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פרק ד
ֹּ֨וב ַעז ָע ָלָ֣ה ַה ַש ַער
וַ י ֶָׁ֣שב ָשם
ר־ב ַעז
שר ִד ֶׁב ֹּ֔
וְ ִה ֹ֨נה ַהג ֵ֤אל עבר ֲא ֶׁ ָ֣
֥ס ָּורה

אמר
וַ ֹּ֛י ֶׁ

ֹלנָ֣י ַא ְלמ ִנִ֑י
ה־פה ְפ ִ
ְש ָב ֹּ֖

וַ ָי ַֹּ֖סר וַ י ֵֽׁשב׃
וַ יִ ַ ַּ֞קח ֲע ָש ָ ָ֧רה ֲאנָ ִ ֹּ֛שים ִמזִ ְקנ֥י ָה ִ ֹּ֖עיר
אמר
וַ ָ֣י ֶׁ
בּו־פה
ְש ִ֑
וַ י ֵֽׁשבּו׃
אמר ַלג ֹּ֔אל
וַ י ֶׁ
ימ ֶׁלְך ָמ ְכ ָ ָ֣רה נָ ֳע ִֹּ֔מי
ֶׁח ְל ַקת ַה ָש ֶׁ ֹּ֔דה ֲא ֶׁ ֥שר ְל ָא ִ ֹּ֖חינּו ֶׁל ֱא ִל ֶׁ ִ֑
מֹואב׃
ַה ָ ֹּ֖ש ָבה ִמ ְש ֥דה ָ ֵֽׁ
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וַ ֲא ִֹ֨ני ָא ַַ֜מ ְר ִתי

אמר
ֶׁאגְ ֶׁלָ֧ה ָאזְ נְ ךָ֣ ל ֹ֗

ְ֠ ְקנה ֶׁ ֥נֶ֥גֶׁ ד ַ ֵֽׁהי ְש ִבים וְ ֶׁ ָ֣נֶ֥גֶׁ ד זִ ְקנָ֣י ַע ִמי
ם־תגְ ַאל גְ ָֹּ֔אל
ִא ִ
ם־לא יִ גְ ַַ֜אל ַה ִג ָָ֣ידה ֹ֗ ִלי וְ ֵֽׁא ְד ָעה
וְ ִא ֹ֨
זּול ְתך ִלגְ ֹּ֔אֹול וְ ָאנ ִ ֹּ֖כי ַא ֲח ֶׁ ִ֑ריך
ִ ָ֣כי ֵ֤אין ָ ֵֽׁ
אמר
וַ ֹּ֖י ֶׁ

