
רות פרק א

א ַוְיִהי, ִּביֵמי ְׁשֹפט ַהֹּׁשְפִטים, ַוְיִהי ָרָעב, ָּבָאֶרץ; ַוֵּיֶל ִאיׁש ִמֵּבית ֶלֶחם
יׁש ם ָהִא ְיהּוָדה, ָלגּור ִּבְׂשֵדי מֹוָאב--הּוא ְוִאְׁשּתֹו, ּוְׁשֵני ָבָניו.  ב ְוֵׁש
ֱאִליֶמֶל ְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו ָנֳעִמי ְוֵׁשם ְׁשֵני-ָבָניו ַמְחלֹון ְוִכְליֹון, ֶאְפָרִתים--ִמֵּבית
ֶלֶחם, ְיהּוָדה; ַוָּיֹבאּו ְׂשֵדי-מֹוָאב, ַוִּיְהיּו-ָׁשם.  ג ַוָּיָמת ֱאִליֶמֶל, ִאיׁש ָנֳעִמי;
ַוִּתָּׁשֵאר ִהיא, ּוְׁשֵני ָבֶניָה.  ד ַוִּיְׂשאּו ָלֶהם, ָנִׁשים ֹמֲאִבּיֹות--ֵׁשם ָהַאַחת
ָעְרָּפה, ְוֵׁשם ַהֵּׁשִנית רּות; ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם, ְּכֶעֶׂשר ָׁשִנים.  ה ַוָּיֻמתּו ַגם-ְׁשֵניֶהם,
ַמְחלֹון ְוִכְליֹון; ַוִּתָּׁשֵאר, ָהִאָּׁשה, ִמְּׁשֵני ְיָלֶדיָה, ּוֵמִאיָׁשּה.  ו ַוָּתָקם ִהיא
ְוַכֶתיָה, ַוָּתָׁשב ִמְּׂשֵדי מֹוָאב:  ִּכי ָׁשְמָעה, ִּבְׂשֵדה מֹוָאב--ִּכי-ָפַקד ְיהָוה
ֶאת-ַעּמֹו, ָלֵתת ָלֶהם ָלֶחם.  ז ַוֵּתֵצא, ִמן-ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָהְיָתה-ָּׁשָּמה, ּוְׁשֵּתי
ַכּלֹוֶתיָה, ִעָּמּה; ַוֵּתַלְכָנה ַבֶּדֶר, ָלׁשּוב ֶאל-ֶאֶרץ ְיהּוָדה.  ח ַוֹּתאֶמר ָנֳעִמי,
ִלְׁשֵּתי ַכֶתיָה, ֵלְכָנה ֹּׁשְבָנה, ִאָּׁשה ְלֵבית ִאָּמּה; יעשה (ַיַעׂש) ְיהָוה ִעָּמֶכם
ֶחֶסד, ַּכֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ִעם-ַהֵּמִתים ְוִעָּמִדי.  ט ִיֵּתן ְיהָוה, ָלֶכם, ּוְמֶצאןָ
ְמנּוָחה, ִאָּׁשה ֵּבית ִאיָׁשּה; ַוִּתַּׁשק ָלֶהן, ַוִּתֶּׂשאָנה קֹוָלן ַוִּתְבֶּכיָנה.  י
ַוֹּתאַמְרָנה-ָּלּה:  ִּכי-ִאָּת ָנׁשּוב, ְלַעֵּמ.  יא ַוֹּתאֶמר ָנֳעִמי ֹׁשְבָנה ְבֹנַתי, ָלָּמה
ֵתַלְכָנה ִעִּמי:  ַהעֹוד-ִלי ָבִנים ְּבֵמַעי, ְוָהיּו ָלֶכם ַלֲאָנִׁשים.  יב ֹׁשְבָנה ְבֹנַתי
ֵלְכןָ, ִּכי ָזַקְנִּתי ִמְהיֹות ְלִאיׁש:  ִּכי ָאַמְרִּתי, ֶיׁש-ִלי ִתְקָוה--ַּגם ָהִייִתי
ַהַּלְיָלה ְלִאיׁש, ְוַגם ָיַלְדִּתי ָבִנים.  יג ֲהָלֵהן ְּתַׂשֵּבְרָנה, ַעד ֲאֶׁשר ִיְגָּדלּו, ֲהָלֵהן
ֵּתָעֵגָנה, ְלִבְלִּתי ֱהיֹות ְלִאיׁש; ַאל ְּבֹנַתי, ִּכי-ַמר-ִלי ְמֹאד ִמֶּכם--ִּכי-ָיְצָאה
ִבי, ַיד-ְיהָוה.  יד ַוִּתֶּׂשָנה קֹוָלן, ַוִּתְבֶּכיָנה עֹוד; ַוִּתַּׁשק ָעְרָּפה ַלֲחמֹוָתּה, ְורּות
ָּדְבָקה ָּבּה.  טו ַוֹּתאֶמר, ִהֵּנה ָׁשָבה ְיִבְמֵּת, ֶאל-ַעָּמּה, ְוֶאל-ֱאֶהיָה; ׁשּוִבי,
ַאֲחֵרי ְיִבְמֵּת.  טז ַוֹּתאֶמר רּות ַאל-ִּתְפְּגִעי-ִבי, ְלָעְזֵב ָלׁשּוב ֵמַאֲחָרִי:  ִּכי
ֶאל-ֲאֶׁשר ֵּתְלִכי ֵאֵל, ּוַבֲאֶׁשר ָּתִליִני ָאִלין--ַעֵּמ ַעִּמי, ֵואַהִי ֱאָהי.  יז
ַּבֲאֶׁשר ָּתמּוִתי ָאמּות, ְוָׁשם ֶאָּקֵבר; ֹּכה ַיֲעֶׂשה ְיהָוה ִלי, ְוֹכה יֹוִסיף--ִּכי
ַהָּמֶות, ַיְפִריד ֵּביִני ּוֵביֵנ.  יח ַוֵּתֶרא, ִּכי-ִמְתַאֶּמֶצת ִהיא ָלֶלֶכת ִאָּתּה;
ַוֶּתְחַּדל, ְלַדֵּבר ֵאֶליָה.  יט ַוֵּתַלְכָנה ְׁשֵּתיֶהם, ַעד-ּבֹוָאָנה ֵּבית ָלֶחם; ַוְיִהי,
ְּכבֹוָאָנה ֵּבית ֶלֶחם, ַוֵּתֹהם ָּכל-ָהִעיר ֲעֵליֶהן, ַוֹּתאַמְרָנה ֲהֹזאת ָנֳעִמי.  כ
ַוֹּתאֶמר ֲאֵליֶהן, ַאל-ִּתְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי:  ְקֶראןָ ִלי ָמָרא, ִּכי-ֵהַמר ַׁשַּדי ִלי
ְמֹאד.  כא ֲאִני ְמֵלָאה ָהַלְכִּתי, ְוֵריָקם ֱהִׁשיַבִני ְיהָוה; ָלָּמה ִתְקֶראָנה ִלי,
ָנֳעִמי, ַויהָוה ָעָנה ִבי, ְוַׁשַּדי ֵהַרע ִלי.  כב ַוָּתָׁשב ָנֳעִמי, ְורּות ַהּמֹוֲאִבָּיה ַכָּלָתּה
ִעָּמּה, ַהָּׁשָבה, ִמְּׂשֵדי מֹוָאב; ְוֵהָּמה, ָּבאּו ֵּבית ֶלֶחם, ִּבְתִחַּלת, ְקִציר

ְׂשֹעִרים.
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