
  ה"ב

   לפי פירוש הזהר הקדושמגילת רות

  ?מה הקשר בין מגילת רות לחג השבועות

 . וזוהי מגילה שכל העלילה המתרחשת בה חלה על רקע הקציר–הזמ	 בשנה הוא זמ	 הקציר  •

 .שנזכה להרבות בחסד: וזוהי תכלית קבלת התורה, זוהי מגילה של חסד •

הוא הול  ומגייר עצמו מ	 , )ומידי יו�(שמידי שנה ; מסמלת את ע� ישראל בכללותו, בהיותה גיורת, רות •

רות מסמלת את הבחירה מדעת ומאהבה לעזוב את המוכר והיש	 . 'החיצוניי� ומתחבר יותר לעומק ע� ה

יתרו ורות בעלי אות	 ". יתרו", לא בכדי ג� פרשת קבלת התורה בחומש שמות נקראת על ש� גר. 'ולהתחבר ע� ה

תר אחר האמת . לא הסתפק בנגלות ובמוסכמות.  על שו� שחיפש ורצה יותר#יתרו.   ההההתורתורתורתוראותיות המילה , אותיות

 .לעלות מחיל אל חיל, וביקש יותר ויותר

. ומכא	 שייכותה של המגילה לחג זה, פ המסורת נולד ונפטר בחג השבועות"שע, אמו הגדולה של דוד המל , רות •

 .'ירות ותשבחות להשריווה בש, רות נקראה בשמה זה על ש� דוד, ל"לפי חז

לאחר שספרנו שבעה נקיי� בכל שבעת . ה" יו� של חתונה בי	 ע� ישראל לקב#כל עניינו של חג השבועות •

מגילת רות .  אנחנו סופסו% חוברי� לקודשא ברי  הוא לקבל שפע אלקי ורוחני חדש, שבועות ספירת העמר

אשר בהתבוננות מעמיקה בו נוכל ללמוד ,  ובעזסיפור� של רות. גוללת בפנינו סיפור מופלא של התחתנות ואהבה

לידת המשיח כמוה ללידת גאולה והעצמת ניצוצות . החתונה שממנה יוולד משיח צדקנו', את רזי החתונה ע� ה

� .להרבות שפע רוחני וכוחות לצמיחה ולגאולה: מטרתה של לידה זו. ונשמות משיח בעול

יונתי ". "ותר וגוזל", שנאמר. רות הפכה שמה לתור: 	  נוס%הזהר הקדוש דורש את משמעות שמה של רות  באופ •

משמעות הדבר ". בחגוי הסלע בסתר המדריגה הראיני את מראי  השמיעיני את קול  כי קול  ערב ומרא  נאוה

מכא	 נית	 להבי	 מהי . את החלק האלקי שלה', שרות גילתה את הטבע הפנימי והנסתר שלה המחובר ע� ה

 מגיע זמ	 #" שקול התור נשמע בארצנו"וכ, רות הופכת לתור.  מתקשרת ע� זמ	 מת	 תורההתגירות וכיצד היא

  .והנשמה מגיעה אל תכליתה, קבלת התורה

  פ פירוש הזהר הקדוש"מגילת רות ע
  הזהר קורא. נית	 לזהות ציר שסביבו נבני� הפירושי� למגילה, כשמתבונני� לעומק הפירוש של הזהר על מגילת רות

, על בחירות שאד� מזומ	 לעשות בעול� הזה והמספרת על צמיחה מתו  צער וייסורי�, ות כמגילה משיחיתאת מגילת ר

  . על בחירות שאנו מזומני� לעשות מתו  מצב של גדלות ומתו  מצב של קטנות;מתו  הפיתויי� והקשיי� שעומדי� לנגדו

הפסוק הזה נת	 את ההשראה לכל ודעי� א� אכ	 איננו י. כמדומני ששורש הדברי� מצוי כבר בפסוק הראשו	 של המגילה

  .ובכל זאת אני מציעה להתבונ	 בו ככזה, אופי הקריאה במגילה

  .פותח בפנינו שער אל התוכ	 הפנימי הצפו	 בההפסוק הראשו	 במגילה 

  

  :נתבונ	

  

  :ת ֶלֶח� ְיה4ָדה ָלג4ר ִ'6ְֵדי מֹו/ב ה4א ְוִאְ(5ֹו 4ְ(ֵני ָבָניוַוְיִהי ִ'ְיֵמי ְ(ֹפט ַה3ְֹפִטי� ַוְיִהי ָרָעב ָ'/ֶר. ַוֵ,ֶל* ִאי( ִמֵ'י) א( 



  "ויהי בימי שפוט השופטים"

�  ?או לימי� שבה� שופטי� את השופטי�,  הא� הכוונה לימי� שבה� שופטי� השופטי
  

1. �בוחר שלא לקחת אבימל  . ויש לנו את בועז, יש לנו את אבימל . או מנהיגי ציבור, יש לנו שני סוגי שופטי

נשאר לכה	 ולהנהיג את ,  שרואה את העני והחלש#בועז ,וכנגדו, בוחר להסתגר בשדה מואב, אחריות על הכלל

את הבחירה : אנו מזומני� לראות את שתי הבחירות הללו, במוב	 מסויי�. ע� ישראל ובוחר ג� לגאול את רות

 .ט לא	 מובילה כל אחת מ	 הדרכי� ולשפו#ואת הבחירה באמת אלקית הנשמתית , בגו% ובנוחותו

כאשר יש הרהור . ' בימי� בה� ע� ישראל יושב ושופט את ה#"ויהי בימי שפט השופטי�: "נית	 להבי	 ג� אחרת .2

