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 רות פרק א
)ב( ְוֵשם  הּוא ְוִאְשּתֹו ּוְשֵני ָבָניו: )א( ַוְיִהי ִביֵמי ְשֹפט ַהֹשְפִטים ַוְיִהי ָרָעב ָבָאֶרץ ַוֵיֶלְך ִאיש ִמֵבית ֶלֶחם ְיהּוָדה ָלגּור ִבְשֵדי מֹוָאב
)ג( ַוָיָמת  ֹבאּו ְשֵדי מֹוָאב ַוִיְהיּו ָשם:ָהִאיש ֱאִליֶמֶלְך ְוֵשם ִאְשּתֹו ָנֳעִמי ְוֵשם ְשֵני ָבָניו ַמְחלֹון ְוִכְליֹון ֶאְפָרִתים ִמֵבית ֶלֶחם ְיהּוָדה ַויָ 

ְשאּו ָלֶהם ָנִשים ֹמֲאִביֹות ֵשם ָהַאַחת ָעְרָפה ְוֵשם ַהֵשִנית רּות ַוֵיְשבּו ָשם ְכֶעֶשר )ד( ַויִ  ֱאִליֶמֶלְך ִאיש ָנֳעִמי ַוִּתָשֵאר ִהיא ּוְשֵני ָבֶניָה:
ָשב ִמְשֵדי מֹוָאב ִכי )ו( ַוָּתָקם ִהיא ְוַכֹּלֶתיָה ַוָּת  )ה( ַוָימּותּו ַגם ְשֵניֶהם ַמְחלֹון ְוִכְליֹון ַוִּתָשֵאר ָהִאָשה ִמְשֵני ְיָלֶדיָה ּוֵמִאיָשּה: ָשִנים:

)ז( ַוֵּתֵצא ִמן ַהָּמקֹום ֲאֶשר ָהְיָתה ָשָּמה ּוְשֵּתי ַכֹּלֶתיָה ִעָּמּה ַוֵּתַלְכָנה  ָשְמָעה ִבְשֵדה מֹוָאב ִכי ָפַקד ְיקָֹוק ֶאת ַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם ָלֶחם:
ִלְשֵּתי ַכֹּלֶתיָה ֵלְכָנה ֹשְבָנה ִאָשה ְלֵבית ִאָּמּה יעשה ַיַעש ְיקָֹוק ִעָּמֶכם ֶחֶסד ַכֲאֶשר )ח( ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי  ַבֶדֶרְך ָלשּוב ֶאל ֶאֶרץ ְיהּוָדה:
  יָנה:)ט( ִיֵּתן ְיקָֹוק ָלֶכם ּוְמֶצאןָ ְמנּוָחה ִאָשה ֵבית ִאיָשּה ַוִּתַשק ָלֶהן ַוִּתֶשאָנה קֹוָלן ַוִּתְבכֶ  ֲעִשיֶתם ִעם ַהֵּמִתים ְוִעָּמִדי:

  )יא( ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ֹשְבָנה ְבֹנַתי ָלָּמה ֵתַלְכָנה ִעִּמי ַהעֹוד ִלי ָבִנים ְבֵמַעי ְוָהיּו ָלֶכם ַלֲאָנִשים: )י( ַוּתֹאַמְרָנה ָלּה ִכי ִאָּתְך ָנשּוב ְלַעֵּמְך:
)יג( ֲהָלֵהן  י ֶיש ִלי ִתְקָוה ַגם ָהִייִתי ַהַלְיָלה ְלִאיש ְוַגם ָיַלְדִּתי ָבִנים:)יב( ֹשְבָנה ְבֹנַתי ֵלְכןָ ִכי ָזַקְנִּתי ִמְהיֹות ְלִאיש ִכי ָאַמְרִּת 

