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 "דבס
 חסדוקציר ן, יסורי דוד,

 הרב מואיז נבון
 

   -  קטנות מסכת סופרים פרק ידמסכתות 
 ...עד חציו, ומשלים במוצאי יום טוב האחרון,  עצרת, במוצאי יום טוב הראשון של ברות... 

 

 ~מנהג טעמי ה ~
 

המלך  דודהטעם שלומדים רות בעצרת, לפי שממנה יצא  - בתרא דף קמז עמוד אעל הדף בבא דף 
 ...ע"ה שנולד בעצרת, כי כל מגילת רות לא נכתבה אלא בשביל יחוס דוד המלך ע"ה, 

 

ומה ענין רות אצל עצרת שנקראת בעצרת בזמן מתן תורה, ללמדך  - שמעוני רות רמז תקצוילקוט 
 ...ועוני  יסוריןשלא נתנה תורה אלא על ידי 

 

 בקצירת)נב( לפי שבועז התחתן לרות  - המנהגים )טירנא( הגהות המנהגים חג השבועותספר 
 וכו'. תבואתו. ופרשת אמור במועדים בענין שבועות דכתיב )ויקרא כג, כב( ובקצרכם 

ושבועות הוא יום מתן תורתנו שהיא חסד בתחילתה ובאמצעיתה  בחסדוגם מגילת רות מדברת 
 כדאיתא בתנחומא.ובסופה 

 

 אֶמר -  ח ,א רות י ָנֳעִמי ַותֹּ תֵּ ָנה ַכֹּלֶתיהָ  ִלשְׁ כְׁ ָנה לֵּ ית ִאָשה שֹּבְׁ בֵּ ָוק ַיַעׂש< יעשה> ִאָמּה לְׁ קֹּ  יְׁ
ִתים ִעם ֲעִׂשיֶתם ַכֲאֶשר ֶחֶסד ִעָמֶכם ִעָמִדי ַהמֵּ  : וְׁ

 

 אֶמר  - כ, ב רות ַכָלָתּה ָנֳעִמי ַותֹּ ָוק הּוא ָברּוְך לְׁ ֶאת ַהַחִיים ֶאת ַחְסּדו   ָעַזב ֹלא ֲאֶשר ַליקֹּ  וְׁ
ִתים אֶמר ַהמֵּ ב ָנֳעִמי ָלּה ַותֹּ נּו ָהִאיש ָלנּו ָקרוֹּ ֲאלֵּ  :  הּוא ִמגֹּ

 

 רּוָכה ַויֹּאֶמר  - י, ג רות ָוק ַאתְׁ  בְׁ תְׁ  ִבִתי ַליקֹּ יַטבְׁ ְך הֵּ ן ַחְסּדֵּ ן ִמן ָהַאֲחרוֹּ ִתי ָהִראשוֹּ ִבלְׁ  ֶלֶכת לְׁ
י ִאם ַדל ִאם ַהַבחּוִרים ַאֲחרֵּ  :  ָעִשיר וְׁ

 
  ב פרשה( וילנא) רבה רות

 ללמדך ?נכתבה ולמה .היתר ולא איסור ולא טהרה ולא טומאה לא בה אין זו להימג זעירא ר"א
 . חסדים לגומלי טוב שכר כמה

 
 נלמדות ~הלכות ~ 

 
  א עמוד ז דף כתובות מסכת בבלי תלמוד

י ֲאָנִשים ֲעָׂשָרה ַוִיַקח: שנאמר? בעשרה חתנים לברכת מנין: תנא נֵּ בּו ַויֹּאֶמר ָהִעיר ִמִזקְׁ ה שְׁ בּו פֹּ  .ַויֵּשֵּ
 

  ב עמוד מז דף יבמות מסכת בבלי תלמוד
ֶרא: דכתיב? קראה מאי: אלעזר רבי אמר. עליו מדקדקים ואין, עליו מרבים ואין ַאֶמֶצת ִכי ַותֵּ  ִמתְׁ
ַדל ִאָתּה ָלֶלֶכת ִהיא ר ַוֶתחְׁ ַדבֵּ ֶליהָ  לְׁ ִכי ֲאֶשר! שבת תחום לן אסיר: לה אמרה, אֵּ לְׁ ְך תֵּ לֵּ  לן אסיר. אֵּ
ְך! מצות ג"וי מאות שש מפקדינן. ָאִלין ָתִליִני ַבֲאֶשר! יחוד ! כוכבים עבודת לן אסיר. ַעִמי ַעמֵּ
אֹל ָשם! ד"לב נמסרו קברים' ב. ָאמּות ָתמּוִתי ֲאֶשרבַ ! ד"לב נמסרו מיתות ארבע. ֱאֹלָהי ַהִיְךוֵּ  וְׁ

