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ּבֹוַנִיְך ֵמָר+חֹוק ָיֹבאּו

ָּכל   ֲעַליכּו  ן  עּתַ ַדּ ֲעַלן.  ַריכּו  ְוַהּדְ ִמׁשָנה,  ִסדֵרי  ְוִׁשָּתא  ַהַּתלמּוד  ַמֶסכתת  ָּכל   ֲעַליכּו   ַהּדַרן 
יכּו ָּכל  ַמֶסכתת ַהַּתלמּוד  י ִמּנַ יכּו ֲעַלן. ָלא ִנתְנֵשׁ ַמֶסכתת ַהַּתלמּוד ְוִׁשָּתא ִסדֵרי ִמׁשָנה, ודעּתַ

ָאֵתי:  ]ג"פ[ ָעְלָמא ּדְ ָעְלָמא ָהֵדין, ְוָלא ּבְ ן, ָלא ּבְ ְוִׁשָּתא ִסדֵרי ִמׁשָנה, ְוָלא ִתתְנׁשּו ִמַנּ

עוָֹלם ַהֶזּה, ּותֶהא  נּוֵתנּו ָבּ ֶהא ּתוָֹרָתך ֻאּמָ ּתְ ָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבוֵֹתינּו, ֶשׁ ְיִהי ָרצוֹן ִמּלְ
א ָמִרי  א. ַאָבּ ָפּ ר ַפּ א. ַאַחאי ּבַ ָפּ ר ַפּ א. ַנחָמן ּבַ ָפּ ר ַפּ א. ַרֵמי ּבַ ָפּ ר ּפַ א. ֲחִניָנא ּבַ נּו ָלעוָֹלם ַהָבּ ִעָמּ

א: ָפּ ר ּפַ רּו ּבַ א. ָדּ ָפּ ר ַפּ א ּבַ א. ִאּדָ ָפּ ר ַפּ א. סּורָחב ּבַ ָפּ ר ּפַ א. ָרִכיׁש ּבַ ָפּ ר ַפּ א. ַרפָרם ּבַ ָפּ ר ַפּ ּבַ

ית ִישָֹרֵאל. ְוִנהֶיה ֲאַנחנּו  ָך ָכל ּבֵ ִפינּו, ּובִפיִפּיוֹת ַעּמְ בֵרי תוָֹרְתָך ּבְ ַהֲעֵרב ָנא ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶאת ּדִ
ֵמאוְֹיַבי  ִלׁשָמּה:  תוָֹרְתָך  ְולוְֹמֵדי  ֶמָך,  ְשׁ יוְֹדֵעי  ִישָׂרֵאל,  ית  ֵבּ ָכל  ָך  ַעְמּ ְוֶצֱאָצֵאי  ְוֶצֱאָצֵאינּו 
יָך, ְלַמַען ֹלא ֵאבוֹׁש: ְלעוָֹלם ֹלא  ֻחּקֶ י ָתִמים ּבְ י ְלעוָֹלם ִהיא ִלי: ְיִהי ִלִבּ ֵמִני ִמצוֶֹתיָך, ּכִ ַחְכּ ּתְ

יָך: ָאֵמן ָאֵמן ָאֵמן, ֶסָלה, ָוֶעד: ֵדִני ֻחּקֶ ה ְיָי, ַלּמְ רּוך ַאָתּ יָתִני: ָבּ י ָבם ִחּיִ ּקּוֶדיָך, ּכִ ח ִפּ ֶאׁשּכַ

דָרׁש,  ַהִמּ ֵבית  ֵבי  ִמּיוְֹשׁ ֶחלֵקנּו  ֹמָתּ  ַשּ ֶשׁ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ְלָפֶניָך  ֲאַנחנּו  מוִֹדים 
יִמים ְלִדבֵרי  נּו ַמׁשּכִ יִמים. ָאֽ יִמים, ְוֵהם ַמׁשּכִ נּו ַמׁשּכִ ָאֽ ֵבי ְקָרנוֹת. ֶשׁ ְוֹלא ַשֹמּתָ ֶחלֵקנּו ִמּיוְֹשׁ
ִלים  ּומַקּבְ ֲעֵמִלים  נּו  ָאֽ ֲעֵמִלים.  ְוֵהם  ֲעֵמִלים,  נּו  ָאֽ ֵטִלים.  ְבּ ִלדָבִרים  יִמים  ַמׁשּכִ ְוֵהם  תוָֹרה, 
א,  י ָהעוָֹלם ַהָבּ נּו ָרִצים ְלַחֵיּ נּו ָרִצים, ְוֵהם ָרִצים. ָאֽ ִלים ָשָֹכר. ָאֽ ָשָֹכר, ְוֵהם ֲעֵמִלים ְוֵאיָנם ְמַקּבְ
ך. ְוִיבְטחּו ְבָך  י ָדִמים ּוִמרָמה, ֹלא ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם. ַוֲאִני ֶאבַטח ָבּ ַחת. ַאנֵשׁ ְוֵהם ָרִצים ִלבֵאר ַשׁ
ם ֱאֹלָהיו. ַוֲאַנחנּו ֵנֵלך  ׁשֵ ים, ֵיְלכּו ִאיׁש ְבּ ל ָהַעִמּ י ָכּ יָך ְיָי: ּכִ י ֹלא ָעַזבּתָ דוְֹרֶשׁ ֶמָך, ִכּ יוְֹדֵעי ְשׁ

ם ְיָי ֱאֹלֵהינּו, ְלעוָֹלם ָוֶעד:  ֵשׁ ְבּ

ְלַהתִחיל  עְזֵרִני  ּתַ ן  ּכֵ פלונית,  ֶכת  ַמּסֶ ם  ְלַסֵיּ ִני  ֲעַזרַתּ ֶשׁ ם  ֵשׁ ְכּ ֱאֹלַהי,  ְיָי  ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצוֹן  ְיִהי 
ִלׁשמוֹר  ד,  ּולַלַמּ ִללמוֹד  ָמם,  ּולַסּיְ ֲאֵחִרים  יעב"ץ[  כצ"ל.  ים,  ]ְקדוֹׁשִ ּוסָפִרים  כּתוֹת  ַמּסֶ
ְוָהַאּמּוָרִאים  ִאים  ָנּ ַהַתּ ל  ּכָ ּוזכּות  ַאֲהָבה.  ּבְ ּתוָֹרְתָך  ַתלמּוד  בֵרי  ּדִ ל  ּכָ ֶאת  ם  ּולַקֵיּ ְוַלֲעשֹוֹת, 
י ַזרִעי ְוֶזַרע ַזרִעי ַעד  י ּוִמִפּ א ָתמּוׁש ַהּתוָֹרה, ִמִפּ ֹלּ ְוַתלִמיֵדי ַהֲחָכִמים, ַיֲעמוֹד ִלי ּולַזרִעי, ֶשׁ
ׁשמוֹר ָעֶליָך. ַוֲהִקיצוָֹת ִהיא ְתִשֹיֶחָך:  ָך, ִתּ כְבּ ָשׁ ֽ נֶחה אוָֹתך. ּבְ כָך, ּתַ ִהתַהֶלּ י, ּבְ ים ּבִ עוָֹלם. ְוִיתַקֵיּ
ר ְוָכבוֹד: ְיָֽי,  שֹמֹאָלּה, עוֶֹשׁ יִמיָנּה. ִבּ ים: אוֶֹרך ָיִמים, ִבּ נוֹת ַחִיּ י ִבי, ִירּבּו ָיֶמיָך, ְויוִֹסיפּו ְלָך, ְשׁ ּכִ

לוֹם: ן. ְיָי ְיָבֵרך ֶאת ַעּמוֹ ַבּשָׁ עוֹז ְלַעּמוֹ ִיּתֵ

כשיש עשרה, אומרים רבי חנניא וקדיש דרבנן
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  פתיחה דברי

  

בקהילות ישראל נהגו מקדמת דנא לקרוא מגילת רות בשבועות, ובקהילותינו נהגו לקוראה 

שמו"ת קודם תפילת מנחה, ונהגו שפסוק אחרון קוראים יחדיו ושונים אותו, הגדול שבציבור 

  מתרגמו, ושונים הציבור שוב את הפסוק, ואח"כ אומרים רבי חנניא וקדיש דרבנן.

סי' ת"צ כתב הטעם בזה, דאיתא בילקוט רות רמז תתקצ"ו מה ענין רות אצל עצרת  מג"אה

  שנקראת בזמן מתן תורה ללמדך שלא נתנה תורה אלא ע"י יסורין ועוני.

בשערי תשובה סי' תצ"ח כתב הטעם, לפי שדוד המלך ע"ה מת בעצרת והקב"ה ממלא שנותיהם 

  ה ליֵחס דוד.של צדיקים ובודאי בעצרת נולד ומגילת רות נכתב

טעם נוסף בזה, וז"ל: ונהגו לקרות מגילת רות בחג  הביאמהרי"ץ בהקדמתו לשלש מגילות 

השבועות, להיותה סיפור תולדות כסאות למשפט כסאות לבית דוד, לנטוע בנפשותינו מדת 

הבטחון, ושנאמין כי כאשר הבורא ית' שמר הבטחתו לישראל אשר הבטיחם על יד משה נביאו 

ת העם ממצרים תעבדון את האלוהים, ומן השמים השמיעם קולו ונתן להם תורה בהוציאך א

וחקים צדיקים, ככה ישמור הבטחתו שנית ויצא חטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה ונחה עליו 

  רוח ה' רוח חכמה ובינה וכו' עכ"ל.

רגום זכינו ועלה בידינו להוציא לאור עולם מגילת רות מהודרת בהוצאה מפוארת במקרא ות

בתוספת תרגום בלה"ק וחיבור אשר בשם 'יונה יין ישן בקנקן חדש, לפי נוסחתינו המדוייקת, 

שליט"א הכולל בתוכו הערות ביאורים  אלחנן ג'יבלידדהבא' יקרא מאת המחבר הרה"ג 

וחידושים נפלאים על סדר התרגום דבר דבור על אופניו בידיעות נכבדות מש"ס ומדרשים, 

המ"ח שליט"א שזיכנו בחיבוריו הנפלאים ועוד היד נטויה, יה"ר שיזכה אפריון נמטייה להר

  ללמוד וללמד ולהפיץ אור תורתו ברבים.

הוצאה חדשה זו נערכה ונשלמה לרגל סיום הש"ס שנלמדה ע"י בני החבורה דקהילת חניכי 

שם חלקנו קרית הרצוג, עלינו להודות ולהלל קמי קוב"ה על ש 'נתיבות שלום'הישיבות 

כנו לסיים הש"ס בחבורה, ועוד זאת לפרסם בערב חג מתן תורתינו חלק יזהמ"ד ומיושבי בי

נוסף בתוה"ק, ובהזדמנות זו יש לנו להודות לבורא כל עולמים על שבימים אלו ממש זוכים אנו 

לשוב להסתופף בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, יתן ה' שנזכה לקבל חלקינו בתורת ה' מתוך 

  להכיר במעלת בית המדרש ולשמור על קדושתו כראוי. לימוד בדיבוק חברים, ונדע

  המו"ל

 ערב חג מתן תורה ה'תש"פ

   



 



  מבוא

  

תרגום של נביאים, יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי, ' (מגילה ג.)איתא בגמ' 

ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה, יצתה בת קול 

ובים, ואמרה מי הוא זה שגילה סתריי לבני אדם, ועוד ביקש לתרגם תרגום של כת

אין המכוון בכאן על סתרי סודות היעב"ץ שם ' תבוכ, יצתה בת קול ואמרה לו דייך'

ורזי עליונים כי לא מצינו שגילה יב"ע בתרגום שום סוד נעלם וגנוז בחכמת האמת, 

שהתרגום מגלה פירוש מקראות  (בגמ')שמפרש רב יוסף  אלא הכוונה בכאן כמו

ה , על דרך התורה מכסה ואת(אפי' שזה לא סודות) סתומים, והיתה על זה הקפידא

  .לה'מג

אי אתה רשאי לכתבם,  הפל שדברים שבע (גיטין ס:)ובבן יהוידע כתב דמבואר בגמ' 

ועל ידי תרגומו נהפכו  ל פהומה שתרגם יונתן בן עוזיאל היו דברים שנמסרו בע

  .על זה מן השמיםלתורה שבכתב ולכן היתה קפידא 

הכתובים ל ע ומבואר בגמ' שלא תרגם יונתן את הכתובים, והתרגום שנמצא בידינו

, 'כדמתרגם רב יוסף'ומה שכתוב בגמ'  )וראשונים שם (תוס' מגילה כא:נעשה ע"י התנאים 

אין הכוונה שהוא עשה את התרגום אלא שהיה בקי בתרגום ש (ב"ק ג:)פירש התוס' 

  שעשו התנאים.

מים כמו שאמרו בגמ' בכמה מקומות ובתרגום נתגלו הרבה סתרים ומקראות סתו

, וביחוד בחמש מגילות פירשו קרא לא הוה ידעינן מאי קאמר' אידהאלמלי תרגומא '

אמנם דברי ים המבארים באופן חדש את הפסוקים, התנאים בתרגום הרבה פירוש

יד  התרגום על הנ"ך בכלל, ועל חמש מגילות בפרט נשארו בגדר 'סתרי לבני אדם' ואין

מילים שאינם יש ם גוכל אדם ממשמשת בהם, כי לשון הארמית אינה שגורה בפי כל 

  מוכרות אפי' לת"ח שבקיאים בלשון התלמוד. 

תרגמו כמה ספרים את הארמית ללשון הקודש כמו יין התרגום  לימוד וכדי להקל על

הטוב, מאורות המגילה ועוד, ומעתה נעשו סתריו גלויים לכל אדם כדי ללמוד בו 

עשה תוך נ נושלפני 'לשון הקודשבהתרגום ' , אףולדלות מתוכו פנינים יקרות

, נעזרתי הרבה השתדלות לדייק בכל מילה שבתרגום וגם להצמד לתוכן הדברים

(חי בספר 'גאולת הגר' לר' אליקים רוטנברג זצ"ל דור עשירי למהר"ם מרוטנבורג, 



שכתב פירוש על תרגום חמשת המגילות, ופירש את  בתקופת השל"ה וקיבל הסכמה ממנו)

     המילים הקשות. 

רו כבר בגמרות ובמדרשים, אמנם בתרגום ביאר הרבה עניינים במגילת רות נתבא

כמה פעמים באופן אחר ומחודש וגם הוסיף הוספות נכבדות, על כן נתתי אל ליבי 

לזכות  העלות על הכתב את החידושים שבדבריו,למצוא פנאי ולעסוק בדבריו כדי ל

  את עצמי ואת הרבים. 

, אמרתי להציב בזה מצבת זכרון לאימי ע"ה ולקרוא ועתה כשבאתי ב"ה אל המוגמר

 זהבעל שמה, כדי לזכור את מעשיה הנעימים הנחמדים מ יונה דדהבאאת הפירוש 

נו, וגם רמוז בזה השם אבי מורי יומפז ולהכרת הטוב על מסירות נפשה בחינוכ

יט אל ב' פכ"א (ואף שמי רמוז כי אלחנן זה דוד, עיין רש"י שמו בגימטריא דוד, זהבשליט"א כי 

  .ובתרגום שם)

כי הקפיד על ברכת  יונה דדהבאאיתא שרבה בר בר חנה זכה למצוא  (ברכות נג:)ובגמ' 

לעילוי נשמתה כי  יונה דדהבאהמזון עיי"ש, כן ראוי שתזכה אימי ע"ה לזכות ל

לפלא בעיני כל רואיה, ויתקיים בה ויהי הקפידה מאוד באחרית ימיה בברכת המזון 

, וכתב התרגום 'ישלם לרות 'ישלם ה' פעלך ותהי משכורתך שלימה' עזמה שאמר בו

  ה' פעלך' בעולם הזה, 'ותהי משכורתך שלימה' לעולם הבא.

על כל חסדיו עימי מנעורי עד  אברך את ה' אשר יעצני לקרבה אל המלאכה, ואודה

עם  עד הנה עזרונו רחמיך, כן תעזרנו ללמוד וללמד לשמור ולעשות, ואזכההיום הזה, 

  רעיתי לגדל את ילדינו לעבודתו יתברך בשמחה וביראה.

התודה והברכה למו"ח הרה"ג אליעזר הכהן שליט"א אשר עבר על הקונטרס והעיר 

, לראות נחת דקדושה מכל צאצאיהם שיחיו הערותיו הנפלאות, יזכה הוא וביתו את

  .בבריאות ובשמחה כל הימים

  

  מהדורה מתוקנת, ערב חג מתן תורה ה'תש"פ



אא רות 

‡LÈאא CÏiÂ ı¯‡a ·Ú¯ È‰ÈÂ ÌÈËÙM‰ ËÙL ÈÓÈa È‰ÈÂ©«§¦À¦¥Æ§´Ÿ©«Ÿ§¦½©§¦¬¨−̈¨¨®¤©¥̧¤¦¹
È�Le BzL‡Â ‡e‰ ·‡BÓ È„Na ¯e‚Ï ‰„e‰È ÌÁÏ ˙ÈaÓ¦¥¯¤´¤§À̈¨Æ¦§¥´½̈¬§¦§−§¥¬

:ÂÈ�· א א

עNרzי cיNראל. aארעא wzיף, כפן והוה נגידiא. נגיד aיBמי והוה, ¨¨«©£¨§¥§¦§¦©¨©£¨§©©¦§©¨§¦¨¥£©¥

עד עלמא cאתaרי יBמא מן aעלמא, למהוי Lמiא מן eזרbאת wzיפין ©¨§¨¦§¦§¨¦«¨§¨§¥¦§¨©§¦©§¦¦¦©¦©כפנין

kפן אדם. aיBמי קדמאי, kפן ארעא. cירי aהBן לאBכחא מLיחא, מלkא ©§¨¨¥§©©©§¨©¥§¨§¨¨§¨¦§¨©¥¥§cייתי

kפן יצחק. aיBמי רביעאי, kפן אברהם. aיBמי zליתאי, kפן .Cלמ aיBמי ©§¨¦¥§©¦§©§¨¨©¥§©¦§©§¤¤¥§¨¦zנין,

בימיצ"בא. רעב  שהיה התפרש  היכן

ובמדרשים  רבה אדם , (בראשית

פכ "ח ) שמואל  מדרש  ופס"ד , איתא פכ "ה

האדמה  'ארורה דכתיב לרעב שהמקור

המיוחס לחיים ' 'אורח  ובפירוש בעבורך',

האדמה  היתה שבתחילה כתב למהרי "ץ 

שמנים ופירות ככליות חיטים  ומוציאה שמינה

חסרון  יש ובזה נתקלקלה, ואח"כ וטובים 

רעב. שהוא וניכר  גדול

מבניהנה ב. היה הראשון היו, למך שני 

כתיב ועליו קין של (בראשית בניו

יט) כדכתיב פ"ד שת של בניו מבני  היה והשני נשים ', שתי  למך לו כה)'ויקח  פ"ה 'ויחי(בראשית

של  בזמנו ולא זה רעב היה השני למך ובזמן נח , של אביו היה והוא למך', את ויולד וגו' מתושלח 

במדרשות כי  והראיה הראשון, ועוד)למך פכ "ה רבה למך (בראשית בימי  היה השני  שהרעב הוכיחו

שנולד  שעד כלומר ה', אררה אשר האדמה מן ידינו ומעצבון ממעשינו ינחמנו 'זה נח אצל מדכתיב 

נח. אבי  למך בימי היה שהרעב לפי"ז נמצא רעב, היה נח

ברש "י והנה  אמנם  למך, בימי היו הרעב  דשני  איתא ובמדרשות בתרגום  יד)כאן פי "ד  (יחזקאל

נמלטו  אלו אנשים  ששלושה פירש נפשם ' ינצלו בצדקתם  המה ואיוב דניאל 'נח עה"פ 

אררה  אשר האדמה מן שנא' מנין 'מרעב  וז"ל ומחרב, מרעב  רעה מחיה נמלט נח  צרות, משלוש 

ותמצא לעולם , שירדו רעבון עשרה שחושב  במקום  רבה בבראשית ולמד צא היה נח שבימיה',

שם ראייתו דממקום  פלא הוא ולכאו' ע"כ, ה', אררה אשר  האדמה מן ראיה ומביא מהם  אחד

מבואר בקרא דהרי  טובא, קשה וגם  נח, בימי  ולא למך בימי  הרעב  שהיה כתיב שם  כי שוברו

היה. נח  שבימי  רש "י  כתב  ואיך הרעב, היה למך אביו בימי ורק הרעב  הפסיק  נח  שכשנולד

אין ונראה  וכו', ויעקב ויצחק אברהם  בימי  רעבון שני  שהיו במדרש  שאמרו מה דהנה לבאר 

שבזכותם  לומר אלא הרעב  היה שבימיהם  לומר  בזמנםנפסקכוונתם  זאת תלו ולכן הרעב,

וכו' שאול את שהספיד ע "י  בזכותו והפסיק  שנים  ג' היה דוד שבזמן שהרעב  שמצינו וכמו דוקא,

עח:) יבמות באלישע(עיין וכן הרעב, הפסיק גשמים  שירדו רחמים  שביקש אליהו בזכות וכן ,

דדהבא  יונה

ויהי(א)א השופטים שפוט בימי ויהי 

רעבון עשרה ישראל, בארץ  כבד  רעב

בעולם  להיות  השמים  מן נגזרו  כבדים

מלך  שיבוא עד  העולם שנברא  היום  מן

רעב  הארץ , גרי  בהם לייסר  המשיח

אדם  בימי בימי`ראשון שני  רעב  ,

רעב aלמך  אברהם, בימי שלישי רעב  ,

בימי חמישי רעב יצחק , בימי  רביעי 

הקודש  בלשון תרגום



א רות  ב

cמן צcיקא, אבצן cמתקרי Baעז aיBמי Lתיתאי, kפן יעקב. aיBמי ¦§¨¦©¨¦¦§¦§©¥§«©¦§©§Ÿ£©¥§©¦£חמיLאי,

aיBמי zמינאי, kפן cיNראל. מלkא cוד aיBמי Lביעאי, kפן יהeדה. לחם ¥§©¦§©§¥¨¦§¨©¦¨¥§©¦§©§¨§¤¤¥aית

למהוי, עתיד עNיראי kפן BLaמרBן. אליLע aיBמי Lzיעאי, kפן נבiא. eהiאל¥¦¨§¦¨§©§¦©§¥¡¦¨§§§©£¦©£¦§¦¥»

נבeאה tתגם למLמע אלהין מiא, למzLי צהeתא ולא לחמא למיכל כפן ¨§¨¦©¦§¥¨¡¨©¥¦§¨¨¨§¨©©¥§©§̈לא

רaא, bברא נפק cיNראל, aארעא wzיף הדין kפנא הוה וכד יי. קדם ¨©¨ª©§«¥¨¦§¨©§¦©¥¨¨©¨£©§¨§¨¢¦מן

מBאב aחקלי לדeר, ואזל יהeדה. לחם aית aנBהי:מן eתרין ,dתיzוא הeא ¦¥¤¤§¨©£©¨§©¥¨−§¦§¥¥§¦

|ב  ÂÈ�·ŒÈ�L ÌLÂ ÈÓÚ� BzL‡ ÌLÂ CÏÓÈÏ‡ LÈ‡‰ ÌLÂ§¥´¨¦´¡«¦¤¿¤§¥Á¦§¸¨«¢¦¹§¥¬§¥«¨¨´
ŒÈ„N e‡·iÂ ‰„e‰È ÌÁÏ ˙ÈaÓ ÌÈ˙¯Ù‡ ÔBÈÏÎÂ ÔBÏÁÓ©§³§¦§Æ¤§¨¦½¦¥¬¤−¤§¨®©¨¬Ÿ§¥

:ÌLŒeÈ‰iÂ ·‡BÓ ב

zרין וBLם נעמי. dתיzא וBLם .Cאלימל bברא וBLם −̈©¦«§¨«§ª¨¡¦¤¤§¦§¥¨¢¦§§¥

יהeדה לחם, aית מן רaנין. אפרתין וכליBן, מחלBן חקלaנBהי עד Bואת §¦©§¦¤¨¦©¨¦¦¥¤¤§¨−©£©£©

שומרון' בשער בשקל סאה 'מחר שהתנבא

א) פ"ז ב ' בתרגום(מלכים איתא בבועז וכן ,

ו') פסוק להם(לקמן לתת עמו את ה' 'שפקד

ובתפילתו  השופט אבצן של זכותו בגלל לחם 

איתא ועוד ה', לפני  ז)שהתפלל ג 'ויברך (בפרק

את  והסיר תפילתו את שקיבל ה' שם  את בועז

לקמן וכן מא"י ', כא)הרעב  ד 'ובגלל (פרק

ישראל', מארץ הרעב  סר בועז של תפילתו

מטעם הוא ימיהם  על הרעב  שנקרא דמה נמצא

רש "י כתב שפיר  א"כ ידיהם , על הרעב שסר 

למך, בימי  ולא נח  בימי  הרעב  שהיה ביחזקאל

'זה דנפסקפירוש שכתוב  כמו בזכותו נח בימי 

ודאי אבל ידינו', ומעצבון ממעשינו ינחמנו

שנתבאר. כמו כלל רעב בימיו היה שלא

דדהבא  יונה

שנקרא  בועז  בימי  שישי  רעב יעקב ,

רעב  יהודה, לחם מבית הצדיק  אבצן

רעב  ישראל, מלך דוד בימי שביעי 

תשיעי רעב הנביא, אליהו  בימי שמיני 

עשירי רעב  בשומרון, אלישע  בימי

ולא  לחם  לאכול רעב לא  להיות , עתיד 

דבר לשמוע אם כי מים לשתות צמא

הזה  הרעב  וכשהיה ה ', מלפני  נבואה

מבית  גדול  איש  יצא  ישראל בארץ כבד

הוא  מואב בשדי  לגור  והלך  יהודה  לחם

בניו . ושני  האיש (ב )ואשתו ושם

בניו שני ושם נעמי אשתו  ושם אלימלך 

מואב  שדה  עד ויבואו  יהודה לחם  מבית גדולים אפרתים וכליון  מחלון 

הקודש  בלשון תרגום



ג א רות 

Bוהו רBפילין:מBאב, MzÂ‡¯גתnן ÈÓÚ� LÈ‡ CÏÓÈÏ‡ ˙ÓiÂ ¨©£©¨¦¦©¨¬¨¡¦¤−¤¦´¨«¢¦®©¦¨¥¬
:‰È�· È�Le ‡È‰ ג

cנעמי dעלa ,Cאלימל ארמלא,eמית היא ואzLארת ¦−§¥¬¨¤«¨¦¡¦¤¤©©§¨¢¦−§¦§©©¦©§¨

יתמין: aנהא ‰‡Á˙ד eתרין ÌL ˙Bi·‡Ó ÌÈL� Ì‰Ï e‡NiÂ ¥§©¨©¦©¦§´¨¤À¨¦Æ«Ÿ£¦½¥³¨«©©Æ
:ÌÈ�L ¯NÚk ÌL e·LiÂ ˙e¯ ˙È�M‰ ÌLÂ ‰t¯Úד

על eועבר ¨§½̈§¥¬©¥¦−®©¥¬§−̈§¤¬¤¨¦«©£©©

ערtה. חדא, BLם מBאב. aנת מן נeכראין, נLין להBן eנסיבe cיי, מימרא ¨¨¨£¨¨§¦¦¨¦§§¦̈«b§¥©¥§¨©Ÿזירת

cמBאב מלkא עגלBן aת רeת, zנייתא Lנין:וBLם עNר kזמן תnן, eויתיב §¦¥¨©¤©¨§¨−¦¦©¨¦©£©§¦

מואבהנהג. בשדי  'לגור  הפסוק מלשון

מבואר בניו', ושני ואשתו הוא

אח"כ  רק להשתקע, ולא שם  לגור רק  דהלכו

שכתב כמו צבא שרי  ונעשו שם  נשתקעו

התרגום .

