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פרק ג
מֹותּה
אמר לָּ֖ה נ ֳע ִ֣מי ֲח ָ֑
וַ ֹּ֥ת ֶ
ב־לְך׃
ִֽיט ִֽ
ב ִּ֞תי ֲה ֹ֧לא ֲא ַב ֶקׁש־לְָ֛ך מנָ֖ ַֹוח ֲא ֶ ֹּׁ֥שר י ַ
רֹותיו
וְ ַע ָּ֗תה ֲה ֹּ֥לא ֹ֙ב ַע ֹ֙ז ִֽמ ַד ְע ָּ֔תנּו ֲא ֶ ֹּׁ֥שר היָ֖ית ֶאת־נַ ֲע ָ֑
ת־ג ֶרן ַה ְשע ָ֖רים ַה ִֽליְ לה׃
ה־הּוא ז ֶ ָ֛רה ֶא ֹּ֥
הנֵּ ָּ֗
וְ ר ַ ִ֣ח ְצ ְת ׀
ו ַָּ֗ס ְכ ְת
ֹלתיְך ע ַלָ֖יְך
וְ ַ ֹ֧ש ְמ ְת ש ְמ ַ ָ֛
וְ י ַ ִ֣ר ְד ְת ַה ָ֑ג ֶרן
ֹּלתֹו ֶל ֱא ֹּ֥כל וְ ל ְׁש ִֽתֹות׃
ַאל־תּו ְד ִ֣עי ל ָּ֔איׁש ַ ֹּ֥עד ַכ ָ֖

Ruth 3

Page 2

יהי ְבׁש ְכ ָּ֗בֹו
ו ִ֣
ב־ׁשם
ׁשר י ְׁש ַכ ָּ֔
קֹום ֲא ֶ ִ֣
ת־המ ֹ֙
וְ י ַ ֹ֙ד ַע ְֹ֙ת ֶא ַ
ּובאת
ָ֛
ֹלתיו
וְ ג ֹּ֥לית ַמ ְרגְ ָ֖
וְ ׁש ָ֑כ ְב ְת
הּוא יַ גִ֣יד ָּ֔לְך ֵּ ָ֖את ֲא ֶ ֹּׁ֥שר ַת ַע ִֽשין׃
וְ ֹ֙
אמר ֵּא ֶלָ֑יה
וַ ָ֖ת ֶ
אמ ֹּ֥רי ֵּא ַלָ֖י ֶ ִֽא ֱע ֶ ִֽשה׃
ָ֛כל ֲא ֶׁשר־ת ְ
וַ ֵּ ָ֖ת ֶרד ַה ָ֑ג ֶרן
מֹותּה׃
וַ ַַּ֕ת ַעש ְכ ֹּ֥כל ֲא ֶׁשר־צַּוָ֖תה ֲח ִֽ
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אכל ֹּ֤ב ַעז וַ יֵּ ְׁש ְֹ֙ת
וַ ֹּ֨י ַ
יטב ל ָּ֔בֹו
וַ י ַ ִ֣
וַ י ַּ֕בא ל ְׁש ַ ָ֖כב ב ְק ֵּצִ֣ה ה ֲע ֵּר ָ֑מה
וַ ת ִ֣בא ַב ָּ֔לט
ֹלתיו
וַ ְת ַגֹּ֥ל ַמ ְרגְ ָ֖
וַ ת ְׁש ִֽכב׃
הי ַב ֲח ִ֣צי ַה ָּ֔ ַליְ לה
וַ יְ ֹ֙
וַ יֶ ֱח ַ ֹּ֥רד ה ָ֖איׁש
וַ יל ֵּפָ֑ת
ֹלתיו׃
וְ ה ֵּנִ֣ה א ָּ֔שה ׁש ֶכ ֶָ֖בת ַמ ְרגְ ִֽ
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אמר
וַ ָ֖י ֶ
י־את
מ ָ֑
אמר
וַ ָּ֗ת ֶ
אנ ֹ֙כי ִ֣רּות ֲאמ ֶָּ֔תָך
ל־א ִ֣מ ְת ָָּ֔ך
ּופ ַר ְש ֹּ֤ת ְכנ ֹ֙ ֶפ ָֹ֙ך ַע ֲ
ֹּ֥כי ג ֵּ ָ֖אל ִֽאתה׃
אמר
וַ ָּ֗י ֶ
רּוכה ַ ֹּ֤א ְת ַ ִֽליהו ֹ֙ה ב ָּ֔תי
ְב ֹּ֨
אׁשֹון
יט ְב ְת ַח ְס ֵּ ֹּ֥דְך ה ַא ֲח ָ֖רֹון מן־הר ָ֑
ֵּה ַ ָ֛
ִ֣חּורים
י־ל ֶכת ַא ֲח ֵּ ֹ֙רי ַה ַב ָּ֔
ְלב ְלת ָּ֗ ֶ
ם־דל וְ אם־ע ִֽׁשיר׃
א ַ ָ֖
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ל־ת ְיר ָּ֔אי
תי ַא ִ֣
וְ ַע ָּ֗תה ב ֹ֙
אמ ָ֖רי ֶ ִֽא ֱע ֶשה־לְָ֑ך
ֹּ֥כל ֲא ֶׁשר־ת ְ
ל־ׁש ַער ַע ָּ֔מי
יֹוד ַ ֹ֙ע כ ַ ִ֣
ֹּ֤כי ֵּ ֹ֙
ָ֛כי ֵּ ֹּ֥א ֶׁשת ַ ָ֖חיל ִֽא ְת׃
וְ ַעת ֹ֙ה ִ֣כי א ְמ ָּ֔נם ֹּ֥כי ג ֵּ ָ֖אל א ָ֑נכי
וְ ַגָ֛ם ֵּיֹּׁ֥ש ג ֵּ ָ֖אל ק ֹּ֥רֹוב מ ֶ ִֽמני׃
ִ֣ליני ׀ ַה ָּ֗ ַליְ לה
וְ היֹּ֤ה ַב ֹ֙ב ֶק ֹ֙ר
אם־יגְ א ֵּ ֹּ֥לְך
ם־לא יַ ְח ֹ֧פץ ְלג ֳִֽא ֵּלְָ֛ך
וְ א ֹּ֨
ד־ה ִֽב ֶקר׃
ׁש ְכ ָ֖בי ַע ַ

