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 בין זעקתה של הפלגש בגבעה ללחישתה של רות בגורן

 

 פלגש בגבעה –שופטים יט  סיפור סדום –בראשית יט 

ין ב ָנלִּ י ָבְרחוֹּ  ַרק ָבְרחוֹּב ַאל ָתַלן ַויֹּאְמרּו ֹּלא כִּ

י ְסדֹּם ָנַסבּו ַעל  יר ַאְנשֵׁ י ָהעִּ ְשָכבּו ְוַאְנשֵׁ ֶטֶרם יִּ

ת  ַהַביִּ

ים ֶאת  יבִּ יטִּ ָמה מֵׁ י הֵׁ יר ַאְנשֵׁ י ָהעִּ נֵׁה ַאְנשֵׁ ָבם ְוהִּ לִּ

ת ַיַעל ָנַסבּו ֶאת ַהַביִּ  ְבנֵׁי ְבלִּ

ָתם ינּו ְונְֵׁדָעה אֹּ לֵׁ ם אֵׁ יאֵׁ צִּ ָדֶענּו הוֹּ יְתָך ְונֵׁ יש ֲאֶשר ָבא ֶאל בֵׁ א ֶאת ָהאִּ צֵׁ  הוֹּ

ט ֶהם לוֹּ א ֲאלֵׁ ת ַויֵׁצֵׁ יש ַבַעל ַהַביִּ יֶהם ָהאִּ א ֲאלֵׁ  ַויֵׁצֵׁ

עּוַאל ָנא ַאַחי  עּו ָנא ָתרֵׁ  ַאל ַאַחי ַאל ָתרֵׁ

י ָבנוֹּת י ְשתֵׁ נֵׁה ָנא לִּ הּו הִּ יַלְגשֵׁ י ַהְבתּוָלה ּופִּ תִּ נֵׁה בִּ  הִּ

ב  יֶכם ַוֲעׂשּו ָלֶהן ַכּטוֹּ יָאה ָנא ֶאְתֶהן ֲאלֵׁ צִּ אוֹּ

ינֵׁיֶכם  ְבעֵׁ

ב  ָתם ַוֲעׂשּו ָלֶהם ַהּטוֹּ ָתם ְוַענּו אוֹּ יָאה ָנא אוֹּ צִּ אוֹּ

ינֵׁיֶכם  ְבעֵׁ

ל ַאל ַתֲעׂשּו ָדָברַר  ים ָהאֵׁ את ק ָלֲאָנשִּ יש ַהֶזה ֹלא ַתֲעׂשּו ְדַבר ַהְנָבָלה ַהזֹּ  ְוָלאִּ

ַע לוֹּ  ַויֹּאְמרּו ֶגש ָהְלָאה ְשמֹּ ים לִּ  ְוֹלא ָאבּו ָהֲאָנשִּ

 

 

 אבי הנערה      אברהם.

 ויראהו... וישמח לקראתו   וירא וירץ לקראתם.. וישתחו ארצה

 סעד לבך פת לחם   וסעדו לבכםאקחה פת לחם 

 ואחר תלכו     עבורות אחר

 ויאכלו וישתו   ויקח..  ויתן לפניהם...ויאכלו

 

 אבי הנערה      לוט

 ויאמר לו חותנו אבי הנערה   ויאמר הנה נא אדני סורו נא

 ... לינו נא והשכמתם מחר לדרככם  לינו... והשכמתם והלכתם לדרככם

 בו חתנוויפצר      ויפצר בם מאוד

 והתמהמהו עד נטות היום   ויתמהמה ויחזקו האנשים בידו
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 ֵגָרה מאת נאוה סמל