ר  .... ֶאָקבֵּ
 

  א עמוד נד דף ברכות מסכת בבלי תלמוד
 ויאמר לחם מבית בא בעז והנה: שנאמר, בשם חברו שלום את שואל אדם שיהא והתקינו

 ' ה יברכך: לו ויאמרו, עמכם' ה: לקוצרים
 

  א עמוד מז דף מציעא בבא מסכת בבלי תלמוד
 גואל: אומר יהודה רבי. לגואל נתן בועז -? למי נתן מי -. לרעהו ונתן נעלו איש שלף דבר כל לקים

 . לבועז נתן
 ~ שתי הלכות של גאולה ~

 גאולת שדה אחוזה (1)
 

 פרק דרות 
ֹלנִ  ה פְׁ ָבה פֹּ ַעז ַויֹּאֶמר סּוָרה שְׁ ר ֲאֶשר ִדֶבר בֹּ ל עֹּבֵּ אֵּ ִהנֵּה ַהגֹּ ַעז ָעָלה ַהַשַער ַויֵֶּשב ָשם וְׁ ִני ַוָיַסר  י)א( ּובֹּ מֹּ ַאלְׁ

בּו: )ג ה ַויֵּשֵּ בּו פֹּ נֵּי ָהִעיר ַויֹּאֶמר שְׁ ב: )ב( ַוִיַקח ֲעָׂשָרה ֲאָנִשים ִמִזקְׁ ַקת ַהָשֶדה ֲאֶשר ַויֵּשֵּ ל ֶחלְׁ אֵּ ( ַויֹּאֶמר ַלגֹּ
ה מוָֹּאב:  דֵּ ָרה ָנֳעִמי ַהָשָבה ִמשְׁ ָאִחינּו ֶלֱאִליֶמֶלְך ָמכְׁ ִתי לְׁ נֵּה ֶנֶגד )ד( ַוֲאִני ָאַמרְׁ ר קְׁ ָך לֵּאמֹּ נְׁ ֶלה ָאזְׁ ֶאגְׁ

ָך ין זּוָלתְׁ ָעה ִכי אֵּ דְׁ אֵּ ַאל ַהִגיָדה ִלי >ואדע< וְׁ ִאם ֹלא ִיגְׁ ָאל וְׁ ַאל גְׁ נֵּי ַעִמי ִאם ִתגְׁ ֶנֶגד ִזקְׁ ִבים וְׁ ל  ַהיֹּשְׁ אוֹּ ִלגְׁ
ָאל: ִכי ֶאגְׁ ִכי ַאֲחֶריָך ַויֹּאֶמר ָאנֹּ ָאנֹּ  וְׁ
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ַכר  )כה( ִכי ָימּוְך -  ויקרא כה ת ִממְׁ ָגַאל אֵּ ָליו וְׁ ֲאלוֹּ ַהָקרֹּב אֵּ ֲאֻחָזתוֹּ ּוָבא גֹּ ָאִחיָך ּוָמַכר מֵּ
: )כז :ָאִחיו ֻאָלתוֹּ י גְׁ דֵּ ִהִשיָגה ָידוֹּ ּוָמָצא כְׁ ל וְׁ אֵּ ֶיה לוֹּ גֹּ ִאיש ִכי ֹלא ִיהְׁ י )כו( וְׁ נֵּ ִחַשב ֶאת שְׁ ( וְׁ

ָשב  ף ָלִאיש ֲאֶשר ָמַכר לוֹּ וְׁ דֵּ ִשיב ֶאת ָהעֹּ הֵּ ָכרוֹּ וְׁ י ַלֲאֻחָזתוֹּ ִממְׁ ָאה ָידוֹּ דֵּ ִאם ֹלא ָמצְׁ : )כח( וְׁ
תוֹּ  ֶנה אֹּ ַיד ַהקֹּ ָכרוֹּ בְׁ ָהָיה ִממְׁ ל ְוָשב ָהִשיב לוֹּ וְׁ בֵּ ל ְוָיָצא ַבּי   : ס  ַלֲאֻחָזתו  ַעד ְשַנת ַהּיו בֵּ

 

  "ם הלכות שמיטה ויובל פרק יאברמ
אינה נמכרת לצמיתות שנאמר והארץ לא  - המתחלקת לשבטים -שראל ירץ א – הלכה א

י ] תמכר לצמיתות י לִּ ָשִבים ַאֶתם ִעָמִדי ָהָאֶרץכִּ תוֹּ ִרים וְׁ , ואם מכר לצמיתות שניהם [ִכי גֵּ
 ...אלא תחזור השדה לבעליה ביובל.  ואין מעשיהן מועילין( 2)עוברין בלא תעשה, ( 1)
 

