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רות ב׳:א׳-כ״ג
ושמֹ֖ו ּבעז׃ (ב)
מֹודע] לְ אישּ֗ה א֚יש גּבֹ֣ור ֔חיל ממ ְשפ֖חת אֱ לימ֑לְך ְ
(א) ולְ ׇנעֳמ֞י (מידע) [ ֣
ות֩אמר֩ ֨רות המֹו ֲאבי֜ה אל־ ׇנעֳמ֗י אלְ כה־נ֤א השדה֙ ואֲלקֳ ט֣ה בשּבֳל֔ים אח֕ר אֲש֥ר א ְמצא־ח֖ן
ּבְ עי֑ניו ות֥אמר ֖לּה לְ כ֥י בתי׃ (ג) ות֤לְך ותבֹוא֙ ו ְתלק֣ט ּבשד֔ה אחֲר֖י הקצְ ֑רים וי֣קר מקְ ֔רה
חלְ ק֤ת השדה֙ לְ ב֔עז אֲש֖ר ממ ְשפ֥חת אֱ לימלְך׃ (ד) וְ הנה־ב֗עז ּ֚בא מּב֣ית ֔לחם וי֥אמר לקֹוצְ ר֖ים
אמרו ֖לֹו יְ ברכְ ָך֥ יְ הוה׃ (ה) וי֤אמר ּב֙עז֙ ְלנעֲרֹ֔ו הנצ֖ב על־הקֹוצְ ר֑ים לְ מ֖י הנע ֲ֥רה
יְ הו֣ה עמכ֑ם וי֥ ְ
ֳמי מ ְשד֥י
הזאת׃ (ו) וי֗ען הנ֛ער הנצ֥ב על־הקֹוצְ ֖רים ויאמ֑ר נע ֲ֤רה מֹו ֲאביה֙ ה֔יא הש֥בה עם־ ׇנע ֖
ֲרי הקֹוצְ ר֑ים ותבֹ֣וא ותעֲמֹ֗וד מ ֤אז הּב֙קר֙
מֹואב׃ (ז) ות֗אמר אֲ לקֳ טה־נא֙ וְ אספְ ת֣י בעֳמר֔ים אח ֖
וְ עד־ע֔תה ֛זה שבְ תּ֥ה הּב֖ית ְמעט׃ (ח) וי֩אמר֩ ּב֨עז אל־ר֜ות הֲלֹ֧וא שמ֣ע ְת ּבת֗י אל־תלְ כי֙ ללְ קט֙
ֲבורי מז֑ה וְ כ֥ה ת ְדּבק֖ין עם־נעֲרתי׃ (ט) עינ֜יְך ּבשד֤ה אֲשר־יקְ צרון֙
ּבְ שד֣ה אח֔ר וְ ג֛ם ֥לא תע ֖
וְ הל֣כְ ְת אחֲריה֔ן הֲלֹ֥וא צו֛יתי את־הנְ ער֖ים לְ בלְ ת֣י ׇנגְ עְ֑ך וְ צמ֗ת וְ הלכְ ְת֙ אל־הכל֔ים וְ ש ֕תית
מאֲש֥ר י ְש ֲאב֖ון הנְ ערים׃ (י) ותפל֙ על־פנ֔יה ות ְשת֖חו א֑ ְרצה ות֣אמר אל֗יו מּד֩וע֩ מצ֨אתי ח֤ן
ירני וְ אנכ֖י נׇכְ ריה׃ (יא) וי֤ען ּב֙עז֙ וי֣אמר ֔לּה הֻג֨ד הֻג֜ד ֗לי כ֤ל אֲשר־עשית֙ את־
ּבְ עינ֙יָך֙ לְ הכ ֔
חֲמֹותְ֔ך אחֲר֖י ֣מֹות אישְ֑ך ותעזְב֞י אב֣יְך וְ אמְ֗ך וְ א֙רץ֙ מֹול ְדתְ֔ך ות֣לְ כ֔י אל־ע֕ם אֲ ש֥ר לא־יד֖ע ְת
ותה֨י מ ְשכ ְֻרתְ֜ך ְשלמ֗ה מע֤ם יְ הוה֙ אֱֹלה֣י י ְשרא֔ל
ְתמֹ֥ול שלְ שֹום׃ (יב) יְ של֥ם יְ הו֖ה פׇ עֳלְ֑ך ְ
אֲשר־ּב֖את לחֲסֹ֥ות תחת־כְ נפיו׃ (יג) ֠ות֠אמר א ְמצא־ח֨ן ְּבעינ֤יָך אֲדני֙ ֣כי נח ְמת֔ני וְ כ֥י דּב֖ ְרת
על־ל֣ב שפְ חתָ֑ך וְ אנכי֙ ל֣א אהְ י֔ה כְ אח֖ת שפְ חתיָך׃ (יד) וי֩אמר֩ ֨לֿה ֜בעז לְ ע֣ת הא֗כל ֤גשי הֲֹלם֙
