
 רּות ְמִגיַלת
 : מרגלית קונשטוק ושירה אקרמן שמחוביץ עיבוד

 

ק רֶּ ם ִמֵבית :'א פֶּ חֶּ   ּוַבֲחָזָרה ְלמֹוָאב לֶּ

ֵני ָרֵאל ָבאֶרץ ָגדֹול ָרָעב ָהָיה, ַרבֹות ָׁשִנים ִלפְּ אּו ֶׁשאז, ִישְּ ָנַען ָלה ָקרְּ  . כְּ

ָּפָחה ַעל הּוא ֶׁשָלנּו ַהִסיּפּור אֹוָתן ֶׁשָגָרה, ִמׁשְּ ֵני יָנֳעמִ  ֶלְך,ֱאִלימֶ : ֶלֶחם-ֵבית ָבִעיר ַהָׁשִנים בְּ  . ֶׁשָלֶהם ַהָבִנים ּוׁשְּ

אֹוד ָקֶׁשה ָהָיה ָהָרָעב ַכֲאֶׁשר תֹו ֶאת ֱאִליֶמֶלְך ָלַקח, מְּ ֵהם ,ּוָבָניו ִאׁשְּ רּו וְּ ֶאֶרץ ָלגּור ָעבְּ  . ָרָעב ָהָיה ֹלא ֶׁשָבה, , מֹואב בְּ

ָּפר ַאֲחֵרי ִׁשיָכה ָנֳעִמיוְּ , ֵמת ֱאִליֶמֶלְך ָׁשִנים ִמסְּ מֹואב גּורלָ  ִהמְּ ֵני ִעם בְּ לּו ַהָבִנים. ֶׁשָלֶהם ַהָבִנים ׁשְּ נּו ָגדְּ ַחתְּ ִהתְּ ָּפה -מֹואב ֵמֶאֶרץ ָנִשים ִעם וְּ רּות עֹורְּ . וְּ
ֵני ָלִדים ָהיּו ֹלא  ַהָבִנים ִלׁשְּ ַכֲאֶׁשר , יְּ אָרה ָנֳעִמי ֵמתּו ֵהם ַגם  וְּ ָּפה ִעם ַרק ִנׁשְּ ִעם עֹורְּ  .רּות וְּ

פּו ַהָׁשִנים ָנֳעִמי, ָחלְּ ָבר וְּ בּוֶגֶרת ִאיָׁשה כְּ ָעה ִהיא  ,ֶאָחד יֹום. מְּ ַמרֶׁשנִ  ָׁשמְּ ֶאֶרץ ָהָרָעב גְּ ָנַען בְּ ֶׁשַהֶלֶחם ,כְּ ֵבית ָחַזר וְּ ִליָטה ִהיא. ֶלֶחם-לְּ ֵביָתה ַלֲחזֹור ֶהחְּ  לְּ
ַקת ֶחלְּ ֵבית ֶׁשָלה ַהָשֶדה ּולְּ  . ֶלֶחם-בְּ

ָּפה רּות עֹורְּ אֹוד אֲהבּו וְּ ָרצּו יָנֳעמִ  ֶאת מְּ  .ִאיָתה ַיַחד ָלֶלֶכת וְּ

אֹוד ֶׁשאֲהָבה, ָנֳעִמי ָׁשה, ֶׁשָלה ַהַכלֹות ֶאת מְּ ִהיָׁשֵאר ֵמֶהן ִביקְּ מֹואב לְּ ָּפחֹות ַלֲחזֹורוְּ , בְּ  . ֶׁשָלֶהן ַלִמׁשְּ

ָקה ִהיא  ל ָלֶהן ָנׁשְּ ָתןֹוּוׁשְּ ָּפה ֲאָבל. ָבכּו ׁשְּ רּות עֹורְּ ַתַכנְּעּו ֹלא  וְּ   " .ִאָתְך ָנׁשּוב, ְלַעֵמְך-ִכי ָלּה:-ָנהַותֹּאַמְר ": ִהׁשְּ

