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 ת ו ר ת ל י גמ
 יא ב4 אין 11 מנייה : ועיראא"ר

 ולא איסור לא טהרה, ולאטומאה
 סו( ב, רבה )רות ? נכתבה ויסההיתר

 והרי ז הקודש כתבי של בקדושתם להתקדש 1.1 סיפורית מגילה זכתהלמה
 זכתה למה כן, על יתר התוינית. התחוקה מן. בה ואין מרעם-הנבואה בהאין

 בבתי- להיקרא והמותר, האיסור מן והטהרה, הטומאה מן בה שאיו זהמג'לה
 ? דווקא תורתנו מתן בזמן ובבתי-מדרשותכנסיות

 לכתוב זוכה הר-סיני על עמדו. אבותיו שרגלי עם .רק : 'ברורהוהתשובה
 ההתגלות עול עליו ומקבל הקורא ציבור רק כקדושה. ולהעריכה רותמגילת
 מגילה ברטט-קודש, הנשוטה רות מגילת את לקרוא יורע בראשונה,האלהית
 הטהרה. ומן הטומאה מן בהשאין

 מוכי-סנוורים מנהיגי-אומות נורא. לחיזיון אנו עדים האלה הימיםבעצם
 וחיץ פדות השמים לאדם, אדם בין יפלו אשר חוקים אוון, חקקיחוקקים
 וזה טהור זה : לאמר וטהרה טומאה חוקי המה חוקקים י יצורי-אלהיםבין

 - לרעה הם מפלים והדם, הגזע יסודות על בנויים אלה אוון חוקיטמא,
 ל"בשר כולו האדם היה כי שלמים, אנושיים קיבוצים - אדם זכויותבגזילת
 כדפוסם טבועה ומא אף באדם אשר הרוד האדפ". ל-צלם היו הללוודם".
 שנולד כל 1 -צלם-הגזע" הם גורסים אלהים" "צלם במקום והבשר. הדםשל

 נחות גזע של במזלו שנולד כל י העידית מן הריחו - משובח גזע שלבמזלו
 אפילו המכריעים הם והבשר שהדם ומכיון הזיבורית. מן הכיהו -דרגה
 שאין הללו חרס ככלי כלומר האדמה, מן לעפר כולו האדם היה הריברוח,
 דמים. וחברת רגבים חברת היא האדם חברת שבירה. אלא תקנהלהם
 אולי היתה מתן-תורה קודם כגורם. הדם את לגמרי שוללים איננו אנואף
  והפך מתז-תורה בא - הלכה נתחדשה שנסיני אלא גזעית, י ק י ע בדדבד"
 של לעולמו תורה ירדה בכיפה המושלים והבשר הדם במקום חיינה  יסודותאת

 עיקר. - הכוללת העליונה אלהים רוח - ההוח נעשתה מעתהישראל.
 הניקה לגמרי, ביטלנו לא הדם את לחברת-התורה. היתה הישראליתהחברה
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133'. רותמגית

 המתגייר נכרי לתורה. נושא בעיק14 נעשה העם אלא - נפקעה לאהלאומית
 הדת ברית אינו.בן שלנהיגר-צדק" בן-הגזע כאזרח והוא לחברתנונכנס
 אבותינו: ל"אלהי מתפלל הוא הגר-אף אברתם. ביית בן גם הוא -בלבד
 את מבטלת האלהית באמת ההורגה יעקב"י ואלהי יצחק אלהי אברהם,אלה'
 כנפי תחת אותה היר,שה,'~כניסה סכל מעל -איתה הקוהמת,ומרוממתהזיקה
 של נצחונו דמי"=זה שנולד כקטן שנתגייר 1"הגר יותר. כוללתשכינה
 דרי עשרה עד "גיורא הניסיון מן היה ואמנם,ידוע והבשר. הדם עלהרוח
 לבני יתירה אזהרה בעיקר שימנה זו שהכרא אלא באפיה". ארמאה תבזילא

 בצלם לנגרא אדם היה ~עולם תורה משירדה הצדק. לנרי פסול ולאישראל
 לחברות התרוממה היא חברת-ימים, מלהיות האדם חברת פסקהאלהים.
 ג( , ' .ן, - משותפת. ובהכרה ברוח אלהים,בצלם

 ישראל. של בקדושתן שנתקדשו .הצדק, גרז הגרים, מגילת היא רותמגילת
 ישראל שזכו מתוך ' נכתבההיא

