בס"ד
דוד ,יסורין ,קציר וחסד
הרב מואיז נבון
מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק יד -
 ...ברות ,במוצאי יום טוב הראשון של עצרת עד חציו ,ומשלים במוצאי יום טוב האחרון... ,
~ טעמי המנהג ~
דף על הדף בבא בתרא דף קמז עמוד א  -הטעם שלומדים רות בעצרת ,לפי שממנה יצא דוד המלך
ע"ה שנולד בעצרת ,כי כל מגילת רות לא נכתבה אלא בשביל יחוס דוד המלך ע"ה... ,
ילקוט שמעוני רות רמז תקצו  -ומה ענין רות אצל עצרת שנקראת בעצרת בזמן מתן תורה ,ללמדך
שלא נתנה תורה אלא על ידי יסורין ועוני ...
ספר המנהגים (טירנא) הגהות המנהגים חג השבועות ( -נב) לפי שבועז התחתן לרות בקצירת
תבואתו .ופרשת אמור במועדים בענין שבועות דכתיב (ויקרא כג ,כב) ובקצרכם וכו'.
וגם מגילת רות מדברת בחסד ושבועות הוא יום מתן תורתנו שהיא חסד בתחילתה ובאמצעיתה
ובסופה כדאיתא בתנחומא.


רות א ,ח  -וַ תֹּאמֶ ר ָנע ֳִמי לִ ְׁש ֵּתי כַֹּלתֶ יהָ לֵּכְׁ נָה שֹּבְׁ נָה ִא ָשה לְׁ בֵּ ית ִא ָמּה <יעשה> יַעַ ׂש יְׁ קֹּוָ ק
עִ מָ כֶם חֶ סֶ ד כַאֲ שֶ ר ע ֲִׂשיתֶ ם עִ ם הַ מֵּ ִתים וְׁ עִ מָ ִדי:



רות ב ,כ  -וַ תֹּאמֶ ר ָנע ֳִמי לְׁ ַכלָתָ ּה בָ רּוְך הּוא לַיקֹּוָ ק אֲ ֶשר ֹלא עָ זַ ב חַ ְסּדו אֶ ת הַ חַ יִ ים וְׁ אֶ ת
הַ מֵּ ִתים וַ תֹּאמֶ ר לָּה ָנע ֳִמי ָקרוֹּב לָנּו הָ ִאיש ִמגֹּאֲ לֵּנּו הּוא:



רות ג ,י  -וַ יֹּאמֶ ר בְׁ רּוכָ ה אַ ְׁת לַיקֹּוָ ק בִ ִתי הֵּ יטַ בְׁ ְׁת חַ ְס ֵּּדְך הָ ַאחֲ רוֹּן ִמן הָ ִראשוֹּן לְׁ בִ לְׁ ִתי לֶכֶת
חּורים ִאם ַדל וְׁ ִאם עָ ִשיר:
ַאחֲ ֵּרי הַ בַ ִ