 פרק כוויקרא 
כּו)ג(  לֵּ ם ְבֻחק ַתי תֵּ ָתם:  אִּ רּו ַוֲעִׂשיֶתם אֹּ מְׁ ַתי ִתשְׁ וֹּ ֶאת ִמצְׁ ֶתם ָלֶבַטח ... וְׁ   :  ְבַאְרְצֶכםִויַשבְׁ
ֶלה: )טו( ...  וֹּת ָהאֵּ ת ָכל ַהִמצְׁ ֹלא ַתֲעׂשּו אֵּ עּו ִלי וְׁ מְׁ ִאם ֹלא ִתשְׁ ְמָאסּו)יד( וְׁ ם ְבֻחק ַתי תִּ  ... ְואִּ

ֶכם  ֶאתְׁ םֱאָזֶרה )לג( וְׁ ֶתיהָ ...  ַבּגו יִּ תֹּ ֶצה ָהָאֶרץ ֶאת ַשבְׁ  )לד( ָאז ִתרְׁ
 

 חיוב ה"יבום" יחד עם גאולת שדה אחוזה (2)
 

ת >קניתי< ה) ֶשת ַהמֵּ ֲאִבָיה אֵּ ת רּות ַהמוֹּ אֵּ ָך ַהָשֶדה ִמַיד ָנֳעִמי ּומֵּ תְׁ נוֹּ יוֹּם קְׁ ַעז בְׁ יָתה ( ַויֹּאֶמר בֹּ ָקנִּ
ת ַעל  ם ַהמֵּ ים שֵּ ַאל ַנֲחָלתו  ְלָהקִּ ִחית ֶאת ַנֲחָלִתי גְׁ ָאל ִלי ֶפן ַאשְׁ ל ֹלא אּוַכל >לגאול< ִלגְׁ : )ו( ַויֹּאֶמר ַהגֹּאֵּ

ָך אַ  ל: לְׁ אֹּ ֻאָלִתי ִכי ֹלא אּוַכל ִלגְׁ   ...ָתה ֶאת גְׁ
 

ת  - פרק כהדברים  ֶשת ַהמֵּ ֶיה אֵּ ין לוֹּ ֹלא ִתהְׁ ן אֵּ ֶהם ּובֵּ ת ַאַחד מֵּ ָדו ּומֵּ בּו ַאִחים ַיחְׁ )ה( ִכי יֵּשְׁ
ִאיש ָזר  ָבָמּה ַהחּוָצה לְׁ ד יְׁ לֵּ ר ֲאֶשר תֵּ כוֹּ ָהָיה ַהבְׁ ָמּה: )ו( וְׁ ִיבְׁ ִאָשה וְׁ ָקָחּה לוֹּ לְׁ ָיקּום ָיבֹּא ָעֶליָה ּולְׁ
ת יו ַהמֵּ ם ָאחִּ ל:   ַעל שֵּ ָראֵּ מוֹּ ִמִיׂשְׁ ֹלא ִיָמֶחה שְׁ  וְׁ

 

ָתּה  - פרק לחבראשית  ם אֹּ ַיבֵּ ֶשת ָאִחיָך וְׁ ָנן בֹּא ֶאל אֵּ אוֹּ הּוָדה לְׁ ם זֶ )ח( ַויֹּאֶמר יְׁ ַרע ְוָהקֵּ
יָך ַלִיְך ִכי ֹלא ָיַדע ִכי ַכָלתוֹּ ִהוא... :  ְלָאחִּ א אֵּ ֶליָה ֶאל ַהֶדֶרְך ַויֹּאֶמר ָהָבה ָנא ָאבוֹּ ...  )טז( ַויֵּט אֵּ

ַיֶלֶדת וַ  ָתּה ַוִיֶתן ָיד ַוִתַקח ַהמְׁ ִלדְׁ ִהי בְׁ ָנּה: )כח( ַויְׁ ִבטְׁ ִמים בְׁ אוֹּ ִהנֵּה תְׁ ָתּה וְׁ ת ִלדְׁ עֵּ ִהי בְׁ שֹּר )כז( ַויְׁ ִתקְׁ
ָת  אֶמר ַמה ָפַרצְׁ ִהנֵּה ָיָצא ָאִחיו ַותֹּ ִשיב ָידוֹּ וְׁ מֵּ ִהי כְׁ ר ֶזה ָיָצא ִראשָֹּנה: )כט( ַויְׁ ַעל ָידוֹּ ָשִני לֵּאמֹּ

