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øôñúåø 1   
à ÷øô  

 

)à (é Ää ÀéÇå2 è Éô ÀL é Åî Àé Äa 
íé Äè Àô ÉM Çä3 á Èò Èø é Ää ÀéÇå 

õ Æø Èà Èa4 úé Åa Äî Lé Äà Àê ÆìÅiÇå 
ä Èãeä Àé í Æç Æì5 é Åã ÀN Äa øeâ Èì 

 éÅð ÀLe Éåz ÀL ÄàÀå àeä á Èà Éåî
åéÈð Èá6:  

 ֲעָׂשָרה, ֵאלִיְׂשָר ְּבֶאֶרץ ָחָזק ָרָעב ַוְיִהי ַהֹּׁשְפִטים ְׁשֹפט ִּביֵמי. ַוְיִהי
 ָהעֹוָלם ֶׁשִּנְבָרא ִמּיֹום, ָּבעֹוָלם ִלְהיֹות ֵמַהָּׁשַמִים ִנְגְזרּו ֲחָזִקים ַרֲעבֹונֹות

 ִּביֵמי ָהִראׁשֹון ָהָרָעב, ָהָאֶרץ יֹוְׁשֵבי ָּבֶהם ְלַיֵּסר ַהָּמִׁשיַח ֶמֶל ֶׁשָּיֹבא ַעד
 ָהָרָעב. ַאְבָרָהם ִּביֵמי ִליִׁשיַהְּׁש ָהָרָעב, ֶלֶמ ִּביֵמי ַהֵּׁשִני ָהָרָעב, ָאָדם

 ִּביֵמי ַהִּׁשִּׁשי ָהָרָעב, ַיֲעֹקב ִּביֵמי ַהֲחִמיִׁשי ָהָרָעב, ִיְצָחק ִּביֵמי ָהְרִביִעי
 ִּביֵמי ַהְּׁשִביִעי ָהָרָעב, ְיהּוָדה ֶלֶחם ֶׁשִּמֵּבית ַהַּצִּדיק ִאְבָצן ַהָּקרּוי ֹּבַעז
 ַהְּתִׁשיִעי ָהָרָעב, ַהָּנִביא ֵאִלָּיהּו ִּביֵמי ַהְּׁשִמיִני ָהָרָעב, ִיְׂשָרֵאל ֶמֶל ָּדִוד

 ֶלֱאֹכל ָרָעב א, ִלְהיֹות ָעִתיד ָהֲעִׂשיִרי ָהָרָעב, ְּבׁשֹוְמרֹון ֱאִליָׁשע ִּביֵמי
 ְוַכֲאֶׁשר' ה ֵמֵאת ְנבּוָאה ְּדַבר ִלְׁשֹמַע ַרק ַמִים ִלְׁשּתֹות ָצָמא ְוא, ֶלֶחם
 ְיהּוָדה ֶלֶחם ִמֵּבית ָּגדֹול ָאָדם ָיָצא, ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ָחָזק הַהֶּז ָהָרָעב ָהָיה
ָּבָניו ּוְׁשֵני ְוִאְׁשּתֹו הּוא, מֹוָאב ִּבְׂשֵדה ָלגּור ַוֵּיֶל.  

 íéèôåùä èåôù éîéá éäéå- éîéáå íéèôåù éãé ìò íéñðøôúî úåøåãä åéäù ìåàù êìî êåìî éðôì 

                                                 
 ולא איסור ולא טהרה ולא טומאה לא בה אין זו מגלה זעירא ר"א :יד 'סי ב"פ רבה רות 'עי 1

 בועז ויאמר ):ח ב( רות זוטא מדרש 'ועי .חסדים לגומלי טוב שכר כמה ללמדך נכתבה ולמה היתר
 בר חייא רבי אמר .'וגו פניה על ותפול 'וגו יקצרון אשר בשדה עיניך .'וגו בתי שמעת הלא רות אל

 ]ברית לבני[ )לברית( שדבקה מפני פסוקים משמונה חוץ ווין ]רות של[ פסוקים ראשי כל אבא
  ]:ירודין[ )ידודון( שגבוריו לדור ]ווי[ )אוי( כלומר ווין פסוקים ראשי כל זה ומפני לשמונה שניתנה

2
 אלא אינו ויהי שנאמר מקום כל הגדולה כנסת מאנשי בידינו מסורת זה דבר :ב"ע י מגילה 'עי 
 אחשורוש בימי ויהי ):ז 'סי 'הק( רבה רות 'עי .רעב הוה השופטים שפוט בימי ויהי 'וכו צער לשון
 למלך ליפס חייבת שהיתה למדינה בארץ רעב ויהי שם היתה צרה מה שופטיםה שפוט בימי ויהי
 מה אמרו אותו וגבו והלקוהו אותו נטלו המדינה בני עשו מה לגובתה סמיאון שלח המלך עשה מה

 עבודת עובד שראלמי אדם היה השופטים שפוט בימי כך לו עשינו לנו לעשות מבקש שהיה
 לי מעבד דבעא מה ואמר הדיין ומלקה בא הוא והיה דין בו לעשות מבקש הדיין והיה כוכבים
  השופטים שפוט בימי ויהי הוי נשפטין ששופטיו לדור אוי ליה עבדתי

3
 דכתיב מאי 'וכו השופטים שפוט של דורו זה אומר הוי הבל שכולו דור איזה :ב"ע טו ב"ב 'עי 
 אומר ]שיניך[ )עיניך( מבין קיסם טול לו אומר שופטיו את ששופט דור השופטים טשפו בימי ויהי

 ששופט :י"רש 'פי[ במים מהול סבאך לו אמר לסיגים היה כספך לו אמר עיניך מבין קורה טול לו
 שאם מוכיחו את להוכיח לנשפט פה פתחון והיה מקולקלים עצמן השופטין שהיו - שופטיו את

 טול לומר זה יכול שבידך קטנה מעבירה ופרוש הסתלק עיניך מבין יסםק טול השופט לו אמר
 ):כג משלי( יין בסבאי תהי אל כמו יינך - סבאך :שבידך חמורה מעבירה פרוש עיניך מבין קורה
 בימי ויהי ):א 'סי א"פ( רבה רות 'עי ].:ערבוב לשון שבתורה הוללות לשון כל וכן מעורב -  מהול
 'שנא להשפט צריכין ששופטיו לדור ואוי שופטיהם את ששפטו לדור אוי השופטים שפוט

 שמגר אמר ל"ריב היו ודבורה ברק אמר רב היו ומי שמעו לא שופטיהם אל וגם )'ב שופטים(
  :תלתא השפטים תרין שפטים חד שפט היו ויעל וברק דבורה אמר הונא רב היו ואהוד

4
 תפיל שופטים בימי תשובה שותמלע ישראל שנתעצלו ידי על ):ב הקדמה( רבה רות 'עי 

 ומהם כוכבים לעבודת עובדין מהם הוא ברוך להקדוש מרמים שהיו י"ע תרעב רמיה ונפש תרדמה
 באותה :ג 'סי ש"עיי .שופטיהם בימי ברעבון הוא ברוך הקדוש הרעיבן הוא ברוך להקדוש עובדים

 באומה להחליפם פשרא אי למצרים להחזירן אפשר אי לכלותן הן סרבנין בני ה"הקב אמר שעה
 השופטים שפוט בימי ברעבון ומצרפן םביסורי מייסרן הריני להם אעשה מה אלא יכול איני אחרת

 רעבון עשרה בארץ רעב ויהי ):ד 'סי א"פ( ש"עיי .בארץ רעב ויהי השופטים שפוט בימי ויהי ד"הה
 ואחד יצחק יבימ ואחד אברהם בימי ואחד למך בימי אחד הראשון אדם בימי אחד לעולם באו
 ואחד השופטים שפוט בימי ואחד דוד בימי ואחד אלישע בימי ואחד אליהו בימי ואחד יעקב בימי

  .אחד לעולם ובא שמתגלגל
5

 לבוליטין עליהם ישראל של לבן שהפיל י"ע אלימלך נענש למה ):ד 'סי א"פ( רבה רות 'עי 
 יכול והוא בצורת שני יבואו שאם ואומרים עליו סבורין המדינה ניב והיו במדינה שרוי שהיה
 בסידקי מעילת שפחתו לה יצתה בצורת שנת שבאת כיון מזון שנים עשר המדינה את לספק

 יכול הוא בצורת תבא שאם עליו בטוחים שהיינו זהו אומרים המדינה בני והיו בידה וקופתה
 גדולימ היה אלימלך כך בידה וקופתה בסידקי עומדת תושפח והרי שנים עשר אותנו לפרנס

 וזה בקופתו זה פתחי מסבבין ישראל כל עכשיו אמר רעבון שני וכשבאו הדור ומפרנסי המדינה
  יהודה לחם מבית איש וילך ד"הה מפניהם לו וברח עמד בקופתו

6
  :להם טפלין ובניו לו טפלה ואשתו עיקר הוא בניו ושני ואשתו הוא ):ה 'סי א"פ( רבה רות 'עי 
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öáà åðéúåáø åøîàù äéä ïöáàæòåá äæ ï . ùéà êìéå- õøàî àöéå øåãä ñðøôå äéä ìåãâ øéùò 

ééðòá äøö åðéò äúéäù ïéòä úåøö éðôî õøàì äöåçì ìàøùé 'çåãì íéàáäå÷ùðòð êëì :  

    
)á (Àê Æì Æîé Äì Áà Lé Äà Èä í ÅLÀå7 

é ÄîÃòÈð Éåz ÀL Äà í ÅLÀå8 í ÅLÀå 
ï Éåé Àì Äë Àå ï Éåì Àç Çî åéÈð Èá éÅð ÀL9 

íé Äú Èø Àô Æà10é Åa Äî  í Æç Æì ú
 á Èà Éåî é Åã ÀN eà ÉáÈiÇå ä Èãeä Àé

í ÈL eé Àä ÄiÇå11:  

 ַמְחלֹון ָבָניו ְׁשֵני ְוֵׁשם ָנֳעִמי ִאְׁשּתֹו ְוֵׁשם ֱאִליֶמֶל ָהִאיׁש ְוֵׁשם. ְוֵׁשם
 מֹוָאב ְׂשֵדה ַעד ַוָּיֹבאּו ְיהּוָדה ֶלֶחם ִמֵּבית ֲחׁשּוִבים ֶאְפָרִתים ְוִכְליֹון
  .יםָׂשִר ָׁשם ַוִּיְהיּו

 íéúøôà- ïëå íéáåùç )à à ìàåîù (éâáà éúøôà óåö ïá åçåú ïá"ñåð , àéùä éøäù åúåáéùç äàø

äúéä ïåìâò ìù åúá úåø øî øîàã ïåìçîì åúá úà áàåî êìî ïåìâò ,ã" íçì úéá íéúøôà à

úøôà äéåø÷:  

    
)â ( Lé Äà Àê Æì Æîé Äì Áà ú ÈîÈiÇå

é ÄîÃòÈð12 éÅð ÀLe àé Ää ø Åà ÈM ÄzÇå 
Æð ÈáÈäé13:  

 ָבֶניָה ּוְׁשֵני ַאְלָמָנה ִהיא ַוִּתָּׁשֵאר, ָנֳעִמי ֶׁשל ַּבְעָלּה ֱאִליֶמֶל ַוָּיָמת. ַוָּיָמת
  .ְיתֹוִמים

 éîòð ùéà- åúùàì àìà úî ùéà ïéà åøîà ïàëî øîàð äîì ) àåäù éôì øîåìë éîòð ùéà øîàå

ïéãä úãî åá äòâô ïëì åì äìôè àéäå äéìò èìåùå éîòð ùéà äéääá àìå  .( íäéðù íâ- íâ åäî 

çà íäéð÷îå íäéìîâ åúîå íðåîîá å÷ì äìçúá"íä íâ åúî ë:  

    
)ã ( íé ÄLÈð í Æä Èì eà ÀNÄiÇå

ú Éåi Äá Âà Éî14 ú Çç Çà Èä í ÅL 

 ִמְּבנֹות ָנְכִרּיֹות ָנִׁשים ָלֶהם ַוִּיְקחּו' ה רַמֲאַמ ְּגֵזַרת ַעל ַוַּיַעְברּו. ַוִּיְׂשאּו
 ַוֵּיְׁשבּו מֹוָאב ֶמֶל ֶעְגלֹון ַּבת רּות ַהֵּׁשִנית ְוֵׁשם, ָעְרָּפה ָהַאַחת ֵׁשם מֹוָאב

                                                 
7

  .מלכות תבא אלי אומר שהיה אלימלך האיש ושם ):ה ’סי ב”פ( רבה רות ’עי 
8

  .ונעימים נאים מעשיה שהיו נעמי אשתו ושם ):ה ’סי ב”פ( רבה רות ’עי 
9

 שכלו וכליון העולם מן שנמחו מחלון וכליון מחלון בניו שני ושם ):ה ’סי ב”פ( רבה רות ’עי 
 חד ושמואל רב ושרף יואש )כב ד 'א י"דבה( וכתיב וכליון מחלון כתיב :ב"ע צא ב"ב 'עי .העולם מן

 הגאולה מן שנתיאשו יואש ]ושרף יואש[ )ויואש שרף( שמן נקרא ולמה שמן וכליון מחלון אמר
 מחלון וכליון מחלון שמן ראנק ולמה שמן ושרף יואש אמר וחד למקום שריפה שנתחייבו שרף

 מאי דתניא שמן יוןוכל מחלון דאמר כמאן תניא למקום כליה שנתחייבו וכליון חולין גופן שעשו
 ויוקים עתיקים והדברים לחם וישבי למואב בעלו אשר ושרף ויואש כוזיבא ואנשי ויוקים דכתיב

 ושרף ויואש ביהושע שכזבו גבעון אנשי אלו כוזיבא ואנשי גבעון לאנשי שבועה שהקים יהושע זה
 שריפה נתחייבוש שרף הגאולה מן שנתיאשו יואש ושרף יואש שמן נקרא ולמה וכליון מחלון אלו

  .מואביות נשים שנשאו למואב בעלו אשר למקום
10

 אבגניסטי אומר נחמיה ר"ב ורבי יפלטיאנ אומר ל"ריב אפרתים ):ה ’סי ב”פ( רבה רות ’עי 
 מן פטירתו בשעת אבינו מיעקב אפרים שנתעטר העטרה אותה כל אמר פנחס 'ר אפרתים א"ד

  .לשמך נקרא יהיה שבבני והמשובח ולההמע הישיבה ראש השבט ראש אפרים לו אמר העולם
11

 מצאו בעיירות להם באו בתחילה שם ויהיו מואב שדה ויבואו )ו ’סי ב”פ( רבה רות ’עי 
 להם חזרו כך ואחר במים מדוחקין אותם מצאו לכרכים להם באו כך אחר בעבירות פרוצים אותם

  .שם ויהיו מואב שדה ויבואו בעיירות
12

  .נעמי איש אלימלך וימת שנאמר אשתו אלא מחסרו מי האיש מת ):ז ’סי ב”פ( רבה רות ’עי 
13

 שירי היא נעשית אבהו 'דר בריה חנינא ר"א בניה ושני היא ותשאר :ח 'סי ב"פ רבה רות 'עי 
  :מנחות

14
 ולא גיירום לא מאיר 'ר בשם תני מואביות נשים להם וישאו ):ט ’סי ב”פ( רבה רות ’עי 

 ולא מואבי עמונית ולא עמוני עליהם נענשין היו ולא שלהתחד הלכה היתה ולא אותם הטבילו
  .מואבית
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ä Èt Àø Èò15 úé Äð ÅM Çä í ÅLÀå 
úeø16 ø ÆN Æò Àk í ÈL eá ÀLÅiÇå 

íé Äð ÈL17:  

  .ָׁשִנים ֶעֶׂשר ִּכְזַמן ָׁשם

    
)ä ( í ÆäéÅð ÀL íÇâ eúeîÈiÇå

ï Éåé Àì Äë Àå ï Éåì Àç Çî18 ø Åà ÈM ÄzÇå 
ä ÈM Äà Èä19Äî  Èäé Æã Èì Àé éÅð ÀM

d ÈLé Äà Åîe:  

 ָנְכִרים ַעִמּים ִעם ְוִהְתַחְּתנּו' ה ַמֲאַמר ְּגֵזַרת ַעל ֶׁשָעְברּו ְוַעל. ַוָּיֻמתּו
 ַוִּתָּׁשֵאר ְטֵמָאה ְּבֶאֶרץ ְוִכְליֹון ַמְחלֹון ְׁשֵניֶהם ַגם ַוָּיֻמתּו, ְיֵמיֶהם ִנְתַקְּצרּו
  .ֵמִאיָׁשּה ְוַאְלָמָנה יָהָבֶנ ִמְּׁשֵני ְמַׁשֵּכָלה ָהִאָּׁשה

    
)å ( Èäé Æú Él ÇëÀå àé Ää í È÷ ÈzÇå

 é Äk á Èà Éåî é Åã ÀO Äî á ÈL ÈzÇå
á Èà Éåî ä Åã ÀN Äa ä Èò Àî ÈL20 é Äk 

 ã Ç÷ Èôä’ ú Åú Èì Éån Çò ú Æà 
í Æç Èì í Æä Èì:  

 ֵדהִּבְׂש ִהְתַּבְּׂשָרה ִּכי מֹוָאב ִמְּׂשֵדי ַוָּתָׁשב ְוַכֶתיָה ִהיא ַוָּתָקם. ַוָּתָקם
 ָלֶחם ָלֶהם ָלֵתת ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעּמֹו ֶאת' ה ָזַכר ִּכי ַמְלָא ִמִּפי מֹוָאב
  .ֶהָחִסיד ֹּבַעז הּוא', ה ִלְפֵני ֶׁשִהְתַּפֵּלל ּוִבְתִפָּלתֹו ַהּׁשֹוֵפט ִאְבָצן ִּבְזכּות

    
)æ ( ø ÆL Âà íÉå÷ Èn Çä ï Äî à Åö ÅzÇå

ä Èn ÈL ä ÈúÀé Èä21 é Åz ÀLe 
 Èäé Æú Él Çë äÈð Àë Çì ÅzÇå d Èn Äò

 õ Æø Æà ì Æà áeL Èì Àê Æø Æc Çá
ä Èãeä Àé22:  

 ִעָּמּה ַכּלֹוֶתיָה ּוְׁשֵּתי ָּׁשָּמה ָהְיָתה ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ִמן ַוֵּתֵצא. ַוֵּתֵצא
  .ְיהּוָדה ֶאֶרץ ֶאל ָלׁשּוב ַבֶּדֶר ַוֵּתַלְכָנה

 íå÷îä ïî àöúå -éäîå áàåî äãùî áùúå øîàð øáë éøä øîàð äîì  ïî àöú àì íà áåùú ïë

 äðô äøãä äðô äåéæ äðô íùåø äùåòå úøëéð íå÷îä ïî ÷éãö úàéöéù ãéâî àìà íù äúéäù íå÷îä

 ïëå øéò ìù äçáù)äë úéùàøá (òáù øàáî á÷òé àöéå . ùéàì úåéäî éúð÷æ éë - àùðàù ãéìåàå åì 

 åéçà úùà íåùî íäì íéøåñà íëðéàå íëì íéøåñà íðéàù íäì åàùðúå íéðá åîìåòá äéä àìù

 ïä åéùëòå åøééâúð àìå åéä úåéøëðù ïäá ïéùåã÷ ïåéìëå ïåìçîì åéä àìù éôì íáéì ä÷å÷æ äðéàù

                                                                                                                                            
15

  לחמותה עורף שהפכה ערפה האחת שם ):ט ’סי ב”פ( רבה רות ’עי 
16

 ראובן 'ר בשם ביבי 'ר חמותה בדברי שראתה רות השנית ושם ):ט ’סי ב”פ( רבה רות ’עי 
 'וגו הס ויאמר המלך אליך לי סתר דבר )'ג שופטים( שנאמר היו עגלון של בנותיו וערפה ותר אמר

 ה"הקב לו אמר הכסא מעל ויקם אליך לי אלהים דבר אהוד ויאמר 'וגו אליו בא ואהוד )שם( וכתיב
  'ה כסא על יושב בן ממך מעמיד הריני חייך לכבודי מכסאך עמדת אתה

17
 י'ע .יותר או חסר או ארבעיםכ כשלשים שנים כעשר שם וישבו ):ט ’סי ב”פ( רבה רות ’עי 

