
 
 רותהצגה של מגילת 

 מאת הרבה סטייסי בלנק                                    
 

אלימלך בשם איש אפרתי ו: וַיְִהי ִביֵמי ְשפֹט ַהשְֹפִטים...היה רעב בארץ.  קריין
 לגור בארץ מואב., החליט לקחת את אשתו, נעמי

לא את  ילדים...אלימלך:  נעמי, אני מבטיח שיהיה לנו טוב שם!  תחשבי על ה
 תתגעגעי לשום דבר!

 )הוא לוקח את נעמי שבוכה כל הזמן(

 : המשפחה השתקעה בארץ מואב.  השנים עברו.  היה שגשוג.  הבניםקריין
.  בזמן קצר, נפטר אלימלך ואחר המזל שלהם התהפך. התחתנו.  אבלגדלו,  

החליטה ונעמי בכתה ובכתה   ממגיפה שהרגה אלפים באזור.כך גם שני הבנים 
 ואמרה להן: פנתה לכלותיה המואביות.  היא למולדתהלחזור 

-נעמי: ֵלְכנָה שְֹבנָה, ִאָשה ְלֵבית ִאָמּה; יַַעׂש יְהוָה ִעָמֶכם ֶחֶסד, ַכֲאֶשר ֲעִׂשיֶתם ִעם
   ַהֵמִתים וְִעָמִדי.

את עורפה ורות: )בוכות( לא!!  נלך איתך!  מזמן עזבנו את בית ההורים שלנו.  
 !כמו אמא שלנו

אתן צריכות ואתן מואביות.  אנחנו כל כך שונות.   נעמי: לא לא לא!  אני יהודייה
להיות עם העם שלכן.  אני אוהבת אתכן אבל צריך באמת לחשוב על העתיד 

 שלכן.

 )עורפה מחבקת את נעמי ועוזבת(

 לכי! –נעמי: רות 

ֲאֶשר ֵתְלִכי ֵאֵלְך, ּוַבֲאֶשר ָתִלינִי -ִכי ֶאל  ֲחָריְִך:זְֵבְך ָלשּוב ֵמַאֹוִבי לְ -ִתְפְגִעי-רות: ַאל
ַבֲאֶשר ָתמּוִתי ָאמּות, וְָשם ֶאָקֵבר; כֹה יֲַעֶׂשה   ָאִלין.  ַעֵמְך ַעִמי, וֵאֹלַהיְִך ֱאֹלָהי.

 ִכי ַהָמוֶת יְַפִריד ֵבינִי ּוֵבינְֵך! --יְהוָה ִלי, וְכֹה יֹוִסיף 

 בקות חזק, מחזיקות ידיים והולכות יחד()נעמי ורות מתח

: רות ונעמי הולכות ביחד לבית לחם.  למרות שרות לצדה, כשנעמי מגיעה קריין
 תאצלה את תחושומחזקת הביתה, כל פינה מזכירה לה את המשפחה שלה 

 רות ונעמי התיישבו בבית המשפחה הישן.  אובדן.ה

.  תחילה לטפל בעניינים(מו רות: )מסתכלת סביב, מחפשת בארונות ומגירות,
יא לנו ארוחות בשבוע היה נחמד מצד הנשים בישוב להב  או קיי, מה נאכל?
לא יכול להמשיך הרבה זמן.  )מסתכלת בחלון למקום באופק(  הראשון אבל זה 



.  נראה שכל העובדים משאירים את נה, בשדה מתחילים לקצור את השעורהה
.   קוצרים בפינותשם נשים וילדים  הפינות של השדה.  למה?  או, אני רואה

 אלך לשדה וגם אני אלקט שיבולים.

 ( ְלִכי ִבִתיבלי רגשנעמי: )עצובה, 

הלכה לשדה )רות מדלגת עם סלסלה  –אופטימית כמו תמיד  –: רות קריין
בשמחת חיים( והתחילה ללקט.  הייתה עבודה קשה, אבל רות שמחה על 

 הפעילות.

