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Ruth: of Loyalty & Treason 
 

  א רות
 ַהֹשְפִטים ְשֹפט ִביֵמי )א( ַוְיִהי



(A )ָאֶרץ ַוֵיֶלְך ָרָעב ַוְיִהי ית ִאיׁש בָּ  ָלגּור ְיהּוָדה ֶלֶחם ִמבֵּ
י נָּיו ּוְשֵני ְוִאְשּתוֹ  הּוא מוָֹאב ִבְשדֵּ  :בָּ

(B) ִאיש )ב( ְוֵשם ִמי ָנע   ִאְשּתוֹ  ְוֵשם ֱאִליֶמֶלְך הָּ
יו ְשֵני ְוֵשם נָּ ִתים ְוִכְליוֹן ַמְחלוֹן בָּ  ֶלֶחם ִמֵבית ֶאְפרָּ

ה י ַוָיֹבאּו ְיהּודָּ ם ַוִיְהיּו מוָֹאב ְשדֵּ  :שָּ
(C )(ג )ֳעִמי ִאיש ֱאִליֶמֶלְך ַוָיָמת ר נָּ  ִהיא ַוִתָשאֵּ

י  :ָבֶניהָ  ּוְׁשנֵּ
(D )(ד )ֶהם ַוִיְשאּו  ֹמֲאִביֹות נִָּשים לָּ

ַא ֵשם ה ַחתהָּ ְרפָּ  רּות ַהֵשִנית ְוֵשם עָּ
ם ַוֵיְשבּו ִנים ְכֶעֶשר שָּ  :שָּ

(C )(ה )ְוִכְליוֹן ַמְחלוֹן ְשֵניֶהם ַגם ַוָימּותּו 
ר י ָהִאָשה ַוִתָשאֵּ ִאיָׁשּה ְיָלֶדיהָ  ִמְשנֵּ  :ּומֵּ

(B )(ו )ם קָּ י ַוָתָׁשב ְוַכֹּלֶתיהָּ  ִהיא ַוּתָּ  מוָֹאב ִמְשדֵּ
(A )השָּ  ִכי ה ְמעָּ ַקד ִכי מוָֹאב ִבְשדֵּ ק פָּ ֵתת ַעּמוֹ  ֶאת ְיֹקוָּ  לָּ

ֶהם  :ָלֶחם לָּ
 

ב( כב) שָּ ִמי ַוּתָּ ּה ַהּמוֲֹאִבָיה ְורּות ָנע  תָּ ּה ַכלָּ  ַהָשָבה ִעּמָּ
י ה מוָֹאב ִמְשדֵּ אּו ְוֵהּמָּ ית בָּ  :ְשֹעִרים ְקִציר ִבְתִחַלת ֶלֶחם בֵּ

 
 רש"י רות פרק א  .1

ויצא מארץ גדול היה ופרנס הדור עשיר  -וילך איש 
מפני צרות העין שהיתה עינו צרה  ישראל לחוצה לארץ

 בעניי' הבאים לדוחקו לכך נענש:
 
 גמ' בבא בתרא צא. .2

אא"כ עמדו סאתים  -ת"ר: אין יוצאין מארץ לחו"ל 
בסלע. א"ר שמעון: אימתי? בזמן שאינו מוצא ליקח, 

לא  -אבל בזמן שמוצא ליקח, אפי' עמדה סאה בסלע 
יצא. וכן היה ר"ש בן יוחאי אומר: אלימלך, מחלון 

גדולי הדור היו ופרנסי הדור היו, ומפני מה וכליון, 
+רות , שנאמר: מפני שיצאו מארץ לחוצה לארץ נענשו?

ל ַוֵּתֹהםא'+  ִעיר כָּ ֳעִמי ֲהֹזאת ַוֹּתאַמְרנָּה ֲעֵליֶהן הָּ . מאי נָּ
צאת מי שיהזאת נעמי? א"ר יצחק, אמרו: חזיתם, נע

 מארץ לחו"ל מה עלתה לה?