בגמ'והנה  צא:)איתא חד (ב "ב  ושמואל, רב

נקרא  ולמה שמם , וכליון מחלון אמר

הימים) מן (בדברי שנתייאשו יואש שמם 

מן  שנתייאשו דמה פירש  ובמהרש "א הגאולה,

כשנתיישבו  אביהם  שמת אחר  היה הגאולה

דעוד  לבאר אפשר  צבא שרי שנעשו התרגום  דברי לפי אמנם  נכריות, נשים  ונשאו מואב  בשדה

נראה  מואב בשדה שם  צבא שרי שנעשו בזה כי  הגאולה, מן נתייאשו נכריות נשים  שנשאו קודם 

לגור. רק  ולא להשתקע  שבאו

שלמשמעד. ממש בתו רות שהיתה בתוס'בתרגום  אמנם  מצאצאיו, ולא מח:עגלון (יבמות

אשר ) 'בתו'ד "ה דוקא לאו עגלון', של 'בתו שהיתה שם  בגמ ' שאמרו דמה כתב 

היתה ומזרעו בתו בת אלא עגלון, אחר  שנה מאתים  היתה כג :)דהרי בנזיר  .(וכ "כ

לח:)במהרש"אוהנה  קמא בגמ'(בבא דאמרו ממש, בתו דהיתה מוכח שם  הגמ ' דמדברי  כתב 

שיצאו  טובות פרידות שתי בגלל ומואב עמון עם  מלחמה לעשות למשה הקב"ה שאסר

לעשות  הותר  כבר  מואב  מלך עגלון שבימי  תוס ' וכתב  המואביה, ורות העמונית נעמה מהם 

שוב רות נולדה לא עגלון בימי דאם  המהרש "א וכתב במלחמה, התחילו הם  כי  במואב  מלחמה

ממש 'בתו' שהיתה כרחך על אלא עמהם , להלחם  הותר  ואיך טובות' פרידות 'שתי  של חשש  יש

פרידות'. 'שתי של חשש אין ושוב  עגלון של

'ודקדק  שאמרו הגמ' מלשון וכן בתוכן ביבמות, תוס ' כשיטת ולא כפשוטו משמע עגלון' של

בתרא  בבבא במהרש"א אמנם  מצאצאיו, ולא עגלון בת שהיתה כאן התרגום  דברי  פשטות

ויוקים') 'מ "ד  ד "ה וצ "ע(צא: עיי "ש , ביבמות התוס' כדברי  מואב  מלך עגלון של בנו בת דהיתה כתב

המהרש "א. סתירת

דדהבא  יונה

צבא  שרי שם אלימלך (ג).bויהיו  ומת

אלמנה  היא  ונשארה  נעמי  של האיש 

יתומים. בניה הציווי(ד)ושני על ועברו 

מבנות  נכריות נשים להם  וישאו  ה' של 

רות  השנית ושם ערפה  האחת שם  מואב 

עגלון שם cבת וישבו מואב  של  המלך

שנים. כעשר 

הקודש  בלשון תרגום



א רות  ד

‰‡M‰ה  ¯‡MzÂ ÔBÈÏÎÂ ÔBÏÁÓ Ì‰È�LŒÌ‚ e˙ÓiÂ©¨ª¬©§¥¤−©§´§¦§®©¦¨¥Æ¨«¦½̈
:dLÈ‡Óe ‰È„ÏÈ È�MÓה

eנzואתח cיי מימרא bזירת על eעברc ועל ¦§¥¬§¨¤−¨¥«¦¨«§©©£©©§¥©¥§¨©¨§¦©©

aארעא וכליBן, מחלBן zרויהBן אף eמיתe יBמיהBן. eאתקטע נeכראין, ¨©§¦§©¥©©¦¥©§¦¦¨¦§©§aעממין

אzתא ואzLארת מaעלd:מסאבzא. וארמלא aנהא, מzרין מתkלא §¨©¨§¦§©©¦§¨−©§¨¦§¥§©¨§©§¨¦©©

שנענשו מבוארה . דהטעם  בתרגום  כאן

בקיצור ומתו וכליון מחלון

אמנם נכריות, נשים  שנשאו בגלל הוא ימים 

צא.)בגמ ' יוחאי(ב "ב  בר  שמעון 'ר' איתא

היו, הדור  גדולי  וכליון מחלון אלימלך, אומר

לחוצה  מארץ  שיצאו מפני  נענשו מה ומפני 

ושמואל רב וכן ע "ב )לארץ', 'למה (שם אמרו

דלא  והוא ישראל, מארץ  שיצאו על רש "י  ופירש  למקום ', כליה נתחייבו כי  'כליון' שמו נקרא

נכריות. נשים  נשאו כי  כליה שנתחייבו התרגום  כדברי

ראמנם  בגמ ' שאמרו דמה פירש שם  שנתחייבו במהרש"א 'כליון' שמו נקרא 'למה ושמואל ב

אלא  ישראל מארץ שיצאו על רש"י כפירוש  לא חולין', גופם  שנעשה מחלון למקום , כליה

נשים שנשאו ע "י  חולין' גופם  'נעשה של הפירוש וזה התרגום , שכתב כמו נכריות נשים  שנשאו על

ונתחללו)נכריות היא טמאה ארץ שחו"ל מפני הוא חולין' גופם 'דנעשו לשיטתו פירש דלפי(ורש "י  נמצא ,

ושמואל רב  פליגי המהרש"א ב ')דברי יוחאי (בעמוד  בר שמעון ר ' א')על שנענשו (בעמוד  שאמר

לארץ. לחוצה מהארץ  שיצאו מפני

ומה אך לחו"ל, ישראל מארץ  שיצאו מטעם  שנענשו ס"ל דשניהם  כלל, נחלקו לא לרש"י

' אמרו ושמואל ורב  ישראל' מארץ  'יצאו לשון נקט  משוםשנשתקעושרשב"י צ "ל בחו"ל'

לשון נקט לכן באלימלך גם  מיירי כי'שיצאו'דרשב"י ולא יצא כי  היה אלימלך של חטאו כי 

מפני נענשו והם  לבד וכליון במחלון מיירי ושמואל רב אך מואב ', בשדי  'לגור  בא הרי  כי  נשתקע 

הגאולה. מן ונתייאשו בחו"ל שנשתקעו

ה"ט)והרמב"ם פ"ה מארץ(מלכים שיצאו משום  הוא למקום  כליה ונתחייבו שנענשו דמה כתב 

רשב "י עם  ושמואל רב נחלקו שלא כרש"י הרמב"ם  סבר ובפשטות לחו"ל, ישראל

כהתרגום . ולא ישראל מארץ שיצאו משום  הוא שנענשו הטעם  ולכו"ע 

בתוספתאוהנה  פ"ה)איתא זרה ובניו(עבודה הוא מת לחו"ל אלימלך שיצא כל ברעב 'על והיו

דשני בתוספתא משמע ולכאו' דוקא, ברעב שמתו חידוש  וזה אדמתן', על קיימין ישראל

שעשו  עבירות שתי דעל לומר  אפשר  היה ולפי"ז ברעב , שמתו והשני  שמתו האחד נענשו, עונשים 

שמתו נענשו לארץ לחוצה מהארץ  הרעב  בזמן שיצאו מה על עונשים , בשני  מידה ברעב נענשו

שנגזר נענשו נכריות נשים  שנשאו מה ועל מהארץ, יציאתם  להם  הועיל שלא להודיע מידה, כנגד

ולפי"ז  מהר', 'והשמידך כתיב בם  תתחתן לא של האיסור דעל המהרש "א שפירש  כמו למות דינם 

שהגיע עצמה המיתה עונש  על מיירי התרגום  כי נחלקו לא ורש "י  דהתרגום  לומר אפשר 

דדהבא  יונה

ה'(ה) של הציווי  על  שעברו ועל

נתקצרו נכריים בעמים והתחתנו 

וכליוןdימיהם  מחלון שניהם גם ומתו 

שכולה  האשה  ונשארה טמאה, בארץ 

מאישה. ואלמנה  בניה  משני 

הקודש  בלשון תרגום



הא רות 

ÚÓL‰ו  Èk ·‡BÓ È„OÓ ·LzÂ ‰È˙lÎÂ ‡È‰ Ì˜zÂ©¨³¨¦Æ§©Ÿ¤½¨©−̈¨¦§¥´¨®¦³¨«§¨Æ
:ÌÁÏ Ì‰Ï ˙˙Ï BnÚŒ˙‡ ‰Â‰È „˜ÙŒÈk ·‡BÓ ‰„Naו

וקמת ¦§¥´½̈¦«¨©³§Ÿ̈Æ¤©½¨¥¬¨¤−¨«¤§©©

Btם על מBאב, aחקל אתOaרת ארeם מBאב. מחקל ותבת, וכlתהא. ©¨©£©©©©¦£¨©£¥©©§¨©§©§¦היא,

,dתיeזכ aגין לחמא. להBן למzן יNראל, aית dיnע ית יי cכר ארeם ¥§¦§¨©§©¦§¥¨§¦¥¥©¨¨§©§£¨£©מלאכא.

נגידא חqידא:cאבצן בBעז הeא יי, קדם cצlי dתיBבצלe ז‡ˆzÂ §¦¨§¦¨−¦¥§©¦¢¨§¨©©¦¨©¥¥À
‰�ÎÏzÂ dnÚ ‰È˙BlÎ ÈzLe ‰nMŒ‰˙È‰ ¯L‡ ÌB˜n‰ŒÔÓ¦©¨Æ£¤´¨«§¨½̈¨§¥¬©¤−¨¦¨®©¥©´§¨

Ï C¯c·:‰„e‰È ı¯‡ŒÏ‡ ·eLז

ותרzין nzן. cהות אתרא, מן eנפקת. ©¤½¤¨−¤¤¬¤§¨«§©©¦©¨©£¨©¨§©¥

aאBרחא eמהlכן .dnע לארlkתהא, יהeדה:למzב, �ÈÓÚחע ¯Ó‡zÂ ©§©¨¦©©§¨§¨−¦¨©£©§¨©³Ÿ¤¨«¢¦Æ
Ïdn‡ ˙È·Ï ‰M‡ ‰�·L ‰�ÎÏ ‰È˙lÎ ÈzL˘ÚÈ;

כתיב ‰∞ ¦§¥´©Ÿ¤½¨¥´§¨½Ÿ§¨¦−̈§¥´¦¨®
:È„nÚÂ ÌÈ˙n‰ŒÌÚ Ì˙ÈNÚ ¯L‡k „ÒÁ ÌÎnÚ ‰Â‰È§¨³Ÿ¦¨¤Æ¤½¤©«£¤¯£¦¤²¦©¥¦−§¦¨¦«

ח

יי יעביד .dnא לבית אzתא, Bzבנא. איזילנא lkתהא. לתרzין נעמי, ¨§¥£©©¦¥§¨§¦¨¨¥¦¨©§©¥©§¦¢¨©©£©ואמרת

ebברiא למqב cסריבezן Lכיבiא, aעליכBן עם cעבדezן kמא ,eטיב ¨©©¦§¥¨§¨©¦§¥©¦©£©¨§«¥§¦עnכBן

מBתיהBן יתי:aתר וסBברezן cזנezן Ô‡ˆÓeטועnי, ÌÎÏ ‰Â‰È ÔzÈ ¨©¥−§¦¦§©§©¨¦¦¥³§Ÿ̈Æ¨¤½§¤´¨
ÔÏB˜ ‰�‡OzÂ Ô‰Ï ˜MzÂ dLÈ‡ ˙Èa ‰M‡ ‰Áe�Ó§½̈¦−̈¥´¦¨®©¦©´¨¤½©¦¤¬¨¨−

∞NÚÈקרי ©©́

בעמי שהתחתנו בעבור  ובגמ'להם  נכריים , ם 

הגיע וזה ברעב שמתו שנענשו על מיירי 

לחו"ל. מהארץ שיצאו בעבור

דדהבא  יונה

משדה (ו) ותשב  וכלותיה  היא ותקם 

פי על מואב בשדה התבשרה כי מואב 

ישראל המ  בית עמו  את  ה' פקד כי לאך

בועז הוא  ה' לפני שהתפלל  ובתפילתו השופט  אבצן  של  זכותו בגלל לחם להם  לתת

לשוב (ז)החסיד. בדרך ותלכנה  עמה , כלותיה  ושתי שם שהייתה  המקום  מן ותצא 

יהודה . יעשה (ח)לארץ אימה , לבית  אשה  שובנה  לכנה כלותיה לשתי  נעמי ותאמר

מותם  אחר  אנשים לישא שמאנתם  המתים בעליכם עם  שעשיתם כמו חסד  עמכם  ה'

אותי . ונשאתם שזנתם ועמדי 

הקודש  בלשון תרגום



א רות  ו 

:‰�Èk·zÂט

eבההeא לי. cעבדezן טיבeתא על Lלים, אגר לכBן יי יzין ©¦§¤«¨¦¥§¨§£©§¦©¥¨©£©¦©

להBן ונMיקת .dעלa לבית וחדא חדא kל ניחא, kLzחeן קליהBן,אגר eנטלא £©©§§¨¨¨£¨©£¨§¥©©§©¥©§−©¨¨¥

CnÚÏ:י eבכיאן: ·eL� Cz‡ŒÈk dlŒ‰�¯Ó‡zÂ י

.dל ואמרא ¦¨©Ÿ©«§¨¨®¦«¦¨¬¨−§©¥«©£©¨©

Cיnע אלהין ארeם eלדחלתנא. לעnנא, נתeב לאתibרא:לא ,Cיnלע נתeב ¨§§©©¨§©§©¨£¡¨¥¦¦−§§©¦§¦©¨¨

‰Œ„BÚיא  ÈnÚ ‰�ÎÏ˙ ‰nÏ È˙�· ‰�·L ÈÓÚ� ¯Ó‡zÂ©³Ÿ¤¨«¢¦Æ´Ÿ§¨§Ÿ©½¨¬¨¥©−§¨¦¦®©«
:ÌÈL�‡Ï ÌÎÏ eÈ‰Â ÈÚÓa ÌÈ�· ÈÏיא

ברzאי. Bzבנא נעמי, ואמרת ¦³¨¦Æ§«¥©½§¨¬¨¤−©«£¨¦«©£©©¨¢¦¨§©©

aמעי ולicא, לי אית kען העBד עnי. תיזלין, לגeברין:למא לכBן, ויהBן §¨¥§¦¦¦©§©¦¦©©¨¦©−¦§§¦

kיב ÔÎÏ È˙�· ‰�·LÈz¯Ó‡ Èk LÈ‡Ï ˙BÈ‰Ó Èz�˜Ê È ³Ÿ§¨§Ÿ©Æ¥½§¨¦¬¨©−§¦¦«§´§¦®¦³¨©̧§¦Æ
:ÌÈ�· Èz„ÏÈ Ì‚Â LÈ‡Ï ‰ÏÈl‰ È˙ÈÈ‰ Ìb ‰Â˜˙ ÈÏŒLÈ¤¦´¦§½̈©´¨¦³¦©©̧§¨Æ§¦½§©−¨©¬§¦¨¦«

יב 

לגבר. מaעלא מlמהוי סיבית, ארeם לעnכBן. איזילנא מaתרי, ברzאי ©¦¨©¦¥¦§¦¦¥£§©§¨¥¦©§¨¦©©§¨Bzבנא

aליליא, מaעלא הויתי aרם סבר. לי אית ריבא, אנא elא אמרית, ¨¥§¨©¦¦¥£©§©§¦¦¨¦¨£¦«¦©££ארeם

aנין:לגבר ילדא הויתי, ‡L¯יגeברם „Ú ‰�¯aNz | Ô‰Ï‰ ¦©−©£¥¦¨§¨§¦£¨¥´§©¥À§¨©µ£¤´
Œ¯ÓŒÈk È˙�a Ï‡ LÈ‡Ï ˙BÈ‰ ÈzÏ·Ï ‰�‚Úz Ô‰Ï‰ eÏc‚È¦§½̈£¨¥Æ¥«¨¥½¨§¦§¦−¡´§¦®©´§Ÿ©À¦«©

:‰B‰ÈŒ„È È· ‰‡ˆÈŒÈk ÌkÓ „‡Ó ÈÏיג

מתינן אezן להBן cלמא ¦³§ŸÆ¦¤½¦«¨§¨¬¦−©§¨«¦¨§©§¦¨

יתבן אezן הaדילהBן .ezלאנ dבqלמ קlיל, ליבם cנטרא kאzתא cירBaן, ¨§¨©§¦§©¦§©§¦§¦©¨¨§¨§¨§¨§¦§«¦§©עד

הטובה (ט) על שלם שכר לכם  ה' יתן

תמצאו ההוא  ובשכר לי שעשיתם 

אישה  לבית  ואחת אחת כל מנוחה

ותבכינה. קולן  ותשאנה  להן  ותישק

לעמינו(י) נשוב  לא לה , ותאמרנה

לעמך  נשוב עמך  רק  כי ולאלוהינו 

שובנה (יא)להתגייר . נעמי ותאמר 

לי יש  העוד עימי  תלכנה  למה  בנותי 

לאנשים. לכם והיו במיעי  בנים  עתה

לעמכן(יב) לכנה  מאחרי  בנותי  שובנה 

אמרתי כי לאיש נשואה  מהיות  זקנתי כי

הייתי גם  תקווה, לי  יש  נערה אני אילו

יולדת  הייתי  וגם  לאיש הלילה נשאת 

עד (יג)בנים. ממתינות אתן  להם  האם

קטן ליבם שממתינה  כאשה  שיגדלו,

אתן בשבילם האם  לאשה , שישאנה 

הקודש  בלשון תרגום



ז א רות 

נפLי. תמררeן לא ברzאי, eבעa לגבר. מתנסaן למהוי cלא aדיל ¦©§¨§¨©©§¨§©¦¨©¦¥¦§¨§¦§¨¦£עגימן,

מpכBן יzיר לי, מריר יי:ארeם קדם מן מחא, aי נפקת �OzÂ‰יד ארeם £¨¦¦©¦¦§−£§©©¦©¨¦¢¨§¨©¦¤´¨
‰˜·c ˙e¯Â d˙BÓÁÏ ‰t¯Ú ˜MzÂ „BÚ ‰�Èk·zÂ ÔÏB˜½̈©¦§¤−¨®©¦©³¨§¨Æ©«£½̈§−¨¬§¨

:daיד

dלחמת ערtה, ונMיקת אeחרנא. זמנא עBד, eבכיאן קליהBן. eנטלא ¨«©¨¨¥¦¨¦¨¨¨§©¥©¨¨©£¨©−

:da אתacקת ‡dnÚŒÏטו ורeת, CzÓ·È ‰·L ‰p‰ ¯Ó‡zÂ §¦©©©©©ÀŸ¤¦¥Æ¨´¨§¦§¥½¤©−̈
:CzÓ·È È¯Á‡ È·eL ‰È‰Ï‡ŒÏ‡Âטו

לות .Cיzיבמ zבת הא, ואמרת. §¤¡Ÿ¤®¨−¦©«£¥¬§¦§¥«©£©©¨©©§¦¦§¨

dחלתc eלות ,dnע:Cלדחלתיe Cיnלע ,Cיzיבמ aתר Ó‡zÂ¯טז ezבי ©©¨©§©−¦¨©§¦¦§©¦©§¦©³Ÿ¤
Ï C·ÊÚÏ È·ŒÈÚbÙzŒÏ‡ ˙e¯È¯Á‡Ó ·eL¯L‡ŒÏ‡ Èk C Æ©¦§§¦¦½§¨§¥−¨´¥©«£¨®¦¦Â¤£¤̧

È‰Ï‡Â ÈnÚ CnÚ ÔÈÏ‡ È�ÈÏz ¯L‡·e CÏ‡ ÈÎÏz:È‰Ï‡ C ¥«§¦¹¥¥À©«£¤³¨¦̧¦Æ¨¦½©¥´©¦½¥«Ÿ©−¦¡Ÿ¨«
טז

aמ למzב ,CקיaLלמ בי. תקניטי לא רeת, אנא,ואמרת zאיבא ארeם .Cתרי ©£©©¨©¦¦¦§¦§¦¦¨¦¨§©¦£§¦¨£¨

נפשיצ"בו . תמררו אל נעמי  אמרה למה

לה  יש להתגייר שרצו מפני וכי 

וצ"ע. נפש  מרירות

להםולכאו ' אמרה דנעמי  לומר אפשר היה

אם גם  כי  להתגייר , סיבה להם  שאין

היו  ולא מואביות היו הרי מתגיירות היו

יבוא  'לא דכתיב  אדם  לשום  להנשא יכולות

את  עדיין ידעו ולא ה", בקהל ומואבי  עמוני 

ולא  מואבי עמונית ולא עמוני של הדרשא

לי(כדלקמן)מואבית 'העוד להם  אמרה לכן ,

אתן  שאני  תאמרו אם  דגם  פירוש  במיעי', בנים 

את  שנתתי  כמו להם  ותנשאו ילדי  את לכם 

תתחתן  'לא לאיסור חששתי  ולא וכליון מחלון

יהיו  ואיך במיעי' בנים  לי  'העוד הרי אבל בם ',

שובנה  לכן ומואבי', 'עמוני  של האיסור  מפני לכם  יתנו לא אחרים  אנשים  עם  ולהנשא ילדים , לי 

אמה. לבית אשה בנותי

בגמ 'ומו"ח  אמרו דהרי ביאר מז.)שליט "א שבאת (יבמות ראית מה לו אומרים  להתגייר שבא 'גר

להם ואמרה מלהתגייר  אותם  להניא נעמי  רצתה לכן לישראל, גרים  קשים  כי להתגייר ',

שהתגיירה. עד בה דבקה רות אך מיד, ממנה פירשה ערפה ובאמת תתגיירו, אם  מאוד לי  צר 

דדהבא  יונה

לאיש, להנשא שלא כדי  עגונות יושבות 

נפשי תמררו  לא  בנותי מרeבבקשה כי 

ה'. מלפני  מכה  בי  יצאה כי  מכם יותר לי

פעם (יד ) עוד ותבכינה  קולן  ותשאנה

ורות  לחמותה ערפה  ותישק  אחרת 

בה. שבה (טו)דבקה  הנה  ותאמר

אחרי שובי  אלוהיה  ואל עמה  אל  יבמתך

ולאלוהיך. לעמך ותאמר(טז)יבמתך

מאחריך  לשוב לעזבך  בי תפגעי אל  רות

נעמי אמרה להתגייר, אני משתוקקת  כי

הקודש  בלשון תרגום



א רות  ח

להlכא cלא aדיל טבי, ויBמי iaLא למhר אתwtדנא נעמי, אמרת ¨¨©§¨§¦§¥¨¥§¨©©©¦§¨©©¦«¦¢¨©©£¨¨©¦§לאתibרא.

נעמי, אמרת איזיל. אזלא, zאc מה לכל רeת, אמרת אnין. אלפין מzרין «¦¢¨©©£¥¥¨§¨©§©¨§«©©£¦©¦©¥§¦äר

cתaיתי, אתר aכל רeת, אמרת ebברiא. עם kחcא, למaת cלא ¦¦¦©£¨§«©©£¨©¦¨©¨¦¨§¨©©¦אתwtדנא

אמרת Bwtדiא. עסר eתלת מאה Lית למhר אתwtדנא נעמי, אמרת ©©£¨©¦©£¨¨§¥©¦§¨©©¦«¦¢¨©©£¦£אבית.