וְ אכ֣לְ ְת מן־הל֔חם וְ טב֥לְ ְת פתְ֖ך ּבח֑מץ ות֙שב֙ מצ֣ד הקצְ ר֔ים ויצְ ּבׇ ט־לּ֣ה קל֔י ות֥אכל ות ְשּב֖ע
ותתר׃ (טו) ות֖קׇ ם לְ לק֑ט ויְ צו֩ ּב֨עז את־נְ ער֜יו לאמ֗ר ֣גם ּב֧ין העֳמר֛ים ְתלק֖ט וְ ֥לא תכְ לימוה׃
(טז) וְ ג֛ם של־תש֥לו ֖לּה מן־הצְ בת֑ים ועֲזבְ ת֥ם וְ לקְ ט֖ה וְ ל֥א תגְ עֲרו־בּה׃ (יז) ו ְתלק֥ט ּבש֖דה
עד־הע֑רב ותחְ ּבט֙ ֣את אֲ שר־לק֔טה ויְ ה֖י כְ איפ֥ה ְשערים׃ (יח) ותשא֙ ותבֹ֣וא הע֔יר ות֥רא
חֲמֹותּ֖ה ֣את ֲאשר־לק֑טה ותֹוצא֙ ותתן־לּ֔ה ֥את אֲ שר־הֹות֖רה משׇ בְ עּה׃ (יט) ות֩אמר֩ ֨לּה חֲמֹו֜תּה
איפ֨ה לק֤ ְט ְת היֹום֙ וְ א֣נה עש֔ית יְ ה֥י מכירְ֖ך ּבר֑וְך ותג֣ד לחֲמֹותּ֗ה ֤את ֲאשר־ע ְשתה֙ עמֹ֔ו ות֗אמר
וא ליהו֔ה ֲאשר֙
שם האיש֙ אֲש֨ר עש֧יתי עמֹ֛ו היֹ֖ום ּבעז׃ (כ) ות֨אמר ׇנעֳמ֜י לְ כלתּ֗ה ּבר֥וְך ה ֙
֤
נו הא֔יש מגאֲל֖נו הוא׃ (כא)
לא־ע ֣זב ח ְסּדֹ֔ו את־החי֖ים וְ את־המת֑ים ות֧אמר ֣לּה ׇנעֳמ֗י קרֹ֥וב ֙ל ֙
ות֖אמר ֣רות המֹו ֲאבי֑ה ֣גם ׀ כי־אמ֣ר אל֗י עם־הנְ ער֤ים ֲאשר־לי֙ ת ְדּבק֔ין ע֣ד אם־כל֔ו ֥את כׇל־
הקצ֖יר ֲאשר־לי׃ (כב) ות֥אמר ׇנעֳמ֖י אל־ר֣ות כלתּ֑ה ֣טֹוב ּבת֗י ֤כי תצְ אי֙ עם־נ֣עֲרֹות֔יו וְ ל֥א
יפְ גְ עו־בְ֖ך ּבְ שד֥ה אחר׃ (כג) ות ְדּב֞ק ּבְ נעֲרֹ֥ות ּב֙עז֙ לְ לק֔ט עד־כְ לֹ֥ות קְ ציר־ה ְשער֖ים וקְ צ֣יר
החט֑ים ות֖שב את־חֲמֹותּה׃

רש"י על רות ב׳:א'
מֹודַ ע .קרֹובּ .בן אחיו של אֱ לימלְך היה .א ְמרו רּבֹותינו זכְ רֹונם לבְ רכהֱ ,אלימלְך וְ שלְ מֹון
ֲאבי בעז ופְ ֹלני אלְ מני הגֹואל ו ֲאבי נעֳמי כֻלם ּבְ ני נחְ שֹון ּבן עמינדב היו ,וְ לא הֹועילה להם
זְכות ֲאבֹותם ּבְ צאתם מארץ לְ חוצה לארץ:
יבמות ע״ו ב
מ ְתני׳ עמֹוני ומֹואבי ֲאסורים וְ איּסורן איּסור עֹולם ֲאבל נְ קבֹותיהם מותרֹות מיד מצְ רי
ואֲדֹומי אינם אֲסורים אלא עד ְשֹלשה ּדֹורֹות אחד זְכרים וְ אחד נְ קבֹות רּבי ש ְמעֹון מתיר את
הנְ קבֹות מיד אמר רּב י ש ְמעֹון קל וחֹומר ה ְּדברים ומה אם ּבְ מקֹום שאסר את ה ְזכרים איּסור
עֹולם התיר את הנְ קבֹות מיד מקֹום שלא אסר את ה ְזכרים אלא עד ְשֹלשה ּדֹורֹות אינֹו ּדין