 
 רות רבה )וילנא( פרשה א ד"ה ד ויהי רעב .3

והא תניא בשעת הדבר בשעת מלחמה כנוס הרגל ובשעת 
למה נענש אלימלך ע"י שהפיל לבן של רעבון פזר הרגל, 
 ישראל עליהם

 

 חטאו של לוט:
 
 בראשית רבה )וילנא( פרשה מא ד"ה ז וישא לוט .4

, אמר קדמונו של עולםהסיע עצמו מויסע לוט מקדם, 
 אי אפשי לא באברם ולא באלוקיו

 
 רמב"ן על בראשית פרק יב פסוק י .5

...גם יציאתו מן הארץ, שנצטווה עליה בתחילה, מפני 
הרעב, עון אשר חטא, כי האלהים ברעב יפדנו ממות ועל 

המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות בארץ מצרים ביד 
 פרעה במקום המשפט שמה הרשע והחטא:

 
 טאו של יהודה:ח

 

 רש"י בראשית פרק לח .6
למה נסמכה פרשה זו לכאן,  -)א( ויהי בעת ההוא 

 שהורידוהו אחיווהפסיק בפרשתו של יוסף, ללמד 
כשראו בצרת אביהם, אמרו אתה אמרת מגדולתו 

 למכרו, אלו אמרת להשיבו היינו שומעים לך:

 

   מב בראשית .7
ַני ְשֵני ֶאת ֵלאֹמר ָאִביו ֶאל ְראּוֵבן ַוֹיאֶמר( לז) ִמית בָּ  ִאם ּתָּ

ִדי ַעל ֹאתוֹ  ְּתנָּה ֵאֶליָך ֲאִביֶאּנּו ֹלא  :ֵאֶליָך ֲאִשיֶבּנּו ַוֲאִני יָּ
 
   מב בראשית י"רש .8
 אמר. ראובן של דבריו קבל לא - עמכם בני ירד לא( לח)

 הם בניו וכי, בניו להמית אומר הוא, זה הוא שוטה בכור
 :בני ולא

 
 חטאו של אלימלך

 
  ב:ט  צפניה .9

ֵאל ִכי  אֹות ֱאֹלֵהי ִיְשרָּ ק ְצבָּ ֵכן ַחי ָאִני ְנֻאם ְיֹקוָּ מוָֹאב לָּ
י ַעּמוֹן ַכֲעֹמָרה ִכְסֹדם ִתְהֶיה רּול ּוִמְכֵרה   ּוְבנֵּ ִמְמַשק חָּ

ּזּום ְוֶיֶתר ּגֹוִיי  ה ַעד עֹולָּם ְשֵאִרית ַעִּמי ְיבָּ מָּ ֶמַלח ּוְשמָּ
לּום:   ִיְנחָּ

 

  יחזקאל טז:מט  .10
אֹון ִשְבַעת ֶלֶחם ְוַשְלַות ִהֵּנה  יָּה ֲעֹון ְסֹדם ֲאחֹוֵתְך ּגָּ ֶזה הָּ

ה:  ִני ְוֶאְביֹון ֹלא ֶהֱחִזיקָּ יָּה לָּּה ְוִלְבנֹוֶתיהָּ ְוַיד עָּ  ַהְשֵקט הָּ
 

 תנחומא בהר סימן ח ד"ה ]ח[ ד"א פעמים .11
ממי אתה למד מנעמי ובניה ואלימלך שהיה ראש ….

ישראל והלך  הדור, כיון שבא רעב מה עשה, הניח ארץ
והיה הקב"ה קוצף עליו, שהיה נשיאו לו לארץ מואב, 

של דור, א"ל הקב"ה, אילו היו בני עושין כן, היו 
מניחין ארץ ישראל שממה, מה כתיב שם, וימת 

, ולא היה לבניו ללמוד )רות א ג(אלימלך איש נעמי 
ומה עשו אף הם, וישאו  מאביהם לחזור לארץ ישראל,

, שלא הטבילו אותן, ולא (דשם )להם נשים מואביות 
, כל אותן י' )שם(גיירו אותן... וישבו שם כעשר שנים 

שנים היה הקב"ה מתרה בהן, כשראה שלא חזרו 
בתשובה, התחיל לפשוט ידו בגמליהם ובמקניהם, ולא 
חזרו, כשראה שלא חזרו, מיד וימותו גם שניהם מחלון 

 (ה)שם וכליון 
 

 טרמב"ם הלכות מלכים פרק ה הלכה  .12
אסור לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ לעולם, אלא 
ללמוד תורה או לישא אשה או להציל מן העכו"ם 

ואף על פי … ויחזור לארץ, וכן יוצא הוא לסחורה
שמותר לצאת אינה מדת חסידות שהרי מחלון וכליון 
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שני גדולי הדור היו ומפני צרה גדולה יצאו ונתחייבו 
 כלייה למקום. 

 
 לגור בשדה מואב

 

 בבא בתרא טו: .13

ויהי בימי שפוט +רות א'+ וא"ר יוחנן, מאי דכתיב: 
, אומר לו: טול דור ששופט את שופטיוהשופטים? 

