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מגילת רות
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פרוס העצרת ה'תשע"ג

הערות אלו רשמתי תוך כדי עיוני בד' רבינו הגר"א זי"ע ולא נועדו לעלות על פתורא
דדהבא דצדיקי ,אך אמרתי לא אמנע טוב מאנשי אמנה ,שמא תוך כדי משמושם בהם
ימצאו דברי חפץ.
אשמח לכל הערה או הארה ,ויהי לי למשיב נפש.
שמחה פאכטמן
עיר הקדש והמקדש תובב"א

מגילת רות
פרק א
א .ויהי בימי שפוט השופטים ויהי רעב בארץ .במדרש 1בני הפכפכין המה כו' מה אעשה
להם לכלותם א"א אלא איסרם כו' .להבין איך הוא הענין בקצרה .ידוע שיש שני בחינות
חסד ודין והם נקראים הויה ושדי ,כי מצד החסד להטיב תמיד בלי הפסק ואף לשאינו
הגון ,ועד"ז הוי' היה הוה ויהיה ומהוה הכל ,כי שמותיו ית' ע"ש פעולותיו ופעולותיו
נמשך מעצמותו .וכשם שהוא ית' בלי תחלה ותכלה כן חפצו ורצונו להטיב לברואיו
ולפעול פעולותיו עד בלי די ,וזה שמו הי' הוה ויהיה ומהוה הכל בלי גבול ותכלית .ובחינת
דין הוא שלא להתפשט ולהשפיע כ"כ לברואיו אלא בשיעור ,וזהו שם שדי שאמר לעולמו
די 2ונתן גבול לעולמו שלא יתגדל שטחה יותר.
וכן צריך להיות באדם השני בחינות הללו חסד ודין .היינו לדרכי ה' להשתמש במדת
החסד לעלות מעלה מעלה עד בלי שיעור ולהיות אך עסוק בתורה ועבודה ,ובעניני הגוף
במאכלו וכל עניניו תנהג במדת הדין ולא למלאות תאותו .ועד"ז הענין במזוזה הוי'
מלגאו שדי מלבר .3ור"ל שבעניני הנשמה הפנימיות שיושבים בחדרי הנשמה צריך
להתנהג במדת החסד .ויום ולילה לא ישבותו לעסוק בתורת ה' כדי למלאות תשוקתה,
ולענין תאות הגוף החיצוני צריך לצמצם ולהתנהג במדת הדין כנ"ל.
וכי מצמצם תאוות גופו הוא מגביר עליו כח החסד לנשמתו להתקרבה ליוצרה ית' כי
בלתי זה אי אפשר להשיג תשוקת נפשו הפנימיות אם לא בהכנעת גופו החיצון 4וכן
להיפוך ח"ו כשנותן מקום למלאות תאוותיו הגופניות מגביר עליו כח הדין עד שלא תוכל
נשמתו לעלות למדריגתה.5
 1רות רבה פתיחתא ג' .ז"ל שם :ר' אחא אמר הפכפך דרך אלו ישראל ,שנאמר כי דור תהפוכות המה כו' ,באותה שעה אמר הקדוש
ברוך הוא בני סרבנין הן ,לכלותן אי אפשר להחזירן למצרים אי אפשר להחליפם באומה אחרת איני יכול ,אלא מה אעשה להם הריני
מייסרן ביסורים ומצרפן ברעבון בימי שפוט השופטים ,הה"ד ויהי בימי שפוט השופטים ויהי רעב בארץ.
 2עי' חגיגה יב ,א,
 3זוהר ואתחנן רסו ,.ז"ל :ת"ח והיה שמא קדישא מתתא לעילא ועל דא שרי אתרשים מלבר לקבלי שמא דא והי"ה מלגו שד"י מלבר
למהוי נטיר ב"נ מכל סטרין מלגאו ומלבר.
 4עי' תענית יא ,ב ,על היושב בתענית ,דר"ל אמר נקרא חסיד שנאמר גמל נפשו איש חסד .וברש"י שם ,נקרא חסיד  -המתענה,
דכתיב גומל נפשו איש חסד ,מפריש עצמו ממאכל ומשתה ,כמו ביום הגמל את יצחק שברי"ר בלע"ז ,מפי מורי .אי נמי גומל לשון
תגמול ,שמשלים נפשו לקונו .עיי"ש .והיינו דע"י שמפריש עצמו מתאוות ומתענה נקרא גומל חסד עי"ז שגומל חסד עם נשמתו .ועי'
פסחים סח ,ב ,רב ששת כל תלתין יומין כו'.
 5ועי' הגהת מהרי"ץ בריש ס' רוח חיים שכ' כעי"ז ,ז"ל :ועיין זוהר ואתחנן רס"ו א' מזוזה שדי מלבר הוי' מלגאו ,ע"ש רס"ג ורס"ה
ורס"ו .גם מבואר בזוהר ח"ג קפ"ז א' דהוי' שריא על רישא דב"נ ונותן כח וחיות למוחין שבראש וד' חושיו ראיה שמיעה ריח דיבור
וארבעה החושים יש להם ז' שערים ,ב' עינים ב' אזנים חוטם ופה כמ"ש בספר יצירה ,והשומר פתחי חושיו מבחוץ טהור עינים מראות
ברע כו' ואזניו משמוע רע דק להקשיב לחכמה ואינו כועס ומעלה עשן באפו בעניני עוה"ז ושומר פיו מתענוגי עוה"ז ועושה עצמו כאלם
ורק צדיק ידבר ,אזי מכין את עצמו להיות דירה נאה לשם הוי"ה דשרי' על רישיה ,וכשיתן גבול לכחות הגוף שלא יתפשטו לבר

וע"י החסד שעושה עם נשמתו זוכה ומזכה את הרבים שיאצל מאתו ית' חסדו ולהשפיע
על ברואיו ולהטיב להם בכל מלי דמיטב.6
ועד"ז והבאתם את המעשר כו' בחנוני נא אם לא אפתח לכם ארובות השמים כו' עד בלי
די )מלאכי ג ,י( ,כי ידוע שהגוף והנשמה נקראים שמים וארץ בדרשת חז"ל יקרא אל
השמים מעל ואל הארץ מתחת לדין עמים ,זה הגוף והנשמה .7ור"ל שה' מבטיח להם
כשינהגו בגופם במדה"ד ויתנו המעשר בבית ה' עי"ז יגברו כח החסד עד שישפיע להם
מטובו עד בלי די.8
ועד"ז י"ל ואיש איש את קדושיו לו יהיה )במדבר ה ,י( ,ר"ל כשיחזיק הקדושים לעצמו
ולא יתנם לכהן ובזה ממלא תאות גופו ומגביר עליו כח הדין אזי אין א' משפיע עליו
מטובו ואז לו יהיה ר"ל לא יהיה לו כי אם הקדושים כי יתרושש ושדותיו לא יעשו אלא
כמו הקדושים שמגיע לכהן אבל איש אשר יתן לכהן לו יהיה הרבה בלי שיעור כי יגבור
עליו כח החסד כנ"ל עד שישפיע לו ד' מחסדו עד בלי די.9
מתפשטים כחות הנשמה מלגאו ממאן דשרי' על רישי' עד בלי די .ושד"י הוא שאמר די כידוע .וזהו שאמרו שבת כ"ג א' הזהיר במזוזה
זוכה לדירה נאה כיון שזהיר ותיקן גרמי' בשם שדי מלבר הוא דירה נאה להוי"ה לגאו .ובזוהר תקו"ז ו' זכאה מאן דמתקן לי' דירה
נאה בליבי' וכלים נאים באיברים דילי' ואשה נאה דאיהו נשמתא והבן ,עכ"ל.

