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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

  תרּו
  

 און עס איז געװען אין די טעג װָאס די שֹוֿפטים הָאבן 1
און ַא מַאן איז . איז געװען ַא הונגער אין לַאנד, געהערשט

, יהודה זיך אױֿפצוהַאלטן אין ֿפעלד ֿפון מוָאֿב-ֶלֶחם- געגַאנגען ֿפון בית
און דער נָאמען ֿפון דעם מַאן  2. ן זַײנע צװײ זיןער מיט זַײן װַײב או
און דער , און דער נָאמען ֿפון זַײן װַײב ָנֳעמי, איז געװען ֶאליֶמֶלך

-ֶלֶחם- ֶאֿפָרתער ֿפון בית–נָאמען ֿפון זַײנע צװײ זין ַמכלֹון און ִּכליֹון 
טן און זַײנען דָאר, און זײ זַײנען געקומען אין ֿפעלד ֿפון מוָאֿב. יהודה
  . געװען

, און זי איז איבערגעבליבן, ָנעמיס מַאן, איז געשטָארבן ֶאליֶמֶלך 3
דער : און זײ הָאבן גענומען מוָאֿבער װַײבער 4. מיט אירע צװײ זין

נָאמען ֿפון אײנער איז געװען ָערָּפה און דער נָאמען ֿפון דער 
  . און זײ זַײנען דָארטן געזעסן ַארום צען יָאר. צװײטער רות

און די ֿפרױ איז , זַײנען געשטָארבן, ַמכלֹון און ִּכליֹון, און זײ בײדע 5
און זי  6. געבליבן ֿפַארעלנדט ֿפון אירע בײדע קינדער און איר מַאן

און הָאט זיך אומגעקערט ֿפון , איז אױֿפגעשטַאנען מיט אירע שניר
 ַאז װָארום זי הָאט געהערט אין ֿפעלד ֿפון מוָאֿב, ֿפעלד ֿפון מוָאֿב

און זי איז  7. זײ צו געבן ברױט, גָאט הָאט געדַאכט ָאן זַײן ֿפָאלק
און אירע בײדע , ַארױס ֿפון דעם ָארט װָאס זי איז דָארטן געװען

ּכדי זיך אומצוקערן , און זײ זַײנען געגַאנגען אין װעג, שניר מיט איר
  . צום לַאנד יהודה
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ײט קערט אַײך אום ג: הָאט ָנעמי געזָאגט צו אירע בײדע שניר 8
זָאל גָאט טָאן מיט אַײך חסד ַאזױ  9. איטלעכע צו איר מוטערס הױז

זָאל אַײך . װי איר הָאט געטָאן מיט די געשטָארבענע און מיט מיר
  . ה איטלעכע אין הױז ֿפון איר מַאןחגָאט געבן איר זָאלט געֿפינען מנו

ער ָקול און און זײ הָאבן אױֿפגעהױבן זײ; און זי הָאט זײ געקושט
נַײערט מיר , נײן: און זײ הָאבן צו איר געזָאגט 10. הָאבן געװײנט

: הָאט ָנעמי געזָאגט 11. װעלן מיט דיר זיך אומקערן צו דַײן ֿפָאלק
? װָאס זָאלט איר גײן מיט מיר צּו, טעכטער מַײנע, קערט אַײך אום

רן ֿפַאר ַאז זײ זָאלן אַײך װע, הָאב איך דען נָאך זין אין מַײן לַײב
װָארום איך בין צו , גײט, טעכטער מַײנע, קערט אַײך אום 12? מַאנען

איך , איך הָאב ַא הָאֿפענונג, לָאמיך שױן זָאגן; ַאלט צו הָאבן ַא מַאן
װעט  13, און זָאל אױך געבערן זין, זָאל נָאך די נַאכט הָאבן ַא מַאן

 איר צוליב װעט? איר דען אױף זײ אױסקוקן ביז זײ װעלן גרױס װערן
װָארום ! טעכטער מַײנע, נײן? זײ בלַײבן זיצן ניט צו נעמען קײן מַאן

