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1. שמות פרק כג 
ִים:  ֶאֶ֥רץ ִמְצָרֽ ים ֱהִייֶת֖ם ּבְ ֽי־גִֵר֥ ם֙ ֶאת־נֶֶ֣פׁש ַהּגֵ֔ר ּכִ ֗ם ְיַדְעּתֶ א ִתְלָח֑ץ ְוַאּתֶ ֹ֣ )ט( ְוגֵ֖ר ל

You shall not oppress a stranger, for you know the feelings of the stranger, having 
yourselves been strangers in the land of Egypt.

2. רש״ר הירש שמות פרק כג פסוק ט
יעמוד  ובמיבחן העיקרון הזה  הפסוק שלנו חוזר ומעמיד בראש התחיקה את עקרון השוויון והחסד, 
בייחוד יחסה של המדינה היהודית אל הזרים: הללו ייהנו מכל הזכויות שהחוק מעניק לאזרח, ומיחס 
של אהבה וחסד, וזה לעולם קנה - מידה מהימן לרמת האנושיות וכיבוד החוק שבמדינה. על העיקרון 
הזה מושתתת סידרת חוקים, המוצגים כאן בקווים כלליים בלבד, ושכל אחד מהם מתייחד לדבר - אמת 
רוח השוויון  והצד השווה שבכולם הוא, שלפי מהותם הפנימית הם מפרנסים את  מאמיתות התורה, 
והאנושיות שבאומה. כי החוקים האלה באים להחדיר אל לב בני האומה, שגם הם יראו את עצמם רק 
כגרים ותושבים בארץ ה’ ועל אדמת ה', ולא יפריזו בחשיבות הרכוש החומרי - הפרזה שלעולם תיצור אי 
- שוויון חוקי ונוקשות ביחסי בני אדם. שמירת החוקים האלה תביא אותם לידי הערכה צודקת והחשבה 
יתירה של כל הצדדים הרוחניים והמוסריים, שהם עיקר הבחינה האנושית שבאדם, ובהם תלוי שוויון 

כל בני האדם לפני החוק ואהבת כל בני האדם זה לזה. 

3. דברים פרק י
ֱהִייֶת֖ם  ים  ֽי־גִֵר֥ ּכִ ם ֶאת־ַהּגֵ֑ר  ֖ ַוֲאַהְבּתֶ ְמלָֽה: )יט(  ְושִׂ לֶֶ֥חם  ֹו  לֶָ֥תת ל֖ ר  ּגֵ֔ ְואֵֹה֣ב  ה  ְוַאְלָמנָ֑ יָתֹ֖ום  ֥ט  ּפַ ִמׁשְ ה  ֛ )יח( עֹשֶׂ

ִים:  ֶאֶ֥רץ ִמְצָרֽ ּבְ

But upholds the cause of the fatherless and the widow, and befriends the stranger, 
providing food and clothing. You too must befriend the stranger, for you were 
strangers in the land of Egypt

The “other” in the Book of Ruth
A special class for Shavuot
Rabbi Shai Finkelstein



T h e  “ o t h e r ”  i n  t h e  B o o k  o f  R u t h   R a b b i  S h a i  F i n k e l s t e i n

2

4. רש״י דברים פרק י 
ּלֵל )בראשית  ל יֲַעקֹב ָאִבינוּ ַעל ֶזה ִנְתּפַ ּכָל ַעְצמֹו ׁשֶ ואהב גר לתת לו לחם ושמלה. ְוָדָבר ָחׁשוּב הוּא ֶזה, ׁשֶ

כ"ח( ְונַָתן ִלי לֶֶחם לֱֶאכֹל וֶּבגֶד ִלְלּבֹׁש )בראשית רבה ע(.

 AND HE LOVETH THE STRANGER IN GIVING HIM BREAD ואהב גר לתת לו לחם ושמלה 
AND RAIMENT — and this )bread and raiment( is a matter of importance, for the very 
self of )all the energies of( Jacob, our ancestor, was to pray for this, )Genesis 28:20( 
“Let Him give me bread to eat and raiment to put on” )Genesis Rabbah 70:5(.