ָרה ָנֳעִמי כּוׁש ֹלא, ַבַעל ֹלא: ָלֶהן ָלֵתת ָמה ָלה ֶׁשֵאין ָלֶהן אמְּ ֹלא רְּ ָתה ִהיא. ֶכֶסף וְּ ָׁשיו ַעד ֲעבּוָרה ָעשּון הֵ ׁשֶ  ָמה ָכל ַעל ָלֶהן הֹודְּ ָכה ,ַעכְּ  אֹוָתן ּוֵבירְּ
ִליחּו ָהִקים ֶׁשַיצְּ מָ  לְּ ַעצְּ ָּפָחה ןלְּ ָּפה. ֲחָדָׁשה ִמׁשְּ רּות עֹורְּ ָנה קֹוָלן," : ָבכּו וְּ ינָ ַוִתבְ  ַוִתשֶּ  " .ה עֹודכֶּ

ָּפה ָקה עֹורְּ ָנֳעִמי ָנׁשְּ ָרָדה לְּ ִנפְּ  . ִמֶמָנה וְּ

ִכיָמה ֹלא רּות ָרה ָנֳעִמי ֶאת ַלֲעזֹוב ִהסְּ אמְּ ל" :ָלה וְּ ר ָתִליִני ָאלִ -אֶּ ר ֵתְלִכי ֵאֵלְך, ּוַבֲאׁשֶּ  "  .ַעֵמְך ַעִמי ֵואֹלַהִיְך ֱאֹלָהי, יןֲאׁשֶּ

ָכְך כּו וְּ ֵתיֶהן ָהלְּ ֲהמּו ֶלֶחם-ֵבית נְּׁשֹות אֹוָתן ָראּו, ָלִעיר ִהִגיעּון הֵ  ַכֲאֶׁשר. ֶלֶחם-ֵבית ַעד, ׁשְּ ִנדְּ   "?!ָנֳעִמי ַהזֹּאת":  וְּ

ָרה אָנה ִלי ָנֳעִמי-ַאל": ֳעִמינָ  ָלֶהן אמְּ מֹואב ָמִרים ַחִיים ִלי ָהיּו ִכי ,ִלי ָמָרא ִקְראּו, ִתְקרֶּ ִלי – ַׁשְבִתי ֲאִני ְמֵלָאה ָהַלְכִתי, ְוֵריָקם  .בְּ ִלי, ֱאִליֶמֶלְך בְּ  בְּ
ֹלא  ֶׁשִלי ַהָבִנים ָכִדים ּולְּ    ".נְּ

ֵבית ִהִגיעּו ֵהן ַכֲאֶׁשר ִחיַלת ֶזה ָהָיה, ֶלֶחם-לְּ ִציר ִבתְּ עֹוָרה קְּ  .ַהשְּ
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ק רֶּ ת תפֹוגֶּׁשֶּ  רּות: ב' פֶּ בֹוַעז  אֶּ  

רּות ֳעִמינָ  אֹוד ֲעִניֹות ָהיּו וְּ ָנֳעִמי. מְּ ַבר לְּ רּות, ַבָשֶדה ַלֲעבֹוד ָקֶׁשה ָהָיה כְּ ָדה וְּ ִביל ָעבְּ ֵתיֶהן ִבׁשְּ ַלֵקט יֹוֵצאת ָהיְּיָתה ִהיא.  ׁשְּ  ֲעִנֵיי ִעם ַיַחד ִׁשיבֹוִלים לְּ

 . ָהִעיר

ָכל ַלֵקט ָמה ָהָיה ָשֶדה בְּ לּו ִׁשיבֹוִלים - לְּ ִרים ִמיֵדי ֶׁשָנפְּ ַכחׁשֶ  עֹוֶמר, ַהקֹוצְּ ָקה ַוֲאִפילּו, ַבָשֶדה ִנׁשְּ ַטָנה ֶחלְּ ִאיר ָהָיה ָשֶדה ַבַעל ֶׁשָכל קְּ ֵדי ,ַלֲעִנִיים ַמׁשְּ  כְּ