, אומר לו: טול +]שיניך[+מסורת הש"ס: קיסם מבין )עיניך( 
 קורה מבין עיניך

 

 בבא בתרא צא. .14
 אבצן זה בעז.אמר רבה בר רב הונא אמר רב: 

 
   ט נחמיה .15

ִדים ַהיֹום נּוֲאַנְח  ִהֵּנה( לו) ָאֶרץ ֲעבָּ ה ֲאֶשר ְוהָּ  ַלֲאֹבֵתינּו נַָּתּתָּ
ּה ְוֶאת ִפְריָּּה ֶאת ֶלֱאֹכל ִדים ֲאַנְחנּו ִהֵּנה טּובָּ ֶליהָּ  ֲעבָּ ( לז)  :עָּ

ּה ה ּוְתבּוָאתָּ ִכים ַמְרבָּ ה ֲאֶשר ַלְּמלָּ ֵלינּו נַָּתּתָּ  ְבַחֹטאוֵתינּו עָּ
ה ִכְרצֹונָּם נּוּוִבְבֶהְמֵּת  ֹמְשִלים ְּגִוֹיֵתינּו ְוַעל רָּ ה ּוְבצָּ  ְגדֹולָּ

 :ֲאנְָּחנּו
 

 רות רבה )וילנא( פרשה א ד"ה ד ויהי רעב .16

והא תניא בשעת הדבר בשעת מלחמה כנוס הרגל ובשעת 
שהפיל לבן של רעבון פזר הרגל, למה נענש אלימלך ע"י 

 …עליהםישראל 

 

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיג עמוד ב .17
צב על הקוצרים למי +רות ב+ ויאמר בעז לנערו הנ

? אמר רבי וכי דרכו של בעז לשאול בנערההנערה הזאת, 
לקטה, שלשה  -ראה בה, שני שבלין  חכמהאלעזר: דבר 

 אינה לקטה. -שבלין 
מעומד,  -ראה בה, עומדות  צניעותבמתניתא תנא: דבר 

 מיושב.  -נופלות 

 

 רות רבה )לרנר( פרשה ה ד"ה ותעזבי אביך ואמר .18
ַדַעְּת  ֹלא ֲאֶשר ַעם ֶאל ַוֵּתְלִכי שאלו באת  - ִשְלשֹום ְּתמֹול יָּ

תמול שלשום לא היינו מקבלין אותך, שעדיין לא 

' מואבי')דברים כג( ולא עמונית,  'עמוני'נתקבלה הלכה: 
 ולא מואבית. 

 עז.-תלמוד בבלי יבמות עו: .19
עמוני ומואבי אסורים ואיסורן איסור עולם, . מתני'

 מידאבל נקבותיהם מותרות 
ולא  -ולא עמונית, מואבי  -א"ל אבנר, תנינא: עמוני 

 מואבית.
 ולא ממזרת! -)דואג( אלא מעתה, ממזר 

 )אבנר( ממזר כתיב, מום זר.
 ולא מצרית! -)דואג( מצרי 

על  +דברים כ"ג+ )אבנר( שאני הכא, דמפרש טעמא דקרא:
, דרכו של איש אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים

 שה לקדם.לקדם, ולא דרכה של א
היה להם לקדם אנשים לקראת אנשים, ונשים )דואג( 

 לקראת נשים!
 )אבנר( אישתיק.

מיד: ויאמר המלך שאל אתה בן מי זה העלם, התם קרי 
ליה נער, הכא קרי ליה עלם! הכי קא אמר ליה: הלכה 
נתעלמה ממך, צא ושאל בבית המדרש. שאל, אמרו 

אבית. אקשי ולא מו -ולא עמונית, מואבי  -ליה: עמוני 
 להו דואג כל הני קושייתא, אישתיקו.

ועמשא בן איש  +שמואל ב' י"ז+בעי לאכרוזי עליה, מיד: 
, ושמו יתרא הישראלי אשר בא אל אביגיל בת נחש

אמר רבא: יתר הישמעאלי! +דברי הימים א' ב'+ וכתיב: 
כל מי שאינו שומע מלמד, שחגר חרבו כישמעאל ואמר: 

מקובלני מבית דינו של שמואל  הלכה זו ידקר בחרב, כך
 ...ולא מואבית -ולא עמונית, מואבי  -הרמתי: עמוני 

כל כבודה +תהלים מ"ה+ מכל מקום קשיא! הכא תרגמו: 
 בת מלך פנימה.

