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על-פי המסורת ,חג השבועות הוא חג מתן תורה .מדי שנה חוגג עם ישראל
במועד זה את קבלת התורה ,לכן הנהיגו המקובלים את תיקון ליל שבועות
שבו נהגו להישאר ערים ולהקדיש את הלילה כולו ללימוד תורה  -תנ"ך,
מדרשים וספרי הזוהר .בימנו ,מקיימים את מנהג התיקון גם אנשים שאינם
דתיים ומקדישים את הלילה ללימוד נושאים אקטואליים ,מוסריים ,תרבותיים
וחברתיים .בסיום הלילה ,קוראים יחד את סיפורה המופלא של מגילת רות,
שהיא מגילה של חסד המלמדת אותנו להרבות חסד בכל זמן ומקום.
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בשיתוף

ברכת הרב דוד סתיו,
יו"ר ארגון רבני צהר
לחג השבועות בתורה אין תאריך.
לעולם הוא מופיע בסיומה של ספירה
בת  49ימים המתחילה למחרת היום
הראשון של פסח.
משמעות הדבר היא שהחג אותו
אנחנו מציינים היום הוא תוצר של
מידת הספירה שלנו אליו ,המכוונות שלנו לקראתו,
ובעיקר הרצון שלנו להתקשר אליו.
הספירה היא אישית ,היא לא נעשית על ידי בית הדין
או ראשי הקהל.
כל אחד וספירתו שלו.
חג שבועות שמח
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מגילת רות
פרק א

הּודה ,לָ גּור
א וַ יְ ִהיִּ ,ב ֵימי ׁ ְשפֹט ַהׁ ּשֹ ְפ ִטים ,וַ יְ ִהי רָ ָעבָּ ,ב ָארֶ ץ; וַ ֵּילֶ ְך ִא ׁיש ִמ ֵּבית לֶ ֶחם יְ ָ
ּושנֵי ָבנָיו .ב וְ ׁ ֵשם ָה ִא ׁיש ֱאלִ ֶימלֶ ְך וְ ׁ ֵשם ִאׁ ְש ּתֹו ֳנָע ִמי וְ ׁ ֵשם
מֹואב הּוא ִוְאׁ ְש ּתֹוְ ׁ ,
ִּב ְש ֵׂדי ָ
יּו-שם.
י-מֹואב ,וַ ִּי ְה ׁ ָ
הּודה; וַ ָּיבֹאּו ְש ֵׂד ָ
נֵי-בנָיו ַמ ְחלֹון ִוְכלְ יֹוןֶ ,א ְפרָ ִתים ִמ ֵּבית לֶ ֶחם ,יְ ָ
ׁ ְש ָ
נָשים מ ֲֹא ִבּיֹות
נֶיה .ד וַ ִּי ְשׂאּו לָ ֶהםִ ׁ ,
ּושנֵי ָב ָ
וַת ָּש ֵאר ִהיאְ ׁ ,
ג וַ ָּי ָמת ֱאלִ ֶימלֶ ְךִ ,א ׁיש ֳנָע ִמי; ִּ ׁ
נֵיהם,
ם-ש ֶ
ׁ ֵשם ָה ַא ַחת ָערְ ָּפה ,וְ ׁ ֵשם ַהׁ ֵּשנִית רּות; וַ ֵּיׁ ְשבּו ׁ ָשםְּ ,כ ֶע ֶשׂר ׁ ָשנִים .ה וַ ָּי ֻמתּו גַ ׁ ְ
וַת ָשב
יש ּה .ו ָּוַת ָקם ִהיא ַוְכ ֹּל ֶת ָיהׁ ָּ ,
וַת ָּש ֵארָ ,ה ִאׁ ָּשהִ ,מׁ ְּשנֵי יְ לָ ֶד ָיהֵּ ,ומ ִא ׁ ָ
ַמ ְחלֹון ִוְכלְ יֹון; ִּ ׁ
ת-ע ּמֹו ,לָ ֵתת לָ ֶהם לָ ֶחם .ז
י-פ ַקד ה' ֶא ַ
מֹואב ִּכ ָ
מֹואבִּ :כי ׁ ָש ְמ ָעהִּ ,ב ְש ֵׂדה ָ
ִמ ְּש ֵׂדי ָ
ּוש ֵּתי ַכלּ ֶֹות ָיהִ ,ע ָּמ ּה; ֵּוַתלַ ְכנָ ה ַב ֶּדרֶ ְך ,לָ ׁשּוב
ה-ש ָּמהְ ׁ ,
ן-ה ָּמקֹום ֲאׁ ֶשר ָהיְ ָת ׁ ָּ
ֵּוַת ֵצאִ ,מ ַ
ש
