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בווילנא
שנת   תשע״ז   לפ״ק



א
)א( ס'געווען ַאזוי: ָאדַאמָאלסט ַאז די שופטים הָאבן געטָאן משּפטן, 

מענטש  ַא  איינער  זַאך  איז  געווען,  הונגער  ַא  איז  לַאנד  אין 
ית⸗ֶלֶחם ווָאס אין יהודה, ַאף צו וואוינען אין די  ַאוועקגעגַאנגען פון ּבֵ
זַײנע.  זין  צוויי  די  און  זַײנע  ווַײב  די  ער, מיט  מֹוָאֿב:  פון  פעלדער 
)ב( גערופן הָאט מען ָאדעם מענטשן ֱאִליֵמֶלְך, די ווַײב זַײנע הָאט מען 

ְליֹון  ּכִ ָנֳעִמי גערופן, און די צוויי זין ווָאס בַא עם הָאבן ַמְחלֹון און 
ית⸗ֶלֶחם ווָאס אין יהודה. געהייסן. ֶאְפָרֿתער — פון ּבֵ

זַײנען זיי  און  מֹוָאֿב  פון  פעלדער  די  אין  ָאנגעקומען  זיי  זַײנען 
ָאדָארטן ָאּפגעווען.

)ג( ַאז ס'איז ַאוועקגעשטָארבן אלימלך, דער מַאן פון ָנֳעִמין, איז זי 

שוין ָאדָארטן פַארבליבן, ַאזי מיט די צוויי זין אירע. )ד( זיי הָאבן זַאך 
ה; און דער  גענומען ווַײבער מואֿבישע. דער נָאמען בַא איינע — ָערּפָ
נָאמען בַא די צווייטע — רּוֿת. זיי הָאבן זַאך ָאדָארטן ַאן ערך צען 
ְליֹון, זַײנען אויכעט  יָאר אופגעהַאלטן. )ה( און ַאדי ביידע, ַמְחלֹון מיט ּכִ
צוויי  די  פון  פַארבליבן  ַאליין  איינע  פרֹוי  די  איז  ַאוועקגעשטָארבן, 

זין אירע מיטן מַאן אירן.

זי זַאך אופגעהויבן מיט די שנורן אינאיינעם, און זי הָאט  )ו( הָאט 

די  אין  ווַײלע  מואב,  פון  פעלדער  די  פון  אומקערן  גענומען  זַאך 
פעלדער פון מואב הָאט זי דַאהערט ַאז גָאט הָאט אין זַײן פָאלק 
פַארגעדיינקט, און זיי ברויט געטָאן געבן. )ז( ַאז זי איז ַארֹויסגעגַאנגען 
פונעם ָארט ַאוואו זי איז ָאדָארטן ָאּפגעווען, און מיט איר די צוויי 
שנורן, זַײנען זיי ַאפן טרַאקט ַאוועק, זַאך אומקערן אין ארץ יהודה.

)ח( טוט ָנֳעִמי אירע צוויי שנורן ַא זָאג:

„איז גייט זשע, און קערט⸗זַאך אומעט, ַאאיטלעכע פון אַײך 
אַײך  מיט  יי  זָאל  טָא  אירע,  מַאמע  די  פון  הֹויזגעזינד  צום 
גוטיקַײט טָאן, ָאט ַאזויָא, ווי איר הָאט מיט די ָאּפגעשטָארבענע 

געטָאן — און ַאזויָא ווי מיט מיר ַאליין.
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לעין הקורא

לייענט  ֹוי  ווען  ]עי[; בשעת   — וי  זיך  לייענט  רות  אין ָאט דעם תרגום 

זיך — ]ָאי[, ַאזוי ַארום, ַאז דער ווָאס הערט ניט איז טויב ]טעיב[, בעת ַא 

טֹויב ]טָאיב[ פליט ַאזש אין הימל. דָאס איז גערעדט געווָארן בַײ ווערטער 

ווָאס שטַאמען ניט פון לשון קודש ָאדער ַארַאמיש; ביי די ווערטער פון 

סעמיטישן ָאּפשטַאם, איז עס בדרך כלל ]עי[ אין ָאפענע טרַאפן: סוחר 

]ָא[ אין פַארמַאכטע טרַאפן: סוחרים  ]סעידעס[; און  ]סעיכער[, סודות 

]סָאכרים[, סוד ]סָאד[.

)ניו⸗יָארק(  יישר כח: מיכאל בן ראובן מַאסַארסקי  ַא 
טעקסט  צום  תיקונים  און  עצות  וויכטיקע  זַײנע  פַאר 
גופא. די פולע אחריות פַאר טעותן און חסרונות טרָאגט 

דער בעל⸗התרגום ַאליין.

)ּפליינָא,  בעל  מתתיהו  )טָארָאנטָא(;  ָאלשַאנסקי  נעסע  אויך:  דַאנק  ַא 

טעקסַאס(; שיקע ווָאלק )לָאס⸗ַאנדזשעלעס(; יעקב זיסער )ּפעטערבורג(; 

)חוה(  וויוויַאן  )ווילנע(;  נָארווילַא  יוליוס  )ווילנע(;  כערסָאנסקי  מילַאן 

פעלזען )טָארָאנטָא(; ּפרָאפעסָאר ּפנחס פרידבערג )ווילנע(; וויקטָאריַא 

רַאטקעוויטש )מַאלַאט, ליטע(; יוליטשקע רעץ )ּפעטערבורג(.
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ְליֹון, זַײנען אויכעט  יָאר אופגעהַאלטן. )ה( און ַאדי ביידע, ַמְחלֹון מיט ּכִ
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זין אירע מיטן מַאן אירן.
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„טו ַא קוק! די שוועגערין דַײנע קערט⸗צַאך אומעט צו איר 
פָאלק און איר גָאט. איז גיי ַאף קַאריק נָאך די שוועגערין!”

)טז( הָאט איר רּוֿת געזָאגט:

„שטיי זשע ניט צו איך זָאל דיר פַארלָאזן, פון ַאנָאך דיר 
ל'איך  גיין  דו'עסט  ַאוואו  דַאהין  ווַײלע  אומקערן,  זַאך 
ָאּפשטעלן  זַאך  דו'עסט  וואוַאהין  און  גיין,  ַאהין  אויכעט 
וועל איך זַאך אויכעט ָאּפשטעלן. ַאז דַײן פָאלק איז דָאך 
ַאוואו  )יז(  גָאט.  מַײן  דָאך  איז  גָאט  דַײן  און  פָאלק,  מַײן 
ָאּפשטַארבן,  איך  'על  ָאדָארטן  ָאּפשטַארבן,  ניט  דו'עסט 
מיר  זָאל  זַײן;  מקבר  מיר  מען  וועט  דָארטן  ָאטָא  און 
ווָאס⸗ניט⸗איז,  אויבע  נָאכמער,  און  יי  ָאּפטָאן  ָאטַאזויָא 
ַא!” ָאּפשיידן,  אונדז  'עט  ַאליין  טויט  דער  מערניט  ַאחוץ 

זי הָאט  מיטגיין,  איר  מיט  אַײנעט  זַאך  שּפַארט  זי  ַאז  דַאזען,  )יח( 

אופגעהערט איר צוריידן.

)יט( זַײנען זיי ווַײטער געגַאנגען זַאלבעצווייט ביזקל ווַאנענט זיי זַײנען 

ית  ית ֶלֶחם ָאנגעקומען. ס'געווען ַאזוי, ַאז בַאם ָאנקומען אין ּבֵ אין ּבֵ
הָאבן פרֹויען  ַאז  געווָארן,  מהומה  ַא  שטָאט  גַאנצן  אין  איז  ֶלֶחם 

ַאזש גענומען ַא זָאג טָאן:

„ַא⸗ָנֳעִמי אי' דָאס?!”

)כ( טוט זי די פרוׁיען ַא זָאג:

„ַא⸗ניט ָנֳעִמי — אַײנגענעמע, רופט מיר, נָאר ווָאדען: ָמָרה 
פולע  ַא  ווַײלע  ָאנעט,  מיר  רופט  פַארביטערטע,   —
י ָאּפגעטָאן. מיט פוליקַײט  ַדּ פַארביטערניש הָאט מיר דָאך ׁשַ
יי  מיר  הָאט  ליידיקע  ַא  און  ַאוועקעט,  דָאך  איך  בין 
אומגעקערט. איז צו ווָאס זָאלט איר מיר דען ‚ָנֳעִמי’ רופן, 
י הָאט מיר דען  ַדּ ַאז יי הָאט ַאף מיר עדות געזָאגט, ַאז ׁשַ

ָאּפגעמשּפט?”
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ַא מנוחה געפינען, זָאלט  גָאט געבן, איר  זָאל זשע  )ט( און 

ַאאיטלעכע אין הֹויזגעזינד בַאם מַאן אירן.”

