רות RUTH
1 1וַ יהי בימי ש ָ֣פט ַהשפטים וַ י ֵ֥הי ָּר ָּעב ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ וַ י ֶלְך איש מבית ֶל ֶָ֣חם
מואב ֵ֥הוא ואשתו ושנֵ֥י ָּב ָּנָֽיו׃
הודה ָּלגור בׂש ָ֣די ָּ
י ָּ
שם ָּה ָ֣איש ֱ ָֽאלי ֶמ ֶלְך ושם אשתו נָּ ֳעמי ו ֵ֥שם ש ָֽני־ ָּב ָּ ָ֣ניו׀ ַמחלון וכליון
2ו ָ֣
י־מואב וַ ָֽיהיו־ ָּ ָֽשם׃
ָּ
הודה וַ יָּ ֵ֥באו ׂשד
ֶאפ ָּרתים מ ֵ֥בית ֶל ֶחם י ָּ ִ֑
3וַ ָּ ֵ֥י ָּמת ֱאלי ֶמ ֶלְך ָ֣איש נָּ ֳע ִ֑מי וַ ת ָּש ֵ֥אר היא וש ֵ֥ני ָּב ֶ ָֽני ָּה׃
4וַ יׂש ָ֣או ָּל ֶהם נָּ שים ָֽמאביות שם ָּ ָֽה ַא ַחת ָּער ָּפה ו ֵ֥שם ַהשנית ִ֑רות
וַ ֵ֥ישבו ָּשם כ ֶ ֵ֥ע ֶׂשר ָּש ָֽנים׃
5וַ יָּ ֵ֥מותו גַ ם־שני ֶהם ַמחלָ֣ ון וכליִ֑ ון וַ ת ָּשאר ָּ ָֽהא ָּשה מש ֵ֥ני י ָּל ֶדי ָּה
ומאי ָּ ָֽשּה׃
6וַ ָּת ָּקם היא ו ַכל ֶתי ָּה וַ ָּת ָּשב מש ָ֣די מו ָּ ִ֑אב כי ָּ ָֽשמ ָּעה בׂש ָ֣דה מו ָּאב
י־פ ַָקד יהוָּ ה ֶאת־ ַעמו ָּל ֵ֥תת ָּל ֶהם ָּ ָֽל ֶחם׃
ָֽכ ָּ
שר ָּהי ָּתה־ ָּש ָּמה וש ֵ֥תי ַכל ֶתי ָּה ע ָּ ִ֑מּה וַ ת ַ ָ֣לכנָּ ה
7וַ תצא מן־ ַה ָּמקום א ֶ ָ֣
הודה׃
ל־א ֶרץ י ָּ ָֽ
ַב ֶד ֶרְך ָּלשוב ֶא ֶ ֵ֥
8וַ תא ֶמר נָּ ֳעמי לש ָ֣תי ַכל ֶתי ָּה ָ֣לכנָּ ה שבנָּ ה א ָּשה ל ָ֣בית א ָּ ִ֑מּה ַיָ֣ ַעׂשה
ם־המתים וע ָּמ ָֽדי׃
הוה ע ָּמ ֶכם ֶח ֶסד ַכא ֶשר עׂש ֶיתם ע ַ
י ָּ
שק ָּל ֶהן וַ ת ֶ ֵ֥שאנָּ ה
9יתן יהוָּ ה ָּל ֶכם ומ ֶ ָ֣צאן ָּ מנו ָּחה א ָּשה ָ֣בית אי ָּ ִ֑שּה וַ ת ַ ָ֣
קולן וַ תב ֶ ָֽכינָּ ה׃
ָּ
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11וַ תא ַמרנָּ ה־ ָּ ִ֑לּה כי־א ָּ ֵ֥תְך נָּ שוב ל ַע ָֽמְך׃
11וַ תא ֶמר נָּ ֳעמי ָ֣שבנָּ ה בנ ַתי ָּ ֵ֥ל ָּמה ת ַלכנָּ ה ע ִ֑מי ַ ָֽה ָֽעוד־לי ָּבנים ָֽבמ ַעי