אמר ֳנָע ִמי ,לִ ׁ ְש ֵּתי ַכ ֹּל ֶת ָיה ,לֵ ְכנָ ה ׁ ּשֹ ְבנָ הִ ,אׁ ָּשה לְ ֵבית ִא ָּמ ּה; יַ ַע ׂ
הּודה .ח וַ ּתֹ ֶ
ל-ארֶ ץ יְ ָ
ֶא ֶ
ם-ה ֵּמ ִתים וְ ִע ָּמ ִדי .ט יִ ֵּתן ה' ,לָ ֶכםְּ ,ומ ֶצא ָן ְמנ ָּוחה,
ׂיתם ִע ַ
ה' ִע ָּמ ֶכם ֶח ֶסדַּ ,כ ֲאׁ ֶשר ֲע ִש ֶ
י-א ָּת ְך
ה-ל ּהִּ :כ ִ
אמרְ נָ ָּ
וַת ַּשק לָ ֶהןִּ ,וַת ֶּשׂאנָ ה קֹולָ ן ִּוַת ְב ֶּכינָ ה .י וַ ּתֹ ַ
יש ּה; ִּ ׁ
ִא ׁ ָּשה ֵּבית ִא ׁ ָ
אמר ֳנָע ִמי ׁשֹ ְבנָ ה ְבנ ַֹתי ,לָ ָּמה ֵתלַ ְכנָ ה ִע ִּמיַ :העֹוד-לִ י ָבנִים ְּב ֵמ ַעי,
ׁנָשּוב ,לְ ַע ֵּמ ְך .יא וַ ּתֹ ֶ
נָשים .יב ׁשֹ ְבנָ ה ְבנ ַֹתי לֵ ְכןִָּ ,כי ז ַָקנְ ִּתי ִמ ְהיֹות לְ ִא ׁישִּ :כי ָא ַמרְ ִּתי ,יֶ ׁש-לִ י
ָוְהיּו לָ ֶכם לַ ֲא ׁ ִ
ִת ְקוָה ַּגם ָהיִ ִיתי ַה ַּליְ לָ ה לְ ִא ׁיש ,וְגַ ם יָ לַ ְד ִּתי ָבנִים .יג ֲהלָ ֵהן ְּת ַש ֵּׂברְ נָ הַ ,עד ֲאׁ ֶשר יִגְ ָּדלּו,
י-מר-לִ י ְמאֹד ִמ ֶּכם ִּכי-יָ ְצ ָאה ִבי ,יַ ד-
ֲהלָ ֵהן ֵּת ָעגֵ נָ ה ,לְ ִבלְ ִּתי ֱהיֹות לְ ִא ׁיש; ַאל ְּבנ ַֹתיִּ ,כ ַ
אמר,
מֹות ּה ,וְ רּות ָּד ְב ָקה ָּב ּה .טו וַ ּתֹ ֶ
וַת ַּשק ָערְ ָּפה לַ ֲח ָ
ה' .יד ִּוַת ֶּשׂנָ ה קֹולָ ןִּ ,וַת ְב ֶּכינָ ה עֹוד; ִּ ׁ
אמר רּות
ל-א-ל ֶֹה ָיה; ׁש ִּוביַ ,א ֲחרֵ י ִיְב ְמ ֵּת ְך .טז וַ ּתֹ ֶ
ל-ע ָּמ ּהֶ ,וְא ֱ
ִה ֵּנה ׁ ָש ָבה ִיְב ְמ ֵּת ְךֶ ,א ַ
ל-אׁ ֶשר ֵּתלְ ִכי ֵאלֵ ְךַּ ,וב ֲאׁ ֶשר ָּתלִ ינִי ָאלִ ין
י-בי ,לְ ָעז ְֵב ְך לָ ׁשּוב ֵמ ַא ֲחרָ יִ ְךִּ :כי ֶא ֲ
ל-ת ְפ ְּג ִע ִ
ַא ִּ
מּותי ָאמּות ,וְ ׁ ָשם ֶא ָּק ֵבר; ּכֹה יַ ֲע ֶשׂה ה' לִ י,
ַע ֵּמ ְך ַע ִּמי ,וֵא-ל ַֹקיִ ְך ֱא-ל ָֹקי .יז ַּב ֲאׁ ֶשר ָּת ִ
י-מ ְת ַא ֶּמ ֶצת ִהיא לָ לֶ ֶכת ִא ָּת ּה;
יֹוסיף ִּכי ַה ָּמוֶת ,יַ ְפרִ יד ֵּבינִי ֵּובינֵ ְך .יח ֵּוַתרֶ אִּ ,כ ִ
וְ כֹה ִ
בֹואנָ ה ֵּבית
ד-ב ָֹואנָ ה ֵּבית לָ ֶחם; וַ יְ ִהיְּ ,כ ָ
ֶּוַת ְח ַּדל ,לְ ַד ֵּבר ֵאלֶ ָיה .יט ֵּוַתלַ ְכנָ ה ׁ ְש ֵּת ֶיהםַ ,ע ּ

ל-ת ְקרֶ אנָ ה
אמר ֲאלֵ ֶיהןַ ,א ִּ
אמרְ נָ ה ֲהזֹאת ֳנָע ִמי .כ וַ ּתֹ ֶ
ל-ה ִעיר ֲעלֵ ֶיהן ,וַ ּתֹ ַ
לֶ ֶחםֵּ ,וַתהֹם ָּכ ָ
די לִ י ְמאֹד .כא ֲאנִי ְמלֵ ָאה ָהלַ ְכ ִּתי ,וְ רֵ ָיקם ֱהׁ ִש ַיבנִיי-ה ַמר ׁ ַש ַּ
לִ י ֳנָע ִמיְ :קרֶ א ָן לִ י ָמרָ אִּ ,כ ֵ
וַת ָשב ֳנָע ִמי ,וְ רּות ַה ּמ ֲֹוא ִב ָּיה
ה'; לָ ָּמה ִת ְקרֶ אנָ ה לִ יֳ ,נָע ִמי ,וַה' ָענָ ה ִבי ,וְ ׁ ַש ַּדי ֵהרַ ע לִ י .כב ָּ ׁ
שעֹרִ ים.