און אופגעהויבן,  קול  ַא  זיי  הָאבן  געטָאן.  קוש  ַא  זיי  זי  הָאט 
גענומען וויינען, )י( זיי הָאבן איר ַא זָאג געטָאן:

„ַאניין, ווַײלע מיט דיר וועלן מיר זַאך אומקערן צום פָאלק
דַײנעם.”

)יא( זָאגט זיי ָנֳעִמי:

גייט⸗זשע.  און  מַײנע,  טעכטער  אומעט,  זַאך  זשע  „קערט 
ַאפַארווָאזשע זָאלט איר דען מיט מיר מיטגיין? ַאווָאס, איך 
פַאר אַײך  זָאלן  זיי  זין,  שויס  אין  זַאך  בַא  נָאך  דען  הָאב 

מענער ווערן?

)יב( „קערט זַאך אומעט, ָא טעכטער מַײנע. טָא גייט⸗זשע, ווַײלע 

איך הָאב זַאך פַארעלטערט פון געגעבן ווערן ַא מַאן; און ַאפילו 
ַאז איך זָאל בַא זַאך זָאגן, ַאז ס'דָא דָא בַא מיר ַא הָאפונג, זָאל 
איך ַאפילו ָאטָא די הַײנטיקע נַאכט ַא מַאן געגעבן ווערן, און 
ַאפילו ַאז איך ווָאלט ַא געווינערין פון זין געווָארן, )יג( ווָאלט איר 
דען פון זייערטוועגן פַארזיצן ביזקל ווַאנענט זיי וועלן אוׂיסווַאקסן, 
פון זייערטוועגן ווי ַאן עגונה, קין מַאן ניט געגעבן ווערן? ַאניין, 
טעכטער מַײנע, ווַײלע מיר איז ַא פולע ביטערער איידער אַײך, 

ווַײלע די הַאנט פון גָאט איז קעגן מיר ַארוׂיסעט.”

געוויינט. ווַײטער  הָאבן  זיי  און  קול  ַא  אופגעהויבן  זיי  הָאבן  )יד( 

ה הָאט זַאך צעקושט מיט די שוויגער אירע. ָעְרּפָ

זי איר )טו( הָאט  זַאך צו איר צוגעקלעּפט,  רּוֿת הָאט  ווָאדען,  נָאר 
ַא זָאג געטָאן:
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„טו ַא קוק! די שוועגערין דַײנע קערט⸗צַאך אומעט צו איר 
פָאלק און איר גָאט. איז גיי ַאף קַאריק נָאך די שוועגערין!”

)טז( הָאט איר רּוֿת געזָאגט:

„שטיי זשע ניט צו איך זָאל דיר פַארלָאזן, פון ַאנָאך דיר 
ל'איך  גיין  דו'עסט  ַאוואו  דַאהין  ווַײלע  אומקערן,  זַאך 
ָאּפשטעלן  זַאך  דו'עסט  וואוַאהין  און  גיין,  ַאהין  אויכעט 
וועל איך זַאך אויכעט ָאּפשטעלן. ַאז דַײן פָאלק איז דָאך 
ַאוואו  )יז(  גָאט.  מַײן  דָאך  איז  גָאט  דַײן  און  פָאלק,  מַײן 
ָאּפשטַארבן,  איך  'על  ָאדָארטן  ָאּפשטַארבן,  ניט  דו'עסט 
מיר  זָאל  זַײן;  מקבר  מיר  מען  וועט  דָארטן  ָאטָא  און 
ווָאס⸗ניט⸗איז,  אויבע  נָאכמער,  און  יי  ָאּפטָאן  ָאטַאזויָא 
ַא!” ָאּפשיידן,  אונדז  'עט  ַאליין  טויט  דער  מערניט  ַאחוץ 

זי הָאט  מיטגיין,  איר  מיט  אַײנעט  זַאך  שּפַארט  זי  ַאז  דַאזען,  )יח( 

אופגעהערט איר צוריידן.

)יט( זַײנען זיי ווַײטער געגַאנגען זַאלבעצווייט ביזקל ווַאנענט זיי זַײנען 

ית  ית ֶלֶחם ָאנגעקומען. ס'געווען ַאזוי, ַאז בַאם ָאנקומען אין ּבֵ אין ּבֵ
הָאבן פרֹויען  ַאז  געווָארן,  מהומה  ַא  שטָאט  גַאנצן  אין  איז  ֶלֶחם 

ַאזש גענומען ַא זָאג טָאן:

„ַא⸗ָנֳעִמי אי' דָאס?!”

)כ( טוט זי די פרוׁיען ַא זָאג:

„ַא⸗ניט ָנֳעִמי — אַײנגענעמע, רופט מיר, נָאר ווָאדען: ָמָרה 
פולע  ַא  ווַײלע  ָאנעט,  מיר  רופט  פַארביטערטע,   —
י ָאּפגעטָאן. מיט פוליקַײט  ַדּ פַארביטערניש הָאט מיר דָאך ׁשַ
יי  מיר  הָאט  ליידיקע  ַא  און  ַאוועקעט,  דָאך  איך  בין 
אומגעקערט. איז צו ווָאס זָאלט איר מיר דען ‚ָנֳעִמי’ רופן, 
י הָאט מיר דען  ַדּ ַאז יי הָאט ַאף מיר עדות געזָאגט, ַאז ׁשַ

ָאּפגעמשּפט?”
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ַא מנוחה געפינען, זָאלט  גָאט געבן, איר  זָאל זשע  )ט( און 

ַאאיטלעכע אין הֹויזגעזינד בַאם מַאן אירן.”

און אופגעהויבן,  קול  ַא  זיי  הָאבן  געטָאן.  קוש  ַא  זיי  זי  הָאט 
גענומען וויינען, )י( זיי הָאבן איר ַא זָאג געטָאן:

„ַאניין, ווַײלע מיט דיר וועלן מיר זַאך אומקערן צום פָאלק
דַײנעם.”

)יא( זָאגט זיי ָנֳעִמי:

גייט⸗זשע.  און  מַײנע,  טעכטער  אומעט,  זַאך  זשע  „קערט 
ַאפַארווָאזשע זָאלט איר דען מיט מיר מיטגיין? ַאווָאס, איך 
פַאר אַײך  זָאלן  זיי  זין,  שויס  אין  זַאך  בַא  נָאך  דען  הָאב 

מענער ווערן?

)יב( „קערט זַאך אומעט, ָא טעכטער מַײנע. טָא גייט⸗זשע, ווַײלע 

איך הָאב זַאך פַארעלטערט פון געגעבן ווערן ַא מַאן; און ַאפילו 
ַאז איך זָאל בַא זַאך זָאגן, ַאז ס'דָא דָא בַא מיר ַא הָאפונג, זָאל 
איך ַאפילו ָאטָא די הַײנטיקע נַאכט ַא מַאן געגעבן ווערן, און 
ַאפילו ַאז איך ווָאלט ַא געווינערין פון זין געווָארן, )יג( ווָאלט איר 
דען פון זייערטוועגן פַארזיצן ביזקל ווַאנענט זיי וועלן אוׂיסווַאקסן, 
פון זייערטוועגן ווי ַאן עגונה, קין מַאן ניט געגעבן ווערן? ַאניין, 
טעכטער מַײנע, ווַײלע מיר איז ַא פולע ביטערער איידער אַײך, 

ווַײלע די הַאנט פון גָאט איז קעגן מיר ַארוׂיסעט.”

געוויינט. ווַײטער  הָאבן  זיי  און  קול  ַא  אופגעהויבן  זיי  הָאבן  )יד( 

ה הָאט זַאך צעקושט מיט די שוויגער אירע. ָעְרּפָ

זי איר )טו( הָאט  זַאך צו איר צוגעקלעּפט,  רּוֿת הָאט  ווָאדען,  נָאר 
ַא זָאג געטָאן:
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)ו( הָאט עם געענטפערט, דער אינגל ווָאס איבער די שניטער, און

הָאט ַא זָאג געטָאן:

„ַא מואֿבדיקע מיידל איז זי, ַאווָאס זי הָאט זַאך מיט ֳנָעִמין
אומגעקערט פון די פעלדער פון מואב.”