וכ  נית	 לשאול הא� הרעב או תולדה של . 'יושבי� יהודי� ושופטי� את ה, את העול�' כלפי הנהגתו של ה

רות וערפה , נעמי שופטת, אבימל  שופט. לות באמצעותו את רחמיולג' או שזה האמצעי של ה, השפיטה הזאת 

 .וכל אחד גוזר ממשפטו את הבחירה שלו. בועז שופט, שופטות

3. �כמו שראינו את איוב שיושב וטוע	 . ' הוא מתחיל להרהר אחר מידותיו של ה#כאשר אד� סובל עוני או ייסורי

 . רעמרגע שנהיה לו , טענות כלפי שמיא כלפי הצדק האלקי

בזמני� של . עלינו לזכור שהכל מטרתו הוא רחמי�, ואת האופ	 שבו מנהג את העול�' כאשר אנו שופטי� את ה .4

באופ	 .  הכל בסו% מתברר לטוב#והע� מרגיש נטוש, או בזמנ� שבה� ג� הפרנסי� של הע� מפני� עור%, גלות

 הנצו. שיעזור להשביע את הרעב גר� לכ  שמש� יעלה'  שה#זה נית	 להבי	 את הירידה של אבימל  למואב

לרעה ' בלי לשפוט את ה, דוד המל  שריווה בשירות ותשבחות ג� בימי� וג� בלילות. הרוחני של ע� ישראל

 .שייתכ	 וזה גר� לרעב הרוחני. ולהתנתק ממנו

5. �, אשר בו העני מזדכה, יש משפט צדק ורחמי�. השופטי� יכולי� להיות ג� העשירי� ששופטי� את העניי

בעוד הוא עצמו עזב את , וד	 את כל� לרעב,  כפי שעשה אבימל #ויש שיפוט לדי	 . ומקבל סעד וסיוע, יכולכב

 . האר.

6. "�פ הזהר משפט הוא גילוי של "ע.  רמז לשילוב של המשפט האלקי ע� המשפט האנושי#" שפוט השופטי

�ככל שאנו נתחבר למשפט . '� של ה במבט פנימי יתגלו הרחמי#ג� כאשר נראה כאילו יש ייסורי�: כלומר. רחמי

וכ	 . ג� בתו  מה שנראה כייסורי�', ולגלות את החסד של ה, כ  נוכל לשפוט את המציאות בהתא�, האלקי

 #ויש רעב, עזב את האר.' א� ה: והוא  אמר לעצמו. היתה תלויה בדבר' ייתכ	 שאהבתו של אבימל  את ה. ההפ 

זו ההזדמנות לגלות , שמבי	 שכאשר יש רעב, אנו רואי� את בעז , תולעומ. עזב והתנתק. ג� אני עוזב את האר.

� זה זמ	 –ויותר מכ  . לקט שכחה ופיאה, את האנושיות הכי גבוהה ולקיי� את מצוות הרחמי� והנתינה לעניי

שבאה , פני� של אשה: כמו הפני� של רות שהתגלו לו. להתבונ	 במציאות ביתר עמקות ולגלות בה פני� חדשות

את החסרו	 והמצוקה שלה הפנתה לחיפוש , כלומר. וללקט פירורי� ממקו� גבוה, ח מתו  העניות שלהלצמו

בהתא� לכ  הזהר הקדוש מפרש את נתינת . אחרי אור חדש ודביקות בתכלית האלקית, אחרי ישועה, אחר גואל

  .ונעמוד על כ  בהמש , שש השעורי� לרות

  

ונראה כיצד העסוק בשאלת המשפט והבחירה בא ,  הזהר למגילהקטעי� מפירושבשעור שלפנינו נתבונ	 בכמה 

 .בה� לידי ביטוי



  שופט את משפטו של איוב' כיצד ה

יוצא חוצ. נגד הצדק , שהתרושש מכל היקר לו, איוב הסובל והמתלונ	. לטענותיו של איוב' הזהר פותח בתאור יחסו של ה

שתגובותיה� הביקורתיות כלפיו מזכות אות� בנזיפה מאת , יוומשתיק את כל רע, שומע אותו ברחמי� רבי�' וה. האלקי

  .ומבי	 שאת טענותיו מוסר שלא מדעת, מבי	 ללב הסובל' ה. 'ה

        
         מדרש רות  מדרש רות  מדרש רות  מדרש רות # # # # ספר זהר חדש מנוקד ספר זהר חדש מנוקד ספר זהר חדש מנוקד ספר זהר חדש מנוקד 

ֶאֶעְרָכה '  ָיַדְע5ִי ְוֶאְמָצֵאה4 כוִמי ִי5ֵ	) איוב כג(, /ַמר ִא,ֹוב ְלַהָ?דֹו( ָ'ר4* ה4א, ְ</ַמר ַרִ'י 5ְַנח4�, ְוָהִכי ָנֵמי ְ'ִא,ֹוב
  :ַעד ֶ(ֵהִטיַח ִא,ֹוב ְ<ָבִרי� Aְַלֵ@י ַמְעָלה. ְלָפָניו ִמְ(ָ@ט

  :ְוָסַקל ִאיק4ִני	 ֶ(ל ֶמֶל*, ְוֵהִטיַח ְ<ָבִרי� Aְַלֵ@י ַמְעָלה, ַוֲהBא ְ'ַכCָה ְמקֹומֹות Aַָפר ִ'ְתִחַ,ית ַהCִֵתי�. ְותB 4א
ִא,ֹוב ֶ(/ַמְר5ָ ָעָליו ִאי( 5ָ� ְוָיָ(ר ִויֵרא , ְ'ַהִהיא ַ(ֲעָתא /ַמר ַהְמַקְטֵרג ְלַהָ?דֹו( ָ'ר4* ה4א, א /ַמר ַרִ'י ְנהֹוָראיֶאָל