ו ָּהיֵ֥ ו ָּל ֶכם ַלאנָּ ָֽשים׃
12שבנָּ ה בנ ַתי לכן ָּ ֵ֥כי זָּ ָ ַקנתי מהיָ֣ ות ל ִ֑איש כי ָּא ַמרתי יֶ ש־ ָ֣לי תקוָּ ה ַ ָ֣גם
ָּהייתי ַה ַלי ָּלה לאיש ו ַגם יָּ ַ ֵ֥לדתי ָּב ָֽנים׃
שר יג ָּדלו ה ָּלהן ָֽת ָּעגנָּ ה לבלתי ֱהיָ֣ ות ל ִ֑איש
13ה ָּל ָ֣הן׀ ת ַׂשברנָּ ה ַ ֵ֚עד א ֶ ָ֣
הוה׃
י־מר־לי מאד מ ֶכם ָֽכי־יָּ צ ָּ ֵ֥אה בי יַ ד־י ָּ ָֽ
ַ ָ֣אל בנ ַתי ָֽכ ַ
שנָּ ה קו ָּלן וַ תב ֶכינָּ ה ִ֑עוד וַ ת ַשק ָּער ָּפה ַלחמו ָּתּה ורות ָּ ֵ֥דב ָּקה ָּ ָֽבּה׃
14וַ ת ֶ ָ֣
15וַ תא ֶמר הנה ָּ ָ֣ש ָּבה יבמתְך ֶאל־ ַע ָּמּה ו ֶאל־ ֱאֹל ֶ ִ֑הי ָּה שובי ַאח ֵ֥רי
יבמ ָֽתְך׃
16וַ תא ֶמר רות ַאל־תפגעי־בי ל ָּעזבְך ָּל ָ֣שוב מ ַאח ָּ ִ֑ריְך כי ֶאל־א ֶשר
תלכי אלְך ו ַבא ֶשר ָּתליני ָּאלין ַע ָ֣מְך ַעמי ואֹל ַהיְך ֱאֹל ָּ ָֽהי׃
ַ 17בא ֶשר ָּתמותי ָּאמות ו ָּשם ֶא ָּק ִ֑בר כה יַ ע ֶׂשה יהָּ ֵ֥וה לי ו ָ֣כה יסיף ָ֣כי
ַה ָּמוֶ ת יַ פריד ב ֵ֥יני ובינְַָֽֽך׃
18וַ ת ֶרא ָֽכי־מת ַא ֶ ֵ֥מ ֶצת היא ָּל ֶ ָ֣ל ֶכת א ָּ ִ֑תּה וַ ֶתח ַדל ל ַד ֵ֥בר א ֶ ָֽלי ָּה׃
19וַ ת ַ ָ֣לכנָּ ה שתי ֶהם ַעד־ב ָּאנָּ ה בָ֣ית ָּל ִֶ֑חם וַ יהי כב ָּאנָּ ה בָ֣ית ֶל ֶחם וַ תהם
אמרנָּ ה ה ֵ֥זאת נָּ ֳע ָֽמי׃
יהן וַ ת ַ
ל־העיר על ֶ
ָּכ ָּ
21וַ ָ֣תא ֶמר אלי ֶהן ַאל־תק ֶ ֵ֥ראנָּ ה לי נָּ ֳע ִ֑מי ק ֶראן ָּ לי ָּמ ָּרא כי־ה ַ ֵ֥מר ַש ַדי לי
מ ָֽאד׃
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21אני מל ָּ ָ֣אה ָּה ַלכתי וריָ ָּקם ֱהשי ַ ָ֣בני יהָּ ִ֑וה ָּ ָ֣ל ָּמה תק ֶראנָּ ה לי נָּ ֳעמי
ַ ָֽויהוָּ ה ָּעָ֣נָּ ה בי ו ַש ַדי ֵ֥ה ַ ָֽרע ָֽלי׃
