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καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κρίνειν
τοὺς κριτὰς καὶ ἐγένετο
λιμὸς ἐν τῇ γῇ καὶ
ἐπορεύθη ἀνὴρ ἀπὸ
Βαιθλεεμ τῆς Ιουδα τοῦ
παροικῆσαι ἐν ἀγρῷ Μωαβ
αὐτὸς καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ
οἱ υἱοὶ αὐτοῦ
2
καὶ ὄνομα τῷ ἀνδρὶ
Αβιμελεχ καὶ ὄνομα τῇ
γυναικὶ αὐτοῦ Νωεμιν καὶ
ὄνομα τοῖς δυσὶν υἱοῖς
αὐτοῦ Μααλων καὶ
Χελαιων Εφραθαῖοι ἐκ
Βαιθλεεμ τῆς Ιουδα καὶ
ἤλθοσαν εἰς ἀγρὸν Μωαβ
καὶ ἦσαν ἐκεῖ
3
καὶ ἀπέθανεν Αβιμελεχ ὁ
ἀνὴρ τῆς Νωεμιν καὶ
κατελείφθη αὐτὴ καὶ οἱ δύο
υἱοὶ αὐτῆς
4
καὶ ἐλάβοσαν ἑαυτοῖς
γυναῖκας Μωαβίτιδας
ὄνομα τῇ μιᾷ Ορφα καὶ
ὄνομα τῇ δευτέρᾳ Ρουθ καὶ
κατῴκησαν ἐκεῖ ὡς δέκα
ἔτη
5
καὶ ἀπέθανον καί γε
ἀμφότεροι Μααλων καὶ
Χελαιων καὶ κατελείφθη ἡ
γυνὴ ἀπὸ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς
καὶ ἀπὸ τῶν δύο υἱῶν
αὐτῆς
6
καὶ ἀνέστη αὐτὴ καὶ αἱ
δύο νύμφαι αὐτῆς καὶ
ἀπέστρεψαν ἐξ ἀγροῦ
Μωαβ ὅτι ἤκουσαν ἐν ἀγρῷ
Μωαβ ὅτι ἐπέσκεπται
κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ
δοῦναι αὐτοῖς ἄρτους
7
καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ τόπου
οὗ ἦν ἐκεῖ καὶ αἱ δύο
νύμφαι αὐτῆς μετ᾽ αὐτῆς
καὶ ἐπορεύοντο ἐν τῇ ὁδῷ
τοῦ ἐπιστρέψαι εἰς τὴν γῆν
Ιουδα
8
καὶ εἶπεν Νωεμιν ταῖς
νύμφαις αὐτῆς πορεύεσθε
δὴ ἀποστράφητε ἑκάστη εἰς

ש ְפ ִִּ֔טים וַיְ ִּ ִ֥הי
ֹּׁ ַפט ה
ֹּׁ ֹ֣  וַיְ ִִּ֗הי ִּבימֵ י ֙ ְש1
ָר ָעָ֖ב בָ ָא ֶָ֑רץ ַו ֵי ֙לֶ ְך ִּ ִ֜איש ִּמ ֵבֵּ֧ית ֶל ֹ֣חֶ ם
מֹואב הִ֥ ּוא
ָ ִ֔
הּודה לָ גּור ֙ ִּב ְש ֵדֹ֣י
ִ֗ ָ ְי
ּושנֵ ִ֥י בָ נָ ָֽיו׃
ְ וְ ִּא ְשתָ֖ ֹו

1

ימלֶ ְך וְ שֵ ם ֩ ִּא ְשת ֹ֙ו
ֶ ֶ֡  וְ ֵשֹ֣ם הָ ִּאֹ֣יש א ֱִּֽל2
֙ ָנע ֳִִּ֜מי וְ ֵשִ֥ם ְשנֵ ָֽי־בָ נָ ֹ֣יו׀ מַ ְחל֤ ֹון וְ ִּכ ְליֹון
באּו
ֹּׁ ִ֥ הּודָ֑ה ַו ָי
ָ ְאֶ ְפ ָר ִִּ֔תים ִּמ ֵבִ֥ית ֶלָ֖חֶ ם י
יּו־שם׃
ָֽ ָ
י־מֹואָ֖ב ו ִַּי ְָֽה
ָ
ְש ֵד