ְקָרא ְשמו  ָעֶליָך ָפֶרץ  מוֹּ ָזַרח: סָפֶרץַוּיִּ ָרא שְׁ ַאַחר ָיָצא ָאִחיו ֲאֶשר ַעל ָידוֹּ ַהָשִני ַוִיקְׁ  : )ל( וְׁ
 

ת ָכל ֲאשֶ ט) אֵּ ִדים ַאֶתם ַהיוֹּם ִכי ָקִניִתי ֶאת ָכל ֲאֶשר ֶלֱאִליֶמֶלְך וְׁ ָכל ָהָעם עֵּ ִנים וְׁ קֵּ ַעז ַלזְׁ ר ( ַויֹּאֶמר בֹּ
ִאָשה  ן ָקִניִתי ִלי לְׁ לוֹּ ֶשת ַמחְׁ ֲאִבָיה אֵּ ַגם ֶאת רּות ַהמֹּ ן ִמַיד ָנֳעִמי: )י( וְׁ לוֹּ ן ּוַמחְׁ יוֹּ ִכלְׁ ם לְׁ ים שֵּ ת ְלָהקִּ ַהמֵּ

ם ֶאָחיו  ַעל ַנֲחָלתו   עִּ ת מֵּ ם ַהמֵּ ת שֵּ ָכרֵּ ִדים ַאֶתם ַהיוֹּםְוֹלא יִּ קוֹּמוֹּ עֵּ רּו ָכל ָהָעם ּוִמַשַער מְׁ : )יא( ַויֹּאמְׁ
לֵָּאה ֲאֶשר ָבנּו  ל ּוכְׁ ָרחֵּ יֶתָך כְׁ ָוק ֶאת ָהִאָשה ַהָבָאה ֶאל בֵּ קֹּ ן יְׁ ִדים ִיתֵּ ִנים עֵּ קֵּ ַהזְׁ יֶהם ֶאת ֲאֶשר ַבַשַער וְׁ תֵּ שְׁ

ית ָלֶחם:  בֵּ ם בְׁ ָרא שֵּ ָרָתה ּוקְׁ ֶאפְׁ ה ַחִיל בְׁ ל ַוֲעׂשֵּ ָראֵּ ית ִיׂשְׁ ית יב)בֵּ בֵּ ָך כְׁ יתְׁ ָדה  ֶפֶרץ( ִויִהי בֵּ  ָתָמרֲאֶשר ָילְׁ
יהּוָדה את: לִּ ָך ִמן ַהַנֲעָרה ַהזֹּ ָוק לְׁ קֹּ ן יְׁ    ִמן ַהֶזַרע ֲאֶשר ִיתֵּ

 

  "ן בראשית פרק לח פסוק חרמב
לפנים בישראל לעשות המעשה הזה  הנהיגווחכמי ישראל הקדמונים מדעתם הענין הנכבד הזה, ... 

 ..., באותם שלא יהיה בהם איסור השאר, וקראו אותו גאולה, וזהו ענין בועזהנחלהבכל יורשי 
 

  [חברותא]עם תרגום/פירוש  דף כד עמוד איבמות 
או אינו, אלא  אתה אומר לנחלה.... . לנחלה [והיינו]"יקום על שם אחיו"  ... יבוםתנו רבנן: כתיב בפרשת 

שאם  הכוונה כפשוטו של מקרא, שמדובר בבן הנולד לו מהיבמה, שקם הבן של היבם לשם של האח המת.
סוק ומנלן לדרוש את הפ קורין אותו יוחנן. -ואם היה שמו יוחנן  קורין אותו יוסף. -קראו לאח המת יוסף 

נאמר כאן בפרשת יבום "יקום על שם  ?נחלת המתאחרת מפשוטו של מקרא, ולומר שיורש היבם את 
ונאמר להלן, בצווי יעקב, שיהיו אפרים ומנשה נוטלים חלק ככל השבטים "על שם אחיהם יקראו  אחיו".

מור כאן אף "שם" הא ודרשינן גזירה שוה: מה "שם", האמור להלן, הוא "שם" לגבי נחלה. בנחלתם".
אף על גב דבכל התורה כולה, אין מקרא יוצא מידי פשוטו, : אמר רבא...  ביבום, הכוונה לנחלה של היבם.

ואין צריך לקרות את , לגמריוהוציאה מפשטיה שם",  -הכא, אתאי גזירה שוה "שם  ומתקיים גם הפשט.
 שם הבן הנולד לו כשם אחיו המת ]וכתב רש"י שכך למד זאת מרבו[.

 

  גאולה<<   ישראל, עם ישראל, תורת ישראלארץ 
 

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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