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רות ג׳
ֲלא ֙בע ַ֙ז
ב־לְך׃ (ב) וְ ַעת֗ה ה ֥
(א) וַת֥אמֶ ר ֖לּה נעֳמ֣י חֲמֹותּ֑ה בת֞י ֲהל֧א ֲאבַ קֶ ׁש־לְ֛ך מנֹ֖וחַ אֲׁשֶ ֥ר ִֽייטַ ִֽ
ִֽמדַ עְ ֔תנּו אֲׁשֶ ֥ר הי֖ית אֶ ת־ ַנעֲרֹות֑יו הנֵּה־הּ֗וא ז ֶ ֛רה אֶ ת־ג֥ ֶרן הַ ְשע ֖רים הַ ִֽליְ לה׃ (ג) וְ רחַ ֣צְ ְת ׀ וסַ ֗כְ ְת
וְ שַ ֧ ְמ ְת שמלתך [ש ְמֹלתַ ֛יְך] ע ַל֖יְך וירדתי [וְ י ַ ֣ר ְד ְת] הַ ג֑ ֶרן אַ ל־תּו ְדע֣י לא֔יׁש ַע֥ד כַֹּלתֹ֖ו ֶל ֱאכ֥ל
ּובאת וְ גל֥ית מַ ְרגְ ֹלת֖יו
וְ ל ְׁש ִֽתֹות׃ (ד) ויה֣י ְבׁשכְ בֹ֗ו וְ ידַ ֙ ַע ְת֙ אֶ ת־הַ מקֹום֙ אֲ ׁשֶ ֣ר י ְׁשכַב־ׁש֔ם ֛
אמ ֥רי [אֵּ ַ ֖לי]
ושכבתי [וְ ׁשכ֑בְ ְת] וְ הּוא֙ יַג֣יד לְ֔ך אֵּ ֖ת אֲׁשֶ ֥ר תַ עַ ִֽשין׃ (ה) וַת֖אמֶ ר אֵּ ֶל֑יה ֛כל ֲאׁשֶ ר־ת ְ
ֲמֹותּה׃ (ז) וַי֨אכַל ֤בעַ ז ַוי ְֵּׁש ְת֙ וַייטַ ֣ב לבֹ֔ו
ֶ ִֽאע ֶ ֱִֽשה׃ (ו) וַתֵּ ֖ ֶרד הַ ג֑ ֶרן וַתַ ֕עַש כְ כ֥ל אֲׁשֶ ר־צ ַּו֖תה ח ִֽ
ֱרד
וַיב֕א ל ְׁש ַכ֖ב בקְ צֵּ ֣ה הע ֲֵּרמ֑ה וַתב֣א בַ ל֔ט ו ְַת ַג֥ל מַ ְרגְ ֹלת֖יו וַת ְׁש ִֽכב׃ (ח) וַיְ הי֙ בַ חֲצ֣י הַ ַל֔יְ לה ַו ֶיח ַ ֥
ֹלתיו׃ (ט) וַי֖אמֶ ר מי־א֑ת וַת֗אמֶ ר אנכי֙ ֣רּות ֲאמתֶ ָ֔ך
הא֖יׁש וַיל ֵּפ֑ת וְ ה ֵּנ֣ה אש֔ה ׁש ֶכ֖בֶ ת מַ ְרגְ ִֽ
ּופ ַר ְשת֤ כְ נ ֶפָ֙֙ך עַל־ ֲאמ֣ ְתָך֔ ֥כי גאֵּ ֖ל ִֽאתה׃ (י) וַי֗אמֶ ר בְ רּוכ֨ה אַ ֤ ְת ַ ִֽליהוה֙ בת֔י הֵּ יטַ ֛בְ ְת חַ ְסדֵּ ְ֥ך
