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מגילת רות תשע"ט
בעניין גיור אמיתי
Dedicated in honor of the 10th Yahrzeit of Mary Ruback, by her family
רות פרק א

רש"י

ימי ְשפֹט הַ שֹפְ ִטים ַו ְי ִהי ָרעָ ב בָ ָא ֶרץ וַ ֵילְֶך ִאיש ִמבֵ ית (א) ויהי בימי שפוט השופטים  -לפני מלוך מלך שאול שהיו
(א) וַיְ ִהי בִ ֵ
ּושנֵי בָ נָיו( :ב) וְ שֵ ם הדורות מתפרנסים על ידי שופטים ובימי אבצן היה שאמרו
מֹואב הּוא וְ ִא ְשּתֹו ְ
לֶחֶ ם יְ הּודָ ה לָגּור בִ ְש ֵדי ָ
רבותינו אבצן זה בועז :וילך איש  -עשיר גדול היה ופרנס
הָ ִאיש אֱ לִ ימֶ לְֶך וְ שֵ ם ִא ְשּתֹו ָנע ֳִמי וְ שֵ ם ְשנֵי בָ נָיו ַמ ְחלֹון וְ כִ ְליֹון
הדור ויצא מארץ ישראל לחוצה לארץ מפני צרות העין
מֹואב וַ ִי ְהיּו שָ ם:
הּודה וַ ָיבֹאּו ְשדֵ י ָ
ֶאפְ ָר ִתים ִמבֵ ית לֶחֶ ם ְי ָ
שהיתה עינו צרה בעניי' הבאים לדוחקו לכך נענש:
ּושנֵי בָ נֶיהָ :
ִימלְֶך ִאיש ָנע ֳִמי וַ ִּתשָ ֵאר ִהיא ְ
(ג) וַ יָמָ ת אֱ ל ֶ
(ב) אפרתים  -חשובים וכן (שמואל א א) בן תוחו בן צוף
(ד) וַיִ ְשאּו לָהֶ ם נ ִָשים מֹאֲ בִ יֹות שֵ ם הָ ַאחַ ת עָ ְרפָה וְ שֵ ם הַ שֵ ִנית
אפרתי אבגי"נוס ,ראה חשיבותו שהרי השיא עגלון מלך
רּות וַ י ְֵשבּו שָ ם כְ עֶ שֶ ר ָשנִים( :ה) ַויָמּותּו גַם ְשנֵיהֶ ם מַ ְחלֹון
מואב את בתו למחלון דאמר מר רות בתו של עגלון היתה,
וַּתשָ ֵאר הָ ִאשָ ה ִמ ְשנֵי יְ לָדֶ יהָ ּומֵ ִאישָ ּה( :ו) ו ַָּת ָקם ִהיא
וְ כִ לְ יֹון ִ
ד"א אפרתים בית לחם קרויה אפרת( :ג) איש נעמי  -למה
מֹואב כִ י פ ַָקד
מֹואב כִ י שָ ְמעָ ה בִ ְשדֵ ה ָ
וַּתשָ ב ִמ ְש ֵדי ָ
כַֹּלתיהָ ָ
וְ ֶ
נאמר מכאן אמרו אין איש מת אלא לאשתו (ואמר איש נעמי
יְקֹוָק ֶאת עַ ּמֹו ל ֵָתת לָ הֶ ם לָחֶ ם( :ז) ו ֵַּתצֵ א ִמן הַ ָּמקֹום אֲ שֶ ר
כלומר לפי שהוא היה איש נעמי ושולט עליה והיא טפלה לו
ַֹּלתיהָ עִ ָּמּה ו ֵַּת ַלכְ נָה בַ דֶ ֶרְך לָשּוב ֶאל ֶא ֶרץ
ּוש ֵּתי כ ֶ
יְתה שָ ָּמה ְ
הָ ָ
ַֹּלתיהָ ֵלכְ נָה שֹבְ נָה ִאשָ ה לְבֵ ית לכן פגעה בו מדת הדין ולא בה) :גם שניהם  -מהו גם
יְהּודה( :ח) וַּת ֹאמֶ ר ָנע ֳִמי ִל ְש ֵּתי כ ֶ
ָ
יתם עִ ם הַ ּמֵ ִתים בתחלה לקו בממונם ומתו גמליהם ומקניהם אח"כ מתו גם
