
:״רוחו ותשכח רות את וירא נעמי

 טבח את רות ותלבש :מואב אלוהי לבמוש העולה תועלה שם אשד החומה אל מואב עם בל ״ויאמן?
מואב:״ אלוהי לכמוש לעולה להיות המזבח אל ותוליכנה כראשה זהב בתר ותתן מלבות בכדי
 שם יהי לקח ואדוני נתן אדוני רות ותאמר
מבורך: אדוני

ק ר ב׳ ס
 שובנה לכנה כלותיה לשתי נעמי ותאמר

 ומצאתם לכם אדוני יתן אמה לבית אשה
ות להן ותישק אישה בית אשד, מנוחר,
 לר, ותאמרנה ותבכנה: קולן את שאנה

 שובנה נעמי ותאמר לעמך: נשוב איתך כי
 בנים לי העוד עמדי תלכנה למה בנותי
 את ותשאנה לאנשים: לכם ויהיו במעי
 היא שפיר זיוה ותישק מאוד ותבכנה קולן

 דבקה רות היא עדן ואילנה לחמותה ערפה
 אקבר ושם אמות תמותי באשר ותאמר בה:
יפ המות כי יוסיף וכי אדוני לי יעשה כה
 בואכה שתיהן ותלכנה ובינך: ביני ריד

לתפשן: אחריהן מואב פרשי וירדפו יהודה:
 אבק ותראנה חמוריהן על רוכבות הן

 אשר המערה אל ותחבאנה סוסים שעטות
 מואב צבא שר סוכין ויבוא הבאר: פי על

 בגבול אשר הבאר פי אל עמו נעריו ושני
 וירעל הגבול: את לעבור יכלו ולא יהודה
 ויהי למואב: וישוב הבאר מי את סוכין

ו הבאר אל ונעמי רות ותקרבנה בבוקר
 מונחים וחמורו איש נבלות והנה תראני,

 אל ותראנה שתו: מימיה אשר הבאר ליד
ויס סטיוארט ויבוא ותסתרנה: מאוד ליבן

 פרשים: רכב עמו ואנשיו הוא בועז הוא מן
 והחמור האיש נבלת את בראותם ויהי

ה אחד את ויתפשו המואבים את וירדפו
 וישימוהו סוכין עם היה אשר אנשים

 כאשר המים את האיש וילוק הבאר פי אל
 הבאר ממי בשתותו ויהי הכלבים: ילוקו
 אדוני נקמות אל בועז ויאמר האיש וימות

המואבים: לכל יעשה כה
 אשר אישה אלימלך נחלת אל נעמי ותשוב

 המואביה רות ותאמר יהודה: לחם בבית
 שיבליט ואלקטה השדה נא אלכה נעמי אל

לד, ותאמר בעיניו חן אמצא אשר אחר

 אחרי בשדה ותלקט ותבוא ותלך בתי: לכי
 וידעו לבועז: אשר השדה .בחלקת הקוצים
 והנה לה: וילעגו היא מואביה כי הקוצרים

 לה יעשו אשר את וירא מבית־לחם בא בועז
 הלא רות אל בועז ויאמר ויגרשם הנערים
אחר בשדה ללקוט תלכי אל בתי שמעת
ו נגעך: לבלתי הנערים את ציויתי הלוא
הקוצרים על לניצב נערו את בועז ישאל

נערה ויאמר הנער ויען הזו: הנערה למי
 מואב: משדה נעמי עם השבה היא מואביה

 תלקטי שבלים לרות ויאמר בועז ויזעף
בועז וירא כאן: אלוהיך את תעבדי ואל
 בה: ויחשוק גו בחמודות אלוהים ברכה כי

 ותבוא ותישא הערב עד בשדה רות ותלקט
 הוא סילו ג׳ון ויבוא חמותה: אל העיר

 ותאנים וזיתים שמן ויבא בועז עבד טאשר
 את ותתנה בועז: אדוני מנחת זו ויאמר
 כי לאדונך קחהו ותאמרנה חיקו אל המזון

בו: נחפוץ לא
 אפו ויחר הזה הדבר את בועז וישמע

 רות את וירא וזעף סר נעמי בית ויבוא
 מחכה ובועז למחרת ויהי רוחו: ותשכח
הקוצ אחרי ללקוט רות תבוא כי בשדהו

 טוב בשדה ההוא ביום רות ותלקט רים
 בית בועז ויבוא אלימלך: ממשפחת אשר
 נעמי הנה עסק: נעשה בא לו ויאמר טוב

המו רות כלתה ועמה מואב משדה השבה
 ואשלח שדה: את ברך לא ואלוהים אביה

 ליבן: מר כי לקבלן אבו ולא מתנות אליהן
 את ישלח טוב אדוני לב טוב אם ועתה
 ולא מנוחתי: את בידן ויתן אליהן נערו
 את וישב רע ועד מטוב לשמוע טוב אבה
 את וירא השדה טוב ויצא ריקם: פניו
 הנערה ותישא הקוצרים אחרי מלקטת רות