ָנה קֹוָלן )יד( ַוִּתשֶ  ָיְצָאה ִבי ַיד  ְיקָֹוק: ְּתַשֵבְרָנה ַעד ֲאֶשר ִיְגָדלּו ֲהָלֵהן ֵּתָעֵגָנה ְלִבְלִּתי ֱהיֹות ְלִאיש ַאל ְבֹנַתי ִכי ַמר ִלי ְמֹאד ִמֶכם ִכי
 )טו( ַוּתֹאֶמר ִהֵנה ָשָבה ְיִבְמֵּתְך ֶאל ַעָּמּה ְוֶאל ֱאֹלֶהיָה שּוִבי ַאֲחֵרי ְיִבְמֵּתְך: ַוִּתְבֶכיָנה עֹוד ַוִּתַשק ָעְרָפה ַלֲחמֹוָתּה ְורּות ָדְבָקה ָבּה:
  ִכי ֶאל ֲאֶשר ֵּתְלִכי ֵאֵלְך ּוַבֲאֶשר ָּתִליִני ָאִלין ַעֵּמְך ַעִּמי ֵואֹלַהִיְך ֱאֹלָהי: )טז( ַוּתֹאֶמר רּות ַאל ִּתְפְגִעי ִבי ְלָעְזֵבְך ָלשּוב ֵמַאֲחָרִיְך

ת ִהיא )יח( ַוֵּתֶרא ִכי ִמְתַאֶּמצֶ  ְך:)יז( ַבֲאֶשר ָּתמּוִתי ָאמּות ְוָשם ֶאָקֵבר ֹכה ַיֲעֶשה ְיקָֹוק ִלי ְוֹכה ֹיִסיף ִכי ַהָּמֶות ַיְפִריד ֵביִני ּוֵבינֵ 
)יט( ַוֵּתַלְכָנה ְשֵּתיֶהם ַעד ֹבָאָנה ֵבית ָלֶחם ַוְיִהי ְכֹבָאָנה ֵבית ֶלֶחם ַוֵּתֹהם ָכל ָהִעיר ֲעֵליֶהן  ָלֶלֶכת ִאָּתּה ַוֶּתְחַדל ְלַדֵבר ֵאֶליָה:

ָ  ַוּתֹאַמְרָנה ֲהזֹאת ָנֳעִמי: )כא( ֲאִני ְמֵלָאה ָהַלְכִּתי  ִלי ָמָרא ִכי ֵהַמר ַשַדי ִלי ְמֹאד: )כ( ַוּתֹאֶמר ֲאֵליֶהן ַאל ִּתְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי ְקֶראן
)כב( ַוָּתָשב ָנֳעִמי ְורּות ַהּמֹוֲאִבָיה ַכָלָתּה ִעָּמּה ַהָשָבה  ְוֵריָקם ֱהִשיַבִני ְיקָֹוק ָלָּמה ִתְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי ַויקָֹוק ָעָנה ִבי ְוַשַדי ֵהַרע ִלי:

 ָאב ְוֵהָּמה ָבאּו ֵבית ֶלֶחם ִבְתִחַלת ְקִציר ְשֹעִרים:ִמְשֵדי מֹו
 

 רות פרק ב
)ב( ַוּתֹאֶמר רּות ַהּמֹוֲאִבָיה ֶאל ָנֳעִמי ֵאְלָכה ָנא  )א( ּוְלָנֳעִמי מידע מֹוַדע ְלִאיָשּה ִאיש ִגבֹור ַחִיל ִמִּמְשַפַחת ֱאִליֶמֶלְך ּוְשמֹו ֹבַעז:

)ג( ַוֵּתֶלְך ַוָּתבֹוא ַוְּתַלֵקט ַבָשֶדה ַאֲחֵרי ַהֹקְצִרים ַוִיֶקר  ַבִשֳבִלים ַאַחר ֲאֶשר ֶאְמָצא ֵחן ְבֵעיָניו ַוּתֹאֶמר ָלּה ְלִכי ִבִּתי: ַהָשֶדה ַוֲאַלֳקָטה
ת ֶלֶחם ַויֹאֶמר ַלקֹוְצִרים ְיקָֹוק ִעָּמֶכם ַויֹאְמרּו לֹו )ד( ְוִהֵנה ֹבַעז ָבא ִמֵבי ִמְקֶרָה ֶחְלַקת ַהָשֶדה ְלֹבַעז ֲאֶשר ִמִּמְשַפַחת ֱאִליֶמֶלְך:

)ו( ַוַיַען ַהַנַער ַהִנָצב ַעל ַהקֹוְצִרים ַויֹאַמר ַנֲעָרה  )ה( ַויֹאֶמר ֹבַעז ְלַנֲערֹו ַהִנָצב ַעל ַהקֹוְצִרים ְלִמי ַהַנֲעָרה ַהזֹאת: ְיָבֶרְכָך ְיקָֹוק:
)ז( ַוּתֹאֶמר ֲאַלֳקָטה ָנא ְוָאַסְפִּתי ָבֳעָמִרים ַאֲחֵרי ַהקֹוְצִרים ַוָּתבֹוא ַוַּתֲעמֹוד ֵמָאז  ָבה ִעם ָנֳעִמי ִמְשֵדה מֹוָאב:מֹוֲאִבָיה ִהיא ַהשָ 

)ח( ַויֹאֶמר ֹבַעז ֶאל רּות ֲהלֹוא ָשַמַעְּת ִבִּתי ַאל ֵּתְלִכי ִלְלֹקט ְבָשֶדה ַאֵחר ְוַגם לֹא ַתֲעבּוִרי  ַהֹבֶקר ְוַעד ַעָּתה ֶזה ִשְבָּתּה ַהַבִית ְמָעט:
ְלִּתי ָנְגֵעְך ְוָצִמת ְוָהַלְכְּת )ט( ֵעיַנִיְך ַבָשֶדה ֲאֶשר ִיְקֹצרּון ְוָהַלְכְּת ַאֲחֵריֶהן ֲהלֹוא ִצִּויִתי ֶאת ַהְנָעִרים ְלבִ  ִמֶזה ְוֹכה ִתְדָבִקין ִעם ַנֲעֹרָתי:

)י( ַוִּתֹפל ַעל ָפֶניָה ַוִּתְשַּתחּו ָאְרָצה ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ַמדּוַע ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך ְלַהִכיֵרִני  ֶאל ַהֵכִלים ְוָשִתית ֵמֲאֶשר ִיְשֲאבּון ַהְנָעִרים:
ֹ  ְוָאֹנִכי ָנְכִרָיה: אֶמר ָלּה ֻהֵגד ֻהַגד ִלי ֹכל ֲאֶשר ָעִשית ֶאת ֲחמֹוֵתְך ַאֲחֵרי מֹות ִאיֵשְך ַוַּתַעְזִבי ָאִביְך ְוִאֵּמְך ְוֶאֶרץ )יא( ַוַיַען ֹבַעז ַוי

ֵלָמה ֵמִעם ְיקָֹוק ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל )יב( ְיַשֵלם ְיקָֹוק ָפֳעֵלְך ּוְתִהי ַמְשֻכְרֵּתְך ְש  מֹוַלְדֵּתְך ַוֵּתְלִכי ֶאל ַעם ֲאֶשר לֹא ָיַדַעְּת ְּתמֹול ִשְלשֹום:
ַאַחת )יג( ַוּתֹאֶמר ֶאְמָצא ֵחן ְבֵעיֶניָך ֲאֹדִני ִכי ִנַחְמָּתִני ְוִכי ִדַבְרָּת ַעל ֵלב ִשְפָחֶתָך ְוָאֹנִכי לֹא ֶאְהֶיה כְ  ֲאֶשר ָבאת ַלֲחסֹות ַּתַחת ְכָנָפיו:

ָקִלי  ת ָהֹאֶכל ֹגִשי ֲהֹלם ְוָאַכְלְּת ִמן ַהֶלֶחם ְוָטַבְלְּת ִפֵּתְך ַבֹחֶמץ ַוֵּתֶשב ִמַצד ַהקֹוְצִרים ַוִיְצָבט ָלּה)יד( ַויֹאֶמר ָלה ֹבַעז ְלעֵ  ִשְפֹחֶתיָך:
)טז( ְוַגם ֹשל ָּתֹשלּו  ְולֹא ַתְכִלימּוָה:)טו( ַוָּתָקם ְלַלֵקט ַוְיַצו ֹבַעז ֶאת ְנָעָריו ֵלאֹמר ַגם ֵבין ָהֳעָמִרים ְּתַלֵקט  ַוּתֹאַכל ַוִּתְשַבע ַוֹּתַתר:

  )יז( ַוְּתַלֵקט ַבָשֶדה ַעד ָהָעֶרב ַוַּתְחֹבט ֵאת ֲאֶשר ִלֵקָטה ַוְיִהי ְכֵאיָפה ְשֹעִרים: ָלּה ִמן ַהְצָבִתים ַוֲעַזְבֶּתם ְוִלְקָטה ְולֹא ִתְגֲערּו ָבּה:
)יט( ַוּתֹאֶמר ָלּה ֲחמֹוָתּה  ֲחמֹוָתּה ֵאת ֲאֶשר ִלֵקָטה ַוּתֹוֵצא ַוִּתֶּתן ָלּה ֵאת ֲאֶשר הֹוִתָרה ִמָשְבָעּה: )יח( ַוִּתָשא ַוָּתבֹוא ָהִעיר ַוֵּתֶרא

יש ֲאֶשר ָעִשיִתי ִעּמֹו ַהיֹום ר ֵשם ָהִא ֵאיֹפה ִלַקְטְּת ַהיֹום ְוָאָנה ָעִשית ְיִהי ַמִכיֵרְך ָברּוְך ַוַּתֵגד ַלֲחמֹוָתּה ֵאת ֲאֶשר ָעְשָתה ִעּמֹו ַוּתֹאמֶ 
ּה ָנֳעִמי ָקרֹוב ָלנּו ָהִאיש )כ( ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ְלַכָלָתּה ָברּוְך הּוא ַליקָֹוק ֲאֶשר לֹא ָעַזב ַחְסדֹו ֶאת ַהַחִיים ְוֶאת ַהֵּמִתים ַוּתֹאֶמר לָ  ֹבַעז:

 ם ִכי ָאַמר ֵאַלי ִעם ַהְנָעִרים ֲאֶשר ִלי ִּתְדָבִקין ַעד ִאם ִכלּו ֵאת ָכל ַהָקִציר ֲאֶשר ִלי:)כא( ַוּתֹאֶמר רּות ַהּמֹוֲאִבָיה גַ  ִמֹגֲאֵלנּו הּוא:
רֹות ֹבַעז ְלַלֵקט ַעד )כג( ַוִּתְדַבק ְבַנעֲ  )כב( ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ֶאל רּות ַכָלָתּה טֹוב ִבִּתי ִכי ֵתְצִאי ִעם ַנֲערֹוָתיו ְולֹא ִיְפְגעּו ָבְך ְבָשֶדה ַאֵחר:

 ְכלֹות ְקִציר ַהְשֹעִרים ּוְקִציר ַהִחִטים ַוֵּתֶשב ֶאת ֲחמֹוָתּה:
 

 רות פרק ג
ַנֲערֹוָתיו ִהֵנה  )ב( ְוַעָּתה ֲהלֹא ֹבַעז ֹמַדְעָּתנּו ֲאֶשר ָהִיית ֶאת )א( ַוּתֹאֶמר ָלּה ָנֳעִמי ֲחמֹוָתּה ִבִּתי ֲהלֹא ֲאַבֶקש ָלְך ָמנֹוַח ֲאֶשר ִייַטב ָלְך:

)ג( ְוָרַחְצְּת ָוַסְכְּת ְוַשְמְּת שמלתך ִשְמֹלַתִיְך ָעַלִיְך וירדתי ְוָיַרְדְּת ַהֹגֶרן ַאל ִּתָּוְדִעי ָלִאיש ַעד  הּוא ֹזֶרה ֶאת ֹגֶרן ַהְשֹעִרים ַהָלְיָלה:
ת ַהָּמקֹום ֲאֶשר ִיְשַכב ָשם ּוָבאת ְוִגִלית ַמְרְגֹלָתיו ושכבתי ְוָשָכְבְּת ְוהּוא ַיִגיד ָלְך )ד( ִויִהי ְבָשְכבֹו ְוָיַדַעְּת ֶא  ַכֹּלתֹו ֶלֱאֹכל ְוִלְשּתֹות:

)ז( ַויֹאַכל ֹבַעז  )ו( ַוֵּתֶרד ַהֹגֶרן ַוַּתַעש ְכֹכל ֲאֶשר ִצַּוָּתה ֲחמֹוָתּה: )ה( ַוּתֹאֶמר ֵאֶליָה ֹכל ֲאֶשר ּתֹאְמִרי ֵאַלי ֶאֱעֶשה: ֵאת ֲאֶשר ַּתֲעִשין:
)ח( ַוְיִהי ַבֲחִצי ַהַלְיָלה ַוֶיֱחַרד ָהִאיש ַוִיָלֵפת ְוִהֵנה  ַוֵיְשְּת ַוִייַטב ִלבֹו ַוָיבֹא ִלְשַכב ִבְקֵצה ָהֲעֵרָמה ַוָּתבֹא ַבָלט ַוְּתַגל ַמְרְגֹלָתיו ַוִּתְשָכב:

)י( ַויֹאֶמר ְברּוָכה ַאְּת  ר ִמי ָאְּת ַוּתֹאֶמר ָאֹנִכי רּות ֲאָמֶתָך ּוָפַרְשָּת ְכָנֶפָך ַעל ֲאָמְתָך ִכי ֹגֵאל ָאָּתה:)ט( ַויֹאמֶ  ִאָשה ֹשֶכֶבת ַמְרְגֹלָתיו:
)יא( ְוַעָּתה ִבִּתי ַאל ִּתיְרִאי ֹכל  :ַליקָֹוק ִבִּתי ֵהיַטְבְּת ַחְסֵדְך ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראשֹון ְלִבְלִּתי ֶלֶכת ַאֲחֵרי ַהַבחּוִרים ִאם ַדל ְוִאם  ָעִשיר

 )יב( ְוַעָּתה ִכי ָאְמָנם ִכי אם ֹגֵאל ָאֹנִכי ְוַגם ֵיש ֹגֵאל ָקרֹוב ִמֶּמִני: ֲאֶשר ּתֹאְמִרי ֶאֱעֶשה ָלְך ִכי יֹוֵדַע ָכל ַשַער ַעִּמי ִכי ֵאֶשת ַחִיל ָאְּת:
)יד( ַוִּתְשַכב  ם ִיְגָאֵלְך טֹוב ִיְגָאל ְוִאם לֹא ַיְחֹפץ ְלָגֳאֵלְך ּוְגַאְלִּתיְך ָאֹנִכי ַחי ְיקָֹוק ִשְכִבי ַעד ַהֹבֶקר:)יג( ִליִני ַהַלְיָלה ְוָהָיה ַבֹבֶקר ִא 