רות רבה (וילנא) פרשה ב
א"ר זעירא מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה ולא איסור ולא היתר .ולמה נכתבה? ללמדך
כמה שכר טוב לגומלי חסדים.
~ הלכות נלמדות ~
תלמוד בבלי מסכת כתובות דף ז עמוד א
תנא :מנין לברכת חתנים בעשרה? שנאמר :וַ יִ ַקח עֲׂשָ ָרה אֲ נ ִָשים ִמזִ ְׁקנֵּי הָ עִ יר וַ יֹּאמֶ ר ְׁשבּו פֹּה וַ י ֵֵּּשבּו.
תלמוד בבלי מסכת יבמות דף מז עמוד ב
ואין מרבים עליו ,ואין מדקדקים עליו .אמר רבי אלעזר :מאי קראה? דכתיב :וַ ֵּת ֶרא כִ י ִמ ְׁתאַ מֶ צֶ ת
ִהיא ָל ֶלכֶת ִא ָתּה וַ ֶת ְׁח ַדל לְׁ ַדבֵּ ר אֵּ לֶיהָ  ,אמרה לה :אסיר לן תחום שבת! אֲ ֶשר ֵּתלְׁ כִ י אֵּ לְֵּך .אסיר לן
יחוד! בַ אֲ שֶ ר ָתלִ ינִ י ָאלִ ין .מפקדינן שש מאות וי"ג מצות! עַ מֵּ ְך עַ ִמי .אסיר לן עבודת כוכבים!
מּותי ָאמּות .ב' קברים נמסרו לב"ד! וְׁ ָשם
וֵּ אֹלהַ יִ ְך אֱ ֹלהָ י .ארבע מיתות נמסרו לב"ד! בַ אֲ שֶ ר ָת ִ
אֶ ָקבֵּ ר... .
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נד עמוד א
והתקינו שיהא אדם שואל את שלום חברו בשם ,שנאמר :והנה בעז בא מבית לחם ויאמר
לקוצרים :ה' עמכם ,ויאמרו לו :יברכך ה'
תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף מז עמוד א
לקים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו - .מי נתן למי?  -בועז נתן לגואל .רבי יהודה אומר :גואל
נתן לבועז.
~ שתי הלכות של גאולה ~

( )1גאולת שדה אחוזה

רות פרק ד
סּורה ְׁשבָ ה פֹּה פְׁ ֹל ִני ַאלְׁ מֹּנִ י וַ יָסַ ר
(א) ּובֹּעַ ז עָ לָה הַ שַ עַ ר וַ יֵּשֶ ב שָ ם וְׁ ִהנֵּה הַ גֹּאֵּ ל עֹּבֵּ ר אֲ שֶ ר ִדבֶ ר בֹּעַ ז וַ יֹּאמֶ ר ָ
וַ יֵּשֵּ ב( :ב) וַ יִ ַקח עֲׂשָ ָרה אֲ נ ִָשים ִמזִ ְׁקנֵּי הָ עִ יר וַ יֹּאמֶ ר ְׁשבּו פֹּ ה וַ י ֵֵּּשבּו( :ג) וַ יֹּאמֶ ר ַלגֹּאֵּ ל חֶ לְׁ ַקת הַ ָש ֶדה אֲ ֶשר
