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 ז'התשע סיון                                      בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

          גאולה ויבום 
  (ד"ר יעל ציגלר)על פי שיעור של  חג השבועותל

 
 רות רבה ב יד: .1

אמר רבי זעירא מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה 
ולא איסור ולא היתר, ולמה נכתבה ללמדך כמה שכר טוב 

  לגומלי חסדים.
 :יב-רות ד א .2
ב ָשם  א רּוֹבַעז ָעָלה ַהַשַער ַויֵּשֶׁ ר ִדבֶׁ ר ֲאשֶׁ ל ֹעבֵּ ה ַהֹגאֵּ -ְוִהנֵּ

ר סּוָרה ְשָבה ֹפה ְפֹלִני ַאְלֹמִני ַוָיַסר -ֹבַעז ַויֹאמֶׁ
ב ר ְשבּו ב.  ַויֵּשֵּ י ָהִעיר ַויֹאמֶׁ ֹפה -ַוִיַקח ֲעָשָרה ֲאָנִשים ִמִזְקנֵּ

בּו ר ְלָאִחינּו  ג.  ַויֵּשֵּ ה ֲאשֶׁ ְלַקת ַהָשדֶׁ ל חֶׁ ר ַלֹגאֵּ ַויֹאמֶׁ
ְך לֶׁ ֱאִלימֶׁ ה מֹוָאב  לֶׁ ַוֲאִני  ד.  ָמְכָרה ָנֳעִמי ַהָשָבה ִמְשדֵּ

י ַעִמי  ד ִזְקנֵּ גֶׁ ד ַהֹיְשִבים ְונֶׁ גֶׁ ה נֶׁ אֹמר ְקנֵּ ה ָאְזְנָך לֵּ ְגלֶׁ ָאַמְרִתי אֶׁ
ְדָעה( ִכי -ִתְגַאל ְגָאל ְוִאם-ִאם לֹא ִיְגַאל ַהִגיָדה ִלי ואדע )ְואֵּ

ין זּוָלְתָך ִלְגאֹול ְוָא  ר ָאֹנִכי אֵּ יָך ַויֹאמֶׁ ֹנִכי ַאֲחרֶׁ
ְגָאל ר ֹבַעז ְביֹום ה.  אֶׁ ת -ַויֹאמֶׁ אֵּ ה ִמַיד ָנֳעִמי ּומֵּ ְקנֹוְתָך ַהָשדֶׁ

ת שֶׁ ם-רּות ַהמֹוֲאִבָיה אֵּ ת קניתי )ָקִניָת( ְלָהִקים שֵּ -ַהמֵּ
ת ַעל ל לֹא אּוַכל לגאול ו.  ַנֲחָלתֹו-ַהמֵּ ר ַהֹגאֵּ ( -)ִלְגָאל -ַויֹאמֶׁ

ת-ןִלי פֶׁ  ת-ַנֲחָלִתי ְגַאל-ַאְשִחית אֶׁ ְגֻאָלִתי ִכי -ְלָך ַאָתה אֶׁ
ל ַעל ז.  אּוַכל ִלְגֹאל-לֹא -ַהְגֻאָלה ְוַעל-ְוזֹאת ְלָפִנים ְבִיְשָראֵּ

הּו ְוזֹאת -ַהְתמּוָרה ְלַקיֵּם ָכל עֵּ ָדָבר ָשַלף ִאיש ַנֲעלֹו ְוָנַתן ְלרֵּ
ל ֹ  ח.  ַהְתעּוָדה ְבִיְשָראֵּ הַוי ל ְלֹבַעז ְקנֵּ ר ַהֹגאֵּ ָלְך ַוִיְשֹלף -אמֶׁ

