענוגים שאין בהם כל צורך ממשי ותועלת.18 שיקול 
נוסף היכול להצדיק חתונה דלת מוזמנים הוא, שלא לבטל תורה19 מאותם שזמנם יקר להם ואשר מנצלים 

אותו ללימוד.20 לא מן הנמנע, ששיקולים אלו או חלקם הנחו את בעז בהחלטתו למֵעט במספר הקרואים.1 
 

תירוץ ב תירוץ ב תירוץ ב תירוץ ב – חתונה מתוכננת מראש לעומת חתונת בזק    חתונה מתוכננת מראש לעומת חתונת בזק    חתונה מתוכננת מראש לעומת חתונת בזק    חתונה מתוכננת מראש לעומת חתונת בזק   
הבדל שני שהיה בין החתונות הוא משך הזמן שקדם לחתונה, ואשר ניתן היה להתכונן בו לאירוע. ליעקב היו 
שבע שנים להתכונן לחתונתו! שהרי כך הציע ללבן, אחר שהכיר את רחל (בר' כט, יח): "אעבדך שבע שנים 
ברחל בתך הקטנה", וכך היה (שם, כ). ואילו אצל בעז, בין ההחלטה לפתור את בעיית אלמנותה של רות לבין 
יישומה לא חלף אלא מחצית הליל! חיפזון זה של בעז לסדר את נישואי רות מהר ככל האפשר, נבע כנראה 

                                                 
15  לפי"ז היו שיישבו בדרך צחות: "בעז עשה על חשבונו, לכן הזמין רק כפי הצורך, אבל לבן עשה על חשבון הציבור, כמו 

שמבואר במדרש (ב"ר, ע, יט) שמשכן את בגדיהם, לכן לא היה איכפת לו לעשות סעודה לכל אנשי המקום". ראה: רי"מ 
שטרן, מצהלות חתניםמצהלות חתניםמצהלות חתניםמצהלות חתנים, ירושלים תשנ"ב, עמ' פד; רי"מ גרינפלד, אוצר פניניםאוצר פניניםאוצר פניניםאוצר פנינים (ילקוט על עניני ארוסין ונישואין), ברוקלין 
תשנ"ז, עמ' קעח-קעט. ובאופן קצת שונה, ראה: ב' יאושזון, מאוצרנו הישןמאוצרנו הישןמאוצרנו הישןמאוצרנו הישן, רות, עמ' 167-166; רא"י גרינברג, עיטורי עיטורי עיטורי עיטורי 

תורהתורהתורהתורה, ויצא, עמ' 267. 
16  כמו: להציג עצמו כעשיר (וע"י כך יוכל להונות את סביבתו בעניני כספים), או שע"י כך יוכל ביתר קלות להחליף את רחל 

בלאה, ואף יוכל לומר שאנשי המקום גרמו לכך. על שיקולי לבן, ראה: רי"נ קורניצר,    חידושי רבנו יוסף נחמיהחידושי רבנו יוסף נחמיהחידושי רבנו יוסף נחמיהחידושי רבנו יוסף נחמיה    (עה"ת),    
ב"ב תשנ"ט, ויצא, עמ' סג-סד; ר"א הכהן (חתן הח"ח) פרחי אהרןפרחי אהרןפרחי אהרןפרחי אהרן, ת"א תשנ"ז, ויצא שם, עמ' כט-ל; רא"צ ניימן, שעשועי שעשועי שעשועי שעשועי 
תורה,תורה,תורה,תורה,    ירושלים תשכ"א,    ויצא, עמ' סו;    רי"י פרץ, משכנות ישראלמשכנות ישראלמשכנות ישראלמשכנות ישראל, ירושלים תשל"ט, ויצא, עמ' מג; ר"א אויערבך, אורי אורי אורי אורי 

וישעיוישעיוישעיוישעי  תש"ס, ויצא, עמ' שמט. 
17  וכבר אמר האדמו"ר מליובאוויטש כי העיקר "לעשות חתונה גדולה ברוחניות", ראה: ר"ח גרוס, חיים של שמחהחיים של שמחהחיים של שמחהחיים של שמחה, ברוקלין 