וידוע מארז"ל )ברכות סא ,ב( צדיקים יצ"ט שופטן רשעים יצה"ר שופטן בינונים זה וזה
שופטן .10ר"ל כנ"ל שהצדיקים ע"י מעשיהם הטובים שופטין אותן ומשפיעין להם עי"ז
רב טוב ,וכן רשעים ע"י מעשיהם הרעים גורמים להם רעה רבה עד שיכלו ויאבדו מן
העולם .11אבל בינונים שטוב ורע מעורב בהם אז מעשיהן שופטין אותן ביסורים עד
שנכנע לבבם הערל וישובו אל ד' .עד שלא ישאר בהם שום רע ואז יזכו לחסד ה' .וז"ש
ויהי בימי שפוט השופטים ר"ל ששפטו אותו היצה"ר והיצ"ט כו' אז אמר ה' בני הפכפכין
אתם ר"ל כמו ההפכפך שנוטה לצד זה ולצד זה כמו כן הם פונים לטוב ולרע כיון שהם
בינונים כנ"ל ,ואז אמר ה' לכלותם אי אפשר כיון שהם אינם רשעים גמורים אלא אביא
עליהם יסורין ועי"ז יפנה אלי ויהיה מדריגתם שלימה ואז אוכל להשפיע עליהם מידת
החסד כנ"ל .ולזה איסרם ביסורים של רעב ,כי עיקר מדת החסד הנמשך מאתו ית' הוא
מהחסד שעושה אדם למטה כנ"ל ,והצד הרע היה להם הוא מה שלא חמלו על עניים כי
כל מה שנותן ה' לזה יותר מזה הוא כדי שירחם על חבירו ויהנהו מנכסיו ,12וכיון שלא
עשו זאת גברה בזה עליהם מדה"ד ולא השפיע ג"כ מטובו עליהם ,מיד ויהי רעב בארץ:13
וילך איש מבית לחם יהודה .במד' 14אילו מצא סובין לא יצא מארץ ישראל:

ובאמת דמידת יראת שמים היא המקבילה לשם שד"י בהנהגת הקב"ה .יעוי' בזה בפחד יצחק פסח מאמר נ"ד אות ב' וג' .וע"ע בענין
זה בארוכה בבית יעקב )ראדזין( פר' וארא ,והרחיב שם היריעה ,דככל שהאדם מתדבק במידותיו ויש בו מידת הצמצום למען כבוד
שמים כך יש בו ג"כ הוי"ה מלגאו ,דכך הוא דבוק בו ית' .יעויי"ש .וע"ע בעקדת יצחק שער כ"ג עה"פ וידו אחזת בעקב עשו.
 6והוא ע"ד משאחז"ל בחולין פא ,ב ,כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרובין מע"ש לע"ש .ומקשין העולם
וכי היאך אפשר שכל העולם ניזון עבורו והוא אין לו כ"א קב חרובין ,אכן לפמ"ש רבינו מבואר דאדרבה ,דדוקא משום שהוא די לו בקב
חרובין ומביא מידת הדין על עצמו בזה גופא זוכה העולם לשפע.
ובביאור הענין י"ל עפימ"ש בתפארת שלמה פר' שמות ,ז"ל :דהנה יש צדיקים שמקבלים עליהם ברצון יסורים בעוה"ז עבור שהם
משתתפים בצער השכינה דהנה הדינין הם מפסיקין היחוד למעלה לכך הם ממשיכין הדינין של השכינה עליהם כדי שיהי' היחוד
למעלה כו' ,וכן ר"ח בן דוסא שנאמר עליו כל העולם ניזון בשביל חנינא בני והוא די לו בקב חרובין .ורמז כ"ל העול"ם הוא היחוד זו"נ,
יסו"ד נקרא כ"ל ,והעול"ם היא השכינה .ר"ל היחוד נעשה ע"י ר' חנינא בן דוסא במה שקבל עליו יסורים של הדינין המעכבים היחוד
כי הוא נדחק בענוי ולחץ ועי"כ נעשה היחוד למעלה ,עכ"ד .וכוונתו למ"ש ברע"מ פר' פנחס רטז ,ב ,דרחב"א חריב ק"ב מן י' דאיהו
יב"ק ולכך היה זה תיקונו .ויב"ק הוא הוא ההמתקה כנודע.
ועכ"פ נתבאר בדבריו דההמתקה נעשה דוקא ע"י שקיבל עליו מידת הדין ,וזה גופא גורם השפע .וע"ע בתורת חיים בחולין שם .וע"ע
לקמן הע' .9

ובביאור כל העניין י"ל ,דהנה כל מהלך הבריאה היא שנבראה בחסד ודין ,והדין עצמו אף הוא מחסדו ית' שאל"כ לא היה כלים לקבל
רוב טובה ,ועי' בזה ברמח"ל דעת תבונות סי' כ"ו ,ועכ"פ כיון דכך קיום העולם ממילא כל שפע הצריך לבוא לעולם עליו להיות בכלים
של צמצום ,וכיון שמצמצם עצמו ממילא נעשה כלי מוכן לקבל השפע ,ועי' בשפ"א פר' וארא תרנ"ב שביאר ד' הזוהר שהו' לעיל דשקי
מלבר הוי"ה מלגאו בדרך זה ,יעו"ש.
 10בביאור מאחז"ל זה אי' בשם רבינו ביאור נוסף ,עי' באמרי נועם ובס' ביאורי אגדות בברכות שם ובריש ס' מעלות התורה לר"א.
 11והיינו דמעשיהם מצד עצמן מחייבים שיהא להם טוב או רע ,ומפי עליון לא תצא הרעות והטוב ,וכמ"ש לעיל דעצם הנהגת העולם
הוטבעה באופן זה דככל שמגביר על עצמו הדין מלבר כך גובר עליו החסד מלגאו וכן להיפך.

 7עי' סנהדרין צא ,ב ,יקרא אל השמים מעל זו נשמה ואל הארץ לדין עמו זה הגוף.
 8כאן מוסיף רבינו על דבריו הראשונים דכשמצמצם עצמו בגשמיות זוכה לשפע רב בנשמתו הנקראת שמים .ולקמן גבי ואיש את
קדשיו כו' הוסיף רבינו על דבריו האחרונים ,דע"י הצמצום משפיע רוב טובה גם בגשמיות.
 9עי' ברכות סג ,א ,אמר חזקיה בריה דר"פ אמר רבי יוחנן למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת תרומות ומעשרות לומר לך כל שיש לו
תרומות ומעשרות ואינו נותנן לכהן סוף נצרך לכהן על ידי אשתו כו' אמר רב נחמן בר יצחק ואם נתנן סוף מתעשר שנאמר איש אשר
יתן לכהן לו יהיה לו יהיה ממון הרבה.
וכ' רבינו באמרי נועם שם ,ז"ל :ואם נתן סוף מתעשר שנא' לו יהיה ,פירוש דלו יהיה דרישא משמעו דקאי אקדשיו לו יהיה שיצטרך
להן אבל כאן כתיב אשר יתן לכהן לו יהיה משמע שיהיה לו ממקום אחר דכיון שנתן לכהן ישארו לכהן ולו יהיה ממון אחר ,עכ"ל.

 12עי' ב"ב י ,א ,תניא היה רבי מאיר אומר יש לו לבעל הדין להשיבך ולומר לך אם אלהיכם אוהב עניים הוא מפני מה אינו מפרנסן
אמור לו כדי שניצול אנו בהן מדינה של גיהנם כו' ,עיי"ש .ועמ"ש רבינו באד"א פר' האזינו )לב ,ד( דהקב"ה ברא עניים ועשירים כדי
שיהו גומלין זה לזה ,שנאמר בצדקה תכונני ,עיי"ש .והיינו ד'תכונני' הוא מלשון 'ותכון מלכותו' ,שעומד כצורתו הנכונה ,וכוונת רבינו
דע"י הצדקה נמצא עשירותו מכוננת ,והוא כמ"ש כאן ,דכל מה שניתנה לו עשירות הוא כדי שיהנה עניים מנכסיו .וע"ע מ"ש רבינו
ביונה ב ,ט.
 13ומדוקדק בזה לשון ויהי ,שענינו צמצום בסדר הבריאה ,כמ"ש במגילה י ,ב ,אין ויהי אלא לשון צער .ובזוה"ק בראשית טז ,ב ,ועמ"ש
בברי ת כהנת עולם מאמר עץ פרי הדר פ"ב ושם במאמר אילו של יצחק פל"ג ,עייש"ה.
 14ב"ב צא ,ב,

