נהגו לקרות מגילת רות בעצרת והוא מרז"ל בילקוט רות )רמז תקצו(  :מה ענ יין רות אצל עצרת ? ללמדך  ,שלא נ יתנה תורה  ,אלא על ידי י יסורין
ועוני וכו' .ועוד כתבו ז"ל )ראה סוטה יד א( דהתורה כולה גמילות חסדים ,וכן במגילת רות יש בה גמילות חסדים .והרב שמלה חדשה דף קכ"א נתן
טעם ,דבירושלמי )ביצה פ"ב ה"ד( אמרו דדוד המ לך עליו השלום נסתלק בעצרת ,והקב"ה ממלא שנותיהם ,ובודאי נולד בעצרת ,ומגילת רות ליחס
דוד .עד כאן דבריהם .ולי נראה ,במה שאמרו ז"ל דרות נקראת ,שקיבלה עוד מלבד ז' מצות בני נח ,תר"ו מצוות ,ולכן ביום קבלת התורה דקבלנו
תרי"ג מצוות ,עם הז' דבני נח קורין רו"ת .אי נמי רו"ת גימטריה מילוי שם אדנ"י .והדברים עתיקים.
ברכי יוסף אורח חיים סימן תצד יא לרבי חיים יוסף דוד אזולאי )החיד"א( ,נולד תפ"ד )  (1724בירושלים ,נפטר תקס"ו ) (1806בליוורנו.

יש ִמ ֵּבית
ימי ְ ׁשפֹ ט הַ ּ ׁש ְֹפ ִטים ַוי ְִהי ָר ָעב ָּבאָ ֶרץ ַויֵּלֶ ְך ִא ׁ
ַוי ְִהי ִ ּב ֵ

וילך איש מבית לחם ,ואין אומרים איש אלא לאדם חשוב שנאמר
)במדבר יב( והאיש משה ענו מאד ,שאלימלך היה איש חשוב
שמחשיבים אותו במקומו והלך להציל את נפשו ונפש ביתו ולא
)מדרש תנחומא ,שמיני סימן ט'(
טרח עצמו בעסקי הצבור.

ו ְ ּׁשנֵי בָ נָ יו :וְ ֵׁשם

לֶ חֶ ם יְהו ָּדה ָלגוּר ִ ּבשְׂ ֵדי מוֹ אָ ב הוּא וְ ִא ְ ׁש ּתוֹ
ימלֶ ְך וְ ֵׁשם ִא ְ ׁש ּתוֹ נָ עֳ ִמי וְ ֵׁשם ְ ׁשנֵי בָ נָ יו ַמ ְחלוֹ ן וְ ִכ ְליוֹ ן
יש א ֱִל ֶ
ָה ִא ׁ

אֶ ְפ ָר ִתים ִמ ֵּבית לֶ חֶ ם יְהו ָּדה ַו ָיּבֹאוּ שְׂ ֵדי מוֹ אָ ב ַויּ ְִהיוּ ָׁשםַ :ויּ ָָמת
יש נָ עֳ ִמי ו ִַּת ּ ָׁשאֵ ר ִהיא ו ְ ּׁשנֵי בָ נֶיהָ ַ :ויִּשְׂ אוּ לָ הֶ ם נָ ִ ׁשים
ימלֶ ְך ִא ׁ
א ֱִל ֶ

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.

מא ֲִביּוֹ ת ֵׁשם הָ אַ חַ ת ָע ְר ּ ָפה וְ ֵׁשם הַ ּ ֵׁשנִ ית רוּת ַויּ ְ ֵׁשבוּ ָׁשם
ֹ

)ילקוט שמעוני רות רמז תקצח(

ְ ּכ ֶעשֶׂ ר שָׁ נִ יםַ :ויָּמוּתוּ גַ ם ְ ׁשנֵיהֶ ם ַמ ְחלוֹ ן וְ ִכ ְליוֹ ן ו ִַּת ּ ָׁשאֵ ר הָ ִא ּ ָׁשה
יש ּה:
יה ו ֵּמ ִא ָׁ
ִמ ְּ ׁשנֵי י ְָל ֶד ָ

וילך איש  -עשיר גדול היה ופרנס הדור ויצא מארץ ישראל לחוצה
לארץ מפני צרות העין שהיתה עינו צרה בעניים הבאים לדוחקו
לכך נענש:
)רש"י ,רות פרק א'(

)רות פרק א' ,פס' (5-1

מהי צרות העין של פרנסי הדור?

۞

ימלֶ ְך ו ְ ּׁשמוֹ
יש ִ ּגבּ וֹ ר חַ יִל ִמ ִּמ ְ ׁש ּ ַפחַ ת א ֱִל ֶ
יש ּה ִא ׁ
ו ְּלנָ עֳ ִמי מוֹ ַדע ְל ִא ָׁ

ו ּ ַָת ָקם ְללַ ֵ ּקט ַויְצַ ו בּ ַֹעז אֶ ת נְ ָע ָריו לֵ אמֹר ַ ּגם ֵּבין הָ עֳ ָמ ִרים ְּתלַ ֵ ּקט

ֹאמר רוּת הַ ּמוֹ א ֲִביָּה אֶ ל נָ עֳ ִמי אֵ ְלכָ ה ָ ּנא הַ ּ ָשׂ ֶדה ַואֲלַ ֳק ָטה
בּ ַֹעז :ו ַּת ֶ

וְ לֹא ַת ְכ ִלימו ָּה :וְ גַ ם ׁש ֹל ּ ָת ׁש ֹלּ וּ לָ ּה ִמן הַ ְ ּצבָ ִתים וַעֲ ז ְַב ּ ֶתם וְ ִל ְּק ָטה

