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מגילת רות
פרק א

ית ֶלֶחם ְיהּוָדה, ָלגּור  ֶלְך ִאיׁש ִמֵבּ ַוֵיּ ָאֶרץ;  ְפִטים, ַוְיִהי ָרָעב, ָבּ פֹט ַהשֹּׁ יֵמי ְשׁ א ַוְיִהי, ִבּ

ם  ּתֹו ָנֳעִמי ְוֵשׁ ם ִאְשׁ ם ָהִאיׁש ֱאִליֶמֶלְך ְוֵשׁ ֵני ָבָניו. ב ְוֵשׁ ּתֹו, ּוְשׁ ְשֵׂדי מֹוָאב הּוא ְוִאְשׁ ִבּ

ם.  ְהיּו-ָשׁ בֹאּו ְשֵׂדי-מֹוָאב, ַוִיּ ית ֶלֶחם, ְיהּוָדה; ַוָיּ ֵני-ָבָניו ַמְחלֹון ְוִכְליֹון, ֶאְפָרִתים ִמֵבּ ְשׁ

ים מֲֹאִבּיֹות  ְשׂאּו ָלֶהם, ָנִשׁ ֵני ָבֶניָה. ד ַוִיּ ֵאר ִהיא, ּוְשׁ ָשּׁ ָמת ֱאִליֶמֶלְך, ִאיׁש ָנֳעִמי; ַוִתּ ג ַוָיּ

ֵניֶהם,  ֻמתּו ַגם-ְשׁ ִנים. ה ַוָיּ ֶעֶשׂר ָשׁ ם, ְכּ בּו ָשׁ ְשׁ ִנית רּות; ַוֵיּ ם ַהֵשּׁ ה, ְוֵשׁ ם ָהַאַחת ָעְרָפּ ֵשׁ

ב  ָשׁ ֶתיָה, ַוָתּ ָקם ִהיא ְוַכלֹּ ּה. ו ַוָתּ ֵני ְיָלֶדיָה, ּוֵמִאיָשׁ ה, ִמְשּׁ ֵאר, ָהִאָשּׁ ָשּׁ ַמְחלֹון ְוִכְליֹון; ַוִתּ

ז  ָלֶחם.  ָלֶהם  ָלֵתת  ֶאת-ַעּמֹו,  ה'  י-ָפַקד  ִכּ מֹוָאב  ְשֵׂדה  ִבּ ְמָעה,  ָשׁ י  ִכּ מֹוָאב:  ֵׂדי  ִמְשּ

ָלׁשּוב  ֶרְך,  ַבֶדּ ַלְכָנה  ַוֵתּ ּה;  ִעָמּ ַכּלֹוֶתיָה,  י  ֵתּ ּוְשׁ ה,  ָמּ ָהְיָתה-ָשּׁ ר  ֲאֶשׁ קֹום  ִמן-ַהָמּ ֵצא,  ַוֵתּ

ּה; ַיַעׂש  ה ְלֵבית ִאָמּ ְבָנה, ִאָשּׁ ֶתיָה, ֵלְכָנה שֹּׁ י ַכלֹּ ֵתּ אֶמר ָנֳעִמי, ִלְשׁ ֶאל-ֶאֶרץ ְיהּוָדה. ח ַותֹּ

ן ה', ָלֶכם, ּוְמֶצאָן ְמנּוָחה,  ִדי. ט ִיֵתּ ִתים ְוִעָמּ ר ֲעִשׂיֶתם ִעם-ַהֵמּ ֲאֶשׁ ֶכם ֶחֶסד, ַכּ ה' ִעָמּ

ְך  י-ִאָתּ ִכּ ּה:  אַמְרָנה-ָלּ ַותֹּ י  יָנה.  ְבֶכּ ַוִתּ קֹוָלן  ׂאָנה  ֶשּ ַוִתּ ָלֶהן,  ק  ַשּׁ ַוִתּ ּה;  ִאיָשׁ ית  ֵבּ ה  ִאָשּׁ

ֵמַעי,  י: ַהעֹוד-ִלי ָבִנים ְבּ ה ֵתַלְכָנה ִעִמּ ְבָנה ְבנַֹתי, ָלָמּ אֶמר ָנֳעִמי שֹׁ ְך. יא ַותֹּ ָנׁשּוב, ְלַעֵמּ