מֹואב; ֵוְה ָּמהָּ ,באּו ֵּבית לֶ ֶחםִּ ,ב ְת ִח ַּלתְ ,ק ִציר ְ ׂ
ַכ ָּל ָת ּה ִע ָּמ ּהַ ,הׁ ָּש ָבהִ ,מ ְּש ֵׂדי ָ

פרק ב
אמר
ּושמֹוּ ,בֹ ַעז .ב וַ ּתֹ ֶ
יש ּהִ ,א ׁיש ִּג ּבֹור ַחיִ ל ִמ ִּמׁ ְש ַּפ ַחתֱ ,אלִ ֶימלֶ ְךְ ׁ :
מֹודע לְ ִא ׁ ָ
א ּולְ ֳנָע ִמי ָ
ה-נא ַה ָּש ֶׂדה ֲוַאלַ ֳּק ָטה ַבׁ ִּש ֳּבלִ ים ַא ַחרֲ ,אׁ ֶשר ֶא ְמ ָצא-
ל-נָע ִמיֵ ,אלְ ָכ ָּ
רּות ַה ּמ ֲֹוא ִב ָּיה ֶא ֳ
אמר לָ ּה ,לְ ִכי ִב ִּתי .ג ֵּוַתלֶ ְך ָּוַתבֹוא ְּוַתלַ ֵּקט ַּב ָּש ֶׂדהַ ,א ֲחרֵ י ַה ּקֹ ְצרִ ים; וַ ִּי ֶקר
ֵחן ְּב ֵעינָיו; וַ ּתֹ ֶ
ִמ ְקרֶ ָה ֶחלְ ַקת ַה ָּש ֶׂדה לְ ב ַֹעזֲ ,אׁ ֶשר ִמ ִּמׁ ְש ַּפ ַחת ֱאלִ ֶימלֶ ְך .ד ִוְה ֵּנה-ב ַֹעזָּ ,בא ִמ ֵּבית לֶ ֶחם,
אמר ּבֹ ַעז לְ ֲנַערֹוַ ,ה ִנ ָּּצב ַעל-
אמרּו לֹוָ ,יְברֶ ְכ ָך ה' .ה וַ ֹּי ֶ
אמר לַ ּק ְֹוצרִ ים ,ה' ִע ָּמ ֶכם; וַ ֹּי ְ
וַ ֹּי ֶ
מֹוא ִב ָּיה
אמרֲ :נַערָ ה ֲ
ל-ה ּק ְֹוצרִ ים וַ ֹּי ַ
ַה ּק ְֹוצרִ ים :לְ ִמיַ ,ה ַנ ֲּערָ ה ַהזֹּאת .ו וַ ַּי ַעןַ ,ה ַנ ַּער ַה ִנ ָּּצב ַע ַ
ה-נא ָוְא ַס ְפ ִּתי ָב ֳע ָמרִ יםַ ,א ֲחרֵ י,
אמרֲ ,אלַ ֳּק ָט ָּ
מֹואב .ז וַ ּתֹ ֶ
ם-נָע ִמי ִמ ְּש ֵׂדי ָ
ִהיאַ ,הׁ ָּש ָבה ִע ֳ
ַה ּק ְֹוצרִ ים; ָּוַתבֹוא ַּוַת ֲעמֹודֵ ,מ ָאז ַה ּבֹ ֶקר וְ ַע ַ
אמר
ד-ע ָּתה זֶה ׁ ִש ְב ָּת ּה ַה ַּביִ תְ ,מ ָעט .ח וַ ֹּי ֶ
ל-תלְ ִכי לִ לְ קֹט ְּב ָש ֶׂדה ַא ֵחר ,וְגַ ם לֹא ַת ֲעבּורִ י,
ּבֹ ַעז ֶאל-רּות ֲהלֹוא ׁ ָש ַמ ַע ְּת ִּב ִּתיַ ,א ֵּ
ם-נַער ָֹתי .ט ֵעינַיִ ְך ַּב ָּש ֶׂדה ֲאׁ ֶשר-יִ ְקצֹרּוןָ ,וְהלַ ְכ ְּת ַא ֲחרֵ ֶיהן ֲהלֹוא
ִמ ֶזּה; וְ כֹה ִת ְד ָּב ִקיןִ ,ע ֲ
ל-ה ֵּכלִ ים ,וְ ׁ ָש ִתיתֵ ,מ ֲאׁ ֶשר
ת-ה ְנ ָּערִ ים ,לְ ִבלְ ִּתי נָ גְ ֵע ְך; וְ ָצ ִמתָ ,וְהלַ ְכ ְּת ֶא ַ
ִצ ִּו ִיתי ֶא ַ
אתי ֵחן
אמר ֵאלָ יוַ ,מ ּד ַּוע ָמ ָצ ִ
וַת ְש ַּתחּוָ ,ארְ ָצה; וַ ּתֹ ֶ
נֶיהׁ ִּ ,
ל-פ ָ
יִ ׁ ְש ֲאבּון ַה ְנ ָּערִ ים .י ִּוַת ּפֹלַ ,ע ָּ
ְּב ֵע ָ
ר-ע ִשׂית
