


 

 

 ב

ת ַּ  רו ת ְמִגל 



 

 

 ג

ת ַּ   רו ת ְמִגל 
 
 

 אֹוי ".ָבָאֶרץ ָרָעב ַויְִהי ַהּׁשֹוְפִטים ְשפֹט ִביֵמי ַויְִהי"

 ַגם וְכמֹוֶהם... וְצנוִמים ְרֵעִבים יְָלִדים - ָעצוב ַכָםה

 .ְוָהִעזִים ַהְגָדיִים

 ֶאת בֹו ְלַהְחיֹות ַמה ְדַבר וְמַחְפִשים ִמְסּתֹוְבִבים ֺכָלם

 ַחָלָשה ָכְך ָכל ֶשְבַעְצָמה, ְוִאָםא .ָמהָהֲעגו נְַפָשם

 ,וְרֵעָבה

 עֹוָלֶליהָ  ֶאת ִבְראֹוָתה ִמַצַער ִמְתַפֵלץ ֶשָלה ַהֵלב

 .ָהְרֵעִבים ַהִםְסֵכנִים



 

 

 ד

ת ַּ   רו ת ְמִגל 
 
 
 

 ?ְמפָֹאר ַביִת ָכאן ַאֶּתם ָהרֹוִאים

 ,ָעִשיר יְהוִדי, ֶלֱאִליֶמֶלְך ַשיְָך זֶה ַביִת

 ֵפרֹות, ֶשֶמן, ֺסָכר, ֶקַמח ַבַםְחָסנִים לֹו ָהיו ַדיִןֶשעֲ 

 .ְויְָרקֹות

 ,ָהְרֵעִבים ָלֲענִיִים ֵמְרכושֹו ִחֵלק הוא, ְבֵרָרה ְבֵאין

 ִלְתקוַפת יְִשָרֵאל ֶאֶרץ ֶאת ַלֲעזֹב ֶהְחִליט ִמיָד ֲאָבל

 ,ָהָרָעב

 ...ְרכוש ְלֹלא יִָּׁשֵאר ֶשֹּלא ְכֵדי



 

 

 ה

ת ַּ   רו ת ְמִגל 
 
 
 

 ,ְוִכְליֹון ַמְחלֹון, ָבנָיו וְשנֵי נֳָעִמי ְוִאְשּתֹו ֱאִליֶמֶלְך

 ,מֹוַלְדָּתם ֶאֶרץ ֶאת עֹוזְִבים

 - וְבָרָעב ְבָצָרה ֲאֵחיֶהם ֶאת עֹוזְִבים

 ְרכוָשם ִעם נֹוְסִעים ְוֵהם

 .ָבה ָלגור, ַהמְָכִריָה מֹוָאב ְלֶאֶרץ



 

 

 ו

ת ַּ   רו ת ְמִגל 
 
 
 

 ֶאת ֶשָעזַב ַעל ֱאִליֶמֶלְך ַעל ָכַעס הוא ָברוְך ַהָקדֹוש

 ְבָצָרה ַהיְהוִדים ֶאָחיו

 ָבָרָעב ִבְהיֹוָתם נְַפָשם ֶאת ְלַהְחיֹות ָרָצה ְוֹלא

 .ָקשֹות אֹותֹו ֶהֱענִיש ִמיָד

 .ֵמת ֱאִליֶמֶלְך

 ֲאֵבִלים ָבנָיו וְשנֵי ַהיְָקָרה ִאְשּתֹו ֶאת ִהְשִאיר הוא

 .ַוֲעצוִבים



 

 

 ז

ת ַּ   רו ת ְמִגל 
 
 
 

 ,מֹוָאב ֶמֶלְך ֶשל ְבנֹוָתיו, ְורות ָעְרָפה ַהמְִסיכֹות ְשנֵי

 ,ֶשמְִפַטר ֱאִליֶמֶלְך ְבנֵי, ְוִכְליֹון ַמְחלֹוןלְ  נְָשאו

 .ָשנִים ְכֶעֶשר ַהְםלוָכה ְבַאְרמֹון ַחיו ְויְַחָדו

 נֶשֹוע עָפגַ , ְוִכְליֹון ַמְחלֹון, ַהָבנִים ִבְשנֵי ַגם ֲאָבל

 :ִמָּׁשַמיִם

 .ְצִעירֹות ַאְלָמנֹות נְֵשיֶהם ֶאת ְוִהְשִאירו ֵמתו ֵהם



 