ֶיׁש-ִלי  י,  ָאַמְרִתּ י  ִכּ ְלִאיׁש:  ִמְהיֹות  י  ָזַקְנִתּ י  ִכּ ֵלְכָן,  ְבנַֹתי  ְבָנה  יב שֹׁ ים.  ַלֲאָנִשׁ ָלֶכם  ְוָהיּו 

לּו,  ר ִיְגָדּ ְרָנה, ַעד ֲאֶשׁ ַשֵׂבּ י ָבִנים. יג ֲהָלֵהן ְתּ ְיָלה ְלִאיׁש, ְוַגם ָיַלְדִתּ ם ָהִייִתי ַהַלּ ִתְקָוה ַגּ

י-ָיְצָאה ִבי, ַיד- ם ִכּ י-ַמר-ִלי ְמאֹד ִמֶכּ נַֹתי, ִכּ י ֱהיֹות ְלִאיׁש; ַאל ְבּ ָעֵגָנה, ְלִבְלִתּ ֲהָלֵהן ֵתּ

אֶמר,  ּה. טו ַותֹּ ְבָקה ָבּ ה ַלֲחמֹוָתּה, ְורּות ָדּ ק ָעְרָפּ ַשּׁ יָנה עֹוד; ַוִתּ ְבֶכּ ָׂנה קֹוָלן, ַוִתּ ֶשּ ה'. יד ַוִתּ

רּות  אֶמר  ַותֹּ טז  ְך.  ְיִבְמֵתּ ַאֲחֵרי  ׁשּוִבי,  ְוֶאל-ֱא-לֶֹהיָה;  ּה,  ֶאל-ַעָמּ ְך,  ְיִבְמֵתּ ָבה  ָשׁ ה  ִהֵנּ

ִליִני ָאִלין  ר ָתּ ְלִכי ֵאֵלְך, ּוַבֲאֶשׁ ר ֵתּ י ֶאל-ֲאֶשׁ ִעי-ִבי, ְלָעְזֵבְך ָלׁשּוב ֵמַאֲחָרִיְך:  ִכּ ְפְגּ ַאל-ִתּ

ַיֲעֶשׂה ה' ִלי,  ה  ֵבר; כֹּ ם ֶאָקּ ְוָשׁ מּוִתי ָאמּות,  ר ָתּ ֲאֶשׁ ַבּ יז  י, ֵוא-לַֹקִיְך ֱא-לָֹקי.  ְך ַעִמּ ַעֵמּ

ּה;  ִאָתּ ָלֶלֶכת  ִהיא  ֶצת  י-ִמְתַאֶמּ ִכּ ֶרא,  ַוֵתּ יח  ּוֵביֵנְך.  יִני  ֵבּ ַיְפִריד  ֶות,  ַהָמּ י  ִכּ יֹוִסיף  ְוכֹה 

ית  בֹוָאָנה ֵבּ ית ָלֶחם; ַוְיִהי, ְכּ יֶהם, ַעד-ּבֹוָאָנה ֵבּ ֵתּ ַלְכָנה ְשׁ ר ֵאֶליָה. יט ַוֵתּ ל, ְלַדֵבּ ְחַדּ ַוֶתּ
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לחג השבועות בתורה אין תאריך. 

לעולם הוא מופיע בסיומה של ספירה 
49 ימים המתחילה למחרת היום  בת 

הראשון של פסח. 

אותו  שהחג  היא  הדבר  משמעות 
של  תוצר  הוא  היום  מציינים  אנחנו 
לקראתו,  שלנו  המכוונות  אליו,  שלנו  הספירה  מידת 

ובעיקר הרצון שלנו להתקשר אליו. 

הספירה היא אישית, היא לא נעשית על ידי בית הדין 
או ראשי הקהל. 

כל אחד וספירתו שלו. 



ֵלָמה, ֵמִעם ה'  ְך ְשׁ ְרֵתּ ֳעֵלְך; ּוְתִהי ַמְשֻׂכּ ם ה', ָפּ ֵלּ ְלׁשֹום. יב ְיַשׁ מֹול ִשׁ ר לֹא-ָיַדַעְתּ ְתּ ֲאֶשׁ

ֵעיֶניָך ֲאדִֹני,  אֶמר ֶאְמָצא-ֵחן ְבּ ָנָפיו. יג ַותֹּ ַחת-ְכּ את, ַלֲחסֹות ַתּ ר-ָבּ ֱא-לֵֹהי ִיְשָׂרֵאל, ֲאֶשׁ