צֹור ֶׁשָיבֹואּו ָמם ִלקְּ ַעצְּ ִביל ַהִחיָטה ֶאת בְּ ָּפחֹות ִבׁשְּ  . ֶׁשָלֶהם ַהִמׁשְּ

ֶרה ִמקְּ ָקרֹוב ,ָהִעיר ֵמֲעִׁשיֵרי ַאַחד ֶׁשָהָיה, בֹוַעז ֶׁשל ָשֶדהלַ  רּות ִהִגיָעה, בְּ ָּפָחה וְּ ָכל ַמִגיָעה רּות ֶאת ָראה בֹוַעז  .ֱאִליֶמֶלְך לׁשֶ  ִמׁשְּ  ִׁשיבֹוִלים ַלֵקטלְּ  יֹום בְּ

ָעִרים ַאַחד ָׁשַאל הּוא. ֶׁשלֹו ַבָשֶדה דּו ֵמַהנְּ  "?אתְלִמי, ַהַנֲעָרה ַהזֹּ ": ַבָשֶדה ֶׁשָעבְּ

ַהַנַער ר, ֲאַלֳקָטה .ָנֳעִמי ִמְשֵדי מֹוָאב-ַנֲעָרה מֹוֲאִבָיה ִהיא, ַהָשָבה ִעם " :לֹו ָעָנה וְּ ָתבֹוא ִרים; וַ ָנא ְוָאַסְפִתי ָבֳעָמִרים, ַאֲחֵרי, ַהקֹוצְ -ַותֹּאמֶּ

ר ְוַעד  ".ַעָתה-ַוַתֲעמֹוד, ֵמָאז ַהבֹּקֶּ

אַמר תרּו ֶאל ִניַגׁש, בֹוַעז ֹזאת ַמעׁשָ  ִכי ֶאל" :ָלה וְּ ַלֵקט ֵתלְּ ָשֶדה לְּ ַלֵקט  יֹום ָכל יֶׁשל ַלָשֶדה ָלבֹוא  יְּכֹוָלה ַאתְּ . ַאֵחר בְּ  ,ַהנְָּערֹות ֶיֶתר ִעם ִׁשיבֹוִלים  לְּ

ִיי ִאםוְּ  ֵמאה ִתהְּ ִתי צְּ ִרים ׁשֹוֲאִבים ֲאֶׁשר ֵמַהַמִים ִתׁשְּ  .רּות אֹותֹו ָׁשֲאָלה, "?ָנְכִרָיה י,ְוָאנֹּכִ  יֵרִניַהכִ ַמּדּוַע ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעינֶּיָך לְ "   ".ַהקֹוצְּ

ִתי: "בֹוַעז ָלה ֲעֵנה ר  ֶאת ָׁשַמעְּ ָעַזְבתְ ,  ָנֳעִמי  ִבְׁשִביל ָעִשיתְ -כֹּל ֲאׁשֶּ ת ׁשֶּ ץ מֹוַלְדֵתְךמֵ ייְך ְואִ ָאבִ   אֶּ רֶּ ל ָהַלְכתְ וְ  ָעַזְבתְ ,   ְך, ְואֶּ ר ֹלא אֶּ   ַעם ֲאׁשֶּ

ַמן ִהִגיעַ  ַכֲאֶׁשר ".ָיַדַעתְ  ץ ִמןִׁשי ֲהֹלם ְוָאַכְלְת ּג": ָלה אַמר בֹוַעז, ֶלֱאכֹול ַהזְּ ם, ְוָטַבְלְת ִפֵתְך, ַבחֹּמֶּ חֶּ ָבה רּות ".ַהלֶּ ַיד ָיׁשְּ ִרים לְּ ָלה, ַהקֹוצְּ  אכְּ

ָעה ָשבְּ   . וְּ

אה רּות ֵעיֵני ֵחן ָמצְּ הּוא  ,בֹוַעז בְּ ִריםמֵ  ִביֵקׁש וְּ ַלֵקט ָלה ָלֵתת ֶׁשלֹו ַהקֹוצְּ ֹלא  (ִׁשיבֹוִלים ֶׁשל ֲאלּומֹות) יםִר מָ עֹו ַגם לְּ דֹות ִׁשיבֹוִלים  ַרק וְּ  ַכֲאֶׁשר.  בֹודְּ

