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 לת רותימג
 

 פרק א:
ַוְיִהי ִּבְיֵמי ְׁשֹפט ַהֹּׁשְפִטים  (א)

ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ ַוֵּיֶל� ִאיׁש ִמֵּבית 
ֶלֶחם ְיהּוָדה ָלגּור ִּבְׂשֵדי מוָֹאב הּוא 

ְוֵׁשם ָהִאיׁש  ְוִאְׁשּתוֹ ּוְׁשֵני ָבָניו: (ב)
ְוֵׁשם ֱאִליֶמֶל� ְוֵׁשם ִאְׁשּתוֹ ָנֳעִמי 

ְׁשֵני־ָבָניו  ַמְחלוֹן ְוִכְליוֹן ֶאְפָרִתים 
ִמֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה ַוָּיֹבאּו 
ַוָּיָמת  ְׂשֵדי־מוָֹאב ַוִּיְהיּו־ָׁשם: (ג)

ֱאִליֶמֶל� ִאיׁש ָנֳעִמי ַוִּתָּׁשֵאר ִהיא 
ַוִּיְׂשאּו ָלֶהם ָנִׁשים  ּוְׁשֵני ָבֶניָה: (ד)

ְוֵׁשם מֲאִבּיוֹת ֵׁשם ָהַאַחת ָעְרָּפה 
ַהֵּׁשִנית רּות ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם ְּכֶעֶׂשר 

ַוָּימּותּו ַגם־ְׁשֵניֶהם  ָׁשִנים: (ה)
ַמְחלוֹן ְוִכְליוֹן ַוִּתָּׁשֵאר ָהִאָּׁשה 

ַוָּתָקם  ִמְּׁשֵני ְיָלֶדיָה ּוֵמִאיָׁשּה: (ו)
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ִהיא ְוַכ�ֶתיָה ַוָּתָׁשב ִמְּׂשֵדי מוָֹאב 
י־ָפַקד ִּכי ָׁשְמָעה ִּבְׂשֵדה מוָֹאב ּכִ 

ְיֹהָוה ֶאת־ַעּמוֹ ָלֵתת ָלֶהם ָלֶחם: 
ַוֵּתֵצא ִמן־ַהָּמקוֹם ֲאֶׁשר  (ז)

ָהְיָתה־ָׁשָּמה ּוְׁשֵּתי ַכ�ֶתיָה ִעָּמּה 
ַוֵּתַלְכָנה ַבֶּדֶר� ָלׁשּוב ֶאל־ֶאֶרץ 

ַוֹּתאֶמר ָנֳעִמי ִלְׁשֵּתי  ְיהּוָדה: (ח)
ַכ�ֶתיָה ֵלְכָנה ֹׁשְבָנה ִאָּׁשה ְלֵבית 

ּה ַיַעׂשה [ַיַעׂש] ְיֹהָוה ִעָּמֶכם ִאּמָ 
ֶחֶסד ַּכֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ִעם־ַהֵּמִתים 

ִיֵּתן ְיֹהָוה ָלֶכם ּוְמֶצאןָ  ְוִעָּמִדי: (ט)
ְמנּוָחה ִאָּׁשה ֵּבית ִאיָׁשּה ַוִּתַּׁשק 

ָלֶהן ַוִּתֶּׂשאָנה קוָֹלן ַוִּתְבֶּכיָנה: 
 ַוֹּתאַמְרָנה־ָּלּה ִּכי־ִאָּת� ָנׁשּוב (י)

ַוֹּתאֶמר ָנֳעִמי ֹׁשְבָנה  ְלַעֵּמ�: (יא)
ְבֹנַתי ָלָּמה ֵתַלְכָנה ִעִּמי ַהעוֹד־ִלי 
ָבִנים ְּבֵמַעי ְוָהיּו ָלֶכם ַלֲאָנִׁשים: 