)ז( הָאט זי געזָאגט:

די פון   — אופזַאמלען  כ'ל  ָאּפקלַײבן,  כ'ל  גיט⸗זשע,  „איז 
גַארבן, ַאנָאך די שניטער.”

פון דַאמָאלסט אינדערפרי ַאז זי איז ָאנגעקומען איז זי געשטַאנען 
ביז ָאט איצטערטָא, נָאר ַא קַאּפ איז זי אין הֹויז געבליבן. )ח( הָאט

ן געזָאגט: ּבֹוַעז רּוֿתְ

„הערסטע ניט, מַײן טָאכטער? זָאלסט ניט גיין אופקלַײבן 
אין קיין שום ַאנדער פעלד, קער זַאך ניט ָאּפעט פון ָאטָא 
דעמָא! )ט( די אויגן בַא דיר זָאלן ַאף ָאטָא דעם פעלד זַײן, 
ַאוואו זיי שנַײדן, זָאלסט נָאך זיי נָאכגיין. הָאב איך זיי דען ניט 
ָאנגעזָאגט, די יונגען, זיי זָאלן דיר ניט ַא ריר טָאן? און טָאמער 
וועסט דָארשטיק זַײן, איז גיי זשע בַאלד צו, צו די כלים, און 
טרינק אֹויסעט, פונדַאפון ַאווָאס די יונגען הָאבן ָא'געשעּפט.”

זַאך זַאך צודערערד צוצו  ַארָאּפגעפַאלן, הָאט  ּפנים  ַאפן  זי איז  )י( 

צוגעבוקט, און הָאט עם געזָאגט:

„מיט ווָאזשע הָאב איך חן געפונען אין אַײערע אויגן, איר 
זָאלט מיר ַאפילו דַאקענען, איך בין דָאך פון ַא פרעמדן לַאנד?”

)יא( הָאט בועז געענטפערט און איר ַא זָאג געטָאן:

„ַאז דַאציילן ט'מען מיר דַאציילט, ַאלציקעדינג ווָאס דו'סט 
מַאן  דער  ווי  ַאנָאכַאדעם  דַײנע  שוויגער  די  מיט  געמַאכט 
פַארלָאזן  הָאסט  דו  ַאזוי  ווי  ָאּפגעשטָארבן,  דיר  בַא  איז 
בינסט  ַאוואו  לַאנד  דעם  און  מַאמען  דַײן  מיט  טַאטן  דַײן 
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)כא( איז: ֳנָעִמי הָאט זַאך אומגעקערט, און מיט איר רּוֿת די מֹוֲאֿבישע 

בית⸗לחם  אין  זיי  זַײנען  מואב  פון  פעלדער  די  פון  שנור,  איר 
וועג גענומען דער גערשטן⸗שניט. זַאך אין  ַאז ס'הָאט  ָאנגעקומען, 

ב
)א( בַא ֳנָעִמין איז דעם מַאנס ַא קרוב געווען, ַא מַאנסביל ַא גיבור, 

פון ֱאִליֵמֶלכס משּפחה, געהייסן הָאט ער ּבֹוַעז. )ב( איז נעמט רּוֿת
די מֹוֲאֿבישע און טוט ֳנָעִמין ַא זָאג:

„טָא וועל איך אין פעלד ַאוועקעט, אופקלַײבן פון די זַאנגען, 
ַאהינטער דעם בַא וועמען אין די אויגן איך נעם אֹויסעט מיט חן?”

טוט זי איר ַא זָאג:

„גיי זשע, מַײן טָאכטער.”

)ג( איז זי געגַאנגען. און ָאנגעקומען. און זי הָאט אין פעלד צונויפגעקליבן, 

ַאנָאך די שניטער. און ס'הָאט מיט מזל געטרָאפן, ַאז ּפונקט ַאפן טייל 
ּבֹוַעז  )ד(  ֱאִליֵמֶלכס משּפחה.  פון  ווָאס  ּבֹוַעְזן,  ווָאס געהערט  פעלד 
איז ָאקערשט פון בית⸗לחם געקומען, טוט ער ַא זָאג די שניטער:

„גָאט איז מיט אַײך.”

זָאגן זיי עם:

„בענטשן זָאל אַײך גָאט.”

)ה( פרעגט בועז בַאם אינגל ווָאס איבער די שניטער:

„ַאוועמעס איז ָאטָא די מיידל?”
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)ו( הָאט עם געענטפערט, דער אינגל ווָאס איבער די שניטער, און

הָאט ַא זָאג געטָאן:

„ַא מואֿבדיקע מיידל איז זי, ַאווָאס זי הָאט זַאך מיט ֳנָעִמין
אומגעקערט פון די פעלדער פון מואב.”

)ז( הָאט זי געזָאגט:

די פון   — אופזַאמלען  כ'ל  ָאּפקלַײבן,  כ'ל  גיט⸗זשע,  „איז 
גַארבן, ַאנָאך די שניטער.”

פון דַאמָאלסט אינדערפרי ַאז זי איז ָאנגעקומען איז זי געשטַאנען 
ביז ָאט איצטערטָא, נָאר ַא קַאּפ איז זי אין הֹויז געבליבן. )ח( הָאט

ן געזָאגט: ּבֹוַעז רּוֿתְ

„הערסטע ניט, מַײן טָאכטער? זָאלסט ניט גיין אופקלַײבן 
אין קיין שום ַאנדער פעלד, קער זַאך ניט ָאּפעט פון ָאטָא 
דעמָא! )ט( די אויגן בַא דיר זָאלן ַאף ָאטָא דעם פעלד זַײן, 
ַאוואו זיי שנַײדן, זָאלסט נָאך זיי נָאכגיין. הָאב איך זיי דען ניט 
ָאנגעזָאגט, די יונגען, זיי זָאלן דיר ניט ַא ריר טָאן? און טָאמער 
וועסט דָארשטיק זַײן, איז גיי זשע בַאלד צו, צו די כלים, און 
טרינק אֹויסעט, פונדַאפון ַאווָאס די יונגען הָאבן ָא'געשעּפט.”

זַאך זַאך צודערערד צוצו  ַארָאּפגעפַאלן, הָאט  ּפנים  ַאפן  זי איז  )י( 

צוגעבוקט, און הָאט עם געזָאגט:

„מיט ווָאזשע הָאב איך חן געפונען אין אַײערע אויגן, איר 
זָאלט מיר ַאפילו דַאקענען, איך בין דָאך פון ַא פרעמדן לַאנד?”

)יא( הָאט בועז געענטפערט און איר ַא זָאג געטָאן:

„ַאז דַאציילן ט'מען מיר דַאציילט, ַאלציקעדינג ווָאס דו'סט 
מַאן  דער  ווי  ַאנָאכַאדעם  דַײנע  שוויגער  די  מיט  געמַאכט 
פַארלָאזן  הָאסט  דו  ַאזוי  ווי  ָאּפגעשטָארבן,  דיר  בַא  איז 
בינסט  ַאוואו  לַאנד  דעם  און  מַאמען  דַײן  מיט  טַאטן  דַײן 
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)כא( איז: ֳנָעִמי הָאט זַאך אומגעקערט, און מיט איר רּוֿת די מֹוֲאֿבישע 

בית⸗לחם  אין  זיי  זַײנען  מואב  פון  פעלדער  די  פון  שנור,  איר 
וועג גענומען דער גערשטן⸗שניט. זַאך אין  ַאז ס'הָאט  ָאנגעקומען, 

ב
)א( בַא ֳנָעִמין איז דעם מַאנס ַא קרוב געווען, ַא מַאנסביל ַא גיבור, 

פון ֱאִליֵמֶלכס משּפחה, געהייסן הָאט ער ּבֹוַעז. )ב( איז נעמט רּוֿת
די מֹוֲאֿבישע און טוט ֳנָעִמין ַא זָאג:

„טָא וועל איך אין פעלד ַאוועקעט, אופקלַײבן פון די זַאנגען, 
ַאהינטער דעם בַא וועמען אין די אויגן איך נעם אֹויסעט מיט חן?”

טוט זי איר ַא זָאג:

„גיי זשע, מַײן טָאכטער.”

