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Rut 3-4 

 רות פרק ג
ְך: יַטב־ָלִֽ ִֽ ר יִּ ֹוַח ֲאֶׁשֹּ֥ ְך ָמנָ֖ א ֲאַבֶקׁש־ָלָ֛ י ֲהל ֹ֧ תִִּּ֞ ּה בִּ י ֲחמֹוָתָ֑ ִ֣ ּה ָנֳעמִּ אֶמר ָלָ֖  )א( ַות ֹּ֥

ים  ָ֖ רִּ ֶרן ַהְשע  ה ֶאת־ג ֹּ֥ ֶרָ֛ ּוא ז  נֵּה־הָּ֗ יו הִּ ית ֶאת־ַנֲערֹוָתָ֑ ָ֖ ר ָהיִּ נּו ֲאֶׁשֹּ֥ ַדְעָתָּ֔ ַע֙ז מ ִֽ א ב ֹ֙ ה ֲהל ֹּ֥ ְיָלה:)ב( ְוַעָתָּ֗  ַהָלִֽ
י י ָלאִָּּ֔ ִ֣ ָּוְדעִּ ֶרן ַאל־תִּ ְדְת ַהג ָ֑ ְך וירדתי ְוָיַרִ֣ יִּ ְך ָעַלָ֖ יִּ ְמֹלַתָ֛ ְמְת שמלתך שִּ ְכְת ְוַשֹ֧ ְצְת׀ ָוַסָּ֗ ֹות:)ג( ְוָרַחִ֣ ְׁשתִֽ ל ְולִּ ֹו ֶלֱאכ ֹּ֥ ד ַכֹּלתָ֖  ׁש ַעֹּ֥

ְׁשַכב־ָׁשָּ֔  ר יִּ ַעְת֙ ֶאת־ַהָמקֹו֙ם ֲאֶׁשִ֣ ֹו ְוָיַד֙ י ְבָׁשְכבָּ֗ ִ֣ יהִּ ר )ד( וִּ ת ֲאֶׁשֹּ֥ ָ֖ ְך אֵּ יד ָלָּ֔ ִ֣ ְבְת ְוהּו֙א ַיגִּ יו ושכבתי ְוָׁשָכָ֑ ית ַמְרְגֹלָתָ֖ ֹּ֥ לִּ את ְוגִּ ם ּוָבָ֛

ין: ִֽ  ַתֲעשִּ
ה: ֱעֶשִֽ י ֶאִֽ ַלָ֖ י אֵּ ֹּ֥ ל ֲאֶׁשר־ת אְמרִּ יָה כ ָ֛ ֶלָ֑ אֶמר אֵּ  )ה( ַות ָ֖
ּה: ַּוָָ֖תה ֲחמֹוָתִֽ ל ֲאֶׁשר־צִּ ַעש ְככ ֹּ֥ ֶרן ַוַתַּ֕ ֶרד ַהג ָ֑ ָ֖  )ו( ַותֵּ

ט ַוְתַגֹּ֥ל ַמְרְגֹלָתָ֖ )ז( ַוי ֹ֙  א ַבָלָּ֔ ה ַוָתב ִ֣ ָמָ֑ ה ָהֲערֵּ ִ֣ ְקצֵּ ְׁשַכָ֖ב בִּ א לִּ ֹו ַוָיב ַּ֕ בָּ֔ ב לִּ יַטִ֣ ְׁשְת֙ ַויִּ ַעז ַויֵּ ב:אַכל ב ֹּ֤ ְׁשָכִֽ  יו ַותִּ
י ֶבת ַמְרְגֹלָתִֽ ֶכָ֖ ה ׁש  ָשָּ֔ ִ֣ה אִּ נֵּ ת ְוהִּ ָ֑ ָלפֵּ יׁש ַויִּ ָ֖ ד ָהאִּ ְיָלה ַוֶיֱחַרֹּ֥ י ַהַלָּ֔ ִ֣ ֙י ַבֲחצִּ  ו:)ח( ַוְיהִּ

ָתה: ל ָאִֽ ָ֖ אֵּ י ג  ֹּ֥ ְתָךָּ֔ כִּ ָ֙ך ַעל־ֲאָמִ֣ ָך ּוָפַרְשָתֹּ֤ ְכָנֶפ֙ ּות ֲאָמֶתָּ֔ ֙י רִ֣ כִּ אֶמר ָאנ  ְת ַות ָּ֗ י־ָאָ֑ אֶמר מִּ  )ט( ַוי ָ֖

ֶכת ַאחֲ  √ י־ֶלָּ֗ ְלתִּ ֹון ְלבִּ אׁשָ֑ ן־ָהרִּ ֹון מִּ ְך ָהַאֲחרָ֖ ֹּ֥ ְבְת ַחְסדֵּ יַטָ֛ י הֵּ תִָּּ֔ ָו֙ק בִּ יק  ְת ַלִֽ ה ַאֹּ֤ אֶמר ְברּוָכֹ֙ יר:רֵּ )י( ַוי ָּ֗ ִֽ ם־ָעׁשִּ ל ְואִּ ם־ַדָ֖ ים אִּ ָּ֔ חּורִּ  ֙י ַהַבִ֣

