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רות פרק א

ּושנֵי בָ נָיו( :ב) וְ שֵ ם
מֹואב הּוא וְ ִא ְשּתֹו ְ
ְהּודה ָלגּור ִב ְש ֵדי ָ
ימי ְשפֹט הַ שֹפְ ִטים ַו ְי ִהי ָרעָ ב בָ ָא ֶרץ וַ ֵילְֶך ִאיש ִמבֵ ית לֶחֶ ם י ָ
(א) וַיְ ִהי בִ ֵ
יִהיּו שָ ם( :ג) וַ יָמָ ת
מֹואב וַ ְ
הּודה ַו ָיבֹאּו ְש ֵדי ָ
הָ ִאיש אֱ לִ ימֶ לְֶך וְ שֵ ם ִא ְשּתֹו ָנע ֳִמי וְ שֵ ם ְשנֵי בָ נָיו ַמ ְחלֹון וְ כִ ְליֹון ֶאפְ ָר ִתים ִמבֵ ית ל ֶֶחם יְ ָ
ּושנֵי בָ נֶיהָ ( :ד) וַ ִי ְשאּו לָהֶ ם נ ִָשים מֹאֲ ִביֹות ֵשם ָה ַא ַחת עָ ְרפָה וְ ֵשם ַה ֵשנִית רּות וַ י ְֵשבּו ָשם כְ עֶ שֶ ר
אֱ לִימֶ לְֶך ִאיש ָנע ֳִמי ו ִַּתשָ ֵאר ִהיא ְ
מֹואב כִ י
וַּת ָשב ִמ ְש ֵדי ָ
יה ָ
ַֹּלת ָ
ישּה( :ו) וַ ָּת ָקם ִהיא וְ כ ֶ
ּומ ִא ָ
יה ֵ
שָ נִים( :ה) וַ יָמּותּו גַם ְשנֵיהֶ ם מַ ְחלֹון וְ כִ לְ יֹון ו ִַּתשָ ֵאר הָ ִאשָ ה ִמ ְשנֵי יְ לָדֶ ָ
וַּתלַ כְ נָה
יה עִ ָּמּה ֵ
כַֹּלת ָ
ּוש ֵּתי ֶ
מֹואב כִ י פ ַָקד יְ קֹוָק ֶאת עַ ּמֹו ָל ֵתת לָהֶ ם לָחֶ ם( :ז) ו ֵַּתצֵ א ִמן ַה ָּמקֹום אֲ ֶשר ָהי ְָתה ָש ָּמה ְ
שָ ְמעָ ה בִ ְשדֵ ה ָ
יה לֵכְ נָה ש ְֹבנָה ִא ָשה לְבֵ ית ִא ָּמּה יעשה יַעַ ש ְיקֹוָק עִ ָּמכֶ ם ֶח ֶסד כַאֲ שֶ ר
ֹּלת ָ
הּודה( :ח) וַּת ֹאמֶ ר ָנע ֳִמי ל ְִש ֵּתי כַ ֶ
בַ דֶ ֶרְך לָ שּוב ֶאל ֶא ֶרץ יְ ָ
וַּת ְבכֶ ינָה:
ישּה ו ִַּת ַשק לָ ֶהן ו ִַּת ֶשאנָה קֹולָ ן ִ
ּומצֶ אן ָ ְמנּוחָ ה ִאשָ ה בֵ ית ִא ָ
יתם עִ ם הַ ֵּמ ִתים וְ עִ ּמָ ִדי( :ט) י ִֵּתן יְקֹוָק ָלכֶם ְ
ע ֲִש ֶ
(י) וַּת ֹאמַ ְרנָה לָ ּה כִ י ִא ָּתְך נָשּוב לְעַ ּמֵ ְך( :יא) וַּת ֹאמֶ ר ָנע ֳִמי שֹבְ נָה בְ נ ַֹתי ָל ָּמה ֵת ַלכְ נָה עִ ִּמי ַהעֹוד לִ י בָ נִ ים ְב ֵמעַ י וְ ָהיּו לָכֶם לַ אֲ נ ִָשים:
ִיתי ַה ַל ְילָ ה ְל ִאיש וְ גַם ָיל ְַד ִּתי בָ נִים( :יג) הֲ לָ ֵהן
(יב) שֹבְ נָה ְבנ ַֹתי לֵכְ ן ָ כִ י ז ַָק ְנ ִּתי ִמ ְהיֹות ל ְִאיש כִ י ָאמַ ְר ִּתי יֶש לִי ִת ְקוָ ה גַם ָהי ִ