)ג( איז זי געגַאנגען. און ָאנגעקומען. און זי הָאט אין פעלד צונויפגעקליבן, 

ַאנָאך די שניטער. און ס'הָאט מיט מזל געטרָאפן, ַאז ּפונקט ַאפן טייל 
ּבֹוַעז  )ד(  ֱאִליֵמֶלכס משּפחה.  פון  ווָאס  ּבֹוַעְזן,  ווָאס געהערט  פעלד 
איז ָאקערשט פון בית⸗לחם געקומען, טוט ער ַא זָאג די שניטער:

„גָאט איז מיט אַײך.”

זָאגן זיי עם:

„בענטשן זָאל אַײך גָאט.”

)ה( פרעגט בועז בַאם אינגל ווָאס איבער די שניטער:

„ַאוועמעס איז ָאטָא די מיידל?”
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„ַאוואו ס'טע הַײנט ָאּפגעקליבן און ַאוואו 'סטע ָאּפגעַארבעט? 
און זָאל געבענטשט זַײן ָא⸗דער ווָאס ער שַאצט דיר ָאּפעט.”

הָאט  זי  וועמען  ַאבַא  דַאציילט  אירע  שוויגער  די  זי  הָאט 
ָאּפגעַארבעט, זָאגנדיק:

הַײנט כ'הָא'  וועמען  ַאבַא  מַאנסביל  פון  נָאמען  „דער 
ָאּפגעַארבעט — ּבוַׂעז הייסט ער.”

)כ( הָאט ָנֳעִמי איר שנור ַא זָאג געטָאן:

זַײן  פַארלָאזן  ט'ניט  ווָאס  יי,  בַא  זַײן  ער  זָאל  „געבענטשט 
גוטיקַײט ַאניט מיט די לעבעדיקע און ַאניט מיט די טויטע.”

דַאצו הָאט איר ָנֳעִמי ַא זָאג געטָאן:

איז ער  קרוב,  אונדזער  דָאך  איז  מענטש  דער  ָאטָא  „ַאז 
איינער פון די געזינד⸗לייזער ווָאס בַא אונדז.”

)כא( טוט זָאגן רּוֿת די מוֲׂאֿבישע:

„ַאז נָאכמער! ער'ט מיר ַא זָאג געטָאן: „בלַײב זשע הַארט 
ניט וועלן  זיי  ווַאנענט  ביזקל  יונגען מַײנע,  די  נָאענט לעבן 

ָאּפענדיקן מיטן שניט ווָאס געהערט מיר.”

ן, איר שנור: )כב( זָאגט ָנֳעִמי רּוֿתְ

„נָאך בעסער'ט זַײן, מַײן טָאכטער, ַאז דו'סט ַארֹויס מיט די 
מ י י ד ל ע ך ווָאס בַא עם. וועלן יענע דיר ניט טשעּפענען

אין ַאן ַאנדער פעלד אויכעט ניט.”

בַא  ַאווָאס  מיידלעך  די  בַא  געהַאלטן  נָאענט  זַאך  זי  הָאט  )כג( 

ּבֹוַעְזן, ַאף ָאּפקלַײבן, ביז ווַאנענט ס'הָאט זַאך ניט געענדיקט דער
גערשטן⸗שניט מיטן ווייצן⸗שניט.

געלעבט הָאט זי בַא די שוויגער.
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געבָארן געווָארן, בינסט ַאוועקגעגַאנגען אין ַא פָאלק ַאווָאס 
דו'סט עם אייערנעכטן גָארנישניט געקענט. )יב( טָא זָאל דיר 
ָאּפצָאלן גָאט פַאר דיָא מעשים, און זָאל בַא דיר דער שכר
ַא פולשטענדיקער זַײן ַאזש פון יי, גָאט פון ישראל, ַאווָאס דו 
בינסט געקומען זַאך אופבַאהַאלטן פון אונטער זַײנע פליגל.”

)יג( טוט זי זָאגן:

די אויגן, מַײן  נָאר אֹויסנעמען בַא אַײך אין  זָאל איך  „טָא 
צום  איר'ט  געטרייסט,  דָאך  מיר  הָאט  איר  מחמת  הַאר, 
כ'ווָאלט  ווי  ַאזוי  ריידן,  געטָאן  שפחה  אַײער  פון  הַארצן 
ַאווָאס בַא אַײך.” ווי איינע פון די שפחות  גָארניט ניט זַײן 

זָאג: ַא  ּבוַׂעז  איר  טוט  מָאלצַײט  בַאם  געהַאלטן  ס'הָאט  ַאז  )יד( 

„קום דָא ַאהערעט, ָאט, עס ָאּפעט פונעם ברויט, און דעם
ִמים⸗ווַײן.” ׂשָ עסן טונק אַײנעט אינעם ְבּ

זי איז ָאן ַא זַײט פון די שניטער געזעסן, און ער הָאט איר ָאנגעלייגט 
זַאט  געווען  איז  זי  ָאּפגעגעסן,  הָאט  זי  פַײער,  ַאפן  פון  זיינגלעך 
איבערגעבליבן.  בַא⸗זעך  ַאווָאס⸗ניט⸗איז  געהַאט  נָאך  הָאט  און 
און  קלַײבן  צו  ַאף  געטָאן  הייב⸗אופעט  ַא  זַאך  הָאט  זי  )טו( 

בועז הָאט ָאנגעזָאגט די יונגען זַײנע:

„צווישן די גַארבן⸗בינדער ט'זי אויכעט ָאּפקלַײבן. איר זָאלט 
אירטוועגן  פון  זָאלט  איר  )טז(  טשעּפענען!  ניט  איר  צו  זַאך 
ַאפילו ַא זשמעניע ַארָאּפלָאזן, איז זָאל זי אופקלַײבן, זָאגט

איר ניט ַארַײנעט.”

)יז( זי הָאט ָאּפגעקליבן אין פעלד ביז אין ָאוונט, און ַאדָאס ווָאס זי הָאט 

ָאנגעקליבן הָאט זי אֹויסגעקלַאּפט, ַאן ֵאיָפה די מָאס, ַאווָאס ַאן ערך, 
מיט גערשטן, )יח( און הָאט עס ַאוועקגענומען און איז ָאנגעקומען אין 
שטָאט. ַאז די שוויגער אירע הָאט דַאזען ַאווָאס זי הָאט אופגעקליבן 
הָאט  זי  ווָאס  ָאדָאס  ָאּפגעגעבן  איר  און  ַארֹויסגענומען  זי  הָאט 
איבערגעלָאזן, איז זי ָאנגעזעטיקט געווען. )יט( זָאגט איר די שוויגער:
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„ַאוואו ס'טע הַײנט ָאּפגעקליבן און ַאוואו 'סטע ָאּפגעַארבעט? 
און זָאל געבענטשט זַײן ָא⸗דער ווָאס ער שַאצט דיר ָאּפעט.”

הָאט  זי  וועמען  ַאבַא  דַאציילט  אירע  שוויגער  די  זי  הָאט 
ָאּפגעַארבעט, זָאגנדיק:

הַײנט כ'הָא'  וועמען  ַאבַא  מַאנסביל  פון  נָאמען  „דער 
ָאּפגעַארבעט — ּבוַׂעז הייסט ער.”

)כ( הָאט ָנֳעִמי איר שנור ַא זָאג געטָאן:

זַײן  פַארלָאזן  ט'ניט  ווָאס  יי,  בַא  זַײן  ער  זָאל  „געבענטשט 
גוטיקַײט ַאניט מיט די לעבעדיקע און ַאניט מיט די טויטע.”

דַאצו הָאט איר ָנֳעִמי ַא זָאג געטָאן:

איז ער  קרוב,  אונדזער  דָאך  איז  מענטש  דער  ָאטָא  „ַאז 
איינער פון די געזינד⸗לייזער ווָאס בַא אונדז.”

)כא( טוט זָאגן רּוֿת די מוֲׂאֿבישע:

„ַאז נָאכמער! ער'ט מיר ַא זָאג געטָאן: „בלַײב זשע הַארט 
ניט וועלן  זיי  ווַאנענט  ביזקל  יונגען מַײנע,  די  נָאענט לעבן 

ָאּפענדיקן מיטן שניט ווָאס געהערט מיר.”

ן, איר שנור: )כב( זָאגט ָנֳעִמי רּוֿתְ

„נָאך בעסער'ט זַײן, מַײן טָאכטער, ַאז דו'סט ַארֹויס מיט די 
מ י י ד ל ע ך ווָאס בַא עם. וועלן יענע דיר ניט טשעּפענען

אין ַאן ַאנדער פעלד אויכעט ניט.”