   .שנים עשר עד תולה שהגזירה ]מלמד[ .שנים כעשר שם וישבו ):ד א( רות זוטא דרשמ
18

 ורבי אבין ברבי יהושע 'ור חוניא 'ר וכליון מחלון שניהם גם וימותו ):י ’סי ב”פ( רבה רות ’עי 
 וכליון במחלון ואף 'וכו תחילה הנפשות מן פורע הרחמים בעל אין לעולם לוי דרבי חתניה זבדא

 שניהם גם וימותו כך ואחר אלימלך וימת כ"ואח גמליהם חמוריהם סוסיהם מתו בתחלה היה כך
  וכליון מחלון
  שירים שירי נעשתה חנינא ר"א האשה שארות ):י ’סי ב”פ( רבה רות ’עי 19
20

 מואב בשדה שמעה כי מואב משדה ותשב וכלותיה היא ותקם ):יא ’סי ב”פ( רבה רות ’עי 
  .לחם להם לתת עמו את 'ה פקד כי שמעה ומה ירותבעי המחזירין מהרוכלין שמעה

21
 משם יצאתה לא וכי ותצא שמה היתה אשר המקום מן ותצא ):יב ’סי ב”פ( רבה רות ’עי 

 'בר יהודה 'ר בשם עזריה 'ר ותצא אמרת ואת יצאו חמרים כמה יצאו גמלים כמה והלא היא אלא
 הודה פנה זיוה פנה משם פנה בחהש והוא הדרה והוא הודה והוא זיוה הוא שבעיר גדול סימון

   חהשב פנה הדרה פנה
22

 עברו יוחנן ר"א יהודה 'ר אמר יהודה ארץ אל לשוב בדרך ותלכנה ):יב ’סי ב”פ( רבה רות ’עי 
 היו ותלכנה בייחף שהלכו הדרך עליהם הוצרה בדרך ותלכנה א"ד ט"בי והלכו הדין שורת על

  .גרים בהלכות עסוקות



 רות
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ãçà íòì äéäð äúòî êîòì áåùð êúà éë øîàðù åîë øééâúäì úåàá .ì ùé éúøîà éëå äå÷ú - éë 

íéðá úãììå ãåò àùðéì äå÷ú éì ùé éáì éì øîà åìéôà .éàì äìéìä éúééä íâå ù- åìéôà ïëî øúåéå 

íéøëæ äìéìä éúéøä . íéðá éúãìé íâå-íéðá éúãìé øáë åìéôà åà :  

    
)ç ( é Åz ÀL Äì é ÄîÃòÈð ø Æîà ÉzÇå

 ä ÈM Äà äÈð Àá ÉL äÈð Àë Åì Èäé Æú Él Çë
d Èn Äà úé Åá Àì23 äN ÇòÇé }N ÇòÇé {

ä’ã Æñ Æç í Æë Èn Äò 24 ø ÆL Âà Çk 
íé Äú Ån Çä í Äò í Æúé ÄNÂò25 

é Äã Èn Äò Àå26:  

 ִאָּמּה ְלֵבית ִאָּׁשה ֹּׁשְבָנה ֵלְכָנה ַכֶתיָה ִלְׁשֵּתי ָנֳעִמי ַוֹּתאֶמר. אֶמרַוֹּת
 ֶׁשֵמֲאְנֶּתם ַהֵּמִתים ַּבְעֵליֶכן ִעם ֲעִׂשיֶתן ַּכֲאֶׁשר ֶחֶסד ִעָּמֶכן' ה ַיַעׂש

  .אֹוִתי ְוִכְלַּכְלֶּתן ֶׁשַּזְנֶּתן ְוִעִּמי, מֹוָתם ַאַחר ַלֲאָנִׁשים ְלִהיָנֵׂשא

    
)è ( ï Åz Äéä’í Æë Èì 27 Èïà Æö Àîe 

ä Èçeð Àî28 úé Åa ä ÈM Äà 
d ÈLé Äà29 ï Æä Èì ÷ ÇM ÄzÇå 

äÈðé Æk Àá ÄzÇå ï Èì Éå÷ äÈðà ÆO ÄzÇå:  

 ַהָּׂשָכר ּוְבאֹותֹו ִעָּמִדי ֶׁשֲעִׂשיֶתן ַהֶחֶסד ַעל ָׁשֵלם ָׂשָכר ָלֶכם' ה ִיֵּתן. ִיֵּתן
 קֹוָלן ַוִּתֶּׂשאָנה ָלֶהן ַוִּתַּׁשק ַּבְעָלּה ְּבֵבית ְוַאַחת ַאַחת ָּכל ְמנּוָחה ִּתְמְצאּו

  .ַוִּתְבֶּכיָנה

    
)é ( Àê Èz Äà é Äk d Èl äÈð Àø Çîà ÉzÇå

Àê Ån Çò Àì áeLÈð:  

 ִעָּמ ַרק ִּכי, ּוְלִיְרָאֵתנּו ְלַעֵּמנּו ָנׁשּוב א, ָּלּה ַוֹּתאַמְרָנה. ַוֹּתאַמְרָנה
  .ְלִהְתַּגֵּיר ְלַעֵּמ ָנׁשּוב

    
)àé ( äÈð Àá ÉL é ÄîÃòÈð ø Æîà ÉzÇå

é Çú Éð Àá30 é Än Äò äÈð Àë Çì Åú ä Èn Èì 
 eé Èä Àå é Çò Åî Àa íé Äð Èá é Äì ã Éåò Çä

íé ÄLÈð Âà Çì í Æë Èì:  

 ְוָהיּו ְּבֵמַעי ְוָלדֹות ִלי ַהעֹוד ִעִּמי ֵתַלְכָנה ָלָּמה ְבֹנַתי ֹׁשְבָנה ָנֳעִמי ַוֹּתאֶמר
  .ַלֲאָנִׁשים ָלֶכם

    
)áé (Èð Àá ÉL é Äk Èï Àë Åì é Çú Éð Àá ä

 é Äk Lé Äà Àì ú Éåé Àä Äî é Äz Àð Ç÷Èæ
 íÇb äÈå À÷ Äú é Äì LÆé é Äz Àø Çî Èà

 ִנְבֶעֶלת ִמְהיֹות ָזַקְנִּתי ִּכי, ְלַעְּמֶכם ֵלְכָנה, ֵמַאֲחַרי ְבֹנַתי ֹׁשְבָנה. ֹׁשְבָנה
 ִנְבֶעֶלת ָהִייִתי ָאֵכן ִּתְקָוה ִלי ֵיׁש ַעְלָמה ֲאִני ִאּלּו יָאַמְרִּת ִּכי ְלִאיׁש
  .ָּבִנים יֹוֶלֶדת ָהִייִתי ְוָאֵכן ְלִאיׁש ַּבַּלְיָלה

                                                 
23

 לבית אמה לבית אשה שובנה לכנה כלותיה לשתי נעמי ותאמר ):יג ’סי ב”פ( רבה רות ’עי 
 אבלים יושבין אותם ומצא פנים לו להראות מאיר 'ר ועלה אמו מתה הגרדי אבנימוס אומתה
 אני כמדומה ל"א במלאכתן עסוקין אותן ומצא פנים לו להראות מ"ר ועלה אביו מת זמן לאחר
 יפה לו אמר אביה לבית ולא אמה לבית אשה כתיב כן ולא ל"א מאביך ותרי עליך חביבה שאמך
 למה .אמה לבית אשה )לכנה( בנותי שובנה ]לכנה[ ):ח א( רות זוטא מדרש י'ע .לך אב שאין אמרת
  .לגוי אב שאין ללמדך אביה לבית נאמר
24

  .כתיב יעשה אמר אדא בר חנינא 'ר חסד עמכם 'ה יעשה :)יד ’סי ב”פ( רבה רות ’עי 
25

  .בתכריכיהון שנטפלתם המתים עם עשיתם כאשר :)יד ’סי ב”פ( רבה רות ’עי 
26

  .כתובותיהן לה שויתרו ועמדי :)יד ’סי ב”פ( רבה רות ’עי 
27

 ה"הקב שעתיד והנחמות הטובות אותן כל יוסי ר"א לכם 'ה יתן ):טו ’סי ב”פ( רבה רות ’עי 
  .מכם יהיו לשלמה חכמה אלהים ויתן )'ה א"מ( דכתיב לשלמה ליתן

28
  מוצאות לא שתים מוצאת אחת כתיב ומצאן מנוחה ומצאנה ):טו ’סי ב”פ( רבה ותר ’עי 
29

  בעלה בבית אלא לאשה רוח קורת שאין מכאן אישה בית אשה ):טו ’סי ב”פ( רבה רות ’עי 
30

 חנינא 'בר יודן ר"בש נחמני בר שמואל 'ר לכנה בנותי שבנה ):טז ’סי ב”פ( רבה רות ’עי 
 יותר הטריח ואם הגר את שדוחין פעמים 'ג כנגד שבנה שבנה שבנה כאן כתיב מקומות בשלש
  .אותו מקבלין מכאן
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Lé Äà Àì ä Èì Àé Çl Çä é Äúé Äé Èä31 íÇâ Àå 
íé Äð Èá é Äz Àã ÇìÈé32:  

    
)âé ( ã Çò äÈð Àø Åa ÇN Àz ï Åä ÈìÂä

 äÈðÅâ Èò Åz ï Åä ÈìÂä eì Èc Àâ Äé ø ÆL Âà
 ì Çà Lé Äà Àì ú ÉåéÁä é Äz Àì Äá Àì

Äî ã Éà Àî é Äì ø Çî é Äk é Çú Éð Àa í Æk
 ãÇé é Äá ä Èà ÀöÈé é Äkä'33:  

 ָקָטן ְלָיָבם ַהּׁשֹוֶמֶרת ְּכִאָּׁשה, ֶׁשִּיְגְּדלּו ַעד ַמְמִּתינֹות ַאֶּתן ָלֶהן אּוַלי
, ְלִאיׁש ְלִהָּנֵׂשא ֶׁשא ֲעגּומֹות יֹוְׁשבֹות ַאֶּתן ֲהִבְגָלָלם, ְלִאָׁשּה ֶׁשִיָשֶּׂאָנּה
 ַמָּכה ִבי ָיְצָאה ִּכי, ִמֶּכן יֹוֵתר ִלי ַמר ִּכי, ְפִׁשיַנ ְּתָמְררּו ַאל ְּבֹנַתי ְּבַבָּקָׁשה

  .'ה ִמִּלְפֵני

 äðøáùú ïäìä- ïåùì åìãâé øùà ãò äðôöú íäì àîù äéîúá )åî÷ íéìäú (ä ìò åøáù 'åéäìà .

 äðâòú- äéä ïë íàù ïëúé àìå ïåâéò ïåùì ïéøúåô ùéå äëåúá ãîòå äâåò âò åîë àìë øåñà ïåùì 

ä ã÷ðéì åìåð"éðåð éðù áåúëì åà ùâã ï"ï .ä ãé éá äàöé éë ' -ä ãé øîàðù íå÷î ìë éåì éáø øîà  '

 íìåëì áà ïéðáå àéä øáã úëî)è úåîù (ä ãé äðä 'äéåä:  

    
)ãé ( ï Èì Éå÷ äÈð ÆO ÄzÇå

äÈðé Æk Àá ÄzÇå34 ÷ ÇM ÄzÇå ã Éåò 
d Èú ÉåîÂç Çì ä Èt Àø Èò35 úeøÀå 

d Èa ä È÷ Àá Èc:  

 ְורּות ַלֲחמֹוָתּה ָעְרָּפה ַוִּתַּׁשק ַאֶחֶרת ַּפַעם עֹוד ַוִּתְבֶּכיָנה ָלןקֹו ַוִּתֶּׂשאָנה
  .ָּבּה ָּדְבָקה

    
)åè ( ä Èá ÈL äÅp Ää ø Æîà ÉzÇå

 ì ÆàÀå d Èn Çò ì Æà Àê Åz Àî Äá Àé

 ַאַחר ׁשּוִבי ִיְרָאָתּה ְוֶאל ַעָּמּה ֶאל ְיִבְמֵּת ָׁשָבה ִהֵּנה ַוֹּתאֶמר. ַוֹּתאֶמר
ְיִבְמֵּת ְלַעֵּמ ּוְלִיְרָאֵת.  

                                                                                                                                            
31

 בלילה אלא ביום תשמיש שאין ארץ דרך התורה למדך יוחנן ר"א ):טז 'סי ב"פ( רבה רות י'ע 
  .לאיש הלילה הייתי גם וכתיב שבה היא ובבקר באה היא בערב )'ב אסתר( ד"הה

32
  .בנים ילדתי לאיש הלילה הייתי אילו הא בנים שילדתי הייתי וגם :)יז 'סי ב"פ( רבה רות ’עי 
33

 תעגנה הלהן יגדלו אשר עד יושבות אתם יכולות תשברנה הלהן :)יז 'סי ב"פ( רבה רות ’עי 
 מכם מאד לי מר כי בנותי אללי בנותי אל לאיש היות לבלתי עגונות יושבות אתם יכולות

 פתר אבהו 'דר בריה חנינא 'ר :)יח 'סי ב"פ( רבה רות ’עי .'ה יד ובבעלי ובבני בי יצאה כי בשבילכם
 השמים אלהיך 'לה הן )י דברים( שנאמר קלסתיך בהן ע"רבש ה"הקב לפני משה אמר במשה קרייא
 גבי שבקת הן המות במלאך הוגעתני תעגנה הלהן פרופקפיא לי שתתן סבור והייתי השמים ושמי

 מכם מאד לי מר כי בני אללי בנותי אל שראללי ואומר וחוזר למות ימיך קרבו הן לי ואמרת
  .היא דבר מכת 'ה יד בו שנאמר מקום כל לוי ר"א :יט 'סי ש"יעי .'ה יד יצתה ובאחי בי בשבילכם

34
 ובוכות מהלכות שהן כחן תשש ף"אל חסר ותבכינה קולן ותשאנה :)כ ’סי ב”פ( רבה רות ’עי 

 שנאמר יום ארבעים לבנה ונתלה תהחמו עם ערפה הלכה פסיעות 'מ יצחק 'ר בשם ברכיה 'ר
 חמותה עם ערפה הלכה מילין 'ד יצחק 'ר בשם יודן 'ר והערב השכם הפלשתי ויגש )ז"י 'א שמואל(

 הלילה אותו כל יצחק ר"א להרפה יולדו אלה ארבעת )א"כ 'ב שם( שנאמר גבורים 'ד ממנה ועמדו
 מדבר והוא )ז"י 'א שם( ד"הה אדם בני מאה של גוים ערות בה נתערבו מחמותה ערפה שפרשה

 תנחומא 'ר הלילה כל בה שנתערו גוים ערלות ממאה כתיב ממערות פלשתים ממערכות 'וגו עמם
 ):יד א( רות זוטא מדרש 'עי .אנכי הכלב דוד אל הפלשתי ויאמר )שם( דכתיב אחד כלב אף אמר
 'א רות( עוד נהותבכי קולן ותשנה שנאמר בוכה היתה בתי לכי לה אומרת שחמותה שעה כל רות

 בשכר רבא דרש :ב"ע מב סוטה 'עי ).שם שם( בה דבקה ורות לחמותה ערפה ותשק ולבסוף )ד"י
 קולן ותשאנה שנאמר גבורים ארבעה ממנה ויצאו זכתה חמותה על ערפה שהורידה דמעות ארבע

  .ותבכינה
35

 נשיקה לתת מן בר תיפלות של נשיקה כל לחמותה ערפה ותשק :)כא ’סי ב”פ( רבה רות ’עי 
 לחמותה ערפה ותשק שנאמר פרישות של 'וכו פרישות של ונשיקה פרקים של ונשיקה גדולה של
 דבקה ורות לחמותה ערפה ותשק :ב"ע מב סוטה 'עי .'וכו קריבות של נשיקה אף אמר תנחומא רבי
   .הדבוקה בני ביד ויפלו הנשוקה בני יבואו הוא ברוך הקדוש אמר יצחק רבי אמר בה
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Èäé Æä Éì Áà36 é ÅøÂç Çà é ÄáeL 
Àê Åz Àî Äá Àé:  

 êúîáé äáù äðä-éùä úçú äìòîì åîòè äæ " øáò ïåùì àåäù éôì ï)á øúñà ( äáù àéä ø÷ááå

éáá äèîì åîòè"íäá àöåéë ìë ïëå äååä ïåùì àåäù éôì ú:  

    
)æè ( ì Çà úeø ø Æîà ÉzÇå

é Äá é Äò Àb Àô Äz37ÅáÀæ Èò Àì  áeL Èì Àê
 ø ÆL Âà ì Æà é Äk Àê Äé ÈøÂç Çà Åî

Àê Åì Åà é Äë Àì Åz38 ø ÆL Âà Çáe 
ïé Äì Èà é Äðé Äì Èz39é Än Çò Àê Ån Çò 40 

é Èä ÉìÁà Àê Äé Çä ÉìàÅå41:  

 ֲאִני ְּתֵאָבה ִּכי ֵמַאֲחָרִי ָלׁשּוב ְלָעְזֵב אֹוִתי ַּתְקִניִטי א רּות ַוֹּתאֶמר
 ְלִבְלִּתי טֹוִבים ְוָיִמים ַׁשָּבתֹות ִלְׁשֹמר ינּוִנְצַטִּו: ָנֳעִמי ָאְמָרה, ְלִהְתַּגֵּיר

, ֵאֵל ֵּתְלִכי ֲאֶׁשר ָּכל ֶאל ִּכי: רּות ָאְמָרה, ַאָּמה ֵמַאְלַּפִים חּוץ ֶלֶכת
 ָּכל ֶאל ִּכי: רּות ָאְמָרה ,ּגֹוִים ִעם ַיַחד ָללּון ֶׁשא ִנְצַטִּוינּו: ָנֳעִמי ָאְמָרה
 ֵמאֹות ֵׁשׁש ִלְׁשֹמר ִנְצַטִּוינּו: ָנֳעִמי ָאְמָרה, ִליןָא ָּתִליִני ֲאֶׁשר ָמקֹום
 ׁשֹוֶמֶרת ֶאְהֶיה, ַעֵּמ ֶּׁשּׁשֹוְמִרים ַמה: רּות ָאְמָרה, ִמְצוֹות ֶעְׂשֵרה ּוְׁשׁש

 ֲעבֹוָדה ַלֲעֹבד ֶׁשא ִנְצַטִּוינּו: ָנֳעִמי ָאְמָרה, ִמֶּקֶדם ַעִּמי ָהיּו ְּכִאּלּו, ֲאִני
  .ֱאָקי הּוא ֱאַקִי: רּות ָרהָאְמ, ָזָרה

 éá òâôú ìà -éá éøöôú ìà  . êìà éëìú øùà ìà éë -æ åðéúåáø åøîà ïàëî " øééâúäì àáù øâ ì

 äì äøîàù ãîì äúà úåø ìù íéøáã êåúîù øåæçé åá øåæçì àá íàù íéùðåò úö÷î åì íéòéãåî

à úáùá íåçúì õåç úàöì åðì øåñà éîòð"êìà éëìú øùàá ì ,ñàéúäì åðì øåãçé øëæ íò äá÷ð 

ïéìà éðéìú øùàá äì äøîà äùéà äðéàù , äøùò ùìùå úåàî ùùá íéîò øàùî íéìãáåî åðîò

éîò êîò úåöî ,ò åðì øåñà"éäìà êéäìà à ,úåîà éúåîú øùàá ïéã úéáì åøñîð úåúéî òáøà ,

øîà ïé÷ðçðå ïéâøäðì ãçàå ïéôøùðå ïéì÷ñðì ãçà ïéã úéáì åøñîð íéøá÷ éðù÷à íùå äì äøá:  

    
)æé ( é Äúeî Èz ø ÆL Âà Ça

úeî Èà42ø Åá Èw Æà í ÈLÀå 43 ä Ék 
 ä ÆNÂòÇéä’ é Äk óé Äñ Éé ä Éë Àå é Äì 

 é Äðé Åa ãé Äø ÀôÇé úÆå Èn Çä
ÀêÅðé Åáe44:  

, ֲאָבִנים ְסִקיַלת, ָלְרָׁשִעים ָמֶות ִּדיֵני ַאְרַּבע ָלנּו ֵיׁש: ָנֳעִמי ָאְמָרה. ַּבֲאֶׁשר
 ָּתמּוִתי ֲאֶׁשר ְלָכל: רּות ָאְמָרה, ֵעץ ּוְתִלַּית, ַסִיף ֶהֶרגְו, ֵאׁש ְׂשֵרַפת
 ֶאְהֶיה ְוָׁשם: רּות ָאְמָרה, ְקָברֹות ֵּבית ָלנּו ֵיׁש: ָנֳעִמי ָאְמָרה, ָאמּות

