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פתיחה
איתא בגמ' מגילה )ג (.תרגו של נביאי ,יונת #ב #עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי ,ונזדעזעה אר ישראל
ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה ,יצתה בת קול ואמרה מי הוא זה שגילה סתריי לבני אד ,ועוד ביקש
לתרג תרגו של כתובי ,יצתה בת קול ואמרה לו דיי) ,וכתב היעב" ש "אי #המכוו #בכא #על סתרי סודות
ורזי עליוני כי לא מצינו שגילה יב"ע בתרגו שו סוד נעל וגנוז בחכמת האמת ,אלא הכוונה בכא #כמו
שמפרש רב יוס* שתרגו מגלה פירוש מקראות סתומי ,והיתה על זה הקפידא על דר) התורה מכסה ואתה
מגלה" ,ובתוס' )ש כא (:כתב דתרגו של כתובי לא עשאו יונת #אלא מימי התנאי נעשה ,וכ"כ בשבת )קטו.(.
בתרגו של כתובי נתגלו הרבה סתרי ומקראות סתומי וכמו שאמרו בכמה מקומות "אלמלי תרגומא דהאי
קרא" וכו' ,וביחוד בחמש מגילות כתבו התנאי הרבה פירושי המבארי באופ #חדש את הפסוקי.
אמנ דברי התרגו על הנ") בכלל ,ועל חמש מגילות בפרט נשארו בגדר "סתרי לבני אד" ואי #יד כל אד
ממשמשת בה ,כי לשו #הארמית קשה היא להוגה בדברי התרגו כדי להבי #את מרוצת דבריו ,וג יש בו מילי
נדירות שאינ מוכרות אפי' לת"ח שבקיאי בלשו #התלמוד .וא* שזכינו ונתחברו ספרי רבי על חמש מגילות
ומפרשיה ,א) על התרגו שהוא המפרש הראשו #נתחברו רק ספרי בודדי.
ב"ה אכשר דרא ופירשו כמה ספרי את לשו #התרגו ללשו #הקודש ,כמו יי #הטוב ,מאורות המגילה ועוד,
ועתה נעשו דבריו מגולי לכל כדי ללמוד בו ולדלות מתוכו פניני יקרות.
א התרגו ללשו #הקודש שלפנינו נעשה תו) השתדלות לדייק כל מילה בתרגו וג להצמד לתוכ #הדברי.
נעזרתי הרבה בספר "גאולת הגר" לר' אליקי רוטנברג זצ"ל דור עשירי למהר" מרוטנבורג) ,חי בתקופת השל"ה
הקדוש וקיבל הסכמה ממנו( שכתב פירוש על תרגו חמשת המגילות ,ותרג את המילי הקשות.

בקהילותינו – ק"ק תימ – #נהגו לקרוא במועדי את המגילה ע תרגומה ,בשבועות רות ,בסוכות קהלת,
ובפסח שיר השירי ,ותו) כדי הלימוד נתעוררתי על דברי מחודשי שבו ,ושמתי אל ליבי למצוא פנאי לעסוק
בזה כדי להעלות על הכתב באופ #מסודר את החידושי שבדבריו ,לזכות את עצמי ואת הרבי.
ועתה כשבאתי ב"ה אל המוגמר ,אמרתי להציב בזה מצבת זכרו #לאימי ע"ה ולקרוא את הפירוש יונה דדהבא על
שמה ,כדי לזכור מעשיה הנעימי והנחמדי מזהב ומפז ,וג רמוז בזה אבי יבדל לחיי ארוכי ,כי זהב
בגימטריא דוד) ,וא* שמי רמוז כי אלחנ #זה דוד ,עיי #רש"י שמואל ב' כא,יט ובתרגו ש(.
ובברכות )נג (:איתא שרבה בר בר חנה זכה למצוא יונה דדהבא כי הקפיד על ברכת המזו #עי"ש ,וכיו #שג אימי
ע"ה התחזקה מאוד בימי מחלתה בברכת המזו ,#מתאי הדבר שתזכה ליונה דדהבא שיהיה לעילוי נשמתה ,כמו
שאמר בועז לרות "ישל ה' פעל) ותהי משכורת) שלימה" ,ופירש התרגו "ישל ה' פעל)" בעול הזה" ,ותהי
משכורת) שלימה" לעול הבא.
ואודה את ה' על כל חסדיו עימי מנעורי ,ועל הטובות הנפלאות שעשה ויעשה עימי עד ביאת גואל צדק.

ערב חג מת #תורה תש"ע

התרגו בארמית מוגה עפ"י נוסחת
בני תימ #ונלקחה מ"תכלאל תורת
אבות" ברשות האדיבה.
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מגילת רות

דדהבא

א

א

טי ם וַ יְ הִ ֥י ָר ָע֖ב א והוה ביומי נגיד נגידיא והוה כפן תקיף בארעא
ש ְפ ִ֔
א וַ יְ ִ֗הי ִּבי מֵ ֙י ְׁש ֹ֣פט הַ ּֽׁ ֹ
דישראל עשרתי כפנין תקיפין אתגזרו מן שמיא למהוי
ּ ָבאָ ֶ֑רץ וַ ֵּי֨לֶ ְך ִ ֜אי ׁש ִמ ּ ֵ ֧בי ת ֶ ֣לחֶ ם יְ ה ו ָ ּ֗דה לָ ג ּו ֙
ר בעלמא מן יומא דאתברי עלמא עד דייתי מלכא
משיחא לאוכחא בהון דירי ארעא כפן קדמאי ביומי
ש֣ם
ּש ֵנ֥י בָ ָ ֽניו׃ ב וְ ׁ ֵ
ש ֵ ֣די מוֹ ָ֔אב ה֥ וּא וְ ִא ְׁש ּ ֖תוֹ ו ְׁ
ִּב ְ ׂ
אדם כפן תנין ביומי למך כפן תליתאי ביומי אברהם
כפן רביעאי ביומי יצחק כפן חמישאי ביומי יעקב כפן
שתיתאי ביומי בועז דמתקרי אבצן צדיקא דמן בית לחם יהודה כפן שביעאי ביומי דוד מלכא דישראל כפן תמינאי ביומי אליהו
נביא כפן תשיעאי ביומי אלישע בשומרון כפן עשיראי עתיד למהוי לא כפן למיכל לחמא ולא צהותא למשתי מיא אלהין למשמע
פתגם נבואה מן קדם ה' וכד הוה כפנא הדין תקיף בארעא דישראל נפק גוברא רבא מן בית לחם יהודה ואזל לדור בחקלי מואב
הוא ואתתיה ותרין בנוהי :ב ושום גוברא אלימלך ושום אתתיה נעמי ושום תרין בנוהי מחלון וכליון אפרתין רבנין מן בית לחם יהודה

תרגו ללשו הקודש
)א( ויהי בימי שפוט השופטי ויהי רעב כבד באר ישראל ,עשרה )שני( רעבו #כבדי נגזרו מ #השמי להיות בעול
מ #היו שנברא העול עד שיבוא מל) המשיח לייסר בה גרי האר ,רעב ראשו #בימי אד ,רעב שני בימי למ) א,
רעב שלישי בימי אברה ,רעב רביעי בימי יצחק ,רעב חמישי בימי יעקב ,רעב שישי בימי בועז שנקרא אבצ #הצדיק
מבית לח יהודה ,רעב שביעי בימי דוד מל) ישראל ,רעב שמיני בימי אליהו הנביא ,רעב תשיעי בימי אלישע
בשומרו ,#רעב עשירי עתיד להיות לא רעב לאכול לח ולא צמא לשתות מי כי א לשמוע את דברי ה' ,וכשהיה
הרעב הזה כבד באר ישראל יצא איש חשוב מבית לח יהודה והל) לגור בשדי מואב הוא ואשתו ושני בניו) .ב( וש
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א .הנה שני למ היו ,הראשו היה מבני בניו של
קי ועליו כתיב )בראשית ד ,יט( "ויקח לו למ שתי
נשי" והשני היה מבני בניו של שת ,והוא היה
אביו של נח ובזמנו היה רעב זה ,ולא בזמנו של
למ הראשו כי במדרשות )בראשית רבה פכ"ה
ועוד( הוכיחו שהיה רעב בימי למ מדכתיב אצל
נח "זה ינחמנו ממעשינו ומעצבו ידינו מ
האדמה אשר אררה ה'" כלומר שעד עכשיו היה
רעב ,נמצא דלמ שבימיו היה רעב זה הוא למ
אבי נח.
והנה כא בתרגו ובמדרשות איתא דהיה הרעב
בימי למ ,אמנ ברש"י ביחזקאל )יד ,יד עה"פ נח
דניאל ואיוב המה בצדקת ינצלו נפש( פירש
ששלושה אנשי נמלטו משלוש צרות ,נח
נמלט מחיה רעה ,רעב ומחרב "מרעב מני שנא'
מ האדמה אשר אררה ה' ,צא ולמד בב"ר
במקו שחושב עשרה רעבו שירדו לעול,
ותמצא שבימי נח היה אחד מה ומביא ראיה מ
האדמה אשר אררה" ,ולכאו' הוא פלא דממקו
ראייתו ש שוברו כי ש כתיב שהיה הרעב
בימי למ ,וג קשה טובא ,דהרי בקרא מבואר
שכשנולד נח לא היה עוד רעב ורק לפני הולדתו

בימי למ היה רעב ,ואי כתב רש"י שבימי נח
היה.
ונראה לומר דהנה מה שאמרו שהיה רעבו בימי
אברה ויצחק וכו' כוונת לומר שבזכותו נפסק
הרעב ,ולכ תלו זאת בזמנו דוקא ,וכמו שמצינו
אצל דוד שהיה ג' שני רעב ואח"כ הפסיק ע"י
שהספיד את שאול וכו' )עיי יבמות עח (:וכ אליהו
כשביקש על הגשמי הפסיק הרעב ,וכ אלישע
שהבטיח מחר סאה בשקל בשער שומרו )מלכי
ב' ז ,א( ,וכ אצל בועז כתיב )לקמ פסוק ו' בתרגו(
"כי פקד ה' את עמו לתת לה לח בגלל זכותו
של אבצ השופט ובתפילתו שהתפלל לפני ה'"
וכ )בפרק ג ,ז( "ויבר את ש ה' שקיבל תפילתו
והסיר הרעב מא"י" ,וכ לקמ )פרק ד ,כא( "ובגלל
תפילתו סר הרעב מאר" ישראל" ,נמצא דמה
שסר הרעב על ידיה הוא הסיבה שנקרא הרעב
על ימיה ,א"כ שפיר כתב רש"י ביחזקאל שהיה
רעב בימי נח פירוש דנפסק בימי נח וניצלו
ממנו בזכותו כמו שכתוב "זה ינחמנו ממעשינו
ומעצבו ידינו" )בראשית ה ,כט( אבל ודאי שלא
היה בימיו רעב כלל כמו שנתבאר.
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ש ֥ם ְׁש ֵ ֽני־בָ ָ ֣ניו ׀ מַ ְחל֤ וֹ ן וְ ִכלְ יוֹ ֙ן
ש ֩ם ִא ְׁש ּ ֨תוֹ ָ ֽנע ֳִ֜מי וְ ׁ ֵ
יש ֱ ֽאלִ ימֶ ֡לֶ ְך וְ ׁ ֵ
הָ ִ ֣א ׁ
ּ־שֽם׃ ג וַ ָ ֥ ּי ָמת
ש ֵדי־מוֹ אָ ֖ב וַ ִ ֽ ּי ְהי ו ׁ ָ
ֶא ְפ ָר ִ֔תים ִמ ּ ֵב ֥ית ֶל֖חֶ ם יְ ה ו ָ ּ֑דה וַ ָ ּי ֹ֥בא ּו ְ ׂ
ם
ָשי ֙
ש ֣א ּו לָ ֗ ֶהם נ ִׁ
ּש ֵנ֥י בָ ֶ ֽניהָ ׃ ד וַ ִ ּי ְ ׂ
ש ֵא ֥ר הִ ֖יא ו ְׁ
יש ָ ֽנע ֳִמ֑י וַ ִּת ּ ׁ ָ
ימ֖לֶ ְך ִ ֣א ׁ
אֱ לִ ֶ
֥שר
ש ֖ם ְּכ ֶע ֶׂ
ש ִנ֖ית ֑רוּת וַ ֵ ֥ ּי ְׁשב ּו ׁ ָ
ש ֥ם הַ ּ ׁ ֵ
ש֤ם ָֽה ַאחַ ת֙ עָ ְר ּ ֔ ָפה וְ ׁ ֵ
מאֲ ִב ּי֔וֹ ת ׁ ֵ
ֹֽ
שה ִמ ְּׁש ֵנ֥י
ש ֵא ֙ר ָֽה ִא ּׁ֔ ָ
ש ִ ֽנים ׃ ה וַ ּי ָֻמ֥ת ּו גַם ־ ְׁשנֵי הֶ ֖ם מַ ְחל֣ וֹ ן וְ ִכלְ י֑וֹ ן וַ ִּת ּ ׁ ָ
ָׁ

ואתו עד חקל מואב
והוו תמן רופילין:
ומית אלימלך בעלה
דנעמי ואשתארת היא
ארמלא ותרין בנהא
יתמין :ד ועברו על
גזירת מימרא דה'
ונסיבו להון נשין
נוכראין מן בנת מואב
שום חדא ערפה ושום תנייתא רות בת עגלון מלכא דמואב ויתיבו תמן כזמן עשר שנין :ה ועל דעברו על גזירת מימרא דה' ואתחתנו
בעממין נוכראין אתקטעו יומיהון ומיתו אף תרויהון מחלון וכליון בארעא מסאבתא ואשתארת אתתא מתכלא מתרין בנהא
ג

תרגו ללשו הקודש
האיש אלימל) וש אשתו נעמי וש שני בניו מחלו #וכליו #אפרתי חכמי מבית לח יהודה ויבואו עד שדי מואב
ויהיו ש שרי צבא.ב )ג( וימת אלימל) איש נעמי ותישאר היא אלמנה ושני בניה יתומי) .ד( ועברו על ציווי ה' וישאו
לה נשי נכריות מבנות מואב ש האחת ערפה וש השנית רות בת עגלו #ג מל) מואב וישבו ש כעשר שני) .ה(
ועל שעברו על ציווי ה' והתחתנו בעמי נכריי נתקצרו ימיה ד ומתו ג שניה מחלו #וכליו #באר טמאה ,ותישאר
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ב .הנה מלשו הפסוק "לגור בשדי מואב הוא
ואשתו ושני בניו" מבואר דהלכו רק לגור ש
ולא להשתקע ,רק אח"כ נשתקעו ש ונעשו
שרי צבא.
והנה איתא בב"ב )צא (:רב ושמואל ,חד אמר
מחלו וכליו שמ ,ולמה נקרא שמ יואש
)בדברי הימי( שנתייאשו מ הגאולה ,ופירש
המהרש"א דאחר מות אביה נתיישבו בשדה
מואב ונשאו נשי נכריות ובזה נתייאשו מ
הגאולה ולפי התרגו אפשר לבאר דעוד לפני
שנשאו נשי נכריות ,בזה שנעשו שרי צבא ש
בשדי מואב נתייאשו מ הגאולה כי נראה שבאו
להשתקע.
ג .משמע בתרגו שהיתה בתו של עגלו ממש
ולא מצאצאיו ,והנה בתוס' ביבמות )מח :ד"ה אשר(

כתב דמה שאמרו בגמ' שהיתה בתו של עגלו
בתו לאו דוקא דהרי היתה מאתי שנה אחר
עגלו  ,אלא בת בתו ומזרעו היתה )וכ"כ בנזיר כג,(:
אמנ במהרש"א בב"ק )לח (:כתב דמדברי הגמ'
מוכח דהיתה בתו ממש ,דאיתא ש שאסר
הקב"ה לעשות מלחמה ע עמו ומואב בגלל
שתי פרידות טובות שיצאו מה נעמה העמונית
ורות המואביה ,ובימי עגלו מל מואב כתב

תוס' שכבר הותר לעשות מלחמה במואב כי ה
התחילו במלחמה ,וכתב המהרש"א דע"כ שכבר
נולדה רות כי א לא יש שוב חשש של שתי
פרידות טובות ודקדק מלשו הגמ' "בתו של
עגלו " דוקא והוא כפשטות דברי התרגו כא
שה ית ה בת ע ג לו ול א מצ א צא יו  ,אמ נ 
במהרש"א בב"ב )צא :ד"ה "מאי דכתיב ויוקי"( כתב
דהיתה בת בנו של עגלו מל מואב כדברי
התוס' ,עי"ש וצ"ע.
ד .מבואר כא בתרגו דבגלל שנשאו מחלו
וכליו נשי נכריות נענשו ומתו בקיצור ימי,
אמנ בב"ב )צא (.איתא "וכ היה רשב"י אומר
אלימל מחלו וכליו גדולי הדור היו ,ומפני מה
נענשו מפני שיצאו מאר" לחוצה לאר"" וכ ש
)עמוד ב'( אמרו רב ושמואל "למה נקרא שמו
כליו שנתחייבו כליה למקו" ופירש רש"י על
שיצאו מא"י ,וכ משמע ש דמפני דנתייאשו
מ הגאולה ונשארו בחו"ל נענשו בשריפה
למקו ולא מפני שנשאו נשי נכריות,
אמנ במהרש"א ש פירש דמה שאמרו רב
ושמואל "כליו שנתחייבו כליה למקו" לא
כרש"י על שיצאו מא"י אלא על שנשאו נשי
נכריות כמו דכתיב ש שעשו גופ חולי ,
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ג