 

 משנה מסכת פאה פרק ו משנה ה .20
שני עומרים שכחה ושלשה אינן שכחה שני צבורי זיתים 

ן וחרובין שכחה ושלשה אינן שכחה שני הוצני פשת
שכחה ושלשה אינן שכחה שני גרגרים פרט ושלשה אינן 
פרט שני שבלים לקט ושלשה אינן לקט אלו כדברי ב"ה 

 ועל כולן בש"א שלשה לעניים וארבעה לבעה"ב:

 
 שנות השופט המשעבד שעבוד שופט

 40 כושן רשעתים )ארם( 8 עתניאל בן קנז .1

 80 עגלון מלך מואב 18 אהוד בן גרא .2

 ?? לשתיםפ ? שמגר בן ענת .3

 40 יבין מלך כנען )סיסרא( 20 דבורה אשת לפידות )& ברק( .4

 40 מדין / עמלק / קדם 7 גדעון בן יואש )ירובעל( .5
    

 3   אבימלך .6

 23    (ב-י:אתולע בן פועה ) .7

 22   (ד-י:גיאיר הגלעדי ) .8

 6 עמון 18 (יב:ז-יח, יא:א-י:ההגלעדי ) יפתח .9

 7   (ט-יב:חאבצן מבית לחם ) .10

 10   (יב-יב:יון הזבולני )איל .11

 8   (טו-יב:יגעבדון בן הלל הפרעתוני ) .12

 (40)או  20 פלשתים 20 (טז-פרקים יג) שמשון .13
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 דור ששפטו את שופטיו

 יפתח פ"י גדעון פ"ו פ"ד דבורה אהוד פ"ג עתניאל פ"ג

)ז( ַוַיֲעֹשּו ְבֵני 
ֵאל ֶאת ָהַרע  ִיְשרָּ

ְבֵעיֵני ה' ַוִיְשְכחּו 
' ֱא_ֹלֵהיֶהם ֶאת ה

ַוַיַעְבדּו ֶאת 
ְוֶאת ַהְבָעִלים 

ֲאֵשרֹות:  הָּ
 

)ח( ַוִיַחר ַאף ה' 
ֵאל  ְבִיְשרָּ

)יב( ַוֹיִספּו ְבֵני 
ֵאל ַלֲעֹשֹות  ִיְשרָּ

 ְבֵעיֵני ה'ָהַרע 

)א( ַוֹיִספּו ְבֵני 
ֵאל ַלֲעֹשֹות  ִיְשרָּ

 ְבֵעיֵני ה' ָהַרע 

)א( ַוַיֲעֹשּו ְבֵני 
ֵאל  ְבֵעיֵני ָהַרע ִיְשרָּ

 ה'...

ֵאל ַלֲעֹשֹות  ָהַרע )ו( ַוֹיִספּו ְבֵני ִיְשרָּ
ְוֶאת ַהְבָעִלים ְבֵעיֵני ה' ַוַיַעְבדּו ֶאת 

ְוֶאת ֲאָרם ְוֶאת ֱאֹלֵהי ָהַעְׁשָתרוֹת 
ְוֵאת מוָֹאב ְוֵאת ֱאֹלֵהי ִצידוֹן ֱאֹלֵהי 

ְפִלְׁשִתים ְוֵאת ֱאֹלֵהי ַעּמוֹן ֱאֹלֵהי ְבֵני 
 :ַוַיַעְזבּו ֶאת ה' ְוֹלא ֲעָבדּוהּו

 
ֵאל  )ז( ַוִיַחר ַאף ה' ְבִיְשרָּ

כּוַׁשן ַוִיְמְכֵרם ְבַיד 
ֶמֶלְך  ִרְׁשָעַתִים

ִים  ֲאַרם ַנֲהרָּ

ַוְיַחֵּזק ה' ֶאת ֶעְגלֹון 
ַעל  ֶמֶלְך מוָֹאב

ֹשּו  ֵאל ַעל ִכי עָּ ִיְשרָּ
ַרע ְבֵעיֵני ה':  ֶאת הָּ

ָליו וַ )יג(  ֶיֱאֹסף אֵּ
י ַעּמוֹן  ֶאת ְבנֵּ

ַוֵיֶלְך ַוַיְך  ַוֲעָמלֵּק
ֵאל ַוִייְרשּו  ֶאת ִיְשרָּ

ִרים:  ֶאת ִעיר ַהְּתמָּ

)ב( ַוִיְמְכֵרם ה' ְבַיד 
 ָיִבין ֶמֶלְך ְכַנַען

צֹור  ַלְך ְבחָּ ֲאֶשר מָּ
א  אֹו ִסיְסרָּ ְוַשר ְצבָּ
ְוהּוא יֹוֵשב ַבֲחֹרֶשת 

ִיְצֲעקּו ַהּגֹוִים: )ג( וַ 
ֵאל ֶאל ה'  ְבֵני ִיְשרָּ
ִכי ְּתַשע ֵמאֹות ֶרֶכב 

 ַבְרֶזל לוֹ 

ז ַיד  עָּ  ִמְדָין)ב( ַוּתָּ
ֵאל ִמְפֵני  ַעל ִיְשרָּ
ֶהם ְבֵני  ֹשּו לָּ ן עָּ ִמְדיָּ
ֵאל ֶאת  ִיְשרָּ
רֹות ֲאֶשר  ַהִּמְנהָּ
ִרים ְוֶאת  ֶבהָּ
רֹות ְוֶאת  ַהְּמעָּ
יָּה  דֹות: )ג( ְוהָּ ַהְּמצָּ