 ַהָּמֶות ִּכי, יֹוִסיף ְוֹכה ִלי' ה ַיֲעֶׂשה ֹּכה, ְלַדֵּבר עֹוד ּתֹוִסיִפי ְוא, ְקבּוָרה
  .ּוֵביֵנ ֵּביִני ַיְפִריד

ä äùòé äë ' éì-éñëðî ãøéìå éùéà úéîäì åãé éá äàöéù òøäì ìéçúä øùàë  . óéñåé äëå- íà 

úåîä íà éë êéðéáå éðéá ãéøôé:  

                                                                                                                                            
36

  .אלהיה אל שבה עמה אל ששבה כיון ):כא 'סי ב"פ( רבה תרו 'עי 
37

 מני פגעיך תסבין לא עלי תחטא לא לה אמרה בי תפגעי אל מהו ):כב ’סי ב”פ( רבה רות ’עי 
 ששמעה כיון אחרת י"ע ולא ידך על מוטב אלא להתגייר דעתי מקום מכל מאחריך לשוב לעזבך
   .גרים הלכות לה סודרת התחילה כך נעמי

38
 תיאטראות לבתי לילך ישראל בנות של כןדר אין בתי לה אמרה ):כב ’סי ב”פ( רבה רות ’עי 
 אל אחר דבר :)כג ’סי ב”פ( רבה רות ’עי .אלך תלכי אשר אל לה אמרה שלהם קרקסיאות ולבתי
 אמרה :ב"ע מז יבמות 'עי .עולמים בבית בגבעון בנוב בשילה בגלגל מועד באהל אלך תלכי אשר

  .אלך תלכי באשר שבת םתחו לן אסיר לה
39

 מזוזה שם שאין בבית לדור ישראל של דרכן אין בתי לה אמרה ):כב ’סי ב”פ( רבה רות ’עי 
 מז יבמות 'עי .קרבנותי על אני לנה אלין תליני באשר :כג 'סי ש"עיי .אלין תליני באשר לה אמרה

  .אלין תליני באשר יחוד לן אסיר :ב"ע
40

 לבטל עמי עמך :כג 'סי ש"עיי .ואזהרות עונשין אלו עמי ךעמ ):כב ’סי ב”פ( רבה רות ’עי 
  .עמי עמך מצות ג"וי מאות שש מפקדינן :ב"ע מז יבמות 'עי .שלי כוכבים עבודת

41
 לשלם אלהי ואלהיך :כג 'סי ש"עיי .מצות שאר אלהי ואלהיך ):כב ’סי ב”פ( רבה רות ’עי 

  .אלהי ואלהיך כוכבים עבודת לן אסיר :ב"ע מז יבמות 'עי .פעולתי שכר
42

  .וחנק הרג שריפה סקילה ד"ב מיתות 'ד אלו אמות תמותי באשר ):כד ’סי ב”פ( רבה רות 'עי 
 לנסקלין אחד ד"לב המתוקנים קברים שני אלו אקבר ושם ):כד ’סי ב”פ( רבה רות 'עי 43

   ולנחנקין לנהרגין ואחד ולנשרפין
44

 יכולה שאת מה כל בתי לה אמרה יוסיף וכה לי 'ה יעשה כה ):כד ’סי ב”פ( רבה רות 'עי 
  ובינך ביני יפריד המות כי לבא לעתיד אבל הזה בעולם סגלי וצדקות מצות לסגל
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)çé ( ú Æö Æn Çà Àú Äî é Äk à Æø ÅzÇå

 ì Çc Àç ÆzÇå d Èz Äà ú Æë Æì Èì àé Ää
Èäé Æì Åà ø Åa Çã Àì45:  

  .ֵאֶליָה ְלַדֵּבר ַוֶּתְחַּדל ָּתּהִא ָלֶלֶכת ִהיא ִמְתַאֶּמֶצת ִּכי ַוֵּתֶרא

 äéìà øáãì ìãçúå-åéìò ïé÷ã÷ãî ïéàå åéìò ïéáøî ïéà åøîà ïàëî :  

    
)èé (í Æäé Åz ÀL äÈð Àë Çì ÅzÇå46 

 é Ää ÀéÇå í Æç Èì úé Åa äÈð Èà Éa ã Çò
 í Éä ÅzÇå í Æç Æì úé Åa äÈð Èà Éá Àk
 äÈð Àø Çîà ÉzÇå ï Æäé ÅìÂò øé Äò Èä ì Èk

é ÄîÃòÈð úàÉæ Âä47:  

 ֶלֶחם ְלֵבית ְּבבֹוָאן ַוְיִהי ָלֶחם ֵּבית ּבֹוָאן ַעד ְׁשֵּתיֶהן ַוֵּתַלְכָנה. ַלְכָנהַוֵּת
  .ָנֳעִמי ֲהֹזאת ַוֹּיאְמרּו ִּבְגָלָלם ָהִעיר יֹוְׁשֵבי ָּכל ַוִיְרְגׁשּו

 ïäéúù äðëìúå-á÷ä éðôì íéøâä íéáéáç äîë äàøå àá åäáà éáø øîà " äúòã äðúðù ïåéë ä

 äåùä øééâúäìéîòðì áåúëä äúåà . øéòä ìë íäúå- øåá÷ì åöá÷úð íìåë øéòä ìë äéîåä úéùòð 

íåéá åá äúîù æòåá ìù åúùà . éîòð úàæä-ä "éîúá àéäù éðôî óèç äãå÷ð àä éîòð úàæä 

õøàì äöåçì äúàöé øùà ìò äì äúìò äî íúéæç íéãøôáå íéáöá úàöì äìéâøù:  

    
)ë ( ì Çà ï Æäé Åì Âà ø Æîà ÉzÇå

Æø À÷ Äz Èïà Æø À÷ é ÄîÃòÈð é Äì äÈðà
 é Äì é Çc ÇL ø Çî Åä é Äk à Èø Èî é Äì

ã Éà Àî48:  

 ָמַרת ִלי ִקְראּו, ָנֳעִמי ִלי קֹוְרִאים ִּתְהיּו ַאל ֲאֵליֶהם ַוֹּתאֶמר. ַוֹּתאֶמר
  .ְמֹאד ִלי ַׁשַּדי ֵהַמר ִּכי ֶנֶפׁש

    
)àë (é Äz Àë Çì Èä ä Èà Åì Àî é Äð Âà49 

 é Äð Çáé ÄLÁä í È÷é ÅøÀåä’ ä Èn Èì 
À÷ ÄúÇå é ÄîÃòÈð é Äì äÈðà Æøä’ äÈð Èò 

 ֶזה ָלָּמה, ֵמֶהם' ה ֱהִׁשיַבִני ְוֵריָקם, ּוָבַני ְּבַבְעִלי ָהַלְכִּתי ְמֵלָאה ֲאִני. ֲאִני
  .ִלי ֵהַרע ַּדי-ְוַׁש ַחָּטאִתי ִבי ָעְנָתה' ה ּוִמִּלְפֵני. ָנֳעִמי ִלי קֹוְראֹות ַאֶּתן

                                                 
45

 בא סימון ר"ב יהודה ר"א אתה ללכת היא מתאמצת כי ותרא ):ה ’סי ג”פ( רבה רות ’עי 
 יבמות 'עי .לנעמי הכתוב השוה להתגייר דעתה שנתנה כיון המקום לפני הגרים חביבים כמה וראה

 ותרא דכתיב קראה מאי אלעזר רבי אמר :עליו מדקדקים ואין ]הגר על[ עליו מרבים ואין :ב"ע מז
  .אליה לדבר ותחדל אתה ללכת היא מתאמצת כי

46
 היה העומר קציר היום אותו סימון 'בר שמואל ר"א שתיהן ותלכנה ):ו ’סי ג”פ( רבה רות ’עי 
 אומרים ויש גדול בעסק נקצר שיהא כדי מתכנסות היו לשם הסמוכות העיירות כל תמן דתנינן
 בר יהושע 'ר בשם מנחמא 'ור עזריה 'ר בשם תנחומא 'ר היום אותו בנותיו את משיא היה אבצן
 מתה בעז של אשתו בעונתן דברים שמוציא יה חסין כמוך מי צבאות 'ה )ט"פ תהלים( יבכת אבין

 עם רות נכנסה חסדא לגמילות עמא כל ואזיל חסדים לגמילות ישראל כל ונתכנסו היום באותו
  .נכנסה וזו יוצאת זו והיתה נעמי

47
 נאים שמעשיה היא זו נעמי הזאת ותאמרנה עליהן העיר כל ותהום ):ו ’סי ג”פ( רבה רות ’עי 

 הזאת אמרת ואת יחיפה מהלכת היא ועכשיו שלה באיסקפטיאות מהלכת היתה רלשעב ונעימים
 נעמי הזאת אמרת ואת בסמרטוטין מכסה היא ועכשיו לתיןמי בבגדי מכסה היתה לשעבר נעמי

 הזאת אמרת ואת רעבון מן מוריקות פניה ועכשיו ומשתה מאכל מכח מאדימות פניה היו לשעבר
 היו הדור ופרנסי היו הדור גדולי וכליון מחלון אלימלך אומר יוחאי בן ש"ר :א"ע צא ב"ב 'עי .נעמי

 הזאת ותאמרנה עליהן העיר כל ותהם שנאמר לארץ צהלחו מארץ שיצאו מפני נענשו מה ומפני
  .לה עלתה מה ל"לחו מארץ שיצאת ינעמ חזיתם אמרו יצחק ר"א נעמי הזאת מאי נעמי

48
 אמר קפרא בר מרה לי קראן עמינ לי תקראנה אל להן ואומרת ):ו ’סי ג”פ( רבה רות ’עי 
 אין אמרין היא תלמים מיםתל ומשוה היא דדיינית אמר בשוק בעליה שהעמידוה הדיוטית לפרה

  .לי הרע ושדי בי ענה 'וה למה נעמי אמרה כך אינון מה בה דאית מכותיה אילין רדיינית
49

 שהייתי הלכתי מלאה אני א"ד בבנות ומלאה בבנים הלכתי מלאה ):ז ’סי ג”פ( רבה רות ’עי 
   .מעוברת
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é Äá50é Äì ò Çø Åä é Çc ÇLÀå :  
 éúëìä äàìî-á íéðáå øùåò ,ã"úøáåòî äúéäù à . éá äðò-åéðôì éúòùøäù éìò ãéòä  ,ã" à

ìàøùé ïåàâ äðòå åîë ïéãä úãî éá äðò:  

    
)áë ( úeøÀå é ÄîÃòÈð á ÈL ÈzÇå

 d Èn Äò d Èú Èl Çë äÈi Äá Âà Éån Çä
á Èà Éåî é Åã ÀO Äî ä Èá ÈM Çä51 

 í Æç Æì úé Åa eà Èa ä Èn ÅäÀå
íé Äø Éò ÀN øé Äö À÷ ú Çl Äç Àú Äa52: 

 מֹוָאב ִמְּׂשֵדי ַהָּׁשָבה ִעָּמּה ַכָּלָתּה ַהּמֹוֲאִבָּיה ְורּות ָנֳעִמי ַוָּתָׁשב. ַוָּתָׁשב
 ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֵהֵחּלּו יֹום ּוְבאֹותֹו ַהֶּפַסח יֹום ְּבֶעֶרב ֶלֶחם ֵּבית ָּבאּו ְוֵהָּמה
  .ִמְּׂשעֹוִרים ֶׁשָהָיה ַהְּתנּוָפה ֹעֶמר ֶאת ִלְקֹצר

éö÷ úìçúá íéøåòù ø-øáãî áåúëä øîåòä úøéö÷á :  

    
øôñ á ÷øô úåø     

)à ( ò Çãé Éî é ÄîÃòÈð Àìe}ò Çã Éåî {
ì Äé Çç ø Éåa Äb Lé Äà d ÈLé Äà Àì53 

 Éåî ÀLe Àê Æì Æîé Äì Áà ú Çç Çt ÀL Än Äî
æ Çò Éa54:  

 ַּפַחתִמִּמְׁש ַּבּתֹוָרה ָחָזק ַחִיל ִּגּבֹור ִאיׁש ְלִאיָׁשּה מֹוַדע ּוְלָנֳעִמי. ּוְלָנֳעִמי
ֹּבַעז ּוְׁשמֹו ֱאִליֶמֶל.  

 òãåî-æ åðéúåáø åøîà äéä êìîéìà ìù åéçà ïá áåø÷ " éðåîìà éðåìôå æòåá éáà ïåîìùå êìîéìà ì

 õøàäî íúàöá íúåáà úåëæ íäì åìéòåä àìå åéä áãðéîò ïá ïåùçð éðá íìåë éîòð éáàå ìàåâä

õøàì äöåçì:  

    
)á (Èi Äá Âà Éån Çä úeø ø Æîà ÉzÇå ä

 ä Æã ÈO Çä àÈp ä Èë Àì Åà é ÄîÃòÈð ì Æà
 ø Çç Çà íé Äì Ãa ÄM Çá ä ÈèÃ÷ Çì ÂàÇå
 åéÈðé Åò Àa ï Åç à Èö Àî Æà ø ÆL Âà

é Äz Äá é Äë Àì d Èì ø Æîà ÉzÇå55:  

 ַבִּׁשֳּבִלים ַוֲאַלֳקָטה ַהָּׂשֶדה ָּנא ֵאְלָכה ָנֳעִמי ֶאל ַהּמֹוֲאִבָּיה רּות ַוֹּתאֶמר
  .ִבִּתי ְלִכי ָלּה ַוֹּתאֶמר ְּבֵעיָניו ֵחן ֶאְמָצא ֲאֶׁשר ַאַחר

 äãùä àð äëìà-éá øòâé àìù åéðéòá ïç àöîà øùà íäî ãçà éøçà øéòä éùðà úåãùî ãçàì  .

 åéðéòá ïç àöîà øùà øçà íéìáù äè÷ìàå -åéðéòá ïç àöîà øùà éî øçà :  

    

                                                                                                                                            
50

 תענה ענה אם )כב מותש( א"המד הדין מדת בי ענה בי ענה 'וה ):ז ’סי ג”פ( רבה רות ’עי 
 לא ענייניה כל בי ענה 'וה א"ד באחיו ענה שקר )ט"י דברים( א"כמד עלי העיד בי ענה 'וה א"ד אותו
 עליהם וששתי )ב"ל ירמיה( כתיב מה לבא לעתיד אבל בי ענה 'וה הזה שבעולם לפי בי אלא הוה

  .אותם להיטיב
51

 היא זו מואב משדי השבה עמה כלתה המואביה ורות נעמי ותשב ):ב ’סי ד”פ( רבה רות ’עי 
  .מואב משדי ששבה

52
 בקציר שעורים קציר שנאמר מקום כל נחמן בר שמואל ר"א ):ב ’סי ד”פ( רבה רות ’עי 
  .מדבר הכתוב העומר

53
 נפיל אבהו 'ר אמר קרוב מודע חיל גבור איש לאישה מודע ולנעמי ):ג ’סי ד”פ( רבה רות ’עי 
 יודע )ז"ט 'א שמואל( דוד מעמידין הם מה לרות נסיב בעז חיל ריגבו מעמידין הם מה לנפילא נסיב

  חיל וגבור נגן
 אבל 'וכו לשמן קודמין הן הרשעים בועז ושמו אלימלך ממשפחת ):ג ’סי ד”פ( רבה רות ’עי 54

  .להם נודעתי לא 'ה ושמי )'ו שמות( שנאמר לבוראם דומין בועז ושמו 'וכו קודמין שמן הצדיקים
55

 לבת אלא בת קוראין ואין היתה שנה ארבעים בת אמר ינאי רבי ):ד ’סי ד”פ( רבה רות ’עי 
  .שנה ארבעים
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)â (à Éåá ÈzÇå Àê Æì ÅzÇå56 è Åw Çì ÀzÇå 
 íé Äø Àö Éw Çä é ÅøÂç Çà ä Æã ÈO Ça

ø Æ÷ ÄiÇåÈä Æø À÷ Äî 57 ú Ç÷ Àì Æç 
 ø ÆL Âà æ Çò Éá Àì ä Æã ÈO Çä

Àê Æì Æîé Äì Áà ú Çç Çt ÀL Än Äî58:  

ַהָּׂשֶדה ֶחְלַקת ִמְקֶרָה ַוִּיֶקר ַהֹּקְצִרים ַאֲחֵרי ַּבָּׂשֶדה ַוְּתַלֵּקט ַוָּתבֹוא ַוֵּתֶל 
  .ֱאִליֶמֶל ִמִּמְׁשַּפַחת ֲאֶׁשר ְלֹבַעז ָהְיָתה ֲאֶׁשר

 äãùá è÷ìúå àáúå-á åðéöî  àìà è÷ìúå øçàå àáúå øîåà àåäù úúà úìæà àì ãò úåø ùøãî

 íéðåéöå íéðîéñ úåùòì éãë øéòì äøæçå äàáå äëìäå äãùì äñðëðù íãå÷ íéëøãä úðîñî äúéäù

áåùì òãúå ïéìéáùá äòèú àìù . äø÷î ø÷éå-æòåáì øùà äãùä ú÷ìçá àáì :  

    
)ã ( úé Åa Äî à Èa æ Çò Éá äÅp ÄäÀå

í Æç Æì59 ø Æîà ÉiÇå  íé Äø Àö Éåw Çìä’ 
 Èê Àë Æø Èá Àé Éåì eø Àîà ÉiÇå í Æë Èn Äò

ä’:  

, ְּבֶעְזָרְתֶכם' ה ְּדַבר ְיִהי, ַלּקֹוְצִרים ַוֹּיאֶמר ֶלֶחם ִמֵּבית ָּבא ֹבַעז ְוִהֵּנה
  .'ה ְיָבֶרְכ לֹו ַוֹּיאְמרּו

    
)ä ( ÉåøÂòÇð Àì æ Çò Éa ø Æîà ÉiÇå

íé Äø Àö Éåw Çä ì Çò á Èv Äp Çä60 é Äî Àì 
ä ÈøÂòÇp ÇäúàÉf Çä 61:  

 ַהַּנֲעָרה ֻאָּמה ְלֵאיזֹו ַהּקֹוְצִרים ַעל ָאדֹון ַהְמֻמֶּנה ְלַנֲערֹו ֹּבַעז ַוֹּיאֶמר
  .ַהֹּזאת

 úàæä äøòðä éîì- éúù äá äàø äîëçå úåòéðö éøáã àìà íéùðá ìåàùì æòåá ìù åëøã éëå 

ãë áùåéî úåáëåùå ãîåòî úåãîåò úè÷ìî äúéäå äè÷ì äðéà äùìù äè÷ì íéìáùäçùú àìù é:  

    
)å ( ì Çò á Èv Äp Çä ø ÇòÇp Çä ï ÇòÇiÇå

 ä ÈøÂòÇð ø Çîà ÉiÇå íé Äø Àö Éåw Çä
 í Äò ä Èá ÈM Çä àé Ää äÈi Äá Âà Éåî

á Èà Éåî ä Åã ÀO Äî é ÄîÃòÈð:  

 ִהיא מֹוָאב ֵמַעם ַנֲעָרה, ַוֹּיאַמר ַהּקֹוְצִרים ַעל ָאדֹון ֶׁשִהְתַמָּנה ַהַּנַער ַוַּיַען
  .מֹוָאב ִמְּׂשֵדה ָנֳעִמי ִעם ָרהְוִהְתַּגְּי ֶׁשָּׁשָבה

 éîòð íò äáùä-éùä úçú äìòîì íòèä "úìòåô ïåùì äðéàå øáò ïåùì àåäù éôì ï:  

                                                 
 'בר יהודה רבי ותבא אמרת ואת אזלת לא כדון עד ותבא ותלך ):ד ’סי ד”פ( רבה רות ’עי 56
 רבי אמר בשדה ותלקט ותבא ותלך :ב"ע קיג שבת 'עי .יםהדרכ לפניה מסיימת התחילה אמר סימון
 רות זוטא מדרש 'עי .עמהם לילך המהוגנין אדם בני שמצאה עד ובאת הלכה ובאת שהלכה אלעזר

 לאחרונים להודיע הראשונים צדיקים של דוחקן כתב מה מפני .בשדה ותלקט ותבוא ותלך ):ג ב(
 ושבחן הבא העולם וחיי הזה העולם חיי קנו לפיכך בבוראם בוטחים היו עניים שהוו פי על שאף
  .לי נאה