 ֹּ֥ י אֵּ ָ֛ י כִּ ַער ַעמִָּּ֔ ַע֙ ָכל־ַׁשִ֣ ֙ י יֹודֵּ ֹּ֤ ְך כִּ ֱעֶשה־ָלָ֑ י ֶאִֽ ָ֖ ל ֲאֶׁשר־ת אְמרִּ י כ ֹּ֥ יְראִָּּ֔ ִ֣ ֙י ַאל־תִּ תִּ ה בִּ ְת:)יא( ְוַעָתָּ֗ ל ָאִֽ יִּ  ֶׁשת ַחָ֖
ֹּ֥ י ְוַגָ֛ם יֵּ כִּ ל ָאנ ָ֑ ָ֖ אֵּ י אם ג  ֹּ֥ ם כִּ י ָאְמָנָּ֔ ִ֣ י:)יב( ְוַעָת֙ה כִּ נִּ ֶמִֽ ֹוב מִּ ל ָקרֹּ֥ ָ֖ אֵּ  ׁש ג 

יְך √ ֹּ֥ ְך ּוְגַאְלתִּ ָ֛ ֳאלֵּ ץ ְלָגִֽ א ַיְחפ ֹ֧ ם־ל ֹ֙ ל ְואִּ ְגָאָּ֔ ְך טֹו֙ב יִּ ֹּ֥ ְגָאלֵּ ם־יִּ ֶק֙ר אִּ ְיָלה ְוָהָיֹּ֤ה ַבב ֹ֙ י׀ ַהַלָּ֗ ינִּ ִ֣ ֶקר:)יג( לִּ י ַעד־ַהב ִֽ ָ֖ ְכבִּ ָוָ֑ק ׁשִּ י ַחי־ְיק  כִּ   ָאנ ָ֖

ְׁשַכֹּ֤ב מרגלתו ַמְרְגלֹוָתי֙ו ַעד־הַ  ה )יד( ַותִּ ָשֹּ֥ ָאה ָהאִּ י־ָבֹּ֥ ע כִּ ָּוַדָּ֔ אֶמ֙ר ַאל־יִּ הּו ַוי ֙ ָ֑ עֵּ יׁש ֶאת־רֵּ ָ֖ יר אִּ ֹּ֥ ֶרם ַיכִּ ָקם בטרום ְבֶטָ֛ ֶקר ַוָתַּ֕ ב ָּ֔

ֶרן:  ַהג ִֽ
י֙ם ַוָיִׁ֣שֶ  רִּ ׁש־ְשע  ּה ַוָיָֹּ֤מד ׁשֵּ אֶחז ָבָ֑ ּה ַות ִ֣ י־ָבָ֖ ֳחזִּ ְך ְוֶאִֽ יִּ ַחת ֲאֶׁשר־ָעַלָ֛ ְטַפֹ֧ י ַהמִּ בִּ אֶמר ָהָ֠ יר:ת ָעֶלָּ֔ )טו( ַוי ָּ֗ ִֽ א ָהעִּ  יָה ַוָיב ָ֖

יׁש: ִֽ ּה ָהאִּ ָשה־ָלָ֖ ר ָעִֽ ת ָכל־ֲאֶׁשֹּ֥ ָ֛ ּה אֵּ ֶגד־ָלָּ֔ י ַוַתֹ֙ ָ֑ תִּ ְת בִּ י־ַאִ֣ אֶמר מִּ ּה ַות ָ֖  )טז( ַוָתבֹו֙א ֶאל־ֲחמֹוָתָּ֔
 ִֽ ם ֶאל־ֲחמֹותֵּ יָקָ֖ י רֵּ ֹואִּ י ַאל־ָתבֹּ֥ ַלָּ֔ ר אֵּ י ָאַמִ֣ י כִִּּ֚ ָ֑ ֶלה ָנִַ֣תן לִּ ָ֖ ים ָהאֵּ ֹּ֥ רִּ ׁש־ַהְשע  אֶמר ׁשֵּ  ְך:)יז( ַות ַּ֕

ָלֹּ֥  ם־כִּ י־אִּ ִֽ יׁש כִּ ֙ט ָהאִָּּ֔ ְׁשק  א יִּ י ל ֹּ֤ ִ֣ ר כִּ ל ָדָבָ֑ פ ִ֣ יְך יִּ ָ֖ ין אֵּ ְדעִָּּ֔ ִֽ ר תֵּ ד ֲאֶׁשִ֣ י ַעִּ֚ תִָּּ֔ י בִּ ִ֣ אֶמ֙ר ְׁשבִּ ֹום:)יח( ַות ֙ ר ַהיִֽ  ה ַהָדָבָ֖

 

 רות פרק ד
ר  ֙ר ֲאֶׁשִ֣ בֵּ ל ע  ֹּ֤ אֵּ ה ַהג  נֵֹּ֙ ִֶׁ֣שב ָׁש֒ם ְוהִּ ה ַהַשַע֘ר ַויֵּ ַעז ָעָלִ֣ ב:)א( ּוב ֹ֙ ִֽ י ַוָיַָ֖סר ַויֵּׁשֵּ ָ֑ נִּ י ַאְלמ  ִ֣ ה ְפֹלנִּ ּוָרה ְׁשָבה־פ ָ֖ אֶמר סֹּ֥ ַעז ַוי ָ֛ ֶבר־ב ָּ֔  דִּ