22וַ ָּ ָ֣ת ָּשב נָּ ֳעמי ורות ַהמואב ָּיה ַכ ָּל ָּתּה ע ָּמּה ַה ָּש ָּבה מש ָ֣די מו ָּ ִ֑אב וה ָּמה
ָּ ֵ֚באו ָ֣בית ֶל ֶחם בתח ַלת ק ֵ֥ציר ׂשע ָֽרים׃
ימ ֶלְך ושמו
ישּה ֵ֚איש ג ָ֣בור ַחיל ממש ַפ ַחת ֱאל ֶ ִ֑
1 2וָֽ לנָּ ֳע ִ֞מי מי ַ ָ֣דע לא ָּ
ָֽב ַעז׃
2וַ תא ֶמר רות ַהמואביָּ ה ֶ ָֽאל־נָּ ֳעמי ָֽאל ָּכה־ ָּנא ַה ָּש ֶדה וַ א ַל ֳק ָּ ָ֣טה
אמר ָּלּה ל ֵ֥כי ב ָֽתי׃
יניו וַ ֵ֥ת ֶ
ַבש ֳבלים ַא ַחר א ֶ ֵ֥שר ֶאמ ָּצא־חן בע ָּ ִ֑
3וַ ת ֶלְך וַ ָּתבוא וַ ת ַל ָ֣קט ַב ָּש ֶדה ַאחרי ַהקצ ִ֑רים וַ ָ֣יַֽ ֶקר מק ֶר ָּה ֶחלָ ַקת
ַה ָּש ֶדה לב ַעז א ֶשר ממש ַ ֵ֥פ ַחת ֱאלי ֶ ָֽמ ֶלְך׃
4והנה־ב ַעז ָּ ֵ֚בא מ ָ֣בית ֶל ֶחם וַ ֵ֥יא ֶמר ַלקוצרים יהָּ ָ֣וה ע ָּמ ֶ ִ֑כם וַ ֵ֥יאמרו לו
הוה׃
י ָּב ֶרכךֵ֥ י ָּ ָֽ
5וַ יא ֶמר ב ַעז לנַ ערו ַהנ ָּצב ַעל־ ַה ָֽקוצ ִ֑רים למי ַהנַ ע ָּ ֵ֥רה ַה ָֽזאת׃
אמר נַ ע ָּרה ָֽמואביָּ ה היא ַה ָּ ֵ֥ש ָּבה
ל־הקוצרים וַ י ַ ִ֑
6וַ יַ ַען ַה ַנ ַער ַהנ ָּ ֵ֥צב ַע ַ
מואב׃
ָֽעם־נָּ ֳעמי מש ֵ֥דה ָּ ָֽ
7וַ תא ֶמר א ַל ֳק ָּטה־נָּ א ו ָּא ַספ ָ֣תי ָּ ָֽב ֳע ָּמרים ַאחרי ַהקוצ ִ֑רים וַ ָּת ָ֣בוא
ַ ָֽו ַתעמוד מ ָּאז ַהב ֶקר ו ַעד־ ַע ָּתה ֶזה שב ָּ ֵ֥תּה ַה ַבית מ ָּ ָֽעט׃
8וַ יא ֶמר ב ַעז ֶאל־רות הלוא ָּש ַ ָ֣מ ַעת בתי ַאל־תלכי ללקט ב ָּׂש ֶ ָ֣דה ַאחר
ו ַגם ֵ֥לא ַתעבורי מ ֶ ִ֑זה ו ֵ֥כה תד ָּבָקין עם־נַ ער ָּ ָֽתי׃
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9עינַ יְך ַב ָּש ֶדה א ֶשר־יקצרון ו ָּה ַ ָ֣לכת ַאחרי ֶהן הלֵ֥ וא צויתי ֶאת־ ַהנ ָּערים
ל־הכלים ו ָּשתית מא ֶ ֵ֥שר ישאבון
לבל ָ֣תי נָּ ג ִ֑עְך ו ָּצמת ו ָּה ַלכת ֶא ַ
ַהנ ָּע ָֽרים׃
