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   ִסיּפּור ְמִגַּלת רּות 
ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות, ִּבְתקּוַפת ַהּׁשֹוְפִטים, ַחָּיה ִמְׁשָּפָחה 

ַהִּמְׁשָּפָחה: -ְקַטָּנה ִמֵּׁשֶבט ְיהּוָדה ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען. ְּבֵני

ַמְחלֹון ְוִכְליֹון  –ֱאִליֶמֶל, ִאְׁשּתֹו ָנֳעִמי ּוְׁשֵני ְּבֵניֶהם 

ָּבאּו ַהְּזַמִּנים ֶלֶחם ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה ַעד ׁשֶ -ָחיּו ְּבֵבית

ַהָּקִׁשים ְוָרָעב ָּכֵבד ָּפַקד ֶאת ָהָאֶרץ. ְּבַצַער ַרב ֶנֶאְלצּו  5 

ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ַלֲעֹזב ֶאת ֶאֶרץ מֹוַלְדָּתם ְוִהְתַיְּׁשבּו 

  ְּבֶאֶרץ מֹוָאב. 

ַּגם ְּבֶאֶרץ מֹוָאב ָעְברּו ַעל ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ְזַמִּנים 

ְּבֶאָחד ַהָּיִמים ֵמת ֱאִליֶמֶל  –חֹות ּפָ ָקִׁשים א 

ְוָהֶעֶצב ָהָיה ַרב. ְלַאַחר ִמֵּכן, ָנְׂשאּו ָלֶהם ַמְחלֹון  10 

ְוִכְליֹון ָנִׁשים מֹוֲאִבּיֹות. ָנֳעִמי ּוָבֶניָה ַהְּנׂשּוִאים ִהְמִׁשיכּו ְלִהְתּגֹוֵרר ְּבמֹוָאב עֹוד ֶעֶׂשר 

ַעל ַהִּמְׁשָּפָחה ּוְׁשֵני נֹוָסף ָּׁשִנים ַהּטֹובֹות ָּבא ָאסֹון ָׁשִנים ְמֻאָּׁשרֹות. ְלַאַחר ֶעֶׂשר הַ 

ַהָּבִנים ֵמתּו. ָּכ ִנְׁשֲארּו ָנֳעִמי ְוַכּלֹוֶתיָה ַהּמֹוֲאִבּיֹות: ָעְרָּפה ְורּות ַאְלָמנֹות, ּבֹוְדדֹות 

  ַוֲעצּובֹות.

ה ְוִהיא ֶהְחִליָטה ָלׁשּוב ְלֶאֶרץ יֹום ֶאָחד ָׁשְמָעה ָנֳעִמי ִּכי ַּתּמּו ְיֵמי ָהָרָעב ִּביהּודָ  15 

מֹוַלְדָּתּה. ָנֳעִמי ָּפְנָתה ֶאל ְׁשֵּתי ַכּלֹוֶתיָה ְוָאְמָרה: "ֱהִייֶתן ַּכּלֹות טֹובֹות ְלָבַני ְוַאֵּתן 

ַּגם  ְיָקרֹות ִלי ְּכִאיּלּו ֱהִייֶתן ְּבנֹוַתי. ָּכֵעת ַאֶּתן ְלַבד ּוִבְרצֹוִני ַלֲחזֹור ְלֶאֶרץ ְיהּוָדה. ִחְזרּו

ִמְׁשָּפחֹות ַאֶּתן ְלֵבית הֹוֵריֶכן. ֲאִני ְמַאֶחֶלת ָלֵכן ָּכל טּוב, ִהָּנְׂשאּו ֵמָחָדׁש ּוְבנּו ְלַעְצְמֶכן 

  ֲחָדׁשֹות". 

ְּכֶׁשָּׁשְמעּו ָעְרָּפה ְורּות ֶאת ִּדְבֵרי ָנֳעִמי ֵהן ָּפְרצּו ִּבְבִכי. ָעְרָּפה ִנְּגָׁשה ֶאל ָנֳעִמי ְוִנְפָרָדה  20 

ָּנה ִּבְנִׁשיָקה ְוִאילּו רּות, ֵסְרָבה ְלִהָּפֵרד ִמֶּמָּנה ְוָאְמָרה: "ַאל ְּתַבְקִׁשי ִמֶּמִּני ַלֲעֹזב ִמּמֶ 

 ,ֶאל ֲאֶׁשר ֵּתְלִכי ֵאֶל .ָהִייִתי ְלַאַחת ִמְּבֵני ַעֵּמ ,ֵמָהֶרַגע ֶׁשּבֹו ִנֵּׂשאִתי ִלְבֵנ .אֹוָת