ִא,ֹוב Bא , /ַמר ַהָ?דֹו( ָ'ר4* ה4א. *ְוָסַקל ִאי?4ִני	 ֶ(ל ֶמֶל, ְוֵהִטיַח ְ<ָבִרי�, ֲהֵרי Aַָפר ִ'ְתִחַ,ית ַהCִֵתי�, ֱאBִהי� ְוָסר ֵמָרע
  :ְבַדַעת ְיַדֵ'ר

ֲהטֹוב ְלAִ Gי ַתֲעֹ(ק Aִי ִתְמHס ְיִגיַע Aֶַ@יG ) איוב י(ש , ַמה ה4א אֹוֵמר,  ְ'ָ(ָעה ֶ(FְִתַווAֵַח ִא,ֹוב ִע� ַהָ?דֹו( ָ'ר4* ה4א
. ִויַהְב5ְ ִ'י ִנְ(ָמָתא, ְוַא5ְ ִאְתֲעֵביַדת /ִריס ִעCְהֹו	, /ִבי ְוִאCִי ָע46 ִלי ַה%4I, 5ֲַע6ֶה ִליְוִכי ה4א טֹוב ֶזה ָהעֹוֶ(ק ֶ(. 'ְוגו

ֹוב ֶזה ָהעֹוֶ(ק ְוִכי ה4א ט. ֲאַמְר5ְ ִהFֹו ְבָיְדG, ַמה ְ</ִבי ְוִאCִי, ַמה ִ<יָד* ָנַטְר5ְ. ַא* ֶאת ַנְפ(ֹו ְ(ֹמר, ַוֲאַמְר5ְ ַלCְַקְטֵרג
  :ָסַקל ִאיק4ִני	 ֶ(ל ֶמֶל*, ְוַעל ֲעַצת ְרָ(ִעי� הֹוָפְע5ָ. ֶ(ַהFֶֶפ( ְמא4ָסה ִמKַד ִי4Jֵרי ַהAִ .%4Iי ִתְמ/ס ְיִגיַע Aֶַ@יG, ֶ(5ֲַע6ֶה ִלי

ְוֵאינֹו ִנְתַ@ס ַעל , ִא,ֹוב Bא ְבַדַעת ְיַדֵ'ר, יL ַהָ?דֹו( ָ'ר4* ה4א/ַמר ֵל. ְוַהְמַקְטֵרג ִקְטֵרג ַעל Aָל ֶזה ִלְפֵני ַהָ?דֹו( ָ'ר4* ה4א
, Hַחת ִ<ַ'ְר5ִי ְוBא ֶאֱעֶנה 4ְ(5ִַי� ְוBא אֹוִסי%) ש� מ(, ָחַזר 'ֹו ְו/ַמר, ְוֵכיָו	 ֶ(ָ'א ַהָ?דֹו( ָ'ר4* ה4א ְוִנְתַווAֵַח ִעCֹו. ַצֲערֹו

  :ֵמיL ַקCֵי ַ<ָ,יָנאHְסAַר @4
ֵאַלי Bא ִדַ'ְר5ֶ� . Aִי Bא ִ<ַ'ְר5ֶ� ֵאַלי ְנכֹוָנה) ש� מב(ֶאMָא , Aִי Bא ִ<ַבְר5ֶ� ְנכֹוָנה ְ'ַעְבִדי ִא,ֹוב Bא ְכִתיב, ַרִ'י ְ@ָדת /ַמר

ַעל ַמה ֶ(ִהְטע4ה4 , ְוֵה� Bא ִ'ְ?(4 ַעל ַעְצָמ�. ה 3ֶ/ַמר4ִבֵ?( ַעל ַעְצמֹו ַעל ַמ, ה4א ָעַמד ְוִהְצִדיק ֶאת ַהִ<י	, ְנכֹוָנה
�  :ְ'ַמֲעֶנה ְל(ֹוָנ

ַע ְ<ִסְכִני	 ְ'ֵ(� ַרִ'י י4ָדא /ַמר N)ַרִ'י ְיהֹו ,�ֲאֶ)ר נֹוHְלנ4 ( במדבר יב(, ִ<ְכִתיב. ָרא4י ִלְלקֹות ְ'ָצַרַעת, Aָל ַהחֹוֵ(ד ִ'ְכֵ(ִרי
, ְוBא ִ'ְק(4 ִמ4FCֶ ְמִחיָלה, ֲחֵבָריו ֶ(ל ִא,ֹוב ַחָ(ד4הCֶ'ַ 4ה ֶ(Oא ָהָיה בֹו. Hל ָנא ְתִהי CֵAַת) ש�(, 4ְכִתיב. ָחָטאנ4ַוֲאֶ(ר 

�. ֶ(ָחְטאCֶ'ַ 4ה ֶ(ֲחָ(ד4ה4, ֶה�ְוַהָ?דֹו( ָ'ר4* ה4א הֹוִדיַע ָל. ַעד ֶ(ִ'יֵ?( ִא,ֹוב ֲעֵליֶה� ַרֲחִמי�, ְוBא ִבְ?(4 ַעל ַנְפָ(
  :ְוַעְבִדי ִא,ֹוב ִיְתַ@Mֵל ַ'ַעְדֶכ�, 4ְלִפיָכ*