װַײל גָאטס הַאנט איז אױסגעגַאנגען , מיר איז ֿפיל ביטערער ֿפון אַײך
  . אױף מיר

און . הָאבן זײ אױֿפגעהױבן זײער ָקול און הָאבן װידער געװײנט 14
ר רות הָאט זיך ָאבע, ָערָּפה הָאט זיך צעקושט מיט איר שװיגער

דַײן שװעגערין הָאט זיך , זע: הָאט זי געזָאגט 15. בַאהעֿפט ָאן איר
קער זיך אום נָאך דַײן ; אומגעקערט צו איר ֿפָאלק און צו איר גָאט

זָאלסט מיך ניט בעטן דיך צו : הָאט רות געזָאגט 16. שװעגערין
ן דו װעסט װָארום װּוהי, זיך אומצוקערן ֿפון הינטער דיר, ֿפַארלָאזן

דַײן ; װעל איך נעכטיקן, און װּו דו װעסט נעכטיקן, װעל איך גײן, גײן
װּו דו װעסט  17. און דַײן גָאט איז מַײן גָאט, ֿפָאלק איז מַײן ֿפָאלק

. און דָארטן װעל איך בַאגרָאבן װערן, װעל איך שטַארבן, שטַארבן
עט נָאר דער טױט װ! זָאל מיר גָאט טָאן ַאזױ און נָאך מער
  . ֿפַאנַאנדערשײדן צװישן מיר און צװישן דיר

און זי , ַאז זי הַאלט זיך ֿפעסט צו גײן מיט איר, און זי הָאט געזען 18
און זײ זַײנען בײדע געגַאנגען ביז  19. הָאט אױֿפגעהערט זי ָאּפצורעדן
װי זײ זַײנען , און עס איז געװען. ֶלֶחם-זײ זַײנען געקומען קײן בית

ַאזױ הָאט די גַאנצע שטָאט געטומלט מיט , ֶלֶחם-ײן ביתָאנגעקומען ק
הָאט זי צו זײ  20? איז דָאס ָנעמי: און די װַײבער הָאבן געזָאגט, זײ

װָארום דער , רוֿפט מיך ָמָרה, איר זָאלט מיך ניט רוֿפן ָנעמי: געזָאגט
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ב

ַא ֿפולע בין איך  21. ַאלמַאכטיקער הָאט מיר זײער ֿפַארביטערט
נָאך װָאס . און לײדיק הָאט מיך גָאט אומגעקערט, נגעןַארױסגעגַא

און דער , ַאז גָאט איז מַײן קלעגער געװָארן, רוֿפט איר מיך ָנעמי
  . ַאלמַאכטיקער הָאט מיר שלעכטס געטָאן

ערין מוָאֿבאון איר שנור רות די , ַאזױ הָאט זיך אומגעקערט ָנעמי 22
. ן דעם ֿפעלד ֿפון מוָאֿבדי װָאס הָאט זיך אומגעקערט ֿפו, מיט איר

  . ֶלֶחם אין ָאנהײב גערשטנשניט-און זײ זַײנען ָאנגעקומען אין בית

  

ַ א, ֿב און ָנעמי הָאט געהַאט איר מַאנס ַא קרו1
װָאס זַײן נָאמען , װוילֿפַארמעגלעכן מַאן ֿפון ֶאליֶמֶלכס משּפחה

  . איז געװען בֹוַעז

איך בעט , לָאמיך גײן: צו ָנעמיןאון רות די מוָאֿבערין הָאט געזָאגט  2
און איך װעל אױֿפקלַײבן זַאנגען הינטער דעם װָאס , אין ֿפעלד, דיך

הָאט זי געזָאגט צו . איך װעל געֿפינען לַײטזעליקַײט אין זַײנע אױגן
  . מַײן טָאכטער, גײ: איר

און איז געקומען און הָאט געקליבן אין ֿפעלד , איז זי ַאװעק 3
און אױף איר טרַאף הָאט זיך געטרָאֿפן דָאס , ערסהינטער די שניט

ערשט בֹוַעז איז  4. שטיק ֿפעלד ֿפון בֹוַעזן װָאס ֿפון ֶאליֶמֶלכס משּפחה
גָאט : און הָאט געזָאגט צו די שניטערס, ֶלֶחם-ָאנגעקומען ֿפון בית

