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בס“ד

ליקוטי

מגילת רות

ש“ם

יג' מרחשוון תשס"ט
ראיתי את הליקוטי ש"ם על כמה מסכתות הש"ס ומדרש רבה להרה"ג מתתיהו
שניאור הי"ו ויש שם כמה דברים טובים ויפים אשר ראויים להעלות על מכבש
הדפוס וד' יהא בעזרו להוסיף כהנה וכהנה
פינחס שרייבר
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בס“ד

ליקוטי

מגילת רות

מכתב ברכה
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בס“ד

ליקוטי

מגילת רות

ש“ם

אקדמות מילין
זה היום עשה ה‘ נגילה ונשמחה בו,
נגיל ונשיש בזאת התורה,
אין שמחה אלא בבשר ויין,
בשרה של תורה ויינה של תורה.
ברוך ה ‘ שזיכנו להיות מיושבי אוהלה של תורה ללמוד וללמד
לשמור ולעשות ולקיים .כמעשהו במגילת אסתר כך מעשהו במגילת
רות ,לאחר שאשתקד עברתי על המגילה מגילת רות לפני חג מתן
תורה והעליתי בחכתי כמה פירושים וחידושים מתוקים מדבש ונופת
צופים ,הצעתי לתלמידי היקרים ללמוד בעיון את מגילת רות ולנסות
לחדש חידושים פשט אמתי לאמתה של תורה ,וב“ה זכינו לברך על
המוגמר לשנה זו ,חידושים נפלאים מאירי עיניים.
ובוודאי שהמלאכה לא הושלמה אבל זו התחלה טובה ובסיס טוב
לשנים הבאות להוסיף עוד כהנה וכהנה כיד ה‘ הטובה עלינו.
השנה (תשע“ ב) זכו לחדש חידושים התלמידים היקרים והחביבים
הי “ ו :אהרון אדרי ,יהודה בטיט ,ישראל מאיר כהן ,אלעזר כהן,
חיים בן ציון ועקנין ,חיים בן לולו ,דוד בוכרע ( .תשע “ ג) אריאל
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בס“ד

ליקוטי

מגילת רות

ש“ם

הלוי ,מאיר פיקל ,יעקב אהרון ,יצחק טלקר ,אהרון יעקב ,אלישיב
יכין מיימון ,יהונתן ביטון ,משה חיים בסה ,יצחק קהלני .כמו כן
הבאנו בכמה מקומות חידושים מילקוט מעם לועז ,ושאר המקומות
שסתמנו זה חידושים שהקב “ ה זיכה את עבדו לחדש לאמתה של
תורה.
התועלת והמעלה שיש בדרך זו של לימוד וחידוש חידושים היא
עצומה עד אין חקר ,והניסיון מוכיח שמכניסה חשק ואהבת התורה
בתלמידים ,והיא כמלאך העומד עליהם ואומר להם גדל ,זה מכניס
שאיפות ומושגים תורניים גבוהים בתלמידים דבר שיעזור להם
להתמודד מול גלי העולם הזה.
יהי רצון שנזכה לקבל את התורה בכל יום ושדברי התורה יהיו
בעינינו כחדשים בכל יום ,ונזכה להמשיך ללמוד וללמד לשמור
ולעשות ולקיים את כל דברי התורה הזאת ,שהקב“ ה יזכנו להעמיד
תלמידים הגונים הרבה דורות ישרים ומבורכים ,ולראות את צאצאינו
וצאצאי כל עמך בית ישראל הולכים בדרך ה‘ אכי“ר.
בברכת התורה
מתתיהו שניאור
מהדורה א‘ כט באייר ה‘תשע“ב
מהדורה ב‘ ד‘ באייר תשע“ג
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בס“ד

ליקוטי

ש“ם

מגילת רות

מגילת רות
פרק א
ימי ְשפ ֹט ַהש ְֹפ ִטים וַ יְ ִהי ָר ָעב ָב ָא ֶרץ
(א) וַ יְ ִהי ִב ֵ
רש“י

ליקוטי ש“ם

(א) ויהי בימי שפוט

[א] (*) מגילת רות כתב אותה שמואל הנביא

השופטים .לפני מלוך

(בבא בתרא דף יד ע“ב)( :א) ויהי בימי ,חז“ל

מלך שאול שהיו הדורות

במסכת מגילה (דף י ע “ ב) דרשו שכל מקום

מתפרנסים על ידי

שכתוב ” ויהי בימי “ זהו לשון צער ,ויהי בימי

שפוט השופטים הצער היה שהיה רעב” .ויהי בימי“ בגימטרייה קטנה ג‘ וכן
”צער“ בגימטרייה קטנה ג‘ (מ“ח ,בסה) :שפט השפטים ,נכתב חסר כדרשת
חז“ ל שהיו דור ששופט את שופטיו (א ,הלוי) :שפט השפטים ,פירש רש“י
שבימי אבצן היה .שפוט השופטים כשנכתב מלא בגימטרייה קטנה ח‘ וכן
אבצן בגימטרייה קטנה ח‘ (א ,הלוי) :ויהי רעב בארץ ,מדוע היה רעב? בגלל
השופטים שלא הלכו בדרך ה‘ ( מ ,פיקל בשם האבן עזרא) :וילך איש ,פירש
רש“י ” עשיר גדול היה ופרנס הדור ויצא מארץ ישראל לחוצה לארץ מפני
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בס“ד

ליקוטי

ש“ם

מגילת רות

מו ָאב
וַ יֵלֶ ְך ִאיש ִמ ֵבית לֶ ֶחם יְ הו ָדה לָ גור ִב ְש ֵדי ֹ
רש“י

ליקוטי ש“ם

שופטים ובימי אבצן היה

צרות עין שהיתה עינו צרה בעניים הבאים

שאמרו רבותינו אבצן זה

לדוחקו לכך נענש“ ,עכ“ל .ואפשר שזה נרמז

בועז :וילך איש .עשיר גדול

במה שכתוב ”וילך איש“ ,שדרשו חז“ל שכל

היה ופרנס הדור ויצא

מקום שכתוב איש זה אדם כשר וצדיק מכאן

מארץ ישראל לחוצה לארץ

שהיה צדיק מפרנסי הדור ,וילך איש הלכה

מפני צרות העין שהיתה

ונאבדה ממנו מדרגת ” איש “ על ידי הוילך

עינו צרה בעניי' הבאים

על ידי ההליכה מארץ ישראל לחוצה לארץ,

לדוחקו לכך נענש:

ומה הטעם שיצא הרי הוא היה עשיר ומה

אכפת לו מהרעב אלא משום שעינו הייתה צרה בעניים :וילך איש ,רש“ י
הביא את דרשת חז“ ל שעינו של אלימלך הייתה צרה בעניים ולכן נענש,
בגמרא מסכת בבא בתרא דף צא ע“א מובאת עוד דעה ”אמר רב חייא בר
אבין אמר רבי יהושע בן קרחה חס ושלום שאפילו מצאו סובין לא יצאו,
ואלא מפני מה נענשו שהיה להן לבקש רחמים על דורם ולא בקשו“ :איש,
בגימטרייה קטנה ה ‘ וכן אלימלך בגימטרייה קטנה ה ‘ ( .מ ,פיקל ) :הוא
ואשתו  ,להורות שהוא העיקר ואשתו רק נגררה אחריו באשר היותה אשתו
(א ,אדרי)[ .ועיין עוד ברש“י דיבור המתחיל ”איש נעמי“ לקמן פסוק ג‘]:
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בס“ד

ליקוטי

ש“ם

מגילת רות

ימלֶ ְך
הוא וְ ִא ְשת ֹו ו ְשנֵי ָבנָ יו( :ב) וְ ֵשם ָה ִאיש אֱ לִ ֶ
וְ ֵשם ִא ְשת ֹו נָ עֳ ִמי וְ ֵשם ְשנֵי ָבנָ י ו ַמ ְחל ֹון וְ ִכלְ י ֹון
מו ָאב
ֶא ְפ ָר ִתים ִמ ֵבית לֶ ֶחם יְ הו ָדה וַ ָיבֹאו ְש ֵדי ֹ
רש“י

ליקוטי ש“ם

(ב) אפרתים .חשובים וכן

(ב) ושם האיש אלימלך ,צריך להבין מדוע

(שמואל א א) בן תוחו בן צוף

המתין מלהזכיר את שם האיש ושם אשתו

אפרתי אבגי''נוס ,ראה

ובני עד לפסוק ב‘ ומדוע לא הזכיר אותם

חשיבותו שהרי השיא עגלון

בפסוק א‘ ,דהיינו מדוע בפסוק א‘ מדבר

מלך מואב את בתו למחלון

בלשון מוסתר ונעלם ”האיש אשתו ובניו“

דאמר מר רות בתו של עגלון

ורק בפסוק ב ‘ מפרש את שמותם? ויש

היתה ,ד''א אפרתים בית לחם

ליישב שעשה זאת כדי שנדע שעיקר
סיפור המגילה לא בא לספר את סיפורו

של אלימלך אלא עיקר סיפור המגילה הוא סיפורה של רות (א ,יעקב .א,
הלוי) :מחלון וכליון  ,מחלון לשון מחלה ,כליון לשון כליה :מחלון וכליון,
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בס“ד