ִאּמָ ּה יעשה יַעַ ש יְקֹוָ ק עִ ּמָ כֶם חֶ סֶ ד כַאֲ שֶ ר ע ֲִש ֶ
הם( :ז) ותצא מן המקום  -למה נאמר הרי כבר נאמר ותשב
ּומצֶ אן ָ ְמנּוחָ ה ִא ָשה בֵ ית ִאישָ ּה
וְ עִ ּמָ ִדי( :ט) י ִֵּתן יְקֹוָק ָלכֶם ְ
וַּתשַ ק לָ ֶהן ו ִַּתשֶ אנָה קֹו ָלן ו ִַּת ְב ֶכינָה( :י) וַּת ֹאמַ ְרנָה לָ ּה כִ י ִא ָּתְך משדה מואב ומהיכן תשוב אם לא תצא מן המקום שהיתה
ִ
שם אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום ניכרת ועושה רושם
נָשּוב לְ עַ ּמֵ ְך( :יא) ַוּת ֹאמֶ ר ָנע ֳִמי שֹבְ נָה ְבנ ַֹתי לָּמָ ה ֵתלַכְ נָה עִ ִּמי
פנה זיוה פנה הדרה פנה שבחה של עיר וכן (בראשית כח)
הַ עֹוד לִ י בָ נִ ים בְ מֵ עַ י וְ הָ יּו ָל ֶכם לַאֲ נ ִָשים( :יב) ש ְֹבנָה ְבנ ַֹתי ֵלכְ ן ָ
ויצא יעקב מבאר שבע( :יב) כי זקנתי מהיות לאיש  -שאנשא
יתי
זָקנְ ִּתי ִמ ְהיֹות ל ְִאיש כִ י ָא ַמ ְר ִּתי יֶש לִ י ִת ְקוָה גַם הָ ִי ִ
כִ י ַ
לו ואוליד בנים ותנשא /ותנשאו /להם שאינם אסורים לכם
הַ לַיְ לָ ה לְ ִאיש וְ גַם ָיל ְַד ִּתי בָ נִ ים( :יג) הֲ ָל ֵהן ְּתשַ בֵ ְרנָה עַ ד אֲ שֶ ר
יִגְ דָ לּו הֲ לָ ֵהן ֵּתעָ ֵגנָה לְבִ ְל ִּתי הֱ יֹות ל ְִאיש ַאל בְ נ ַֹתי כִ י מַ ר לִי ְמאֹד ואינכם אסורים להם משום אשת אחיו שלא היה בעולמו
שאינה זקוקה ליבם לפי שלא היו למחלון וכליון קדושין בהן
ִמכֶם כִ י יָצְ ָאה בִ י יַד ְיק ָֹוק( :יד) ו ִַּתשֶ נָה קֹולָ ן ו ִַּתבְ כֶ ינָה עֹוד
מֹותּה וְ רּות ָדבְ ָקה בָ ּה( :טו) וַּת ֹאמֶ ר ִהנֵה ָשבָ ה שנכריות היו ולא נתגיירו ועכשיו הן באות להתגייר כמו
וַּתשַ ק עָ ְרפָ ה לַחֲ ָ
ִ
יְבִ ְמ ֵּתְך ֶאל עַ ּמָ ּה וְ ֶאל אֱ ֹלהֶ יהָ שּובִ י ַאחֲ ֵרי יְבִ ְמ ֵּתְך( :טז) וַּת ֹאמֶ ר שנאמר כי אתך נשוב לעמך מעתה נהיה לעם אחד:
כי אמרתי יש לו תקוה  -כי אפילו אמר לי לבי יש לי תקוה
רּות ַאל ִּתפְ גְ עִ י בִ י לְ עָ זְ בֵ ְך ָלשּוב מֵ ַאחֲ ָריְִך כִ י ֶאל אֲ שֶ ר ֵּתלְכִ י
לינשא עוד וללדת בנים :וגם הייתי הלילה לאיש  -ויותר
ֹלהי( :יז) בַ אֲ ֶשר
אֹלהיְִך אֱ ָ
ֵאלְֵך ּובַ אֲ שֶ ר ָּתלִינִ י ָאלִ ין עַ ּמֵ ְך עַ ִּמי ֵו ַ
מכן אפילו הריתי הלילה זכרים :וגם ילדתי בנים  -או אפילו