  ! בענטשן זָאל דיך גָאט: און זײ הָאבן צו אים געזָאגט! מיט אַײך
ז געזָאגט צו זַײן יונג װָאס איז געשטַאנען איבער די הָאט בֹוַע 5

הָאט געענטֿפערט  6? דָאזיקע יונגע ֿפרױ װעמעס איז די: שניטערס
: און הָאט געזָאגט, דער יונג װָאס איז געשטַאנען איבער די שניטערס

װָאס הָאט זיך אומגעקערט מיט , דָאס איז ַא יונגע ֿפרױ ַא מוָאֿבערין
לָאמיך : און זי הָאט געזָאגט 7;  ֿפעלד ֿפון מוָאֿבָנעמין ֿפון דעם

און אױֿפזַאמלען צװישן די גַארבן הינטער די , איך בעט דיך, קלַײבן
און זי איז געקומען און איז געשטַאנען ֿפון זינט ; שניטערס

דָאס בלַײבן אירס אין דער הײם איז בלױז ; ֿפרימָארגן ַאזש ביז ַאצונד
, דו הערסט, װָאר ֿפַאר: ט בֹוַעז געזָאגט צו רותןהָא 8. געװען ַא װַײלע
און , זָאלסט ניט גײן קלַײבן אין ַאן ַאנדער ֿפעלד? מַײן טָאכטער

נָאר דָא זָאלסטו זיך הַאלטן ; זָאלסט אױך ניט ַאװעקגײן ֿפון דַאנען
דַײנע אױגן זָאלן זַײן אױף דעם ֿפעלד װָאס זײ  9. דלעךמײמיט מַײנע 
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איך הָאב בַאֿפױלן די , װָאר ֿפַאר. ט גײן הינטער זײאון זָאלס, שנַײדן
זָאלסטו גײן צו , און ַאז דיר װעט דָארשטן; דיך ניט ָאנצורירן, יונגען

  . און טרינקען ֿפון װַאנען די יונגען שעּפן, די ּכלים

, און הָאט זיך געבוקט צו דער ערד, איז זי געֿפַאלן אױף איר ּפנים 10
װָאס הָאב איך געֿפונען לַײטזעליקַײט  ֿפַאר: גטאון הָאט צו אים געזָא

  ? ַאז איך בין ַא ֿפרעמדע, מיך צו דערקענען, אין דַײנע אױגן
דערצײלן איז : הָאט בֹוַעז געענטֿפערט און הָאט צו איר געזָאגט 11

מיר דערצײלט געװָארן ַאלץ װָאס דו הָאסט געטָאן מיט דַײן שװיגער 
ז דו הָאסט ֿפַארלָאזן דַײן ֿפָאטער און דַײן און ַא, נָאך דַײן מַאנס טױט

און ביסט געגַאנגען , און דָאס לַאנד ֿפון דַײן געבָארנשַאֿפט, מוטער
  . אײערנעכטן-צו ַא ֿפָאלק װָאס דו הָאסט ניט געקענט ֿפון נעכטן

און דַײן ׂשכר זָאל זַײן ֿפַארֿפול ֿפון , טּוונגזָאל גָאט בַאצָאלן דַײן  12
װָאס דו ביסט געקומען זיך בַאשיצן , ט ֿפון יׂשראליהוה דעם גָא

לָאמיך געֿפינען : הָאט זי געזָאגט 13. אונטער זַײנע ֿפליגלען
װַײל דו הָאסט מיך ! מַײן הַאר, לַײטזעליקַײט אין דַײנע אױגן

, און װַײל דו הָאסט גערעדט צום הַארצן ֿפון דַײן דינסט, געטרײסט
הָאט בֹוַעז צו  14. ײנע ֿפון דַײנע דינסטןמָאל ניט װי א און איך בין צו
און װעסט עסן ֿפון , גענען ַאהער, אין דער צַײט ֿפון עסן: איר געזָאגט
  . און װעסט אַײנטונקען דַײן ביסן אין זױערס, דעם ברױט