בּו: ִֽ ה ַויֵּׁשֵּ אֶמר ְׁשבּו־פ ָ֑ יר ַוי ִ֣ ָ֖ ֹּ֥י ָהעִּ ְקנֵּ זִּ ים מִּ ָ֛ ה ֲאָנׁשִּ ח ֲעָשָרֹ֧ ַקִּ֞  )ב( ַויִּ
ינּו ֶלֱאלִּ  ָ֖ ר ְלָאחִּ ה ֲאֶׁשֹּ֥ ל ֶחְלַק֙ת ַהָשֶדָּ֔ אֵָּּ֔ אֶמ֙ר ַלג  ב:)ג( ַוי ֙ ה מֹוָאִֽ ֹּ֥ ְשדֵּ ָבה מִּ י ַהָשָ֖ ה ָנֳעמִָּּ֔ ֶלְך ָמְכָרִ֣  יֶמָ֑

ְגַא֙ל ְגָאָּ֔  ם־תִּ ֒י אִּ ִ֣י ַעמִּ ְקנֵּ י֘ם ְוֶנִֶֶ֣֥גד זִּ ְׁשבִּ י  נֵּה ֶנֶֶֹּ֥֥גד ַהִֽ ר ְקָ֠ אמ ָּ֗ ה ָאְזְנָךִ֣ לֵּ י ֶאְגֶלֹ֧ ְרתִּ י ָאַמַ֜ י ואדע )ד( ַוֲאנִֹּ֙ יָדה לִָּּ֗ ִ֣ ל ַהגִּ ְגַאַ֜ א יִּ ם־ל ֹ֙ ל ְואִּ

ין זּו ֹּ֤ י אֵּ ִ֣ ְדָע֙ה כִּ ִֽ ֹּ֥ ְואֵּ כִּ אֶמר ָאנ  יָך ַוי ָ֖ י ַאֲחֶרָ֑ ָ֖ כִּ ֹול ְוָאנ  ְגאָּ֔ ְתָ֙ך לִּ ל: יָלִֽ  ֶאְגָאִֽ
֙ת קניתי קָ  ֶׁשת־ַהמֵּ ִֽ ָיֹּ֤ה אֵּ ּות ַהמֹוֲאבִּ ת רִ֣ אֵּ מֵּ י ּוָ֠ ָ֑ ַיִ֣ד ָנֳעמִּ ה מִּ ַעז ְביֹום־ְקנֹוְתָךֹּ֥ ַהָשֶדָ֖ אֶמר ב ָּ֔ ת ַעל־ )ה( ַוי ִ֣ ָ֖ ם־ַהמֵּ ים ׁשֵּ ֹּ֥ יָתה ְלָהקִּ נִָּּ֔

ֹו:  ַנֲחָלתִֽ
אמֶ  י ל א־א)ו( ַוי ִ֣ ֹּ֥ י כִּ י ְגַאל־ְלָךֹּ֤ ַאָת֙ה ֶאת־ְגֻאָלתִָּּ֔ ָ֑ ית ֶאת־ַנֲחָלתִּ ָ֖ י ֶפן־ַאְׁשחִּ ְגָאל־לִָּּ֔ א אּוַכ֙ל לגאול־לִּ ל ל ֹּ֤ אֵָּּ֗ ל:ר ַהג  ְגא ִֽ ל לִּ  ּוַכָ֖

יׁש נַ  ָ֛ ר ָׁשַלֹּ֥ף אִּ ִ֣ם ָכל־ָדָבָּ֔ ה ְוַעל־ַהְתמּוָר֙ה ְלַקיֵּ ל ַעל־ַהְגאּוָלֹּ֤ ְשָראֵַּ֜ ים ְביִּ ה )ז( ְוז א֩ת ְלָפנִֹּ֙ את ַהְתעּוָדָ֖ הּו ְוז ֹּ֥ ָ֑ עֵּ ן ְלרֵּ ֹו ְוָנַתִ֣ ֲעלָ֖

ל: ִֽ ְשָראֵּ  ְביִּ
ֹו: ף ַנֲעלִֽ ְׁשֹלָ֖ ְך ַויִּ ַעז ְקנֵּה־ָלָ֑ ל ְלב ָ֖ ָ֛ אֵּ אֶמר ַהג   )ח( ַוי ֹ֧

ֶלְך יֶמָּ֔ ֱאלִּ ר ֶלִֽ ֙י ֶאת־ָכל־ֲאֶׁשִ֣ יתִּ י ָקנִּ֙ ֹּ֤ ֹום כִּ ים ַאֶת֙ם ַהיָּ֔ ֹּ֤ דִּ ם עֵּ ים ְוָכל־ָהָעָּ֗ נִַּ֜ ַעז ַלְזקֵּ ַיָ֖ד  )ט( ַוי אֶמ֩ר ב ֹ֙ ֹון מִּ ֹון ּוַמְחלָ֑ ְליָ֖ ר ְלכִּ ת ָכל־ֲאֶׁשֹּ֥ ָ֛ ְואֵּ