ה וארמלא מבעלה:
ש ְֽמעָ ֙
ת ׁ ָ֖שב ִמ ְּשׂ ֵ ֣די מוֹ אָ ֑ב ּ ִ ֤כי ׁ ָ
א וְ כַ לּ ֔ ֶֹתיהָ וַ ּ ָ
יש ּֽה׃ ו וַ ּתָ ָ֤קם ִהי ֙
יְ לָ ֶ ֖דיהָ ו ֵ ּֽמ ִא ׁ ָ
היא
וקמת
ו
ה ֶאת ־ עַ ּ֔מוֹ לָ תֵ ֥ת לָ הֶ ֖ם ָ ֽלחֶ ם ׃ ז וַ ּ ֵת ֵ֗
ש ֵ ֣דה מ וֹ ָ֔אב ּ ִ ֽכי ־ פָ ַ ֤קד יְ ה וָ ֙
ִּב ְ ׂ
ותבת
צא וכלתהא
ת ֥י כַ לּ וֹ תֶ ֖יהָ עִ ָּמ ּ֑ה וַ ּ ֵת ַ ֣ל ְכנָה בַ ֶ ּ֔ד ֶרךְ
מחקל מואב ארום
ּש ּ ֵ
ה־ש ּ ָמה ו ְׁ
ּ֔ ׁ ָ
ש֣ר ָֽהיְ ָת
ם אֲ ׁ ֶ
ִמן־הַ ּ ָמקוֹ ֙
אתבשרת בחקל
תאמֶ ר ָ ֽנע ֳִמ ֙י לִ ְׁש ּ ֵ
שוּב ֶאל־אֶ ֶ֥רץ יְ ה ו ָ ּֽדה׃ ח וַ ּ ֤ ֹ
שְ
ת֣י כַ לּ ֔ ֶֹתיהָ ֵ ֣ל ְכנָה ּׁ֔ ֹ
לָ ׁ ֖
בנָה מואב על פום
ארום
מלאכא
ֲשיתֶ֛ם
ש֧ר ע ִ ׂ
ם ֔ ֶחסֶ ד ּ ַ ֽכאֲ ׁ ֶ
הוה עִ ּ ָמכֶ ֙
שה לְ ֵ ֣בית ִא ָּמ ּ֑ה יעשה ַ ֣)יעַ שׂ קרי( יְ ָ ֤
ִא ּ ׁ ָ֖
דכר ה' ית עמיה
יש ּ֑ה בית ישראל למתן
עִ ם־הַ ּ ֵמתִ ֖ים וְ עִ ּ ָמ ִ ֽדי׃ ט יִ ּ ֵ
שה ּ ֵ ֣בית ִא ׁ ָ
ה לָ ֔ ֶכם ו ְּמ ֶ ֣צא ְמנו ֔ ָּחה ִא ּ ׁ ָ֖
ת֤ן יְ הוָ ֙
להון לחמא בגין
ְ
ת ֥ך נ ׁ ֖
י־א ּ ָ
ֹאמ ְ֖רנָה־לָּ ֑ ּה ּ ִ ֽכ ִ
שׂ א נָה קוֹ ָל֖ן וַ ִּת ְב ּ ֶ ֽכי נָה׃ י וַ ּת ַ
שק לָ ֔ ֶהן וַ ִּת ּ ֥ ֶ
וַ ִּת ּ ַׁ֣
דאבצן
ָשוּב זכותיה
נגידא ובצלותיה
דצלי קדם ה' הוא בועז חסידא :ז ונפקת מן אתרא דהות תמן ותרתין כלתהא עמה ומהלכן באורחא למתב לארע יהודה :ח ואמרת
נעמי לתרתין כלתהא איזילנא תובנא אתתא לבית אמה יעביד ה' עמכון טיבו כמא דעבדתון עם בעליכון שכיביא דסריבתון למסב
גובריא בתר מותיהון ועמי דזנתון וסוברתון יתי :ט יתין ה' לכון אגר שלים על טיבותא דעבדתון לי ובההוא אגר תשכחון ניחא כל
חדא וחדא לבית בעלה ונשיקת להון ונטלא קליהון ובכיאן :י ואמרא לה לא נתוב לעמנא ולדחלתנא ארום אלהין עמיך נתוב

ןָ

תרגו ללשו הקודש
האשה שכולה משני ילדיה ואלמנה מאישה) .ו( ותק היא וכלותיה ותשב משדי מואב כי שמעה בשדי מואב על פי
מלא) כי פקד ה' את עמו בית ישראל לתת לה לח בגלל זכותו של אבצ #השופט ובתפילתו שהתפלל לפני ה' הוא
בועז החסיד) .ז( ותצא מ #המקו אשר הייתה שמה ושתי כלותיה עמה ,ותלכנה בדר) לשוב אל אר יהודה) .ח(
ותאמר נעמי לשתי כלותיה לכנה שובנה אשה לבית אימה ,יעש ה' עמכ חסד כאשר עשית ע בעליכ המתי
שמאנת לישא נשי אחר מות ועמדי שזנת ונשאת אותי) .ט( ית #ה' לכ שכר של על הטובה שעשית לי
ובשכר ההוא תמצאו מנוחה כל אחת ואחת בבית אישה ותישק לה #ותשאנה קול #ותבכינה) .י( ותאמרנה לה ,לא
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פירוש דע"י שנשאו נשי נכריות בזה נעשה
גופ חולי ונתחייבו כליה )ורש"י פירש לשיטתו
דנעשו גופ חולי מפני שחו"ל אר" טמאה היא ונתחללו(

ולפי"ז התרגו כא ס"ל כפירוש המהרש"א,
נמצא לפי"ז דהתרגו והמהרש"א ס"ל דנחלקו
רב ושמואל )בעמוד ב'( על דברי רשב"י )בעמוד א'(
שאמר שנענשו מפני שיצאו מהאר" ,א לרש"י
לא נחלקו כלל דשניה ס"ל שנענשו מטע
שיצאו מא"י ,ומה שרשב"י תפס לשו יצאו מא"י
ורב ושמואל אמרו משו שנשתקעו בחו"ל צ"ל
דרשב"י מיירי ג באלימל לכ תפס לשו יצאו
מא"י לחו"ל כי הרי הוא מת מיד ולא השתקע רק
בא לגור ע"כ נענש בזה שיצא מהאר" ,א רב
ושמואל מיירי במחלו וכליו לבד וה נענשו
מפני שנשתקעו בחו"ל כדאיתא ש מפני
שנתייאשו מ הגאולה.
וברמב" )מלכי פ"ה ה"ט( כתב כרשב"י דטע
דנענשו ונתחייבו כליה למקו הוא משו

שיצאו מא"י לחו"ל ,ודלא כהתרגו כא שכתב
משו שנשאו נשי נכריות.
והנה בתוספתא דמסכת ע"ז )פ"ה( איתא "ועל
שיצא אלימל לחו"ל מת הוא ובניו ברעב והיו
כל ישראל קיימי על אדמת " ,ומשמע דעיקר
העונש שנענשו הוא שמתו ברעב שחשבו
להינצל ממנו ודוקא אלו שנשארו בא"י ניצלו
מהרעב ,ולפי"ז אפש"ל דג התרגו ס"ל
כרשב"י וכוונת רשב"י דמפני מה נענשו שמתו
ברעב הוא משו שיצאו לחו"ל א מה שנענשו
בעונש מיתה וכילוי הוא כי נשאו נשי נכריות,
כמו שכתב מהרש"א ש על פי מה שכתוב
בתורה "ולא תתחת ב והשמיד מהר" רק
המיתה המשונה למות ברעב היא מידה כנגד
מידה בגלל שיצאו לחו"ל וברחו מהרעב בא"י,
ודו"ק.
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ד־לי
֥מה ֵת ַל ְ֖כנָה עִ ִּמ֑י הַ עֽ וֹ ִ ֤
ש ְבנָה ְבנ ַֹ֔תי ָל ּ ָ
תאמֶ ר ָ ֽנע ֳִמ ֙י ׁ֣ ֹ
לְ עַ ֵּ ֽמ ְך׃ י א וַ ּ ֤ ֹ
ש ְבנָה ְבנ ַֹת ֙י לֵ֔ ְכן ָ ּ ִכ ֥י ז ַ ָ֖קנְ ִּתי
ָשֽי ם ׃ י ב ׁ֤ ֹ
ם ּ ְ ֽבמֵ ֔ ַעי וְ הָ ֥י ּו לָ כֶ ֖ם ַ ֽלאֲ נ ִׁ
בָ נִ י ֙

לעמיך לאתגירא:
ואמרת נעמי תובנא
ברתאי למא תיזלין
יש וְ ַג֖ם
ה לְ ִ ֔א ׁ
יתי הַ ּ֨ ַליְ לָ ֙
־לי ִת ְק ָו֔ה ַ ֣גּ ם הָ ִ ֤י ִ
ֶש ִ ֣
֑יש ּ ִ ֤כי ָא ֨ ַמ ְר ִּת ֙י י ׁ
עמי העוד כען אית לי ִ ֽמ ְהי֣וֹ ת לְ אִ ׁ
ולדיא במעי ויהון לכון
ש֣ר יִ גְ ָּ ֔דל ּו הֲלָ הֵ ֙ן ּ ֵ
ש ּ֗ ֵב ְרנָה ֚עַ ד אֲ ׁ ֶ
לגוברין :יב תובנא י ַָל ְ֥ד ִּתי בָ ִ ֽנים׃ י ג הֲלָ ֵ֣הן ׀ ְּת ַׂ
תֽעָ ֔ ֵגנָה
מבתרי
ברתאי
א ֙ד ִמ ּ֔ ֶכם ּ ִ ֽכי־ י ְָצאָ ֥ה בִ ֖י
ר־לי ְמ ֹ
֑יש ַ ֣אל ְּבנ ַֹ֗תי ּ ִ ֽכי־מַ ִ ֤
הי֣וֹ ת לְ אִ ׁ
איזילנא לעמכון ארום לְ ִבלְ ּתִ ֖י ֱ
סיבית
ה ַ ֽלחֲמוֹ ָ֔ת ּה
שק עָ ְר ּ ָפ ֙
שׂ נָה קוֹ ֔ ָלן וַ ִּת ְב ּ ֶכ֖י נָה ע֑ וֹ ד וַ ִּת ּ ַׁ֤
הוה׃ י ד וַ ִּת ּ ֣ ֶ
מלמהוי יַד־יְ ָ ֽ
ארום
לגבר
מבעלא
ש֣בָ ה יְ ִב ְמ ּ֔ ֵת ְך ֶאל ־ עַ ָּמ ּ֖ה
ה ָׁ
תא מֶ ר ִה ּ ֵנ ֙
אמרית אלו אנא וְ ֖רוּת ָּ ֥ד ְב ָקה ּ ָ ֽב ּה׃ ט ו וַ ּ ֗ ֹ
ְ
שו ִּבי ַ ֽאח ֲֵר֥י יְ ִב ְמ ּ ֵ
י־בי
ל־ת ְפ ְּגעִ ִ֔
תֽך׃ טז וַ ּ ֤ ֹ
ריבא אית לי סבר וְ ֶאל־אֱ לֹהֶ ֑יהָ ׁ ֖
תאמֶ ר ר ּות֙ ַא ִּ
ברם הויתי מבעלא
בליליא לגבר וברם לְ עָ ז ֵ
שר ּ ֵ
ֲריִ ְך ִ֠ ּכי ֶאל ־ אֲ ׁ֨ ֶ
ְב ְ֖ך לָ ׁ֣שוּב מֵ ַ ֽאח ָ ֑
ש֤ר ּ ָת ִ֨לי נִ ֙י
ּבאֲ ׁ ֶ
תֽלְ ִ֜כי ֵא ֗ ֵל ְך ו ַ ֽ
הויתי ילדא בנין :יג
דלמא להון אתון
מתינן עד דירבון כאתתא דנטרא ליבם קליל למסבה לאנתו הבדילהון אתון יתבן עגימן בדיל דלא למהוי מתנסבן לגבר בבעו
ברתאי לא תמררון נפשי ארום מריר לי יתיר מנכון ארום נפקת בי מחא מן קדם ה' :יד ונטלא קליהון ובכיאן עוד זמנא אוחרנא
ונשיקת ערפה לחמתה ורות אתדבקת בה :טו ואמרת הא תבת יבמתיך לות עמה ולות דחלתה תובי בתר יבמתיך לעמיך
ולדחלתיך :טז ואמרת רות לא תקניטי בי למשבקיך למתב מבתריך ארום תאיבא אנא לאתגירא אמרת נעמי אתפקדנא למטר
שביא ויומי טבי בדיל דלא להלכא בר מתרין אלפין אמין אמרת רות לכל מה דאת אזלא איזיל אמרת נעמי אתפקדנא דלא
יא

תרגו ללשו הקודש
נשוב לעמינו ולאלוהינו כי רק אית) נשוב לעמ) להתגייר) .יא( ותאמר נעמי שובנה בנותי למה תלכנה עימי העוד לי
בני במיעי והיו לכ לאנשי) .יב( שובנה בנותי מאחרי לכנה לעמכ כי זקנתי מהיות לאיש כי אמרתי אילו אני נערה
יש לי תקווה ,ג הייתי הלילה לאיש וג הייתי יולדת בני) .יג( הלה #תשברנה עד אשר יגדלו ,כאשה ששומרת ליב
קט #שישאנה לאשה ,הלה #תעגנה לבלתי היות לאיש בבקשה בנותי לא תמררו נפשי ה כי מר לי מאוד מכ כי יצאה בי
יד ה') .יד( ותשאנה קול #ותבכינה עוד פע אחרת ותישק ערפה לחמותה ורות דבקה בה) .טו( ותאמר הנה שבה
יבמת) אל עמה ואל אלוהיה שובי אחרי יבמת) לעמ) ולאלוהי)) .טז( ותאמר רות אל תפגעי בי לעזב) לשוב מאחרי)
כי רוצה אני להתגייר ,אמרה נעמי נצטווינו לשמור שבתות וימי טובי שלא נל) חו מאלפיי אמות ו ,אמרה רות
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ה .צ"ב למה אמרה נעמי אל תמררו נפשי וכי
מפני שרצו להתגייר יש לה מרירות נפש וצ"ע.
ו .הנה ברמב" )שבת פכ"ז ה"א( כתב דהיוצא חו"
לתחו אסור מדאורייתא רק ביוצא מהעיר י"ב
מיל ,ומדרבנ התחו הוא אלפיי אמה ,ולכאו'
לפי"ז אמרה נעמי לרות את מצות תחומי
מדרבנ ולא את הדי דאורייתא ,וביבמות )מז(:
איתא שאמרה נעמי לרות "אסיר ל תחו שבת"
וש אפשר לומר דמיירי בתחומי מדאורייתא
וקאי על י"ב מיל כמו שכתב המהר"" חיות ש,
א מהתרגו כא מוכח דג מצוות דרבנ
מודיעי לגרי כמו שהודיעה כא נעמי לרות

תחומי דרבנ של אלפיי אמה] ,וצ"ל שכבר בזמ
נעמי גזרו רבנ על אלפיי אמה[.

ומה שכתב ש המהר"" חיות דג באיסור יחוד
מיירי התרגו באיסור מדרבנ ולא מדאורייתא
דכתב "אסיר ל למבת ע עממיא" פירוש אסור
לנו ליש יחדיו ע גויי ,ורק בי"ד של דוד גזרו
על יחוד ע גויי )ע"ז לו :וש איתא שתלמידי ב"ש
וב"ה גזרו על יחוד ע גוי(  ,וזה אינו לפי גירסת
התרגו דיל ]נוסח בני תימ [ כי לפנינו כתוב
"אסיר ל למבת ע גובריא" פירוש ע אנשי
וזהו יחוד ע אשת איש שהוא מדאורייתא.
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ה

ב ֑ר למבת כחדא עם
ש ֖ם ֶא ָּק ֵ
ש֤ר ּ ָת ֨מו ִּת ֙י ָא ֔מוּת וְ ׁ ָ
ָא ֔ ִלין עַ ֵּ ֣מ ְך עַ ִּ֔מי ֵ ֽואלֹהַ ֖יִ ְך אֱ ל ָֹֽהי׃ יז ּ ַ ֽבאֲ ׁ ֶ
גובריא אמרת רות
הו֥ה לִ ֙י וְ ֹ֣כה יוֹ ִ֔סיף ּ ִ ֣כי הַ ּ֔ ָמוֶת י ְַפ ִ ֖ריד ּ ֵב ִינ֥י וּבֵ ֵ ֽ ְ
ֲשה יְ ָ
ּכ ֹ֩ה ַ ֽיע ֨ ֶׂ
ינך׃ י ח בכל אתר דתביתי
אבית אמרת נעמי
א ֶ ֽלי הָ ׃ י ט
ת ּ֑ה וַ ּ ֶת ְח ַּ ֖דל לְ ַד ּ ֵב ֥ר ֵ
י־מ ְת ַא ֶּמ֥צֶ ת הִ ֖יא לָ ֶ ֣לכֶ ת ִא ּ ָ
וַ ּ ֵ֕ת ֶרא ּ ִ ֽכ ִ
אתפקדנא למטר שית
ה ּ ֵ֣
ד־בוֹ אָ ֖נָה ּ ֵ ֣בית ָל֑חֶ ם וַ יְ ִ֗הי ְּכבוֹ ָ֨א ָנ ֙
ּ
יהם עַ
וַ ּ ֵת ַ ֣ל ְכנָה ְׁש ּ ֵת ֔ ֶ
בית לֶ֔ חֶ ם מאה ותלת עשר
פקודיא אמרת רות מה
דנטרין עמיך אהא
נטרא אנא כאלו הוו עמי מקדמת דנא אמרת נעמי אתפקדנא דלא למפלח פולחנא נוכראה אמרת רות אלהיך הוא אלהי :יז אמרת
נעמי אית לנא ארבע דיני מותא לחיביא רגימת אבנא ויקידת נורא וקטילת סיפא וצליבת קיסא אמרת רות בכל מה דתמותי אמות
אמרת נעמי אית לנא בית קבורתא אמרת רות ותמן אהא קבירא ולא תוסיפי עוד למללא כדנן יעביד ה' לי וכדנן יוסיף עלי ארום
מותא יהי מפריש בינא וביניך :יח וחזת ארום מאולמא היא למהך עמה ופסקת מלמללא לה :יט ואזלא תרויהון עד דעלן לבית לחם

תרגו ללשו הקודש
אל אשר תלכי אל) ,אמרה נעמי נצטווינו לא ליש #יחדיו ע אנשי ,אמרה רות באשר תליני אלי ,#אמרה נעמי
נצטווינו לשמור שש מאות ושלוש עשרה מצוות אמרה רות מה ששומרי עמ) אשמור אני כאילו היו עמי מלפני ז,
אמרה נעמי נצטווינו לא לעבוד עבודה זרה אמרה רות אלוקי) אלוקי) .יז( אמרה נעמי יש לנו ארבע דיני מיתה
לחוטאי ,סקילה באבני ,שריפה באש ,הריגה בחרב ,ותליה על ע ח ,אמרה רות באשר תמותי אמות ,אמרה נעמי
יש לנו בית קברות ,אמרה רות וש אקבר ואל תוסיפי עוד לדבר כה יעשה ה' לי וכה יוסי* עלי כי המוות יפריד ביני
וביני)) .יח( ותרא כי מתאמצת היא ללכת איתה ותחדל לדבר אליה) .יט( ותלכנה שתיה #עד בואנה בית לח ויהי
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ז .כא בא ליישב התרגו אי מוכח מ"עמ עמי"
דחייבי לקיי תרי"ג מצוות ,ועיי מהרש"א
)יבמות מז (:שהקשה כ ותיר" בשני אופני עי"ש,
אמנ כא פירש התרגו בפשיטות ד"עמ עמי"
פירושו עמ עתה הוא עמי כבר מלפני כלומר
כאילו הייתי בשעת מת תורה וקיבלתי כל
מצוות התורה וש נאמר "היו הזה נהיית לע"
וזהו "עמ עמי" בקבלת עול תרי"ג מצוות.
ואפשר לבאר באופ"א דלכאו' אי נעמי אמרה
שהתחייבנו בתרי"ג מצוות הרי היא פטורה
ממ"ע שהזמ גרמא וכ יש מצוות שמיוחדות רק
למל וכהני וכו' ,אלא דע"י שכל כלל ישראל
מקיימי ביחד המצוות חשיב שנצטוו כול
ביחד בתרי"ג ויבואו אלו וישלימו את אלו ,לכ
אמרה "עמ עמי" כלומר כול נחשבי ע אחד
וערבי זה לזה וכאילו כול יחדיו מקיימי
תרי"ג מצוות ודו"ק.
ח .משמע כא דס"ל לתרגו כחכמי דאמרו
בסנהדרי )מט (:דסקילה חמורה משריפה,

