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  ח" סיוון התשס                                                                ד"סב

  
   שיעור במגילת רות- " עולם חסד יבנה"

  לחג השבועות
  

 ל בהלכות שבועות"המהרי. 1
מגילת רות אומרים ביום שני וכל אחד מברך לפניה על מקרא "

  ...."מגילה
 טו, מדרש רות רבה ב. 2
ולא איסור , ה זו אין בה לא טומאה ולא טהרהמגיל: זעירא' אמר ר"

  ? ולמה נכתבה, ולא היתר
  . "ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים

  
  ה בסיפור המגילה"התערבות הקב. א
  'יג' פס', רות ד. 3
  ." לה הריון ותלד בן' ויתן ה"
  'ו'  מדרש רבה ז.3
ונעמי , ורות עשתה את שלה, בועז עשה את שלו: אמר רבי אליעזר"

  . "ה אף אני אעשה את שלי"אמר הקב, תה את שלהעש
  'פס ג', פרק במגילת רות . 4
 ֶחְלַקת--ַוִּיֶקר ִמְקֶרָה ; ַאֲחֵרי ַהּקְֹצִרים, ַוְּתַלֵּקט ַּבָּׂשֶדה ַוֵּתֶלְך ַוָּתבֹוא"

   ."ֲאֶׁשר ִמִּמְׁשַּפַחת ֱאִליֶמֶלְך , ַהָּׂשֶדה ְלבַֹעז
  'פס א', פרק דמגילת רות . 5
ַוּיֹאֶמר , ּבַֹעז- ֲאֶׁשר ִּדֶּברְוִהֵּנה ַהּגֵֹאל עֵֹבר ,ַוֵּיֶׁשב ָׁשם, ָלה ַהַּׁשַערּובַֹעז עָ "

  ." ַוֵּיֵׁשב, ַוָּיַסר; ְּפלִֹני ַאְלמִֹני ּפֹה-סּוָרה ְׁשָבה
  ה"נעמי וכלותיה מיחסות ארועים לקב. 6

  ."ֵתת ָלֶהם ָלֶחםלָ , ַעּמֹו-ֶאת ָפַקד ְיהָוה-ִּכי-ִּבְׂשֵדה מֹוָאב, ִּכי ָׁשְמָעה"... 
  ."ְיהָוה-ַיד, ִבי ָיְצָאה-ִּכי--ִמֶּכם ְמאֹד ִלי-ַמר-ִּכי, ְּבנַֹתי ַאל"... 

ֵהַמר ַׁשַּדי ִלי -ִּכי,  ְקֶראָן ִלי ָמָרא :ָנֳעִמי ִּתְקֶראָנה ִלי-ַאל, ַוּתֹאֶמר ֲאֵליֶהן"
    ."ְמאֹד

, ָנֳעִמי, ָּמה ִתְקֶראָנה ִלילָ ; ְוֵריָקם ֱהִׁשיַבִני ְיהָוה ,ֲאִני ְמֵלָאה ָהַלְכִּתי"
  ."ְוַׁשַּדי ֵהַרע ִלי ,ַויהָוה ָעָנה ִבי

-ֶאת, ָעַזב ַחְסּדֹו-ֲאֶׁשר לֹא, הּוא ַליהָוה ָּברּוְך , ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ְלַכָּלָתּה"
  ...."ַהֵּמִתים-ַהַחִּיים ְוֶאת

ְׁשִּבית ָלְך ּגֵֹאל ֲאֶׁשר לֹא ִה , ָּברּוְך ְיהָוה ,ָנֳעִמי-ֶאל, ַוּתאַמְרָנה ַהָּנִׁשים"
  ."ְּבִיְׂשָרֵאל ,ְוִיָּקֵרא ְׁשמֹו; ַהּיֹום

  
  המגילה מתמקדת בגלגוליה של משפחה אחת בישראל . ב
   'מגילת רות פרק א. 7
  " ויהי רעב בארץ ")א( 
  " את עמו' כי פקד ה")ו( 

  ז"פס י'  פרק דמגילת רות. 8
, ַוִּתְקֶראָנה ְׁשמֹו עֹוֵבד; ֵּבן ְלָנֳעִמי-דֻיּלַ , ֵלאמֹר ַוִּתְקֶראָנה לֹו ַהְּׁשֵכנֹות ֵׁשם"

  "ֲאִבי ָדִוד ִיַׁשי-הּוא ֲאִבי
  'ד'  אזוהר חדש . 9
ליחס תמה אני אם מגילה זו לא באה אלא , אמר רבי יוסי בן קסמא"