 ּוַבֲאֶׁשר ָּתִליִני ָאִלין, ַעֵּמ."ֱאלֹוָהי. ַרק ַהָּמֶות ַיְפִריד ֵּביִני ְלֵביֵנ ַהִיַעִּמי ֵוא  

ְלַבּסֹוף ִהְצִליָחה רּות ְלַׁשְכֵנַע ֶאת ָנֳעִמי ְלִהְצָטֵרף ֵאֶליָה ְוִעם ְּתִחַּלת עֹוַנת ַהָּקִציר 

חֹוֶזֶרת ִעם ַּכָּלָתּה,  ֶלֶחם ֶאת ָנֳעִמי- ֶלֶחם. ְּכֶׁשָראּו ּתֹוָׁשֵבי ֵּבית-ְׁשֵּתיֶהן ָחְזרּו ֶאל ֵּבית 25 

ִהְתַקּׁשּו ְלַזהֹות אֹוָתּה ִּבְגַלל ַהָּׁשִנים ָהַרּבֹות ְוָהֲעצּובֹות ֶׁשָעְברּו ָעֶליָה. ָנֳעִמי ָהֲעצּוָבה 

  ָּפְנָתה ֶאל ַהּתֹוָׁשִבים ְּבַבָּקָׁשה ֶׁשִּיְקְראּו ָלּה ֵמָעָּתה ָמָרה, ִּכי ַמר ָלּה ְוַרע ָלּה ְמאֹוד.



  ב"ה

ָאְמָרה רּות ְלָנֳעִמי ֶׁשִהיא יֹוֵצאת ֶאל ַהָּׂשֶדה ִלְלֹקט ִׁשּבֹוִלים ְּכִמְנַהג ָהֲעִנִּיים  יֹום ֶאָחד

ְוָנֳעִמי ִהְסִּכיָמה. רּות ָיְצָאה ֶאל ְׂשדֹות ַהִׁשּבֹוִלים ְוִהִּגיָעה ֶאל ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ֶׁשל ֹּבַעז. 

 30  ַּפְחּתֹו ֶׁשל ֱאִליֶמֶל, ַא רּות א ָיְדָעה ֹזאת.ֹּבַעז ָהָיה ִאיׁש ָעִׁשיר ְוָאָדם ָיָׁשר ִמִּמְׁש 

רּות ָאְסָפה ֶאת ַהִׁשּבֹוִלים ְּבָיֶדיָה ּוֹבַעז ִהְבִחין ָּבּה ֵמָרחֹוק. ֹּבַעז ִנַּגׂש ֶאל ֶאָחד ַהְּנָעִרים 

ּמֹוָאִבָּיה, ֲאֶׁשר ַהּקֹוְצִרים ְוָׁשַאל: "ִמי ַהַּנֲעָרה ַהֹּזאת?" ֵהִׁשיב ַהַּנַער: "זֹוִהי ַהַּנֲעָרה הַ 

  ִהְצָטְרָפה ְלָנֳעִמי ְּכֶׁשָעְזבּו ֶאת ֶאֶרץ מֹוָאב".

ְוִהיא ִמַּיד ִהְסִּביָרה: "ְסִליָחה ֲאדֹוִני. ִּבְרׁשּוְת, ָּבאִתי ַרק  ֹּבַעז ִנַּגׂש ֶאל רּות ַהְמֹבֶהֶלת

ֶלֱאֹסף ַּכָּמה ִׁשּבֹוִלים נֹוָתרֹות ַאֲחֵרי ַהּקֹוְצִרים ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ִלי ְוַלֲחמֹוִתי ַמה ֶלֱאכֹול".  35 

ִׁשּבֹוִלים. ֶאְדַאג ֶׁשא ַיְפִריעּו  ֹּבַעז ִחֵיי ְוָאַמר: "ַאְרֶאה ָל ֵהיָכן תּוְכִלי ִלְמצֹוא ַהְרֵּבה

ָּל ִלְלֹקט ִׁשּבֹוִלים ּוְבַבָּקָׁשה, ַהְרִגיִׁשי ְּבנֹוַח ִלְׁשּתֹות ֵמַהַּמִים ְוֶלֱאֹכל ִמְּמזֹוָנם ֶׁשל 

  ַהּקֹוְצִרים ַּבָּׂשֶדה ֶׁשִּלי". 