5. רות פרק ב
ֵעינָ֑יו  ּבְ ן  ֶאְמָצא־ֵח֖ ר  ֥ ֲאׁשֶ ר  ַאַח֕ ים  ּבֳִל֔ ִ ַבּשׁ ה  ַוֲאלֳַקָט֣ ֶדה֙  ַהּשָׂ ֵאְֽלָכה־נָּ֤א  י  ֶאֽל־נֳָעִמ֗ ַהּמֹוֲאִביָּ֜ה  וּת  ר֨ ַוּתֹאֶמר֩  )ב( 

ֽי:  אֶמר לָּ֖ה ְלִכ֥י ִבּתִ ֹ֥ ַוּת

Ruth the Moabite said to Naomi, «I would like to go to the fields and glean among the 
ears of grain, behind someone who may show me kindness”." Yes, daughter, go, she 
replied”;

6. רש״י רות פרק ב 
)ב( אלכה נא השדה - לאחד משדות אנשי העיר אחרי אחד מהם אשר אמצא חן בעיניו שלא יגער בי: 

Let me go now to the field. To one of the fields of the people of the city, after one of 
them, “in whose eyes I will find favor,” so that he will not rebuke me.

7. אלשיך על רות פרק ב פסוק ב
)ב( ותאמר רות המואביה וכו'. ראוי לשים לב למה זה כינה אותה הכתוב בכנוי מואביה. ומה גם ענין 
אומרו נא. ולמה זה לא הזכירה שכחה ופאה, כי אם לקט לבד. ועוד אומרה אחר אשר אמצא חן בעיניו, 
כי הלא תראה כמתדבקת באשר תמצא חן בעיניו ולא טוב הדבר, ולא עוד אלא שלא מיחתה בידה נעמי, 
ולומר  ותלקט, מהראוי להפך  ותבא  ותלך  ועוד באומרו  בתי.  לכי  ולומר  לדבר  בידה  ואדרבה החזיקה 
יחסרה שומע,  פן  רות חששה  כי  יאמר  על שתי קושיות ראשונות,  זולת האמור  ותבא…אמנם  ותלקט 
ותהיה כמתעתעת בעיני נעמי באמור אליה אלכה נא השדה וכו’ לנערה כמוה, כי הוא מקום בחורים 
ונערים ואולי יפגעו בה. ומה גם ברבות עניים רבים לוקטים, תמצא בתוך אנשים רבים מסובבת מהם, 
והוא בלתי ראוי. וגם כי בהיותה בתוך השדה לא יתעוללו בה, כי רבים נמצאים שם קוצרים ואשר נצבים 
ישתדל  אנשים,  שאין  במקום  הבקעה,  בתוך  אחר  שדה  אל  משדה  בלכתה  הלא  השדה,  ובעלי  עליהם 
להיות איש הבליעל אתה עמה, ומה גם בין סלעים גדולים, ימצאה איש ויאחז בה ואין מושיע לה.…על 
כן ראתה להתקין יחד כל אלה על ראשון ראשון. וזהו אומרה אלכה נא כלומר הלא עתה הוא תחלת קציר 
שעורים, ואין בהתחלת הקציר אנשים, ומה גם בהתחלת קציר שעורים רבו עניים עד יחזיקו בקציר, או 
עד בא החטים החשובים יותר, וגם כי בשמחת הקציר בתחלתה דרך הבעלים להמצא שם עם גרי ביתו 
ישלחו את  ונערים הנצבים  וגם הקוצרים  עניים הרבה,  ולא אפחד אהיה מסובבת  גדולים,  קטנים עם 
ידם בפניהם. וזהו אומרה אלכה נא לומר עתה אשר הוא תחלת קציר שעורים כאמור, וכן אפשר שלא 
התמידה לולא הלכו אתה נערות בועז עד כלות הקציר.ועל דבר לכת בין שדה לשדה במקום שאין אנשים, 

לא יהיה פחד, כי לא אלך אל שדות רבים כי אם אל אחד לבד ולא אמיש ממנו, וזהו אומרו השדה:
ועל הרביעית אמרה אחר אשר אמצא חן בעיניו, לומר אם אראה איש שאמצא חן בעיניו, ולא אהיה 

באופן יזון עיניו בי, כי לא אעמוד כי אם אחריו ולא לפניו ולא מצדו.
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8. מלבי״ם רות פרק ב פסוק ב
גם בהלקט אמרה אחר אשר אמצא חן בעיניו, שאם אראה בעל השדה מביט עלי בעין רעה לא אלקט שם, 

עד שאראה שמצאתי חן ושלא יגיע לי בזיון מהקוצרים או יתר העניים:

9. רות פרק ב
את: ֹֽ י ַהנֲַּעָר֥ה ַהּז ים ְלִמ֖ ב ַעל־ַהּקֹֽוְצִר֑ ֖ ּצָ ֹו ַהּנִ ַעז֙ ְלנֲַער֔ ֹ֙ אֶמר ּב ֹ֤ )ה( ַויּ

Boaz said to the servant who was in charge of the reapers, “Whose girl is that?”

10. פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( רות פרק ב סימן ה
ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים למי הנערה הזאת. מה ראה בועז לשאול עליה והלא היה  )ה( 
מכירה, אלא שראה בה דרך צניעות, שכל הנשים שוחחות ומלקטות וזו עומדת ומלקטת כדי שלא שוחה, 
כל הנשים היו שוחקות עם הקוצרים וזו מצנעת עצמה, כל הנשים מלקטות מן העמרים וזו מלקטת מן 
ההפקר. וכן הוא אומר בדוד )שמואל א’ יז, נה( וכראות שאול את דוד יצא לקראת הפלשתי אמר אל 
ידעתי: דבר אחר למי הנערה  ויאמר אבנר חי נפשך המלך אם  זה הנער אבנר,  בן מי  אבנר שר הצבא 

הזאת. כסבור הוא שהיא מבנות בית לחם והיה מצטער עליה שמא היא משבט יהודה. 

11. רות פרק ב
ב: ֵד֥ה מֹוָאֽ י ִמּשְׂ ָבה ִעֽם־נֳָעִמ֖ ֥ ָ ֹוֲאִביָּה֙ ִה֔יא ַהּשׁ ים ַויֹּאַמ֑ר נֲַעָר֤ה מֽ ֥ב ַעל־ַהּקֹוְצִר֖ ּצָ ַען ַהנַַּ֛ער ַהּנִ )ו( ַויַּ֗

ּ֥ה  ְבּתָ ה ֶז֛ה ׁשִ ֶקר֙ ְוַעד־ַעּ֔תָ ֹ֙ ֹוד ֵמָא֤ז ַהּב ֲעמ֗ בֹ֣וא ַוּֽתַ ים ַוּתָ י ַהּקֹוְצִר֑ ים ַאֲחֵר֖ ֳעָמִר֔ ֣י ָבֽ אֶמר ֲאלֳַקָטה־נָּא֙ ְוָאַסְפּתִ ֹ֗ )ז( ַוּת
ט: ִ֖ית ְמָעֽ ַהּבַ

ִק֖ין  ה ִתְדּבָ ֹ֥ ה ְוכ ֑ י ִמּזֶ א ַתֲעבוִּר֖ ֹ֥ ר ְוגַ֛ם ל ה ַאֵח֔ ֶד֣ שָׂ ְלִכי֙ ִלְלקֹט֙ ּבְ ֗י ַאל־ּתֵ ּתִ ַעּתְ ּבִ ַמ֣ ֹוא ׁשָ וּת ֲהל֧ ַעז ֶאל־ר֜ ֹ֨ )ח( ַויֹּאֶמר֩ ּב
ִעם־נֲַערָֹתֽי:

֙ ֶאל־ ְוָהלְַכּתְ ְוָצִמ֗ת  ֣י נְָגֵעְ֑ך  ְלִבְלּתִ ים  יִתי ֶאת־ַהּנְָעִר֖ ֛ ִצוִּ ֹוא  ְכּתְ ַאֲחֵריֶה֔ן ֲהל֥ ְוָהלַ֣ ר־ִיְקצֹרוּן֙  ֶד֤ה ֲאׁשֶ ּשָׂ ּבַ )ט( ֵעינִַ֜יְך 
ים: ֲאב֖וּן ַהּנְָעִרֽ ֥ר ִיׁשְ ִת֕ית ֵמֲאׁשֶ ים ְוׁשָ ִל֔ ַהּכֵ

The servant in charge of the reapers replied, “She is a Moabite girl who came back 
with Naomi from the country of Moab.
She said, ’Please let me glean and gather among the sheaves behind the reapers.’She 
has been on her feet ever since she came this morning. She has rested but little in the 
hut. 
Boaz said to Ruth, “Listen to me, daughter. Don’t go to glean in another field. Don’t go 
elsewhere, but stay here close to my girls.
Keep your eyes on the field they are reaping, and follow them. I have ordered the men 
not to molest you. And when you are thirsty, go to the jars and drink some of [the 
water] that the men have drawn.”

12. פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( רות פרק ב סימן ט
הלא צויתי את הנערים לבלתי נגעך. מצווים הם מהר סיני שנאמר )דברים י, יט( ואהבתם את הגר: 
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13. רות פרק ב
ִני ְוָאנִֹכ֖י נְָכִריָּֽה: יֵר֔ ֵעינֶ֙יךָ֙ ְלַהּכִ אִתי ֵח֤ן ּבְ יו ַמּדוַּע֩ ָמָצ֨ אֶמר ֵאלָ֗ ֹ֣ ְרָצה ַוּת ֖חוּ ָא֑ ּתַ ׁשְ נֶ֔יָה ַוּתִ ּפֹל֙ ַעל־ּפָ )י( ַוּתִ

ְ֗ך  ְוִאּמֵ ָאִב֣יְך  ַעְזִב֞י  ֽ ַוּתַ ְ֑ך  ִאיׁשֵ ֹות  י מ֣ ַאֲחֵר֖ ית֙ ֶאת־ֲחמֹוֵתְ֔ך  ר־ָעשִׂ ֲאׁשֶ ל  ֹ֤ ּכ י  ִל֗ ֻהּגַ֜ד  ֻהּגֵ֨ד  לָּ֔ה  אֶמר  ֹ֣ ַויּ ַעז֙  ֹ֙ ּב ַען  ַויַּ֤ )יא( 
ְלׁשֹֽום: ֹול ׁשִ מ֥ ַעּתְ ּתְ ֥ר לֹא־יַָד֖ ְלִכ֔י ֶאל־ַע֕ם ֲאׁשֶ ֣ ְ֔ך ַוּתֵ ֹולְַדּתֵ ְוֶאֶ֙רץ֙ מֽ

She prostrated herself with her face to the ground, and said to him, “Why are you so 
kind as to single me out, when I am a foreigner?”
Boaz said in reply, “I have been told of all that you did for your mother-in-law after 
the death of your husband, how you left your father and mother and the land of your 
birth and came to a people you had not known before.

14. מלבי״ם רות פרק ב פסוק יא
)יא( ויען בועז ויאמר לה, מה שמצאת חן בעיני הוא מפני שני דברים: א. כי הוגד לי כל אשר עשית את 
חמותך, שזה מורה על טיב מדתך וטיב לבך שלרוב הכלה שונאת את חמותה בפרט אחרי מות אישך ואת 
פניה מאיזה תועלת  איזה  הגירות שהיה לש״ש שלא בעבור  והדבר השני הוא  וסומך,  לעוזר  לה  היית 

חיצוני שתשיג עי״כ, שהלא עזבת אביך ואמך ותלכי אל עם אשר לא ידעת, וא״כ היה הגרות לש״ש:

15. רות פרק ב
נָפָֽיו׃ )יג(  ר־בָּ֖את לֲַח֥סֹות תַַּֽחת־ּכְ ָראֵ֔ל ֲאׁשֶ לֵמָ֗ה ֵמעִ֤ם ְיהָֹו֙ה ֱאלֹהֵ֣י ִישְׂ ְרתְֵּ֜ך ׁשְ ּכֻ ֳעלְֵ֑ך וְּתהִ֨י ַמשְׂ ּלֵ֥ם ְיהֹוָ֖ה ּפׇ )יב( ְיׁשַ
ְפחֹתֶֽיךָ׃ )יד(  ַאחַ֖ת ׁשִ ֹ֣א ֶאְהיֶ֔ה ּכְ ְפָחתֶ֑ךָ ְואָֽנִֹכ֙י ל ֵעינֶ֤יךָ ֲאדִֹנ֙י כִּ֣י נִַֽחְמתִָּ֔ני ְוכִ֥י ִדבְַּ֖רּתָ ַעל־לֵ֣ב ׁשִ ֹ֠אֶמר ֶאְמָצא־חֵ֨ן ּבְ וַּ֠ת
ט־ ְצּבׇ ַויִּ ֙ב ִמצַּ֣ד ַהּקְֹצרִ֔ים  חֶֹ֑מץ ַותֵּׁ֙שֶ ּבַ תְֵּ֖ך  ְוָטבְַ֥לּתְ ּפִ ֹׁ֤שִֽי ֲהלֹ֙ם ְוָאכְַ֣לּתְ ִמן־ַהּלֶֶ֔חם  ּג ַֹ֜עז ְלעֵ֣ת ָהאֶֹ֗כל  ב לָ֨ה׳  ֹ֩אֶמ֩ר  ַויּ
ֹ֥א  ְול לַקֵּ֖ט  ּתְ ָהֳעָמרִ֛ים  ּגַ֣ם בֵּ֧ין  ֹ֗ר  לֵאמ ֶאת־ְנָערָ֜יו  ַֹ֨עז  ּב ַוְיַצ֩ו  ְללַקֵּ֑ט  ַותָׇּ֖קם  )טו(  ַוּתֹתַֽר׃  בַּ֖ע  שְׂ ַוּתִ ֹ֥אַכל  ַוּת ָקלִ֔י  לָּ֣ה 