אמרת cנא. מwדמת עnי Bהו elאk אנא, נטרא אהא Cיnע cנטרין מה ©©£¨§©¦¦¦©£¦§¨£¨§¨¤¡¦©¦§¨§©«רeת,

לגריםהנה ז. שמודיעים  מה אם  צ"ב

ומקצת  קלות מצוות 'מקצת

ביבמות כדאיתא חמורות' הוא (מז.)מצוות

דרבנן. מצוות גם  או דאורייתא מצוות דוקא

חיותוהנה שם)במהר"ץ הוכיח(יבמות

גם לגרים  שמודיעים  ס"ל דהתרגום 

לרות  אמרה שנעמי מדכתב דרבנן, מצוות

חוץ נלך שלא שבתות לשמור  'נצטווינו

הם מדאורייתא תחומין והרי  אמה', לאלפיים 

הרמב "ם  שכתב  כמו מילין בי"ב פכ"ז רק  (שבת

ע"כ ה"א) מדרבנן, הם  אמה ואלפיים 

דרבנן מצוות גם  דכבר שמודיעים  לפי "ז (וצ"ל 

זה) על רבנן גזרו נעמי  .בזמן

עם ועוד יחדיו לישן לנו 'אסור  התרגום  מדכתב  איסורגויים'הוכיח  רק  הוא גוי  עם  יחוד והרי  ,

עליהם  גזרו דוד של שבי"ד זה)דרבנן על  גזרו וב "ה ב "ש שתלמידי  איתא שם אמנם לו:, ,(ע "ז

מודיעים . דרבנן מצוות דגם  אלא

אסוראמנם  נעמי  שאמרה מה כי  התרגום , מדברי  כלל ראיה שאין נראה המחילה- בקשת -אחר

עקיבא כר ' התרגום  דסבר אפשר אמה אלפיים  ללכת כז:)לן שאיסור(סוטה מקרא דיליף 

לפי זהו גויים ', עם  יחוד לנו מ 'אסור שדייק מה וגם  אמה, באלפיים  גם  הוא מדאורייתא תחומין

עם  יחדיו לישן לנו 'אסור  הגירסא דילן בתרגום  אמנם  בתרגום , דלאשת אנשים ',גירסתו והכוונה

מדאורייתא וזה אחר, איש עם  יחוד אסור לו:)איש גם(ע "ז לגרים  שמודיעים  כלל הוכחה ואין

דרבנן. מצוות

מצוות,כאן ח. תרי"ג עצמה על רות שקיבלה עמי ' מ 'עמך מוכח איך התרגום  ליישב  בא

הייתי כאילו כלומר  מלפנים , 'עמי ' כאילו הוא עתה 'עמך' פירושו עמי' 'עמך כי 

עול  בקבלת לעם ', נהיית הזה 'היום  נאמר ושם  התורה מצוות כל את וקיבלתי תורה מתן בשעת

מצוות. תרי "ג

מז:)ובמהרש"א  עיי"ש.(יבמות עמי' מ 'עמך מצוות תרי"ג קבלת מוכח איך אופנים  בשני  ביאר 

הריאמנם  מצוות תרי"ג לשמור  נצטווינו אמרה נעמי איך צ"ב דהנה אחר, באופן לבאר אפשר 

וכו', ולכהנים  למלך רק  שמיוחדות מצוות יש  וכן גרמא שהזמן עשה ממצוות פטורה היא

דדהבא  יונה

טובים  וימים שבתות לשמור נצטווינו

אמות  מאלפיים חוץ ללכת אמרה fשלא  ,

אמרה  אלך, הולכת  שאת מה  לכל  רות

עם  יחדיו  ללון  לא  נצטווינו  נעמי

שתליני מקום בכל  רות  אמרה  אנשים,

שש  לשמור  נצטווינו נעמי אמרה  אלין,

רות  אמרה  מצוות  עשרה  ושלוש  מאות 

כאי אני  אשמור עמך  ששומרים לומה 

מלפנים  עמי  נצטווינוgהיו נעמי  אמרה ,

הקודש  בלשון תרגום



טא רות 

נeכראה etלחנא למפלח cלא אתwtדנא הeאנעמי, ,Cאלהי רeת, אמרת ¨¢¦»¦©©¨§¨§¦©¨¨¨¨−£©©»¡¨¦

Â‰È‰יז אלהי: ‰NÚÈ ‰k ¯·w‡ ÌLÂ ˙eÓ‡ È˙eÓz ¯L‡a ¡¨¦©«£¤³¨¸¦Æ¨½§−̈¤¨¥®ŸÁ©«£¤̧§¨¬Ÿ
ÈÒBÈ ‰ÎÂ ÈÏ�È·e È�Èa „È¯ÙÈ ˙Ân‰ Èk Û:Cיז

אית נעמי, אמרת ¦Æ§´Ÿ¦½¦´©½̈¤©§¦−¥¦¬¥¥«£©©¨¢¦»¦

סיפא, eקטילת נeרא. ויקידת אבנא, רגימת לחiבiא. מBתא, cיני ארaע ¨©©¥¨©¥¦¨©©¥§¨©¨©§¨¥¦©©¨©לנא

לנא אית נעמי, אמרת אמeת. cתמeתי, מה aכל רeת, אמרת קיסא. ¨©¦¦¢¨©©££¦¦©¨§«©©£¨¥©¥eצליבת

ביחד  מקיימים  ישראל שכל דע"י ודאי  אלא

מהם אחד כל כאילו חשיב המצוות כל את

ערבים ישראל כל כי  מצוות, תרי "ג מקיים 

עמי ', 'עמך רות אמרה לכן לשני , משלים  ואחד

וערבים אחד עם  נחשבים  שכולנו כיון כלומר

תרי"ג  מקיים  אחד כל כאילו חשיב  לזה זה

ודו"ק. מצוות

אומר(מט :)בסנהדריןאיתא ט. ר"ש חנק , הרג שריפה סקילה  לבי"ד נמסרו מיתות 'ארבע 

כר"ש. ולא כחכמים  לתרגום  דס"ל כאן ומשמע  והרג', חנק  סקילה שריפה

ונותן (נב :)בסנהדריןאיתאי . ארכובותיו עד בזבל אותו משקעין היו כיצד הנחנקין ש 'מצות

שנפשו  עד אצלו מושך וזה אצלו מושך זה צווארו, על וכורך הרכה לתוך קשה סודר

עץ. על תליה זה שחנק בתרגום  איתא דכאן וצ "ע  סודר  ע"י הוא שחנק מבואר יוצאת',

סקמ"ג)והט "ז סי "ז העזר  חנק(אבן מצות לה לגלות אלא נעמי באה 'דלא ותירץ כזאת הקשה

כדרך  לה הסבירה אלא דיננו, לפי  חונקים  כיצד לה לפרש באה ולא בצווארו, שחונקים 

בדיננו' חונקים  כך קיסא בתלית בצוואר  חונקים  סודר )שהמלכות הט "ז(ע "י  על ובהגהות (לשכת ,

חנקסופרים) היה לא לדידן דהרי צדוקי, רות על שהתרגום  מפקפק היה החת"ס  'שהגאון כתב

כי חנק , במקום  עץ על בתליה אדם  שנענש שמצינו שם  המגיה תירץ אמנם  סודר ', ע"י אם  כי 

ל :)בגמ ' ומי(כתובות בטלו, לא מיתות ד' דין אעפ "כ נפשות דיני דנו לא שבי "ד שבזמן איתא

שמה  שם  תוס' וכתב  וכו', בנהר טובע  חנק שנתחייב ומי  וכו', הגג מן נופל סקילה שנתחייב 

בגמ ' פג :)שאמרו בדיננו (ב "מ חנק להם  הגיע כי  המלכות ע "י  עץ  על בתליה נענשו ובנו שאב

המאורסה. נערה שבעלו על

שליט"אוהגרי"ח סל "ד)סופר  ליהודה שתרגום(וזאת נכונה החת"ס  בשם  הזו השמועה דאין כתב

חת"ס בשו"ת כי  ח"ו, צדוקי היה סע "ד)רות ח "א העזר  ואת (אבן הט "ז דברי את הביא

בדרשותיו וגם  כלום , העיר  ולא הנ"ל רח "צ)התרגום  עמוד דמיירי(ח"ב  התרגום  דברי  את יישב 

ח "ו. הוא צדוקי  שמא חשש  ולא התרגום  דברי  על שסמך משמע  הסקילה, שאחר בתליה

התורה והוסיף לפי  אינם  נעמי  שהזכירה המיתות שאר הרי  כי  הט "ז כדברי  להוכיח סופר  הגרי"ח

שריפה  וכן באבנים , סקילה ולא קומות מג' דחיה ע"י היא תורה בדין סקילה הרי  כי  ממש 

כרחך  על באש , שריפה התרגום  שכתב  כמו ולא מיעיו בני לתוך אבר של פתילה נתינת ע "י  היא

בדיננו. מיתות ארבע  דין כן בהרוגיהם  המלכות שעושים  שכעין לרות להסביר היתה נעמי  שכוונת

דדהבא  יונה

רות  אמרה  זרה  עבודה  לעבוד שלא

אלוהי . הוא  יש (יז)אלוהיך  נעמי  אמרה

סקילת  לחוטאים, מיתה דיני ארבע  לנו 

אש  ושריפת  ותלית hאבנים  חרב והריגת 

אמות,iעץ  שתמותי  מה בכל  רות אמרה ,

הקודש  בלשון תרגום



א רות  י 

למlלא. עBד תBסיפי ולא קבירא, אהא ותnן רeת, אמרת קבeרתא. ¨¨©§¦¦¨§¨¦§¤¡¨©§«©©£¨§§¥aית

מBתא ארeם עלי. יBסיף וכדנן לי, יי יעביד eביניk:Cדנן aינא ,Lמפרי יהי ¦¨©£¥§¨¦§¦¨¥£©£¨−§¥©¥¥©¥¦

a„Ï¯יח ÏcÁzÂ dz‡ ˙ÎÏÏ ‡È‰ ˙ˆn‡˙ÓŒÈk ‡¯zÂ©¥¾¤¦«¦§©¤¬¤¦−¨¤¤́¦¨®©¤§©−§©¥¬
:‰ÈÏ‡יח

dnע Cלמה היא, מאlמא ארeם לd:וחזת. מlמlלא eפסקת, ¥¤«¨©£¨£§ª§¨¦¦¨¦©−©©¦§©¨¨©

B·k‡�‰יט È‰ÈÂ ÌÁÏ ˙Èa ‰�‡BaŒ„Ú Ì‰ÈzL ‰�ÎÏzÂ©¥©´§¨§¥¤½©−̈¨¥´¨®¤©§¦À§¨̧¨Æ
:ÈÓÚ� ˙‡Ê‰ ‰�¯Ó‡zÂ Ô‰ÈÏÚ ¯ÈÚ‰ŒÏk Ì‰zÂ ÌÁÏ ˙Èa¥´¤½¤©¥³Ÿ¨¨¦Æ£¥¤½©Ÿ©−§¨£¬Ÿ¨«¢¦«

יט

לבי cעלן, עד zרויהBן. וארגיeLואזלא לחם. לבית עלן, kד והוה. לחם. ת ©£©¨©¥©§©¨§¥¤¤©£¨©©¨§¥¤¤§©¦

עליהBן קרzא, יתבי נעמי:kל הדא ‡Ô‰ÈÏכ ואמרא, ¯Ó‡zÂ ¨¨§¥©¨£¥−©£©¨£¨¨¢¦©´Ÿ¤£¥¤½

דברמב "ם והנה עוד, להוסיף  (סנהדרין נראה

ה"ד) מיפכ "ד להלקות לבי "ד 'יש כתב

מחוייב שאינו מי ולהרוג מלקות מחוייב  שאינו

ותלה  ומעשה לתורה, סייג לעשות מיתה

אחד  ביום  נשים  שמונים  שטח  בן שמעון

לבי"ד  שמותר  דכמו לומר ומסתבר  באשקלון',

להמית  להם  מותר כך חייב  שאינו מי להרוג

כמו  מיתות, מארבע  ממש  שאינה במיתה

את  תלה שטח בן ששמעון שם  שמשמע 

להם עשה ולא עץ  על ממש  נשים  השמונים 

כוונת  דזו אפשר  וא"כ סודר , ע"י חניקה

ד' של עונש שיש  לרות אמרה שנעמי התרגום 

שההלכה  מה כמו לא ואפי ' מיתות בארבע להרוג חכמים  ביד כח  שיש  גם  לה ורמזה מיתות,

שעה. הוראת לפי עיניהם  כראות אלא מחייבת

קלות (מז.)ביבמותאיתא יא. מצוות מקצת אותו מודיעים  וכו' להתגייר  שבא גר  רבנן תנו

חלבו  דא"ר נפרוש, פריש בעי  דאי טעמא 'מאי בגמ ' ואמרו חמורות, מצוות ומקצת

שבתות  לשמור  'נצטווינו לרות נעמי  שאמרה מה בשלמא והנה כספחת', לישראל גרים  קשים 

לרות  נעמי שאמרה התרגום  שכתב מה אך פריש', בעי 'דאי  מתקיים  שפיר מצוות' תרי"ג ולשמור 

סיבה  לרות ואין המת כבוד על ששומרים  הוא טוב  דבר אדרבה דלכאו' צ "ב , הקברות' בית לנו 'יש 

הקברות  בית לנו 'יש לרות לומר נעמי של שכוונתה לפרש  צריך כרחך על אלא זה, בגלל לפרוש 

ביבמות כדאיתא וכו' ונשרפים ' לנסקלים  מיתות (שם)מיוחד בד' שהורגים  אחר  שגם  להודיעה כדי

שפיר  ובזה ביחד כולם  את קוברים  ולא הנהרגים  בין חילוק יש בעיבי "ד 'אי של הדין יתקיים 

יפרוש '. לפרוש 

דדהבא  יונה

קברות  בית  לנו יש  נעמי  אמרה i`אמרה ,

עוד  תוסיפי  ואל קבורה  אהיה  ושם  רות

כי עלי  יוסיף  וכה לי ה ' יעשה כה  לדבר

וביניך. ביני  מפריד יהיה המוות

עמה (יח) ללכת  היא  מתאמצת  כי ותרא

אליה . מלדבר  ותלכנה (יט)ותחדל

כאשר ויהי לחם  לבית  שבאו עד שתיהן 

העיר יושבי כל ורעשו לחם לבית באו 

נעמי . הזאת ותאמרנה עליהן 

הקודש  בלשון תרגום



יאא רות 

:„‡Ó ÈÏ ÈcL ¯Ó‰ŒÈk ‡¯Ó ÈÏ Ô‡¯˜ ÈÓÚ� ÈÏ ‰�‡¯˜zŒÏ‡©¦§¤¬¨¦−¨«¢¦®§¤³¨¦Æ¨½̈¦«¥©¬©©²¦−§«Ÿ
כ

cLי אמריר ארeם נפLא. מרירת לי, Bקר נעמי. לי, קרן תהוין לא להBן. −©©¥©£¨©©¦¨¦§¦¢¨¦©¨¨§¦¨§©©£©ואמרת

לחcא: nÏ‰כא לי, ‰Â‰È È�·ÈL‰ Ì˜È¯Â ÈzÎÏ‰ ‰‡ÏÓ È�‡ ¦©¨£¦Æ§¥¨´¨©½§¦§¥¨−¡¦©´¦§¨®Ÿ¨´¨
:ÈÏ Ú¯‰ ÈcLÂ È· ‰�Ú ‰B‰ÈÂ ÈÓÚ� ÈÏ כא˙˜¯‡�‰

מליא אנא ¦§¤³¨¦Æ¨«¢¦½©«¨Æ¨´¨¦½§©©−¥¬©«¦«£¨¨¨

נעמי. לי, קרן אezן דין למא מpהBן. יי אתיבני וריקניא, eמaני. מaעלי ¦¢¨¦©¨©¥¨§§¦¨§¦¥£¨¨¥§©§¦¦©¦¦©£אזלית,

חBבתי aי אzסהד יי, קדם לי:eמן Lאבאי e¯Â˙כבוcLי, ÈÓÚ� ·LzÂ ¦¢¨§¨¦©©¦§¦−§©©©¥¦©¨´¨¨«¢¦À§¸
˙Èa e‡a ‰n‰Â ·‡BÓ È„OÓ ‰·M‰ dnÚ d˙lÎ ‰i·‡Bn‰©«£¦¨³©¨¨Æ¦½̈©−̈¨¦§¥´¨®§¥À¨¨µ¥´

:ÌÈ¯ÚN ¯Èˆ˜ ˙lÁ˙a ÌÁÏכב

,dתlk מBאביתא ורeת נעמי. ותבת ¤½¤¦§¦©−§¦¬§Ÿ¦«§©©¨¢¦§£¦¨©§©

cפסחא יBמא aמעלי לחם, aית Bאת ואepן. מBאב. מחקל cתבת, .dnאעeבההe ¦©§©©¥£©¨§¦£¥¤¤§©£¥¨§¦¨−©

Nערין: מן cהוה cארמeתא, עeמרא ית למחצד יNראל aני eריאL ¦¨§¦¨£©¨¨£©¨¨©¦§¥¨¦¥§¦¨¨יBמא

דבמשנהצ"עיב. בזה, סה.)טובא (מנחות

נעשית  העומר שקצירת שנינו

חל  אם  ואפי' פסח , של ראשון יו"ט  במוצאי

לערב העומר  קצירת מקדימים  לא בשבת

ש התרגום  כתב  ואיך קצרו בערב הפסח, פסח 

התנופה. עומר  את ישראל בני 

במשנה ואולי שאמרו למה התרגום  כוונת

את (שם) מכינים  היו יו"ט שבערב

התרגום כתב ולכן אותם , וקושרים  השבולים 

ע "י'שריאו לקצור התחילו כלומר למחצד',

ערב רק כי ממש  קצרו לא אך התבואה הכנת

היה. פסח 

'ואפשר שבמקום  לומר יומא מעליעוד

' לגרוס  צריך יומא במיעל דפסחא'

הפסח יום  שנכנס אחר  והכוונה (כמו דפסחא',

שמשא') מיעל  'עד אונקלוס שתרגם לו' תשיבנו השמש  בוא קוצרים'עד שאז ראשון יו"ט במוצאי  כלומר  ,

במדרש  כן ומפורש  העומר , ו)את ג , כולם(רות מתאספים  שאז פסח במוצאי הגיעו ורות שנעמי 

כפשוטם . התרגום  דברי ולפי"ז העומר, את שמשא'לקצור  ב 'מיעל שדוקא דאפשר  שליט "א מו"ח  (והעיר 

מצינו  לא יומא' ב 'מיעל אך  הבא, היום שהגיע  ונחשב  מקומה אל ונכנסת שוקעת שהשמש שפירושו אמרינן

וצ"ע ) הבא, היום ומתחיל הנוכחי  היום ונגמר  שנכנס .שפירושו

דדהבא  יונה

קוראות (כ ) תהיינה אל אליהן ותאמר 

המר כי  נפש מרת לי קראנה  נעמי לי

מאוד. לי  הלכתי(כא)שדי  מלאה  אני

מהם, ה ' השיבני  וריקם  ומבני  מבעלי 

ה' ומלפני  נעמי לי  קוראות  אתן  זה  למה

לי . הרע ושדי חטאי בי הועד 

כלתה (כב ) המואביה  ורות  נעמי  ותשב 

באו והמה מואב , משדה ששבה  עמה

הפסח  בערב  לחם היום aiבית ובאותו

עומר את לקצור  ישראל בני התחילו

משעורים. שהיה  התנופה

הקודש  בלשון תרגום



ברות  יב

ÁtLnÓ˙כתיב ÈÓÚ�ÏeÓ∞Ú„Èא ב ÏÈÁ ¯Bab LÈ‡ dLÈ‡Ï «§¨«¢¦º§¦À̈¦ µ¦´©½¦¦¦§©−©
:ÊÚa BÓLe CÏÓÈÏ‡א ב

wzיף abר, bבר .dברeלג מzLמBדע eלנעמי, ¡¦¤®¤§−«Ÿ©¨¢¦¦§©§©§©¦¨©¦

Cאלימל ייחeס, מן Baעז:aאBריתא. ,dמיLeבBn‰ ˙e¯ ¯Ó‡zÂ‰i·‡ §¨¨¦¥¡¦¤¤−¥©©Ÿ¤Á¸©«£¦¹̈
¯L‡ ¯Á‡ ÌÈÏaM· ‰ËwÏ‡Â ‰„O‰ ‡pŒ‰ÎÏ‡ ÈÓÚ�ŒÏ‡¤«¨«¢¦À¥«§¨¨³©¨¤Æ©«£©¢¨´©«¦¢¦½©©¾£¤¬

:Èz· ÈÎÏ dÏ ¯Ó‡zÂ ÂÈ�ÈÚa ÔÁŒ‡ˆÓ‡ ב

מBאביתא, רeת ואמרת ¤§¨¥−§¥¨®©¬Ÿ¤¨−§¦¬¦¦«©£©©£¦¨

aעינBי רחמין, cאkLח aתר eLaבלין. LBואכנ לחקלא, kען איזיל −¥§¦£©©©§©¨¦§¤§¨©§©§¥¥¦¢¨§לנעמי.

aרzי: איזילי ,dל ‡È¯Áגואמרת ‰„Oa ËwÏzÂ ‡B·zÂ CÏzÂ ©£©©©¦¦¦§©¦©¥³¤©¨Æ©§©¥´©¨¤½©«£¥−
˙ÁtLnÓ ¯L‡ ÊÚ·Ï ‰„O‰ ˙˜ÏÁ ‰¯˜Ó ¯˜iÂ ÌÈ¯ˆw‰©«Ÿ§¦®©¦´¤¦§¤½¨¤§©³©¨¤Æ§½Ÿ©£¤−¦¦§©¬©

:CÏÓÈÏ‡ ג

ארעהא. ואירע חצBדiא. aתר, aחקלא. eכנLת ועלת, ואזלת ¡¦¤«¤©£©©§©©©©§©¨¨©¨©¨§¥©¦©¨

לבBעז cהוה חקלא, אלימלC:אחסנת ייחeס, a‡ד cמן ÊÚ·Œ‰p‰Â ©¨©©¨©£¨§©−§¦¥¡¦¤¤§¦¥ÀŸ©¨µ
BÏ e¯Ó‡iÂ ÌÎnÚ ‰Â‰È ÌÈ¯ˆBwÏ ¯Ó‡iÂ ÌÁÏ ˙ÈaÓ¦¥´¤½¤©¬Ÿ¤©«§¦−§¨Ÿ́¦¨¤®©¬Ÿ§−

:‰B‰È EÎ¯·Èד

מימרא יהי לחצBדiא, ואמר לחם. מaית אתא, בBעז. והא §¨«¤§¬§¨«§¨©£¨¦¥¤¤©£©§¨©¨§¥¥§¨

aסעcכBן יי:cיי Cpיברכ ,dלי eה ואמר·vp‰ B¯Ú�Ï ÊÚa ¯Ó‡iÂ ©¨§©§−©£©¥§¨§¦¨§¨©³Ÿ¤¸Ÿ©Æ§©«£½©¦−̈
:˙‡f‰ ‰¯Úp‰ ÈÓÏ ÌÈ¯ˆBw‰ŒÏÚה

cמpי .dלימיeלע Baעז, ואמר ©©«§¦®§¦−©©«£¨¬©«Ÿ©£©©§¥¥§©¦

חצBדiא על הדא:רב, ריבא אnה, ‰vp·ו לאידין ¯Úp‰ ÔÚiÂ ©©¨©¨−§¥¥ª¨¦¨¨¨©©À©©©²©©¦¨¬
∞Ú„BÓ קרי ¨´

גבור(א)ב איש לאישה מודע ולנעמי 

אלימלך  ממשפחת בתורה חזק  חיל

בועז. המואביה (ב )ושמו  רות ותאמר 

ואאסוף  לשדה  כעת אלכה  לנעמי 

בעיניו חן שאמצא אחר בשבלים 

בתי. לכי לה  ותבא (ג)ותאמר  ותלך 

ויקר הקוצרים אחרי  בשדה ותאסוף 

לבועז שהיתה השדה  חלקת  מקרה ,

אלימלך . בועז(ד )שממשפחת והנה 

יהיה  לקוצרים  ואמר לחם  מבית  בא 

יברכך  לו  ואמרו  בעזרתכם  ה ' דבר 

שמינהו(ה)ה '. לנערו בועז  ויאמר 

הנערה  אומה  לאיזה הקוצרים על ניצב 

הזו .

הקודש  בלשון תרגום



יג ברות 

ŒÌÚ ‰·M‰ ‡È‰ ‰i·‡BÓ ‰¯Ú� ¯Ó‡iÂ ÌÈ¯ˆBw‰ŒÏÚ©©«§¦−©Ÿ©®©«£¨³«£¦¨Æ¦½©¨¬¨¦«
:·‡BÓ È„OÓ ÈÓÚו�

ואמר. חצBדiא, על רב cאתמpא עeלימא. ואתיב. ¨«¢¦−¦§¥¬¨«©£¥¥¨§¦§©©©©¨©¨©£©

היא cמBאב, עnא מן מBאב:ריבא מחקל נעמי, עם ואתibרת cתבת ¦¨¦©¨§¨¦−§©©§¦©©©¦¨¢¦¥£©¨

‰ÌÈ¯ˆBwז  È¯Á‡ ÌÈ¯ÓÚ· ÈzÙÒ‡Â ‡pŒ‰ËwÏ‡ ¯Ó‡zÂ©ÀŸ¤£©¢¨¨Æ§¨«©§¦´¨«¢¨¦½©«£¥−©«§¦®
˙Èa‰ dz·L ‰Ê ‰zÚŒ„ÚÂ ¯˜a‰ Ê‡Ó „BÓÚzÂ ‡B·zÂ©¨´©«©«£À¥¨³©¸Ÿ¤Æ§©©½¨¤²¦§¨¬©©−¦

:ËÚÓז

aתר cמzLאר, מא aאלinא. eLבלין, LBואכנ kען אצBaר ואמרת. §¨«©£©©¤§©§¤¦©£ª©¨¨§¦§©¨©

cין זעיר. Btן kען ועד צפרא, מwדם kען ואתעkבת וקמת. ואתת −¥¥§©§©§¨©¨¢¦©§©©©¦§©©§¨£©¨©̈חצBדiא.