ליקוטי

מגילת רות

ש“ם

ימלֶ ְך ִאיש נָ עֳ ִמי וַ ִת ָש ֵאר
וַ ִי ְהיו ָשם( :ג) וַ י ָָמת אֱ לִ ֶ
ֶיה( :ד) וַ ִי ְשאו לָ ֶהם נָ ִשים מֹאֲ ִבי ֹות
ִהיא ו ְשנֵי ָבנ ָ
ֵשם ָה ַא ַחת ָע ְר ָפה וְ ֵשם ַה ֵשנִ ית רות וַ י ְֵשבו ָשם
ְכ ֶע ֶשר ָשנִ י ם  ( :ה ) וַ יָמ ות ו גַ ם ְשנֵי ֶהם ַמ ְחל ֹון
וְ ִכלְ י ֹון וַ ִת ָש ֵאר ָה ִא ָשה ִמ ְשנֵי יְ לָ ֶדי ָה ו ֵמ ִאי ָשה:
רש“י

ליקוטי ש“ם

קרויה אפרת( :ג) איש נעמי .למה נאמר מכאן

בגמרא מסכת בבא

אמרו אין איש מת אלא לאשתו (ואמר איש נעמי

בתרא דף צא ע “ ב דרשו

כלומר לפי שהוא היה איש נעמי ושולט עליה

חז “ ל ששמם היה יואש

והיא טפלה לו לכן פגעה בו מדת הדין ולא בה):

ושרף :ויהיו שם ,מלמד

(ה) גם שניהם .מהו גם בתחלה לקו בממונם

שהשתקעו שם( :ג)

ומתו גמליהם ומקניהם אח''כ מתו גם הם:

ותשאר היא ,בא ללמד

שאלימלך מת בגלל שעזב את ארץ ישראל ,אבל בניו לא מתו בגלל שעזבו
את ארץ ישראל שהם היו טפלים לו ,אלא נענשו במיתה בגלל שנשאו להם
נשים נוכריות כדלקמן( :ד) וישאו להם נשים מואביות  .רק לאחר פטירת
אביהם נשאו נשים נוכריות( :ה) גם שניהם  ,גם בא לרבות שהתינוק שבמעיה
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בס“ד

ליקוטי

ש“ם

מגילת רות

מו ָאב ִכי
יה וַ ָת ָשב ִמ ְש ֵדי ֹ
(ו) וַ ָת ָקם ִהיא וְ ַכל ֶֹת ָ
ָש ְמ ָעה ִב ְש ֵדה מ ֹו ָאב ִכי ָפ ַקד יְ ה וָ ה ֶאת ַעמ ֹו
לָ ֵתת לָ ֶהם לָ ֶחם  ( :ז ) וַ ֵתצֵ א ִמן ַה ָמק ֹום אֲ ֶשר
יה ִע ָמה וַ ֵתלַ ְכנָ ה ַב ֶד ֶר ְך
ָהיְ ָתה ָש ָמה ו ְש ֵתי ַכל ֶֹת ָ
ֹאמר נָ עֳ ִמי לִ ְש ֵתי
לָ שוב ֶאל ֶא ֶרץ יְ הו ָדה( :ח) וַ ת ֶ
יה לֵ ְכנָ ה ש ְֹבנָ ה ִא ָשה לְ ֵבית ִא ָמה (יעשה)
ַכל ֶֹת ָ
רש“י

ליקוטי ש“ם

(ז) ותצא מן המקום .למה נאמר הרי

גם כן נפטר (עיין לקמן ברש“י א,

כבר נאמר ותשב משדה מואב ומהיכן

כא) :גם שניהם ,פירש רש“י מהו

תשוב אם לא תצא מן המקום שהיתה שם

גם בתחלה לקו בממונם וכו ‘...

אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום ניכרת

עכ “ ל .ונרמז דווקא במיתתם

ועושה רושם פנה זיוה פנה הדרה פנה

כמאמר חז“ל שהגונב ממון

שבחה של עיר וכן (בראשית כה) ויצא

מחברו כאילו לוקח את נפשו

בהיות שהממון והרכוש הם חלק מנפשו של האדם ,והמיתה שלהם התחילה
בחלק זה של נפשם קודם ממונם אבד והיות ולא חזרו בתשובה מת גם גופם:
שניהם  ,אולי הדגיש שניהם ללמד שמתו ביחד( :ח) לכנה שובנה ,צריך עיון
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בס“ד

ליקוטי

ש“ם

מגילת רות

י ַַעש יְ ה וָ ה ִע ָמ ֶכם ֶח ֶסד ַכאֲ ֶשר עֲ ִשי ֶתם ִעם
ַה ֵמ ִתי ם וְ ִע ָמ ִדי  ( :ט ) יִ ֵתן יְ ה וָ ה לָ ֶכם ו ְמצֶ א ן ָ
ְמנ ו ָחה ִא ָשה ֵבי ת ִאי ָשה וַ ִת ַשק לָ ֶהן וַ ִת ֶשא נָ ה
ֹאמ ְרנָ ה ָלה ִכי ִא ָת ְך נָ שוב
קולָ ן וַ ִת ְב ֶכינָ ה( :י) וַ ת ַ
ֹ
לְ ַע ֵמ ְך ( :י א ) וַ תֹא ֶמר נָ עֳ ִמי ש ְֹבנָ ה ְבנ ַֹתי לָ ָמה
ֵתלַ ְכנָ ה ִע ִמי ַהע ֹוד לִ י ָבנִ י ם ְב ֵמ ַעי וְ ָהי ו לָ ֶכם
לַ אֲ נָ ִשי ם  ( :י ב ) ש ְֹבנָ ה ְבנ ַֹתי לֵ ְכן ָ ִכי זָ ַקנְ ִתי
רש“י

ליקוטי ש“ם

יעקב מבאר שבע( :יב) כי זקנתי מהיות

בדבר שינויי הלשון שכאן ,שבפסוק

לאיש .שאנשא לו ואוליד בנים ותנשאו

ח ‘ כתוב ” לכנה שובנה “ ,ולקמן

להם שא ינם אס ור ים לכם וא ינכ ם

בפסוק יא ‘ כתוב ” שבנה “ ובפסוק

אסורים להם משום אשת אחיו שלא היה

יב‘ כתוב ”שבנה לכנה“? (מ,

בעולמו שאינה זקוקה ליבם לפי שלא

פיקל ) :עם המתים ,מה שלא עזבו

היו למחלון וכליון קדושין בהן שנכריות

את נע מי לאחר פטיר ת מחלון

היו ולא נת גיירו ועכש יו הן באו ת

וכליון זה נותן כבוד למת( :יב) לכן
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בס“ד

ליקוטי

ש“ם

מגילת רות

יתי
ִמ ְה ֹיות לְ ִאיש ִכי ָא ַמ ְר ִתי יֶש לִ י ִת ְקוָ ה ַגם ָהיִ ִ
ַה ַליְ לָ ה לְ ִאי ש וְ גַ ם יָלַ ְד ִתי ָבנִ י ם  ( :י ג ) הֲ לָ ֵהן
ְת ַש ֵב ְרנָ ה ַעד אֲ ֶשר יִ גְ ָדלו הֲ לָ ֵהן ֵת ָעגֵ נָ ה לְ ִבלְ ִתי
הֱ ֹיות לְ ִאיש ַאל ְבנ ַֹתי ִכי ַמר לִ י ְמאֹד ִמ ֶכם ִכי
קולָ ן וַ ִת ְב ֶכינָ ה
י ְָצ ָאה ִבי יַד יְ הוָ ה( :יד) וַ ִת ֶשנָ ה ֹ
רש“י

ליקוטי ש“ם

להתגייר כמו שנאמר כי אתך נשוב לעמך

(נה) ,כתיב לכנה חסר ולעיל

מעתה נהיה לעם אחד :כי אמרתי יש לי

בפסוק ח ‘ כתוב לכנה מלא,

תקוה .כי אפילו אמר לי לבי יש לי תקוה

ואפשר שהוא משום שבפסוק ח‘

לינשא עוד וללדת בנים :וגם הייתי הלילה

אמרה להן לכנה בתוקף וכאן

לאיש .ויותר מכן אפילו הריתי הלילה

בפסוק יב ‘ אמרה להן בלשון

זכרים :וגם ילדתי בנים .או אפילו כבר

רפה לכנה( :יג) כי מר לי מכם,

ילדתי בנים( :יג) הלהן תשברנה .בתמיה

המר שיש לי שמתו בני זה מכם

שמא להם תצפנה עד אשר יגדלו לשון

בגלל שנשאו להם נשים

(תהלים קמו) שברו על ה' אלהיו :תעגנה.