ָאנ ִ ֥כי ֶׁאגְ ָ ֵֽׁאל׃

אמר ֹּ֔ב ַעז
וַ ָ֣י ֶׁ
נֹותך֥ ַה ָש ֶׁ ֹּ֖דה ִמ ַיָ֣ד נָ ֳע ִ ִ֑מי
יֹום־ק ְ
ְ
ְב
ת־המת
מֹוא ִב ָיֵ֤ה ֵֽׁא ֶׁש ַ
ּוְ֠מאת ָ֣רּות ַה ֲ
ם־ה ֹּ֖מת ַעל־נַ ֲח ָל ֵֽׁתֹו׃
יתה ְל ָה ִ ָ֥קים ש ַ
ָק ִֹּ֔נ ָ
אמר ַהג ֹ֗אל
וַ ָ֣י ֶׁ
ן־א ְש ִ ֹּ֖חית ֶׁאת־נַ ֲח ָל ִ ִ֑תי
ל־לי ֶׁפ ַ
אּוכל ִלגְ ָא ֹּ֔ ִ
ֵ֤לא ַ
ל־לךֵ֤ ַא ָתה ֶׁאת־גְ ֻא ָל ִֹּ֔תי
גְ ַא ְ
א־אּוכֹּ֖ל ִלגְ ֵֽׁאל׃
ַ
ִ ֥כי ל
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וְ זאת ְל ָפ ִֹ֨נים ְביִ ְש ָר ַ֜אל
מּורה
ל־ה ְת ָ
אּולֵ֤ה וְ ַע ַ
ל־הגְ ָ
ַע ַ
ל־ד ָֹּ֔בר
ְל ַקי ָ֣ם ָכ ָ
ָש ַ ֥לף ִ ֹּ֛איש נַ ֲעלֹּ֖ ֹו וְ נָ ַ ָ֣תן ְלרעִ֑הּו
עּודה ְביִ ְש ָר ֵֽׁאל׃
וְ ֥זאת ַה ְת ָ ֹּ֖
אמר ַהג ֹּ֛אל ְל ֹּ֖ב ַעז
וַ ָ֧י ֶׁ
ה־לְִ֑ך
ְקנ ָ
וַ יִ ְשֹלֹּ֖ ף נַ ֲע ֵֽׁלֹו׃
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ל־ה ֹ֗ ָעם
אמר ֹ֨ב ַעז ַלזְ ק ִַ֜נים וְ ָכ ָ
וַ י ֶׁ
ע ִ ֵ֤דים ַא ֶׁתם ַהיֹּ֔ ֹום
יתי
ִ ֵ֤כי ָקנִ ִ
ימ ֶׁלְך
שר ֶׁ ֵֽׁל ֱא ִל ֶֹּׁ֔
ל־א ֶׁ ָ֣
ת־כ ֲ
ֶׁא ָ
ּומ ְחלִ֑ ֹון
ל־א ֶׁ ֥שר ְל ִכ ְליֹּ֖ ֹון ַ
וְ ֹּ֛את ָכ ֲ
ִמ ַיֹּ֖ד נָ ֳע ִ ֵֽׁמי׃
ָ֧יתי ִ ָ֣לי ְל ִא ָֹ֗שה
ת־רּות ַהמ ֲא ִביָ ה ֹ֨א ֶׁשת ַמ ְח ַ֜לֹון ָק ִנ ִ
וְ ַגָ֣ם ֶׁא ָ֣
ל־נ ֲָ֣ח ָל ֹּ֔תֹו
ם־המת ַע ַ
ְל ָה ִ ֵָ֤קים ש ַ
קֹומֹו
ּומ ַ ָ֣ש ַער ְמ ִ֑
ם־ה ֹּ֛מת מ ִ ֥עם ֶׁא ָ ֹּ֖חיו ִ
וְ לא־יִ ָכ ָ֧רת ש ַ
ע ִ ֥דים ַא ֶׁ ֹּ֖תם ַהיֵֽׁ ֹום׃
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ר־ב ַ ֹּ֛ש ַער וְ ַהזְ ק ִנֹּ֖ים
ל־ה ָ ָ֧עם ֲא ֶׁש ַ
אמ ַ֜רּו ָכ ָ
וַ ֹ֨י ְ
ע ִ ִ֑דים
יתך
ת־ה ִא ַָ֜שה ַה ָב ָ ָ֣אה ֶׁאל־ב ֶֹׁ֗
הוה ֶׁ ֵֽׁא ָ
יִ תן יְ ָֹ֨
יהם ֶׁאת־בָ֣ית יִ ְש ָר ֹּ֔אל
ּוכל ָאה ֲא ֶֹׁ֨שר ָבנֵ֤ ּו ְשת ֶׁ
ְכ ָר ֵ֤חל ׀ ְ
ה־חיִ ל ְב ֶׁא ְפ ָ ֹּ֔ר ָתה
וַ ֲעש ַ ָ֣