י: ִֽ  ָנֳעמִּ
ֹו ְול א־ ֙ת ַעל־ַנֲִ֣חָלתָּ֔ ם־ַהמֵּ ים ׁשֵּ ֹּ֤ ה ְלָהקִּ ָשָּ֗ י ְלאִּ ִ֣ י לִּ יתִּ ֹ֧ ֹון ָקנִּ ֶׁשת ַמְחלַ֜ ָי֩ה אֵֹּ֙ ֲאבִּ ּות ַהמ  יו )י( ְוַגִ֣ם ֶאת־רִ֣ ם ֶאָחָ֖ ֹּ֥ עִּ ת מֵּ ָ֛ ם־ַהמֵּ ת ׁשֵּ ֹ֧ ָכרֵּ יִּ

ים ֹּ֥ דִּ ֹו עֵּ ַער ְמקֹומָ֑ ַשִ֣ ֹום: ּומִּ ם ַהיִֽ  ַאֶתָ֖

יֶתָּ֗  √ ה ֶאל־בֵּ ה ַהָבָאִ֣ ָשַ֜ ת־ָהאִּ ק ֶאִֽ ָוֹ֙ ֩ן ְיק  תֵּ ים יִּ ָ֑ דִּ ים עֵּ ָ֖ נִּ ַער ְוַהְזקֵּ ם ֲאֶׁשר־ַבַשָ֛ ּו ָכל־ָהָעֹ֧ אְמרַ֜ ּו )יא( ַוי ֹ֙ ר ָבנֹּ֤ ָא֙ה ֲאֶׁשֹ֙ ל׀ ּוְכלֵּ ֹּ֤ ָך ְכָרחֵּ

ָתה ּו ל ְבֶאְפָרָּ֔ יִּ ה־ַחִ֣ ל ַוֲעשֵּ ְשָראֵָּּ֔ ית יִּ ִ֣ יֶה֙ם ֶאת־בֵּ ית ְׁשתֵּ ֹּ֥ ם ְבבֵּ ָ֖ ֶחםְקָרא־ׁשֵּ  :ָלִֽ
ן־ַהִֽ  √ ָו֙ק ְלָךָּ֔ מִּ ן ְיק  ֹּ֤ תֵּ ר יִּ ַרע ֲאֶׁשֹ֙ ן־ַהֶזָּ֗ ה מִּ יהּוָדָ֑ ִֽ ר לִּ ה ָתָמָ֖ ֶרץ ֲאֶׁשר־ָיְלָדֹּ֥ ית ֶפָּ֔ ִ֣ יְתָ֙ך ְכבֵּ ִֽ י בֵּ ֹּ֤ יהִּ את:)יב( וִּ ה ַהז ִֽ  ַנֲעָרָ֖

א  √ ה ַוָיב ָ֖ ָשָּ֔ ֹו ְלאִּ י־לִ֣ ַעז ֶאת־רּו֙ת ַוְתהִּ ח ב ֹּ֤ ַקֹ֙ ן:)יג( ַויִּ ִֽ ֶלד בֵּ ֹּ֥ ֹון ַותֵּ ָריָ֖ ּה הֵּ ָוֹּ֥ק ָלָ֛ ן ְיק  תֵֹּ֙ יָה ַויִּ ֶלָ֑  אֵּ

א  √ ֹּ֥ ָקרֵּ ֹום ְויִּ ל ַהיָ֑ ָ֖ אֵּ ְך ג  ית ָלָ֛ ֹּ֥ ְׁשבִּ א הִּ ֶׁשר ל ִ֣ ק ֲאָ֠ ָוָּ֔ ּוְך ְיק  י ָברִ֣ ל־ָנֳעמִָּּ֔ י֙ם ֶאִֽ ְרָנה ַהָנׁשִּ ל:)יד( ַות אַמֹּ֤ ִֽ ְשָראֵּ ֹו ְביִּ  ְׁשמָ֖

ֶפׁש ּולְ  יב ֶנָּ֔ ִ֣ ׁשִּ ָיה ָלְ֙ך ְלמֵּ ים:)טו( ְוָהֹּ֤ ִֽ ה ָבנִּ ְבָעָ֖ שִּ ְך מִּ ֹוָבה ָלָּ֔ י֙א טִ֣ תּו ֲאֶׁשר־הִּ ֶתְ֙ך ְיָלַדָּ֔ ַב֙ ְך אֲֶֽׁשר־ֲאהֵּ ֹּ֤ י ַכָלתֵּ ִ֣ ְך כִּ ָ֑ יָבתֵּ ל ֶאת־שֵּ ָ֖  ַכְלכֵּ
ֶנת: ֶמִֽ ֹו ְלא  י־לָ֖ ּה ַוְתהִּ יָקָּ֔ הּו ְבחֵּ ִ֣ תֵּ ֶל֙ד ַוְתׁשִּ י ֶאת־ַהֶי֙ ֹּ֤ ח ָנֳעמִּ ַקֹ֙  )טז( ַותִּ
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ֹות נֹּ֥ ֹו ַהְשכֵּ ְקֶראָנ֩ה לֹ֙ ד: פ )יז( ַותִּ ִֽ י ָדוִּ ֹּ֥ י ֲאבִּ ַׁשָ֖ י־יִּ ּוא ֲאבִּ ד הֹּ֥ ה ְׁשמֹ֙ו עֹובֵָּּ֔ אָנִֽ ְקֶרֹּ֤ י ַותִּ ָ֑ ן ְלָנֳעמִּ ָ֖ ר יַֻלד־בֵּ אמ ָּ֔ ֙ם לֵּ  ׁשֵּ
ֹון: יד ֶאת־ֶחְצרִֽ ֹּ֥ ֶרץ הֹולִּ ֶרץ ֶפָ֖ ֹות ָפָּ֔ ֶל֙ה תֹוְלדִ֣  )יח( ְואֵּ֙