ְּתשַ בֵ ְרנָה עַ ד אֲ שֶ ר יִגְ דָ לּו הֲ לָהֵ ן ֵּתעָ ֵגנָה לְבִ ְל ִּתי הֱ יֹות ל ְִאיש ַאל בְ נ ַֹתי כִ י מַ ר לִי ְמאֹד ִמכֶם כִ י י ְָצ ָאה ִבי יַד ְיקֹוָ ק( :יד) וַ ִּת ֶשנָה קֹולָן
יְב ְמ ֵּתְך:
שּובי ַאחֲ ֵרי ִ
יה ִ
ֹלה ָ
מֹותּה וְ רּות דָ בְ ָקה בָ ּה( :טו) וַ ּת ֹאמֶ ר ִהנֵה שָ בָ ה ְי ִב ְמ ֵּתְך ֶאל עַ ָּמּה וְ ֶאל אֱ ֶ
וַּתבְ כֶינָה עֹוד ו ִַּתשַ ק עָ ְרפָה ַלחֲ ָ
ִ
ֹלהי:
וֵאֹלהיְִך אֱ ָ
ַ
(טז) וַּת ֹאמֶ ר רּות ַאל ִּתפְ גְ עִ י ִבי לְעָ זְ בֵ ְך לָשּוב מֵ ַאחֲ ָריְִך כִ י ֶאל אֲ שֶ ר ֵּתלְכִ י ֵאלְֵך ּובַ אֲ ֶשר ָּת ִלינִ י ָא ִלין עַ ֵּמְך עַ ִּמי
מּותי ָאמּות וְ שָ ם ֶא ָקבֵ ר כֹה ַיעֲשֶ ה יְ קֹוָק לִי וְ כֹה י ִֹסיף כִ י הַ ָּמוֶת יַפְ ִריד בֵ י ִני ּובֵ י ֵנְך( :יח) וַ ֵּת ֶרא כִ י ִמ ְת ַא ֶּמצֶ ת ִהיא
(יז) בַ אֲ שֶ ר ָּת ִ
יהן
לָלֶכֶת ִא ָּתּה ו ֶַּת ְח ַדל לְדַ בֵ ר ֵא ֶליהָ ( :יט) ו ֵַּת ַלכְ נָה ְש ֵּתיהֶ ם עַ ד ב ָֹאנָה בֵ ית לָחֶ ם ַו ְי ִהי כְ ב ָֹאנָה בֵ ית ל ֶֶחם ַו ֵּתהֹם כָל ָהעִ יר עֲלֵ ֶ
לֵאה ָהלַכְ ִּתי
וַּת ֹאמַ ְרנָה הֲ ז ֹאת ָנע ֳִמי( :כ) ַוּת ֹאמֶ ר אֲ ֵליהֶ ן ַאל ִּת ְק ֶראנָה לִ י ָנע ֳִמי ְק ֶראן ָ ִלי ָמ ָרא כִ י ֵה ַמר ַש ַדי לִי ְמאֹד( :כא) אֲ נִ י ְמ ָ
יקם הֱ ִשיבַ נִ י ְיקֹוָק ָל ָּמה ִת ְק ֶראנָה לִ י ָנע ֳִמי וַיקֹוָק עָ נָה בִ י וְ שַ דַ י הֵ ַרע לִי( :כב) ו ַָּת ָשב ָנע ֳִמי וְ רּות ַהּמֹואֲ ִביָה כַ לָ ָתּה עִ ָּמּה ַהשָ בָ ה
וְ ֵר ָ
ִמ ְשדֵ י מֹו ָאב וְ הֵ ָּמה בָ אּו בֵ ית לֶ חֶ ם בִ ְת ִחלַת ְק ִציר ְשע ִֹרים:
רות פרק ב

ֹאמר רּות ַהּמֹואֲ ִביָה ֶאל ָנע ֳִמי ֵאלְ כָ ה נָא
ּושמֹו בֹעַ ז( :ב) וַּת ֶ
ישּה ִאיש גִ בֹור ַחיִל ִמ ִּמ ְשפַ חַ ת אֱ לִימֶ לְֶך ְ
(א) ּולְ ָנע ֳִמי מידע מֹודַ ע ְל ִא ָ
לַקטָ ה בַ ִשבֳלִ ים ַא ַחר אֲ שֶ ר ֶא ְמצָ א חֵ ן ְבעֵ ינָיו וַּת ֹאמֶ ר לָּה ְלכִ י בִ ִּתי( :ג) ו ֵַּת ֶלְך ַו ָּתבֹוא ַו ְּתל ֵַקט בַ ָש ֶדה ַאחֲ ֵרי הַ קֹצְ ִרים וַ י ִֶקר