 

 ח

ת ַּ   רו ת ְמִגל 
 
 

 ֲחמֹוָתן ֶאת ְמַלוֹות נֳָעִמי ֶשל ָהֲעצובֹות ַכלֹוֶתיהָ 

 .יְהוָדה ְלֶאֶרץ ְבַדְרָכה? ְלָאן ָכְך ָכל ֲעֵליֶהם ָהֲאהוָבה

 ְלֶאֶרץ ַלְחזֹר ֶהְחִליָטהוְ  ִהְסַּתיֵם ֶשָהָרָעב ָשְמָעה ִהיא

 .מֹוַלְדָּתה

 נֳָעִמי אֹוֶמֶרת?" ִעִםי ֵּתַלְכנָה ָלָםה, ְבנֹוַתי שְֹבנָה"

 ַהְםלוָכה ְלַאְרמֹון ֲחזְֹרנָה מֹוָאב ֶאֶרץ ִבְגבול ְלַכלֹוֶתיהָ 

 .ֲאִביֶכן ֶשל

 ?".ְוַגְלמוָדה ֲענִיָה ִאָּׁשה ִמֶםמִי ָלֵכן יֵש ַמה ְוִכי

 ֲחמֹוָתן, ִממֳָעִמי ְלִהמֵָתק רֹוצֹות ְוֹלא בֹוכֹות ֵהן ֲאָבל

 .ַהיְָקָרה



 

 

 ט

ת ַּ   רו ת ְמִגל 
 
 
 

 ְלַאְרמֹון ְוָחזְָרה. ַלֲחמֹוָתה נְָשָקה ִהיא. נְִכנְָעה ָעְרָפה

 ָאִביהָ 

 .ַבֲחמֹוָתה, ָבה ָדְבָקה רות ֲאָבל

 !אֹוָתְך עֹוזֶֶבת ֹלא ֲאנִי, "ִהְכִריזָה ִהיא" ֹלא"

 ,ָאִלין ָּתִלינִי וַבֲאֶשר ֵאֵלְך ֵּתְלִכי ֲאֶשר ֶאל יכִ 

 ."יֶאֹלקָ  יְִךקַ ֶוֱאֹל, ַעִםי ַעֵםְך



 

 

 י

ת ַּ   רו ת ְמִגל 
 
 
 

 ִבְרִצינות ִמְתַכֶונֶת ָאֵכן ֶשרות, ָחָשה נֳָעִמי

 וַבה'. יְִשָרֵאל ְבַעם ִלְדבֹק

 ְורות נֳָעִמי ָצֲעדו ְביַַחד -" ְשֵּתיֶהן ַוֵּתַלְכנָה"

 ,ַהְםֺשָּתף ְליֲַעָדן ְבַדְרָכן

 .ֶלֶחם ְלֵבית ִהִגיעו ֲאֶשר ַעד



 

 

 יא

ת ַּ   רו ת ְמִגל 
 
 
 

 .ֶלֶחם ְלֵבית ִהִגיעו סֹוף סֹוף, ְוִהמֵה

 ?"נֳָעִמי ַהזֹאת: ַוּתֹאַמְרנָה ֲעֵליֶהן ָהִעיר ָכל ַוֵּתהֹם"

 חֹוזֶֶרת ָהֲעִשיָרה נֳָעִמי ֶאת ִלְראֹות ַהכֹל ִהְתַפְלאו ַכָםה

 .כֹל וְבחֶֹסר ְבעֹנִי

 ?נֳָעִמי ָלֶהם ָענְָתה וָמה

 ִכי ָמָרה ִלי ִּתְקֶראנָה .ְקֶראן נֳָעִמי ִלי ִּתְקֶראנָה ַאל"

 ...ְמאֹד ִלי ַשַקי ֵהַמר

 ה'..." ֱהִשיַבנִי ְוֵריָקם ָהַלְכִּתי ְמֵלָאה ֲאנִי



 

 

 יב

ת ַּ   רו ת ְמִגל 
 
 
 