של רות שהיא מתכופפת בשדה ולא רואה אותו(  בועז: )מגיע ופונה לטוסיק
 שלום!

 רות: )עומדת מהר(, או, שלום!

 )שניהם מסתכלים אחד בשני עם חיוכים ביישנים(

 שמעתי עלייך! –בועז:  אםםםם, הםםםם, או..... )מתבייש ואחר כך אוזר אומץ( 

 רות: כן?

 לך רות?קוראים בועז: כן.  

 רות: כן!

 ל השדה...כן.  אני בועז, בעבועז: 

 )רות מהנהנת(

 ֵתְלִכי ִלְלקֹט ְבָׂשֶדה ַאֵחר, וְַגם ֹלא ַתֲעבּוִרי ִמֶזה; -ַאל רות...תקשיבי....בועז: 

 רות: כן!

הנערים לא לגעת על נערות בשדה הזה, לכי איתן, צוויתי הישארי עם הבועז: 
 בך!.....

 רות: כן....

 .י לשתות הרבה מיםואל תשכח –מתחיל ללכת ופונה אליה שוב( )בועז: 

רות: )הולכת קצת לקראתו( כן!! )היא נראית מאוהבת ונופלת לרצפה מכל 
וְָאנִֹכי  --ַמּדּוַע ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעינֶיָך ְלַהִכיֵרנִי   (.  היא מושיטה לו ידההתרגשות

 נְָכִריָה?



ִאיֵשְך; וַַתַעזְִבי ָאִביְך ֲחמֹוֵתְך ַאֲחֵרי מֹות -ֻהֵגד ֻהַגד ִלי כֹל ֲאֶשר ָעִׂשית ֶאת בועז:
יְַשֵלם יְהוָה   יַָדַעְת ְתמֹול ִשְלשֹום.-ַעם ֲאֶשר ֹלא-וְִאֵמְך וְֶאֶרץ מֹוַלְדֵתְך, וֵַתְלִכי ֶאל

 ָבאת ַלֲחסֹות ַתַחת-ּפֹוֳעֵלְך; ּוְתִהי ַמְׂשֻכְרֵתְך ְשֵלָמה ֵמִעם יְהוָה ֱאֹלֵהי יְִׂשָרֵאל, ֲאֶשר
 ו.ְכנָָפי

רות:  )עומדת(  אני מקווה שאני מוצאת חן בעיניך, אדוני, כי ניחמת אותי 
 ודיברת אל לבי אפילו שאני לא מעמך.

עם חומוס שם ואכלי מהפיתה גשי ל שכחי לאכול משהו...... ואל ת(נבוךבועז: )
 תוצרת בית.... )הולך( –

יא מלקטת( : )בזמן שרות מחייכת, עושה שהיא אוכלת, ואחר כך עושה שהקריין
עובדיו להשאיר חלק מהעומר בשביל רות על ובלי שרות ידעה, בועז ציווה 

 למצוא וללקט בקלות.  בערב, רות חזרה הביתה לנעמי.

נעמי:  נו, רות, איך היה לך היום? נראה לי שהצלחת במשימה!  אפשר לעשות 
 לפחות עשר כיכרות לחם ממה שליקטת!

ראית את השמיים הכחולים איזה ארץ יפה!  רות:  נעמי!  איזה יום יפה היה!  
וחשת את הרוח העדינה?  אכלתי את הפיתה הכי טעימה שטעמתי, עברתי 

 שראיתי בחיים.  פגשתי את הגבר הכי נחמד שפגשתי חייםגדושים בשדות הכי 
הוא הצמיד אותי לאנשים שלו שעזרו לי   )אנחה( ... צנוע ... אבירי .... נדיב ....

 ללקט.

 מי זה??נעמי:  

 רות: קוראים לו...בועז.