מּותי ָאמּות וְ שָ ם ֶא ָקבֵ ר כֹה ַיעֲשֶ ה יְ קֹוָק לִי וְ כֹה י ִֹסיף כִ י
ָּת ִ
כבר ילדתי בנים( :יג) הלהן תשברנה  -בתמיה שמא להם
הַ ּמָ וֶת יַפְ ִריד בֵ ינִ י ּובֵ ינְֵך( :יח) ו ֵַּת ֶרא כִ י ִמ ְת ַאּמֶ צֶ ת ִהיא ָל ֶלכֶ ת
ִא ָּתּה וַ ֶּת ְחדַ ל לְדַ בֵ ר ֵא ֶליהָ ( :יט) ו ֵַּתלַכְ נָה ְש ֵּתיהֶ ם עַ ד ב ָֹאנָה בֵ ית תצפנה עד אשר יגדלו לשון (תהלים קמו) שברו על ה' אלהיו:
תעגנה  -לשון אסור כלא כמו עג עוגה ועמד בתוכה ויש
ֵיהן ַוּת ֹאמַ ְרנָה
לָחֶ ם וַ יְ ִהי כְ ב ָֹאנָה בֵ ית לֶ חֶ ם וַ ֵּתהֹם כָל ָהעִ יר ֲעל ֶ
הֲ ז ֹאת ָנע ֳִמי( :כ) וַּת ֹאמֶ ר אֲ ֵליהֶ ן ַאל ִּת ְק ֶראנָה לִי ָנע ֳִמי ְק ֶראן ָ לִי פותרין לשון עיגון ולא יתכן שאם כן היה לו לינקד הנו"ן דגש
או לכתוב שני נוני"ן :כי יצאה בי יד ה'  -אמר רבי לוי כל
יקם
מָ ָרא כִ י הֵ מַ ר שַ דַ י לִ י ְמאֹד( :כא) אֲ נִי ְמל ֵָאה ָהלַכְ ִּתי וְ ֵר ָ
הֱ ִשיבַ נִ י יְ קֹוָק ָל ָּמה ִת ְק ֶראנָה לִי ָנע ֳִמי וַיקֹוָק עָ נָה בִ י וְ שַ דַ י ֵה ַרע מקום שנאמר יד ה' מכת דבר היא ובנין אב לכולם (שמות ט)
וַּתשָ ב ָנע ֳִמי וְ רּות הַ ּמֹואֲ בִ יָה כַ ל ָָתּה עִ ּמָ ּה הַ שָ בָ ה ִמ ְשדֵ י הנה יד ה' הויה( :טו) הנה שבה יבמתך  -זה טעמו למעלה
לִי( :כב) ָ
תחת השי"ן לפי שהוא לשון עבר (אסתר ב) ובבקר היא שבה
מֹואב וְ הֵ ּמָ ה בָ אּו בֵ ית לֶחֶ ם ִב ְת ִחלַת ְקצִ יר ְשע ִֹרים:
ָ
טעמו למטה בבי"ת לפי שהוא לשון הווה וכן כל כיוצא בהם:
(טז) אל תפגע בי  -אל תפצרי בי :כי אל אשר תלכי אלך  -מכאן אמרו רבותינו ז"ל גר שבא להתגייר מודיעים לו מקצת
עונשים שאם בא לחזור בו יחזור שמתוך דברים של רות אתה למד שאמרה לה נעמי אסור לנו לצאת חוץ לתחום בשבת א"ל
באשר תלכי אלך ,אסור לנו להתייחד נקבה עם זכר שאינה אישה אמרה לה באשר תליני אלין ,עמנו מובדלים משאר עמים
בשש מאות ושלש עשרה מצות עמך עמי ,אסור לנו ע"א אלהיך אלהי ,ארבע מיתות נמסרו לבית דין באשר תמותי אמות ,שני
קברים נמסרו לבית דין אחד לנסקלין ונשרפין ואחד לנהרגין ונחנקין אמרה לה ושם אקבר( :יז) כה יעשה ה' לי  -כאשר
התחיל להרע שיצאה בי ידו להמית אישי ולירד מנכסי :וכה יוסיף  -אם יפריד ביני וביניך כי אם המות( :יח) ותחדל לדבר