57
   קרי מריק אותה הרואה כל יוחנן ר"א מקרה ויקר ):ד ’סי ד”פ( בהר רות ’עי 
58

 ליפול ראוי שהוא ממי לה שניתן אלימלך ממשפחת השדה חלקת ):ד ’סי ד”פ( רבה רות ’עי 
  בחלקה

59
 בשם תנחומא 'ר לחם מבית בא בועז והנה ):א"ע נד ברכות וכן( )ה ’סי ד”פ( רבה רות ’עי 

 לשאול הן ואלו מעלה של דין בית עמהם והסכימו מטה של דין בית גזרו דברים שלשה אמר רבנן
 לחם מבית בא בעז והנה שנאמר בשם שלום לשאול והתקינו דינו ובית בועז ועמד 'וכו בשם שלום

  .החיל גבור עמך 'ה )'ו שופטים( לגדעון אמר המלאך וכן 'וגו
60

 ר"א ממונה היה כמה לע הקוצרים על הנצב לנערו בועז ויאמר ):ו ’סי ד”פ( רבה רות ’עי 
   ממונה היה ושנים ארבעים על מרים בר אליעזר

61
 נעימה אותה שראה כיון אלא לה חכים הוה ולא הזאת הנערה למי ):ו ’סי ד”פ( רבה רות ’עי 

 הנשים כל ומלקטת יושבת וזו ומלקטות שוחחות הנשים כל עליה שואל התחיל נאים ומעשיה
 הנשים כל עצמה מצנעת וזו הקוצרים עם משחקות נשיםה כל כליה משלשלת וזו כליהם מסלקות
 של דרכו וכי הזאת הנערה למי :ב"ע קיג שבת 'עי .ההפקר מן מלקטת וזו העמרים בין מלקטות

 אינה שבלין שלשה לקטה שבלין שני בה ראה חכמה דבר אלעזר רבי אמר בנערה לשאול בועז
  .לקטה
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)æ ( àÈp ä ÈèÃ÷ Çì Âà ø Æîà ÉzÇå

íé Äø ÈîÃò Èá é Äz Àô Çñ ÈàÀå62 é ÅøÂç Çà 
 ãÉåîÂò ÇzÇå à Éåá ÈzÇå íé Äø Àö Éåw Çä
 äÆæ ä Èz Çò ã Çò Àå ø Æ÷ Éa Çä æ Èà Åî

Ça Çä d Èz Àá ÄLè Èò Àî ú Äé:  

 ַהּקֹוְצִרים ַאֲחֵרי ַהִּנְׁשָאר ָּבֲאֻלּמֹות ִׁשֳּבִלים ְוָאַסְפִּתי ָּנא ֲאַלֳּקָטה ַוֹּתאֶמר
 ִׁשְבָּתּה ֶזה, ִּכְמַעט ַעָּתה ְוַעד ֹּבֶקר ִלְפנֹות ֵמָאז ַוִּתְׁשֶהה ַוַּתֲעמֹוד ַוָּתבֹוא
  .ְמָעט ַהַּבִית

 øîàúå -äáìá  . àð äè÷ìà-íéìáùä è÷ì  .å íéøîòá éúôñà -íéøîò ìù äçëù :  

    
)ç ( úeø ì Æà æ Çò Éa ø Æîà ÉiÇå

 ì Çà é Äz Äa Àz Çò Çî ÈL àÉåìÂä
 ä Æã ÈN Àa è É÷ Àì Äì é Äë Àì Åz

ø Åç Çà63 é ÄøeáÂò Çú à Éì íÇâ Àå 
äÆf Äî64 í Äò ïé Ä÷ Èa Àã Äú ä Éë Àå 

é Èú ÉøÂòÇð65:  

 ִׁשֳּבִלים ִלְלֹקט ֵּתְלִכי לַא, ִּבִּתי ִמֶּמִּני ָׁשַמַעְּת ֲהלֹוא רּות ֶאל ֹּבַעז ַוֹּיאֶמר
 ָּכאן ְוִּתְתַלִוּי ַאֶחֶרת ְלֻאָּמה ָלֶלֶכת ִמָּכאן ַּתַעְבִרי א ְוַגם, ַאֵחר ְּבָׂשֶדה

  .ַנֲעֹרָתי ֶאל

    
)è (ä Æã ÈO Ça Àê Äé Çðé Åò66 ø ÆL Âà 

 ï Æäé ÅøÂç Çà Àz Àë Çì ÈäÀå ïeø Éö À÷ Äé
 íé Äø Èò Àp Çä ú Æà é Äúé Äe Äö à ÉåìÂä

Åò ÀâÈð é Äz Àì Äá ÀìÀê67 ú Äî Èö Àå 
íé Äì Åk Çä ì Æà Àz Àë Çì ÈäÀå68 

 ïeá Âà ÀLÄé ø ÆL Âà Åî úé Äú ÈLÀå
íé Äø Èò Àp Çä69:  

 ֶאת ִצִּויִתי ֲהלֹוא, ַאֲחֵריֶהן ְוָהַלְכְּת ִיְקֹצרּון ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ִמְסַּתֶּכֶלת ְּתִהי
 ַהֵּכִלים ֶאל ְלִכי, ְלַמִים ְצֵמָאה ַאְּת ֲאֶׁשר ּוְבֵעת, ָנְגֵע ְלִבְלִּתי ַהְּנָעִרים

  .ַהְּנָעִרים ְיַמְּלאּו ֲאֶׁשר ַמִים ׁשֹוָתה ּוְתִהי

 íéìëä ìà úëìäå úéîöå-íéøòðä ïåáàùé øùà íéîä éìëî úåúùìå úëìî éîìëú ìà éàîöú íàå :  

    
)é ( ÈäéÆð Èt ì Çò ì Ét ÄzÇå

ä Èö Àø Èà eç Çz ÀL ÄzÇå70 ø Æîà ÉzÇå 
 ï Åç é Äúà Èö Èî Çòec Çî åé Èì Åà

ÈêéÆðé Åò Àa é Äë Éð ÈàÀå é Äð Åøé Äk Çä Àì 

 ְּבֵעיֶני ֵחן ָמָצאִתי ֶּזה ַמה ֵאָליו ַוֹּתאֶמר ָאְרָצה ַוִּתְׁשַּתחּו ָּפֶניָה ַעל ַוִּתֹּפל
 ֹטַהר א ֲאֶׁשר ּוֵמַעם מֹוָאב ֶׁשל ִמְּבנֹוֵתיֶהן ָנְכִרי ֵמַעם ְוָאֹנִכי ְלַהִּכיֵרִני

  .'ה ִּבְקַהל ָלבֹוא

                                                 
62

 מאותה לוקו תפסה מעט 'וגו בעמרים אספתיו נא אלקטה ותאמר ):ז ’סי ד”פ( רבה רות ’עי 
  .לה מצפה שהיא שבבית

63
 אחר בשדה ללקוט תלכי אל בתי שמעת הלא רות אל בועז ויאמר ):ח ’סי ד”פ( רבה רות ’עי 

  .פני על אחרים אלהים לך יהיה לא )'כ שמות( שם על
64

  .והוואנ אלי זה )ו"ט שם( שם על מזה תעבורי לא וגם ):ח ’סי ד”פ( רבה רות ’עי 
65

 שנאמר נערים שקרויין הצדיקים אלו נערותי עם תדבקין וכה ):ח ’סי ד”פ( רבה רות ’עי 
  :לנערותיך רנוותקש כצפור בו התשחק )'מ איוב(

66
 אינן באדם שיש אברים ושמנה וארבעים מאתים סנהדרין זו עיניך ):ט ’סי ד”פ( רבה רות ’עי 
   'וגו עיניך שנאמר הדא העינים אחר אלא הולכין

67
  לרחוק שלא נגעך תילבל אחריהן והלכת ):ט ’סי ד”פ( רבה רות ’עי 
68

 שנאמר כלים שקרויין הצדיקים אלו הכלים אל והלכת וצמית ):ט ’סי ד”פ( רבה רות ’עי 
  מלחמה כלי ויאבדו גבורים נפלו איך )'א ב"ש(

69
 שמה אנקר ולמה השואבה בית זה הנערים ישאבון מאשר ושתית ):ט ’סי ד”פ( רבה רות ’עי 

  הישועה ממעיני בששון מים ושאבתם )ב"י ישעיה( שנאמר הקדש רוח שואבין היו שמשם שואבה
70

 עתיד שהוא שנתנבאה מלמד 'וגו ארצה ותשתחו פניה על ותפל ):ב ’סי ה”פ( רבה רות ’עי 
  .הארץ כל כדרך להכירה
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äÈi Äø ÀëÈð:  
    
)àé (Çå d Èì ø Æîà ÉiÇå æ Çò Éa ï ÇòÇi

é Äì ãÇb Ëä ãÅb Ëä71 ø ÆL Âà ì Ék 
 é ÅøÂç Çà Àê Åú ÉåîÂç ú Æà úé ÄN Èò

Àê ÅLé Äà ú Éåî72 é Äá Àæ Çò ÇzÇå 
Àê Ån ÄàÀå Àêé Äá Èà73 õ Æø ÆàÀå 

Àê Åz Àã Çì Éåî74 í Çò ì Æà é Äë Àì ÅzÇå 
 ì Éåî Àz Àz Çò ÇãÈé à Éì ø ÆL Âà

íÉåL Àì ÄL75:  

' ה ָּגַזר ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַהֲחָכִמים ַמֲאַמר ִּפי ַעל ִלי ֻהַּגד דֻהֵּג ָלּה ַוֹּיאֶמר ֹּבַעז ַוַּיַען
 ֶׁשֲעִתיִדים ִּבְנבּוָאה ִלי ְוֶנֱאַמר ָהֲאָנִׁשים ַעל ַרק ְנֵקבֹות ַעל ָּגַזר א

 ֲחמֹוֵת ֶאת ָעִׂשית ֲאֶׁשר ַהֶחֶסד ִּבְגַלל ּוְנִביִאים ְמָלִכים ִמֵּמ ָלֵצאת
 ְוִאֵּמ ָאִבי ְוַעֵּמ ִיְרָאֵת ְוָעַזְבְּת ַּבְעֵל מֹות ֵריַאֲח אֹוָתּה ֶׁשִּפְרַנְסְּת

 ָל נֹוַדע א ֲאֶׁשר ַעם ְּבתֹו ְוָלֶׁשֶבת ְלִהְתַּגֵּיר ְוָהַלְכְּת מֹוַלְדֵּת ְוֶאֶרץ
  .ִׁשְלׁשֹום ִמְּתמֹול

    
)áé ( í Ål ÇLÀéä’Àê ÅìÃò Èt 76 

ä Èî Åì ÀL Àê Åz Àø Ëk ÀN Çî é Ää Àúe77 
Åî í Äòä’ ì Åà Èø ÀNÄé é Åä Éì Áà 

 ú Çç Çz ú ÉåñÂç Çì úà Èa ø ÆL Âà
åé ÈôÈð Àk78:  

 ַמְׂשֻּכְרֵּת ּוְתִהי ַהּטֹוב ַמֲעֵׂש ַעל ַהֶּזה ָּבעֹוָלם טֹוב ְּגמּול ָל' ה ִיְגֹמל
 ְוַלֲחסֹות ְלִהְתַּגֵּיר ָּבאת ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ֱאֵקי' ה ֵמִעם ַהָּבא ָלעֹוָלם ְׁשֵלָמה
 ִלְהיֹות ֵּגיִהֹּנם ִמִּדין ִּתָּנְצִלי ַהְּזכּות ּוְבאֹותֹו, ְּכבֹודֹו ְׁשִכיַנת ַּכְנֵפי ַּתַחת
ְוֵלָאה ְוָרֵחל ְוִרְבָקה ָׂשָרה ִעם ֶחְלֵק.  

    
)âé ( ï Åç à Èö Àî Æà ø Æîà ÉzÇå

é Äð Éã Âà ÈêéÆðé Åò Àa79 é Äk 

' ה ִּבְקַהל ְלִהָּטֵהר ְלַהְכִׁשיֵרִני ִנַחְמָּתִני ִּכי ֲאֹדִני ְּבֵעיֶני ֵחן ֶאְמָצא ַוֹּתאֶמר
 ַהָּבא עֹוָלם ָלֶרֶׁשת ֶׁשִהְבַטְחַּתִני ִׁשְפָחֶת ֵלב ַעל ַּתְנחּוִמים ִדַּבְרָּת ְוִכי

                                                 
71

 לי הוגד הגד יםפעמ שתי למה לי הוגד הגד לה ויאמר בועז ויען ):ג ’סי ה”פ( רבה רות ’עי 
   בשדה לי הוגד בבית לי הוגד

72
 לומר תלמוד שאין אישך מות אחרי חמותך את עשית אשר כל ):ג ’סי ה”פ( רבה רות ’עי 

   אישך בחיי
73

 אביך ותעזבי שלך 'איפרכי זו מולדתך וארץ ואמך אביך ותעזבי ):ג ’סי ה”פ( רבה רות ’עי 
   ילדתני את ולאבן אתה אבי לעץ מריםאו )'ב ירמיה( שנאמר שלך כוכבים מעבודת ואמך
74

   שכונתה זו מולדתך וארץ ):ג ’סי ה”פ( רבה רות ’עי 
75

 שלשום תמול שאילו שלשום תמול ידעת לא אשר עם אל ותלכי ):ג ’סי ה”פ( רבה רות ’עי 
 מקבלין היינו לא שלשם מתמול אצלינו באת שאילו ):א טז( כהנא דרב פסיקתא י'וע .היית לא

  .מואבית ולא מואבי עמונית ולא עמוני הלכה נתחדשה לא שעדיין אותך
76

 ליתן עתיד שהוא מי לה מרא )יב ב רות( פעלך י"י ישלם ):א טז( כהנא דרב פסיקתא 'עי 
   שכרך יתן הוא צדיקים של שכרן

  כנפיו תחת לחסות באת אשר ישראל אלהי י"י מעם
77

  .ממך יעמוד למהש לה 'אמ יוסי ר"א 'כת שלמה )שם( שלימה משכורתך ותהי  
 שיש שמענו אבון ר"א כנפיו תחת לחסות באת אשר חסא ר"א ):ד ’סי ה”פ( רבה רות ’עי 78
 )'ג מלאכי( שנאמר לשמש וכנפים שמענו זמירות הארץ מכנף )ד"כ ישעיה( שנאמר לארץ כנפים
 כנפי וקול )'ג יחזקאל( שנאמר לחיות וכנפים בכנפיה ומרפא צדקה שמש שמי יראי לכם וזרחה
 שנאמר לשרפים וכנפים כנפים פורשי הכרובים כי )'ח א"מ( שנאמר לכרובים וכנפים החיות

 גדול וכמה צדיקים של כחן גדול כמה וראה בא כנפים שש לו ממעל עומדים שרפים )'ו ישעיה(
 ולא ארץ פיכנ בצל ולא שחר בצל לא חסין שאין חסדים גומלי של כחן גדול וכמה צדקה של כחה
 מי בצל אלא שרפים כנפי בצל ולא כרובים כנפי בצל ולא חיות כנפי בצל ולא שמש כנפי בצל

 'עי .יחסיון כנפיך בצל אדם ובני אלהים חסדך יקר מה )ו"ל תהלים( שנאמר העולם והיה שאמר
 הארץ כנפי בצל לא חסין שאינן 'חסדי גומלי של כוחן גדול אבון ר"א ):א טז( כהנא דרב פסיקתא

 בצל ולא החיות כנפי בצל ולא הכרובים כנפי בצל ולא השמש כנפי בצל ולא השחר כנפי בצל ולא
 בצל אדם ובני אלהים חסדך יקר מה 'דכת ה"הד ה"הקב של בצילו חסים הם מי ובצל שרפים כנפי

  .יחסיון כנפיך
79

   כאחת אהיה לא ואנכי 'וגו אדוני בעיניך חן אמצא ותאמר ):ה ’סי ה”פ( רבה רות ’עי 



 רות

12 

é Äð Èz Àî Çç Äð80 ì Çò Èz Àø Ça Äã é Äë Àå 
Èê Æú Èç Àô ÄL á Åì81Äë Éð ÈàÀå  à Éì é

Èêé Æú Éç Àô ÄL ú Çç Çà Àk äÆé Àä Æà:  

 ִעם ֲאִפּלּו ַהָּבא ָלעֹוָלם ֵחֶלק ִלי ִלְהיֹות ְזכּות ִלי ֵאין ַוֲאִני ַהַצִּּדיקֹות ְכּמֹו
  .ִמִּׁשְפחֹוֶתי ַאַחת

 êúçôù úçàë äéäà àì-êìù úåçôùä ïî úçàë äáåùç éðéà :  

    
)ãé ( ú Åò Àì æ Çò Éá ä Èì ø Æîà ÉiÇå

í Éì Âä é ÄLb ì Æë Éà Èä82 Àz Àì Çë ÈàÀå 
í Æç Æl Çä ï Äî83 Àê Åz Ät Àz Àì Çá ÈèÀå 

õ Æî Éç Ça84Çå  ã Çv Äî á ÆL Åz
íé Äø Àö Éåw Çä85 d Èì è Èa Àö ÄiÇå 

é Äì È÷86 ò Ça ÀN ÄzÇå ì Çëà ÉzÇå 
ø Çú ÉzÇå87:  

 ְוִטְבִלי ַהֶּלֶחם ִמן ְוָאַכְלְּת, ֹּפה ְּגִׁשי ַהְּסעּוָדה ְלֵעת ֹבַעז ָלה ַוֹּיאֶמר
ָלּה ּיֹוֶׁשטַו ַהֹּקְצִרים ִמַּצד ַוֵּתֶׁשב ְּבֹחֶמץ ֶׁשִהְתַּבֵּׁשל ַּבַּתְבִׁשיל ְסעּוָדֵת 

  .ַוֹּתַתר ַוִּתְׂשַּבע ַוֹּתאַכל ָקִלי ֶקַמח

                                                                                                                                            
80

 בועז לה ויאמר )יג ב רות( נחמתני כי אדני בעיניך חן אמצא ):א טז( כהנא רבד פסיקתא 'עי 
 מן אלא נמנית את אין נמנית את האמהות מן ושלום חס כדין תאמרון לא לה מרא )יד שם(

 דברים טובים דברים רות של ליבה על שדיבר בועז אם מה וחומר קל הדברים והרי האימהות
 יאמר עמי נחמו נחמו וכמה כמה אחת על ירושלם את חםלנ ה"הקב כשיבוא נחמה ניחומים
  .אלהיכם

81
 מן אלא האמהות מן את אין ושלום חס לה אמר שפחותיך ):ה ’סי ה”פ( רבה רות ’עי 

 לה עמד שלא מלמד 'וגו בנותיה ואת קנת את וילכוד הלך ונבח )ב"ל במדבר( ודכוותה האימהות
  .תשועה לשקר שאין מלמד שנער בארץ בית לה תלבנו אלי ויאמר )'ה זכריה( ודכוותה השם אותו
82

 בה פתר )יונתן א"נ( יוחנן 'ר הלום גשי האכל לעת בועז לה ויאמר ):ו ’סי ה”פ( רבה רות ’עי 
 כי )'ז 'ב שמואל( ד"הה מלכות אלא הלום ואין למלכות קרובי הלום גשי בדוד מדבר שטין שית

 הלום גשי א"ד 'וכו למלכות קרובי הלום גשי בשלמה מדבר הלום גשי א"ד 'וכו הלום עד הביאותני
 קרובי הלום גשי במנשה מדבר הלום גשי א"ד 'וכו למלכות קרובי הלום גשי בחזקיהו מדבר

 קרובי בבועז מדבר הלום גשי א"ד למלכות קרובי הלום גשי המשיח במלך מדבר א"ד 'וכו למלכות
  .להכא
83

 זו הלחם מן ואכלת 'וכו מלכות של מהלח זו הלחם מן ואכלת ):ו ’סי ה”פ( רבה רות ’עי 
 כר ושלשים קמח כר ששים אחד ליום שלמה לחם ויהי )'ד 'א מלכים( שנאמר מלכות של לחמה
  קוצרים של לחמן זה הלחם מן ואכלת 'וכו סלת

84
 באפך אל 'ה )'ו יםתהל( שנאמר היסורין אלו בחומץ פתך וטבלת ):ו ’סי ה”פ( רבה רות ’עי 

 שנאמר היסורין אלו בחומץ פתך וטבלת 'וכו מעשים לכלוך זה בחומץ פתך וטבלת 'וכו תוכיחני
 כחומץ מעשיו שלכלך בחומץ פתך וטבלת 'וכו תאנים דבלת ישאו ישעיהו ויאמר )ח"ל ישעיה(