אֶמר  ְפחֶֹתיָך. יד ַויֹּ ַאַחת ִשׁ ְפָחֶתָך; ְוָאנִֹכי לֹא ֶאְהֶיה, ְכּ , ַעל-ֵלב ִשׁ ְרָתּ ִני, ְוִכי ִדַבּ י ִנַחְמָתּ ִכּ

ד  ב, ִמַצּ ֶשׁ חֶֹמץ; ַוֵתּ ְך, ַבּ ֵתּ ֶחם, ְוָטַבְלְתּ ִפּ י ֲהלֹם ְוָאַכְלְתּ ִמן-ַהֶלּ ִשׁ ָלה בַֹעז ְלֵעת ָהאֶֹכל, גֹּ

ַעז ֶאת-ְנָעָריו  ט; ַוְיַצו בֹּ ָקם, ְלַלֵקּ ַתר. טו ַוָתּ ע ַותֹּ ְשַׂבּ אַכל ַוִתּ ט-ָלּה ָקִלי, ַותֹּ ְצָבּ ְצִרים, ַוִיּ ַהקֹּ

ָבִתים;  ּלּו ָלּה, ִמן-ַהְצּ שֹׁ ל-ָתּ ְוַגם שֹׁ ט ְולֹא ַתְכִלימּוָה. טז  ַלֵקּ ְתּ ין ָהֳעָמִרים  ֵבּ ם  ַגּ ֵלאמֹר, 

ר- ט ֵאת ֲאֶשׁ ְחבֹּ ֶׂדה, ַעד-ָהָעֶרב; ַוַתּ ָשּ ט ַבּ ַלֵקּ ָטה, ְולֹא ִתְגֲערּו-ָבּה. יז ַוְתּ ם ְוִלְקּ ַוֲעַזְבֶתּ

ָטה;  ר-ִלֵקּ ֶרא ֲחמֹוָתּה ֵאת ֲאֶשׁ בֹוא ָהִעיר, ַוֵתּ ׂא ַוָתּ ָשּ ֵאיָפה ְשׂעִֹרים. יח ַוִתּ ָטה, ַוְיִהי ְכּ ִלֵקּ

ְטְתּ  אֶמר ָלּה ֲחמֹוָתּה ֵאיפֹה ִלַקּ ְׂבָעּה. יט ַותֹּ ר-הֹוִתָרה, ִמָשּ ן-ָלּה, ֵאת ֲאֶשׁ ֶתּ ַוּתֹוֵצא, ַוִתּ

אֶמר  ר-ָעְשָׂתה ִעּמֹו, ַותֹּ ד ַלֲחמֹוָתּה, ֵאת ֲאֶשׁ ֵגּ רּוְך; ַוַתּ יֵרְך, ָבּ ַהּיֹום, ְוָאָנה ָעִשׂית ְיִהי ַמִכּ

ַלה',  הּוא  רּוְך  ָבּ ָתּה,  ְלַכָלּ ָנֳעִמי  אֶמר  ַותֹּ כ  ַעז.  בֹּ ַהּיֹום,  ִעּמֹו  ָעִשׂיִתי  ר  ֲאֶשׁ ָהִאיׁש  ם  ֵשׁ

אֶמר ָלּה ָנֳעִמי, ָקרֹוב ָלנּו ָהִאיׁש  ִתים; ַותֹּ ים ְוֶאת-ַהֵמּ ר לֹא-ָעַזב ַחְסּדֹו, ֶאת-ַהַחִיּ ֲאֶשׁ

ר-ִלי  ֲאֶשׁ ָעִרים  ֵאַלי, ִעם-ַהְנּ י-ָאַמר  ִכּ ם  ַגּ ה:   ַהּמֹוֲאִבָיּ אֶמר, רּות  ַותֹּ ֲאֵלנּו, הּוא. כא  ִמגֹּ

ְקֶראָנה  אֶמר ֲאֵליֶהן, ַאל-ִתּ אַמְרָנה ֲהזֹאת ָנֳעִמי. כ ַותֹּ ל-ָהִעיר ֲעֵליֶהן, ַותֹּ הֹם ָכּ ֶלֶחם, ַוֵתּ

יַבִני  י, ְוֵריָקם ֱהִשׁ י ִלי ְמאֹד. כא ֲאִני ְמֵלָאה ָהַלְכִתּ -ַדּ י-ֵהַמר ַשׁ ִלי ָנֳעִמי: ְקֶראָן ִלי ָמָרא, ִכּ