והריגה חמורה מחנק ,ודלא כר"ש דשריפה
חמורה מסקילה ,וחנק חמור מהרג ,דהרי כא
אמרה נעמי לרות את ארבעת דיני המיתה
וביבמות )ש( איתא דמודיעי את הגרי מקצת
מצוות קלות וחמורות "דאי בעי ליפרוש יפרוש",
וא"כ מסתבר דצרי להתחיל במצוות חמורות
תחילה ואח"כ במצוות קלות שא תרצה לפרוש
תפרוש מיד ,ומזה שנעמי התחילה בסקילה
שריפה הרג וחנק ש"מ דסקילה חמורה מהכל
והרג חמור מחנק כרבנ ,
והנה צ"ב מה שכתב התרגו שאמרה נעמי
לרות "יש לנו בית הקברות" דהרי א כל מה
שהודיעה נעמי לרות את כל המצוות והדיני
החמורי והקלי הוא כדי שא תרצה לפרוש
תפרוש ,א"כ למה אמרה יש לנו בית קברות
אדרבה דבר טוב הוא ששומרי על כבוד המת
ואי לרות סיבה לפרוש בגלל זה ,אלא ודאי
כוונתה של נעמי היתה יש לנו בית הקברות
מיוחד לנסקלי ונשרפי וכו' כדאיתא ביבמות
)ש( כדי להודיעה שג אחר שהורגי בד'

ו
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תא מֶ ר אֲ לֵ י ֔ ֶהן
ה ֹז֥א ת ָ ֽנע ִ ֳֽמי ׃ כ וַ ּ ֣ ֹ
וַ ּ ֵת ֹ֤הם ּ ָכל ־ הָ עִ י ֙ר עֲלֵ י ֔ ֶהן וַ ּתֹא ַמ ְ֖רנָה ֲ
אד׃ כא אֲ נִ ֙י
ש ַ ֛ ּדי ִל֖י ְמ ֽ ֹ
ל־ת ְק ֶר֥א נָה ִל֖י ָ ֽנע ֳִמ֑י ְק ֶ ֤רא ן ָ לִ ֙י ָמ ָ ֔רא ּ ִ ֽכי־הֵ ַמ֥ר ׁ ַ
ַא ִּ

והוה כד עלן
לחם
לבית
וארגישו כל יתבי
ה
הו֑ה ָ ֣ל ּ ָמה ִת ְק ֶ ֤רא נָה לִ ֙י ָ ֽנע ֳִ֔מי ַ ֽויהוָ ֙
יבנִ י יְ ָ
ֱש ַ ֣
יקם ה ִׁ
קרתא עליהון ְמלֵ ָ ֣אה הָ ֔ ַל ְכ ִּתי וְ ֵר ָ ֖
הדא
ואמרא
ה עִ ּ֔ ָמ ּה
ב ּיה כַ ּ ָל ָת ּ ֙
֣שב ָ ֽנע ֳִ֗מי וְ ר֨ וּת הַ ּֽמוֹ אֲ ִ ָ ֤
ת ָׁ
ש ַּ ֖די ֵה ַ ֽ֥רע ִ ֽלי׃ כ ב וַ ּ ָ
נעמי :כ ואמרת ָ ֣ענָה ִ֔בי וְ ׁ ַ
להון לא
א
שע ִ ֹֽרים׃
שבָ ה ִמ ְּשׂ ֵ ֣די מוֹ אָ ֑ב וְ ֗ ֵה ּ ָמה ָ֚ ּבא ּו ּ ֵ ֣בית לֶ֔ חֶ ם ִּב ְת ִחלַּ ֖ת ְק ִצ֥יר ְ ׂ
תהוין הַ ּ ׁ ָ֖
קרן לי נעמי קרו
ימ֑לֶ ְך
יש ִּג ּ ֣בוֹ ר ֔ ַחיִ ל ִמ ִּמ ְׁש ַ ּ ֖פחַ ת אֱ לִ ֶ
יש ּה ִ֚א ׁ
לי מרירת נפשא ּֽולְ ָנע ִ ֳ֞מי מידע )מוֹ ָ ֣דע קרי( לְ ִא ׁ֗ ָ
ארום אמריר שדי
ה
שׂ ֶד ֙
ּש ֖מוֹ ֹּֽבעַ ז ׃ ב וַ ּתֹא מֶ ֩ר ר֨ וּת הַ ּֽמוֹ אֲ ִב ָ ּי֜ה ֶ ֽאל ־ ָנע ֳִ֗מי ֵ ֽאלְ כָ ה ־ ָ ֤נּ א הַ ּ ָ
לי לחדא :כא אנא ו ְׁ
ֵ
תֽי׃
תאמֶ ר ָ ֖ל ּה לְ כִ ֥י ִב ּ ִ
א־ח֖ן ְּבעֵ ָינ֑יו וַ ּ ֥ ֹ
ש ֥ר ֶא ְמצָ
מליא אזלית ַ ֽואֲ לַ ּ ֳק ָ ֣טה ַ ֽב ִּׁש ּב ֔ ֳִלים ַא ַ֕חר אֲ ׁ ֶ
ומבני
מבעלי
וריקניא אתיבני ג וַ ּ ֵ
ת֤לֶ ְך וַ ּ ָתב וֹ ֙
ק ְצ ִ ֑רי ם וַ ִ ֣ ּי ֶקר ִמ ְק ֶ ֔רהָ חֶ לְ ַ ֤קת
ֲרי הַ ֽ ּ ֹ
שׂ ֶ ֔דה ַ ֽאח ֵ ֖
א וַ ְּתלַ ֵ ֣ ּקט ּ ַב ּ ָ
ה' מנהון למא דין
אתון קרן לי
נעמי ומן קדם ה' אתסהד בי חובתי ושדי אבאיש לי :כב ותבת נעמי ורות מואביתא כלתה עמה דתבת מחקל מואב ואנון אתו בית
לחם במעלי יומא דפסחא ובההוא יומא שריאו בני ישראל למחצד ית עומרא דארמותא דהוה מן שערין :ב א ולנעמי משתמודע
לגוברה גבר גבר תקיף באוריתא מן ייחוס אלימלך ושמיה בועז :ב ואמרת רות מואביתא לנעמי איזיל כען לחקלא ואכנוש בשובלין
בתר דאשכח רחמין בעינוי ואמרת לה איזילי ברתי :ג ואזלת ועלת וכנשת בחקלא בתר חצודיא וארע ארעהא אחסנת חקלא דהוה

ב

תרגו ללשו הקודש
כבואנה בית לח ותהו כל העיר עליה #ותאמרנה הזאת נעמי) .כ( ותאמר אליה #אל תקראנה לי נעמי קראנה לי מרת
נפש כי המר שדי לי מאוד) .כא( אני מלאה הלכתי מבעלי ומבני וריק השיבני ה' מה ,למה זה תקראנה לי נעמי
ומלפני ה' הועד בי חטאי ושדי הרע לי) .כב( ותשב נעמי ורות המואביה כלתה עמה השבה משדי מואב ,והמה באו
בית לח בערב הפסח ובאותו יו התחילו בני ישראל לקצור את עומר התנופה שהוא משעורי .ב )א( ולנעמי
מודע לאישה איש גבור חיל גבור בתורה ממשפחת אלימל) ושמו בועז) .ב( ותאמר רות המואביה אל נעמי אלכה נא
השדה ואלקטה בשבלי אחר אשר אמצא ח #בעיניו ותאמר לה לכי בתי) .ג( ותל) ותבא ותלקט בשדה אחרי

l
יונה דדהבא

מיתות בי"ד יש חילוק בי הנהרגי ולא קוברי
את כול ביחד ובזה שפיר יתקיי הדי של "אי
בעי לפרוש יפרוש".
עוד יל"ע במה שכתב התרגו שאמרה נעמי
לרות שמיתת חנק היא תליה על ע" דלכאו' הוא
דלא כהלכה כי בסנהדרי )נב (:מבואר שמצוות
הנחנקי "היו משקעי אותו בזבל עד ארכובותיו
ונות סודר קשה לתו הרכה וכור על צווארו,
זה מוש אצלו וזה מוש אצלו עד שנפשו
יוצאת" ,וכא אמרה נעמי שחנק זה תליה על
ע",
ועיי בט"ז )אב העזר סי"ז סקמ"ג( שהקשה קושיא
זו על התרגו ותיר" "ש לא באה נעמי אלא
לגלות לה מצות חנק שחונקי בצווארו ,ולא

באה לפרש לה כיצד חונקי לפי דיננו אלא
הסבירה לה כדר שהמלכות חונקי בצוואר
בתלית קיסא כ חונקי בדיננו" ,ובהגהות על
הט"ז )לשכת סופרי( כתב שהגאו חת"ס היה
מפקפק א אי התרגו על רות צדוקי ,דלדיד
לא היה חנק כי א ע"י סודר ,אמנ כבר כתב
ש המגיה שקוד לכ כתב המעתיק ליישב את
התרגו שבכתובות )ל (:איתא שבזמ שלא היו
מיתות בי"ד היה מתקיי חנק ע"י תליה ,וכתב
תוס' ש שמה שתלו בי"ד אב ובנו על שבעלו
נערה המאורסה )ב"מ פג (:הוא מדי חנק ,ובספר
וזאת ליהודה להגרי"ח סופר )סל"ד( כתב דמצא
דאי השמועה הזו בש החת"ס נכונה )שתרגו
רות הוא מצדוקי ח"ו( ,כי בשו"ת שלו )אב העזר ח"א
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ז

בית לבועז דמן ייחוס
ימלֶ ְך׃ ד וְ ִה ּנֵה־ ֹ֗בעַ ז ָ֚ ּבא ִמ ּ ֵ ֣
ש ֖ר ִמ ִּמ ְׁש ַ ּ ֥פחַ ת אֱ לִ ֶ ֽ
ה לְ ֹ֔בעַ ז אֲ ׁ ֶ
שׂ ֶד ֙
הַ ּ ָ
אלימלך :ד והא בועז
֥אמר ּו ל֖ וֹ יְ ָ ֽב ֶר ְ
הוה עִ ּ ָמכֶ ֑ם וַ ּ ֹי ְ
לֶ֔ חֶ ם וַ ּ ֹי֥אמֶ ר לַ ֽ ּקוֹ ְצ ִ ֖רי ם יְ ָ ֣
כךָ ֥ יְ ה ָ ֽוה׃ ה אתא מבית לחם ואמר
לחצודיא יהי מימרא
וַ ּ ֹי֤אמֶ ר ּ ֹ֨בעַ ֙ז לְ ַ ֽנעֲר֔ וֹ הַ ִּנ ָ ֖ ּצב עַ ל־הַ ֽ ּקוֹ ְצ ִ ֑רים לְ ִמ֖י הַ ַ ֽנּ ע ָ ֲ֥רה הַ ֹזּֽאת׃ ו וַ ַ ּי֗עַ ן
דה' בסעדכון ואמרו
ה ִ֔הי א הַ ּ ָׁ֥
הַ ַ ֛נּ עַ ר הַ ִּנ ָ ּ֥צב עַ ל ־ הַ ֽ ּקוֹ ְצ ִ ֖רי ם וַ ּיֹא ַמ֑ר ַ ֽנע ָ ֲ֤רה ֽמוֹ אֲ ִב ָ ּי ֙
שבָ ה ליה יברכנך ה' :ה ואמר
בועז לעולימיה דמני
ת֣י ָ ֽבע ֳָמ ִ ֔רים
א וְ ָ ֽאסַ ְפ ּ ִ
ה־נ ֙
ָּ
תאמֶ ר אֲ לַ ּ ֳקטָ
ִ ֽעם־ ָנע ֳִמ֖י ִמ ְּשׂ ֵד֥י מוֹ ָ ֽאב׃ ז וַ ּ ֗ ֹ
רב על חצודיא לאידין
אומה ריבא הדא :ו
ת ּ֥ה
ד־ע ּ ָתה ֶ ֛זה ִׁש ְב ּ ָ
ֲרי הַ ֽ ּקוֹ ְצ ִ ֑רים וַ ּ ָתב֣ וֹ א ַ ֽו ּ ַתע ֲ֗מוֹ ד מֵ ָ ֤אז הַ ּ ֹ֨ב ֶק ֙ר וְ עַ ֔ ַ
ַ ֽאח ֵ ֖
עולימא
ואתיב
ש ַ ֣מעַ ְּת ִּב ִּ ֗תי ַא ּ ֵ
הַ ּ ַב ֖יִ ת ְמ ָ ֽעט׃ ח וַ ּיֹאמֶ ֩ר ּ ֹ֨בעַ ז ֶאל־ר֜ וּת הֲל֧ וֹ א ׁ ָ
ל־תֽלְ ִ
כ ֙י דאתמנא רב על
חצודיא ואמר ריבא מן
רתָֽי׃
ם־נ ֲע ֹ
ש ֶ ֣דה ַא ֔ ֵחר וְ ַ ֛גם ֹ֥לא תַֽעֲבו ִ ּ֖רי ִמֶזּ֑ה וְ ֹ֥כה ִת ְד ּ ָב ִ ֖קין עִ ַ ֽ
ט ְּב ָ ׂ
ק ֙
לִ לְ ֹ
עמא דמואב היא
ְ
שר ־ יִ ְקצֹר ּו ֙ן וְ הָ ַ ֣ל ְכ ְּת ַ ֽאח ֲֵרי ֔ ֶהן הֲל֥ וֹ א ִצ ִ ֛ ּוי ִ
שׂ ֶ ֤דה אֲ ׁ ֶ
ט עֵ י ַנ֜יִ ך ּ ַב ּ ָ
תי דתבת ואתגירת עם
נעמי מחקל מואב :ז
ְ
ש ִ ֕תי ת
ת ֶאל ־ הַ ּ ֵכ ֔ ִלי ם וְ ׁ ָ
ת֣י נָגְ ֵע֑ך וְ צָ ִ֗מת וְ ָֽהלַ ְכ ְּ ֙
ֶאת ־ הַ ְּנעָ ִ ֖רי ם לְ ִבלְ ּ ִ
ואמרת אצבור כען
שובלין
ואכנוש
באלומיא מא דמשתאר בתר חצודיא ואתת וקמת ואתעכבת כען מקדם צפרא ועד כען פון זעיר דין דיתבא בביתא צבחר :ח ואמר
בועז לרות הלא קבילי מני ברתי לא תהכין למצבר שובלין בחקל אחרן ואף לא תעברי מכא למיזל לאומה אחרא והכא תתוספין
עם עולימתי :ט תהא מסתכלא בחקלא דיחצדון ותהכין בתריהון הלא פקידית ית עולימיא דלא יקרבון ביך ובעדן דאת צהיא למיא

תרגו ללשו הקודש
הקוצרי ויקר מקרה ,חלקת השדה שהיתה לבועז אשר ממשפחת אלימל)) .ד( והנה בועז בא מבית לח ויאמר
לקוצרי יהיה דבר ה' בעזרתכ ויאמרו לו יברכ) ה') .ה( ויאמר בועז לנערו שמינהו ניצב על הקוצרי לאיזה אומה
הנערה הזו) .ו( ויע #הנער שהתמנה ניצב על הקוצרי ויאמר נערה מואביה היא השבה ע נעמי משדי מואב והתגיירה.
)ז( ותאמר אלקטה נא ואספתי שבלי בעמרי מה שנשאר אחרי הקוצרי ותבוא ותעמוד ותתעכב מאז הבוקר ועד
עתה ,זה שיבתה הבית מעט) .ח( ויאמר בועז אל רות הלא שמעת בתי וקבלי ממני אל תלכי ללקוט שבלי בשדה
אחר וג לא תעבורי מזה ללכת לאומה אחרת וכה תדבקי #ע נערותי) .ט( תהיי רואה בשדה אשר יקצורו #והלכת

l
יונה דדהבא

סע"ד( הביא דברי הט"ז הנ"ל שהוכיח מתרגו
רות ולא העיר כלו ,וג בדרשותיו
רח"צ( תיר" את דברי התרגו הנ"ל דמיירי על
התליה שאחר הסקילה ולא כתב שאי לסמו
על דברי התרגו,
וש הגרי"ח הוכיח כדברי הט"ז כי הרי שאר
המיתות שהזכירה נעמי אינ לפי התורה ממש
כי הרי סקילה היא ע"י דחיה מג' קומות ולא
סקילה באבני וכ שריפה היא ע"י נתינת
פתילה של אבר לתו בני מיעיו ולא כמו שכתב
התרגו שריפה באש ,ע"כ שכוונת נעמי היתה
להסביר לרות את די ארבע מיתות כעי
שעושי המלכות בהרוגיה.

)ח"ב עמוד

והנה יש להוסי %דברמב"
כתב "שיש לבי"ד להלקות מי שאינו מחוייב
מלקות ולהרוג מי שאינו מחוייב מיתה לעשות
סייג לתורה ,ומעשה ותלה שמעו ב שטח
שמוני נשי ביו אחד באשקלו " ,ומסתבר
לומר דכמו שמותר לבי"ד להרוג מי שאינו חייב
כ מותר לה להמית במיתה שאינה ממש
מארבע מיתות ,כמו שמשמע ששמעו ב שטח
תלה שמוני נשי ולא עשה לה חניקה ע"י
סודר ,א"כ אפשר דזה כוונת התרגו שנעמי
אמרה לרות שיש כח ביד חכמי להרוג בארבע
מיתות ואפי' לא כמו שההלכה מחייבת אלא
כראות עיניה לפי הוראת שעה.

