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Dedicated in honor of the 10
th

 Yahrzeit of Mary Ruback, by her family 

 רות פרק א
)א( ַוְיִהי ִביֵמי ְשֹפט ַהֹשְפִטים ַוְיִהי ָרָעב ָבָאֶרץ ַוֵיֶלְך ִאיש ִמֵבית 

)ב( ְוֵשם  ֶלֶחם ְיהּוָדה ָלגּור ִבְשֵדי מֹוָאב הּוא ְוִאְשּתֹו ּוְשֵני ָבָניו:
ָהִאיש ֱאִליֶמֶלְך ְוֵשם ִאְשּתֹו ָנֳעִמי ְוֵשם ְשֵני ָבָניו ַמְחלֹון ְוִכְליֹון 

  ֶאְפָרִתים ִמֵבית ֶלֶחם ְיהּוָדה ַוָיֹבאּו ְשֵדי מֹוָאב ַוִיְהיּו ָשם:
  )ג( ַוָיָמת ֱאִליֶמֶלְך ִאיש ָנֳעִמי ַוִּתָשֵאר ִהיא ּוְשֵני ָבֶניָה:

ְשאּו ָלֶהם ָנִשים ֹמֲאִביֹות ֵשם ָהַאַחת ָעְרָפה ְוֵשם ַהֵשִנית )ד( ַויִ 
)ה( ַוָימּותּו ַגם ְשֵניֶהם ַמְחלֹון  רּות ַוֵיְשבּו ָשם ְכֶעֶשר ָשִנים:

)ו( ַוָּתָקם ִהיא  ְוִכְליֹון ַוִּתָשֵאר ָהִאָשה ִמְשֵני ְיָלֶדיָה ּוֵמִאיָשּה:
ָשב ִמְשֵדי מֹוָאב ִכי ָשְמָעה ִבְשֵדה מֹוָאב ִכי ָפַקד ְוַכֹּלֶתיָה ַוָּת 

)ז( ַוֵּתֵצא ִמן ַהָּמקֹום ֲאֶשר  ְיקָֹוק ֶאת ַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם ָלֶחם:
ָהְיָתה ָשָּמה ּוְשֵּתי ַכֹּלֶתיָה ִעָּמּה ַוֵּתַלְכָנה ַבֶדֶרְך ָלשּוב ֶאל ֶאֶרץ 

ִלְשֵּתי ַכֹּלֶתיָה ֵלְכָנה ֹשְבָנה ִאָשה ְלֵבית )ח( ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי  ְיהּוָדה:
ִאָּמּה יעשה ַיַעש ְיקָֹוק ִעָּמֶכם ֶחֶסד ַכֲאֶשר ֲעִשיֶתם ִעם ַהֵּמִתים 

)ט( ִיֵּתן ְיקָֹוק ָלֶכם ּוְמֶצאןָ ְמנּוָחה ִאָשה ֵבית ִאיָשּה  ְוִעָּמִדי:
)י( ַוּתֹאַמְרָנה ָלּה ִכי ִאָּתְך  יָנה:ַוִּתַשק ָלֶהן ַוִּתֶשאָנה קֹוָלן ַוִּתְבכֶ 

)יא( ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ֹשְבָנה ְבֹנַתי ָלָּמה ֵתַלְכָנה ִעִּמי  ָנשּוב ְלַעֵּמְך:
)יב( ֹשְבָנה ְבֹנַתי ֵלְכןָ  ַהעֹוד ִלי ָבִנים ְבֵמַעי ְוָהיּו ָלֶכם ַלֲאָנִשים:

י ֶיש ִלי ִתְקָוה ַגם ָהִייִתי ִכי ָזַקְנִּתי ִמְהיֹות ְלִאיש ִכי ָאַמְרִּת 
)יג( ֲהָלֵהן ְּתַשֵבְרָנה ַעד ֲאֶשר  ַהַלְיָלה ְלִאיש ְוַגם ָיַלְדִּתי ָבִנים:

ִיְגָדלּו ֲהָלֵהן ֵּתָעֵגָנה ְלִבְלִּתי ֱהיֹות ְלִאיש ַאל ְבֹנַתי ִכי ַמר ִלי ְמֹאד 
ָנה קֹוָלן ַוִּתְבֶכיָנה עֹוד )יד( ַוִּתשֶ  ִמֶכם ִכי ָיְצָאה ִבי ַיד ְיקָֹוק:

)טו( ַוּתֹאֶמר ִהֵנה ָשָבה  ַוִּתַשק ָעְרָפה ַלֲחמֹוָתּה ְורּות ָדְבָקה ָבּה:
)טז( ַוּתֹאֶמר  ְיִבְמֵּתְך ֶאל ַעָּמּה ְוֶאל ֱאֹלֶהיָה שּוִבי ַאֲחֵרי ְיִבְמֵּתְך:

ִכי ֶאל ֲאֶשר ֵּתְלִכי רּות ַאל ִּתְפְגִעי ִבי ְלָעְזֵבְך ָלשּוב ֵמַאֲחָרִיְך 
)יז( ַבֲאֶשר  ֵאֵלְך ּוַבֲאֶשר ָּתִליִני ָאִלין ַעֵּמְך ַעִּמי ֵואֹלַהִיְך ֱאֹלָהי:

ָּתמּוִתי ָאמּות ְוָשם ֶאָקֵבר ֹכה ַיֲעֶשה ְיקָֹוק ִלי ְוֹכה ֹיִסיף ִכי 
ִהיא ָלֶלֶכת  )יח( ַוֵּתֶרא ִכי ִמְתַאֶּמֶצת ַהָּמֶות ַיְפִריד ֵביִני ּוֵביֵנְך:

)יט( ַוֵּתַלְכָנה ְשֵּתיֶהם ַעד ֹבָאָנה ֵבית  ִאָּתּה ַוֶּתְחַדל ְלַדֵבר ֵאֶליָה:
ָלֶחם ַוְיִהי ְכֹבָאָנה ֵבית ֶלֶחם ַוֵּתֹהם ָכל ָהִעיר ֲעֵליֶהן ַוּתֹאַמְרָנה 

ִלי )כ( ַוּתֹאֶמר ֲאֵליֶהן ַאל ִּתְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי ְקֶראןָ  ֲהזֹאת ָנֳעִמי:
)כא( ֲאִני ְמֵלָאה ָהַלְכִּתי ְוֵריָקם  ָמָרא ִכי ֵהַמר ַשַדי ִלי ְמֹאד:

ֱהִשיַבִני ְיקָֹוק ָלָּמה ִתְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי ַויקָֹוק ָעָנה ִבי ְוַשַדי ֵהַרע 
)כב( ַוָּתָשב ָנֳעִמי ְורּות ַהּמֹוֲאִבָיה ַכָלָתּה ִעָּמּה ַהָשָבה ִמְשֵדי  ִלי:

 ב ְוֵהָּמה ָבאּו ֵבית ֶלֶחם ִבְתִחַלת ְקִציר ְשֹעִרים:מֹוָא 

 רש"י 
לפני מלוך מלך שאול שהיו  - ויהי בימי שפוט השופטים)א( 

הדורות מתפרנסים על ידי שופטים ובימי אבצן היה שאמרו 
עשיר גדול היה ופרנס  - וילך איש רבותינו אבצן זה בועז:

וצה לארץ מפני צרות העין הדור ויצא מארץ ישראל לח
  שהיתה עינו צרה בעניי' הבאים לדוחקו לכך נענש:

חשובים וכן )שמואל א א( בן תוחו בן צוף  - אפרתים)ב( 
אפרתי אבגי"נוס, ראה חשיבותו שהרי השיא עגלון מלך 

מואב את בתו למחלון דאמר מר רות בתו של עגלון היתה, 
למה  - נעמי איש)ג(  ד"א אפרתים בית לחם קרויה אפרת:

נאמר מכאן אמרו אין איש מת אלא לאשתו )ואמר איש נעמי 
כלומר לפי שהוא היה איש נעמי ושולט עליה והיא טפלה לו 

מהו גם  - גם שניהם לכן פגעה בו מדת הדין ולא בה(:
בתחלה לקו בממונם ומתו גמליהם ומקניהם אח"כ מתו גם 

ר ותשב למה נאמר הרי כבר נאמ - ותצא מן המקום)ז(  הם:
משדה מואב ומהיכן תשוב אם לא תצא מן המקום שהיתה 

שם אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום ניכרת ועושה רושם 
פנה זיוה פנה הדרה פנה שבחה של עיר וכן )בראשית כח( 

שאנשא  - כי זקנתי מהיות לאיש)יב(  ויצא יעקב מבאר שבע:
ם לו ואוליד בנים ותנשא /ותנשאו/ להם שאינם אסורים לכ
ואינכם אסורים להם משום אשת אחיו שלא היה בעולמו 

שאינה זקוקה ליבם לפי שלא היו למחלון וכליון קדושין בהן 
שנכריות היו ולא נתגיירו ועכשיו הן באות להתגייר כמו 

 שנאמר כי אתך נשוב לעמך מעתה נהיה לעם אחד:
כי אפילו אמר לי לבי יש לי תקוה  - כי אמרתי יש לו תקוה

ויותר  - וגם הייתי הלילה לאיש לינשא עוד וללדת בנים:
או אפילו  - וגם ילדתי בנים מכן אפילו הריתי הלילה זכרים:

בתמיה שמא להם  - הלהן תשברנה)יג(  כבר ילדתי בנים:
 להיו:תצפנה עד אשר יגדלו לשון )תהלים קמו( שברו על ה' א

לשון אסור כלא כמו עג עוגה ועמד בתוכה ויש  -תעגנה 
פותרין לשון עיגון ולא יתכן שאם כן היה לו לינקד הנו"ן דגש 

אמר רבי לוי כל  - כי יצאה בי יד ה' או לכתוב שני נוני"ן:
מקום שנאמר יד ה' מכת דבר היא ובנין אב לכולם )שמות ט( 

זה טעמו למעלה  - הנה שבה יבמתך)טו(  הנה יד ה' הויה:
תחת השי"ן לפי שהוא לשון עבר )אסתר ב( ובבקר היא שבה 
  טעמו למטה בבי"ת לפי שהוא לשון הווה וכן כל כיוצא בהם:

מכאן אמרו רבותינו ז"ל גר שבא להתגייר מודיעים לו מקצת  - כי אל אשר תלכי אלך אל תפצרי בי: - אל תפגע בי)טז( 
וך דברים של רות אתה למד שאמרה לה נעמי אסור לנו לצאת חוץ לתחום בשבת א"ל עונשים שאם בא לחזור בו יחזור שמת

באשר תלכי אלך, אסור לנו להתייחד נקבה עם זכר שאינה אישה אמרה לה באשר תליני אלין, עמנו מובדלים משאר עמים 
ן באשר תמותי אמות, שני בשש מאות ושלש עשרה מצות עמך עמי, אסור לנו ע"א אלהיך אלהי, ארבע מיתות נמסרו לבית די

כאשר  - כה יעשה ה' לי)יז(  קברים נמסרו לבית דין אחד לנסקלין ונשרפין ואחד לנהרגין ונחנקין אמרה לה ושם אקבר:
ותחדל לדבר )יח(  אם יפריד ביני וביניך כי אם המות: - וכה יוסיף התחיל להרע שיצאה בי ידו להמית אישי ולירד מנכסי:

אמר רבי אבהו בא וראה כמה חביבים  - ותלכנה שתיהם)יט(  ין מרבין עליו ואין מדקדקין עליו:מכאן אמרו א - אליה
נעשית הומיה כל  - ותהם כל העיר הגרים לפני הקדוש ברוך הוא כיון שנתנה דעתה להתגייר השוה אותה הכתוב לנעמי:

ודה חטף מפני שהיא בתמיה הזאת נעמי ה"א נק - הזאת נעמי העיר כולם נתקבצו לקבור אשתו של בועז שמתה בו ביום:
בעושר ובנים, ד"א  - מלאה הלכתי)כא(  שרגילה לצאת בצבים ובפרדים חזיתם מה עלתה לה על אשר יצאתה לחוצה לארץ:

בתחלת קציר )כב(  העיד עלי שהרשעתי לפניו, ד"א ענה בי מדת הדין כמו וענה גאון ישראל: - ענה בי שהיתה מעוברת:
 העומר הכתוב מדבר: בקצירת - שעורים
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 רות פרק ב

)א( ּוְלָנֳעִמי מידע מֹוַדע ְלִאיָשּה ִאיש ִגבֹור ַחִיל ִמִּמְשַפַחת 
)ב( ַוּתֹאֶמר רּות ַהּמֹוֲאִבָיה ֶאל ָנֳעִמי ֵאְלָכה  ֱאִליֶמֶלְך ּוְשמֹו ֹבַעז:

ֵעיָניו ָנא ַהָשֶדה ַוֲאַלֳקָטה ַבִשֳבִלים ַאַחר ֲאֶשר ֶאְמָצא ֵחן בְ 
)ג( ַוֵּתֶלְך ַוָּתבֹוא ַוְּתַלֵקט ַבָשֶדה ַאֲחֵרי  ַוּתֹאֶמר ָלּה ְלִכי ִבִּתי:

ַהֹקְצִרים ַוִיֶקר ִמְקֶרָה ֶחְלַקת ַהָשֶדה ְלֹבַעז ֲאֶשר ִמִּמְשַפַחת 
)ד( ְוִהֵנה ֹבַעז ָבא ִמֵבית ֶלֶחם ַויֹאֶמר ַלקֹוְצִרים ְיקָֹוק  ֱאִליֶמֶלְך:

)ה( ַויֹאֶמר ֹבַעז ְלַנֲערֹו ַהִנָצב ַעל  ֶכם ַויֹאְמרּו לֹו ְיָבֶרְכָך ְיקָֹוק:ִעּמָ 
)ו( ַוַיַען ַהַנַער ַהִנָצב ַעל  ַהקֹוְצִרים ְלִמי ַהַנֲעָרה ַהזֹאת:

ַהקֹוְצִרים ַויֹאַמר ַנֲעָרה מֹוֲאִבָיה ִהיא ַהָשָבה ִעם ָנֳעִמי ִמְשֵדה 
ֹ  מֹוָאב: אֶמר ֲאַלֳקָטה ָנא ְוָאַסְפִּתי ָבֳעָמִרים ַאֲחֵרי )ז( ַוּת

ַהקֹוְצִרים ַוָּתבֹוא ַוַּתֲעמֹוד ֵמָאז ַהֹבֶקר ְוַעד ַעָּתה ֶזה ִשְבָּתּה 
)ח( ַויֹאֶמר ֹבַעז ֶאל רּות ֲהלֹוא ָשַמַעְּת ִבִּתי ַאל  ַהַבִית ְמָעט:

ּוִרי ִמֶזה ְוֹכה ִתְדָבִקין ִעם ֵּתְלִכי ִלְלֹקט ְבָשֶדה ַאֵחר ְוַגם לֹא ַתֲעב
)ט( ֵעיַנִיְך ַבָשֶדה ֲאֶשר ִיְקֹצרּון ְוָהַלְכְּת ַאֲחֵריֶהן ֲהלֹוא  ַנֲעֹרָתי:

ִצִּויִתי ֶאת ַהְנָעִרים ְלִבְלִּתי ָנְגֵעְך ְוָצִמת ְוָהַלְכְּת ֶאל ַהֵכִלים 
ַעל ָפֶניָה ַוִּתְשַּתחּו  )י( ַוִּתֹפל ְוָשִתית ֵמֲאֶשר ִיְשֲאבּון ַהְנָעִרים:

ָאְרָצה ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ַמדּוַע ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך ְלַהִכיֵרִני ְוָאֹנִכי 
)יא( ַוַיַען ֹבַעז ַויֹאֶמר ָלּה ֻהֵגד ֻהַגד ִלי ֹכל ֲאֶשר ָעִשית  ָנְכִרָיה:

ִאֵּמְך ְוֶאֶרץ ֶאת ֲחמֹוֵתְך ַאֲחֵרי מֹות ִאיֵשְך ַוַּתַעְזִבי ָאִביְך וְ 
  מֹוַלְדֵּתְך ַוֵּתְלִכי ֶאל ַעם ֲאֶשר לֹא ָיַדַעְּת ְּתמֹול ִשְלשֹום:

)יב( ְיַשֵלם ְיקָֹוק ָפֳעֵלְך ּוְתִהי ַמְשֻכְרֵּתְך ְשֵלָמה ֵמִעם ְיקָֹוק ֱאֹלֵהי 
)יג( ַוּתֹאֶמר ֶאְמָצא ֵחן  ִיְשָרֵאל ֲאֶשר ָבאת ַלֲחסֹות ַּתַחת ְכָנָפיו:

ְבֵעיֶניָך ֲאֹדִני ִכי ִנַחְמָּתִני ְוִכי ִדַבְרָּת ַעל ֵלב ִשְפָחֶתָך ְוָאֹנִכי לֹא 
)יד( ַויֹאֶמר ָלה ֹבַעז ְלֵעת ָהֹאֶכל ֹגִשי  ֶאְהֶיה ְכַאַחת ִשְפֹחֶתיָך:

ֵּתֶשב ִמַצד ֲהֹלם ְוָאַכְלְּת ִמן ַהֶלֶחם ְוָטַבְלְּת ִפֵּתְך ַבֹחֶמץ וַ 
)טו( ַוָּתָקם  ַהקֹוְצִרים ַוִיְצָבט ָלּה ָקִלי ַוּתֹאַכל ַוִּתְשַבע ַוֹּתַתר:

ְלַלֵקט ַוְיַצו ֹבַעז ֶאת ְנָעָריו ֵלאֹמר ַגם ֵבין ָהֳעָמִרים ְּתַלֵקט ְולֹא 
)טז( ְוַגם ֹשל ָּתֹשלּו ָלּה ִמן ַהְצָבִתים ַוֲעַזְבֶּתם  ַתְכִלימּוָה:

)יז( ַוְּתַלֵקט ַבָשֶדה ַעד ָהָעֶרב ַוַּתְחֹבט  ְוִלְקָטה ְולֹא ִתְגֲערּו ָבּה:
)יח( ַוִּתָשא ַוָּתבֹוא ָהִעיר  ֵאת ֲאֶשר ִלֵקָטה ַוְיִהי ְכֵאיָפה ְשֹעִרים:

 ַוֵּתֶרא ֲחמֹוָתּה ֵאת ֲאֶשר ִלֵקָטה ַוּתֹוֵצא ַוִּתֶּתן ָלּה ֵאת ֲאֶשר 

 רש"י
קרוב בן אחיו של אלימלך היה אמרו רבותינו ז"ל  - מודע )א(

אלימלך ושלמון אבי בועז ופלוני אלמוני הגואל ואבי נעמי 
כולם בני נחשון בן עמינדב היו ולא הועילו להם זכות אבותם 

לאחד  - אלכה נא השדה)ב(  בצאתם מהארץ לחוצה לארץ:
ר אחרי אחד מהם אשר אמצא חן בעיניו משדות אנשי העי

 - ואלקטה שבלים אחר אשר אמצא חן בעיניו שלא יגער בי:
 - ותבא ותלקט בשדה)ג(  אחר מי אשר אמצא חן בעיניו:

מצינו במדרש רות עד לא אזלת אתת שהוא אומר ותבא 
ואחר ותלקט אלא שהיתה מסמנת הדרכים קודם שנכנסה 