תש"ס, עמ' קכה. 
18 כבר האריכו בכך האחרונים, כי יש להקפיד להזמין עניים ואביונים לסעודת נישואין כדי שיסעדו וישמחו בה, והיא עיקר 

השמחה, ובהנהגה זו גם מסירים קטרוגים בשמים על בעלי השמחה. ראה למשל: רצ"ה קיידנובר, קב הישרקב הישרקב הישרקב הישר, פפד"מ תס"ה, 
פרק י; ר"ר מילדולה, חופת חתניםחופת חתניםחופת חתניםחופת חתנים, ליוורנו תקנ"ו, סי' ז, אות ט. וכן נכון בכלל, שהחתן והכלה ירבו בצדקה בשעת החתונה 
ובשבעת ימי המשתה, ראה: ר"י אבוהב, מנורת המאורמנורת המאורמנורת המאורמנורת המאור, נר ג, כלל ו, ח"ג, פ"א. וא"כ, לכתחילה אפשר לערוך סעודת 

שמחה מצומצמת, ואת שאר הכסף שמוכנים היו הצדדים להוציא על החתונה, לתת לצדקה.  
19  ואמנם, בברייתא שנינו (כתובות יז, ע"א): "מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה". אבל כבר דנו רבים מן 

האחרונים בגדרי ביטול זה ובהיקף חיובו, ונטייתם היא שאין לבטל תורה מפני שמחת נישואין, ובפרט בזמננו, שמרבים בה 
בשיחה בטילה ובדברי הבל. על עניין זה ופרטיו, ראה למשל: רח"ח די מדיני, שדי חמדשדי חמדשדי חמדשדי חמד, ח"ז, מערכת חתן וכלה, אות כב; 
רא"ל צינץ, טיב קידושיןטיב קידושיןטיב קידושיןטיב קידושין, ווארשא תרט"ז, סי' סה, אות ג; ר"ש גרינפעלד, שו"ת שו"ת שו"ת שו"ת מהרש"גמהרש"גמהרש"גמהרש"ג, מהד' ירושלים תשמ"ג, ח"ב 
סי' קכה, עמ' קלח-קלט. כך כתב רש"ג בסוף תשובתו: "דמצוה רבה לילך לסעודת מצוה, לדעתי לא נאמר אלא במקום שיש 

לחוש שאם הוא לא ילך לא יהיה שמה מנין, אבל באופן אחר לדעתי אין לך מצוה רבה מלישב בביתו ולעסוק בתורה"! 
20  ובישיבות מהלך הסיפור, על אותו חתן שגם בערב חתונתו למד כל העת תורה באולם הישיבה, עד אשר נאלץ ללכת אל 

חופתו, ואז השאיר פתק על הסטנדר שלו בזה הלשון: "הלכתי להתחתן, תיכף אשוב"!   
1 בירושלמי כתובות, פ"א ה"א (עפ"י כת"י ליידן, וכ"ה ברו"ר, ז, ח), ביחס לפס' "ויקח בעז עשרה אנשים מזקני העיר", נאמר 

כך: "אמר ר' פנחס: מיכן לבית הזה שהן ממנין זקינים בבתי משתיות שלהן". (וראה באורו של ר"ש מאמשטרדם, בנין בנין בנין בנין 
אריאלאריאלאריאלאריאל, מהד' מחודשת, ב"ב תשנ"ז, ח"א, רות, עמ' שעו). מכאן עולה, כי מנהג בעז ומשפחתו היה למעט במוזמנים 

ולהזמין בעיקר ת"ח. יש להניח, שמדיניות מחושבת זו הייתה מן הטעמים שנזכרו בפנים.  



מתוך זריזותו התמידית בקיום מצוות ומעשים טובים,2 כפי שאמרה גם נעמי (רות ג, יח): "כי לא ישקט האיש 
כי אם כלה הדבר היום"!3 ו"בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו" (מכות י, ע"ב), ומן השמים סייעו 
לבעז לסיים את העניין עוד באותו הבוקר.4 נמצא, כי לא היה לבעז זמן ואפשרות לארגן אירוע של ממש, 

ומשום כך הייתה חתונתו מצומצמת. 
 

