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 ליופי מכון
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 ותאמר לאשה: רות את לי נתן
 אם הנערה פי את נשאל נעמי

טוב ויאמר לא: ואם תאות
 מה איכפת לא לי נעמי תשמעי
 והיא יבמה אני חושבת שרות

 לי: להינשא מוכרחה
 אשר את לרות נעמי ותספר

 לדי ותאמר לעשות: טוב אמר
 אבקש הלא בתי חמותה נעמי

 ועתה לך: ייטב אשר מנוח לך
 היית אשר אהובך בועז הלוא

 הקציר בחג יהיה נערותיו את
 את טוב יבשר בו אשר הלילה

 וסכת ורחצת לו: נשואיך דבר
 אל וירדת עליך שמלותיך ושמת

 את וידעת בשכבו ויהי הגורן:
 ובאת שם ישכב אשר המקום

 רות לה ותאמר וידעך: אליו
 ואני הזד, כדבר אעשה איכה
 נעמי: ותשכנעה בתולה נערה

 הקציר חג ההוא בלילה ויהי
 החמודות בגדי את נעמי ותלבש

 הגורנה: ותבא טוב שלח אשר
 ויצו ביין לבו ויטב טוב ויראנה

 משהו נגנו לאמור המנגנים את
רות את טוב ויקה יותר: סוער
ולא ההורה במחול עמה ויצא

 אשר עד מרות טוב הירפה
 וישן: הארץ על ויפול צנח

ל הנשים הלכו כאשר ויהי
 סביב יהודה בני וישכבו ביתן

 ויטב וישת בועז ויאכל הגורן:
הערי בקצה וישכב ויבא ליבו
ותגל בלאט רות ותבא מה:

בחצי ויהי ותשכב: מרגלותיו
 והנה וילפת האיש ויחרד הלילה

 ויאמר מרגלותיו: שוכבת אשד,
 אמתך רות אנכי ותאמר את מי

 גואל כי אמתך על כנפך ופרשת
 גואל אמנם לה ויאמר אתה:
 ממני קרוב גואל יש וגם אנכי
 יגאלך לא אם והיה טוב: הוא
 האם הגואל אנוכי אהיה טוב

 ותשכב ידך: את לי לתת תסכימי
ב ותקם הבוקר עד מרגלותיו

 ויאמר רעהו את איש יכיר טרם
 הגורן: האשד, באה כי יודע אל

 בית בועז ויבוא למחרת ויהי
 והיא אהבתיה אני ויאמר טוב

 לאשה: אקחנה אנכי אהבתני
 עם באה האהבה טוב ויאמר
 תאהביני לא אם והיה הזמן
 אבה ולא מחר: תאהביני כיום
 מעמו: רות את לשלח טוב
 אנשי כל ויתקבצו היום ויהי
 ובועז טוב: נחלת אל לחם בית
 וזעף סר וילך טוב בית בא לא

 שם במקום וישכב הגומה
 למרגלותיו: רות שכבה

 ויקום טוב: בית בועז ויבוא
 יהודה הבת לרות ויאמר טוב

 ומצ־ תעבדי אלוהים ואת תהיי
 לאשה: תהיי ולי תשמרי וזתיו

יהו בת ותען קולה רות ותישא
 אעבוד אלוהים ואת אהיה דה

 לא לבי אבל אשמור ומצוותיו
 רות ותאמר לאהבך: עמך יהיה
 בחג ירד הלילה הנה לטוב

 הגורן אצל שוכב ובועז הקציר
ב ושכבתי אצלו באתי ואנכי
 ההוא: בלילה בועז וידעני חיקו
 הכזונה ויאמר טוב של אפו ויחר

 לא כי לכי אחותנו את נעשה
 בועז לו ויאמר בך: חפצתי

 תגאלנה: לא כי תוכיח הכה
ה על בישראל לפנים וזאת

 כל לקיים התמורה ועל גאולה
 לרעהו ונתן איש שלף דבר

 ויאמר בישראל: התעודד, וזאת
ויש אותה לך קנה לבעוז טוב
 בועז: בפני וישלחנה נעלו לוף

 עתה השבעי לרות בועז ויאמר
ב בשכבך כי ועדה עם בפני
 בינינו אירע לא למרגלותי לילה
ויא באלוהים רות ותשבע דבר:

 עדים העם וכל לזקנים בועז מר
 רות את קניתי היום כי אתם

 אשר העם כל ויאמרו לאשה:
 אדוני יתן עדים והזקנים בשער

 ביתך אל הבאה האשד. את
וכלאה: כרחל

 יהועם וירם ההוא ביום ויהי
 ויקה ויאמר: קולו את הנביא
 אליה ויבא לאשר, רות את בועז
 ותקרא בן ותלד הריון לד, ויתן
 המלך: דויד אבי הוא עובד שמו
 המלך, דויד את הקורות וכל

 מסופרים המה הלא עשה ואשר
ובת־שבע: דויד בסרט
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