אמר לָ ּה ֻה ֵּגד ֻה ַּגד לִ י ּכֹל ֲאׁ ֶש ָ
ינֶיך לְ ַה ִּכירֵ נִי ָוְאנ ִֹכי ,נָ ְכרִ ָּיה .יא וַ ַּי ַען ּבֹ ַעז ,וַ ֹּי ֶ
ל-עם
יש ְך; ַּוַת ַעז ְִבי ָא ִב ְיך ִוְא ֵּמ ְךֶ ,וְארֶ ץ מֹולַ ְד ֵּת ְךֵּ ,וַתלְ ִכיֶ ,א ַ
מֹות ְךַ ,א ֲחרֵ י מֹות ִא ׁ ֵ
ת-ח ֵ
ֶא ֲ

ֲאׁ ֶשר לֹא-יָ ַד ַע ְּת ְּתמֹול ׁ ִשלְ ׁשֹום .יב יְ ׁ ַש ֵּלם ה'ָּ ,פ ֳעלֵ ְך; ְּות ִהי ַמ ְש ּ ֻׂכרְ ֵּת ְך ׁ ְשלֵ ָמהֵ ,מ ִעם ה'
ר-באת ,לַ ֲחסֹות ַּת ַח ְּ
ֱא-ל ֵֹהי יִ ְשׂרָ ֵאלֲ ,אׁ ֶש ָּ
ינֶיך ֲאדֹנִי,
א-חן ְּב ֵע ָ
אמר ֶא ְמ ָצ ֵ
ת-כנָ ָפיו .יג וַ ּתֹ ֶ
אמר
ִּכי נִ ַח ְמ ָּתנִיִ ,וְכי ִד ַּברְ ָּתַ ,על-לֵ ב ׁ ִש ְפ ָח ֶת ָך; ָוְאנ ִֹכי לֹא ֶא ְהיֶ הְּ ,כ ַא ַחת ׁ ִש ְפח ֶֹת ָיך .יד וַ ֹּי ֶ
וַת ֶשבִ ,מ ַּצד
ן-ה ֶּל ֶחם ,וְ ָט ַבלְ ְּת ִּפ ֵּת ְךַּ ,בח ֶֹמץ; ֵּ ׁ
לָ ה ב ַֹעז לְ ֵעת ָהא ֶֹכלׁ ֹּ ,ג ִשי ֲהלֹם ָוְא ַכלְ ְּת ִמ ַ
ת-נְערָ יו
אכל ִּוַת ְש ַּׂבע וַ ּתֹ ַתר .טו ָּוַת ָקם ,לְ לַ ֵּקט; וַ יְ ַצו ּבֹ ַעז ֶא ָ
ַה ּקֹ ְצרִ ים ,וַ ִּי ְצ ָּבט-לָ ּה ָקלִ י ,וַ ּתֹ ַ
ן-ה ְּצ ָב ִתים;
ל-תשֹלּ ּו לָ ּהִ ,מ ַ
ימּוה .טז וְגַ ם ׁשֹ ָּ ׁ
לֵ אמֹרַּ ,גם ֵּבין ָה ֳע ָמרִ ים ְּתלַ ֵּקט וְ לֹא ַת ְכלִ ָ
וַ ֲעז ְַב ֶּתם וְלִ ְּק ָטה ,וְ לֹא ִתגְ ֲער ָ
ד-ה ָערֶ ב; ַּוַת ְח ּבֹט ֵאת ֲאׁ ֶשר-
ּו-ב ּה .יז ְּוַתלַ ֵּקט ַּב ָּש ֶׂדהַ ,ע ָ
מֹות ּה ֵאת ֲאׁ ֶשר-לִ ֵּק ָטה;
שעֹרִ ים .יח ִּוַת ָּשׂא ָּוַתבֹוא ָה ִעירֵּ ,וַתרֶ א ֲח ָ
לִ ֵּק ָטה ,וַ יְ ִהי ְּכ ֵא ָיפה ְ ׂ
ִ
ּוַת ֵֹוצאִּ ,וַת ֶּתן-לָ ּהֵ ,את ֲאׁ ֶש
מֹות ּה ֵאיפֹה לִ ַּק ְט ְּת
אמר לָ ּה ֲח ָ
ר-הֹותרָ הִ ,מ ָּש ְׂב ָע ּה .יט וַ ּתֹ ֶ
אמר
ר-ע ְש ָׂתה ִע ּמֹו ,וַ ּתֹ ֶ
מֹות ּהֵ ,את ֲאׁ ֶש ָ
ַהּיֹוםָ ,וְאנָ ה ָע ִשׂית יְ ִהי ַמ ִּכירֵ ְךָּ ,בר ְּוך; ַּוַת ֵּגד לַ ֲח ָ
אמר ֳנָע ִמי לְ ַכ ָּל ָת ּהָּ ,בר ְּוך הּוא לַ ה',
ׂיתי ִע ּמֹו ַהּיֹוםּ ,בֹ ַעז .כ וַ ּתֹ ֶ
ׁ ֵשם ָה ִא ׁיש ֲאׁ ֶשר ָע ִש ִ
אמר לָ ּה ֳנָע ִמיָ ,קרֹוב לָ נּו ָה ִא ׁיש
