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 מגילת רות

 

 

  חידון א' ת'
 )י"א שזה על שם מקומם(אלימלך ונעמי קרויים _ א. 

 לשדה מואב _-ובניהם ירדו מ עמיאלימלך נב. 
 "יש __ קרוב ממני" בועז אמר בהתחלה לרות ג. 

 רות לא הלכה אחרי הבחורים אם _ אם עשירד. 
 -הנתן ל השי"תלאחר שבועז נשא את רות, ה. 
 -המילה הראשונה במגילת רות היאו. 
 -פעולת הפרדת המוץ מן התבואה נקראתז. 
 אחד מאבות אבותיו של דוד המלך ח.

 לה משבעה בנים הנשים אמרו לנעמי שרות _ט. 
 אבי דוד המלךי. 

 בעלה של ערפהכ. 
 בעז הרשה לרות ____ גם בין העמריםל. 
 -שעורים בתוך 6בועז נתן לנעמי מ. 
 סביו של בועזנ. 

 ושמת שמלותיך עליך"  "רחצת ו___ס. 
 אשת כיליוןע. 

 פ. כך קרוי במגילה הגואל הקרוב
 עומרים קטניםצ. 
 -ועז נתן לרות לאכולבק. 
 אחד מאבות אבותיו של דוד המלךר. 

 ש. הן נתנו לעובד את שמו
 -ת. קנין חליפין נקרא במגילה

 ש. 
 ת. 
  ש.
  ת.

 
 

 )אות מסיימת(הפוך  - חידון א' ת'
 -נעמי ביקשה מבנות בית לחם שתקראנה להא. 
 הסיבה בגללה עזב אבימלך את א"יב. 
 )רש"י("מובדלים אנו משאר עמים ב_ מצוות" ג. 

 סב ונכדוד. 
 -בועז היה משבטה. 
 _"_"מעם ד' אלוקי ישראל אשר באת לחסות ו. 
 בעלה השני של רותז. 

 "בתי הלוא אבקש לך _ אשר ייטב לך"ח. 
 אלימלך ומשפחתו ירדו מא"י  בימי __ ה__ט. 

 חמותה של גיבורת המגילהי. 
 נעמי  בעלה שלך. 
 בועז אמר לרות שהיא 'אשת ___'ל. 

 כאן, פהם. 
 שם זורים את התבואהן. 

 היה עשיר גדול ו__ הדור )רש"י( אלימלךס. 
 יתפרסםע. 
 לחמותה __ערפה הפנתה ף. 
 אחד מאבות אבותיו של דוד המלךץ. 
 "ו_ערפה לחמותה ורות דבקה בה"ק. 
 -במגילת רות אנו לומדים על קניןר. 

 "זקנתי  מהיות ל___"  נעמי:ש. 
 נעמי היתה ___ לעובדת. 
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 תשובות לחידוני   א'  ת'
אפרתיים, בית לחם, גואל, דל, הריון, ויהי, זריה, חצרון, טובה, ישי, כיליון, ללקט, 

 .מטפחת, נחשון, סכת, ערפה, פלוני אלמוני, צבתים, קלי, רם, שכנות, תמורה
ג, עובד דוד, יהודה, תחת כנפיו, בועז, מנוח, שפוט "מרא, רעב, תרי – הפוך

אלימלך, חיל, הלום, גורן, פרנס, יודע, עורף, פרץ, תישק, סודר, י, השופטים, נעמ
 . איש, אומנת

 

 

 ה"מגילתשובות ל"טמונה ב
 . "שלף איש נעלו" )ד,ז(3 . "המטפחת" )ג,טו(2 . "פלוני אלמוני" )ד,א(1

 . "הקוצרים" )ב,ה(6. "ושם אקבר" )א,יז( 5 . "בית לחם" )א,יט(4 
 (ב,יד. "וטבלת פיתך בחומץ" )8 . "שש שעורים" )ג,טו(7

 תי כלותיה" )א,ז(. "וש9 
. 'טול קורה מבין עיניך', מדרש מפורסם על: "שפוט השופטים" )א,א( 10

  . "באשר תלכי אלך" )א,ז(11
 (ב,ט. "עיניך בשדה" )12

 (ד,טומשבעה בנים" )טובה לך . "14  (ב,טזים" )תצבה. "13 
 
 

 
 

 וך בהפהפוך בה וה
, ולמה עשרה? ר' נחמן אומר, מכאן "ויקח עשרה אנשים"  –הלכה 

 )ב"ק סח:( לברכת חתנים )'שבע ברכות'( שהיא בעשרה.

רבי יוחנן אמר לעולם אל ימנע אדם עצמו מלילך אצל  –אגדה 

בועז היה בן שמונים שנה ולא נפקד, ו, שהרי לברכ ןזק

תאמר נעמי "ו :עליו אותה צדקת מיד נפקד שנאמר שהתפללה כיוןו
 )מדרש רבה( ד' ".ברוך הוא ל

 שעשועי דאורייתא

  "חג שבעות"
 :שמות החגלכל זה יש רמז בשם 

 בועותש
 יכוריםב

 צרת ע
 קצירו

 ורהת
 שהם: חג השבועות, חג הביכורים, עצרת, 

 חג הקציר וחג מתן תורה.

* * * * 
אילו שני אנשים במגילה שמותם ניתנים לקריאה ישר 

 ובאיזו מילה במגילה יש אות גדולה )רבתי(? והפוך?
* * * * 

 מצוות  606רמז שנוספו לה  606'רות' בגימטריא  
 המצוות שהיו לה בגויותה. )מדרש תנחומא( 7על 

 והסיבה שקראו לה 'רות' ולא 'תור' היא 
 ע"פ הגמרא בברכות, שנקראה כן לפי שיצא ממנה 

 דוד שריווהו לקב"ה בשירות ותישבחות.)הגר"א(
 
 

 
 

 המגילמילה ב
 \בריקוד ניסה להשתלב
 \ובכך משך תשומת לב
 \אז רקד בחרש ובנחת

 אך עדיין הזדקר כמחט.

מילה  והמונח המבוקש הינ
ה אותיות המופיע 3בת 

 ,המגילב
ואשר כל שורה בחידה 
  .רומזת להקשר שונה שלה

 

 לכבוד שמחת אירוסיהגיליון השבוע מוקדש 

 בבמזל טו חיה מוריאלאברהם שלנגר ו

                        התשע" סיוןבס"ד,  יתחמיששנה 