16

ב .ויבאו שדי מואב ויהיו שם .ר"ל 15כי כל הליכתם מא"י הי' על שהיו צרי עין בעניים
והלכו למואבים שהיו ג"כ צרי עין כמ"ש )דברים כג ,ה( על דבר אשר לא קדמו אתכם
כו' ,וכיון שבאו שם אף שהיו גרים ולא היו להם טבע בני המדינה כ"כ נעשה טבעם כמו
המואבים:17

ג .וימת אלימלך איש נעמי ותשאר היא ושני בניה .במדרש 18נעשו כשירי מנחות .דקשה
ליה כי לשון נשאר לא שייך אלא על הנשארים במיעוט ואיך אמר כאן ותשאר נעמי ושני
בניה ,הלא לא נחסר אלא איש אחד והם נשארו שלשה .ר"ל נעשו כמו במנחות שהם
עשרון והכהן אינו נוטל מזה אלא מלוא קמצו עכ"ז הנשאר נקרא שירים ,אף שהם יותר
מכמו שלקח הכהן כיון שהעיקר נלקח השאר נקרא שירים .19וכן כאן וימת אלימלך איש
נעמי כיון שהעיקר מת אז ותשאר נעמי כו' נעשו הם שירים:
ד .ושם השנית רות) .ברכות ו' ב'( מאי רות אמר ר' יוחנן שזכתה ויצאה ממנה דוד
שריוהו להקב"ה בשירות ותשבחות כו' .ולפי זה העיקר חסר שאין כאן שום רמז במה
שריוהו ויותר טוב לקרותה שיר .אכן הטעם שנקראת כן הוא כי גם מתחלה קודם
שנתגיירה נתחייבה בשבע מצות בני נח ואח"כ בגירותה נתוסף לה עוד תרי"ג מצות,20
 15רבינו בא לפרש לשה"כ 'ויהיו שם' ,מה בא להשמיענו.
 16כמבו' במד"ר פר' א' ,ז"ל :כך אלימלך היה מגדולי המדינה ומפרנסי הדור ,וכשבאו שני רעבון אמר עכשיו כל ישראל מסבבין פתחי,
זה בקופתו וזה בקופתו ,עמד וברח לו מפניהם ,הה"ד וילך איש מבית לחם יהודה.
 17עי' מדרש לקח טוב רות פ"א סי' ד' :וישאו להם נשים מואביות .מי גרם להם לישא נשים מואביות ,אלא על שעשו מעשה עמון
ומואב ,שנאמר )דברים כג ,ה( על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים ,וגם אלו ברחו מארץ ישראל שלא להקביל פני האורחים.
 18רבה ב ,ח.

אך כדי שלא תקשי דלפי זה הו"ל לקרותה תור ע"ז אמרינן שזכתה ויצא ממנה דוד
שריוהו להקב"ה בשירות כו':21
ה .וימותו גם שניהם מחלון וכליון .במדרש 22לא מחלון וכליון שמם כו' אלא מחלון על
שנעשו חולין .וכליון שנתחיבו כלי' למקום .ולכאורה איך אמר שנעשו חולין שנתחייבו
כלי' הלא שם האחד מחלון כו' ואיך גם על השני דרשו שנעשו חולין וכן כליון שנתחייבו
שניהם .23אך דיוקם צ"ל כי אתין וגמין רבוין ור"ל גם שניהם מחליון וכליון על שניהם
שייך לדרוש מחלון כו':
ו .שמעה בשדה מואב כי פקד ה' את עמו לתת להם לחם .הענין כי כל הטוב הנמשך
לאו"ה הוא בשביל ישראל כי עיקר הבריאה והטוב הוא בשביל ישראל ,כמ"ש בראשית
כו' .24וכמ"ש והארץ היתה תוהו כו' זה מעשיהם של רשעים ,25ר"ל בשביל מעשיהם של
רשעים הי' ראוי להיות העולם תוהו מכל טוב .ויאמר אלקים יהי אור זה מעשיהם של
צדיקים ר"ל בשביל ישראל שהם צדיקים בשבילם נברא האור הטוב ובזכותם יהנו ג"כ
הרשעים העכו"ם .26ועיקר השפעת הטוב לישראל הוא בא"י כמ"ש עיני ה' אלקיך בה
מראשית השנה כו' .27וז"ש ותשב משדה מואב ,כי עיקר הליכתה מא"י לחו"ל מפני ששם
אלה מכלל המצות ,עכ"ל .והדברים ארוכים ,יעוי' בקונטרסי שיעורים ב"מ סי' י"ב שהפליג בזה בחבילי ראיות ,ועכ"פ לפי"ז הלא לא
נוספו רק תר"ו מצוות כשנתגיירה ,אלא כל התרי"ג נוספו ,ואותן שהיו לה פרחו והלכו להן ,וצ"ע.
 21והיינו דבאמת הי' לו לקרותה תור ,יעוי' בזוה"ק בראשית פ,ב ,דרו"ת דא נפש קדישא ,ולמה אתקרי רו"ת על שם תו"ר ,עכ"ל .וע"ע
בזוהר ויקרא ד ,ב ,דתושבע"פ נקראת תור ,ודו"ק.
וכעין ד' רבינו כ' בסמיכת חכמים ברכות ז ,א ,יעו"ש.
 22ב"ב צא ,ב,
23

 19מבו' בכאן יסוד גדול ,דשיריים אינו דוקא החלק הקטן אלא החלק הטפל ,וידוע ד' הרשב"א בתורת הבית )הארוך בית שני שער ג'(
שכ' גבי ניקב הטחול דבמו' בחולין נה ,ב ,דאם נשתייר כדינר זהב כשר ,וכ' הרשב"א דמ"מ יש לנו לומר דכל שניקב עד מחציתו
כשרה ,דהא נשתייר קאמר ,ועוד דסתמא דמילתא דינר זהב הוא פחות מחצי עובי הטחול ,יעו"ש .ועי' ט"ז יו"ד סי' מ"ג סק"ז .והנה
בכמה דוכתי כתיב נותרים אף שנותרו הרוב ,כענין אהרן ובניו הנותרים )ויקרא י ,יב( ושמות הששה הנותרים )שמות כח ,י( ,וידוע
בשם בעל ברוך טעם שכ' לתרץ לפי"ד מדרש זה ,דמכאן מוכח דנותרים היינו הפחותים יותר ,ולא המועטים.
 20היינו עוד תר"ו מצוות אשר יחדיו הם תרי"ג .וטעם זה כ' הרמב"ן בס' האמונה והבטחון פרק י"א ,ורבינו בחיי בראשית יט ,ל .וכעי"ז
בשל"ה פר' יתרו תורה אור אות ל"א.
ופשוט דאע"פ דאשה פטורה ממצוות שהז"ג מ"מ חשיבא כל התרי"ג שקיבלה עלי' ,כיון דזהו כניסתה לדת יהודית ,ושניא מעבד כנעני
שאמרו בסנהדרין נח ,ב ,דיצא מכלל נכרי ולכלל ישראל לא בא .אכן זה יל"ע ,דהנה יסוד ז' מצוות דב"נ ואותן המצוות שנאמרו בישראל
גדרים אחרים להם ,ולא ממקום אחד באו ,עי' מ"ש הרמב"ם בפיה"מ לחולין פ"ז מ"ו ,וז"ל :ושים לבך לכלל הגדול הזה המובא במשנה
זו והוא אמרם מסיני נאסר ,והוא שאתה צריך לדעת שכל מה שאנו נזהרים ממנו או עושים אותו היום אין אנו עושים זאת אלא מפני
צווי ה' על ידי משה ,לא מפני שה' צוה בכך לנביאים שקדמוהו ,דוגמא לכך ,אין אנו אוכלים אבר מן החי לא מפני שה' אסר על בני נח
אבר מן החי ,אלא מפני שמשה אסר עלינו אבר מן החי במה שנצטווה בסיני שישאר אבר מן החי אסור .וכן אין אנו מלים בגלל
שאברהם מל את עצמו ואנשי ביתו ,אלא מפני שה' צונו על ידי משה להמול כמו שמל אברהם עליו השלום ,וכן גיד הנשה אין אנו
נמשכים בו אחרי אסור יעקב אבינו אלא צווי משה רבינו ,הלא תראה אמרם שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה בסיני ,וכל

ובפשטות הביאור בזה הוא דבפסוק ב' כתיב ושם שני בניו מחלון וכליון ,ולא כ' ושם האחד מחלון ושם השני כליון כדאי' בכל דוכתי'
]לדוג' עי' שמות יח ,ד ,ושם האחד אליעזר כו' ,ובבמדבר יא ,כו ,שם האחד אלדד כו' ,ובש"ב ד ,ב ,שם האחד בענה כו' .ועוד[ .או
שחוזר הפסוק על השמות ופורטן ,כמו בש"א יד ,מט ,שם הבכירה מרב ושם הקטנה מיכל ,וכן שם יז ,יג ,הבכור אליאב ומשנהו
אבינדב כו' .והיינו דדריש דשני השמות שייכים לשניהם ,ודו"ק.