און מע הָאט איר , און זי איז געזעסן בַײ דער זַײט ֿפון די שניטערס
  זי הָאט געגעסן און איז און , דערלַאנגט געברענטע זַאנגען

און װי זי איז  15. און הָאט נָאך איבערגעלָאזן, זַאט געװָארן
ַאזױ צו , הָאט בֹוַעז בַאֿפױלן זַײנע יונגען, אױֿפגעשטַאנען צו קלַײבן

און איר זָאלט זי ניט , אױך צװישן די גַארבן זָאל זי קלַײבן: זָאגן
בינטלעך זָאלט איר ֿפַאר און אױך ַארױסציען ֿפון די  16. ֿפַארשעמען

און איר ; ַאז זי זָאל אױֿפקלַײבן, און איבערלָאזן, איר ַארױסציען
  . זָאלט ניט ָאנשרַײען אױף איר

און זי הָאט , און זי הָאט געקליבן אין ֿפעלד ביזן ָאװנט 17
און עס איז געװען ַארום ַאן , אױסגעקלַאּפט װָאס זי הָאט ָאנגעקליבן

און זי הָאט עס גענומען און איז ַארַײנגעגַאנגען  18. ֵאיָפֿה גערשטן
, און איר שװיגער הָאט געזען װָאס זי הָאט ָאנגעקליבן. אין שטָאט

אױך הָאט זי ַארױסגענומען און איר געגעבן װָאס זי הָאט 
: הָאט איר שװיגער צו איר געזָאגט 19. איבערגעלָאזן נָאך איר זעט
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ג

געבענטשט ? װּו הָאסטו געַארבעטאון , װּו הָאסטו געקליבן הַײנט
הָאט זי דערצײלט ! זָאל זַײן דער װָאס הָאט זיך אומגעקוקט אױף דיר

דער : און זי הָאט געזָאגט, איר שװיגער בַײ װעמען זי הָאט געַארבעט
איז , נָאמען ֿפון דעם מַאן װָאס איך הָאב בַײ אים הַײנט געַארבעט

געבענטשט זָאל ער זַײן :  שנורהָאט ָנעמי געזָאגט צו איר 20. בֹוַעז
  װָאס הָאט ניט ֿפַארלָאזן זַײן חסד מיט די לעבעדיקע , ֿפון גָאט

  דער מַאן : און ָנעמי הָאט צו איר געזָאגט! און מיט די טױטע
  . ער איז ֿפון אונדזערע אױסלײזער, איז אונדזערער ַא נָאנטער

: ך ָאנגעזָאגטער הָאט מיר אױ: הָאט רות די מוָאֿבערין געזָאגט 21
ביז װַאנען זײ װעלן , לעבן די יונגען װָאס בַײ מיר זָאלסטו זיך הַאלטן

הָאט ָנעמי געזָאגט צו רות  22. ענדיקן דעם גַאנצן שניט װָאס בַײ מיר
ַאז דו זָאלסט ַארױסגײן מיט , מַײן טָאכטער, עס איז גוט: איר שנור

  . ן ַאן ַאנדער ֿפעלדאון מע זָאל דיך ניט ָאנטרעֿפן אי, זַײנע מײדלעך

צו קלַײבן ביז צום , און זי הָאט זיך געהַאלטן ָאן בֹוַעזעס מײדלעך 23
און זי איז געזעסן בַײ איר . ָסוף ֿפון גערשטנשניט און װײצשניט

  . שװיגער

  

, מַײן טָאכטער:  און ָנעמי איר שװיגער הָאט צו איר געזָאגט1
  ? ס זָאל גוט זַײן ֿפַאר דירזָאל איך דיר ניט אױֿפזוכן ַאן ָאּפרו װָא

 דער װָאס דו ביסט –איז ניט בֹוַעז אונדזערער ַא קרוב , און ַאצונד 2
ָאט װינטשוֿפלט ער די נַאכט דעם שַײער ? געװען מיט זַײנע מײדלעך