ָרה ֵביָתה ָבֶעֶרב רּות ָחזְּ ִחיָנה ָנֳעִמי ,לְּ ֹכל ִׁשיבֹוִלים יֹוֵתר ִאיָתה ֵהִביאה ֶׁשִהיא ִהבְּ ָׁשֲאָלה, יֹום ִמבְּ ר ?"ַהיֹום  ִלַקְטתָ  ֵאיפֹּה" :אֹוָתה וְּ ֵׁשם  :"ַותֹּאמֶּ

ר  ִתיָהִאיׁש ֲאׁשֶּ    ".ֹום, בַֹּעזַהי ֶׁשלֹו ַבָשֶדה ִליַקטְּ

ָחה ָנֳעִמי אֹוד ָשמְּ ָרה ,מְּ ִסיּפְּ רּות וְּ ָּפָחה ָקרֹוב הּוא ֶׁשבֹוַעז לְּ ִפי, ָכְך. ֱאִליֶמֶלְך ֶׁשל ִמׁשְּ נֹו ָהָיה ָיכֹול בֹוַעז, ַהָיִמים אֹוָתם ֶׁשל ַהחֹוק לְּ  תאֶ  ַבֲחָזָרה תִלקְּ

ָהִׁשי ֱאִליֶמֶלְך ֶׁשל ַהָשֶדה ָנֳעִמי אֹותֹו בּולְּ  !לְּ

ל ר ָנֳעִמי, אֶּ ה ַאֵחר ָבְך-ֹלא ִיְפְּגעּוו , ֹוַעזב לשֶ  ַבָשֶדה ַהנְָּערֹות םעִ  ִׁשיבֹוִלים ְלַלֵקטִכי ֵתְצִאי  טֹוב ִבִתי" רּות ַכָלָתּה:-ַותֹּאמֶּ   ".ְבָשדֶּ

אֵכן ִׁשיָכההִ  רּות ,וְּ ַלֵקט מְּ ָערֹות ֶיֶתר ִעם בֹוַעז ֶׁשל ַבָשֶדה לְּ  .ים טִ ַהְשעִֹּרים, ּוְקִציר ַהחִ  ֹות ְקִצירְכל ַעד , ַהנְּ
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ק רֶּ גֶּת ָנֳעִמי : 'ג פֶּ ָעִתיד דֹואֶּ ָלה לֶּ ל  ׁשֶּ  רּות ְוׁשֶּ

אה ֶׁשרּות ֵהִביָנה ָנֳעִמי  ֵעיֵני ֵחן ָמצְּ ָבה ִהיא . בֹוַעז בְּ ַחֵתן ַעזבֹו ֶׁשִאם ָחׁשְּ ֶיה ֹלא  ִהיא, רּות ִעם ִיתְּ ָדה ֲעִנָייה ִתהְּ ַגם, ּובֹודְּ  ָיׁשּובּו ֱאִליֶמֶלְך ֶׁשל ַהָשדֹות -וְּ

ָתה ַּפחְּ ִמׁשְּ ָפה ִהיא. לְּ ָׁשבֹות רּות ֶאת ִׁשיתְּ ָׁשה ֶׁשָלה ַבַמחְּ ַמֶנה ּוִביקְּ צְּ  ִׁשיבֹוִליםהַ  ֶאת ֵהִביאּו ֶׁשֵאָליו ַהָמקֹום, ַהגֹוֶרן ֶאל ַבַליְָּלה ָלֶלֶכת מְּ  ִכי, רּוֶׁשִנקְּ

ָעה ַאף ַבגֹוֶרן עֹוֵבד ֶׁשבֹוַעז ָידְּ ָלה בֹו ָיֵׁשן וְּ ָרה ִהיא. ַבַליְּ רּות אמְּ   . ֵיָרֵדם ֶׁשבֹוַעז ַאֲחֵרי ַהגֹוֶרן ֶאל ָלֶלֶכת לְּ