ֳמי ו ִַּתשָ ֵאִ֥ר
ָ֑ ִּ ימָ֖לֶ ְך ִּאֹ֣יש ָנע
ֶ  וַיָ ִ֥מָ ת א ֱִּל3
ּושנֵ ִ֥י בָ נֶ ָֽיהָ ׃
ְ ִּ ָ֖היא
ָשים ֙ ָֹּֽׁמא ֲִּביִ֔ ֹות ֵש֤ם
ִּ  וַיִּ ְשאֹ֣ ּו לָ ִ֗ ֶהם נ4
האַ חַ ת ֙ עָ ְר ִ֔ ָפה וְ ֵשִ֥ם הַ שֵ ִּנָ֖ית ָ֑רּות
ָֽ ָ
וַיֵ ְִ֥שבּו ָשָ֖ם ְכ ֶעִ֥שֶ ר שָ ִּ ָֽנים׃
ֵיהָ֖ם מַ ְחלֹ֣ ֹון וְ ִּכ ְליָֹ֑ון
ֶ ַם־שנ
ְ
 ַויָמִ֥ ּותּו ג5
ָדיה
ָ֖ ֶ ָשה ִּמ ְשנֵ ִ֥י יְ ל
ָ ִ֔ ה ִּא
ָֽ ָ ֙ ו ִַּתשָ אֵ ר
ישּה׃
ָֽ ָ ּומֵ ִּא
ַתשָ ב ִּמ ְש ֵדֹ֣י
ָ֖ ָ ֹּלתיהָ ו
ֶ ִ֔ ַ ו ַָת֤קָ ם ִּהיא ֙ וְ כ6
מֹואב ִּ ָֽכי־
ָ ִ֔
ש ְמעָ ה ֙ ִּב ְש ֵדֹ֣ה
ָֽ ָ כי
֤ ִּ מֹואָ֑ב
ָ
תת לָ ֶהָ֖ם
ִ֥ ֵ ָפָ ַ ֤קד יְ ה ָוה ֙ אֶ ת־עַ ִ֔מֹו ל
לחֶ ם׃
ָֽ ָ
 וַתֵ ִ֗ ֵצא ִּמן־הַ מָ קֹום ֙ א ֲֶשֹ֣ר הָ יְ תָ ה־7
ֹּלתיהָ ִּע ָמָּ֑ה וַתֵ ַל ְֹ֣כנָה
ָ֖ ֶ ַתי כ
ִ֥ ֵ ּוש
ְ שמָ ה
ָ ִ֔
הּודה׃
ָֽ ָ ְל־א ִֶ֥רץ י
ֶ
ֶבַ ֶ ִ֔ד ֶרְך לָ שָ֖ ּוב א
ָֹּלתיה
ֶ ִ֔ ַַת ֹּׁאמֶ ר ָנע ֳִּמי ֙ ִּל ְש ֵתֹ֣י כ
֤ ו8
ֵל ְֹ֣כנָה ִֹּׁ֔ש ְבנָה ִּא ָשָ֖ה ְל ֵבֹ֣ית ִּא ָמָּ֑ה
1