ה  ב ָנֳעִמי, ְורּות ַהּמֹוֲאִבָיּ ָשׁ י ֵהַרע ִלי. כב ַוָתּ ַדּ ה ִתְקֶראָנה ִלי, ָנֳעִמי, ַוה' ָעָנה ִבי, ְוַשׁ ה'; ָלָמּ

ת, ְקִציר ְשׂעִֹרים. ְתִחַלּ ית ֶלֶחם, ִבּ אּו ֵבּ ה, ָבּ ֵׂדי מֹוָאב; ְוֵהָמּ ָבה, ִמְשּ ּה, ַהָשּׁ ָתּה ִעָמּ ַכָלּ

פרק ב
אֶמר  ַעז. ב ַותֹּ מֹו, בֹּ ַחת, ֱאִליֶמֶלְך: ּוְשׁ ַפּ ְשׁ ּבֹור ַחִיל ִמִמּ ּה, ִאיׁש ִגּ א ּוְלָנֳעִמי מֹוָדע ְלִאיָשׁ

ר ֶאְמָצא- ִלים ַאַחר, ֲאֶשׁ ֳבּ ָטה ַבִשּׁ ֶׂדה ַוֲאַלֳקּ א ַהָשּ ה ֶאל-ָנֳעִמי, ֵאְלָכה-ָנּ רּות ַהּמֹוֲאִבָיּ

ֶקר  ְצִרים; ַוִיּ ֶׂדה, ַאֲחֵרי ַהקֹּ ָשּ ט ַבּ ַלֵקּ בֹוא ַוְתּ ֶלְך ַוָתּ י. ג ַוֵתּ אֶמר ָלּה, ְלִכי ִבִתּ ֵעיָניו; ַותֹּ ֵחן ְבּ

ית ֶלֶחם,  א ִמֵבּ ה-בַֹעז, ָבּ ַחת ֱאִליֶמֶלְך. ד ְוִהֵנּ ַפּ ְשׁ ר ִמִמּ ֶׂדה ְלבַֹעז, ֲאֶשׁ ִמְקֶרָה ֶחְלַקת ַהָשּ

ַעל- ב  ָצּ ַהִנּ ְלַנֲערֹו,  ַעז  בֹּ אֶמר  ַויֹּ ה  ְיָבֶרְכָך ה'.  לֹו,  אְמרּו  ַויֹּ ֶכם;  ִעָמּ ַלּקֹוְצִרים, ה'  אֶמר  ַויֹּ

ה  אַמר: ַנֲעָרה מֹוֲאִבָיּ ב ַעל-ַהּקֹוְצִרים ַויֹּ ָצּ ַער ַהִנּ ַען, ַהַנּ את. ו ַוַיּ ֲעָרה ַהזֹּ ַהּקֹוְצִרים: ְלִמי, ַהַנּ

י ָבֳעָמִרים, ַאֲחֵרי,  א ְוָאַסְפִתּ ָטה-ָנּ אֶמר, ֲאַלֳקּ ֵׂדי מֹוָאב. ז ַותֹּ ָבה ִעם-ָנֳעִמי ִמְשּ ִהיא, ַהָשּׁ

אֶמר  ִית, ְמָעט. ח ַויֹּ ּה ַהַבּ ְבָתּ ה ֶזה ִשׁ ֶקר ְוַעד-ַעָתּ ֲעמֹוד, ֵמָאז ַהבֹּ בֹוא ַוַתּ ַהּקֹוְצִרים; ַוָתּ

ַתֲעבּוִרי,  לֹא  ְוַגם  ַאֵחר,  ָשֶׂדה  ְבּ ִלְלקֹט  ְלִכי  ַאל-ֵתּ י,  ִתּ ִבּ ַמַעְתּ  ָשׁ ֲהלֹוא  ֶאל-רּות  ַעז  בֹּ

ר-ִיְקצֹרּון, ְוָהַלְכְתּ ַאֲחֵריֶהן ֲהלֹוא  ֶׂדה ֲאֶשׁ ָשּ ִקין, ִעם-ַנֲערָֹתי. ט ֵעיַנִיְך ַבּ ה; ְוכֹה ִתְדָבּ ִמֶזּ

ר  ֵמֲאֶשׁ ִתית,  ְוָשׁ ִלים,  ֶאל-ַהֵכּ ְוָהַלְכְתּ  ְוָצִמת,  ָנְגֵעְך;  י  ְלִבְלִתּ ָעִרים,  ֶאת-ַהְנּ יִתי  ִצִוּ