ָאחינּו לֶאֱ לִ ימֶ לְֶך מָ כְׁ ָרה ָנע ֳִמי הַ שָ בָ ה ִמ ְׁש ֵּדה מוָֹּאב( :ד) וַ אֲ נִ י ָאמַ ְׁר ִתי אֶ גְׁ לֶה ָאזְׁ נְָׁך לֵּאמֹּר ְׁקנֵּה ֶנגֶד
לְׁ ִ
ידה לִ י <ואדע> וְׁ ֵּא ְׁדעָ ה כִ י אֵּ ין זּול ְָׁתָך לִ גְׁ אוֹּל
הַ י ְֹּׁשבִ ים וְׁ ֶנגֶד זִ ְׁקנֵּי עַ ִמי ִאם ִתגְׁ ַאל גְׁ ָאל וְׁ ִאם ֹלא יִ גְׁ ַאל הַ גִ ָ
וְׁ ָאנֹּכִ י ַאחֲ ֶריָך וַ יֹּאמֶ ר ָאנֹּכִ י אֶ גְׁ ָאל:
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ָאחיָך ּומָ ַכר מֵּ אֲ חֻ זָ ת ֹּו ּובָ א גֹּאֲ ל ֹּו הַ ָקרֹּב אֵּ לָיו וְׁ גַָאל אֵּ ת ִמ ְׁמכַר
ויקרא כה ( -כה) כִ י יָמּוְך ִ
ָאחיו( :כו) וְׁ ִאיש כִ י ֹלא יִ ְׁהיֶה ל ֹּו גֹּאֵּ ל וְׁ ִה ִשיגָה יָד ֹּו ּומָ צָ א כְׁ ֵּדי גְׁ אֻ לָתוֹּ( :כז) וְׁ ִח ַשב אֶ ת ְׁשנֵּי
ִ
ִמ ְׁמכָר ֹּו וְׁ הֵּ ִשיב אֶ ת הָ ע ֵֹּּדף ל ִָאיש אֲ שֶ ר מָ כַר ל ֹּו וְׁ שָ ב לַאֲ חֻ זָ ת ֹּו( :כח) וְׁ ִאם ֹלא מָ ְׁצָאה יָד ֹּו ֵּדי
קנֶה אֹּת ֹּו עַ ד ְשנַת הַ ּיובֵּ ל וְ יָצָ א בַ ּיבֵּ ל וְ ָשב לַאֲ חֻ זָתו :ס
הָ ִשיב ל ֹּו וְׁ הָ יָה ִמ ְׁמכָ ר ֹּו בְׁ יַד הַ ֹּ
רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק יא
הלכה א – ארץ ישראל  -המתחלקת לשבטים  -אינה נמכרת לצמיתות שנאמר והארץ לא
ָארץ כִ י ג ִֵּרים וְׁ תוֹּשָ בִ ים אַ ֶתם עִ מָ ִדי] ,ואם מכר לצמיתות שניהם
תמכר לצמיתות [כִּ י לִּ י הָ ֶ
( )1עוברין בלא תעשה )2( ,ואין מעשיהן מועילין אלא תחזור השדה לבעליה ביובל... .
ויקרא פרק כו
ַארצְ כֶם:
ישבְׁ ֶתם לָבֶ ַטח בְ ְ
(ג) ִּאם בְ חֻ קתַ י ֵּתלֵּכּו וְׁ אֶ ת ִמ ְׁצוֹּתַ י ִת ְׁש ְׁמרּו וַ ע ֲִׂשיתֶ ם אֹּתָ ם ... :וִ ַ
( ...יד) וְׁ ִאם ֹלא ִת ְׁש ְׁמעּו לִ י וְׁ ֹלא תַ עֲׂשּו אֵּ ת כָ ל הַ ִמ ְׁצוֹּת הָ אֵּ לֶה( :טו) וְ ִּאם בְ חֻ קתַ י ִּת ְמָאסּו ...
ָארץ אֶ ת ַשבְׁ תֹּ תֶ יהָ
(לג) וְׁ אֶ ְׁתכֶם אֱ ז ֶָרה בַ ּגויִּ ם ( ...לד) ָאז ִת ְׁרצֶ ה הָ ֶ