אליה  -מכאן אמרו אין מרבין עליו ואין מדקדקין עליו( :יט) ותלכנה שתיהם  -אמר רבי אבהו בא וראה כמה חביבים
הגרים לפני הקדוש ברוך הוא כיון שנתנה דעתה להתגייר השוה אותה הכתוב לנעמי :ותהם כל העיר  -נעשית 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 ,ד"א
שהיתה מעוברת :ענה בי  -העיד עלי שהרשעתי לפניו ,ד"א ענה בי מדת הדין כמו וענה גאון ישראל( :כב) בתחלת קציר
שעורים  -בקצירת העומר הכתוב מדבר:
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(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 שבלים אחר אשר אמצא חן בעיניו -
אחר מי אשר אמצא חן בעיניו( :ג) ותבא ותלקט בשדה -
מצינו במדרש רות עד לא אזלת אתת שהוא אומר ותבא
ואחר ותלקט אלא שהיתה מסמנת הדרכים קודם שנכנסה
לשדה והלכה ובאה וחזרה לעיר כדי לעשות סימנים וציונים
שלא תטעה בשבלים /בשבילין /ותדע לשוב :ויקר מקרה -
לבא בחלקת השדה אשר לבועז( :ה) למי הנערה הזאת  -וכי
דרכו של בועז לשאול בנשים אלא דברי צניעות וחכמה ראה
בה שתי שבלים לקטה שלשה אינה לקטה והיתה מלקטת
עומדות מעומד ושוכבות מיושר /מיושב /כדי שלא תשחה:
(ו) השבה עם נעמי  -הטעם למעלה תחת השי"ן לפי שהוא
לשון עבר ואינה לשון פועלת( :ז) ותאמר  -בלבה :אלקטה נא
 לקט השבלים :ואספתי בעמרים  -שכחה של עמרים:(ט) וצמית והלכת אל הכלים  -ואם תצמאי אל תכלמי מלכת
ולשתות מכלי המים אשר ישאבון הנערים( :יג) לא אהיה
כאחת שפחתך  -איני חשובה כאחת מן השפחות שלך:
(יד) וטבלת פתך בחומץ  -מכאן שהחומץ יפה לשרב :ויצבט
לה קלי  -ויושט לה ואין לו דמיון במקרא אלא בלשון משנה
אחוריים ותוך ובית הצביטה( :טז) וגם של תשלו  -שכח
תשכחו עשו עצמיכם כאילו אתם שוכחים תרגום כל שגגה
שלותא וכן על השל ,דבר אחר לשון כי ישל זיתך :צבתים -
עמרים קטנים יש דוגמתו בלשון משנה מצאן צבתים או
כריכות( :יט) יהי מכירך ברוך  -בעל השדה שנשא ונתן לך
פנים ללקט בשדהו( :כ) את החיים ואת המתים  -שזן
ומפרנס את החיים ונטפל בצורכי המתים:

ישּה ִאיש גִ בֹור ַחיִל ִמ ִּמ ְשפַ חַ ת
(א) ּולְ ָנע ֳִמי מידע מֹודַ ע ְל ִא ָ
ֹאמר רּות הַ ּמֹואֲ בִ יָה ֶאל ָנע ֳִמי ֵאלְ כָה
ּושמֹו בֹעַ ז( :ב) וַּת ֶ