בַא  ַאווָאס  מיידלעך  די  בַא  געהַאלטן  נָאענט  זַאך  זי  הָאט  )כג( 

ּבֹוַעְזן, ַאף ָאּפקלַײבן, ביז ווַאנענט ס'הָאט זַאך ניט געענדיקט דער
גערשטן⸗שניט מיטן ווייצן⸗שניט.

געלעבט הָאט זי בַא די שוויגער.
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געבָארן געווָארן, בינסט ַאוועקגעגַאנגען אין ַא פָאלק ַאווָאס 
דו'סט עם אייערנעכטן גָארנישניט געקענט. )יב( טָא זָאל דיר 
ָאּפצָאלן גָאט פַאר דיָא מעשים, און זָאל בַא דיר דער שכר
ַא פולשטענדיקער זַײן ַאזש פון יי, גָאט פון ישראל, ַאווָאס דו 
בינסט געקומען זַאך אופבַאהַאלטן פון אונטער זַײנע פליגל.”

)יג( טוט זי זָאגן:

די אויגן, מַײן  נָאר אֹויסנעמען בַא אַײך אין  זָאל איך  „טָא 
צום  איר'ט  געטרייסט,  דָאך  מיר  הָאט  איר  מחמת  הַאר, 
כ'ווָאלט  ווי  ַאזוי  ריידן,  געטָאן  שפחה  אַײער  פון  הַארצן 
ַאווָאס בַא אַײך.” ווי איינע פון די שפחות  גָארניט ניט זַײן 

זָאג: ַא  ּבוַׂעז  איר  טוט  מָאלצַײט  בַאם  געהַאלטן  ס'הָאט  ַאז  )יד( 

„קום דָא ַאהערעט, ָאט, עס ָאּפעט פונעם ברויט, און דעם
ִמים⸗ווַײן.” ׂשָ עסן טונק אַײנעט אינעם ְבּ

זי איז ָאן ַא זַײט פון די שניטער געזעסן, און ער הָאט איר ָאנגעלייגט 
זַאט  געווען  איז  זי  ָאּפגעגעסן,  הָאט  זי  פַײער,  ַאפן  פון  זיינגלעך 
איבערגעבליבן.  בַא⸗זעך  ַאווָאס⸗ניט⸗איז  געהַאט  נָאך  הָאט  און 
און  קלַײבן  צו  ַאף  געטָאן  הייב⸗אופעט  ַא  זַאך  הָאט  זי  )טו( 

בועז הָאט ָאנגעזָאגט די יונגען זַײנע:

„צווישן די גַארבן⸗בינדער ט'זי אויכעט ָאּפקלַײבן. איר זָאלט 
אירטוועגן  פון  זָאלט  איר  )טז(  טשעּפענען!  ניט  איר  צו  זַאך 
ַאפילו ַא זשמעניע ַארָאּפלָאזן, איז זָאל זי אופקלַײבן, זָאגט

איר ניט ַארַײנעט.”

)יז( זי הָאט ָאּפגעקליבן אין פעלד ביז אין ָאוונט, און ַאדָאס ווָאס זי הָאט 

ָאנגעקליבן הָאט זי אֹויסגעקלַאּפט, ַאן ֵאיָפה די מָאס, ַאווָאס ַאן ערך, 
מיט גערשטן, )יח( און הָאט עס ַאוועקגענומען און איז ָאנגעקומען אין 
שטָאט. ַאז די שוויגער אירע הָאט דַאזען ַאווָאס זי הָאט אופגעקליבן 
הָאט  זי  ווָאס  ָאדָאס  ָאּפגעגעבן  איר  און  ַארֹויסגענומען  זי  הָאט 
איבערגעלָאזן, איז זי ָאנגעזעטיקט געווען. )יט( זָאגט איר די שוויגער:

12



„רּוֿת, אַײער דינסט⸗מייד בין איך, ַאוועט איר דען אֹויסשּפרייטן 
דינסט⸗מייד,  אַײער  איבער  מלבוש  אַײער  פון  פליגלען  די 

ווַײלע ַא געזינד⸗לייזער זַײט איר דָאך?”

)י( זָאגט ער:

„בַא יי ַא געבענטשטע זָאלסטע זַײן, מַײן טָאכטער! ַא' דַײן 
לעצטע גוטיקַײט איז נָאך בעסער איידער די ערשטע, ווָאס 
בינסט ניט נָאכגעלָאפן נָאך די בחורים, צי ַאן ָארעמַאן צי ַאן 
עושר. )יא( איז איצטערטָא, מַײן טָאכטער, הָאב קין מורא ניט, 
ַאלציקעדינג ַאווָאס דו זָאגסט ל'איך דיר מַאכן, ַאווַײלע דער 
גַאנצער שטָאט⸗טויער ווייס דען ַאז ַאן אשת חיל בינסטע. )יב( 
נו, ס'טַאקע ַאזוי, ַא געזינד⸗לייזער בין איך, נָאר ווָאדען, פַארַאן 
— איז  מיר;  פַאר  נענטער  איז  ווָאס  געזינד⸗לייזער  ַא  נָאך 

)יג( „שלָאף ָאדָא די⸗ָא נַאכט.

„און אינדערפרי, ט'זַײן, 'עט ער דיר אֹויסלייזן, איז גוט, ט'ער 
דיר ך  י  א  'על  אֹויסלייזן  וועלן  ניט  דיר  ט'ער  אֹויסלייזן. 

אֹויסלייזן, ווי ס'לעבט גָאט! איז —

„לייג זַאך ַאוועקעט ביזקל אינדערפרי.”

איז  און  אינדערפרי  ביזקל  געלעגן  צופוסנס  עם  בַא  איז  זי  )יד( 

אופגעשטַאנען נָאך איידער ַא מענטש קען ַא צווייטן דַאקענען, ער
הָאט געהַאט געזָאגט:

„מ'זָאל זַאך ניט דַאוויסן, ַאז די פרֹוי איז אין שַײער געקומען.”

)טו( דַאצו הָאט ער געזָאגט:

„גיב זשע ַאהער דעם שלייער ווָאס ַאף דיר, און הַאלט זַאך
ָאן עם ָאנעט”,

15

ג
)א( איר הָאט ַא זָאג געטָאן ָנֳעִמי די שוויגערין אירע:

„ַאז כ'זוך דיר דען ניט אֹויסעט ַא מנוחה, דיר זָאל גוט זַײן? 
)ב( אי' דען די זַאך ניט ָאט ַאזויָא, ַאז ּבֹוַעז אי'דָאך אונדזער 

)ג(  געווען,  זַײנע  די מיידלעך  בינסט מיט  ווָאס  געזינדמַאן, 
איז ָאט ווָאס: ה ַײ נ ט  ב ַא נ ַא כ ט ט'ער אין גערשטן⸗

זַאלב⸗זַאך  אֹויסעט,  ווַאש⸗זַאך  איז  ווינט⸗שופלען.  שַײער 
גיי  אין שַײער   — און  קליידל,  די  ָאנעט  טו⸗זַאך  אֹויסעט, 
ווערן,  צו  בַאמערקט  ַאף  ניט  לָאז⸗זַאך  נַײערט  ַארָאּפעט, 
ביזקל ווַאנענט ער'ט ניט ָאּפענדיקן עסן און ט ר י נ ק ע ן. 
)ד( ַאדַאמָאלסט, ַאז ער'ט זַאך ַאוועקלייגן, און דו'עסט דָאך 

שוים געווָאר זַײן דעם ָארט ַאוואו ער'ט זַאך לייגן, זָאלסט 
ַאליין  זַאך  לייג  איז  צופוסנס,  זַײן  ַאנטּפלעקן  און  ַארַײן 
ַאוועקעט. 'עט ער דיר שוים הייסן ַאווָאס דו זָאלסט מַאכן.”

)ה( זָאגט זי איר:

„ַאלציקעדינג ַאווָאס דו זָאגסט מיר וועל איך טָאן.”