)סנהדרי פכ"ד ה"ד(

ח
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ל־פ ֔ ֶניהָ
פל֙ עַ ּ ָ
ש ֥ר יִ ְׁשאֲ ב֖ וּן הַ ְּנעָ ִ ֽרים׃ י וַ ִּת ּ ֹ
ֵ ֽמאֲ ׁ ֶ
תא מֶ ר ֵא ֗ ָלי ו מַ ּדוּעַ֩ ָמ ָ֨צא ִתי ֵ ֤חן ְּבעֵ י ֶנ֨י ֙ךָ
וַ ּ ֣ ֹ
ר ּיה׃ יא וַ ַ ֤ ּיעַ ן ּ ֹ֨בעַ ֙ז וַ ּ ֹי֣אמֶ ר ֔ ָל ּה הֻ ּ֨ ֵגד הֻ ּ֜ ַגד ִ֗לי
נ ְָכ ִ ָ ֽ

ת ֖ח ּו אָ ְ֑רצָ ה
וַ ִּת ְׁש ּ ַ
לְ הַ ִּכי ֵ ֔רנִ י וְ ָ ֽאנֹכִ ֖י
שי ת֙
שר־עָ ִ ׂ
ּ ֹ֤כל אֲ ׁ ֶ

איזילי למניא ותהא שתיא
מיא מדימלין עולימיא :י ונפלת
על אפהא וסגידת על ארעא
ואמרת ליה מא דין אשכחית
רחמין בעינך לאשתמודעותני
ואנא מעמא נוכראה מבנתהון דמואב ומעמא דלא אדכי למיעל בקהלא דה' :יא ואתיב בועז ואמר לה אתחואה אתחוא לי על מימר
חכימיא דכד גזר ה' לא גזר על נוקביא אלהין על גובריא ואתאמר עלי בנבואה דעתידין למפק מניך מלכין ונביאין בגין טיבותא

תרגו ללשו הקודש
אחריה #הלא ציוויתי את הנערי לבלתי נגע) ובזמ #שתצמאי למי והלכת אל הכלי ושתית מי מאשר ישאבו#
הנערי) .י( ותפול על פניה ותשתחו ארצה ותאמר אליו מדוע מצאתי ח #בעיני) להכירני ואנוכי מע נכרי מבנות
מואב ומע אשר לא הותר לבוא בקהל ה') .יא( ויע #בועז ויאמר לה הגד הוגד לי על דברי החכמי ט שכשגזר ה' לא
גזר על הנקבות אלא על האנשי ונאמר לי בנבואה שעתידי לצאת ממ) מלכי ונביאי י בגלל הטובה שעשית ע
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ט  .משמע דרק עתה הוגד לו דבר זה ולא
נתחדשה הלכה זו עד עכשיו ,דהרי רות אמרה
כמבואר בתרגו )פסוק י'( "ואנוכי נכריה מבנות
מואב ומע שלא הותר לבוא בקהל ה'" ,אבל
עתה כשנתחדש עמוני ולא עמונית מואבי ולא
מואבית יכל לנח אותה שמותרת בקהל כמו
שאמרה אח"כ )פסוק י"ג( "כי נחמתני והכשרתני
לבוא בקהל ה'",
ובכתובות )ז (:איתא דמה דכתיב ברות )לקמ פרק
ד ב( "ויקח עשרה אנשי מזקני העיר ויאמר
שבו פה" ביאר ר' אבהו דאספ כדי לדרוש
"עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית" ולפרס
הדבר כיו שעוד לא היה מפורס חידוש זה כמו
שנתבאר ,וצ"ל דא %שפרס בועז את הדבר רק
עכשיו ע"י עשרה זקני ,מ"מ ידע את ההלכה
כבר קוד לכ כשדיבר ע רות כמו שכתב
התרגו כא שהוגד לו ע"י החכמי שצרי
לדרוש "עמוני ולא עמונית",
ובזה נראה דמיושב הא דקשיא אי דרש בועז
להתיר עמונית ומואבית הרי איתא ביבמות )עז(.
דיתרא הישראלי חגר חרבו בזמ שרצו לפסול
את דוד מלבוא בקהל ואמר "כ מקובלני מבית
דינו של שמואל הרמתי עמוני ולא עמונית
מואבי ולא מואבית" ,והקשו בגמ' וכי מהימ
והרי כל ת"ח שמורה הלכה ובא ,א קוד
מעשה אמרה שומעי לו וא לאו אי שומעי
לו ,וכיו שאמר זאת אחר מעשה כדי להתיר את

דוד לבוא בקהל אי שומעי לו ,ותירצו שמואל
ובי"ד קיי ואפשר לברר שההלכה אמת ,וא"כ
קשה ג על בועז שאמר הלכה זו ופרסמה אחר
שבא מעשה לידו ,דעכשיו רוצה רות להינשא
או לגואל או לבועז ולכ אס %עשרה אנשי
ודרש וא"כ אי שומעי לו ע"ז ,אלא מוכח דכבר
דרש הלכה זו עפ"י חכמי כמו שכתב בתרגו
כא  ,שהיה זה בזמ שרות אמרה לו שאינה
ראויה לבוא בקהל ועדיי אינה יכולה לינשא
כלל ,והוי קוד מעשה ושפיר שומעי לו לבועז
שאמר שקיבל מפי החכמי לדרוש דרשא זאת,
אמנ לפי מה שפירש תוס' )ביבמות ש( דאפי'
אחר מעשה שומעי לו ,ורק כאשר הוא נוגע
בדבר כעמשא שנשא את בת ישי אחות דוד אז
אי שומעי לו ,א מי שאינו נוגע בדבר א %אחר
מעשה יכול להורות את ההלכה ,א"כ אפשר
לומר דבאמת בועז לא ידע קוד לכ דרשא זו
אלא רק כשפרס את הדבר ע"י הזקני )ודלא
כהתרגו( והיה יכול להורות את ההלכה הזו ג
אחר שבא מעשה לידו כיו דעדיי לא נחשב
נוגע בדבר ודו"ק.
י .במגילה )י (.איתא "כל כלה שהיא צנועה בבית
חמיה זוכה ויוצאי ממנה מלכי ונביאי",
והוכיחו מתמר וכו' עי"ש ,ולכאו' כא בתרגו
מבואר דכיו שעשתה רות חסד ע חמותה
זכתה ויצאו ממנה מלכי ונביאי ,וצ"ב.
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ט

ץ דעבדת עם חמתיך
ְבי ָא ִ ֣בי ְך וְ ִא ּ ֗ ֵמ ְך וְ ֶ֨א ֶר ֙
תֽעַ ז ִ ֞
ש ְ֑ך וַ ּ ַ
ֲרי ֣מוֹ ת ִאי ׁ ֵ
ֶאת ־ חֲמ וֹ ֔ ֵת ְך ַ ֽאח ֵ ֖
דפרנסת יתה בתר
ֽמוֹ לַ ְד ּ֔ ֵת ְך וַ ּ ֵ
ָדעַ ְּת ְּת ֥מוֹ ל ִׁשלְ ֽׁשוֹ ם׃ יב יְ ׁ ַ
ש ֥ר ֽלֹא־ י ַ ֖
ל־עם אֲ ׁ ֶ
ת֣לְ ִ֔כי ֶא ַ֕
ש ֵלּ ֥ם דמית בעליך ושבקת
דחלתיך ועמיך אבוך
ש ָר ֵ֔אל
ה אֱ ל ֵֹ֣הי יִ ְ ׂ
ש ּ ֻכ ְר ּ ֵ֜ת ְך ְׁשלֵ ָ֗מה מֵ ִ ֤עם יְ ה וָ ֙
יְ ה ָו֖ה ָ ֽ ּפע ֳֵל ְ֑ך ו ְּת ִ֨הי מַ ְ ׂ
ואמיך וארע ילדותיך
א־חן ְּבעֵ ֶ ֤ ָ
ֵ֨
ת־כנ ָ ָֽפיו׃ י ג ֠ וַ ּתֹאמֶ ר ֶא ְמצָ
ְּ
תֽחַ
חס֥ וֹ ת ּ ַ
ר־ב ֖את ַ ֽל ֲ
ש ָּ
אֲ ׁ ֶ
לאתגירא
יניך ואזלת
ולמתב בין עם דלא
ָ
אֲ דֹנִ ֙י ּ ִ ֣כי ִ ֽנחַ ְמ ָּ֔תנִ י וְ כִ ֥י ִד ּ ַב ְ֖ר ּ ָת עַ ל ־ ֵ ֣לב ִׁש ְפחָ תֶ ֑ך וְ ָ ֽאנ ִֹכ ֙י ֹ֣לא ֶ ֽא ְה ֶי֔ה
ליך
אשתמודע
חתֶ ָ
מאתמלי ומדקמוהי :יב
ם וְ ָא ַ ֣כלְ ְּת
הלֹ ֙
ֽיך׃ יד וַ ּיֹאמֶ ֩ר ֨ ָלה ֹ֜בעַ ז לְ ֵ ֣עת הָ ֹ֗אכֶ ל ֹּ֤ג ִׁשֽי ֲ
ְּכ ַא ַח֖ת ִׁש ְפ ֹ
יגמול ה' ליך גמול טב
בעלמא הדין על
עובדך טב ויהי אגריך שלים לעלמא דאתי מן קדם ה' אלהא דישראל דאתת לאתגירא ולאתחבאה תחות טלל שכינת יקריה
ובההיא זכותא תשתיזבי מן דין גהינם למהוי חולקיך עם שרה ורבקה ורחל ולאה :יג ואמרת אשכח רחמין בעינך רבוני ארום ניחמתני
לאכשרותני למדכי למיעל בקהלא דה' וארום מלילתא תנחומין על לבא דאמתך דאבטחתני למחסן עלמא דאתי הי כצדיקתא
ואנא לית לי זכו למהוי לי חולקא לעלמא דאתי אפילו עם חדא מן אמהתך :יד ואמר לה בועז לעדן סעודתא קריבי הלכא ותיכלין

תרגו ללשו הקודש
חמות) שפרנסת אותה אחר שמת בעל) ,ועזבת אלוהי) ועמ) אבי) ואמ) ואר מולדת) ותלכי להתגייר ולשבת בי#
ע אשר לא נודע ל) מתמול שלשו) .יב( ישל ה' ל) פועל טוב בעול הזה על מעש) הטוב ,ותהי משכורת) שלמה
לעול הבא יא מלפני ה' אלוקי ישראל אשר באת להתגייר ולחסות תחת כנפיו ,ובזכות ההיא תנצלי מדינה של גיהנו
להיות חלק) ע שרה ורבקה ורחל ולאה) .יג( ותאמר אמצא ח #בעיני) אדוני כי נחמתני להכשירני )להטהר( לבוא
בקהל ה' יב וכי דיברת תנחומי על לב שפחת) שהבטחתני לירש עול הבא בזו הצדקות ואני אי #לי זכות להיות לי
חלק לעול הבא אפי' ע אחת משפחותי)) .יד( ויאמר לה בועז לעת האוכל גושי הלו ואכלת מ #הלח וטבלת פת)
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יא .בביאור הגר"א לדברי הימי )ב' טו ,ז( כתב
"וזה הדבר שביר בועז את רות שישל לה ה'
פי שניי כאשר ישל לרעהו הישראלי
העמוסי מני בט  ,היינו פעולת כל עבודת
פרטי ,ושכר חל %מש העבודה כולה וזהו
ישל ה' פעל ותהי משכורת שלמה" ,וש
ביאר באריכות ד"פעולה" הוא עבור כל מעשה
ומעשה באופ פרטי ,ו"משכורת" הוא דבר כללי
על כל מה שעובד לו ומשתעבד אליו והפעולה
משתלמת בעוה"ז ואילו השכר שהוא חל%
עבודת האד את ה' בכללותו זהו בעוה"ב,
ומקור דבריו לכאו' הוא התרגו כא שכתב
שישל לה ה' פועל טוב בעוה"ז ,ואילו שכר
של רק לעוה"ב.
יב  .הנה עד עכשיו סברה רות דאסורה היא
לבוא בקהל כדאיתא לעיל ,ומה שהתגיירה היה
רק כדי לשמור מצוות ה' לש שמי ממש ולא
כדי להינשא לאד מישראל ,ומוכח כ  ,דהנה

נעמי בקשה למצוא לרות מנוח ולכ אמרה לה
ללכת אל בועז הגור וכו' ולכאו' מדוע לא
עשתה כ מיד כשהגיעו לאר" ישראל דע"י
שתנשא תוכל לפרנס את עצמה ואת חמותה
ללא כל קושי ,אלא דעדיי לא ידעו את ההלכה
שמותרת היא בקהל ה' עד שאמר לה בועז.
והנה רות באה אל נעמי ואמרה לה שבועז אמר
"ע הנערי אשר לי תדבקי עד א כלו את כל
הקציר אשר לי" וכתב המלבי" ש דבאמת
הוא אמר לה "וכה תדבקי ע נערותי" רק
"כאשר היא היתה מואביה וש אי מתרחקי
מ הנערי לא הבינה לדייק בדבריו וחשבה
שכוונתו שתדבק ע אנשיו ,שהנערי היו עיקר
אצלה שחשבה שאחד מה ישא אותה" ,אמנ
נראה נראה דחוק לומר שכ חשבה רות
הצדקת) ,דהרי נעמי לימדה אותה את כל המצוות קוד
שנתגיירה ובודאי ג אחרי( אלא דלפי מה שנתבאר
לעיל מיושב היטב ,דכיו שחידש לה בועז
שמותרת היא לבוא בקהל רצתה לרמז לנעמי

י
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ִמן־הַ ֶ֔ ּלחֶ ם וְ טָ בַ ֥לְ ְּת ּ ִפ ּ ֵ
ט־ל ּה ָק ֔ ִלי
ק ְצ ִ ֔רים וַ ִ ּי ְצ ּ ָב ָ ֣
ב ִמ ַ ֣ ּצד הַ ֽ ּ ֹ
ש ֙
ת ְ֖ך ּ ַב ֹ֑חמֶ ץ וַ ּ ֵ֨ת ׁ ֶ
תתַֽר׃ טו וַ ּ ָ
ת ָ֖קם לְ לַ ֵ ּ ֑קט וַ יְ צַ ֩ו ּ ֹ֨בעַ ז ֶאת־נְ עָ ָ ֜ריו לֵ א ֹ֗מר
ש ּ ַב ֖ע וַ ּ ֹ
תאכַ ל וַ ִּת ְ ׂ
וַ ּ ֥ ֹ
שלּ ּו ָ ֖ל ּה
ַ ֣גּ ם ּ ֵ ֧בי ן ָֽהע ֳָמ ִ ֛רי ם ְּתלַ ֵ ּ ֖קט וְ ֹ֥לא ַת ְכלִ י ֽמוּהָ ׃ ט ז וְ ַ ֛גם ׁשֹל ־ ּ ָת ׁ֥ ֹ
שׂ ֶ ֖דה
ת ֥ם וְ לִ ְ ּק ָ ֖טה וְ ֹ֥לא ִתגְ עֲר וּ־ ָ ֽב ּה׃ י ז וַ ְּתלַ ֵ ּק֥ט ּ ַב ּ ָ
ִמן ־ הַ ְּצבָ תִ ֑י ם ַ ֽו ֲעז ְַב ּ ֶ
א
שׂ ֙
שע ִ ֹֽרים׃ יח וַ ִּת ּ ָ
יפה ְ ׂ
שר־לִ ֵּ֔קטָ ה וַ יְ הִ ֖י ְּכ ֵא ָ ֥
ט ֵ ֣את אֲ ׁ ֶ
ב ֙
עַ ד־הָ ָע ֶ֑רב וַ ּ ַת ְח ּ ֹ
וַ ּ ָתב֣ וֹ א הָ ִ֔עיר וַ ּ ֵ
ת ֶ֥רא חֲמוֹ תָ ּ֖ה ֵ ֣את אֲ ׁ ֶ
ן־ל ּה ֵא ֥ת
א וַ ִּת ּ ֶת ֔ ָ
שר־לִ ֵ ּ ֑קטָ ה וַ ּתוֹ צֵ ֙
ם
שׂ ְב ָ ֽע ּה׃ י ט וַ ּתֹאמֶ ֩ר ֨ ָל ּה חֲמוֹ ָ֜ת ּה ֵאי ֹ֨פה לִ ַ ֤ ּק ְט ְּת הַ יּוֹ ֙
שר־הוֹ תִ ָ֖רה ִמ ּ ָ
אֲ ׁ ֶ
ְ
ְ
ה עִ ּ֔מוֹ
ש ָת ֙
ר־ע ְ ׂ
ש ָֽ
ירך ּ ָב ֑רוּך וַ ּ ַת ֵ ֣גּ ד ַ ֽלחֲמוֹ ָ֗ת ּה ֵ ֤את אֲ ׁ ֶ
שית יְ הִ ֥י מַ ִּכ ֵ ֖
וְ ָ ֣אנָה עָ ִ֔ ׂ
תאמֶ ר ָ ֽנע ֳִ֜מי
֧יתי עִ ּ ֛מוֹ הַ ּי֖וֹ ם ֹּֽבעַ ז׃ כ וַ ּ ֨ ֹ
ש ִ
שר עָ ִ ׂ
יש אֲ ׁ֨ ֶ
ש֤ם הָ ִא ׁ ֙
תאמֶ ר ׁ ֵ
וַ ּ ֗ ֹ

מן לחמא וטמישי
סעדיך בתבשילא
בחלא
דאתבשל
מסטר
ויתיבת
חצודיא ואושיט לה
קמח קלי ואכלת
ושבעת ואשארת :טו
למצבר
וקמת
שובלין ופקיד בועז
ית עולימוהי למימר
אף ביני אלומיא
תהי צברא ולא
תכספונה :טז ואף
מתר תתירון לה מן
ותשבקון
אסיריא
למהוי צברא ולא
תנזפון בה :יז וצברת שובלין בחקלא עד רמשא ודשת ית שובלין דצברת והוה שיעורהון בתלת סאין שערין :יח וסוברת ועלת לקרתא
וחזת חמתה ית מה דכנשת ואפיקת מן תרמילא ויהבת לה ית מזונא דאשתאר לה משבעה :יט ואמרת לה חמתה לאן צברת יומא
דין ולאן אשתדלת למעבד יהי גוברא דאשתמודע ליך מברך וחויאת לחמתה ית דאשתדלת למעבד עמיה ואמרת שום גוברא
דאשתדלית למעבד עמיה יומא דין מתקרי בועז :כ ואמרת נעמי לכלתה מברך הוא מפום קודשא דה' דלא שבק טיבותיה עם חייא

תרגו ללשו הקודש
בתבשיל שהתבשל בחומ יג ותשב מצד הקוצרי ויצבט לה קמח קלי ותאכל ותשבע ותותר) .טו( ותק ללקט
שבלי ,ויצוו בועז את נעריו לאמר ג בי #העמרי תלקט ולא תכלימוה) .טז( וג שול תשולו לה מ #הצבתי ועזבת
וליקטה ולא תגערו בה) .יז( ותלקט שבלי בשדה עד הערב ותחבוט את השבלי אשר ליקטה ויהי מספר כשלוש
סאי #שעורי) .יח( ותשא ותבוא העיר ותרא חמותה את אשר אספה ותוציא מהתרמיל ותת #לה את המזו #אשר
הותירה משבעה) .יט( ותאמר לה חמותה איפה לקטת היו ואנה השתדלת לעשות יהי האיש שהכיר) ברו) ,ותגד
לחמותה את אשר השתדלה לעשות עמו ותאמר ש האיש אשר השתדלתי עמו היו נקרא בועז) .כ( ותאמר נעמי

l
יונה דדהבא

שבועז לימד אותה הלכה זו ,לכ אמרה לה
שאמר לי תדבקי ע הנערי כלומר שמותר לי
לבוא בקהל ה' ולהינשא ,א נעמי שלא ידעה
את ההלכה שמואבי ולא מואבית אמרה לה "טוב
בתי כי תצאי ע נערותיו" כלומר אל תאמרי
שמותר ל לבוא בקהל דהרי כתיב לא יבוא
עמוני ומואבי בקהל ה' ,וא כ אי זה דר
צניעות שתבואי בי נעריו אלא טוב ל שתצאי
ע נערותיו לבד ,אמנ אח"כ שכבר ישבה אצל
חמותה וסיפרה לה תוכ דברי בועז ,הבינה נעמי
שלפי הדי מותרת רות להינשא ע"כ מיד
הזדרזה וחיפשה לה מנוח שבועז ישאנה.
יג .הנה בשבת )קיג (:איתא "וטבלת פית בחומ",
א"ר אלעזר מכא שהחומ" יפה לשרב ,ר'

שמואל בר נחמני אמר רמז רמז לה עתיד ב
לצאת ממ שמעשיו קשי כחומ" ומנו מנשה",
ובמדרש )רות פ"ה אות ו'( כתיב "וטבלת פית
בחומ" דר הקוצרי להיות טובלי בחומ"
פית  ,אמר ר' יונת מכא שמוציאי מיני
חמצני לגרנות" ומשמע שהיו טובלי פית
בחומ" ממש ,אמנ התרגו כא ס"ל דחומ"
שאמר קרא מיירי בתבשיל שהתבשל בחומ"
ודלא כפשטות המדרש ,ואפשר לפי"ז דלא ס"ל
לתרגו כר' אלעזר )בשבת( שיש ראיה מכא
שהחומ" יפה לשרב ,דהרי בתבשיל אי החומ"
בעי רק טע חומ" וע"ז מסתמא לא אמרו
שהחומ" יפה לשרב ,אלא ס"ל כר' שמואל בר
נחמני דאמר רמז רמז לה שעתיד ב לצאת