ַתְכִליֽמוָּה׃

May the LORD reward your deeds. May you have a full recompense from the LORD, 
the God of Israel, under whose wings you have sought refuge!” She answered, “You 
are most kind, my lord, to comfort me and to speak gently to your maidservant—
though I am not so much as one of your maidservants.” At mealtime, Boaz said to her, 
“Come over here and partake of the meal, and dip your morsel in the vinegar.” So she 
sat down beside the reapers. He handed her roasted grain, and she ate her fill and had 
some left over. When she got up again to glean, Boaz gave orders to his workers, “You 
are not only to let her glean among the sheaves, without interference.

16. מלבי״ם רות פרק א פסוק א
בימי שפט  לח״ל מפני שהיה  לצאת מא״י  יספר הסבה שהניעה את אלימלך  בימי שפט השפטים,  ויהי 
יח( בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר  וסי’  י״ז  סי’  )שופטים  השפטים שעל הימים האלה אמר 
בעיניו יעשה, וגם לא היה אז שופט אחד מיוחד לכל ישראל שאז היה השופט עוצר בעם, כי היה בין שופט 
לשופט שאז היו שופטים רבים החפץ ימלא את ידו, ואין מורא השופט על העם כמ״ש אלמלא מוראה של 

מלכות איש את רעהו חיים בלעו, וחז״ל במליצתם אמרו אוי לדור ששפטו את שופטיהם, 
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17. שופטים פרק ב
ים ֵמֱאלֵֹה֤י  ֲאֵחִר֗ ים  י ׀ ֱאלִֹה֣ ַאֲחֵר֣ ַויְֵּלכ֞וּ  ִים֒  ִמְצַר֒ יא אֹוָתם֮ ֵמֶאֶ֣רץ  ַהּמֹוִצ֣ ם  י ֲאבֹוָת֗ ֶאת־ְיהֹוָ֣ה ׀ ֱאלֵֹה֣ ַויַַּעְז֞בוּ  )יב( 

ֲחו֖וּ לֶָה֑ם ַויְַּכִע֖סוּ ֶאת־ְיהָֹוֽה׃ ּתַ ׁשְ ֽ ר֙ ְסִביבֹ֣וֵתיֶה֔ם ַויִּ ים֙ ֲאׁשֶ ָהַֽעּמִ

and forsook the LORD, the God of their fathers, who had brought them out of the land 
of Egypt. They followed other gods, from among the gods of the peoples around them, 
and bowed down to them; they provoked the LORD.

18. ויקרא פרק יט
ֹוךָ  ֥ לֹו֙ ּכָמ֔ ֶכ֗ם ְוָאַהְבּתָ ר ִאּתְ ֶאְזָר֣ח ִמּכֶם֩ ִיְהיֶ֨ה לֶָכ֜ם ַהּגֵ֣ר׀ ַהּגָ֣ א תֹונ֖וּ אֹתֹֽו: )לד( ּכְ ֹ֥ ַאְרְצֶכ֑ם ל ךָ֛ ּגֵ֖ר ּבְ )לג( ְוִכֽי־יָג֧וּר ִאּתְ

ם: ק ֱאלֵֹהיֶכֽ ִים ֲאִנ֖י ְיקָֹו֥ ֶאֶ֣רץ ִמְצָר֑ ים ֱהִייֶת֖ם ּבְ ֽי־גִֵר֥ ּכִ

When strangers reside with you in your land, you shall not wrong them. 
The strangers who reside with you shall be to you as your citizens; you shall love each 
one as yourself, for you were strangers in the land of Egypt: I am your God.