ָנְכִרָּיה?" ְלִאיָׁשה ָּכ ָיֶפה -לרּות ַהֻּמְפַּתַעת ָׁשָאָלה ֶאת ֹּבַעז: "ַמּדּוַע ַאָּתה ִמְתַנֵהג ּכָ 

ּוֹבַעז ֵהִׁשיב: "ָׁשַמְעִּתי ַעל ָּכל ַמה ֶׁשָעִׂשית ְלַמַען ֲחמֹוֵת ָנֳעִמי, ְּלַאַחר מֹות ַּבֲעֵל. ַעל  40 

ְוָהַלְכְּת ְּבֶנֱאָמנּות ַאֲחֵרי ֲחמֹוֵת ְוֶאת ֶאֶרץ מֹוַלְדֵּת ִאֵּמ ,ֶּׁשָעַזְבְּת ֶאת ָאִבי ָּכ ,

  . ָלֵכן, ֵאיִני רֹוֶאה ָּב ָנְכִרָּיה, ֶאָּלא ַּבת ִיְׂשָרֵאל".ַאֵחרֶׁשִהיא ַּבת ַעם 

ְּכֶׁשָחְזָרה רּות ְלָנֳעִמי, ִסְּפָרה ָלּה ֶאת ֲאֶׁשר ָקָרה ָלּה ְוַעל ִהְתַנֲהגּותֹו ָהֲאִדיָבה ֶׁשל ֹּבַעז. 

ָאְמָרה: "ֹּבַעז הּוא ָאָדם טֹוב ְוָקרֹוב ֶאת ְּדָבֶריָה ֶׁשל רּות וְ ָׂשְמָחה ִלְׁשֹמַע ָנֳעִמי 

 45  ְלִמְׁשַּפְחֵּתנּו. ַהְמִׁשיִכי ִלְלֹקט ְּבָׂשֵדהּו".

 ,רּות ִלְלֹקט ִׁשּבֹוִלים ִּבְׂשֵדה ֹּבַעז; ְּבָכל יֹום ָהְיָתה ְמַבֶּקֶרת ַּבָּׂשֶדה ִהְמִׁשיָכה ְוָכ

  ָנֳעִמי.ְוִלְׁשלֹום ָּׂשֶדה ְוׁשֹוֵאל ִלְׁשלֹוָמּה ְואֹוֶסֶפת ִׁשּבֹוִלים ּוֹבַעז ָהָיה ְמָאֵרַח אֹוָתּה ּבַ 

ְּבֹּתם עֹוַנת ַהָּקִציר ָּפְנָתה ָנֳעִמי ֶאל רּות ְּבַהָּצָעה: "ִּבִּתי ַהְיָקָרה, רֹוָצה ֲאִני ֶׁשִּתְהִיי 

ּנּו ֶׁשִּיְגַאל אֹוָת ְמֻאֶּׁשֶרת. ִלְבִׁשי ִׂשְמָלה ָיָפה ּוְלִכי ֶאל ַהֹּגֶרן ָׁשם ִנְמָצא ֹּבַעז. ַּבְּקִׁשי ִמּמֶ 

ְוֶּׁשִּיָּׂשא אֹוָת ְלִאיָׁשה, ִמּׁשּום ֶּׁשֵאין ָל ָּבִנים. ָּכ א ִתְהִיי יֹוֵתר ּבֹוֵדָדה". רּות ָעְׂשָתה  50 

ָקרֹוב יֹוֵתר, ְוָלֵכן הּוא ָצִרי ַאֵחר ַּכֲעַצת ֲחמֹוָתּה, ַא ֹּבַעז ָיַדע ֶׁשַּקָּים ָקרֹוב ִמְׁשָּפָחה 

  ְהיֹות ַה"ּגֹוֵאל". לִ 

ְּבנֹוְכחּות ֶׁשל ֲעָׂשָרה ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְמַוֵּתר ֵה"ּגֹוֵאל" ָהַאֵחר ְּבֶטֶקס ְמיָֻחד, ַעל ְזכּותֹו 

ָלֵׂשאת ֶאת רּות ְלִאיָׁשה ְוָכ ֹּבַעז נֹוָתר ָקרֹוב ַהִּמְׁשָּפָחה ַהָּיִחיד ֶׁשַרַּׁשאי ָלֵׂשאת ֶאת 

 55  רּות ְלִאיָׁשה.