יונה

דדהבא

מגילת רות

יא

החַ ִ ֖ ּיי ם ועם מיתיא ואמרת לה
ש ֙ר ֽלֹא ־ עָ ַ ֣זב חַ ְס ּ֔דוֹ ֶאת ־ ַֽ
א ַ ֽלי ה ָו֔ה אֲ ׁ ֶ
לְ כַ ּ ָל ָ֗ת ּה ּ ָב ֥רו ְּך ה ּו ֙
נעמי קריב לנא גוברא
יש ִ ֽמ ּגֹאֲ ֵ ֖לנ ּו ֽ
תאמֶ ר ָ ֣ל ּה ָ ֽנע ֳִ֗מי ָק ֥רוֹ ב ֨ ָלנ ּ֙ו הָ ִ ֔א ׁ
וְ ֶאת־הַ ּ ֵמתִ ֑ים וַ ּ֧ ֹ
כא
הוּא׃ כא מפריקנא הוא:
ואמרת רות מואביתא
שר־לִ ֙י
י־א ַ ֣מר ֵא ֗ ַלי עִ ם־הַ ְּנעָ ִ ֤רים אֲ ׁ ֶ
ב ֑ ּיה ַ ֣גּ ם ׀ ּ ִ ֽכ ָ
תאמֶ ר ֣רוּת הַ ּֽמוֹ אֲ ִ ָ
וַ ּ ֖ ֹ
אף ארום אמר לי עם
תאמֶ ר ָ ֽנע ִ
ר־לי׃ כב וַ ּ ֥ ֹ
ש ִֽ
ם־כ ֔ ּל ּו ֵא ֥ת ּ ָכל־הַ ָּק ִ ֖ציר אֲ ׁ ֶ
ִּת ְד ּ ָב ִ ֔קין ַ ֣עד ִא ִּ
ֳמ֖י עולימיא דילי תתוספין
עד זמן דכדי ישיצון ית
ם־נעֲרוֹ ָ֔תיו וְ ֹ֥לא יִ ְפ ְּגע וּ־בָ ֖ךְ
ל־רוּת ּ ַכ ּ ָלתָ ּ֑ה ֣טוֹ ב ִּב ִּ ֗תי ּ ִ ֤כי תֵ ְֽצ ִא ֙י עִ ַ ֣
ֶא ֣
כב
כל חצדא דילי:
כל֥ וֹ ת ואמרת נעמי לרות
ש ֶ ֥דה ַא ֵ ֽחר ׃ כ ג וַ ִּת ְד ּ ַ֞בק ְּב ַ ֽנע ֲ֥רוֹ ת ּ ֹ֨בעַ ֙ז לְ לַ ֵּ֔קט עַ ד ־ ְּ
ְּב ָ ׂ
כלתה שפיר ברתי
ְק ִ ֽציר־הַ ְּשׂ ע ִ ֹ֖רים ו ְּק ִ ֣ציר ַֽה ִח ִ ּ ֑טים וַ ּ ֵ
ת ׁ ֶ֖שב ֶאת־חֲמוֹ תָ ּֽה׃ א וַ ּ ֥ ֹ
תאמֶ ר ָ ֖ל ּ
עם
תפקין
ה ארום
ְ
ְ
עולימתוי ולא יערעון
ב־לך׃ ב וְ עַ ּ ָ֗תה
ש ֥ר ִ ֽייטַ ָ ֽ
־לך ָמנ֖וֹ חַ אֲ ׁ ֶ
ה ֹ֧לא אֲ בַ ֶּק ׁש ָ ֛
ָ ֽנע ִ ֳ֣מי חֲמוֹ תָ ּ֑ה ִּב ִּ ֕תי ֲ
ביך בחקל אחרן :כג
ש ֥ר הָ ִ ֖יי ת ֶאת ־ ַ ֽנעֲר וֹ תָ ֑י ו ִ
מ ַדעְ ָּ֔תנ ּו אֲ ׁ ֶ
ה ֹ֥לא ֹ֨בעַ ֙ז ֽ ֹ
ֲ
ה ּנֵה ־ ה֗ וּא ז ֶ ֹ֛רה ואדבקת בעולימתוי
דבועז למצבר עד
ש ְ֧מ ְּת ש מ ל ת ך
ֶאת ־ ֹּ֥ג ֶרן הַ ְּשׂ ע ִ ֹ֖רי ם הַ ָ ֽלּ יְ לָ ה ׃ ג וְ ָר ַ ֣ח ְצ ְּת ׀ וָ ַ֗ס ְכ ְּת וְ ַׂ
דשיצי חצד שערין
יש וחצד חטין ויתיבת עם
ל־ת ָ ֽ ּו ְד ִ ֣עי לָ ִ ֔א ׁ
ִׂ
)ש ְמלֹתַ֛יִ ְך קרי( עָ ַל֖יִ ְך וירדתי )וְ י ַ ָ֣ר ְד ְּת קרי( הַ ּ ֹג ֶ֑רן ַא ִּ
חמתה :ג א ואמרת לה
ם אֲ ׁ ֶ
ת ֶאת־הַ ּ ָמקוֹ ֙
ש ְכ ֗בוֹ וְ י ַ ָ֨דעַ ְּ ֙
יהי ְב ׁ ָ
ַע֥ד ּ ַכלּ ֹ֖תוֹ ֶ ֽלאֱ ֹ֥כל וְ לִ ְׁש ּֽתוֹ ת׃ ד וִ ִ֣
ש֣ר נעמי חמתה ברתי
בשבועה לא אניח עד
א
שכָ ְ֑ב ְּת קרי( וְ ה ּו ֙
ּבאת וְ גִ לִּ ֥ית מַ ְר ְּגלֹתָ ֖יו ושכבתי )וְ ׁ ָ
ב־שם ו ָ ֛
ׁ֔ ָ
יִ ְׁש ּ ַכ
זמן דאתבע ליך ניחא
ְ
־תא ְ
שר ּֽ ֹ
תאמֶ ר ֵא ֶל֑י הָ ּ ֹ֛כל אֲ ׁ ֶ
ֲשֽי ן׃ ה וַ ּ ֖ ֹ
תע ִ ׂ
ש ֥ר ּ ַֽ
י ִ ַ֣גּ יד ֔ ָלך ֵא ֖ת אֲ ׁ ֶ
מ ִר֥י בגין דייטב ליך :ב וכען
הלא בועז דאשתמודע
ֱשֽה׃ ו וַ ּ ֵ
ֽה׃ ז
ש ִ
ת ֶ֖רד הַ ּ ֹג ֶ֑רן וַ ּ ַ֕תעַ שׂ ְּכ ֹ֥כל אֲ ׁ ֶ
)א ַל֖י קרי( ֶ ֽאע ֶׂ
ֵ
ר־צ ַ ּו ּ ָ֖תה חֲמוֹ תָ ּ
לנא דהוית בחקלא עם
עולימתוי הא הוא
מבדר ית אדר שערין
ברוחא דבליליא :ג ותחלילי במיא ותסוכי בוסמנין ותשויאי תכשיטיך עלך ותיחתין לאדרא לא תתפרסמי לגוברא עד שיציותיה
למיכל ולמשתי :ד ויהי בעדן משכבי דמכיה ותדעין ית אתרא דידמוך תמן ותיעלין ותגליאי ית רגלוי ותדמוכי ותהא שאלה מניה
עיטא והוא יחוי ליך בחכמתיה ית דתעבדין :ה ואמרת לה כל דתימרין לי אעביד :ו ונחתת לאדרא ועבדת ככל דפקידתה חמתה :ז

ג

תרגו ללשו הקודש
לכלתה ברו) הוא מפי ה' אשר לא עזב חסדו את החיי ואת המתי ותאמר לה נעמי קרוב לנו האיש מגואלנו הוא.
)כא( ותאמר רות המואביה ג כי אמר אלי ע הנערי אשר לי תדבקי #עד א כילו את כל הקציר אשר לי) .כב(
ותאמר נעמי אל רות כלתה טוב בתי כי תצאי ע נערותיו ולא יפגעו ב) בשדה אחר) .כג( ותדבק בנערות בועז ללקט
עד כלות קציר השעורי וקציר החיטי ותשב את חמותה .ג )א( ותאמר לה נעמי חמותה בתי בשבועה שלא אניח ל)
עד אבקש ל) מנוח בשביל שייטב ל)) .ב( ועתה הלא בועז מודעתנו אשר היית בשדה ע נערותיו הנה הוא זורה את
גור #השעורי ברוח הלילה) .ג( ותרחצי במי ותסוכי בשמי ושמת תכשיטי) יד עלי) וירדת הגור #אל תוודעי לאיש
עד כלותו לאכול ולשתות) .ד( ויהי בזמ #שכבו לישו #וידעת את המקו אשר ישכב ש ובאת וגילית מרגלותיו ושכבת
ותהי שואלת ממנו עצה והוא יגיד ל) בחכמתו את אשר תעשי) .#ה( ותאמר אליה כל אשר תאמרי אלי אעשה) .ו(
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ממנה שמעשיו קשי כחומ" ,דא %דמיירי הכא
בתבשיל שנתבשל בחומ" שפיר יש בזה רמז
לב שמעשיו קשי כחומ".
יד .נראה דבזה בא התרגו ליישב מהו ושמת
שמלותי עלי" ,וכי ערומה היתה"

)לשו רש"י

שבת קיג (:ותירצו בגמ' ש "א"ר אלעזר אלו
בגדי של שבת" ופרש"י "אלא שמלות מיוחדות
והיינו של שבת" ,אמנ לפי התרגו כא ל"ק
דשמלותי ה תכשיטי ,ולפני שירדה אל
הגור לא שמה את התכשיטי רק כשבאה ש.

יב
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מגילת רות

דדהבא

יטב לִ ּ֔בוֹ וַ ָ ּי ֹ֕בא לִ ְׁש ּ ַכ֖ב ִּב ְק ֵ ֣צה ָֽהע ֲֵר ָמ֑ה וַ ּ ָת ֹ֣בא
ת וַ ִ ּי ַ ֣
ֵש ְּ ֙
וַ ּ ֹי֨אכַ ל ּ ֹ֤בעַ ז וַ ּי ְׁ
֖יש
בַ ֔ ּ ָלט וַ ְּת ַג֥ל מַ ְר ְּגלֹתָ ֖יו וַ ִּת ְׁש ּ ָ ֽכב׃ ח ַ ֽויְ ִה ֙י ּ ַ ֽבח ִ ֲ֣צי הַ ֔ ּ ַליְ לָ ה וַ ֶ ֽ ּיח ֱַר֥ד הָ אִ ׁ
תאמֶ ר
שה ׁשֹכֶ ֖בֶ ת מַ ְר ְּגלֹתָֽיו׃ ט וַ ּ ֹי֖אמֶ ר ִמי־אָ ְּ֑ת וַ ּ ֗ ֹ
וַ ִ ּי ּ ָל ֵ ֑פת וְ ִה ֵ ֣נּ ה ִא ּׁ֔ ָ
ָ
ָ
ָ
ת ְכנ ֨ ֶָפ ֙ך עַ ל ־ אֲ ָ ֣מ ְת ֔ך ּ ִכ ֥י ג ֵ
תה ׃ י
ֹא ֖ל ָ ֽא ּ ָ
ש ּ ָ֤
ָ ֽאנ ִֹכ ֙י ֣רוּת אֲ ָמ ֔ ֶתך ו ָ ּֽפ ַר ְ ׂ

ואכל בועז ושתי ואוטיב
לביה ובריך שמא דה'
דקביל צלותיה ואעדי
ארעא
מן
כפנא
דישראל ואתא לדמכא
בסטר ערימתא ועלת
רות ברז וגליאת רגלוי
ודמכת :ח והוה בפלגות ליליא ותוה גוברא ורתית ואתרכיך כלפתא בשריה מן רתיתא וחזא אתתא דמכא לקביל רגלוי וכבש יצריה
ולא קריב לותה היכמא דעבד יוסף צדיקא דסריב למקרב לות מצריתא אתת רבוניה והיכמא דעבד פלטיאל בן ליש חסידא דנעץ
סיפא בין מימריה ובין מיכל בת שאול אתת דוד דסריב למקרב לותה :ט ואמר מן את ואמרת אנא רות אמתך ויתקרי שמך על

תרגו ללשו הקודש
טו

ותרד הגור #ותעש ככל אשר ציוותה חמותה) .ז( ויאכל בועז וישת וייטב ליבו ויבר) את ש ה' שקיבל תפילתו
והסיר הרעב מאר ישראל ויבוא לשכב בקצה הערימה ותבוא רות בלט ותגל מרגלותיו ותשכב) .ח( ויהי בחצי הלילה
ותמה האיש ויחרד והתרכ) טז בשרו כלפת מ #החרדה ,וירא אשה שוכבת למרגלותיו וכבש יצרו ולא קרב אליה כמו
שעשה יוס* הצדיק שמא #לקרב אל המצרית אשת אדוניו ,וכמו שעשה פלטיאל ב #ליש החסיד שנע חרב בינו ובי#
מיכל בת שאול אשת דוד שמא #לקרב אליה) .ט( ויאמר מי את ותאמר אנוכי רות אמת) ויקרא שמ) על אמת)
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טו .הנה לקמ )סו %פרק ד'( איתא בתרגו "אבצ
השופט הוא בועז הצדיק שבזכותו ניצלו ע
בית ישראל משונאיה ובגלל תפילתו סר הרעב
מאר" ישראל" וכ לעיל )פרק א' ו( איתא בתרגו
"כי פקד ה' את עמו לתת לה לח בגלל זכותו
של אבצ השופט ובתפילתו שהתפלל לפני ה'
הוא בועז החסיד".
ונראה דשני עניני יש כא  ,זכותו של אבצ
ותפילתו של בועז ,דהרי בשופטי )יב ,ח( כתיב
שהיה אבצ שופט בעת ההיא את ישראל,
ובמש כל ימות השופטי היו אויבי באי על
ישראל בגלל חטאיה ,והיו שוללי את ממונ
ומשתעבדי בה ולוקחי את תבואת ,עד
שהיו זועקי להקב"ה וניצלי ע"י שופט
שהעמיד לה ה' כדכתיב בריש שופטי )ב ,יד(,
א"כ הרעב שהיה בימי שפוט השופטי הגיע
בגלל שתי סיבות ,האחת בגלל שהיו האויבי
שוללי את תבואת ,והשניה שהיתה גזירת
רעב באר" כמו שהיה אצל אברה ויצחק וכו',
אמנ בזכותו של אבצ שהיה שופט את ישראל
ניצלו מאויביה וזוהי ההצלה הראשונה שלא
ישלטו האויבי בישראל ולכ נזכר בזה שמו
של אבצ שבש זה נזכר בתור שופט ,שבזכות

שפיטתו הושיע את ישראל מהאויבי ,אמנ
סו"ס היה רעב בעצ מצד שנגזרה גזירת רעב,
וע"ז התפלל בועז החסיד ונתבטל רעב זה ,ולכ
הזכיר אותו התרגו בש בועז דבש זה נזכר
במגילת רות שהיה גבור בתורה וחסיד )כדאיתא
בתרגו ריש פרק ב' "איש גבור חיל גבור בתורה"(

ובחסידותו התפלל והציל את ישראל מהרעב,
וזה כוונת התרגו כא שהודה בועז וביר את ה'
שקיבל את תפילתו והסיר את הרעב מ האר",
דמה שהיה שופט וסרו האויבי עדיי אינו
מספיק כיו שהיתה גזירת רעב ,ע"כ אחרי
תפילתו שעל ידה סר הרעב הודה לה' על כל
הטובה.
טז .הנה בסנהדרי )יט (:איתא "מאי וילפת ,אמר
רב שנעשה בשרו כראשי לפתות" ופרש"י
"בשרו אבר ,כראשי לפתות נתקשה ואעפ"כ
כבש יצרו" ,ומשמע דכוונת רש"י דלפת הוא ירק
קשה ובשרו נתקשה כלפת ,אמנ בתרגו כא
מבואר דהתרכ בשרו כלפת מהפחד ומשמע
דלפת הוי דבר ר ,וצ"ע דתרתי דסתרי ה,
ובאמת בברכות )נו (.מבואר דלפת הוא דבר
קשה במעשה דבר הדיא ורבא שראה רבא
בחלומו "תרי גרגלידי דלפת ,אמר ליה בר הדיא
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יג

אח ֲ֖רוֹ ן אמתך למסבי לאנתו
ה ִּב ִּ֔תי הֵ י ַ ֛ט ְב ְּת חַ ְס ֵ ּד ְ֥ך הָ ַ ֽ
וַ ּ ֹי֗א מֶ ר ְּבר ו ָּ֨כה ַ ֤א ְּת ַ ֽלי ה וָ ֙
י
ארום פריק את:
ם־דל וְ ִאם־עָ ִׁ
י־לכֶ ת ַ ֽאח ֲֵר ֙י הַ ּ ַ ֣בח ו ִ ּ֔רים ִא ַּ ֖
אשוֹ ן לְ ִבלְ ִּת ֗ ֶ
ן־ה ִר ׁ ֑
ִמ ָֽ
שֽיר׃ יא ואמר בריכא את מן
ְ
קדם ה' ברתי אוטיבת
ֱשה ־ לָּ ֑ך ּ ִ ֤כי י וֹ ֵ ֨ד ַ ֙ע
תא ְמ ִ ֖רי ֶ ֽאע ֶׂ
שר ־ ּֽ ֹ
וְ עַ ּ ָ֗תה ִּב ִּת ֙י ַאל ־ ּתִ֣י ְר ִ ֔אי ּ ֹ֥כל אֲ ׁ ֶ
טיבותיך בתראי מן
ה ּ ִ ֣כי ָא ְמ ֔ ָנם ּ ִ
ל־ש֣עַ ר עַ ִּ֔מי ּ ִ ֛כי ֵא ׁ ֶ֥שת ַח֖יִ ל ָ ֽא ְּת׃ יב וְ עַ ּ ָת ֙
ּ ָכ ׁ ַ
קדמאי
כ ֥י אם )אם קרי קדמאי
ובתראי
דאתגירת
ֹא ֖ל ָא ֹנ ִ֑כי וְ ַ ֛גם ֵ ֥י ׁש ּג ֵ
ולא כתיב( ג ֵ
ֹא ֖ל ָק ֥רוֹ ב ִמ ֶּ ֽמ ִּני׃ יג ִ ֣לינִ י ׀ הַ ּ֗ ַליְ לָ ה וְ הָ ָ ֤יה
גרמיך
דעבדת
ת ֥י ְ
ְ
ְ
ך כאתתא דנטרא ליבם
ב יִ גְ ָ֔אל וְ ִאם ־ ֨לֹא י ְַח ּ ֹ֧פץ לְ ָ ֽגאֳ ֵ ֛לך וּגְ ַאלְ ּ ִ
בַ ּ ֹ֨ב ֶק ֙ר ִאם ־ יִ גְ ָא ֵל֥ך ט וֹ ֙
קליל עד זמן דירבי
בגין דלא למהך בתר
רבין למעבד זנו עמהון אם מסכין ואם עתיר :יא וכען ברתי לא תדחלין כל דתימרין לי אעביד ליך ארום גלי קדם כל יתבי תרע
סנהדרין רבא דעמי ארום אתתא צדיקתא את ואית ביך חילא לסוברא ניר פיקודיא דה' :יב וכען ארום בקושטא ארום פריק אנא
ואף אית פריק אחרן דחזי ליה למפרק יתיר מני :יג ביתי בליליא ויהי בצפרא אם יפרקיך גוברא דחזי ליה למפרקיך מדאוריתא הרי