 מפשעינו מחולל והוא )ג"נ ישעיה( שנאמר היסורין אלו בחומץ פתך וטבלת 'וכו רעים ממעשים
 ןשמוציאי מכאן יונתן רבי אמר פתן בחומץ טובלין להיותן יםהקוצר דרך בחומץ פתך וטבלת 'וכו

  לגרנות חומצנין מיני
85

 הונא רב דאמר לשעה המלכות ממנו שנוצדה הקוצרים מצד ותשב ):ו ’סי ה”פ( רבה רות ’עי 
 בשעירה לו מתכפר שהיה המנין מן עלו לא אבשלום מפני בורח דוד שהיה חדשים ששה אותן כל

 ירד מלאך חנינא בר יוחאי ר"דא לשעה מלכותו לו שנוצדה הקוצרים דמצ ותשב 'וכו כהדיוט
 קהלת אני )'א קהלת( ואומר ישראל פתחי על שלמה מחזר והיה כסאו על לו וישב שלמה בדמות

 של קערה לפניו נותנת היתה עושה מהן אחת היתה מה בירושלם ישראל על מלך הייתי )דוד בן(
 שלמה אני אומר ואתה כסאו על שביו שלמה ולא לו ומרתוא ראשו על בקנה אותו ומכה גריסין

 ויאמר )ז"ל שם( דתימא כמה לשעה מלכותו לו שנוצדה הקוצרים מצד ותשב 'וכו ישראל מלך
 מצד ותשב 'וכו לשעה מלכותו לו שנוצדה הקוצרים מצד ותשב 'וכו ותוכחה צרה יום חזקיהו

 אל הגוים כל את ואספתי )ד"י הזכרי( שנאמר לשעה ממנו ליצד מלכותו שעתידה הקוצרים
  ודאי הקוצרים בצד הקוצרים מצד ותשב 'וכו העיר ונלכדה למלחמה ירושלם

86
 ידעתי עתה )'כ תהלים( שנאמר מלכותו לו שחזרה קלי לה ויצבט ):ו ’סי ה”פ( רבה רות ’עי 

 מלכותו לו שחזרה קלי לה ויצבט 'וכו מלכותו לו שחזרה קלי לה ויצבט 'וכו משיחו 'ה הושיע כי
 )שם( שנאמר מלכותו לו שחזרה קלי לה ויצבט 'וכו הגוים כל לעיני וינשא )ב"ל 'ב ה"ד( שנאמר

 והכה )א"י ישעיה( שנאמר לו לחזור עתידה שהיא קלי לה ויצבט 'וכו למלכותו ירושלם וישיבהו
  אצבעותיו בשתי זעיר קליל קלי לה ויצבט 'וכו פיו בשבט ארץ
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 õîåçá êúô úìáèå -áøùì äôé õîåçäù ïàëî  . éì÷ äì èáöéå- àø÷îá ïåéîã åì ïéàå äì èùåéå 

äèéáöä úéáå êåúå íééøåçà äðùî ïåùìá àìà:  

    
)åè (è Åw Çì Àì í È÷ ÈzÇå88 å Çö ÀéÇå 

 íÇb ø Éîà Åì åé Èø Èò Àð ú Æà æ Çò Éa
Åa à Éì Àå è Åw Çì Àz íé Äø ÈîÃò Èä ïé

Èäeîé Äì Àë Çú:  

 ָהֳעָמִרים ֵּבין ַּגם ֵלאֹמר ְנָעָריו ֶאת ֹּבַעז ַוְיַצו ִּׁשֳּבִלים ְלַלֵּקט ַוָּתָקם
  :ַתְכִלימּוָה ְוא ְּתַלֵּקט

    
)æè ( ï Äî d Èì el ÉL Èz ì ÉL íÇâ Àå

í Æz ÀáÇæÂòÇå íé Äú Èá Àv Çä89 
Èá eøÂò Àâ Äú à ÉìÀå ä Èè Àw Äì Àåd:  

 ְוא לֹוֶקֶטת ִלְהיֹות אֹוָתה ַוֲעַזְבֶּתם ָהֲאלּומֹות ִמן ָלּה ַּתִּתירּון ַהֵּתר ְוַאף
  .ָּבּה ִּתְגֲערּו

 åìùú ìù íâå- ìò ïëå àúåìù äââù ìë íåâøú íéçëåù íúà åìéàë íëéîöò åùò åçëùú çëù 

ìùä ,êúéæ ìùé éë ïåùì øçà øáã . íéúáö -ìá åúîâåã ùé íéðè÷ íéøîò  åà íéúáö ïàöî äðùî ïåù

úåëéøë:  

    
)æé ( ã Çò ä Æã ÈO Ça è Åw Çì ÀzÇå

 ø ÆL Âà ú Åà è Éa Àç ÇzÇå á Æø Èò Èä
 ä Èôé Åà Àk é Ää ÀéÇå ä Èè Åw Äì

íé Äø Éò ÀN90:  

 ֲאֶׁשר ַהִּׁשֳּבִלים ֶאת ַוָּתדּוׁש ָהָעֶרב ַעד ַּבָּׂשֶדה ִׁשֳּבִלים ַוְּתַלֵּקט. ַוְּתַלֵּקט
  .ְׂשעֹוִרים ְסִאים ִּכְׁשָׁשה יֶהםִׁשעּוֵר ְוָהָיה ִלֵּקָטה

    
)çé (øé Äò Èä à Éåá ÈzÇå à ÈO ÄzÇå91 

 ø ÆL Âà ú Åà d Èú ÉåîÂç à Æø ÅzÇå
 d Èì ï Æz ÄzÇå à Åö ÉåzÇå ä Èè Åw Äì
 ä Èø Äú Éåä ø ÆL Âà ú Åà

d Èò Àá ÈO Äî:  

 ַּתְרִמילֵמַה ַוּתֹוִציא, ִלֵּקָטה ֲאֶׁשר ֵאת ֲחמֹוָתּה ַוֵּתֶרא ָהִעיר ַוָּתבֹוא ַוִּתָּׂשא
  .ִמָּׂשְבָעּה הֹוִתָרה ֲאֶׁשר ֵאת ְמזֹוָנּה ֶאת ָלּה ַוִּתֶּתן

    
)èé ( d Èú ÉåîÂç d Èì ø Æîà ÉzÇå

 äÈð ÈàÀå í Éåi Çä Àz Àè Çw Äì ä Éôé Åà
 Àêeø Èa Àê Åøé Äk Çî é Ää Àé úé ÄN Èò

 ְיִהי ַלֲעׂשֹות ִהְׁשַּתַּדְלְּת ְוֵאיֹפה ַהּיֹום ִלַּקְטְּת ֵאיֹפה ֲחמֹוָתּה ָלּה ַוֹּתאֶמר
 ַלֲעׂשֹות ִהְׁשַּתְּדָלה ֲאֶׁשר ֵאת ַלֲחמֹוָתּה ַוַּתֵּגד, ָּברּו ָל ֶׁשּנֹוַדע ָהִאיׁש

 ִנְקָרא ַהֶּזה ַהּיֹום ִעּמֹו ַלֲעׂשֹות ִהְׁשַּתַּדְלִּתי ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ֵׁשם ַוֹּתאֶמר, ִעּמֹו
  .ֹּבַעז

                                                                                                                                            
87

 המשיח לימות ואוכל הזה בעולם אוכל ותרות ותשבע ותאכל :)ו ’סי ה”פ( רבה רות ’עי 
 בעולם אוכל המשיח לימות אוכל הזה בעולם אוכל ותותר ותשבע ותאכל 'וכו לבא לעתיד ואוכל
 הבא לעולם אוכל המשיח לימות אוכל הזה בעולם אוכל ותותר ותשבע ותאכל כן מאחרי 'וכו הבא
 היה שאלו שלם בלבב יעשנה מצוה עושה אדם שאם ללמדך הכתוב בא מריון בר יצחק ר"א 'וכו

 ותותר ותשבע ותאכל קלי לה ויצבט עליו מכתיב ה"שהקב בעז יודע היה ואלו 'וכו יודע ראובן
  .מאכילה היה מפוטמות עגלות
88

 מלכים בת שהיא בה תבוז אל לנערו בועז אמר שנתרחקה כיון ):טו ב( רות זוטא מדרש 'עי 
  .קשה דבר תשמיענה אל בה תגערו ואל

89
 לזכות כדי סלעים מבדר היה יוחנן 'ר הצבתים מן לה תשולו שול ):ז ’סי ה”פ( רבה רות ’עי 

 בין גם ):טו ב( רות זוטא מדרש 'עי .בהן לזכות כדי גרישין מבקר היה רבינו בא בר שמעון 'ר בהן
 לא .הצבתים מן לה תשולו של וגם :להם אמר מקבלת אינה ל"א תכלימוה ולא תלקט העמרים
  .בא שכחה אותה עשו יחידי עומר רואים אתם אלא תודיעוה

90
 סאין 'ג אמר יוחנן 'ר איפה היא וכמה 'וגו הערב עד בשדה ותלקט ):ח ’סי ה”פ( רבה רות ’עי 
  :העיר ותבא ותשא סאין 'ג האיפה דתנינן

91
 בכל שלה מאכלה אחר מחזרת שהיתה מלמד .העיר ותבא ותשא ):יח ב( רות זוטא מדרש 'עי 

  .לפריצים נדבקה ושלום חס אמרה נתייראה חמותה שראתה כיון יום



 רות

14 

 ø ÆL Âà ú Åà d Èú ÉåîÂç Çì ãÅb ÇzÇå
 í ÅL ø Æîà ÉzÇå Éån Äò ä Èú ÀN Èò

Èò ø ÆL Âà Lé Äà Èä Éån Äò é Äúé ÄN
æ Çò Éa í Éåi Çä92:  

 êåøá êøéëî éäé-åäãùá è÷ìì íéðô êì ïúðå àùðù äãùä ìòá :  

    
)ë ( d Èú Èl Çë Àì é ÄîÃòÈð ø Æîà ÉzÇå

Çì àeä Àêeø Èaä’93 à Éì ø ÆL Âà 
íé Äi Çç Çä ú Æà Éåc Àñ Çç áÇæ Èò94 

íé Äú Ån Çä ú ÆàÀå95 d Èì ø Æîà ÉzÇå 
Èð Lé Äà Èä eð Èì á Éåø È÷ é ÄîÃò

àeä eð Åì Âà Éb Äî96:  

 ַחְסּדֹו ָעַזב א ֲאֶׁשר' ה ֶשׁל ָקְדׁשֹו ִמִּפי הּוא ְמֹבָר ְלַכָּלָתּה ָנֳעִמי ַוֹּתאֶמר
 ִמֹּגֲאֵלנּו ָהִאיׁש ָלנּו ָקרֹוב ָנֳעִמי ָלּה ַוֹּתאֶמר ַהֵּמִתים ְוֶאת ַהַחִּיים ֶאת
  .הּוא

 íéúîä úàå íééçä úà- íéúîä éëøåöá ìôèðå íééçä úà ñðøôîå ïæù:  

    
)àë ( úeø ø Æîà ÉzÇå

 é Çì Åà ø Çî Èà é Äk íÇb äÈi Äá Âà Éån Çä
 é Äì ø ÆL Âà íé Äø Èò Àp Çä í Äò

ïé Ä÷ Èa Àã Äz97 ú Åà el Äk í Äà ã Çò 
é Äì ø ÆL Âà øé Äö Èw Çä ì Èk:  

 ַעד ִּתְתַלִּוי ִלי ֲאֶׁשר ַהְּנָעִרים ֶאל ֵאַלי ָאַמר ִּכי ַּגם ַהּמֹוֲאִבָּיה רּות ַוֹּתאֶמר
  .ִלי ֲאֶׁשר ַהָּקִציר ָּכל ֵאת ֶׁשְּיַכּלּו ְּכֵדי ְזַמן

    
)áë ( ì Æà é ÄîÃòÈð ø Æîà ÉzÇå

 éë é Äz Äa á Éåè d Èú Èl Çk úeø
 à ÉìÀå åé Èú ÉåøÂòð íò éàöú

ø Åç Çà ä Æã ÈN Àa Àê Èá eò Àb Àô Äé98:  

 ְוא ַנֲערֹוָתיו ִעם ֵתְצִאי ִּכי ִּבִּתי הְוָיֶפ טֹוב, ַּכָּלָתּה רּות ֶאל ָנֳעִמי ַוֹּתאֶמר
  .ַאֵחר ְּבָׂשֶדה ָב ִיְפְּגעּו

  

)âë ( æ Çò Éa ú ÉåøÂòÇð Àa ÷ Ça Àã ÄzÇå
 øé Äö À÷ ú Éåì Àk ã Çò è Åw Çì Àì

 ַהִחִּטים ּוְקִציר ַהְּׂשֹעִרים ְקִציר ְּכלֹות ַעד ְלַלֵּקט ֹּבַעז ְּבַנֲערֹות ַוִּתְדַּבק
  .ֲחמֹוָתּה ֶאת ַוֵּתֶׁשב

                                                                                                                                            
92

 העני העני עם עושה הבית שבעל ממה יותר יהושע 'ר בשם תני ):ט ’סי ה”פ( רבה רות ’עי 
 אשר אמרה ולא היום עמו עשיתי אשר האיש שם לנעמי רות אמרה שכן הבית בעל עם עושה
 פרוסה כילנישהא בשביל עמו עשיתי טובות רבהוה פעולות הרבה עמו עשיתי אשר אלא עמי עשה
  .אחת

93
  .117 הערה לקמן 'עי 
94

 החיים את חסדו עזב לא אשר 'לה הוא ברוך לכלתה נעמי ותאמר ):י ’סי ה”פ( רבה רות ’עי 
   החיים את ופרנס שזן

95
  .בתכריכיהון שנטפל המתים ואת ):י ’סי ה”פ( רבה רות ’עי 
 בר שמואל ר"א הוא מגואלנו האיש לנו קרוב נעמי לה ותאמר ):י ’סי ה”פ( רבה רות ’עי 96
  .האיש לנו קרוב שנאמר קרוב אותו עשתה והאשה היה הדור גדול בעז נחמן

97
 לי אשר הנערים עם אלי אמר כי גם המואביה רות ותאמר ):יא ’סי ה”פ( רבה רות ’עי 

 עם אמרה והיא נערותי עם תדבקין וכה אמר הוא זו היא מואביה בודאי ילו בר חנין ר"א תדבקין
 היא מואביה ודאי יוחנן 'ר אמר :תרג רמז רות ילקוט י'וע .בעז בנערות ותדבק לי אשר הנערים

 עם לחמותה אומרת והיא נערותי עם תדבקין וכה לה אמר הוא ,צדיק אותו על עילה שהוציאה
  .נערותיו עם תצאי כי בתי טוב הקדש ברוח אמרה עמינ ואף ,תדבקין לי אשר הנערים

98
 לפי .אחר בשדה בך יפגעו ולא 'וגו כלתה רות אל נעמי ותאמר ):כב ב( רות זוטא מדרש 'עי 

 הרבה ולא זה של מצילו מעט שתביא לנו מוטב אלא הבהמה על אפילו חשודים העולם שאומות
  .משפחותינו על רע שם ותוציאי אחר ממקום



 רות

15 

íé Äh Äç Çä øé Äö À÷e íé Äø Éò ÀO Çä99 
d Èú ÉåîÂç ú Æà á ÆL ÅzÇå: 

  

øôñ â ÷øô úåø     
)à ( é ÄîÃòÈð d Èì ø Æîà ÉzÇå

é Äz Äa d Èú ÉåîÂç100 à Éì Âä 
 ø ÆL Âà Çç Éåð Èî Àê Èì L Æw Çá Âà

Àê Èì á Çèé Äé:  

 ָל ַבֶּקׁשֶׁשֲא ַעד ָאנּוַח א ִּבְׁשבּוָעה, ִּבִּתי, ֲחמֹוָתּה ָנֳעִמי ָלּה ַוֹּתאֶמר
  .ָל ֶׁשִּייַטב ַּבֲעבּור ָמנֹוַח

  

)á ( æ Çò Éá à ÉìÂä ä Èz Çò Àå
 ú Æà úé Äé Èä ø ÆL Âà eð Èz Àò Çã Éî
 ú Æà ä Æø Éæ àeä äÅp Ää åé Èú ÉåøÂòÇð

ä Èì Àé Èl Çä íé Äø Éò ÀO Çä ï Æø Éb101:  

 ֹזֶרה ּואה ִהֵּנה ַנֲערֹוָתיו ִעם ַּבָּׂשֶדה ֶׁשָהִיית ָלנּו ֶׁשנֹוַדע ֹבַעז ֲהא ְוַעָּתה
  .ַּבָּלְיָלה ֲאֶׁשר ָּברּוַח ַהְּׂשֹעִרים ֹּגֶרן ֶאת

 åðúòãî -åðéáåø÷  . äøåæ àåä äðä-åèðååå õåîä "òìá ø"æ . äìéìä - ìæâå äáðâá õåøô øåãä äéäù 

åðøåâ øåîùì åðøåâá ïùé äéäå:  

    
)â (Àz Àö Çç ÈøÀå102Àz Àë ÇñÈå 103 

 ÀêÄ Çú Éì Àî ÄN Àz Àî ÇNÀå
}Àê Äé Çú Éì Àî ÄN {Çì ÈòÀêÄé104 

 é Àz Àã ÇøÈé Àå}Àz Àã ÇøÈé Àå {ï Æø Éb Çä105 
 Éåú Él Çk ã Çò Lé Äà Èì é Äò ÀãÈe Äz ì Çà

úÉåz ÀL Äì Àå ì Éë Áà Æì:  

 ַאל, ַהֹּגֶרן ְוָיַרְדְּת ָעַלִי ַּתְכִׁשיַטִי ְוָתִׂשיִמי, ְּבָׂשִמים ְוָתסּוִכי ְּבַמִים ְוַרֲחִצי
  .ּתֹותְוִלְׁש ֶלֱאֹכל ַּכתֹו ַעד ָלִאיׁש ִּתָּוְדִעי

 úöçøå-ò óåðèî "êìù æ . úëñå-úåöî åìà  . êéúåìîù úîùå -úáù ìù íéãâá  . ïøåâä úãøéå - 

êîò ãøú éúåëæ áéúë éúãøéå . ùéàì éòãåú ìà-æòåáì :  

    
)ã ( Àz Çò ÇãÈé Àå Éåá Àë ÈL Àá é Ääé Äå

 á Çk ÀLÄé ø ÆL Âà íÉå÷ Èn Çä ú Æà
 åé Èú Éì Àb Àø Çî úé Äl Äâ Àå úà Èáe í ÈL

Àá Èë ÈLÀå é Àz}Àz Àá Èë ÈLÀå { àeäÀå
ïé ÄNÂò Çz ø ÆL Âà ú Åà Àê Èì ãé ÄbÇé:  

 ּוָבאת ָׁשם ִיְׁשַּכב ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאת ְוָיַדַעְּת ִליׁשֹון ָׁשְכבֹו ְּבֵעת ִויִהי
 ָל ַיִּגיד ְוהּוא, ֵעָצה ִמֶּמּנּו ׁשֹוֶאֶלת ּוְתִהי ְוִתְׁשְּכִבי ַמְרְּגָתיו ְוִגִּלית

  .ַּתֲעִׂשי ֲאֶׁשר ֵאת ְּבָחְכָמתֹו

    
                                                                                                                                            

99
 קציר כלות עד שעורים קציר מתחלת נחמן בר שמואל ר"א ):יא ’סי ה”פ( רבה רות ’עי 
   יםחדש שלשה החטים
100

 ואומרת מהרהרת התחילה .'וגו בתי חמותה נעמי לה ותאמר ):א ג( רות זוטא מדרש 'עי 
  .מתבקשת היא מה תאמר שלא עד בדברים מפתה התחילה מדעתי שלא אותה ישא שמא

101
 פרוץ דורו שהיה אלא בגורן השעורים את זורה והיה נשיא היה הוא :ג בהר תנחומא 'עי 

 מכאן כהנא בר אבא 'ר אמר ):תרג רמז( רות ילקוט ילקוט 'עי .גורנו לשמור לשם יוצא והיה בגזל
  .בלילה יחידי יצא שלא חכם לתלמיד

102
   שלך כוכבים עבודת מטנופת ורחצת )יב ’סי ה”פ( רבה רות ’עי 
103

  וצדקות מצות אלו וסכת )יב ’סי ה”פ( רבה רות ’עי 
104

 שבתא בגדי אלו אלא היתה ערומה וכי עליך שמלותיך ושמת )יב ’סי ה”פ( רבה רות ’עי 
  לשבת ואחד לחול אחד עטפים שני לו להיות אדם צריך חנינא רבי אמר מכאן