תירוץ ג תירוץ ג תירוץ ג תירוץ ג – חתונה ראשונה לעומת חתונה שניה    חתונה ראשונה לעומת חתונה שניה    חתונה ראשונה לעומת חתונה שניה    חתונה ראשונה לעומת חתונה שניה   
הבדל שלישי משמעותי בין החתונות הוא עברם של הנישאים. בחתונת יעקב, החתן והכלה, הייתה זו חתונתם 
הראשונה. לעומת זאת, גם לבעז וגם לרות הייתה זו חתונה שניה: רות הייתה אלמנתו של מחלון, כמפורש 
במקרא (רות ד,י), ועפ"י המסורת, גם בעז כבר היה נשוי בעבר.5 חתונתם הוגדרה ע"י חכמינו (כתובות ז, 
ע"א): "אלמון שנשא אלמנה". אמור מעתה, אינה דומה חתונה ראשונה של גבר ואישה לחתונה שניה, וטבעי 
הדבר שזוגות רבים הנישאים בשנית, לא יחושו צורך באירוע רב משתתפים, משום שעם ניסיון החיים נוצר 

סולם עדיפויות חדש ביחס לדברים החשובים יותר.6    
 

תירוץ ד תירוץ ד תירוץ ד תירוץ ד – הפקת לקחים משמחות קודמות    הפקת לקחים משמחות קודמות    הפקת לקחים משמחות קודמות    הפקת לקחים משמחות קודמות   
עיון במקורות התלמודיים יש בו כדי להציע תירוץ נוסף לשאלה, מפני מה מיעט בעז במוזמנים. אחר 

שהתלמוד מביא  את קביעת רב - "ִאבצן זה בעז", הוא מוסיף ומספר (ב"ב צא, ע"א):  
 

 ... דאמר רבה בר רב הונא אמר רב: מאה ועשרים משתאות עשה בעז לבניו, שנאמר (שופ' יב, ט): 
'ויהי לו שלשים בנים ושלשים בנות שלח החוצה ושלשים בנות הביא לבניו מן החוץ, וישפט את 
ישראל שבע שנים', ובכל אחת ואחת עשה שני משתאות, אחד בבית אביו ואחד בבית חמיו, ובכולן לא 

זימן את מנוח, אמר: כודנא עקרה במאי פרעא לי.7 תאנא: וכולן מתו בחייו.  
 

לפי המסופר במקרא, היו לאבצן שלושים בנים ושלושים בנות, ורב מלמד כי אבצן זה בעז, וכי עשה לבניו 
ולבנותיו "שני משתאות", סעודת אירוסין וסעודת נישואין, אבל לא הזמין את מנוח אף לא לאחת מהן.8 הן 
מלשון רב "לא זימן את מנוח" והן מן התביעה שהייתה בשמים כלפי בעז ועונשו החמור, ניתן להסיק שבכל 
אותם משתאות הרבה בעז במוזמנים ובקרואים, ודווקא את מנוח לא הזמין! אפשר אפוא, שאחר שנענש בעז 
(אבצן) במות בניו ובנותיו בחייו, הפיק את הלקח והגיע אל המסקנה, שבשמחה הבאה שתהיה לא יזמין אף 

אחד, למעט מניין של אנשים ההכרחי לברכת חתנים, וכך ימנע אי נעימויות ופגיעות עקיפות באנשים!9  
 

תירוץ ה תירוץ ה תירוץ ה תירוץ ה – לבלבל את השטן    לבלבל את השטן    לבלבל את השטן    לבלבל את השטן   
                                                 

2 ואמנם, יש שכתב, כי מידי שנה ביום הלידה חוששים הצדיקים שמא ביום זה ימותו, הואיל ו"הקב"ה יושב וממלא שנותיהם 

של צדיקים מיום ליום ומחודש לחודש" (רה"ש יא ע"א). והואיל ועל פי המדרש נפטר בעז בלילה הראשון שאחרי חתונתו 
(ראה בהערה הבאה), מן הסתם היה זה גם יום לידתו, ואולי משום כך אמרה נעמי על היום שקדם ליום לידתו, "כי לא ישקט 