οἶκον μητρὸς αὐτῆς
ποιήσαι κύριος μεθ᾽ ὑμῶν
ἔλεος καθὼς ἐποιήσατε
μετὰ τῶν τεθνηκότων καὶ
μετ᾽ ἐμοῦ
9
δῴη κύριος ὑμῖν καὶ
εὕροιτε ἀνάπαυσιν ἑκάστη
ἐν οἴκῳ ἀνδρὸς αὐτῆς καὶ
κατεφίλησεν αὐτάς καὶ
ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν
καὶ ἔκλαυσαν
10
καὶ εἶπαν αὐτῇ μετὰ σοῦ
ἐπιστρέφομεν εἰς τὸν λαόν
σου
11
καὶ εἶπεν Νωεμιν
ἐπιστράφητε δή θυγατέρες
μου καὶ ἵνα τί πορεύεσθε
μετ᾽ ἐμοῦ μὴ ἔτι μοι υἱοὶ ἐν
τῇ κοιλίᾳ μου καὶ ἔσονται
ὑμῖν εἰς ἄνδρας
12
ἐπιστράφητε δή
θυγατέρες μου διότι
γεγήρακα τοῦ μὴ εἶναι
ἀνδρί ὅτι εἶπα ὅτι ἔστιν
μοι ὑπόστασις τοῦ
γενηθῆναί με ἀνδρὶ καὶ
τέξομαι υἱούς
13
μὴ αὐτοὺς προσδέξεσθε
ἕως οὗ ἁδρυνθῶσιν ἢ
αὐτοῖς κατασχεθήσεσθε τοῦ
μὴ γενέσθαι ἀνδρί μὴ δή
θυγατέρες μου ὅτι
ἐπικράνθη μοι ὑπὲρ ὑμᾶς
ὅτι ἐξῆλθεν ἐν ἐμοὶ χεὶρ
κυρίου
14
καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν
αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν ἔτι καὶ
κατεφίλησεν Ορφα τὴν
πενθερὰν αὐτῆς καὶ
ἐπέστρεψεν εἰς τὸν λαὸν
αὐτῆς Ρουθ δὲ ἠκολούθησεν
αὐτῇ
15
καὶ εἶπεν Νωεμιν πρὸς
Ρουθ ἰδοὺ ἀνέστρεψεν ἡ
σύννυμφός σου πρὸς λαὸν
αὐτῆς καὶ πρὸς τοὺς θεοὺς
αὐτῆς ἐπιστράφητι δὴ καὶ
σὺ ὀπίσω τῆς συννύμφου
σου

) ַיעֲשֶ ה( ]יַ ֹ֣עַ ש[ יְ הוָ ֤ה ִּעמָ כֶ ם ֙ ִ֔ ֶחסֶ ד
יתֶ֛ם ִּעם־הַ מֵ ִּ ָ֖תים וְ ִּעמָ ִּ ָֽדי׃
ֶ ֲש
ִּ כַ א ֲֶשֵּ֧ר ע
נּוחה
ָ ִ֔ ּומ ֶצֹ֣אן ָ ְמ
ְ  יִּ ֵת֤ן יְ ה ָוה ֙ לָ ִ֔ ֶכם9
ישָּ֑ה ו ִַּת ַשֹ֣ק לָ ִ֔ ֶהן
ָ ִּא ָשָ֖ה ֵבֹ֣ית ִּא
כינָה׃
ָֽ ֶ קֹולָ֖ן ו ִַּת ְב
ָ
ו ִַּת ֶשִ֥אנָה
תְך נָשָ֖ ּוב
ִ֥ ָ י־א
ִּ ָה־ל ָּ֑ה ִּכ
ָ
ֹּׁאמ ְָ֖רנ
ַ  וַת10
ְלעַ ֵ ָֽמְך׃
ש ְבנָה ְב ֹּׁנ ִ֔ ַתי ָלִ֥מָ ה
ֹּׁ ֹ֣ ֙ ַת ֹּׁאמֶ ר ָנע ֳִּמי
֤  ו11
ֹוד־ל֤י בָ נִּ ים ֙ ְ ָֽבמֵ ִ֔ ַעי
ִּ
ה ָֽע
ָֽ ַ תֵ ַל ְָ֖כנָה ִּע ִּמָ֑י
אנ ִּ ָָֽשים׃
ֲ ַוְ הָ יִּ֥ו לָ ֶכָ֖ם ל
ל ְכן ָ ִּ ִ֥כי ז ַ ָָ֖קנְ ִּתי
ֵ ִ֔ ֙ ש ְבנָה ְב ֹּׁנתַ י
ֹּׁ ֤ 12
ֶש־לֹ֣י
ִּ כי אָ מַ ְ֙ר ִּתי ֙ י
֤ ִּ ִּמ ְהיֹֹ֣ות ְל ִּאָ֑יש
ליְ לָ ה ֙ ְל ִּ ִ֔איש וְ גַ ָ֖ם
ַ ַּ֙ ַ֤יתי ה
ִּ ִּת ְק ָוִ֔ה גַ ֹ֣ם הָ ִּי
י ַָל ְִ֥ד ִּתי בָ ִּ ָֽנים׃
 הֲ לָ ֵהֹ֣ן׀ ְתשַ ִֵ֗ב ְרנָה עַ ַ֚ד א ֲֶשֹ֣ר יִּ גְ ָ ִ֔דלּו13
היֹֹ֣ות ְל ִּאָ֑יש
ֱ הֲ לָ הֵ ן ֙ ֵ ָֽתעָ ִ֔ ֵגנָה ְל ִּב ְל ִּ ָ֖תי
כם
ֶ ִ֔ אד ֙ ִּמ
ֹּׁ ר־ל֤י ְמ
ִּ
ַַאֹ֣ל ְב ֹּׁנ ִ֗ ַתי ִּ ָֽכי־מ
ִּ ָֽכי־י ְָצ ָאִ֥ה ִּ ָ֖בי יַד־יְ הוָ ָֽה׃