105
 מכאן הגורן וירדת א"ד עמך תרד זכותי לה אמר הגורן וירדת )יב ’סי ה”פ( רבה רות ’עי 

   שבעיר בנמוך אלא גרנות ושיןע שאין



 רות

16 

)ä (Åà ø Æîà ÉzÇå ì Ék Èäé Æì
 é Äø Àîà Éz ø ÆL Âà}é Çì Åà {

ä ÆNÁò Æà106:  

  .ֶאֱעֶׂשה ֵאַלי ֹּתאְמִרי ֲאֶׁשר ֹּכל ֵאֶליָה ַוֹּתאֶמר

  

)å (N Çò ÇzÇå ï Æø Éb Çä ã Æø ÅzÇå107 
 ä ÈzÇe Äö ø ÆL Âà ì Éë Àk

d Èú ÉåîÂç108:  

  .ֲחמֹוָתּה ִצַּוָּתה רֲאֶׁש ְּכֹכל ַוַּתַעׂש ַהֹּגֶרן ַוֵּתֶרד

 ùòúå ïøåâä ãøúå - àéäå ïøåâä úãøéå êë øçàå êéìò êéúåìîù úîùå úëñå úöçøå äì äøîà àéä 

 êëéôì äðåæ éðàù øîàé éúåà äàåøäå éá òâåôä úèùå÷î éðàùë ãøà íà äøîà àìà ïë äúùò àì

äúåîç äúåö øùàë äîöò úà äèù÷ êë øçàå ïøåâä äìçúá äãøé:  

    
)æ (Çå á Çèé ÄiÇå Àz ÀLÅiÇå æ Çò Éa ì Çëà Éi

Éåa Äì109 ä Åö À÷ Äa á Çk ÀL Äì à ÉáÈiÇå 
ä Èî ÅøÂò Èä110è Èl Çá à Éá ÈzÇå 111 

á Èk ÀL ÄzÇå åé Èú Éì Àb Àø Çî ìÇâ ÀzÇå:  

 ְוֵהִסיר ְּתִפָּלתֹו ִקֵּבל ֲאֶׁשר' ה ֵׁשם ּוֵבֵר ִלּבֹו ַוִּייַטב ַוֵּיְׁשְּת ֹּבַעז ַוֹּיאַכל
 ַוְּתַגל ַּבָּלט רּות ַוָּתֹבא ָהֲעֵרָמה ְּבַצד ִלְׁשַּכב ַוָּיֹבא ָרֵאלִיְׂש ֵמֶאֶרץ ָרָעב

  .ַוִּתְשַּׁכב ַמְרְּגָתיו

 åáì áèééå-äøåúá ÷ñò  . èìá àáúå -úçðá :  

    
)ç (ä Èì Àé Çl Çä é Äö Âç Ça é Ää ÀéÇå112 

ú Åô Èl ÄiÇå Lé Äà Èä ã ÇøÁçÆiÇå113 

, ֵמְרָעָדה ְּבָׂשרֹו ַּכֶּלֶפת ַוֵּיַר ַוִּיְרָעד ָהִאיׁש ַוִּיְׁשּתֹוֵמם ַהַּלְיָלה ַּבֲחִצי ִהיַוְי
 ֶׁשָעָׂשה ְּכמֹו ֵאֶליָה ָקַרב ְוא ִיְצרֹו ַוִּיְכֹּבׁש ַרְגָליו מּול ֹׁשֶכֶבת ִאָּׁשה ַוַּיְרא

                                                 
106

 ולא קרי אלי אלי תאמרי אשר כל אליה ותאמר בשכבו ויהי ):יג ’סי ה”פ( רבה רות ’עי 
  :הדברים לישב עלי כ"ואעפ לי ויזדווג הכלבים מן אחד יבא שמא לה אמרה כתיב

107
 ברתוע 'ה נאם ידעתי אני )ח"מ ירמיה( כתיב במואב הגרן ותרד ):יד ’סי ה”פ( רבה רות ’עי 

 היה לא מואב של עבורה תחלת אמר חנינא 'ר ורבנן סימון 'ור פפא בר חנינא רבי בדיו כן ולא
 לשם עשו כן לא בדיו 'וגו בשטים ישראל וישב )ח"כ במדבר( שנאמר זנות לשם אלא שמים לשם
 וישב זנות לשם אלא שמים לשם עשו כן לא אלא נאמר לא בדיו ותעש שמים לשם אלא זנות

 שנאמר שמים לשם וסופה זנות לשם עיבורה תחלת אמרי רבנן לזנות העם ויחל יםבשט ישראל
  .ותעש הגורן ותרד

108
 וסכת ורחצת לה אמרה היא חמותה לה שאמרה כמו כן עשתה לא היא :ג בהר תנחומא 'עי 
 לה שאמרה מה כל עשתה לגורן שירדה לאחר רות עשתה ומה הגורן וירדת כ"ואח שמלותיך ושמת

 הדור כלתה רות אמרה כך עשתה לא למה חמותה צותה אשר ככל ותעש הגורן ותרד )שם( שנאמר
 ותעש כן ואחרי הגורן ותרד ולפיכך היא זונה שמא ויאמרו מקושטת אותי יראו שמא בעריות פרוץ
  .חמותה צותה אשר ככל

109
 א"ד מזונו על שבירך לבו וייטב למה לבו וייטב וישת בעז ויאכל ):טו ’סי ה”פ( רבה רות ’עי 

 בדברי שעסק לבו וייטב א"ד לתורה לשון מרגלת שהיא המזון אחר מתיקה מיני שאכל לבו וייטב
 משלי( שנאמר אשה מבקש שהיה לבו וייטב א"ד פיך תורת לי טוב )ט"קי תהלים( שנאמר תורה

   טוב מצא אשה מצא )ח"י
110

 פנחס 'ר קומי בעא נשיאה יהודה 'ר הערמה בקצה לשכב ויבא ):טו ’סי ה”פ( רבה רות ’עי 
 שטופים הדור אותו שהיו לפי לו אמר הערמה בקצה אמרת ואת היה הדור גדול בועז חמא בר

 'וגו כעמים גיל אל ישראל תשמח אל )'ט הושע( ד"הה הגרנות מן לזונות שכר נותנין והיו בזמה
 חביב םממונ כ"וע הגזל מן רחוקים שהצדיקים לפי אלא עוד ולא כן לעשות צדיקים של דרכן ואין

  .עליהם
  .)כא א"ש( בשמלה לוטה היא הנה דאמרת כמו בלט מהו :ג בהר תנחומא 'עי 111
112

 לילה בחצי לעמוד אני חייב דוד אמר לך להודות אקום לילה חצות :טז 'סי ו"פט ר"במ 'עי 
  .הלילה בחצי ויהי )ג רות( דכתיב הלילה בחצי זקנתי עם שעשית פלאות על ולקלסך

 אין רוחות אמר בשערה ממשמש התחיל כחזזית לפתתו וילפת :א 'יס ו"פ רבה ת"רו 'עי 113
 טמאה פנויה לו אמרה איש אשת או את פנויה אשה אמרה אשה או רוח את מי לה אמר שער להם
 יט סנהדרין 'עי .מרגלותיו שוכבת הנשים מכל טהורה אשה והנה טהורה לו אמרה טהורה או את

 :י"רש .לפתות כראשי בשרו שנעשה רב אמר וילפת מאי וילפת האיש ויחרד הלילה בחצי ויהי :ב"ע
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 ú Æá Æë ÉL ä ÈM Äà äÅp Ää Àå
åé Èú Éì Àb Àø Çî114:  

 ּוְכמֹו, ֲאדֹוָניו ֵאֶׁשת תַהִּמְצִרי ֶאל ְלִהְתָקֵרב ֵמֵאן ֲאֶׁשר ַהַּצִּדיק יֹוֵסף
 ִמיַכל ּוֵבין ַמֲאָמרֹו ֵּבין ֶחֶרב ָנַעץ ֲאֶׁשר ֶהָחִסיד ַלִיׁש ֶּבן ַּפְלִטיֵאל ֶׁשָעָׂשה

  .ֵאֶליָה ְלִהְתָקֵרב ֵמֵאן ֲאֶׁשר ָּדִוד ֵאֶׁשת ָׁשאּול ַּבת
 ùéàä ãøçéå-äéúåòåøæá åúôôìå åúæçà àéäå ÷åòæì ù÷áå àåä ãù øåáñë  . úôìéå-  åîë æçàå

)æè íéèôåù (ïåùîù úôìéå . äùà äðäå -äùà àéäù øéëäå äùàø ìò åãé ïúð :  

    
)è ( ø Æîà ÉzÇå Àz Èà é Äî ø Æîà ÉiÇå

 Èz ÀN Çø Èôe Èê Æú ÈîÂà úeø é Äë Éð Èà
Èê Àú ÈîÂà ì Çò Èê ÆôÈð Àë115 é Äk 

ä Èz Èà ì Åà Éâ116:  

 ֲאָמְת ַעל ִׁשְמ ְוִיָּקֵרא ֲאָמֶת רּות ָאֹנִכי ַוֹּתאֶמר, ָאְּת ִמי ַוֹּיאֶמר
  .ָאָּתה ֹגֵאל ִּכי ְלִאָּׁשה ְלֵׂשאִתי

 êôðë úùøôå-ïéàåùéð ïåùì àåäå êúéìèá éúåñëì êãâá óðë  . äúà ìàåâ éë - éùéà úìçð ìåàâì 

 øîàðù åîë)äë àø÷éå ( äúòå åðúìçð øåëîì úåëéøö éðàå éúåîçå øîåâå ìàâå åéìà áåø÷ä åìàåâ àá

åà íâ äð÷ úåð÷ì êéìò ìò àáàùë åúìçð ìò úîä íù øëæéù äîò éúäãùä úùà úàæ åøîàé 

ïåìçî:  

    
)é ( Àz Çà ä Èëeø Àa ø Æîà ÉiÇå
Çìä’117 Àz Àá Çèé Åä é Äz Äa 

 ï Äî ï ÉåøÂç Çà Èä Àê Åc Àñ Çç
ï ÉåLà Äø Èä118 ú Æë Æì é Äz Àì Äá Àì 

íé Äøeç Ça Çä é ÅøÂç Çà119 ì Çc í Äà 
øé ÄL Èò í ÄàÀå:  

, ָהִראׁשֹון ִמן ָהַאֲחרֹון ַחְסֵּד ֵהיַטְבְּת, ִּבִּתי' ה ֵמֵאת ַאְּת ְּברּוָכה ַוֹּיאֶמר
 ַהּׁשֹוֶמֶרת ְּכִאָּׁשה ַעְצֵמ ֶׁשָעִׂשית ְוָהַאֲחרֹון, ִהְתַּגַּיְרְּת ֲאֶׁשר ָהִראׁשֹון

 ִעָּמֶהם ִלְזנֹות ַהַּבחּוִרים ַאֲחֵרי ֶלֶכת ְלִבְלִּתי ֶׁשִּיְגַּדל ֵעת ַעד ָקָטן ְלָיָבם
  .ָעִׁשיר ְוִאם ַּדל ִאם

 ïåùàøä ïî-êúåîç íò úéùò øùà :  

    

                                                                                                                                            

 ,היתה שפנויה פי על ואף ,יצרו כבש כן פי על ואף ,נתקשה -  לפתות כראשי :אבר -  בשרו שנעשה
 וילפת דאמרת כמו וילפת מהו )ג רות( וילפת האיש ויחרד :ג בהר תנחומא 'ועי .במיטה ועמו

 ג רות זוטא מדרש 'עי .לפפתו לצעוק צדיק אותו התחיל )טז שופטים( 'וגו עמודי שני את שמשון
 ובאתי אני אדם מבני לו מרה הודיעני את אדם מבני ואם מעלי הסתלקי את רוח אם לה נשבע :ח

  .במשפחתך חלק לי שיתן המקום מאת לבקש
114

 אשה והנה טהורה לו אמרה טהורה או את טמאה פנויה לו אמרה :א 'סי ו"פ רבה רות 'עי 
   .'וגו אמתך רות אנכי ותאמר את מי ויאמר שנאמר מרגלותיו שוכבת םהנשי מכל טהורה
115

 )ט"ל בראשית( כתיב להלן הרשעים ארורים ברכיה רבי אמר :א 'סי ו"פ רבה רות 'עי 
 על כנפיך ופרשת הכא אבל ]תרה רמז רות ילקוט – כבהמה[ עמי שכבה לאמר בבגדו ותתפשהו

  .אמתך
116

 אמרה כאן לעשות באתה ומה לה אמר אמתך רות נכיא ותאמר את מי :ג בהר תנחומא 'עי 
 לה אמר התורה את וקיים עמוד אלא מאחוזתו ומכר אחיך ימוך וכי 'שנא התורה את לקיים לו

   הלילה ליני התורה את לקיים ובאתה הואיל
117

 לקיש וריש יוחנן 'ר 'וגו חסדך היטבת בתי 'לה את ברוכה ויאמר ):ב ’סי ו”פ( רבה רות ’עי 
 שנה שמונים בן היה בועז לברכו זקן אצל מלילך עצמו אדם ימנע אל לעולם אמר יוחנן ביר ורבנן
 ריש 'לה הוא ברוך נעמי ותאמר שנאמר נפקד מיד צדקת אותה עליו שהתפללה כיון נפקד ולא

 אותו עליה שהתפלל וכיון למחלון שנשאת כיון נפקדה ולא היתה שנה ארבעים בת רות מרא לקיש
 של מברכותיהן אלא נפקדו לא שניהם אמרין ורבנן בתי 'לה את ברוכה ויאמר מרשנא נפקדה צדיק

 :א 'סי שם 'ועי .האשה את 'ה יתן עדים והזקנים בשער אשר העם כל ויאמרו שנאמר צדיקים
 ישוגב 'בה ובוטח אלא שיקללנה הוא ובדין וילפת האיש ויחרד דכתיב לבועז רות שהחרידה חרדה
   בתי 'לה את רוכהב שנאמר וברכה בלבו נתת

118
 יצחק רב בר שמואל ר"א 'וגו הראשון מן האחרון חסדך היטבת :ב 'סי ו"פ רבה רות 'עי 
  עשיר מזקן מסכן בחור אוהבת האשה
119

 שלא עשית יפה .הבחורים אחרי לכת לבלתי 'וגו את ברוכה ויאמר :י ג רות זוטא מדרש 'עי 
  .הפריצים אצל הלכת
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)àé ( ì Çà é Äz Äa ä Èz Çò Àå
é Äà Àøé Äz120 ø ÆL Âà ì Ék 

 é Äk Àê Èl ä ÆNÁò Æà é Äø Àîà Éz
 é Äk é Än Çò ø Çò ÇL ì Èk Çò Åã Éåé

Àz Èà ì Äé Çç ú ÆL Åà:  

 ָּכל ִלְפֵני דּוַעָי ִּכי ָּל ֶאֱעֶׂשה ִלי ֹּתאְמִרי ֲאֶׁשר ֹּכל ִּתיְרִאי ַאל ִּבִּתי ְוַעָּתה
 ֹּכַח ָּב ְוֵיׁש, ַאְּת ַצִּדיָקה ִאָּׁשה ִּכי, ַעִּמי ֶׁשל ַהָּגדֹול ַסְנֶהְדִרין ַׁשַער יֹוְׁשֵבי
  .'ה ִמְצוֹות ֹעל ָלֵׂשאת

    
)áé ( é Äk íÈð Àî Èà é Äk ä Èz Çò Àå
}íà {é Äë Éð Èà ì Åà Éâ121 LÅé íÇâ Àå 

é Äp Æn Äî á Éåø È÷ ì Åà Éb:  

 ִלְגֹאל לֹו ָהָראּוי ַאֵחר ֹּגֵאל ֵיׁש ְוַגם ָאֹנִכי ֹגֵּאל ֲאֶׁשר ָנםָאְמ ִּכי ְוַעָּתה
  .ִמֶּמִּני יֹוֵתר

 íðîà éë äúòå-åðîî áåø÷ ìàåâ ùé éàãå ÷ôñ òîùî øîåìë éø÷ àìå áéúë íà  ,)ñ" íà à

éàãå àåäå ÷ôñ òîùî( , åðéçàì øùà åäîå åéä íéçà áåèå êìîéìàå ïåîìù éåì ïá òùåäé éáø øîà

àì øîàðù ïéðòë åéçà åãåã úà íãà àøå÷ íìåòì êìîéì)ãé úéùàøá (à òîùéåíøá åéçà äáùð éë 

øúåé áåø÷ äéä áåè ìáà ïåìçî ìù åáåø÷ åéçà ïá êìîéìàì æòåá äéä êë äéä åãåã íäøáà àìäå .

 éðîî áåø÷-çà ïá éðàå çà àåäù :  

    
)âé (ä Èì Àé Çl Çä é Äðé Äì122 äÈé Èä Àå 

Åì Èà Àâ Äé í Äà ø Æ÷ Éa Çá áÉåè Àê
 õ Ét ÀçÇé à Éì í ÄàÀå ì Èà Àâ Äé

é Äë Éð Èà Àêé Äz Àì Çà Àâe Àê ÅìÃàÈâ Àì123 
 é Ççä’124ø Æ÷ Éa Çä ã Çò é Äá Àë ÄL :  

 ַהּתֹוָרה ִמן ְלָגֳאֵל לֹו ֶשָׁראּוי ָהִאיׁש ִיְגָאֵל ִאם ַבֹּבֶקר ְוָהָיה ַהַּלְיָלה ִליִני
 ָאַמְרִּתי, ָאֹנִכי ּוְגַאְלִּתי, ֵלְלָגֳא ִיְרֶצה א ְוִאם, ְלַחִּיים ְוִיְגַאל, טֹוב ֲהֵרי

  .ַהֹּבֶקר ֵעת ַעד ִׁשְכִבי ֶאֱעֶׂשה ֵּכן ָל ָאַמְרִּתי ַּכֲאֶׁשר', ה ִלְפֵני ִּבְׁשבּוָעה

 äìéìä éðéì-ùéà àìá éðéì  .ä éç ' - äðéàù äì òáùðå õô÷ éðàéöåî äúà íéøáãá åì äøîà 

áùð åøöéì åøîà åðéúåáøî ùéå íéøáãá äàéöåî àá äéåðô àéäå éåðô äúà åâøè÷î åøöé äéäù ò

ïéàåùéð éãé ìò àìà äéìò àáé àìù òáùðå äéìò:  

    
)ãé ( å Èú Éì Àb Àø Çî á Çk ÀL ÄzÇå
}åé Èú Éåì Àb Àø Çî { ø Æ÷ Éa Çä ã Çò

 ִאיׁש ַמִּכיר ֶׁשא ְּבעֹוד ַּבַּׁשַחר ַוָּתָקם ַהֹּבֶקר ַעד ַמְרְּגלֹוָתיו מּול ַוִּתְׁשַּכב
 ָהִאָּׁשה ָבָאה ִּכי ְלִאיׁש ִיָוַּדע ַאל ִלְנָעָריו ַוֹּיאֶמר, ַהֹחֶׁש ִמְּפֵני ֲחֵברֹו ֶאת

                                                 
120

 גואל יש וגם אנכי גואל כי אמנם כי ועתה תיראי אל בתי תהוע ):ג ’סי ו”פ( רבה רות ’עי 
 שלמון אמר יהושע 'ור .היו אחים ובועז ואלימלך טוב סבירין רבנן ל"וריב רבנן ,ממני קרוב

 לקרא נמנע אדם אין ל"א ,לאלימלך לאחינו אשר כתיב והא ,ליה אתיבון ,אחים היו וטוב ואלימלך
 תיראי אל בתי לה אמר אותה יהרוג שלא מתייראה התחילה :י ג רות זוטא מדרש 'ועי .ואחי לדודו

 הימנה לעמוד עתיד המשיח שמלך הקדש ברוח שצפה מפני בדברים מפתה התחיל מה מפני .'וגו
  :נקרא ולא נכתב אם .'וגו אנכי גואל כי אמנם כי ועתה לה אמר לפיכך לה גילה ולא

121
  .120 הערה לעיל 'עי 
122

 אחרת לילה לנה את ואין איש בלא לנה את הזו הלילה הלילה ליני ):ד 'סי ו"פ( רבה רות 'עי 
 על רכיב בשוקא גזיז רביה אלישע והוה דטבריא מדרשא בהדין ודריש יתיב הוה מ"ר 'וכו איש בלא