לעשות סימנים וציונים  לשדה והלכה ובאה וחזרה לעיר כדי
 - ויקר מקרה שלא תטעה בשבלים /בשבילין/ ותדע לשוב:

וכי  - למי הנערה הזאת)ה(  לבא בחלקת השדה אשר לבועז:
דרכו של בועז לשאול בנשים אלא דברי צניעות וחכמה ראה 

בה שתי שבלים לקטה שלשה אינה לקטה והיתה מלקטת 
 שלא תשחה: עומדות מעומד ושוכבות מיושר /מיושב/ כדי

הטעם למעלה תחת השי"ן לפי שהוא  - השבה עם נעמי)ו( 
 אלקטה נא בלבה: - ותאמר)ז(  לשון עבר ואינה לשון פועלת:

  שכחה של עמרים: - ואספתי בעמרים לקט השבלים: -
ואם תצמאי אל תכלמי מלכת  - וצמית והלכת אל הכלים)ט( 

יה לא אה)יג(  ולשתות מכלי המים אשר ישאבון הנערים:
  איני חשובה כאחת מן השפחות שלך: - כאחת שפחתך

ויצבט  מכאן שהחומץ יפה לשרב: - וטבלת פתך בחומץ)יד( 
ויושט לה ואין לו דמיון במקרא אלא בלשון משנה  - לה קלי

שכח  - וגם של תשלו)טז(  אחוריים ותוך ובית הצביטה:
תשכחו עשו עצמיכם כאילו אתם שוכחים תרגום כל שגגה 

 - צבתים ן על השל, דבר אחר לשון כי ישל זיתך:שלותא וכ
עמרים קטנים יש דוגמתו בלשון משנה מצאן צבתים או 

בעל השדה שנשא ונתן לך  -יהי מכירך ברוך )יט(  כריכות:
שזן  - את החיים ואת המתים)כ(  פנים ללקט בשדהו:

 ומפרנס את החיים ונטפל בצורכי המתים:

ֶשר ָעְשָתה ִעּמֹו )יט( ַוּתֹאֶמר ָלּה ֲחמֹוָתּה ֵאיֹפה ִלַקְטְּת ַהיֹום ְוָאָנה ָעִשית ְיִהי ַמִכיֵרְך ָברּוְך ַוַּתֵגד ַלֲחמֹוָתּה ֵאת אֲ  ְבָעּה:ִמשָ  הֹוִתָרה
רּוְך הּוא ַליקָֹוק ֲאֶשר לֹא ָעַזב ַחְסדֹו ֶאת ַהַחִיים ְוֶאת )כ( ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ְלַכָלָתּה בָ  ַוּתֹאֶמר ֵשם ָהִאיש ֲאֶשר ָעִשיִתי ִעּמֹו ַהיֹום ֹבַעז:

)כא( ַוּתֹאֶמר רּות ַהּמֹוֲאִבָיה ַגם ִכי ָאַמר ֵאַלי ִעם ַהְנָעִרים ֲאֶשר ִלי  ַהֵּמִתים ַוּתֹאֶמר ָלּה ָנֳעִמי ָקרֹוב ָלנּו ָהִאיש ִמֹגֲאֵלנּו הּוא:
)כב( ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ֶאל רּות ַכָלָתּה טֹוב ִבִּתי ִכי ֵתְצִאי ִעם ַנֲערֹוָתיו ְולֹא ִיְפְגעּו ָבְך  ָכל ַהָקִציר ֲאֶשר ִלי:ִּתְדָבִקין ַעד ִאם ִכלּו ֵאת 

 ֶאת ֲחמֹוָתּה: )כג( ַוִּתְדַבק ְבַנֲערֹות ֹבַעז ְלַלֵקט ַעד ְכלֹות ְקִציר ַהְשֹעִרים ּוְקִציר ַהִחִטים ַוֵּתֶשב ְבָשֶדה ַאֵחר:

 
 בראשית פרק יב פסוק א

ַויֹאֶמר ְיקָֹוק ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵבית 
 ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאְרֶאָך:

 רש"י 
להנאתך ולטובתך, ושם אעשך לגוי גדול, וכאן אי  - לך לך

 אתה זוכה לבנים. ועוד שאודיע טבעך בעולם:

 
 ת פרק יגבראשי

)ז( ַוְיִהי ִריב ֵבין ֹרֵעי ִמְקֵנה ַאְבָרם ּוֵבין ֹרֵעי ִמְקֵנה לֹוט ְוַהְכַנֲעִני 
)ח( ַויֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל לֹוט ַאל ָנא ְתִהי  ְוַהְפִרִזי ָאז ֹיֵשב ָבָאֶרץ:

 ְחנּו:ְמִריָבה ֵביִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין ֹרַעי ּוֵבין ֹרֶעיָך ִכי ֲאָנִשים ַאִחים ֲאנָ 
)ט( ֲהלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְלָפֶניָך ִהָפֶרד ָנא ֵמָעָלי ִאם ַהְשמֹאל ְוֵאיִמָנה 

)י( ַוִיָשא לֹוט ֶאת ֵעיָניו ַוַיְרא ֶאת ָכל  ְוִאם ַהָיִמין ְוַאְשְמִאיָלה:
ִכַכר ַהַיְרֵדן ִכי ֻכָלּה ַמְשֶקה ִלְפֵני ַשֵחת ְיקָֹוק ֶאת ְסֹדם ְוֶאת 

)יא( ַוִיְבַחר לֹו לֹוט  ה ְכַגן ְיקָֹוק ְכֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹבֲאָכה ֹצַער:ֲעֹמָר 
 ֵאת ָכל ִכַכר ַהַיְרֵדן ַוִיַסע לֹוט ִמֶקֶדם ַוִיָפְרדּו ִאיש ֵמַעל ָאִחיו:
)יב( ַאְבָרם ָיַשב ְבֶאֶרץ ְכָנַען ְולֹוט ָיַשב ְבָעֵרי ַהִכָכר ַוֶיֱאַהל ַעד 

 :ְסֹדם

 רש"י 
לפי שהיו רועים של לוט רשעים ומרעים  - ויהי ריב)ז( 

בהמתם בשדות אחרים, ורועי אברם מוכיחים אותם על 
הגזל, והם אומרים נתנה הארץ לאברם, ולו אין יורש, ולוט 
יורשו, ואין זה גזל, והכתוב אומר והכנעני והפרזי אז יושב 

קרובים.  - אנשים אחים( )ח בארץ ולא זכה בה אברם עדיין:
 אם השמאל ואימנה)ט(  ומדרש אגדה דומין בקלסתר פנים:

בכל אשר תשב, לא אתרחק ממך ואעמוד לך למגן ולעזר.  -
וסוף דבר הוצרך לו שנאמר )יד יד( וישמע אברם כי נשבה 

אימין את עצמי, כמו ואשמאילה  - ואימנה אחיו וגו':
נקד ואימינה, כך אשמאיל את עצמי. ואם תאמר היה לו לי

 מצינו במקום אחר )ש"ב יד יט( אם יש להימין ואין נקוד 
 לאילנות: - כגן ה' היה אותו מישור: - לפני שחת ה' את סדום ואת עמורה ארץ נחלי מים: - כי כלה משקה)י(  להימין:

חר לו לוט בשכונתם עד צער. ומדרש אגדה דורשה לגנאי, על שהיו שטופי זמה ב - באכה צער לזרעים: - כארץ מצרים
נסע מאצל אברם והלך לו למערבו של אברם, נמצא נוסע ממזרח  - מקדם מישור, כתרגומו: - ככר)יא(  במסכת הוריות )י ב(:

נטה אהלים לרועיו  - ויאהל)יב(  למערב. ומדרש אגדה הסיע עצמו מקדמונו של עולם אמר אי אפשי לא באברם ולא באלהיו:
 ולמקנהו עד סדום:

 