אֶמר ֵאָליו, ַמּדּוַע ָמָצאִתי ֵחן  חּו, ָאְרָצה; ַותֹּ ַתּ ְשׁ ֶניָה, ַוִתּ ל, ַעל-ָפּ פֹּ ָעִרים. י ַוִתּ ֲאבּון ַהְנּ ִיְשׁ

ר-ָעִשׂית  ל ֲאֶשׁ ד ִלי כֹּ ד ֻהַגּ אֶמר ָלּה ֻהֵגּ ַעז, ַויֹּ ַען בֹּ ה. יא ַוַיּ יֵרִני ְוָאנִֹכי, ָנְכִרָיּ ֵעיֶניָך ְלַהִכּ ְבּ

ְלִכי, ֶאל-ַעם  ְך, ַוֵתּ ְך, ְוֶאֶרץ מֹוַלְדֵתּ ַעְזִבי ָאִביְך ְוִאֵמּ ְך; ַוַתּ ֶאת-ֲחמֹוֵתְך, ַאֲחֵרי מֹות ִאיֵשׁ



לֹף,  ְשׁ ֵאל ְלבַֹעז, ְקֵנה-ָלְך; ַוִיּ אֶמר ַהגֹּ ִיְשָׂרֵאל. ח ַויֹּ עּוָדה, ְבּ ַנֲעלֹו, ְוָנַתן ְלֵרֵעהּו; ְוזֹאת ַהְתּ

ר  ל-ֲאֶשׁ ָקִניִתי ֶאת-ָכּ י  ִכּ ַהּיֹום,  ם  ַאֶתּ ֵעִדים  ְוָכל-ָהָעם,  ֵקִנים  ַלְזּ ַעז  בֹּ אֶמר  ַויֹּ ַנֲעלֹו. ט 

ת  ה ֵאֶשׁ ֲאִבָיּ ד, ָנֳעִמי. י ְוַגם ֶאת-רּות ַהמֹּ ר ְלִכְליֹון ּוַמְחלֹון ִמַיּ ל-ֲאֶשׁ ֶלֱאִליֶמֶלְך, ְוֵאת ָכּ

ת ֵמִעם  ם-ַהֵמּ ֵרת ֵשׁ ת ַעל-ַנֲחָלתֹו, ְולֹא-ִיָכּ ם-ַהֵמּ ה, ְלָהִקים ֵשׁ ַמְחלֹון ָקִניִתי ִלי ְלִאָשּׁ

ֵקִנים  ַער, ְוַהְזּ ַשּׁ ר-ַבּ ל-ָהָעם ֲאֶשׁ אְמרּו ָכּ ם, ַהּיֹום. יא ַויֹּ ַער ְמקֹומֹו: ֵעִדים ַאֶתּ ֶאָחיו, ּוִמַשּׁ

יֶהם ֶאת- ֵתּ נּו ְשׁ ר ָבּ ָרֵחל ּוְכֵלָאה ֲאֶשׁ יֶתָך, ְכּ ָאה ֶאל-ֵבּ ה ַהָבּ ן ה' ֶאת-ָהִאָשּׁ ֵעִדים; ִיֵתּ

ֵבית  ְכּ ֵביְתָך  ִויִהי  יב  ָלֶחם.  ֵבית  ְבּ ם  ּוְקָרא-ֵשׁ ֶאְפָרָתה,  ְבּ ַוֲעֵשׂה-ַחִיל  ִיְשָׂרֵאל,  ית  ֵבּ

יג  את.  ַהזֹּ ֲעָרה,  ִמן-ַהַנּ ְלָך,  ה'  ן  ִיֵתּ ר  ֲאֶשׁ ַרע,  ִמן-ַהֶזּ ִליהּוָדה  ָתָמר  ר-ָיְלָדה  ֲאֶשׁ ֶרץ,  ֶפּ

יד  ן.  ֵבּ ֶלד  ַוֵתּ ֵהָריֹון,  ָלּה  ה'  ן  ֵתּ ַוִיּ ֵאֶליָה;  בֹא  ַוָיּ ה,  ְלִאָשּׁ ִהי-לֹו  ַוְתּ ֶאת-רּות  ַעז  בֹּ ח  ַקּ ַוִיּ

מֹו,  ֵרא ְשׁ ֵאל ַהּיֹום; ְוִיָקּ ית ָלְך גֹּ ִבּ ר לֹא ִהְשׁ רּוְך ה', ֲאֶשׁ ים, ֶאל-ָנֳעִמי, ָבּ ִשׁ אַמְרָנה ַהָנּ ַותֹּ