ֹׁשְבָנה ְבֹנַתי ֵלְכןָ ִּכי ָזַקְנִּתי  (יב)
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ִמְהיוֹת ְלִאיׁש ִּכי ָאַמְרִּתי ֶיׁש־ִלי 
ְוַגם  ִתְקָוה ַּגם ָהִייִתי ַהַּלְיָלה ְלִאיׁש

ֲהָלֵהן  ְּתַׂשֵּבְרָנה  ָיַלְדִּתי ָבִנים: (יג)
ַעד ֲאֶׁשר ִיְגָּדלּו ֲהָלֵהן ֵּתָעֵגָנה 
ְלִבְלִּתי ֱהיוֹת ְלִאיׁש ַאל ְּבֹנַתי 

ִּכי־ַמר־ִלי ְמֹאד ִמֶּכם ִּכי־ָיְצָאה ִבי 
ַוִּתֶּׂשָנה קוָֹלן  ַיד־ְיֹהָוה: (יד)

 ַוִּתְבֶּכיָנה עוֹד ַוִּתַּׁשק ָעְרָּפה
ַלֲחמוָֹתּה ְורּות ָּדְבָקה ָּבּה: 

ַוֹּתאֶמר ִהֵּנה ָׁשָבה ְיִבְמֵּת�  (טו)
ֶאל־ַעָּמּה ְוֶאל־ֱא�ֶהיָה ׁשּוִבי ַאֲחֵרי 

ַוֹּתאֶמר רּות  ְיִבְמֵּת�: (טז)
ַאל־ִּתְפְּגִעי־ִבי ְלָעְזֵב� ָלׁשּוב 

ֵמַאֲחָרִי� ִּכי ֶאל־ֲאֶׁשר ֵּתְלִכי ֵאֵל� 
י ָאִלין ַעֵּמ� ַעִּמי ּוַבֲאֶׁשר ָּתִלינִ 

ַּבֲאֶׁשר ָּתמּוִתי  ֵוא�ַהִי� ֱא�ָהי: (יז)
ָאמּות ְוָׁשם ֶאָּקֵבר ֹּכה ַיֲעֶׂשה ְיֹהָוה 
ִלי ְוֹכה ֹיִסיף ִּכי ַהָּמֶות ַיְפִריד ֵּביִני 
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ַוֵּתֶרא ִּכי־ִמְתַאֶּמֶצת  ּוֵביֵנ�: (יח)
ִהיא ָלֶלֶכת ִאָּתּה ַוֶּתְחַּדל ְלַדֵּבר 

ַוֵּתַלְכָנה ְׁשֵּתיֶהם  : (יט)ֵאֶליהָ 
ַעד־ֹּבָאָנה ֵּבית ָלֶחם ַוְיִהי ְּכֹבָאָנה 
ֵּבית ֶלֶחם ַוֵּתֹהם ָּכל־ָהִעיר ֲעֵליֶהן 

ַוֹּתאֶמר  ַוֹּתאַמְרָנה ֲהֹזאת ָנֳעִמי: (כ)
ֲאֵליֶהן ַאל־ִּתְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי ְקֶראןָ 

ִלי ָמָרא ִּכי־ֵהַמר ַׁשַּדי ִלי ְמאד: 
ְמֵלָאה ָהַלְכִּתי ְוֵריָקם ֲאִני  (כא)

ֱהִׁשיַבִני ְיֹהָוה ָלָּמה ִתְקֶראָנה ִלי 
ָנֳעִמי ַויֹהָוה ָעָנה ִבי ְוַׁשַּדי ֵהַרע ִלי: 

ַוָּתָׁשב ָנֳעִמי ְורּות ַהּמוֲֹאִבָּיה  (כב)
ַכָּלָתּה ִעָּמּה ַהָּׁשָבה ִמְּׂשֵדי מוָֹאב 

ְוֵהָּמה ָּבאּו ֵּבית ֶלֶחם ִּבְתִחַּלת ְקִציר 
 ֹעִרים:ְׂש 

 פרק ב:
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ּוְלָנֳעִמי ֹמיַדע [מוַֹדע] ְלִאיָׁשּה  (א)