להודיע זרע דוד שהוא כסף : רבי אליעזר ברבי יוסף אמר. זרע של דוד
  ." צרוף

  'ג עמ ב" דף י על בבא בתראבעל בכור שור. 10
ה יושב וממלא שנותיהם של "והקב, לפי שבשבועות מת דוד המלך"

ולכן קורין מגילת , ואם כן נולד גם כן בשבועות, צדיקים מיום ליום
  ."רות ליחס את דוד ביום לידתו

  'ז-'ג פסוקים ד"דברים פרק כ. 11
לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך ... עד עולם ' לא יבואו בקהל ה"

  "םלעול
  
  הטרגדיה של משפחת אלימלך. ג

  'ה-'פסוקים ג'  פרק אמגילת רות. 12
    .ּוְׁשֵני ָבֶניָה , ַוִּתָּׁשֵאר ִהיא ;ִאיׁש ָנֳעִמי, ַוָּיָמת ֱאִליֶמֶלְך "
; ְוֵׁשם ַהֵּׁשִנית רּות, ָעְרָּפה ֵׁשם ָהַאַחת--ָנִׁשים מֲֹאִבּיֹות, ַוִּיְׂשאּו ָלֶהם 

    .ר ָׁשִניםְּכֶעֶׂש , ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם
, ִמְּׁשֵני ְיָלֶדיהָ , ָהִאָּׁשה, ַוִּתָּׁשֵאר; ַמְחלֹון ְוִכְליֹון ,ְׁשֵניֶהם-ַוָּיֻמתּו ַגם 

  ."ּוֵמִאיָׁשּה
  'פסקא ד' מדרש רבה רות פרשה א. 13

י שהפיל לבן של ישראל עליהם לבוליטין שהיה "למה נענש אלימלך ע
ומרים שאם יבואו שני שרוי במדינה והיו בני המדינה סבורין עליו וא

בצורת והוא יכול לספק את המדינה עשר שנים מזון כיון שבאת שנת 
בצורת יצתה לה שפחתו מעילת בסידקי וקופתה בידה והיו בני 
המדינה אומרים זהו שהיינו בטוחים עליו שאם תבא בצורת הוא יכול 

 .לפרנס אותנו עשר שנים והרי שפחתו עומדת בסידקי וקופתה בידה
ימלך היה מגדולי המדינה ומפרנסי הדור וכשבאו שני רעבון כך אל

אמר עכשיו כל ישראל מסבבין פתחי זה בקופתו וזה בקופתו עמד 
  :ד וילך איש מבית לחם יהודה"וברח לו מפניהם הה

  
  הדמיון בין אלימלך ולוט. ד

, שבע פעמיםוהיא מכונה כך במגילה  (רות המואביהסיפורה של 
משמע " אשר היא טובה לך משבעה בנים"מי ומתוך ברכת הנשים לנע

מחבר אותנו לראשיתו של ) שמספר זה של שבעה הוא בעל חשיבות
  . מלוטחל מואב ה

   ג"י-א"ג פסוקים י"פרק יבראשית . 14
ִאיׁש , ַוִּיָּפְרדּו; ִמֶּקֶדם, ַוִּיַּסע לֹוט, ַהַּיְרֵּדן ִּכַּכר-ֵאת ָּכל, לֹו לֹוט-ַוִּיְבַחר יא

, ַוֶּיֱאַהל, ָיַׁשב ְּבָעֵרי ַהִּכָּכר, ְולֹוט; ְּכָנַען-ְּבֶאֶרץ ָיַׁשב, ַאְבָרם יב  .ֵמַעל ָאִחיו
   .ְמאֹד, ַליהָוה, ְוַחָּטִאים ָרִעים, ְוַאְנֵׁשי ְסדֹם יג  .ְסדֹם-ַעד
 ח "ירמיהו מ. 15

ׂש  ֻּכּלֹה ֶאְזָעק ֶאל ַאְנֵׁשי ִקיר ֶחרֶ ּוְלמֹוָאב ֲאֵיִליל מֹוָאבַעל ֵּכן ַעל ) לא(
 :ֶיְהֶּגה

 ַעד חֹרַֹנִים ִמּצַֹערִמַּזֲעַקת ֶחְׁשּבֹון ַעד ֶאְלָעֵלה ַעד ַיַהץ ָנְתנּו קֹוָלם ) לד(
  :ֶעְגַלת ְׁשִלִׁשָּיה ִּכי ַּגם ֵמי ִנְמִרים ִלְמַׁשּמֹות ִיְהיּו

  "ויסע לוט מקדם" על הפסוק י"רש. 16
ומדרש אגדה הסיע עצמו מקדמונו של עולם אמר אי אפשי לא "