און ָאנטָאן אױף , זָאלסטו זיך ַארומװַאשן און בַאזַאלבן 3. גערשטן
זָאלסט זיך ניט ; צום שַײעראון ַארָאּפנידערן , דיר דַײנע קלײדער

. ביז ער הָאט געענדיקט עסן און טרינקען, לָאזן מערקן ֿפון דעם מַאן
ַאזױ זָאלסטו מערקן דעם , און עס װעט זַײן װי ער װעט זיך לײגן 4

און זָאלסט צוקומען און , ָארט װָאס ער װעט זיך דָארטן לײגן
ר װעט דיר זָאגן װָאס און ע; און זיך ַאװעקלײגן, ָאּפדעקן זַײן צוֿפוסן

ַאלץ װָאס דו זָאגסט מיר : הָאט זי צו איר געזָאגט 5. דו זָאלסט טָאן
  . װעל איך טָאן

און הָאט געטָאן ַאזױ װי , און זי הָאט ַארָאּפגענידערט צום שַײער 6
און בֹוַעז הָאט געגעסן  7. ַאלץ װָאס איר שװיגער הָאט איר געהײסן

און ער איז , רץ איז געװען ֿפרײלעךאון זַײן הַא, און געטרונקען
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איז זי צוגעקומען . הױֿפן-ואהֿבגעגַאנגען זיך לײגן אין עק ֿפון דעם ּת
און הָאט זיך , און הָאט ָאּפגעדעקט זַײן צוֿפוסן, שטילערהײט

הָאט דער מַאן , און עס איז געװען אין הַאלבע נַאכט 8. געלײגט
ערשט ַא ֿפרױ ליגט , טאון ער הָאט זיך אױסגעדרײ, אױֿפגעציטערט
איך : הָאט זי געזָאגט? װער ביסטו: הָאט ער געזָאגט 9. אים צו ֿפוסן

און זָאלסט אױסשּפרײטן דַײן ברעג קלײד איבער ; בין רות דַײן דינסט
: הָאט ער געזָאגט 10. װָארום ַאן אױסלײזער ביסטו, דַײן דינסט

ַײן לעצטע ד; מַײן טָאכטער, געבענטשט זָאלסטו זַײן ֿפון גָאט
ניט צו גײן , הָאסטו נָאך שענער געטָאן ֿפון דער ערשטערײט גוטסק

, מַײן טָאכטער, און ַאצונד 11. צי ָארים צי רַײך, וריםחנָאך די ב
װעל איך דיר , ַאלץ װָאס דו װעסט זָאגן; זָאלסטו ניט מֹורא הָאבן

סט ַא װָארום דער גַאנצער טױער ֿפון מַײן ֿפָאלק װײס ַאז דו בי, טָאן
, ַאז ַאן אױסלײזער בין איך, יָא אמת, און ַאצונד 12. װוילע ֿפרױ

און , בלַײב די נַאכט 13. ָאבער ֿפַארַאן ַאן אױסלײזער נענטער ֿפון מיר
זָאל , איז גוט, אױב ער װעט דיך אױסלײזן, עס װעט זַײן אין דער ֿפרי

יך װעל א, אױב ָאבער ער װעט דיך ניט װעלן אױסלײזן; ער אױסלײזן
  . ליג ביז אין דער ֿפרי! ַאזױ װי גָאט לעבט, דיך אױסלײזן

און זי איז , ֿפוסן ביז בַאגינען איז זי געלעגן בַײ אים צו 14
אױֿפגעשטַאנען אײדער אײנער הָאט געקענט דערקענען דעם 

עס זָאל ניט דערװּוסט װערן ַאז די : װָארום ער הָאט געזָאגט; ַאנדערן
  . ַײערֿפרױ איז געקומען אין ש

און , גיב ַאהער דָאס טוך װָאס אױף דיר: און ער הָאט געזָאגט 15
און ער הָאט ַארַײנגעמָאסטן , הָאט זי עס צוגעהַאלטן. הַאלט עס צו

און ער איז . און ַארױֿפגעטָאן אױף איר, זעקס מָאס גערשטן
  . ַארַײנגעגַאנגען אין שטָאט