צבחר: aביתא, zÚÓLחcיתבא ‡BÏ‰ ˙e¯ŒÏ‡ ÊÚa ¯Ó‡iÂ §¨§¨§¥¨¦©©Ÿ¤Á¸Ÿ©¤¹£¯¨©´©§
‰fÓ È¯e·Ú˙ ‡Ï Ì‚Â ¯Á‡ ‰„Na Ë˜ÏÏ ÈÎÏzŒÏ‡ Èza¦¦À©¥«§¦Æ¦§ŸÆ§¨¤´©¥½§©²¬Ÿ©«£¦−¦¤®

:È˙¯Ú�ŒÌÚ ÔÈ˜a„˙ ‰ÎÂח

ברzי. מpי קaילי הלא לרeת, Baעז ואמר §¬Ÿ¦§¨¦−¦©«£Ÿ¨«©£©©§£¨©¦¦¦¦§©¦

לאnה למיזל מkא, תעaרי לא ואף אחרן. aחקל eLבלין, למצaר תהכין ¨ª§©¥§¨¦¦§¦¨©§¨¢¨©£©¦©¦§¦¨§̈לא

עeלימתי:אחרא עם תBzספין, ‡È�ÈÚÔe¯ˆ˜ÈŒ¯Lטוהכא ‰„Oa C ¨¢¨−§©¨¦§¦¦¥§¨¥©¹¦©¨¤³£¤¦§ŸÆ
CÚ‚� ÈzÏ·Ï ÌÈ¯Úp‰Œ˙‡ È˙Èeˆ ‡BÏ‰ Ô‰È¯Á‡ zÎÏ‰Â§¨©´§§©«£¥¤½£¬¦¦²¦¤©§¨¦−§¦§¦´¨§¥®
:ÌÈ¯Úp‰ Ôe·‡LÈ ¯L‡Ó ˙È˙LÂ ÌÈÏk‰ŒÏ‡ zÎÏ‰Â ˙ÓˆÂ§¨¦À§¨©§§Æ¤©¥¦½§¨¦¾¥«£¤¬¦§£−©§¨¦«

ט

עeלימiא, ית פwידית הלא aתריהBן. eתהכין cיחצדeן, aחקלא מסkzלא ¨©¥¨¦¥©¨£¥§¨¦¨§¦§¨©§¨§©¦©§zהא

מiא Lתיא eתהא למנiא. איזילי למiא, צהיא zאc eבעcן .Cיa יקרבeן −¨©¨¨©¨©¨§¦¦¦¨©§¨£¨©§¨¦¦§¦¨§cלא

על (ו) ניצב שהתמנה  הנער ויען 

היא  מואביה  נערה  ויאמר הקוצרים

מואב. משדה  נעמי עם  והתגיירה  ששבה 

שבלים (ז) ואאסוף  כעת אלקט ותאמר

הקוצרים  אחרי שנשאר מה  בעמרים 

מלפני כעת ותתעכב  ותעמוד ותבוא

שישבה  זה  קצר, זמן  עתה  ועד  הבוקר 

מעט. הלא (ח)בבית לרות  בועז  ויאמר

שבלים  ללקט  תלכי  אל בתי ממני  קבלי

ללכת  מזה  תעברי לא  וגם אחר בשדה 

נערותי . עם תדבקין וכאן  אחרת  לאומה

והלכת (ט) שיקצורון בשדה  רואה  תהיי

שלא  הנערים את ציוויתי הלא אחריהן

תלכי למים שתצמאי  ובזמן  בך יקרבו 

הקודש  בלשון תרגום



ברות  יד

עeלימiא: Ó‡zÂ¯י מcימלין, ‰ˆ¯‡ eÁzLzÂ ‰È�tŒÏÚ ÏtzÂ ¦§¦§¨¥©¨©¦ŸÆ©¨¤½¨©¦§©−¨®§¨©´Ÿ¤
È�ÈÚa ÔÁ È˙‡ˆÓ ÚecÓ ÂÈÏ‡:‰i¯Î� ÈÎ�‡Â È�¯Èk‰Ï E ¥À̈©©Á¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ§©¦¥½¦§¨«Ÿ¦−¨§¦¨«

י

רחמין אkLחית דין מה .dלי ואמרת ארעא. על eסגידת, אtהא. על ¦£©¦©©¥¨¥©©£©¨©©©¥¨©©©©©eנפלת,

cמBאב מaנתהBן נeכראה, מעnא ואנא לאzLמBדעeתני. ,Cעינaלאc eמעnא §¥¨§¦§¨©¦©£¨¥©¨¨¨¦§¨§§¨−¥©¨§¨

cיי: aקהלא למיעל ‰b„א י אkcי, „b‰ dÏ ¯Ó‡iÂ ÊÚa ÔÚiÂ ¦©¦§¥©¦§¨¨©¨©©³©¸Ÿ©Æ©´Ÿ¤½̈ª¥̧ª©¹
È·ÊÚzÂ CLÈ‡ ˙BÓ È¯Á‡ C˙BÓÁŒ˙‡ ˙ÈNÚŒ¯L‡ Ïk ÈÏ¦À³Ÿ£¤¨¦Æ¤£¥½©«£¥−´¦¥®©©«©§¦º

È·‡zÚ„ÈŒ‡Ï ¯L‡ ÌÚŒÏ‡ ÈÎÏzÂ Cz„ÏBÓ ı¯‡Â Cn‡Â C ¨¦´§¦¥À§¤̧¤Æ«©§¥½©¥´§¦½¤©¾£¤¬«Ÿ¨©−©§
ÏL ÏBÓz:ÌBLיא

מימר על לי, אתחeא אתחeאה .dל ואמר Baעז, ואתיב §¬¦§«©£¥©©£©©¦©¨¨¦©©¦©¥©

עלי ואתאמר ebברiא. על אלהין נeקiaא, על bזר לא יי, bזר cכד ©£©£¦§¨©©¥¨¡¨©©©§¨̈«§©§©§¨©¦©חkימiא.

והוגד משמעיג. נתחדש שאז בתרגום 

ההלכה  החכמים  ע"י לבועז

רות  הרי כי ה', בקהל מותרות שמואביות

י )אמרה פסוק לעיל  מבנות (תרגום נכריה 'ואנוכי 

כלומר ה', בקהל לבוא הותר שלא ומעם  מואב

יבוא  'לא נאמר לא נקבות שעל ידעה שלא

זה ועל הלכה מואבי ', שנתחדשה לה ענה

ובזה  מואבית, ולא מואבי  עמונית ולא עמוני 

כמו  בקהל לבוא היא שמותרת אותה ניחם 

אח "כ י"ג)שאמרה כי(פסוק בעיניך חן 'אמצא

ה'. בקהל לבוא והכשרתני נחמתני 

בכתובותולכאו ' הנה כי  בזה מזקני(ז:)צ "ע  אנשים  עשרה בועז ויקח דכתיב מאי  אבהו ר ' 'אמר 

דרק ומשמע  מואבית', ולא מואבי  עמונית ולא עמוני למדרש פה, שבו ויאמר העיר

כשליקטה  בתחילה שכבר כאן התרגום  שכתב  כמו ולא זו הלכה נתפרסמה להנשא רות כשרצתה

ידע מ"מ זקנים , עשרה ע "י  הדרשא את בועז שפרסם  דאף וצ "ל זו, הלכה נתחדשה בועז אצל רות

מואבית. ולא מואבי שדרשו החכמים  ע "י  לכן קודם  אותה

בגמ'ובזה  איתא הרי  ומואבית, עמונית להתיר  בועז דרש איך דקשיא הא דמיושב  (יבמות נראה

הישראליעז.) יתרא חגר בקהל מלבוא דוד את לפסול שרצו ישי )שבזמן ואמר(חתן חרבו את

בגמ' והקשו מואבית', ולא מואבי  עמונית ולא עמוני  הרמתי  שמואל של דינו מבית מקובלני 'כך

לאו  ואם  לו שומעין אמרה מעשה קודם  אם  ובא, הלכה שמורה חכם  תלמיד כל והרי  מהימן 'וכי

של  לדרשא שומעין אין ובזה מעשה' 'אחר חשיב דוד את לפסול רצו שכבר וכיון לו', שומעין אין

דדהבא  יונה

ישאבון מאשר מים  ותשתי  הכלים אל 

ותשתחו(י)הנערים. פניה על  ותפול

חן מצאתי זה מדוע  אליו ותאמר  ארצה 

מבנות  נכרי  מעם ואנוכי  להכירני  בעיניך 

של  בקהל  לבוא נטהר  שלא  ומעם  מואב 

הוגד (יא)ה '. הגד  לה  ויאמר  בועז  ויען 

החכמים  דברי  על  ה'biלי גזר שכאשר

האנשים  על  אלא הנקבות על  גזר לא 

הקודש  בלשון תרגום



טו ברות 

.Cחמתי עם zעבדc טיבeתא, aגין eנביאין. מלכין Cיpמ למtק cעתידין ¦¨£¦©£©¨¥¦§¦¦¦©¦¦©¦§¦¦£©¨¦aנבeאה,

וארע, .Cיnוא Ceאב ,Cיnוע Cחלתיc zבקLe .Cעליa cמית aתר ,dית zפרנסc§©©¨©¨©§¦©¦©©§¦§©¦£§¦¦©£©

עם aין eלמzב. לאתibרא ,zואזל .Cתיeדlמאתמליי ,Cלי אzLמBדע cלא ©¨¦©£©§¦©¨¨¦©¥©−§¨¦§©¦¥¤¨¦

ÓÏL‰יבeמcקBnהי: Cz¯kNÓ È‰˙e CÏÚt ‰B‰È ÌlLÈ ¦§©¦§©¥¬§−̈¨«¢¥®§¦̧©§ª§¥¹§¥À̈
:ÂÈÙ�kŒ˙Áz ˙BÒÁÏ ˙‡aŒ¯L‡ Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ‰B‰È ÌÚÓ¥¦³§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½£¤−̈©«£¬©«©§¨¨«

יב

לעלמא Lלים, Cאגרי ויהי טב. Cבדeע על הדין, aעלמא טב bמeל Cלי יי ¨§¨§¦§¦©¥¦¨©¨©¥¨¨§¨§¨§¦¨§¦יגמBל

ותירצו  בקהל, להתירו שאפשר הישראלי יתרא

לברר ואפשר  קיים ' דינו ובית 'שמואל בגמ'

אמת. שההלכה שם 

לפניולכאו' דרשא שדרש  בועז על גם  יקשה

שבא  אחר  רק לפרסמה כדי  הזקנים 

יכולה  אם  רות על דנו אז הרי כי לידו, מעשה

כדברי כרחך על אלא לבועז, או לגואל להנשא

עפ "י זו הלכה דרש דכבר כאן התרגום 

להינשא, רות שרצתה קודם  עוד החכמים 

שמעו  ולכן אמרה' מעשה 'קודם  חשיב ושפיר

הזקנים . לו

חשיבאמנם לא לכן קודם  בועז זאת ידע לא אם  דאפי' לומר  אפשר תוס' שם  שפירש מה לפי

אין  אמרה מעשה אחר אם  בגמ' שאמרו דמה תוס ' שם  כתב כי  אמרה', מעשה 'אחר 

פסול, או בקהל לבוא דוד כשר אם  לדון שהתחילו אחר  שפירש"י כמו הכוונה אין לו, שומעין

כלומר ישי של חתנו היה הישראלי  שיתרא דכיון הגמ ' כוונת אלא מהימן, מעשה אחר  גם  דבכה"ג

הה  את שאמר וכיון דוד, של אחותו את בדברשנשא נוגע  חשיב לאשה אותה שנשא אחר  הזו לכה

שבועז  דכיון אפש "ל ולפי "ז נאמן, אינו ובזה לו כשרה אשתו גם  ממילא כשר  שדוד שיאמר  ע"י כי 

ואפילו  בדבר נוגע  אינו כי מואבית ולא מואבי  לדרוש  היה נאמן לאשה רות את נשא לא עדיין

בקהל. היא כשרה אם  לדון התחילו שכבר 

י:)בגמ'יד. מלכים(מגילה ממנה ויוצאין זוכה חמיה בבית צנועה שהיא כלה 'כל איתא

בתרגום כאן ולכאו' עי "ש , לזה גורמת היא שצניעות מתמר  והוכיחו ונביאים ',

וצ"ב. ונביאים ', 'מלכים  ממנה ויצאו זכתה חמותה עם  רות שעשתה חסד מצות דבעבור מבואר 

באחד ומו"ח  ממנה יצא והמלכים  הנביאים  ששושלת הצניעות בזכות זכתה דתמר  תירץ שליט "א

עשתה  כי אחרת מאשה ולא זו שושלת ממנה דוקא שיצא רות שזכתה מה אך מהדורות,

חמותה. עם  חסד

דדהבא  יונה

ממך  לצאת שעתידים בנבואה לי  ונאמר 

ונביאים  שעשית ciמלכים  החסד  בגלל 

שמת  אחר  אותה  שזנת  חמותך עם 

ואמך  אביך ועמך אלוהיך  ועזבת  בעלך ,

ולשבת  להתגייר  והלכת מולדתך וארץ 

מאתמול  לך  נודע  שלא  עם בין 

טוב (יב)ומשלשום . פועל לך ה ' ישלם

ויהיה  הטוב , מעשך  על  הזה  בעולם

הקודש  בלשון תרגום



ברות  טז 

טלל zחBת eלאתחaאה, לאתibרא cאתת cיNראל. אלהא יי, קדם מן ©§§¨¨©¦¨¨©¦§¨£©¥¨§¦§¨¨¡¨§¨¢¦¥¨§cאתי.

dיקרי NרהLכינת עם Cלקיeח למהוי bיהpם, cין מן תzLיזבי זכeתא eבההיא §¦©§¨¥−©¦§¨¦¥§¦¦¦¥¦¨»§¦¥¨¦¦¨¨

ולאה: ורחל È�ÈÚaיגורבקה, ÔÁŒ‡ˆÓ‡ ¯Ó‡zÂÈk È�„‡ E §¦¨§¨¥§¥¨©ÂŸ¤¤§¨¥̧§¥¤¹£Ÿ¦Æ¦´
˙Á‡k ‰È‰‡ ‡Ï ÈÎ�‡Â E˙ÁÙL ·ÏŒÏÚ z¯a„ ÈÎÂ È�zÓÁ�¦«©§½̈¦§¦¬¦©−§¨©¥´¦§¨¤®§¨«Ÿ¦Æ´Ÿ¤«§¤½§©©−

È˙ÁÙL:Eיג

לאכLרeתני, ניחמzני. ארeם רBaני, Cעינa רחמין אkLח ואמרת. ¦§Ÿ¤«©£©©©©©£¦§¥¨¦¦£¦©©¦§©¨©¦

.Czאמc לaא על zנחeמין, מlילzא וארeם cיי. aקהלא למיעל ¨©§¨¦©¦©¨¥©£©¨©¨¨¦©¥§¥¦§למדkי

כצcיק הי cאתי, עלמא למחסן ליcאבטחzני למהוי ,eזכ לי לית ואנא תא. §©©©¦§¦©¨§¨§¨¥¥§©¦¨¨©£¨¥¦§§¦¥¦

cאתי לעלמא אמהתC:חeלקא מן חדא, עם elיד אפי‰Ï ¯Ó‡iÂ ¨¨§¨§¨§¨¥−©¦¦£¨¦©¨¨©Ÿ¤Á¨̧

הימים בביאורטו. לדברי  פט"ו הגר "א (ב '

לנכד  זה ביאור  מייחסים ויש ז,

עצמו) לגר "א ולא בין הגר "א שהחילוק כתב 

האדון שכר ל פעולה שישלם  'פעולה הוא,

אמנם פרטית, ועבודה עבודה כל עבור גמול

ישרתנו  אם  דארעא במלכותא כמו הוא שכר

אשר מלבד רבות פעמים  מלאכה באיזו איש

ומלאכה, מלאכה כל בעד המלך לו יושיט

שנית  יגמלהו כולם  המלאכות בגמר  אח "כ

ק"ו  ליבו, נדבת לפי  שירותו משך כל עבור 

לרעהו  שניים  פי  ישלם  כי דרקיעא למלכותא

האדמה, על חיותו ימי כל עבדו אשר הישראלי

עבור ו'שכר' ומצוה מצוה כל עבור  'פעולה'

הוא  השכר ותשלום  חייו, כל עבודתו משך

בהאי מצוה שכר שאמרו כמו הבא בעולם 

רות  את בועז שבירך הדבר  וזהו ליכא, עלמא

וזהו  כולה העבודה משך חלף ו'שכר' הפרטים , עבודת כל 'פעולת' היינו שניים , פי  ה' לה שישלם 

ה' הזה)פעלך 'ישלם  הבא)משכורתך ותהי(בעולם התרגום(לעולם הוא לכאו' דבריו ומקור  שלמה',

ה' לה שישלם  שכתב  ואילופועל כאן בעוה"ז, לעוה"ב.משכורתך טוב רק  תהיה שלמה

ומלעילמהתרגום טז. י )כאן ובועז (פסוק בקהל לבוא היא דאסורה רות שחשבה מבואר

נעמי דהרי היה, שכך מוכח והדבר היא, שמותרת ההלכה את לה חידש

מדוע ולכאו' וכו', הגורן בועז אל ללכת לה אמרה ולכן לה ייטב אשר  מנוח לרות למצוא בקשה

חמותה  ואת עצמה את לפרנס תוכל שתנשא ע"י דהרי ישראל לארץ  כשהגיעו מיד כן עשתה לא

דדהבא  יונה

הבא  לעולם  שלם ה'ehשכרך מלפני

להתגייר באת אשר  ישראל אלוהי 

כבודו , שכינת כנפי תחת ולחסות 

גיהנם  של  מדין תנצלי ההיא  ובזכות 

ורחל  ורבקה שרה  עם  חלקך  להיות

בעיניך (יג)ולאה . חן אמצא  ותאמר

להטהר להכשירני נחמתני כי  אדוני 

ה' של  בקהל דיברת fhלבוא וכי

שהבטחתני שפחתך  לב על תנחומים

ואני הצדיקות כמו הבא העולם לירש 

הבא  לעולם חלק לי להיות זכות  לי  אין 

משפחותיך. אחת עם  אפילו 

הקודש  בלשון תרגום



יז ברות 

Czt zÏ·ËÂ ÌÁl‰ŒÔÓ zÏÎ‡Â ÌÏ‰ ÈLb ÏÎ‡‰ ˙ÚÏ ÊÚ·¹Ÿ©§¥´¨ÀŸ¤³Ÿ¦«£ŸÆ§¨©´§§¦©¤½¤§¨©¬§§¦¥−
ÚaNzÂ ÏÎ‡zÂ ÈÏ˜ dÏŒËaˆiÂ ÌÈ¯ˆw‰ „vÓ ·LzÂ ıÓÁa©®Ÿ¤©¥̧¤Æ¦©´©«Ÿ§¦½©¦§¨¨´¨¦½©¬Ÿ©©¦§©−

:¯˙zÂיד

לחמא. מן ותיכלין הלכא, קריבי סעBדתא. לעcן Baעז, dל ואמר ©Ÿ©«©£©©©§¦¨§§¨§¦¦¨¨§¥§¦¦©¨

ואLBיט חצBדiא. מqטר ויתיבת, aחלא. cאתMaל aתבLילא ,Cסעדי ¥§¨©¨©§¦©¥¦¨©§©©¦§¨¦©§¦©£©¦¦eטמיLי

קלי קמח dארת:לLוא Neבעת, ÊÚaטו ואכלת ÂˆÈÂ ËwÏÏ Ì˜zÂ ©¤©¨¦−©£©©©©§©©©©−̈¨§©¥®©§©Á¸Ÿ©
:‰eÓÈÏÎ˙ ‡ÏÂ ËwÏz ÌÈ¯ÓÚ‰ ÔÈa Ìb ¯Ó‡Ï ÂÈ¯Ú�Œ˙‡¤§¨¹̈¥ÀŸ©´¥¯¨«¢¨¦²§©¥−§¬Ÿ©§¦«¨

את  ידעו לא דעדיין מוכח אלא קושי , ללא

לה  שאמר עד ה' בקהל היא שמותרת ההלכה

בועז.

אצל והנה לה וסיפרה נעמי  אל רות כשבאה

אלי אמר  כי 'גם  אמרה היום , עשתה מי

כל הנעריםעם  את כלו אם  עד תדבקין לי  אשר 

כי בתי  'טוב  לה השיבה ונעמי לי ', אשר הקציר

עם  עם נערותיו'תצאי  תדבקין 'כה לה אמר בועז דבאמת שם  המלבי"ם  וכתב וצ "בנערותי', ,

השינוי.

לדייקאלא  הבינה לא הנערים  מן מתרחקים  אין ושם  מואביה היא שהיתה 'כיון המלבי "ם  פירש

מהם שאחד שחשבה אצלה עיקר  היו שהנערים  אנשיו, עם  שתדבק  שכוונתו וחשבה בדבריו

הצדקת, רות חשבה שכך לומר דחוק נראה אמנם  עכ"ל. אותה', כל ישא את אותה לימדה נעמי (דהרי

אחרי ) גם ובודאי  שנתגיירה קודם חידשהמצוות שאז דכיון היטב , מיושב הנ"ל דלפי  לבאר נראה אלא

לכן  זו, הלכה אותה לימד שבועז לנעמי לרמז רות רצתה ה' בקהל לבוא היא שמותרת בועז לה

עם  תדבקין לי אמר בועז לנעמי אך הנערים,אמרה ולהינשא, ה' בקהל לבוא לי  שמותר  כלומר 

נערותיו', עם  תצאי  כי  בתי  'טוב  לה אמרה מואבית, ולא מואבי  של ההלכה את ידעה שלא נעמי 

כן  ואם  ה', בקהל ומואבי עמוני יבוא 'לא כתיב דהרי  בקהל לבוא לך שמותר תאמרי אל כלומר

שכבר אח"כ אמנם  לבד. נערותיו עם  שתצאי  לך טוב  אלא נעריו בין שתבואי  צניעות דרך זה אין

להינשא  רות מותרת הדין שלפי  נעמי  הבינה בועז, דברי תוכן את לה וסיפרה חמותה אצל ישבה

ישאנה. שבועז מנוח לה וחיפשה הזדרזה מיד ע "כ

ר'(קיג :)בשבתהנה יז . לשרב , יפה שהחומץ  מכאן אלעזר א"ר  בחומץ, פיתך 'וטבלת איתא

ומנו  כחומץ קשין שמעשיו ממך לצאת בן עתיד לה רמז רמז אמר נחמני  בר  שמואל

ובמדרש ו)מנשה', אות פ"ה בחומץ(רות טובלים  להיותן הקוצרים  דרך בחומץ פיתך 'וטבלת איתא

ס"ל  כאן התרגום  אמנם  ממש , בחומץ פיתם  שטבלו פירושו בחומץ' פיתך ש'טבלת ומשמע פיתן',

ממש. בחומץ  ולא בחומץ  שהתבשל בתבשיל מיירי קרא דאמר ד'בחומץ'

דדהבא  יונה

גושי(יד ) האוכל  לעת  בועז לה  ואמר 

פתך  וטבלת הלחם מן ותאכלי הנה

בחומץ  שהתבשל מצד fiבתבשיל ותשב

ותאכל  קלי  קמח לה והושיט  הקוצרים

ותותר . ותשבע 

הקודש  בלשון תרגום



ברות  יח

טו

אלineא aיני אף למימר. עeלימBהי, ית Baעז eפwיד eLבלין. למצaר −¨©£¥¥©©¥§¦¥¨©¥©¦©¦§©©§וקמת,

:dpeתכספ ולא צברא, ŒÔÓטז zהי dÏ elLzŒÏL Ì‚Â §¥¨§¨§¨¦§©§©²Ÿ¨¬Ÿ−̈¦
:d·Œe¯Ú‚˙ ‡ÏÂ ‰ËwÏÂ Ìz·ÊÚÂ ÌÈ˙·v‰טז

zzירeן מzר ואף. ©§¨¦®©«£©§¤¬§¦§−̈§¬Ÿ¦§£¨«§©¦¨©¦

אסירiא מן ,dל:da תנזפeן ולא צברא, למהוי ËwÏzÂיז ותaLקeן ©¦£¦©¨−§¦§§¦¥¨§¨§¨¦§©©§©¥¬
‰ÙÈ‡k È‰ÈÂ ‰ËwÏŒ¯L‡ ˙‡ ËaÁzÂ ·¯Ú‰Œ„Ú ‰„Oa©¨¤−©¨¨®¤©©§ŸÆ¥´£¤¦¥½¨©«§¦−§¥¨¬

:ÌÈ¯ÚNיז

cצברת eLבלין ית ודLת, רמLא. עד aחקלא, eLבלין eצברת §Ÿ¦«©©¦§©¨©©¨§©©¨¦¦©©−

Nערין: סאין kתלת LיעeרהBן, ‰ÈÚ¯יחוהוה ‡B·zÂ ‡OzÂ ©£¨¥§¦¨§¦§¨¦©¦¨Æ©¨´¨¦½
˙‡ dÏŒÔzzÂ ‡ˆBzÂ ‰ËwÏŒ¯L‡ ˙‡ d˙BÓÁ ‡¯zÂ©¥¬¤£−̈¥´£¤¦¥®¨©¥Æ©¦¤½̈¥¬

:dÚ·OÓ ‰¯˙B‰Œ¯L‡יח

מא ית ,dחמת וחזת לקרzא. ועלת וסBברת, £¤¦−¨¦¨§¨«§©©§©©§©¨©£¨£¨©¨¨

tוא לcdכנLת. ויהבת zרמילא, מן מOבעd:יקת ,dל cאzLאר מזBנא ית ¦©©§©¥©¦©¦¨¦©©©−¨§¨§¦§©©¦¦§©

ÈNÚ˙יט ‰�‡Â ÌBi‰ zËwÏ ‰ÙÈ‡ d˙BÓÁ dÏ ¯Ó‡zÂ©Ÿ¤Á¨̧£¹̈¥¸Ÿ¦©³§§©Æ§¨´¨¨¦½
BnÚ ‰˙NÚŒ¯L‡ ˙‡ d˙BÓÁÏ „bzÂ Ce¯a C¯ÈkÓ È‰È§¦¬©¦¥−¨®©©¥´©«£À̈¥³£¤¨«§¨Æ¦½

:ÊÚa ÌBi‰ BnÚ È˙ÈNÚ ¯L‡ LÈ‡‰ ÌL ¯Ó‡zÂיט

dל ואמרת ©ÀŸ¤¥³¨¦Æ£¤̧¨¦¯¦¦²©−«Ÿ©©£©©©

cאzLמBדע bברא יהי למעבד. zלczLא eלאן דין, יBמא zצבר לאן .dחמת£¨©§¨§©¨¥¨¦©©§¤¡©§¥ª¨§¦§©

BLם ואמרת. .dיnע למעבד cאczLלת, ית .dלחמת וחeיאת .Cמבר ,Cלי¦§¨©§©¦©©£¨©¨§¦©©©§¤¡©¦¥©£©©

בועז(טו) ויצוה שבלים , ללקט ותקם 

תהיה  העמרים  בין גם  לאמר נעריו  את 

תכלימוה . ולא  שול (טז)מלקטת וגם

להיותה  ועזבתם הצבתים מן  לה תשולו 

בה . תגערו  ולא  ותלקט (יז)מלקטת 

את  ותחבוט הערב  עד בשדה  שבלים

מניינם  ויהי  ליקטה  אשר השבלים 

שעורים . סאים ותשא (יח)כשלוש

מה  את  חמותה ותרא לעיר ותבוא

את  לה  ותתן  מהתרמיל ותוציא שאספה

משבעה. לה שנשאר ותאמר(יט)המזון

הזה  היום  לקטת איפה  חמותה  לה 

האיש  יהי  לעשות  השתדלת ואיפה

אשר את לחמותה  ותגד ברוך, שהכירך 

האיש  שם ותאמר  עמו לעשות השתדלה 

הזה  היום  עמו לעשות השתדלתי אשר 

הקודש  בלשון תרגום



יטברות 

dיnע למעבד cאczLלית Baעז:bברא, מתקרי דין, Ó‡zÂ¯כ יBמא ª¨§¦©©¦§¤¡©¦¥−¨¥¦§¦©©¸Ÿ¤
Œ˙‡ BcÒÁ ·ÊÚŒ‡Ï ¯L‡ ‰Â‰ÈÏ ‡e‰ Ce¯a d˙lÎÏ ÈÓÚ�̈«¢¦¹§©¨À̈¨¬Æ©«Ÿ̈½£¤Æ«Ÿ¨©´©§½¤
LÈ‡‰ e�Ï ·B¯˜ ÈÓÚ� dÏ ¯Ó‡zÂ ÌÈ˙n‰Œ˙‡Â ÌÈiÁ‰©«©¦−§¤©¥¦®©¯Ÿ¤¨´¨«¢¦À¨¬¨̧Æ¨¦½

:‡e‰ e�Ï‡bÓ כ

cיי. קeדLא מBtם הeא, Cמבר .dתlלכ נעמי, ואמרת ¦«Ÿ£¥−«©£©©¨¢¦§©§©§¨©¦¨©¨

לנא, קריב נעמי. dל ואמרת מיתiא. ועם חיiא, עם .dתיeטיב Lבק ¨©¦¨¦¢¨©©©£©¨©¦¦§¨©©¦¥¥©§¨§cלא

