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Rut 1-2 

 רות פרק א
ה ָלגּו֙ר בִּ  ֶחם ְיהּוָדִ֗ ית ֶלֹ֣ ֵבֵּ֧ יש מִּ ֶלְך אִִּ֜ ֶרץ ַוֵיֵּ֨ ב ָבָאָ֑ י ָרָעָ֖ ִ֥ ים ַוְיהִּ ְפטִִּ֔ ט ַהשֹּׁ יֵמ֙י ְשפֹֹּׁ֣ י בִּ יו:)א( ַוְיהִִּ֗ ֹו ּוְשֵנִ֥י ָבָנָֽ ְשתָ֖ ּוא ְואִּ ב הִ֥ י מֹוָאִ֔  ְשֵדֹ֣

ֹו  ְשתֵּ֨ ֶלְך ְוֵש֩ם אִּ יֶמֶ֡ לִּ יש אֱֽ ֹ֣ ם ָהאִּ ב )ב( ְוֵשֹ֣ אּו ְשֵדי־מֹוָאָ֖ ה ַוָיבִֹּׁ֥ ֶחם ְיהּוָדָ֑ ית ֶלָ֖ ֵבִ֥ ים מִּ ְליֹו֙ן ֶאְפָרתִִּ֔ י־ָבָנֹ֣יו׀ ַמְח֤לֹון ְוכִּ ם ְשֵנָֽ י ְוֵשִ֥ ָנֳעמִִּ֜

ם: ְהיּו־ָשָֽ ָֽ  ַויִּ
יָה: יא ּוְשֵנִ֥י ָבֶנָֽ ָ֖ ר הִּ ָשֵאִ֥ י ַותִּ ָ֑ יש ָנֳעמִּ ֹ֣ ֶלְך אִּ יֶמָ֖  )ג( ַוָיִָ֥מת ֱאלִּ

י֙ם  ם ָנשִּ ּו ָלֶהִ֗ ְשאֹ֣ ים:)ד( ַויִּ ָֽ ֶשר ָשנִּ ם ְכֶעִ֥ ּות ַוֵיְִ֥שבּו ָשָ֖ ית רָ֑ ָ֖ ם ַהֵשנִּ ה ְוֵשִ֥ ַאַח֙ת ָעְרָפִ֔ ם ָהָֽ ֹות ֵש֤ יִ֔ ֲאבִּ  מָֹּֽׁ
ּה: יָשָֽ יָה ּוֵמאִּ ְשֵנִ֥י ְיָלֶדָ֖ ה מִּ ָשִ֔ אִּ ָשֵא֙ר ָהָֽ ֹון ַותִּ ְליָ֑ ֹון ְוכִּ ם ַמְחלֹ֣ ּותּו ַגם־ְשֵניֶהָ֖  )ה( ַוָימִ֥

יהָ  י֙א ְוַכֹּלֶתִ֔ ָקם הִּ ֶחם: )ו( ַוָת֤ ם ָלָֽ ת ָלֶהָ֖ ֹו ָלֵתִ֥ ָו֙ק ֶאת־ַעמִ֔ ד ְיקֹּׁ י־ָפַק֤ ָֽ ב כִּ ה מֹוָאִ֔ ְשֵדֹ֣ ְמָע֙ה בִּ י ָשָֽ ֤ ב כִּ י מֹוָאָ֑ ְשֵדֹ֣ ָשב מִּ  ַוָתָ֖
ּוב ֶאל־ֶאִ֥  ֶרְך ָלשָ֖ ְכָנה ַבֶדִ֔ ּה ַוֵתַלֹ֣ ָמָ֑ יָה עִּ י ַכֹּלֶתָ֖ ָמה ּוְשֵתִ֥ ר ָהְיָתה־ָשִ֔ ן־ַהָמקֹו֙ם ֲאֶשֹ֣ א מִּ ה:ֶרץ יְ )ז( ַוֵתֵצִ֗  הּוָדָֽ

ָמֶכ֙ם ֶחִ֔  ָו֤ק עִּ ּה יעשה ַיַֹ֣עש ְיקֹּׁ ָמָ֑ ית אִּ ה ְלֵבֹ֣ ָשָ֖ ְבָנה אִּ ְכָנה שִֹּׁ֔ יָה ֵלֹ֣ י ַכֹּלֶתִ֔ ְשֵתֹ֣ ֙י לִּ אֶמר ָנֳעמִּ ים )ח( ַותֹּׁ֤ ָ֖ ם־ַהֵמתִּ ם עִּ יֶתֶ֛ ר ֲעשִּ ֶסד ַכֲאֶשֵּ֧

י: ָֽ ָמדִּ  ְועִּ

ית √ ה ֵבֹ֣ ָשָ֖ ה אִּ אןָ ְמנּוָחִ֔ ם ּוְמֶצֹ֣ ָו֙ק ָלֶכִ֔ ן ְיקֹּׁ ֵת֤ יָנה: )ט( יִּ ְבֶכָֽ ן ַותִּ אָנה קֹוָלָ֖ ֶשִ֥ ן ַותִּ ק ָלֶהִ֔ ַשֹ֣ ּה ַותִּ יָשָ֑  אִּ

ְך: ּוב ְלַעֵמָֽ ְך ָנשָ֖ ָתִ֥ י־אִּ ּה כִּ ְרָנה־ָלָ֑  )י( ַותֹּׁאַמָ֖
ּו ָלֶכָ֖ם ַלֲאנָ  י ְוָהיִ֥ ֵמַעִ֔ י֙ם ְבָֽ י ָבנִּ ֤ ֹוד־לִּ עָֽ י ַהָֽ ָ֑ מִּ ְכָנה עִּ ָמה ֵתַלָ֖ י ָלִ֥ ַתִ֔ ְבָנה ְבנֹּׁ ֙י שֹֹּׁ֣ אֶמר ָנֳעמִּ ים:)יא( ַותֹּׁ֤ ָֽ  שִּ

י הַ  יתִּ ֤ ה ַגֹ֣ם ָהיִּ ְקָוִ֔ י תִּ ֹ֣ ֙י ֶיש־לִּ ְרתִּ י ָאַמ֙ ֤ יש כִּ ָ֑ ֹות ְלאִּ ְהיֹ֣ י מִּ ְנתִּ י ָזַקָ֖ ִ֥ ְכןָ כִּ ַת֙י ֵלִ֔ ְבָנה ְבנֹּׁ ים:)יב( שֹּׁ֤ ָֽ י ָבנִּ ְדתִּ יש ְוַגָ֖ם ָיַלִ֥ ְיָל֙ה ְלאִִּ֔  ַלֵּ֨
ָעֵגִ֔  √ לּו ֲהָלֵה֙ן ֵתָֽ ְגָדִ֔ ר יִּ ד ֲאֶשֹ֣ ְרָנה ַעַ֚ ן׀ ְתַשֵבִ֗ י ַיד־)יג( ֲהָלֵהֹ֣ ָ֖ ה בִּ י־ָיְצָאִ֥ ָֽ ם כִּ ֶכִ֔ ֙ד מִּ י ְמאֹּׁ ֤ י־ַמר־לִּ ָֽ י כִּ ַתִ֗ ל ְבנֹּׁ יש ַאֹ֣ ָ֑ ֹות ְלאִּ י ֱהיֹ֣ ָ֖ ְלתִּ ָנה ְלבִּ

ָוָֽק:  ְיקֹּׁ
ּה: ְבָקה ָבָֽ ּות ָדִ֥ ּה ְורָ֖ ק ָעְרָפ֙ה ַלֲחמֹוָתִ֔ ַש֤ ֹוד ַותִּ יָנה עָ֑ ְבֶכָ֖ ן ַותִּ ָנה קֹוָלִ֔ ֶשֹ֣  )יד( ַותִּ