תרגו ללשו הקודש
יז

לישאני לאשה כי גואל אתה) .י( ויאמר ברוכה את לה' בתי היטבת חסד) האחרו #מ #הראשו ,#הראשו #שהתגיירת
והאחרו #שעשית עצמ) כאשה שומרת ליב צעיר עד זמ #שיגדל לבלתי לכת אחרי הבחורי לזנות עמ א דל וא
עשיר) .יא( ועתה בתי אל תיראי כל אשר תאמרי אעשה ל) כי גלוי לפני כל יושבי שער סנהדרי #הגדול של עמי כי
אשה צדיקה את ויש ב) כח לשאת עול מצוות ה') .יב( ועתה כי באמת כי גואל אנוכי וג יש גואל אחר שראוי לו
לגאול יותר ממני) .יג( ליני הלילה והיה בבוקר א יגאל) האיש שראוי לו לגאל) מהתורה הרי טוב ויגאל לחיי ,וא
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תרי קולפי בלעת" ופרש"י "מכת מקל עב
בראשו כראשי לפתות" ומשמע שלפת הוא דבר
קשה כמו מקל,
ונראה דיש חילוק בי ראשי לפתות ללפת
עצמה ,דהרי הלפת הוא מאכל שמתרכ מאוד
ע"י בישול כידוע ,אבל ראשי הלפת קשי ה
ביותר כמו שכתב תוס' בחולי )צט :ד"ה בראשי
לפתות( שהחלק הקשה שבלפת הוא השורשי
שבקרקע שנקרא ראשי לפתות ,ומשמע מדבריו
דדוקא זה קשה א הירק עצמו אינו קשה אלא
ר עי"ש ,א"כ רש"י בסנהדרי מיירי בראשי
לפתות שהוא דבר קשה ,אמנ התרגו מיירי
בלפת עצמה כמו שמדוקדק בדבריו שלא כתב
כלשו הגמ' כראשי לפתות אלא אתרכי כלפתא
ובאמת היא רכה כשמבשלי אותה ולכ כתב
שהתרכ בשרו כלפת מהפחד.
יז  .ברש"י כא פירש ש"חסד הראשו " הוא
"אשר עשית ע חמות" ,אבל בתרגו כא
פירש "חסד הראשו " שהתגיירת ,ולכאו' איזה

חסד יש בזה ,ונראה כוונתו דכיו שלא ידעו
עדיי את ההלכה של עמוני ולא עמונית כנ"ל,
נמצא דרות כשהתגיירה ידעה שלא יהיה מי
שישאנה מבני ישראל ובכ"ז רצתה להתגייר כדי
ליכנס תחת כנפי השכינה ,ואפי' אחר שאמר לה
בועז שמותרת היא בקהל כי דרשו חכמי
"מואבי ולא מואבית" וא"כ יכולה היא לינשא
לבחורי הצעירי ,בכ"ז הלכה אחרי בועז ע"כ
דרצונה הוא לש שמי ואי כא פניה לדברי
אחרי ,וזהו "היטבת חסד" כלומר שהחסד הזה
גדול מ הראשו כיו דבזה התגלה דכוונת
כשהתגיירת ע"ד לא להנשא ,לא היה משו
שאי ברירה כי "לא יבוא עמוני ומואבי" ואסור
לה לבוא בקהל ה' ,אלא א %א היו אומרי לה
אז "עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית"
כלומר שמותר לה לינשא ,ג אז כוונת גירותה
היתה לש שמי ולא משו שנתנה עיניה
בבחורי ,והראיה ,דעכשיו שידעה הלכה זו
בכ"ז הלכה אחר בועז ולא אחר הבחורי.

יד
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הו֑ה ִׁש ְכבִ ֖י עַ ד־הַ ֹּֽב ֶקר׃ יד וַ ִּת ְׁש ּ ַ ֤כב מַ ְר ְּגלוֹ ָת ֙ו עַ ד־הַ ֹּ֔ב ֶקר
ָא ֹנ ִ֖כי חַ י־יְ ָ
ת־ר ֵע֑ה ּו וַ ּ ֹי֨אמֶ ֙ר ַאל־יִ ָ ּו ַ ֔דע
֖יש ֶא ֵ
)ב ֶ ֛ט ֶרם קרי( י ּ ִַכ ֥יר אִ ׁ
וַ ּ ָ֕ת ָקם בטרום ְּ
שר ־ עָ ַ ֛ליִ ךְ
שה הַ ּֽ ֹג ֶרן ׃ ט ו וַ ּ ֹי֗א מֶ ר ֠ ָה ִבי הַ ִּמ ְט ַ ֧ ּפחַ ת אֲ ׁ ֶ
ִּכי ־ בָ ָ֥אה ָֽה ִא ּ ׁ ָ֖

טב ויפרוק לחיי ואם לא
למפרקיך
יצבי
ואפרוקניך אנא אמרית
בשבועה קדם ה' כמא
דמלילית ליך כדין
אעביד דמוכי עד עדן
צפרא :יד ודמכת לקביל רגלוי עד צפרא וקמת בקריצתא עד דלא אשתמודע גבר ית חבריה מן קדם חשוכא ואמר לעולימוי לא
ישתמודע לגבר ארום אתת אתתא לאדרא :טו ואמר הבי סודרא דעלך ואחידי ביה ואחידת ביה וכל שית סאין שערין ושוי עלה

תרגו ללשו הקודש
לא יחפו לגאל) וגאלתי) אנוכי נשבע אני לפני ה' כמו שדיברתי ל) כ #אעשה ,שכבי עד הבוקר) .יד( ותשכב
למרגלותיו עד הבוקר ותק בהשכמה בטר יכיר איש את רעהו בגלל החוש) ויאמר אל נערו יח אל יוודע לאיש כי
באה האשה הגור) .#טו( ויאמר הבי המטפחת אשר עלי) ואחזי בה ותאחז בה וימד שש סאי #שעורי וישת עליה
ונית #לה כח מלפני ה' לשאת יט ,ומיד נאמר בנבואה שעתידי לצאת ממנה ששה צדיקי עול שכל אחד ואחד עתיד
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יח .הנה במדרש )רות ריש פרשה ז'( איתא "ויאמר
אל יוודע ,למי אמר ר' מאיר לב ביתו אמר ,ר'
חוניא אמר וכו' כל אותו הלילה היה בועז שטוח
על פניו ואומר כ יהי רצו מלפני אל יוודע כי
באה האשה הגור ולא יתחלל בי ש שמי"
מבואר דנחלקו א נערו היה ש ואמר לו אל
יוודע ,או שהיה לבדו ונשתטח לפני הקב"ה,
ומבואר כא בתרגו כמ"ד שאמר זאת לנערו.
ולכאו' צ"ב למה נערו היה עמו ש ,וא נאמר
שחשש שלא יהא יחוד א תבוא לש אשה ,כי
בשני אנשי כשרי ואשה אחת אי יחוד,
כדאיתא בקידושי )פא .וא %שפסק הרמב" והשו"ע
)אבהע"ז סכ"ב( דלא שיי היו כשרי הא הת מיירי
בגדול הדור בועז ושפיר היו שני כשרי( א הרי
מבואר במסכת ע"ז )לו (.הובא בשו"ע )ש סעי %ב'(

שכשאירע מעשה אמנו ותמר אז גזרו דוד ובית
דינו על יחוד ע הפנויה ,וכא היתה רות פנויה
ועוד לא נולד דוד לאסור יחוד זה ,ועוד ג א
נאמר שחשש בועז מיחוד ע אשת איש שהוא
מדאורייתא הרי היה זה בשדה ובלילה ,וכתב
הרמ"א )ש סעי %ה' בש הב"י( דבכה"ג בעי
שלושה אנשי להציל מיחוד ע אשה אחת ולא
מספיק שניי א"כ מה יעזור שלקח נערו עמו,
אלא נראה דהנה איתא במדרש )רות סו %פרשה ה'(
"שאותו הדור שטופי בזימה והיו נותני שכר
לזונות מ הגרנות" וזו הסיבה שנשאר בועז

בלילה לשמור את הגור  ,א"כ חשש בועז שמא
יבואו איש ואשה אל הגור וכיו שמעשיה
בזנות אפשר שהיא אשת איש שאסורה ביחוד
מ התורה וכשיהיו בגור בשדה בלילה הוא
והנוא %יש כא רק שני אנשי ע האשת איש
ויעבור על איסור יחוד ,ע"כ לקח עמו את נערו
שלפחות יהיו שני אנשי כשרי ועי"ז לא
יעבור על איסור יחוד מ התורה ע א"א ודו"ק.
)וא %דלכאו' בעי ג' כשרי להציל בשדה ובלילה ,הנה כתב
בבית שמואל )סק"ט( בש הדרכי משה דדוקא כאשר
שני הולכי ע אשה ללוותה יש איסור יחוד שמא יל
אחד לנקביו ואחד ישאר עמה לכ צרי שלושה ,א כאשר
אינ הולכי ללוותה אי חשש כזה ,דג א יהיו שני
ויל אחד לנקביו יל חבירו עמו ולא יהיה יחוד ,וא"כ ה"ה
כא שהיו בועז ונערו בגור מספיק שני כשרי דאי
חשש שאחד יצטר לנקביו ואחד ישאר ע האשה(.

אמנ אפשר עוד לומר דמה שלקח נערו עימו
הוא משו דאיתא בשבת )קנא" (:אמר ר' חנינא
אסור ליש בבית יחידי ,וכל היש בבית יחידי
אחזתו לילית" וחשש בועז הצדיק לדבר זה לכ
יש ע נערו בגור  ,ובאמת כאשר באה רות
למרגלותיו חשש שהיא שד כדאיתא במדרש
)רות ש( "אמר לה מי את רוח או אשה" דחשש
שאעפ"כ אחזתו לילית.
יט .בסנהדרי )צג (:הקשו "וכי דרכה של אשה
ליטול שש סאי " וכתב רש"י ש "וכי דרכה
לישא משוי כזה אלא רמז רמז לה ,דשש גרעיני
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טו

בא ואתיהב לה כח מן קדם ה'
שת עָ לֶ֔ י הָ וַ ָ ּי ֹ֖
ם וַ ָ ֣ ּי ׁ ֶ
שע ִֹרי ֙
ש ׁש־ ְ ׂ
תא חֶ ז ּ ָב ּ֑ה וַ ָ ֤ ּי ָמד ׁ ֵ
וְ ֶ ֽאחֳ זִי ־ בָ ּ֖ה וַ ּ ֣ ֹ
לסוברותהון ומן יד אתאמר
י־א ְּת ִּב ּתִ ֑י וַ ּ ַ֨ת ּג ֔ ָ
תאמֶ ר ִמ ַ ֣
א ֶאל־ חֲמוֹ ָ֔ת ּה וַ ּ ֖ ֹ
הָ ִ ֽעיר׃ טז וַ ּ ָתבוֹ ֙
ֶד־ל ּ
ה בנבואה דעתידין למפק מנה
שתא צדיקי עלמא דכל חד
ש ׁש־הַ ְּשׂ ע ִֹר֥ים הָ ֵא ּ ֶ֖לה
תאמֶ ר ׁ ֵ
יש׃ יז וַ ּ ֕ ֹ
ה־ל ּה הָ ִ ֽא ׁ
ש ָ֖
ש ֥ר ָ ֽע ָ ׂ
ֵ ֛את ּ ָכל־אֲ ׁ ֶ
וחד עתיד למהוי מתברך
בשית ברכן דוד ודניאל
וחברוהי ומלכא משיחא ועל בועז לקרתא :טז ואתת לות חמתה בקריצתא ואמרת מן את ברתי וחויאת לה ית כל )מה( דעבד לה
גוברא על פום מימר מן קדם ה' ברוח נבואה דאתגליאת ליה עבד לה :יז ואמרת שית סאין שערין אלין יהב לי גוברא ארום אמר לי

תרגו ללשו הקודש
להיות מתבר) בשש ברכות דוד ודניאל וחביריו כ ומל) המשיח ,ויבוא בועז לעיר) .טז( ותבוא אל חמותה ותאמר מי
את בתי ותגד לה את כל אשר עשה לה האיש על פי דבר ה' ברוח נבואה שנגלית לו ,עשה לה) .יז( ותאמר שש סאי#
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נת לה לסימ ורמז" וכא פירש רש"י "א"א לומר
שש סאי שאי דרכה של אשה לשאת משאוי
כזה אלא שש שעורי ממש" ,אמנ להמבואר
כא בתרגו א %שאי דרכה של אשה בכ נית
לה כח מיוחד לשאת משאוי כזה לרמז על שש
בני שעתידי לצאת ממנה.
כ .הנה מבואר כא דחנניה מישאל ועזריה היו
מבני בניה של רות ,וכ מבואר בסנהדרי
"שעתידי לצאת ממנה שש בני דוד ומשיח
דניאל חנניה מישאל ועזריה" ,אמנ ש לקמ
איתא מחלוקת בזה ד"ר' אלעזר אמר כול מבני
יהודה ה ,ור' שמואל בר נחמני אמר דניאל
מבני יהודה ,חנניה מישאל ועזריה משאר
שבטי" ,ופירש רש"י דלית ליה לר' שמואל בר
נחמני ה דרשא דלעיל שש שעורי כנגד שש
בני ,כי הרי לפי הדרשא חמ"ו היו מבני רות
ובועז שהיה משבט יהודה ,ולר' שמואל ב"נ ה
משאר שבטי,
והנה בדרשא הזו אמרו שרמז לה שעתידי
לצא ת ממ נה שש ב ני  דו ד ו מש יח ו כו '
שמתברכי בשש ברכות ,ופירשו בגמ' שש
ברכות על דוד דכתיב "ויע אחד מהנערי ,יודע
נג וגבור חיל" וכו' ,ולכאו' היה נראה מדפירשו
דוקא על דוד ש"מ דלא כול נתברכו בשש
ברכות אלא רק דוד ,ומה שרמז לה בועז בשש
שבלי שנת לה הוא רק לומר ששש בני יצאו
ממנה ,שרק אחד מה יתבר בשש ברכות א

)ש(

לא שכל אחד מששת הבני יתבר בשש
ברכות ,ולפי"ז היה אפשר לגמ' להזכיר ששה
בני אחרי שיצאו ממנה שהיו צדיקי כמו
שלמה ,אסא ,יות וכדו' דאע"פ שלא התבר כל
אחד בשש ברכות סו"ס העיקר הוא שיצאו
ששה צדיקי ממנה ,ולפי"ז אפשר שג המ"ד
בגמ' דס"ל דחנניה מישאל ועזריה אינ
מצאצאיה של רות אית ליה דרשא דשש
שעורי ודלא כרש"י הנ"ל ,ותתקיי הדרשא
בששה צדיקי אחרי )במקו חנניה מישאל
ועזריה(,
אבל לגירסת התרגו כא ד"כל אחד ואחד )מה(
עתיד להיות מתבר בשש ברכות" פירוש שרמז
לה בועז בשש השבלי שני דברי ,ג שיצאו
ממנה שש צדיקי וג שכל אחד מה מתבר
בשש ברכות ,א"כ דוקא אלו דמצינו בקראי
שהתברכו כל אחד בשש ברכות ) כד א י ת א
במדרשי פסוקי ע"ז עי"ש( אות מנו בששת
הצדיקי אבל צדיקי אחרי כמו שלמה ואסא
וכדו' שלא התברכו בשש ברכות עליה לא
התכוו בועז ,ולכ שפיר כתב רש"י בגמ' ש דר'
שמואל בר נחמני דס"ל דחנניה מישאל ועזריה
אינ משבט יהודה אלא משאר שבטי פליג על
דרשא דשש שעורי ,וצ"ל דג כוונת הגמ' ש
כהתרגו שכל אחד מה התבר בשש ברכות,
כי יש גירסא ש )מוקפת בסוגריי( "שמתברכי
בשש שש ברכות" ומשמע שכל אחד ואחד מה

טז
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יקם ֶאל־ חֲמוֹ תֵ ְֽך׃
ל־תב֥ וֹ ִאי ֵר ָ ֖
)א ֔ ַלי קרי( ַא ּ ָ
ֵ
ָ ֣נ ַתן ִל֑י ִ֚ ּכי ָא ַ ֣מר
ְ
ש֣ר ּ ֵ
תאמֶ ֙ר ְׁש ִ ֣בי ִב ִּ֔תי ֚עַ ד אֲ ׁ ֶ
וַ ּ ֨ ֹ
ט
ק ֙
ת ְֽד ִ֔עין ֵא ֖יך יִ ּ ֹ֣פל ָּדבָ ֑ר ּ ִ ֣כי ֹ֤לא יִ ְׁש ֹ
ם
ם־כלָּ ֥ה הַ ָּדבָ ֖ר הַ ּֽיוֹ ם׃ ד א ּו ֹ֨בעַ ז עָ ָ ֣לה הַ ּ ׁ ַשעַ ֮ר וַ ֵ ֣ ּי ׁ ֶשב ׁ ָש ֒
י־א ִּ
יש ּ ִ ֽכ ִ
הָ ִ ֔א ׁ
ש֣ר ִּד ּ ֶבר ־ ֹּ֔בעַ ז וַ ּ ֹי֛א מֶ ר ס֥ ו ָּרה ְׁשבָ ה ־ ּ ֹ֖פה ּ ְפל ִ ֹ֣ני
ֹאל עֹבֵ ֙ר אֲ ׁ ֶ
וְ ִה ּ֨ ֵנה הַ ּג ֵ ֤
ָש֛י ם ִמזּ ְִק ֵנ֥י הָ ִע֖י ר וַ ּ ֹי֣א מֶ ר
ֲש ָ ֧רה אֲ נ ִׁ
ֵשֽב ׃ ב וַ ִ ּי ַּ ֞קח ע ָ ׂ
ַאלְ מ ִֹנ֑י וַ ָ ֖ ּיסַ ר וַ ּי ׁ ֵ
ש ֥ר לְ ָא ִח֖י נ ּו
שׂ ֶ ֔דה אֲ ׁ ֶ
ֵשֽב וּ׃ ג וַ ּ ֹי֨א מֶ ֙ר לַ ּג ֵֹ֔אל חֶ לְ ַקת֙ הַ ּ ָ
ְׁשב וּ־ ֹ֑פה וַ ּי ׁ ֵ
שבָ ה ִמ ְּשׂ ֵ ֥דה מוֹ ָ ֽאב׃ ד ַ ֽואֲ ִנ֨י ָא ֜ ַמ ְר ִּתי ֶאגְ ֶ ֧לה
ימ֑לֶ ְך ָ ֽמ ְכ ָ ֣רה ָ ֽנע ֳִ֔מי הַ ּ ׁ ָ֖
ֶ ֽלאֱ לִ ֶ
ם וְ ֶ ֣נגֶד ז ְִק ֵ ֣ני עַ ִּמ ֒י ִאם ־ ִּתגְ ַאל֙ ְּג ָ֔אל
ָאזְנְ ָ ֣ך לֵ א ֹ֗מר ֠ ְקנֵה ֶ ֥נגֶד הַ ֹֽ ּי ְׁש ִבי ֮
ָ
ה קרי( ּ ִ ֣כי ֵ ֤אין ז ו ָ ּֽל ְת ֙ך לִ גְ ֔אוֹ ל
ידה ִּ֗לי ואדע )וְ ֵ ֽא ְדעָ ֙
וְ ִאם־ ֨לֹא יִ גְ ַ֜אל הַ ִ ֣גּ ָ
ֲרי ָך וַ ּ ֹי֖א מֶ ר ָ ֽאנֹכִ ֥י ֶאגְ ָ ֽאל ׃ ה וַ ּ ֹי֣א מֶ ר ֹּ֔בעַ ז ְּבי וֹ ם ־ ְקנֽ וֹ ְתךָ ֥
וְ ָ ֽאנֹכִ ֖י ַ ֽאח ֶ ֑
ית
)ק ִ֔נ ָ
שת־הַ ּ ֵמת֙ קניתי ָ
ב ּיה ֵ ֽא ׁ ֶ
מ ּיד ָ ֽנע ֳִמ֑י ֠ ּומֵ ֵאת ֣רוּת הַ ּֽמוֹ אֲ ִ ָ ֤
שׂ ֶ ֖דה ִ ַ ֣
הַ ּ ָ
ֹאל ֹ֤לא אוּכַ ל֙ לגאול־
ל־נחֲלָ ֽתוֹ ׃ ו וַ ּ ֹי֣אמֶ ר הַ ּג ֵ֗
קרי( לְ הָ ִק֥ים ׁ ֵ
שם־הַ ֵּמ֖ת עַ ַ ֽ
ת־גאֻ ּ ָל ִ֔תי
ת־נחֲלָ תִ ֑י ְּג ַאל־לְ ָ ֤ך ַא ּ ָת ֙
ן־א ְׁש ִח֖ית ֶא ַ ֽ
)לִ גְ ָאל־ קרי( ֔ ִלי ּ ֶפ ַ
ה ֶא ְּ