ר-ֲאֵהַבֶתְך,  ֵתְך ֲאֶשׁ י ַכָלּ ל ֶאת-ֵשׂיָבֵתְך: ִכּ יב ֶנֶפׁש, ּוְלַכְלֵכּ ִיְשָׂרֵאל. טו ְוָהָיה ָלְך ְלֵמִשׁ ְבּ

ֵתהּו  ִשׁ ַוְתּ ֶלד  ֶאת-ַהֶיּ ָנֳעִמי  ח  ַקּ ַוִתּ טז  ִנים.  ָבּ ְבָעה  ִמִשּׁ ָלְך,  טֹוָבה  ר-ִהיא  ֲאֶשׁ ְיָלַדּתּו, 

ְלָנֳעִמי;  ן  ד-ֵבּ ֻיַלּ ֵלאמֹר,  ם  ֵשׁ ֵכנֹות  ַהְשּׁ לֹו  ְקֶראָנה  ַוִתּ יז  ְלאֶֹמֶנת.  ִהי-לֹו  ַוְתּ ְבֵחיָקּה, 

ֶרץ הֹוִליד  ֶרץ, ֶפּ ה ּתֹוְלדֹות ָפּ י ֲאִבי ָדִוד. יח ְוֵאֶלּ מֹו עֹוֵבד, הּוא ֲאִבי-ִיַשׁ ְקֶראָנה ְשׁ ַוִתּ

יָנָדב הֹוִליד  ְוַעִמּ יָנָדב. כ  ְוָרם הֹוִליד ֶאת-ַעִמּ ְוֶחְצרֹון הֹוִליד ֶאת-ָרם,  ֶאת-ֶחְצרֹון. יט 

הֹוִליד  ּובַֹעז  ַעז,  ֶאת-בֹּ הֹוִליד  ְוַשְׂלמֹון  כא  ֶאת-ַשְׂלָמה.  הֹוִליד  ְוַנְחׁשֹון  ֶאת-ַנְחׁשֹון, 

ִוד. י הֹוִליד ֶאת-ָדּ י, ְוִיַשׁ ֶאת-עֹוֵבד. כב ְועֵֹבד הֹוִליד ֶאת-ִיָשׁ

ָתּה:  ָלּ ַכּ ָנֳעִמי, ֶאל-רּות  אֶמר  ַותֹּ ר-ִלי. כב  ֲאֶשׁ ִציר  ל-ַהָקּ ָכּ ּלּו, ֵאת  ִקין, ַעד ִאם-ִכּ ְדָבּ ִתּ

ַנֲערֹות  ְבּ ק  ְדַבּ ַוִתּ כג  ַאֵחר.  ָשֶׂדה  ְבּ עּו-ָבְך,  ִיְפְגּ ְולֹא  ִעם-ַנֲערֹוָתיו,  ֵתְצִאי  י  ִכּ י,  ִתּ ִבּ טֹוב 

ב, ֶאת-ֲחמֹוָתּה. ֶשׁ ים; ַוֵתּ ׂעִֹרים, ּוְקִציר ַהִחִטּ לֹות ְקִציר-ַהְשּ ט ַעד-ְכּ ַעז, ְלַלֵקּ בֹּ

פרק ג
ה,  ְוַעָתּ ר ִייַטב-ָלְך. ב  ׁש-ָלְך ָמנֹוַח ֲאֶשׁ י, ֲהלֹא ֲאַבֶקּ ִתּ ִבּ אֶמר ָלּה, ָנֳעִמי ֲחמֹוָתּה:  א ַותֹּ

 - ׂעִֹרים  ַהְשּ ֶרן  זֶֹרה ֶאת-גֹּ ה-הּוא,  ִהֵנּ ָהִיית, ֶאת-ַנֲערֹוָתיו;  ר  ֲאֶשׁ נּו,  ֲהלֹא בַֹעז מַֹדְעָתּ

ְדִעי ָלִאיׁש, ַעד  ָוּ ֶרן; ַאל-ִתּ , ְוַשְׂמְתּ ִשְׂמלַֹתִיְך ָעַלִיְך ְוָיַרְדְתּ ַהגֹּ ְיָלה. ג ְוָרַחְצְתּ ָוַסְכְתּ ַהָלּ