11וַ תפל ַעל־ ָּפנֶ י ָּה וַ תש ַתחו ָּ ִ֑אר ָּצה וַ ָ֣תא ֶמר א ָּליו ַמדו ַע ָּמ ָּצאתי חן
בעינֶ יך ל ַהכירני ו ָּאנכי נָּ כר ָּ ָֽיה׃
11וַ ַי ַען ב ַעז וַ ָ֣יא ֶמר ָּלּה הגד הגַ ד לי כל א ֶשר־ ָּעׂשית ֶאת־חמותְך ַאחרי
ולדתְך וַ ָ֣תלכי ֶאל־ ַעם א ֶ ֵ֥שר
ָ֣מות אי ִ֑שְך וַ ַ ָֽת ַעז ִ֞בי ָּא ָ֣ביְך ואמְך ו ֶא ֶרץ ָֽמ ַ
לא־יָּ ַד ַעת ת ֵ֥מול של ָֽשום׃
12י ַש ֵ֥לם יהָּוה ָּפ ֳע ִ֑לְך ותהי ַמׂשכרתְך של ָּמה מעם יהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּראל
א ֶשר־ ָּבאת ַלח ֵ֥סות ַ ָֽת ַחת־כנָּ ָּ ָֽפיו׃
13וַ תא ֶמר ֶאמ ָּצא־חן בעי ֶניך אדני ָ֣כי ָֽנ ַחמ ָּתני ו ֵ֥כי ד ַבר ָּת ַעל־ ָ֣לב
שפ ָּח ֶ ִ֑תך ו ָּאנכי ָ֣לא ֶ ָֽאהיֶ ה כ ַא ַחת שפח ֶ ָֽתיך׃
14וַ יא ֶמר ָּלה ב ַעז ל ָ֣עת ָּהא ֶכל ג ָֽשי הֹלם ו ָּא ַ ָ֣כלת מן־ ַה ֶל ֶחם ו ָּט ַ ֵ֥בלת
אכל וַ תׂש ַבע
פתְך ַב ִ֑ח ֶמץ וַ ת ֶשב מ ַ ָ֣צד ַה ָֽקוצרים וַ יצ ָּבט־ ָּ ָ֣לּה ָּקלי וַ ֵ֥ת ַ
וַ ת ַ ָֽתר׃
15וַ ָּת ָּקם ל ַל ִ֑קט וַ י ַצו ב ַעז ֶאת־נ ָּע ָּריו לאמר ַ ָ֣גם בין ָּ ָֽה ֳע ָּמרים ת ַלקט ו ֵ֥לא
וה׃
ַתכלי ָֽמ ָּ
רו־בּה׃
ן־הצ ָּב ִ֑תים וַ עזַ ב ֶ ֵ֥תם ולק ָּטה ו ֵ֥לא תגע ָּ ָֽ
ל־ת ֵ֥שלו ָּלּה מ ַ
 16ו ַגם ש ָּ
17וַ ת ַל ֵ֥קט ַב ָּש ֶדה ַעד־ ָּה ָּ ִ֑ע ֶרב וַ ַתחבט ָ֣את א ֶשר־לק ָּטה וַ יהי כאי ָּ ֵ֥פה
ׂשע ָֽרים׃
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מותּה ָ֣את א ֶשר־ל ִ֑ק ָּטה וַ תוצא
18וַ ת ָּשא וַ ָּת ָ֣בוא ָּהעיר וַ ֵ֥ת ֶרא ח ָּ
ן־לּה ֵ֥את א ֶשר־הות ָּרה מ ָּשב ָּ ָֽעּה׃
וַ ת ֶת ָּ
19וַ תא ֶמר ָּלּה חמו ָּתּה איפה ל ַקטת ַהיום ו ָּ ָ֣אנָּ ה ָּעׂשית י ֵ֥הי ַמכירְך
אמר שם ָּהאיש א ֶשר
ר־עׂש ָּתה עמו וַ ת ֶ