)ו( איז גייט זי ַארָאּפעט צום שַײער צוצו און הָאט ַאלציקעדינג געטָאן 

ָאטַאזויָא ווי ס'הָאט איר די שוויגער אירע געהייסן. )ז( ַאז ּבֹוַעז הָאט 
געגעסן, און געטרונקען, און עם איז גליקלעך ַאפן הַארצן געווען, איז 
ער ַאוועק לייגן זַאך בַאם ברעג פונעם קָארן⸗הויפן. ָאדַאמָאלסט איז זי 
שטילינקערהייט ַארַײנעט. זי הָאט עם ַאנטּפלעקט דעם צופוסנס. און 
זי הָאט זַאך ַאוועקגעלייגט. )ח( איז געווען ַאזוי. הַאלבע נַאכט, טוט ער ַא 
ציטער אופעט און טַאּפט ַארומעט. ָאט ליגט בַא עם צופוסנס ַא פרֹוי!

)ט( זָאגט ער:

„ַאווער זַײט איר?”

זָאגט זי:
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„רּוֿת, אַײער דינסט⸗מייד בין איך, ַאוועט איר דען אֹויסשּפרייטן 
דינסט⸗מייד,  אַײער  איבער  מלבוש  אַײער  פון  פליגלען  די 

ווַײלע ַא געזינד⸗לייזער זַײט איר דָאך?”

)י( זָאגט ער:

„בַא יי ַא געבענטשטע זָאלסטע זַײן, מַײן טָאכטער! ַא' דַײן 
לעצטע גוטיקַײט איז נָאך בעסער איידער די ערשטע, ווָאס 
בינסט ניט נָאכגעלָאפן נָאך די בחורים, צי ַאן ָארעמַאן צי ַאן 
עושר. )יא( איז איצטערטָא, מַײן טָאכטער, הָאב קין מורא ניט, 
ַאלציקעדינג ַאווָאס דו זָאגסט ל'איך דיר מַאכן, ַאווַײלע דער 
גַאנצער שטָאט⸗טויער ווייס דען ַאז ַאן אשת חיל בינסטע. )יב( 
נו, ס'טַאקע ַאזוי, ַא געזינד⸗לייזער בין איך, נָאר ווָאדען, פַארַאן 
— איז  מיר;  פַאר  נענטער  איז  ווָאס  געזינד⸗לייזער  ַא  נָאך 

)יג( „שלָאף ָאדָא די⸗ָא נַאכט.

„און אינדערפרי, ט'זַײן, 'עט ער דיר אֹויסלייזן, איז גוט, ט'ער 
דיר ך  י  א  'על  אֹויסלייזן  וועלן  ניט  דיר  ט'ער  אֹויסלייזן. 

אֹויסלייזן, ווי ס'לעבט גָאט! איז —

„לייג זַאך ַאוועקעט ביזקל אינדערפרי.”

איז  און  אינדערפרי  ביזקל  געלעגן  צופוסנס  עם  בַא  איז  זי  )יד( 

אופגעשטַאנען נָאך איידער ַא מענטש קען ַא צווייטן דַאקענען, ער
הָאט געהַאט געזָאגט:

„מ'זָאל זַאך ניט דַאוויסן, ַאז די פרֹוי איז אין שַײער געקומען.”

)טו( דַאצו הָאט ער געזָאגט:

„גיב זשע ַאהער דעם שלייער ווָאס ַאף דיר, און הַאלט זַאך
ָאן עם ָאנעט”,

15

ג
)א( איר הָאט ַא זָאג געטָאן ָנֳעִמי די שוויגערין אירע:

„ַאז כ'זוך דיר דען ניט אֹויסעט ַא מנוחה, דיר זָאל גוט זַײן? 
)ב( אי' דען די זַאך ניט ָאט ַאזויָא, ַאז ּבֹוַעז אי'דָאך אונדזער 

)ג(  געווען,  זַײנע  די מיידלעך  בינסט מיט  ווָאס  געזינדמַאן, 
איז ָאט ווָאס: ה ַײ נ ט  ב ַא נ ַא כ ט ט'ער אין גערשטן⸗

זַאלב⸗זַאך  אֹויסעט,  ווַאש⸗זַאך  איז  ווינט⸗שופלען.  שַײער 
גיי  אין שַײער   — און  קליידל,  די  ָאנעט  טו⸗זַאך  אֹויסעט, 
ווערן,  צו  בַאמערקט  ַאף  ניט  לָאז⸗זַאך  נַײערט  ַארָאּפעט, 
ביזקל ווַאנענט ער'ט ניט ָאּפענדיקן עסן און ט ר י נ ק ע ן. 
)ד( ַאדַאמָאלסט, ַאז ער'ט זַאך ַאוועקלייגן, און דו'עסט דָאך 

שוים געווָאר זַײן דעם ָארט ַאוואו ער'ט זַאך לייגן, זָאלסט 
ַאליין  זַאך  לייג  איז  צופוסנס,  זַײן  ַאנטּפלעקן  און  ַארַײן 
ַאוועקעט. 'עט ער דיר שוים הייסן ַאווָאס דו זָאלסט מַאכן.”

)ה( זָאגט זי איר:

„ַאלציקעדינג ַאווָאס דו זָאגסט מיר וועל איך טָאן.”

)ו( איז גייט זי ַארָאּפעט צום שַײער צוצו און הָאט ַאלציקעדינג געטָאן 

ָאטַאזויָא ווי ס'הָאט איר די שוויגער אירע געהייסן. )ז( ַאז ּבֹוַעז הָאט 
געגעסן, און געטרונקען, און עם איז גליקלעך ַאפן הַארצן געווען, איז 
ער ַאוועק לייגן זַאך בַאם ברעג פונעם קָארן⸗הויפן. ָאדַאמָאלסט איז זי 
שטילינקערהייט ַארַײנעט. זי הָאט עם ַאנטּפלעקט דעם צופוסנס. און 
זי הָאט זַאך ַאוועקגעלייגט. )ח( איז געווען ַאזוי. הַאלבע נַאכט, טוט ער ַא 
ציטער אופעט און טַאּפט ַארומעט. ָאט ליגט בַא עם צופוסנס ַא פרֹוי!

)ט( זָאגט ער:

„ַאווער זַײט איר?”

זָאגט זי:

14



)ב( נעמט ער צען לַײט פון די ִזְקֵני ָהִעיר און זָאגט זיי ָאנעט:

„ָאטָא דָא זעצט זַאך ַאוועקעט!”

איז הָאבן זיי זַאך ַאוועקגעזעצט. )ג( זָאגט ער דעם געזינד⸗אֹויסלייזער:

קרוב,  אונדזער  ֱאִליֵמֶלְכן,  בַא  געווען  איז  ווָאס  פעלד  „ַאדי שטיק 
טוט ָנֳעִמי פַארקויפן, ווָאס הָאט זַאך ָאקערשט אומגעקערט פון די 
געטָאן,  קלער  ַא  מַײנטוועגן  פון  איך  הָאב  )ד(  מֹוָאֿב.  פון  פעלדער 
ָאּפעט,  קויפט  ַאזוי⸗צו⸗זָאגן:  עווער,  אין  ַאנטּפלעקן  אַײך  כ'ל  ַאז 
ווָאס זיצן, און פַאר די אויגן פון די זקנים  פַאר די אויגן פון די⸗ָא 
פונעם פָאלק מַײנעם — אויבע איר'ט אֹויסלייזן, איז לייזט ָאּפעט! 
מיר,  זשע  זָאגט  ווערן,  אֹויסגעלייזט  ניט  ָאדָאס  'עט  טָאמער  און 
ס'עט  ווער  ניטָא  דָאך  איז  אַײך  ַאחוץ  ווַײלע  זַײן.  וויסן  כ'ל  און 
נָאענטסטער.” דער  ַאנָאך אַײך,  דָאך  בין  איך   — סַײדן  אֹויסלייזן, 

הָאט ער געזָאגט:

„כ'ל אֹויסלייזן.”

)ה( הָאט עם ּבֹוַעז געזָאגט:

ֳנָעִמין און בַא רּוֿת די מואֿבישע  „דעם טָאג, ַאז איר'ט בַא 
פונעם  פרֹוי  די  ָאּפקויפן  במילא  ט'איר  פעלד,  די  ָאּפקויפן 
נָאמען פונעם נפטר אינאיינעם נפטר, כדי אופשטעלן דעם 

מיט די נחלה זַײנע.”

)ו( זָאגט עם דער געזינד⸗אֹויסלייזער:

ל  „אויבע ַאזוי 'על איך ניט קענען אֹויסלייזן, כ'זָאל ניט ַא ּתֶ
די זַאך  ַאף  איר  זשע  נעמט  איז  מַײנעם.  יחוס  דעם  מַאכן 

אֹויסלייזונג מַײנע, ווַײלע איכ'ל ניט קענען לייזן.”