שנתיר את הנְ קבֹות מיד א ְמרו לֹו אם הֲלכה נְ קּבל וְ אם לּדין יש ְתשובה אמר להם לא כי
הֲלכה ֲאני אֹומר גְ מ׳ ְמנא הני מילי אמר רּבי יֹוחנן ְּדאמר קְ רא וְ כ ְראֹות שאול את ּדוד יֹוצא
לקְ ראת הפְ ל ְשתי אמר אל אבְ נר שר הצבא ּבן מי זה הנער אבְ נר ויאמר אבְ נר חי נפְ ְשָך
המלְך אם ידעְ תי וְ לא יְ דע ליּה וְ הכְ תיב ויאֱהבהו ְמאד ויְ הי לֹו נֹושא כלים אלא א ֲאבוּה קא
ְמשאיל וְ אביו לא יְ דע ליּה וְ הכְ תיב וְ האיש ּבימי שאול זקן ּבא ב ֲאנשים וְ אמר רב וְ איתימא
רּבי אּבא זה ישי ֲאבי דוד שנכְ נס ּבְ אוכְ לוסא וְ יצא ּבְ אוכְ לוסא הכי קאמר שאול אי מפרץ
אתי אי מזרח אתי אי מפרץ אתי מלְ כא הוי שהמלְך פֹורץ לעֲשֹות ּדרְך וְ אין ְממחין ְּבידֹו אי
מזרח אתי חֲשיבא ּבְ עלְ מא הוי מאי טעְ מא ֲאמר ליּה שאל עֲליּה ּדכְ תיב וילְ ּבש שאול את ּדוד
מּדיו כְ מּדתֹו וכְ תיב ּביּה ּבְ שאול משכְ מֹו ומעְ לה גבֹוּה מכׇל העם ֲאמר ליּה ּדֹואג האֲדֹומי עד
שאתה ְמשאיל עליו אם הגון הוא למלְ כות אם לאו ְשאל עליו אם ראוי לבא ּבקהל אם לאו
מאי טעְ מא ְּדקאתי מרות המֹו ֲאביה ֲאמר ליּה אבְ נר ְתנינא עמֹוני וְ לא עמֹונית מֹואבי וְ לא
מֹואבית אלא מעתה מ ְמזר וְ לא מ ְמזרת מ ְמזר כְ תיב מום זר מצְ רי וְ לא מצְ רית שאני הכא
ּד ְמפרש טעְ מא דקְ רא על ֲאשר לא ק ְּדמו א ְתכם ּבלחם ובמים ּד ְרכֹו של איש לְ קּדם וְ לא
ישתיק
ּד ְרכּה של אש ה לְ קּדם היה להם לְ קּדם ֲאנשים לקְ ראת ֲאנשים וְ נשים לקְ ראת נשים א ְ
מיד ויאמר המלְך ְשאל אתה ּבן מי זה העלם התם קרי ליּה נער הכא קרי ליּה עלם הכי קא
ושאל ּבְ בית המ ְדרש שאל ֲאמרו ליּה עמֹוני וְ לא עמֹונית
ֲאמר ליּה הֲלכה נ ְתעלְ מה מ ְמָך צא ְ
מֹואבי וְ לא מֹואבית
יבמות ע״ז א
ושמֹו
ישתיקו ּבעי לְ אכְ רֹוזי עֲליּה מיד ועֲמשא בן איש ְ
קושייתא א ְ
אקְ שי לְ הו ּדֹואג כל הני ְ
י ְתרא הי ְש ְראלי אֲ שר ּבא אל ֲאביגל ּבת נחש וכְ תיב יתר הי ְש ְמעאלי אמר רבא ְמלמד שחגר