 והיה יגאל טוב יגאלך אם בבקר והיה לילה שכולו הזה בעולם הלילה ליני 'וכו בשבתא סוסיא
 לא ואם לכל 'ה טוב )ה"קמ שם( שנאמר ה"הקב זה יגאל טוב יגאלך אם טוב שכולו בעולם בבקר
   .לה ודמכת הבקר עד שכבי 'ה חי אנכי וגאלתיך לגאלך יחפוץ
123

 לא ואם טוב ושמו ממנו גדול אח לו שהיה )ג רות( יגאל טוב יגאלך אם :ג בהר תנחומא 'עי 
  .הבקר עד שכבי 'ה חי נכיא וגאלתיך לגאלך יחפוץ
124

 ואחד אחד כל עליו ונזדרזו לתקפן יצרן שבא הן שלשה יוסי ):ד 'סי ו"פ( רבה רות ’עי 
 חוניא 'ור יהודה 'ר הבקר עד שכבי 'ה חי מרשנא מניין בועז 'וכו ובועז ודוד יוסף הן ואלה בשבועה

 פנויה והיא אשה קשומב פנוי את ואומר מקטרגו יצרו היה הלילה אותו כל אומר יהודה 'ר
 'עי .בה נוגע שאיני 'ה חי ואמר ליצרו ונשבע לאשה לך ותהיה ובועלה עמוד איש ומבקשת
 מוציאך איני 'ה חי לה אמר מוציאני אתה בדברים וכי לו אמרה חנינא רבי אמר :ג בהר תנחומא
   .בדברים
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 íå Æø Æè Àa í È÷ ÈzÇå}í Æø Æè Àa125 {
 eä Åò Åø ú Æà Lé Äà øé ÄkÇé
 ä Èà Èá é Äk ò ÇãÈe Äé ì Çà ø Æîà ÉiÇå

Éb Çä ä ÈM Äà Èäï Æø126:  

  .ַלֹּגֶרן

 òãåé ìà øîàéå- æøæ àåä øéëé íøèá í÷úå ìò áñåî  éë òãåéù éãåáë ïéà åáìá øîà éë íå÷ì

ïøåâä äùàä äàá:  

    
)åè ( é Äá Èä ø Æîà ÉiÇå

ú Çç Çt Àè Än Çä127 Àê Äé Çì Èò ø ÆL Âà 
d Èa æ Æçà ÉzÇå d Èá é Äæ Ãç ÆàÀå128 

 ú ÆLÈiÇå íé Äø Éò ÀN L ÅL ã ÈîÈiÇå
Èäé Æì Èò129øé Äò Èä à ÉáÈiÇå 130:  

 ֵׁשׁש ַוָּיָמד ָּבּה ַוֹּתאֶחז ָבּה יְוֶאֳחִז ָעַלִי ֲאֶׁשר ַהִּמְטַּפַחת ָהִבי ַוֹּיאֶמר
 ֶנֱאַמר ּוִמָּיד, ְלֵׂשאָתם' ה ֵמֵאת ֹּכַח ָלּה ּוָבא, ָעֶליָה ַוָּיֶׁשת ְׂשֹעִרים ְסִאים

 ֶאָחד ָּכל ֲאֶׁשר, עֹוָלם ַצִּדיֵקי ִׁשָּׁשה ִמֶּמָּנה ָלֵצאת ֲעִתיִדים ִּכי ִּבְנבּוָאה
 ּוֶמֶל, ַוֲחֵבָריו ְוָדִנֵּיאל ָּדִוד, ְּבָרכֹות ֵׁשׁשְּב ִמְתָּבֵר ִלְהיֹות ָעִתיד ְוֶאָחד

  .ָהִעיר ֶאל ֹּבַעז ַוָּיֹבא, ַהָּמִׁשיַח

 íéøåòù ùù- íéøåòù ùù àìà äæ éåàùîë úàùì äùà ìù äëøã ïéàù ïéàñ ùù øîåì øùôà éà 

 çåø äøåáâå äöò äðéáå äîëç çåø úåëøá ùùá êøáúîù ïá äðîî úàöì ãéúòù äì æîøå ùîî úòã

ä úàøéå':  

    
)æè ( d Èú ÉåîÂç ì Æà à Éåá ÈzÇå

é Äz Äa Àz Çà é Äî ø Æîà ÉzÇå131 
 ø ÆL Âà ì Èk ú Åà d Èì ãÆb ÇzÇå

Lé Äà Èä d Èì ä ÈN Èò:  

 ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת ָלּה ַוַּתֶּגד ִּבִּתי ַאְּת ִמי ַוֹּתאֶמר ַּבַּׁשַחר ֲחמֹוָתּה ֶאל ַוָּתבֹוא
 לֹו ֶׁשִּנְגְלָתה ְנבּוָאה ְּברּוַח' ה ִמִּלְפֵני ָמרַמֲא ִּפי ַעל, ָהִאיׁש ָלּה ָעָׂשה
  .ָלּה ָעָׂשה

    
)æé ( íé Äø Éò ÀO Çä L ÅL ø Æîà ÉzÇå

 ø Çî Èà é Äk é Äì ï ÇúÈð ä Æl Åà Èä

 ֵּתְלִכי א יֵאַל ָאַמר ִּכי ָהִאיׁש ִלי ָנַתן ָהֵאֶּלה ְׂשֹעִרים ְּסִאים ֵׁשׁש ַוֹּתאֶמר
  .ֲחמֹוֵת ֶאל ֵריָקם
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 כמנין שעות שש שנשתהתה מלמד כתיב בטרום איש יכיר בטרם :א 'סי ז"פ רבה רות 'עי 
  .ו"הוי

126
 ביתו לבן מאיר ר"א אמר למי הגורן האשה באה כי יודע אל ויאמר ):א 'סי ז"פ( רבה רות 'עי 

 פניו על שטוח בועז היה הלילה אותו כל יצחק רב בר שמואל 'ר בשם ירמיה ורבי חוניא ר"א
 האשה באה כי ודעי אל מלפניך רצון יהי כן בה נגעתי שלא לפניך וידוע גלוי העולמים רבון ואומר
  .שמים שם בי יתחלל ולא הגורן

127
 מדבר שהיה מלמד כתיב הבה עליך אשר המטפחת הבי ויאמר ):ב ’סי ז”פ( רבה רות ’עי 

  .ואחזי בריה בו ירגיש שלא זכר בלשון עמה
128

  .כזכר מתניה שחגרה מלמד )ג 'סי ז"פ( רבה רות 'עי 
129

 וכי בצפורי קפרא בר דרש סימון ר"א ליהע וישת שעורים שש וימד )ג ’סי ז”פ( רבה רות ’עי 
 בר יהודה ר"א סאין בשש להנשא אשה של דרכה או שעורים בשש אשה לו לישא מלך של דרכו יש
 בהן ואחד אחד וכל צדיקים ששה ממנה ועמדו זכה עליה וישת שעורים שש וימד בזכות סימון 'ר

 )ז"ט 'א שמואל( 'שנא דוד המשיח ומלך דניאל ועזריה מישאל חנניה יאשיהו חזקיהו דוד מדות שש
 )ט ישעיה( שנאמר חזקיה עמו 'וה תאר ואיש דבר ונבון מלחמה ואיש חיל וגבור בכנור נגן יודע

 שלום שר עד אבי גבור אל יועץ פלא שמו ויקרא 'וגו כסא על קץ אין ולשלום המשרה למרבה
 מים על שתול כעץ והיה )ז"י ירמיה( שנאמר יאשיהו ם"מ חסר כתיב המשרה למרבה דאמרי ואיכא

 מאום כל בהם אין אשר ילדים )א דניאל( שנאמר ועזריה מישאל חנניה 'וגו שרשיו ישלח יובל ועל
 עיהיש( שנאמר המשיח מלך ביה יתירא רוח די קבל כל )'ה שם( שנאמר דניאל 'וגו מראה וטובי

  .'וגו חכמה רוח 'ה רוח עליו ונחה )א"י
130

 ויבא אמרת ואת העיר ותבא אלא למימר צריך היה ולא העיר יבאו )ד ’סי ז”פ( רבה רות ’עי 
  .הבחורים מן אחד בה יפגעו שלא עמה מהלך שהיה מלמד אלא העיר

131
 או פנויה את מה לה אמרה אלא מכירה היתה לא וכי בתי את מי ):ה ’סי ז”פ( רבה רות ’עי 

  .פנויה לה אמרה איש אשת
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}é Çì Åà { ì Æà í È÷é Åø é Äà Éåá Èz ì Çà
Àê Åú ÉåîÂç132:  

    
)çé ( ã Çò é Äz Äá é Äá ÀL ø Æîà ÉzÇå

 ì Ét Äé Àêé Åà ïé Äò Àã Åz ø ÆL Âà
 Lé Äà Èä è É÷ ÀL Äé à Éì é Äk ø Èá Èc
 ø Èá Èc Çä ä Èl Äk í Äà é Äk

íÉåi Çä133: 

 ְוֵאי ַמִיםִמָּׁש ִיָּגֵזר ֵאי ֶׁשֵּתְדִעי ְזַמן ַעד ַּבַּבִית ִעִּמי ִבִּתי ְׁשִבי ַוֹּתאֶמר
  .ַהֶּזה ַהּיֹום ְלטֹוב ַהָּדָבר ִיְגֹמר ִאם ִּכי ָהִאיׁש ָינּוַח א ִּכי ָּדָבר ִיְתָּפֵרׁש

 äìë íà éë-íåéä øáãä úà ùéàä :  

    
øôñ ã ÷øô úåø     

)à (ø Çò ÇM Çä ä Èì Èò æ Çò Éáe134 
 ì Åà Éb Çä äÅp Ää Àå í ÈL á ÆLÅiÇå

æ Çò Éa ø Æa Äc ø ÆL Âà ø Åá Éò135 
ÉiÇå ä Ét ä Èá ÀL ä Èøeñ ø Æîà

 ø ÇñÈiÇå é Äð Éî Àì Çà é Äð Éì Àt
á ÅLÅiÇå136:  

 ְוִהֵּנה, ַהְּזֵקִנים ִעם ָׁשם ַוֵּיֶׁשב ַהַּסְנֶהְדִרין ִּדין ֵּבית ְלַׁשַער ָעָלה ּוֹבַעז
 ֶׁשְּצנּוִעים ִאיׁש ֹּפה ְׁשָבה סּוָרה ַוֹּיאֶמר ְלרּות ֹּבַעז ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ֹעֵבר ַהֹּגֵאל
  .ַוֵּיֵׁשב ַוָּיַסר יוְּדָרָכ

 éðîìà éðìô-ìåàâì äáà àìù éôì åîù áúëð àìå  . éðîìà éðìô - íéàéáðá íâøåúî )à ìàåîù '

àë (øéîèå éñë . éðìô- ïåùì íìòðå äñåëî )æé íéøáã ( àìôé éë)çé úéùàøá (äî àìôéä 'øáã .

 éðîìà -íù éìáî ïåîìà  ,)ñ"ãî ïîìà äéäù éðåîìà à"ùåøãì åì äéäù ú éðåîò úéðåîò àìå 

éúìçð úà úéçùà ïô øîà àåäå úéáàåî àìå éáàåî:(  

    
)á ( íé ÄLÈð Âà ä Èø ÈNÂò ç Çw ÄiÇå

øé Äò Èä éÅð À÷ Äf Äî137 ø Æîà ÉiÇå 
eá ÅLÅiÇå ä Éô eá ÀL138:  

  .ַוֵּיֵׁשבּו ֹפה ְׁשבּו ַוֹּיאֶמר ָהִעיר ִמִּזְקֵני ֲאָנִׁשים ֲעָׂשָרה ַוִּיַּקח
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 בבזת ריקנין יצאו לא ישראל שנכנסו מקום בכל יאלכסנדר ר"א ):ו 'סי ז"פ( רבה רות ’עי 
 חמותך אל ריקם תבאי אל אלי אמר כי שנאמר בצדיקים ריקם נאמר 'וכו ריקנין יצאו לא מצרים

 כריקם אלא עברי בעבד 'שנא כריקם ולא בצדיקים שנאמר ריקם במצרים שנאמר כריקם לא
  :כסף מעה יגהוהחג כסף שתי הראיה תמן דתנינן הא כי רגלים בעולי שנאמר
133

 הן שלהן הן הצדיקים יצחק רב בר שמואל רבי בשם הונא רבי ):ז ’סי ז”פ( רבה רות ’עי 
  .היום הדבר כלה אם כי האיש ישקוט לא כי שנאמר לאו שלהן ולאו

 דכתיב הוא הדא המדרש בית אלא שער אין .'וגו השער עלה ובועז :רות זוטא מדרש 'עי 134
 .הזקנים אל השערה יבמתו ועלתה
135

 מה בעז דבר אשר עובר הגואל והנה שם וישב השער עלה ובועז ):ח 'סי ז"פ( רבה רות 'עי 
 לשם והביאו ה"הקב הטיסו העולם בסוף היה 'אפי נחמן בר שמואל ר"א קאים הוה תרעא לאחורי

 רבי עולם גדולי שני דרשו כך ברכיה רבי אמר ישובו מתוך ומצטער יושב צדיק אותו יהא שלא כדי
 שלה את עשתה ונעמי שלה את עשתה ורות שלו את עשה בעז אומר אליעזר 'ר יהושע 'רו ראליעז
  .שלי את אעשה אני אף ה"הקב אמר

 אלמוני פלוני אומר יהושע 'ר אלמוני פלוני פה שבה סורה ויאמר ):ח 'סי ז"פ( רבה רות 'עי 136
 שנטלו י"ע אלא מתו לא הראשונים אמר תורה מדברי היה אלם אמר נחמן בר שמואל 'ר שמו
 היה ולא בבני פסולת מערב איני זרעייתי מערבב אנא לית ליטלה לי חס טלהלי הולך ואני אותן
  .מואבית ולא מואבי עמונית ולא עמוני הלכה נתחדשה שכבר יודע

137
 קנני 'ה אומר הוא וכן חכמה שקנה זה אלא זקן אין .העיר מזקני :רות זוטא מדרש 'עי 
 שהרי לו אסורה אם או לו מותרת היא אם לו לדרוש למה כך וכל )ב"כ 'ח משלי( 'וגו דרכו ראשית
 ולא מואבי עמונית ולא עמוני ודרשו )'ד ג"כ דברים( 'ה בקהל ומואבי עמוני יבא לא תורה אמרה

  .מואבית
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)â (Çì ø Æîà ÉiÇå ú Ç÷ Àì Æç ì Åà Éb

 eðé Äç Èà Àì ø ÆL Âà ä Æã ÈO Çä
 é ÄîÃòÈð ä Èø Àë Èî Àê Æì Æîé Äì Áà Æì

á Èà Éåî ä Åã ÀO Äî ä Èá ÈM Çä139:  

 ַהָּׁשָבה ָנֳעִמי ָמְכָרה ֶלֱאִליֶמֶל ְלָאִחינּו ֲאֶׁשר ַהָּׂשֶדה ֶחְלַקת ַלֹּגֵאל ַוֹּיאֶמר
  .מֹוָאב ִמְּׂשֵדה

  

)ã ( ä Æì Àâ Æà é Äz Àø Çî Èà é Äð ÂàÇå
Èê Àð Àæ ÈàäÅð À÷ ø Éîà Åì 140 ãÆâÆð 

 é Än Çò éÅð À÷ Äæ ãÆâÆð Àå íé Äá ÀLi Çä
 à Éì í ÄàÀå ì Èà Àb ì Çà Àâ Äz í Äà
 Èò Àã ÅàÀå é Äl ä Èãé Äb Çä ì Çà Àâ Äé

}ä Èò Àã ÅàÀå{141 Èê Àú Èìeæ ïé Åà é Äk 
 Èêé ÆøÂç Çà é Äë Éð ÈàÀå ì Éåà Àâ Äì

ì Èà Àâ Æà é Äë Éð Èà ø Æîà ÉiÇå:  

 ֶׁשל ַהִּדין ֵּבית ַׁשַער יֹוְׁשֵבי ָּכל ֶנֶגד ְקֵנה ֵלאֹמר ָאְזְנ ֶאְגֶלה ָאַמְרִּתי ַוֲאִני
, ִּבְרצֹוְנ ֵאין ְוִאם, ְּגָאל ִלְגֹאל ִּבְרצֹוְנ ִאם ַעִּמי ִזְקֵני ְוֶנֶגד ַהַּסְנֶהְדִרין

 ָקרֹוב ְוֶׁשהּוא, ְלָפֶני ִלְגאֹול ַרַּׁשאי זּוָלְת ֵאין ִּכי, ְוֵאְדָעה ִּלי ַהִּגיָדה
 ָאֹנִכי ַוֹּיאֶמר, ַאֲחֶרי ֶאְהֶיה ְוגֹוֵאל, ִמְּמ ְלַמָּטה ֹנִכיְוָא, ָּכמֹו ָלֵמת

  .ֶאְגָאל

 êúìåæ ïéà éë äòãàå-ìåàâì áåø÷ :  

    
)ä ( í Éåé Àa æ Çò Éa ø Æîà ÉiÇå

 é ÄîÃòÈð ãÇi Äî ä Æã ÈO Çä Èê ÀúÉåð À÷
 äÈi Äá Âà Éån Çä úeø ú Åà Åîe
 é Èúé Äð È÷ ú Ån Çä ú ÆL Åà

}ä Èúé Äð È÷{142ÅL íé Ä÷ Èä Àì  í
Éåú ÈìÂçÇð ì Çò ú Ån Çä:  

 ֵאֶׁשת ַהּמֹוֲאִבָּיה רּות ּוֵמֵאת ָנֳעִמי ִמַּיד ַהָּׂשֶדה ְקנֹוְת ְּביֹום ֹּבַעז ַוֹּיאֶמר
 ָהִקים ְלַמַען ְלִאָּׁשה ְלֵׂשאָתּה אֹוָתּה ְלַיֵּבם ְוָזקּוק ִלְגֹאל ַאָּתה ַחָּיב ַהֵּמת
  .ַנֲחָלתֹו ַעל ַהֵּמת ֵׁשם

 äéáàåîä úåø úàîå -äðàùú ïë íà àìà äöøúî äðéà àéäå úåð÷ì êéøö äúà :  

    
)å ( ì Çëeà à Éì ì Åà Éb Çä ø Æîà ÉiÇå

 ìå Èà Àâ Äì}ì Èà Àâ Äì { ï Æt é Äì
 ì Çà Àb é Äú ÈìÂçÇð ú Æà úé Äç ÀL Çà

 ִלי ְוֵאין ִאָּׁשה ִלי ֵיׁש ִּכי, ִלי ֹאלִלְג ָיכֹול ֲאִני ֵאין ָּכֶזה ְּבֹאֶפן ַהֹּגֵאל ַוֹּיאֶמר
 ֶאת ְמַחֵּבל ְוֶאְהֶיה ְּבֵביִתי ְמִריָבה ִּתְהֶיה ֶּפן ָעֶליָה ַאֶחֶרת ָלַקַחת ְרׁשּות
  .ִלְגֹאל אּוַכל א ִּכי, ִאָּׁשה ְל ֵאין ִּכי, ַאָּתה ְל ְּגַאל, ַנֲחָלִתי
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 מיכן אלכסנדרי רבי אמר 'וגו העיר מזקני אנשים עשרה ויקח ):ט ’סי ז”פ( רבה רות ’עי 
 בבית זקנים ממנין שהן זה לבית מיכן פנחס ר"א רשות הגדול לו שיתן עד שבלי לקטן רשות שאין

 דבר סוף לא פזי בן יודן ר"א בעשרה חתנים לברכת מיכן יוסי 'בר אלעזר ר"א שלהן המשתאות
  .בעשרה שתהיה עד לאלמנה אלמן אפילו אלא להלבתו בחור

139
 בני כולם נעמי ואבי מוניאל ופלוני ושלמון אלימלך שמעון 'ר אמר :ג בהר תנחומא 'עי 
 מארץ שיצאו מפני נענשו מה ומפני היו הדור פרנסי וכליון ומחלון ואלימלך עמינדב בן נחשון
 שיצאת חזיתם נעמי הזאת ומה 'וגו עליהם העיר כל ותהום )שם( שנאמר לארץ לחוצה ישראל

 שם( 'שנא דההש נעמי שמכרה בשעה אימתי בועז זה הקרוב גואלו ובא לה עלתה מה ל"לח י"מא
  .בועז זה אליו הקרוב גואלו ובא 'וגו לאחינו אשר השדה חלקת )ד