און  זַײן,  גואל  בַאם  ישראל  אין  געווען  פרייער  איז  ָאטַאזויָא  )ז( 

בַאם ממלא⸗מקום זַײן. ַאף מקיים זַײן איטלעכע זַאך הָאט איינער 
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הָאט זי געהַאלטן. ער הָאט אֹויסגעמָאסטן זעקס מָאס גערשטן און
ַאוועקגעלייגט בַא איר.

און ער איז ָאנגעקומען אין שטָאט ַארַײן.

)טז( און ַאז זי איז ָאנגעקומען צו די שוויגער אירע, הָאט זי בַא איר

ַא פרעג געטָאן:

„נו, אי' ווָאס בַא דיר?”

מַאנסביל דער  ַאווָאס  ַאלציקעדינג  אֹויסגעדַאציילט  איר  זי  הָאט 
הָאט מיט איר געמַאכט, )יז( און געזָאגט:

„ָאטָא די זעקס מָאס גערשטן ט'ער מיר געגעבן, פַארדַאפַאר, ער'ט 
געזָאגט: ,קום ניט ָאנעט צו די שוויגער דַײנע מיט ליידיקע הענט.”

)יח( הָאט זי איר געזָאגט: „איז ווַארט זשע צו, מַײן טָאכטער, ביזקל 

זַאך.  די  אֹויספַאלן  ס'עט  ווי  ווערן,  געווָאר  ניט  דו'עסט  ווַאנענט 
ניט ער'ט  ווַאנענט  ביזקל  רוען  ניט  מענטש  דער  'עט  על⸗כל⸗ּפנים 

פַארענדיקט די זַאך, ַאנָאך ה ַײ נ ט.

ד 
)א( איז ּבֹוַעז ַארוף ַאפן שטָאטישן טויער.

ער זיצט זַאך, און ָאט גייט פַארבַײ דער געזינד⸗לייזער ַאווָאס ּבֹוַעז
הָאט גערעדט. טוט ער עם ַא זָאג:

ן⸗ָאט⸗יענעם! ָאט⸗דער⸗ּבֶ טַאקע  איר⸗זשע!  יע,  ווָא,  „העי, 
ַאהער קערד⸗זַאך אומעט!”

הָאט זַאך יענער ָאּפגעקערט און הָאט זַאך ַאוועקגעזעצט.
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)ב( נעמט ער צען לַײט פון די ִזְקֵני ָהִעיר און זָאגט זיי ָאנעט:

„ָאטָא דָא זעצט זַאך ַאוועקעט!”

איז הָאבן זיי זַאך ַאוועקגעזעצט. )ג( זָאגט ער דעם געזינד⸗אֹויסלייזער:

קרוב,  אונדזער  ֱאִליֵמֶלְכן,  בַא  געווען  איז  ווָאס  פעלד  „ַאדי שטיק 
טוט ָנֳעִמי פַארקויפן, ווָאס הָאט זַאך ָאקערשט אומגעקערט פון די 
געטָאן,  קלער  ַא  מַײנטוועגן  פון  איך  הָאב  )ד(  מֹוָאֿב.  פון  פעלדער 
ָאּפעט,  קויפט  ַאזוי⸗צו⸗זָאגן:  עווער,  אין  ַאנטּפלעקן  אַײך  כ'ל  ַאז 
ווָאס זיצן, און פַאר די אויגן פון די זקנים  פַאר די אויגן פון די⸗ָא 
פונעם פָאלק מַײנעם — אויבע איר'ט אֹויסלייזן, איז לייזט ָאּפעט! 
מיר,  זשע  זָאגט  ווערן,  אֹויסגעלייזט  ניט  ָאדָאס  'עט  טָאמער  און 
ס'עט  ווער  ניטָא  דָאך  איז  אַײך  ַאחוץ  ווַײלע  זַײן.  וויסן  כ'ל  און 
נָאענטסטער.” דער  ַאנָאך אַײך,  דָאך  בין  איך   — סַײדן  אֹויסלייזן, 

הָאט ער געזָאגט:

„כ'ל אֹויסלייזן.”

)ה( הָאט עם ּבֹוַעז געזָאגט:

ֳנָעִמין און בַא רּוֿת די מואֿבישע  „דעם טָאג, ַאז איר'ט בַא 
פונעם  פרֹוי  די  ָאּפקויפן  במילא  ט'איר  פעלד,  די  ָאּפקויפן 
נָאמען פונעם נפטר אינאיינעם נפטר, כדי אופשטעלן דעם 

מיט די נחלה זַײנע.”

)ו( זָאגט עם דער געזינד⸗אֹויסלייזער:

ל  „אויבע ַאזוי 'על איך ניט קענען אֹויסלייזן, כ'זָאל ניט ַא ּתֶ
די זַאך  ַאף  איר  זשע  נעמט  איז  מַײנעם.  יחוס  דעם  מַאכן 

אֹויסלייזונג מַײנע, ווַײלע איכ'ל ניט קענען לייזן.”

און  זַײן,  גואל  בַאם  ישראל  אין  געווען  פרייער  איז  ָאטַאזויָא  )ז( 

בַאם ממלא⸗מקום זַײן. ַאף מקיים זַײן איטלעכע זַאך הָאט איינער 
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הָאט זי געהַאלטן. ער הָאט אֹויסגעמָאסטן זעקס מָאס גערשטן און
ַאוועקגעלייגט בַא איר.

און ער איז ָאנגעקומען אין שטָאט ַארַײן.

)טז( און ַאז זי איז ָאנגעקומען צו די שוויגער אירע, הָאט זי בַא איר

ַא פרעג געטָאן:

„נו, אי' ווָאס בַא דיר?”

מַאנסביל דער  ַאווָאס  ַאלציקעדינג  אֹויסגעדַאציילט  איר  זי  הָאט 
הָאט מיט איר געמַאכט, )יז( און געזָאגט:

„ָאטָא די זעקס מָאס גערשטן ט'ער מיר געגעבן, פַארדַאפַאר, ער'ט 
געזָאגט: ,קום ניט ָאנעט צו די שוויגער דַײנע מיט ליידיקע הענט.”

)יח( הָאט זי איר געזָאגט: „איז ווַארט זשע צו, מַײן טָאכטער, ביזקל 

זַאך.  די  אֹויספַאלן  ס'עט  ווי  ווערן,  געווָאר  ניט  דו'עסט  ווַאנענט 
ניט ער'ט  ווַאנענט  ביזקל  רוען  ניט  מענטש  דער  'עט  על⸗כל⸗ּפנים 

פַארענדיקט די זַאך, ַאנָאך ה ַײ נ ט.

ד 
)א( איז ּבֹוַעז ַארוף ַאפן שטָאטישן טויער.

ער זיצט זַאך, און ָאט גייט פַארבַײ דער געזינד⸗לייזער ַאווָאס ּבֹוַעז
הָאט גערעדט. טוט ער עם ַא זָאג:

ן⸗ָאט⸗יענעם! ָאט⸗דער⸗ּבֶ טַאקע  איר⸗זשע!  יע,  ווָא,  „העי, 
ַאהער קערד⸗זַאך אומעט!”

הָאט זַאך יענער ָאּפגעקערט און הָאט זַאך ַאוועקגעזעצט.
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ֶרצעס  ּפֶ ווי  זַײן  ַאזוי  ָאט  זָאל  הֹויזגעזינד  אַײער  „און  )יב( 

פון  ַאזש  געבָארן,  יהודהן  הָאט  ָמר  ּתָ ַאווָאס  הֹויזגעזינד, 
פרוכּפערקַײט ַאווָאס יי ט'אַײך געבן פון ָאטָא דיָא יונגע מיידל.”

געווען.  ווַײב  ַא  פַאר  עם  איז  זי  און  רּוְתן.  גענומען  ּבֹוַעז  הָאט  )יג( 

און ער איז בַא איר ָאנגעקומען. און גָאט הָאט איר טרָאגעדיקַײט
געגעבן. און זי הָאט געוואונען ַא זון.

)יד( הָאבן די פרֹויען גענומען זָאגן ָנֳעִמין:

„געבענטשט איז גָאט, ווָאס הָאט אַײך הַײנט ניט ָאּפגעשטעלט 
קין אֹויסלייזער, איז זָאל מען אין ישראל זַײן נָאמען אֹויסרופן! 
)טו( טָא זָאל ער ַא דערקוויקער צו די נשמה זַײן, ַא ּפרנסה 

געבער צו די עלטערע יָארן, ווַײלע אַײער שנור, ווָאס הָאט אַײך 
הָאלט הָאט עם געוואונען, זי גופא איז אַײך בעסער ווי זיבן זין.”