עֹוֵבד. ְּכֶׁשּנֹוָלד עֹוֵבד ָּבאּו ֶאל ָנֳעִמי ּוֵבְרכּו  –ַעז ִנְּׂשאּו ְּבֹאֶׁשר ְונֹוַלד ָלֶהם ֵּבן רּות ּובֹ 
אֹוָתּה: "ָזִכית ְּבַכָּלה ֶנֱאָמָנה ְוטֹוָבה יֹוֵתר ִמִּׁשְבָעה ָּבִנים. עֹוֵבד ִיְהֶיה ָּל ֶנֶכד ְוהּוא 

ָּבַגר עֹוֵבד, הּוא ָיַלד ֶאת ִיַׁשי, ֲהא הּוא ָאִביו ֶׁשל ָיִביא ְל ַהְרֵּבה ַנַחת". ּוֶבֱאֶמת, ְּכׁשֶ 

  ָּדִוד ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל.



  ב"ה

  רּותִסיּפּור ְמִגַּלת : ֲעבֹוָדה
    : ַהְׁשֵלם ֶאת ַהִּמִּלים ַהֲחֵסרוֹת ְּבֶעְזַרת ַהַּתְרִמילוֹן .1

____ ּוְׁשֵני ְּבֵניֶהם ַלֲעֹזב ֶאת ___, ַוָּיֶקם ֱאִליֶמֶל ִאְׁשּתֹו_ַוְיִהי ָרָעב ְּבֶאֶרץ

_____ ___ ַוָּיֹמת ֶלֶחם, ַוֵּיְלכּו ְלַחֵּפׂש ֶאת ַּפְרָנָסָתם ִּבְׂשֵדה מֹוָאב.- ָהִעיר ֵּבית

  .ִּבְׂשֵדה מֹוָאב

_____ ְוֵׁשם __ִיָּנְׂשאּו ְׁשֵני ַהָּבִנים ִלְׁשֵּתי ָנִׁשים מֹוָאִבּיֹות ֵׁשם ָהַאַחת: _וַ 

  ____ ַוֵּיְׁשבּו ִּבְׂשֵדה מֹוָאב ________ ָׁשִנים.__ַהְּׁשִנָּיה:__

ַוָּיֻמתּו ַּגם ְׁשֵני ָּבֶניָה ֶׁשל ָנֳעִמי, ֲאֶׁשר ְּבֶאְבָלּה ּוְכֵאָבּה ִנְפֶרֶדת 

ָׁשם  _____________ _ ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ַּדְרָּכּה ֲחָזָרה לְ _ִמְּׁשֵּתי_______

  ָּפַסק ָהָרָעב.

  ְוָעְרָּפּה ָנְׁשָקה ַלֲחמֹוָתּה ּוִמֶּמָּנה ִנְפְרָדה, ַא רּות ֵסְרָבה, ָּדְבָקה ָּבּה ְוָאְמָרה: 

  ____,____-__, ּוַבֲאֶׁשר ָּתִליִני_____ -"ֶאל ֲאֶׁשר ֵּתְלִכי

 ַעֵּמ-______,_ ָהִיֵוא-___ ._____  

ְלַפְרָנָסָתן יֹוֵצאת רּות ְלַלֵּקט ָּכל, ּוַחְסרֹות ֶלֶחם -ָנֳעִמי ְורּות ָׁשבּו ְלֵבית

ַוִּיְׁשַאל __ ___אֹוָתּה ___ַוִּיְרֶאה , ִמִּמְׁשַּפַחת ֱאִליֶמֶל ִׁשּבֹוִלים ִּבְׂשֵדה ֹּבַעז

______: זֹו ַהַּנֲעָרה ַהּמֹוָאִבָּיה ֶׁשָּׁשָבה ִעם ָנֳעִמי ____הַ לֹו ַוֹּיאְמרּו ִלְׁשָמּה, 

  ֲחמֹוָתּה.

ְׁשמֹו: ַוִּתְקָרא ֵּבן ַוֵּתֵלד , לֹו ְלִאָּׁשהַוֶּתִהי רּות ֵחן ְּבֵעיֵני ֹּבַעז ַוִּתְמָצא 

 __________ְוִיַׁשי הֹוִליד ֶאת  ,__________, ְועֹוֵבד הֹוִליד ֶאת ______

  ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל.