ִאיׁש ִּגּבוֹר ַחִיל ִמִּמְׁשַּפַחת ֱאִליֶמֶל� 
ַוֹּתאֶמר רּות  ּוְׁשמוֹ ּבַעז: (ב)

ַהּמוֲֹאִבָּיה ֶאל־ָנֳעִמי ֵאְלָכה־ָּנא 
ַהָּׂשֶדה ַוֲאַלֳקָטה ַבִּׁשֳּבִלים ַאַחר 

ַוֹּתאֶמר ָלּה ֲאֶׁשר ֶאְמָצא־ֵחן ְּבֵעיָניו 
ַוֵּתֶל� ַוָּתבוֹא ַוְּתַלֵּקט  ְלִכי ִבִּתי: (ג)

ַּבָּׂשֶדה ַאֲחֵרי ַהֹּקְצִרים ַוִּיֶקר ִמְקֶרָה 
ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ְלֹבַעז ֲאֶׁשר 

ְוִהֵּנה־ֹבַעז  ִמִּמְׁשַּפַחת ֱאִליֶמֶל�: (ד)
ָּבא ִמֵּבית ֶלֶחם ַוֹּיאֶמר ַלּקוְֹצִרים 

אְמרּו לוֹ ְיָבֶרְכ� ְיֹהָוה ִעָּמֶכם ַוּיֹ 
ַוֹּיאֶמר ֹּבַעז ְלַנֲערוֹ ַהִּנָּצב  ְיֹהָוה: (ה)

ַעל־ַהּקוְֹצִרים ְלִמי ַהַּנֲעָרה ַהּזאת: 
ַוַּיַען ַהַּנַער ַהִּנָּצב ַעל־ַהּקוְֹצִרים  (ו)

ַוֹּיאַמר ַנֲעָרה מוֲֹאִבָּיה ִהיא ַהָּׁשָבה 
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ַוֹּתאֶמר  ִעם־ָנֳעִמי ִמְּׂשֵדה מוָֹאב: (ז)
ַלֳקָטה־ָּנא ְוָאַסְפִּתי ָבֳעָמִרים אֲ 

ַאֲחֵרי ַהּקוְֹצִרים ַוָּתבוֹא ַוַּתֲעמוֹד 
ֵמָאז ַהֹּבֶקר ְוַעד־ַעָּתה ֶזה ִׁשְבָּתּה 

ַוֹּיאֶמר ֹּבַעז  ַהַּבִית ְמָעט: (ח)
ֶאל־רּות ֲהלוֹא ָׁשַמַעְּת ִּבִּתי ַאל־ֵּתְלִכי 
ִלְלֹקט ְּבָׂשֶדה ַאֵחר ְוַגם �א ַתֲעבּוִרי 

ה ְוֹכה ִתְדָּבִקין ִעם־ַנֲעֹרָתי: ִמּזֶ 
ֵעיַנִי� ַּבָּׂשֶדה ֲאֶׁשר־ִיְקֹצרּון  (ט)

ְוָהַלְכְּת ַאֲחֵריֶהן ֲהלוֹא ִצִּויִתי 
ֶאת־ַהְּנָעִרים ְלִבְלִּתי ָנְגֵע� ְוָצִמת 

ְוָהַלְכְּת ֶאל־ַהֵּכִלים ְוָׁשִתית ֵמֲאֶׁשר 
ַוִּתֹּפל  ִיְׁשֲאבּון ַהְּנָעִרים: (י)

יָה ַוִּתְׁשַּתחּו ָאְרָצה ַוֹּתאֶמר ַעל־ָּפנֶ 
ֵאָליו ַמּדּוַע ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני� 

ַוַּיַען  ְלַהִּכיֵרִני ְוָאֹנִכי ָנְכִרָּיה: (יא)
ֹּבַעז ַוֹּיאֶמר ָלּה ֻהֵּגד ֻהַּגד ִלי ֹּכל 