ַרע  ֵאל ִאם זָּ ִיְשרָּ
ֵלק  ן ַוֲעמָּ ה ִמְדיָּ לָּ ְועָּ
לּו  ּוְבֵני ֶקֶדם ְועָּ
יו: )ד( ַוַיֲחנּו  לָּ עָּ
ֲעֵליֶהם ַוַיְשִחיתּו 
ָאֶרץ ַעד  ֶאת ְיבּול הָּ
ה ְוֹלא  בֹוֲאָך ַעּזָּ
ַיְשִאירּו ִמְחיָּה 
שֹור  ֵאל ְוֶשה וָּ ְבִיְשרָּ
ַוֲחמֹור: )ה( ִכי ֵהם 
ּוִמְקֵניֶהם ַיֲעלּו 

אּו  ְוָאֳהֵליֶהם יבָּ
ֹרב  ְכֵדי ַאְרֶבה לָּ
ֶהם ְוִלְגַמֵליֶהם  ְולָּ
ר ַויָֹּבאּו  ֵאין ִמְספָּ

ּה: ָאֶרץ ְלַשֲחתָּ  בָּ

ּוְבַיד ְבֵני  ְפִלְׁשִתיםַוִיְמְכֵרם ְבַיד 
ֶאת ְבֵני  ַוִיְרֲעצּו ַוְיֹרְצצּו: )ח( ַעּמוֹן

נָּה ַהִהיא  ֵאל ַבשָּ ה ִיְשרָּ ְׁשֹמֶנה ֶעְשרֵּ
ֵאל ֲאֶשר ְבֵעֶבר  ֶאת ָׁשָנה ל ְבֵני ִיְשרָּ כָּ

ד:  ֱאֹמִרי ֲאֶשר ַבִּגְלעָּ ַהַיְרֵדן ְבֶאֶרץ הָּ
ן )ט(  י ַעּמוֹן ֶאת ַהַיְרדֵּ ַוַיַעְברּו ְבנֵּ

ית  ם ַגם ִביהּוָדה ּוְבִבְנָיִמין ּוְבבֵּ ְלִהָלחֵּ
ל ְמֹאד ֶאְפָרִים ֶצר ְלִיְשָראֵּ  :ַותֵּ

ֵאלִיְש  ְבֵני ַוִיְזֲעקּו( י) ק ֶאל רָּ  ְיֹקוָּ
אנּו ֵלאֹמר טָּ ְך חָּ ַזְבנּו ְוִכי לָּ  ֶאת עָּ

ִלים ֶאת ַוַּנֲעֹבד ֱאֹלֵהינּו  פ: ַהְבעָּ
ק ַוֹיאֶמר( יא) ֵאל ְבֵני ֶאל ְיֹקוָּ  ִיְשרָּ

ֱאֹמִרי ּוִמן ִמִּמְצַרִים ֲהֹלא  ְבֵני ּוִמן הָּ
 ְוִצידֹוִנים( יב) :ְפִלְשִּתים ּוִמן ַעּמֹון

ֵלק ע ַוֲעמָּ ֲחצּו ֹוןּומָּ  ַוִּתְצֲעקּו ֶאְתֶכם לָּ
ה ֵאַלי אֹוִשיעָּ ם ֶאְתֶכם וָּ דָּ ( יג) :ִמיָּ

 ֱאֹלִהים ַוַּתַעְבדּו אֹוִתי ֲעַזְבֶּתם ְוַאֶּתם
ֵכן ֲאֵחִרים  ְלהֹוִשיעַ  אֹוִסיף ֹלא לָּ
 ָהֱאֹלִהים ֶאל ְוַזֲעקּו ְלכּו( יד) :ֶאְתֶכם
ָּמה ָבם ְבַחְרֶתם ֲאֶׁשר  ָלֶכם יוִֹׁשיעּו הֵּ
ת  ְבֵני ַוֹיאְמרּו( טו) :ָצַרְתֶכם ְבעֵּ