װי איז דָאס : זי געזָאגטהָאט , און זי איז געקומען צו איר שװיגער 16
הָאט זי איר דערצײלט ַאלץ װָאס דער מַאן ? מַײן טָאכטער, מיט דיר

די זעקס מָאס גערשטן : און זי הָאט געזָאגט 17. הָאט צו איר געטָאן
זָאלסט ניט : װַײל ער הָאט צו מיר געזָאגט, הָאט ער מיר געגעבן

מַײן , זיץ: זָאגטהָאט זי גע 18. קומען מיט לײדיקן צו דַײן שװיגער
װָארום , ביז װַאנען װעסט װיסן װי די זַאך װעט אױסֿפַאלן, טָאכטער

  . ביז ער הָאט געענדיקט די זַאך הַײנט, דער מַאן װעט ניט רוען
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און הָאט זיך דָארטן , און בֹוַעז איז ַארױֿפגעגַאנגען צום טױער 1ד
, רעדטערשט דער אױסלײזער ֿפון װעמען בֹוַעז הָאט גע, געזעצט
. דער און דער, קום ַאהער זעץ זיך דָא: הָאט ער געזָאגט. גײט ֿפַארבַײ

  . איז ער צוגעקומען און הָאט זיך געזעצט

  , און ער הָאט גענומען צען מענטשן ֿפון די עלטסטע ֿפון שטָאט 2
  . און זײ הָאבן זיך געזעצט. זעצט אַײך דָא: און ער הָאט געזָאגט

ָנעמי װָאס הָאט זיך :  אױסלײזערהָאט ער געזָאגט צום 3
ֿפַארקױֿפט דָאס שטיק ֿפעלד װָאס , אומגעקערט ֿפון ֿפעלד ֿפון מוָאֿב

הָאב איך  4. צו ֶאליֶמֶלכן, הָאט געהערט צו אונדזער ברודער
קױף עס : ַאזױ צו זָאגן, איך װעל ַאנטּפלעקן דַײן אױער: געקלערט

קעגן ֿפַאר די עלטסטע ֿפון און ַאנט, ַאנטקעגן ֿפַאר די װָאס זיצן דָא
אױב ָאבער מע ! לײז אױס, אױב דו װילסט אױסלײזן. מַײן ֿפָאלק

װָארום ניטָא , ּכדי איך זָאל עס װיסן, זָאג מיר, װעט ניט אױסלײזן
הָאט ער . און איך בין נָאך דיר, קײנער ַאחוץ דיר אױסצולײזן

דעם טָאג אין : הָאט בֹוַעז געזָאגט 5. איך װעל אױסלײזן: געזָאגט
און ֿפון רות דער , װָאס דו קױֿפסט דָאס ֿפעלד ֿפון ָנעמיס הַאנט

ּכדי , הָאסטו געקױֿפט די װַײב ֿפון דעם געשטָארבענעם, מוָאֿבערין
. אױֿפצושטעלן דעם נָאמען ֿפון דעם געשטָארבענעם אױף זַײן נחלה

איך קען עס ניט אױסלײזן ֿפַאר : הָאט דער אױסלײזער געזָאגט 6
לײז דיר דו .  װָארום איך װעל נָאך ֿפַארדַארבן מַײן אײגענע נחלה,מיר

  . װָארום איך קען ניט אױסלײזן, אױס װָאס איך דַארף אױסלײזן

בַײ ַאן אױסלײז ָאדער : און ַאזױ איז געװען ֿפַארצַײטן אין יׂשראל 7
הָאט אײנער , צו בַאֿפעסטיקן עּפעס ַא זַאך, בַײ ַאן אױסבַײט

און דָאס איז געװען . זַײן שוך און געגעבן דעם ַאנדערןַארָאּפגעצױגן 
  . צום עדות אין יׂשראל

און ער הָאט . קױף עס דיר: הָאט דער אױסלײזער געזָאגט צו בֹוַעזן 8
און , און בֹוַעז הָאט געזָאגט צו די עלטסטע 9. ַארָאּפגעצױגן זַײן שוך
 הָאב ָאּפגעקױֿפט ַאז איך, איר זַײט עדות הַײנט: צו דעם גַאנצן ֿפָאלק