ת-ה ֵּמ ִתים; וַ ּתֹ ֶ
ת-ה ַח ִּיים ֶוְא ַ
ֹא-עזַב ַח ְס ּדֹוֶ ,א ַ
ֲאׁ ֶשר ל ָ
ם-ה ְנ ָּערִ ים ֲאׁ ֶשר-לִ י
י-א ַמר ֵאלַ יִ ,ע ַ
אמר ,רּות ַה ּמ ֲֹוא ִב ָּיהַּ :גם ִּכ ָ
ִמ ֹּג ֲאלֵ נּו ,הּוא .כא וַ ּתֹ ֶ

אמר ֳנָע ִמיֶ ,אל-רּות ַּכ ָּל ָת ּה:
ל-ה ָּק ִציר ֲאׁ ֶשר-לִ י .כב וַ ּתֹ ֶ
ם-כלּ ּוֵ ,את ָּכ ַ
ִּת ְד ָּב ִקיןַ ,עד ִא ִּ
ם-נַער ָֹותיו ,וְ לֹא יִ ְפ ְּג ָ
טֹוב ִּב ִּתיִּ ,כי ֵת ְצ ִאי ִע ֲ
עּו-ב ְךְּ ,ב ָש ֶׂדה ַא ֵחר .כג ִּוַת ְד ַּבק ְּב ֲנַערֹות
מֹות ּה.
ת-ח ָ
וַת ֶשבֶ ,א ֲ
שעֹרִ יםְּ ,וק ִציר ַה ִח ִּטים; ֵּ ׁ
יר-ה ְּ ׂ
ד-כלֹות ְק ִצ ַ
ּבֹ ַעז ,לְ לַ ֵּקט ַע ְּ

פרק ג
מֹות ּהִּ :ב ִּתיֲ ,הלֹא ֲא ַב ֶּקׁש-לָ ְך ָמנ ַֹוח ֲאׁ ֶשר יִ ַיטב-לָ ְך .ב וְ ַע ָּתה,
אמר לָ ּהֳ ,נָע ִמי ֲח ָ
א וַ ּתֹ ֶ
שעֹרִ ים -
ת-נַער ָֹותיו; ִה ֵּנה-הּוא ,זֹרֶ ה ֶאתֹּ -גרֶ ן ַה ְּ ׂ
ֲהלֹא ב ַֹעז מ ַֹד ְע ָּתנּוֲ ,אׁ ֶשר ָהיִ יתֶ ,א ֲ
ל-ת ָּו ְד ִעי לָ ִא ׁישַ ,עד
ַה ָּליְ לָ ה .ג וְ רָ ַח ְצ ְּת ַוָס ְכ ְּת ,וְ ַש ְׂמ ְּת ִש ְׂמל ַֹתיִ ְך ָעלַ יִ ְך וְ יָ רַ ְד ְּת ַה ֹּגרֶ ן; ַא ִּ
ב-שםָּ ,ובאת
ת-ה ָּמקֹום ֲאׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַּכ ׁ ָ
ַּכ ֹּלתֹו לֶ ֱאכֹל וְלִ ׁ ְש ּתֹות .ד וִ ִיהי ְבׁ ָש ְכבֹו ,וְ יָ ַד ַע ְּת ֶא ַ
אמרֵ ,אלֶ ָיהּ :כֹל
וְגִ ִּלית ַמרְ ְּגל ָֹתיו ,וְ ׁ ָש ָכ ְב ְּת; וְהּוא ִּיַגיד לָ ְךֵ ,את ֲאׁ ֶשר ַּת ֲע ִשׂין .ה וַ ּתֹ ֶ
ר-צ ַו ָּּתה ֲח ָ
אמרִ י ֵאלַ יֶ ,א ֱע ֶשׂה .ו ֵּוַתרֶ דַ ,ה ֹּגרֶ ן; ַּוַת ַעשְּׂ ,ככֹל ֲאׁ ֶש ִ
ֲאׁ ֶשרּ -תֹ ְ
אכל
מֹות ּה .ז וַ ֹּי ַ
ּבֹ ַעז וַ ֵּיׁ ְש ְּת ,וַ ִּי ַיטב לִ ּבֹו ,וַ ָּיבֹא ,לִ ׁ ְש ַּכב ִּב ְק ֵצה ָה ֲערֵ ָמה; ָּוַתבֹא ַב ָּלטְּ ,וַתגַ ל ַמרְ ְּגל ָֹתיו
וְה ֵּנה ִא ׁ ָּשהׁ ,שֹ ֶכ ֶבת ַמרְ ְּגל ָֹתיו .ט
וַת ְש ָּכב .ח וַ יְ ִהי ַּב ֲח ִצי ַה ַּליְ לָ ה ,וַ ֶּי ֱחרַ ד ָה ִא ׁיש וַ ִּי ָּל ֵפת; ִ
ִּ ׁ
ל-א ָמ ְת ָךִּ ,כי ג ֵֹאל ָא ָּתה.