  

  איוב ונעמי

, אצל איוב, אמנ�. איבדה את כל היקר לה, וג� היא, שעברה ייסורי� רבי�, דמותו של איוב מזכירה את דמותה של נעמי

, אמנ� על פי פשט לא נאמר מדוע עזבו למואב, בסיפור של נעמי, אתלעומת ז. 'ושהיה ירא את ה, מודגש מאד שלא חטא

  .א  נשיאת הנשי� הנוכריות וההתרחקות מהע� בעת צרה מעידות על שפל רוחני

אומרת  , כאשר חוזרת לבית לח�, בסופו של דבר. בכל תגובותיה למציאות' נראה שהיא עצמה מאד מחוברת לה, ובכל זאת

   ):'פרק א(

  
  :ר ֲאֵליֶה	 Hל 5ְִקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי ְקֶרא	ָ ִלי ָמָרא Aִי ֵהַמר ַ(ַ<י ִלי ְמֹאדַו5ֹאֶמ) כ (
  :ָעָנה ִבי ְוַ(ַ<י ֵהַרע ִלי' ָלCָה ִתְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי ַוה' ֲאִני ְמֵל/ה ָהַלְכ5ִי ְוֵריָק� ֱהִ(יַבִני ה) כא(
  

 הייתי שחצנית #"אני מלאה הלכתי. "מוע בדבריה ג� צידוק הדי	נית	 לש. 'נשמע מדבריה שיש לה טענה כלפי ה, כלומר

. הרע לה מאד' בכל זאת נשמע בפרוש שהיא מרגישה שה". אי	 עוד מלבדו"החזיר אותי לפה על מנת להבי	 ש' וה, ויהירה

הג אתה ולא נ, לא ריח� עליה'  שה#ואז יוצא מכ . יכול להתפרש כיותר מהמידה ויכול להתפרש בדיוק במידה" מאד"

  .לפני� משורת הדי	

כלומר יש תחושה של . לא נשמע שמישהו מהקהל יורד עליה או מבזה אותה. כ  או כ  לא נשמעת נגדה שו� טענה נגדית

  .הכלה של הכאב והטענה שלה



  "אשרי משכיל אל דל"

        
  .אלימל איש גבור חיל ממשפחת , ה מזמ	 את בעז"הקב, והקשיי� שלה ושל כלתה , כנגד טענותיה של נעמי

בעצ� , ומראה כי מי שעוזר לדל . הזהר הקדוש מבאר את העזרה לדל. ה	 בגשמיות וה	 ברוחניות, עוזר ומחיה אות	, בעז

   :נאמר  'תהילי� פרק מאב .ממשי  ללוות אותו ג� בדלותו' ומראה לדל כי חסד ה', עושה שלו� בעולמו של ה

  

   :'ַמMְֵטה4 הַאְ(ֵרי ַמAִ6ְיל ֶאל ָ<ל ְ'יֹו� ָרָעה ְי

  

 �נאמר :  והתשובה?  "אשרי מזי	 ומפרנס את הדל: "מדוע לא נאמר. מעורר פליאה" אשרי משכיל אל דל"הפסוק מתהילי

החויה של העוני והדחקות קשורה באופ	 שבו מפרשי� את ". אי	  עני אלא בדעת" כיו	 ש#" אשרי משכיל"דוקא 

ה הקיומית שלו היה עני  ובחר לקפו. את ידו ולדאוג רק לעצמו א  בחוי, אלימל  היה כביכול עשיר. המציאות

חבה  דעתו של בועז היתה ר#כלומר. 'פתח את ידו כיו	 שידע שהוא נות	 מידו הקדושה והרחבה של ה, בועז. ולמשפחתו

  .על ידו הרחבה' הקרינה'והיא 

  ?באיזה אופן ניתן להשכיל את הדל

  :נפשית� ברמה הקיומית. א

         מדרש רות  מדרש רות  מדרש רות  מדרש רות # # # # וקד וקד וקד וקד ספר זהר חדש מנספר זהר חדש מנספר זהר חדש מנספר זהר חדש מנ
ְוִכי יֹוֵתר ָרָ(ע ֲאִני , ַוֹ,אֶמר ַמה 5ֶ5ִ	 ִלי. ִאי( ִנְס5ָר. ַמה4 ָ<ל. 'ַאְ(ֵרי ַמAִ6ְיל ֶאל ָ<ל ְוגו) תהלי� מא(Aְִתיב , /ַמר ַרִ'י

)ֶ �אֹו ַיֲחֵזק ) ישעיה כז(, ִ<ְכִתיב. ַאְ(ָריו ַמא	 ְ<ַמְשAִיל ֵליL. ְוַיֲע6ֶה ְמִריָבה ִע� ַהָקדֹו( ָ'ר4* ה4א. ָ'עֹוָל�ִמAָל ָה/ָד
Qִי ַיֲע6ֶה ָ(לֹו� ִלי ָ(לֹו� ַיֲע6ֶה ִלי Nָמע'ְ:  

Qִי ְוג, ְ</ַמר ַרִ'י ְנהֹוָראי Nוַמה4 ִ<ְכ5ִיב אֹו ַיֲחֵזק ְ'ָמע' .�עֹו6ֶה ָ(לֹו� , ְוִכי ַהָ?דֹו( ָ'ר4* ה4א ֶ(ה4א ַ'ַעל ַה3ָלֹו
  :ַוֲהBא ַה3ָלֹו� ֶ(Mֹו, ָצִרי* ְלִמי ֶ(ַ,ֲע6ֶה לֹו ָ(לֹו�, ִ'ְמרֹוָמיו