א־שם ְב ֥בית ָ ֵֽׁל ֶׁחם׃
ּוק ָר ֹּ֖
ְ
יהּודה
יתך ְכבָ֣ית ֶֹּׁ֔פ ֶׁרץ ֲא ֶׁשר־יָ ְל ָ ֥דה ָת ָ ֹּ֖מר ִ ֵֽׁל ָ ִ֑
יהי ֵֽׁב ְ
וִ ִ ֵ֤
יִתן יְ הוָ ה ְל ֹּ֔ך
ן־ה ֶֹׁ֗ז ַרע ֲא ֶֹׁ֨שר ֵ֤
ִמ ַ
ן־הנַ ֲע ָ ֹּ֖רה ַה ֵֽׁזאת׃
ִמ ַ ֵֽׁ
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וַ יִ ַ ֹ֨קח ֵ֤ב ַעז ֶׁאת־רּות
וַ ְת ִהי־לָ֣ ֹו ְל ִא ָֹּ֔שה
ִ֑יה
וַ ֹּ֖יָבא א ֶׁל ָ
הו֥ה ָלֹּּ֛ה ה ָריֹּ֖ ֹון
וַ יִ ֹ֨תן יְ ָ
וַ ֥ת ֶׁלד ֵֽׁבן׃
אמ ְרנָ ה ַהנָ ִשים ֶׁ ֵֽׁאל־נָ ֳע ִֹּ֔מי
וַ ת ַ ֵ֤
הוה ְ֠ ֲא ֶׁשר ָ֣לא ִה ְש ִ ֥בית ָלְֹּ֛ך ג ֹּ֖אל ַהיִ֑ ֹום
ָב ָ֣רּוְך יְ ָֹּ֔
וְ יִ ָק ֥רא ְש ֹּ֖מֹו ְביִ ְש ָר ֵֽׁאל׃
וְ ָ ֵ֤היָ ה ָלְך ְלמ ִ ָ֣שיב ֶֹּׁ֔נ ֶׁפש
ּול ַכ ְלכֹּ֖ל ֶׁאת־ש ָיב ִ֑תְך
ְ
ֹובה ֹּ֔ ָלְך ִמ ִש ְב ָ ֹּ֖עה ָב ִנֵֽׁים׃
ר־היא ָ֣ט ָ
ר־אה ַב ֶׁתְך יְ ָל ַ ֹּ֔דתּו ֲא ֶׁש ִ
ִ ָ֣כי ַכ ָל ֵ֤תְך א ֶׁש ֲ
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־היֶׁ ֶׁלד
וַ ִת ַ ֹ֨קח נָ ֳע ִ ֵ֤מי ֶׁאת ַ
יקּה
וַ ְת ִש ָ֣תהּו ְבח ָ ֹּ֔
וַ ְת ִהי־לֹּ֖ ֹו ְלא ֶׁ ֵֽׁמנֶׁ ת׃
אמר
וַ ִת ְק ֶׁראנָ ה ֹ֨לֹו ַה ְשכנ֥ ֹות שם ל ֹּ֔
ד־בן ְלנָ ֳע ִ ִ֑מי
יֻ ַל ֹּ֖
עֹובד
אנֵֽׁה ְשמֹו ֹּ֔
וַ ִת ְק ֶׁ ֵ֤ר ָ
֥הּוא ֲא ִבי־יִ ַ ֹּ֖שי ֲא ִ ֥בי ָדִ ֵֽׁוד׃ פ
תֹול ָ֣דֹות ָֹּ֔פ ֶׁרץ
וְ א ֶׁלה ְ
ת־ח ְצ ֵֽׁרֹון׃
הֹוליד ֶׁא ֶׁ
ֶׁ ֹּ֖פ ֶׁרץ ִ ֥
ת־רם
הֹוליד ֶׁא ָ ֹּ֔
וְ ֶׁח ְצרֹון ִ ָ֣
ת־ע ִ ֵֽׁמינָ ָ ֵֽׁדב׃
הֹוליד ֶׁא ַ
וְ ָ ֹּ֖רם ִ ֥
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הֹוליד ֶׁאת־נַ ְח ֹּ֔שֹון
וְ ַע ִ ֵֽׁמינָ ָדב ִ ָ֣
ת־ש ְל ָ ֵֽׁמה׃
הֹוליד ֶׁא ַ
וְ נַ ְח ֹּ֖שֹון ִ ֥
ת־ב ַעז
הֹוליד ֶׁא ֹּ֔
וְ ַש ְלמֹון ִ ָ֣
ת־עֹובד׃
ֵֽׁ
הֹוליד ֶׁא
ּוב ַעז ִ ֥
ֹּ֖
הֹוליד ֶׁאת־יִ ָֹּ֔שי
וְ עבד ִ ָ֣
ת־דִ ֵֽׁוד׃
הֹוליד ֶׁא ָ
וְ יִ ַ ֹּ֖שי ִ ֥