-ֶאת ָעַזב ַחְסּדֹו-נעמי: בועז?! )מסתכלת לשמיים(  ָברּוְך הּוא ַליהוָה ֲאֶשר ֹלא
! )פונה לרות(  בועז הוא קרוב משפחה שלנו.  הוא יכול ַהֵמִתים-ַהַחיִים וְֶאת

 להיות הגואל שלנו!

 רות: )מבולבלת(  מה זאת אומרת?  מה זה "הגואל" שלנו?

 –נפטר, האחריות לדאוג לאשתו כשאדם נעמי: את יודעת, בתי, אצלנו היהודים 
נופלת על מי מהמשפחה שהכי קרוב.  קרוב  –זאת אומרת להתחתן איתה 

 המשפחה הזה נקרא "הגואל".  אני חושבת שבועז הוא הגואל שלך.

 כזה?  מה עם אהבה? רות: למה עושים דבר

נעמי: נכון, יש את העניין של אהבה.  אבל  זה גם קשור לירושה ואדמה.  אצלנו, 
נמדד בבעלות על שדות.  יש לנו בעצמנו אדמה של המשפחה  )עם "ע"( עושר

זכרונם  – לבנים שלהםו מחלון וכחלוןריכה לעבור מאלימלך לשהייתה צ
 ת את האדמה שלנו.שר.  עכשיו, מי שמתחתן איתך יכול ללברכה!



 רות: אפילו שאני נוכריה?

.  את יותר יהודייה מרוב היהודיות 011%לדעתי, את יהודייה נעמי:  הממממ.  
ין הזה?  צריך לבדוק...אבל בשקט.  מה נעשה בענישאני מכירה שנולדו כך.  

ך ושוב(  יש לי רעיון.  את צריכה לדבר עם בועז אבל אף אחד ולה)היא פוסעת 
רחצי, תת  ַהָליְָלה.גֶֹרן ַהְשעִֹרים -הּוא זֶֹרה ֶאת-ול לדעת מזה.  ִהנֵהלא יכ

ם.  לכי לשם, ורק תגלי את עצמך כשכולם כבר ישנים.  או שתתלבשי, שימי בו
 קיי?

 (רות מהנהנת.  יוצאות מהבמה.)

 בועז ישן על שורה של כיסאות(.)

 (רות נכנסת ויושבת ליד הרגליים שלו.)

 ָאְת?-רר ומופחד(  ִמיבועז: )מתעו

 ֲאָמְתָך, ִכי גֵֹאל ָאָתה.-רות: ָאנִֹכי רּות ֲאָמֶתָך, ּוָפַרְׂשָת ְכנֶָפָך ַעל

-בועז: )מזדקף ומחייך( ְברּוָכה ַאְת ַליהוָה ִבִתי!  ֵהיַטְבְת ַחְסֵּדְך ָהַאֲחרֹון ִמן
-ַאל ,ִבִתי וְַעָתה .יםָעִשירהלא העניים ולא  --ָהִראשֹון!  לא הלכת ַאֲחֵרי ַהַבחּוִרים 

ת ַחיִּל ָאת   ַשַער ַעִמי-ִכי יֹוֵדַע ָכל  ָלְך:-תֹאְמִרי, ֶאֱעֶׂשה-ִתיְרִאי, כֹל ֲאֶשר י ֵאשֶׁ   .כִּ
בבוקר אטפל בעניין.  ָקרֹוב ִמֶמנִי. אבל, למרות שאני אכן גואל, ַגם יֵש גֵֹאל

 את השעורים האלה. לךבינתיים, קחי 

 ות: )קמה( בועז....אני אוהבת אותך! )בורחת מהבמה(ר

 בועז: )קורא אחריה( גם אני! )חוזר לישון(

התרחש עם בועז.  היא מה ש: בבוקר, כשהן קמו, רות סיפרה לנעמי על קריין
 גם מסרה לנעמי את המתנה שבועז נתן לה.