ר " התֹּ -כֹּל ֲאׁשֶּ ֱעשֶּ ָרה ",אְמִרי )ֵאַלי(, אֶּ  . רּות אמְּ

אֹותֹו ָׁשָתה לאכַ  הּוא , ַלֲעבֹוד ִסֵיים ֶׁשבֹוַעז יַאֲחֵר  ,ַהַליְָּלה בְּ ָהַלְך וְּ נְָּסה ִהִגיָעה רּות .ַבגֹוֶרן  ִליׁשֹון וְּ ִנכְּ ֶׁשֶקט ַלגֹוֶרן וְּ ַצע. בְּ ָלה ָבֶאמְּ ִגיׁש בֹוַעז ,ַהַליְּ  ִהרְּ

ַנס ֶׁשִמיֶׁשהּו עֹוֵרר ,ַלגֹוֶרן ִנכְּ ִהתְּ מּות ָראה הּוא . ַבֶבָהָלה וְּ ָׁשַא  ִאיָׁשה דְּ     ?"ַאתְ  ִמי" :לוְּ

ִהִציָעה, לֹו ָענְָּתה ִהיא ", רּות ֲאִני" ַחֵתן לֹו וְּ ִהתְּ  . ִאיָתה לְּ

ָעָנה ָשַמח בֹוַעז ֵעיַניי ֵחן ָמָצאת אֵכן: " ָלה וְּ כּוָלם ,בְּ ִעים וְּ ָּפָחה ָקרֹוב עֹוד ֵיׁש ֲאָבל .ַחִיל ֵאֶׁשת ֶׁשַאתְּ  יֹודְּ אּוַלי, ֱאִליֶמֶלְך ֶׁשל ִמׁשְּ ַחֵתן ֶצהרֹו הּוא  וְּ ִהתְּ  לְּ

ִזיר ִאיָתְך ַהחְּ ָנֳעִמי ּולְּ ַדֵבר ָצִריְך ֲאִני .ֱאִליֶמֶלְך ֶׁשל ַהָשדֹות ֶאת לְּ ָך רֹוֶצה ֹלא  הּוא  ִאם. ַבבֹוֶקר ָמָחר ִאיתֹו לְּ נּו ,ַהָשֶדה ֶאתוְּ  אֹותְּ ַחֵתןנִ  ֲאַנחְּ  !"תְּ

ָרה רּות ָנֳעִמי ָחזְּ ָרה לְּ ִסיּפְּ  .ֶרןַבגֹו ֶׁשָקָרה ָמה ָכל ָלה וְּ

ָחה ָנֳעִמי ִניתֹוֶׁשַלת ֵהִביָנה ִהיא. ָשמְּ  .ִסיכּוי ֵיׁש ֶׁשָלה כְּ

 

ק רֶּ  ! ִמְׁשָפָחה ְמִקיִמים  ְורּות בֹוַעז  – טֹוב ַמָזל :ד פֶּ

ָמֳחָרת ַגׁש בֹוַעז  ,לְּ ַׁשַער ִנפְּ ָּפָחה רֹובקְּ  ִעם ָהִעיר בְּ ֵהִבין ,ֱאִליֶמֶלְך ֶׁשל ַהִמׁשְּ ַגם ֱאִליֶמֶלְך ֶׁשל ותַהָשד ֶאת ֶצהרֹו ֹלא  ֶׁשָהִאיׁש וְּ ַחֵתן ֹלא  וְּ ִהתְּ . רּות ִעם לְּ

עּו, ֶלֶחם-ֵבית ֲאָנַׁשי חּו ,ַהִשיָחה ֶאת ֶׁשָׁשמְּ כּו ָשמְּ  .בֹוַעז ֶאת ּוֵברְּ

ַחֵתן בֹוַעז ַכֲעבֹור ,רּות ִעם ִהתְּ ַמן וְּ  ! ֵבן ָלֶהם נֹוַלד המָ  זְּ
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