   "באברם ולא באלהיו
  ז "י על בראשית י"רש. 17

הדר ") בר ישראל( ושם אהיה לכם לאלהים אבל -לאחוזת עולם ) ח(
  ."לוק-א בחוצה לארץ כמו שאין לו

   ט" בבראשית י. 18
  ; ָלֶׁשֶבת ְּבצֹוַער, ִּכי ָיֵרא, ּוְׁשֵּתי ְבנָֹתיו ִעּמֹו ,ַוַּיַעל לֹוט ִמּצֹוַער ַוֵּיֶׁשב ָּבָהר ל
, ַהְּצִעיָרה-ַוּתֹאֶמר ַהְּבִכיָרה ֶאל לא  .ּוְׁשֵּתי ְבנָֹתיו, הּוא--ַּבְּמָעָרה , ַוֵּיֶׁשב  

  .ָהָאֶרץ-ְּכֶדֶרְך ָּכל, ָלבֹוא ָעֵלינּו ְוִאיׁש ֵאין ָּבָאֶרץ ;ָאִבינּו ָזֵקן
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  'מגילת רות פרק א. 20
, ִלי ָבִנים ְּבֵמַעי- ַהעֹוד :יָלָּמה ֵתַלְכָנה ִעִּמ  ,ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ׁשְֹבָנה ְבנַֹתי יא

 ִּכי  :ָזַקְנִּתי ִמְהיֹות ְלִאיׁשִּכי , ְבנַֹתי ֵלְכןָ  ׁשְֹבָנה יב  .ַלֲאָנִׁשים ְוָהיּו ָלֶכם
 יג .ְוַגם ָיַלְדִּתי ָבִנים, ַּגם ָהִייִתי ַהַּלְיָלה ְלִאיׁש--ִתְקָוה ִלי-ֶיׁש, ָאַמְרִּתי

ַאל ; ְלִבְלִּתי ֱהיֹות ְלִאיׁש, ֲהָלֵהן ֵּתָעֵגָנה, ְגָּדלּוֲאֶׁשר יִ  ַעד, ֲהָלֵהן ְּתַׂשֵּבְרָנה
  .ְיהָוה- ַיד ,ָיְצָאה ִבי-ִּכי--ִלי ְמאֹד ִמֶּכם-ַמר-ִּכי ,ְּבנַֹתי

  
  הדמיון בין אלימלך ליהודה. ה

  ב"י' פס' פרק דמגילת רות . 21
ֲאֶׁשר ִיֵּתן  ,ַהֶּזַרע-ִמן--ָיְלָדה ָתָמר ִליהּוָדה-ֲאֶׁשר, ְּכֵבית ֶּפֶרץִויִהי ֵביְתָך "

  ."ַהּזֹאת, ַהַּנֲעָרה-ִמן, ְיהָוה ְלךָ 
   ח" לפרק, בראשית. 22
ּוְׁשמֹו , ִאיׁש ֲעֻדָּלִמי-ַוֵּיט ַעד; ֵמֵאת ֶאָחיו ַוֵּיֶרד ְיהּוָדה, ַוְיִהי ָּבֵעת ַהִהוא א

   .ִחיָרה
   .ֵאֶליָה  ַוָּיבֹא, ַוִּיָּקֶחהָ ; ּוְׁשמֹו ׁשּועַ , ְּכַנֲעִניִאיׁש -ְיהּוָדה ַּבת ָׁשם-ְראַוּיַ  ב

  ח "ראשית לב. 23
    .ָּתָמר, ּוְׁשָמּה ;ְלֵער ְּבכֹורֹו, ַוִּיַּקח ְיהּוָדה ִאָּׁשה ו
    .ְיהָוה, ַוְיִמֵתהּו; ְּבֵעיֵני ְיהָוה, ַרע--כֹור ְיהּוָדהְּב  ֵער, ַוְיִהי ז

 ,ְוָהֵקם ֶזַרע; ֵאֶׁשת ָאִחיָך ְוַיֵּבם אָֹתּה-ּבֹא ֶאל, ְיהּוָדה ְלאֹוָנן ַוּיֹאֶמר ח
    .ְלָאִחיךָ 

ְוִׁשֵחת  ,ֵאֶׁשת ָאִחיו-ָּבא ֶאל-ְוָהָיה ִאם; ִּכי ּלֹא לֹו ִיְהֶיה ַהָּזַרע, אֹוָנן ַוֵּיַדע ט
    .ְלָאִחיו, ֶזַרע-ְלִבְלִּתי ְנָתן, ַאְרָצה