ם, ּוָבאת  ב-ָשׁ ַכּ ִיְשׁ ר  קֹום ֲאֶשׁ ְוָיַדַעְתּ ֶאת-ַהָמּ ְכבֹו,  ְבָשׁ ִויִהי  ּתֹות. ד  ְוִלְשׁ תֹו ֶלֱאכֹל  לֹּ ַכּ

ל  כֹּ ֵאֶליָה:  אֶמר,  ַותֹּ ה  ֲעִשׂין.  ַתּ ר  ֲאֶשׁ ֵאת  ָלְך,  יד  ַיִגּ ְוהּוא   ; ָכְבְתּ ְוָשׁ לָֹתיו,  ַמְרְגּ ית  ְוִגִלּ

אַכל  ה ֲחמֹוָתּה. ז ַויֹּ ָתּ ר-ִצַוּ כֹל ֲאֶשׁ ַעׂש, ְכּ ֶרן; ַוַתּ ֶרד, ַהגֹּ אְמִרי ֵאַלי, ֶאֱעֶשׂה. ו ַוֵתּ ר-תֹּ ֲאֶשׁ

לָֹתיו  ַמְרְגּ ַגל  ַוְתּ ט,  ַבָלּ בֹא  ַוָתּ ָהֲעֵרָמה;  ְקֵצה  ִבּ ב  ַכּ ִלְשׁ בֹא,  ַוָיּ ִלּבֹו,  יַטב  ַוִיּ  , ְתּ ְשׁ ַוֵיּ ַעז  בֹּ

לָֹתיו. ט  ֶכֶבת ַמְרְגּ ה, שֹׁ ה ִאָשּׁ ֵפת; ְוִהֵנּ ָלּ ֱחַרד ָהִאיׁש ַוִיּ ְיָלה, ַוֶיּ ֲחִצי ַהַלּ ב. ח ַוְיִהי ַבּ ָכּ ְשׁ ַוִתּ

ה.  י גֵֹאל ָאָתּ אֶמר, ָאנִֹכי רּות ֲאָמֶתָך, ּוָפַרְשָׂתּ ְכָנֶפָך ַעל-ֲאָמְתָך, ִכּ ; ַותֹּ אֶמר, ִמי-ָאְתּ ַויֹּ

י-ֶלֶכת,  ְלִבְלִתּ ִמן-ָהִראׁשֹון:  ָהַאֲחרֹון,  ְך  ַחְסֵדּ ֵהיַטְבְתּ  י  ִתּ ִבּ ַלה'  ַאְתּ  רּוָכה  ְבּ אֶמר,  ַויֹּ י 

אְמִרי,  ר-תֹּ ל ֲאֶשׁ יְרִאי, כֹּ י ַאל-ִתּ ִתּ ה, ִבּ יר. יא ְוַעָתּ ל, ְוִאם-ָעִשׁ חּוִרים ִאם-ַדּ ַאֲחֵרי ַהַבּ

י אם  ִכּ ָאְמָנם,  י  ִכּ ה  ְוַעָתּ יב   . ָאְתּ ַחִיל  ת  ֵאֶשׁ י  ִכּ י,  ַעִמּ ַער  ל-ַשׁ ָכּ יֹוֵדַע  י  ִכּ ְך:  ֶאֱעֶשׂה-ָלּ

ֶקר ִאם-ִיְגָאֵלְך טֹוב ִיְגָאל,  ְיָלה, ְוָהָיה ַבבֹּ י. יג ִליִני ַהַלּ ִנּ ֵאל, ָקרֹוב ִמֶמּ גֵֹאל ָאנִֹכי; ְוַגם ֵיׁש גֹּ

לֹוָתו,  ב ַמְרְגּ ַכּ ְשׁ ֶקר. יד ַוִתּ ְכִבי, ַעד-ַהבֹּ יְך ָאנִֹכי, ַחי-ה'; ִשׁ ץ ְלָגֳאֵלְך ּוְגַאְלִתּ ְוִאם-לֹא ַיְחפֹּ

ה,  י-ָבָאה ָהִאָשּׁ ַדע, ִכּ אֶמר, ַאל-ִיָוּ יר ִאיׁש ֶאת-ֵרֵעהּו; ַויֹּ ֶטֶרם ַיִכּ ָקם, ְבּ ֶקר, ַוָתּ ַעד-ַהבֹּ