ֲאֶׁשר־ָעִׂשית ֶאת־ֲחמוֵֹת� ַאֲחֵרי מוֹת 
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ְוֶאֶרץ ִאיֵׁש� ַוַּתַעְזִבי ָאִבי� ְוִאֵּמ� 
מוַֹלְדֵּת� ַוֵּתְלִכי ֶאל־ַעם ֲאֶׁשר 

�א־ָיַדַעְּת ְּתמוֹל ִׁשְלׁשוֹם: 
ְיַׁשֵּלם ְיֹהָוה ָּפֳעֵל� ּוְתִהי  (יב)

ַמְׂשֻּכְרֵּת� ְׁשֵלָמה ֵמִעם ְיֹהָוה ֱא�ֵהי 
ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר־ָּבאת ַלֲחסוֹת 

ַוֹּתאֶמר ֶאְמָצא־ֵחן  ַּתַחת־ְּכָנָפיו: (יג)
� ֲאֹדִני ִּכי ִנַחְמָּתִני ְוִכי ִדַּבְרָּת ְּבֵעיֶני

ַעל־ֵלב ִׁשְפָחֶת� ְוָאֹנִכי �א ֶאְהֶיה 
ַוֹּיאֶמר ָלה  ְּכַאַחת ִׁשְפֹחֶתי�: (יד)

ֹבַעז ְלֵעת ָהֹאֶכל ּגִׁשי ֲה�ם ְוָאַכְלְּת 
ִמן־ַהֶּלֶחם ְוָטַבְלְּת ִּפֵּת� ַּבֹחֶמץ 

ט־ָלּה ַוֵּתֶׁשב ִמַּצד ַהּקוְֹצִרים ַוִּיְצּבָ 
ָקִלי ַוֹּתאַכל ַוִּתְׂשַּבע ַוֹּתַתר: 

ַוָּתָקם ְלַלֵּקט ַוְיַצו ֹּבַעז  (טו)
ֶאת־ְנָעָריו ֵלאֹמר ַּגם ֵּבין ָהֳעָמִרים 

ְוַגם  ְּתַלֵּקט ְו�א ַתְכִלימּוָה: (טז)
ֹׁשל־ָּתֹׁשּלּו ָלּה ִמן־ַהְּצָבִתים ַוֲעַזְבֶּתם 
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ְוִלְּקָטה ְו�א ִתְגֲערּו־ָבּה: 
ַוְּתַלֵּקט ַּבָּׂשֶדה ַעד־ָהָעֶרב  (יז)

ַוַּתְחֹּבט ֵאת ֲאֶׁשר־ִלֵּקָטה ַוְיִהי 
ַוִּתָּׂשא  ְּכֵאיָפה ְׂשֹעִרים: (יח)

ַוָּתבוֹא ָהִעיר ַוֵּתֶרא ֲחמוָֹתּה ֵאת 
ֲאֶׁשר־ִלֵּקָטה ַוּתוֵֹצא ַוִּתֶּתן־ָלּה ֵאת 

ֲאֶׁשר־הוִֹתָרה ִמָּׂשְבָעּה: 
ֵאיֹפה  ַוֹּתאֶמר ָלּה ֲחמוָֹתּה (יט)

ִלַּקְטְּת ַהּיוֹם ְוָאָנה ָעִׂשית ְיִהי 
ַמִּכיֵר� ָּברּו� ַוַּתֵּגד ַלֲחמוָֹתּה ֵאת 

ֲאֶׁשר־ָעְׂשָתה ִעּמוֹ ַוֹּתאֶמר ֵׁשם 
ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ִעּמוֹ ַהּיוֹם 

ַוֹּתאֶמר ָנֳעִמי ְלַכָּלָתּה  ּבַעז: (כ)
ָּברּו� הּוא ַליֹהָוה ֲאֶׁשר �א־ָעַזב 
ַחְסּדוֹ ֶאת־ַהַחִּיים ְוֶאת־ַהֵּמִתים 