נוכריות( :יד) ותשנה  ,נכתב

לשון אסור כלא כמו עג עוגה ועמד בתוכה

חסר אל“ ף ,שהיה צריך לכתוב

ויש פותרין לשון עיגון ולא יתכן שאם כן
17

בס“ד

ליקוטי

ש“ם

מגילת רות

ע ֹוד וַ ִת ַשק ָע ְר ָפה לַ חֲ מ ֹו ָתה וְ ר ות ָד ְב ָקה ָבה:
ֹאמר ִהנֵה ָש ָבה יְ ִב ְמ ֵת ְך ֶאל ַע ָמה וְ ֶאל
(טו) וַ ת ֶ
ֹאמר רות
יה שו ִבי ַאחֲ ֵרי יְ ִב ְמ ֵת ְך( :טז) וַ ת ֶ
אֱ ל ֶֹה ָ
ַאל ִת ְפ ְג ִעי ִבי לְ ָעזְ ֵב ְך לָ שוב ֵמ ַאחֲ ָריִ ְך ִכי ֶאל
אֲ ֶשר ֵתלְ ִכי ֵאלֵ ְך ו ַבאֲ ֶשר ָתלִ ינִ י ָאלִ ין ַע ֵמ ְך ַע ִמי
רש“י

ליקוטי ש“ם

היה לו לינקד הנו''ן דגש או לכתוב שני נוני''ן :כי

ותשאנה ,ואפשר

יצאה בי יד ה' .אמר רבי לוי כל מקום שנאמר יד ה'

שבא לרמוז מלשון

מכת דבר היא ובנין אב לכולם (שמות ט) הנה יד ה'

’ שינוי ‘ ששינו קולם

הויה( :טו) הנה שבה יבמתך .זה טעמו למעלה תחת

מחמת קול

הבכי:

השי''ן לפי שהוא לשון עבר (אסתר ב) ובבקר היא

ועוד אפשר לפרש

שבה טעמו למטה בבי''ת לפי שהוא לשון הווה וכן כל

מלשון ש נון ששוב

כיוצא בהם( :טז) אל תפגעי בי .אל תפצרי בי :כי אל

פעם בכו ( א ,הלוי ):

אשר תלכי אלך .מכאן אמרו רבותינו ז''ל גר שבא

(ט ז) א ל תפגע בי ,

להתגייר מודיעים לו מקצת עונשים שאם בא לחזור בו

פירש רש“י אל

יחזור שמתוך דברים של רות אתה למד שאמרה לה

תפצרי בי .מכאן

נעמי אסור לנו לצאת חוץ לתחום בשבת א''ל באשר
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ליקוטי

ש“ם

מגילת רות

וֵ א ל ַֹהיִ ְך אֱ ל ָֹהי( :יז) ַבאֲ ֶשר ָתמו ִתי ָאמות וְ ָשם
ֶא ָק ֵבר כֹה יַעֲ ֶשה יְ הוָ ה לִ י וְ כֹה י ִֹסיף ִכי ַה ָמוֶ ת
י ְַפ ִריד ֵבינִ י ו ֵבי נ ְֵך( :יח) וַ ֵת ֶרא ִכי ִמ ְת ַא ֶמצֶ ת ִהיא
רש“י

ליקוטי ש“ם

תלכי אלך ,אסור לנו להתייחד נקבה

נלמד שעניין התפלה בשם פגיעה כמו

עם זכר שאינה אישה אמרה ל ה

ויפגע במקום זה תפלה שמפציר

באשר תליני אלין ,עמנו מובדלים

בבקשותיו :אל תפגעי ,פירש רש “ י

משאר עמים בשש מאות ושלש עשרה

אל תפצרי תפגעי ותפצרי שניהם

מצות עמך עמי ,אסור לנו ע''א

בגימטרייה קטנה ה ‘ ( י ,טלקר )( :יז)

אלהיך אלהי ,ארבע מיתות נמסרו

כה יעשה ה ‘ לי  ,פירש רש“ י כאשר

לבית דין באשר תמותי אמות ,שני

התחיל להרע שיצאה בי ידו להמית

קברים נמסרו לבית דין אחד לנסקלין

אישי ולירד מנכסי ,נראה שרות

ונשרפין ואחד לנהרגין ונחנקין אמרה

הזכירה לה זאת כתשובה למה

לה ושם אקבר( :יז) כה יעשה ה' לי.

שאמרה לה נעמי (פסוק יג‘) ”כי מר

כאשר התחיל להרע שיצאה בי ידו

לי מאוד מכ ם “ ,ורות אמר ה לה

להמית אישי ולירד מנכסי :וכה

שהצרה היא לא רק אצל נעמי אלא

יוסיף .אם יפריד ביני וביניך כי אם

גם אצלה( :יח) מתאמצת  ,מלשון

המות( :יח) ותחדל לדבר אליה.
19

בס“ד

ליקוטי

ש“ם

מגילת רות

יה( :יט) וַ ֵתלַ ְכנָ ה
לָ לֶ ֶכת ִא ָתה וַ ֶת ְח ַדל לְ ַד ֵבר ֵאלֶ ָ
יהם ַעד ב ָֹאנָ ה ֵבית לָ ֶחם וַ יְ ִהי ְכב ָֹאנָ ה ֵבית
ְש ֵת ֶ
ֹאמ ְרנָ ה הֲ זֹאת
יהן וַ ת ַ
לֶ ֶחם וַ ֵתהֹם ָכל ָה ִעיר עֲ לֵ ֶ
יהן ַאל ִת ְק ֶראנָ ה לִ י נָ עֳ ִמי
ֹאמר אֲ לֵ ֶ
נָ עֳ ִמי( :כ) וַ ת ֶ
ְק ֶראן ָ לִ י ָמ ָרא ִכי ֵה ַמר ַש ַדי לִ י ְמאֹד( :כא) אֲ נִ י
רש“י

ליקוטי ש“ם

מכ א ן א מ ר ו א י ן מר ב י ן ע ל י ו ו א י ן

אמוץ שרות רצתה שנעמי תאמץ

מדקדקין עליו( :יט) ותלכנה שתיהם.

אותה לבת (ח “ ב ,ועקנין)( :יט)

אמר רבי אבהו בא וראה כמה חביבים

הזאת ,נקוד חטף-פתח ,בדרך רמז

הגרים לפני הקדוש ברוך הוא כיון

ניתן לומר שרמוז כאן שחטפה

שנתנה דעתה להתגייר השוה אותה

פתח -מקל עונש על שיצאו לחוץ

הכתוב לנעמי :ותהם כל העיר .נעשית

לארץ:

הומיה כל העיר כולם נתקבצו לקבור
אשתו של בועז שמתה בו ביום :הזאת נעמי .ה''א נקודה חטף מפני שהיא בתמיה
הזאת נעמי שרגילה לצאת בצבים ובפרדים חזיתם מה עלתה לה על אשר יצאתה
לחוצה לארץ( :כא) מלאה הלכתי .בעושר ובנים ,דבר אחר שהיתה מעוברת :ענה
בי .העיד עלי שהרשעתי לפניו ,דבר אחר ענה בי מדת הדין כמו וענה גאון ישראל:
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בס“ד

ליקוטי

מגילת רות

ש“ם

ְמלֵ ָאה ָהלַ ְכ ִתי וְ ֵרי ָקם הֱ ִשי ַבנִ י יְ ה וָ ה לָ ָמה
ִת ְק ֶראנָ ה לִ י נָ עֳ ִמי וַ יהוָ ה ָענָ ה ִבי וְ ַש ַדי ֵה ַרע לִ י:
(כב) וַ ָת ָשב נָ עֳ ִמי וְ רות ַהמ ֹואֲ ִביָה ַכ ָל ָתה ִע ָמה
ַה ָש ָבה ִמ ְש ֵדי מ ֹו ָאב וְ ֵה ָמה ָבא ו ֵבי ת לֶ ֶחם
ִב ְת ִח ַלת ְק ִציר ְשע ִֹרים:
פרק ב
ישה ִאיש ִגב ֹור ַחיִ ל
מו ַדע לְ ִא ָ
(א) ולְ נָ עֳ ִמי (מידע) ֹ
ֹאמר רות
מו ב ַֹעז( :ב) וַ ת ֶ
ימלֶ ְך ו ְש ֹ
ִמ ִמ ְש ַפ ַחת אֱ לִ ֶ
רש“י

(כב) בתחלת קציר שעורים .בקצירת העומר הכתוב מדבר:
(א) מודע .קרוב בן אחיו של אלימלך היה אמרו רבותינו ז''ל אלימלך ושלמון אבי
בועז ופלוני אלמוני הגואל ואבי נעמי כולם בני נחשון בן עמינדב היו ולא הועילו
להם זכות אבותם בצאתם מהארץ לחוצה לארץ ( :ב) אלכה נא השדה .לאחד
משדות אנשי העיר אחרי אחד מהם אשר אמצא חן בעיניו שלא יגער בי :ואלקטה
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ליקוטי

ש“ם

מגילת רות

ַהמ ֹואֲ ִביָה ֶאל נָ עֳ ִמי ֵאלְ ָכה ָנא ַה ָש ֶדה וַ אֲ לַ ֳק ָטה
ֹאמר
בלִ ים ַא ַחר אֲ ֶשר ֶא ְמ ָצא ֵחן ְב ֵעינָ יו וַ ת ֶ
ַב ִש ֳ
בוא וַ ְתלַ ֵקט ַב ָש ֶדה
לָ ה לְ ִכי ִב ִתי( :ג) וַ ֵתלֶ ְך וַ ָת ֹ
ַאחֲ ֵרי ַהק ְֹצ ִרים וַ ִי ֶקר ִמ ְק ֶר ָה ֶחלְ ַקת ַה ָש ֶדה לְ ב ַֹעז
אֲ ֶשר ִמ ִמ ְש ַפ ַחת אֱ לִ י ֶמלֶ ְך ( :ד ) וְ ִהנֵה ב ַֹעז ָבא
ִמ ֵבי ת לֶ ֶחם וַ י ֹא ֶמר לַ ק ֹו ְצ ִרי ם יְ ה וָ ה ִע ָמ ֶכם
רש“י

ליקוטי ש“ם

בשבלים אחר אשר אמצא חן בעיניו.