הַ שָ דֶ ה וַ אֲ ֳ
ֹאמרּו לֹו
ַקֹוצ ִרים יְקֹוָק עִ ָּמכֶם וַ י ְ
ֹאמר ל ְ
ִמ ְק ֶרהָ חֶ לְ ַקת הַ שָ דֶ ה ְלבֹעַ ז אֲ שֶ ר ִמ ִּמ ְשפַחַ ת אֱ לִ ימֶ ֶלְך( :ד) וְ ִהנֵה בֹעַ ז בָ א ִמבֵ ית ל ֶֶחם וַי ֶ
ֹאמר ַנע ֲָרה
קֹוצ ִרים וַי ַ
יְבָ ֶרכְ ָך יְ קֹוָ ק( :ה) וַ י ֹאמֶ ר בֹעַ ז ְל ַנעֲרֹו הַ ִנצָ ב עַ ל הַ קֹוצְ ִרים לְ ִמי הַ ַנע ֲָרה הַ ז ֹאת( :ו) ַויַעַ ן ַהנַעַ ר ַה ִנצָ ב עַ ל ַה ְ
וַּתעֲמֹוד ֵמ ָאז
קֹוצ ִרים וַ ָּתבֹוא ַ
מֹואב( :ז) ַוּת ֹאמֶ ר אֲ לַ ֳקטָ ה נָא וְ ָאסַ פְ ִּתי בָ ע ֳָמ ִרים ַאחֲ ֵרי ַה ְ
מֹואֲ בִ יָה ִהיא הַ שָ בָ ה עִ ם ָנע ֳִמי ִמ ְשדֵ ה ָ
ֲבּורי
הַ ב ֶֹקר וְ עַ ד עַ ָּתה זֶ ה ִשבְ ָּתּה הַ בַ יִת ְמעָ ט( :ח) וַי ֹאמֶ ר בֹעַ ז ֶאל רּות הֲ לֹוא שָ מַ עַ ְּת ִב ִּתי ַאל ֵּתלְ כִ י ִל ְלקֹט ְב ָש ֶדה ַא ֵחר וְ גַם ל ֹא ַתע ִ
יתי ֶאת ַהנְעָ ִרים ל ְִבלְ ִּתי נָגְ עֵ ְך וְ צָ ִמת וְ הָ לַכְ ְּת
יהן הֲ לֹוא ִצּוִ ִ
ִמזֶה וְ כֹה ִת ְדבָ ִקין עִ ם ַנ ֲער ָֹתי( :ט) עֵ י ַניְִך בַ שָ דֶ ה אֲ שֶ ר י ְִקצֹרּון וְ הָ לַכְ ְּת ַאחֲ ֵר ֶ
ירנִ י
אתי ֵחן ְבעֵ ינֶיָך לְ ַהכִ ֵ
ֹאמר ֵאלָיו ַמדּועַ ָמצָ ִ
ֶאל הַ כֵ לִ ים וְ שָ ִתית מֵ אֲ שֶ ר ִי ְשאֲ בּון ַהנְעָ ִרים( :י) ַו ִּתפֹל עַ ל ָפנֶיהָ ו ִַּת ְש ַּתחּו ָא ְרצָ ה וַּת ֶ
ישְך ו ַַּתעַ זְ ִבי ָא ִביְך וְ ִא ֵּמְך וְ ֶא ֶרץ
מֹותְך ַאחֲ ֵרי מֹות ִא ֵ
וְ ָאנֹכִ י נָכְ ִריָה( :יא) וַ יַעַ ן בֹעַ ז ַוי ֹאמֶ ר לָּה הֻ גֵד הֻ גַד לִי כֹל אֲ שֶ ר עָ ִשית ֶאת חֲ ֵ
ֹלהי יִ ְש ָר ֵאל
ּות ִהי ַמ ְשכ ְֻר ֵּתְך ְשל ֵָמה ֵמעִ ם יְקֹוָ ק אֱ ֵ
וַּתלְכִ י ֶאל עַ ם אֲ שֶ ר ל ֹא יָדַ עַ ְּת ְּתמֹול ִשלְשֹום( :יב) יְשַ לֵם ְיקֹוָק ָפ ֳעלְֵך ְ
מֹולַד ֵּתְך ֵ
ְ
אֲ שֶ ר בָ את לַחֲ סֹות ַּתחַ ת כְ נָפָ יו( :יג) וַּת ֹאמֶ ר ֶא ְמצָ א חֵ ן ְבעֵ ינֶיָך אֲ ֹדנִי כִ י נִ חַ ְמ ָּתנִ י וְ כִ י ִדבַ ְר ָּת עַ ל לֵב ִשפְ ָח ֶתָך וְ ָאנֹכִ י ל ֹא ֶא ְהיֶה כְ ַאחַ ת