ב: יָנָדִֽ ִֽ יד ֶאת־ַעמִּ ֹּ֥ ם הֹולִּ ם ְוָרָ֖ יד ֶאת־ָרָּ֔ ִ֣  )יט( ְוֶחְצרֹו֙ן הֹולִּ
 ִֽ ה:)כ( ְוַעמִּ יד ֶאת־ַשְלָמִֽ ֹּ֥ ֹון הֹולִּ ֹון ְוַנְחׁשָ֖ יד ֶאת־ַנְחׁשָּ֔ ִ֣  יָנָד֙ב הֹולִּ

ד: ִֽ יד ֶאת־עֹובֵּ ֹּ֥ ַעז הֹולִּ ַעז ּוב ָ֖ יד ֶאת־ב ָּ֔ ִ֣  )כא( ְוַשְלמֹו֙ן הֹולִּ
ד: ִֽ יד ֶאת־ָדוִּ ֹּ֥ י הֹולִּ ַׁשָ֖ י ְויִּ ָׁשָּ֔ יד ֶאת־יִּ ִ֣ ֙ד הֹולִּ בֵּ  )כב( ְוע 

 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( רות פרק ג סימן י
אמר ברוכה את ליי' בתי. אמר רבי יוחנן לעולם אל ימנע אדם עצמו מלילך אצל זקן לברכו, שהרי בועז בן פ' )י( וי

שנה היה וברכתו נעמי ואמרה ברוך הוא ליי', מיד נפקד, ורות בת מ' שנה היתה ובירכה בועז ומיד נפקדה: לבלתי 

 ר. לכת אחרי הבחורים. מלמד שהאשה אוהבת בחור מסכן יותר מזקן עשי
  רש"י 

 אשר עשית עם חמותך: -)י( מן הראשון 
  אבן עזרא 

 שהיא עשתה חסד עם בעלה כאשר אמרה נעמי כי רחוק הוא שוב אל התגיירה: -)י( חסדך האחרון מן הראשון 
  שהכל אוהבים אותך בעבור יופיך: -אם דל ואם עשיר 

  מלבי"ם 
חסדך האחרון מן הראשון ר"ל החסד הראשון שעשית עם )י( ויאמר ברוכה את לה', כי ראה שכונתה לש"ש היטבת 

בעלך בעת שנשא אותך שבחרת לקחת איש מזרע ישראל אז בחרת עכ"פ בבחור ויוכל להיות שעשית זאת מצד 

שחשקת ביפיו, אבל החסד האחרון שתרצה לעשות עם נפש בעלך ע"י היבום ועי"כ בחרת לקחת איש זקן מלכת 

היה טוב יותר מלקחת זקן וכ"ש שהיית מוצא בחור עשיר שהיה לוקח אותך מפני אחרי הבחורים שאפי' בחור דל 

 יפיך ואת בחרת בזקן כדי להקים שם לבעלך המת זה חסד גדול שאת עושה לבעלך:
  תורה תמימה 

אמר ריש לקיש, לעולם אל ימנע אדם עצמו מלילך אצל זקן לברכו, שהרי רות בת ארבעים  -)י( ברוכה את לה' 

 ולא נפקדה, ומכיון שהתפלל עליה אותו צדיק נפקדה, שנאמר ברוכה את לה' בתיטז( ]מ"ר[: שנה היתה
 לפי שהאשה אוהבת ללכת אחר בחור מסכן מזקן עשירטז*( ]שם[: -לבלתי לכת וגו' 

 

 רות )בובר( פרשה ג סימן יג -מדרש זוטא 
פלטי בן ליש, יוסף כתיב ואיך אעשה הרעה ]יג[ ליני הלילה וגו'. נשבע ליצרו. שלשה נשבעו ליצרן, יוסף ובועז ו

 ים )בראשית ל"ט ט'(, בועז, הרי אמרנו, ופלטי בן ליש, שנעץ חרב וכו'.קהגדולה הזאת וחטאתי לאל
אם יגאלך טוב יגאל. אם מקבל עליו טוב אחי ישא אותך, ואם לאו אני נושא אותך. שכבי עד הבקר, מחצי הלילה 

 עד הבקר, ובבקר החזירה, וביציאתה אמר לה ראה אל יודע שהיתה בכאן. 
  פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( 

מפחדת שלא יבזוה, אמר לה אל תיראי: )יג( ליני הלילה. כבר אמר למעלה )ג, יא( ועתה בתי אל תיראי, שהיתה 

ליני הלילה. אמר לה הלילה הזה את לנה בלא איש מכאן ואילך את בעולת בעל: והיה בבוקר אם יגאלך טוב יגאל. 