ִנים ְוָכל ט.  ַנֲעלֹו ר ֹבַעז ַלְזקֵּ ם ַהיֹום ִכי -ַויֹאמֶׁ ִדים ַאתֶׁ ָהָעם עֵּ
ת ת ָכל-ָכל-ָקִניִתי אֶׁ ְך ְואֵּ לֶׁ ֱאִלימֶׁ ר לֶׁ ר ְלִכְליֹון -ֲאשֶׁ ֲאשֶׁ

ת י.  ּוַמְחלֹון ִמַיד ָנֳעִמי שֶׁ -ְוַגם אֶׁ ת ַמְחלֹון רּות ַהֹמֲאִבָיה אֵּ
ם ת ַעל-ָקִניִתי ִלי ְלִאָשה ְלָהִקים שֵּ ת -ַנֲחָלתֹו ְולֹא-ַהמֵּ ִיָכרֵּ

ם ָחיו ּוִמַשַער ְמקֹומֹו-שֵּ ִעם אֶׁ ת מֵּ ם   ַהמֵּ ִדים ַאתֶׁ עֵּ
ר-ַויֹאְמרּו ָכל יא.  ַהיֹום ִדים -ָהָעם ֲאשֶׁ ִנים עֵּ ַבַשַער ְוַהְזקֵּ
ן  ת ה'ִיתֵּ ל-אֶׁ ר ָבנּו -ָהִאָשה ַהָבָאה אֶׁ ָאה ֲאשֶׁ ל ּוְכלֵּ ָך ְכָרחֵּ יתֶׁ בֵּ

ת ם אֶׁ יהֶׁ ה-ְשתֵּ ל ַוֲעשֵּ ית ִיְשָראֵּ ְפָרָתה ּוְקָרא-בֵּ ם -ַחִיל ְבאֶׁ שֵּ
ם ית ָלחֶׁ ר יב.  ְבבֵּ ץ ֲאשֶׁ רֶׁ ית פֶׁ יְתָך ְכבֵּ ָיְלָדה ָתָמר -ִויִהי בֵּ
ן -ִליהּוָדה ִמן ר ִיתֵּ ַרע ֲאשֶׁ  .ַהַנֲעָרה ַהזֹאת- ִמןְלָך ה'ַהזֶׁ

 רות ג יא: .3
 "כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל את" 

 
 

  י:-כ"ה ה דברים .4
ין-ִכי ה ן אֵּ ם ּובֵּ הֶׁ ת ַאַחד מֵּ -לֹא--לֹו-יְֵּשבּו ַאִחים ַיְחָדו, ּומֵּ

ת שֶׁ ת ַהחּוָצה, ְלִאיש ָזר:-ִתְהיֶׁה אֵּ יָה,   ַהמֵּ ְיָבָמּה ָיבֹא ָעלֶׁ
ד ו.  ְוִיְבָמּהּוְלָקָחּה לֹו ְלִאָשה  לֵּ ר תֵּ --ְוָהָיה, ַהְבכֹור ֲאשֶׁ

ת; ְולֹא-ָיקּום, ַעל ם ָאִחיו ַהמֵּ ה ְשמֹו, -שֵּ ִיָמחֶׁ
ל ת-ְוִאם ז.  ִמִיְשָראֵּ ְיִבְמתֹו; -לֹא ַיְחֹפץ ָהִאיש, ָלַקַחת אֶׁ

ל ן ְיָבִמי -ְוָעְלָתה ְיִבְמתֹו ַהַשְעָרה אֶׁ אֵּ ִנים, ְוָאְמָרה מֵּ ַהְזקֵּ
ל ם ְבִיְשָראֵּ -ְוָקְראּו ח.  לֹא ָאָבה, ַיְבִמי--ְלָהִקים ְלָאִחיו שֵּ

י ָליו; ְוָעַמד ְוָאַמר, לֹא ָחַפְצִתי -לֹו ִזְקנֵּ ִעירֹו, ְוִדְברּו אֵּ
ִנים, ְוָחְלָצה  ט.  ְלַקְחָתּה י ַהְזקֵּ ינֵּ ָליו, ְלעֵּ ְוִנְגָשה ְיִבְמתֹו אֵּ