און ַאלץ װָאס הָאט געהערט , ַאלץ װָאס הָאט געהערט צו ֶאליֶמֶלכן
און אױך רות די  10. ֿפון ָנעמיס הַאנט, לֹונעןחצו ִּכליֹונען און ַמ

ּכדי , הָאב איך געקױֿפט מיר ֿפַאר ַא װַײב, ַמכלֹונס װַײב, מוָאֿבערין
, נעם אױף זַײן נחלהאױֿפצושטעלן דעם נָאמען ֿפון דעם געשטָארבע

ַאז דער נָאמען ֿפון דעם געשטָארבענעם זָאל ניט ֿפַארשניטן װערן 
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איר זַײט ; און ֿפון דעם טױער ֿפון זַײן ָארט, ֿפון צװישן זַײנע ברידער
און , הָאט געזָאגט דָאס גַאנצע ֿפָאלק װָאס אין טױער 11. עדות הַײנט
ב װָאס קומט ָאן אין גָאט זָאל געבן ַאז די װַײ! עדות: די עלטסטע

זָאל זַײן ַאזױ װי רחל און ַאזױ װי לאה װָאס זײ בײדע הָאבן , דַײן הױז
און טו אױף העלדישקײט אין ! אױֿפגעבױט דָאס הױז ֿפון יׂשראל

און דַײן  12! ֶלֶחם-און הָאב ַא בַארוֿפענעם נָאמען אין בית, ֶאֿפָרת
װָאס ָּתָמר הָאט געבָארן הױז זָאל זַײן ַאזױ װי דָאס הױז ֿפון ֶּפֶרצן 

דָאזיקער  ֿפון דעם זָאמען װָאס גָאט װעט דיר געבן ֿפון דער, יהודהן
  ! יונגער ֿפרױ

און זי איז אים געװָארן ֿפַאר ַא , און בֹוַעז הָאט גענומען רותן 13
און גָאט הָאט איר געגעבן , און ער איז צו איר געקומען, װַײב

הָאבן די װַײבער געזָאגט  14. רן ַא זוןאון זי הָאט געבָא, טרָאגשַאֿפט
געלױבט איז גָאט װָאס ער הָאט דיך הַײנט ניט געלָאזן ָאן : צו ָנעמין

  ! און זָאל זַײן נָאמען זַײן בַארוֿפן אין יׂשראל, ַאן אױסלײזער
און אױף , און ער זָאל דיר זַײן ֿפַאר ַא דערקװיקער ֿפון דער זעל 15

, ָארום דַײן שנור װָאס הָאט דיך ליבאױסצוהַאלטן דַײן עלטער װ
  . װָאס זי איז דיר בעסער װי זיבן זין, הָאט אים געבָארן

און הָאט עס ַארַײנגעטָאן אין , און ָנעמי הָאט גענומען דָאס קינד 16
און די  17. און זי איז אים געװען ֿפַאר ַא דערציערין, איר בוזעם

ַא זון איז געבָארן : צו זָאגןַאזױ , שכנות הָאבן אים געגעבן ַא נָאמען
דָאס איז . און זײ הָאבן גערוֿפן זַײן נָאמען עֹוֵבד; געװָארן בַײ ָנעמין

  . דער ֿפָאטער ֿפון ִיַשי דעם ֿפָאטער ֿפון דודן

; ֶּפֶרץ הָאט געבָארן ֶחצרֹונען: און דָאס זַײנען די געבורטן ֿפון ֶּפֶרצן 18
  ; און ָרם הָאט געבָארן ַעמיָנָדבן, און ֶחצרֹון הָאט געבָארן ָרמען 19
און ַנחשֹון הָאט געבָארן , און ַעמיָנָדב הָאט געבָארן ַנחשֹונען 20

און בֹוַעז הָאט געבָארן , און ַׂשלמֹון הָאט געבָארן בֹוַעזן 21; ַׂשלָמהן
  .און ִיַשי הָאט געבָארן דודן, און עֹוֵבד הָאט געבָארן ִיַשין 22; עֹוֵבדן
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