[ב] (ב) אחר אשר אמצא

אחר מי אשר אמצא חן בעיניו( :ג) ותבא

חן ,פירש רש “ י ” אחר מי

ותלקט בשדה .מצינו במדרש רות עד לא

אשר אמצא חן בעיניו “,

אזלת אתת שהוא אומר ותבא ואחר

עכ “ ל ,הוסיף את המילה

ותלקט אלא שהיתה מסמנת הדרכים

”אשר“ ובא להסביר

קודם שנכנסה לשדה והלכה ובאה וחזרה

ש“אחר“ קאי על האדם לא

לעיר כדי לעשות סימנים וציונים שלא

”אחר זמן“-סדר פעולות:

תטעה בשבילין ותדע לשוב  :ויקר
מקרה לבא בחלקת השדה אשר לבועז :
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רו
ֹאמר ב ַֹעז לְ נַעֲ ֹ
לו יְ ָב ֶר ְכ ָך יְ הוָ ה( :ה) וַ י ֶ
ֹאמרו ֹ
וַ י ְ
ַה ִנ ָצב ַעל ַהק ֹו ְצ ִרים לְ ִמי ַהנַעֲ ָרה ַהזֹאת( :ו) וַ י ַַען
מואֲ ִביָה
ֹאמר נַעֲ ָרה ֹ
ַהנ ַַער ַה ִנ ָצב ַעל ַהק ֹו ְצ ִרים וַ י ַ
רש“י

ליקוטי ש“ם

(ה) למי הנערה הזאת  .וכי

(ו) הנער הנצב על הקוצרים  ,בילקוט מעם

דרכו של בועז לשאול בנשים

לו עז כ תב שהד גיש הכ תוב ” ה נצב על

אלא דברי צניעות וחכמה

הקוצרים “ שוב הגם שכבר נכתב בפסוק

ראה בה שתי שבלים לקטה

הקודם לומר שהיה עומד הנער במקום גבוה

שלשה אינה לקטה והיתה

ובולט וקולו נשמע למרחוק ,ודעתו הייתה

מל ק ט ת ע ו מד ו ת מ ע ו מ ד

שישמעו דבריו וכדלקמן :נערה מואביה ,

ושוכבות מיושב כדי שלא

כתב בילקוט מעם לועז שכוונתו הייתה

תשחה ( :ו) השבה עם

להניא את בועז מלהתחתן איתה ולכן אמר

נעמי  .הטעם למעלה תחת

לו נערה  ,היא נערה ואתה זקן ואתם לא

השי''ן לפי שהוא לשון עבר
ואינה לשון פועלת :

מתאימים ,מואביה ,אסורה לך דכתיב ”לא
יבוא עמוני ומואבי בקהל ה ‘“ ,השבה עם

נעמי  ,היא קשורה מאוד לחמותה והיא לא תרצה להתחתן איתך ,משדה
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ֹאמר
מו ָאב( :ז) וַ ת ֶ
ִהיא ַה ָש ָבה ִעם נָ עֳ ִמי ִמ ְש ֵדה ֹ
אֲ לַ ֳק ָטה ָנא וְ ָא ַס ְפ ִתי ָבעֳ ָמ ִרים ַאחֲ ֵרי ַהק ֹו ְצ ִרים
מוד ֵמ ָאז ַהב ֶֹקר וְ ַעד ַע ָתה זֶה ִש ְב ָתה
בוא וַ ַתעֲ ֹ
וַ ָת ֹ
ַה ַביִ ת ְמ ָעט  ( :ח ) וַ י ֹא ֶמר ב ַֹעז ֶאל ר ות הֲ ל ֹוא
ָש ַמ ַע ְת ִב ִתי ַאל ֵתלְ ִכי לִ לְ קֹט ְב ָש ֶדה ַא ֵחר וְ גַ ם
ל ֹא ַתעֲ ב ו ִרי ִמזֶה וְ כֹה ִת ְד ָב ִקי ן ִעם נַעֲ ר ָֹתי :
רש“י

ליקוטי ש“ם

(ז) ותאמר  .בלבה :

מואב  ,שבאה ממקום של גויים מחברה רעה:

אלקטה נא  .לקט

(ז) ותאמר פירש רש"י בלבה ,מכאן לצניעות

השבלים  :ואספתי

שהייתה בה ברות שלא דיברה עם הקוצרים

בעמרים  .שכחה של

אלא מתוך מעשיה הבינו את כוונותיה ,שהרי

היה אפשר לפרש ותאמר שאמרה לקוצרים או לנער בועז הנצב על
הקוצרים :בעמרים ,פירש רש “ י ” שכחה של עמרים “ ,עכ “ ל .עמרים
בגימטרייה קטנה ט‘ וכן שכחה בגימטרייה קטנה ט‘ (א ,הלוי)( :ח) אל תלכי
ללקט בשדה אחר וגם לא תעבורי מזה  ,הכפילות לומר לה שגם אם מה
שאספת הספיק לך ואת כבר לא רוצה ללקט עדיין מבקש ממנה אל תעבורי
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יהן
(ט) ֵעינַ יִ ְך ַב ָש ֶדה אֲ ֶשר יִ ְקצֹרון וְ ָהלַ ְכ ְת ַאחֲ ֵר ֶ
הֲ ל ֹוא ִצ ִוי ִתי ֶאת ַה ְנ ָע ִרי ם לְ ִבלְ ִתי נָ גְ ֵע ְך וְ ָצ ִמת
וְ ָהלַ ְכ ְת ֶאל ַה ֵכלִ י ם וְ ָש ִתי ת ֵמאֲ ֶשר יִ ְשאֲ ב ון
ַה ְנ ָע ִרי ם  ( :י ) וַ ִתפ ֹל ַעל ָפנֶי ָה וַ ִת ְש ַתח ו ָא ְר ָצה
אתי ֵחן ְב ֵעי נ ָ
ירנִ י
ֶיך לְ ַה ִכ ֵ
ֹאמר ֵאלָ יו ַמדו ַע ָמ ָצ ִ
וַ ת ֶ
ֹאמר לָ ה ֻה ֵגד ֻה ַגד
וְ ָאנ ִֹכי נָ ְכ ִריָה( :יא) וַ י ַַען ב ַֹעז וַ י ֶ
יש ְך
מות ִא ֵ
מו ֵת ְך ַאחֲ ֵרי ֹ
לִ י כֹל אֲ ֶשר ָע ִשית ֶאת חֲ ֹ
רש“י

ליקוטי ש“ם

עמרים ( :ט) וצמית והלכת

מזה( :ט) עיניך בשדה  ,ראה בועז שיש לה

אל הכלים  .ואם תצמאי

עין טובה ורצה שתברך את שדותיו בעיניה:

אל תכלמי מלכת ולשתות

(יא) הגד הגד  ,טעם הכפילות לומר שנאמר

מכלי המים אשר ישאבון

לו הדבר על ידי מגידים הרבה ( י ,בטיט ):
כל  ...תמול שלשום  ,שבהתחלה גם עורפה
נשארה אבל את הגדלת חסדך שנשארת עד
הסוף ולא עזבת את המערכה ולכן יש חסד
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וַ ַת ַעזְ ִבי ָא ִב ְ
מולַ ְד ֵת ְך וַ ֵתלְ ִכי ֶאל
יך וְ ִא ֵמ ְך וְ ֶא ֶרץ ֹ
מול ִשלְ ש ֹום( :יב) יְ ַש ֵלם
ַעם אֲ ֶשר ל ֹא י ַָד ַע ְת ְת ֹ
יְ הוָ ה ָפעֳ לֵ ְך ו ְת ִהי ַמ ְש ֻכ ְר ֵת ְך ְשלֵ ָמה ֵמ ִעם יְ הוָ ה
סות ַת ַחת ְכנָ ָפיו:
אֱ ל ֵֹהי יִ ְש ָר ֵאל אֲ ֶשר ָבאת לַ חֲ ֹ
ֹאמר ֶא ְמ ָצא ֵחן ְב ֵעי נ ָ
ֶיך אֲ דֹנִ י ִכי נִ ַח ְמ ָתנִ י
(יג) וַ ת ֶ
רש“י

ליקוטי ש“ם

הנערים ( :יג) לא אהיה כאחת

של שלשום שכולל את עורפה ויש חסד

שפחתך  .איני חשובה כאחת מן

של אתמול שבו יש רק את רות :אביך

ואמך  ,אפשר שזה רומז לכך שעזבה את העבודה זרה וכמו שכתב לפרש
במוסף רש“ י על הפסוק (דברים כא ,יג) ” ובכתה את אביה ואת אמה“( :יב)
משכורתך שלמה ,בילקוט מעם לועז הביא בדרך רמז שאמר לה תהא
משכורתך שֶ לֹמֹה ,שתזכה לשבת ליד שלמה המלך וזה התקיים ככתוב
במלכים א‘ (פרק ב‘ פסוק יט‘) ”וישם כסא לאם המלך“ :ה‘ אלוהי ישראל,
הדגיש ה ‘ אלוהי ישראל היות ובאה להתגייר ( י “ מ ,כהן .א ,אדרי )( :יג)
ניחמתני  ,בילקוט מעם לועז כתב שבועז ניחם אותה בזה שאמר לרות ”אשר
באת לחסות תחת כנפיו“ שמותרת לבוא בקהל :דברת על לב שפחתך ,בזה
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וְ ִכי ִד ַב ְר ָת ַעל לֵ ב ִש ְפ ָח ֶת ָך וְ ָאנ ִֹכי ל ֹא ֶא ְהיֶה
ְכ ַא ַחת ִש ְפח ֶֹתי ָך ( :י ד ) וַ י ֹא ֶמר לָ ה ב ַֹעז לְ ֵעת
ָהא ֶֹכל ג ִֹשי הֲ ל ֹם וְ ָא ַכלְ ְת ִמן ַה ֶל ֶחם וְ ָט ַבלְ ְת ִפ ֵת ְך
ַבח ֶֹמץ וַ ֵת ֶשב ִמ ַצד ַהק ֹו ְצ ִרי ם וַ ִי ְצ ָבט לָ ה ָקלִ י
ֹאכל וַ ִת ְש ַבע וַ ת ַֹתר( :טו) וַ ָת ָקם לְ לַ ֵקט וַ יְ ַצו
וַ ת ַ
רש“י