ֵאל ק ֶאל ִיְשרָּ אנּו ְיֹקוָּ טָּ ה חָּ  ַאָתה ֲעשֵּ
יֶניָך ַהּטוֹב ְכָכל ָלנּו נּו ַאְך ְבעֵּ  ָנא ַהִצילֵּ

ִסירּו( טז) :ַהֶזה ַהיוֹם  ֱאֹלֵהי ֶאת ַויָּ
ר ם ַהֵּנכָּ ק ֶאת ַוַיַעְבדּו ִמִקְרבָּ  ְיֹקוָּ

ֵאל ַמלַבעֲ  ַנְפשוֹ  ַוִּתְקַצר  :ִיְשרָּ
ֵאל ַוַיַעְבדּו  ְבֵני ִיְשרָּ

ַתִים  ֶאת כּוַשן ִרְשעָּ
ִנים:ְׁשֹמֶנה   שָּ

ְבֵני ַוַיַעְבדּו )יד( 
ֵאל ֶאת ֶעְגלֹון  ִיְשרָּ

ְׁשמוֶֹנה ֶמֶלְך מֹוָאב 
ה  נָּה:ֶעְשרֵּ  שָּ

ֶאת ְבֵני ָלַחץ ְוהּוא 
ה  ְזקָּ ֵאל ְבחָּ ִיְשרָּ

נָּה:ֶעְשִרים   שָּ

ֵאל ל ַוִידַ )ו(  ִיְשרָּ
ן...   ְמֹאד ִמְפֵני ִמְדיָּ

ה' ְבַיד ַוִיְתנֵּם )א( 
ִנים: ן ֶשַבע שָּ  ִמְדיָּ

ֵאל  ַוִיְרֲעצּו ַוְיֹרְצצּו)ח(  ֶאת ְבֵני ִיְשרָּ
נָּה ַהִהיא  ה ָׁשָנהַבשָּ  ְׁשֹמֶנה ֶעְשרֵּ
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   יא שופטים

ח ַוִיְשַלח( יב) י ֶמֶלְך ֶאל ַמְלָאִכים ִיְפּתָּ  ַמה ֵלאֹמר ַעּמוֹן ְבנֵּ
ְך ִלי לָּ אתָּ  ִכי וָּ ֵחם ֵאַלי בָּ  :ְבַאְרִצי ְלִהלָּ

י ֶמֶלְך ַוֹיאֶמר( יג) ח ַמְלֲאֵכי ֶאל ַעּמוֹן ְבנֵּ ַקח ִכי ִיְפּתָּ  לָּ
ֵאל ַאְרנוֹן ִמִּמְצַרִים ַבֲעלֹותוֹ  ַאְרִצי ֶאת ִיְשרָּ  ַהַיֹבק ְוַעד מֵּ

ה ַהַיְרֵדן ְוַעד ה ְוַעּתָּ ִשיבָּ לֹום ְתֶהןאֶ  הָּ  :ְבשָּ
ח עֹוד ַויֹוֶסף( יד) י ֶמֶלְך ֶאל ַמְלָאִכים ַוִיְשַלח ִיְפּתָּ   :ַעּמוֹן ְבנֵּ
ח ָאַמר ֹכה לוֹ  ַוֹיאֶמר( טו) ַקח ֹלא ִיְפּתָּ ֵאל לָּ  ֶאֶרץ ֶאת ִיְשרָּ

ם ִכי( טז) :ַעּמוֹן ְבנֵּי ֶאֶרץ ְוֶאת מוָֹאב ִים ַבֲעלֹותָּ  ַוֵיֶלְך ִמִּמְצרָּ
אֵ  ר לִיְשרָּ ֹבא סּוף ַים ַעד ַבִּמְדבָּ ה ַויָּ ֵדשָּ ֵאל ַוִיְשַלח( יז)  :קָּ  ִיְשרָּ

ה ֵלאֹמר ֱאדֹום ֶמֶלְך ֶאל ַמְלָאִכים ַמע ְוֹלא ְבַאְרֶצָך ּנָּא ֶאְעְברָּ  שָּ
ַלח מוָֹאב ֶמֶלְך ֶאל ְוַגם ֱאדֹום ֶמֶלְך ה ְוֹלא שָּ ֵאל ַוֵיֶשב ָאבָּ  ִיְשרָּ

ֵדש ר ַוֵיֶלְך( יח)  :ְבקָּ ב ַבִּמְדבָּ סָּ  ֶאֶרץ ְוֶאת ֱאדֹום ֶאֶרץ ֶאת ַויָּ
 ַאְרנֹון ְבֵעֶבר ַוַיֲחנּון מוָֹאב ְלֶאֶרץ ֶשֶמש ִמִּמְזַרח ַויָֹּבא מוָֹאב
( יט)  :מוָֹאב ְגבּול ַאְרנוֹן ִכי מוָֹאב ִבְגבּול ָבאּו ְוֹלא