ַוֹּתאֶמר ָלּה ָנֳעִמי ָקרוֹב ָלנּו ָהִאיׁש 
ַוֹּתאֶמר רּות  ִמֹּגֲאֵלנּו הּוא: (כא)

ַהּמוֲֹאִבָּיה ַּגם  ִּכי־ָאַמר ֵאַלי 
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י ִּתְדָּבִקין ַעד ִעם־ַהְּנָעִרים ֲאֶׁשר־לִ 
ִאם־ִּכּלּו ֵאת ָּכל־ַהָּקִציר ֲאֶׁשר־ִלי: 

ַוֹּתאֶמר ָנֳעִמי ֶאל־רּות ַּכָּלָתּה  (כב)
טוֹב ִּבִּתי ִּכי ֵתְצִאי ִעם־ַנֲערוָֹתיו ְו�א 

ַוִּתְדַּבק  ִיְפְּגעּו־ָב� ְּבָׂשֶדה ַאֵחר: (כג)
ְּבַנֲערוֹת ֹּבַעז ְלַלֵּקט ַעד־ְּכלוֹת 

ֹעִרים ּוְקִציר ַהִחִּטים ְקִציר־ַהְּׂש 
 ַוֵּתֶׁשב ֶאת־ֲחמוָֹתּה:

 
 פרק ג:

ַוֹּתאֶמר ָלּה ָנֳעִמי ֲחמוָֹתּה ִּבִּתי  (א)
ֲה�א ֲאַבֶּקׁש־ָל� ָמנוַֹח ֲאֶׁשר 

ְוַעָּתה ֲה�א ֹבַעז  ִייַטב־ָל�: (ב)
מַדְעָּתנּו ֲאֶׁשר ָהִיית ֶאת־ַנֲערוָֹתיו 

ִרים ִהֵּנה־הּוא ֹזֶרה ֶאת־ֹּגֶרן ַהְּׂשעֹ 
ְוָרַחְצְּת  ָוַסְכְּת ְוַׂשְמְּת  ַהָּלְיָלה: (ג)

ִ� [ִׂשְמ�ַתִי�] ָעַלִי� ְוָיַרְדְּתי  ִׂשְמ�תַ 
[ְוָיַרְדְּת] ַהֹּגֶרן ַאל־ִּתָּוְדִעי ָלִאיׁש ַעד 
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ִויִהי  ַּכ�תוֹ ֶלֱאֹכל ְוִלְׁשּתוֹת: (ד)
ְבָׁשְכבוֹ ְוָיַדַעְּת ֶאת־ַהָּמקוֹם ֲאֶׁשר 

ָׁשם ּוָבאת ְוִגִּלית ַמְרְּג�ָתיו ִיְׁשַּכב־
ְוָׁשָכְבְּתי [ְוָׁשָכְבְּת] ְוהּוא ַיִּגיד ָל� 

ַוֹּתאֶמר  ֵאת ֲאֶׁשר ַּתֲעִׂשין: (ה)
[ֵאַלי]   ֵאֶליָה ֹּכל ֲאֶׁשר־ֹּתאְמִרי

ַוֵּתֶרד ַהֹּגֶרן ַוַּתַעׂש ְּכֹכל  ֶאֱעֶׂשה: (ו)
ז ַוֹּיאַכל ֹּבעַ  ֲאֶׁשר־ִצַּוָּתה ֲחמוָֹתּה: (ז)

ַוֵּיְׁשְּת ַוִּייַטב ִלּבוֹ ַוָּיֹבא ִלְׁשַּכב 
ִּבְקֵצה ָהֲעֵרָמה ַוָּתֹבא ַבָּלט ַוְּתַגל 

ַוְיִהי ַּבֲחִצי  ַמְרְּג�ָתיו ַוִּתְׁשָּכב: (ח)
ַהַּלְיָלה ַוֶּיֱחַרד ָהִאיׁש ַוִּיָּלֵפת ְוִהֵּנה 