ְועֹו6ֶה ִעCֹו , ְוַהCֲַחִזיק ְ'ָידֹו ֶ(ל ָעִני. הה4א עֹו6ֶה ְמִריָבה Aְַלֵ@י ַמְעָל, ֶהָעִני ְ'ָ(ָעה ֶ(רֹוֶאה ֶאת ַעְצמֹו ְ'דֹוַחק, ֶאMָא
ַעל ֶ(ֵהִטיַח , ֶ(ְמַבֵ?( ְמִחיָלה ִמMְָפָניו ִיְתָ'ַר*, ְלִפי ֶ(Iֹוֵר� ֶלָעִני. ִע� ַהָ?דֹו( ָ'ר4* ה4א עֹו6ֶה ָ(לֹו�, Aְִבָיכֹול, ְצָדָקה

, ְוֶהֱחִזיק ְ'ָידֹו, ֶזה ַהFֹוֵת	 ְצָדָקה ֶלָעִני. ִמי ָגַר� לֹו ַלֲע6ֹות ָ(לֹו�. לֹו� ֵ'ינֹו ְלֵבי	 קֹונֹוְו/ז עֹו6ֶה ָ(, ְ<ָבִרי� Aְַלֵ@י ַמְעָלה
Qִי ְוגו Nְלִפי ַצֲערֹו. ְוַהָ?דֹו( ָ'ר4* ה4א ַמה4 אֹוֵמר. ְוֶזה4 ַהַ<ל', ִ<ְכִתיב אֹו ַיֲחֵזק ְ'ָמע �  :ֵאי	 ָ<ִני	 ֶאת ָה/ָד

  

  :'ירוש של הזהר מבוסס על הפסוק מישעיהו כזהפ

  :אֹו ַיֲחֵזק ְ'ָמעQִ4י ַיֲע6ֶה ָ(לֹו� ִלי ָ(לֹו� ַיֲע6ֶה Mִי) ה( 

   

הא� ישנו כח בדל . לעוצמה, לתורה, הוא כינוי לחוס	' מעוז'ואילו , הוא הדל" מעוזי"יוצא ממנו ש. פירוש זה מעורר תהיה

  ?שהופ  אותו למעוז

. שנותני� בחסד וללא שיפוט שלילי, ה	 באמצעות הנותני�. 'המקו� שדרכו מתגלה ש� ה', יות המעוז של ההדל יכול לה

רק מי שמרגיש את . להזדמנות של גדילה וצמיחה רוחנית, שהופ  את העניות שלו והחסרו	 שלו, י הדל בעצמו"וה	 ע

  .ישועתויכול ג� להרגיש ב', את השפלות הקיומית נוכח פני ה, הדלות של עצמו

  ".שכחה ופאה, לקט:"בהתא� לכ  נית	 לפרש את המצוות המוזכרות במגילה 

 .ישאיר לעני, א� נופלת לו שיבולת או שתיי�,  בזמ	 שקוצר#לקט •

 . ישאיר לעניי�#או שכח לקצור מקצת הקמה ,  א� שכח אלומה בשדה#שכחה •

 . ישאיר פאה בשדה שאותה לא יקצור והיא תהיה שייכת לעניי�#פאה •



  

בעל הבית צרי  . העני, וה	 מצד המקבל, בעל הבית, ה	 מצד הנות	. עניי	 לחשוב על המצוות הללו משני הצדדי�מ

הוא , ורק כ  יוכל להחזיק במעוז, היא התורה', במוב	 הזה הוא צרי  להחזיק במעוז של ה. 'ולבטוח בה, להרפות ולשחרר

א  הוא זה שבעצ� , הדל כביכול נתפס כנחות. צוני על הדלהזהר מלמד אותנו שיעור מאל% נגד שיפוט חי. הדל בעצמו

  . על ידו' נבחר לגדל את ה

  :ברמה הרוחנית. ב

כיו	 שבזמני� . עושה אתנו בזמני� של עניות' יש חסד גדול שה. יכולה להביא להתעשרות גדולה,עניות ומצב של חסרו	 

 בששה עיקרי #"שש שעורי	"ז משכיל את את רות בלפי הפירוש הבא נראה שבע. האלו הוא מאפשר לנו ללמוד אודותיו

 –" ששה סטרי	"שש השעורי	 ה	 בעצ� סוד . ובכ  מחזק אותה ובונה אותה להיות אמה של מלכות, יסוד ביהדות ובאמונה

מההיבט , קבלתה את שש השעורי	 מהווה עוד צעד בהתגירות שלה. ששת הצדדי� שבה� מוק% האד� מצד הקדושה

  .הפנימי של הלב

         מדרש רות  מדרש רות  מדרש רות  מדרש רות # # # # פר זהר חדש מנוקד פר זהר חדש מנוקד פר זהר חדש מנוקד פר זהר חדש מנוקד סססס

)�ֲעָדִרי	 , ְ<ָבֵריר ֵליL ַיֲעֹקב ַקִ<יָ(א, ִאMֵי	 ִאינ4	 ְרִתיִכי	 ַקִ<יִ(י	. ֲהBא ָ)ַמַע5ְ ִ'5ִי Hל 5ְֵלִכי ִלְלֹקט ְ'6ֶָדה Hֵחר( ש
Bא , ְוַעל ָ<א. ַוָ,ֶ(ת לֹו ֲעָדִרי� ְלַב<ֹו ְוBא ָ(ָת� ַעל ֹצא	 ָלָב	) בראשית ל(, Aְָ<ָבר Hֵחר. ְ<ָלא ִמְתַעְרָב	 ְ'/ֳחָרִני	, ַקִ<יִ(י	