קֹולן ו ִַּת ְב ֶכָ֖ינָה עָ֑ ֹוד
ָ ִ֔
 ו ִַּת ֶשֹ֣נָה14
ֲמֹותּה וְ ָ֖רּות
ָ ִ֔ ו ִַּת ַש֤ק עָ ְרפָ ה ֙ לַ ח
ד ְבקָ ה ָ ָֽבּה׃
ִ֥ ָ

 ו ִַ֗ת ֹּׁאמֶ ר ִּה ֵנה ֙ ָשֹ֣בָ ה יְ ִּב ְמ ִ֔ ֵתְך אֶ ל־15
ֲרי
ִ֥ ֵ ּובי אַ ח
ִּ ֱָֹ֖להָ֑יהָ ש
ֶ עַ ָמָּ֖ה וְ אֶ ל־א
יְ ִּב ְמ ֵ ָֽתְך׃
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εἶπεν δὲ Ρουθ μὴ
ἀπαντήσαι ἐμοὶ τοῦ
καταλιπεῖν σε ἢ
ἀποστρέψαι ὄπισθέν σου
ὅτι σὺ ὅπου ἐὰν πορευθῇς
πορεύσομαι καὶ οὗ ἐὰν
αὐλισθῇς αὐλισθήσομαι ὁ
λαός σου λαός μου καὶ ὁ
θεός σου θεός μου
17
καὶ οὗ ἐὰν ἀποθάνῃς
ἀποθανοῦμαι κἀκεῖ
ταφήσομαι τάδε ποιήσαι
μοι κύριος καὶ τάδε
προσθείη ὅτι θάνατος
διαστελεῖ ἀνὰ μέσον ἐμοῦ
καὶ σοῦ
18
ἰδοῦσα δὲ Νωεμιν ὅτι
κραταιοῦται αὐτὴ τοῦ
πορεύεσθαι μετ᾽ αὐτῆς
ἐκόπασεν τοῦ λαλῆσαι πρὸς
αὐτὴν ἔτι
19
ἐπορεύθησαν δὲ
ἀμφότεραι ἕως τοῦ
παραγενέσθαι αὐτὰς εἰς
Βαιθλεεμ καὶ ἤχησεν πᾶσα
ἡ πόλις ἐπ᾽ αὐταῖς καὶ
εἶπον αὕτη ἐστὶν Νωεμιν
20
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτάς μὴ
δὴ καλεῖτέ με Νωεμιν
καλέσατέ με Πικράν ὅτι
ἐπικράνθη ἐν ἐμοὶ ὁ ἱκανὸς
σφόδρα
21
ἐγὼ πλήρης ἐπορεύθην
καὶ κενὴν ἀπέστρεψέν με ὁ
κύριος καὶ ἵνα τί καλεῖτέ με
Νωεμιν καὶ κύριος
ἐταπείνωσέν με καὶ ὁ
ἱκανὸς ἐκάκωσέν με
22
καὶ ἐπέστρεψεν Νωεμιν
καὶ Ρουθ ἡ Μωαβῖτις ἡ
νύμφη αὐτῆς ἐπιστρέφουσα
ἐξ ἀγροῦ Μωαβ αὐταὶ δὲ
παρεγενήθησαν εἰς
Βαιθλεεμ ἐν ἀρχῇ θερισμοῦ
κριθῶν