19. רש״ר הירש ויקרא פרק יט פסוק לג
כאזרח מכם; פירושו: כאחד מכם שנולד בארץ; או: כאחד שנולד מכם בארץ. מכל מקום הרי כאן שוויון 
גמור לגר - מבחינת מעמדו והיחס אליו; ולא רק בחוק ובמשפט - אלא גם ברגשות אהבה ובמעשי אהבה, 
עד כדי מצות ואהבת לו כמוך - שהיא כעין »ואהבת לרעך כמוך״ המתייחס לכל אדם מישראל )ראה פי’ 
לעיל פסוק יח(. כי - גרים הייתם בארץ מצרים. מבשרכם חזיתם, לאיזו אכזריות תגיע אומה, המתנכרת 
לזכויות האדם של הגר. היה זה אסונכם במצרים, שהייתם גרים; ומכאן נבעה צרת העבדות והעינוי. 
ולפיכך זה יהיה עיקרון החוקה המשפטית של ארצכם: »משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה" )להלן 
כד, כב(. וכלל זה כבר נתבאר בספר שמות כב, כ. אך קדושת החיים ברוח ובמעשה דורשת יותר מכן: היא 
דורשת שוויון גמור של הגר והאזרח - בהשקפתכם, ברגשותיכם וברצונכם הטוב; ולא עוד, אלא בעצם 
האהבה שתרחשו לגר ייוודע: אני ה’ אלהיכם; שהרי למענו תקבלו באהבת אחים את כל הקרויים בנים 

למקום. בכבוד הגר ובאהבת הגר תיבחן יראתכם ואהבתכם את ה’.

20. ויקרא פרק כג 
ֶֹ֩דׁש֩ ִיְהיֶ֨ה לָכֶ֜ם ְוִהְקַרְבתֶּ֨ם ִאׁשֶּ֤ה לַֽיהָֹו֙ה ֲעצֶֶ֣רת  ִמינִ֡י ִמְקָרא־ק ְ יֹּ֣ום ַהׁשּ ְקרִ֥יבוּ ִאׁשֶּ֖ה לַיהֹוָ֑ה ּבַ ְבעַ֣ת יָמִ֔ים ּתַ )לו( ׁשִ

ֹ֥א ַתֲעשֽׂוּ׃:  הִ֔וא ּכׇל־ְמלֶ֥אֶכת ֲעבֹדָ֖ה ל

seven days you shall bring offerings by fire to יהוה. On the eighth day you shall observe 
a sacred occasion and bring an offering by fire to יהוה; it is a solemn gathering: you 
shall not work at your occupations.
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21. רמב״ן ויקרא פרק כג פסוק לו
כולם  כי  ולאחריהם  לפניהם  ימים בקדושה  וצוה בחג המצות שבעה  נעצר הכל.  כי שם  »עצרת היא", 
קדושים ובתוכם ה', ומנה ממנו תשעה וארבעים יום שבעה שבועות כימי עולם, וקדש יום שמיני כשמיני 
של חג, והימים הספורים בינתים כחולו של מועד בין הראשון והשמיני בחג, והוא יום מתן תורה שהראם 
בו את אשו הגדולה ודבריו שמעו מתוך האש. ולכך יקראו רבותינו ז״ל בכל מקום חג השבועות עצרת, כי 

הוא כיום שמיני של חג שקראו הכתוב כן. 

It is ’Atzereth,’ for there everything is assembled. Now with respect to the Festival of 
Unleavened Bread He commanded that it be observed for seven days, with the first and 
seventh [days] being holy, though they are all holy and the Eternal is among them. 
From then on [i.e., beginning with the second day of Passover] we are to count forty-
nine days[of the omer], which are seven weeks comparable to the [seven] “days” of the 
world, The thought suggested is that the seven “weeks” of the omer are comparable 
to “the days” of the world, and Shevuoth is thus like the “eighth day” in the Festival 
of Tabernacles; and the forty-nine days between the first day and “the eighth day” 
are thus like the intermediate days of the Festival of Tabernacles )Abusaula(. and 
then to sanctify the “eighth day” [i.e., the Festival of Weeks] just as the eighth day 
of Tabernacles [is holy]; and [the forty-nine days] counted between them are in the 
“intermediate days” of the festival, in the interval separating the first day and “eighth 
day” of the festival, this being the day of the Giving of the Torah when He made them 
to see His great fire and His words they heard out of the midst of the fire. Therefore 
our Rabbis, of blessed memory, always called the Festival of Weeks by the name of 
Atzereth As in Chagigah 17 a. [a name here used in the verse for the eighth day of the 
Festival of Tabernacles], for it is on “the eighth” day of the festival, which Scripture 
here so called by that name.
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