, ִמ	 ִאיMֵי	 Aְִתִרי	 ִ<יָל*, ְוַג� Bא ַתֲעב4ִרי ִמQֶה. ָלא ִתְתְרֵעי ְ'ַמְלכ4 אֹוֲחֵרי 4ִבְרִתיִכי	 אֹוֲחָרִני	, ֵתְלִכי ִלְלֹקט ְ'6ֶָדה Hֵחר
        :ָלא ָתז4ז ִמFֵיL ְלָעְלִמי	. ִמQֶה Bא ָתז4ִזי ִמַ'ֲעֵלי*. ָלא ָתז4ִזי ְלָעְלִמי	

ַוֲחִסיֶדיG ) תהלי� קמה(, Aְָ<ָבר Hֵחר. ה"ְוַחד ִמְנהֹו	 כ, ַסIִיִאי	 ְ(ָמָה	 ִאינ4	 ָלL, ְוֹכה ִתְדָ'ִקי	 ִע� ַנֲערֹוַתי) רות ב(
  :יִכי	 ע4ֵליָמָתא	 ְ<ִאְתְ'ִריר4 ָל* ְלִאְתַ<ְ'ָקא ְ'ה4ִע� ִאMֵי	 ְרִת, ְוֹכה ִתְדָ'ִקי	. ָכה"ְיָבְרכ4

ְ<ִאיְתֲחז4	 ָלL ְלִאְתHֲחָדא , 4ְמַדד ִ(ית ִסְטִרי	, ְוָעִביד ִמְ(ָחָתא, ָנַטל ַחד ַקו ַהCִָ<ה. ַוָ,ָמד ֵ(( 6ְעֹוִרי� ַוָ,ֶ(ת ָעֶליָה, ִמָ,ה
  :ָלא ְיֵכיַלת ַלֲאָעָלא ְלַגֵ'י ַעְלָמא ְד/ֵתי, ְ<ָהא ְ'ָלא ִאMֵי	. ְנַבְזְ'ָז	 4ַמ5ְָנ	ִויַהב ָלL , ְ'ִיח4ָדא ִדיְלה4

ִאMֵי	 ִ(ית , ֵ(( 6ְעֹוִרי�. ֵ(( ַהRְעֹוִרי� ָהֵאMֶה ָנַת	 ִלי Aִי /ַמר Hל 5ָבֹוִאי ֵריָק� ֶאל ֲחמֹוֵת*) רות ג(, ֲהָהא ה4א ִדְכִתיב
Mִָע 	ְ<ָקְייָמא ֲעַלְייה4 ַעְלָמא ְד/ֵתיִסְטִרי 	ִאי ,�ַ(4ֵי , ַוָ,ֶ(ת ָעֶליָה. 6ְא4 ְ(ָעִרי� ָראֵ(יֶכ�) תהלי� כד(, Aְָ<ָבר Hֵחר, 6ְעֹוִרי

Lְנָהָגא ָלHְל Lֲעָל ,L, ְוַעל ָ<א. 4ְלָבְרָכא ָל	ל ִ(ית ִסְטִריAָל4ָלה ִמAְ הMָAַ ִהיא:  

  

יעורי� או ששש השעורי� מרמזי� על ששה .  מסביר מה� שש השעורי�"לחיות במרחב האלקי"בספרו , הרב גינזבורג

  .שבה� תודעת האד� צריכה להיות מוקפת על מנת לחיות במרחב אלקי, צדדי�שערי� ו

ת	 בהיו, יש רק שש מצוות שנית	 לקיימ	 בכל זמ	 ומקו�, ט מלמדנו שלמרות שכל המצוות שייכות לכל יהודי"הבעש

 ,"עיר מקלט", בונות מעי	 משכ	,  כנגד ששת הצדדי� של הקוביה–? מה� שש המצוות הללו. המצוות של חובת הלבבות

  .לתודעה מתוקנת ונכונה

  :די הקוביהקומ� בצ ביחס למשש המצוותנפרט את 

   ,' להאמי	 במציאות ה#צד עליו	  .1

  :G ֵמֶאֶר. ִמְצַרִי� ִמֵ'ית ֲעָבִדי�ֱאBֶהיG ֲאֶ(ר הֹוֵצאִתי' /ֹנִכי ה) ב(ספר שמות פרק כ 

על הכל בכוחה הוא גואל כל נשמה ממיצריה ' אמונה בהשגחת ה', אמונה בכל יכולתו של ה', אמונה במציאות ה

�  .הרוחניי

  , לא להאמי	 באלוהי� אחרי�#צד תחתו	 .2

  :Bא ִיְהֶיה ְלG ֱאBִהי� ֲאֵחִרי� ַעל ָ@ָני) ג(ספר שמות פרק כ 



מלבד , אי	 דבר בעול� האחראי על מה שקורה בעול�. שי� מבטחנו לא באד� ולא בנסיבות טבעיותאסור לנו ל

 .רק עליו עלינו לסמו . אחד' ה

  ,באחדות שלימה ובלתי מתפרטת, אחד' להאמי	 שה #צד מזרח .3

  :ֶאָחד' ֱאBֵהינ4 ה' ְ(ַמע ִי6ְָרֵאל ה) ד(ספר דברי� פרק ו 

 זה פועל יוצא #א� משהו נראה רע. יוצא מכ  שהכל בעצ� טוב". עוד מלבדואי	 "הוא המציאות הבלעדית ו' ה