ָּב ִ֑רוְך וַ ַת ָ֣גד ַלחמו ָּתּה את א ֶש ָּ
ָּעׂשיתי עמו ַהיום ָֽב ַעז׃
א־ע ַזָ֣ב ַחסדו
21וַ תא ֶמר נָּ ֳעמי ל ַכ ָּל ָּתּה ָּב ֵ֥רוְך הוא ַליהוָּ ה א ֶשר ל ָּ
אמר ָּלָּ֣ה נָּ ֳעמי ָּק ֵ֥רוב ָּלנו ָּהאיש ָֽמגאלנו
ת־המ ִ֑תים וַ ת ֶ
ת־ה ַחיים ו ֶא ַ
ֶא ַ
ָֽהוא׃
ם־הנ ָּערים א ֶשר־לי
י־א ַ ָ֣מר א ַלי ע ַ
21וַ תא ֶמר ָ֣רות ַהמואב ָּ ִ֑יה ַגָ֣ם׀ כ ָּ
ר־לי׃
ל־ה ָּקציר א ֶש ָֽ
תד ָּבקין ַ ָ֣עד אם־כלו ֵ֥את ָּכ ַ
22וַ ֵ֥תא ֶמר נָּ ֳעמי ֶאל־ ָ֣רות ַכ ָּל ָּ ִ֑תּה ָ֣טוב בתי כי ָֽתצאי עם־ ַ ָ֣נערו ָּתיו ו ֵ֥לא
יפגעו־ ָּבְך ב ָּׂש ֶ ֵ֥דה ַא ָֽחר׃
23וַ תד ִַ֞בק בנַ ע ֵ֥רות ב ַעז ל ַלקט ַעד־כלֵ֥ ות ק ָֽציר־ ַהשערים וק ָ֣ציר ַ ָֽהח ִ֑טים
מותּה׃
וַ ת ֶשב ֶאת־ח ָּ ָֽ
1 3וַ ֵ֥תא ֶמר ָּלּה נָּ ֳע ָ֣מי חמו ָּ ִ֑תּה ב ִ֞תי הלא א ַב ֶקש־ ָּלְך ָּמנו ַח א ֶ ֵ֥שר
יטב־ ָּ ָֽלְך׃
ָֽי ַ
2ו ַע ָּתה ה ֵ֥לא ב ַעז ָֽמ ַדע ָּתנו א ֶ ֵ֥שר ָּהיית ֶאת־נַ ערו ָּ ִ֑תיו הנה־הוא ז ֶרה
־ג ֶרן ַהשערים ַה ָּ ָֽלי ָּלה׃
ֶאת ֵ֥
3ו ָּר ַ ָ֣חצת׀ וָּ ַסכת ו ַׂשמת ׂשמֹל ַתְך ָּע ַליְך ויָּ ַ ָ֣רדתי ַה ִ֑ג ֶרן ַאל־תוָּ ד ָ֣עי ָּלאיש
ַ ֵ֥עד ַכלתו ֶל ֱא ֵ֥כל ולש ָֽתות׃
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שר יש ַכב־ ָּשם ו ָּבאת וג ֵ֥לית
4וי ָ֣הי ב ָּשכבו ויָּ ַד ַעת ֶאת־ ַה ָּמקום א ֶ ָ֣
ַמרגֹל ָּתיו ו ָּש ָּ ִ֑כבתי והוא יַ גָ֣יד ָּלְך את א ֶ ֵ֥שר ַתע ָֽׂשין׃
5וַ תא ֶמר א ֶ ִ֑לי ָּה כל א ֶשר־תאמ ֵ֥רי ְ ְְַ ֶ ָֽא ֱע ֶ ָֽׂשה׃
מותּה׃
6וַ ת ֶרד ַה ִ֑ג ֶרן וַ ַת ַעׂש כ ֵ֥כל א ֶשר־צַו ָּתה ח ָּ ָֽ
יטב לבו וַ יָּבא לש ַכב בקצָ֣ה ָּהער ָּ ִ֑מה וַ ָּת ָ֣בא ַב ָּלט
7וַ יא ַכל ב ַעז וַ ישת וַ י ַ ָ֣