י־בי
ִִּ֔ ל־ת ְפגְ ִּע
ִּ
ַַת ֹּׁאמֶ ר רּות ֙ א
֤  ו16
ְלעָ זְ ֵבְָ֖ך לָ שֹ֣ ּוב מֵ אַ ח ֲָרָ֑יִּ ְך ִּ֠ ִּכי אֶ ל־
֙ לְך ּובַ א ֲֶש֤ר תָ ִַּּ֙לינִּ י
ֵ ִ֗ ֵאֲשֶ ֙ר תֵ ְל ִִּ֜כי א
ֱֹלהי׃
ָֽ ָ ֵאֹלהָ֖יִּ ְך א
ַ
אָ ִִּ֔לין עַ ֵמְֹ֣ך עַ ִִּ֔מי ו

16

ּ֙ותי ֙ אָ ִ֔מּות וְ ָשָ֖ם אֶ קָ ֵבָ֑ר
ִּ  בַ א ֲֶש֤ר תָ מ17
כה י ִִֹּּׁ֔סיף ִּכֹ֣י
ֹּׁ ֹ֣ ְֲשה יְ הוָ ִ֥ה ִּלי ֙ ו
ֶ ַּ֙ כֹּׁ ה ֩ ַיע
הַ ִ֔ ָמוֶת י ְַפ ִּ ָ֖ריד בֵ ִּינִ֥י ּובֵ ינֵ ְֵָֽֽך׃

י־מ ְתאַ ֶמִ֥צֶ ת ִּ ָ֖היא לָ ֶל ֹ֣כֶ ת
ִּ ַת ֶרא ִּ ָֽכ
ֵ ֵּ֕  ו18
ליהָ ׃
ָֽ ֶ ֵדל ְל ַד ֵבִ֥ר א
ָ֖ ַ ִּא ָתָּ֑ה וַתֶ ְח
אנָה ֵבֹ֣ית
ָ֖ ָ ב
ֹּׁ יהם עַ ד־
ֶ ִ֔ ֵ וַתֵ ַל ְֹ֣כנָה ְשת19
הם
ֹּׁ ֤ ֵלחֶ ם וַת
ֶ ִ֔ באָ ֙ ָנה ֙ ֵבֹ֣ית
ֹּׁ ָל ָ֑חֶ ם וַיְ ִִּ֗הי ְכ
הז ִֹּׁ֥את
ֲ ֹּׁאמ ְָ֖רנָה
ַ יהן וַת
ֶ ִ֔ ֵכָ ל־הָ ִּעיר ֙ עֲל
ָנע ִּ ֳָֽמי׃
לי
ָ֖ ִּ ראנָה
ִ֥ ֶ ל־ת ְק
ִּ
ַיהן א
ֶ ִ֔ ֵַת ֹּׁאמֶ ר אֲל
ֹ֣  ו20
די
ֶ֛ ַ ַראן ָ ִּלי ֙ מָ ָ ִ֔רא ִּכי־הֵ ַמִ֥ר ש
֤ ֶ ֳמי ְק
ָ֑ ִּ ָנע
לי ְמ ָֹּֽׁאד׃
ָ֖ ִּ
יקם
ָ֖ ָ ל ְכ ִּתי וְ ֵר
ַ ִ֔ ָ אֲנִּ י ֙ ְמלֵ ָאֹ֣ה ה21
֙ ראנָה ִּלי
֤ ֶ יבֹ֣נִּ י יְ הוָ ָ֑ה ָל ֹ֣מָ ה ִּת ְק
ַ הֱ ִּש
ִ֥רע ִּ ָֽלי׃
ָֽ ַ די ֵה
ָ֖ ַ ַָנע ֳִִּ֔מי וַ ָֽיה ָוה ֙ ָעֹ֣נָה ִִּ֔בי וְ ש
 ו ַָתֹ֣שָ ב ָנע ֳִִּ֗מי וְ ר ּ֙ות הַ מֹוא ֲִּביָ ֤ה22
מֹואָ֑ב
ָ
כַ לָ תָ ּה ֙ ִּע ִ֔ ָמּה הַ ָשָ֖בָ ה ִּמ ְש ֵדֹ֣י
לחֶ ם ִּב ְת ִּח ַלָ֖ת
ֶ ִ֔ וְ ִ֗ ֵהמָ ה בָ ַ֚אּו ֵבֹ֣ית
ְק ִּ ִ֥ציר ְשעֹּׁ ִּ ָֽרים׃

3