 24כוונתו למ"ש רש"י בראשית )א ,א( בראשית ברא בשביל ישראל שנקראו ראשית .ול"מ דבר זה בחז"ל ,אלא דבמד"ר ויקרא לו ,ד,
אי' א"ר ברכיה שמים וארץ לא נבראו אלא בזכות ישראל ,דכתיב בראשית ברא אלהים ואין ראשית אלא ישראל שנאמר קדש ישראל
לה' ראשית תבואתה ,עכ"ד.
 25רבה בראשית ג ,ח.
 26וע"ע יבמות סג ,א ,כל משפחות האדמה אפילו משפחות הדרות באדמה אין מתברכות אלא בשביל ישראל ,כל גויי הארץ אפילו
ספינות הבאות מגליא לאספמיא אינן מתברכות אלא בשביל ישראל.
 27עי' תענית י ,א ,ארץ ישראל משקה אותה הקדוש ברוך הוא בעצמו וכל העולם כולו על ידי שליח שנאמר כו' ,ארץ ישראל שותה מי
גשמים וכל העולם כולו מתמצית שנאמר כו' ,ארץ ישראל שותה תחילה וכל העולם כולו לבסוף כו' .משל לאדם שמגבל את הגבינה
נוטל את האוכל ומניח את הפסולת.

הוא טוב יותר אך הבינה כשהיתה שם שלא כן הוא אלא עיקר השפעתם הוא מא"י ולזה
מה לה לילך אל ארץ נכרי' להמציא לה פרנסתה אשר הארץ ההיא תמציא ג"כ פרנסתה
ממקום אחר .וז"ש ותשב משדי מואב כי שמעה ר"ל הבינה 28בהיותם שם כי פקד ה' את
עמו והוא יהי' תועלת לתת להם לחם ר"ל למואבים כי הם ממציאים השפעתם רק
מא"י:29
ז .ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה .כי מתחלה היתה סבורה שהולכים ללוותה אך
כיון שהגיעו לפרשת דרכים והלכו אחריה אז הבינה שרוצים לילך עמה לארץ יהודה:30
ח .יעש ה' עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים כו' .כי סברה שרוצים שתגמול עמם
חסד על שהטיבו עמה בהיותם כלותי' לזה אמרה להם שובנה בנותי ,כי לא יהיה לכם
תועלת בלכתכם אחרי כי לא אוכל להועיל לכם להתחסד עמכם ,אלא יעשה ה' בעצמו
עמכם כאשר עשיתם עם המתים שא"א שתצפו לתשלום גמול כן הוא עמדי כי אני עני
ועני חשוב כמת .31ומה הוא החסד שיעשה ה' עמכם היינו יתן ה' לכם מנוחה:
י .כי אתך נשוב לעמך .כי ארז"ל 32אין מקבלין גרים בימי שלמה .מפני שהתגיירותו
אינם מחמת היכר אמונת ישראל אלא מחמת טובת ישראל בימים ההם לכן מתגייר,
כמו כן אמרו לה שמה שאנו הולכים אחריך מפני שאנו רואים שלא יקבלו אתנו שיאמרו
שמחמת הטוב כנ"ל אנחנו רוצים להתגייר אבל אם נלך אחריך אפשר שעי"ז יקבלו אתנו
ונשוב לעמך להתגייר:33

ועיי"ש ברשב"א בעין יעקב מה שהאריך בזה וברמב"ן ויקרא יח ,כה ,ודברים ד ,יט .ובבית אלהים שער היסודות פרק סא ,והדברים
ארוכים.
ועי' בזוה"ק שמות קנז ,א ,ארעא קדישא אמצעיתא דעלמא ,ובאמצעיתא דארעא קדישא איהו ירושלם ,אמצעיתא דירושלם איהו בית
קדש הקדשים וכל טיבו וכל מזונא דכל ישובא תמן נחית מלעילא ,ולית לך אתר בכל ישובא דלא אתזן מתמן ,עכ"ד.
 28כדאי' בש"ס בכ"ד ]עי' עירובין קב ,ב ,ופסחים מא ,א[ לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי.

יג .כי מר לי מאד מכם .ר"ל יש לי צער גדול על שאני רואה בצער שלכם ,כי יצא בי יד
ה' ר"ל אף שיצא בי יד ה' עכ"ז אני בצער שלכם יותר:34
טו .הנה שבה יבמתך .ר"ל אני רואה שאין כונתך שלימה להתדבק בי כי אני רואה
יבמתך ג"כ בקשה ומ"מ הלכה לה וא"כ סוף כל סוף גם אתה תלך ממני וא"כ לך כעת
אחרי יבמתך מה לך להתרחק ממנה:
טז .אל תפגעי בי לעזבך לשוב מאחריך .ד"מ שנים שהולכים בדרך וא' אינו רוצה שילך
חבירו עמו יכול לאמר לו השני גם אם לא תרצה שאלך עמך ממש אוכל לילך הרחק ממך
בדרך זו ,כן כאן אמרה אל תפגעי בי כו' אף שאינך רוצה לילך עמי ביחד מ"מ הרשות
בידי שאלך בזה הדרך הרחק כי אל אשר תלכי אלך כי גם שאלך הרחק ממך מ"מ אבוא
ג"כ למקומך לאחר זמן.
עוד י"ל ע"ד המדרש 35אל תפגעי בי אל תחטיאני ,ור"ל שאתה רוצה להרחיקני מעליך
36
כאשר יש לכם עונשים רבים ד' מיתות כו' ,אבל בזה אתה מחטיאני יותר וכמשארז"ל
אף שד' מיתות בטלו מ"מ דין ד' מיתות לא בטלו ,וכמו כן בגהינם אף שבזה העולם בטלו
ד' מיתות אבל בגיהנם יש המיתות והיסורים כהנה וכהנה לעוברי רצונו ,37וז"ש אל
תפגעי בי עוד לשוב מאחריך מחמת שיש לכם עונשין ,לכן לא אקבל אלא אני רוצה באשר
תלכי אלך ,כי כה יעשה לי ה' וכה יוסיף העונשין בגיהנם כי שם היסורים גדולים יותר.
ור"ל בעת שהמות יפריד בינינו אז יעשה לי ה' כהנה וכהנה על העבירות שעשיתי בזה
העולם ע"כ אני רוצה להתגייר ולא לילך עוד ממך ומזה אנצל מיסורים בעלמא דאתי:
יח .ותרא כי מתאמצת היא ללכת ותחדל כו' .הענין היצה"ר דומה לזבוב ויושב בין ב'
מפתחי הלב ,ור"ל כי היצ"ט אינו יועץ אלא למצוה אבל היצה"ר משיאו לעבירות ואם
השכינה יבוא עליהן ג"כ רוב טובה ,ומה שנעמי הייתה מסובלת ביסורים אי"ז ראיה על כללות העם ,דלפעמים אף שרוב העם משופעין
בטובה עדיין ישנם כמה יחידים הסובלים ,וצ"ע.

 29כעין ד' רבינו אי' במדרש זוטא כאן סי' ו ,ז"ל :כי פקד ה' עמו לתת להם לחם .שאין לוקה אלא ארץ בלבד כו' ,ובשעה שהוא מרבה
לישראל הוא מתרצה לכל העולם כולו.