 ַאל ֵתְלִכי ִאִתי, רּות, ַעְכָשו ַנֲעֹצר
 ֶאת ַהְגבּול ַהֶזה ְלַבִדי ֶאֱעֹבר

 ְוַאְת עֹוֵדְך ִבְנקּוַדת ֶהָחזֹור
 ַעל ִעְקבֹוָתִיְך שּוִבי ָאחֹור

 רּות, ִנָפֵרד ְיָקָרהַאל ֵתְלִכי ִאִתי, 
 ִמן ַהֵעֶבר ַההּוא זֹו ֹלא ֶאֶרץ ְבִחיָרה

 ָשם ַיְצִביעּו ָעָליְך, ְיַדְברּו ָבך ָסָרה
 ְלעֹוָלם ִתהִיי ִבְשִביָלם "ַהָזָרה"
 ָנְכִרָיה ָכאן ֵביֵנינּו, ֵאֶשת ָצָרה

 ַעל ַמְשקֹוף ֵיָרֵשם "ֹפה ָגָרה ֵגָרה".
 

 רּותַאל ֵתְלִכי ִאִתי, 
 ֹלא ַכָלה -ַאְלָמָנה 

 ַבמֹוֶלֶדת ֶשִלי
 ְכָבר ָאְבָדה ַהֶחְמָלה

 ִכי ַהַעם ֶשִלי ִבְפָחָדיו ְמכּוָתר
 ְונֹוֵעל ֶאת ַעְצמֹו ִמְפֵני ָכל ִאיש ָזר

 ָהָגרָשְלָחה ַלִמְדָבר ֶאת  ָשָרהָשם 
 ֵהם קֹוְרִאים ְלַעְצָמם "ַהַעם ַהִנְבָחר"

 ם, ִליָבם ַהִנְסָגרְנצּוִרים ִבְגבּולָ 
 ְוַהכֹול ְמֵאיָמת ַהַאֵחר, ֹלא מּוָכר

 ַבשּוק, ַבְרחֹוב, ַבִכיָכר
 ָתִמיד ְיַזהּו ָבך ֶאת אֹות ַהֵניָכר.

 
 ַהַליָלה יֹוֵרד רּות,

 ְשֵמי מֹוָאב ֵהם ֶשָלְך
 ַעִמי ֹלא ַעֵמְך

 לֹוַהי הּוא ֹלא ָלְךאֱ 
 ִתישּוִבי ָאחֹור, ַכָלִתי ְכמֹו בִ 

 ֹלא ֵביֵתְך ֵביִתיִכי 
 .ֵביִתיּוֵביֵתְך ֹלא 

 
 ַאל ֵתְלִכי ִאִתי, רּות

 ַאת ְבתֹוְך ִנְשָמִתי
 ַעד יֹום מֹוֵתְך
 ַעד יֹום מֹוִתי.

 

Don't go with me Ruth, 
By myself I'll cross the border 
Alone I will go 
Let us part now, before it's too late 
I must leave, but you can still regret. 
On the other side a foreign land awaits 
There - they'll point their fingers, 
Call you by names 
Wherever you walk  
You'll be tarnished by shame. 
A stranger in my land 
I'm worried and scared 
It's hard to forget and forgive 
On your wall, they will write 
"Here a Foreign Woman lives". 
 
Do not join me, Ruth 
You are a widow, no bride anymore 
My people are engulfed in their fears 
Banging their doors. 
There – Sara banished her rival Hagar 
There – they do not welcome those who 
come from afar. 
When you walk on the street 
You will always be marked 
"The Other" – that's what they'll call you 
From morning to dark. 
Though they call themselves "The 
Chosen People" 
They are suspicious, hostile and hard 
Out of fear of the unknown 
Go back, Ruth, stay with your own. 
 
Night falls, Ruth 
Moabite sky is old 
My people are not yours 
Nor is my Lord! 
Turn around, wife of my son 
My beloved daughter-in-law, 
Stay where your own sun shines 
For my home is not yours 
Nor yours is mine. 
 
Don’t go with me, Ruth 
Don’t go with me, Ruth! 

 

 

 
 

 