האַ חֲרֹ֖ון מן־הראׁשֹ֑ון לְ בלְ תי־ ֶל֗כֶת אַ ח ֲֵּרי֙ הַ בַ ֣חּור֔ים אם־דַ ֖ל וְ אם־ע ִֽׁשיר׃ (יא) וְ ַעת֗ה בתי֙ אַ ל־
אמר֖י ֶ ִֽאעֱשֶ ה־לְ֑ך ֤כי יֹודֵּ ֙ ַ֙ע כל־ׁשַ ֣ ַער ַעמ֔י ֛כי אֵּ ׁ֥שֶ ת חַ ֖יל ִֽא ְת׃ (יב) וְ ַעתה֙ ֣כי
ת֣ ְירא֔י כ֥ל אֲׁשֶ ר־ת ְ
א ְמנ֔ם ֥כי אם גאֵּ ֖ל אנ֑כי וְ ַג֛ם ֵּיׁ֥ש גאֵּ ֖ל קרֹ֥וב מ ֶ ִֽמני׃ (יג) ל֣יני ׀ הַ ַל֗יְ לה וְ הי֤ה בַ ב֙קֶ ר֙ אם־יגְ א ֵּ ֥לְך
ם־לא יַחְ פ֧ץ לְ ִֽגאֳ ֵּלְ֛ך ּוגְ אַ לְ ת֥יְך אנ֖כי חַ י־יְ הו֑ה ׁשכְ ב֖י עַד־הַ ִֽבקֶ ר׃ (יד) וַת ְׁש ַ ֤כב
טֹוב יגְ א֔ל וְ א ֨
֙
ת־ר ֵּע֑הּו וַי֙אמֶ ֙ר אַ ל־יּודַ ֔ע
מרגלתו [מַ ְרגְ לֹותיֹו֙] ַעד־הַ ב֔קֶ ר וַת֕קם בטרום [בְ טֶ ֛ ֶרם] יַכ֥יר ֖איׁש אֶ ֵּ
כי־ב֥אה האש֖ה הַ ִֽג ֶרן׃ (טו) וַי֗אמֶ ר ֠הבי הַ מ ְט ַפ֧חַ ת אֲׁשֶ ר־ע ַל֛יְך וְ ֶ ִֽאחֳזי־בּ֖ה וַת֣אחֶ ז ֑בּה וַי֤מד
ֶד־לּה
ׁש־שערים֙ וַיׁ֣שֶ ת ע ֶל֔יה וַיב֖א ה ִֽעיר׃ (טז) וַתבֹוא֙ אֶ ל־חֲמֹותּ֔ה וַת֖אמֶ ר מי־אַ ֣ ְת בת֑י וַתַ ֨ג ֔
ְ
ׁשֵּ
אֵּ ֛ת כל־אֲׁשֶ ֥ר ִֽעשה־לּ֖ה ה ִֽאיׁש׃ (יז) וַת֕אמֶ ר ׁשֵּ ׁש־הַ ְשע ֥רים האֵּ ֖לֶה ֣נתַ ן ֑לי ֚כי אמַ ֣ר [אֵּ ַ ֔לי] אַ ל־
ֲמֹותְך׃ (יח) וַת֙אמֶ ר֙ ְׁשב֣י בת֔י ַ֚עד אֲ ׁשֶ ֣ר ֵּ ִֽת ְדע֔ין אֵּ ֖יְך יפ֣ל דב֑ר כ֣י ל֤א י ְׁשקט֙
תבֹ֥ואי ֵּריק֖ם אֶ ל־ח ֵּ ִֽ
הא֔יׁש ִֽכי־אם־כל֥ה הַ דב֖ר הַ יִֽ ֹום׃
תלמוד ירושלמי פאה ל״ז א'
...וירדת הגורן וירדתי כתיב אמרה לה זכותי תרד עמך...