ח ְרּבֹו כְ י ְשמעאל וְ אמר כׇל מי שאינֹו שֹומע הֲלכה זֹו יּדקר ּבחרב כְך ְמקוּבְ לני מּבית ּדינֹו של
ְשמו אל הרמתי עמֹוני וְ לא עמֹונית מֹואבי וְ לא מֹואבית ומי ְמהימן וְ האמר רּבי אּבא אמר רב

שֹומעין
שֹומעין לֹו וְ אם לאו אין ְ
כׇל תלְ מיד חכם שמֹורה הֲלכה ובא אם קֹודם מעֲשה ֲאמרּה ְ
לֹו שאני הכא ְּדה א ְשמואל ובית ּדינֹו קיים מכׇל מקֹום ק ְשיא הכא ת ְרגימו כׇל כְ בוּדה בת
אמרו אליו איה שרה א ְשתָך
מלְך פְ נימה ּבְ מעְ ְרבא א ְמרי וְ איתימא רּבי יצְ חק אמר קְ רא וי ְ
וְ גֹו׳ כְ תנאי עמֹוני וְ לא ע מֹונית מֹואבי וְ לא מֹואבית ּדבְ רי רּבי יְ הודה רּבי ש ְמעֹון אֹומר על
ְּדבר אֲשר לא ק ְּדמו א ְתכם ּבלחם ובמים ּד ְרכֹו של איש לְ קּדם וְ כו׳ ּדרש רבא מאי ּדכְ תיב
פתחְ ת לְ מֹוסרי אמר ּדוד לפְ ני הקדֹוש ּברוְך הוא רּבֹונֹו של עֹולם ְשני מֹוסרֹות שהיו עלי
פתחְ תם רות המֹו ֲאביה וְ נעֲמה העמֹונית ּדרש רבא מאי ּדכְ תיב רּבֹות עשית אתה ה׳ אֱֹלהי
נפְ לְ אֹותיָך ומחְ ְשבֹותיָך אלינו אלי לא נ ֱאמר אלא אלינו ְמלמד שהיה ְרחבְ עם יֹושב ּבְ חיקֹו
של ּדוד אמר לֹו עלי וְ עליָך נא ְמרו ְשתי מקְ ראֹות הללו
רות רבה ה׳:ו׳
ּגשי הֲֹלם (רות ב ,יד) ,רּבי יֹוחנן [נ"א רבי יונתן] פתר ּבּה
ַוי ֹּאמֶ ר לָה בֹּ עַ ז לְ עֵ ת הָ אֹּ כֶל ִׁ
שית שטין ְמדּבר ּבְ דוד  ,גשי הֲֹלם ,קְ רֹובי למלְ כות ,וְ אין הֲֹלם אלא מלְ כות ,הֲדא הוא דכְ תיב
(שמואל ב ז ,יח) :כי הֲבאתני עד הֲֹלם .וְ אכלְ ְת מן הלחם ,זֹו לחְ מּה של מלְ כות .וְ טבלְ ְת פתְך
ּבחמץ ,אלו היּסורין ,שנ ֱאמר (תהלים ו ,ב) :ה' אל ּבְ אפְ ָך תֹוכיחני .ותשב מצד הקצְ רים,
שנֹוצְ דה ממנו המלְ כות לְ שעהְּ ,דאמר רב הונא כל אֹותן ששה חֳדשים שהיה ּדוד ּבֹורח מפְ ני
אבְ שלֹום לא עלו מן המנְ ין ,שהיה מ ְתכפר לֹו ּב ְשעירה כְ ה ְדיֹוט .ויצְ ּבט לּה קלי ,שחזְרה לֹו
מלְ כותֹו ,שנ ֱאמר (תהלים כ ,ז) :עתה ידעְ תי כי הֹושיע ה' ְמשיחֹו .ותאכל ות ְשּבע ותתר,
אֹוכל ּבעֹולם הזה ,וְ אֹוכל לימֹות המשיח ,וְ אֹוכל לעתיד לבֹוא.