ֹלתיו וַ תש ָּ ָֽכב׃
וַ ת ַגֵ֥ל ַמרג ָּ
8וַ יהי ַבח ָ֣צי ַה ַלי ָּלה וַ יֶ ֱח ַ ֵ֥רד ָּהאיש וַ י ָּל ִ֑פת וה ָ֣נה א ָּשה ש ֶכ ֶבת ַמרגֹל ָּ ָֽתיו׃
ופ ַרׂש ָּת כנָּ ֶפך ַעל־א ָּ ָ֣מתך ֵ֥כי
אמר ָּאנכי ָ֣רות א ָּמ ֶתך ָּ
י־את וַ ת ֶ
9וַ יא ֶמר מ ָּ ִ֑
גאל ָּ ָֽא ָּתה׃
11וַ יא ֶמר ברו ָּכה ַאת ַ ָֽליהוָּ ה בתי הי ַטבת ַחס ֵ֥דְך ָּה ַאחרון מן־ ָּהרא ִ֑שון
ם־דל ואם־ ָּע ָֽשיר׃
לבלתי־ ֶל ֶכת ַאחרי ַה ַ ָ֣בחורים א ַ
ה־לְִ֑ך כי יוד ַע
11ו ַע ָּתה בתי ַאל־ ָ֣תיראי ֵ֥כל א ֶשר־תאמרי ֶ ָֽא ֱע ֶׂש ָּ
ל־ש ַער ַעמי כי ֵ֥א ֶשת ַחיל ָּ ָֽאת׃
ָּכ ַ ָ֣
12ו ַע ָּתה ָ֣כי ָּאמנָּ ם ֵ֥כי אם גאל ָּא ִ֑נכי ו ַגם יֵ֥ש גאל ָּק ֵ֥רוב מ ֶ ָֽמני׃
ָ֣ 13ליני׀ ַה ַלי ָּלה ו ָּהיָּ ה ַבב ֶקר אם־יג ָּא ֵ֥לְך טוב יג ָּאל ואם־לא יַ חפץ
ד־ה ָֽב ֶקר׃
הוה שכבי ַע ַ
ל ָּ ָֽג ֳאלְך וג ַאל ֵ֥תיְך ָּאנכי ַחי־י ָּ ִ֑
ד־הב ֶקר וַ ָּת ָּקם ב ֶט ֶרום יַ ֵ֥כיר איש ֶאת־רעִ֑הו
14וַ תש ַכב ַמרגֹל ָּתו ַע ַ
י־ב ָּאה ָּהא ָּשה ַה ָֽג ֶרן׃
אמר ַאל־יוָּ ַדע כ ָּ ֵ֥
וַ י ֶ
אחז ָּ ִ֑בּה וַ ָּי ָּמד
י־בּה וַ ָ֣ת ֶ
ר־ע ַליְך ו ֶ ָֽא ֳחז ָּ
15וַ יא ֶמר ָּהבי ַהמט ַפ ַחת א ֶש ָּ
יה וַ יָּבא ָּה ָֽעיר׃
שש־ׂשערים וַ יָּ ֶָ֣שת ָּע ֶל ָּ
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16וַ ָּתבוא ֶאל־חמו ָּתּה וַ תא ֶמר מי־ ַ ָ֣את ב ִ֑תי וַ ַתגֶ ד־ ָּלּה את ָּכל־א ֶ ֵ֥שר
ָּ ָֽע ָּׂשה־ ָּלּה ָּה ָֽאיש׃
ל־ת ֵ֥בואי
ש־השע ֵ֥רים ָּהא ֶלה ָּנ ַָ֣תן ִ֑לי ֵ֚כי ָּא ַ ָ֣מר ְ ְְַ ַא ָּ
17וַ תא ֶמר ש ַ
מותְך׃
רי ָָּקם ֶאל־ח ָֽ
שר ָֽתדעין איְך י ָ֣פל ָּד ָּ ִ֑בר ָ֣כי לא ישקט
18וַ תא ֶמר ש ָ֣בי בתי ַ ֵ֚עד א ֶ ָ֣
ָּהאיש ָֽכי־אם־כ ָּ ֵ֥לה ַה ָּד ָּבר ַהיָֽ ום׃