אֱ לִימֶ לְֶך ְ
נָא הַ שָ דֶ ה וַאֲ ל ֳַק ָטה בַ ִש ֳבלִים ַאחַ ר אֲ שֶ ר ֶא ְמצָ א ֵחן בְ עֵ ינָיו
וַּת ֹאמֶ ר לָ ּה לְכִ י בִ ִּתי( :ג) וַ ֵּת ֶלְך ו ַָּתבֹוא ו ְַּתל ֵַקט בַ שָ דֶ ה ַאחֲ ֵרי
יִקר ִמ ְק ֶר ָה חֶ ל ְַקת הַ ָשדֶ ה לְ בֹעַ ז אֲ שֶ ר ִמ ִּמ ְשפ ַַחת
הַ קֹצְ ִרים וַ ֶ
אֱ לִימֶ לֶ ְך( :ד) וְ ִהנֵה בֹעַ ז בָ א ִמבֵ ית לֶחֶ ם וַי ֹאמֶ ר לַקֹוצְ ִרים ְיקֹוָק
ֹאמרּו לֹו יְבָ ֶרכְ ָך ְיקֹוָ ק( :ה) וַי ֹאמֶ ר בֹעַ ז לְ ַנעֲרֹו הַ ִנצָ ב עַ ל
עִ ּמָ כֶם וַי ְ
הַ קֹוצְ ִרים לְ ִמי ַה ַנע ֲָרה הַ ז ֹאת( :ו) ַויַעַ ן ַהנַעַ ר הַ ִנצָ ב עַ ל
הַ קֹוצְ ִרים וַי ֹאמַ ר ַנע ֲָרה מֹואֲ ִביָה ִהיא הַ שָ בָ ה עִ ם ָנע ֳִמי ִמ ְש ֵדה
מֹואב( :ז) וַּת ֹאמֶ ר אֲ ל ֳַקטָ ה נָא וְ ָאסַ פְ ִּתי בָ עֳמָ ִרים ַאחֲ ֵרי
ָ
וַּתבֹוא ו ַַּתעֲמֹוד מֵ ָאז הַ ב ֶֹקר וְ עַ ד עַ ָּתה זֶ ה ִשבְ ָּתּה
הַ קֹוצְ ִרים ָ
הַ בַ יִת ְמעָ ט( :ח) ַוי ֹאמֶ ר בֹעַ ז ֶאל רּות הֲ לֹוא שָ ַמעַ ְּת בִ ִּתי ַאל
ֵּתלְכִ י לִ לְ קֹט בְ שָ דֶ ה ַאחֵ ר וְ גַם ל ֹא ַתעֲב ִּורי ִמזֶה וְ כֹה ִת ְדבָ ִקין עִ ם
ַנ ֲער ָֹתי( :ט) עֵ י ַניְִך בַ שָ דֶ ה אֲ שֶ ר י ְִקצֹרּון וְ הָ לַ כְ ְּת ַאחֲ ֵריהֶ ן הֲ לֹוא
יתי ֶאת הַ נְ עָ ִרים ְל ִבל ְִּתי נָגְ עֵ ְך וְ צָ ִמת וְ ָהלַכְ ְּת ֶאל הַ ֵכלִ ים
צִ ּוִ ִ
ֶיה ו ִַּת ְש ַּתחּו
וְ שָ ִתית מֵ אֲ שֶ ר י ְִשאֲ בּון ַהנְעָ ִרים( :י) ו ִַּתפֹל עַ ל פָ נ ָ
ירנִי וְ ָאנֹכִ י
אתי ֵחן בְ עֵ ינֶיָך לְהַ כִ ֵ
ָא ְרצָ ה וַּת ֹאמֶ ר ֵא ָליו מַ דּועַ מָ צָ ִ
נָכְ ִריָה( :יא) ַויַעַ ן בֹעַ ז ַוי ֹאמֶ ר לָּה הֻ גֵד הֻ גַד לִ י כֹל אֲ שֶ ר עָ ִשית
מֹותְך ַאחֲ ֵרי מֹות ִאישֵ ְך ו ַַּתעַ זְ בִ י ָאבִ יְך וְ ִאּמֵ ְך וְ ֶא ֶרץ
ֶאת חֲ ֵ
וַּתלְכִ י ֶאל עַ ם אֲ שֶ ר ל ֹא יָדַ עַ ְּת ְּתמֹול ִשלְשֹום:
מֹולַד ֵּתְך ֵ
ְ
ּות ִהי מַ ְשכ ְֻר ֵּתְך ְשלֵמָ ה מֵ עִ ם יְקֹוָ ק אֱ ֹלהֵ י
(יב) יְ שַ לֵם יְ קֹוָק פָ ֳעלְֵך ְ
יִ ְש ָר ֵאל אֲ שֶ ר בָ את לַחֲ סֹות ַּת ַחת כְ ָנ ָפיו( :יג) וַּת ֹאמֶ ר ֶא ְמצָ א חֵ ן
בְ עֵ ינֶיָך אֲ דֹנִ י כִ י נִחַ ְמ ָּתנִי וְ כִ י ִדבַ ְר ָּת עַ ל לֵב ִשפְ חָ ֶתָך וְ ָאנֹכִ י ל ֹא