)טו( ַויֹאֶמר ָהִבי  ה ַהֹגֶרן:מרגלתו ַמְרְגלֹוָתיו ַעד ַהֹבֶקר ַוָּתָקם בטרום ְבֶטֶרם ַיִכיר ִאיש ֶאת ֵרֵעהּו ַויֹאֶמר ַאל ִיָּוַדע ִכי ָבָאה ָהִאשָ 
)טז( ַוָּתבֹוא ֶאל ֲחמֹוָתּה ַוּתֹאֶמר ִמי ַאְּת  ֹעִרים ַוָיֶשת ָעֶליָה ַוָיבֹא ָהִעיר:ַהִּמְטַפַחת ֲאֶשר ָעַלִיְך ְוֶאֳחִזי ָבּה ַוּתֹאֶחז ָבּה ַוָיָמד ֵשש ְש 

 :)יז( ַוּתֹאֶמר ֵשש ַהְשֹעִרים ָהֵאֶלה ָנַתן ִלי ִכי ָאַמר ֵאַלי ַאל ָּתבֹוִאי ֵריָקם ֶאל ֲחמֹוֵתְך ִבִּתי ַוַּתֶגד ָלּה ֵאת ָכל ֲאֶשר ָעָשה ָלּה ָהִאיש:
  ֹום:)יח( ַוּתֹאֶמר ְשִבי ִבִּתי ַעד ֲאֶשר ֵּתְדִעין ֵאיְך ִיֹפל ָדָבר ִכי לֹא ִיְשֹקט ָהִאיש ִכי ִאם ִכָלה ַהָדָבר ַהי
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 רות פרק ד
)ב( ַוִיַקח ֲעָשָרה  ֹפה ְפֹלִני ַאְלֹמִני ַוָיַסר ַוֵיֵשב:)א( ּוֹבַעז ָעָלה ַהַשַער ַוֵיֶשב ָשם ְוִהֵנה ַהֹגֵאל ֹעֵבר ֲאֶשר ִדֶבר ֹבַעז ַויֹאֶמר סּוָרה ְשָבה 

)ג( ַויֹאֶמר ַלֹגֵאל ֶחְלַקת ַהָשֶדה ֲאֶשר ְלָאִחינּו ֶלֱאִליֶמֶלְך ָמְכָרה ָנֳעִמי ַהָשָבה ִמְשֵדה  ֲאָנִשים ִמִזְקֵני ָהִעיר ַויֹאֶמר ְשבּו ֹפה ַוֵיֵשבּו:
ִגיָדה ִלי ואדע ְוֵאְדָעה י ָאַמְרִּתי ֶאְגֶלה ָאְזְנָך ֵלאֹמר ְקֵנה ֶנֶגד ַהֹיְשִבים ְוֶנֶגד ִזְקֵני ַעִּמי ִאם ִּתְגַאל ְגָאל ְוִאם לֹא ִיְגַאל הַ )ד( ַוֲאנִ  מֹוָאב:

ם ְקנֹוְתָך ַהָשֶדה ִמַיד ָנֳעִמי ּוֵמֵאת רּות ַהּמֹוֲאִבָיה ֵאֶשת )ה( ַויֹאֶמר ֹבַעז ְביֹו ִכי ֵאין זּוָלְתָך ִלְגאֹול ְוָאֹנִכי ַאֲחֶריָך ַויֹאֶמר ָאֹנִכי ֶאְגָאל:
)ו( ַויֹאֶמר ַהֹגֵאל לֹא אּוַכל לגאול ִלְגָאל ִלי ֶפן ַאְשִחית ֶאת ַנֲחָלִתי ְגַאל ְלָך ַאָּתה  ַהֵּמת קניתי ָקִניָתה ְלָהִקים ֵשם ַהֵּמת ַעל  ַנֲחָלתֹו:

הּו )ז( ְוזֹאת ְלָפִנים ְבִיְשָרֵאל ַעל ַהְגאּוָלה ְוַעל ַהְּתמּוָרה ְלַקֵים ָכל ָדָבר ָשַלף ִאיש ַנֲעלֹו ְוָנַתן ְלֵרעֵ  אּוַכל ִלְגֹאל:ֶאת ְגֻאָלִתי ִכי לֹא 
ֹבַעז ַלְזֵקִנים ְוָכל ָהָעם ֵעִדים ַאֶּתם ַהיֹום ִכי )ט( ַויֹאֶמר  )ח( ַויֹאֶמר ַהֹגֵאל ְלֹבַעז ְקֵנה ָלְך ַוִיְשֹלף ַנֲעלֹו: ְוזֹאת ַהְּתעּוָדה ְבִיְשָרֵאל:

)י( ְוַגם ֶאת רּות ַהֹּמֲאִבָיה ֵאֶשת ַמְחלֹון ָקִניִתי ִלי ְלִאָשה  ָקִניִתי ֶאת ָכל ֲאֶשר ֶלֱאִליֶמֶלְך ְוֵאת ָכל ֲאֶשר ְלִכְליֹון ּוַמְחלֹון ִמַיד ָנֳעִמי:
)יא( ַויֹאְמרּו ָכל ָהָעם ֲאֶשר ַבַשַער  תֹו ְולֹא ִיָכֵרת ֵשם ַהֵּמת ֵמִעם ֶאָחיו ּוִמַשַער ְמקֹומֹו ֵעִדים ַאֶּתם ַהיֹום:ְלָהִקים ֵשם ַהֵּמת ַעל ַנֲחלָ 

ית ִיְשָרֵאל ַוֲעֵשה ַחִיל ְבֶאְפָרָתה ּוְקָרא ְוַהְזֵקִנים ֵעִדים ִיֵּתן ְיקָֹוק ֶאת ָהִאָשה ַהָבָאה ֶאל ֵביֶתָך ְכָרֵחל ּוְכֵלָאה ֲאֶשר ָבנּו ְשֵּתיֶהם ֶאת בֵ 
ֹ  ֵשם ְבֵבית ָלֶחם: )יג( ַוִיַקח  את:)יב( ִויִהי ֵביְתָך ְכֵבית ֶפֶרץ ֲאֶשר ָיְלָדה ָתָמר ִליהּוָדה ִמן ַהֶזַרע ֲאֶשר ִיֵּתן ְיקָֹוק ְלָך ִמן ַהַנֲעָרה ַהז

)יד( ַוּתֹאַמְרָנה ַהָנִשים ֶאל ָנֳעִמי ָברּוְך ְיקָֹוק ֲאֶשר לֹא  ָיבֹא ֵאֶליָה ַוִיֵּתן ְיקָֹוק ָלּה ֵהָריֹון ַוֵּתֶלד ֵבן:ֹבַעז ֶאת רּות ַוְּתִהי לֹו ְלִאָשה וַ 
ְך ִכי ַכָלֵתְך ֲאֶשר ֲאֵהַבֶתְך ְיָלַדּתּו ֲאֶשר )טו( ְוָהָיה ָלְך ְלֵמִשיב ֶנֶפש ּוְלַכְלֵכל ֶאת ֵשיָבֵת  ִהְשִבית ָלְך ֹגֵאל ַהיֹום ְוִיָקֵרא ְשמֹו ְבִיְשָרֵאל:

)יז( ַוִּתְקֶראָנה לֹו ַהְשֵכנֹות ֵשם ֵלאֹמר  )טז( ַוִּתַקח ָנֳעִמי ֶאת ַהֶיֶלד ַוְּתִשֵתהּו ְבֵחיָקּה ַוְּתִהי לֹו ְלֹאֶמֶנת: ִהיא טֹוָבה ָלְך ִמִשְבָעה ָבִנים:
)יט( ְוֶחְצרֹון הֹוִליד  )יח( ְוֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ָפֶרץ ֶפֶרץ הֹוִליד ֶאת ֶחְצרֹון: אָנה ְשמֹו עֹוֵבד הּוא ֲאִבי ִיַשי ֲאִבי ָדִוד: פיַֻלד ֵבן ְלָנֳעִמי ַוִּתְקֶר 