ַוֹּיאֶמר  ִאָּׁשה ֹׁשֶכֶבת ַמְרְּג�ָתיו: (ט)
אֶמר ָאֹנִכי רּות ֲאָמֶת� ִמי־ָאְּת ַוּתֹ 

ּוָפַרְׂשָּת ְכָנֶפ� ַעל־ֲאָמְת� ִּכי ֹגֵאל 
ַוֹּיאֶמר ְּברּוָכה ַאְּת ַליֹהָוה  ָאָּתה: (י)

ִּבִּתי ֵהיַטְבְּת ַחְסֵּד� ָהַאֲחרוֹן 
ִמן־ָהִראׁשוֹן ְלִבְלִּתי־ֶלֶכת ַאֲחֵרי 
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ַהַּבחּוִרים ִאם־ַּדל ְוִאם־ָעִׁשיר: 
י ַאל־ִּתיְרִאי ֹּכל ְוַעָּתה ִּבִּת  (יא)

ֲאֶׁשר־ֹּתאְמִרי ֶאֱעֶׂשה־ָּל� ִּכי יוֵֹדַע 
ָּכל־ַׁשַער ַעִּמי ִּכי ֵאֶׁשת ַחִיל ָאְּת: 

ְוַעָּתה ִּכי ָאְמָנם ִּכי (כתיב ולא  (יב)
קרי:) אם ֹגֵאל ָאֹנִכי ְוַגם ֵיׁש ֹּגֵאל 

ִליִני  ַהַּלְיָלה  ָקרוֹב ִמֶּמִּני: (יג)
־ִיְגָאֵל� טוֹב ִיְגָאל ְוָהָיה ַבֹּבֶקר ִאם

ְוִאם־�א ַיְחֹּפץ ְלָגֳאֵל� ּוְגַאְלִּתי� 
ָאֹנִכי ַחי־ְיֹהָוה ִׁשְכִבי ַעד־ַהּבֶקר: 

ַוִּתְׁשַּכב ַמְרְּג�ָתו [ַמְרְּגלוָֹתיו]  (יד)
ַעד־ַהֹּבֶקר ַוָּתָקם ְּבֶטֶרום [ְּבֶטֶרם] 

ַיִּכיר ִאיׁש ֶאת־ֵרֵעהּו ַוֹּיאֶמר 
־ָבָאה ָהִאָּׁשה ַהּגֶרן: ַאל־ִיָּוַדע ִּכי

ַוֹּיאֶמר ָהִבי ַהִּמְטַּפַחת  (טו)
ֲאֶׁשר־ָעַלִי� ְוֶאֳחִזי־ָבּה ַוֹּתאֶחז ָּבּה 

ַוָּיָמד ֵׁשׁש־ְׂשֹעִרים ַוָּיֶׁשת ָעֶליָה 
ַוָּתבוֹא  ַוָּיֹבא ָהִעיר: (טז)
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ֶאל־ֲחמוָֹתּה ַוֹּתאֶמר ִמי־ַאְּת ִּבִּתי 
ָעָׂשה־ָלּה ַוַּתֶּגד־ָלּה ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר 

ַוֹּתאֶמר ֵׁשׁש־ַהְּׂשֹעִרים  ָהִאיׁש: (יז)
[ֵאַלי]   ָהֵאֶּלה ָנַתן ִלי ִּכי ָאַמר

ַאל־ָּתבוִֹאי ֵריָקם ֶאל־ֲחמוֵֹת�: 
ַוֹּתאֶמר ְׁשִבי ִבִּתי ַעד ֲאֶׁשר  (יח)

ֵּתְדִעין ֵאי� ִיֹּפל ָּדָבר ִּכי �א ִיְׁשֹקט 
 וֹם:ָהִאיׁש ִּכי־ִאם־ִּכָּלה ַהָּדָבר ַהּי

 פרק ד:
ּוֹבַעז ָעָלה ַהַּׁשַער ַוֵּיֶׁשב ָׁשם  (א)