טֹוב יגְ ָּ֔אל
ֹ֙
ּוגְ ַא ְל ֹּ֥תיְך א ָ֖נכי ַחי־יְ הוָ֑ה
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ד־ה ָּ֔ב ֶקר
וַ ת ְׁש ַכֹּ֤ב ַמ ְרגְ לֹות ֹ֙יֹו ַע ַ
ת־ר ֵּעָ֑הּו
יַכיר ָ֖איׁש ֶא ֵּ
וַ ַּ֕תקם ְב ֶ ָ֛ט ֶרם ֹּ֥
אמ ֹ֙ר
וַ ֹ֙י ֶ
י־באה הא ָ֖שה ַה ִֽג ֶרן׃
ַאל־יּו ַ ָּ֔דע כ ֹּ֥
אמר
וַ ָּ֗י ֶ
י־בּה
ָ֠הבי ַהמ ְט ַ ֹ֧פ ַחת ֲא ֶׁשר־ע ַלָ֛יְך וְ ֶ ִֽא ֳחז ָ֖
אחז ָ֑בּה
וַ ִ֣ת ֶ
ׁש־שער ֹ֙ים
וַ יֹּ֤מד ֵּׁש ְ
וַ י ִֶׁ֣שת ע ָּ֔ ֶליה
וַ י ָ֖בא ה ִֽעיר׃
מֹותּה
ל־ח ָּ֔
בֹוא ֶא ֲ
וַ ת ֹ֙
אמר
וַ ָ֖ת ֶ
י־א ְת ב ָ֑תי
מ ַ ִ֣
ל־א ֶ ֹּׁ֥שר ִֽעשה־לָּ֖ה ה ִֽאיׁש׃
ד־לּה ֵּ ָ֛את כ ֲ
וַ ַֹּ֨תגֶ ָּ֔

Ruth 3

Page 7

אמר
וַ ַּ֕ת ֶ
ׁש־ה ְשע ֹּ֥רים ה ֵּ ָ֖א ֶלה נ ִַ֣תן ָ֑לי
ֵּׁש ַ
ִּ֚כי א ַ ִ֣מר ֵּא ָּ֔ ַלי
מֹותְך׃
ל־ח ֵּ ִֽ
ַאל־ת ֹּ֥בֹואי ֵּרי ָ֖קם ֶא ֲ
אמ ֹ֙ר
וַ ֹ֙ת ֶ
ׁשר ֵּ ִֽת ְד ָּ֔עין ֵּ ָ֖איְך י ִ֣פל ד ָ֑בר
ְׁש ִ֣בי ב ָּ֔תי ַ ִּ֚עד ֲא ֶ ִ֣
ִ֣כי ֹּ֤לא י ְׁשק ֹ֙ט ה ָּ֔איׁש
ִֽכי־אם־כ ֹּ֥לה ַהד ָ֖בר ַהיִֽ ֹום׃