קֹוצ ִרים וַ יִ ְצבָ ט לָּה ָקלִ י
וַּתשֶ ב ִמצַ ד ַה ְ
ִשפְ ח ֶֹתיָך( :יד) וַי ֹאמֶ ר לָה בֹעַ ז לְעֵ ת הָ אֹכֶ ל ג ִֹשי הֲ ֹלם וְ ָא ַכל ְְּת ִמן ַהלֶ ֶחם וְ טָ בַ לְ ְּת פִ ֵּתְך בַ חֹמֶ ץ ֵ
ִימּוה( :טז) וְ גַם שֹל ָּתשֹלּו
ָ
וַּת ְשבַ ע ַוּת ַֹתר( :טו) וַ ָּת ָקם ְלל ֵַקט ַו ְיצַ ו בֹעַ ז ֶאת נְעָ ָריו לֵאמֹר גַם בֵ ין ָהע ֳָמ ִרים ְּתלַ ֵקט וְ ל ֹא ַתכְ ל
וַּת ֹאכַל ִ
לָּה ִמן הַ צְ בָ ִתים ַו ֲעזַבְ ֶּתם וְ ִל ְקטָ ה וְ ל ֹא ִתגְ עֲרּו בָ ּה( :יז) ו ְַּת ַל ֵקט בַ שָ דֶ ה עַ ד ָהעָ ֶרב ַו ַּת ְחבֹט ֵאת אֲ ֶשר ל ִֵק ָטה ַויְ ִהי כְ ֵאיפָה ְשע ִֹרים:
מֹותּה
ֹאמר לָּה חֲ ָ
הֹות ָרה ִמ ָש ְבעָ ּה( :יט) וַּת ֶ
מֹותּה ֵאת אֲ שֶ ר לִ ֵקטָ ה ַוּתֹוצֵ א ו ִַּת ֶּתן לָּה ֵאת אֲ ֶשר ִ
וַּתשָ א ו ַָּתבֹוא הָ עִ יר ו ֵַּת ֶרא חֲ ָ
(יח) ִ
יתי עִ ּמֹו ַהיֹום
ֹאמר ֵשם ָה ִאיש אֲ ֶשר עָ ִש ִ
מֹותּה ֵאת אֲ שֶ ר עָ ְש ָתה עִ ּמֹו ַוּת ֶ
ירְך בָ רּוְך ַו ַּתגֵד לַחֲ ָ
לִק ְט ְּת ַהיֹום וְ ָאנָה עָ ִשית י ְִהי מַ כִ ֵ
ֵאיפֹה ַ
בֹעַ ז( :כ) וַּת ֹאמֶ ר ָנע ֳִמי ְל ַכל ָָתּה בָ רּוְך הּוא לַ יקֹוָק אֲ שֶ ר ל ֹא עָ זַ ב ַח ְסדֹו ֶאת הַ ַחיִים וְ ֶאת ַהּמֵ ִתים וַּת ֹאמֶ ר ָלּה ָנע ֳִמי ָקרֹוב לָ נּו הָ ִאיש
ִמגֹאֲ לֵ נּו הּוא( :כא) וַּת ֹאמֶ ר רּות הַ ּמֹואֲ ִביָה ַג ם כִ י ָאמַ ר ֵאלַי עִ ם הַ נְעָ ִרים אֲ ֶשר לִ י ִּת ְדבָ ִקין עַ ד ִאם כִ לּו ֵאת כָל ַה ָק ִציר אֲ ֶשר לִי:
לַקט עַ ד
ֲרֹותיו וְ ל ֹא יִפְ גְ עּו בָ ְך ְב ָש ֶדה ַא ֵחר( :כג) ו ִַּת ְדבַ ק ְב ַנ ֲערֹות בֹעַ ז לְ ֵ
(כב) וַּת ֹאמֶ ר ָנע ֳִמי ֶאל רּות כַ לָ ָתּה טֹוב בִ ִּתי כִ י ֵתצְ ִאי עִ ם ַנע ָ
מֹותּה:
ּוקצִ יר הַ ִח ִטים ו ֵַּתשֶ ב ֶאת חֲ ָ
כְ לֹות ְקצִ יר הַ ְשע ִֹרים ְ
רות פרק ג

ֲרֹותיו ִהנֵה
מֹותּה בִ ִּתי הֲ ל ֹא אֲ בַ ֶקש לְָך ָמנֹוחַ אֲ ֶשר יִיטַ ב ָלְך( :ב) וְ עַ ָּתה הֲ ל ֹא בֹעַ ז מ ַֹדעְ ָּתנּו אֲ ֶשר ָהיִית ֶאת ַנע ָ