לא תהכין ריקנין לות
חמתיך :יח ואמרת
תיבי ברתי עמי
זמן
עד
בביתא
דתדעין איכדין יתגזר
מן שמיא ואיכדין
יתפרש פתגם ארום
לא ינוח גוברא ארום
אלהין ישיצי לטב
פתגמא יומא דין :ד א
ובועז סליק לתרע
בית דינא דסנהדרין
ויתיב תמן עם סביא
והא פריקא חלף
דמליל בועז לרות
ואמר סטי תיב הכא
גבר דצניען אורחתיה
וסטא ויתיב :ב ודבר
עשרתי גוברין מסבי
קרתא ואמר תיבו
הכא ויתיבו :ג ואמר
אחסנת
לפריקא
חקלא דלאחונא לאלימלך זבינת נעמי דתבת מחקל מואב :ד ואנא אמרית אגלי אודנך למימר קני כל קביל יתבי תרעא דבית
דינא דסנהדרין וכל קביל סביא דעמי אם אית רעותך למפרק פרוק ואם לא אית רעותך חוי לי ואנדע ארום לא אית בר מנך דהוא
רשאי למפרק קדמך ודהוא קריב למתב כותך ואנא ארע מנך ופרוקא אהא בתרך ואמר אנא אפרוק :ה ואמר בועז ביום זבנותך ית
חקלא מן ידא דנעמי ומן ידא דרות מואביתא איתת מיתא חייב את למפרק ובעי ליבמא יתה למסבה לאנתו מן בגלל לאקמא שום
שכיבא על אחסנתיה :ו ואמר פרוקא כהאיי גונא לית אנא יכיל למפרק לי על דאית לי אתתא לית לי רשו למסב אוחרנתא עלה

יח

תרגו ללשו הקודש
השעורי האלה נת #לי האיש כי אמר אלי אל תלכי ריק אל חמות)) .יח( ותאמר שבי בתי עימי בבית עד אשר תדעי
אי) יגזר מ #השמי ואי) יפול דבר כי לא ישקוט האיש כי א כילה לטוב הדבר היו הזה .ד )א( ובועז עלה לשער
בית הדי #של הסנהדרי #וישב ש ע הזקני והנה הגואל עובר אשר דיבר בועז לרות ויאמר סורה שבה פה איש
שצנועי דרכיו ,ויסר וישב) .ב( ויקח עשרה אנשי מזקני העיר ויאמר שבו פה וישבו) .ג( ויאמר לגואל חלקת השדה
אשר לאחינו לאלימל) מכרה נעמי השבה משדה מואב) .ד( ואני אמרתי אגלה אזנ) לאמר קנה נגד יושבי השער של
בית הדי #של הסנהדרי #ונגד זקני עמי א יש רצונ) לגאול גאל ,וא אי #רצונ) ,הגידה לי ואדעה כי אי #חו ממ) שהוא
רשאי לגאול לפני) ושקרוב לישב כמו) ,ואני רחוק ממ) וגואל אהיה אחרי) ,ויאמר אנוכי אגאל) .ה( ויאמר בועז ביו
קנות) את השדה מיד נעמי ומאת רות המואביה אשת המת חייב אתה לגאול וצרי) לייב אותה לישאנה לאשה כדי
להקי ש המת על נחלתו) .ו( ויאמר הגואל בזה האופ #לא אוכל לגאול לי כי יש לי אשה ואי #לי רשות לישא אחרת
עליה ,שלא תהיה לריב בביתי ואשחית נחלתי כא גאל ל) אתה כי אי #ל) אשה כי אי #אני יכול לגאול) .ז( וזה המנהג
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מתבר בשש ברכות ולכ דוקא אלו שנמנו ש
רמז בועז ולא אחרי כשלמה וכדו' שלא
מצינו בה שנתברכו בשש ברכות.
כא .בכתובות )נ (.איתא "וראה בני לבני שלו
על ישראל אמר ריב"ל כיו שבני לבני שלו

על ישראל דלא אתי לידי חליצה ויבו" ,וברש"י
בתהילי )קכח ,ו( פירש "בני לבני יירשו נחלה
ואי אשה זקוקה ליב אז שלו בעול",
ופירושו דכיו שיש לו בני ה יורשי נחלתו,
א א מת בלא בני והיב יורש נחלתו ,אחיו
של המת מתקנאי בו ,וג שאר בניו של היב
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יז

אל עַ ל ־ הַ ְּגאֻ ָ ֤לּ ה דלמא תהי למצו בביתי
ש ָר ֵ֜
אל ׃ ז וְ זֹא ת֩ לְ פָ ִנ֨י ם ְּביִ ְ ׂ
ּ ִכ ֥י ֽלֹא ־ א וּכַ ֖ל לִ גְ ֽ ֹ
ואיהי מחביל ית אחסנתי
ש ַל֥ף ִ ֛אי ׁ
ק ּים ּ ָכל ־ ָּד ֔ ָבר ׁ ָ
ה לְ ַ ֵ ֣
וְ עַ ל ־ הַ ְּתמ ו ָּר ֙
ש ַ ֽנעֲל֖ וֹ וְ ָנתַ֣ן לְ ֵר ֵע֑ה ּו פרוק לך את ארום לית לך
ְ
אתתא ארום לית אנא יכיל
ֵה־ל֑ך וַ ִ ּי ְׁש ֹ֖לף
ֹאל לְ ֹ֖בעַ ז ְקנ ָ
ש ָר ֵ ֽאל׃ ח וַ ּ ֹי֧אמֶ ר הַ ּג ֵ ֛
וְ ֹז֥את הַ ְּתעו ָ ּ֖דה ְּביִ ְ ׂ
למפרק :ז וכהדא מנהגא
ם הַ ּי֔וֹ ם ּ ִ ֤
ַ ֽנעֲלֽ וֹ ׃ ט וַ ּיֹא מֶ ֩ר ּ ֹ֨בעַ ז לַ זּ ְֵק ִנ֜י ם וְ כָ ל ־ הָ ָ֗עם עֵ ִ ֤די ם ַא ּ ֶת ֙
כי בעדנא דמלקדמין מתנהגא
בישראל בזמן דשקלן וטרן
ופרקן ומחלפן חד מן חבריה ומקימין כל מדעם אטלע גבר נרתיק יד ימיניה ואושיט ביה קנין לחבריה והכין נהגין בית ישראל למקני
חד מן חבריה קדם סהדיא :ח ואמר פרוקא לבועז אושיט ידך לקנינא וקני לך וטלע בועז ית נרתיק יד ימיניה וקנא ליה :ט ואמר בועז
לסביא ולכל עמא הוו סהדין אתון עלי יומא דין ארום קניתי ית כל מה דהוה לאלימלך וית כל מה דהוה לכליון ומחלון מן ידא

תרגו ללשו הקודש

מלפני נוהג בישראל בזמ #שקוני ומוכרי ופודי ומחליפי אחד מחבירו לקיי כל דבר ,של* איש בית יד ימינו
ונת #בו קני #לחבירו וכ) נוהגי בית ישראל לקנות אחד מחבירו לפני עדי) .ח( ויאמר הגואל לבועז ת #יד) לקני #וקנה
ל) ,וישלו* בועז כב את בית יד ימינו וקנה לו) .ט( ויאמר בועז לזקני וכל הע ,עדי את עלי היו הזה כי קניתי את
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)מאשתו הראשונה( יראו בעי רעה שיוליד אביה
עוד בני שימעיטו את נחלת ,וזה שאמר
הגואל לבועז דא ייב את רות תהא מריבה
בביתו ,וג ישחית נחלתו ע"י שיריבו בניו
הקודמי ע בניו מרות על הנחלה.
עוד אפש"ל דכוונת הגואל היתה דהנה כתב
בשו"ע )אבהע"ז סע"ו ס"ז( שמעיקר הדי "נושא
אד כמה נשי ואפי' מאה ואי אשתו יכולה
לעכב ,במה דברי אמורי במקו שנוהגי
לישא שתיי ושלוש נשי אבל במקו שנהגו
שלא לישא אלא אשה אחת אינו רשאי לישא
אשה על אשת ו ש לא ב רשו תה"  ,ו אפש ר
דבמקומו של הגואל לא היו נוהגי לישא כמה
נשי לכ אמר שאי לו רשות לישא את רות
כיו שאשתו לא מסכימה לזה וא ישאנה "תהיה
לריב בביתי" כי אשתו תריב איתו על זה ועי"ז
ישחית נחלתו ,אבל בועז עצמו שאשתו מתה
כשבאו נעמי ורות לאר" ישראל כדאיתא
בגמ' )ב"ב צא (.אפשר היה לו לישא את רות לכ
אמר לו הגואל "גאל ל אתה כי אי ל אשה"
ואי חשש מריבה.
כב .בבבא מציעא )מז (.נחלקו רב ולוי א חליפי
עושי בכליו של קונה או בכליו של מקנה,
פירוש הא המקנה מוכר לו חפ" וג סודר שלו
כדי שיקנה בו הקונה ,או שהמוכר נות את

החפ" שלו והקונה נות לו כלי שלו והמוכר
עושה קני בחפ" של הקונה ועי"ז נקנה החפ"
לקונה ,ואמרו ש דנחלקו במחלוקת תנאי
דת"ק ס"ל בכליו של קונה דכתיב ושל %איש
נעלו ונת לרעהו כלומר בועז של %ונת לגואל,
ור' יהודה ס"ל דהגואל נת לבועז כי חליפי
בכליו של מקנה ,ולפי"ז נחלקו ג בפירוש
הפסוק "ויאמר הגואל לבועז קנה ל וישלו%
נעלו" ,א כוונתו דהגואל של %את נעלו ועי"ז
בועז קנה לו כי חליפי בכליו של מקנה או
שאמר הגואל לבועז קנה ל ,וכ עשה בועז
ששל %את נעלו ועי"ז קנה את השדה כיו
דחליפי בכליו של קונה ,ולפי"ז צ"ל דהתרגו
כא ס"ל כת"ק וכרב וכמו שנפסק להלכה) ,רמב"
מכירה פ"ה ה"ה( דחליפי בכליו של קונה ,כי כתב
כא התרגו ששל %בועז את בית יד ימינו וקנה
לו ,פירוש דע"י שנת בועז את הנעל לגואל
ועשה בזה הגואל קני  ,קנה לו בועז את רות ואת
השדה ,אמנ לפי"ז צרי לומר דבפסוק הקוד
שכתב התרגו "וזה המנהג בזמ שקוני
ומחליפי של %איש בית יד ימינו ונת בו קני
לחבירו" כוונתו לומר שהקונה שול %את כליו
ונות למקנה שיעשה בו קני ועי"ז הוא קונה את
החפ" שרוצה לקנות.
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מ ֖ ּיד
ש ֥ר לְ ִכלְ י֖וֹ ן וּמַ ְחל֑ וֹ ן ִ ַ
ימלֶ ְך וְ ֵ ֛את ּ ָכל־אֲ ׁ ֶ
ש֣ר ֶ ֽלאֱ לִ ֔ ֶ
ת־כל־אֲ ׁ ֶ
ָּ
֨ית ֙י ֶא
ָק ִנ ִ
שה לְ הָ ִ ֤קים
יתי ִ ֣לי לְ ִא ּ ׁ֗ ָ
שת מַ ְח ֜לוֹ ן ָק ִ ֧נ ִ
מאֲ ִב ּי ָ֩ה ֵ֨א ׁ ֶ
ת־רוּת הַ ּֽ ֹ
ָ ֽנע ִ ֳֽמי׃ י וְ ַ ֣גם ֶא ֣
שם ־ הַ ּ ֵמת֙ עַ ל ־ ַ ֣נחֲלָ ֔תוֹ וְ ֽלֹא ־ יִ ּ ָכ ֵ ֧רת ׁ ֵ
ֵׁ
שעַ ר
שם ־ הַ ֵּ ֛מת מֵ ִע֥ם ֶא ָח֖י ו ו ִּמ ּ ַׁ֣
שעַ ר וְ הַ זּ ְֵק ִנ֖ים
ר־ב ּ ַׁ֛
ש ַּ
֨אמר֜ ּו ּ ָכל־הָ ָ ֧עם אֲ ׁ ֶ
ְמקוֹ מ֑ וֹ עֵ ִד֥ים ַא ּתֶ ֖ם הַ ּֽיוֹ ם׃ יא וַ ּ ֹי ְ
ָ
שר
ה אֲ ׁ֨ ֶ
יתך ְּכ ָר ֵ ֤חל ׀ ו ְּכלֵ ָא ֙
ל־ב ֶ֗
שה הַ ּ ָב ָ ֣אה ֶא ּ ֵ
הו֨ה ֶ ֽאת־הָ ִא ּ ׁ֜ ָ
עֵ ִ ֑דים יִ ּ ֵת ֩ן יְ ָ
ש ֖ם
ֲשה ־ ַ ֣חיִ ל ְּב ֶא ְפ ָ ֔ר ָתה ו ְּק ָרא ־ ׁ ֵ
ש ָר ֵ֔אל ַ ֽוע ֵׂ
ם ֶאת ־ ּ ֵ ֣בי ת יִ ְ ׂ
ּ ָב ֤נ ּו ְׁש ּ ֵתי הֶ ֙
ָ
ר־ילְ ָ ֥דה ָת ָמ֖ר ִ ֽליה ו ָ ּ֑דה
ש ָֽ
ית ֙ך ְּכ ֵ ֣בית ּ ֔ ֶפ ֶרץ אֲ ׁ ֶ
יהי ֵ ֽב ְ
ְּב ֵב ֥ית ָ ֽלחֶ ם׃ י ב וִ ִ֤
ָ
שר יִ ּ ֵ
ן־ה ּ ַנע ָ ֲ֖רה הַ ֹזּֽאת׃ יג וַ ִ ּי ַּ ֨קח ּ ֹ֤בעַ ז ֶאת־ר ּות֙
ִמן־הַ ֶזּ ַ֗רע אֲ ׁ֨ ֶ
ה לְ ֔ך ִמ ַֽ
ת֤ן יְ הוָ ֙
שה וַ ָ ּי ֹ֖בא ֵא ֶל֑י הָ וַ ִ ּי ּ ֵ֨תן יְ ה ָו֥ה ָ ֛ל ּה ֵֽה ָרי֖וֹ ן וַ ּ ֵ
בן ׃ י ד
וַ ְּת ִהי ־ ל֣ וֹ לְ ִא ּׁ֔ ָ
ת ֥לֶ ד ּ ֵ ֽ
ְ
ְ
שר ֹ֣לא ִה ְׁש ּ ִב ֥ית ָ ֛לך ּג ֵ
ֹא ֖ל
הו֔ה אֲ֠ ׁ ֶ
ם ֶ ֽאל־ ָנע ֳִ֔מי ּ ָב ֣רוּך יְ ָ
ָשי ֙
ֹאמ ְרנָה הַ ּנ ִׁ
וַ ּת ַ ֤
ְ
ש ָר ֵ ֽאל ׃ ט ו וְ ָ֤היָה לָ ֙ך לְ מֵ ִׁש֣י ב ֔ ֶנפֶ ׁש וּלְ כַ לְ ּ ֵכ֖ל
הַ ּי֑וֹ ם וְ יִ ָּק ֵר֥א ְׁש ֖מוֹ ְּביִ ְ ׂ
א ֣טוֹ בָ ה ֔ ָלךְ
ְ
ר־הי ֙
ש ִ
שר־אֲ הֵ ֨ ַב ֶת ֙ך יְ לָ ַ ֔ד ּת ּו אֲ ׁ ֶ
ת־שֽיבָ תֵ ְ֑ך ּ ִ ֣כי כַ ּ ָלתֵ ְ֤ך ֲ ֽא ׁ ֶ
ֵׂ
ֶא

דנעמי :י ואף ית רות
אתת
מואביתא
מחלון קניתי לי
לאנתו בגין לאקמא
שום שכיבא על
ולא
אחסנתיה
ישתיצי שום שכיבא
מלות אחוהי ומתרע
סנהדרין דבאתריה
סהדין אתון עלי
יומא דין :יא ואמרו
כל עמא דבתרע
וסביא
סנהדרין
סהדין אנחנא יתין
ה' ית אתתא הדא
לביתך
דאתיא
כרחל וכלאה דבנו
תרויהון ית בית
אבונא
ישראל
בתרי עשר שבטין
חילא
ועביד
באפרת ותהי קרי שמא בבית לחם :יב ויהי מצלח ביתך כבית פרץ דילידת תמר ליהודה מן זרעא דיתין ה' לך מן ריבא הדא :יג ונסיב
בועז ית רות והוה ליה לאנתו ועל לותה ויהב ה' לה עידוי וילידת בר :יד ואמרא נשיא לנעמי בריך שמיה דה' דלא פסק ליך פרוקא
יומא דין ויתקרי שמיה מן צדיקי ישראל :טו ויהי ליך למקים נפש ולכלכלא ית סיבתיך בתפנוקין ארום כלתיך דרחימת יתיך ילדתיה
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כל מה שהיה לאלימל) ואת כל מה שהיה לכליו #ומחלו #מיד נעמי) .י( וג את רות המואביה אשת מחלו #קניתי לי
לאשה כדי להקי ש המת על נחלתו ולא יכרת ש המת מע אחיו ומשער סנהדרי #של מקומו ,עדי את עלי
היו הזה) .יא( ויאמרו כל הע אשר בשער של הסנהדרי #והזקני עדי אנחנו ית #ה' את האשה הזאת הבאה אל
בית) כרחל וכלאה אשר בנו שתיה #את בית ישראל אבינו בשני עשר שבטי ,ועשה חיל באפרתה וקרא ש בבית
לח) .יב( ויהי מצליח בית) כבית פר אשר ילדה תמר ליהודה מ #הזרע אשר ית #ה' ל) מ #הנערה הזאת) .יג( ויקח
בועז את רות ותהי לו לאשה ויבוא אליה ,וית #ה' לה הריו #ותלד ב) .#יד( ותאמרנה הנשי אל נעמי ברו) ש ה' אשר
לא השבית ל) גואל היו הזה ,ויקרא שמו מצדיקי ישראל) .טו( והיה ל) למשיב נפש ולכלכל את שיבת) במעדני כי
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ומש"כ ש התרגו "שכ נוהגי בית ישראל
לקנות אחד מחבירו לפני עדי" ,הנה ברמב"
)ש פ"ט( וכ בשו"ע )סקצ"ה( כתבו דלא בעי עדי
בקני סודר כמו שצרי בכל הקנייני ,אמנ
דעת הראב"ד )על הרמב" ש( דג קני סודר בעי
עדי ,וכ בשטמ"ק )ב"ב מ (.הביא שהראב"ד כתב
בש גאו ז"ל דבעי עדי בקני סודר ,והוסי%
הראב"ד ש דדוקא בסודר שמחזירו אח"כ
המקנה לקונה בעי שיראו שני עדי את הקני
דבלא זה נראה כחוכא ואיטלולא ,א קני דבועז