האיש כי אם כלה הדבר היום". ראה: רי"נ קורניצר, דרשות רבנו יוסף נחמיהדרשות רבנו יוסף נחמיהדרשות רבנו יוסף נחמיהדרשות רבנו יוסף נחמיה, ב"ב תשמ"ז, עמ' רעט. 
3 בזריזותו זו זכה בעז להקים את שושלת בית דוד, שהרי בלילה הראשון שאחרי הנישואין מת (ראה: רות זוטא, פ"ד, יג; ילק"ש 

רות, רמז תרח), ואילו היה דוחה את העניין ולו ביום אחד, לא היה זוכה לשאת את רות. אין פלא שבעז מהווה דוגמת מופת 
לחשיבות הזריזות במצוות ולניצול מקסימלי של כל רגע, ראה: אגרת שמואלאגרת שמואלאגרת שמואלאגרת שמואל, רות ד, יד (על "לא השבית לך גואל היום"); 
ר"ש גרינימן, חפץ חיים חפץ חיים חפץ חיים חפץ חיים עה"תעה"תעה"תעה"ת, וישב, עמ' עז, מעשי למלך. וראה גם: רח"א זייצ'יק, קול מבשרקול מבשרקול מבשרקול מבשר,,,, ב"ב תשמ"ב, 'האיחור 

והשהיה, העולמים שברגע', עמ' רי-ריד. 
4  ראה: רו"ר, ז ,ז (על "והנה הגואל עבר"); אגרת שמואלאגרת שמואלאגרת שמואלאגרת שמואל, רות ד, א.  

5  לפי המדרש מתה אשתו של בעז באותו יום שחזרו נעמי ורות לבית לחם, שלושה חודשים לפני חתונת בעז עם רות. ראה: 

ב"ב צא, ע"א; ירושלמי כתובות, פ"א, ה"א; רו"ר, ג, ו.  
6 עשיית הטפל לעיקר והעיקר לטפל בחתונה עצמה (היינו העדפת עניני האוכל, התזמורת וכיו"ב על עצם החופה והקידושין) 

שימשה בסיס לפירוש דברי שמואל (עירובין נד ע"א): "עלמא דאזלינן מיניה כהילולא דמי" (=העולם שאנו הולכים ממנו 
כמשתה חתונות דומה). לאמור, גם בעולם הזה מהפכים את סדר החשיבות, ועושים את עניני החומר והנאות הגוף לעיקר. 

ראה: ר"ש פילכנפלד, בית שמואל אחרוןבית שמואל אחרוןבית שמואל אחרוןבית שמואל אחרון, פיעטרקוב תרס"ה, פר' בהר, עמ' 103-102, בשם אחיו. 
7 תרגום: פרדה עקרה במה תפרע לי. הכוונה למנוח שלא היו בנים וממילא לא יהיו אצלו שמחות, וא"כ לא יוכל לפרוע לבעז 

על הזמנותיו. 
8 על הנהגתו זו של בעז, שהיה איש חסד, העלו הסברים שונים. ראה למשל: מהרש"אמהרש"אמהרש"אמהרש"א, חידושי אגדות, ב"ב שם; ר"א הכהן 

אתמרי, מדרש תלפיותמדרש תלפיותמדרש תלפיותמדרש תלפיות, אזמיר תצ"ו, ענף בעז; ר"י חיים מבגדד, בן בן בן בן יהוידעיהוידעיהוידעיהוידע, ב"ב שם. 
9 ויש שכתבו שדווקא לחתונת בעז ורות הוזמן מנוח, ועל דרך הצחות בארו, שלכך נתכוונה נעמי באומרה (רות ג, א): "הלא 

אבקש לך מנוחמנוחמנוחמנוח אשר ייטב לך"! ראה: רמ"נ הכהן, ברכת טובברכת טובברכת טובברכת טוב, ונציה תע"א, רות, דף ג, ע"א, ד"ה בתי; ר"י מבריסק דליטא, 
שארית יעקבשארית יעקבשארית יעקבשארית יעקב, אלטונא תפ"ז, דף נו, ע"ד-נז, ע"א. 