ׁש-ְשׂעִֹרים  ָמד ֵשׁ ּה; ַוָיּ אֶחז ָבּ ר-ָעַלִיְך ְוֶאֳחִזי-ָבּה ַותֹּ ַחת ֲאֶשׁ ְטַפּ אֶמר, ָהִבי ַהִמּ ֶרן. טו ַויֹּ ַהגֹּ

ד-ָלּה ֵאת  ֶגּ י; ַוַתּ ִתּ אֶמר, ִמי-ַאְתּ ִבּ בֹוא, ֶאל-ֲחמֹוָתּה, ַותֹּ בֹא ָהִעיר. טז ַוָתּ ת ָעֶליָה, ַוָיּ ֶשׁ ַוָיּ

ֵאַלי,  י ָאַמר  ִכּ ִלי:  ָנַתן  ה  ָהֵאֶלּ ׂעִֹרים  ׁש-ַהְשּ ֵשׁ אֶמר,  ַותֹּ יז  ר ָעָשׂה-ָלּה, ָהִאיׁש.  ל-ֲאֶשׁ ָכּ

ָבר:  ל ָדּ ְדִעין, ֵאיְך ִיפֹּ ר ֵתּ י, ַעד ֲאֶשׁ ִבי ִבִתּ אֶמר, ְשׁ בֹוִאי ֵריָקם ֶאל-ֲחמֹוֵתְך. יח ַותֹּ ַאל-ָתּ

ָבר ַהּיֹום. ה ַהָדּ ָלּ י-ִאם-ִכּ קֹט ָהִאיׁש, ִכּ י לֹא ִיְשׁ ִכּ

פרק ד
סּוָרה  אֶמר  ַויֹּ ַעז,  ר-בֹּ ֶבּ ִדּ ר  ֲאֶשׁ עֵֹבר  ֵאל  ַהגֹּ ה  ְוִהֵנּ ם,  ָשׁ ב  ֶשׁ ַוֵיּ ַער,  ַהַשּׁ ָעָלה  ּובַֹעז  א 
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היו שותפים  באחדותה ובשמירת זהותה היהודית של מדינת ישראל

צהר מבטיחה את עתידה היהודי של מדינת ישראל

            בר מצווה
 ליווי והדרכה של בני מצווה 
 ומשפחותיהם עם מדריכים של צהר 
לקראת טקס מרגש, ערכי ומלא משמעות.

     בת מצווה
סדרת מפגשים אישיים וחוייתים עם מדריכת 
בת מצווה של צהר, שמתכוננת יחד עם הנערה 
לקראת מעבר משמעותי מילדות לבגרות.

           חגים
 מעל 185,000 משתתפים חוגגים עמנו 
 במנייני תפילה בחגי ישראל בכל רחבי 
 הארץ באוירה מאירת פנים ומכילה ומחזקים 
את הקשר עם המורשת.

שורשים
 מעל 50,000 עולים הוכיחו את יהדותם ובזכות זה 
שמרו על זהותם היהודית ועל חלקם בשרשרת הדורות.

חתונה יהודית
מעל ל-105,000 חתנים וכלות 

 שאינם דתיים בחרו בטקס נישואין 
הלכתי משמעותי במקום טקס אזרחי.

מתנדבים
 למעלה מ- 1,100 מתנדבים 

המקדישים מזמנם היקר למען עם ישראל.

מדיניות ציבורית
 קידום חקיקה ברוח ערכי היהדות וסיוע לחברי כנסת 

בהגשת חוקים המשקפים רוח זו.

הסכמאהבה
 הסכם קדם נישואין למניעת עגינות 
 שמבוסס על ערכי שויון וכבוד 
וזוכה להכרה הלכתית ומשפטית.

צהר לאבלים
רבני צהר מלווים בהתנדבות 

משפחות אבלים לקראת ההלוויה, במהלכה 
ובתקופה שאחריה. תומכים. מסייעים. ומלווים.

כור ז י

כשרות
מערך כשרות בפריסה ארצית

למעלה מ-10 מיליון מנות כשרות נוספות בשנה 
בבתי אוכל בישראל. 

+105,000

ברית מילה ופדיון הבן
• הכנסתו של הבן בבריתו של אברהם אבינו בטקס משמעותי ומרגש.

• עריכת הטקס הנדיר והמרגש של פדיון הבן עם כהנים מתנדבים של צהר.

חדש!

הנהגה רבנית קשובה
מועצת רבני צהר היא פורום מרכזי לדיון בנושאים 

מהותים. החלטות המועצה משפיעות על עיצוב יחסי 
דת מדינה וחברה בישראל.
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