שר ד ֶבר־ב ַעז
1 4וב ַעז ָּע ָּ ָ֣לה ַה ַש ַער וַ י ָ֣ ֶשב ָּשם והנה ַהגאל עבר א ֶ ָ֣
ֹלני ַאלמ ִ֑ני וַ ָּי ַסר וַ י ָֽשב׃
אמר ֵ֥ס ָּורה ש ָּבה־פה פ ָ֣
וַ י ֶ
בו־פה וַ י ָֽשבו׃
אמר ש ִ֑
2וַ י ַ ִ֞קח ע ָּׂש ָּרה אנָּ שים מזקנֵ֥י ָּהעיר וַ ָ֣י ֶ
3וַ יא ֶמר ַלגאל ֶחל ַקת ַה ָּש ֶדה א ֶ ֵ֥שר ל ָּאחינו ֶל ֱאלי ֶ ִ֑מ ֶלְך ָּמכ ָּ ָ֣רה נָּ ֳעמי
מואב׃
ַה ָּש ָּבה מש ֵ֥דה ָּ ָֽ
4וַ אני ָּא ַמרתי ֶאג ֶלה ָּאזנךָ֣ לאמר קנה ֶ ֵ֥נַֽגֶ ד ַ ָֽהישבים ו ֶ ָ֣נַֽגֶ ד זק ָ֣ני ַעמי
זולתך לגאול
אם־תג ַאל ג ָּאל ואם־לא יג ַאל ַהג ָָּ֣ידה לי ו ָֽאד ָּע ָ֣כי אין ָּ ָֽ
אמר ָּאנ ֵ֥כי ֶאג ָּ ָֽאל׃
ו ָּאנכי ַאח ֶ ִ֑ריך וַ י ֶ
5וַ ָ֣יא ֶמר ב ַעז ביום־קנותךֵ֥ ַה ָּש ֶדה מיַ ָ֣ד נָּ ֳע ִ֑מי ומאת ָ֣רות ַהמואב ָּיה
ם־המת ַעל־נַ ח ָּל ָֽתו׃
יתי ל ָּה ֵָ֥קים ש ַ
ת־המת ָּקנ ָּ
ָֽא ֶש ַ
6וַ ָ֣יא ֶמר ַהגאל לא או ַכל לג ָּאול־ לי ֶפן־ ַאשחית ֶאת־נַ ח ָּל ִ֑תי ג ַאל־לך
ַא ָּתה ֶאת־גא ָּלתי ֵ֥כי לא־או ַכל לג ָֽאל׃
ל־ד ָּבר
מורה ל ַקי ָ֣ם ָּכ ָּ
ל־הת ָּ
אולה ו ַע ַ
ל־הג ָּ
7וזאת ל ָּפנים ביׂש ָּראל ַע ַ
עודה ביׂש ָּר ָֽאל׃
ָּש ַלֵ֥ף איש נַ עלו ונָּ ַ ָ֣תן לרעִ֑הו ו ֵ֥זאת ַהת ָּ
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8וַ יא ֶמר ַהגאל לב ַעז קנה־ ָּ ִ֑לְך וַ ישֹלף נַ ע ָֽלו׃
9וַ יא ֶמר ב ַעז ַלזקנים ו ָּכל־ ָּה ָּעם עדים ַא ֶתם ַהיום כי ָּקניתי
שר ֶ ָֽל ֱאלי ֶמ ֶלְך ואת ָּכל־א ֶ ֵ֥שר לכליון ו ַמחלִ֑ ון מ ַיד נָּ ֳע ָֽמי׃
־כל־א ֶ ָ֣
ֶאת ָּ
11ו ַ ָ֣גם ֶאת־ ָ֣רות ַהמאביָּ ה א ֶשת ַמחלון ָּקניתי ָ֣לי לא ָּשה ל ָּהָקים
קומו
ש ַער מ ִ֑
