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 עוד מבט על מגילת רותעוד מבט על מגילת רותעוד מבט על מגילת רותעוד מבט על מגילת רות
 

, עובדה היא כי באופן יוצא מן הכלל. ך כולו"מגילת רות היא מהספרים המרתקים ביותר בתנ
 משמע התאור הוא בעל רצף בלתי נפסק ועל כן -החיבור ' כמעט כל פסוקי המגילה פותחים בו

 .גם מרתק
 : נאמר) ז' פתיח(ברות רבה 

            

', ויהי בימי שפֹט השֹפטים': 'ויהי'וכאן נאמר תרי , אינו אלא צרה' ויהי'     כל מקום שנאמר        
שהיה בה רעבון ', ויהי רעב בארץ'ו; )דור ששופט את שופטיו(שהיה בה רעבון של תורה 

 . וברח-הכל משכימים לפתחי : "אמר אלימלך; ללחם
 

כפי , או מגילה של יסורין,  הפורענות הפורענות הפורענות הפורענותמגילתמגילתמגילתמגילתואכן לכאורה אפשר היה לכנות מגילה זו בשם 
שנקראת בעצרת בזמן מתן , ומה ענין רות אצל עצרת): "ו"תקצ, רות(שמובא בילקוט שמעוני 

 ".י יסורין ועוני"ללמדך שלא ניתנה תורה אלא ע? תורה
 

כגון שמות הדמויות , מגילת רות היא גם מגילה של סמלים וסמליות, ל"י מדרשי חז"עפ
" על שם סופם" שנקראו כך -בניו מחלון וכליון ;  שהיה מחשובי העיר-ימלך אל: הנזכרות בה

שכן הלחם ,  היא סמליתלחםלחםלחםלחם----מביתמביתמביתמביתשעובדת היות המשפחה , ברוח זו ניתן להוסיף גם. ועוד
" לחם-בית"והנה אותו עוני הגיע גם אל , "לחם-עד פת"כשאדם מגיע , הוא לעתים סמל לעוני

  .מקום בו אמור להימצא שפע ממנו
' וכך היה ר): "א"ע, בבלי בבא בתרא צא(חלק מהייסורים המתוארים במגילה מוסברים בגמרא 

ומפני מה , מחלון וכליון גדולי הדור היו ופרנסי הדור היו, אלימלך: שמעון בר יוחאי אומר
 ".    לארץ-מפני שיצאו מהארץ לחוץ? נענשו

 

הן בעצמתם ,  לנו את ייסוריו של איובייסוריה של נעמי מזכירים. שונים הם ייסוריה של נעמי
 שני בניה נושאים נשים -    שניתשניתשניתשנית;  בעלה נפטר- ראשיתראשיתראשיתראשית. והן בעובדה שהם באו עליה בהדרגה

היו רות וערפה בנות עגלון מלך , ]ר"רות ת[אמנם לפי המדרש בילקוט שמעוני (מואביות 
מבלי שהצליחו להעמיד ,  הם חיו יחדיו כעשר שנים- שלישיתשלישיתשלישיתשלישית; )אך עדיין מואביות, מואב

, נותרו שלוש נשים אלמנות? ומי נותר. נפטרו, מחלון וכליון,  שני הבנים- רביעיתרביעיתרביעיתרביעית. צאצאים
מההקשר הסיפורי משתמעת גם . בקרב עם זר, הבכירה שבהן מצויה בארץ זרה, כאשר נעמי

 .  לעוני ומחסור המלאות של תחילת המגילה פינתה את מקומה– חמישיתחמישיתחמישיתחמישיתצרה 
, תם וישר, אף הוא מתואר כאיש אמיד: דומים) י המתואר בפרק א"עפ(גלגוליו של איוב 

 . כי אם גם את ילדיו, והוא מאבד לא רק את רכושו, שפורענויות קשות באות עליו בזו אחר זו
רא כי קראן לי מ: "נעמי אומרת לאנשי בית לחם: גם נעמי וגם איוב נותנים ביטוי דומה ליגונם

 ). ב, כז" ( נפשיושדי המרושדי המרושדי המרושדי המר: "ואיוב אומר, )כ, א" ( לי מאדהמר שדיהמר שדיהמר שדיהמר שדי



 2

לחם לא הכירוה רואיה -כאשר שבה נעמי לבית: דמיון נוסף בין השניים ניכר ביחס אליהם
 ).יב, ב(שרעיו לא הכירוהו , וכן מסופר על איוב, )יט, א" (הזאת נעמי: "ושאלו

 

על איוב . בברכה ובצאצאים אחרים, לה בסוף טובבדומה לספר איוב מסתיים גם סיפור המגי
י הזקנים וכל "ורות המבורכת ע, )יב, מב" (ברך את אחרית איוב מראִשתו' וה: "נאמר במפורש

 .  היא הסבתא רבא של דוד מלך ישראל-י הנשים "ובהמשך ע, העם אשר בשער
-ורענות למגילתהפ-ממגילת, התקווה-הייסורים למגילת-בכך הפכה מגילה נפלאה זו ממגילת

מאשפֹת , מקימי מעפר דל: "כדברי נעים זמירות ישראל, ישראל- מגילת מלכות-וסופה , החסד
בנעמי וברות נתקיים גם הפסוק ). ג"תהלים קי" (אם הבנים שמחה"והסיומת ', וגו" ירים אביון 
 ".והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד): "ז, ח(מספר איוב 

 
 )ד( שופט –                  דוד פרנקל                     
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