אמרָ ,אנ ִֹכי רּות ֲא ָמ ֶת ָךָּ ,ופרַ ְש ָּׂת ְכנָ ֶפ ָך ַע ֲ
י-א ְּת; וַ ּתֹ ֶ
אמרִ ,מ ָ
וַ ֹּי ֶ
אשֹון :לְ ִבלְ ִּתי-לֶ ֶכת,
ן-הרִ ׁ
אמרְּ ,בר ָּוכה ַא ְּת לַ ה' ִּב ִּתי ֵה ַיט ְב ְּת ַח ְס ֵּד ְך ָה ַא ֲחרֹוןִ ,מ ָ
י וַ ֹּי ֶ
אמרִ י,
ל-תירְ ִאיּ ,כֹל ֲאׁ ֶשרּ -תֹ ְ
ם-ע ִשיר .יא וְ ַע ָּתהִּ ,ב ִּתי ַא ִּ
ם-דלִ ,וְא ָ ׁ
ַא ֲחרֵ י ַה ַּבחּורִ ים ִא ַּ
ל-ש ַער ַע ִּמיִּ ,כי ֵאׁ ֶשת ַחיִ ל ָא ְּת .יב וְ ַע ָּתה ִּכי ָא ְמנָ םִּ ,כי אם
יֹוד ַע ָּכ ׁ ַ
ׂה-ל ְךִּ :כי ֵ
ֶא ֱע ֶש ָּ
ג ֵֹאל ָאנ ִֹכי; וְגַ ם יֵ ׁש ֹּג ֵאלָ ,קרֹוב ִמ ֶּמ ִנּי .יג לִ ינִי ַה ַּליְ לָ הָ ,וְהיָ ה ַב ּבֹ ֶקר ִאם-יִגְ ָאלֵ ְך טֹוב יִגְ ָאל,
לֹותו,
וַת ְש ַּכב ַמרְ ְּג ָ
ד-ה ּבֹ ֶקר .יד ִּ ׁ
ִוְאם-לֹא יַ ְח ּפֹץ לְ גָ ֳאלֵ ְך ּוגְ ַאלְ ִּת ְיך ָאנ ִֹכיַ ,חי-ה'; ׁ ִש ְכ ִביַ ,ע ַ
י-ב ָאה ָה ִאׁ ָּשה,
אמרַ ,אל-יִ ָּו ַדעִּ ,כ ָ
ד-ה ּבֹ ֶקרָּ ,וַת ָקםְּ ,ב ֶטרֶ ם יַ ִּכיר ִא ׁיש ֶאת-רֵ ֵעהּו; וַ ֹּי ֶ
ַע ַ
שעֹרִ יםאחז ָּב ּה; וַ ָּי ָמד ׁ ֵשׁש ְ ׂ
ִי-ב ּה וַ ּתֹ ֶ
ר-עלַ יִ ְך ֶוְא ֳחז ָ
אמרָ ,ה ִבי ַה ִּמ ְט ַּפ ַחת ֲאׁ ֶש ָ
ַה ֹּגרֶ ן .טו וַ ֹּי ֶ
י-א ְּת ִּב ִּתי; ַּוַת ֶּגד-לָ ּה ֵאת
אמרִ ,מ ַ
מֹות ּה ,וַ ּתֹ ֶ
ל-ח ָ
וַ ָּיׁ ֶשת ָעלֶ ָיה ,וַ ָּיבֹא ָה ִעיר .טז ָּוַתבֹואֶ ,א ֲ
שעֹרִ ים ָה ֵא ֶּלה נָ ַתן לִ יִּ :כי ָא ַמר ֵאלַ י,
ה ְּ ׂאמרֵ ׁ ,שׁש ַ
ל-אׁ ֶשר ָע ָשׂה-לָ ּהָ ,ה ִא ׁיש .יז וַ ּתֹ ֶ
ָּכ ֲ
אמרְ ׁ ,ש ִבי ִב ִּתיַ ,עד ֲאׁ ֶשר ֵּת ְד ִעיןֵ ,א ְיך יִ ּפֹל ָּד ָבר:
מֹות ְך .יח וַ ּתֹ ֶ
ל-ח ֵ
בֹואי רֵ ָיקם ֶא ֲ
ל-ת ִ
ַא ָּ
ם-כ ָּלה ַה ָּד ָבר ַהּיֹום.