הeא:bברא ŒÈkכא מtריקנא, | Ìb ‰i·‡Bn‰ ˙e¯ ¯Ó‡zÂ ª¨−¦¨¦©¨©−Ÿ¤´©«£¦¨®©´¦
˙‡ elkŒÌ‡ „Ú ÔÈ˜a„z ÈÏŒ¯L‡ ÌÈ¯Úp‰ŒÌÚ ÈÏ‡ ¯Ó‡̈©´¥©À¦©§¨¦³£¤¦Æ¦§¨¦½©´¦¦½¥¬

:ÈÏŒ¯L‡ ¯Èˆw‰ŒÏk א כ

לי. אמר ארeם אף, מBאביתא. רeת ואמרת, ¨©¨¦−£¤¦«©£©©£¦¨©££©¦

יLיצBן cכדי זמן עד Bzzספין. cילי, עeלימiא cילי:עם חצדא, kל ית ¦¥©¨¦¦¦§¦©§¨¦¥§¥−¨¨£¨¨¦¦

ŒÌÚכב È‡ˆ˙ Èk Èza ·BË d˙lk ˙e¯ŒÏ‡ ÈÓÚ� ¯Ó‡zÂ©¬Ÿ¤¨«¢¦−¤´©¨¨®´¦¦À¦³¥«§¦Æ¦
:¯Á‡ ‰„Na C·ŒeÚbÙÈ ‡ÏÂ ÂÈ˙B¯Ú� כב

lkתd.ואמר לרeת נעמי, ת ©£́½̈§¬Ÿ¦§§¨−§¨¤¬©¥«©£©©¨¢¦§©§©

עeלימתBי עם tzקין, ארeם aרzי. אחרן:tLיר aחקל ,Cיa יערעeן ולא ©¦§©¦£¦§¦¦¥§−§¨§¨§¦©£©¨¢¨

˜ˆÌÈ¯ÚO‰Œ¯Èכג ˙BÏkŒ„Ú ËwÏÏ ÊÚa ˙B¯Ú�a ˜a„zÂ©¦§©º§©«£¬¸Ÿ©Æ§©¥½©§¬§¦«©§Ÿ¦−
:d˙BÓÁŒ˙‡ ·LzÂ ÌÈhÁ‰ ¯Èˆ˜eכג

cבBעז, aעeלימתBי ואacקת. §¦´©«¦¦®©¥−¤¤£¨«§¦©©©§¥§§©

חhין וחצד Nערין, חצד Lcיצי עד חמתd:למצaר. עם ויתיבת, §¦©©§¥¦£¨§¨¦©£¨¦¦−¦¥©¦£¨©

בועז. לכלתה (כ)נקרא  נעמי  ותאמר 

עם  חסדו עזב לא אשר  ה' מפי  הוא  ברוך 

נעמי לה ותאמר המתים  ועם החיים

הוא. מגואלנו האיש  לנו קרוב 

אמר(כא) כי גם  המואביה  רות ותאמר 

זמן עד תדבקין לי  אשר הנערים  עם  אלי 

לי . אשר הקציר כל  את  שיכלו 

בתי(כב ) טוב  כלתה לרות נעמי ותאמר

ב  יפגעו  ולא נערותיו עם  תצאי  ך כי 

אחר . של (כג)בשדה בנערותיו  ותדבק 

השעורים  קציר כלות  עד  ללקט  בועז

חמותה. עם  ותשב  החיטים וקציר 

הקודש  בלשון תרגום



ג רות  כ

ÁB�Óא ג CÏŒLw·‡ ‡Ï‰ Èza d˙BÓÁ ÈÓÚ� dÏ ¯Ó‡zÂ©¬Ÿ¤¨−¨«¢¦´£¨®¦¦¾£¯Ÿ£©¤¨²¨−©
:CÏŒ·ËÈÈ ¯L‡אג

עד אניח, לא Laבeעה aרzי. .dחמת נעמי ,dל ואמרת £¤¬¦«©¨«©£©©©¨¢¦£¨©§©¦¦¨¨£¦©©

ניחא Cלי cאתaע ליC:זמן cייטב e�zÚ„Óבaגין, ÊÚ· ‡Ï‰ ‰zÚÂ §¨§¤©¦§¨¨−§¦§¦©¦§©À̈£¬Ÿ¸Ÿ©Æ«Ÿ©§½̈
ÌÈ¯ÚO‰ Ô¯bŒ˙‡ ‰¯Ê ‡e‰Œ‰p‰ ÂÈ˙B¯Ú�Œ˙‡ ˙ÈÈ‰ ¯L‡£¤¬¨¦−¤©«£¨®¦¥ÀŸ¤²¤¬Ÿ¤©§Ÿ¦−

:‰ÏÈl‰ ב

עeלימתBי. עם aחקלא, cהוית לנא. cאzLמBדע בBעז, הלא eכען. ©¨«§¨©£¨©§¦§©©«¨©£¥§©¨¦¥§

מבcר הeא. cבליליא:הא aרeחא Nערין, אcר zÎÒÂגית | zˆÁ¯Â ¨§©©−¨¦©§¨¦§¨¦¥§¨§¨©´§§¨©À§§
zÓNÂ˙ÏÓ˘∞ÍכתיבÈÏÚC˙„¯ÈÂ∞È כתיבLÈ‡Ï ÈÚ„ezŒÏ‡ Ô¯b‰ §©¯§§¨©−¦©®Ÿ¤©¦¨«§¦´¨¦½

ÏÂ ÏÎ‡Ï B˙lk „Ú:˙BzLג

eתeLיאי בeסמנין. eתסeכי aמiא, eתחlילי ©¬©Ÿ−¤«¡¬Ÿ§¦§«©¦¦§©¨¦¨¦©¦¦

לגברא תתtרסמי לא לאcרא. ותיחתין ,Cעל .CיטיLלמיכלתכ ,dתיeיציL עד ©¦©¦£©§¥£¦§¦§¨¨¦©§¦§ª¨−©¥¨¥§¥©

ÈÂÌLŒ·kLÈ‰ד eלמzLי: ¯L‡ ÌB˜n‰Œ˙‡ zÚ„ÈÂ B·ÎL· È ¦¥¦¦´§¨§À§¨©̧©§Æ¤©¨Æ£¤´¦§©½̈
ÂÈ˙Ïb¯Ó ˙Èl‚Â ˙‡·e˙·Î˘Â∞È כתיב¯L‡ ˙‡ CÏ „ÈbÈ ‡e‰Â ¨²§¦¦¬©§§Ÿ−̈§Æ©¦´½̈¥−£¤¬

:ÔÈNÚzד

ותיעלין. nzן. Ceידמc אתרא ית ותcעין, .dמכיc מkLבי aעcן ויהי ©«£¦«¦¥§¦¨¦§¥¦¥§¦§¦¨©¨§¦©¨§¥£¦

dחכמתיa Cלי יחeי והeא עיטא, dיpמ Lאלה eתהא ותדמeכי. רגלBי, ית −¥§¨§¦¥©§§¨¥¥¦¨£¨©¦¦§©¨¦¦©eתגlיאי
∞È˙ÏÓNC.קרי∞z„¯ÈÂ קרי∞z·ÎLÂ קרי ¦§Ÿ©²¦§¨©´§§§¨¨®§§

קיג :)בגמ 'איתאיח. וסכת (שבת 'ורחצת

א"ר עליך', שמלותיך ושמת

רש "י ופירש שבת, של בגדים  אלו אלעזר

וכי שמלותיך' 'ושמת מהו להו דהוקשה

של  שהם  מיוחדות שמלות אלא היתה, ערומה

קשיא  לא כאן התרגום  לפי  אמנם  שבת,

תכשיטים . הם  ד'שמלותיך'

דדהבא  יונה

בתי(א)ג חמותה  נעמי לה ותאמר

לך  שאבקש  עד אניח שלא בשבועה 

לך. שייטב  בשביל  הלא (ב)מנוח  ועתה 

עם  בשדה שהיית לנו שמוכר  בועז

גורן את זורה הוא הנה  נערותיו 

הלילה . ברוח  ותרחצי(ג)השעורים

תכשיטיך  ותשימי  בשמים ותסוכי עד giבמים לאיש  תוודעי אל  לגורן  ותרדי עליך

ולשתות . לאכול  שם (ד)כלותו  שישכב  המקום את  וידעת  לישון  שכבו בעת  ויהי 

את  בחכמתו לך יגיד  והוא עצה  ממנו מבקשת ותהיי  ושכבת, רגליו  את  וגילית ובאת 

הקודש  בלשון תרגום



כאג רות 

cתעaדין: ‡È¯Ó‡zŒ¯Lה ית, Ïk ‰ÈÏ‡ ¯Ó‡zÂ∞:‰NÚ‡ ¨§©§¦©−Ÿ¤¥¤®¨²Ÿ£¤«Ÿ§¦¬¥©−¤«¡¤«
ה

kל .dל אעביד:ואמרת, לי, NÚzÂו cתימרין Ô¯b‰ „¯zÂ ©£©©©Ÿ−§¥§¦¦©£¥©¥−¤©®Ÿ¤©©¾©
:d˙BÓÁ ‰zeˆŒ¯L‡ ÏÎkו

ועבדת לאcרא. cפwידe,dzנחתת, kכל §¬Ÿ£¤¦©−¨£¨«©©§¦§¨©£©©−§¨§©¥©

:dז חמתÏ ‡·iÂ BaÏ ·ËÈiÂ zLiÂ ÊÚa ÏÎ‡iÂ·kL £¨©©¸Ÿ©³Ÿ©©¥§§Æ©¦©´¦½©¨¾Ÿ¦§©−
:·kLzÂ ÂÈ˙Ïb¯Ó Ï‚zÂ Ël· ‡·zÂ ‰Ó¯Ú‰ ‰ˆ˜aז

ואכל ¦§¥´¨«£¥¨®©¨´Ÿ©½̈©§©¬©§§Ÿ−̈©¦§¨«©£©

כפנא ואעcי ,dתיBצל cקaיל cיי Lמא Cבריe .dיaל ואBטיב Leתי, ¨©¦©§¥§¥©§¨©¨§¥¨¥¦¥§¦©Baעז
∞ÈÏ‡ כתיב ולא קרי ¥©−

ד)לקמןהנהיט. פרק בתרגום(סוף איתא

הצדיק בועז הוא השופט 'אבצן

משונאיהם ישראל בית עם  ניצלו שבזכותו

וכן  ישראל', מארץ הרעב סר תפילתו ובגלל

לעיל בתרגום  ו)איתא א את (פרק ה' פקד 'כי

אבצן  של זכותו בגלל לחם  להם  לתת עמו

הוא  ה' לפני  שהתפלל ובתפילתו השופט 

החסיד'. בועז

כאן,ונראה  נאמרו עניינים  אבצןזכותודשני מהשופטיםותפילתושל היה אבצן דהנה בועז, של

ישראל, עם  ח )של פי "ב  ישראל (שופטים על באים  אויבים  היו השופטים  ימות כל ובמשך

ולוקחים בהם  משתעבדים  והיו חטאיהם , וניצליםבגלל להקב "ה זועקים  שהיו עד תבואתם , את

שופטים  ספר בריש כדכתיב ה' להם  שהעמיד השופט יד)ע"י .(פ"ב 

שהיו ונראה  בגלל האחד טעמים , משני  היה השופטים  שפוט בימי שהיה שהרעב לפי "ז, לומר 

אצל  שהיה כמו בארץ  רעב גזירת היתה הרי  כי  והשני  כנ"ל, תבואתם  את שוללים  האויבים 

התרגום  בתחילת שכתוב  וכמו וכו', ויצחק א)אברהם  השמים ',(פ"א מן נגזרו רעבון שני  'עשרה

שלא אבצןשלבזכותואמנם  הראשונה ההצלה וזוהי  מאויביהם , ניצלו ישראל את שופט שהיה

רעב היה סו"ס אמנם  שופט, בתור  נזכר  זה שבשם  'אבצן' בשם  נזכר ולכן בישראל האויבים  ישלטו

של ובתפילתו רעב , גזירת שנגזרה מצד בזה החסיד בועזבעצם  נזכר  ולכן הרעב , גזירת התבטלה

וחסידבועזבשם  צדיק  שהיה רות במגילת נזכר זה גבור שבשם  'איש  ב ' פרק ריש בתרגום (כדאיתא

בתורה') חזק הרעב.חיל מגזירת ישראל את והציל התפלל ובחסידותו

הרעבולפי"ז את והסיר  תפילתו את שקיבל ה' את ובירך בועז ש 'הודה כאן התרגום  שכתב מה

ישראל  בעם  שנלחמו האויבים  שסרו זה על להודות לו היה הרי  ולכאו' הארץ ', מן

לגמרי הועיל לא באויבים  ונלחם  ישראל בעם  שופט שהיה שמה כי צ "ל אלא לעיל, כמבואר 

לה' הודה לגמרי הרעב  וסר  שהתפלל אחרי  כן ועל רעב , גזירת גם  שהיתה כיון הרעב  את להסיר 

הטובה. כל על

דדהבא  יונה

תעשין . אשר(ה)אשר  כל  לה ותאמר

אעשה . לי  ותעש (ו)תאמרי  הגורן ותרד 

חמותה. אותה ציוותה אשר ככל

ויברך (ז) ליבו וייטב  וישת בועז  ויאכל

תפילתו שקיבל  ה' שם  והסירhiאת

בקצה  לשכב ויבוא ישראל  מארץ  הרעב 

הקודש  בלשון תרגום



ג רות  כב

aרז רeת ועלת ערימתא. aסטר לדמכא, ואתא cיNראל. ארעא וגlיאתמן ¦©¨§¦¨¥©£¨§¨¨¦©£¥§¨§©©§¨−§©¦©

eדמכת: p‰Â‰חרגלBי, ˙ÙliÂ LÈ‡‰ „¯ÁiÂ ‰ÏÈl‰ ÈˆÁa È‰ÈÂ ©©©©«§¦Æ©«£¦´©©½§¨©¤«¡©¬¨¦−©¦¨¥®§¦¥´
:ÂÈ˙Ïb¯Ó ˙·ÎL ‰M‡ח

eרתית,ו bברא dתוe ליליא. aפלגeת הוה, ¦½̈Ÿ¤−¤©§§Ÿ¨«©£¨§©¥¨©ª¨¥

Lכבe רגלBי. לקביל cמכא אzתא, וחזא רתיתא. מן dריNa kלפzא Cיkואתר§¦§¦§¦¨¦¥¦§¥¨©£¨¦§¨¨§¨¨¢¥©©

לות למקרב cסריב צcיקא, יBסף cעבד היkמא .dלות קריב ולא ,dיצרי¦¥§¨§¥§¨©¥§¨©£©¥©¦¨»§¨¥§¦©§¨

וילפת,(יט :)בסנהדריןהנה כ. 'מאי איתא

כראשי בשרו שנעשה רב אמר

לפתות  כראשי  אבר , 'בשרו ופירש "י  לפתות',

ומשמע יצרו', את כבש ואעפ"כ נתקשה

ובשרו  קשה ירק  הוא דלפת רש "י  דכוונת

מבואר כאן בתרגום  אמנם  כלפת, נתקשה

דלפת  ומשמע  מהפחד כלפת בשרו דהתרכך

ובאמת  הם , דסתרי  דתרתי  וצ"ע רך, ירק  הוי 

'תרי(נו.)בברכות בחלומו רבא שראה קשה, ירק הוא דלפת מבואר ורבא הדיא דבר במעשה

ופרש" בלעת', קולפי תרין הדיא בר  ליה אמר דלפת, כראשיגרגלידי  בראשו עב מקל 'מכת י 

מקל. כמו קשה הוא שלפת ומשמע לפתות',

ע "יונראה מאוד שמתרכך ירק  הוא הלפת דהרי  עצמה ל'לפת' לפתות' 'ראשי  בין חילוק  דיש

בחולין תוס ' שכתב כמו ביותר הם  קשים  הלפת ראשי אבל כידוע, בראשיבישול ד "ה (צט:

מדבריו לפתות) ומשמע  לפתות ראשי  שנקרא שבקרקע השורשים  הוא שבלפת הקשה שהחלק 

לפתות  'כראשי  רש "י  שפירש מה ולפי"ז עי "ש , רך אלא קשה אינו עצמו הירק  אך קשה זה דדוקא

שמדוקדק כמו עצמה בלפת מיירי התרגום  אמנם  קשה, דבר  שהוא לפתות כראשי  דוקא נתקשה',

'אתרכיך אלא לפתות' 'כראשי הגמ ' כלשון כתב שלא רכה כלפתאבדבריו היא ובאמת ,'

מהפחד. כלפת בשרו שהתרכך כתב  ולכן אותה כשמבשלים 

רש "יובעיקר ואולי  בשרו, שהתרכך פירש  ובתרגום  בשרו שנתקשה פירש  רש"י כי  צ "ב  הדבר 

שאנץ ובתוס' הפחד, מחמת שהתרכך גופו בכל מיירי  התרגום  אך עצמו, באבר  מיירי

נו:) ונתאווה',(פסחים שנתחמם  ריכוך היינו 'ואתרכיך' דמתרגמינן 'ואע"ג וכתב רש"י דברי הביא

עוד. וצ "ב 

דבמדרש קצ"עכא . יצרו, את כבש  פנויה שהיא שידע כאן)שטרם  רבה אחרי(רות שרק מבואר

היא  אולי הרי  זאת שידע  לפני אך יצרו, כבישת צריך היה פנויה שהיא לו שנודע

משנתו, כשהתעורר בתחילה אחד יצרו' 'כבישת שני שהיו ואפשר עליה, יבוא ואיך איש אשת

שם . במדרש  כדאיתא מקטרגו היה ויצרו מותרת שהיא לו שנודע אחר  והשני 

עליה,והנה  יבוא שלא ליצרו שנשבע  הוא הבוקר', עד שכבי  ה' 'חי שנשבע  שמה מבואר במדרש

לקמן בתרגום  יג)אמנם  גואל,(פסוק לה לחפש  שדיבר  כמו לה שיעשה לרות שנשבע  פירש 

דדהבא  יונה

וגילתה  בלט  רות  ותבוא  הערימה 

ותשכב. הלילה (ח)רגליו  בחצי ויהי 

והתרכך  ויחרד  האיש  בשרוkותמה 

שוכבת  אשה  וירא  החרדה, מן  כלפת 

יצרו את וכבש  רגליו קרב k`מול  ולא 

שמאן הצדיק  יוסף  שעשה  כמו  אליה 

הקודש  בלשון תרגום



כג ג רות 

cנעץ חqידא, Lלי aר tלטיאל cעבד והיkמא .dניBaר אzת ©¦«¨¦©¦©©¥¦©©£©¨§¥§¥¦©¦¨¥¦מצריתא,

cוד אzת Lאeל aת מיכל eבין ,dמימרי aין לותd:סיפא למקרב cסריב, ©¨¥¥§¥¥¦©©¨¦©¨¦−§¨¥§¦©§¨©

EÙ�Îט zN¯Ùe E˙Ó‡ ˙e¯ ÈÎ�‡ ¯Ó‡zÂ z‡ŒÈÓ ¯Ó‡iÂ©−Ÿ¤¦¨®§©ÀŸ¤¨«Ÿ¦Æ´£¨¤½¨«©§¨³§¨¤̧Æ
:‰z‡ Ï‡‚ Èk E˙Ó‡ŒÏÚט

.Czאמ רeת אנא, ואמרת. .zא מן ואמר, ©£¨´§½¦¬Ÿ¥−¨«¨©£©©©©£©©£¨©¨

ezלאנ למqבי ,Czאמ על CמL אz:ויתקרי tריק, Ó‡iÂ¯י ארeם §¦§¥§¨©©¨§¦§¦§¦−£¨¦©©ÀŸ¤
ŒÔÓ ÔB¯Á‡‰ CcÒÁ z·ËÈ‰ Èza ‰B‰ÈÏ z‡ ‰Îe¯a§¨̧©³§©«¨Æ¦¦½¥©²§§©§¥¬¨©«£−¦
:¯ÈLÚŒÌ‡Â ÏcŒÌ‡ ÌÈ¯eÁa‰ È¯Á‡ ˙ÎÏŒÈzÏ·Ï ÔBL‡¯‰̈«¦®§¦§¦¤À¤©«£¥Æ©©´¦½¦©−§¦¨¦«

י 

קדמאי. מן aתראי, Cתיeטיב zטיבBא aרzי. יי, קדם מן zא aריכא ©©¦©©¦¥¥¦©§¨§¨¢¦©¨¦§©£©ואמר.

זמן עד קlיל, ליבם cנטרא kאzתא Cרמיb zעבדc eבתראי ,zרibאתc ¨§©¦©¨¨§¨§¨§¨§¦§¦©©£©©©«©©¦§©©קדמאי

עnהBן eזנ למעבד רבין, aתר Cלמה cלא aגין עzיר:cירaי. ואם מסkין, אם §¦¥§¦§¨¦¨¨©¨¨§¤¡©§¦§−¦¦¥§¦©¦

שהיא  חשב בתחילה כי מבואר הנ"ל ולפי

צריך  היה לא אך יצרו את וכבש  איש  אשת

פירש לכן תוקפו, יצרו היה לא כי ע"ז לישבע

אך  ההבטחה, קיום  על לרות שנשבע התרגום 

דמיירי  את במדרש כבש  ואז פנויה שהיא שידע 

'חי שנשבע עד תוקפו יצרו היה עדיין אך יצרו

הפירושים . שני את שהביא כאן רש "י  ועיין ה',

הראשון'ברש "י כב. ש 'חסדך פירש  כאן

חמותך', עם  עשית 'אשר הוא

הראשון  חסדך פירש  כאן בתרגום  אבל

וכמו"כ  בזה, יש  חסד איזה וצ"ב שהתגיירת,

אליעזר רבי משנת במדרש (פט"ז)מצאנו

עשית  'ואתה יתרו לבני אמר  המלך ששאול

יתרו  שנתגייר כיון כי  ישראל' בני  כל עם  חסד

כל  עם  חסד עשה כאילו הכתוב  עליו מעלה

וצ"ב. ישראל,

דרות ונראה  נמצא כנ"ל, מואבית ולא מואבי של ההלכה את עדיין ידעו שלא דכיון התרגום  כוונת

כדי להתגייר  רצתה זאת ובכל ישראל מבני  שישאנה מי יהיה שלא ידעה כשהתגיירה

חכמים דרשו כי  בקהל לבוא היא שמותרת בועז לה שאמר אחרי ואפי ' השכינה, כנפי  תחת להכנס 

דדהבא  יונה

וכמו אדוניו, אשת  המצרית אל  לקרב 

שנעץ  החסיד  ליש  בן פלטיאל שעשה 

דוד  אשת  שאול בת מיכל ובין  בינו  חרב

אליה . לקרב את (ט)שמאן מי ואמר 

על  שמך  ויקרא אמתך  רות אנוכי ותאמר 

אתה. גואל  כי לאשה  לישאני אמתך 

בתי ,(י) ה' מלפני  את ברוכה  ואמר

הראשון , מן  האחרון חסדך  היטבת

שהתגיירת  שעשית akהראשון והאחרון 

ליבם  שממתינה כאשה  עד עצמך  צעיר 

אחרי ללכת שלא כדי שיגדל  זמן 

עשיר . ואם  דל אם  עמם  לזנות  הבחורים

הקודש  בלשון תרגום



ג רות  כד

Èkיא  ClŒ‰NÚ‡ È¯Ó‡zŒ¯L‡ Ïk È‡¯ÈzŒÏ‡ Èza ‰zÚÂ§©À̈¦¦Æ©¦´§¦½¬Ÿ£¤«Ÿ§¦−¤«¡¤¨®¦³
:z‡ ÏÈÁ ˙L‡ Èk ÈnÚ ¯ÚLŒÏk Ú„BÈיא

תדחלין. לא aרzי, eכען. ¥©Æ¨©´©©¦½¦²¥¬¤©−¦¨«§©§©¦¨¦£¦

רaא, סנהcרין zרע יתבי kל קדם bלי ארeם .Cלי אעביד לי, cתימרין ¨©¦¤©©§¥§¨¨¨¢¥§£¦¥£©¦¦§¥§k̈ל

zא צcיקתא, אzתא ארeם cיי:cעnי. Bwtדiא ניר לסBברא חילא, Cיa ואית §©¦£¦§¨©¦§¨©−§¦¦¥¨§¨¨¦¦©¨©¨

Èkיב Ì�Ó‡ Èk ‰zÚÂ‡∞Ì כתיב‡ Ï‡‚·B¯˜ Ï‡b LÈ Ì‚Â ÈÎ� §©¨Æ¦´¨§½̈¦¬Ÿ¥−¨®Ÿ¦§©²¥¬Ÿ¥−¨¬
:ÈpnÓ יב

ואף אנא. tריק, ארeם aקLeטא. ארeם cחזיeכען, אחרן tריק אית ¦¤«¦©£§¨£¨¦£¨§©−¦¨¦¨¢¨§¨¥

מpי: יzיר למפרק, dיגליCÏ‡‚ÈŒÌ‡ ¯˜a· ‰È‰Â ‰ÏÈl‰ | È�ÈÏ ¥§¦©©¦¦¦¦´¦©©À§¨§¨¨³©¸Ÿ¤Æ¦¦§¨¥¬
ÈzÏ‡‚e CÏ‡‚Ï ıtÁÈ ‡ÏŒÌ‡Â Ï‡‚È ·BË‰Â‰ÈŒÈÁ ÈÎ�‡ C Æ¦§½̈§¦¸Ÿ©§¯Ÿ§¨«¢¥²§©§¦¬¨−Ÿ¦©§¨®Ÿ

:¯˜a‰Œ„Ú È·ÎLיג

cחזי bברא Cיפרקי אם aצפרא, ויהי aליליא. aיתי ¦§¦−©©«Ÿ¤¦¦§¥¨¦¥§©¨»¦¦§¦ª¨§¨¥

,Cלמפרקי יצaי לא ואם לחיי. ויפרBק טב הרי מcאBריתא, Cלמפרקי dלי¥§¦§¦¦§¨¨£¥¨§¦§©¥§¦¨¦¥§¦§¦
ולא∞ קרי כתיב

לינשא  היא ויכולה מואבית' ולא 'מואבי

לבועז  להנשא רצתה בכ"ז הצעירים , לבחורים 

שמים לשם  הוא להנשא דרצונה ע "כ דוקא

אחרים , לדברים  פניה לה פירושו ואין (וחסד 

היו  רות מעשי  כל  וכן הדין, משורת לפנים לעשות

שמים) חסדך לשם 'היטבת לה שאמר וזהו

והוא  שהתגיירת הראשון הראשון', מן האחרון

אחרי הלכה שלא האחרון החסד כעין היה

כך  שמים , לשם  להנשא רצתה אלא הבחורים 

שמים לשם  שהתגיירה היה הראשון' 'חסדך

להנשא. בשביל לא

ש'ויותר דבשלמא גדול מזה האחרון', חסדך

בידה  אפשר היה לא כשהתגיירה

אבל  שמים , לשם  שהתגיירה להוכיח  כ"כ אפשר  אי ולכן קהל, מפסולי שהיא חשבו כי להנשא