ָבה  ֵנ֙ה ָשֹ֣ אֶמר הִּ ִֹּׁ֗ ְך:)טו( ַות ְמֵתָֽ י ְיבִּ י ַאֲחֵרִ֥ ּובִּ יָה שָ֖ ּה ְוֶאל־ֱאֹלֶהָ֑ ְך ֶאל־ַעָמָ֖ ְמֵתִ֔  ְיבִּ
ר √ ְך ּוַבֲאֶש֤ י ֵאֵלִ֗ ר ֵתְלכִִּ֜ י ֶאל־ֲאֶשֵּ֨ ְך כִִּּ֠ יִּ ּוב ֵמַאֲחָרָ֑ ְך ָלשֹ֣ י ְלָעְזֵבָ֖ ִ֔ י־בִּ ְפְגעִּ אֶמר רּו֙ת ַאל־תִּ ֹּׁ֤ י ֵואֹל )טז( ַות ְך ַעמִִּ֔ ין ַעֵמֹ֣ ֙י ָאלִִּ֔ ינִּ ְך קָתלִֵּּ֨ יִּ

 י:קֱאֹל

יד  √ ָ֖ ֶות ַיְפרִּ י ַהָמִ֔ ֹ֣ יף כִּ סִִּ֔ ה יֹּׁ ֙י ְוכֹֹּׁ֣ ָוִ֥ק לִּ ה ְיקֹּׁ ֩ה ַיֲעֶשֵּ֨ ר כֹּׁ ם ֶאָקֵבָ֑ ּות ְוָשָ֖ ֙י ָאמִ֔ ר ָת֙מּותִּ ְֵֽך:)יז( ַבֲאֶש֤ י ּוֵביֵנָֽ ִ֥  ֵבינִּ

יָה: ר ֵאֶלָֽ ל ְלַדֵבִ֥ ּה ַוֶתְחַדָ֖ ָתָ֑ ֶכת אִּ יא ָלֶלֹ֣ ָ֖ ֶצת הִּ ְתַאֶמִ֥ י־מִּ ָֽ ֶרא כִּ  )יח( ַוֵתִ֔
ְר )יט( ַוֵתַלֹ֣  ן ַותֹּׁאַמָ֖ י֙ר ֲעֵליֶהִ֔ ם ָכל־ָהעִּ ֶחם ַוֵתהֹּׁ֤ ית ֶלִ֔ ָנ֙ה ֵבֹ֣ ָא֙ י ְכבֹּׁ ֶחם ַוְיהִִּ֗ ית ָלָ֑ ָנה ֵבֹ֣ ָאָ֖ ם ַעד־בֹּׁ י:ְכָנה ְשֵתיֶהִ֔ ָֽ את ָנֳעמִּ ִֹּׁ֥  ָנה ֲהז

ר שַ  √ י־ֵהַמִ֥ א כִּ ֙י ָמָרִ֔ אןָ לִּ י ְקֶר֤ ָ֑ י ָנֳעמִּ ָ֖ אָנה לִּ ְקֶרִ֥ ן ַאל־תִּ אֶמר ֲאֵליֶהִ֔ ֹֹּׁ֣ י ק)כ( ַות ָ֖ ד:י לִּ  ְמאָֹּֽׁ

י ְושַ  √ ִ֔ ָנה בִּ ָו֙ק ָעֹ֣ יקֹּׁ י ַוָֽ ֙י ָנֳעמִִּ֔ אָנה לִּ ְקֶר֤ ָמה תִּ ָוָ֑ק ָלֹ֣ י ְיקֹּׁ נִּ יַבֹ֣ ם ֱהשִּ י ְוֵריָקָ֖ ְכתִּ ה ָהַלִ֔ ֙י ְמֵלָאֹ֣ י:ק)כא( ֲאנִּ ָֽ ע לִּ ַרָֽ  י ֵהִ֥

ב ְוֵהִ֗  י מֹוָאָ֑ ְשֵדֹ֣ ָבה מִּ ּה ַהָשָ֖ ָמִ֔ ָי֤ה ַכָלָתּ֙ה עִּ ּות ַהמֹוֲאבִּ י ְורֵּ֨ ָשב ָנֳעמִִּ֗ ים:)כב( ַוָתֹ֣ ָֽ רִּ יר ְשעֹּׁ ִ֥ ת ְקצִּ ַלָ֖ ְתחִּ ֶחם בִּ ית ֶלִ֔ אּו ֵבֹ֣  ָמה ָבַ֚
 רות פרק ב

ַעז: ֹו בָֹּֽׁ ֶלְך ּוְשמָ֖ יֶמָ֑ ַחת ֱאלִּ ְשַפָ֖ מִּ ל מִּ יִּ ֹור ַחִ֔ בֹ֣ יש גִּ ּה אִַּ֚ יָשִ֗ ע ְלאִּ י מידע מֹוַדֹ֣ ְלָנֳעמִִּ֞  )א( ּוָֽ
ְלָכה־ָנ֤א ַהשָ  י ֵאָֽ ל־ָנֳעמִִּ֗ ה ֶאָֽ ָיִ֜ ּות ַהמֹוֲאבִּ י )ב( ַותֹּׁאֶמ֩ר רֵּ֨ ִ֥ ּה ְלכִּ אֶמר ָלָ֖ ִֹּׁ֥ ן ְבֵעיָנָ֑יו ַות ר ֶאְמָצא־ֵחָ֖ ר ֲאֶשִ֥ ים ַאַחַ֕ ֳבלִִּ֔ ה ַבשִּ ֶד֙ה ַוֲאַלֳקָטֹ֣

י: ָֽ תִּ  בִּ
ַעז ֲאֶשָ֖  ת ַהָשֶד֙ה ְלבִֹּׁ֔ ָה ֶחְלַק֤ ְקֶרִ֔ ֶקר מִּ ֹ֣ ים ַויִּ ָ֑ ְצרִּ י ַהקֹּׁ ה ַאֲחֵרָ֖ ט ַבָשֶדִ֔ ֶלְך ַוָתבֹו֙א ַוְתַלֵקֹ֣ ַחת אֱ )ג( ַוֵת֤ ְשַפִ֥ מִּ ֶלְך:ר מִּ יֶמָֽ  לִּ

ָוָֽק:  √ ֹו ְיָבֶרְכךִ֥ ְיקֹּׁ אְמרּו לָ֖ ִֹּׁ֥ ָמֶכָ֑ם ַוי ָוֹ֣ק עִּ ים ְיקֹּׁ ָ֖ אֶמר ַלקֹוְצרִּ ִֹּׁ֥ ֶחם ַוי ית ֶלִ֔ ֵבֹ֣ א מִּ ַעז ָבַ֚ ֵנה־בִֹּׁ֗  )ד( ְוהִּ

את: ָֹּֽׁ ה ַהז י ַהַנֲעָרִ֥ ָ֖ ים ְלמִּ ָ֑ ֹוְצרִּ ב ַעל־ַהקָֽ ָצָ֖ ֹו ַהנִּ ַע֙ז ְלַנֲערִ֔ אֶמר בֵֹּּׁ֨ ֹּׁ֤  )ה( ַוי
ַען  ב:)ו( ַוַיִ֗ ה מֹוָאָֽ ְשֵדִ֥ י מִּ ָ֖ ם־ָנֳעמִּ ָֽ ָבה עִּ יא ַהָשִ֥ ָי֙ה הִִּ֔ ֹוֲאבִּ ה מָֽ ר ַנֲעָר֤ ֹּׁאַמָ֑ ים ַוי ָ֖ ב ַעל־ַהקֹוְצרִּ ָצִ֥  ַהַנֶַ֛ער ַהנִּ