ָתבֹוִאי ֵריָקם -ר ֵאַלי, ַאלִכי ָאמַ   :כדי לתת לךַהְשעִֹרים ָהֵאֶלה נַָתן ִלי -רות: ֵשש
 ֲחמֹוֵתְך.-ֶאל

 )נעמי מחייכת ולוקחת את השעורים(

עוד דוגמה של החסד של רות.  האמת היא שבועז נתן לרות את  –הנה ריין: ק
כמתנה ורות הציגה את השעורים לנעמי כאילו הם מתנה מבועז רות השעורים ל

 יסדר את העניינים.   הן יצאו יחד לשער העיר לראות איך בועז .  אליה

 ּפֹה!-! סּוָרה ְשָבהפלוני אלמוניבועז: שלום עליכם 

 )פלוני בא ויושב(



כפי שאתה יודע, נעמי חזרה ממואב בלי בעלה ובלי יורש לאדמתם.  לפי בועז: 
החוקים שלנו, עליה למכור את האדמה.  אתה הכי קרוב למשפחה, לכן אתה 

מעוניין ואל אחריך.  לכן, אם אתה לא הגואל.  אתה רוצה את האדמה?  אני הג
 ואני אקנה את האדמה.מחויבותנו באדמה, אשמח למלא את 

 !שאני מעוניין באדמה כן בטח –פלוני: איזה שאלה 

אם אתה קונה את השדה מנעמי, אתה גם חייב להתחתן עם רות  –בועז: אבל 
ם המת, כדי להקים את שם המת ולהביא איתה ילדים לעול-המואביה, אשת

 ( רותעל  צביעשיירשו את השדות אחריכם. )מ

פלוני: המממ.  או....זה יכול לסבך את הירושה לבנים הקיימים שלי, ומה עם 
 לי כרגע.  תחליף אותי כגואל.מועיל אשתי הנוכחית....לא נראה לי שהעניין 

 כי כך עשו בימי קדם לסמן הסכם. –הורידו נעל  ופלוני אלמוני: בועז קריין

ֲאֶשר -ָכל-מוריד נעל ופונה לקהל( ֵעִדים ַאֶתם ַהיֹום, ִכי ָקנִיִתי ֶאתבועז: )
רּות ַהמֲֹאִביָה ֵאֶשת -וְַגם ֶאת  ֲאֶשר ְלִכְליֹון ּוַמְחלֹון ִמיַד נֳָעִמי.-ֶלֱאִליֶמֶלְך, וְֵאת ָכל

ַהֵמת ֵמִעם -יִָכֵרת ֵשם-אנֲַחָלתֹו, וְֹל-ַהֵמת ַעל-ַמְחלֹון ָקנִיִתי ִלי ְלִאָשה, ְלָהִקים ֵשם
 ֵעִדים ַאֶתם ַהיֹום.  ֶאָחיו, ּוִמַשַער ְמקֹומֹו:

ָהִאָשה ַהָבָאה -ֵעִדים; יִֵתן יְהוָה ֶאתַבַשַער וְַהְזֵקנִים -ָהָעם ֲאֶשר-ּו ָכלוַיֹאְמר: קריין
 ַחיִל ְבֶאְפָרָתה!-ל, וֲַעֵׂשהיְִׂשָראֵ  ֵבית-ְכָרֵחל ּוְכֵלָאה ֲאֶשר ָבנּו ְשֵתיֶהם ֶאת ֵביֶתָך-ֶאל

ואנחנו יודעים שהוא היה  –.  ונולד להם בן שקראו לו עובד ורות ובועז התחתנו
.  נעמי הייתה המטפלת האהובה של עובד.  המלך אבי ישי שהיה אבי דוד

 וכשהיא הסתובבה בעיר עם עובד בעגלה, כל הנשים אמרו לה:

  ִהיא טֹוָבה ָלְך ִמִשְבָעה ָבנִים.-ֲאֵהַבֶתְך, יְָלַדתּו, ֲאֶשר-ֶשרכל הבנות: ִכי ַכָלֵתְך אֲ 