דוקא  שמים  לשם  להנשא רצתה זאת ובכל הבחורים  מן לאחד להנשא בידה היה האחרון' ב 'חסדך

יותר. גדול זה חסד ולכן מבועז צדיקים  תולדות להעמיד

דדהבא  יונה

אשר(יא) כל  תיראי אל  בתי ועתה

כל  לפני  גלוי כי  לך  אעשה לי תאמרי 

כי עמי של הגדול הסנהדרין שער יושבי 

עול  לשאת כח בך ויש את  צדיקה  אשה

ה'. גואל (יב )מצוות כי  באמת  כי ועתה

לגאול  לו שראוי  אחר  גואל יש  וגם אני 

ממני. בבוקר(יג)יותר והיה בלילה ליני

לגאלך  לו  שראוי האיש  יגאלך  אם 

לא  ואם  לחיים, ויגאל  טוב  הרי  מהתורה 

אמרתי אני, וגאלתיך  לגאלך יחפוץ

הקודש  בלשון תרגום



כהג רות 

אעביד kדין ,Cלי cמlילית kמא יי, קדם Laבeעה אמרית אנא. CיpקBואפר§¤¦¦£¨£©¦¦¨¢¨§»̈§¨§©¥¦¦§¥©£¥−

צפרא: עcן עד Ì˜zÂכתיב kLzÂ˙ÂÏ‚¯Ó∞Â·יד cמeכי, ¯˜a‰Œ„Ú §¦©¦¨©¨©¦§©³©©½Ÿ¤©¾̈¨
Â¯Ë·∞Ì כתיב‰‡·ŒÈk Ú„eÈŒÏ‡ ¯Ó‡iÂ e‰Ú¯Œ˙‡ LÈ‡ ¯ÈkÈ©¦¬¦−¤¥¥®©¸Ÿ¤Æ©¦¨©½¦¨¬¨

:Ô¯b‰ ‰M‡‰יד

לא עד aקריצתא. וקמת, צפרא. עד רגלBי, לקביל eדמכת ¨«¦−̈©«Ÿ¤©©¨¢¥©©©¨§©©¦¦§¨©¨

יzLמBדע לא לעeלימBי. ואמר, חBLכא. קדם מן ,dחברי ית bבר ©§¦¨¥§©£©¨£¨¢¦¥©¨©§©§¦אzLמBדע

לאcרא:לגבר אzתא, אתת ‰ÁtËn˙טו ארeם È·‰ ¯Ó‡iÂ ¦©−££¨¦§¨§¦§¨©ÀŸ¤Â̈¦©¦§©¯©
ÈÏÚŒ¯L‡˙LiÂ ÌÈ¯ÚNŒLL „ÓiÂ da ÊÁ‡zÂ d·ŒÈÊÁ‡Â C £¤¨©²¦§¤«¢¦−̈©´Ÿ¤¨®©¨¤µ¥§Ÿ¦Æ©¨´¤

:¯ÈÚ‰ ‡·iÂ ‰ÈÏÚטו

.dיa ואחידת ,dבי ואחידי .Cעלc סeדרא הבי. ואמר. ¨¤½¨©¨−Ÿ¨¦«©£©©¦©¨©£©©£¦¦¥©£¥©¥

סאי Lית לסBברeתהBן.וכל יי, קדם מן kח dל ואתיהב .dעל וeLי Nערין, ן §¨¥§¦§¨¦§©¦£©§¦§¥©Ÿ©¦¢¨§¨§¨§
∞ÂÈ˙BÏb¯Ó קרי∞Ì¯Ëa קרי ©§§¨Æ§¤²¤

ז')במדרש הנה כג. פרשה ריש  איתא (רות

אמר אמר , למי  יוודע, אל 'ויאמר

כל  וכו' אמר חוניא ר' אמר , ביתו לבן מאיר ר '

כן  ואומר פניו על שטוח בועז היה הלילה אותו

מלפניך  רצון האשה יהי באה כי  יוודע  אל

כלומר שמים ', שם  בי  יתחלל ולא הגורן

יוודע, אל לו ואמר שם  היה נערו אם  דנחלקו

ומבואר הקב"ה, לפני ונשתטח  לבדו שהיה או

לנערו. זאת שאמר  כמ"ד בתרגום  כאן

נערו ונראה את לגורן שלקח  דהטעם  לומר

בשבת דאיתא ר'(קנא:)משום  'אמר

בבית  הישן וכל יחידי , בבית לישן אסור  חנינא

רות  באה כאשר  ובאמת בגורן, נערו עם  ישן לכן זה לדבר הצדיק  בועז וחשש  לילית', אחזתו יחידי

במדרש  כדאיתא שד שהיא חשש  שם)למרגלותיו חשש(רות כי אשה', או רוח את מי לה 'אמר

לילית. אחזתו כן שאע "פ 

צג :)בגמ'כד. דרכה (סנהדרין 'וכי שם  רש "י  וכתב סאין', שש  ליטול אשה של דרכה 'וכי הקשו

גרעינים  דשש לה, רמז רמז אלא כזה משוי וכן (שבולים)לישא ורמז', לסימן לה נתן

אלא  כזה משאוי לשאת אשה של דרכה שאין סאין, שש לומר אפשר  'אי וז"ל כאן רש "י  פירש

סאין שעוריםשש שש לה לתת צריך היה לא בועז' לה רמז ש 'רמז המסקנא דלפי נמצא ממש ',

בנים . שש ממנה לצאת שעתידים  לה לרמוז כדי  שעורים  בשש די אלא

דדהבא  יונה

כן לך  שדיברתי  כמו ה ' לפני בשבועה 

הבוקר . עת  עד שכבי  אעשה ,

ותקם (יד ) הבוקר עד רגליו  מול  ותשכב

בגלל  רעהו  את איש  יכיר  בטרם בשחר

לנערו ואמר לאיש bkהחושך  יוודע אל 

לגורן . אשה באה הביאי(טו)כי  ואמר

ותאחז בה  ואחזי עליך  אשר המטפחת 

עליה, ושם  שעורים  סאים  שש וימד  בה 

לשאתם  ה' מלפני  כח  לה ומיד ckוניתן  ,

הקודש  בלשון תרגום



ג רות  כו 

חד cכל עלמא. צcיקי zLא ,dpמ למtק cעתידין aנבeאה, אתאמר יד ©¨§¨§¨¥¦©¨¦©¦©¦§¦¦£©«¨¦©£¦¨¦eמן

מLיחא eמלkא וחברBהי, ודנiאל cוד aרכן. Laית Cרaמת למהוי עתיד −¨¦§¨©¦©§¥¦¨§¦¨¨¦¥§©¨¦¥¦§¦£©§וחד,

לקרzא: Baעז, Èzaטז ועל z‡ŒÈÓ ¯Ó‡zÂ d˙BÓÁŒÏ‡ ‡B·zÂ §¨©§©¨©¨Æ¤£½̈©−Ÿ¤¦©´§¦¦®

בועז אמנם  לה נתן בתרגום  כאן להמבואר 

של  דרכה שאין ואף  ממש  סאין שש

משאוי לשאת מיוחד כח  לה ניתן בכך אשה

שעתידים בנים  שש  על לה לרמז כדי כזה

ממנה. לצאת

מישאל מבוארכה. דחנניה בתרגום  כאן

של  בניה מבני היו ועזריה

בסנהדרין מבואר וכן חנניה (שם)רות, דניאל ומשיח  דוד ממנה לצאת 'שעתידין בועז לה שרמז

ועזריה'. מישאל

הם אמנם  יהודה מבני  כולן אמר אלעזר דר' מבניה, היו כולם  אם  נחלקו בגמ ' שנישאה שם  (מרות

יהודה) משבט  שהיה מישאל לבועז חנניה יהודה, מבני  דניאל אמר נחמני בר שמואל ור' ,

מבני היו לא ועזריה מישאל שחנניה נחמני  בר  שמואל ר ' לדברי  ולפי"ז שבטים , משאר  ועזריה

כנגד שעורים  שש  בועז לה שנתן הנ"ל הדרשא על שפליג צ"ל ורות, ממנה,שש בועז שיצאו בנים 

ממנה. יצאו לא ועזריה מישאל חנניה הרי כי

וכו',והנה  ומשיח דוד הללו בנים  שש  ממנה לצאת שעתידין בועז לה רמז למה צ "ע , הגמ ' בדברי 

לר' גם  וא"כ וכדו', ויותם  ויהושפט ואסא שלמה כגון ממנה שיצאו צדיקים  עוד היו הרי 

בצדיקים צדיקים  שש ממנה שיצאו לה שרמז בועז' לה 'ויתן של הדרשא תתקיים  נחמני  בר  שמואל

ויותם . יהושפט  ושלמה דניאל ומשיח דוד כגון אחרים 

ברכות',ונראה בשש שמתברכין צדיקים  שש  ממנה שיצאו לה רמז 'רמז אמרו דבגמ ' לבאר

וכו', חיל וגבור  נגן יודע מהנערים , אחד 'ויען כדכתיב דוד על ברכות שש בגמ' ופירשו

אלא  ברכות בשש נתברכו כולם  דלא ש "מ  דוד על דוקא ברכות' 'שש  מדפירשו נראה היה ולכאו'

לא  אך ממנה, יצאו בנים  ששש לומר  רק  הוא לה שנתן שבולים  בשש  בועז לה שרמז ומה דוד, רק

ברכות. בשש יתברך הבנים  מששת אחד שכל

ואחדאבל  אחד ד'כל כאן התרגום  שרמז (מהם)לגירסת מפורש ברכות', בשש מתברך להיות עתיד

מהם אחד שכל וגם  צדיקים  שש ממנה שיצאו גם  דברים , שני השבולים  בשש  בועז לה

אחד  כל שהתברכו להו דקים  הצדיקים  אלו את דוקא בגמ' נקטו שפיר לפי"ז ברכות, בשש  מתברך

ברכות. בשש

שם וצ"ל גירסא יש כי  ברכות, בשש התברך מהם  אחד שכל כהתרגום  שם  הגמ' כוונת (מוקפת דגם 

ברכות,שש בשש 'שמתברכיןבסוגריים) בשש  מתברך מהם  ואחד אחד שכל ומשמע  ברכות'

שנתברכו  בהם  מצינו שלא כדו' אסא כשלמה אחרים  ולא בועז רמזם  שם  שנמנו אלו דוקא ולכן

על  רות, מבני  היו לא ועזריה מישאל שחנניה דס "ל נחמני בר שמואל לר ' ולפי"ז ברכות, בשש 

שם . רש "י  שפירש כמו זו דרשא על דפליג כרחך

דדהבא  יונה

ממנה  לצאת שעתידים  בנבואה נאמר

ואחד  אחד  שכל  עולם צדיקי ששה

דוד  ברכות  בשש מתברך להיות  עתיד 

וחביריו ויבוא dkודניאל המשיח, ומלך

לעיר . בועז 

הקודש  בלשון תרגום



כז ג רות 

:LÈ‡‰ dÏŒ‰NÚ ¯L‡ŒÏk ˙‡ dÏŒ„bzÂטז

,dחמת לות ואתת ©©̧¤½̈¥²¨£¤¬¨«¨−̈¨¦«©£¨§¨£¨©

,dל cעבד (מה) kל ית .dל וחeיאת aרzי. zא מן ואמרת, ©©£©©¨¨©©¦©§¦©§©©©©£©¨§¦¦aקריצתא.

לb:dברא עבד ,dלי cאתlbיאת נבeאה aרeח יי קדם מן מימר Btם על ª¨−©¥©¦¢¨§¨§©§¨§¦©¦©¥£©©

‡Ó¯יז  Èk ÈÏ Ô˙� ‰l‡‰ ÌÈ¯ÚO‰ŒLL ¯Ó‡zÂ‡Ï∞ÈŒÏ‡ ©¾Ÿ¤¥©§Ÿ¦¬¨¥−¤¨´©¦®¦µ¨©´¥©½©
:C˙BÓÁŒÏ‡ Ì˜È¯ È‡B·zיז

לי יהב אlין, Nערין סאין Lית ואמרת. ¨¬¦¥¨−¤£¥«©£©©¥§¦§¨¦¦¥§©¦

לי אמר ארeם חמתיb:Cברא. לות ריקנין, תהכין È·Lיחלא ¯Ó‡zÂ ª¨££©¦−¨§¨¦¥¨¦§¨£¨¦©¸Ÿ¤Æ§¦´
È‡ ÔÈÚ„z ¯L‡ „Ú Èz·LÈ‡‰ Ë˜LÈ ‡Ï Èk ¯·c ÏtÈ C ¦¦½©µ£¤´¥«§¦½¥−¦´Ÿ¨¨®¦´³Ÿ¦§ŸÆ¨¦½
:ÌBi‰ ¯·c‰ ‰lkŒÌ‡ŒÈkיח

זמן עד aביתא. עnי ברzי zיבי ואמרת, ¦«¦¦¨¬©¨−̈©«©£©©¦¦§©¦¦¦§¥¨©§¨

ינeח, לא ארeם tתגם. Lרtית ואיכדין Lמiא, מן יתbזר איכדין ©§¨£¨¦©¨¦¥§¥§¨©§¦©§¦¥§¥¦§¦§cתcעין.

דין:bברא יBמא tתגמא, לטב יLיצי אלהין ארeם ª¨−£¡¨¥§¥¥§¨¦¨¨¨¥
∞ÈÏ‡ כתיב ולא קרי ¥©½

ותאמר(טז) בשחר  חמותה אל ותבוא

עשה  אשר  כל  את לה ותגד  בתי את  מי

נבואה  ברוח  ה' דבר פי על האיש לה 

לה . עשה לו , שש (יז)שנגלית ותאמר

כי האיש  לי נתן  האלה  השעורים סאים 

חמותך. אל ריקם תלכי  אל לי  אמר 

עת (יח) עד  בבית  עימי  בתי  שבי ותאמר

יתבאר ואיך השמים מן יגזר איך  שתדעי 

יכלה  אם כי  האיש ישקוט לא  כי הדבר

הזה. היום  הדבר לטוב

הקודש  בלשון תרגום



דרות  כח

‡L¯א ד ¯·Ú Ï‡b‰ ‰p‰Â ÌL ·LiÂ ¯ÚM‰ ‰ÏÚ ÊÚ·e¸Ÿ©¨¨´©©©»©¥´¤¨¼§¦¥̧©Ÿ¥³Ÿ¥Æ£¤´
:·LiÂ ¯ÒiÂ È�ÓÏ‡ È�Ït ‰tŒ‰·L ‰¯eÒ ¯Ó‡iÂ ÊÚaŒ¯ac¦¤½Ÿ©©²Ÿ¤¬¨§¨−Ÿ§Ÿ¦´©§Ÿ¦®©−̈©©¥¥«

א ד

ל סליק tריקאeבBעז והא סבiא. עם nzן ויתיב cסנהcרין, cינא aית תרע ©§¥¦©¥¦¨§©¤¦¦¥©¨¦¨©¨§¨¨¦¨

dרחתיBא cצניען bבר הכא, zיב סטי ואמר. לרeת. Baעז cמlיל eסטא,חלף, £©§©¥©§©£©§¦¦¨¨§©¦¦¨¨¥−¨

Œe·Lבויתיב: ¯Ó‡iÂ ¯ÈÚ‰ È�˜fÓ ÌÈL�‡ ‰¯NÚ ÁwiÂ ¦¥©¦©º£¨¨¯£¨¦²¦¦§¥¬¨¦−©´Ÿ¤§
:e·LiÂ ‰Ùב

הכא eיבz ואמר קרzא, מqבי bברין. עNרzי ויתיבe:eדבר. ®Ÿ©¥¥«©£©¥ª¦¦¨¥©¨©£©¦¨¨−¦¦

CÏÓÈÏ‡Ïג e�ÈÁ‡Ï ¯L‡ ‰„O‰ ˙˜ÏÁ Ï‡bÏ ¯Ó‡iÂ©¸Ÿ¤Æ©Ÿ¥½¤§©Æ©¨¤½£¤¬§¨¦−¤«¡¦¤®¤
:·‡BÓ ‰„OÓ ‰·M‰ ÈÓÚ� ‰¯ÎÓג

אחסנת לפריקא. ואמר, ¨«§¨´¨«¢¦½©−̈¨¦§¥¬¨«©£©§¨¦¨©¨©

נעמי זaינת .Cלאלימל cלאחeנא, מBאב:חקלא. מחקל È�‡Âד cתבת, ©¨¦£¨¤¡¦¤¤©¥©¨¢¦−§©©¥£©¨©«£¦̧
�Ê‡ ‰Ï‚‡ Èz¯Ó‡È�˜Ê „‚�Â ÌÈ·Li‰ „‚� ‰�˜ ¯Ó‡Ï E ¨©¹§¦¤§¤¯¨§§´¥ÀŸ§Â¥¤¬¤©«Ÿ§¦»§¤´¤¦§¥´

Èl ‰„Èb‰ Ï‡‚È ‡ÏŒÌ‡Â Ï‡b Ï‡‚zŒÌ‡ ÈnÚ„‡Â∞Ú כתיבÈk ©¦¼¦¦§©Æ§½̈§¦¸Ÿ¦§©¹©¦´¨¦À¦´
È¯Á‡ ÈÎ�‡Â ÏB‡‚Ï E˙ÏeÊ ÔÈ‡:Ï‡‚‡ ÈÎ�‡ ¯Ó‡iÂ Eד

ואנא ¥³¨«§Æ¦§½§¨«Ÿ¦−©«£¤®©−Ÿ¤¨«Ÿ¦¬¤§¨«©£¨

cסנהcרין, cינא cבית zרעא יתבי קביל kל קני. למימר. Cדנeא אגלי ¦¤©§¨¦¥§¨©¥§¨¥¢¨¥§©¥§¨¥©¦©£אמרית,

אית לא ואם tרBק. למפרק, Cתeרע אית אם cעnי. סבiא קביל ¦¨¦§§©¦§¨§¦¦¦©§¨©¨¥¢¨§וכל

,Cקדמ למפרק רMאי cהeא Cpמ aר אית לא ארeם ואנcע. לי. חeי ,Cתeרע§¨©¦¦§¤©£¨¦¨¦¨§©¨§¦©¢¨¨
∞‰Ú„‡Â קרי §¥«§¨Æ

של (א)ד הדין בית לשער  עלה ובועז 

והנה  הזקנים עם שם וישב  הסנהדרין

ואמר לרות  בועז דיבר אשר עובר  הגואל

דרכיו , שצנועים  איש כאן  שבה  סורה 

וישב . אנשים (ב )ויסר עשרה ויקח

וישבו . כאן  שבו  ואמר העיר  מזקני 

אשר(ג) השדה ירושת  לגואל  ויאמר

ששבה  נעמי מכרה  לאלימלך לאחינו

מואב . אגלה (ד)משדה  אמרתי ואני 

של  השער  יושבי  נגד קנה  לאמר  אזנך 

של  הזקנים  ונגד הסנהדרין של הדין בית

אין ואם  גאל , לגאול  רצונך  יש אם  עמי 

חוץ  אין  כי  ואדעה לי  הגידה  רצונך,

ושהוא  לפניך לגאול  רשאי  שהוא ממך

הקודש  בלשון תרגום



כטדרות 

Cתרa אהא eפרBקא, .Cpמ ארע ואנא, .Cותk למzב קריב אנאeדהeא ואמר, ¨¦§¦©§¨¨©£¨£©¦¨¨¨¡¤¨§¨−©£©£¨

Óe‡˙ה אפרBק: ÈÓÚ� „iÓ ‰„O‰ E˙B�˜ŒÌBÈa ÊÚa ¯Ó‡iÂ ¤©´Ÿ¤½Ÿ©§§«§¬©¨¤−¦©´¨«¢¦®Â¥¥
˙n‰Œ˙L‡ ‰i·‡Bn‰ ˙e¯˙È�˜∞È כתיב˙n‰ŒÌL ÌÈ˜‰Ï ´©«£¦¨³¥«¤©¥Æ§¨¦¬¥©¥−

:B˙ÏÁ�ŒÏÚה

ידא eמן cנעמי. ידא מן חקלא, ית Cתeזבנ aיBם Baעז. ואמר ©©«£¨«©£©©§§¨¨¨©¨¦§¨§¨¢¦¦§¨

dבqלמ ,dית ליaמא eבעי למפרק. zא חiיב מיתא, אzת מBאביתא ©§¦§©¨¨¨©§¥©©¦§©¨©¨¦©¦¨¦£§cרeת

ezלאנ:dאחסנתי על Lכיבא, BLם לאקמא aגלל ‰Ï‡bו מן ¯Ó‡iÂ §¦−¦¦©§¨¨¨§¦¨©©¨§¥©´Ÿ¤©Ÿ¥À
ÏÎe‡ ‡ÏÂ‡‚Ï∞ŒÏ כתיבEÏŒÏ‡b È˙ÏÁ�Œ˙‡ ˙ÈÁL‡ŒÔt ÈÏ ³Ÿ©Æ¦½¤©§¦−¤©«£¨¦®§©§³

:Ï‡‚Ï ÏÎe‡Œ‡Ï Èk È˙l‡bŒ˙‡ ‰z‡ו

bונא kהאיי tרBקא. ואמר ©¨Æ¤§ª¨¦½¦¬«Ÿ©−¦§«Ÿ©£©¨¨§©¥§©¨

אeחרנתא למqב eLר לי לית אzתא. לי cאית על לי, למפרק יכיל אנא ¨§¨©¦§§¦¥¨§¦¦¦§©¦©¦§¥¨¨£¥לית

ארeם ,zא Cל tרBק אחסנתי. ית מחaיל, ואיהי aביתי. eלמצ תהי cלמא ,dעל£©¦¨§¥§©§¥¦§¥¥§©¥¨©¨§¦§¨©£

אzתא Cל למפרק:לית יכיל, אנא לית Ï‡¯NÈaז ארeם ÌÈ�ÙÏ ˙‡ÊÂ ¥¨¦§¨−£¥£¨¨¥§¦©§ŸÁ§¨¦̧§¦§¨¥¹
BÏÚ� LÈ‡ ÛÏL ¯·cŒÏk Ìi˜Ï ‰¯eÓz‰ŒÏÚÂ ‰le‡b‰ŒÏÚ©©§¨³§©©§¨Æ§©¥´¨¨½̈¨©¬¦²©«£−

∞˙È�˜ קרי∞ŒÏ‡‚Ï קרי ¨¦½¨¦§¨

בנים(נ.)בכתובותכו . 'וראה איתא

על  שלום  לבניך

שבנים כיון לוי בן יהושע ר ' אמר ישראל,

חליצה  לידי  אתי  דלא ישראל על שלום  לבניך

רש "י  ופירש  ו)ויבום ', קכח , 'וראה (תהילים

זקוקה  אשה ואין נחלה שיורשים  לבניך בנים 

דכיון  רש"י וכוונת בעולם ', שלום  אז ליבם ,

מת  אם  אך נחלתו, יורשים  הם  בנים  לאדם  שיש 

המת  של אחיו נחלתו, יורש  והיבם  בנים  בלא

וגם כלום , מנחלתו קיבלו שלא בו מתקנאים 

היבם  של בניו הראשונה)שאר  יראו (מאשתו

דדהבא  יונה

ממך  רחוק ואני  כמוך, לישב  קרוב 

אגאל. אנוכי  ויאמר  אחריך, אהיה  וגואל

השדה (ה) את  קנותך ביום בועז ואמר 

המת  אשת  המואביה  רות  ומיד נעמי מיד

אותה  לייבם וצריך  לגאול אתה חייב 

על  המת שם  להקים כדי לאשה לישאנה 

אין(ו)נחלתו. האופן  בזה  הגואל ואמר 

אין אשה , לי  שיש על  לי לגאול  יכול אני 

תהיה  פן  עליה, אחרת לישא רשות  לי

נחלתי את  משחית  ואהיה  בביתי  אניekלמריבה  אין כי  אשה  לך אין  כי  אתה לך  גאל ,

לגאול. יכול 

הקודש  בלשון תרגום



דרות  ל

:Ï‡¯NÈa ‰„eÚz‰ ˙‡ÊÂ e‰Ú¯Ï Ô˙�Âז

aעcנא מנהגא eכהדא §¨©´§¥¥®§¬Ÿ©§−̈§¦§¨¥«©¨¦©¨§¦¨¨

מן חד eמחלפן eפרקן וטרן Lcקלן aזמן aיNראל. מתנהגא ¦©¨§©¨§¨©¨§¨§¨§¨¦¥¨¦§¨£©¦¦©§¦§cמlקדמין,

קנין dיa ואLBיט ,dיניnי יד נרzיק bבר אטלע מcעם. kל eמקiמין ,dחברי©¥©§¦¨¦¨©©©§©©¥©©¦¥§¥¥¦¨

dא:לחבריiסהד קדם ,dחברי מן חד למקני יNראל aית נהגין והכין §©¥−§©¥¨£¦¥¦§¨¥§¦¥©¦©¥¢¨¨£©¨

בנים  עוד אביהם  שהוליד רעה (מהאשה בעין

מבוארהשניה) ולפי"ז נחלתם , את שימעיטו

רות  את ייבם  שאם  לבועז, הגואל שאמר  מה

כיון  נחלתו את ישחית וגם  בביתו, מריבה תהא

עם הנחלה על יריבו הראשונה מהאשה שבניו

מרות. שיוליד הבנים 

כתבעוד  דהנה היתה הגואל דכוונת אפש"ל

ז)השו"ע  סעיף ע "ו סימן 'נושא (אבהע "ז

לישא  שנוהגים  במקום  אמורים דברים  במה לעכב, יכולה אשתו ואין מאה ואפי' נשים  כמה אדם 

על  אשה לישא רשאי אינו אחת אשה אלא לישא שלא שנהגו במקום  אבל נשים  ושלוש שתיים 

שאין  אמר לכן נשים  כמה לישא נוהגים  היו לא הגואל של דבמקומו ואפשר ברשותה', שלא אשתו

בביתי ', לריב 'תהיה כרחה בעל ישאנה ואם  לזה, מסכימה לא שאשתו כיון רות את לישא רשות לו

מתה  שאשתו עצמו בועז אבל נחלתו, וישחית יגרשנה ועי "ז זה על איתו תריב אשתו כי  והכוונה

ישראל לארץ  ורות נעמי  ובמדרשים)כשבאו צא. ב "ב  בגמ ' רות,(כדאיתא את לישא לו היה אפשר