( )2חיוב ה"יבום" יחד עם גאולת שדה אחוזה
(ה ) וַ יֹּאמֶ ר בֹּעַ ז בְׁ יוֹּם ְׁקנו ְֹּׁתָך הַ שָ ֶדה ִמיַד ָנע ֳִמי ּומֵּ אֵּ ת רּות הַ מוֹּאֲ בִ יָה אֵּ ֶשת הַ מֵּ ת <קניתי> ָקנִּ יתָ ה
לְ הָ ִּקים ֵּשם הַ מֵּ ת עַ ל נַחֲ לָתו ( :ו) וַ יֹּאמֶ ר הַ גֹּאֵּ ל ֹלא אּוכַל <לגאול> לִ גְׁ ָאל לִ י פֶ ן אַ ְׁש ִחית אֶ ת נַחֲ ל ִָתי גְׁ ַאל
לְׁ ָך אַ ָתה אֶ ת גְׁ אֻ ל ִָתי כִ י ֹלא אּוכַל לִ גְׁ אֹּל... :
ַאחים י ְַׁח ָדו ּומֵּ ת ַאחַ ד מֵּ הֶ ם ּובֵּ ן אֵּ ין ל ֹּו ֹלא ִת ְׁהיֶה אֵּ ֶשת הַ ֵּמת
דברים פרק כה ( -ה) כִ י י ְֵּׁשבּו ִ
הַ חּוצָ ה לְׁ ִאיש זָ ר יְׁ בָ מָ ּה ָיבֹּא עָ לֶיהָ ּולְׁ ָקחָ ּה ל ֹּו לְׁ ִאשָ ה וְׁ יִ בְׁ ָמּה( :ו) וְׁ הָ יָה הַ בְׁ כוֹּר אֲ ֶשר ֵּתלֵּד יָקּום
ָאחיו הַ מֵּ ת וְׁ ֹלא יִ מָ חֶ ה ְׁשמ ֹּו ִמיִ ְׁׂש ָראֵּ ל:
עַ ל ֵּשם ִּ
ָאחיָך וְׁ יַבֵּ ם אֹּתָ ּה וְ הָ ֵּקם ֶז ַרע
הּודה לְׁ א ֹּונָן בֹּא אֶ ל אֵּ ֶשת ִ
בראשית פרק לח ( -ח) וַ יֹּאמֶ ר יְׁ ָ
ָאחיָך( ... :טז) וַ יֵּט אֵּ לֶיהָ אֶ ל הַ ֶד ֶרְך וַ יֹּאמֶ ר הָ בָ ה נָא ָאבוֹּא אֵּ לַיִ ְך כִ י ֹלא י ַָדע כִ י ַכלָת ֹּו ִהוא ...
לְ ִּ
(כז) וַ יְׁ ִהי בְׁ עֵּ ת לִ ְׁד ָתּה וְׁ ִהנֵּה ְׁתאו ִֹּמים בְׁ בִ ְׁטנָּה( :כח) וַ יְׁ ִהי בְׁ לִ ְׁד ָתּה וַ יִ ֶתן יָד וַ ִת ַקח הַ ְׁמ ַיל ֶֶדת וַ ִת ְׁקשֹּר
ָאחיו וַ תֹּאמֶ ר מַ ה פָ ַר ְׁצ ָת
שנָה( :כט) וַ יְׁ ִהי כְׁ מֵּ ִשיב יָד ֹּו וְׁ ִהנֵּה יָצָ א ִ
עַ ל יָד ֹּו שָ ִני לֵּאמֹּר זֶ ה יָצָ א ִרא ֹּ
ָאחיו אֲ שֶ ר עַ ל יָד ֹּו הַ ָשנִ י וַ יִ ְׁק ָרא ְׁשמ ֹּו זָ ַרח :ס
עָ לֶיָך פָ ֶרץ וַּיִּ ְק ָרא ְשמו פָ ֶרץ ( :ל) וְׁ ַאחַ ר יָצָ א ִ
ִיתי אֶ ת כָל אֲ ֶשר לֶאֱ לִ ימֶ לְֶך וְׁ אֵּ ת כָל אֲ ֶשר
(ט ) וַ יֹּאמֶ ר בֹּעַ ז לַזְׁ ֵּקנִ ים וְׁ כָ ל הָ עָ ם עֵּ ִדים אַ ֶתם הַ יוֹּם כִ י ָקנ ִ
יתי לִ י לְׁ ִא ָשה לְ הָ ִּקים ֵּשם הַ מֵּ ת
לְׁ כִ לְׁ יוֹּן ּומַ ְׁחלוֹּן ִמיַד ָנע ֳִמי( :י) וְׁ גַם אֶ ת רּות הַ מֹּאֲ בִ יָה אֵּ שֶ ת מַ ְׁחלוֹּן ָקנִ ִ
ֹּאמרּו כָל הָ עָ ם
ּומשַ עַ ר ְׁמקוֹּמ ֹּו עֵּ ִדים אַ ֶתם הַ יוֹּם( :יא) וַ י ְׁ
עַ ל נַחֲ לָתו וְ ֹלא יִּ כ ֵָּרת ֵּשם הַ מֵּ ת מֵּ עִּ ם אֶ חָ יו ִ
אֲ שֶ ר בַ שַ עַ ר וְׁ הַ זְׁ ֵּקנִים עֵּ ִדים יִ ֵּתן יְׁ קֹּוָ ק אֶ ת הָ ִאשָ ה הַ בָ ָאה אֶ ל בֵּ יתֶ ָך כְׁ ָרחֵּ ל ּוכְׁ לֵָּאה אֲ ֶשר בָ נּו ְׁש ֵּתיהֶ ם ֶאת
יתָך כְׁ בֵּ ית פֶ ֶרץ אֲ ֶשר יָלְׁ ָדה ָתמָ ר