 של השגי ביוט נקראת היא הנבחרי למעמי
 בתורתה אלהים במכתב הכתולים קודשו דיברות שקיבלנו אחרי התורהחג

 - השכינה כנפי תחת. ל"סות בא לא ' אשר הגמור, הנכרי אפילו .ואמנם
 לגיור וקוק בארצנו הנלרי,אשר אין בצלם". שנביא אדם "חביב הוא.חביב
 ובצר הוויתה. מעצם אתה היים בריה-זכות כל חיים. וכויות. לו שיהיוכדי
 מפני ישראל .עניי עם עכו"ט עניי "מפדנסין להחיותו. מצווים אנו לנכרילו

 של מהותה מעצמ היוצאת תביעה אלא חברתית, ערמה זו אין שלום".דרכי
 שלום. נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה אשרהתורה

 רות על לנו מספרת היא און בלבד. הגרים מגילת לא היא רותומגילת
 המואביה, הנערה אל היהודים יחס את מתארת גם אם כי בלבד,הגיורת

 לא איש הישראלי בשדות , ללקוט באה מואביה נערה רות, הנכרים.אל
 גוערים אינם העניים, והם הוא, ישראל עניי של פרנסתם הוה הלקטיכלימנה.

 מצוות הרבה "דרכי-שלום". של,' 11 בהכרה חדורה התויה כל כמסגת-גבול.בה
 מעידה הכתובים החוקים מכל למעלה אבל זה. אופיה על מעידיםוחוקים
 טטק ועדיין שבכתב ~יעות הם החוקים התורה. של ערכה על 11מגילה
 היא הוא, דברים סיפור הזאת המגילה אחריהם. ממלאים החיים אםהדבר
 התורה של פעולתה על תנה. לפי מספחה היא גדולה בפשטות עצמם.החיים
 וגידים. ועצמות עור .ולבשה שהתגשטה תורה על ישראל,בחיי

 בה לפגוע המלאכים לספר,רצו האגרה למרום-יורעת משהכשעלה
 קלסתר צר ? הקדוש-ברוך-הוא עשה מה בינינו?". אשה לילוד -מה :טענו
 ונשתקקה המלאכים בו הסתכלו אברהם, של סניו לקלסתר דומה משה שלפניו
 אמנם הימנה. נהנו הם שגף שלה חטוים ובמגילות אברהם בחסדינזכרו

ן,ן, מן עדיין בו אין הכתוב חוק כל לקטרג. יכולים עיונית תורה כלכן-על
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 שפרברש.

 לה - המעשה בהיי שלום בדרכי פעולתה המראה תורה אולם הגמורה.הראיה

 נסתתמו הרי - אברהם לשל דומה משה של פניו קלסתר אם והתהילה.הכבוד
 הדומה משה של פניו קלסתר היא היא רות מגילת ואמנם המקטרגים.פיות

 ביתו : האגדה מספרת 1 אברהם של איקונין היו מה גודלה. ובזה אברהם,לשל
 סוגרים שהם אדם בני מידת רוחות-העולם. לארבע פתוח היה אברהםשל
 ובגזע בדם הרואים בני-אדם פתוחה. אחת ר.וה ומניחים צד מכל ביתםאת
 באותו נולד להיות בגורלו שעלת מי רק צד. מכל סגור ביתם האדם, צלםאת

 מידתו בפניהם. נעולים היים שערי - והשאר פתוח. פתח מוצאמזל-מאדים
 שערים": "פתחו העולם. רוחות לארבע פתוח ביתו כן. אינה אברהםשל
 וישראל לויים כוהנים צדיק": גוי "ויבוא שערים, כאן-אלא נאמר לאשער
 אם ואמנם פדות. ואין הפליה אין אומר, ה11ה צדיק. גף אלא כאן, נאמרלא

 השבועות- חג של הראשון ביום תורה, מתן טרשת משה, של פרשתוקראנו
 המוסמך הפירוש רות, מגילת אברהם, של פרשתו שני ביום אנו קוראיםהרי

 התורה- בספר תורה מתן פרשת את ראשון ביום קוראים אם משה.לפרשת
 מגילת החיים. בטפר התורה קבלת פרשת את השני ביום אנו קוראיםהרי
 ועשתה העולם רוחות לארבע פתחי-בתיקו את פתחה שהתורה מעידה,רות

 שלום. נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה אשר לחברהאותנו
 תרצ"ח( בסיון ד' ב"הצופה")נדפס
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