ְוִהֵּנה ַהֹּגֵאל ֹעֵבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר־ֹּבַעז 
ַוֹּיאֶמר סּוָרה ְׁשָבה־ֹּפה ְּפ�ִני ַאְלֹמִני 

ַוִּיַּקח ֲעָׂשָרה  ַוָּיַסר ַוֵּיֵׁשב: (ב)
ֲאָנִׁשים ִמִּזְקֵני ָהִעיר ַוֹּיאֶמר 

ַוֹּיאֶמר ַלֹּגֵאל  )ְׁשבּו־ֹפה ַוֵּיֵׁשבּו: (ג
ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ְלָאִחינּו 

ֶלֱאִליֶמֶל� ָמְכָרה ָנֳעִמי ַהָּׁשָבה 
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ַוֲאִני ָאַמְרִּתי  ִמְּׂשֵדה מוָֹאב: (ד)
ֶאְגֶלה ָאְזְנ� ֵלאֹמר ְקֵנה ֶנֶגד 

ַהּיְׁשִבים ְוֶנֶגד ִזְקֵני ַעִּמי ִאם־ִּתְגַאל 
ִּלי ְוֵאְדָע  ְּגָאל ְוִאם־�א ִיְגַאל ַהִּגיָדה

[ְוֵאְדָעה] ִּכי ֵאין זּוָלְת� ִלְגאוֹל 
ְוָאֹנִכי ַאֲחֶרי� ַוֹּיאֶמר ָאֹנִכי ֶאְגָאל: 

ַוֹּיאֶמר ֹּבַעז ְּביוֹם־ְקנוְֹת�  (ה)
ַהָּׂשֶדה ִמַּיד ָנֳעִמי ּוֵמֵאת רּות 
ַהּמוֲֹאִבָּיה ֵאֶׁשת־ַהֵּמת ָקִניָתי 

[ָקִניָתה] ְלָהִקים ֵׁשם־ַהֵּמת 
ַוֹּיאֶמר ַהֹּגֵאל �א  ֲחָלתוֹ: (ו)ַעל־נַ 

אּוַכל ִלְגָאול־ [ִלְגָאל] ־ִלי ֶּפן־ַאְׁשִחית 
ֶאת־ַנֲחָלִתי ְּגַאל־ְל� ַאָּתה 

ֶאת־ְּגֻאָּלִתי ִּכי �א־אּוַכל ִלְגאל: 
ְוֹזאת ְלָפִנים ְּבִיְׂשָרֵאל  (ז)

ַעל־ַהְּגאּוָּלה ְוַעל־ַהְּתמּוָרה ְלַקֵּים 
ׁש ַנֲעלוֹ ְוָנַתן ָּכל־ָּדָבר ָׁשַלף ִאי

ְלֵרֵעהּו ְוֹזאת ַהְּתעּוָדה ְּבִיְׂשָרֵאל: 
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ַוֹּיאֶמר ַהֹּגֵאל ְלֹבַעז ְקֵנה־ָל�  (ח)
ַוֹּיאֶמר ֹּבַעז  ַוִּיְׁש�ף ַנֲעלוֹ: (ט)

ַלְּזֵקִנים ְוָכל־ָהָעם ֵעִדים ַאֶּתם 
ַהּיוֹם ִּכי ָקִניִתי ֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר 

ִכְליוֹן ֶלֱאִליֶמֶל� ְוֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר לְ 
ְוַגם ֶאת־רּות  ּוַמְחלוֹן ִמַּיד ָנֳעִמי: (י)

ַהֹּמֲאִבָּיה ֵאֶׁשת ַמְחלוֹן ָקִניִתי ִלי 
ְלִאָּׁשה ְלָהִקים ֵׁשם־ַהֵּמת 

ַעל־ַנֲחָלתוֹ ְו�א־ִיָּכֵרת ֵׁשם־ַהֵּמת 
ֵמִעם ֶאָחיו ּוִמַּׁשַער ְמקוֹמוֹ ֵעִדים 