 ) אחד' ושתיה	 ה,  מידת הדי	#אלקינו,  מידת רחמי�#'ה. (הוא רק מרח�' ה. של מודעותנו המצומצמת

 ', לאהוב את ה#דרו�/ימי	צד  .4

  :ַנְפְ(G 4ְבָכל ְמֹאֶדGֱאBֶהיG ְ'ָכל ְלָבְבG 4ְבָכל ' ְו/ַהְב5ָ ֵאת ה) ה(ספר דברי� פרק ו 

ט "לפי הבעש. נולדת מההתבוננות באחדותו' אהבת ה. היא הרגש המניע את כל מצוות העשה שבתורה' אהבת ה

 בהתגברות היצר #בכל לבב . וממילא מש� תתעורר האהבה', אלא להתבונ	 באחדות ה, המצוה היא לא לאהב

 בכל מידה #בכל מאוד . לה מוחלטת של אלהי� אחרי�בשלי.  אפילו נוטל נפש #בכל נפש . הטוב על הרע

 .הוי מודה לו במאד מאד, שמודד ל 

 ', לירא את ה#צפו	/שמאלצד  .5

ֱאBֶהיG ָלֶלֶכת ְ'ָכל ' ֱאBֶהיG ֹ(ֵאל ֵמִעAִ *Cָי ִא� ְלִיְר/ה ֶאת ה' ְוַע5ָה ִי6ְָרֵאל ָמה ה) יב(ספר דברי� פרק י 

  :ֱאBֶהיG ְ'ָכל ְלָבְבG 4ְבָכל ַנְפֶ(G'  ְוַלֲעֹבד ֶאת הְ<ָרָכיו 4ְלHֲהָבה ֹאתֹו

', האמיתית היא הפחד מניתוק קשר האהבה ע� ה' יראת ה.ה מצוות לא תעשה"היא המניעה את כל שס' יראת ה

ובכ  , היראה חיונית ביותר להשפלת האגו ). יראת בשת, יראת רוממות, יראת חטא. (ואי	 מדובר ביראת ענש

 .'וק הקשר האמיתי והעמוק ע� הלחיז

 . להג	 על המחשבה מפני הרהורי� שליליי�# מערב/ אחורצד  .6

ַוֲע6ִיֶת� ֹאָת� ְוBא ' ְוָהָיה ָלֶכ� ְלִציִצת 4ְרִאיֶת� ֹאתֹו 4ְזַכְר5ֶ� ֶאת Aָל ִמְצֹות ה) לט(ספר במדבר פרק טו 

5ֶ� ֹזִני� Hֲחֵריֶה�ָתת4רH 4ֲחֵרי ְלַבְבֶכ� ְוHֲחֵרי ֵעיֵניֶכ� ֲאֶ(ר ַא:  

י שמירה זו נבוא "ע". חות� האמת). "של פריצות או גאווה(פיתויי� ורצונות זרי� ,הציווי להישמר מפני מחשבות  

  .בדרכי� אחרות מדרכי התורה' מצוה זו כוללת ג� את האיסור לדרוש את ה. 'לנאמנות שלימה ע� ה

  

�        ::::לסכו�לסכו�לסכו�לסכו

 לא  בקשר כזה הנפש.לקשר של תפילה מתמדת' הופכת את הקשר ע� ה, 	שש המצוות התמידיות והמודעות שטמונה בה

,  באמונההתחזקות התנועה הפנימית של הנפש היא של.  לפי אמות המידה האנושיות'את הולא מתיימרת לשפוט , מתפזרת

, יתה נעשית אלקעככל שהתוד. פ  מחווית הרעביהה, מתמלאת בתוכ	 משתבח של תפילה וקשרוכ  , ביראה ובאהבה

הוא ' כי רק ה, אני כלי תפילה". ואני תפילה"דוד המל  אמר על עצמו . מתעוררת מידת השפלות שבה הצטיי	 דוד המל 

�  .מהזיווג של בועז ורות נולד דוד המל , וכפי שידוע לנו ". אנכי תולעת ולא איש"ו, האלקי

, על נכונות להל  באהבה ויראה, גחה פרטיתיש פה לימוד עצו� על הש, הדלות והסובלות של המגילה, לגבי רות ונעמי

�   .לראות אי  הכל מסתבר רק לטובה ולגאולהו להמנע מלכת אחר בחורי



  שבחה של כנסת ישראל בסוד הגורן

משבח את כנסת , בבחינת קודשא ברי  הוא, בועז. את סוד המפגש בגור	 באור הפירוש הזהג� מהקטע הבא בזהר נראה 

  . ג� כאשר חירפו וגידפו אותה אומות העול�, ה"ישראל שנשארה נאמנה לקב

         מדרש רות מדרש רות מדרש רות מדרש רות# # # # ספר זהר חדש מנוקד ספר זהר חדש מנוקד ספר זהר חדש מנוקד ספר זהר חדש מנוקד 

Aְֵדי	 ְ'ַהִהיא . ָ<א Aְֶנֶסת ִי6ְָרֵאל, ְמַהְ<ָקא ֵ'י	 ַרְגִלי	, ְ(ִכיַבת ְלַעְפָרא, ְוִהFֵה ִא3ָה (ֹוֶכֶבת ַמְרIְלֹוָתיו, ְ'ִגי	. ַאCַאי, ַוִ,Mֵָפת
  :4ִמי ַא5ְ ְ'ַ(ֲעָתא ָדא. ִמי ַא5ְ ִ'5ִי ְ'ָגל4ָתא, ְוה4א ָ(ֵאיל ָלL, ְתָעַרת ְלַגֵ'יLַ(ֲעָתא ִאיִהי ִאי