ֵאל ַוִיְשַלח ֱאמֹ  ֶמֶלְך ִסיחֹון ֶאל ַמְלָאִכים ִיְשרָּ  ֶחְשבֹון ֶמֶלְך ִריהָּ
ֵאל לוֹ  ַוֹיאֶמר ה ִיְשרָּ  ְוֹלא( כ)  :ְמקֹוִמי ַעד ְבַאְרְצָך ּנָּא ַנְעְברָּ
ֵאל ֶאת ִסיחֹון ֶהֱאִמין ל ֶאת ִסיחֹון ַוֶיֱאֹסף ִבְגֻבלוֹ  ֲעֹבר ִיְשרָּ  כָּ

ה ַוַיֲחנּו ַעּמוֹ  ֶחם ְביְָּהצָּ ֵאל ִעם ַוִילָּ ק ַוִיֵּתן( כא) :ִיְשרָּ  ֱאֹלֵהי ְיֹקוָּ
ֵאל ל ְוֶאת ִסיחֹון ֶאת ִיְשרָּ ֵאל ְבַיד ַעּמוֹ  כָּ  ַוִייַרש ַוַיכּום ִיְשרָּ
ֵאל ל ֵאת ִיְשרָּ ֱאֹמִרי ֶאֶרץ כָּ ָאֶרץ יֹוֵשב הָּ  ַוִייְרשּו( כב)  :ַהִהיא הָּ

ַאְרנוֹן ָהֱאֹמִרי ְגבּול ָכל ֵאת ר ּוִמן ַהַיֹבק ְוַעד מֵּ  ַהִּמְדבָּ
 :ןַהַיְרֵד  ְוַעד

ה( כג) ק ְוַעּתָּ ֵאל ֱאֹלֵהי ְיֹקוָּ ֱאֹמִרי ֶאת הֹוִריש ִיְשרָּ  ַעּמוֹ  ִמְפֵני הָּ
ֵאל ה ִיְשרָּ ֶשּנּו ְוַאּתָּ  ְכמוֹׁש יֹוִריְשָך ֲאֶשר ֵאת ֲהֹלא( כד)  :ִּתירָּ
ש אֹותוֹ  ֱאֹלֶהיָך ל ְוֵאת ִתירָּ ק הֹוִריש ֲאֶשר כָּ  ֱאֹלֵהינּו ְיֹקוָּ

ֵנינּו שִני אֹותוֹ  ִמפָּ  :רָּ
ה( כה) ה טֹוב ֲהטֹוב ְוַעּתָּ  מוָֹאב ֶמֶלְך ִצפוֹר ֶבן ִמָבָלק ַאּתָּ

ב ֲהרֹוב ֵאל ִעם רָּ ם ִנְלַחם ִנְלֹחם ִאם ִיְשרָּ  :בָּ
ֵאל ְבֶשֶבת( כו)  ּוִבְבנֹוֶתיהָּ  ּוְבַעְרעֹור ּוִבְבנֹוֶתיהָּ  ְבֶחְׁשבוֹן ִיְשרָּ

ל ִרים ּוְבכָּ נָּה ֵמאֹות ֹלשְש  ַאְרנֹון ְיֵדי ַעל ֲאֶשר ֶהעָּ  ֹלא ּוַמדּועַ  שָּ
ֵעת ִהַצְלֶּתם  :ַהִהיא בָּ

אִתי ֹלא ְוָאֹנִכי( כז) טָּ ְך חָּ ה לָּ ה ִאִּתי ֹעֶשה ְוַאּתָּ עָּ ֶחם רָּ  ִבי ְלִהלָּ
ק ִיְשֹפט ֵאל ְבֵני ֵבין ַהיֹום ַהֹשֵפט ְיֹקוָּ י ּוֵבין ִיְשרָּ   :ַעּמוֹן ְבנֵּ

ַמע ְוֹלא( כח) י ֶמֶלְך שָּ ח ִדְבֵרי ֶאל ּמוֹןעַ  ְבנֵּ ַלח ֲאֶשר ִיְפּתָּ  שָּ
יו  :ֵאלָּ
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   יג:כא במדבר
ם עּו ִמשָּ ר ֲאֶשר ַאְרנֹון ֵמֵעֶבר ַוַיֲחנּו נָּסָּ  ִמְּגֻבל ַהֹיֵצא ַבִּמְדבָּ