ליקוטי ש“ם

השפחות שלך :

שאמר לה עיניך בשדה התייחס לדברים הטובים

(יד) וטבלת פתך

שבה ( ח “ ב ,ועקנין )( :יד) מצד הקוצרים  ,מפני

בחומץ  .מכאן

הצניעות שברות לא ישבה עם הקוצרים אלא

שהחומץ יפה לשרב :

בצד :ותאכל ותשבע ותותר  ,כנאמר בצדיקים

ויצבט לה קלי  .ויושט

” וצד יק א וכל לשוב ע נפ שו “ אוכל קמ ע ה

לה ואין לו דמיון

ומתברך במעיו( :טו) לאמר  ,שאחד יעביר לשני

במקרא אלא בלשון

את הציווי של בועז :גם בין העומרים תלקט ולא

משנה אחוריים ותוך

תכלימוה  ,בילקוט מעם לועז כתב לבאר

ובית הצביטה :

שדרכם היה שלא היו נותנים לעניים ללקט בין
העומרים מחשש שמא יתלשו מהעומרים אבל
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ב ַֹעז ֶאת נְ ָע ָריו לֵ א מֹר ַגם ֵבין ָהעֳ ָמ ִרים ְתלַ ֵקט
וְ ל ֹא ַת ְכלִ י מ ו ָה ( :ט ז ) וְ גַ ם שֹל ָתשֹלו לָ ה ִמן
ַה ְצ ָב ִתי ם וַ עֲ זַ ְב ֶתם וְ לִ ְק ָטה וְ ל ֹא ִתגְ עֲ ר ו ָבה:
(יז) וַ ְתלַ ֵקט ַב ָש ֶדה ַעד ָה ָע ֶרב וַ ַת ְחבֹט ֵאת אֲ ֶשר
רש“י

ליקוטי ש“ם

(ט ז ) ו ג ם ש ל ת ש ל ו  .ש כח תש כח ו עש ו

לרות בועז נתן אישור ללקט

עצמיכם כאילו אתם שוכחים תרגום כל שגגה

מבין העומרים כי סמך עליה

שלותא וכן על השל  ,דבר אחר לשון כי ישל

ולכן ציווה לנערים לבל

זיתך  :צבתים .עמרים קטנים יש דוגמתו

יכלימוה על ידי שיחשדו בה

בלשון משנה מצאן צבתים או כריכות :

שתיקח מהעומרים( :טז) וגם

של תשלו ,שהרי ראה שהייתה רות נזהרת ללקט רק שתי שבלים ולא שלוש
ולכן אין חשש שתיקח מהשבלים וגם אם תרצה לקחת אל תכלימוה אבל
כדי שתיקח בפועל של תשולו לה :צבתים ,פירש רש“ י ” עמרים קטנים“,

עכ“ל .צבתים בגימטרייה קטנה ב‘ וכן עמרים קטנים בגימטרייה קטנה ב‘ (א,
הלוי )( :יז) עד הערב  ,הדגיש עד הערב להראות שהייתה חרוצה :ותחבוט,
כתב בילקוט מעם לועז שמשני טעמים חבטה רות את התבואה האחד כדי
שלא להטריח את נעמי שתצטרך לחבוט את התבואה ,והשני על ידי
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בוא
יפה ְשע ִֹרים( :יח) וַ ִת ָשא וַ ָת ֹ
לִ ֵק ָטה וַ יְ ִהי ְכ ֵא ָ
ָה ִעי ר וַ ֵת ֶרא חֲ מ ֹו ָתה ֵאת אֲ ֶשר לִ ֵק ָטה וַ ת ֹוצֵ א
וַ ִת ֶתן

לָ ה ֵאת

אֲ ֶשר

ה ֹו ִת ָרה

ִמ ָש ְב ָעה:

( י ט ) וַ תֹא ֶמר לָ ה חֲ מ ֹו ָתה ֵאי פ ֹה לִ ַק ְט ְת ַהי ֹום
וְ ָאנָ ה ָע ִשי ת יְ ִהי ַמ ִכי ֵר ְך ָבר ו ְך וַ ַת ֵגד לַ חֲ מ ֹו ָתה
רש“י

ליקוטי ש“ם

(יט) יהי מכירך ברוך  .בעל

שמביאה לעיר תבואה נקיה היא לא נצרכת

השדה שנשא ונתן לך פנים

לסחוב גם את הפסולת :כאיפה  ,הצליחה
לאסוף כמות גדולה בגלל זריזותה ובגלל

ציוויו של בועז לנעריו שישאירו עומרים בשדה בכוונה תחילה כדי שתוכל
רות לאסוף מהם( :יח) ותגד  ...ותאמר  ,בתחילה אמירה קשה כגידים סיפרה
רות לנעמי על העבודה הקשה שהייתה לה בשדה ובסוף ותאמר אמירה רכה
שבועז נטה אליה חסד ושהצליחה לאסוף כמות גדולה( :יט) לקטת  ...עשית,
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ֹאמר ֵשם ָה ִאיש אֲ ֶשר
ֵאת אֲ ֶשר ָע ְש ָתה ִעמ ֹו וַ ת ֶ
ֹאמר נָ עֳ ִמי לְ ַכ ָל ָתה
יתי ִעמ ֹו ַהי ֹום ב ַֹעז( :כ) וַ ת ֶ
ָע ִש ִ
ָבר ו ְך ה וא לַ י ה וָ ה אֲ ֶשר ל ֹא ָעזַ ב ַח ְסד ֹו ֶאת
רוב לָ נו
ֹאמר לָ ה נָ עֳ ִמי ָק ֹ
ַה ַח ִיים וְ ֶאת ַה ֵמ ִתים וַ ת ֶ
ֹאמר רות ַהמ ֹואֲ ִביָה
ָה ִאיש ִמגֹאֲ לֵ נו הוא( :כא) וַ ת ֶ
ַגם ִכי ָא ַמר ֵאלַ י ִעם ַה ְנ ָע ִרים אֲ ֶשר לִ י ִת ְד ָב ִקין
ַעד ִאם ִכלו ֵאת ָכל ַה ָק ִצי ר אֲ ֶשר לִ י :
רש“י

ליקוטי ש“ם

ללקט בשדהו :

לקטה בשדה ,עשית בחבטת השעורים( :כ) ברוך

(כ) את החיים

הוא לה ‘ ,לשון עבר כי כבר אמרה בפסוק הקודם

ואת המתים  .שזן

” יהי מכירך ברוך“ :את החיים ואת המתים  ,פירש

ומפרנס את החיים

רש“ י שזן ומפרנס את החיים ונטפל בצרכי המתים

ונטפל בצורכי

וקאי על ה‘ ולא על בועז( :כא) עם הנערים אשר לי

המתים:

תדבקין ,ולעיל פסוק ח' כשבועז מדבר עם רות אומר
לה וכה תדבקין עם נערותי ,ונראה ליישב שרות
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טוב ִב ִתי ִכי
ֹאמר נָ עֳ ִמי ֶאל רות ַכ ָל ָתה ֹ
(כב) וַ ת ֶ
רו ָתיו וְ ל ֹא יִ ְפ ְגעו ָב ְך ְב ָש ֶדה ַא ֵחר:
ֵת ְצ ִאי ִעם נַעֲ ֹ
( כ ג ) וַ ִת ְד ַבק ְבנַעֲ ר ֹות ב ַֹעז לְ לַ ֵקט ַעד ְכל ֹות
ְק ִצי ר ַה ְשע ִֹרי ם ו ְק ִצי ר ַה ִח ִטי ם וַ ֵת ֶשב ֶאת
מו ָתה:
חֲ ֹ
פרק ג
מו ָתה ִב ִתי הֲ ל ֹא אֲ ַב ֶקש
ֹאמר לָ ה נָ עֳ ִמי חֲ ֹ
(א) וַ ת ֶ
יטב לָ ְך( :ב) וְ ַע ָתה הֲ ל ֹא ב ַֹעז
לָ ְך ָמ ֹנו ַח אֲ ֶשר יִ ַ
רש“י

ליקוטי ש“ם

(ב) מדעתנו .קרובינו  :הנה הוא זורה .