י-א ִּ
ִּכי לֹא יִ ׁ ְשקֹט ָה ִא ׁישִּ ,כ ִ

פרק ד
אמר סּורָ ה
א ּוב ַֹעז ָעלָ ה ַהׁ ַּש ַער ,וַ ֵּיׁ ֶשב ׁ ָשםִ ,וְה ֵּנה ַה ֹּג ֵאל ע ֵֹבר ֲאׁ ֶשר ִּד ֶּברּ -בֹ ַעז ,וַ ֹּי ֶ
אמר ׁ ְשבּו-
נָשיםִ ,מ ִז ְּקנֵי ָה ִעיר וַ ֹּי ֶ
ׁ ְש ָבהּ -פֹה ְּפלֹנִי ַאלְ מֹנִי; וַ ָּי ַסר ,וַ ֵּיׁ ֵשב .ב וַ ִּי ַּקח ֲע ָשׂרָ ה ֲא ׁ ִ
אמר ,לַ ֹּג ֵאלֶ ,חלְ ַקת ַה ָּש ֶׂדהֲ ,אׁ ֶשר לְ ָא ִחינּו לֶ ֱאלִ ֶימלֶ ְךָ :מ ְכרָ ה ֳנָע ִמי,
פֹה; וַ ֵּיׁ ֵשבּו .ג וַ ֹּי ֶ
מֹואב .ד ֲוַאנִי ָא ַמרְ ִּתי ֶאגְ לֶ ה ָאזְנְ ָך לֵ אמֹרְ ,קנֵ ה נֶ גֶ ד ַה ֹּיׁ ְש ִבים וְ נֶ גֶ ד ז ְִקנֵי
ַהׁ ָּש ָבה ִמ ְּש ֵׂדה ָ
ם-תגְ ַאל ְּג ָאלִ ,וְאם-לֹא יִגְ ַאל ַה ִּג ָידה ִּלי ֵוְא ְד ָעה ִּכי ֵאין זּולָ ְת ָך לִ גְ אֹול ָוְאנ ִֹכי
ַע ִּמי ִא ִּ
ַא ֲחרֶ ָיך; וַ ֹּי ֶ
יֹום-קנ ְֹות ָך ַה ָּש ֶׂדה ִמ ַּיד ֳנָע ִמי; ֵּומ ֵאת
אמר ּבֹ ַעזְּ ,ב ְ
אמרָ ,אנ ִֹכי ֶאגְ ָאל .ה וַ ֹּי ֶ
אמר ַה ֹּג ֵאל,
ם-ה ֵּמתַ ,על-נַ ֲחלָ תֹו .ו וַ ֹּי ֶ
נִית לְ ָה ִקים ׁ ֵש ַ
ת-ה ֵּמתָ ,ק ָ
רּות ַה ּמ ֲֹוא ִב ָּיה ֵאׁ ֶש ַ
ֹא-אּוכל
ַ
ת-ג ֻא ָּל ִתיִּ ,כי ל
ן-אׁ ְש ִחיתֶ ,את-נַ ֲחלָ ִתי; ְּג ַאל-לְ ָך ַא ָּתה ֶא ְּ
אּוכל לִ גְ ָאל לִ י ֶּפ ַ
לֹא ַ
ל-ד ָברָ ׁ ,שלַ ף ִא ׁיש
ל-ה ְּתמּורָ ה ,לְ ַק ֵּים ָּכ ָּ
ל-ה ְּג ֻא ָּלה וְ ַע ַ
לִ גְ אֹל .ז וְ זֹאת לְ ָפנִים ְּביִ ְשׂרָ ֵאל ַע ַ

אמר ַה ֹּג ֵאל לְ ב ַֹעזְ ,קנֵ ה-לָ ְך; וַ ִּיׁ ְשלֹף,
עּודהְּ ,ביִ ְשׂרָ ֵאל .ח וַ ֹּי ֶ
ֲנַעלֹו ,וְ נָ ַתן לְ רֵ ֵעהּו; וְ זֹאת ַה ְּת ָ
ל-אׁ ֶשר
ת-כ ֲ
נִיתי ֶא ָּ
ל-ה ָעםֵ ,ע ִדים ַא ֶּתם ַהּיֹוםִּ ,כי ָק ִ
אמר ּבֹ ַעז לַ ְז ֵּקנִים ָוְכ ָ
ֲנַעלֹו .ט וַ ֹּי ֶ
ל-אׁ ֶשר לְ ִכלְ יֹון ַּומ ְחלֹון ִמ ַּידֳ ,נָע ִמי .י וְגַ ם ֶאת-רּות ַה ּמֹ ֲא ִב ָּיה ֵאׁ ֶשת
לֶ ֱאלִ ֶימלֶ ְךֵ ,וְאת ָּכ ֲ
ם-ה ֵּמת ֵמ ִעם
ם-ה ֵּמת ַעל-נַ ֲחלָ תֹו ,וְ לֹא-יִ ָּכרֵ ת ׁ ֵש ַ