ֹאמר לָ ּה ְל ִכי ִב ִּתי:
ֲשר אֶ ְמצָ א חֵ ן ְ ּב ֵעינָ יו ו ַּת ֶ
בַ ִּ ׁש ּב ֳִלים אַ חַ ר א ֶׁ

וְ לֹא ִתגְ עֲ רוּ בָ ּה:

)רות פרק ב' ,פס' (2-1

רש"י :אלכה נא השדה  -לאחד משדות אנשי העיר אחרי אחד מהם
אשר אמצא חן בעיניו ,שלא יגער בי:
۞
ֹאמר ָל ּה חֲמוֹ ָת ּה אֵ יפֹ ה ִל ַ ּק ְט ְּת הַ ּיוֹ ם וְ אָ נָ ה ָעשִׂ ית י ְִהי ַמ ִ ּכ ֵירךְ
ו ַּת ֶ
יש
ֹאמר ֵׁשם הָ ִא ׁ
ֲשר ָעשְׂ ָתה ִע ּמוֹ ו ַּת ֶ
ָּברו ְּך ו ּ ַַת ֵּגד לַ חֲמוֹ ָת ּה אֵ ת א ֶׁ
יתי ִע ּמוֹ הַ יּוֹ ם בּ ַֹעז:
ֲשר ָעשִׂ ִ
א ֶׁ

)רות פרק ב' ,פס' (19

" ...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
שיזכה לרוב טוב ,וכמאמר רבותינו זיכרונם לברכה )רות רבה ה' ט'( על
יתי ﬠִ מּוֹ הַ יּוֹם בֹּ ﬠַז"...
הפסוק :הָ ִאישׁ ֲאשֶׁ ר ָﬠ ִשׂ ִ
פלא יועץ ,ערך "עשירות" לרבי אליעזר פאפו ,סרייבו ,תקמ"ה )  - (1785תקפ"ח )(1828

)רות פרק ב' ,פס' (16-15

למה הן לא מבקשות עזרה מהקרוב העשיר?
ֹאמר אָ נ ִֹכי רוּת א ֲָמ ֶת ָך ו ָּפ ַרשְׂ ּ ָת ְכנָ פֶ ָך ַעל
ֹאמר ִמי אָ ְּת ו ַּת ֶ
ַויּ ֶ
יט ְב ְּת חַ ְסדֵּ ךְ
ָ
ֹאמר ְ ּברוּכָ ה אַ ְּת לַ ה' ִ ּב ִּתי הֵ ַ
א ֲָמ ְתך ִ ּכי גֹאֵ ל אָ ּ ָתהַ :ויּ ֶ
אשוֹ ן ...
הָ אַ חֲרוֹ ן ִמן הָ ִר ׁ

)רות פרק ג' ,פס' (9-10

"...אמר לה :מי את? ותאמר :אנכי רות אמתך .אמר לה :ומה באת
לעשות כאן? אמרה לו :לקיים את התורה שנאמר " כִּ י יָמוּ� ָא ִחי�
וּמָ כַר מֵ אֲ חֻ זָּתוֹ וּבָ א גֹאֲ לוֹ הַ ָקּרֹב ֵא ָליו וְ ג ַָאל ֵאת ִמ ְמכַּר ָא ִחיו"
)ויקרא כה ,פס'  ,(25אלא עמוד וקיים את התורה"...
)מדרש תנחומא ,בהר סימן ג(

יש:
ֲשר ָעשָׂ ה לָ ּה הָ ִא ׁ
ֹאמר ִמי אַ ְּת ִ ּב ִּתי ו ּ ַַת ֶּגד לָ ּה אֵ ת ָּכל א ֶׁ
 ...ו ַּת ֶ
)רות פרק ג' ,פס' (16

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

מוטְ .ולָ ַעד ל ֹא ִת ּמ ֹוט.
ְו ַחזֵּק ָמ ְך יִ ֹ

ְולֶ ֶקט ַה ָ ּק ִציר .ו ֶּפ ֶרט ַה ָּב ִציר.

יחים וּנְ זִ ִירים:
מוטְ .ס ִפ ִ
וּבַ ּ ְש ִב ִיעית ִּת ְ ׁש ֹ

עֲ ֹזוב ִל ְב ִלי ָת ִציר ְל ַד ִּלים נ ֵָא ִרים:

אות.
אות ְו ִ ׁש ְכ ָחה ִעם ּ ֵפ ֹ
מוט ַמ ּׁ ַש ֹ
ְו ִת ְ ׁש ֹ

ימו ַה ֵּבטּ ְ .ב ַה ְענֵק ו ְּב ַה ְעבֵ ט.
ְו ֵאלֵ ֹ

לות ִמ ְ ּב ּצ ִירים:
עו ְל ֹ
ּאותְ .ו ֹ
ְ ּב ָׂש ֶדה ו ְּתבו ֹ

בות וּנְ ָד ִרים:
ְו ֶתן ּ ֶפן ִּת ּ ָלבֵ ט .נְ ָד ֹ

ְ ׂש ַמח ְו ֶא ֹ
מור ֶה ָאחּ ְ .ב ַה ְח ֹיו ְת ָך ָה ָאח.
ְו ַה ֹנו ָתר ָב ּ ָאח .יְ הו ְ ּׁשלַ ְך ַעל או ִּרים:
מתוך אזהרות לחג השבועות
לרבי שלמה בן גבירול,
המפרטות תרי"ג מצוות.