ֶק֙ר וְ  ז ַהבֵֹּּׁ֨ ֹוד ֵמָא֤ ַתֲעמִ֗ ֹוא ַוָֽ ים ַוָתבֹ֣ ָ֑ י ַהקֹוְצרִּ ים ַאֲחֵרָ֖ ִ֔ ֳעָמרִּ י ָבָֽ ֹ֣ אֶמר ֲאַלֳקָטה־ָנ֙א ְוָאַסְפתִּ ת ַעד־ַעִ֔ )ז( ַותִֹּׁ֗ יִּ ּה ַהַבָ֖ ְבָתִ֥ ָתה ֶזֶ֛ה שִּ

ט:  ְמָעָֽ
 ָ֖ א ַתֲעבּורִּ ִֹּׁ֥ ר ְוַגֶ֛ם ל ה ַאֵחִ֔ ֙ט ְבָשֶדֹ֣ ְלקֹּׁ ֙י לִּ י ַאל־ֵתְלכִּ תִִּ֗ ַעְת בִּ ֹוא ָשַמֹ֣ ּות ֲהלֵּ֧ ַעז ֶאל־רִ֜ ֹּׁאֶמ֩ר בֵֹּּׁ֨ י:)ח( ַוי ָתָֽ ם־ַנֲערֹּׁ ין עִּ ָ֖ ְדָבקִּ ה תִּ ה ְוכִֹּׁ֥ ֶזָ֑  י מִּ

ְקצֹּׁרּון֙  ה ֲאֶשר־יִּ ְך ַבָשֶד֤ יִּ ים ְושָ )ט( ֵעיַנִ֜ ת ְוָהַלְכְת֙ ֶאל־ַהֵכלִִּ֔ ְך ְוָצמִִּ֗ י ָנְגֵעָ֑ ֹ֣ ְלתִּ ים ְלבִּ ָ֖ י ֶאת־ַהְנָערִּ יתִּ ֶ֛ ּוִּ ֹוא צִּ ן ֲהלִ֥ ְכְת ַאֲחֵריֶהִ֔ ית  ְוָהַלֹ֣ תִַּ֕

ים: ָֽ ּון ַהְנָערִּ ְשֲאבָ֖ ר יִּ  ֵמֲאֶשִ֥
יו ַמדּוַע֩ ָמָצֵּ֨  אֶמר ֵאָלִ֗ ֹֹּׁ֣ ְרָצה ַות חּו ָאָ֑ ְשַתָ֖ יָה ַותִּ ֙ל ַעל־ָפֶנִ֔ פֹּׁ ה:)י( ַותִּ ָיָֽ י ָנְכרִּ ָ֖ כִּ י ְוָאנֹּׁ נִּ יֵרִ֔ י֙ך ְלַהכִּ ן ְבֵעיֶנ֙ י ֵח֤  אתִּ

ְך וַ  יֵשָ֑ ֹות אִּ י מֹ֣ ְך ַאֲחֵרָ֖ י֙ת ֶאת־ֲחמֹוֵתִ֔ ל ֲאֶשר־ָעשִּ י כֹּׁ֤ ד לִִּ֗ ד ֻהַגִ֜ ּה ֻהֵגֵּ֨ אֶמר ָלִ֔ ֹֹּׁ֣ ַע֙ז ַוי ְך )יא( ַוַיַ֤ען בֵֹּּׁ֨ ֹוַלְדֵתִ֔ ֶר֙ץ מָֽ ְך ְוֶא֙ ֵמִ֗ יְך ְואִּ ֹ֣ י ָאבִּ ִ֞ ַעְזבִּ ַתָֽ

לְ  ֹום:ַוֵתֹ֣ ְלשָֽ ֹול שִּ ַעְת ְתמִ֥ ֹּׁא־ָיַדָ֖ ר ל ם ֲאֶשִ֥ י ֶאל־ַעַ֕  כִִּ֔
ָו֙ק ֱאֹל √ ם ְיקֹּׁ ֤ ה ֵמעִּ ְך ְשֵלָמִ֗ י ַמְשֻכְרֵתִ֜ ְך ּוְתהִֵּּ֨ ָוָ֖ק ָפֳעֵלָ֑ ם ְיקֹּׁ יו:ק)יב( ְיַשֵלִ֥ ַחת־ ְכָנָפָֽ ֹות ַתָֽ את ַלֲחסִ֥ ל ֲאֶשר־ָבָ֖ ְשָרֵאִ֔  י יִּ

ן ְבֵעיֶנ֤יך  תֹּׁאֶמר ֶאְמָצא־ֵחֵּ֨ יך:)יג( ַוִּ֠ ֶתָֽ ְפחֹּׁ ת שִּ ה ְכַאַחָ֖ ְהֶיִ֔ א ֶאָֽ ֹֹּׁ֣ ֙י ל כִּ ך ְוָאנֹּׁ ְפָחֶתָ֑ ב שִּ ְרָת ַעל־ֵלֹ֣ ַבָ֖ י דִּ ִ֥ י ְוכִּ נִּ ַחְמָתִ֔ ָֽ י נִּ ֹ֣ ֙י כִּ נִּ  ֲאדֹּׁ
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ֶמץ ַותֵ֙  ְך ַבחָֹּׁ֑ ֵתָ֖ ְלְת פִּ ֶחם ְוָטַבִ֥ ן־ַהֶלִ֔ ְלְת מִּ י ֲהֹל֙ם ְוָאַכֹ֣ ָֽ שִּ ֶכל גֹּׁ֤ ת ָהאִֹּׁ֗ ַעז ְלֵעֹ֣ ה בִֹּׁ֜ ֹּׁאֶמ֩ר ָלֵּ֨ י ֶש֙ב מִּ )יד( ַוי ּה ָקלִִּ֔ ְצָבט־ָלֹ֣ ים ַויִּ ִ֔ ֹוְצרִּ ד ַהקָֽ ַצֹ֣

ר: ַתָֽ ע ַותֹּׁ ְשַבָ֖ אַכל ַותִּ  ַותִֹּׁ֥
ּוָה: ימָֽ א ַתְכלִּ ִֹּׁ֥ ט ְול ים ְתַלֵקָ֖ ֶ֛ ֳעָמרִּ ין ָהָֽ ר ַגֹ֣ם ֵבֵּ֧ יו ֵלאמִֹּׁ֗ ַעז ֶאת־ְנָעָרִ֜ ט ַוְיַצ֩ו בֵֹּּׁ֨ ָקם ְלַלֵקָ֑  )טו( ַוָתָ֖

י ָ֑ ן־ַהְצָבתִּ לּו ָלָּ֖ה מִּ ל־ָתשִֹּׁ֥ ּה:)טז( ְוַגֶ֛ם שֹּׁ ְגֲערּו־ָבָֽ א תִּ ִֹּׁ֥ ה ְול ְקָטָ֖ ם ְולִּ  ם ַוֲעַזְבֶתִ֥
ים: ָֽ רִּ ה ְשעֹּׁ י ְכֵאיָפִ֥ ָ֖ ָטה ַוְיהִּ ֵקִ֔ ת ֲאֶשר־לִּ ֙ט ֵאֹ֣ ֶרב ַוַתְחבֹּׁ ה ַעד־ָהָעָ֑ ט ַבָשֶדָ֖  )יז( ַוְתַלֵקִ֥