 טוב ויבוא הוא: גם בה ו־חשוק מלפניו חן
 ותאמר הזו הנערה מי ■ישאל נעמי בית

 בני אשת היא המואביה רות הלוא נעמי
 אתן מעצמי עצם הן טוב ויאמר מחלון:

לאלימלך אני בשר שאר כי מבשרי בשר

מל תהיו כי הדבר טוב לא ועתה אישך:
 נעריו את טוב וישלח זרים: בשדות קטות
 ויתקנו בידם בועז נתן אשר מזון ויביא

ותרא נחלתה: את ויעבדו נעמי בית
 אל ותאמר טוב הוא מורו ג׳ף את רות

 כי ידעה ולא האיש הוא טוב־לב ליבה
להן: עשה אשר את בידו בועז נתן

ק ר ג׳ פ
 ויאמר מואב: מלך חמת בערה ההיא בעת

 אלה יהודה בני ישמונו הלשחוק צבאו לשר
 לקחו פילגשי את וגם נפשם את מילטו כי

 שרי עומר ואת סוכין את וישלח איתם:
 כאחד ויהיו ויתחפשו יהודה לארץ צבאו
בחל ונעמי רות ותעבורנה היום ויהי העם:

 אנשים שניים ותראנה להן אשר השדה קת
 ועומר סוכין כי ידעו ולא בגבולן: רוכבים

אחריהן: לרגל הבאים המה
 אל העם ויאספו יהודה בארץ רעב ויהי

 סוכין ויבוא אדוני: אל ויצעקו השוק כיכר
 ויאמר יהודה לחם בבית אשר השוק כיכר

 כאן ועמנו לאדוני קוראים אתם לכם מה
 אדוני: בעיני הרע העושה מואביה כוהנת
 כל ותחת גבעה כל על פסלים לו ותקים

 אמת ויאמר בכם: אדוני אף ויחר רענן עץ
 מים לשאוב הבאר אל רות ותבוא הדבר:

 באבנים ויסקלוה וירדפוה הנערות ויגרשוה
 תעבדי ושם לארצך שובי לכי ותאמרנה

 בועז והנד, עלינו: צרה הבאת כי לכמוש
 ויקי־ לרות הנערות עשו אשר את וירא בא

 אהה ותאמר ביתה אל ויביאנה ויחבקה מנה
 בעיניה חן בועז וישא הצלת: נפשי את

בלבבה: זאת ותשמור ותאהבהו
 העיר אנשי והנה הבית את בועז ויצא

 על מתדפקים הבית את נסבו בליעל בני
 אלינו הוציאי לאמר נעמי אל ויאמר הדלת

 ונדענה: בביתך אשר המואביה האשד, את
 אל אחי נא אל ותאמר נעמי אליהם ותצא
כי לא לה ויאמרו הזאת: הנבלה את תעשו

העשרים אה

 פתח את וישאוהו ׳ערפה
 את מחלון ויקח שם: *רר
 בה אלימלך קידשה שר
 , מקודשת את הרי ויאמר ית

 ותגחן רות ותחבקהו !זראל:
בו: חיים רוח אין והנה

 השבוע רות. מגילת
 כהשתתפות מואביה,

ולמש התנ״ך 'חוקרי
 החדשה, התנ״כית ה

.20ה־ המאה פוקס ,פני

 יהודה ם
״יאשה :

 לאשה לו מואביה אשה בליון ״ויקה
״ערפה היא רודן שפיר זיוה את :

 צבאו לשרי ויאמר מ*אב מלך־ חמת בערה ההיא ״בעת
״רות את לתפוש וישלח יהודה בני ישימונו הלשחוק :

 היא כמוש כוהנת כי אותה תוציאי הוצא
 ותאמר הצמא: את בנו אדוני שילח ובעבורה

 אל הביאוהו עליה בלבכם יש אם נעמי להם
העיר: זקני

ות למשפט העיר בשער הזקנים וישבו
 עם בשער יושב ובועז אליהם רות בוא

 ואל תיחתי אל בועז לה ויאמר הזקנים:
 אזנו את רות ותגל אני: עמך כי תיראי

 הייתי: מואביה כוהנת כן אמנם ותאמר
 ותיפול רות אל הרעה נגעה כי נעמי ותשמע

 היא עוד לאדוני: ותקרא ותבך ברכיה על
 אל קומי ויאמר יהועם הנביא ויבוא בוכה

 יקום ומזעדך מלך יצא מחלציך כי תכרעי
הנביא: נעלם והנה נעמי ותבט משיח:

 ויקום רות את לשפוט העיר זקני וישבו
 הכירו ולא בה: להעיד ראובן משבט איש

 ותוכח מואב. צבא שר סוכין זה היה כי בו
 חוקי את יודע אינו כי ועדה, עם קבל רות

 למשה: נתן אשר הדברות עשרת הם אלהים
במשפט; זכתה ורות פוכין ויברח

ק ר ד פ
 בית טוב ויבוא האלה הדברים אחרי ויד,י

ואדוני לאלימלך אשר הגואל אני ויאמר נעמי
)20 בעמוד (המשך
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