(א) וַּת ֹאמֶ ר לָ ּה ָנע ֳִמי חֲ ָ
ּוָדעִ י לָ ִאיש עַ ד
ֹלת ִיְך עָ לַ יְִך וירדתי וְ י ַָר ְד ְּת ַהג ֶֹרן ַאל ִּת ְ
הּוא ז ֶֹרה ֶאת ג ֶֹרן הַ ְשע ִֹרים הַ לָ ְילָה( :ג) וְ ָרחַ צְ ְּת וָסַ כְ ְּת וְ שַ ְמ ְּת שמלתך ִש ְמ ַ
כָב ְּת וְ הּוא יַגִ יד לְָך
ֹלתיו ושכבתי וְ ָש ְ
יהי בְ שָ כְ בֹו וְ יָדַ עַ ְּת ֶא ת הַ ּמָ קֹום אֲ שֶ ר י ְִשכַב שָ ם ּובָ את וְ גִ לִ ית ַמ ְרגְ ָ
כַֹּלתֹו לֶאֱ כֹל וְ ל ְִשּתֹות( :ד) וִ ִ
מֹותּה( :ז) וַ י ֹאכַל בֹעַ ז
ֹאמ ִרי ֵאלַ י ֶאעֱשֶ ה( :ו) ו ֵַּת ֶרד ַהג ֶֹרן ו ַַּתעַ ש כְ כֹל אֲ ֶשר ִצּו ַָּתה חֲ ָ
ֹאמר ֵאלֶיהָ כֹל אֲ שֶ ר ּת ְ
ֵאת אֲ שֶ ר ַּתע ֲִשין( :ה) וַּת ֶ
ֹלתיו ו ִַּת ְשכָ ב( :ח) ַויְ ִהי בַ חֲ ִצי ַהלַ יְ לָה וַ יֶחֱ ַרד ָה ִאיש וַ יִלָ פֵ ת וְ ִהנֵה
וַּתב ֹא בַ לָט ַו ְּתגַל ַמ ְרגְ ָ
ַוי ְֵש ְּת וַ יִיטַ ב לִבֹו וַ יָב ֹא ִל ְשכַב ִב ְקצֵ ה הָ ע ֲֵרמָ ה ָ
ֹאמר ְברּוכָה ַא ְּת
ֹלתיו( :ט) ַוי ֹאמֶ ר ִמי ָא ְּת וַּת ֹאמֶ ר ָאנֹכִ י רּות אֲ מָ ֶתָך ּופ ַָר ְש ָּת כְ ָנפֶָך עַ ל אֲ ָמ ְתָך כִ י ג ֵֹאל ָא ָּתה( :י) וַי ֶ
ִאשָ ה שֹכֶבֶ ת מַ ְרגְ ָ
חּורים ִאם ַדל וְ ִאם עָ ִשיר( :יא) וְ עַ ָּתה ִב ִּתי ַאל ִּת ְיר ִאי כֹל
לַיקֹוָק בִ ִּתי ֵהיטַ בְ ְּת חַ ְסדֵ ְך הָ ַאחֲ רֹון ִמן הָ ִראשֹון לְבִ ל ְִּתי ֶלכֶת ַאחֲ ֵרי הַ בַ ִ
ֹאמ ִרי ֶאע ֱֶשה לְָך כִ י יֹודֵ עַ כָל שַ עַ ר עַ ִּמי כִ י ֵאשֶ ת ַחיִל ָא ְּת( :יב) וְ עַ ָּתה כִ י ָא ְמנָם כִ י אם ג ֵֹאל ָאנֹכִ י וְ גַם יֵש ג ֵֹאל ָקרֹוב ִמּמֶ נִ י:
אֲ שֶ ר ּת ְ
(יג) לִ ינִי הַ לַ יְ לָה וְ הָ יָה בַ ב ֶֹקר ִא ם יִגְ ָאלְֵך טֹוב ִיגְ ָאל וְ ִאם ל ֹא י ְַחפֹץ לְ גָאֳ לְֵך ּוגְ ַא ְל ִּתיְך ָאנֹכִ י ַחי יְקֹוָק ִשכְ ִבי עַ ד ַהב ֶֹקר( :יד) וַ ִּת ְשכַב
ֹאמר הָ בִ י
ֹאמר ַאל ִיּו ַָדע כִ י בָ ָאה ָה ִא ָשה ַהג ֶֹרן( :טו) וַי ֶ