לפי שהיה יותר קרוב מבועז: ואם לא יחפוץ לגאלך. שהיה יודע שיש לו אשה, וזו היא התשובה שענה טוב בבוקר, 

וכל לגאל לי פן אשחית את נחלתי, והבין בועז מדעתו, לכך אמר לה ואם לא יחפוץ שכן כתיב )רות ד, ו( לא א

לגאלך וגאלתיך אנכי חי יי'. אמר ר' יוסי שלשה השביעו את יצרן ואלו הן יוסף ודוד ובועז, יוסף אמר )בראשית לט, 

כי אם יי' יגפנו או יומו יבא ים לא אחטא. דוד אמר )שמואל א' כו, י( חי יי' קים, כלומר בשבועת אלקט( וחטאתי לאל

ומת, למי נשבע, ר' אלעזר אומר ליצרו השביע, ר' שמואל בר נחמן אומר לאבישי השביע חי יי' אם תגע בו דמך אני 

מערב את דמו. בועז אמר חי יי' לא אגע בה, ולמה, אמר רבי יהודה לפי שכל הלילה היה יצרו תקפו ואומר לו אתה 

לפיכך השביע ליצרו: דבר אחר חי יי'. כיון שאמר אם יגאלך טוב יגאל ואם לאו וגאלתיך פנוי והיא פנויה בוא עליה 

 אנכי, אמרה לו שמא מילי דעלמא אתה אומר אלי, מיד נשבע לה חי יי' כאשר אמרתי לך כן אעשה. 
  רש"י 

 ליני בלא איש: -)יג( ליני הלילה 
ה מוציאה בדברים ויש מרבותינו אמרו ליצרו נשבע אמרה לו בדברים אתה מוציאני קפץ ונשבע לה שאינ -חי ה' 

 שהיה יצרו מקטרגו אתה פנוי והיא פנויה בא עליה ונשבע שלא יבא עליה אלא על ידי נישואין:
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  אבן עזרא 
יש אומרים כי טוב היה שם הגואל ואילו היה כן למה אמר הכתוב במגלה סור' שבה פה פלוני  -)יג( אם יגאלך טוב 

 מלבי"ם רות פרק ג פסוק יג אם יגאלך הגואל טוב הוא לך שיגאל כי אדם חשוב הוא: אלמוני רק טעמו
)יג( ליני הלילה, צריכה את ללון פה עד שיהיה בוקר שאז אדבר עם טוב, ואם יגאלך טוב הלא הוא יגאל, ר"ל הלא 

אנכי חי ה', ע"ז  אז לו משפט הקדימה, ואם לא רק זאת אני מבטיחך בשבועה שאם לא יחפוץ לגאלך אז וגאלתיך

אני נשבע לך, ובאשר רצתה לקום ממשכבה מרגלותיו, א"ל שכבי עד הבקר, ר"ל שכבי במקום הזה, כי איני ירא פן 

יסיתני היצה"ר לבא עליך עתה, וחז"ל אמרו ליצרו נשבע ר"ל שמ"ש חי ה' מוסב על שני התנאים, על תנאי שאם 

ל עוד לא דבר עם טוב וזה נשבע ליצרו וגם חי ה' שאם לא יחפוץ יגאל טוב יגאל, וע"ז נשבע חי ה' שלא יגע בה כ

 לגאלך וגאלתיך אנכי וזה נשבע לה:
  תורה תמימה 

 הלילה הזה את לנה בלא איש ואין את לנה לילה אחרת בלא אישיח( ]מ"ר[: -)יג( ליני הלילה 
לי כ"ד( גבר חכם בעוז ואיש דעת מלמד שבא יצרו לתקפו ונזדרז עליו בשבועה, הדא הוא דכתיב )מש -חי ה' וגו' 

 זה בועז שנזדרז על יצרו בשבועהיח*( ]שם[: -מאמץ כח 

 

 רות )בובר( פרשה ד סימן יא -מדרש זוטא 
]יא[ ויאמרו כל העם אשר בשער וגו'. אמר ר' אחא כל הנושא אשה כשרה כאלו קיים כל התורה כולה מראש ועד 

)תהלים קכ"ח ג'(, ולפיכך נכתבה אשת חיל מאל"ף ועד תי"ו, ואין סוף, ועליו הוא אומר אשתך כגפן פוריה וגו' 

הדורות נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות שבהור /שבדור/, שנאמר זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל )שם /תהלים/ 

צ"ח ג'(, לבני ישראל לא נאמר אלא לבית ישראל. מעשה באחד שירד מנכסיו, והיתה לו אשה כשרה, לסוף נעשה 

ר, פעם אחת היה חורש בשדה, נזדמן לו אליהו ז"ל בדמות ערבי אחד, א"ל יש לך שבע שנים טובות, אימתי שכי

אתה מבקש אותם, עכשיו או בסוף ימיך, א"ל קוסם אתה אין לי מה ליתן לך, אלא הפטר מעלי לשלום, וחזר אצלו 

צל אשתו ואמר לה בא אחד אלי עד שלשה פעמים, פעם שלישית אמר לו אלך ואמלך באשתי, מה עשה הלך לו א

והטריח עלי עד שלשה פעמים, ואמר לי יש לך שבע שנים טובות אימתי אתה מבקש אותם עכשיו או בסוף ימיך, 