איז  זי  און  שויס  אין  צוגענומען  אינגעלע  דעם  הָאט  ָנֳעִמי  און  )טז( 

ַא עם  הָאבן  שכנטעס  אירע  )יז(  געווָארן.  הָאדעווערין  ַא  פַאר  עם 
נָאמען געגעבן, ַאזוי⸗צו⸗זָאגן:

„ַא זון איז דען ָנ ֳע ִמ י ן געבָארן געווָארן!”

ד. ער איז דָאך דער טַאטע פון זיי הָאבן עם ַא נָאמען גערופן: עֹוֿבֵ
ִוְדן. י, ווָאס איז דָאך דער טַאטע פון ּדָ ִיׁשַ
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ַארָאּפגענומען ַא שוך און געגעבן דעם צווייטן, ָאט ַאזויָא איז דער
סימן עדות אין ישראל געווען.

)ח( טָא הָאט דער אֹויסלייזער ַא זָאג געטָאן ּבֹוַעְזן:

„קויפט ָאּפעט!”

און הָאט ַארָאּפגענומען זַײן שוך. )ט( הָאט ּבֹוַעז די זקנים און דעם
גַאנצן עולם געזָאגט:

דען  הָאב  איך  ַאז  טָאג  הַײנטיקן  בַאם  איר  זַײט  „עדות 
ָאּפגעקויפט ַאלציקעדינג ווָאס בַא ֱאִליֵמֶלְכן, און ַאלציקעדינג 
ֳנָעִמין!  פון  הַאנט  פון  ַמְחלֹונען  בַא  און  ְליֹונען  ּכִ בַא  ווָאס 
ווַײב  ַא  פַאר  ָא'געקויפט  זַאך  איך  הָאב  עיקר,  דער  און  )י( 

ן, די מואֿבישע, די פרֹוי פון ַמְחלֹונען, בכדי אופשטעלן  רּוֿתְ
טָא  נחלה.  זַײן  מיט  אינאיינעם  נפטר  פונעם  נָאמען  דעם 
ניט  ווערן:  ָאּפגעשניטן  ניט  נפטר  פון  נָאמען  דער  זָאל 
שטָאט... זַײן  פון  טויער  בַאם  ניט  מקורבים,  זַײנע  בַא 

„הַײנט זַײט איר עדות!”

)יא( הָאט גָאר דער עולם ווָאס בַאם טויער מיט די זקנים ַא זָאג געגעבן:

„עדות! —

„זָאל גָאט געבן, ַאז די פרֹוי ווָאס קומט ָאנעט אין אַײער 
הֹויזגעזינד — ָאט ַאזוי ווי רחל און ָאט ַאזוי ווי לאה, ַאווָאס 
— ישראל  בית  דעם  אופגעבֹויט  זיי  הָאבן  זַאלבענַאנד 

„איז אין אפרת גבורות טוט אופעט,

ית⸗ֶלֶחם ַא נָאמען שטעלט זשע אופעט! — „און אין ּבֵ
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ֶרצעס  ּפֶ ווי  זַײן  ַאזוי  ָאט  זָאל  הֹויזגעזינד  אַײער  „און  )יב( 

פון  ַאזש  געבָארן,  יהודהן  הָאט  ָמר  ּתָ ַאווָאס  הֹויזגעזינד, 
פרוכּפערקַײט ַאווָאס יי ט'אַײך געבן פון ָאטָא דיָא יונגע מיידל.”

געווען.  ווַײב  ַא  פַאר  עם  איז  זי  און  רּוְתן.  גענומען  ּבֹוַעז  הָאט  )יג( 

און ער איז בַא איר ָאנגעקומען. און גָאט הָאט איר טרָאגעדיקַײט
געגעבן. און זי הָאט געוואונען ַא זון.

)יד( הָאבן די פרֹויען גענומען זָאגן ָנֳעִמין:

„געבענטשט איז גָאט, ווָאס הָאט אַײך הַײנט ניט ָאּפגעשטעלט 
קין אֹויסלייזער, איז זָאל מען אין ישראל זַײן נָאמען אֹויסרופן! 
)טו( טָא זָאל ער ַא דערקוויקער צו די נשמה זַײן, ַא ּפרנסה 

געבער צו די עלטערע יָארן, ווַײלע אַײער שנור, ווָאס הָאט אַײך 
הָאלט הָאט עם געוואונען, זי גופא איז אַײך בעסער ווי זיבן זין.”

איז  זי  און  שויס  אין  צוגענומען  אינגעלע  דעם  הָאט  ָנֳעִמי  און  )טז( 

ַא עם  הָאבן  שכנטעס  אירע  )יז(  געווָארן.  הָאדעווערין  ַא  פַאר  עם 
נָאמען געגעבן, ַאזוי⸗צו⸗זָאגן:

„ַא זון איז דען ָנ ֳע ִמ י ן געבָארן געווָארן!”

ד. ער איז דָאך דער טַאטע פון זיי הָאבן עם ַא נָאמען גערופן: עֹוֿבֵ
ִוְדן. י, ווָאס איז דָאך דער טַאטע פון ּדָ ִיׁשַ
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ַארָאּפגענומען ַא שוך און געגעבן דעם צווייטן, ָאט ַאזויָא איז דער
סימן עדות אין ישראל געווען.

)ח( טָא הָאט דער אֹויסלייזער ַא זָאג געטָאן ּבֹוַעְזן:

„קויפט ָאּפעט!”

און הָאט ַארָאּפגענומען זַײן שוך. )ט( הָאט ּבֹוַעז די זקנים און דעם
גַאנצן עולם געזָאגט:

דען  הָאב  איך  ַאז  טָאג  הַײנטיקן  בַאם  איר  זַײט  „עדות 
ָאּפגעקויפט ַאלציקעדינג ווָאס בַא ֱאִליֵמֶלְכן, און ַאלציקעדינג 
ֳנָעִמין!  פון  הַאנט  פון  ַמְחלֹונען  בַא  און  ְליֹונען  ּכִ בַא  ווָאס 
ווַײב  ַא  פַאר  ָא'געקויפט  זַאך  איך  הָאב  עיקר,  דער  און  )י( 

ן, די מואֿבישע, די פרֹוי פון ַמְחלֹונען, בכדי אופשטעלן  רּוֿתְ
טָא  נחלה.  זַײן  מיט  אינאיינעם  נפטר  פונעם  נָאמען  דעם 
ניט  ווערן:  ָאּפגעשניטן  ניט  נפטר  פון  נָאמען  דער  זָאל 
שטָאט... זַײן  פון  טויער  בַאם  ניט  מקורבים,  זַײנע  בַא 

„הַײנט זַײט איר עדות!”

)יא( הָאט גָאר דער עולם ווָאס בַאם טויער מיט די זקנים ַא זָאג געגעבן:

„עדות! —

„זָאל גָאט געבן, ַאז די פרֹוי ווָאס קומט ָאנעט אין אַײער 
הֹויזגעזינד — ָאט ַאזוי ווי רחל און ָאט ַאזוי ווי לאה, ַאווָאס 
— ישראל  בית  דעם  אופגעבֹויט  זיי  הָאבן  זַאלבענַאנד 

„איז אין אפרת גבורות טוט אופעט,

ית⸗ֶלֶחם ַא נָאמען שטעלט זשע אופעט! — „און אין ּבֵ
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ֶרְצן: )יח( און ָאט זַײנען די דור⸗דורות פון ּפֶ

ֶרץ הָאט געבָארן ֶחְצרֹונען. )יט( ּפֶ

און ֶחְצרֹון הָאט געבָארן ָרְמען.

ן. )כ( יָנָדֿבְ און ָרם הָאט געבָארן ַעּמִ

יָנָדֿב הָאט געבָארן ַנְחׁשֹונען. און ַעּמִ

ְלָמהן. )כא( און ַנְחׁשֹון הָאט געבָארן ׂשַ

ְלמֹון הָאט געבָארן ּבֹוַעְזן. און ׂשַ

און ּבֹוַעז הָאט געבָארן עֹוֵבְדן. )כב(

ין. און עֹוֵבד הָאט געבָארן ִיׁשַ

ִוְדן. י הָאט געבָארן ּדָ און ִיׁשַ

סליק