  : ַּתְרִמילוֹן

  ַעִּמי, ,ֵּבית ֶלֶחםַּכּלֹוֶתיָה, ָעְרָּפּה, ֱאִליֶמֶל, רּות,  ֵאֵל, ָאִלין, 

  .ָּדִוד  , ֶעֶׂשר   ,ָנֳעִמי  , קֹוְצִרים   ,ִיַׁשי  ֹּבַעז,    ֱאַהי,  , עֹוֵבד 



  ב"ה

 .ֵמִהְתַנֲהגּותֹו ֶׁשל ֹּבַעז ִניָּתן ִלְלמֹוד ַעל ְּתכּונֹות ָהֹאִפי ֶׁשּלוֹ  .2

 .ְּבִחיַרְתֶכםּקּו ְנַאת ְׁשֵּתי ְּתכּונֹות ֹאִפי ַהַּמְתִאימֹות לֹו ְוָנְמ ַסְּמנּו 

  

______________________________________________________________

______________________________________________________________   

______________________________________________________________   

 :ֶאְפָׁשר ִלְכֹּתב )15ׁשּוָרה ( ַּתּמּוִּבְמקֹום ַהִּמָּלה   .3

 .ִלְלֹקטְּבִסיּפּור ַהְּמִגָּלה מֹוִפיָעה ַהִּמיָלה  .4

  . ִלְלֹקטְלאֹוָתּה ִמְׁשַּפַחת ִמִּלים ֶׁשל ַהִּמָּלה  ַהַּׁשָּיכֹותַסְּמנּו ַרק ִמיִלים 

               –" "ְּכֶׁשָּׁשְמעּו ָעְרָּפה ְורּות ֶאת ִּדְבֵרי ָנֳעִמי ֵהן ָּפְרצּו ִּבְבִכי: ָּכתּוב 20ְּבׁשּוָרה  .5
  ?ָּפְרצּו ִּבְבִכיַמּדּוַע ָעְרָּפה ְורּות      

 .ֵּכיָוון ֶׁשֵהם ָּפֲחדּו ַלֲחזֹור ְלֶאֶרץ מֹוַלְדָּתם, רּות ְוָעְרָּפה ָּפְרצּו ִּבְבִכי  .א

 .ִּבְגַלל ֶׁשָהָיה ָלֶהם ָקֶׁשה ְלִהָּפֵרד ִמָּנֳעִמי, רּות ְוָעְרָּפה ָּפְרצּו ִּבְבִכי  .ב

 .ְּפָרה ָלֶהן ֶׁשִהיא רֹוָצה ַלֲחזֹור ְלָאֶרץ ִיְׂשָרֵאלִּבְגַלל ֶׁשָּנֳעִמי ִס , רּות ְוָעְרָּפה ָּפְרצּו ִּבְבִכי  .ג

 .מֹוָאב - ֶׁשֵהם ָרצּו ְלִהיָּׁשֵאר ְּבֶאֶרץ מֹוַלְדָּתם ִּבְגַלל , רּות ְוָעְרָּפה ָּפְרצּו ִּבְבִכי  .ד

 ?ַמּדּוַע ֵסַרב ֹּבַעז ַּבַהְתָחָלה ִלְגאֹול ֶאת רּות .6

 .ִמְׁשַּפַחת ֱאִליֶמֶלֵּכיָון ֶׁשא ָרָצה ְלִהְתַחֵּתן ִעם   .א

 .ִּבְגַלל ֶׁשָחַׁשב ֶׁשִהיא ּגֹוָיה ְוָלֵכן א ָרָצה ְלִהְתַחֵּתן ִאָּתּה  .ב

 .ֵּכיָון ֶׁשָהָיה ִאיׁש ֶׁשהּוא ָקרֹוב ִמְׁשָּפָחה ֶלֱאִליֶמֶל יֹוֵתר ִמֶּמּנּו  .ג

ּו אֹוָתּה: "ָזִכית ְּבַכָּלה ְּכֶׁשּנֹוָלד עֹוֵבד ָּבאּו ֶאל ָנֳעִמי ּוֵבְרכ: ָּכתּוב 56-57ְּבׁשּורֹות  .7

 ?ֵּכיַצד הֹוִכיָחה רּות ֶאת ֶנֱאָמנּוָתּה ְלָנֳעִמי –" ֶנֱאָמָנה

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

 :)39ׁשּוָרה ( ָנְכִרָּיהֵאיזֹו ִמָּלה ֶאְפָׁשר ִלְכֹּתב ִּבְמקֹום ַהִּמָּלה  .8

  ָיָׁשר �  ָאִדיב �  ּטֹוב ֵלב �

  ָזִריז �  ֶנֱאָמן �  ָחָכם �

  ִהְתִחילּו �  ִהְמִׁשיכּו �  ִהְסַּתְּימּו �

  ִלּקּוט �  ֹקֶטל � לֹוְקִטים � ִלְקטֹול �  ַיְלקּוט �

  ֲעִנָּיה �  ָזָרה �  ּגֹוָיה �



  ב"ה

 