מלבי"ם על דברים כ״ה:ה'
כי ישבו וגו'  .ענין היבום הוזכר במעשה ער ותמר .וכאן .ובענין בועז ורות ,ובכל א'
מהשלשה בא באופן אחר ,ויתבאר ע"פ ב' הקדמות ,א) שענין היבום הוא על ב' פנים ,הא'

כשתלד זרע מהיבם והזרע יחשב להמת ,וזה יקרא הקמת שם בישראל ,ולא ימחה שמו
מישראל ,והב' שאשת המת תהיה לו לאשה וגם נחלת המת תהיה לו ונקרא שם המת על
נחלתו ע"י שאשת המת תבא ותצא בנחלתו כמקדם וזה יקרא הקמת שם בנחלה שלא
יכרת שמו מאחיו ומשער מקומו .וההבדל ביניהם ,כי הקמת שם בזרע הוא תכלית המכוון
במצות יבום ...ובענין בועז ורות שאין שם מקום להקמת זרע ורק הקמת שם בנחלה
(שקדושת א"י גדולה כ"כ שאף אם יקרא שמו על נחלתו יש ג"כ שארית להמת ,וענין
הגאולה בשדה אחוזה האמור בקרובים הוא שלא יכרת שמו משדה אחוזתו כי נשמתו
נתקדשה בקדושת א"י) כמ"ש ופרשת כנפך וגו' כי גואל אתה ,וכן אמנם כי גואל אנכי,
ועוד כמה פעמים נזכר בענין הזה שם גאולה שעיקרה על שדה אחוזה ,והנשים לא אמרו
שם יולד בן למחלון ,כתיב "ויקח בועז את רות ותהי לו לאשה ויבא אליה"שהקיחה מורה
על הקדושין ותהי לו על החופה ואח"כ ויבא עליה כנשואי כל הנשים ,ומה שאמרו
השכנות יולד בן לנעמי הוא בשביל שהיתה לו לאומנת:
רות רבה ו׳:ב׳
(ב) וַיאמֶ ר בְ רּוכה אַ ְת לַה' בתי הֵּ יטַ בְ ְת חַ ְסדֵּ ְך וגו' (רות ג ,י)ַ ,רבי יֹוחנן וְ ֵּריׁש לקיׁש וְ ַרבנן,
ַרבי יֹוחנן אמַ ר ,לְ עֹולם אַ ל י ְמנַע אדם עַ צְ מֹו מלֵּילְֵּך אֵּ צֶ ל זקֵּ ן לְ ב ְרכֹו ,בעַז היה בֶ ן ְׁשמֹונים
ׁשנה וְ ל א נפְ קַ ד ,כֵּיון ׁשֶ ה ְתפַלְ לה עליו אֹותּה צַ דֶ קֶ ת מיד נפְ קַ דׁ ,שֶ ֶנ ֱאמַ ר :וַתאמֶ ר נעֳמי ברּוְך
הּוא לַה'ֵּ .ריׁש לקיׁש אמַ ר רּות בַ ת אַ ְרבעים ׁשנה היְ תה וְ לא נפְ קְ דה ,כֵּיון ׁשֶ נ ֵּשאת לְ מַ חְ לֹון,
וְ כֵּיון ׁשֶ ה ְת ַפ ֵּל ל עלֶיה אֹותֹו צַ דיק ,נפְ קְ דהׁ ,שֶ ֶנ ֱאמַ ר :וַיאמֶ ר ְברּוכה אַ ְת לַה' בתי .וְ ַרבנן א ְמרין
אמרּו כל העם ֲאׁשֶ ר בַ שַ עַר
ְׁשנֵּיהֶ ם לא נפְ קְ דּו אֶ לא מב ְרכֹותֵּ יהֶ ן ׁשֶ ל צַ דיקיםׁ ,שֶ ֶנ ֱאמַ ר :וַי ְ
וְ הַ זְקֵּ נים ֵּעדים יתֵּ ן ה' אֶ ת האשה .הֵּ יטַ בְ ְת חַ ְסדֵּ ְך האַ חֲרֹון מן הראׁשֹון וגו' ,אמַ ר ַרבי ְׁשמּואֵּ ל
בַ ר ַרב יצְ חק ,האשה אֹוהֶ בֶ ת בחּור מ ְסכֵּן מזקֵּ ן עׁשיר.
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