לסיום נציע עוד תירוץ אפשרי, על דרך הקבלה. רבים תמהו על האופן שבו ניסתה נעמי לעורר את בעז לדאוג 
לבעיית אלמנותה של רות. לפי המסופר (רות ג, ב-ד), שלחה נעמי את רות אל בעז, בהיותו בגורן בלילה, 
כשהיא מבושמת ומקושטת במלבושים נאים. לכאורה תמוה, מפני מה פעלה נעמי באופן שכזה הנראה כפיתוי 

לדבר עבירה, ולא דברה עם בעז בעצמה או ע"י שליחים על מצבה של רות?  
כמה מרבותינו האחרונים בארו,10 שבכוונה תחילה נהגה כך נעמי, לפי שידעה שזו הדרך היחידה להבטיח 
שהשטן לא יחבל בזיווג זה. ביתר ביאור: השטן מתיירא מבית דוד במיוחד, לפי שממנו עתיד לצאת המשיח 
אשר יביא עליו את הקץ.11 משום כך, על כל הזיווגים החשובים לאורך שושלת בית דוד היה צורך לכסות 
ולהגן במעטפת של עֵברה לכאורה, כדי לפייס את השטן שלא ימנע אותם ולא יעכבם. כך היה אצל יעקב, 

שנשא שתי אחיות, כך היה אצל יהודה במעשה תמר, וכך היה אצל בעז, צאצא יהודה, בנישואיו עם רות.  
עניין זה שייך לתורת הנסתר והסוד. מכל מקום, ברוח הבנה זו ניתן להציע כי בכוונה תחילה ערך בעז חתונה 
צנועה ומצומצמת ביותר, כדי שלא למשוך תשומת לב ולא לעורר את קטרוג השטן, המצוי במקום שמחה 
יתירה ובמקום שמרובים בו האנשים.12 כך למשל, כשנתיים ימים אחר לידת יצחק מסופר (בר' כא, ח): "ויעש 
אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק", וחכמינו לימדונו (סנהדרין פט, ע"ב), כי באותה שעה קטרג 
השטן, ובדבריו הביא לניסיון העקידה. מכאן שבאירוע רב מוזמנים ובסעודה גדולה קיימת האפשרות שהשטן 

יקטרג,13 ואפשר שמכך רצה בעז להימלט - במיוחד הוא, ששייך לשושלת גאולת ישראל.  
 *

נחתום בדברים הבאים: ישנה חתונה נוספת הנזכרת בתורה, היא החתונה המיוחדת ביותר שבה - חתונת 
הקב"ה עם כנסת ישראל במעמד הר סיני. כך שנינו במסכת תענית (פ"ד, מ"ח): "וביום חתונתו (שיה"ש ג, יא) 
– זו מתן תורה".14 ל'חתונה' זו זומנו כל ישראל כולם ללא יוצא מן הכלל!15 - לא רק החיים נכחו במעמד הר 
סיני, אלא אף "דורות הבאים וגרים העתידים להתגייר" (שבועות לט, ע"א) היו שם באותה שעה, 
בנשמותיהם,16 ככתוב (דב' כט, יג-יד): "ולא אתכם לבדכם אנכי ֹכרת את הברית הזאת ואת האלה הזאת. כי 

את אשר ישנו פה עמנו ֹעמד היום לפני ה' א-להינו ואת אשר איננו פה עמנו היום". 
בעלי המחשבה והחסידות לימדונו,17 כי בכל זמן שזכו בו ישראל להארה גדולה משמים, בשוב הזמן ההוא 
מידי שנה בשנה, מתעוררת הארה זו וסגולות אותו הזמן מתחדשות. כך למשל, בחג השבועות שהוא יום מתן 
תורה, מקבל כל אחד ואחד מישראל את חלקו בתורה בשנה הקרובה, את הכוחות שיהיו לו בלימודה ואת 

אשר עתיד הוא להבין ולחדש בה.18 
נקווה אפוא ברוח האמור, כי כשם שנתעוררה אהבת המקום עלינו ונתגלתה בחתונתו עמנו בהר סיני, בנוכחות 

                                                 

10 ראה למשל: ר"ש די אוזידא, אגרת שמואלאגרת שמואלאגרת שמואלאגרת שמואל, רות ג, ג-ד; ר"י צרפתי, יד יוסףיד יוסףיד יוסףיד יוסף, אמשטרדם ת"ס, פר' בהר בחוקותי, דרוש שני, 

דף רכב ע"ד; חפץ חיים חפץ חיים חפץ חיים חפץ חיים עה"תעה"תעה"תעה"ת, וישב, עמ' עז. 
11 לעתיד לבוא מלמדים חכמינו: "ויבולע מלאך המוות וכל מלאכי משחית מן העולם, שנאמר (ישע' כה, ח): בלע המות לנצח 

ומחה ה' א-להים דמעה מעל כל פנים". ראה: מדרש אלפא ביתות, מהד' ירושלים תשנ"ט, מסכתא שטן, עמ' קמז-קמח. 
וראה גם: תוס', רה"ש טז ע"ב, ד"ה כדי, משם הערוך, על ערבוב השטן בשופר. 