מריבה. חשש ואין אשה לך אין כי אתה לך גאל הגואל לו אמר  לכן

עה"תבפירוש כז . התוס' שמות)בעלי 'שהוצרך (פ' כתבו רגליך', מעל נעליך 'של הפסוק על

שיש  משום  רגליך' 'מעל שנתן לומר  נעל והוא גנ"ט, ובלע"ז היד על שהוא נעל

בגנ"ט לקנות והשלטונים  השרים  רגילים  עכשיו וגם  לרעהו' ונתן נעלו 'איש  דכתיב  לגואל בועז

שלהם '.(כפפה)

ביתומקורו איש  'שלף שכתב  כאן התרגום  מדברי  הוא יד הוא התרגום  של דטעמו ונראה ימינו',

להוציא  מכובד זה דאין רגל של ולא יד של נעל שהיא כרחך על בנעל קנין עושים  אם  כי 

חינוך ועו"ע  לאחר , בה ולהקנות הרגל מעל הנעל שלו)את שנלמד (מצוה חליפין שקנין שפירש

כלי. וזהו שלו, יד בית כלומר  נעלו' איש 'ושלף  דכתיב  מבועז

מצאנואמנם  והרי ימינו' יד 'בית דוקא למה ד)צ "ב  ס"ב  או"ח שו"ע  סא. נעליים(שבת שכשחולצים 

רש"י אמנם  שמאלו, יד' 'בית את בועז הוריד לא ולמה קודם , שמאל של (שבת חולצים 

של שם) יד' ה'בית את חולץ  אם  אך ימין, של כבודה משום  קודם  שמאל שחולצים  שהטעם  פירש 

אפש"ל  עוד ימין, יד שיחלוץ שעדיף  מודו כו"ע בימין, קנין ולעשות ימין יד את לכבד כדי ימין

ודו"ק. לנעליים , וה"ה בימין, להתחיל לו מותר אחד יד' 'בית רק  מוריד שאם 

פ"ט)הרמב"ם כתבכח. בשו"ע (מכירה כתב כמו (סקצ"ה)וכן סודר בקנין עדים  צריך דאין

הראב"ד ודעת הקניינים , בכל אמנם(שם)שצריך עדים , בעי  סודר בקנין דגם 

דדהבא  יונה

נוהג(ז) שמלפנים  בעת  המנהג וזה 

ופודים  ומוכרים שקונים בזמן  בישראל 

כל  ומקיימים מחבירו  אחד ומחליפים 

ימינו יד  בית איש שלף והושיט fkדבר,

ישראל  בית  נוהגים וכך לחבירו קנין בו

עדים  לפני  מחבירו אחד .gkלקנות 

הקודש  בלשון תרגום



לאדרות 

�BÏÚ:ח ÛÏLiÂ CÏŒ‰�˜ ÊÚ·Ï Ï‡b‰ ¯Ó‡iÂח

tרBקא, ואמר ©Ÿ̄¤©Ÿ¥²§−Ÿ©§¥¨®©¦§−Ÿ©«£«©£©¨¨

Cל eקני לקנינא, Cיד אLBיט ליd:לבBעז. eקנא ,dיניnי יד נרzיק ית Baעז eטלע §©¥§¨§¦¨¨¥¨−©©¨©¥©©¦¥¨¥

˜�È˙Èט Èk ÌBi‰ Ìz‡ ÌÈ„Ú ÌÚ‰ŒÏÎÂ ÌÈ�˜fÏ ÊÚa ¯Ó‡iÂ©Ÿ¤Á¸Ÿ©©§¥¦¹§¨¨À̈¥¦³©¤Æ©½¦³¨¦̧¦Æ
„iÓ ÔBÏÁÓe ÔBÈÏÎÏ ¯L‡ŒÏk ˙‡Â CÏÓÈÏ‡Ï ¯L‡ŒÏkŒ˙‡¤¨£¤´¤«¡¦¤½¤§¥²¨£¤¬§¦§−©§®¦©−

מ.)בשטמ"ק שהראב"ד (ב "ב  שהביא אחר

סודר, בקנין עדים  דבעי  ז"ל גאון בשם  כתב 

אח"כ  שהמקנה בסודר דדוקא בשמו הוסיף 

על  עדים  שני שיעידו בעינן לקונה מחזירו

שנתן  מה אך ומחזירו, הקנין בשביל רק אותו שקונה ואיטלולא כחוכא נראה יהיה שלא כדי  הקנין

גמור קנין דזה עדים  בעי לא בזה סודר , קנין בשביל לגמרי  נעלו את לגואל המאיריבועז ביאר  (וכן

עיי"ש) .דבריו

הנ"ל ולכאו ' כהראב "ד ודלא כהרמב "ם  דלא מוכח  כאן ישראל מהתרגום  בית שנוהגים  כתב  כי  ,

וגם כלל, עדים  בעי לא הרמב"ם  ולדעת עדים , לפני  סודר  בקנין מחבירו אחד לקנות

וצע "ג. גמור  בקנין הסודר לו הקנה כי  עדים  צריך היה לא גופא דבועז במעשה להראב "ד

מעיקראמנם ואינו כן לעשות ישראל בית שנוהגים  דעלמא במנהג מיירי דהתרגום  לומר אפשר

לעשות  שעדיף הפוסקים  שכתבו כמו קנין, היה שלא לכפור יבואו שלא כדי  רק אלא הדין

שכך התרגום  שכתב מה לפי"ז ומדוקדק  בעדים , סודר מן נוהגיםקנין אינו  אבל ישראל בית

ודו"ק. הדין,

מז.)בגמ'כט. דלוי(ב "מ  מקנה, של בכליו או קונה של בכליו עושים  חליפין אם  ולוי רב  נחלקו

ידו  ועל אותו שיקנה כדי  שלו הסודר את לקונה נותן שהמקנה מקנה, של בכליו סבר 

עושה  והמוכר  שלו כלי לו נותן והקונה שלו החפץ  את נותן שהמוכר ס"ל ורב החפץ , את יקנה

דת"ק התנאים , במחלוקת דנחלקו בגמ' שם  ואמרו לקונה, החפץ  נקנה ועי "ז הקונה של בחפץ קנין

ונתן  שלף הקונה בועז כלומר  לרעהו' ונתן נעלו איש 'ושלף דכתיב קונה של בכליו שחליפין ס "ל

בפירוש גם  נחלקו ולפי"ז מקנה, של בכליו חליפין כי  לבועז נתן דהגואל ס"ל יהודה ור' לגואל,

ועי"ז  נעלו את שלף  הגואל אם  נעלו, שלף  מי נעלו', וישלוף לך קנה לבועז הגואל 'ויאמר  הפסוק 

ששלף בועז עשה וכן לך, קנה לבועז הגואל שאמר  או מקנה, של בכליו חליפין כי לעצמו קנה בועז

קונה. של בכליו דחליפין כיון השדה את קנה ועי "ז נעלו את

להלכהולפי"ז שנפסק  וכמו וכרב  כת"ק  ס "ל כאן דהתרגום  ה"ה)צ "ל פ"ה מכירה דחליפין (רמב "ם

פירוש לו, וקנה ימינו יד בית את בועז ששלף התרגום  כאן כתב  הרי  כי קונה, של בכליו

ש "מ השדה ואת רות את בועז לו קנה קנין, הגואל בזה ועשה לגואל הנעל את בועז שנתן דע "י 

קונה. של בכליו שחליפין

שלףאמנם ומחליפים  שקונים  בזמן המנהג 'וזה התרגום  שכתב הקודם  דבפסוק  לומר  צריך לפי "ז

ו  ימינו יד בית למקנה איש  ונותן כליו את שולף שהקונה לומר  כוונתו לחבירו', קנין בו נתן

ודו"ק. לקנות, שרוצה החפץ  את קונה הוא ועי"ז קנין בו שיעשה

דדהבא  יונה

ידך (ח) הושט לבועז הגואל ויאמר 

בועז וישלוף  לך , וקנה בית hkלקנין  את

לו . וקנה ימינו  יד

הקודש  בלשון תרגום



דרות  לב

:ÈÓÚט�

ארeם דין. יBמא עלי, אezן סהדין Bהו עnא. eלכל לסבiא, Baעז ואמר ¨«¢¦«©£©©§¨©¨¨©¨£¨£¦©£©¨¥£

eמחלBן לכליBן, cהוה מה kל וית .Cלאלימל cהוה מה kל ית ידא,קניתי, מן §¥¦¨¨©©£¨¤¡¦¤¤§¨¨©©£¨§¦©−¦§¨

ÈÏי cנעמי: È˙È�˜ ÔBÏÁÓ ˙L‡ ‰i·‡n‰ ˙e¯Œ˙‡ Ì‚Â §¨¢¦§©´¤´©«Ÿ£¦¨Á¥̧¤©§¹¨¦¯¦¦´
˙n‰ŒÌL ˙¯kÈŒ‡ÏÂ B˙ÏÁ�ŒÏÚ ˙n‰ŒÌL ÌÈ˜‰Ï ‰M‡Ï§¦À̈§¨¦³¥©¥Æ©©´£¨½§«Ÿ¦¨¥¯¥©¥²

:ÌBi‰ Ìz‡ ÌÈ„Ú BÓB˜Ó ¯ÚMÓe ÂÈÁ‡ ÌÚÓ י

רeת ית ואף ¥¦¬¤¨−¦©´©§®¥¦¬©¤−©«§©¨

על Lכיבא, BLם לאקמא aגין .ezלאנ לי קניתי מחלBן, אzת ©¨¦§¨¨¨§¦§¦§¦¦¥§©©¦¨¦£מBאביתא

dבאתריc סנהcרין eמzרע אחBהי, מlות Lכיבא. BLם יzLיצי ולא .dאחסנתי©¨§¥§¨¦¥¥§¦¨¦§¨£¦¦§©©¤¦¦©¥−

דין: יBמא עלי, אezן ‡ÚMaŒ¯L¯יא סהדין ÌÚ‰ŒÏk e¯Ó‡iÂ ¨£¦©£©¨¥©¸Ÿ§¹¨¨¨¯£¤©©²©
E˙ÈaŒÏ‡ ‰‡a‰ ‰M‡‰Œ˙‡ ‰Â‰È ÔzÈ ÌÈ„Ú ÌÈ�˜f‰Â§©§¥¦−¥¦®¦¥Á§¨̧¤«¨¦¹̈©¨¨´¤¥¤À
Ï‡¯NÈ ˙ÈaŒ˙‡ Ì‰ÈzL e�a ¯L‡ ‰‡ÏÎe | ÏÁ¯k§¨¥³§¥¨Æ£¤̧¨³§¥¤Æ¤¥´¦§¨¥½

:ÌÁÏ ˙È·a ÌLŒ‡¯˜e ‰˙¯Ù‡a ÏÈÁŒ‰NÚÂיא

עnא kל .eואמר ©«£¥©´¦§¤§½̈¨§¨¥−§¥¬¨«¤©£©¨©¨

.Cלבית cאתיא הדא, אzתא ית יי יzן אנחנא. סהדין וסבiא, סנהcרין ¨¥§¨¨§¨¨¨§¦¨¨§¥¦¨©£¦£¨¨©¨§¦¤©©¦§cבתרע

ועביד Lבטין. עNר aתרי אבeנא, יNראל aית ית zרויהBן Bבנc eכלאה, ¥£©¦¦©£¥¦¨£¥¨¦¥¨¥©¦«¨¥¥¨§kרחל

aאפרת לחם:חילא, aבית Lמא, קרי ı¯tיבeתהי ˙È·k E˙È· È‰ÈÂ ¥¨§¤¨−¥¨¥§¨§¥¨¤¦¦³¥«§Æ§¥´¤½¤
‰B‰È ÔzÈ ¯L‡ Ú¯f‰ŒÔÓ ‰„e‰ÈÏ ¯Ó˙ ‰„ÏÈŒ¯L‡EÏ £¤¨«§¨¬¨¨−¦«¨®¦©¤À©£¤̧¦¥³§¨Æ§½

העם,(ט) ולכל לזקנים בועז ואמר

כי הזה  היום עלי  אתם  עדים היו 

לאלימלך  שהיה מה  כל  את קניתי 

מיד  ומחלון  לכליון  שהיה  מה  כל ואת

המואב (י)נעמי . רות  את  אשת וגם יה 

להקים  כדי  לאשה לי קניתי  מחלון 

שם  יכרת ולא  נחלתו על המת  שם 

של  הסנהדרין  ומשער  אחיו  מעם המת

הזה. היום עלי אתם עדים מקומו ,

של (יא) בשער אשר העם כל  ואמרו

יתן אנחנו, עדים והזקנים הסנהדרין

לביתך  שבאה הזאת  האשה  את ה'

את  שתיהן  בנו אשר  וכלאה כרחל 

שבטים, עשר בשנים אבינו ישראל  בית

שם  קורא  ותהיה באפרת חיל  ועשה 

לחם. בבית 

הקודש  בלשון תרגום



לג דרות 

:˙‡f‰ ‰¯Úp‰ŒÔÓיב

ליהeדה. zמר, cילידת tרץ. kבית ,Cיתa מצלח ויהי ¦©«©£−̈©«Ÿ¦¥©©¥¨§¥¤¤¦¥©¨¨¦¨

Cל יי, cיzן זרעא. הדא:מן ריבא, ŒÈ‰zÂיגמן ˙e¯Œ˙‡ ÊÚa ÁwiÂ ¦©¨§¦¥§¨¨−¦¦¨¨¨©¦©̧³Ÿ©¤Æ©§¦
:Ôa „ÏzÂ ÔBÈ¯‰ dÏ ‰Â‰È ÔziÂ ‰ÈÏ‡ ‡·iÂ ‰M‡Ï BḮ§¦½̈©¨−Ÿ¥¤®¨©¦¥̧§¨¬Ÿ¨²¥«¨−©¥¬¤¥«

יג

dל יי ויהב .dלות ועל .ezלאנ dלי והות רeת, ית Baעז וילידתeנסיב עecי, ¥©¨©£¨¥§¦§¨§¨©¦©§¨©−¦¦¥©

Ï‡יד aר: ¯L‡ ‰Â‰È Ce¯a ÈÓÚ�ŒÏ‡ ÌÈLp‰ ‰�¯Ó‡zÂ ©©Ÿ©³§¨©¨¦Æ¤«¨«¢¦½¨´§Ÿ̈½£Â¤´Ÿ
:Ï‡¯NÈa BÓL ‡¯wÈÂ ÌBi‰ Ï‡b CÏ ˙ÈaL‰יד

נiLא, ואמרא ¦§¦¬¨²Ÿ¥−©®§¦¨¥¬§−§¦§¨¥«©£©¨§©¨

דין יBמא tרBקא, Cלי פסק cלא cיי. dמיL Cריa מןלנעמי. ,dמיL ויתקרי §¨¢¦§¦§¥©¨§¨§©¦¨¨¨¥−§¦§¥§¥¦

יNראל: ‡˙C˙·ÈNŒטו צcיקי ÏkÏÎÏe LÙ� ·ÈLÓÏ CÏ ‰È‰Â ©¦¥¦§¨¥§¨³¨¨Æ§¥¦´¤½¤§©§¥−¤¥«¨¥®
CÏ ‰·BË ‡È‰Œ¯L‡ ez„ÏÈ C˙·‰‡Œ¯L‡ C˙lÎ Èk¦´©¨¥³£«¤£¥©̧¤Æ§¨©½£¤¦Æ´¨½̈

:ÌÈ�a ‰Ú·MÓטו

aתפנwין. ,Cסיבתי ית eלכלkלא .Lנפ למקiם ,Cלי ויהי ¦¦§¨−¨¦«¦¥¦¦©¥§©©¨¨¨¥§¦§©ª¦

Cתיeארמל aעcן ,Cלי טבתא הות cהיא .dיzילד ,Cיתי cרחימת Cתיlk −¦§©¨¦§¦¨§¨¨£¦§¥¦§¦¨©¥¦¦§©£ארeם

aנין: ·d˜ÈÁטז מbqיאין, e‰˙LzÂ „Ïi‰Œ˙‡ ÈÓÚ� ÁwzÂ ¦©¦¦§¦©¦©̧¨«¢¦³¤©¤̧¤Æ©§¦¥´§¥½̈
:˙�Ó‡Ï BÏŒÈ‰zÂטז

dעטפa dיתי וeLיאת רביא, ית נעמי והותeנסיבת ©§¦−§Ÿ¤«¤¥©¨¢¦¨¨¨§©¦©¨¥§¦©−©£¨

לתeרaינתא: ,dיז ליŒ„lÈ ¯Ó‡Ï ÌL ˙B�ÎM‰ BÏ ‰�‡¯˜zÂ ¥§§¨§¨©¦§¤¨Á¸©§¥¬¥Æ¥½Ÿª©
:„Â„ È·‡ ÈLÈŒÈ·‡ ‡e‰ „·BÚ BÓL ‰�‡¯˜zÂ ÈÓÚ�Ï Ôa¥−§¨«¢¦®©¦§¤³¨«§Æ¥½¬£¦¦©−£¦¬¨¦«

פרץ (יב ) כבית ביתך מצליח  ויהי 

שיתן הזרע  מן ליהודה תמר  ילדה אשר 

הזאת. הנערה מן לך  ויקח (יג)ה '

ויבוא  לאשה  לו ותהי רות  את  בועז

בן . ותלד הריון לה  ה' ויתן  אליה ,

ברוך (יד ) לנעמי  הנשים  ותאמרנה 

לך  השבית לא  אשר ה' של שמו 

מצדיקי שמו  ויקרא הזה, היום גואל 

נפש (טו)ישראל . למשיב לך  והיה

כי במעדנים , שיבתך  את ולכלכל 

היא  אשר ילדתו  אהבתך אשר כלתך 

מבנים  אלמנותך בזמן  לך  טובה היתה 

הילד (טז)רבים. את נעמי  ותקח

לאומנת. לו ותהי בחיקה , אותו ותשם 

הקודש  בלשון תרגום



דרות  לד

יז

Lיבבתן dלי עBבדeקרן ,dמיL קרן Bוהו לנעמי. aר, אתיליד למימר. BLם, ©¥¥¨§¨§¥©¦§¦©§¨¢¦©£¨©§¥¥−

cדוד: אבeי cיLי, אבeי ‰ÈÏB„יחפהeא ı¯t ı¯t ˙B„ÏBz ‰l‡Â £§¦©£§¨¦§¥̧¤Æ«§´½̈¤¤−¤¦¬
:ÔB¯ˆÁŒ˙‡יח

tרץ Bzלדת חצרBן:ואlין, ית אBליד ÔB¯ˆÁÂיטtרץ, ¤¤§«§¦¥§¨¨¤−¤¤¥¨¤§¤§Æ
:·„�ÈnÚŒ˙‡ „ÈÏB‰ Ì¯Â Ì¯Œ˙‡ „ÈÏB‰יט

רם ית אBליד וחצרBן, ¦´¤½̈§−̈¦¬¤©¦«¨¨«§¤¥¨¨−

עnינדב: ית אBליד ÔBLÁ�Âכ ורם, ÔBLÁ�Œ˙‡ „ÈÏB‰ ·„�ÈnÚÂ §¨¥¨©¦¨¨§©¦«¨¨Æ¦´¤©§½§©§−
:‰ÓÏNŒ˙‡ „ÈÏB‰כ

לבית aא aית רב ונחBLן נחBLן, ית אBליד ועnינדב ¦¬¤©§¨«§©¦¨¨¥¨©§©©¥¨§¥

ונטBפה. לחם aית מן Nלמא הeא צcיקא, Nלמא ית אBליד ונחBLן ¨¨§¤¤¥¦¨©¨¦©¨©¨¥©§¨§יהeדה.

אBרחי על חiבא ירבעם cאBתיב פרeזcון, בנBהי eילhבcאב עeבדי והואה §©¦§¦§¨¨§¥¨¨¨©¨¨©¥−©£©¨¨¥¨

kנטBפא: יאין ‰ÈÏB„כא eבנין, ÊÚ·e ÊÚaŒ˙‡ „ÈÏB‰ ÔBÓÏNÂ ¦¨£¨§¨¨§©§Æ¦´¤½Ÿ©−Ÿ©¦¬

כו.)במשנהשנינול. 'בחמישה (תענית

עצים קרבן הקריבו באב עשר

וכו' ולויים  כהנים  ועמהם  יהודה בן זתוא בני

ופירשו  קציעות', קוצעי ובני  עלי גונבי  ובני

קוצעי(כח.)בגמ' ובני  עלי גונבי  היו 'מה

גזירה  המלכות גזרה אחת פעם  אמרו קציעות,

ושלא  למערכה עצים  יביאו שלא ישראל על

על  שומרים  והושיבו לירושלים , ביכורים  יביאו

שלא  נבט  בן ירבעם  שהושיב  כדרך הדרכים 

הדור שבאותו כשרים  עשו מה לרגל, יעלו

וכו' בקציעות וחיפום  ביכורים  סלי הביאו

להיכן  להם  אמרו שומרים  אצל שהגיעו וכיון

עיטרום מהם  שעברו כיון וכו', הולכים  אתם 

המהרש"א  וכתב לירושלים ', והביאום  בסלים 

שגזרו  היוונים  בימי  שני בית בזמן זה דהיה

שם דאמרו בגמ' משמע  וכן ישראל, על גזירות

לרגל לעלות לא המלכות ירבעם .כדרך 'שגזרה של זמן באותו היה שלא ש "מ  ירבעם ', שגזר 

הימים אמנם  בדברי  נד)בתרגום  פ"ב  שלמא (א' 'בני איתא ונטופתי ' לחם  בית שלמא 'בני  עה"פ 

בדרך  ירבעם  שהושיב השומרים  את שביטלו בושם , כמו טוב  ששמם  הצדיקים  לחם  מבית

בצינעא  בסלים  ומובילים  ביכורים  פירי מעטרים  שלמא בני והיו לירושלים , ביכורים  יעלו שלא

לקרבנות', המוקד בית לעליית לירושלים  ומעלים  סולמות ועושים  עצים  ובוקעים  לירושלים 

דדהבא  יונה

לאמר(יז) שם השכנות לו  ותקראנה

עובד, שמו  קוראות והיו לנעמי , בן  יולד 

דוד. של אביו  ישי  של אביו  הוא

את (יח) הוליד פרץ פרץ , תולדות  ואלה

ורם (יט)חצרון. רם, את הוליד וחצרון

עמינדב . את  הוליד (כ )הוליד  ועמינדב

יהודה  לבית נשיא  ונחשון  נחשון, את 

שלמה  הוא הצדיק שלמה את  הוליד

בניו שביטלו  ונטופה  לחם את lמבית 

על  החוטא  ירבעם שהושיב השומרים

נאים  והבנים  האב מעשי  והיו  הדרכים ,

נטף. כבושם 

הקודש  בלשון תרגום



להדרות 

:„·BÚŒ˙‡כא

dתיeזכ cעל צcיקא. בBעז הeא נגידא, אבצן ית אBליד וNלמBן ¤¥«§©¥¨¦¨§¦¨©©¦¨§©§¥

כפנא עדא ,dתיBצל eבגין cבביהBן. aעלי מiד יNראל, בית עnא eיזבzLא¦¥©©¨¥¦§¨¥¦©©£¥§¨¥¦§¥£¨©¨

cיNראל Lלים:מארעא aלב עלמא, למרי cפלח עBבד, ית אBליד eבBעז ¥©¨§¦¨¥−©¥¨¥»¦©§¨¥¨§¨§¥§¦

על  שהערימו זה שמעשה בדבריו מפורש

איתא  וכן ראשון, בית בזמן היה השומרים 

ה"ד)בירושלמי פ"ד הושיב(תענית שירבעם 

וביכורים למערכה עצים  יביאו שלא שומרים 

עליהם הערימו קציעות קוצעי  ובני לירושלים 

שמעשה  הבבלי  כמשמעות ודלא עיי "ש , וכו'

שני. בית בזמן היה זה

בבית ונראה  היה קציעות קוצעי בני של זה שמעשה הימים  בדברי כהתרגום  ס"ל כאן דהתרגום 

ירבעם שהושיב השומרים  את בניו שביטלו ונטופה לחם  מבית שלמה 'הוא מדכתב ראשון

הדרכי על בדבריהחוטא דכתיב  למאי  כוונתו כנראה ונטופה' לחם  מבית שלמה 'הוא ומדכתב ם ',

שהיו  קציעות קוצעי  בני היו שהם  שם  התרגום  וכפירוש  ונטופתי ' לחם  בית שלמא 'בני  הימים 

ירבעם בזמן היו שלמה בני שהם  קציעות קוצעי שבני  דס"ל מוכח ולפי"ז השומרים , על מערימים 

ראשון. בבית

בבית נמצא היה קציעות דקוצעי  מעשה אם  הבבלי  עם  והירושלמי  הנ"ל התרגומים  דנחלקו

המהרש "א. וכדברי שני בבית או ובניו שלמה בזמן ראשון

בגמ 'והנה  אמנם  ירבעם  של השומרים  את ביטלו הם  שלמון שבני כתב  וגיטין התרגום  ל: (תענית

נראה פח:) ולכאו' באב, בט "ו ירבעם  של השומרים  את שביטל הוא אלה בן שהושע  איתא

שני בבית היה קציעות קוצעי ובני  עלי גונבי  של זה שמעשה ס "ל דהרי  לשיטתו, אזיל דהבבלי 

אלה  בן הושע  אלא ירבעם  שהושיב השומרים  את ביטלו הם  שלא כרחך על ירבעם , בזמן ולא

אלה. בן הושע ולא השומרים  את ביטלו קציעות קוצעי  בני והתרגומים  להירושלמי אבל ביטלם ,

בירושלמי אבל  גם  כי  בזה בט"ו (שם)צ"ע ירבעם  של השומרים  את ביטל אלה בן שהושע איתא

ונראה  שנתבאר , כמו השומרים  את שביטלו הם  הם  שלמא בני להירושלמי  הרי  ולכאו' באב

הביכורים את להביא נפשם  ומסרו השומרים  על הערימו שלמון בני  כי  אמת הדברים  דשני  לומר

בן  הושע שראה עד ירבעם  שהושיב  השומרים  בטלו לא עדיין אבל לירושלים , העצים  קרבן ואת

באב. בט "ו לגמרי השומרים  את וביטל עמד ביכורים  להביא כדי  הצדיקים  שמערימים  אלה

באבובזה  בט "ו הוא עלי גונבי בני של כהנים  עצי  זמן מדוע בתענית)מבואר במשנה כי(כמבואר 

נתנו  הדבר  קרה שבזכותם  וכיון אלה, בן הושע ע"י לגמרי  המשמרות בטלו זה ביום  הרי

המשמרות. ביטול יום  את לחגוג להם 

המשניותבתפארתלא. על מ "א)ישראל פ"ו המלכים(שקלים שמות שרוב  פלא, דבר כתב 

שם על 'דוד' מלך, להם  ששאלו 'שאול' בימיהם , שאירע  מה על מורה שמם 

שמסתמא  וכתב  באריכות, עיי"ש וכו' בימיו שהיה השלום  שם  על 'שלמה' לעמו, ואהבתו דודיו

דדהבא  יונה

השופט (כא) אבצן את  הוליד  ושלמון 
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לשבועות  לז מאמרים

קורחהרה"ג עזרא שליט"א הר'

יומא  האי לאו אי

הקב"ה שבתא) לפני  השרת מלאכי  אמרו למרום משה שעלה בשעה ואריב "ל ע"ב. פח 

גנוזה  חמדה לפניו אמרו בא, תורה לקבל להן אמר  בינינו, אשה לילוד מה

אנוש  מה ודם, לבשר  ליתנה מבקש  אתה העולם  שנברא קודם דורות תתקע"ד לך  שגנוזה

כבודי  בכסא אחוז וכו' למשה הקב "ה לו  אמר  וכו', השמים על הודך תנה וכו' תזכרנו  כי 

מיד  וכו', בה  כתיב  מה לי  נותן  שאתה תורה רבש "ע לפניו אמר  וכו' תשובה להן והחזר

לא  השמים על הודך  תנה ואילו הארץ , בכל  שמך אדיר  מה אדוננו ה' שנ ' להקב"ה לו הודו

לקחת  שבי  שבית למרום עלית שנ' דבר לו ומסר  אוהב לו נעשה ואחד אחד  כל מיד כתיב,

וכו'. מתנות  לקחת אדם שקראוך בשכר באדם, מתנות

ששבה צ"ב השבי  ומהו לישראל , התורה נתינת בענין שם שהיה ומתן  המשא בכל

עם  ישראל  לעם דרכו שניתנו המתנות שהן ספק  שאין  משה, שקיבל והמתנות

התורה.