שנת בועז לגואל את נעלו לגמרי לא בעי עדי
על זה )עיי מאירי שביאר כ(,
ולכאו' מהתרגו כא מוכח דלא כהפוסקי
הנ"ל ,כי הרי הראב"ד מודה דבקני שעשה בועז
)שאינו מחזיר לו הסודר( לא בעי עדי כי הוא קני
גמור ,ולמה כא כתב התרגו שנוהגי לעשות
חליפי בעדי וצע"ג,
אמנ אפשר לומר דהתרגו מיירי במנהג
דעלמא שנהגו לעשות כ כדי שלא יבוא אחד
מה לכפ ור שלא היה ק ני כמ ו שכת ב ו
הפוסקי א לא מעיקר הדי ודו"ק.
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יט

ה דהיא הות טבתא ליך בעדן
ִמ ִּׁש ְב ָע֖ה ּ ָב ִ ֽני ם ׃ ט ז וַ ִּת ַּ ֨קח ָ ֽנע ִ ֳ֤מי ֶאת ־ הַ ֶּי֨לֶ ֙ד וַ ְּת ִׁשתֵ֣ה ּו ְבחֵ י ָ ֔ק ּ
ארמלותיך מסגיאין בנין :טז
מר י ּ ַֻל ּ ֵ
ם לֵ א ֔ ֹ
ש ֙
וַ ְּת ִהי־ל֖ וֹ לְ א ֶ ֹֽמנֶת׃ יז וַ ִּת ְק ֶרא נ ָ֩ה ֨לוֹ הַ ְּׁשכֵ נ֥וֹ ת ׁ ֵ
ד־ב ֖ן ונסיבת נעמי ית רביא
ושויאת יתיה בעטפה והות
ש ֖י אֲ בִ ֥י ָד ִ ֽוד ׃
לְ ָ ֽנע ֳִמ֑י וַ ִּת ְק ֶ ֤רא ָ ֽנה ְׁשמ וֹ ֙ ע וֹ ֔ ֵבד ה֥ וּא אֲ ִ ֽבי ־ יִ ׁ ַ
ליה לתורבניתא :יז וקרן ליה
ה ּֽתוֹ לְ ֣דוֹ ת ּ ֔ ָפ ֶרץ ֶ ּ ֖פ ֶרץ הוֹ ִל֥יד ֶאת־חֶ ְצ ֽרוֹ ן׃ יט וְ חֶ ְ
יח וְ ֵ֨א ּ ֶל ֙
למימר
שום
צרוֹ ֙ן הוֹ ִ ֣ליד שיבבתן
איתיליד בר לנעמי והוו קרן
ב הוֹ ִ ֣ליד ֶאת־נ ְַח ׁ֔שוֹ ן
ת־רם וְ ָ ֖רם הוֹ ִל֥יד ֶאת־עַ ִּ ֽמינ ָ ָֽדב׃ כ וְ עַ ִּ ֽמינ ָָד ֙
ֶא ָ ֔
שמיה עובד הוא אבוי דישי
אבוי דדוד :יח ואלין תולדת
פרץ פרץ אוליד ית חצרון :יט
וחצרון אוליד ית רם ורם
אוליד ית עמינדב :כ ועמינדב אוליד ית נחשון ונחשון רב בית בא לבית יהודה ונחשון אוליד ית שלמא צדיקא הוא שלמא מן בית
לחם ונטופה דבטילו בנוהי פרוזדון דאותיב ירבעם חיבא על אורחי והואה עובדי אב ובנין יאין כנטופא :כא ושלמון אוליד ית אבצן

תרגו ללשו הקודש
כלת) אשר אהבת) ילדתו אשר היא היתה טובה ל) בזמ #אלמנות) מבני רבי) .טז( ותקח נעמי את הילד ותשיתהו
בחיקה ,ותהי לו לאומנת) .יז( ותקראנה לו השכנות ש לאמר יולד ב #לנעמי ,ותקראנה שמו עובד ,הוא אבי ישי אבי
דוד) .יח( ואלה תולדות פר ,פר הוליד את חצרו) .#יט( וחצרו #הוליד את ר ,ור הוליד את עמינדב) .כ( ועמינדב
הוליד את נחשו ,#ונחשו #נשיא לבית יהודה ,ונחשו #הוליד את שלמה הצדיק הוא שלמה מבית לח ונטופה שביטלו
בניו כג את השומרי שהושיב ירבע החוטא על הדרכי ,והיו מעשי האב והבני נאי כבוש נט*) .כא( ושלמו#

l
יונה דדהבא

כג .הנה בתענית )כו (.שנינו במשנה "בחמישה
עשר באב הקריבו קרב עצי בני זתוא ב
יהודה ועמה כהני ולויי וכו' ובני גונבי עלי
ובני קוצעי קציעות" ופירשו בגמ' )כח (.שגונבי
עלי וקוצעי קציעות היו בזמ שגזרה המלכות
שלא יביאו עצי למערכה ושלא יביאו ביכורי
והושיבו ע"ז שומרי כדר שהושיב ירבע ב
נבט שלא יעלו לרגל ,וה התחכמו והצליחו
להביא עצי וביכורי ,וביאר מהרש"א דהיה זה
בזמ בית שני בימי היווני שגזרו גזירות על
ישראל,
אמנ להמבואר כא בתרגו ,מעשה זה של בני
גונבי עלי ובני קוצעי קציעות היה בזמ ירבע
ב נבט שהושיב את השומרי כדי שלא יעלו
לרגל,
ובגמ' משמע כדברי המהרש"א שלא היה זה
בזמ ירבע ב נבט אלא אחרי ,כי אמרו ש
שהושיבו שומרי "כדר שהושיב ירבע"
משמע שלא היה זה בזמ ירבע עצמו ,אמנ
כדברי התרגו כא ג כתב התרגו בדברי

הימי )א' ב ,נד עה"פ בני שלמא בית לח ונטופתי( וז"ל
"בני שלמא מבית לח הצדיקי ששמ טוב
כמו בוש ,שביטלו את השומרי שהושיב
ירבע בדר שלא יעלו ביכורי לירושלי ,והיו
בני שלמא מעטרי פירי ביכורי ומובילי
בסלי בצינעא לירושלי ובוקעי עצי
ועושי סולמות ומעלי לירושלי לעליית בית
המוקד לקרבנות" ,וש"מ כהתרגו כא דבני עלי
ובני קציעה היו בני שלמא שהערימו על
השומרי שהושיב ירבע ,וכ מבואר
בירושלמי )תענית פ"ד ה"ד( דמעשה זה היה בשעה
שהושיב ירבע ב נבט פרוסדאות על הדרכי
ולא בבית שני עי"ש,
והנה בתרגו כא מבואר שבני שלמו ה ה
שביטלו את השומרי שלא יעלו לרגל ,אמנ
בתענית )ל (.איתא דהושע ב אלה הוא שביטל
את הפרוסדאות שהושיב ירבע על הדרכי,
וכ איתא בגיטי )פח (.עי"ש ודלא כהמבואר כא ,
והנה איתא בגמ' )תענית ל (:שהיו שביטלו את
השומרי שהושיב ירבע הוא טו' באב ולכ

כ

יונה

מגילת רות

דדהבא

ת־בעַ ז ּו ֹ֖בעַ ז הוֹ ִל֥יד
ֹּ֔
שלְ מוֹ ֙ן הוֹ ִ ֣ליד ֶא
ת־שלְ ָ ֽמה׃ כא וְ ַׂ
ַׂ
שוֹ ן הוֹ ִל֥יד ֶא
וְ נ ְַח ׁ ֖
ת־ד ִ ֽוד׃
ש ֖י הוֹ ִל֥יד ֶא ָּ
שי וְ יִ ׁ ַ
ֶאת־עוֹ ֵ ֽבד׃ כב וְ עֹבֵ ֙ד הוֹ ִ ֣ליד ֶאת־יִ ׁ֔ ָ

נגידא הוא בועז
צדיקא דעל זכותיה
אשתיזבו עמא בית
ישראל מיד בעלי
דבביהון ובגין צלותיה עדא כפנא מארעא דישראל ובועז אוליד את עובד דפלח למרי עלמא בלב שלים :כב ועובד אוליד ית ישי
דמתקרי נחש בגין דלא אשתכחת ביה עלה ושחיתה לאתמסרא בידוי דמלאכא דמותא למסב ית נפשיה מניה וחיא יומין סגיאין עד
דאדכר קדם ה' עיטא דיהב חויא לחוה אתת אדם למיכל מן אילנא דאכלי פירוהי חכמין בין טב לביש ועל ההיא עיטא אתחיבו
מותא כל דירי ארעא ובההיא עלה שכיב ישי צדיקא הוא ישי דאוליד ית דוד מלכא דישראל:

תרגו ללשו הקודש
הוליד את אבצ #השופט הוא בועז הצדיק שבזכותו נצלו ע בית ישראל משונאיה ובגלל תפילתו סר הרעב מאר
ישראל ,ובועז הוליד את עובד שעבד את אדו #העול בלב של) .כב( ועובד הוליד את ישי שנקרא נחש בגלל שלא
כד
נמצא בו סיבה והשחתה להמסר ביד מלא) המוות לקחת את נפשו ממנו ,וחי ימי רבי עד שנזכר לפני ה' עצה
שנת #נחש לחוה אשת אד לאכול מ #האיל #שאוכלי פירותיו יודעי בי #טוב לרע ,ועל העצה ההיא התחייבו מיתה כל
גרי האר ובסיבה ההיא מת ישי הצדיק ,הוא ישי שהוליד את דוד מל) ישראל.

סליק
l
יונה דדהבא
עשאוהו יו"ט ,וש )לעיל כח (.איתא שיו טו'
באב היה זמ עצי כהני של פחת מואב ועימו
כל מי שטעה בשבטו ,וכ בני נטופאי וסלמאי,
ופירשו בגמ' דבני סלמאי ונטופאי ה האנשי
שהערימו על השומרי והצליחו לעלות לרגל
ע"י סולמות וכו' ,ולפי התרגו כא שבני סלמאי
ה אלו שביטלו את הפרוסדאות שהושיב
ירבע נתבאר היטב למה זמ קרב עצי של
סלמאי ונטופאי היה דוקא ביו טו' באב ולא
ביו אחר ,משו שביו זה ה בטלו את
השומרי של ירבע כדאיתא בגמ' ש ולכ
עשו אותו יו טוב בהבאת קרב העצי ,וכ
איתא במפרש על מגילת תענית שהטע שעשו
את טו' באב ליו טוב הוא מפני שבני סלמאי
ונטופאי ביטלו את הפרוסדאות שהושיב ירבע
וזה עפ"י מה שכתב התרגו כא .
ולפי"ז אפש"ל דמה דאיתא בגמ' )תענית ל ,:גיטי
פח (:שביו טו' באב ביטל הושע ב בארי את
הפרוסדאות ,לא מעצמו עשה זאת אלא אחר
שראה שבני סלמאי ונטופאי מסרו נפש על
הדבר והצליחו להערי על השומרי ,ראה

לגזור דכל מי שרוצה לעלות לירושלי יעלה
ולכ ביטל את הפרוסדאות ,וכיו שבזכות
התבטלו ביו טו' באב עשאוהו יו"ט ,ואי
מחלוקת בי התרגו לגמ' ,כי באמת לא מסתבר
שבני שלמאי עצמ ה שביטלו את השומרי
דמה כח יש לה לעומת שומרי ירבע ב נבט
אלא דה גרמו לזה שיתבטלו השומרי ע"י
שמסרו את הנפש לעלות לרגל ואז ביטל
המל הושע ב אלה ודו"ק.
כד .הנה בב"ב )יז (.איתא "ארבעה מתו בעטיו של
נחש" ואחד מה ישי ,ופרש"י "בעטיו בעצתו
של נחש ,כלומר לא היו ראויי למות אלא
שנגזרה גזירת מיתה על כל תולדותיו של אד
הראשו בעצתו של נחש ,בעטיו תרגו של
בעצתו כדכתיב אתיעטו" ,אבל בערו )ער ע"ט(
כתב דיש מפרשי עטיו ,קולמוסו של נחש
שנכתב בו המוות מלשו עטו ,אמנ מהתרגו
כא מפורש שעטיו הוא עצתו של נחש וכפרש"י
וכ"כ בערו ש להוכיח מהתרגו כא כדברי
רש"י עי"ש.

יונה

דדהבא

מפתחות

כא

מפתחות
תנ"ך
בראשית
ד ,יט

"ויקח לו למך שתי נשים"

א

ה ,כט

"זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו"

א

ב ,יד

"ויתנם ביד שסים וישסו אותם"

טו

יב ,ח

"וישפט את ישראל אבצן מבית
לחם"

טו

"מחר סאה סלת בשקל בשער
שמרון"

א

שופטי

"נח דנאל ואיוב המה בצדקתם ינצלו
נפשם" רש"י

א

"וראה בנים לבניך שלום על ישראל"

כא

ט

נ.

כיון שבנים לבניך וכו' דלא אתי
לידי חליצה ויבום

נזיר
רות בת בנו של עגלון מלך מואב
תוס'

ג

גיטי
פרוסדאות שהושיב ירבעם וכו' בא
הושע וביטלן

כג

בכשרים שפיר דמי

יח

שתי פרידות טובות יש לי להוציא
מהן מהרש"א

ג

קידושי
פא.

בבא קמא

תהילי
קכח ,ו

ל:

מי שנתחייב חנק טובע בנהר

ח
כא

פח.

יחזקא
ל
יד ,יד

ז:

למידרש עמוני ולא עמונית וכו'

כג:

מלכי ב
ז ,א

כתובות

תלמוד בבלי

לח:

בבא מציעא

ברכות

מז.

רב אמר בכליו של קונה וכו' שלף
איש נעלו

פג:

הוא ובנו בעלו נערה המאורסה

ח

חומץ יפה לשרב וכו'

יג

קיג:

רש"י וכי ערומה היתה

יד

יז.

ארבעה מתו בעטיו של נחש רש"י

כד

קנא:

הישן בבית יחידי אחזתו לילית

יח

צא.

באותו יום שבאת רות לא"י מתה
אשתו של בועז

כא

כו.

בטו' בו בני זתוא בן יהודה וכו'

כג

צא.

כח.

פעם אחת גזרה המלכות וכו'
מהרש"א

כג

רשב"י אומר נענשו מפני שיצאו
מהארץ לחו"ל

ד

צא:

יום שביטל הושע בן אלה פרוסדאות

כג

שנתחייבו כליה למקום רש"י על
שיצאו לחו"ל

ד

צא:

יואש שנתייאשו מן הגאולה
מהרש"א

ב

יט:

וילפת שנעשה בשרו כראשי לפתות
רש"י נתקשה

טז

מט:

סקילה שריפה הרג וחנק ר"ש אומר
וכו'

ח

נב:

מצוות הנחנקין כיצד וכו'

כא

צג:

וכי דרכה של אשה ליטול שש סאין
רש"י

יט

צג:

עתידים ששה בנים לצאת ממנה
שמתברכין וכו'

נו.

חזאי תרי גרגלידי דלפתא רש"י

טז

שבת
קיג:

תענית

ל:

מגילה
י:

כל כלה שהיא צנועה וכו'

י

יבמות
מז:

מודיעים אותו מקצת מצוות וכו' דאי
בעי פריש נפרוש

ח

מז:

מפקדינן תרי"ג מצוות ,עמך עמי
מהרש"א

ז

מז:

אסיר לן תחום שבת מהר"ץ חיות

ו

מח:

תוס' בת בנו של עגלון לאו דוקא

ג

עז.

כך מקובלני וכו' ומי מהימן

ט

עח:

על שאול שלא נספד כהלכה

א

כב

בבא בתרא

סנהדרי

כ
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מפתחות

עבודה זרה
לו.

ואתא דוד וגזר אפי' אייחוד דפנויה

יח

תוספתא
פ"ה ב

ועל שיצא לחו"ל מת הוא ובניו
ברעב

ד

תוס' כראשי לפתות משמע הם
השרשין שבקרקע

טז

בשעה שהושיב ירבעם בן נבט וכו'

כג

חולי
צט:

תלמוד ירושלמי
תענית ד
ד

מדרשים

פוסקים
רמב"
שבת

פכ"ה ג

פ"ה ו

דרך הקוצרים להיות טובלים בחומץ
פיתן

יג

פ"ה טו

אותו הדור שטופים בזימה וכו'

יח

פ"ו א

מי את רוח או אשה

יח

פ"ז א

למי אמר ,אמר ר"מ לבן ביתו וכו'

יח

רות רבה

מגילת תענית
פרק ה'

כג

תרגומים

פכ"ז ה"א

ו

מכירה

פ"ה ה"ה

כב

שם

פ"ה ה"ט ראב"ד

כב

סנהדרין

פכ"ד ה"ד

ח

מלכים

פ"ה ה"ט

ד

שו"ע
אבן
העזר

בראשית רבה
אחד בימי למך שנא' מן האדמה
אשר אררה

א

כב

סי"ז ,ט"ז סקמ"ג

ח

שם סכ"ב

יח

סכ"ב ס"ב

יח

שם סעיף ה ,רמ"א

יח

סע"ו ס"ז

כא

חושן
משפט

סקצ"ה

כב

וזאת
ליהודה

סל"ד

מפרשים
ח

שו"ת
חת"ס

אבהע"ז ח"א סע"ד

ח

דרשות
חת"ס

ח"ב עמ' רח"צ

ח

גר"א

דברי הימים טו ז

יא

מלבי"ם

רות ב כא

יב

אבהע"ז סי"ז סק"ט

יח

פ"א פ"ו

ובתפילתו שהתפלל לפני ה' הוא
בועז החסיד

א

פ"א פ"ו

בגלל זכותו של אבצן ובתפילתו
שהתפלל

טו

בית
שמואל

פ"ב פ"א

איש גיבור חיל גיבור בתורה

טו

רש"י

רות ג טו

יט

פ"ב פ"י

ואנוכי נכריה מעם שלא הותר לבוא
בקהל ה'

ט

שטמ"ק

ב"ב מ.

כב

מאירי

ב"ב

כב

פ"ב פי"ג

נחמתני והכשרתני לבוא בקהל ה'

ט

פ"ג פ"ז

קיבל תפילתו והסיר הרעב מא"י

א

מגילת
תענית

מפרש

כג

פ"ד פ"ז

נוהגים לקנות אחד מחברו לפני
עדים

כב

ערוך

פ"ד
פכ"א

בגלל תפילתו סר הרעב מא"י

א

דברי
הימים א
פ"ב
פנ"ד

ביטלו את השומרים שהושיב ירבעם

כג

ערך ע"ט

כד