לֹותיו עַ ד הַ ב ֶֹקר וַ ָּת ָקם בטרום בְ טֶ ֶרם יַכִ יר ִאיש ֶאת ֵרעֵ הּו וַי ֶ
מרגלתו מַ ְרגְ ָ
ֹאמר ִמי ַא ְּת
מֹותּה וַּת ֶ
הַ ִּמ ְטפַחַ ת אֲ שֶ ר עָ לַ יְִך וְ ֶאחֳ זִ י בָ ּה וַּת ֹאחֶ ז בָ ּה וַ יָמָ ד שֵ ש ְשע ִֹרים ַויָשֶ ת עָ לֶיהָ ַויָב ֹא ָהעִ יר( :טז) ו ַָּתבֹוא ֶאל חֲ ָ
מֹותְך:
יקם ֶאל חֲ ֵ
בֹואי ֵר ָ
וַּתגֶד לָּה ֵאת כָל אֲ שֶ ר עָ שָ ה לָּה הָ ִאיש( :יז) וַּת ֹאמֶ ר שֵ ש הַ ְשע ִֹרים הָ ֵאלֶה נ ַָתן לִי כִ י ָא ַמר ֵאלַי ַאל ָּת ִ
בִ ִּתי ַ
(יח) וַּת ֹאמֶ ר ְשבִ י בִ ִּתי עַ ד אֲ ֶשר ֵּת ְדעִ ין ֵאיְך ִיפֹל דָ בָ ר כִ י ל ֹא יִ ְשקֹט הָ ִאיש כִ י ִאם כִ ָלה ַה ָדבָ ר ַהיֹום:
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מ ִני ַוי ַָסר וַ י ֵֵשב( :ב) ַו ִי ַקח עֲשָ ָרה
סּורה ְשבָ ה פֹה פְ ֹל ִני ַא ְל ֹ
(א) ּובֹעַ ז עָ לָ ה הַ שַ עַ ר ַויֵשֶ ב שָ ם וְ ִהנֵה הַ ג ֵֹאל עֹבֵ ר אֲ שֶ ר ִדבֶ ר בֹעַ ז וַי ֹאמֶ ר ָ
ִימלְֶך ָמכְ ָרה ָנע ֳִמי ַה ָשבָ ה ִמ ְשדֵ ה
אֲ נ ִָשים ִמזִ ְקנֵי ָהעִ יר וַי ֹאמֶ ר ְשבּו פֹה ַויֵשֵ בּו( :ג) וַי ֹאמֶ ר ַלג ֵֹאל חֶ ל ְַקת הַ שָ ֶדה אֲ ֶשר ְל ָא ִחינּו לֶ אֱ ל ֶ
ידה לִ י ואדע וְ ֵא ְדעָ ה
מֹואב( :ד) וַאֲ נִ י ָאמַ ְר ִּתי ֶאגְ לֶ ה ָאזְ נְָך לֵאמֹר ְקנֵה ֶנגֶד הַ י ְֹשבִ ים וְ ֶנגֶד זִ ְקנֵי עַ ִּמי ִאם ִּתגְ ַאל גְ ָאל וְ ִאם ל ֹא יִגְ ַאל ַהגִ ָ
ָ
ּומ ֵאת רּות ַהּמֹואֲ ִביָה ֵאשֶ ת
נֹותָך ַה ָש ֶדה ִמיַד ָנע ֳִמי ֵ
זּולָתָך לִגְ אֹול וְ ָאנֹכִ י ַאחֲ ֶריָך וַ י ֹאמֶ ר ָאנֹכִ י ֶאגְ ָאל( :ה) וַי ֹאמֶ ר בֹעַ ז בְ יֹום ְק ְ
ְ
כִ י ֵאין
ִיתה ְל ָה ִקים ֵשם הַ ּמֵ ת עַ ל נַחֲ לָתֹו( :ו) וַי ֹאמֶ ר הַ ג ֵֹאל ל ֹא אּוכַ ל לגאול לִ גְ ָאל לִי פֶ ן ַא ְש ִחית ֶאת נַחֲ לָ ִתי גְ ַאל לְָך ַא ָּתה
הַ ּמֵ ת קניתי ָקנ ָ
מּורה ל ְַקיֵם כָל ָדבָ ר ָשלַף ִאיש ַנעֲלֹו וְ נ ַָתן לְ ֵרעֵ הּו
לָתי כִ י ל ֹא אּוכַ ל לִגְ אֹל( :ז) וְ ז ֹאת ְלפָ נִים בְ י ְִש ָר ֵאל עַ ל הַ גְ אּולָ ה וְ עַ ל הַ ְּת ָ