שם־ ַהמת ַעל־ ַ ָ֣נח ָּלתו ולא־י ָּכרת שם־ ַהמת מ ֵ֥עם ֶא ָּחיו ומ ַ ָ֣
ע ֵ֥דים ַא ֶתם ַהיָֽ ום׃
ת־הא ָּשה
11וַ יאמרו ָּכל־ ָּה ָּעם א ֶשר־ ַב ַש ַער ו ַהזקנים ע ִ֑דים יתן יהוָּ ה ֶ ָֽא ָּ
יהם ֶאת־בָ֣ית יׂש ָּראל
יתך כ ָּרחל׀ וכל ָּאה א ֶשר ָּבנו שת ֶ
ַה ָּב ָּ ָ֣אה ֶאל־ב ֶ
ה־חיל ב ֶאפ ָּר ָּתה וק ָּרא־שם ב ֵ֥בית ָּ ָֽל ֶחם׃
וַ עׂש ַ ָ֣
12ויהי ָֽביתך כ ָ֣בית ֶפ ֶרץ א ֶשר־יָּ ל ָּ ֵ֥דה ָּת ָּמר ָֽליהו ָּ ִ֑דה מן־ ַהזֶ ַרע א ֶשר יתן
ן־הנַ ע ָּרה ַה ָֽזאת׃
יהוָּ ה לך מ ַ ָֽ
13וַ י ַקח ב ַעז ֶאת־רות וַ תהי־לָ֣ ו לא ָּשה וַ יָּ בא א ֶ ִ֑לי ָּה וַ יתן יהָּ ֵ֥וה ָּלּה ה ָּריון
וַ ֵ֥ת ֶלד ָֽבן׃
14וַ תא ַמרנָּ ה ַהנָּ שים ֶ ָֽאל־נָּ ֳעמי ָּב ָ֣רוְך יהוָּ ה א ֶשר ָ֣לא הש ֵ֥בית ָּלְך גאל
ַהיִ֑ ום וי ָּק ֵ֥רא שמו ביׂש ָּר ָֽאל׃
15ו ָּהיָּ ה ָּלְך למ ָ֣שיב נֶ ֶפש ול ַכלכל ֶאת־ׂשי ָּב ִ֑תְך ָ֣כי ַכ ָּלתְך ָֽא ֶשר־אה ַב ֶתְך
ובה ָּלְך משב ָּעה ָּבנָֽים׃
י ָּל ַדתו א ֶשר־היא ָ֣ט ָּ
16וַ ת ַקח נָּ ֳעמי ֶאת־ ַהיֶ ֶלד וַ תש ָ֣תהו בח ָּיקּה וַ תהי־לו לא ֶ ָֽמנֶ ת׃
17וַ תק ֶראנָּ ה לו ַהשכנֵ֥ ות שם לאמר י ַלד־בן לנָּ ֳע ִ֑מי וַ תק ֶרא ָּ ָֽנה שמו
עובד ֵ֥הוא אבי־י ַשי א ֵ֥בי ָּד ָֽוד׃
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ת־חצ ָֽרון׃
הוליד ֶא ֶ
18וא ֶלה תול ָ֣דות ָּפ ֶרץ ֶפ ֶרץ ֵ֥
ת־ע ָֽמינָּ ָּ ָֽדב׃
הוליד ֶא ַ
19ו ֶחצרון הו ָ֣ליד ֶאת־ ָּרם ו ָּרם ֵ֥
21ו ַע ָֽמינָּ ָּדב הו ָ֣ליד ֶאת־נַ חשון ונַ חשון הו ֵ֥ליד ֶאת־ ַׂשל ָּ ָֽמה׃
ת־עובד׃
ָֽ
הוליד ֶא
הוליד ֶאת־ב ַעז וב ַעז ֵ֥
21ו ַׂשלמון ָ֣
22ועבד הו ָ֣ליד ֶאת־י ָּשי וי ַשי הו ֵ֥ליד ֶאת־ ָּד ָֽוד׃
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