רצתה לבשר לנעמי שהיא הבינה

המוץ ווונטו''ר בלע''ז  :הלילה  .שהיה

מבועז שהיא מותרת לבוא בקהל:

הדור פרוץ בגנבה וגזל והיה ישן בגורנו

(כב) ולא יפגעו בך ,על ידי
שיאמרו לך שאת מואביה ואסורה
לבוא בקהל:
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רו ָתיו ִהנֵה הוא ז ֶֹרה
מ ַֹד ְע ָתנו אֲ ֶשר ָהיִ ית ֶאת נַעֲ ֹ
ֶאת ג ֶֹרן ַה ְשע ִֹרי ם ַה ָליְ לָ ה  ( :ג ) וְ ָר ַח ְצ ְת וָ ַס ְכ ְת
וְ ַש ְמ ְת (שמלתך) ִש ְמל ַֹתיִ ְך ָעלַ יִ ְך (וירדתי) וְ י ַָר ְד ְת
ַהג ֶֹרן ַאל ִת ָו ְד ִעי לָ ִאי ש ַעד ַכל ֹת ֹו לֶ אֱ כֹל
בו וְ י ַָד ַע ְת ֶאת ַה ָמק ֹום
יהי ְב ָש ְכ ֹ
וְ לִ ְשת ֹות ( :ד) וִ ִ
אֲ ֶשר יִ ְש ַכב ָשם ו ָבא ת וְ גִ ִלי ת ַמ ְר ְגל ָֹתי ו
( ו ש כ ב ת י ) וְ ָש ָכ ְב ְת וְ ה וא י ִַגי ד לָ ְך ֵאת אֲ ֶשר
ֹאמ ִרי ֵאלַ י
יה כֹל אֲ ֶשר ת ְ
ֹאמר ֵאלֶ ָ
ַתעֲ ִשין( :ה) וַ ת ֶ
רש“י

ליקוטי ש“ם

לשמור גורנו( :ג) ורחצת .מטנוף

[ג] (ג) וסכת ,סכת בגימטרייה קטנה

עבודה זרה שלך :וסכת .אלו מצות:

ג ‘ וכן שמן בגימטרייה קטנה ג ‘ ( מ,

ושמת שמלותיך .בגדים של שבת:

פיקל) :שמלתך כתיב קרי שמלותיך,

וירדת הגורן .וירדתי כתיב זכותי תרד

רמוז כאן את העוני של רות שלא

עמך  :א ל ת וד ע י לא יש  .לב וע ז :

הייתה לה אלא שמלה אחת:
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ֶאעֱ ֶשה( :ו) וַ ֵת ֶרד ַהג ֶֹרן וַ ַת ַעש ְככֹל אֲ ֶשר ִצ ַו ָתה
יטב לִ ב ֹו וַ ָיבֹא
ֹאכל ב ַֹעז וַ י ְֵש ְת וַ ִי ַ
מו ָתה( :ז) וַ י ַ
חֲ ֹ
לִ ְש ַכב ִב ְקצֵ ה ָהעֲ ֵר ָמה וַ ָתבֹא ַב ָלט וַ ְתגַ ל
ַמ ְר ְגל ָֹתיו וַ ִת ְש ָכב( :ח) וַ יְ ִהי ַבחֲ ִצי ַה ַליְ לָ ה וַ יֶחֱ ַרד
רש“י

ליקוטי ש“ם

(ו) ותרד הגורן ותעש .היא

שמלתך .רש“ י פירש בגדים של שבת .וזה

אמרה לה ורחצת וסכת ושמת

רמוז בשמלתך השמלה המיוחדת ,הבגדים

שמלותיך עליך ואחר כך וירדת

המיוחדים שהם הבגדים המיוחדים לשבת:

הגורן והיא לא עשתה כן אלא

(ז) כאיפה שעורים ,מדוע אספה דווקא

אמרה אם ארד כשאני

כאיפה שעורים? רות ראתה בנבואה שעתיד

מקושטת הפוגע בי והרואה

לצאת ממנה בן שיבנה את בית המקדש

אותי יאמר שאני זונה לפיכך

ויבנה בו עמוד על שם בעלה ”בועז“ ובו צו‘

ירדה בתחלה הגורן ואחר כך

רימונים ואיפה בגימטרייה צו ‘ .ודווקא

קשטה את עצמה כאשר צותה

כאיפה שעורים כי ראשי תיבות כ ‘ איפה

חמותה( :ז) וייטב לבו .עסק

ש ‘ עורים זה בגימטרייה שך ‘ כמניין ישי,

בתורה :ותבא בלט .בנחת:

שעתיד לצאת ממנה ישי אבי דוד ( .מ,

(ח) ויחרד האיש .כסבור שד

פיקל בשם האבן עזרא)( :ח) ויחרד האיש,
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ָה ִאי ש וַ ִי ָל ֵפת וְ ִהנֵה ִא ָשה ש ֶֹכ ֶבת ַמ ְר ְגל ָֹתי ו :
( ט ) וַ י ֹא ֶמר ִמי ָאת וַ תֹא ֶמר ָאנ ִֹכי ר ות אֲ ָמ ֶת ָך
ו ָפ ַר ְש ָת ְכנָ ֶפ ָך ַעל

אֲ ָמ ְת ָך ִכי

ג ֵֹאל

ָא ָתה :

יט ְב ְת ַח ְס ֵד ְך
ֹאמר ְברו ָכה ַא ְת לַ יהוָ ה ִב ִתי ֵה ַ
(י) וַ י ֶ
ָה ַאחֲ ר ֹון ִמן ָה ִרא ש ֹון לְ ִבלְ ִתי לֶ ֶכת ַאחֲ ֵרי
רש“י

ליקוטי ש“ם

הוא ובקש לזעוק והיא אחזתו ולפפתו

פירש רש“י ”כסבור שד הוא“ ,זה

בזרועותיה :וילפת .ואחז כמו (שופטים

נרמז בסופי תיבות ויחרד‘ האיש‘

טז) וילפת שמשון :והנה אשה .נתן ידו

אותיות שד :והנה אשה פירש

על ראשה והכיר שהיא אשה:

רש “ י נתן ידו על ראשה והכיר

(ט) ופרשת כנפך .כנף בגדך לכסותי

שהיא אשה ,וזה כידוע ההבדל בין

בטליתך והוא לשון נישואין :כי גואל

אשה לשדה שלשדה אין שערות

אתה .לגאול נחלת אישי כמו שנאמר

בראש ,וכשהרגיש את שערות

(ויקרא כה) בא גואלו הקרוב אליו וגאל

ראשה ידע שהיא אשה ולא שדה:

וגומר וחמותי ואני צריכות למכור
נחלתנו ועתה עליך לקנות קנה גם אותי עמה שיזכר שם המת על נחלתו כשאבא
על השדה יאמרו זאת אשת מחלון( :י) מן הראשון .אשר עשית עם חמותך:
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ש“ם

ַה ַבחו ִרים ִאם ַדל וְ ִאם ָע ִשיר( :יא) וְ ַע ָתה ִב ִתי
ֹאמ ִרי ֶאעֱ ֶשה ָל ְך ִכי ֹיו ֵד ַע
ַאל ִת ְיר ִאי כֹל אֲ ֶשר ת ְ
ָכל ַש ַער ַע ִמי ִכי ֵא ֶשת ַחיִ ל ָא ְת( :יב) וְ ַע ָתה ִכי
רוב
ָא ְמנָ ם ִכי (אם) ג ֵֹאל ָאנ ִֹכי וְ גַ ם יֵש ג ֵֹאל ָק ֹ
ִמ ֶמ ִני( :יג) לִ ינִ י ַה ַליְ לָ ה וְ ָהיָה ַבב ֶֹקר ִאם יִ גְ ָאלֵ ְך
טוב יִ גְ ָאל וְ ִאם ל ֹא י ְַחפ ֹץ לְ גָ אֳ לֵ ְך וגְ ַאלְ ִת ְ
יך ָאנ ִֹכי
ֹ
רש“י

ליקוטי ש“ם

(יב) ועתה כי אמנם .אם כתיב ולא קרי כלומר (יג) ליני  ,נון רבתי רמז
משמע ספק ודאי יש גואל קרוב ממנו( ,ס''א אם לשבועה שנשבע לה ”חי
משמע ספק והוא ודאי) ,אמר רבי יהושע בן לוי ה‘ שכבי עד הבוקר“:
שלמון ואלימלך וטוב אחים היו ומהו אשר לאחינו
לאלימלך לעולם קורא אדם את דודו אחיו כענין שנאמר ( בראשית יד ) וישמע
אברם כי נשבה אחיו והלא אברהם דודו היה כך היה בועז לאלימלך בן אחיו
קרובו של מחלון אבל טוב היה קרוב יותר  :קרוב ממני  .שהוא אח ואני בן אח :
(יג) ליני הלילה  .ליני בלא איש  :חי ה'  .אמרה לו בדברים אתה מוציאני קפץ
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ַחי יְ ה וָ ה ִש ְכ ִבי ַעד ַהב ֶֹקר  ( :י ד ) וַ ִת ְש ַכב
לו ָתיו ַעד ַהב ֶֹקר וַ ָת ָקם (בטרום)
(מרגלתו) ַמ ְר ְג ֹ
ֹאמר ַאל יִ ָו ַדע ִכי
ְב ֶט ֶרם י ִַכיר ִאיש ֶאת ֵר ֵעהו וַ י ֶ
ֹאמר ָה ִבי ַה ִמ ְט ַפ ַחת
ָב ָאה ָה ִא ָשה ַהג ֶֹרן( :טו) וַ י ֶ
אֲ ֶשר ָעלַ יִ ְך וְ ֶאחֳ זִ י ָבה וַ תֹא ֶחז ָבה וַ י ָָמד ֵשש
בוא ֶאל
יה וַ ָיבֹא ָה ִעיר( :טז) וַ ָת ֹ
ָשת ָעלֶ ָ
ְשע ִֹרים וַ י ֶ
רש“י