ֶאת גְ אֻ ִ
ֹאמר בֹעַ ז ַלזְ ֵקנִים וְ כָ ל ָהעָ ם עֵ ִדים ַא ֶּתם ַהיֹום כִ י
וְ ז ֹאת הַ ְּתעּודָ ה ְבי ְִש ָר ֵאל( :ח) וַי ֹאמֶ ר ַהג ֵֹאל ְלבֹעַ ז ְקנֵה ָלְך ַויִ ְשֹלף ַנעֲלֹו( :ט) ַוי ֶ
לְאשָ ה
נִיתי לִ י ִ
נִיתי ֶאת כָל אֲ שֶ ר לֶאֱ לִ ימֶ לְֶך וְ ֵאת כָל אֲ שֶ ר לְכִ ְליֹון ּומַ ְחלֹון ִמיַד ָנע ֳִמי( :י) וְ גַם ֶאת רּות ַהּמֹאֲ ִביָה ֵא ֶשת ַמ ְחלֹון ָק ִ
ָק ִ
ֹאמרּו כָל ָהעָ ם אֲ ֶשר בַ שַ עַ ר
ּומשַ עַ ר ְמקֹומֹו עֵ ִדים ַא ֶּתם ַהיֹום( :יא) וַי ְ
לְהָ ִקים שֵ ם ַהּמֵ ת עַ ל נַחֲ לָ תֹו וְ ל ֹא ִיכ ֵָרת שֵ ם ַהּמֵ ת מֵ עִ ם ֶאחָ יו ִ
ּוק ָרא
יהם ֶאת בֵ ית י ְִש ָר ֵאל ַוע ֲֵשה ַחיִ ל ְב ֶאפְ ָר ָתה ְ
יתָך כְ ָר ֵחל ּוכְ ל ֵָאה אֲ שֶ ר בָ נּו ְש ֵּת ֶ
וְ הַ זְ ֵקנִ ים עֵ ִדים י ִֵּתן יְקֹוָ ק ֶאת הָ ִאשָ ה הַ בָ ָאה ֶאל בֵ ֶ
יתָך כְ בֵ ית ֶפ ֶרץ אֲ שֶ ר ָילְדָ ה ָת ָמר לִיהּודָ ה ִמן הַ ז ֶַרע אֲ ֶשר ִי ֵּתן יְקֹוָק לְ ָך ִמן ַה ַנע ֲָרה ַהז ֹאת( :יג) וַיִ ַקח
יהי בֵ ְ
שֵ ם בְ בֵ ית לָחֶ ם( :יב) וִ ִ
ֹאמ ְרנָה ַהנ ִָשים ֶאל ָנע ֳִמי בָ רּוְך יְ קֹוָק אֲ ֶשר ל ֹא
יִּתן יְקֹוָ ק לָּה הֵ ָריֹון ַו ֵּתלֶד בֵ ן( :יד) וַּת ַ
בֹעַ ז ֶאת רּות ו ְַּת ִהי לֹו ל ְִאשָ ה וַ יָב ֹא ֵאלֶ יהָ וַ ֵ
ִה ְשבִ ית לְָך ג ֵֹאל ַהיֹום וְ י ִָק ֵרא ְשמֹו בְ י ְִש ָר ֵאל( :טו) וְ ָהיָה לְָך לְמֵ ִשיב ֶנפֶש ּו ְלכַ ְלכֵל ֶאת ֵשיבָ ֵתְך כִ י ַכל ֵָתְך אֲ ֶשר אֲ ֵהבַ ֶתְך יְ לָ ַדּתּו אֲ שֶ ר
יקּה ו ְַּת ִהי לֹו ְלא ֶֹמנֶת( :יז) ו ִַּת ְק ֶראנָה לֹו ַה ְשכֵ נֹות ֵשם לֵאמֹר
ִהיא טֹובָ ה לְָך ִמ ִשבְ עָ ה בָ נִים( :טז) ו ִַּת ַקח ָנע ֳִמי ֶאת ַה ֶילֶד וַ ְּת ִש ֵתהּו בְ ֵח ָ
יֻלַד בֵ ן לְ ָנע ֳִמי ו ִַּת ְק ֶראנָה ְשמֹו עֹובֵ ד הּוא אֲ בִ י יִשַ י אֲ בִ י ָדוִ ד :פ (יח) וְ ֵאלֶה ּתֹו ְלדֹות פ ֶָרץ פ ֶֶרץ הֹולִ יד ֶאת ֶח ְצרֹון( :יט) וְ ֶח ְצרֹון הֹולִיד