יהי בֵּ ְׁ
ּוק ָרא שֵּ ם בְׁ בֵּ ית לָחֶ ם( :יב) וִ ִ
בֵּ ית יִ ְׁׂש ָראֵּ ל וַ עֲׂשֵּ ה חַ יִ ל בְׁ אֶ פְׁ ָרתָ ה ְׁ
לִּ יהּודָ ה ִמן הַ זֶ ַרע אֲ שֶ ר יִ ֵּתן יְׁ קֹּוָ ק לְׁ ָך ִמן הַ ַנע ֲָרה הַ זֹּאת:
רמב"ן בראשית פרק לח פסוק ח
 ...וחכמי ישראל הקדמונים מדעתם הענין הנכבד הזה ,הנהיגו לפנים בישראל לעשות המעשה הזה
בכל יורשי הנחלה ,באותם שלא יהיה בהם איסור השאר ,וקראו אותו גאולה ,וזהו ענין בועז...
יבמות דף כד עמוד א [עם תרגום/פירוש חברותא]
תנו רבנן :כתיב בפרשת יבום " ...יקום על שם אחיו" [והיינו] לנחלה ... .אתה אומר לנחלה .או אינו ,אלא
הכוונה כפשוטו של מקרא ,שמדובר בבן הנולד לו מהיבמה ,שקם הבן של היבם לשם של האח המת .שאם
קראו לאח המת יוסף  -קורין אותו יוסף .ואם היה שמו יוחנן  -קורין אותו יוחנן .ומנלן לדרוש את הפסוק
אחרת מפשוטו של מקרא ,ולומר שיורש היבם את נחלת המת? נאמר כאן בפרשת יבום "יקום על שם
אחיו" .ונאמר להלן ,בצווי יעקב ,שיהיו אפרים ומנשה נוטלים חלק ככל השבטים "על שם אחיהם יקראו
בנחלתם" .ודרשינן גזירה שוה :מה "שם" ,האמור להלן ,הוא "שם" לגבי נחלה .אף "שם" האמור כאן
ביבום ,הכוונה לנחלה של היבם ... .אמר רבא :אף על גב דבכל התורה כולה ,אין מקרא יוצא מידי פשוטו,
ומתקיים גם הפשט .הכא ,אתאי גזירה שוה "שם  -שם" ,והוציאה מפשטיה לגמרי ,ואין צריך לקרות את
שם הבן הנולד לו כשם אחיו המת [וכתב רש"י שכך למד זאת מרבו].



ארץ ישראל ,עם ישראל ,תורת ישראל >> גאולה

Yossi Prager, Megillat Ruth: A Unique Story of Torat Hesed, Tradition
What emerges from Megillat Ruth is a story of hesed that is deeply rooted in halakhic values. The
halakhot derived from the megilla are not by hermeneutics but by example: Ruth's declaration of
commitment to the Jewish people; Boaz's greeting to his workers; the application of the biblical
laws of leket, shikh’ha and pe’a; finally, the wedding party assembled by Boaz for his betrothal to
Ruth. It is in this sense that Rav Ze'ira asserted that the megilla "does not contain withn it laws of
purity or impurity, the permissible or the impermissible." The law is not the point of the megilla
but the context, the framework for a way of life that elicits the human goodness that
characterizes the story.
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