איןעודב) אומר אליעזר  ר ' דתניא ע"ב , סח  בפסחים המובא מופלא מאמר  להבין צריך

ר' ע "ב], טו  ביצה [עי ' ושונה יושב או  ושותה  אוכל או אלא טוב ביום לאדם לו

הכל  אלעזר רבי  אמר וכו ', המדרש  לבית וחציו ושתיה לאכילה חציו חלקהו אומר יהושע

ביומא  יוסף רב וכו', הוא תורה בו שניתנה יום טעמא מאי  לכם נמי  דבעינן בעצרת מודים

איכא  יוסף כמה גרים דקא יומא האי  לאו  אי אמר  תלתא, עגלא לי  עבדי  אמר דעצרתא

בשוקא.

שיהיה וצ"ב אליעזר כרבי  לנהוג תורה לעמילי  הראוי  מן תורה בו  שניתנה ביום אדרבה

שיהיה  בעצרת מודים הכל לומר אלעזר לרבי  לו והיה רוחני , כולו  תורה, שכולו יום

ולא  משובח  בשר באכילת תורה מתן ביום שמחתו את מבטא יוסף רב ולמה לה'. כולו 

לתורה. כולו היום כל בהקדשת

בת ונראהג) המעשה פי  על  מתבאר  זה  אליעזר שכל רבי  בו שנחלקו עכנאי  של נורו

נט . דף מציעא ובבבא יט  דף בברכות שהובא יהושע , רבי  ובראשם וחכמים,

מטמאים, וחכמים מטהר  אליעזר רבי  לחוליא, חוליא בין חול ונתן חוליות שחתכו  תנור



לשבועות  מאמרים לח 

רבי  השיב  היום באותו תנא וטמאוהו, זו כעכנא דברים שהקיפו וכו' עכנאי  של  תנורו וזהו

יוכיח , זה  חרוב כמותי  הלכה אם להם אמר הימנו, קיבלו ולא שבעולם תשובות כל אליעזר

וכו', לאחוריהם המים אמת חזרו תוכיח , המים אמת וכו', אמה מאה ממקומו חרוב נעקר 

מה  ואמרה קול בת יצאת וכו', ליפול המדרש בית כותלי  הטו יוכיחו, המדרש  בית כותלי 

לא  ואמר רגליו על יהושע רבי  עמד מקום, בכל כמותו שהלכה אליעזר רבי  אצל לכם

בהר  כתבת שכבר קול בבת משגיחין אנו אין סיני  מהר תורה ניתנה  שכבר  וכו' היא בשמים

קב"ה  קעביד מאי  ליה אמר לאליהו, נתן רבי  אשכחיה להטות, רבים אחרי  בתורה סיני 

וכו'. בני  נצחוני  בני  נצחוני  ואמר  חייך  קא ליה אמר שעתא, בההיא

אליעזר הקשה לרבי קול והבת הללו  הניסים כל נעשו  למה כן אם בברכות, גאון נסים רב

הללו הניסים מן  יושפעו אם החכמים  את לנסות כדי  ותירץ היא, בשמים לא אם

שנאמר  למה בדומה בידם, המקובל את ויניחו קול ד)והבת יג, אלהיכם (דברים ה' מנסה כי 

ניתנה  וכבר תמימה  ה' תורת כי  כלומר  היא, בשמים לא יהושע רבי  שאמר וזהו וכו', אתכם

כדי  ספק  ולא חסרון בתורתנו  ואין אחד  דיבור ממנה מחליף  אינו כי  והודיענו בסיני  לנו

השמים. מן לראיה שנצטרך 

האמת מכאןד) היתה לישראל להנחילה כדי  למשה תורה ניתנה שלא  שעד למדין נמצינו

נקבע  תורה שניתנה ולאחר בשמים, לאמיתה האמת כפי  התורה דברי  בפירוש 

זו ואין טועים שהם שיתכן אעפ"י  החכמים, רוב החלטת פי  על תהיה למעשה שההלכה 

טענו הם המלאכים. עם  למשה  שהיה ומתן  והמשא המאבק  וזהו  בשמים, לאמיתה האמת

ותקבע  לארץ תורה תנתן ואיך בשמים רק ידועה התורה בביאור המוחלטת האמת הרי  בצדק

בכסא  החזק למשה אמר ולכן ה' רצון היה זה אולם טועים, שהם אף הרוב לפי  בה הלכה

בני , נצחוני  בני  נצחוני  אמר כן ועל התורה, עם  יהיה  שכך  רצוני  על  סמוך כלומר הכבוד,

[ויתר  להטות. רבים אחרי  בתורה קבעתי  הרי  אליעזר רבי  כדברי  בשמים שהאמת אף כלומר

על  העיד והקב"ה בשמים האמת שהיא תורה של לאמיתה וכיון שזכה דאף מצינו כן  על 

הלכה אין מ "מ  משה כך שעלה בשעה חוקת: פר' תנחומא במדרש שמצינו כמו כמותו,

רבי  אומרה, בשם הלכה אדומה פרה בפרשת ועוסק יושב הקב"ה של קולו שמע למרום

העליונים  רבש "ע לפניו משה אמר שתים, בת ופרה  שנה בת עגלה אומר  בני  אליעזר

לעמוד  עתיד  אחד  צדיק לו אמר ודם , בשר של בשמו הלכה אומר ואתה הן שלך  והתחתונים

ופרה  שנתה בת עגלה  אומר  אליעזר רבי  תחלה, אדומה פרה בפרשת לפתוח  ועתיד בעולמי 

מחלציך  שהוא חייך לו  אמר  מחלצי , שיהא רצון יהי  העולם רבון לפניו  אמר  שתים, בת

שאנו הגדולה המתנה היא וזו אליעזר]. המיוחד אותו ושם אליעזר , האחד ושם  הה"ד



לשבועות  לט מאמרים

אלא  התורה, קבלת זמן ולא  – תורתינו" מתן  "זמן השבועות חג בתפילת אותה מבטאים

אף  – בתורה האמת היא שזו שנחליט  כפי  כלומר  תורתינו, להיות לנו ניתנה  מוחלטת מתנה

שאינה  אף להלכה בנו התלויה  זו  אמת שבי ", "שבית וזהו כמותינו . הלכה – טעינו אם

ששבינו . שבי  בבחינת היא כן, לפני  דורות תתקע"ד  כבר  שהיתה בשמים האמת

בוועל שניתנה יום טעמא מאי  לכם, נמי  דבעינן בעצרת מודים הכל אלעזר רבי  אמר כן 

פי  על התורה את לפרש  לנו שניתנה הגדולה למתנה ביטוי  לתת  כלומר הוא , תורה

לפלפל  לנו שניתן יומא " האי  לאו "אי  יוסף  רב אמר כן  ועל לנו, גדולה חשיבות וזו  דעתנו ,

לי  עבדו ולכן בשוקא", איכא יוסף "כמה לנו הנראה פי  על  הלכה ולקבוע בתורה ולחדש

תלתא. עגלא

לשמוח והנהה) צריכים הרוב פי  על הדין את שפוסקים הלכה ומורי  הדיינים רק לא

נקבעת  והאמת להטות, רבים אחרי  הכלל בידם שניתן זה  ביום מיוחדת שמחה

בתורה, העוסק  כמונו תלמיד  כל  אלא לאמיתה, האמת זו  אין שבשמים אף כאן הרוב פי  על 

כבר  רבו לפני  להורות  עתיד ותיק שתלמיד מה אפילו ה"ו פ"ב פאה בירושלמי  אמרו שהרי 

עתיד  שהוא מה הכוונה ודאי  אלא רבו, לפני  להורות רשאי  תלמיד וכי  בסיני , למשה נאמר

כלומר  "לחדש ", להורות במקום בירושלמי  הגיה הגר "א ואמנם רבו, לפני  בתורה  לחדש

שניתנה  מהתורה חלק הוא  זה גם מרבו, זאת שקיבל מבלי  מעצמו לתלמיד שנתחדש  מה כל

קאמרת", שפיר  "משה  מקומות בכמה בתלמוד  שהובא הביטוי  היטב מובן ובזה למשה,

המתק  חדש דבר  לומר זוכה מה כשאדם בכלל  זה הרי  ויציב , אמת  כדבר  הדעת  על בל 

חידושים  אין בשמים כי  התורה, במתנת שניתנה הגדולה המתנה וזו  בסיני . למשה שנאמר

היא  זו בתורה לו שמתחדש כל ודם לבשר התורה שניתנה לאחר ואילו השרת, למלאכי 

תורה. מתן ביום התורה לומדי  לכל הגדולה השמחה היא וזו גמורה , מתנה

ברכות אולםו) בנוסח  דהנה בתורה. עמל מתוך שבא בלימוד אלא בזה לזכות אפשר אי 

תורה" דברי  "על אקב"ו  אומרים יש הראשונים, נחלקו השחר שבברכות התורה

שם  והב"ח  מז, סי ' ריש בטור זה כל  והובא תורה", בדברי  "לעסוק אומרים ויש  כמנהגנו. –

תורה, בדברי  לעסוק אלא  תורה ללמוד הנוסח  נקבע לא למה בזה, דנו שם בשו"ע  הט "ז  וכן

"לעסוק" שהנוסח  העיר כ' סי ' או"ח  ובשו"ת בחוקותי  ר"פ עה"ת בחי ' סופר [והכתב

ממנו ויצא יד כלאחר שנעשה דבר  שפירושו "מתעסק" ההלכתי  כמושג  לכאורה משמעותו

נהנה], שכן  ועריות מבחלבים חוץ בשבת , עליו להתחייב למעשה נחשב  שאינו מעשה

חכמים  וכדרש  תלכו , בחוקותי  אם  הפסוק פי  על  נקבע  שזה אחד, בסגנון נתנבאו ושניהם

דהיינו עליה, עצמו שממית במי  אלא מתקיימת אינה שהתורה בתורה, עמלים  שתהיו



לשבועות  מאמרים מ 

עונג מתוך  תורה דברי  שלומדים באותם  כן שאין מה תורה, של ומתן ומשא בפלפול שעוסק

טורח  דרך  תורה בדברי  לעסוק היא הברכה כי  אצלם, מתקיימת התורה אין בה יגעים  ואינם

עמל  אלא שטחי  לימוד  רק לא שנצטוינו, מה בעיקר  שזה כלומר הט "ז. תו "ד ע"כ דוקא ,

בשורש  קיבל  שכבר בתורה חלקו את לגלות אחד  כל על מוטל  שהרי  בתורה, והעמקה

המתנה  את תורה מתן ביום חש הוא לזה זוכה וכשאדם סיני , הר במעמד שהיתה נשמתו

ביום  תורה עמילי  שמחת שאין ונמצא זה. ביום התורה קבלת עם אישית לו שניתנה הגדולה

יום  דלדידיה בתורה, צפונות ולגלות להעמיק עמל מתוך ללמוד  זכה שלא מי  כשמחת זה

האי  לאו אי  יוסף רב דברי  בכלל זה וכל טובים, ימים כשאר  טוב יום עוד הוא תורה מתן

מבלי  בתורה וקוראים שגורסים יוסף הרבה יש הרי  כלומר  בשוקא, איכא יוסף כמה יומא

בתורה. לחדש  לזכות

צורבא ובזהז) חזינן דכי  לי  תיתי  אביי  ואמר ע"ב, קיח  שבת במסכת האמור  את נבין

הרי  המתבקשת והשאלה לרבנן. טבא יומא עבידנא מסכתיה דשלים מרבנן 

חכמ  לתלמידי  רק ולא ישראל עם  לכל  מסורה תורה תלמוד מקדיש מצות יהודי  כל ואם ים,

יום  סעודת עבורו לערוך  לאביי  לו שראוי  חשוב דבר זה אין וכי  מסכת ולסיים ללמוד זמן

בשר, לאכול שלא ישראל שנהגו  בימים גם בשר לאכול  הותר מסכת  סיום [ובסעודת טוב,

סיום  דומה שאינו ללמדנו אביי  בא אלא שם], הרמ "א בהגהת ס "י  תקנא סי ' בשו"ע כמבואר

דצורבא  מסכתא , המסיים אדם לשאר  שם] במהרש"א [עי ' מרבנן" "צורבא  של  מסכת

הגדולה  המתנה היא זו הרי  הנלמד , בהבנת דברים לחדש וזוכה בעמל מסכתא הלומד מרבנן 

היה  כזה  מסכת ולסיום התורה, בצפונות טמון שכתוב ממה שיותר  להראות לנו  שניתנה

להם, שניתנה המתנה של  ערכה את המבינים שהם "לרבנן " טוב יום  סעודת אביי  עושה

במה  יוסף רב ביטא זאת ואת זו , יקרה מתנה בידנו שמסר התורה, "נותן" ה' אתה וברוך 

תלתא. עגלא תורה "מתן" ביום לו לעשות  שציוה

...ולזה כמה יומא האי  לאו אי  תורה מתן ביום ולטעום לחוש  שאיפתנו להיות צריכה

ולהעמיק  לעמול  להבא גם עצמנו על לקבל  אנו צריכים זה וביום בשוקא, איכא

סיני . הר  מעמד מאז חלקנו  שהם צפונותיה את לגלות שנזכה כדי  בתורה
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צדוקהרה"ג אורן שליט"א הר'

האומות  שאר פני מעל התורה בקבלת ישראל עם עדיפות

תתקנא)שמעוני בילקוט רמז הברכה וזאת כשנגלה (פרשת בא, מסיני  ה' 'ויאמר  נאמר ,

האומות. כל על  אלא נגלה בלבד ישראל  על  לא  לישראל, תורה ליתן המקום

אמר  בה כתיב מה לו אמרו התורה, את אתם מקבלין להם ואמר  עשו לבני  הלך  בתחילה

והידיים  שנאמר הוא, רוצח  אביהם האנשים  אותן של עצמן כל  לו אמרו  תרצח , לא להם

לו אמרו  התורה, את אתם  מקבלין להם אמר  ומואב עמון בני  אצל לו הלך וכו'. עשו ידי 

שתי  ותהרין שנאמר היא, שלהם ערוה של עצמה כל  לו אמרו תנאף, לא בה כתיב מה

אמרו התורה, את אתם מקבלין להם אמר ישמעאל , בני  את ומצא הלך מאביהן. לוט  בנות

פרא  יהיה והוא שנאמר  היה לסטים אביהם של עצמן כל  א"ל תגנוב, לא בה כתיב מה לו 

וכו''. אדם

מתמי והנה עומד המדרש  בדברי  ומקדמי המתבונן מראשית התורה הרי  פנים, מכמה ה

וישראל  תורה בשביל בראשית שהרי  ישראל, לעם היתה ומיוחדת מיועדת ארץ

ראשית א')שנקראו סימן בראשית הוא(פסיקתא חד  ואורייתא וישראל קב"ה וכן ויקרא), ,(זוהר

אומות  לפני  זו  הצעה של פשרה מה כן ואם כך. על המורים חכמים  ממאמרי  הרבה ועוד

היא  מיוחדת אחרית ועד מראשית הרי כאן, יש חלילה עיניים כסות וכי  לקבלתה, העולם

ישראל. לעם ומזומנת כבר 

פונה ועוד וכי  לקבלתה, העולם לאומות לפנות  החליט  שהקב"ה שאחר לתמוה, יש 

ראויים  כמועמדים  ישראל עם עם ערך  שווי  עומדים להיותם הוגנת בהצעה ©¦אליהם

ממצוות  פרט  כדגימת לפניהם שהוצעו המצוות את בוחנים כשאנו הרי  התורה. את לקבל

לא  שבידוע המצוות אותם את דווקא המצוות, מאות מכל לפניהם שבירר  נמצא התורה,

בשנים  רבות עוד בהם שמושרשים לו, אשר הטבעית בנטיה  אחד כל בהם לעמוד יוכלו 

שיקבלום. שהוא כל סיכוי  יש  וכיצד אומתן, ראשי  אבותיהם מאבות

לקבלה,וכן מנת על  ולשון אומה  כל  לפני  התורה את הקב "ה בהצעת הרי  לתמוה, עוד  יש

שהיו האומות עשרות מכל הפחות לכל  אחת אומה שתהיה סביר וסיכון סיכוי  ישנו

על  שהרי  להם, ליתנה יהיה וההכרח  התורה, את לקבל ונכונות רצון שתגלה הזמן, באותו
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תיתכן , בהחלט  זו ואפשרות הדורה . תורה ללא יוותרו ישראל עם וממילא הוצעה, כך ¦דעת

המועמדים. לסוף נשאר ישראל עם באשר בפרט 

במעשיהןועוד נאחזו  מדוע מלקבלה, עצמן  דחו כאשר האומות של בתשובתן קושי  יש 

על  חיים אנו יאמרו לסירובן, מספק  כתירוץ בשנים רבות לפני  אבותיהם אבות של

חפצים  שאנו מכפי  חיינו אורחות את לשנות כלל רוצים ואיננו כך  לנו טוב וכו', גניבה רצח ,

לבלתי  מספק טיעון  זה אין וכי  הארץ , על חיינו ימי  כל את לבלות ביומו, יום דבר לחיות

אבותם. במעשה עצמן בתליית יש ומה התורה, את קבל

+ + +

כדבר והנראה ישראל לעם רק מיועדת היתה התורה אכן  שהנה הדברים, של בביאורן

ושורש  בניינן עיקר לכך בהתאם כן ועל ועיקר , כלל אחר לעם  ולא האמור,

כן על  ואשר אורחותיה. בכל  ואף ומשפטיה חוקותיה בכל בקבלתה, היה חצוב נשמתן

אחר החיזור  שעצם על נמצא לכך  מנגד  מראש  הידועה ותשובתן לקבלה, מנת על האומות

בניינן שביסוד ועיקר , כלל  בדבר שייכים שאינם  בעלמא' מילתא 'גילוי  רק אלא היה לא כך,

בהצעתה  המטרה עיקר  וכל פיה. מוצא פי  על ולהתנהל לקבלתה ועיקר  כלל מוכשרים אינם

אליהם  ישראל, לעם ורק  אך היא התורה ששייכות ועולם, עם קבל להראות הינה לקבלה

כלה  כדמיון הוא שאצלם העולם , אומות לשאר ולא מותאמת, היא אליהם מיוחדת היא

הקשר  את העמים לכל להראות הוא זו , בדרך הדבר  בפרסום והתכלית חי . לבעל כלולה

בשאלה  סיכון היה לא גם כן ועל  התורה. באמצעות הקב"ה אל  ישראל  עם שבין והחיבור

כן . יהיה שלא  שודאי  התורה, את יקבל אחר עם שמא זו,

לשנות וגילוי אבו שלא פיה על  ולהתנהל מלקבלה סירובן בעצם  רק היה לא זה, דבר על 

קבלה. לבלי  הקב"ה להצעת כתגובה התבטאותן בדרך  אף אלא חייהם, אורחות

כלל  מוכשרים שאינם השפופה, קומתן בשיעור ההבחנה טמונה  בה', כתיב 'מה שבשאלתן

בה. הארצית נפשם והתמזגות זו גנוזה חמדה לחיבור הרכבתן, מבחינת

הקב"ה שהמשמעות להצעת בה', כתיב 'מה של זו סתמית בשאלה הטמונה הפשטית

מנת  על מהם שנדרש  בה הנזכר הדרישות מפרט  מהו היא, לקבלה להם

סתמית. סקרנות המבטאת שאלה זו שאין אליה, להתבטל

שואלים,והנה עצמינו נמצא הרי  זו , דרך על בה', כתיב 'מה זו, שאלה בעיקר נתבונן אם

כאשר  המעשה, בחיי  המקובלת הדרך  זו הרי  אחרת, מתנהלים היינו אנו האם כלום

בירורים  נעשים הרי  משפחה, או אדם עם התקשרות או מוצר רכישת אדם בפני  מציעים

לשנות  חדשה, חיים בדרך מדובר כאשר  הוא שכן וכל הדבר. אל כלל שניגשים קודם רבים
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האם  הם, מיד המזדקרות שהשאלות הימים, משכבר  האהובים והדברים ההרגלים כל  את

אנו מסוגלים והאם הימים, כל העצמית וההקרבה הטורח  כל שווה יהיה דבר של בסופו 

מקבלתה. כך בשל נדחו מדוע כן אם והגיונית, מקובלת דרך שזו  וכיוון וכו'. וכו' לכך

זווהתשובה אכן  עסיקינן, דעלמא במילי  אם שאמנם הנותנת, היא שאדרבא כך על

מבלי  מישרים לילך שחפץ מי  מכל הנדרשת וההגיונית הטבעית התגובה

כיוון אולם העלומים. הסתומים  העולם בדרכי  כסומא ומהלך  הולך  יהיה ולא היכשל,

להתהלך  הוא  הצורך  אדרבא בזה עולם, בורא  המציע, מי  שהרי  עסיקינן, דשמיא דבמילי 

ביטול  ה', לעם רק שייך  זה ומבט  יושת. עליהם אשר  ככל הדברים כל את ולקבל כסומא

לא  מעלותיו רום שמכל אבינו, מאברהם עוד  הוא נחלתינו זה ויסוד האלהי . לרצון עצמי 

קיומו ועל  הטבע, לחוקות הוא מתנגד אם גם ה' לרצון בהתבטלותו אלא במיוחד הצטיין

כלל  אמור היה לא היישוב מן רגיל  שאדם נסיונות, בעשרה ונתנסה האש לכבשן הושלך

ביחידו מכיר בהיותו  רק אלא הדעת, והעדר תבונה מחוסר זאת עשה ולא אליהם. לגשת

פיו . למאמר  והתבטלותו עולם של

עצמם וכשם ביטול  בדרכם, אוחזים להיות האבות, מן ישירה הינה ישראל  עם שיניקת

והוא  ה'נעשה'. אחר ה'אני ' שהוא  ה'נשמע' את איחרו כך ומפני  נשמתם, ליוצר

אם  אף אבותיהם, ממעשה ישירות הם מושפעים האומות שאר כן  לבני . זה רז גילה מי  סוד 

מפאת  לא התורה, את לקבל יכולתם חוסר  על באצבע  אליהם שהורו  הטעם וזה נחלו . שקר

אוות  ככל מלעשות אותם שתגביל  חוקים מערכת  עצמם על  לקבל  רצונם ואי  חשקם חוסר 

את  כאברהם לבטל ההינו לא אומותיהם , שורש  שאבותיהם מטעם אלא הבהמית, נפשם

סימן אבות ו'מעשה' והעכור. העב יצרם  לספק פנו אלא ה', למאמר  ולהכנע הטבעי  רצונם

אלהי . לרצון להתבטל קבל לבלי  לבנים

כבר ונמצא שהרי  ותשובתן ארצית , טבעית שאלה שהיא בה', כתיב 'מה שבשאלתם

שום  להם שאין הדבר על גילו זו, מושחתת במידה הם מוטבעים מאבותיהם

התורה. את לקבל כלל מוכשרת אינה והרכבתן בניינן  שיסוד כיוון בקבלתה, שייכות

מכרת ולך ולשון אומה שכל  שכליות מצוות שהם המוצעות, המצוות באלו ראה נא

אליהן  נוטה הדעת והיות ויישרותן, מלכים בצדקתן  מהלכות פ"ח הרמב"ם של (כלשונו

להם ה"א) מורשה שהוא הרב , טבען שורש  מחמת אליהן גשת חפצו לא הכי  ואפילו .

מאבותם.

והרכבתו ,ועל בבניינו הוא האומות משאר ה' עם את שהמייחד  נמצא, האמור  כל פי 

קיבלנ כך ובעקבות הקדושה, התורה אור  את בקרבו להכיל מותאם את להיותו ו
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ה' לרצון בצי וּ תם הדבר, על שקדו ראשונים שאבות לכך הודות זאת וכל סיני , בהר  ¦התורה

דבר  עם חומר  קרוץ אדם חיבור  אפשרות את בכך ויצרו  גמור, ביטול מפניו וביטולם

ה' האלהי  הרצון אל  להתקשר  כך ועקב כלל, בארציות תפיסה לו שאין  רוחני  שמיימי 

שני  לאחר התורה את לקבל ישראל עם התייחד  העולם בבריאת כבר אמנם והאף יתברך.

האמור  דרך על זולתם, ולא יהיה כך שאכן קביעה כל  בדבר  היה לא מקום מכל  תוהו, אלפי 

ישראל  שעם  הדבר הוקבע  אבינו ומאברהם הששי '. 'יום פסוק בדרש פ "ח . שבת בגמרא

בין בברית שנאמר כמו החיים, בעץ יתקשר וזרעו האמור, מהטעם התורה , את יקבל  אכן 

זאת  כל  לאור ונמצא עתיקים. והדברים תורה, מתן זה גדול , ברכוש  יצאו ואחר הבתרים,

תודעה  להבליט  מנת על  נעשה התורה, את לקבל כדי  האומות כל על הקב"ה  חיזור שמטרת

ועולם. עם קבל ולפרסמה זו

נחת שנזכה לעשות ורצוננו, מאוויינו כל גמור ביטול מבטלים להיות כאבותינו  אנו גם

אכי "ר. נשמתינו . ליוצר רוח 