ֶאת ָרם וְ ָרם הֹולִיד ֶאת עַ ִּמינ ָָדב( :כ) וְ עַ ִּמינָדָ ב הֹולִיד ֶאת נ ְַחשֹון וְ נ ְַחשֹון הֹולִיד ֶאת ַשל ְָמה( :כא) וְ ַשלְמֹון הֹולִיד ֶאת בֹעַ ז ּובֹעַ ז
הֹולִיד ֶאת עֹובֵ ד( :כב) וְ עֹבֵ ד הֹולִיד ֶאת יִשָ י וְ ִי ַשי הֹולִיד ֶאת דָ וִ ד:

ויקרא פרק כה

רש"י

(כט) בית מושב עיר חומה  -בית בתוך עיר המוקפת חומה
(כט) וְ ִאיש כִ י י ְִמכֹר בֵ ית מֹושַ ב עִ יר חֹומָ ה וְ הָ יְ ָתה גְ אֻ לָתֹו עַ ד
מימות יהושע בן נון :והיתה גאלתו  -לפי שנאמר בשדה
ּתֹם ְשנַת ִמ ְמכָרֹו י ִָמים ִּת ְהיֶה גְ אֻ ָלתֹו( :ל) וְ ִאם ל ֹא ִיג ֵָאל עַ ד
ְמל ֹאת לֹו שָ נָה ְת ִמימָ ה וְ ָקם ַהבַ יִת אֲ שֶ ר בָ עִ יר אֲ שֶ ר לא לֹו חֹמָ ה שיכול לגאלה משתי שנים ואילך כל זמן שירצה ובתוך שתי
שנים הראשונים אינו יכול לגאלה ,הוצרך לפרש בזה שהוא
קנֶה אֹתֹו ְל ֹדר ָֹתיו ל ֹא יֵצֵ א בַ יֹבֵ ל( :לא) ּובָ ֵּתי
לַ צְ ִמיתֻ ת לַ ֹ
חלוף ,שאם רצה לגאול בשנה ראשונה גואלה ,ולאחר מכאן
הַ חֲ צֵ ִרים אֲ שֶ ר ֵאין לָ הֶ ם ח ָֹמה סָ בִ יב עַ ל ְשדֵ ה הָ ָא ֶרץ יֵחָ שֵ ב
אינו גואלה :והיתה גאלתו  -של בית :ימים  -ימי שנה
גְ אֻ לָה ִּת ְהיֶה לֹו ּובַ יֹבֵ ל יֵצֵ א:
שלימה קרויים ימים ,וכן (בראשית כד נה) תשב הנערה אתנו
ימים( :ל) וקם הבית וגו' לצמיתת  -יצא מכחו של מוכר ועומד בכחו של קונה :אשר לא חמה  -לו קרינן ,אמרו רז"ל אף על
פי שאין לו עכשיו ,הואיל והיתה לו קודם לכן .ועיר נקבה היא והוצרך לכתוב לה ,אלא מתוך שצריך לכתוב לא בפנים ,תקנו
לו במסורת ,זה נופל על זה :לא יצא ביבל  -אמר רב ספרא אם פגע בו יובל בתוך שנתו לא יצא( :לא) ובתי החצרים -
כתרגומו פצחין ,עיירות פתוחות מאין חומה .ויש הרבה בספר יהושע (יהושע יג כח) הערים וחצריהם( ,בראשית כה טז)
בחצריהם ובטירותם :על שדה הארץ יחשב  -הרי הן כשדות הנגאלים עד היובל ויוצאין ביובל לבעלים אם לא נגאלו :גאלה
תהיה לו  -מיד אם ירצה .ובזה יפה כחו מכח שדות ,שהשדות אין נגאלות עד שתי שנים :וביבל יצא  -בחנם:
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