נִיתי לִ י לְ ִאׁ ָּשה ,לְ ָה ִקים ׁ ֵש ַ
ַמ ְחלֹון ָק ִ
ר-בׁ ַּש ַערַ ,וְה ְז ֵּקנִים
ל-ה ָעם ֲאׁ ֶש ַּ
אמרּו ָּכ ָ
ֶא ָחיוִּ ,ומׁ ַּש ַער ְמקֹומֹוֵ :ע ִדים ַא ֶּתםַ ,הּיֹום .יא וַ ֹּי ְ
ל-ב ֶית ָךְּ ,כרָ ֵחל ְּוכלֵ ָאה ֲאׁ ֶשר ָּבנּו ׁ ְש ֵּת ֶיהם ֶאת-
ת-ה ִאׁ ָּשה ַה ָּב ָאה ֶא ֵּ
ֵע ִדים; יִ ֵּתן ה' ֶא ָ
א-שם ְּב ֵבית לָ ֶחם .יב וִ ִיהי ֵב ְית ָך ְּכ ֵבית
ׂה-חיִ ל ְּב ֶא ְפרָ ָתהְּ ,וקרָ ׁ ֵ
ֵּבית יִ ְשׂרָ ֵאל ,וַ ֲע ֵש ַ
ן-ה ַנ ֲּערָ הַ ,הזֹּאת .יג
ן-ה ֶזּרַ עֲ ,אׁ ֶשר יִ ֵּתן ה' לְ ָךִ ,מ ַ
יהּודה ִמ ַ
ֶּפרֶ ץֲ ,אׁ ֶשר-יָ לְ ָדה ָת ָמר לִ ָ
וַתלֶ ד ֵּבן .יד
וַ ִּי ַּקח ּבֹ ַעז ֶאת-רּות ְּוַת ִהי-לֹו לְ ִאׁ ָּשה ,וַ ָּיבֹא ֵאלֶ ָיה; וַ ִּי ֵּתן ה' לָ ּה ֵהרָ יֹוןֵּ ,
ל-נָע ִמיָּ ,בר ְּוך ה'ֲ ,אׁ ֶשר לֹא ִהׁ ְש ִּבית לָ ְך ֹּג ֵאל ַהּיֹום; וְ יִ ָּקרֵ א ׁ ְשמֹו,
אמרְ נָ ה ַה ָ ׁנ ִּשיםֶ ,א ֳ
וַ ּתֹ ַ
ר-א ֵה ַב ֶת ְך,
ת-ש ָׂיב ֵת ְךִּ :כי ַכ ָּל ֵת ְך ֲאׁ ֶש ֲ
ְּביִ ְשׂרָ ֵאל .טו ָוְהיָ ה לָ ְך לְ ֵמׁ ִשיב נֶ ֶ ׁפשּ ,ולְ ַכלְ ֵּכל ֶא ֵ
ר-היא ָ
יְ לָ ַד ּתּוֲ ,אׁ ֶש ִ
וַת ִש ֵתהּו
ת-ה ֶּילֶ ד ְּ ׁ
טֹובה לָ ְךִ ,מׁ ִּש ְב ָעה ָּבנִים .טז ִּוַת ַּקח ֳנָע ִמי ֶא ַ
ד-בן לְ ֳנָע ִמי;
ְב ֵח ָיק ּהְּ ,וַת ִהי-לֹו לְ א ֶֹמנֶ ת .יז ִּוַת ְקרֶ אנָ ה לֹו ַהׁ ְּש ֵכנֹות ׁ ֵשם לֵ אמֹר ,י ַֻּל ֵּ
עֹובד ,הּוא ֲא ִבי-יִ ׁ ַשי ֲא ִבי ָדוִ ד .יח ֵוְא ֶּלה ּתֹולְ דֹות ָּפרֶ ץֶּ ,פרֶ ץ הֹולִ יד
ִּוַת ְקרֶ אנָ ה ׁ ְשמֹו ֵ
ת-ח ְצרֹון .יט ֶוְח ְצרֹון הֹולִ יד ֶאת-רָ ם ,וְ רָ ם הֹולִ יד ֶא ַ
ֶא ֶ
ת-ע ִּמינָ ָדב .כ וְ ַע ִּמינָ ָדב הֹולִ יד
ת-שׂלְ ָמה .כא וְ ַשׂלְ מֹון הֹולִ יד ֶאתּ -בֹ ַעזּ ,וב ַֹעז הֹולִ יד
ֶאת-נַ ְחׁשֹון ,וְ נַ ְחׁשֹון הֹולִ יד ֶא ַ
ת-דוִ ד.
ת-עֹובד .כב וְ ע ֵֹבד הֹולִ יד ֶאת-יִ ׁ ָשי ,וְ יִ ׁ ַשי הֹולִ יד ֶא ָּ
ֵ
ֶא
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