140
 תגאל אם לגאלה ממני גדול שאתה קנה לאמר אזנך אגלה אמרתי ואני :ג בהר תנחומא 'עי 

  .נעמי שמכרה מה בועז גאל שעה באותה לך קנה בועז אל הגואל ויאמר גאל
 לי הגידה אמר דין לבית יגאל לא ואם אמר ואללג גאל תגאל אם ):י ’סי ז”פ( רבה רות ’עי 141
 כיון לה אזקק שלא מ"ע ביתי לתוך כונסה הריני בנים לי ויש אשה לי יש תאמר שלא ואדעה
  :רות אזלת דהיא ודאי אמר כן הגואל ששמע
142

 רבי דאמר לההיא מסייעא והא כתיב קניתי קנית המת אשת ):יא 'סי ז"פ( רבה רות 'עי 
 ליטלה הולך ואני אותן שנטלו י"ע אלא מתו לא הראשונים אמר ת"מד היה אלם נחמן בר שמואל

 נתחדשה שכבר יודע היה ולא בבני סולתפ מערב איני זרעייתי מערבב אנא לית ליטלה לי חס
  :מואבית ולא מואבי עמונית ולא עמוני הלכה
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 é Äk é Äú Èl Ëà Àb ú Æà ä Èz Çà Èê Àì
ì Éà Àâ Äì ì Çëeà à Éì:  

 éúìçð úà úéçùà ïô- åîë éòøæ )æë÷ íéìäú (ìçðä ú ' øîàðù éòøæá íâô úúì íéðá)âë íéøáã (

úéðåîò àìå éðåîòá äòèå éáàåîå éðåîò àáé àì:  

    
)æ ( ì Åà Èø ÀNÄé Àa íé Äð Èô Àì úàÉæ Àå

 ä Èøeî Àz Çä ì ÇòÀå ä Èleà Àb Çä ì Çò
ø Èá Èc ì Èk íÅi Ç÷ Àì143 ó Çì ÈL 

eä Åò Åø Àì ï ÇúÈð Àå ÉåìÂòÇð Lé Äà144 
ì Åà Èø ÀNÄé Àa ä Èãeò Àz Çä úàÉæ Àå:  

, ְוגֹוֲאִלים, ְונֹוְתִנים ֶׁשנֹוְׂשִאים ִּבְזַמן ְּבִיְׂשָרֵאל נֹוֵהג ְלָפִנים ַהִּמְנָהג ָכֶזהְו
 ַיד ַנְרִּתיק ֶאת ִאיׁש ָׁשַלף, ָּדָבר ָּכל ּוְמַקְּיִמים, ֲחֵברֹו ִמן ֶאָחד ּוַמֲחִליִפים

 ֵמֲחֵברֹו ִלְקנֹות ָרֵאלִיְׂש ֵּבית ָנֲהגּו ְוָכ, ַלֲחֵברֹו ִקְנָין ּבֹו ּומֹוִׁשיט ְיִמינֹו
  .ֵעִדים ִלְפֵני

 äìàâä ìò-äøéëî åæ  . äøåîú -ïéôéìç åæ  . åìòð ùéà óìù- øãåñá ïéðå÷ åðàù åîë ïééð÷ åäæ 

ìòð íå÷îá ,æ åðéúåáøå"ðå÷ ìù åéìëá ïéðå÷ íéøîåà ùé éîì ïúð éî øáãá å÷ìçð ì ' ìàåâì ïúð æòåáå

àåâå äð÷î ìù åéìëá ïéðå÷ íéøîåà ùéåæòåáì ïúð ì .ä úàæåäãåòú ìàøùéá  -úåãòä èôùî :  

    
)ç ( æ Çò Éá Àì ì Åà Éb Çä ø Æîà ÉiÇå

ÉåìÂòÇð ó Éì ÀL ÄiÇå Àê Èì äÅð À÷145:  

 ַנְרִּתיק ֶאת ֹּבַעז ַוִּיְׁשף, ָל ּוְקֵנה ְלִקְנָין ָיְד ּתֹוִׁשיט ְלֹבַעז ַהֹּגֵאל ַוֹּיאֶמר
  .לֹו ַוִּיְקֶנה ְיִמינֹו ַיד

    
)è (ÉiÇå íé Äð Å÷ Àf Çì æ Çò Éa ø Æîà

 íÉåi Çä í Æz Çà íé Äã Åò í Èò Èä ì ÈëÀå
 ø ÆL Âà ì Èk ú Æà é Äúé Äð È÷ é Äk
 ø ÆL Âà ì Èk ú ÅàÀå Àê Æì Æîé Äì Áà Æì

é ÄîÃòÈð ãÇi Äî ï Éåì Àç Çîe ï Éåé Àì Äë Àì:  

 ִּכי ַהֶּזה ַהּיֹום ָעַלי ֵעִדים ַאֶּתם ֱהיּו ָהָעם ּוְלָכל ַלְּזֵקִנים ֹּבַעז ַוֹּיאֶמר
 ּוַמְחלֹון ְלִכְליֹון ֶּׁשָהָיה ַמה ָּכל ְוֶאת ֶלֱאִליֶמֶל ֶּׁשָהָיה ַמה ָּכל ֶאת ָקִניִתי

  .ָנֳעִמי ִמַּיד

  

)é ( äÈi Äá Âà Én Çä úeø ú Æà íÇâ Àå
 é Äì é Äúé Äð È÷ ï Éåì Àç Çî ú ÆL Åà
 ú Ån Çä í ÅL í Ä÷ Èä Àì ä ÈM Äà Àì
 í ÅL ú Åø Èk Äé à Éì Àå Éåú ÈìÂçÇð ì Çò

ÇM Äîe åé Èç Æà í Äò Åî ú Ån Çä ø Çò
í Éåi Çä í Æz Çà íé Äã Åò Éåî Éå÷ Àî:  

 ֵׁשם ָהִקים ְלַמַען ְלִאָּׁשה ִלי ָקִניִתי ַמְחלֹון ֵאֶׁשת ַהֹּמֲאִבָּיה רּות ֶאת ְוַגם
 ַסְנֶהְדִרין ּוִמַּׁשַער ֶאָחיו ֵמִעם ַהֵּמת ֵׁשם ִיָּכֵרת ְוא ַנֲחָלתֹו ַעל ַהֵּמת
  .ַהֶּזה ֹוםַהּי, ָעַלי ַאֶּתם ֵעִדים, ִּבְמקֹומֹו ֲאֶׁשר

 åúìçð ìò úîä íù íé÷äì- úàæ íéøîåà äàéöåîå úñðëîå äìçðá äàáå äàöåé åúùàù êåúî 
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 היו עברלש דישראל אפייא בגו בישראל קרא פתר חנינא רבי ):יב ’סי ז”פ( רבה רות ’יע 
 )ו"ק תהלים( שנאמר התמורה על ועכשיו ואנוהו אלי זה )ו"ט שמות( שנאמר הגאולה על מקלסין
   עשב שאוכל בשעה כשור ומשונה ומשוקץ מנוול לך אין עשב אוכל שור בתבנית כבודם את וימירו
 וחזר נעלו איש שלף שנאמר ובסנדל במנעל קונין היו בראשונה ):יב ’סי ז”פ( רבה רות ’יע 144
 קרוביו היו לגוי שדהו מוכר שהוא מי כל אבין בר יוסי ר"א קצצה דין ומהו בקצצה קונין להיות
 נקצץ ומריןוא מלקטין והתינוקות התינוקות בפני ומשברין ואגוזים קליות מלאות חביות מביאין

 שלף לובסנד במנעל קונין להיות חזרו 'וכו לאחוזתו פלוני חזר אומרים היו החזירה מאחוזתו פלוני
 מכירה זו גאולה :א"ע מז מ"ב 'עי .ובחזקה ובשטר בכסף קונים להיות חזרו לרעהו ונתן נעלו איש
 דבר כל לקיים אותו ימיר ולא יחליפנו לא אומר הוא וכן חליפין זו תמורה יגאל לא אומר הוא וכן

 קונין תנא בועזל נתן גואל אומר יהודה רבי לגואל נתן בועז למי נתן מי לרעהו ונתן נעלו איש שלף
  .פרוטה שוה בו שאין פי על אף בכלי

145
 חד ולוי רב מי של נעלו נעלו וישלוף לך קנה לבועז הגואל ויאמר ):יג ’סי ז”פ( רבה רות ’עי 

 הלוקח שדרך בועז של נעלו ד"כמ הדברים נראין גואל של נעלו אמר וחרינא בעז של נעלו אמר
  .ערבון נותן להיות
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äéìò øëæð åîù ïåìçî úùà äúéä:  

    
)àé ( í Èò Èä ì Èk eø Àîà ÉiÇå

ø Çò ÇM Ça ø ÆL Âà146 íé Äð Å÷ Àf Çä Àå 
 ï Åz Äé íé Äã Åòä’ ä ÈM Äà Èä ú Æà 

 ì Åç Èø Àk Èê Æúé Åa ì Æà ä Èà Èa Çä
Èà Åì Àëeä147 eð Èa ø ÆL Âà 

 ì Åà Èø ÀNÄé úé Åa ú Æà í Æäé Åz ÀL
 ä Èú Èø Àô Æà Àa ì Äé Çç ä ÅNÂòÇå

Æç Èì úé Åá Àa í ÅL à Èø À÷eí:  

' ה ִיֵּתן, ֲאַנְחנּו ֵעִדים, ְוַהְּזֵקִנים ַהַּסְנֶהְדִרין ְּבַׁשַער ֲאֶׁשר ָהָעם ָּכל ַוֹּיאְמרּו
 ֵּבית ֶאת ְׁשֵּתיֶהם ָּבנּו ֲאֶׁשר ָאהּוְכֵל ְּכָרֵחל ֵּביֶת ֶאל ַהָּבָאה ָהִאָּׁשה ֶאת

 קֹוֵרא ּוְתִהי ְּבֶאְפָרָתה ַחִיל ַוֲעֵׂשה ְׁשָבִטים ָעָׂשר ִּבְׁשֵנים ָאִבינּו ִיְׂשָרֵאל
  .ָלֶחם ְּבֵבית ֵׁשם

 äàìëå ìçøë- ìù äø÷éò äúéäù ìçø ìò íä íéãåî äàì éðáîå äãåäé èáùî åéäù éô ìò óà 

äàìì ìçø åîéã÷äå úéá .àø÷å íù -êîù ìãâé øîåìë :  

    
)áé ( úé Åá Àk Èê Àúé Åá é Ääé Äå

õ Æø Æt148 ø Èî Èú ä Èã ÀìÈé ø ÆL Âà 
 ø ÆL Âà ò ÇøÆf Çä ï Äî ä Èãeäé Äì

 ï Åz Äéä’ ä ÈøÂòÇp Çä ï Äî Èê Àì 
úà Éf Çä:  

 ֲאֶׁשר ַהֶּזַרע ִמן ִליהּוָדה ָתָמר ָיְלָדה ֲאֶׁשר ֶּפֶרץ ְּכֵבית ַמְצִליַח ֵביְת ִויִהי
  .ַהֹּזאת ַהַּנֲעָרה ִמן ְל' ה ִיֵּתן

úéáë õøô -åðîî úàöéù :  

    
)âé ( úeø ú Æà æ Çò Éa ç Çw ÄiÇå

ä ÈM Äà Àì Éåì é Ää ÀzÇå149 à ÉáÈiÇå 
 ï Åz ÄiÇå Èäé Æì Åàä’ï Éåé Èø Åä d Èì 150 

ï Åa ã Æì ÅzÇå:  

 ַוֵּתֶלד יֹוןֵהָר ָלּה' ה ַוִּיֵּתן ֵאֶליָה ַוָּיֹבא ְלִאָּׁשה לֹו ַוְּתִהי רּות ֶאת ֹּבַעז ַוִּיַּקח
  .ֵּבן

  

    
)ãé ( ì Æà íé ÄLÈp Çä äÈð Àø Çîà ÉzÇå

 Àêeø Èá é ÄîÃòÈðä’ à Éì ø ÆL Âà 
íÉåi Çä ì Åà Éb Àê Èì úé Äa ÀL Ää151 

ì Åà Èø ÀNÄé Àa Éåî ÀL à Åø Èw Äé Àå:  

 ֹּגֵאל ָל ִהְׁשִּבית א ֲאֶׁשר' ה ֵׁשם ָּברּו ָנֳעִמי ֶאל ַהָּנִׁשים ַוֹּתאַמְרָנה
  .ִיְׂשָרֵאל ִמַּצִּדיֵקי ְׁשמֹו ְוִיָּקֵרא, הַהֶּז ַהּיֹום
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  .117 הערה לעיל 'עי 
147

 רחל את עושה הוא לפיכך בית של עקרת היתה רחל יצחק רבי אמר :רות זוטא מדרש 'עי 
  .עיקר

148
 יהיו לך ליתן עתיד ה"שהקב בנים כל אמרו פרץ כבית ביתך ויהי ):טו ’סי ז”פ( רבה רות ’עי 

   הזו הצדקת מן
 לקיש בן שמעון רבי אמר לאשה לו ותהי רות את בועז יקחו ):טו ’סי ז”פ( רבה רות ’עי 149
  .מוטרין עיקר הוא ברוך הקדוש לה וגלף לה היה לא מוטרין עיקר

150
 לה 'ה ויתן .מת עליה שבא הלילה אותו אמרו .רות את בועז ויקח :רות זוטא מדרש 'עי 

  .אחד ויום ושבעים מאתים בגימטריא ן'ו'י'ר'ה למנין יולדת הנשים כל .הריון
151

 בישראל ושליט רודה בזרעך יהא כך ברקיע רודה הזה היום מה ):טז 'סי ז"פ( רבה רות 'עי 
  .םלעול
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)åè (L ÆôÆð áé ÄL Åî Àì Àê Èì äÈé Èä Àå 
Àê Åú Èáé ÅN ú Æà ì Åk Àì Çë Àìe é Äk 

 Àê Æú Çá Åä Âà ø ÆL Âà Àê Åú Èl Çë
 ä Èá Éåè àé Ää ø ÆL Âà ez Çã Èì Àé

íé Äð Èa ä Èò Àá ÄM Äî Àê Èì152:  

 ֲאֶׁשר ַכָּלֵת ִּכי ַּבַּתֲענּוִגים יָבֵתֵׂש ֶאת ּוְלַכְלֵּכל ֶנֶפׁש ְלֵמִׁשיב ָל ְוִיְהֶיה
 ִמָּבִנים ַאְלְמנּוֵת ְּבֵעת ָל טֹוָבה ָהְיָתה ִהיא ֲאֶׁשר, ְיָלַדּתּו אֹוָת ָאֲהָבה
  .ַרִּבים

  

    
)æè ( ã ÆìÆi Çä ú Æà é ÄîÃòÈð ç Çw ÄzÇå

 Éåì é Ää ÀzÇå d È÷é Åç Àá eä Åú ÄL ÀzÇå
úÆð Æî Éà Àì:  

  .ְלֹאֶמֶנת לֹו ַוְּתִהי ְבֵחיָקּה ַוְּתִׁשֵתהּו ַהֶּיֶלד ֶאת ָנֳעִמי ַוִּתַּקח

  

    
)æé ( úÉåð Åë ÀM Çä Éåì äÈðà Æø À÷ ÄzÇå

 ï Åa ã ÇlËé ø Éîà Åì í ÅL
é ÄîÃòÈð Àì153 Éåî ÀL äÈðà Æø À÷ ÄzÇå 

 é Äá Âà é ÇLÄé é Äá Âà àeä ã Åá Éåò
ãÄå Èã:  

 ְׁשמֹו קֹוְראֹות ְוָהיּו ִמיְלָנֳע ֵּבן יַֻּלד ֵלאֹמר ֵׁשם ַהְּׁשֵכנֹות לֹו ַוִּתְקֶראָנה
  .ָדִוד ֲאִבי ִיַׁשי ֲאִבי הּוא עֹוֵבד

  

    
)çé ( úÉåã Àì Éåz ä Æl ÅàÀå

õ Æø Èt154 ú Æà ãé Äì Éåä õ Æø Æt 
ï Éåø Àö Æç:  

  .ֶחְצרֹון ֶאת הֹוִליד ֶּפֶרץ ָּפֶרץ ּתֹוְלדֹות ְוֵאֶּלה

äìàå õøô úåãìåú  -çéå øæç äéáàåîä úåø ìù äîù ìò ãåã úà ñçééù éôì äãåäé íù ìò åñ .

úåø úìâî úìñç:  

    
)èé ( í Èø ú Æà ãé Äì Éåä ï Éåø Àö ÆçÀå

á ÈãÈðé Än Çò ú Æà ãé Äì Éåä í ÈøÀå:  

  .ַעִּמיָנָדב ֶאת הֹוִליד ְוָרם ָרם ֶאת הֹוִליד ְוֶחְצרֹון

  

    
)ë ( ú Æà ãé Äì Éåä á ÈãÈðé Än Çò Àå

 ú Æà ãé Äì Éåä ï ÉåL ÀçÇð Àå ï ÉåL ÀçÇð
ä Èî Àì ÇN:  

, ְיהּוָדה ְלֵבית ָאִביו ֵּבית ְּגדֹול ְוַנְחׁשֹון, ַנְחׁשֹון ֶאת דהֹוִלי ְוַעִּמיָנָדב
 ּוְנטֹוָפה ֶלֶחם ִמֵּבית ַׂשְלָמא הּוא ַהַּצִּדיק ַׂשְלָמא ֶאת הֹוִליד ְוַנְחׁשֹון
 ְוָהיּו, ַהְּדָרִכים ַעל ָהָרָׁשע ָיָרְבָעם הֹוִׁשיב ֲאֶׁשר ִמְשָׁמרֹות ָּבָניו ֶׁשִּבְּטלּו
  .ְּכָנָטף ָנִאים ְוַהָבִּנים בָהָא ַמֲעֵׂשי

  

    
)àë ( ú Æà ãé Äì Éåä ï Éåî Àì ÇNÀåִנְּצלּו ִּבְזכּותֹו ֲאֶׁשר, ַהַּצִּדיק ֹּבַעז הּוא, ַהּׁשֹוֵפט ִאְבָצן ֶאת הֹוִליד ְוַׂשְלמֹון 
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 'וגו פרץ תולדות אלה תרין מן בר חסרין בתורה שנאמרו תולדות כל :ו 'סי ב"פי ר"ב 'יע 
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 ú Æà ãé Äì Éåä æ Çò Éáe æ Çò Éa
ã Åá Éåò:  

 ֵמֶאֶרץ ָהָרָעב ָסר ְּתִפָּלתֹו ּוִבְׁשִביל, ׂשֹוְנֵאיֶהם ִמַּיד ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ַעם
  .ָׁשֵלם ְּבֵלב ָהעֹוָלם ְלִרּבֹון ָעַבד ֲאֶׁשר עֹוֵבד ֶאת הֹוִליד ּוֹבַעז, ִיְׂשָרֵאל

  

    
)áë ( é ÈL Äé ú Æà ãé Äì Éåä ã Åá Éò Àå

ã Äå Èc ú Æà ãé Äì Éåä é ÇL Äé Àå: 

 ִסיָּבה ּבֹו אִנְמָצ ֶׁשא ִּבְׁשִביל ָנָחׁש ַהִּנְקָרא ִיַׁשי ֶאת הֹוִליד ְועֹוֵבד
 ָיִמים ַוְיִחי ִמֶּמּנּו ַנְפׁשֹו ֶאת ָלַקַחת ַהָּמֶות ַמְלַא ְּבַיד ְלִהָּמֵסר ְוִחָּסרֹון

 ֶלֱאֹכל ָאָדם ֵאֶׁשת ְלַחָּוה ַהָּנָחׁש ֶׁשָּנַתן ָהֵעָצה' ה ִלְפֵני ֶׁשִּנְזַּכר ַעד ַרִּבים
 ָהֵעָצה ּוִמְּפֵני, ְלַרע טֹוב ֵּבין ָלַדַעת ֲחָכִמים ֵּפרֹוָתיו אֹוְכֵלי ֲאֶׁשר ָהֵעץ ִמן

, ַהַּצִּדיק ִיַׁשי ֵמת ַהִהיא ּוַבִּסָּבה, ָהָאֶרץ ּתֹוָׁשֵבי ָּכל ִמיָתה ִנְתַחְּיבּו ַהִהיא
  .ִיְׂשָרֵאל ֶמֶל ָּדִוד ֶאת הֹוִליד ֲאֶׁשר ִיַׁשי הּוא

  

 