ּדבר אחר ,גשי הֲֹלםְ ,מדּבר ּב ְשֹלמה ,גשי הֲֹלם ,קְ רֹובי למלְ כות .וְ אכלְ ְת מן הלחם ,זֹו לחְ מּה
של מלְ כות .שנ ֱאמר (מלכים א ה ,ב) :ויְ הי לחם ְשֹלמה לְ יֹום אחדְ .שלשים כר סלת וְ ששים
כר קמח .וְ טבלְ ְת פתְך ּבחמץ ,זה לכְ לוְך מעֲשים .ותשב מצד הקצְ רים ,שנֹוצְ דה לֹו מלְ כותֹו
לְ שעהְּ ,דאמר רּבי יֹוחאי ּבר חֲנינא מלְ אְך ירד ּב ְדמות ְשֹלמה וְ ישב לֹו על כ ְסאֹו .וְ היה ְמחזר
ְשֹלמה על פ ְתחי י ְשראל וְ אֹומר (קהלת א ,יב)ֲ :אני קהלת [בן דוד] הייתי מלְך על י ְשראל
ּבירושלים ,מה היְ תה אחת מהן עֹושה ,היְ תה נֹותנת לְ פניו קְ ערה של גְ רישין ומכה אֹותֹו
ּבְ קנה על ראשֹו וְ אֹומרת לֹו וְ לא ְשֹלמה יֹושב על כ ְּסאֹו וְ אתה אֹומר ֲאני ְשֹלמה מלְך י ְשראל.
ויצְ ּבט לּה קלי ,שחזְרה לֹו מלְ כותֹו .ותאכל ות ְשּבע ותתר ,אֹוכל ּבעֹולם הזה ,אֹוכל לימֹות
המשיח ,אֹוכל ּבעֹולם הּבא.
ּדבר אחר ,גשי הֲֹלםְ ,מדּבר ּבְ חזְקיהו...
ּדבר אחר ,גשי הֲֹלםְ ,מדּבר ּב ְמנשה...

ּדבר אחרְ ,מדּבר ּבְ מלְך המשיח...
ּדבר אחר ,גשי הֲֹלםְ ,מדּבר ּבְ בעז ,קְ רֹובי לְ הכא ,וְ אכלְ ְת מן הלחם ,זה לחְ מן של קֹוצְ רים.
טֹובלין ּבחמץ פתן ,אמר רּבי יֹונתן מכאן
וְ טבלְ ְת פתְך ּבחמץּ ,דרְך הקֹוצְ רים להְ יֹותן ְ
שמֹוציאין מיני ח ְֻמצנין לגְ רנֹות .ותשב מצד הקצְ ריםּ ,בְ צד הקֹוצְ רים וּדאי .ויצְ ּבט לּה קלי,
קליל זְעיר ּב ְשתי אצְ ְּבעֹותיו .אמר רּבי יצְ חק א ְת שמע מינּה ת ְרתי ,אֹו ּבְ רכה ש ְרתה
ּבְ אצְ ּבְ עֹותיו של אֹותֹו צּדיק ,אֹו ּבְ רכה ש ְרתה ּבְ מעיה של אֹותּה צּדקת ,ממה ּדכְ תיב :ותאכל
ות ְשּבע ותתר ,נ ְראין ה ְּדברים שהּבְ רכה ש ְרתה ּבְ מעיה של אֹותּה צּדקת .אמר רּבי יצְ חק ּבר
מ ְריֹון ּבא הכתוב לְ למ ְדָך שאם אדם עֹושה מצְ וה יעֲשנה ּבְ לבב שלם ,שאלו היה ְראובן יֹודע
שהקדֹוש ּברוְך הוא מכְ תיב עליו (בראשית לז ,כא) :וי ְשמע ְראובן ויצילהו מידםּ ,בכְ תפֹו
היה מֹוליכֹו אצל אביו .וְ אלו היה יֹודע אהֲרן שהקדֹוש ּברוְך הוא מכְ תיב עליו (שמות ד,
יד) :הנה הוא יצא לקְ ראתָך ּבְ תֻ פים וב ְמחֹולֹות היה יֹוצא לקְ ראתֹו .וְ אלו היה יֹודע ּבעז
שהקדֹוש ּברוְך הוא מכְ תיב עליו :ויצְ ּבט לּה קלי ותאכל ות ְשּבע ותתר ,עֲגלֹות ְמפֻטמֹות היה
מ ֲא כילּה .רּבי כהן וְ רּבי יְ הֹושֻ ע ְּדסכְ נין ּבְ שם רּבי לוי לְ שעבר היה אדם עֹושה מצְ וה וְ הנביא
כֹותבּה ומלְך המשיח וְ הקדֹוש ּברוְך
כֹותבּה ,אליהו ְ
כֹותבּה ,וְ עכְ שיו כְ שאדם עֹושה מצְ וה מי ְ
ְ
הוא חֹותם על יְ דיהם ,הֲדא הוא דכְ תיב (מלאכי ג ,טז) :אז נ ְדּבְ רו י ְראי ה' איש אל רעהו
וגו'.

