
רות פרק ד

א ּוֹבַעז ָעָלה ַהַּׁשַער, ַוֵּיֶׁשב ָׁשם, ְוִהֵּנה ַהֹּגֵאל ֹעֵבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר-ֹּבַעז, ַוֹּיאֶמר
סּוָרה ְׁשָבה-ֹּפה ְּפִני ַאְלֹמִני; ַוָּיַסר, ַוֵּיֵׁשב.  ב ַוִּיַּקח ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים, ִמִּזְקֵני
ָהִעיר--ַוֹּיאֶמר ְׁשבּו-ֹפה; ַוֵּיֵׁשבּו.  ג ַוֹּיאֶמר, ַלֹּגֵאל, ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה, ֲאֶׁשר
י ָאַמְרִּתי ְלָאִחינּו ֶלֱאִליֶמֶל:  ָמְכָרה ָנֳעִמי, ַהָּׁשָבה ִמְּׂשֵדה מֹוָאב.  ד ַוֲאִנ
ֶאְגֶלה ָאְזְנ ֵלאֹמר, ְקֵנה ֶנֶגד ַהֹּיְׁשִבים ְוֶנֶגד ִזְקֵני ַעִּמי--ִאם-ִּתְגַאל ְּגָאל,
ְוִאם-א ִיְגַאל ַהִּגיָדה ִּלי ואדע (ְוֵאְדָעה) ִּכי ֵאין זּוָלְת ִלְגאֹול ְוָאֹנִכי
ַאֲחֶרי; ַוֹּיאֶמר, ָאֹנִכי ֶאְגָאל.  ה ַוֹּיאֶמר ֹּבַעז, ְּביֹום-ְקנֹוְת ַהָּׂשֶדה ִמַּיד
ָנֳעִמי; ּוֵמֵאת רּות ַהּמֹוֲאִבָּיה ֵאֶׁשת-ַהֵּמת, קניתי (ָקִניָת)--ְלָהִקים
ֵׁשם-ַהֵּמת, ַעל-ַנֲחָלתֹו.  ו ַוֹּיאֶמר ַהֹּגֵאל, א אּוַכל לגאול- (ִלְגָאל-) ִלי--
ֶּפן-ַאְׁשִחית, ֶאת-ַנֲחָלִתי; ְּגַאל-ְל ַאָּתה ֶאת-ְּגֻאָּלִתי, ִּכי א-אּוַכל ִלְגֹאל.  ז
ְוֹזאת ְלָפִנים ְּבִיְׂשָרֵאל ַעל-ַהְּגֻאָּלה ְוַעל-ַהְּתמּוָרה, ְלַקֵּים ָּכל-ָּדָבר, ָׁשַלף
ִאיׁש ַנֲעלֹו, ְוָנַתן ְלֵרֵעהּו; ְוֹזאת ַהְּתעּוָדה, ְּבִיְׂשָרֵאל.  ח ַוֹּיאֶמר ַהֹּגֵאל ְלֹבַעז,
ְקֵנה-ָל; ַוִּיְׁשף, ַנֲעלֹו.  ט ַוֹּיאֶמר ֹּבַעז ַלְּזֵקִנים ְוָכל-ָהָעם, ֵעִדים ַאֶּתם
ַהּיֹום, ִּכי ָקִניִתי ֶאת-ָּכל-ֲאֶׁשר ֶלֱאִליֶמֶל, ְוֵאת ָּכל-ֲאֶׁשר ְלִכְליֹון ּוַמְחלֹון--
יִתי ִלי ְלִאָּׁשה, ן ָקִנ לֹו ִמַּיד, ָנֳעִמי.  י ְוַגם ֶאת-רּות ַהֹּמֲאִבָּיה ֵאֶׁשת ַמְח
ְלָהִקים ֵׁשם-ַהֵּמת ַעל-ַנֲחָלתֹו, ְוא-ִיָּכֵרת ֵׁשם-ַהֵּמת ֵמִעם ֶאָחיו, ּוִמַּׁשַער
ְמקֹומֹו:  ֵעִדים ַאֶּתם, ַהּיֹום.  יא ַוֹּיאְמרּו ָּכל-ָהָעם ֲאֶׁשר-ַּבַּׁשַער, ְוַהְּזֵקִנים-
-ֵעִדים; ִיֵּתן ְיהָוה ֶאת-ָהִאָּׁשה ַהָּבָאה ֶאל-ֵּביֶת, ְּכָרֵחל ּוְכֵלָאה ֲאֶׁשר ָּבנּו
ְׁשֵּתיֶהם ֶאת-ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ַוֲעֵׂשה-ַחִיל ְּבֶאְפָרָתה, ּוְקָרא-ֵׁשם ְּבֵבית ָלֶחם.  יב
ִויִהי ֵביְת ְּכֵבית ֶּפֶרץ, ֲאֶׁשר-ָיְלָדה ָתָמר ִליהּוָדה--ִמן-ַהֶּזַרע, ֲאֶׁשר ִיֵּתן
ְיהָוה ְל, ִמן-ַהַּנֲעָרה, ַהֹּזאת.  יג ַוִּיַּקח ֹּבַעז ֶאת-רּות ַוְּתִהי-לֹו ְלִאָּׁשה, ַוָּיֹבא
ֵאֶליָה; ַוִּיֵּתן ְיהָוה ָלּה ֵהָריֹון, ַוֵּתֶלד ֵּבן.  יד ַוֹּתאַמְרָנה ַהָּנִׁשים, ֶאל-ָנֳעִמי,
ָּברּו ְיהָוה, ֲאֶׁשר א ִהְׁשִּבית ָל ֹּגֵאל ַהּיֹום; ְוִיָּקֵרא ְׁשמֹו, ְּבִיְׂשָרֵאל.  טו
,ֲאֶׁשר-ֲאֵהַבֶת ִּכי ַכָּלֵת  :ְלֵמִׁשיב ֶנֶפׁש, ּוְלַכְלֵּכל ֶאת-ֵׂשיָבֵת ְוָהָיה ָל
ְיָלַדּתּו, ֲאֶׁשר-ִהיא טֹוָבה ָל, ִמִּׁשְבָעה ָּבִנים.  טז ַוִּתַּקח ָנֳעִמי ֶאת-ַהֶּיֶלד
ַוְּתִׁשֵתהּו ְבֵחיָקּה, ַוְּתִהי-לֹו ְלֹאֶמֶנת.  יז ַוִּתְקֶראָנה לֹו ַהְּׁשֵכנֹות ֵׁשם ֵלאֹמר,

יַֻּלד-ֵּבן ְלָנֳעִמי; ַוִּתְקֶראָנה ְׁשמֹו עֹוֵבד, הּוא ֲאִבי-ִיַׁשי ֲאִבי ָדִוד.  {פ}
יח ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות ָּפֶרץ, ֶּפֶרץ הֹוִליד ֶאת-ֶחְצרֹון.  יט ְוֶחְצרֹון הֹוִליד ֶאת-ָרם,
ְוָרם הֹוִליד ֶאת-ַעִּמיָנָדב.  כ ְוַעִּמיָנָדב הֹוִליד ֶאת-ַנְחׁשֹון, ְוַנְחׁשֹון הֹוִליד
ֶאת-ַׂשְלָמה.  כא ְוַׂשְלמֹון הֹוִליד ֶאת-ֹּבַעז, ּוֹבַעז הֹוִליד ֶאת-עֹוֵבד.  כב ְוֹעֵבד

הֹוִליד ֶאת-ִיָׁשי, ְוִיַׁשי הֹוִליד ֶאת-ָּדִוד.  {ש}
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