ָטה ַותֹוֵצ֙א  ֵקָ֑ ת ֲאֶשר־לִּ ּה ֵאֹ֣ ֶרא ֲחמֹוָתָ֖ יר ַוֵתִ֥ ֹוא ָהעִִּ֔ ָש֙א ַוָתבֹ֣ ּה:)יח( ַותִּ ָשְבָעָֽ ָרה מִּ ָ֖ ת ֲאֶשר־הֹותִּ ּה ֵאִ֥ ֶתן־ָלִ֔  ַותִּ
ּוְך ַוַתֵגֹ֣ד ַלֲחמ ְך ָברָ֑ יֵרָ֖ י ַמכִּ ִ֥ ית ְיהִּ ָנה ָעשִִּ֔ ְטְת ַהיֹו֙ם ְוָאֹ֣ ַק֤ ה לִּ ּה ֵאיפֵֹּּׁ֨ ּה ֲחמֹוָתִ֜ ֹו )יט( ַותֹּׁאֶמ֩ר ָלֵּ֨ מִ֔ ת ֲאֶשר־ ָעְשָת֙ה עִּ ּה ֵא֤ ֹוָתִ֗

 ֵּ֧ ר ָעשִּ י֙ש ֲאֶשֵּ֨ ם ָהאִּ אֶמר ֵש֤ ַעז:ַותִֹּׁ֗ ֹום בָֹּֽׁ ֹו ַהיָ֖ מֶ֛ י עִּ  יתִּ
ים וַ  √ ָ֑ ים ְוֶאת־ַהֵמתִּ ָ֖ ֹו ֶאת־ַהַחיִּ ֹּׁא־ָעַזֹ֣ב ַחְסדִ֔ ק ֲאֶש֙ר ל ָוִ֔ ּוְך הּו֙א ַליקֹּׁ ּה ָברִ֥ י ְלַכָלָתִ֗ אֶמר ָנֳעמִִּ֜ ֵֹּּׁ֨ נּ֙ו )כ( ַות ֹוב ָלֵּ֨ י ָקרִ֥ ּה ָנֳעמִִּ֗ אֶמר ָלֹ֣ תֵֹּּׁ֧

ּוא: נּו הָֽ ֲאֵלָ֖ גֹּׁ ָֽ יש מִּ  ָהאִִּ֔
ּות ַהמ אֶמר רֹ֣ יר ֲאשֶ )כא( ַותָֹּׁ֖ ָ֖ ת ָכל־ ַהָקצִּ ּו ֵאִ֥ לִ֔ ם־כִּ ד אִּ ין ַעֹ֣ ִ֔ ְדָבקִּ ֙י תִּ ים ֲאֶשר־לִּ ֤ ם־ַהְנָערִּ י עִּ ר ֵאַלִ֗ י־ָאַמֹ֣ ָיָ֑ה ַגֹ֣ם׀ כִּ י:ֹוֲאבִּ ָֽ  ר־לִּ

ְך בְ  ְפְגעּו־ָבָ֖ א יִּ ִֹּׁ֥ יו ְול ם־ַנֲֹ֣ערֹוָתִ֔ ֙י עִּ ְצאִּ י ֵתָֽ ֤ י כִּ תִִּ֗ ֹוב בִּ ּה טֹ֣ ּות ַכָלָתָ֑ י ֶאל־רֹ֣ ָ֖ אֶמר ָנֳעמִּ ר:)כב( ַותִֹּׁ֥ ה ַאֵחָֽ  ָשֶדִ֥
ֶשב ֶאת־ֲחמ ים ַוֵתָ֖ ָ֑ טִּ חִּ יר ַהָֽ ֹ֣ ים ּוְקצִּ ָ֖ רִּ יר־ַהְשעֹּׁ ָֽ ֹות ְקצִּ ט ַעד־ְכלִ֥ ַע֙ז ְלַלֵקִ֔ ֹות בֵֹּּׁ֨ ק ְבַנֲערִ֥ ְדַבִ֞ ּה:)כג( ַותִּ  ֹוָתָֽ

 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( רות פרק א סימן ט
   ..ים.קכז, כח( ויתן לך האל )ט( יתן ד' לכם ומצאן מנוחה. בדרך ברכת יצחק ליעקב דכתיב )בראשית

 אלשיך

ונבא אל הענין, והוא כי הנה חשבתי למשפט, כי דבר גדול דברה נעמי בדבריה אלה. והיא כי הנה גילו לנו ...

רבותינו ז"ל, כי פסוק יעש ה' וכו' על גרות ידבר, באומרם כי נכתב יעש חסר על שהגרים יסורין באין עליהם. וכן 

ה' לכם על מלכות דוד ידבר, באומרו שכיונה באומרה יתן ה' אל הטובות העתידות לשלמה  גילו לנו כי פסוק יתן

)רות רבה ב טז(, כאשר כתבנו לשונם בסמוך. ויהיה הענין כי הנה לשלשה הדרגות טובות התעתדו. אחת, מציאות 

ן אחר התגיירן עד גרות אך לא שיזכו להיות נפשותן מלבוש אל נפש צדקניות שבישראל. שנית, הגיע גדר צדקת

גדר היות לנפשותן מלבוש אל נפש צדקת גדולה מאד. שלישית, שגם יושתת מהן מלכות בית דוד כאשר היה 

 ברות:
והנה שלש הדרגות האלה פיה פתחה בחכמה לאומרן אחת לאחת. ובראשונה החילה באומרה לכנה שובנה וכו', 

לרמוז הגרות אמרה לבית אמה, ולא אמרה בית אביה, לומר לכנה ואם תרצו לשוב אל עמי שהוא הגרות שובנה. ו

כי אין גרות לזכרים, כי מואבי ולא מואבית )יבמות עו ב( אך בית אמה יצדק היות בצד מה. אך לא יהיה שלם, כי גם 

כי יהיה אשה בית אמה לא תוכלו להטיב כל כך בגרות צדק עם אמותיכן כי גויות הנה, אך זאת הברכה אשר אנכי 

כן, כי יעש ה' עמכם חסד כו' שהוא המדרגה השנית. והנה בברכת מדרגה זו אפשר תוכלו שתיכן על פי מברכת את

בחירתכן. ועל כן נאמר ותאמר נעמי לשתי כלותיה לכנה וכו' יעש וכו', לומר הנה דבר אחד אני אומרת לשתיכן דרך 

דרך כלל היא לשתיכן מאתי, והוא יעש ה'  והוא לכנה וכו' כמפורש. וגם ברכה זו -וזהו אומרו לשתי כלותיה  -כלל 

כו' והיא המדרגה השנית שאמרנו. והוא בהזכיר מאמרם ז"ל )רות רבה ב טו( כי אומרו כאשר עשיתם עם המתים 

שנתנו להם תכריכין משלהן. וזה יאמר לפי דרכנו יעש ה' עמכם חסד, ומה יהיה החסד, הלא הוא כאשר עשיתם 

ם מלבושים אל המתים, כן אתן תהיו מלבושים לצדקניות שיתלבשו נפשותן עם המתים, שהוא כי כאשר עשית

מנפשותיכן, שהוא ממש כאשר עשיתם עם המתים שלבשתן אותם, והיא ההקדמה הראשונה. וגם בכלל הברכה 

הוא שתהיה הלבשת נפשותיכן אל נפשי, וזהו אומרו ועמדי שיהיו נפשותן עמה מלבושים אליה. והיא ברכה גדולה 

ת הצדקות היתה, והיא ההקדמה השנית, ועל כן אמרה לשון זכר באומרה עמכם, כי המלבוש תוארו זכר. כי רב

ובאומרה כאשר עשיתם אמרה לשון זכר, על כי עשו דרך אנשים להטפל בתכריכין. והנה הכנה היתה כעת גם 

מוז כי גם ששתיהן היו לערפה להתגייר, אלא שחזרה בה אחרי כן, על כן יש ה"א במלת יעשה ואינה נקראת, לר

 ...עדיין מוכנות, לא נתקיים רק באחת מהן:
  תורה תמימה 

א"ר יוסי, אמרה להן, כל אותן הטובות והנחמות שעתיד הקדוש ברוך הוא לתת לשלמה יהיה  -)ט( יתן ה' לכם 

 מכןמב( ]שם[:
  

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( רות פרק א סימן יג
 '. בבעלה ובבנים. ה'כי יצאה בי יד ...)יג( 

  רש"י 
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אמר רבי לוי כל מקום שנאמר יד ה' מכת דבר היא ובנין אב לכולם )שמות ט( הנה יד ה'  -כי יצאה בי יד ה' ...)יג( 

 הויה:
  אבן עזרא 

 גזירת השם שיצא מלפניו או שהיתה נמסרת ויצאה בי עד שנראתה: -כי יצאה בי ...)יג( 
 בני אדם דבר הכתוב:מכה כי ביד היא בלשון  -' ה'יד 

  לעד שהתגיירו: -אל עמה ואל אלהיה 

  מלבי"ם 
כי יצאה בי יד ה', יד ה' המורה על המכה לא נמצא בלשון יציאה רק בלשון הויה, תהי ידך בי, היתה בי יד  ...)יג( 

יצאה בי,  ה', ולשון יציאה הבא פה מורה שכבר כלה בה כל מכותיו עד שא"א עוד שיכה אותה שנית, ועז"א במדרש

 בי ובבני ובבעלי, ר"ל שאחר שהכה את כלם לא נשאר עוד דבר שיכה שנית, אבל בכם היתה יד ה' ולא יצאה:
  תורה תמימה 

א"ר לוי, כל מקום שנאמר יד ה' מכת דבר הוא, ובנין אב שבכולם )פ' וארא( הנה יד ה' הויה במקנךנג(  -יד ה' (...)יג

 ]מ"ר[:
 

 רות פרק א סימן טזפסיקתא זוטרתא )לקח טוב( 
)טז( ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך. אמרה לה אל תחטאי בי, כמו )איוב ו, כ( למה שמתני למפגע לך: לעזבך 

לשוב מאחריך. אמר לה בין כך ובין כך דעתי להתגייר ולמה אעזבך לשוב מאחריך, מוטב לי על ידך ולא על יד 

גרים, אמרה לה אין אנו יוצאין חוץ לתחום שבת בשבת, ואין אחר, כיון ששמעה כך התחילה סודרת לפניה הלכות 

אנו הולכים לע"ז כי אם לאהל מועד וגלגל ושילה, לנוב ולגבעון ולבית העולמים, אמרה לה אל אשר תלכי אלך. 

אמרה לה נעמי אסור לנו ללין בבית שאין בו מזוזה, ואסור להתיחד עם איש חוץ מבעלה, אמרה לה ובאשר תליני 

עמך עמי(, אמרה תרי"ג מצות יש לנו כמנין עמך, ושלש אותיות של עמך, הרי תרי"ג מצות, אמרה לה רות אלין, 

 עמך עמי ואלהיך אלהי, יכלל כל התורה. 
  רש"י 

 אל תפצרי בי: -)טז( אל תפגע בי 
חזור בו מכאן אמרו רבותינו ז"ל גר שבא להתגייר מודיעים לו מקצת עונשים שאם בא ל -כי אל אשר תלכי אלך 

יחזור שמתוך דברים של רות אתה למד שאמרה לה נעמי אסור לנו לצאת חוץ לתחום בשבת א"ל באשר תלכי 

אלך, אסור לנו להתייחד נקבה עם זכר שאינה אישה אמרה לה באשר תליני אלין, עמנו מובדלים משאר עמים 

תות נמסרו לבית דין באשר תמותי י, ארבע מיקיך אלקבשש מאות ושלש עשרה מצות עמך עמי, אסור לנו ע"א אל

 אמות, שני קברים נמסרו לבית דין אחד לנסקלין ונשרפין ואחד לנהרגין ונחנקין אמרה לה ושם אקבר:
  מלבי"ם 

)טז( אל תפגעי בי, ]במדרש אמרה לה לא תחטא עלי לא תסבון פגעך מני, ר"ל כי פגיעה משמש על ג' דברים: 

ביריחו, תחנונים ופגעו לי בעפרון, ולדעת המדרש תחנונים ופגישה ענינם א' הריגה ויפגע בו וימת, פגישה ופגע 

שמבקש ומצפה שחברו יצא לקראתו ברצון לבבו למלא בקשתו, ולז"א שתפסה לשון פגיעה אם מענין הריגה שע"י 

שתעזוב אותה תמות מיתת הנפש, ועז"א לא תחטא עלי, אם מענין פגישה ותחנונים, ר"ל אל תחשוב שלבבי 

פגעך בבקשה זאת ויהיה לבבי כלבבך ותסבון ר"ל תקח פגעך ממני[. לעזבך לשוב מאחריך, ר"ל לא שאעזוב י

אותך כי איני רוצה להפרד ממך ואף לא לשוב מאחריך שאף אם אצטרך לעזבך לא אשוב מאחריך לארץ מואב כי 

דעתי להתגייר אלא מוטב על  בכל זה אלך לארץ יהודה ואתגייר שם ע"י אחרים ]וכ"ה במדרש לשוב מאחריך מ"מ

ידך ולא ע"י אחרים[, כי אל אשר תלכי אלך ר"ל בל תחשוב כי תכלית הליכתי משונה מן תכלית הליכתך שאת 

הולכת לשם לבעבור דתך שתוכל לשמור מצות התלויות בארץ והתורה והמצוה ואני הולך רק בעבור השגת איזה 

הולכת אליו, וכן אל תחשבי שאני מקוה איזו הצלחה זמניית  תועלת, כי תכלית הליכתי הוא עצמו התכלית שאת

שאנשא לאיש עשיר וכדומה כי באשר תליני אלין, אלין כגר בארץ וכצדיקים שהעה"ז הוא אצלם רק כמלון אורחים, 

יך ומנהגי בני עמך ואני כאחת מבני קי, שכבר תפשתי תורת אלקיך אלקכי מגמת הליכתי הוא מצד כי עמך עמי ואל

 עמך:
  תורה תמימה 

 אמרה לה, מכל מקום דעתי להתגייר, מוטב על ידך ולא ע"י אחרתס( ]מ"ר[: -לעזבך לשוב מאחריך ...)טז( 
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כיון ששמעה נעמי החלטתה להתגייר התחילה לסדר לה הלכות גרים אמרה לה, בתי, אין דרכן  -אל אשר תלכי וגו' 

עובדי כוכבים, אמרה לה אל אשר תלכי אלךסא(  של בנות ישראל ללכת לבתי טיאטראות ולבתי קרקסאות של

 ]שם[:
 אמרה לה, אסור לן תחום שבת אמרה לה אל אשר תלכי אלךסב( ]יבמות מ"ז ב'[: -אל אשר תלכי וגו' 
 אמרה לה, אסור לן יחוד, אמרה לה ובאשר תליני אליןסג( ]שם שם[: -ובאשר תליני אלין 
של ישראל לדור בבית שאין בו מזוזה, אמרה לה, ובאשר תליני  אמרה לה, בתי, אין דרכן -ובאשר תליני אלין 

 אליןסד( ]מ"ר[:
אמרה, מפקדינן אתרי"ג מצות, אמרה לה עמך עמי, שוב אמרה לה אסור לן עבודת כוכבים אמרה  -עמך עמי וגו' 

 ואלהיך אלהיסה( ]יבמות מ"ז ב'[:
אלו שאר מצות, דבר אחר עמך עמי לבטל עבודת  יקיך אלקעמך עמי אלו עונשין ואזהרותסו(, ואל -עמך עמי וגו' 

 לשלם שכר פעולתיסח( ]מ"ר[: -י קיך אלקכוכבים שליסז(, ואל

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( רות פרק א סימן יז
)יז( באשר תמותי אמות. אמרה לי נעמי ארבע מיתות נמסרו לב"ד של ישראל, אמרה לה אם אעבור כדין אחת 

קברות מתוקנין לב"ד אחד לנסקלין ולנשרפין ואחד לנהרגין ולנחנקין, השיבה ושם  מבנות ישראל יעשה לי, שתי

 אקבר: כה יעשה יי' לי וכה יוסיף. וכל מה שאוכל לסגל מן המצות בעולם הזה אסגל, כי המות יפריד ביני וביניך. 
  רש"י 

 מנכסי:כאשר התחיל להרע שיצאה בי ידו להמית אישי ולירד  -)יז( כה יעשה ה' לי 
  אם יפריד ביני וביניך כי אם המות: -וכה יוסיף 

  מלבי"ם 
)יז( באשר, ועיקר מגמת הליכתי הוא באשר תמותי אמות, שאמות מות ישרים כמו שתמותי את, שהרוח תשוב אל 

צרור החיים, ולבעבור ששם אקבר במקום שתקברי את בארץ הקדושה ובקברי צדיקים המוכנים לקום בתחיה, כה 

לי אלהים, נשבעה בשבועה לקיים דבריה שזאת עקר כוונתה, כי המות יפריד ביני ובינך, ר"ל שמגמת יעשה 

הליכתי עמך הוא מפני שראיתי והבנתי שהמות ישים הבדל גדול בינינו שהגם שבחיים דבקתי עמך שהגם שהדת 

תדבק באלהי הרוחות ואני הפריד בינינו בכ"ז היינו מחוברים יחד באהבה אבל אחר המות נהיה מופרדים כי את 

אהיה נדחה בין מחיצת עובדי גלולים, ולכן אבקש להתגייר שאז לא נפרד גם במות, ובדבריה אלה גלתה כי כבר 

נכונים בלבה כל יסודי האמונה מציאת ה' ואחדותו כמ"ש אלהיך אלהי, תורת ישראל ומנהגיהם כמ"ש באשר תלכי 

אמרה עמך עמי וכן האמינה בהשארת הנפש ובשכר ועונש של אלך, ר"ל שאלך בדרך טובים ובדרכי התורה ו

עוה"ב ובתה"מ כמ"ש באשר תמותי אמות ושם אקבר, וחז"ל דרשו מזה ג"כ שקבלה מצות המעשיות ושעז"א 

באשר תלכי אלך בשבת, ואמרו כי מה שאת יכול לסגל מצות ומע"ט סגלי בעה"ז אבל לעוה"ב כי המות יפריד ביני 

 ובינך:
  תורה תמימה 

פרשה לה ארבע מיתות ב"ד סקילה שריפה הרג וחנק, השיבה לה באשר תמותי אמות,  -)יז( באשר תמותי וגו' 

פרשה לה שני קברים המתוקנים לב"ד אחד לנסקלין ולנשרפין ואחד לנהרגין ולנחנקין, השיבה לה ושם אקברסט( 

 ]מ"ר[:
כי המות  -צדקות סגלי בעוה"ז אבל לעתיד לבא אמרה לה, בתי, כל מה שאת יכולה לסגל מצות ו -כה יעשה וגו' 

 יפריד ביני ובינךע( ]שם[:

 

 רות )בובר( פרשה א סימן כ -מדרש זוטא 
]כ[ ותאמר אליהן אל )תקראן( ]תקראנה[ לי נעמי. אמר רבי חייא בר אבא כל היסורים קשים, ויסורים של עוני קשה 

לכמות שהיה, אבל יסורים של עוני מכהין עיניו של אדם, מכולם, כל יסורים באין והולכין למקומם ומתחדש הגוף 

שנאמר עיני דאבה מני עוני )תהלים פ"ח י'(, מעשה בחסיד אחד שקיבל עליו שלא יקבל משום אדם כלום, והיה לו 

בגד אחד, וסדין אחד, וכל הלילה עומד ובוכה וצועק ומתחנן ולא זז מלהמית עצמו, עד שצריך לישב באשפה, ובלו 

לך  הפעם אחד נגלה אליו אליהו ז"ל בדמות ערבי אחד, ועמד לו כנגדו, והתחיל מתאנח א"ל רצונך אני אלו בגדיו,

שני כספים, ותהא נושא ונותן בהם ותחיה, אמר לו הן, ונתן לו ]ב' כספים[ וקנה חפיצים ומשתכר בהם, וכך ביום 

תו, ושימוש תפלתו, א"ל הקדוש ברוך הוא השני, וכך ביום השלישי, לא יצאה השנה עד שהעשיר, ושכח את חסידו

לאליהו חסיד אחד היה בעולמי ועיכבתו עלי, הלך כנגדו ומצאו במלאכה גדולה, אמר לו אני הוא שנתתי לך שני 
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כספים הראשונים, חפש אחריהם ותנם לי, שאני רוצה להחזירם למקומם, חיפש אחריהם ונתנם לו, ולא יצא אותו 

יו, ונכנס אותו ממון מטמון לטמיון. וחזר אותו האיש על האשפה, והיה יושב ובוכה, חזר )יום( ]שנה[ עד שירד מנכס

אליהו ז"ל, אמר ליה מה ההוא סבא עביד, אמר ליה ווי ליה לההוא גברא דאיתהפיך עליה גולגלא ואינחיתי מנכסי, 

, א"ל הן, ונטל שני א"ל נשבע אתה שאתה חוזר למידת חסידותיך ולשימוש תפלתך, אני אחזור לך שני כספים

כספים ונשא ונתן בהם והעשיר, כך אמרה נעמי לבני עירה, אל תקראנה לי נעמי וגו', אני מלאה הלכתי, מכאן 

 מצינו שהיתה עשירה ומלאה, ומי גרם לה שירדה מנכסיה ומת בעלה ובניה, צרת עין שהיה בהן. 
 

 מלבי"ם רות פרק א פסוק כ
לה נעמי על ענינה הקודם שבעת הצלחתה היתה נעמי וא"כ למה אמרה אל  כב( הלא הם קראו -)כ( השאלות )כ 

תקראנה לי נעמי, שהגם הוא יצדק לומר שבזמן הקודם היה שמה נעמי, ולמה אל תקראנה למה תקראנה, כי המר 

 י הרע לי שכ"ז כפל לשון, ולמה כפל ותשב נעמי שאין כאן מקומו:קי ושקש
הנה איש שהיה לו עושר גדול שאין כמוהו כעשרו של אחשורוש ואבד כל עשרו ותאמר אליהן אל תקראנה לי נעמי, 

ולא נשאר בידו רק אלף זהובים ונאמר עליו שנתדלדל מנכסיו ונעשה עני, לא נוכל לומר זאת רק אם נזכיר ערך 

איש  עשרו הקודם שלפי העושר הגדול שהיה לו תחלה הוא עתה עני ודל, כי אם לא נזכיר ערך עשרו הקודם הלא

שיש לו אלף זהובים יקרא בשם עשיר, אבל אם העשיר הגדול הזה אבד כל רכושו עד שלא נשאר בידו אף פרוטה 

אחת ופת לחם להשקיט רעבונו אז נוכל לכנותו בשם עני ואביון אף שלא נזכיר ערכו הקודם. והנה אנשי העיר 

דו את העושר שהיה להן מקודם, ובכ"ז בראותם כי באה רגלי היא וכלתה ואין איש אתן לשרת אותן ידעו שאב

חשבו שעוד נשאר לה זהב ותכשיטין שאיש אחד מן העם היה שמח בחלקו אם היה לו כן, וע"כ אמרו שסבת 

המיתם ותמהונם הוא הזאת נעמי, שבזה הזכירו ערכה הקודם, ר"ל שלפי עשרה מקודם הנה ירדה פלאים, ותאמר 

"א לקראה בשם מרה רק אם יזכירו שמה הקודם שמקדם היתה אליהן הודיעה להם שלא כאשר יחשבו הם שא

נקראת נעמי שלפי ערך מה שהיה שמה נעמי ע"ש רוב עשרה ראוי לקראה מרה כי ירדה ממדרגתה, אמרה שא"צ 

כלל להזכיר מעמדה הקודם כי היא עתה עניה כ"כ עד שלא נשאר בידה מאומה ]דהא הוצרכה כלתה ללקט בין 

רוא אותי בשם מרה גם אם לא תזכרו כלל מה שמקדם היה שמי נעמי, וז"ש אל תקראנה לי העניים[ וא"כ תוכלי לק

נעמי קראן לי מרה, ר"ל שתכלו לקרוא לי מרה מבלי שתקראו לי נעמי, ר"ל מבלי שתזכירו שמי וערכי הקודם, כי 

 המר שדי לי מאד, כי הגם
 תורה תמימה רות פרק א פסוק כ

, משל לפרה סוררה שהעמידוה בעלה לשוק למוכרה, אמר, חרשנית היא ועושה אמר בר קפרא -)כ( כי המר וגו' 

כי המר  -תלמים יפה, אמרו ליה, אם כן הוא, אלו המכות הניכרין בה למה, כך אמרה נעמי, קראנה לי מרה, ולמה 

 י לי מאדעט( ]שם[:קש
 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( רות פרק א סימן כא
 ' ענה בי. כי העיד בי על עונותי, כמו )שמות כ, יג( לא תענה ברעך. הובעושר: ו)כא( אני מלאה הלכתי. בבנים 

  רש"י 
 בעושר ובנים, ד"א שהיתה מעוברת: -)כא( מלאה הלכתי 

 העיד עלי שהרשעתי לפניו, ד"א ענה בי מדת הדין כמו וענה גאון ישראל: -ענה בי 
  אבן עזרא 

 בנים וממון: -)כא( מלאה 
 ומרים מגזרת לענות מפני ולפי דעתי שהוא מגזרת לא תענה ברעך כטעם תחדש עדיך נגדי:יש א -' ענה בי הו

 כמו נגע וכמוהו ובורא רע או הרע לי על מעלי או על דרך לשון בני אדם דבר הכתוב והוא הנכון: -י הרע לי קוש
 ה"א הדעת כמו הנמצא פה: -ה"א השבה 

  מלבי"ם 
)כא( שאני מלאה הלכתי בכ"ז ריקם השיבני ה' ואין בידי מאומה, וא"כ תוכלו לקרוא לי בשם מרה עניה ואביונה גם 

מבלי הזכיר שמי נעמי שהיה לי מקודם בעת הצלחתי, למה תקראנה לי נעמי, הנה עד עתה לא השיבה רק שאין 

מר כי עתה נתגלה לה כי לא היה ראוי מן הצורך להזכיר שמה נעמי שהיה לה מקודם ועתה חדשה דבר אחר ותא

כלל לקראה בשם נעמי שעז"א למה תקראנה לי נעמי כאומר גם מה שאתם אומרים שהייתי נקראת מקודם בשם 

נעמי הוא שקר, והוא עפ"מ שהתבאר אצלנו פעמים רבות שלפעמים כשירצה ה' להעניש בעונש גדול מאד, יגביה 
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שאם יורידנו משם אל העוני והריש ירגיש כאבו וצערו יותר ותהיה את האדם בגובה המעלה ורום ההצלחה כדי 

מפלתו יותר גדולה כמ"ש )איוב כ'( אם יעלה לשמים שיאו וגו' כגללו לנצח יאבד, ואמר )עובדיה( ואם בין כוכבים 

שים קנך, הוא כדי שמשם אורידך, ותהיה המפלה גדולה יותר, וכן חשבה שמה שהצליחה ה' בזמן הקודם בעושר 

גדול וכבוד היה כדי שיורידה מן המעלה הגדולה הזאת אל העוני והשפלות שבזה הירידה קשה יותר ומפלתה 

גדולה יותר, וא"כ אחר שההצלחה הגדולה הקדומה היה רק כעין התראה שתשוב אל ה' כי הגביה אותה להשליכה 

הזאת היתה מרה מאד שהוא  משם אל עמקי בור א"כ שם נעמי שנקראת בו בעת הזאת לא היה בצדק כי ההצלחה

עליה לצורך ירידה, וז"ש אחר שאני מלאה הלכתי כדי שריקם השיבני ה', וא"כ מה שהייתי מלאה אז זה מגדיל 

הצער ביותר עתה, א"כ למה תקראנה לי נעמי, גם מה שקראתם לי שהייתי נקראת בתחלה נעמי הוא שקר כי ה' 

זה התרה בי שאיטיב את דרכי כי ישליכני ממרום ההצלחה ענה בי, ר"ל ההצלחה הקודמת היתה רק התראה שב

הזאת לעומק, וכן היה שבהצלחה הזאת שדי הרע לי שעי"כ גדול צערי ונפילתי כפלים, ובמדרש אומר הזאת נעמי 

לשעבר היתה מהלכת באיסקפיטיאות ועכשיו יחפה, לשעבר בבגדי מילתן ועכשיו בסמרטוטין הזאת נעמי, ואומרת 

נה לי נעמי קראן לי מרה ]מבואר שזה פי' המדרש עמ"ש אל תקראנה לי נעמי נגד מה שהם אליהן אל תקרא

הזכירו את העבר שלא לצורך[ בר קפרא אומר לפרה הדיוטית שהעמידוה בעליה בשוק אמר רדינית היא ]פי' פרה 

י וה' ענה בי ]זה פי' חורשת[ אמרין אם רדינית היא אלין מכותיה דאית בה מה אינון, כך נעמי למה תקראנה לי נעמ

 ע"מ שאמרה שנית למה תקראנה לי נעמי שהוא שגם קודם לכן לא היתה נעמי כי היתה מוכנת למכות ולעוני[:
  תורה תמימה 

 -מדת הדין ענה בי, כמש"נ )פ' משפטים( אם ענה תענה, דבר אחר וה' ענה בי  -מהו ענה בי  -וה' ענה בי ...)כא( 

 כל עניניו לא היו אלא ביפב( ]מ"ר[: -ם( שקר ענה באחיופא(, דבר אחר וה' ענה בי העיד עלי, כמש"נ )פ' שופטי
 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( רות פרק ב סימן ד
' עמכם. מכאן לשאלת שלום בשם, וכן המלאך אמר לגדעון ה)ד( והנה בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים 

 ' עמך גבור החיל. ה)שופטים ו, יב( 
  אבן עזרא 

 לעזור אתכם בעבור שהם עמלים: -ה' עמכם ...( )ד
  שיתן ברכה בקציר: -יברכך ה' 

  מלבי"ם 
)ד( והנה בועז בא, כ"מ שנאמר והנה מורה דבר חדש, שבועז לא היה רגיל לבא אל השדה והיה גם זה מקרה 

תקנו שיהיו חדש בהשגחת ה' שבועז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים ה' עמכם, חז"ל אמרו שבועז ובית דינו 

שואלים שלום חברו בשם, והיה בעצת הסנהדרין כמ"ש בברכות )דף סג( וכי תימא בועז מדעתא דנפשיה עביד וכו' 

כי אין להזכיר ש"ש לבטלה וכמ"ש בספרא )ויקרא סי' יד( דלא לימא לה' קרבן וכו', אך בראותם אז שהי' ביניהם 

בימי שפוט השופטים, וכאשר נתמנה בועז לשופט תקן גזל משפט וצדק וגם אל שופטיהם לא שמעו כמ"ש ויהי 

שיהיו שואלים שלום חברו בשם, לקבוע בלבם כי ה' משמים משקיף עליהם ועל שלומם, ושלום הקבוץ משתתף עם 

השגחת ה' עד שה' הנקרא שלום משתתף עם שלום שבין אדם לחברו, וגם התעוררות שישוו ה' לנגדם תמיד וגם 

הם ודרישת שלומם וטובתם, ועז"א והנה בועז בא מבית לחם שמספר שנעשה דבר חדש בדברים שבינם לבין רעי

בבית לחם במושב הזקנים שע"ז מורה מלת והנה, ובועז בא משם בדבר החדש שאמר לקוצרים ה' עמכם, ועפ"ז 

 ים ברכת ה' עליכם וכו' וכמש"פ שםהזכירו גם הם ש"ש שיברכהו ה', וכמ"ש ולא אמרו העובר
 רות פרק ב פסוק ד תורה תמימה
 מכאן שבועז תקן לשאול שלום בשםח( ]שם[: -)ד( ה' עמכם 

 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( רות פרק ב סימן יב
' פעלך ותהי משכורתך שלמה. מלמד שאין הגרים נצלחין אחר שמתגיירין לכך הוצרך בעז לברכה: ה)יב( ישלם 

ים ]ובני אדם[ קוא אומר )תהלים לו, ח( מה יקר חסדך אלי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו. וכן הק' אלהמעם 

 בצל כנפיך יחסיון. 
  מלבי"ם 

 )יב( השאלות )יב( למה כפל ישלם ה' פעלך ותהי משכרתך שלמה:
ישלם, נגד מה שעשית עם חמותך ישלם ה' פעלך, ונגד מה שהתגיירת תהי משכרתך שלמה מעם ה', מצד שהוא 

גרים הנלוים עליהם. ובמדרש אמר ר' חסא אשר באת לחסות תחת כנפיו, והוא י ישראל ומשגיח עליהם ועל הקאל
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עפ"י מה שכתבתי בפי' התו"ה )קדושים סי' למ"ד( שיש הבדל בין שכר ובין פעולה, ובין שכיר ובין פועל, שהפועל 

 או אומן יקבל שכר בעד המלאכה אשר עשה, למשל החייט עשה בגד ומקבל שכר מלאכתו, וזה נקרא פעולה

שלוקח שכר פעולתו, אבל השכיר מושכר לזמן קצוב למשל שלש שנים, בין יעשה איזה מלאכה בין לא יעשה. והנה 

על כל מצוה ומצוה יקבל שכר בפ"ע כפועל ועז"א ישלם ה' פעלך, אולם על מה שבאה להתגייר שאז קבלה עליה 

וד עבודתו, ומאז מגיע לה שכר שכיר שישלם לעבוד עבודת ה' ולקיים כל מצותיו והיא כמושכרת לו כל ימי חייה לעב

לה שכר תמידי בין תעשה בין לא תעשה ]שאף שלא תגיע איזו מצוה לידה בכ"ז תקבל שכרה משלם[ ועז"א ותהי 

משכרתך שלמה ר"ל שכר תמידי זה בעבור אשר באת לחסות שאז נעשית שכירה לה' על כל ימי חייך ומגיע לך 

ר באת לחסות ר"ל שעל שעה זו מגיע לך השכר התמידי וחוץ מזה בכל פעם שכר תמידי, וע"ז אמר ר' חסא אש

שתקיים מצוה בפועל מגיע שכר פעולה ביחוד חוץ מן השכר הכולל. והנה כבר חקרתי בדרושי אה"ש שאחר שזה 

בעצמו שיזכה האדם לעשות מצות ה' ולעבוד עבודת המלך הגדול ית' הוא השכר היותר גדול, אם מצד השלמות 

י שיקנה ע"י עשית המצוה אם מצד שבזה הוא עבד מלך גדול בורא כל, וא"כ יפלא למה הבטיח בכל התורה הנפש

שכר מצות הלא קיום המצוה בעצמה הוא השכר היותר גדול ]עד"ש שכר מצוה מצוה שהמצוה בעצמה היא השכר 

מצוה ועריבותה א"צ להבטיח היותר גדול של המצוה[, ואמרתי שבאמת למי שיש לו לב להבין ונפש להרגיש נועם ה

לו שכר זולת המצוה בעצמה, אבל באשר רוב בני אדם אין משיגים נועם המצוה והאושר הגדול שיקנו על ידה 

הוצרך להבטיח שכר עה"ז שזה מורגש אצלם כדי שיעשו המצוה בעבור תקות השכר עד יגיעו למדרגה להרגיש 

ישלם ה' פעלך היינו שה' יתן לך שכר פעולתך אבל האמת  ולהבין לעשות המצוה לשמה מצד המצוה בעצמה, וז"ש

היא ותהי משכרתך שלמה מעם ה', ר"ל שעיקר השכר בשלמות יהיה זה בעצמו מה שבאת לחסות תחת כנפיו, 

 שזה עצמו הוא השכר השלם בלא חסרון כלל ועז"א ר' חסא אשר באת לחסות ר"ל שזה עצמו הוא עיקר השכר:
  תורה תמימה 

תניא, אחרים אומרים, מפני מה גרים בזה"ז מעונין ויסורים באים עליהם, מפני ששהו  -ה' פעלך וגו' )יב( ישלם 

עצמן להכנס תחת כנפי השכינה, א"ר אבהו ואיתימא ר' חנינא, מאי קרא, ישלם ה' פעלך ותהי משכרתך שלמה 

 י ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיוכב( ]יבמות מ"ח ב'[:קמעם ה' אל
 שלמה כתיב, רמז לה ששלמה יצא ממנהכג( ]מ"ר[: -ה משכרתך שלמ

בא וראה כמה גדול כחן של צדיקים ושל צדקה ושל  -א"ר חסא אשר באת לחסות תחת כנפיו  -לחסות תחת כנפיו 

גומלי חסדים שהן חסין בצל מי שאמר והיה העולם, וכה"א )תהלים ל"ו( מה יקר חסדך אלהים ובני אדם בצל כנפיך 

 ר[:יחסיוןכד( ]מ"
 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( רות פרק ב סימן כ
' אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. את החיים שפרנס אותן, ואת ה)כ( ותאמר נעמי ]לכלתה[ ברוך הוא ל

המתים שזכר אהבתם של ראשונים. גדול החסד מן הצדקה, כי הצדקה לחיים והחסד לחיים ולמתים, הצדקה 

 בממונו והחסד בגופו ובממונו. 
  אבן עזרא 
 עם בניו כי שופט היה:לאות כי עשה חסד בתחלה עם אלימלך ו -' אשר לא עזב חסדו ה)כ( ברוך 

 מלבי"ם רות פרק ב פסוק כ
)כ( ותאמר נעמי לכלתה, תחלה נתנה לו ברכה אשר לא עזב חסדו את החיים כי הבינה שעשה זאת לפרנס עי"כ 

בכבוד את נעמי ורות שהם חיים והם ממשפחתו, ואת המתים כי הבינה ג"כ שיעשה חסד עם המתים ע"י יבום 

ופרשה דבריה נגד מ"ש אשר לא עזב חסדו את החיים כי קרוב לנו האיש, וע"כ שבזה יעשה טובה לנפש המת, 

עושה חסד עם קרוביו החיים, ונגד מ"ש עם המתים אמרה מגואלנו הוא, והגואל צריך הוא ליבם שבזה יגאל נפש 

 המת לבל ימחה שמו מישראל, ואמרה מגואלנו הוא כי יש עוד גואל והוא אחד מהם:
  תורה תמימה 

א"ר יוחנן, לעולם אל ימנע אדם עצמו מלילך אצל זקן לברכו, שהרי בועז בן פ' שנה היה אז ולא  -וך הוא לה' )כ( בר

 :פקד, שנאמר ברוך הוא לה'מב( ]שם[נפקד, וכיון שהתפללה עליו אותה צדקת מיד נ