אמרה לו אמור לו הבא אותן היום, והיה מתחבא מבניו, וחזר אצלו ואמר לו הבא אותם עכשיו, א"ל לך לביתך ואינך 

וסה בבית, והיו יושבין בניו לחפש בידם בעפר, ומצאו מטמון שיזונו שבע מגיע לשער חצירך עד שתראה ברכה פר

שנים, ובאו וקראו לאמן, ולא הגיעו לשער עד שיצאה אשתו לקראתו ובישרה לו, מיד הודה להקב"ה, ונחה דעתו 

ן עליו, מה שעשתה אשתו הכשירה, אמרה לו אנו בכל מקום כבר מושך עלינו הקדוש ברוך הוא חוט של חסד ונת

לנו לשבע שנים אלא בוא נעסוק כגמילות /בגמילות/ חסדים בשבע שנים הללו, שמא מוסיף לנו הקדוש ברוך הוא 

טובה מאצלו וכן עשתה, וכל מה שעשתה אמרה לבנה קטן כתוב כל מה שאנו נותנין, וכן עשה, לסוף שבע שנים 

ו כשנטלתי לא נטלתי אלא מדעת אשתי, בא לו אליהו ז"ל, ואמר לו כבר הגיע שעה ליטול מה שנתתי לך, אמר ל

אף כשאני מחזיר לא אחזיר אלא בדעת אשתי, הלך אצלה ואמר לה כבר בא הזקן ליטול את שלו, אמרה לו לך 

אמור לו אם מצאת בני אדם נאמנים ממנו אתן לך פקדונך, וראה הקדוש ברוך הוא דבריהם ובגמילות חסדים 

 ר והיה מעשה הצדקה שלום )ישעיה ל"ב י"ז(. שעשו, והוסיף להם טובה, לקיים מה שנאמ
  פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( 

)יא( ויאמרו כל העם אשר בשער. הכל שמחו על שראו ענוותנותו ומדרגתו הטובה, ואמרו לו יתן יי' את האשה 

היתה  הבאה אל ביתך כרחל וכלאה. לפי שהן היו עיקר, אבל בלהה וזלפה טפילות היו להן, והקדים רחל לפי שהיא

עיקר הבית: ועשה חיל באפרתה וקרא שם בבית לחם. מלמד שהברכה צריכה להיות כפולה, כענין שנאמר )דברים 

 כח, ח( יצו יי' אתך את הברכה באסמיך ]ובכל משלח ידך[ ואחר כן אומר וברכך בארץ, וכן כיוצא בהן. 
  רש"י 

ים הם על רחל שהיתה עיקרה של בית והקדימו אף על פי שהיו משבט יהודה ומבני לאה מוד -)יא( כרחל וכלאה 

 רחל ללאה:
 כלומר יגדל שמך: -וקרא שם 
  אבן עזרא 

 הקדים ברחל בעבור שהיתה אשת יעקב בתחלת מחשבתו: -)יא( כרחל וכלאה 
  כמו עשה לי את החיל הזה כי אתה לא לקחתה בעבור ממון: -ועשה חיל 

  מלבי"ם 
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וגם ברכו אותם ברכת חתנים, והיו שלש ברכות: א[ ברכה אל האשה,  )יא( ויאמרו כל העם אשר בשער עדים,

שהגם שהיא בת עכו"ם מצד שבאה אל ביתך בית צדיק כמוך תהיה בצדקתה כרחל וכלאה שהיו ג"כ בנות לבן 

הארמי וע"י שנזדווגו ליעקב בנו שתיהם את בית ישראל, כן יבנה ממנה בין נאמן שהיא בית מלכות שבזה תלוי 

בית ישראל: ב[ ברכה לבעז, ואמר ועשה חיל באפרתה כי בית לחם הוא שם עירו ואפרת הוא שם  הצלחת כל

משפחתו שהיו מיוחסים, שתעשה חיל שזה כולל כל השלמיות עד שיהיו לתפארת לכל משפחת אפרתה ותקרא 

 שם בבית לחם שע"י פרסום שמך יתפרסם שם עירך לשבח ולתהלה כי איש כמוהו נולד בה:
  מה תורה תמי

 א"ר ברכיה, רוב מסובין משל לאה ואף על פי כן עושין את רחל עיקריד( ]מ"ר[: -)יא( כרחל וכלאה 
 

 רות )בובר( פרשה ד סימן יב -מדרש זוטא 
]יב[ ויהי ביתך כבית פרץ. אמר לפניו רבונו של עולם כל בנים שאתה עתיד ליתן לי יהיו מן הצדקת הזאת, ורבקה 

אמרה כן יהיו מן הצדיק הזה. מן הזרע אשר יתן )לך ה'( ]ה' לך[ מן הנערה הזאת. א"ר תנחומא משום רבי יוסי בן 

 בא ממקום אחר, זה מלך המשיח. פזי ונחיה מאבינו זרע )בראשית י"ט ל"ב(, אותו זרע שהוא 
  פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( 

)יב( ויהי ביתך כבית פרץ. זהו שאמר הכתוב )בראשית לח, כט( מה פרצת עליך פרץ, אמר כל בנים שעתיד הקדוש 