ַשְלמֹון הֹוִליד ֶאת ֹבַעז ּוֹבַעז )כא( וְ  )כ( ְוַעִּמיָנָדב הֹוִליד ֶאת ַנְחשֹון ְוַנְחשֹון הֹוִליד ֶאת ַשְלָמה: ֶאת ָרם ְוָרם הֹוִליד ֶאת ַעִּמיָנָדב:
 )כב( ְוֹעֵבד הֹוִליד ֶאת ִיָשי ְוִיַשי הֹוִליד ֶאת ָדִוד: הֹוִליד ֶאת עֹוֵבד:

 
 
 
 
 
 
 

 ויקרא פרק כה
)כט( ְוִאיש ִכי ִיְמֹכר ֵבית מֹוַשב ִעיר חֹוָמה ְוָהְיָתה ְגֻאָלתֹו ַעד 

)ל( ְוִאם לֹא ִיָגֵאל ַעד  תֹו:ֹּתם ְשַנת ִמְמָכרֹו ָיִמים ִּתְהֶיה ְגֻאלָ 
ְמלֹאת לֹו ָשָנה ְתִמיָמה ְוָקם ַהַבִית ֲאֶשר ָבִעיר ֲאֶשר לא לֹו ֹחָמה 

)לא( ּוָבֵּתי  ַלְצִמיֻתת ַלֹקֶנה ֹאתֹו ְלֹדֹרָתיו לֹא ֵיֵצא ַבֹיֵבל:
ַהֲחֵצִרים ֲאֶשר ֵאין ָלֶהם ֹחָמה ָסִביב ַעל ְשֵדה ָהָאֶרץ ֵיָחֵשב 

 ְגֻאָלה ִּתְהֶיה לֹו ּוַבֹיֵבל ֵיֵצא:

 רש"י 
בית בתוך עיר המוקפת חומה  - בית מושב עיר חומה)כט( 

לפי שנאמר בשדה  - והיתה גאלתו מימות יהושע בן נון:
משתי שנים ואילך כל זמן שירצה ובתוך שתי שיכול לגאלה 

שנים הראשונים אינו יכול לגאלה, הוצרך לפרש בזה שהוא 
חלוף, שאם רצה לגאול בשנה ראשונה גואלה, ולאחר מכאן 

ימי שנה  -ימים  של בית: - והיתה גאלתו אינו גואלה:
 שלימה קרויים ימים, וכן )בראשית כד נה( תשב הנערה אתנו 

לו קרינן, אמרו רז"ל אף על  - אשר לא חמה יצא מכחו של מוכר ועומד בכחו של קונה: - הבית וגו' לצמיתתוקם )ל(  ימים:
פי שאין לו עכשיו, הואיל והיתה לו קודם לכן. ועיר נקבה היא והוצרך לכתוב לה, אלא מתוך שצריך לכתוב לא בפנים, תקנו 

 - ובתי החצרים)לא(  אם פגע בו יובל בתוך שנתו לא יצא: אמר רב ספרא - לא יצא ביבל לו במסורת, זה נופל על זה:
כתרגומו פצחין, עיירות פתוחות מאין חומה. ויש הרבה בספר יהושע )יהושע יג כח( הערים וחצריהם, )בראשית כה טז( 

גאלה  :הרי הן כשדות הנגאלים עד היובל ויוצאין ביובל לבעלים אם לא נגאלו - על שדה הארץ יחשב בחצריהם ובטירותם:
 בחנם: - וביבל יצא מיד אם ירצה. ובזה יפה כחו מכח שדות, שהשדות אין נגאלות עד שתי שנים: - תהיה לו
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