ֶא ְהיֶה כְ ַאחַ ת ִשפְ ח ֶֹתיָך( :יד) וַ י ֹאמֶ ר ָלה בֹעַ ז לְ עֵ ת הָ אֹכֶ ל ג ִֹשי
הֲ ֹלם וְ ָאכַ לְ ְּת ִמן הַ לֶחֶ ם וְ טָ בַ לְ ְּת פִ ֵּתְך בַ ח ֶֹמץ ַו ֵּתשֶ ב ִמצַ ד
קֹוצ ִרים ַו ִי ְצבָ ט לָ ּה ָקלִ י וַּת ֹאכַל ו ִַּת ְשבַ ע ַוּת ַֹתר( :טו) ו ַָּת ָקם
הַ ְ
לְלַקט וַ יְ צַ ו בֹעַ ז ֶאת נְ עָ ָריו ֵלאמֹר גַם בֵ ין הָ עֳמָ ִרים ְּתל ֵַקט וְ ל ֹא
ֵ
ַתכְ לִימּוהָ ( :טז) וְ גַם שֹל ָּתשֹלּו לָּה ִמן הַ צְ בָ ִתים ַו ֲעזַבְ ֶּתם
לִקטָ ה וְ ל ֹא ִתגְ עֲרּו בָ ּה( :יז) וַ ְּתל ֵַקט בַ שָ דֶ ה עַ ד הָ עָ ֶרב ו ַַּת ְחבֹט
וְ ְ
לִקטָ ה ַויְ ִהי כְ ֵאיפָה ְשע ִֹרים( :יח) וַ ִּתשָ א ו ַָּתבֹוא ָהעִ יר
ֵאת אֲ שֶ ר ֵ
מֹותּה ֵאת אֲ שֶ ר ל ִֵק ָטה וַּתֹוצֵ א ו ִַּת ֶּתן לָּה ֵאת אֲ שֶ ר
וַּת ֶרא חֲ ָ
ֵ
מֹותּה ֵאת אֲ ֶשר עָ ְש ָתה עִ ּמֹו
ירְך בָ רּוְך ו ַַּתגֵד לַ חֲ ָ
מֹותּה ֵאיפֹה ל ִַק ְט ְּת הַ יֹום וְ ָאנָה עָ ִשית י ְִהי ַמכִ ֵ
הֹות ָרה ִמשָ ְבעָ ּה( :יט) וַּת ֹאמֶ ר לָּה חֲ ָ
ִ
ֹאמר ָנע ֳִמי ְל ַכ ָל ָתּה בָ רּוְך הּוא לַיקֹוָק אֲ ֶשר ל ֹא עָ זַב ַח ְסדֹו ֶאת ַהחַ יִים וְ ֶאת
יתי עִ ּמֹו הַ יֹום בֹעַ ז( :כ) ַוּת ֶ
וַּת ֹאמֶ ר שֵ ם הָ ִאיש אֲ שֶ ר עָ ִש ִ
הַ ּמֵ ִתים וַ ּת ֹאמֶ ר ָלּה ָנע ֳִמי ָקרֹוב לָנּו הָ ִאיש ִמגֹאֲ ֵלנּו הּוא( :כא) וַּת ֹאמֶ ר רּות ַהּמֹואֲ ִביָה גַם כִ י ָא ַמר ֵאלַ י עִ ם ַהנְעָ ִרים אֲ ֶשר לִי
ֲרֹותיו וְ ל ֹא יִ פְ גְ עּו בָ ְך
ִּת ְדבָ ִקין עַ ד ִאם כִ לּו ֵאת כָל ַה ָקצִ יר אֲ שֶ ר לִי( :כב) וַּת ֹאמֶ ר ָנע ֳִמי ֶאל רּות ַכלָ ָתּה טֹוב ִב ִּתי כִ י ֵת ְצ ִאי עִ ם ַנע ָ
מֹותּה:
ּוקצִ יר ַה ִח ִטים ַו ֵּת ֶשב ֶאת חֲ ָ
בְ שָ דֶ ה ַאחֵ ר( :כג) ו ִַּת ְדבַ ק בְ ַנעֲרֹות בֹעַ ז לְ ל ֵַקט עַ ד כְ לֹות ְקצִ יר הַ ְשע ִֹרים ְ
בראשית פרק יב פסוק א

רש"י

ּומבֵ ית
ּומּמֹול ְַד ְּתָך ִ
וַי ֹאמֶ ר יְקֹוָק ֶאל ַאבְ ָרם ֶלְך ְלָך מֵ ַא ְרצְ ָך ִ
ָאבִ יָך ֶאל הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר ַא ְר ֶאךָ:

לך לך  -להנאתך ולטובתך ,ושם אעשך לגוי גדול ,וכאן אי
אתה זוכה לבנים .ועוד שאודיע טבעך בעולם:

בראשית פרק יג

רש"י

(ז) וַיְ ִהי ִריב בֵ ין רֹעֵ י ִמ ְקנֵה ַאבְ ָרם ּובֵ ין רֹעֵ י ִמ ְקנֵה לֹוט וְ הַ כְ ַנעֲנִ י (ז) ויהי ריב  -לפי שהיו רועים של לוט רשעים ומרעים
בהמתם בשדות אחרים ,ורועי אברם מוכיחים אותם על
וְ הַ פְ ִרזִ י ָאז יֹשֵ ב בָ ָא ֶרץ( :ח) וַ י ֹאמֶ ר ַאבְ ָרם ֶאל לֹוט ַאל נָא ְת ִהי
ְמ ִריבָ ה בֵ ינִי ּובֵ ינֶָך ּובֵ ין רֹעַ י ּובֵ ין רֹעֶ יָך כִ י אֲ נ ִָשים ַא ִחים אֲ ָנ ְחנּו :הגזל ,והם אומרים נתנה הארץ לאברם ,ולו אין יורש ,ולוט
ימנָה יורשו ,ואין זה גזל ,והכתוב אומר והכנעני והפרזי אז יושב
(ט) הֲ ל ֹא כָל הָ ָא ֶרץ לְ ָפנֶיָך ִה ָפ ֶרד נָא מֵ עָ לָ י ִאם הַ ְשמ ֹאל וְ ֵא ִ
בארץ ולא זכה בה אברם עדיין( :ח) אנשים אחים  -קרובים.
וְ ִאם הַ י ִָמין וְ ַא ְש ְמ ִאילָה( :י) ַויִ שָ א לֹוט ֶאת עֵ ינָיו ַוי ְַרא ֶאת כָ ל
ומדרש אגדה דומין בקלסתר פנים( :ט) אם השמאל ואימנה
כִ כַר הַ י ְַרדֵ ן כִ י כֻלָ ּה מַ ְש ֶקה ִלפְ נֵי שַ חֵ ת יְק ָֹוק ֶאת ְסדֹם וְ ֶאת
ֲעמ ָֹרה כְ גַן יְ קֹוָק כְ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם בֹאֲ כָה צֹעַ ר( :יא) וַ יִ בְ ַחר לֹו לֹוט  -בכל אשר תשב ,לא אתרחק ממך ואעמוד לך למגן ולעזר.
וסוף דבר הוצרך לו שנאמר (יד יד) וישמע אברם כי נשבה
ֵאת כָל כִ כַ ר ַהי ְַר ֵדן ַו ִי ַסע לֹוט ִמ ֶקדֶ ם ַו ִי ָפ ְרדּו ִאיש ֵמעַ ל ָא ִחיו:
אחיו וגו' :ואימנה  -אימין את עצמי ,כמו ואשמאילה
(יב) ַאבְ ָרם יָשַ ב בְ ֶא ֶרץ כְ נָעַ ן וְ לֹוט יָשַ ב בְ עָ ֵרי הַ כִ ָכר ַויֶאֱ הַ ל עַ ד
אשמאיל את עצמי .ואם תאמר היה לו לינקד ואימינה ,כך
ְסדֹם:
מצינו במקום אחר (ש"ב יד יט) אם יש להימין ואין נקוד
להימין( :י) כי כלה משקה  -ארץ נחלי מים :לפני שחת ה' את סדום ואת עמורה  -היה אותו מישור :כגן ה'  -לאילנות:
כארץ מצרים  -לזרעים :באכה צער  -עד צער .ומדרש אגדה דורשה לגנאי ,על שהיו שטופי זמה בחר לו לוט בשכונתם
במסכת הוריות (י ב)( :יא) ככר  -מישור ,כתרגומו :מקדם  -נסע מאצל אברם והלך לו למערבו של אברם ,נמצא נוסע ממזרח
למערב .ומדרש אגדה הסיע עצמו מקדמונו של עולם אמר אי אפשי לא באברם ולא באלהיו( :יב) ויאהל  -נטה אהלים לרועיו
ולמקנהו עד סדום:

