
רות פרק ב

 :א ּוְלָנֳעִמי מידע (מֹוָדע) ְלִאיָׁשּה, ִאיׁש ִּגּבֹור ַחִיל--ִמִּמְׁשַּפַחת, ֱאִליֶמֶל
ּוְׁשמֹו, ֹּבַעז.  ב ַוֹּתאֶמר רּות ַהּמֹוֲאִבָּיה ֶאל-ָנֳעִמי, ֵאְלָכה-ָּנא ַהָּׂשֶדה
ַוֲאַלֳּקָטה ַבִּׁשֳּבִלים--ַאַחר, ֲאֶׁשר ֶאְמָצא-ֵחן ְּבֵעיָניו; ַוֹּתאֶמר ָלּה, ְלִכי ִבִּתי. 
ג ַוֵּתֶל ַוָּתבֹוא ַוְּתַלֵּקט ַּבָּׂשֶדה, ַאֲחֵרי ַהֹּקְצִרים; ַוִּיֶקר ִמְקֶרָה--ֶחְלַקת
ַהָּׂשֶדה ְלֹבַעז, ֲאֶׁשר ִמִּמְׁשַּפַחת ֱאִליֶמֶל.  ד ְוִהֵּנה-ֹבַעז, ָּבא ִמֵּבית ֶלֶחם,
ַוֹּיאֶמר ַלּקֹוְצִרים, ְיהָוה ִעָּמֶכם; ַוֹּיאְמרּו לֹו, ְיָבֶרְכ ְיהָוה.  ה ַוֹּיאֶמר ֹּבַעז
ְלַנֲערֹו, ַהִּנָּצב ַעל-ַהּקֹוְצִרים:  ְלִמי, ַהַּנֲעָרה ַהֹּזאת.  ו ַוַּיַען, ַהַּנַער ַהִּנָּצב
ַעל-ַהּקֹוְצִרים--ַוֹּיאַמר:  ַנֲעָרה מֹוֲאִבָּיה ִהיא, ַהָּׁשָבה ִעם-ָנֳעִמי ִמְּׂשֵדי
מֹוָאב.  ז ַוֹּתאֶמר, ֲאַלֳּקָטה-ָּנא ְוָאַסְפִּתי ָבֳעָמִרים, ַאֲחֵרי, ַהּקֹוְצִרים;
ַוָּתבֹוא ַוַּתֲעמֹוד, ֵמָאז ַהֹּבֶקר ְוַעד-ַעָּתה--ֶזה ִׁשְבָּתּה ַהַּבִית, ְמָעט.  ח ַוֹּיאֶמר
ֹּבַעז ֶאל-רּות ֲהלֹוא ָׁשַמַעְּת ִּבִּתי, ַאל-ֵּתְלִכי ִלְלֹקט ְּבָׂשֶדה ַאֵחר, ְוַגם א
ַתֲעבּוִרי, ִמֶּזה; ְוֹכה ִתְדָּבִקין, ִעם-ַנֲעֹרָתי.  ט ֵעיַנִי ַּבָּׂשֶדה ֲאֶׁשר-ִיְקֹצרּון,
ְוָהַלְכְּת ַאֲחֵריֶהן--ֲהלֹוא ִצִּויִתי ֶאת-ַהְּנָעִרים, ְלִבְלִּתי ָנְגֵע; ְוָצִמת, ְוָהַלְכְּת
ֶאל-ַהֵּכִלים, ְוָׁשִתית, ֵמֲאֶׁשר ִיְׁשֲאבּון ַהְּנָעִרים.  י ַוִּתֹּפל, ַעל-ָּפֶניָה,
ַוִּתְׁשַּתחּו, ָאְרָצה; ַוֹּתאֶמר ֵאָליו, ַמּדּוַע ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני ְלַהִּכיֵרִני--
ְוָאֹנִכי, ָנְכִרָּיה.  יא ַוַּיַען ֹּבַעז, ַוֹּיאֶמר ָלּה--ֻהֵּגד ֻהַּגד ִלי ֹּכל ֲאֶׁשר-ָעִׂשית
,ְוֶאֶרץ מֹוַלְדֵּת ,ְוִאֵּמ ַוַּתַעְזִבי ָאִבי ;ַאֲחֵרי מֹות ִאיֵׁש ,ֶאת-ֲחמֹוֵת
;א-ָיַדַעְּת ְּתמֹול ִׁשְלׁשֹום.  יב ְיַׁשֵּלם ְיהָוה, ָּפֳעֵל ַוֵּתְלִכי, ֶאל-ַעם ֲאֶׁשר