ֱאֹמִרי ֱאֹמִרי ּוֵבין מֹוָאב ֵבין מוָֹאב ְגבּול ַאְרנוֹן ִכי הָּ  :הָּ
 

   כא ברבמד
ֵאל ֶאת ִסיֹחן נַָּתן ְוֹלא( כג)  ֶאת ִסיֹחן ַוֶיֱאֹסף ִבְגֻבלוֹ  ֲעֹבר ִיְשרָּ

ל ֵאל ִלְקַראת ַוֵיֵצא ַעּמוֹ  כָּ ה ִיְשרָּ רָּ ֹבא ַהִּמְדבָּ ה ַויָּ ֶחם יְָּהצָּ  ַוִילָּ
ֵאל ֵאל ַוַיֵכהּו( כד)  :ְבִיְשרָּ ֶרב ְלִפי ִיְשרָּ  ַאְרצוֹ  ֶאת ַוִייַרש חָּ
ַאְרנֹ  ( כה)  :ַעּמֹון ְבֵני ְּגבּול ַעז ִכי ַעּמֹון ְבֵני  ַעד ַיֹבק ַעד ןמֵּ
ֵאל ַוִיַקח ל ֵאת ִיְשרָּ ִרים כָּ ֵאֶלה ֶהעָּ ֵאל ַוֵיֶשב הָּ ל ִיְשרָּ ֵרי ְבכָּ  עָּ

ֱאֹמִרי ל ְבֶחְשבֹון הָּ  ֶמֶלְך ִסיֹחן ִעיר ֶחְׁשבוֹן ִכי( כו)  :ְבֹנֶתיהָּ  ּוְבכָּ
ֱאֹמִרי  ָכל ֶאת ַוִיַקח ָהִראׁשוֹן מוָֹאב ְבֶמֶלְך ִנְלַחם הּואוְ  ִהוא הָּ
 ֹבאּו ַהֹּמְשִלים ֹיאְמרּו ֵכן ַעל( כז)  :ַאְרֹנן ַעד ִמָידוֹ  ַאְרצוֹ 

ֶנה ֶחְשבֹון  יְָּצָאה ֵאש ִכי( כח)  :ִסיחֹון ִעיר ְוִתכֹוֵנן ִּתבָּ
ֶחְׁשבוֹן ה מֵּ בָּ מֹות ַבֲעֵלי מוָֹאב ָער ָאְכלָּה ִסיֹחן ִמִקְרַית ֶלהָּ  בָּ

יו נַָּתן ְכמוֹׁש ַעם ָאַבְדּתָּ  מוָֹאב ְלָך אֹוי( כט)  :ַאְרֹנן נָּ  ְפֵליִטם בָּ
יו ם( ל)  :ִסיחֹון ֱאֹמִרי ְלֶמֶלְך ַבְשִבית ּוְבֹנתָּ  ֶחְׁשבוֹן ָאַבד ַוִּנירָּ

א ַעד ֲאֶשר ֹנַפח ַעד ַוַּנִשים ִדיֹבן ַעד  :ֵמיְדבָּ
 
 ואב. כמוש = שקץ מ2
 
 נַָּתן ְכמוֹׁש ַעם ָאַבְדּתָּ  מוָֹאב ְלָך אֹוי - במדבר כא:כט 

נָּיו יו ְפֵליִטם בָּ  :ִסיחֹון ֱאֹמִרי ְלֶמֶלְך ַבְשִבית ּוְבֹנתָּ
 ה ְשֹלֹמה ִיְבֶנה ָאז  ז:יא א"מל מָּ ץ ִלְכמוֹׁש בָּ  מוָֹאב ִׁשקֻּ

ר הָּ ם ְפֵני ַעל ֲאֶשר בָּ לִָּ ץ ּוְלֹמֶלְך ְירּושָּ יבְ  ִׁשקֻּ  : ַעּמוֹן נֵּ

 בּוִני ֲאֶשר ַיַען - יא:לג א"מל  ְלַעְשֹּתֶרת ַוִיְשַּתֲחוּו ֲעזָּ
י ִלְכמוֹׁש ִצֹדִנין ֱאֹלֵהי י ּוְלִמְלֹכם מוָֹאב ֱאֹלהֵּ י ֱאֹלהֵּ  ְבנֵּ
ְלכּו  ְוֹלא ַעּמוֹן ַכי הָּ ר ַלֲעשֹות ִבְדרָּ  ְוֻחֹקַתי ְבֵעיַני ַהיָּשָּ

ַטי ִוד ּוִמְשפָּ  :ָאִביו ְכדָּ
 
 . חשבון עיר מואב3
 
 . בלק מלך מואב4

 