12 כך כתב ר"י תאומים, פרי מגדיםפרי מגדיםפרי מגדיםפרי מגדים, או"ח, סי' תקס, אשל אברהם, ס"ק יא: "והשטן מקטרג בשמחה יתירה באכילה ושתיה 

עושה רושם ח"ו ע"כ ימעט מה דאפשר". וראה גם: רא"י שפרלינג, טעמי המנהגיםטעמי המנהגיםטעמי המנהגיםטעמי המנהגים, ירושלים תשי"ז, עניני אישות, עמ' תיג, 
אות תתקפא, על 'מי שבירך' שעושין למסובין, ועל צדקה שנודרים ונודבים, כדי להינצל מקטרוג השטן. 

13  וראה גם ב"ר, לח, ז: "בכל מקום שאתה מוצא אכילה ושתיה, השטן מקטרג". 

14  ועל יסוד זה כתב רשב"ץ (תלמיד מהר"ם מרוטנבורג) בספרו תשב"ץתשב"ץתשב"ץתשב"ץ, סי' תסה: "נקוט האי כללא בידך, כל המנהגים של 

חתן ושל כלה אנו למדים ממתן תורה, שה' היה מראה עצמו כחתן נגד כלה שהם ישראל". 
15  מעניין לציין כי לפי הספרות הקבלית, באים בכל חתונה נשמות ההורים שנפטרו, ראה: זוהר ח"ג, פנחס, ריט, ע"ב-רכ, ע"א.  

ויש שבאים עד שלושה דורות, ויש שבאים עוד יותר, ראה: רי"צ שניאורסון מליובאוויטש, ספר המאמרים תרפ"טספר המאמרים תרפ"טספר המאמרים תרפ"טספר המאמרים תרפ"ט,  
ברוקלין תש"ן, מאמר לכה דודי, עמ' 80. אפשר שיסוד הדבר הוא בחתונת הקב"ה ועם ישראל שנכחו בה נשמות, והיא 

מהווה בניין אב לכל החתונות (ראה ההערה לעיל). 
16  תנחומא יתרו, יא; תנחומא נצבים, ג; תנחומא בובר, נצבים, ח; שמות  רבה, כח, ו, ועוד. 

17 למשל: רמח"ל, דרך הדרך הדרך הדרך ה', ח"ד, סוף פ"ז; רמ"נ מטשארנאביל, מאור מאור מאור מאור עיניםעיניםעיניםעינים, מהד' מחודשת, ב"ב תשנ"ח, ח"א, יתרו, עמ'  

קעד; רל"י מברדיטשוב, קדושת לויקדושת לויקדושת לויקדושת לוי, מהד' ברוקלין תשנ"ו, ח"א, שבועות, עמ' שכו-שכח. 
18  ראה למשל: ריא"ל אלתר מגור, שפת אמתשפת אמתשפת אמתשפת אמת (עה"ת), ח"ד, שבועות, תרמ"ג, עמ' 35; שם תרס"א, עמ' 50. חשיבות גדולה יש 

אפוא לחג השבועות בכל הנוגע לתורתו של כל אחד, ועל כך בהרחבה, ראה: קונטרס קונטרס קונטרס קונטרס בעניני חג השבועותבעניני חג השבועותבעניני חג השבועותבעניני חג השבועות, ירושלים 
תשנ"ט, עמ' קמו-קנג. 

 
 



האומה כולה, כן ישוב ה' בזמן הזה וישיש עלינו כמשוש חתן על כלה, יקבץ גלויותינו, יחיה מתינו, ויחדש 
כקדם את אהבתו הראשונה!  

 
ד"ר בעז שפיגל 
המחלקה לתלמוד 