 34היינו דרבינו מפרש לשון 'כי' דהכוונה 'אף' .ויל"ע דהרי אחז"ל )גיטין צ ,א( דכי משמש בד' לשונות ,אי דלמא אלא דהא .וצ"ע דכאן
רבינו מפרש ד'כי' הוא מלשון 'אף' .אך באמת מצינו כזאת בבראשית מח ,יד ,שיכל את ידו כי מנשה הבכור ,ועי' באבן עזרא ובחזקוני
שפי' דהכוונה אף כי מנשה הבכור ,וכ' האב"ע דכמוהו רבים .וע"ע באב"ע שמות לד ,ט .וצ"ע.

 30כוונת רבינו לבאר כפל הלשון ,מהו 'בדרך ומהו 'לשוב' .ובמד"ר ובלקח טוב דרשו בזה כמה דרשות ,ורבינו בא לבאר פשטיה
דקרא.

 35רבה ב ,כב.

 31נדרים סד ,ב .וחידש בזה רבינו דכפי דחסד של אמת עם המתים היינו בלא צפיה לתשלום גמול )כמ"ש בב"ר צו ,ה ,ע"ש( כן הוא
ג"כ עם העני דא"א לצפות לתשלום גמול ממנו .וכ"כ במהרש"א שבת קד ,א .ובמנות הלוי אסתר ט ,כג .עיי"ש.
 32יבמות כד ,ב.
 33יל"ע מדוע סברו שאם ילכו עימה יקבלום .ויתכן כוונתו דכשיראו שבאו יחד עימה אע"פ שהיא הייתה מסובלת ביסורין א"כ ע"כ שלא
באו משום טובת ישראל .אך עדצ"ע דהלא סוכ"ס כיון שהיו ישראל משופעין בטובה א"כ יתכן שחשבו שאחר שיכנסו תחת כנפי

 36סנהדרין לז ,ב.
 37יל"ע דהא עכו"ם אינו נחשב עובר רצונו בכדי לירש גיהנם אלא בדברים מסויימים ,כגון פושעי או"ה בגופן המבו' בר"ה יז ,א ,דהיינו
בעריות .ומשא"כ לישראל יש עונשין על דברים רבים יותר ,וא"כ מה טענה היא זו דגם לעכו"ם יש עונשין ,וצ"ע.
עוד יל"ע מ"ש רבינו דאף דד' מיתות בטלו דין ד' מיתות לא בטלו כו' ,וצ"ב דאף אי נימא דיש גיהנום לעכו"ם מ"מ ד' מיתות ודאי ליכא,
ומהיכ"ת שיהא להם דין ד' מיתות.

יראה שאינו יכול לו מפתהו לעשות מצוה מעוטף כמה עבירות ]ועל דרך זה יצרו של אדם
מתגבר עליו בכל יום ומתחדש כו' מתגבר שיעשה עבירות ומתחדש היינו אם רואה שלא
יפתה אותו לעבירה מחדש עליו לפתותו במצוה ובזה מעטיף העבירה כדרך היצר[38
והרוצה לבחון עת בא לידו המצוה אם הוא מיצה"ר או לא יבחין בעוד עשיית המצוה
אם אבריו נעים ונדים בעת ההיא ובזריזות לעשות המצוה מסתמא היא מעצת יצה"ר,
כי איך יוכל להיות שאיברי הגוף הכבדים אשר מעפר יסודם וטבעם לילך אחר תאותם
הגופני היורד למטה מטה כטבע העפר יתלבשו רצון לעשות ,אין זה כי עם עצת יצה"ר
בכדי שילכד אח"כ ברשתו .ואם בתשיקות נפשו הפנימיות להתקרב אל עושהו במעשי
המצות ]ו[איברי הגוף כבדים ועצלים אז נראה שמדרך הטבע הוא ,39ולכן נלבש היצה"ר
באיברי הגוף ורוצה לעכבם מעשות המצוה .וע"ז ג"כ בריש לקיש מתחלה כשנתכוון
לעבירה רצו איברי הגוף עד שאמרו במס' ב"מ 40ושוור לירדנא בכחו וכיון שקיבל עליו
עול תורה בעי למיהדר ולא יכול ,שכיון שמצד היצ"ט קבל עליו עול תורה לכן התחיל
היצר לעכב ונעשו איברי הגוף כבדים .ואף כאן אינה יכולה לילך אחרי' אף שהיא היתה
בחורה ממנה בלתי אמיץ בגוף )משלי י"ג ,יד( ויגיעה רבה אז ותחדל כו' למנוע אותה
מהמצוות כי הכוונה מצד הטוב הוא:41
יט .הזאת נעמי כו' וה' ענה בי כו' .ר"ל אל תקראו לשמי עוד נעמי כי איני מצפה לטוב
עוד כל ימי חיי .וה' שהוא מדת הרחמים ענה בי ,כי אם ייסר ה' לאדם במה"ד יש תקוה
שיעבור זעם וירחמנו עוד ,אבל אם מענישו מצד רחמנות אזי העונש קשה מאד .עד"מ
כמו האב הרחמן המכה את בנו על שהרג את אחיו שהי' ג"כ בנו כמו זה ,היתכן לקרותו
אכזר על הכאתו כי מה שמכהו אינו מצד אכזריות אלא מצד רחמנות שלבו כואב על בנו
הנאהב שנהרג ואין ליתן שום התנצלות עבור הבן החי אלא אדרבה שיכהו מכות
אכזריות .וכן אמרה ג"כ כי מה שעשה ה' הי' מחמת שלא חמלה על עניים ,ובהם כתיב
והי' כי יצעק ושמעתי כי חנון אני ,ר"ל שמזהירנו לחמול על עניים כי אם לא ניתן להם
 38ועמ"ש באבן שלמה פ"ד אות ד' ,ז"ל :אין דרך היצה"ר מתחילה להפציר לעבירה אלא מתחיל להראות לאדם אהבה וכשרואה שאינו
מתגבר עליו אלא הולך ומתדבק עמו אז מתחיל למשכו ברשתו ומסיתו לעשות מצות שיש בהן הנאת הגוף כגון אכילה ושמחה של
מצוה וכאשר הוא רגיל בתענוגי מצוה אז מתחיל להמשיכו אחר תאוות עולם הזה כו'.
וכעי"ז כ' רבינו באסתר )ע"ד הרמז א ,ו( ז"ל :ורוצה לומר שיצר הרע מסיתו שכל העולם הזה הוא לתכלית התשובה שמגעת עד כמא
הכבוד ואומר לו שכל עניני העולם הזה הם עניני דשמיא שמדמה מילתא למילתא ולומד מאכילה ושתיה של מצוה שמזה אחיזת היצר
הרע כו' ,עכ"ל .וע"ע מ"ש רבינו במשלי ז ,יד .ועי' ברוח חיים פ"ה מ"ה ובנפה"ח פרקים פרק ד' בהגה"ה.
 39אכן בס' הישר לר"ת )השער התשיעי( כ' וז"ל :ואם יראה כי ברצותו לעשות עבירה לא יזדמן לו דברים מעכבים ומטרידים ידע כי
הבורא מואס בו ואינו אוהב מעשיו שנאמר ובפרשכם כפיכם כו' ,וכן בעשותו צדקה או דבר מצוה ויתחרט עליה וכל שכן אם תהיה
בהמצוה ההיא יגיעה ויקוץ על עשותה זה לאות הגדול כי אין לב אלהיו עליו לא ימצא חן בעיניו ויגיעו לריק כו' ,עכ"ל .והיינו דמי אשר
חפץ בו הש"י יבואו לו מצוותיו בנקל ועבירותיו בקושי ,ודלא כמ"ש רבינו .ושמא אין הדברים סותרים ,ויל"ע.
 40פד ,א.
 41וע"ע בערבי נחל פר' שלח דרוש א' מה שהרחיב בזה.