ַוֹּיאְמרּו ָּכל־ָהָעם  ַאֶּתם ַהּיוֹם: (יא)
ֲאֶׁשר־ַּבַּׁשַער ְוַהְּזֵקִנים ֵעִדים ִיֵּתן 

ְיֹהָוה ֶאת־ָהִאָּׁשה ַהָּבָאה ֶאל־ֵּביֶת� 
ְּכָרֵחל  ּוְכֵלָאה ֲאֶׁשר ָּבנּו ְׁשֵּתיֶהם 

ֶאת־ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַוֲעֵׂשה־ַחִיל 
ְּבֶאְפָרָתה ּוְקָרא־ֵׁשם ְּבֵבית ָלֶחם: 

ִויִהי ֵביְת� ְּכֵבית ֶּפֶרץ  (יב)
ְלָדה ָתָמר ִליהּוָדה ִמן־ַהֶּזַרע ֲאֶׁשר־יָ 
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ֲאֶׁשר ִיֵּתן ְיֹהָוה ְל� ִמן־ַהַּנֲעָרה 
ַוִּיַּקח ֹּבַעז ֶאת־רּות  ַהּזאת: (יג)

ַוְּתִהי־לוֹ ְלִאָּׁשה ַוָּיֹבא ֵאֶליָה ַוִּיֵּתן 
ְיֹהָוה ָלּה ֵהָריוֹן ַוֵּתֶלד ֵּבן: 

ַוֹּתאַמְרָנה ַהָּנִׁשים ֶאל־ָנֳעִמי  (יד)
ָוה ֲאֶׁשר �א ִהְׁשִּבית ָל� ָברּו� ְיהֹ 

ֹּגֵאל ַהּיוֹם ְוִיָּקֵרא ְׁשמוֹ ְּבִיְׂשָרֵאל: 
ְוָהָיה ָל� ְלֵמִׁשיב ֶנֶפׁש ּוְלַכְלֵּכל  (טו)

ֶאת־ֵׂשיָבֵת� ִּכי ַכָּלֵת� ֲאֶׁשר־ֲאֵהַבֶת� 
ְיָלַדּתּו ֲאֶׁשר־ִהיא טוָֹבה ָל� 

ַוִּתַּקח ָנֳעִמי  ִמִּׁשְבָעה ָּבִנים: (טז)
ת־ַהֶּיֶלד ַוְּתִׁשֵתהּו ְבֵחיָקּה אֶ 

ַוִּתְקֶראָנה לוֹ  ַוְּתִהי־לוֹ ְלֹאֶמֶנת: (יז)
ַהְּׁשֵכנוֹת ֵׁשם ֵלאֹמר ֻיַּלד־ֵּבן ְלָנֳעִמי 

ַוִּתְקֶראָנה ְׁשמוֹ עוֵֹבד הּוא ֲאִבי־ִיַׁשי 
ְוֵאֶּלה ּתוְֹלדוֹת ָּפֶרץ  ֲאִבי ָדִוד:  (יח)

ֶּפֶרץ הוִֹליד ֶאת־ֶחְצרוֹן: 
ְוֶחְצרוֹן הוִֹליד ֶאת־ָרם ְוָרם  (יט)
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ְוַעִּמיָנָדב  הוִֹליד ֶאת־ַעִּמיָנָדב: (כ)
הוִֹליד ֶאת־ַנְחׁשוֹן ְוַנְחׁשוֹן הוִֹליד 

ְוַׂשְלמוֹן הוִֹליד  ֶאת־ַׂשְלָמה: (כא)
ֶאת־ֹּבַעז ּוֹבַעז הוִֹליד ֶאת־עוֵֹבד: 

ְוֹעֵבד הוִֹליד ֶאת־ִיָׁשי ְוִיַׁשי  (כב)
 הוִֹליד ֶאת־ָּדִוד:
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