ּוְתִהי ַמְׂשֻּכְרֵּת ְׁשֵלָמה, ֵמִעם ְיהָוה ֱאֵהי ִיְׂשָרֵאל, ֲאֶׁשר-ָּבאת, ַלֲחסֹות
ַּתַחת-ְּכָנָפיו.  יג ַוֹּתאֶמר ֶאְמָצא-ֵחן ְּבֵעיֶני ֲאֹדִני, ִּכי ִנַחְמָּתִני, ְוִכי ִדַּבְרָּת,
ַעל-ֵלב ִׁשְפָחֶת; ְוָאֹנִכי א ֶאְהֶיה, ְּכַאַחת ִׁשְפֹחֶתי.  יד ַוֹּיאֶמר ָלה ֹבַעז
ְלֵעת ָהֹאֶכל, ֹּגִׁשי ֲהם ְוָאַכְלְּת ִמן-ַהֶּלֶחם, ְוָטַבְלְּת ִּפֵּת, ַּבֹחֶמץ; ַוֵּתֶׁשב,
ִמַּצד ַהֹּקְצִרים, ַוִּיְצָּבט-ָלּה ָקִלי, ַוֹּתאַכל ַוִּתְׂשַּבע ַוֹּתַתר.  טו ַוָּתָקם, ְלַלֵּקט;
ַוְיַצו ֹּבַעז ֶאת-ְנָעָריו ֵלאֹמר, ַּגם ֵּבין ָהֳעָמִרים ְּתַלֵּקט--ְוא ַתְכִלימּוָה.  טז
ְוַגם ֹׁשל-ָּתֹׁשּלּו ָלּה, ִמן-ַהְּצָבִתים; ַוֲעַזְבֶּתם ְוִלְּקָטה, ְוא ִתְגֲערּו-ָבּה.  יז
ַוְּתַלֵּקט ַּבָּׂשֶדה, ַעד-ָהָעֶרב; ַוַּתְחֹּבט ֵאת ֲאֶׁשר-ִלֵּקָטה, ַוְיִהי ְּכֵאיָפה
ְׂשֹעִרים.  יח ַוִּתָּׂשא ַוָּתבֹוא ָהִעיר, ַוֵּתֶרא ֲחמֹוָתּה ֵאת ֲאֶׁשר-ִלֵּקָטה; ַוּתֹוֵצא,
ה יֹפ מֹוָתּה ֵא ר ָלּה ֲח אֶמ ַוִּתֶּתן-ָלּה, ֵאת ֲאֶׁשר-הֹוִתָרה, ִמָּׂשְבָעּה.  יט ַוֹּת
ִלַּקְטְּת ַהּיֹום, ְוָאָנה ָעִׂשית--ְיִהי ַמִּכיֵר, ָּברּו; ַוַּתֵּגד ַלֲחמֹוָתּה, ֵאת
ֲאֶׁשר-ָעְׂשָתה ִעּמֹו, ַוֹּתאֶמר ֵׁשם ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ִעּמֹו ַהּיֹום, ֹּבַעז.  כ
ַוֹּתאֶמר ָנֳעִמי ְלַכָּלָתּה, ָּברּו הּוא ַליהָוה, ֲאֶׁשר א-ָעַזב ַחְסּדֹו, ֶאת-ַהַחִּיים
ְוֶאת-ַהֵּמִתים; ַוֹּתאֶמר ָלּה ָנֳעִמי, ָקרֹוב ָלנּו ָהִאיׁש--ִמֹּגֲאֵלנּו, הּוא.  כא
ַוֹּתאֶמר, רּות ַהּמֹוֲאִבָּיה:  ַּגם ִּכי-ָאַמר ֵאַלי, ִעם-ַהְּנָעִרים ֲאֶׁשר-ִלי
ִּתְדָּבִקין, ַעד ִאם-ִּכּלּו, ֵאת ָּכל-ַהָּקִציר ֲאֶׁשר-ִלי.  כב ַוֹּתאֶמר ָנֳעִמי, ֶאל-רּות
ַּכָּלָתּה:  טֹוב ִּבִּתי, ִּכי ֵתְצִאי ִעם-ַנֲערֹוָתיו, ְוא ִיְפְּגעּו-ָב, ְּבָׂשֶדה ַאֵחר.  כג
ַוִּתְדַּבק ְּבַנֲערֹות ֹּבַעז, ְלַלֵּקט--ַעד-ְּכלֹות ְקִציר-ַהְּׂשֹעִרים, ּוְקִציר ַהִחִּטים;

ַוֵּתֶׁשב, ֶאת-ֲחמֹוָתּה.
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