
 
 

 
 

סורין י אלא על ידי י,תנה תורהי שלא נ, ללמדך?ין רות אצל עצרתי מה ענ:(רמז תקצו)נהגו לקרות מגילת רות בעצרת והוא מרז"ל בילקוט רות 
 דהתורה כולה גמילות חסדים, וכן במגילת רות יש בה גמילות חסדים. והרב שמלה חדשה דף קכ"א נתן (ראה סוטה יד א)ועוני וכו'. ועוד כתבו ז"ל 

 נסתלק בעצרת, והקב"ה ממלא שנותיהם, ובודאי נולד בעצרת, ומגילת רות ליחס שלוםהליו עלך  אמרו דדוד המ(ביצה פ"ב ה"ד)טעם, דבירושלמי 
בלה עוד מלבד ז' מצות בני נח, תר"ו מצוות, ולכן ביום קבלת התורה דקבלנו י שק,ז"ל דרות נקראתאמרו שה  במ,. ולי נראהאן דבריהםכד דוד. ע

 . והדברים עתיקים.י"אדנ שם מילוי טריהגימ ת"רו נמי י א קורין רו"ת.חנני תרי"ג מצוות, עם הז' דב
 

) בליוורנו.  1806) בירושלים, נפטר תקס"ו (1724ברכי יוסף אורח חיים סימן תצד יא לרבי חיים יוסף דוד אזולאי (החיד"א), נולד תפ"ד (
 

ית  ָאֶרץ ַויֵֶּלְך ִאיׁש ִמּבֵ ְֹפִטים ַוְיִהי ָרָעב ּבָ ֹפט ַהׁשּ יֵמי ׁשְ ַוְיִהי ּבִ
ּתוֹ  ֵדי מֹוָאב הוּא ְוִאׁשְ ׂשְ ֵני ָבָניו: ֶלֶחם ְיהוָּדה ָלגוּר ּבִ ם  וּׁשְ ְוׁשֵ

ֵני ָבָניו ַמְחלֹון ְוִכְליֹון  ם ׁשְ ּתֹו ָנֳעִמי ְוׁשֵ ם ִאׁשְ ָהִאיׁש ֱאִליֶמֶלְך ְוׁשֵ
ם: ַויָָּמת  ְהיוּ ׁשָ ֵדי מֹוָאב ַויִּ ית ֶלֶחם ְיהוָּדה ַויָֹּבאוּ ׂשְ ֶאְפָרִתים ִמּבֵ

ֵני ָבֶניהָ : ֵאר ִהיא וּׁשְ ָ ׁשּ ים  ֱאִליֶמֶלְך ִאיׁש ָנֳעִמי ַוּתִ אוּ ָלֶהם ָנׁשִ ׂשְ ַויִּ
ם  בוּ ׁשָ ִנית רוּת ַויֵּׁשְ ֵ ם ַהׁשּ ה ְוׁשֵ ם ָהַאַחת ָעְרּפָ מֲֹאִביֹּות ׁשֵ

ִנים: ר ׁשָ ֶעׂשֶ ה  ּכְ ָ ֵאר ָהִאׁשּ ָ ׁשּ ֵניֶהם ַמְחלֹון ְוִכְליֹון ַוּתִ ַויָּמוּתוּ ַגם ׁשְ

הּ : ֵני ְיָלֶדיָה וֵּמִאיׁשָ  )5-1                                                (רות פרק א', פס'  ִמׁשְּ

 
 מהי צרות העין של פרנסי הדור?

וילך איש מבית לחם, ואין אומרים איש אלא לאדם חשוב שנאמר 
 והאיש משה ענו מאד, שאלימלך היה איש חשוב (במדבר יב)

שמחשיבים אותו במקומו והלך להציל את נפשו ונפש ביתו ולא 
                                  (מדרש תנחומא, שמיני סימן ט').טרח עצמו בעסקי הצבור

 

אלימלך מגדולי הדור ומפרנסי הדור היה, וכיון שבאו שני רעבון 
אמר: עכשיו יהיו כל ישראל מסובין בקופתן על פתחי, וזה בא 

בקופתו וזה בא בכפיפו, מה עשה? עמד וברח מפניהם. 
 (ילקוט שמעוני רות רמז תקצח)                      

 

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

                                                                                                                (רש"י, רות פרק א')                        לכך נענש:

۞ 
 

מֹו  ַחת ֱאִליֶמֶלְך וּׁשְ ּפַ ׁשְ ּבֹור ַחִיל ִמּמִ ּה ִאיׁש ּגִ וְּלָנֳעִמי מֹוַדע ְלִאיׁשָ
ֶדה ַוֲאַלֳקָטה  ָ א ַהׂשּ אֶמר רוּת ַהּמֹוֲאִביָּה ֶאל ָנֳעִמי ֵאְלָכה ּנָ ּבַֹעז: ַוּתֹ

י:  אֶמר ָלּה ְלִכי ִבּתִ ֵעיָניו ַוּתֹ ר ֶאְמָצא ֵחן ּבְ ִלים ַאַחר ֲאׁשֶ ּבֳ ַבׁשִּ
) 2-1(רות פרק ב', פס'                         

רש"י: אלכה נא השדה - לאחד משדות אנשי העיר אחרי אחד מהם 
 אשר אמצא חן בעיניו, שלא יגער בי:

ט  ַלּקֵ ין ָהֳעָמִרים ּתְ ם ּבֵ ט ַוְיַצו ּבַֹעז ֶאת ְנָעָריו ֵלאֹמר ּגַ ָקם ְלַלּקֵ ַוּתָ
ָטה  ם ְוִלּקְ ָבִתים ַוֲעַזְבּתֶ ׁשֹּלוּ ָלּה ִמן ַהּצְ ְולֹא ַתְכִלימוּהָ : ְוַגם ׁשֹל ּתָ

 )16-15                                                         (רות פרק ב', פס' ְולֹא ִתְגֲערוּ ָבהּ :
     

למה הן לא מבקשות עזרה מהקרוב העשיר? 
                                                                                                          

۞   

 

יֵרְך  ית ְיִהי ַמּכִ ְטּתְ ַהיֹּום ְוָאָנה ָעׂשִ אֶמר ָלּה ֲחמֹוָתּה ֵאיֹפה ִלּקַ ַוּתֹ

ם ָהִאיׁש  אֶמר ׁשֵ ָתה ִעּמֹו ַוּתֹ ר ָעׂשְ ד ַלֲחמֹוָתּה ֵאת ֲאׁשֶ ּגֵ רוְּך ַוּתַ ּבָ
יִתי ִעּמֹו ַהיֹּום ּבַֹעז:                      ר ָעׂשִ  )19(רות פרק ב', פס' ֲאׁשֶ

 

"... ולא יבקש גדולה ולא יחמוד כבוד ואל יחזיק טובה לעצמו על 
פזרות צדקותיו שהוא אינו אלא כאפוטרופוס לעניים ונותן לו את 

שלו ושליחותא דמרה הוא דעבד, ולו תהיה צדקה ויקבל שכר טוב 
באופן שיותר ממה שהעשיר עושה עם איש עני, העני עושה עימו 

 על (רות רבה ה' ט')שיזכה לרוב טוב, וכמאמר רבותינו זיכרונם לברכה 
הפסוק: ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ִעּמֹו ַהּיֹום ֹּבַעז..."  

 

) 1828) - תקפ"ח (1785פלא יועץ, ערך "עשירות" לרבי אליעזר פאפו, סרייבו, תקמ"ה (

ּתָ ְכָנֶפָך ַעל  אֶמר ָאֹנִכי רוּת ֲאָמֶתָך וָּפַרׂשְ ַויֹּאֶמר ִמי ָאּתְ ַוּתֹ

ְך  י ֵהיַטְבּתְ ַחְסּדֵ ּתִ רוָּכה ַאּתְ ַלה' ּבִ ה: ַויֹּאֶמר ּבְ י ֹגֵאל ָאּתָ ֲאָמְתָך ּכִ
 )9-10(רות פרק ג', פס' ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון ...                          

 

"...אמר לה: מי את? ותאמר: אנכי רות אמתך. אמר לה: ומה באת 
 ָאִחי� ָימּו� ִּכילעשות כאן? אמרה לו: לקיים את התורה שנאמר "

" ָאִחיו ִמְמַּכר ֵאת ְוָגַאל ֵאָליו ַהָּקֹרב ֹגֲאלֹו ּוָבא ֵמֲאֻחָּזתֹו ּוָמַכר
  אלא עמוד וקיים את התורה..."),25(ויקרא כה, פס' 

 (מדרש תנחומא, בהר סימן ג)         
 

ה ָלּה ָהִאישׁ : ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ד ָלּה ֵאת ּכָ ּגֶ י ַוּתַ ּתִ אֶמר ִמי ַאּתְ ּבִ   ... ַוּתֹ
 )16(רות פרק ג', פס'                                        

 

מהו החסד הגדול של רות? מה לומד בועז? מתי היא מכירה במעשה שלו? 
 

ק ָמְך ִימֹוט. ְוָלַעד לֹא ִתּמֹוט.  ְוַחזֵּ
מֹוט. ְסִפיִחים ּוְנִזיִרים:  ׁשְ ִביִעית ּתִ ּוַבּשְ

 

אֹות.   ְכָחה ִעם ּפֵ אֹות ְוׁשִ ַ מֹוט ַמׁשּ ְוִתׁשְ
ּציִרים:  ֶדה ּוְתבּואֹות. ְועֹוְללֹות ִמּבְ ׂשָ ּבְ

ִציר.   ִציר. ּוֶפֶרט ַהּבָ ְוֶלֶקט ַהּקָ
ים ֵנָאִרים:  ֲעזֹוב ִלְבִלי ָתִציר ְלַדּלִ

 

ַהְעֵנק ּוְבַהְעֵבט.   ט. ּבְ ְוֵאֵלימֹו ַהּבֵ
ֵבט. ְנָדבֹות ּוְנָדִרים:  ּלָ ן ּתִ ְוֶתן ּפֶ

ַהְחיֹוְתָך ָהָאח.  ַמח ְוֶאמֹור ֶהָאח. ּבְ ׂשְ
ַלְך ַעל אּוִרים:   ָאח. ְיהּוׁשְ ְוַהנֹוָתר בָּ

 

   לחג השבועותמתוך אזהרות
  ,לרבי שלמה בן גבירול

המפרטות תרי"ג מצוות.

 