ליקוטי ש“ם

ונשבע לה שאינה מוציאה בדברים ויש

(טו) הבי ,משורש הב :שש שעורים,

מרבותינו אמרו ליצרו נשבע שהיה יצרו

בגמרא במסכת סנהדרין ( דף צג

מקטרגו אתה פנוי והיא פנויה בא עליה

ע“ ב) מובא שבועז רמז לרות בשש

ונשבע שלא יבא עליה אלא על ידי

שעורים על ששה צדיקים שיצאו

נישואין ( :יד) ויאמר אל יודע  .מוסב

ממנה והם :דוד ומשיח ,דניאל

על ותקם בטרם יכיר הוא זרזה לקום כי

חנניה מישאל ועזריה ,שכל אחד

אמר בלבו אין כבודי שיודע כי באה

מהם התברך בשש ברכות,

האשה הגורן ( :טו) שש שעורים  .אי

חכמה ,בינה ,עצה וגבורה ,דעת

אפשר לומר שש סאין שאין דרכה של

ויראת ה‘:
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ש“ם

ֹאמר ִמי ַא ְת ִב ִתי וַ ַת ֶגד לָ ה ֵאת ָכל
מו ָתה וַ ת ֶ
חֲ ֹ
אֲ ֶשר ָע ָשה לָ ה ָה ִאי ש ( :י ז ) וַ תֹא ֶמר ֵשש
בו ִאי
ַה ְשע ִֹרים ָה ֵא ֶלה נָ ַתן לִ י ִכי ָא ַמר ֵאלַ י ַאל ָת ֹ
ֹאמר ְש ִבי ִב ִתי ַעד
מו ֵת ְך( :יח) וַ ת ֶ
יקם ֶאל חֲ ֹ
ֵר ָ
אֲ ֶשר ֵת ְד ִעין ֵא ְ
יך יִ פ ֹל ָד ָבר ִכי ל ֹא יִ ְשקֹט ָה ִאיש
ִכי ִאם ִכ ָלה ַה ָד ָבר ַהי ֹום:
רש“י

אשה לשאת כמשאוי זה אלא שש שעורים ממש ורמז לה שעתיד לצאת ממנה בן
שמתברך בשש ברכות רוח חכמה ובינה עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה' ( :יח) כי
אם כלה .האיש את הדבר היום :
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פרק ד
ֵשב ָשם וְ ִהנֵה ַהג ֵֹאל
( א ) וב ַֹעז ָעלָ ה ַה ַש ַער וַ י ֶ
ע ֵֹבר אֲ ֶשר ִד ֶבר ב ַֹעז וַ י ֹא ֶמר ס ו ָרה ְש ָבה פ ֹה
ֵשב( :ב) וַ ִי ַקח עֲ ָש ָרה אֲ נָ ִשים
ְפל ֹנִ י ַאלְ מֹנִ י וַ י ַָסר וַ י ֵ
רש“י

ליקוטי ש“ם

(א) פלוני אלמני  .ולא נכתב שמו לפי

[ד] (א) סורה ,פירש רשי (בראשית

שלא אבה לגאול  :פלוני אלמני .

יט ,כ) ” סורו נא ,עקמו את הדרך

מתורגם בנביאים ( שמואל א' כא ) כסי

לביתי דרך עקלתון “ ,והכא נמי

וטמיר  :פלוני  .מכוסה ונעלם לשון

אמר לו סורה דרך עקלתון שאינו

( דברים יז ) כי יפלא ( בראשית יח )

הולך בדרך ההלכה שחושב

היפלא מה' דבר  :אלמני  .אלמון מבלי

שמואבית אסורה לבוא בקהל (א,

שם  ( ,ספרים אחרים :אלמוני שהיה

כהן .י“מ כהן)( :ב) עשרה אנשים,

אלמן מדברי תורה שהיה לו לדרוש

מכאן לברכת חתנים בעשרה,

עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית

שידע בועז שאם הגואל לא ירצה

והוא אמר פן אשחית את נחלתי ) :

לגאול הוא מיד יתחתן עם רות
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ֹאמר
ֵשבו( :ג) וַ י ֶ
ֹאמר ְשבו פ ֹה וַ י ֵ
ִמ ִז ְקנֵי ָה ִעיר וַ י ֶ
לַ ג ֵֹאל ֶחלְ ַקת ַה ָש ֶדה אֲ ֶשר לְ ָא ִחי נ ו לֶ אֱ לִ י ֶמלֶ ְך
ָמ ְכ ָרה נָ עֳ ִמי ַה ָש ָבה ִמ ְש ֵדה מ ֹו ָאב  ( :ד ) וַ אֲ נִ י
ָא ַמ ְר ִתי ֶאגְ לֶ ה ָאזְ נְ ָך לֵ א מֹר ְקנֵה נֶגֶ ד ַהי ְֹש ִבי ם
וְ נֶגֶ ד זִ ְקנֵי ַע ִמי ִאם ִתגְ ַאל ְג ָאל וְ ִאם ל ֹא יִ גְ ַאל
אול
ידה ִלי (ואדע) וְ ֵא ְד ָעה ִכי ֵאין זולָ ְת ָך לִ גְ ֹ
ַה ִג ָ
רש“י

ליקוטי ש“ם

(ד) ואדעה כי אין זולתך  .קרוב לגאול :

והכין עשרה אנשים לחופה( :ג)

השבה משדה מואב  ,הדגיש השבה משדה מואב לומר שחזרה ממואב מפני
עניותה שאיבדה נכסים ולכן כעת היא רוצה למכור את נחלתה ובמצב כזה
יש מצוה על הקרובים לגאול את הנחלה ( ח ,בן -לולו )( :ד) יגאל  ,דיבר
בלשון נסתר היות ואם הגואל איננו רוצה לגאול הוא בגדר מגלה פנים
בתורה שלא כהלכה שאוסר מואבית מלבוא בקהל ה‘ ודינו כרשע ולכן בועז
לא רוצה לדבר איתו ישירות :יגאל” ,יגאל“ ו“טוב“ שניהם בגימטרייה קטנה
ח ‘ ,לרמוז ששמו של הגואל — פלוני אלמוני היה או טוב או יגאל כמובא
בילקוט מעם לועז ( י ,קהלני ) :ואדעה  ,כתב רש “ י שמחובר עם ” כי אין
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וְ ָאנ ִֹכי ַאחֲ ֶרי ָך וַ י ֹא ֶמר ָאנ ִֹכי ֶאגְ ָאל  ( :ה ) וַ י ֹא ֶמר
ב ַֹעז ְב ֹיום ְק ֹנו ְת ָך ַה ָש ֶדה ִמיַד נָ עֳ ִמי ו ֵמ ֵאת רות
יתה לְ ָה ִקים
ַהמ ֹואֲ ִביָה ֵא ֶשת ַה ֵמת (קניתי) ָקנִ ָ
ֹאמר ַהג ֵֹאל ל ֹא או ַכל
תו( :ו) וַ י ֶ
ֵשם ַה ֵמת ַעל נַ חֲ לָ ֹ
(לגאול) לִ גְ ָאל לִ י ֶפן ַא ְש ִחית ֶאת נַ חֲ לָ ִתי ְג ַאל לְ ָך
רש“י

ליקוטי ש“ם

(ה) ומאת רות המואביה .

זולתך “ וזה מוכח מהטעם שהוא אזלא

אתה צר יך לקנ ות וה י א

ומתחבר עם ההמשך( :ה) קניתי  ,בכתיב

אינה מתרצה אלא אם כן

שבועז התכוון לקנות אותה לעצמו אם לא

תשאנה ( :ו) פן אשחית את

ירצה פלוני( :ו) לא אוכל לגאל  ,מדוע כפל

נחלתי  .זרעי כמו ( תהלים

פעמיים לא אוכל לגאול בפסוק? (ד ,בוכרע)

קכז ) נחלת ה' בנים לתת

בילקוט מעם לועז כתב לפרש שהכפילות

פגם בזרעי שנאמר

באה היות והיו כאן שני עניינים לגאול היה

( דברים כג ) לא יבא

א ת השד ה ו ה י ה א ת רו ת וכ נגד ם אמ ר

עמוני ומואבי וטעה

פעמיים לא אוכל לגאול ,לא אוכל לגאול

בעמוני ולא עמונית :

לא את השדה ולא את רות :לגאול הקרי
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ַא ָתה ֶאת ְג ֻא ָל ִתי ִכי ל ֹא או ַכל לִ גְ אֹל( :ז) וְ זֹאת
לְ ָפנִ י ם ְביִ ְש ָר ֵאל ַעל ַה ְגא ו ָלה וְ ַעל ַה ְתמ ו ָרה
לְ ַקיֵם ָכל ָד ָבר ָשלַ ף ִאי ש נַעֲ ל ֹו וְ נָ ַתן לְ ֵר ֵעה ו
ֹאמר ַהג ֵֹאל לְ ב ַֹעז
וְ זֹאת ַה ְתעו ָדה ְביִ ְש ָר ֵאל( :ח) וַ י ֶ
ֹאמר ב ַֹעז לַ ְז ֵקנִ י ם
לו( :ט) וַ י ֶ
ְקנֵה לָ ְך וַ ִי ְשל ֹף נַעֲ ֹ
רש“י

ליקוטי ש“ם

(ז) על הגאלה  .זו מכירה :

