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Berachot 9:5 
The Sages also instituted that one should greet another in 
the name of God, as it is stated: “And presently Boaz 
came from Bethlehem and said to the harvesters, The 
Lord is with you, and they said to him, May the Lord 
bless you” (Ruth 2:4). And it says: “And the angel of God 
appeared to him and said to him, God is with you, mighty 
man of valor” (Judges 6:12). And it says: “And despise 
not your mother when she is old” (Proverbs 23:22), it 
says: “It is time to work for the Lord; they have made 
void Your Torah” (Psalms 119:126)  

 ה:ט תוכרב

 :רַמֱאֶּנֶׁש ,םֵּׁשַּב ֹורֵבֲח םֹולְׁש תֶא לֵאֹוׁש םָדָא אֵהְּיֶׁש ּוניִקְתִהְו

 ּורְמֹאּיַו םֶכָּמִע ׳ה םיִרְצֹוּקַל רֶמֹאּיַו םֶחֶל תיֵּבִמ אָּב זַעֹב הֵּנִהְו״

 לַא״ :רֵמֹואְו .״לִיָחֶה רֹוּבִּג `ְּמִע ׳ה״ :רֵמֹואְו .״׳ה `ְכֶרָבְי ֹול

 ״`ֶתָרֹוּת ּורֵפֵה ׳הַל תֹוׂשֲעַל תֵע״ :רֵמֹואְו .״`ֶּמִא הָנְקָז יִּכ זּובָּת

 

 י"שר

 תוירבה דובכ ליבשב םוקמ לש ודובכב אוה לזלזמ ןנירמא אלו ה"בקה לש ומשב – םשב וריבח םולשל לאוש םדא אהיש
 :ליחה רובג ךמע 'ה ןועדגל רמאש ךאלמה ןמו םכמע 'ה רמאש זעבמ ודמלו וילע םימש םש איצוהל

  :רמואו יאמ שרפמ 'רמגבו םה ושעש תיארש המ תושעל ךתמוא ינקז ירבדמ דומל – ךמא הנקז יכ זובת לא רמואו

 ורבח םולשל לואשל ןיוכתמה הז ףא 'הל תושעל ידכ הרות ירבד םילטבמש םימעפ – ךתרות ורפה 'הל תושעל תע רמואו
 :רוסא הארנה רבד תושעלו הרות רפהל רתומ והפדרו םולש שקב 'מאנש םוקמ לש ונוצר והז

 ט קרפ תוכרב תכסמ אתריבג אתכלה - לארשי תראפת

 .הלטבל םימש םש תרכזהל הזב שוחל ןיאו .ךמע 'ה רמאל םשב וריבח םולש םדא לאשיש םינושארה םימכח ונקת 
 :טומא לב ינימימ יכ דימת ידגנל 'ה יתיוש ש"מכו .אטחי ילבל .ויפב רוגש םימש םש אהיש ןווכתמדמ



 

Makkot 23b 
Rabbi Yehoshua ben Levi says: There are three matters 
that the earthly court implemented and the heavenly 
court agreed with them, and these are they: Reading the 
Scroll of Esther on Purim, and greeting another with the 
name of God, and bringing the first tithe. Reading the 
Scroll of Esther is derived from a verse, as it is written: 
“The Jews confirmed, and they took upon themselves” 
(Esther 9:27). They confirmed above in Heaven that which 
they took upon themselves below on earth. And greeting, 
as it is written: “And presently Boaz came from 
Bethlehem and said to the harvesters: The Lord is with 
you, and they said to him: May the Lord bless you” (Ruth 
2:4). And it states: “The Lord is with you, mighty man 
of valor” (Judges 6:12). What is the reason that the Gemara 
cites the additional source about Gideon, introduced with 
the phrase: And it states? Why was the proof from Boaz’s 
statement to the harvesters insufficient? The Gemara 
explains: And if you would say: It is Boaz who did so on 
his own, and from Heaven they did not agree with him; 
come and hear proof, and it says: “The Lord is with you, 
mighty man of valor.”  
Bringing of the first tithe It is derived from a verse, as it is 
written: “Bring you the whole tithe into the storehouse, 
that there may be food in My house, and try Me now 
with this, says the Lord of hosts, if I will not open for you 
the windows of heaven and pour you out a blessing, that 
there shall be more than sufficiency [ad beli dai]” 
(Malachi 3:10).  

 :גכ תוכמ

 הטמ לש ןיד תיב ושע םירבד השלש יול ןב עשוהי יבר רמא

 הליגמ ארקמ ]ןה ולא[ םדי לע הלעמ לש ןיד תיב ומיכסהו

 ביתכד הליגמ ארקמ .רשעמ תאבהו ]םשב[ םולש תליאשו

 .הטמל ולבקש המ הלעמל ומייק םידוהיה ולבקו ומיק

 רמאיו םחל תיבמ אב זעב הנהו ביתכד םולש תליאשו

 יכו רמואו יאמ ליחה רובג ךמע ׳ה רמואו םכמע ׳ה םירצוקל

 ודי לע ומיכסא אל אימשמו היתעדמ דיבעד אוה זעוב אמית

 ביתכד רשעמ תאבה ליחה רובג ךמע ׳ה רמואו עמש את

 ינונחבו יתיבב ףרט יהיו רצואה תיב לא רשעמה לכ תא ואיבה

 תוברא תא םכל חתפא אל םא תואבצ ׳ה רמא תאזב אנ

 .יד ילב דע יאמ יד ילב דע הכרב םכל יתקירהו םימשה

 

 