חמלה ויצעקו אליו ית"ש ויחנן עליהם ויעניש אותנו חלילה שיהי' העונש גדול כי העונש
הבא מצד חנינה גדול מאד .42וז"ש אל תקראו לי עוד נעמי ר"ל אל תצפו עוד שיהי' נקרא
שמי נעמי היינו שיהי' טוב לי כי כיון שה' שהוא מדת החסד ענה בי.43
עוד יש לומר אל תקראו לי עוד נעמי כו' על דרך אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ,רצה
לומר כשיהיה לאדם תמיד אך טוב באמת הוא רדיפה אצלו כי ברבות הטוב יבעט ביוצרו
ויקטין בטחונו אליו כמו שכתוב וישמן ישורון ויבעט ,ואדרבה שטוב לו לאדם שיהי' לו
קצת יסורים בזה העולם כי הם יקרבו אותו לעבודתו.
ועל דרך זה צרות לבבי הרחיבו ,רצה לומר שמה שהי' לו צרות הי' לו להרחבת לב
בעבודתו ית"ש ]וממצוקותי הושיעני פי' ההבדל בין צר ומצוק )משלי א' כ"ז( כי צר הוא
מבחוץ ומצוק מבפנים כמ"ש במצור ובמצוק אשר יציק לך אויביך ככל שעריך .לא כתיב
אשר יצור לך כי מצור הוא מבחוץ לעיר ומצוק הוא בעיר כמ"ש אשר יציקו לך בכל
שעריך ,ור"ל צרות לבבי הרחיבו ר"ל מה שהיה לצרות מחוץ המסבבים אותי לעכב אותי
לעשות כרצוניהם הי' להרחבת הלב בעבודתו י"ש אבל ממצוקותי היינו דברים הנוגעים
עד פנימיות הלב הושיעני[.
וז"ש אל תקראו לי כו' ר"ל אתם מתמיהים הזאת נעמי שהיתה מקודם ]כי נעמי ע"ש
הטוב שהי' לה מקודם[ לז"א אל תקראו כו' ר"ל שהי' לי מקודם טובות הרבה ואדרבה
קראן לי מרה ר"ל שתחלה כשהיה לי הטוב הי' לי לגרעון באמונת ה' ,והאות ע"ז
כשהייתי מלאה כל טוב הלכתי מא"י ור"ל הי' לי למדריגה פחותה והלכתי ממקום
קדוש .וריקם ,כשנעשיתי ריקם מכל הטוב וסבבוני צרות זכיתי שהושיבני ה' למקום
הזה .ועיין עוד מ"ש על פסוק קטונתי מכל החסדים כו' )בראשית ל"ב(:44
 42ובזה יש לפרש ד' רבינו בישעיה ג ,יא .ובמשלי יד ,יט .שכ' דהרשע שרע לבריות הקב"ה מדקדק עימו בדין יותר מרשע שרע רק
לשמים ,יעו"ש .והיינו כמ"ש רבינו כאן דברע לבריות ענשו מצד החנינה והוא עונש גדול יותר.
ובעיקר הענין ,הנה מצינו כמ"פ שנתבאר העונש בשם הוי"ה ,כמו בבראשית ה ,ז ,גבי המבול ,ושם יט ,כד ,גבי הפיכת סדום ,ובדברים
יא ,יז ,וחרה אף הוי"ה בכם.
 43בבאר יוסף פר' וירא כ' וז"ל :ובילדותי שמעתי מהגר"י בלאזר זצ"ל מפטרבורג שבאר בזה מאמר חז"ל )ב"ר פר' ל"ג ופ' ע"ג( רשעים
מהפכים מדת הרחמים למדת הדין .היינו שהרשעים העושים רשעה ומציקים לבני אדם באכזריות והקב"ה מרחם על הנאנקים
והנדכאים והרחמנות הזו על המעונים נהפכת לאכזריות על הרשעים ונהפך מדת הרחמים למדת הדין כי כגודל הרחמנות על הנדכאים
כן מתגדל תוקף מדת הדין על אכזריות הרשעים ,ע"כ שמעתי מפיו ,עכ"ד .ושו"מ כן בכוכבי אור ח"ב סי' ס"ט ,יעו"ש.
 44ל"מ בזה דברים מפורשים בדבריו .ויתכן כוונתו עפימ"ש בסה"ק לפרש מהו אך טוב וחסד ירדפוני ,וכי מי בורח מהטובה ,וביארו
דלצדיקים השפעת רוב טובה היא רדיפה כיון שמתייראים שמא יגרום החטא .עי' מ"ש רבינו במשלי כה ,טו ,ז"ל :יש שני מיני תפילות,
אחת שמבקש שהקב"ה יעשה למען רחמיו וחסדיו כו' ,וזהו כמ"ש בזהר והאמין בה' ולא היה מתיירא אפילו שמא יגרם החטא והינו
משום שויחשבה לו צדקה כלומר כל מה שנותן לו השם הוא צדקה ואינו בשבילו כלל כו' ,והשני הוא שמבקש מהקב"ה שיעשה בשביל
מצותיו וחסדיו אשר עשה כמ"ש קטנתי מכל החסדים וגו' ולכן ויירא יעקב מאד שמא יגרום החטא ,עכ"ד.
ועפי" י"ל דזה כוונת רבינו כאן ,דהתפילה שהתפלל יעקב שתהא הצלתו בזכות עצמו הוא בבחי' רדיפה ,וכפי שביאר רבינו כאן.
שו"ר בפה קדוש לה"ר איצל'ה מוולאז'ין בליקוטים לרות שבסוה"ס שביאר עד"ז ,וז"ל :ונבוא לעניין יעקב ע"ה כשראה בעצמו שיירא
מפני שהתכונן עצמו לג' דברים ויירא יעקב מאוד וייצר לו על היראה ההיא שאין בטחונו חזק בהשי"ת ,וזהו אומרם ז"ל שחשש פן
יגרום החטא ,רצונו לומר קוצר בטחונו ונמצא צריך לתחבולות לדרך הטבע ,וזהו ויחץ כו' לשני מחנות כו' ויאמר יעקב כו' האומר אלי
שוב לארצך ולמולדתך ואטיבה עמך ,קטנתי מכל וכו' שנתמעט זויות ,על ידי מה ,הלא מכל החסדים ומכל האמת מחמת רב טובה

כג .ותלך ותבא ותלקט .ר"ל שהלכה תחלה כל השדה לא לקטה כי למה לה לילך עם
משאוי הליכה וחזרה ,ואח"כ כשחזרה אז התחילה ללקט מסוף השדה ולקטה והלכה
בזה הלקיטה עד לעיר .והמשל ע"ז במי שמלקט אבנים חכם וטיפש:45

ז .ותבא ותעמוד מאז הבוקר עד עתה .ר"ל כל היום לקטה ומזה נראה כי אשת חיל היא
וזה שבתה הביתה הוא זמן מועט:

פרק ב

ח .הלא שמעת בתי .ר"ל הלא שמעת שהם משדכים אותך לי לאשה א"כ אני מבקשך
שאל תלכי ללקוט בשדה אחר ,וגם לא תעבורי מזה ר"ל בשדותי אל תלך כי יש לי שדות
הרבה אלא בשדה זו:

ד .ויאמר לקוצרים ה' עמכם .כי איתא בזוהר 46כל בי תרי דאזלי שכינתא שריא ביניהון
וה"מ דעסקן בד"ת אבל אי לא עבדו כדקא יאות שכינתא סליק מביניהון כמד"א ולא
יראה בך ערות דבר ושב מאחריך .וכן כאן שראה נערה ביניהם ואמר להם היש ה' עמכם
ר"ל שמא באתה ליד מכשול על ידה ונסתלק השכינה מביניכם:47

וכה תדבקין עם נערותי .ר"ל אף כפי ששמעתי מהם שאתה כשירה עכ"ז לא נאה לך
שתדבקין עם נערי אלא בנערותי כי בשדה יש ג"כ נערותי שעושין המלאכה:

ויאמרו לו יברכך ה' .אשה כשרה וצנועה היא וה' יברך אותך בה כי אתה צריך לאשה
וראויה היא לך:
ה .ויאמר למי הנערה הזאת .ר"ל אם כדבריכם שהיא הוגנת לי א"כ למי היא ולמי
משפחתה ויאמרו נערה מואבי' היא ,התחיל לשבחה בעיניה שהיתה מואבי' השבה עם
נעמי ,ור"ל שעזבה את עמה ואת מולדתה ולא היתה שבה עם נעמי אלא כדי לדבוק
באלקי ישראל .ותאמר אלקטה כו' ר"ל תיכף כשבאה מן הדרך לא נחה מעיפותה כדרך
עצלנים אלא אשת חיל היא והלכה תיכף למצוא טרף לביתה:
שהשפיע ה' לו כו' ,ועתה נבוא למאמר נעמי שלכאורה תמוה הלא הם אמרו הזאת נעמי ,משמע מדבריהם שאין זאת נעמי כזאת,
ואיך אמרה היא אל תקראנה לי נעמי כו' ,רק מבואר שאמרה על העבר לא תקראו לי שלשעבר היה שמי נעמי בהיותי עשירה ,אין זה,
קראנה לי כי מאז היה שמי מרה ,ופירשה להם מופת על זה כי מלאה כשהייתי מלאה מכל טוב הלכתי מארץ ישראל ,וריקם ,העת
הלז כשאני ריקם מכל ,ועל כן השיבני ה' ,עכ"ד.
 45היינו דהטיפש הולך מתחילת השדה ומלקט ואח"כ צריך לשוב לכל אורך השדה יחד עם מה שליקט ,ומשא"כ החכם הולך עד סוף
השדה ומשם מתחיל ללקט כדרך חזרתו.
 46ל"מ לשון זו בזוהר .רק כעי"ז אי' בזוהר בראשית עו ,א ,רבי יוסי ורבי חייא הוו אזלי בארחא א"ל רבי יוסי לרבי חייא נפתח באורייתא
ונימא מלה ,פתח רבי יוסי ואמר כי יי' אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות
דבר ושב מאחריך ,כי יי' אלהיך מתהלך מהלך מבעי ליה אלא כו' הוא דאזיל קמיה דב"נ כד אזיל באורחא דכתיב צדק לפניו יהלך
וישם לדרך פעמיו ודא הוא דאזיל קמיה דבר נש בשעתא דאיהו זכי ולמה להצילך ולתת אויביך לפניך לאשתזבא בר נש בארחא ולא
ישלוט ביה אחרא ובגין כך לבעי ליה לבר נש לאסתמרא מחובוי ולדכאה לגרמי' כו' ,מאי ערות דבר דא מלתא דעריין דדא הוא מלה
דקודשא בריך הוא מאיס בה יתיר מכלא ,כיון דאמר ולא יראה בך ערות ,אמאי דבר ,אלא הני חייבי עלמא דגעלי ומסאבי גרמייהו
במלה דלהון דנפקי מפומייהו והא איהו ערות דבר ,וכל כך למה ,בגין דאיהו אזיל קמך ואי את עביד כדין מיד ושב מאחריך דלא יזיל
בהדך וייתוב מאחריך ,ואנן הא אזלינן קמיה בארחא נתעסק במלי דאורייתא דהא אורייתא אתעטרא על רישי' דבר נש ושכינתא לא
אעדיאת מניה ,עכ"ד.
ולכאו' זהו פי' ד' המשנה באבות ג ,ב ,רחב"ת אומר שנים שיושבין ואין ביניהן דברי תורה הרי זה מושב לצים שנאמר ובמושב לצים
לא ישב אבל שנים שיושבין ויש ביניהם דברי תורה שכינה ביניהם שנאמר אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו כו'.
 47צ"ב מדוע הוצרך רבינו לד' הזוהר הללו ולא פי' בפשיטות דהשכינה מסתלקת כשיש ערות דבר ,וכמבו' בספרי כי תצא ובסוטה ג,
ב ,ועוד.

י .מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנכי נכרי' .כי מדרך האדם שאם רואה איש
שמכירו קצת אזי מבקש ממנו שישב עמו ומרבה בדיבורים עד שיכירהו יפה מי הוא זה.
וכ"ז הוא אם מכירו ואיני מכירו אבל אם אינו מכירו כלל אפי' אם יביט עליו כמה פעמים
ג"כ לא יכירנו ,וכן אמרה מדוע מצאתי חן בעיניך במה שאתה מבקש אותי לישב פה הוא
כדי להכירני אבל על חנם היא כי אנכי נכרי' ולא ראתני מעולם .ויאמר הגד הגד לי כו'
ושמעתי צדקתך ,ולזה אני מבקש שתשב פה.
48
עוד י"ל ותפול על פני' כי כשנעשה לאדם שלא כרצונו אז נופל פניו מחמת זה לכן כאן
ראתה שדבר עמה דברים טובים כמו שרוצה לקחתה לאשה ואח"כ אמר וכה תדבקין
כו' ולא לקחה לאשה וצוה שרעותי' יהיו הנערות שהם כמו שפחות שעושין מלאכתו ולזה
ותפול על פניו מחמת זה אבל אעפ"כ ותשתחו לו ארצה על שדבר לה הדברים טובים
ותאמר לו מדוע מצאתי חן בעיניך להכרני לך לאשה ואנכי נכריה ר"ל גם ניכר מדבריך
האחרונים שאני נכרי' וא"כ לא אדע כונתך:
יא .ויען כו' הגד הגד כו' ותעזבי את עמך כו' אל עם כו' .ר"ל שאמר לה שדבר לה תחלה
לישא לאשה ע"ש ששמע מעשיה הטובים שבאתה להתגייר אך כשהוגד לי זאת הוגד לי
ג"כ שעזבה את עמה המואבים ומחמת זה ספק לי אם מותרת לי כי עדיין לא נתחדש לו
הלכה עמוני ולא עמונית כו' ולכן צ"ל הדבר תלוי עד שיתברר הדין הזה:
יב .ישלם ה' פעלך ותהי משכורתך כו' .החלוק בין פעולה לשכר הוא ,פעולה שה' ישלם
גמול עבור כל עבודה ועבודה פרטית ,אמנם שכר הוא כמו במלכותא דארעא ,אם ישרתנו
איש באיזו מלאכה פעמים רבות אז הנה לבד אשר יושיט לו המלך בעד כל מלאכה
ומלאכה אח"כ בגמר המלאכות כולם יגמלהו שנית עבור כל משך שירותו לפי נדבת לבו
ועושר כבוד מלכותו ,קל וחומר למלכותא דרקיע שישלם פי שנים לרעהו הישראלי אשר
עבדו כל ימי חיותו על האדמה .וזהו הדבר אשר בירך בועז את רות שישלם לה ה' פי
 48כמו במשה במדבר טז ,ד .וביהושע יהושע ז ,ו.

שנים כאשר ישלם לרעהו הישראלי העמוסים מני בטן ,היינו פעולות כל עבודת פרטים
)גמול בעוה"ז( ושכר חלף משך זמני העבודה כולה )גמול בעוה"ב כי שכר מצוה בהאי
עלמא ליכא( אף כי נשתהא איזה משך שנים בגיותה לא יופחת לה מן השכר וזה שאמר
לה ישלם ה' פעלך בעוה"ז ותהי משכורתך שלמה בעוה"ב בלי גרעון השנים:49
ותהי משכורתך שלימה כו' .הענין כי עבודתינו אליו ית"ש שלא ע"מ לקבל פרס כי איך
נעיז פנינו לבקש שכר על עבודתינו לו היתכן שבקש עבד עולם פרס מרבו הלא כל גופו
קנוי וכן הוא ית' הוציאנו ממצרים מבית עבדים ולקח אותנו להיות לו לעבדים .אבל מי
שלא נגאל ממצרים זה יכול לבקש שכר על עבודתו כי מעצמו בחר בה' .50וז"ש ישלם ה'
פעלך ומשכרתך שלמה כו' ובודאי תוכל אתה לבקש שכר מפני אשר באתה לחסות עתה
בצל כנפיו ולא היית בגאולת מצרים ולא שפחה עולמית אתה ותוכל לעבדו ע"מ לקבל
פרס.
עוד יש לומר ישלם ה' כו' הענין כי שכר מצוה בהאי עלמא ליכא .כי שכר מצוה מצוה
ר"ל השכר של המצוה הוא מה שזיכנו ה' לעשות .51לכ"א לה הוגד לי מהמעשים טובים
שעשית אך לשכר אל תצפה בהאי עלמא אלא ישלם כו' .ועתה תהי משכורתך שלמה
מאת ה' ר"ל ואתה תתרצה שכל שכרך בהאי עלמא יהיה אשר באת לחסות בצל כנפיו
ר"ל כל שכרך הוא מה שזכית לחסות בצל כנפיו כי שכר מצוה מצוה:

 49וצ"ב מ"ט באמת לא יופחת משכורתה מאותן השנים שהייתה בגיותה.
ועי' בבני יששכר מאמרי חודש סיון )מא' ח' אות ג'( שכ' דברים נפלאים בזה ,וז"ל :ובזה נבין דברי המדרש ז"ל ישלם י"י פעלך ותהי
משכרתך שלימה מעם כו' ,ר' חסא אומר אשר באת לחסות תחת כנפיו ,עכ"ל ]רות רבה ה ד[ ,והוא לפלא מה חידש ר' חסא דבר
הנאמר בפירוש בפסוק ,וכפי הנ"ל יתכן שפיר ,דהנה ר' חסא ג"כ הוקשה לו מהו הברכה שבירך בועז לרות שהשי"ת ישלם לה משכורת
שלם ,וכי סלקא דעתך שהש"י יחסר מהאדם המגיע לו כפי המשכורת ,הנה לזה פירש ר' חסא דהנה הגרים הגם שיש להם משכורת
בעוה"ב אבל הם מעונים בעוה"ז על שאיחרו לבוא תחת כנפי השכינה ,והנה זהו שאמר בועז לרות ותהי משכרתך שלימה בעוה"ז
ובעוה"ב ,והטעם אשר באת לחסות וכו' היינו שמיהרת לבוא לחסות וכו' ,וזה הוא דברי ר' חסא שבאלו התיבות אשר באת וכו' מובן
מה שאמר ותהי משכרתך שלימה והבן.
 50חידוש נפלא חידש לן בזה ,דגר שלא יצא ממצרים שפיר יכול לבקש מתן שכר על עבודתו .וכעי"ז אי' במהרש"א בסוטה יד ,א,
עמ"ש בגמ' דמשה וכי לאכול מפריה הוא צריך וא"ל הקב"ה כלום אתה מבקש לקבל מתן שכרן כו' ,וז"ל :ומיהו קשה דהיאך קאמר
שהיה מבקש לקיים המצות כדי לקבל שכר עליהן הא אמרינן אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב ע"מ לקבל פרס ,וי"ל דהיינו במצוה
שנתחייב בה כבר אבל הכא שעדיין לא בא לא"י ששם חיובה והקב"ה לא רצה שיהיה חייב בהו שפיר מצי לבקש משום קבול שכרן
ודו"ק ,עכ"ל .וע"ע בשו"ת עונג יו"ט סי' פ"ט.
ויש לצרף לזה ד' רש"י ב"ק ט ,ב ,גבי הידור מצוה דקאמר בגמ' דעד שליש משלו מכאן ואילך של הקב"ה ,וכ' רש"י מכאן ואילך  -מה
שיוסיף בהידור יותר על שליש יפרע לו הקדוש ברוך הוא בחייו .והיינו דמה שאינו חייב בו נמצא בסדר אחר של שכר ועונש .ועי' עוד
בבני יששכר סיון מא' ה' אות כ"ז.
 51ביאור הדברים יעוי' מ"ש רבינו באד"א דברים ו ,כד ,עה"פ ויצוינו ה' לעשות וגו' לטוב לנו כל הימים וז"ל :פי' זה חסד אל הגם
שמוכרחים אנו לעשות צווי הבורא ית"ש בלי גמול כלל אך השי"ת ברחמיו מחשבה לאדם העושה מצוות הבורא ב"ה לזכות ולצדקה
וז"ש תהיה לנו כו' ,עכ"ד .והיינו דזה גופא הוא שכר המצווה מה שזיכנו הש"י לעשות .וע"ע מה שהאריך בזה המלבי"ם בדרושיו בס'
ארצות השלום דרוש ט'.

יג .נחמתנו כו' ואנכי לא אהיה כאחת שפחותיך .ר"ל מדברי נחומין שלך אני מכרח שלא
אהיה כאחת שפחותיך אלא אהיה לך לאשה ואהיה גברת:
פרק ג
ז .ותחבט את אשר לקטה כו' .כי מה לה לישא את התבן למשא לה לכך חבטה בשדה,
ותרא חמותה את אשר לקטה ר"ל נתנה לב לראות כמה לקטה ולא כמו שהביאה עמה
כי בלקיטה הי' הרבה יותר ממה שהביאה כי הלקיטה הי' עם התבן:
יט .איפה לקטת היום ואנה עשית .ר"ל איפה לקטת כ"כ הרבה ביום א' .ואנה עשית
תקנת שחבטת היום .יהא מכירך ברוך ר"ל מי שיכירך וישא לך יהא ברוך מה' כי אשת
חיל את:
אשר עשיתי עמי היום בעז .וארז"ל אשר עשיתי עמי ,יותר ממה שבעה"ב עושה עם העני
העני עושה עם בעה"ב .והענין כמשארז"ל 52זכה הלא פרוס לרעב לחמך לא זכה ועניים
מרודים תביא בית ,ואעפ"כ נחשב לו לצדקה שנ' ונגשיך בצדקה .כי מה שנותנים לעכו"ם
נחשב ג"כ לצדקה אבל לא לחסד כי חסד גדול מצדקה] 53כמ"ש 54וחטאיך בצדקה פרוק,
חטא שהוא שוגג צוה לתקנו בצדקה .ועויתך במיתן ענין ,ענינו עון שהוא מזיד צוה לתקנו
בחסד כי חסד מועיל אף למזיד [55ולעשות חסד עם העני אינו תלוי אלא בעני ולא
בבעה"ב ,עד"מ שבעה"ב נותן לשני עני' שני פרוטות ואחד הי' רעב מאד ולקח בעד זה
לחם והחי' את נעשו בזה ,והשני לא היה כ"כ רעב ולקח בעד זה איזה דבר ,נמצא הבעה"ב
שכרו אינו שוה כי לזה שלא הי' רעב כ"כ אף שקיים מצות צדקה אינו דומה שכרו לזה
שנתן כשהי' רעב וקיים עולם מלא ]כמארז"ל 56כל המקיים נפש א' כו'[ בפרוטה שנתן
לו .נמצא שכל מה שהעני מרעיב עצמו יותר עושה חסד עם בעה"ב שיהי' מצותו גדולה
ולזה אם זכה בעה"ב שולח הקב"ה עני רעב ופרוס לרעב לחמך .וז"ש איפה לקטת כו'
ואנה עשית ,זה היום עשית חסד גדול עם הבעה"ב שלקטת אצלו כי תיכף כשבאו משדי
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 53עי' סוכה מט ,ב ,ת"ר בשלשה דברים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה ,צדקה בממונו גמילות חסדים בין בגופו בין בממונו
צדקה לעניים גמילות חסדים בין לעניים בין לעשירים צדקה לחיים גמילות חסדים בין לחיים בין למתים.
ועי' ירושלמי פאה פ"א ה"א רבי יוחנן בר מריא בשם רבי יוחנן אין אנו יודעין איזה מהן חביב או צדקה או גמילות חסדים כשהוא אומר
וחסד ה' מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים הדא אמרה שגמילות חסדים חביבה יותר מן הצדקה.
 54דניאל ד ,כד.
 55צ"ע ממ"ש במד"ר דברים ה ,ג ,ז"ל :ד"א הקרבנות אין מכפרין אלא לשוגג והצדקה והדינין מכפרים בין לשוגג בין למזיד ,ע"כ .ומבו'
להדיא דצדקה כוחה גדול לכפר אף על המזיד .וצ"ע.
 56ב"ב יא ,א.

מואב הלכה ללקוט ולא הי' לה לאכול והיתה רעבה וגם כל היום לקטה ולא אכלה כדי
להרעיב עצמה ולעשות החסד גדול עם בעה"ב וא"כ כשאנה ה' לידו מצוה כזו ברוך ה'
הוא שזכה לכך ,וז"ש יהי מכירך ברוך ,ולז"א אשר עשיתי עמו היום חסד גדול הזא בועז
ואמרה לה ברוך הוא לה' כלומר ידעתי שמפורסם הוא לברוך ה' טוב בתי כי תצאי עם
נערותיו ולא עם נעריו:
ע"כ נדפס מפי' הגר"א