ַעל ַרְגלֹו, ְוָיְרָקה בְ  ה ַנֲעלֹו מֵּ ָפָניו; ְוָעְנָתה, ְוָאְמָרה, ָכָכה יֵָּעשֶׁ
ר לֹא ת-ָלִאיש, ֲאשֶׁ ה אֶׁ ית ָאִחיו-ִיְבנֶׁ ְוִנְקָרא ְשמֹו,  י.  בֵּ

ל ית, ֲחלּוץ ַהָנַעל   :ְבִיְשָראֵּ   .בֵּ
 הגמרא )כתובות ז ע"א(:  .5

 "בעז אלמון שנשא אלמנה הוה". 
 דברים כה ה:על אבן עזרא  .6

הם אמרו, כי אינם אחים ממש,  גם –כי ישבו אחים יחדיו 
כי  כי אם קרובים, והביאו ראיה מבעז. ולא אמרו כלום,

והנה נואלו ונסכלו, כי  אין שם זכר יבום כי אם גאולה...
הנה מפורש בבני יהודה "ויבם אותה"... בעבור היותן 
לשני אחים... והכתוב אמר על אונן שלא נתן זרע לאחיו 

ו נסמוך על הקבלה שהם "וירע בעיני ה'". על כן אנחנ
 אחים ממש..

 :(33, סעיף  Aלוח ) דיני אשור התיכונה .7
אשה כי תשב בבית אביה, ומת בעלה ובנים יש לה, 
בביתם תשב כאשר תבחר. אם בנים אין לה, חמיה ישיא 
אותה לבן כבחירתו ]...[,ואביה לחמיה יתננה לקחתה לו 

יא, לאשה. אם בעלה וגם חמיה מתו, ובן אין לה אלמנה ה
  אל אשר טוב בעיניה תלך

 בראשית לח ח:על  רמב"ן .8
אבל הענין סוד גדול מסודות התורה בתולדת האדם, ונכר 
הוא לעיני רואים אשר נתן להם השם עינים לראות 
ואזנים לשמוע. והיו החכמים הקדמונים קודם התורה 
יודעים כי יש תועלת גדולה ביבום האח... כי כל שארו 
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אשר הוא יורש נחלה יגיע ממנו  הקרוב אליו ממשפחתו
תועלת. והיו נוהגים לישא אשת המת האח או האב או 
הקרוב מן המשפחה. ולא ידענו אם היה המנהג קדמון 
לפני יהודה. וכאשר באתה התורה ואסרה אשת קצת 

ה להתיר איסור אשת האח מפני "הקרובים, רצה הקב
היבום, ולא רצה שידחה מפניו איסור אשת אחי האב 

ן וזולתם, כי באח הורגל הדבר ותועלת קרובה ולא והב
 ... בהם.

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 בעז וטעם נעמי והשכנות,
  והמשכיל יבין.

  רות ד ו:תרגום  .9
ואמר הגואל כי האי גונא לית אנא יכיל למפרוק לי על 
דאית לי אתתא לית לי רשו למסב אוחרניתא עלהא דלמא 
תהי למצו בביתי ואהא מחבל ית אחסנתי פרוק לך את 

במקרה -ארום דלית אתתא ארום לית אנא יכל למפרוק )
איני יכול לגאול כיוון שיש לי אישה, אין לי רשות לשאת 

עליה, פן תהיה למריבה בבית, ואשחית את אחרת 
 נחלתי. גאל לך אתה כי אין לך אישה כי לא אוכל לגאול(

 :מלבי"ם רות ד ו .10
דייק  –על זה השיב )הגואל(: "אחר שלא אוכל לגאל לי" 

מלת לי, רצונו לומר שלא אוכל שיהיה לעצמי... לא יקרא 
 . על שמי.