בלי וא “ ו לרמוז שהפלוני היה חסר לו את

תמורה  .זו חליפין  :שלף

התורה הרמוזה בוא“ו שלא דרש מואבי ולא

איש נעלו  .זהו קניין כמו

מואבית( :ז) הגאולה ,פירש רש “ י מכירה,

שאנו קונין בסודר במקום

”הגאולה“ ומכירה שניהם בגימטרייה קטנה

נעל  ,ורבותינו ז''ל נחלקו

ה ‘ ( י ,טלקר ) :התמורה ,פירש רש “ י ” זו

בדבר מי נתן למי יש אומרים

חליפין“ .התמורה וחליפין שניהם בגימטרייה

קונין בכליו של קונה ובועז

קטנה ח‘ (מ ,פיקל) :שלף איש נעלו” ,שלף

נתן לגואל ויש אומרים קונין

איש נעלו“ ו“גואל“ שניהם בגימטרייה קטנה

בכליו של מקנה וגואל נתן

ד‘ לרמוז לדעה שהגואל הוא זה ששלף את

לבועז :וזאת התעודה

נעלו .ועוד ”שלף איש נעלו“ ו“בועז“ שניהם

בישראל .משפט העדות:
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בס“ד

ליקוטי

מגילת רות

ש“ם

יתי ֶאת ָכל
וְ ָכל ָה ָעם ֵע ִדים ַא ֶתם ַהי ֹום ִכי ָקנִ ִ
לון
ימלֶ ְך וְ ֵאת ָכל אֲ ֶשר לְ ִכלְ ֹיון ו ַמ ְח ֹ
אֲ ֶשר לֶ אֱ לִ ֶ
ִמיַד נָ עֳ ִמי  ( :י ) וְ גַ ם ֶאת ר ות ַהמֹאֲ ִביָה ֵא ֶשת
יתי לִ י לְ ִא ָשה לְ ָה ִקים ֵשם ַה ֵמת ַעל
לון ָקנִ ִ
ַמ ְח ֹ
תו וְ ל ֹא יִ ָכ ֵרת ֵשם ַה ֵמת ֵמ ִעם ֶא ָחיו ו ִמ ַש ַער
נַ חֲ לָ ֹ
ֹאמרו ָכל ָה ָעם
מו ֵע ִדים ַא ֶתם ַהי ֹום( :יא) וַ י ְ
קו ֹ
ְמ ֹ
אֲ ֶשר ַב ַש ַער וְ ַה ְז ֵקנִ י ם ֵע ִדי ם יִ ֵתן יְ ה וָ ה ֶאת
רש“י

(י) להקים שם המת על נחלתו .מתוך שאשתו יוצאה ובאה בנחלה ומכנסת
ומוציאה אומרים זאת היתה אשת מחלון שמו נזכר עליה( :יא) כרחל וכלאה .אף
ליקוטי ש“ם

בגימטרייה קטנה ד ‘ לרמוז לדעה השניה שבועז הוא זה ששלף את נעלו
(מ“ח ,בסה)( :ט) לכליון ומחלון  ,כאן הקדים כליון למחלון ובפרק א‘ פסוק
ב ‘ הקדים מחלון לכליון ,מדוע? אפשר שזה כמו שדרשו חז “ ל בבנות
צלופחד שהתורה שינתה את סדר שמותם לומר שהם שווים .ועוד אפשר
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בס“ד

ליקוטי

ש“ם

מגילת רות

ָה ִא ָשה ַה ָב ָאה ֶאל ֵבי ֶת ָך ְכ ָר ֵחל ו ְכלֵ ָאה אֲ ֶשר
ָבנ ו ְש ֵתי ֶהם ֶאת ֵבי ת יִ ְש ָר ֵאל וַ עֲ ֵשה ַחיִ ל
ית ָך
יהי ֵב ְ
ְב ֶא ְפ ָר ָתה ו ְק ָרא ֵשם ְב ֵבית לָ ֶחם( :יב) וִ ִ
ְכ ֵבית ֶפ ֶרץ אֲ ֶשר יָלְ ָדה ָת ָמר לִ יהו ָדה ִמן ַהז ֶַרע
אֲ ֶשר יִ ֵתן יְ הוָ ה לְ ָך ִמן ַהנַעֲ ָרה ַהזֹאת( :יג) וַ ִי ַקח
רש“י

ליקוטי ש“ם

על פי שהיו משבט

ליישב שרות הייתה אשת מחלון לכן מקדים את

יהודה ומבני לאה

אלימלך וכליון שהם רחוקים יותר ובסוף מזכיר

מודים הם על רחל

את מחלון שקונה ומייבם את אשתו( :יב) כבית

שהיתה עיקרה של בית

פרץ ,פירש רש“ י שיצאנו ממנו ” ,שיצאנו ממנו “

והקדימו רחל ללאה:

ו ” כבית פרץ “ שניהם בגימטרייה קטנה ב ‘ ( י,

וקרא שם .כלומר יגדל

ביטון ) :אשר ילדה תמר ליהודה  ,בשני דברים

שמך( :יב) כבית פרץ.

דמתה רות לתמר א‘ שחשבו שזה נישואי איסור

שיצאנו ממנו :

שתמר התחתנה עם חמיה וכן ברות שחשבו
שאסורה לבוא בקהל ה ‘ .ב ‘ שבשניהם זה ייבום
שלא במקום אשת אח ( י “ מ ,כהן )( :יג) ויתן ה ‘
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בס“ד

ליקוטי

מגילת רות

ש“ם

יה וַ ִי ֵתן
לו לְ ִא ָשה וַ ָיבֹא ֵאלֶ ָ
ב ַֹעז ֶאת רות וַ ְת ִהי ֹ
ֹאמ ְרנָ ה ַה ָנ ִשים
יְ הוָ ה לָ ה ֵה ָר ֹיון וַ ֵתלֶ ד ֵבן( :יד) וַ ת ַ
ֶאל נָ עֳ ִמי ָברו ְך יְ הוָ ה אֲ ֶשר ל ֹא ִה ְש ִבית לָ ְך ג ֵֹאל
ַהי ֹום וְ יִ ָק ֵרא ְשמ ֹו ְביִ ְש ָר ֵאל  ( :ט ו ) וְ ָהיָה לָ ְך
לְ ֵמ ִשי ב נ ֶֶפש ולְ ַכלְ ֵכל ֶאת ֵשי ָב ֵת ְך ִכי ַכ ָל ֵת ְך
אֲ ֶשר אֲ ֵה ַב ֶת ְך יְ לָ ַדתו אֲ ֶשר ִהי א ט ֹו ָבה לָ ְך
ליקוטי ש“ם

לה ,לה ולא לו שהרי בועז נפטר ביום חתונתו( :יד) ויקרא שמו בישראל ,שמו
של התינוק( :טו) משבעה בנים  ,מי הם השבעה בנים? בילקוט מעם לועז כתב
שהם שבעה דורות מפרץ עד בועז ועובד הוא הדור השמיני המשובח מכולם:
חסלת מגילת רות:
(*) במגילת רות פה ‘ פסוקים כמניין בוע “ ז ,וכולם מתחילים באות ו ‘ חוץ
משמונה פסוקים ,וזה מתחלק בשם בוע“ז ,ב‘ ו‘ בגימטרייה ח‘ לרמוז על ח‘
פסוקים שאינם מתחילים בו‘ ,ועוד עז‘ פסוקים שמתחילים בו‘.
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בס“ד

ליקוטי

מגילת רות

ש“ם

ִמ ִש ְב ָעה ָבנִ י ם  ( :ט ז ) וַ ִת ַקח נָ עֳ ִמי ֶאת ַהיֶלֶ ד
לו לְ א ֶֹמנֶת( :יז) וַ ִת ְק ֶראנָ ה
יקה וַ ְת ִהי ֹ
וַ ְת ִש ֵתהו ְב ֵח ָ
לו ַה ְש ֵכ ֹנות ֵשם לֵ אמֹר י ַֻלד ֵבן לְ נָ עֳ ִמי וַ ִת ְק ֶראנָ ה
ֹ
עו ֵבד הוא אֲ ִבי יִ ַשי אֲ ִבי ָדוִ ד( :יח) וְ ֵא ֶלה
מו ֹ
ְש ֹ
רון
רון( :יט) וְ ֶח ְצ ֹ
הולִ יד ֶאת ֶח ְצ ֹ
דות ָפ ֶרץ ֶפ ֶרץ ֹ
ת ֹולְ ֹ
ה ֹולִ י ד ֶאת ָרם וְ ָרם ה ֹולִ י ד ֶאת ַע ִמי נָ ָדב :
הולִ יד ֶאת
הולִ יד ֶאת נַ ְחש ֹון וְ נַ ְחש ֹון ֹ
(כ) וְ ַע ִמינָ ָדב ֹ
ַשלְ ָמה  ( :כ א ) וְ ַשלְ מ ֹון ה ֹולִ י ד ֶאת ב ַֹעז וב ַֹעז
הולִ יד ֶאת יִ ָשי
עו ֵבד( :כב) וְ ע ֵֹבד ֹ
הולִ יד ֶאת ֹ
ֹ
הולִ יד ֶאת ָדוִ ד:
וְ יִ ַשי ֹ
רש“י

(יח) ואלה תולדות פרץ  .לפי שייחס את דוד על שמה של רות המואביה חזר ויחסו
חסלת מגלת רות :

על שם יהודה :
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בס“ד

 מהדורה זו (תשע“ג) מוקדשת 
לעילוי נשמת סבתי היקרה הרבנית
החשובה מרת רחל בת עלו פימא ז“ל
ולע“נ דודי היקר יצחק ז“ל בן
יבלחט“א ר‘ מתתיהו הי“ו
ולע“נ דודי היקר באדם אליהו בן
מסעודה גיגי ז“ל
ולע“נ רבי חיים בן מרים פרץ זצ“ל
ת.נ.צ.ב.ה.
אכי“ר
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