 ברוך הוא ליתן לך יהיו מן האשה הזאת. 
  רש"י 

 מלבי"ם רות פרק ד פסוק יב שיצאנו ממנו: -)יב( כבית פרץ 
ויהי ביתך ג[ ברכה להבנים שתוליד, שהגם שהם בני יבמה ויקראו ע"ש המת, בכ"ז הלא גם בית פרץ שילדה )יב( 

תמר היה ג"כ מענין היבום ויצא ממנה פרץ והוא מתיחס ליהודה ועליו נתלה כל כבוד בית אביו כן יהיה הבית 

 שישתכלל מן הזרע אשר יתן ה' לך מן הנערה הזאת:
  תורה תמימה 

 אמרו, כל בנים שהקב"ה עתיד לתת לך יהיו מן הצדקת הזאתטו( ]שם[: -הנערה הזאת )יב( מן 
 

 רות )בובר( פרשה ד סימן יג -מדרש זוטא 
]יג[ ויקח בועז את רות. לעולם אל ימנע אדם עצמו מלילך אחר זקן. אמר רב הושעיא שניהם לא נפקדו אלא 

כרחל וכלאה )פסוק י"א(, אמר רבי יצחק רחל היתה  מברכתן של נשים, שנאמר ויאמרו כל העם אשר בשער וגו'

 עקרת של בית, לפיכך הוא עושה את רחל עיקר.
ד"א ויהי ביתך כבית פרץ. לא נאמרו דברים הללו אלא כנגד אלישבע בת עמינדב, שראתה ארבע שמחות ביום 

 אחד, בעלה ובניה כהנים גדולים, יבמה מלך, ואחיה נשיא.
ותו הלילה שבא עליה מת. ויתן ה' לה הריון. כל הנשים יולדת למנין הריון, בגימטריא ויקח בועז את רות. אמרו א

 מאתים ושבעים ויום אחד. 
  פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( 

)יג( ויקח בועז את רות. ראויה היתה לו: ותהי לו לאשה. הגונה להגון אשת חיל: לאיש גבור חיל. ויתן יי' לה הריון. 

עיקר מיטרין לא היה לה ונתן לה הקדוש ברוך הוא עיקר מיטרין: דבר אחר הריון. כל  אמר רבי שמעון בן לקיש

הנשים יולדות למניין הריון קקע"א, הרוצה שלא תלד אשתו לשבת אל ישמש עמה אלא מיום רביעי ולהלן, וזה 

  כתוב בתלמוד.

  מלבי"ם 
ויבמה וקדושי כסף ושטר אין קונים רק  )יג( ויקח בעז, מספר שלא נהג כמיבם את אשת אח שאז יבמה יבא עליה

עושים מאמר שהוא מדרבנן, כי יבום הזה לא היה אלא מצד המנהג לבד וקדש אותה בקדושי כסף או שטר שעז"א 

ויקח בעז את רות ותהי לו לאשה, קודם שבא עליה, ואח"כ ויבא אליה, ויתן ה' לה הריון עפ"י השגחתו הרתה תכף 

 בחור לא ילדה:הגם שעם בעלה הראשון שהיה 
  תורה תמימה 

א"ר שמעון בן לקיש, עיקר מוטרין לא היה לה וחקק לה הקדוש ברוך הוא עיקר מוטריןטז(  -)יג( ויתן ה' לה הריון 

 ]שם[:
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תניא, חסידים הראשונים לא היו משמשין מטותיהם אלא מרביעי בשבת ואילך, כדי שלא יבאו נשותיהם  -הריון 

הריון בגמטריא  -זוטרא, מאי טעמייהו דחסידים הראשונים, דכתיב ויתן ה' לה הריון  לידי חלול שבתיז(, אמר מר

 רע"א הוויח( ]נדה ל"ח ב'[:
 

 רות )בובר( פרשה ד סימן יד -מדרש זוטא 
 ]יד[ ותאמרנה הנשים אל נעמי וגו'. הואיל ויש לה הריון כאלו גואל הוא. 

  פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( 
)יד( ותאמרנה )כל( הנשים אל נעמי ברוך יי' אשר לא השבית לך גואל היום. מה היום הזה שולט ברקיע כך יהיה 

 זרעך רודה ושליט בישראל לעולם. אמר רבי הונא מברכותיהן של נשים לא נתקעקעה ביצתו של דוד בימי עתליה. 
  אבן עזרא 

 המת על נחלתו:הטעם בעבור שיוקם שם  -)יד( אשר לא השבית לך גואל 

  מלבי"ם  
)יד( ותאמרנה הנשים וגו' ברוך ה' אשר לא השבית לך גואל היום, ר"ל מה שנוגע אל היום צריך ברכה לה' שלא 

השבית לך גואל, כי בנך הוא הנולד בילד הזה כנודע מוסד היבום שהוא המת בעצמו והוא הגואל שלך שלא תמות 

 שראל יהיה מגדולי ישראל ומאנשי השם:ערירי, ומה שנוגע על העתיד יקרא שמו בי
  תורה תמימה 

 א"ר חוניא, מברכותיהן של הנשים לא נתקעקעה ביצתו של דוד בימי עתליהויט( ]מ"ר[: -)יד( לא השבית לך גאל 
 מהו היום, מה היום רודה ברקיע כך יהא בזרעך רודה ושליט בישראל לעולםכ( ]שם[: -גאל היום 