 ֵקטְללַ  ַלָשֶדה יְָצָאה - ְלֶשָעַבר ַהמְִסיָכה - ָהֲעִדינָה רות

, ַהָשֶדה ַבַעל, בַֹעז .ָהְרֵעבֹות ְוַלֲחמֹוָתה ָלה ִשֳבִלים

 וַבֲעִדינות ִבְצנִיעות ִהְתכֹוְפָפה ִהיא ,ִמיָד ָבה ִהְבִחין

 .ְבִמינָה ְמיֶֺחֶדת

 ַכָלָתה, רות זֹאת" .ָשַאל הוא?" ַהזֹאת ָהִאָּׁשה ִמי"

 ָלֵתת בַֹעז ִצָוה ִמיָד .לֹו יבוֵהשִ ", ְקרֹוָבְתָך נֳָעִמי ֶשל

 :ָלה ְוָאַמר ֶלֱאכֹל ָלה

 ַעל ִצָוה ַגם הוא ".ַאֵחר ְבָשֶדה ְלַלֵקט ֵּתְלִכי ַאל ִבִּתי"

 ְלֹלא ֵמָהָרִגיל יֹוֵתר ַגם ְלַלֵקט ָלה ְלַהְרשֹות ֲאנָָשיו

 .ַהְפָרָעה



 

 

 יג

ת ַּ   רו ת ְמִגל 
 
 
 

 ת ֵמַהָשֶדהֲעיֵָפה, ַאְך ְמֺאֶּׁשֶרת, חֹוזֶֶרת רו

ְלֵבית נֳָעִמי ֲחמֹוָתה וְביָָדה ֲחִביָלה נְִכֶבֶדת ֶשל 

 ִשֳבִלים,

 ֶשִהיא ַאף ֵהִכינָה אֹוָתן ְלִשםוש.

 נֳָעִמי.ִמְתַפֶעֶלת "ֵאיְך ִהְצַלְחְּת ֶלֱאסֹף ָכל ָכְך ַהְרֵבה" 

ִליחות ְורות ְמַסֶפֶרת ָלה ֵכיַצד ָעזְָרה ָלה ַהיֹום ִבשְ 

 בַֹעז.

 ַוּתֹאֶמר נֳָעִמי "ָברוְך הוא ַלה'".

נֳָעִמי ַמִציָעה ְלרות ֶשִּתמֵָשא ְלבַֹעז, ֶשהוא ָקרֹוב 

 ֶלֱאִליֶמֶלְך,

 וְבָכְך ֵּתִטיב ֶלֱאִליֶמֶלְך, ָחִמיָה ַהָםנֹוַח.



 

 

 יד

ת ַּ   רו ת ְמִגל 
 
 
 

 ,ְלבַֹעז ְלָבִבי" טֹוב ַמזָל" ִאֲחלו וְבָצֳהָלה ְבִשְמָחה

 יְָשִרים דֹורֹות ְלָהִקים רות ִעם ֶשיִזְֶכה וָבְרכוהו

 .וְקדֹוִשים

 וְכֵלָאה ְכָרֵחל ֵביְתָך ֶאל ַהָבָאה ָהִאָּׁשה ֶאתה'  יִֵּתן"

 ".יְִשָרֵאל ֵבית ֶאת ְשֵּתיֶהן ָבנו ֲאֶשר



 

 

 טו

ת ַּ   רו ת ְמִגל 
 
 
 

 !רות ְלַכָלָתה ֶשמֹוַלד ַביֶֶלד נֳָעִמי ְמֺאֶּׁשֶרת ַכָםה

 ִהְשַּתְּתפו ַהמִָשים ָכל ֶאָלא, ָשְמחו ֵהן ַרק ְוֹלא

 ְבִשְמָחָתן

 .ֱאִליֶמֶלְך ְלֵבית ֶשָגַמל ַהֶחֶסד ַעללה'  ְוהֹודו

 ,יִַשי ֶשל ָאִביו ְוהוא" עֹוֵבד" ָקְראו ַהזֶה ַהָקָטן ַלֵבן

 ְבַחג ְונְִפַטר ֶשמֹוַלד - יְִשָרֵאל ֶמֶלְך ָדִוד ֶשל ָאִביו

 .ַהָּׁשבועֹות



 

 

 ב

ת ַּ   רו ת ְמִגל 
 

 

 ָדִוד ֶמֶלְך יְִשָרֵאל ַחי ְוַקיָם
 