G. ַו5ֹאֶמר /ֹנִכי ר4ת ֲאָמֶת	ְ'ָגל4ָתא, ְמָרַוות ְ'ַצֲעִרי 	ַעל ָ'ַני ְ<ִאינ4 	ְ<ִאְת5ִָרי. ְמָרַוות ַמְכאֹוִבי 	ַקִ<יִ(י 	ְכָנא ְוַעל ָ@ָלֵטיִרי
  :ְוֵלית ִלי @4ָמא ְ'ָגל4ָתא ְלHֲהָדָרא לֹו	, ֶאMָא ִ<ְמָחְרִפי	 4ְמַקMְִלי	 ְ'ָכל יֹוָמא ֲעַלְייה4, ְוָלא ַדי ְ<ִאְת5ִָריְכָנא, ִמFְַייה4

. ְל5ִי ֶלֶכת Hֲחֵרי ַהַ'ח4ִרי� ִא� ַ<ל ִא� ָעִ(ירִ'5ִי ֵהַטְב5ְ ַחְסֵ<* ָהHֲחרֹו	 ִמ	 ָהִרא(ֹו	 ְלִב' ַוֹ,אֶמר ְ'ר4ָכה ַא5ְ ַלה) רות ג(
4ְנֵפיק , ְוה4א ֲאָתא ַעד ַ'ח4ִרי�, Aַד ָ<ִוד ְמִ(יִחי ִאְת5ְַר* ִמְיר4ָ(ַל �, ִאְדAַר ֳקָדַמי, ְ'ַר5ִי, /ַמר ָלL ַהָ?דֹו( ָ'ר4* ה4א

ְוָקֵליל ֵליL ְקָלָלה . Aְַהאי Iִיד4ָפא ָלא ֲהָוה ִגיד4ָפא. ְוָ(ֵתיק, ְוָגֵדי% ְוִקיֵלל ְלַגֵ'יL, ְמִ(יִחיִ(ְמִעי ֶ'	 Iֵָרא ִמ	 ַהָ,ִמיִני ְלַגֵ'י 
  :ְוָ(ֵתיק, ְוָלא ָחֵיי( ַלֲאָתָבא ֵליL, ִנְמֶרֶצת

, ֵמַהה4א ַקְדָמ/ה ְ<ֲהָוה ִמַ'ח4ִרי�, ָ<א ִטיב4 ַ'ְתָר/הְואֹוִטיַבת , א%4 ָהֵכי ִטיב4 4ְק(ֹוט ַסIֵי ֲעָבַדת ִעCִי, ְוַהְ(5ָא ְ'ָגל4ָתא
ָ<א Hְסַ@ְסָיינ4ס ְ<ָלא ַ'ר , ִא� ַ<ל. ְ<ִאינ4	 Aְַהה4א ִמַ'ח4ִרי�, ְוָלא ַא5ְ ַחְייָ(א ְלֵמיַה* ָ'ַתר ֵחיר4ִפי	 ְוִגיד4ִפי	 ִ<ְ(/ר ַעCִי	

   :ָ<א ְנב4ַכְדֶנKַר ַמְלAָא ַ'ר ַמְלAָא ֵריָ(א ְ<ַדֲהָבא, ְוִא� ָעִ(יר. ַמְלAָא ֲהָוה

@4ק @4ק 5ְֵרי . ֵצא ֵצא ִאי( ַהָ<ִמי� ְוִאי( ַהְ'ִלַ,ַעל) שמואל ב טז. (ַמאי Aְִתיב ֵ'יL, ְוָחְכְמָתא ִ<ְ(Bֹמה ְלַגֵ'י ִ(ְמִעי
) מלכי� א ב(', ֲאַמר ֵליB)ְ Lֹמה ֲאָנא ָלאו ָהֵכי ֶאMָא ְ'ֵנה ְלG ַבִית ִ'יר4ָ(ַלִי� ְוגו. G@4ק ִמֵ'יְת, @4ק ִמיר4ָ(ַלִי�, ִזיְמֵני

  :'ְוָהָיה ְ'יֹו� ֵצאְתG ְוגו

ְוָלא ַחְייַ(ת , א ְלַגָ'איְ<ִאְתָקְייַמת ְ'ִק,4ָמ, ֵהַטְב5ְ ַחְסֵ<* ָהHֲחרֹו	 ִמ	 ָהִרא(ֹו	, ְוַעל ָ<א /ַמר ֵליL ַהָ?דֹו( ָ'ר4* ה4א
. ְוHְנִהיֵגי ִלְבָני* Cָ5ַ	 ְ'אֹוַרְייָתא 4ְבעֹוָבִדי	 ָטִבי	, ֱהֵוי ַהְ(5ָא ְ'ָגל4ָתא, ֲאָבל ִליִני ַהMְַיָלה. ְלֵחר4ָפא ְוִגיד4ָפא ִ<ְ(/ר ַעCִי	

ַעד ְ<ֵייֵתי ַצְפָרא , ִ(ְכִבי ַעד ַהֹ'ֶקר' ַחי ה. 4ְגHְל5ִי* /ֹנִכי, ְוִא� ָלאו. ֹוקִיְפר, ְוִא� ִיְסֲהָד	 ֲעָלי* עֹוָבִדי	 ָטִבי	 ְלִמְפרֹוק ָל*
  :4ְנִהיר4 ְ<פ4ְרָקָנא

  

 