    .אֹתֹו-ַּגם, ַוָּיֶמת; ֲאֶׁשר ָעָׂשה, ְיהָוה ַוֵּיַרע ְּבֵעיֵני י
ֵׁשָלה  ִיְגַּדל-ַעד, ָאִביְך -ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלָתָמר ַּכָּלתֹו ְׁשִבי ַאְלָמָנה ֵבית יא
  .ַוֵּתֶׁשב ֵּבית ָאִביָה  ,ַוֵּתֶלְך ָּתָמר; הּוא ְּכֶאָחיו-ָימּות ַּגם-ֶּפן, ִּכי ָאַמר--ְבִני

  
הדמיון והשוני בינו ובין היבום -נותיוהיבום אצל לוט וב. ו

  :במגילת רות
  ה "דברים כ. 24
-ִתְהֶיה ֵאֶׁשת-לֹא--לֹו-ֵמֶהם ּוֵבן ֵאין ּוֵמת ַאַחד, ֵיְׁשבּו ַאִחים ַיְחָּדו-ִּכי ה

    :ְלִאיׁש ָזר, ַהֵּמת ַהחּוָצה
    .ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאָּׁשה ְוִיְּבָמּה, ָיבֹא ָעֶליָה   ְיָבָמּה  
, ִיָּמֶחה ְׁשמֹו-ְולֹא; ָאִחיו ַהֵּמת ֵׁשם-ַעל, ָיקּום--ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ֵּתֵלד, הְוָהיָ  ו

   .ִמִּיְׂשָרֵאל
  
והדמיון והשוני בינו ובין היבום , היבום במעשה יהודה ותמר. ז

  במגילת רות
  ח "בראשית פרק ל. 25
 ,ְוָהֵקם ֶזַרע; ְוַיֵּבם אָֹתּהֵאֶׁשת ָאִחיָך -ּבֹא ֶאל, ְיהּוָדה ְלאֹוָנן ּיֹאֶמרוַ  ח

    .ְלָאִחיךָ 
, ֵאֶּלה ּלֹו-ְלִאיׁש ֲאֶׁשר, ָחִמיָה ֵלאמֹר-ְוִהיא ָׁשְלָחה ֶאל, מּוֵצאת ִהוא כה

 ,ְלִמי ַהחֶֹתֶמת ְוַהְּפִתיִלים ְוַהַּמֶּטה--ָנא-ַהֶּכר, ַוּתֹאֶמר; ָהָרה ָאנִֹכי
, ְנַתִּתיהָ -ֵּכן לֹא-ַעל-ִּכי, ַוּיֹאֶמר ָצְדָקה ִמֶּמִּני, ְיהּוָדה ַוַּיֵּכר כו  .ָהֵאֶּלה
  .ְלַדְעָּתּה, ָיַסף עֹוד- ְולֹא;ְבִני ְלֵׁשָלה

  'מגילת רות פרק ג. 26

 ֵהיַטְבְּת ַחְסֵּדְך ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון ַוּיֹאֶמר ְּברּוָכה ַאְּת ַליהָֹוה ִּבִּתי  "
  : ְלִבְלִּתי ֶלֶכת ַאֲחֵרי ַהַּבחּוִרים ִאם ַּדל ְוִאם ָעִׁשיר

  
  היבום והחסד במגילת רות. ח

  'מגילת רות פרק ד. 27
-ְלָהִקים ֵׁשם, ַהּמֲֹאִבָּיה ֵאֶׁשת ַמְחלֹון ָקִניִתי ִלי ְלִאָּׁשה רּות-ְוַגם ֶאת י

  :ּוִמַּׁשַער ְמקֹומֹו, ַהֵּמת ֵמִעם ֶאָחיו-ִיָּכֵרת ֵׁשם-ְולֹא, ַנֲחָלתֹו-ַעל ַהֵּמת
  .ַהּיֹום, ֵעִדים ַאֶּתם

    'ו' ה פס"דברים פרק כ. 28
, ִיָּמֶחה ְׁשמֹו-ְולֹא; ם ָאִחיו ַהֵּמתֵׁש -ַעל ,ָיקּום--ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ֵּתֵלד, ְוָהָיה"

   ."ִמִּיְׂשָרֵאל
  
  

    החסד הראשון– 'רות פרק אמגילת . 29
יעשה ; ִאָּׁשה ְלֵבית ִאָּמּה, ֵלְכָנה ּׁשְֹבָנה, ִלְׁשֵּתי ַכּלֶֹתיָה  ,ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ח
ִיֵּתן  ט  .ָּמִדיַהֵּמִתים ְוִע -ַּכֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ִעם, ְיהָוה ִעָּמֶכם ֶחֶסד )ַיַעׂש(

 ַוִּתֶּׂשאָנה קֹוָלן, ַוִּתַּׁשק ָלֶהן; ִאָּׁשה ֵּבית ִאיָׁשּה, ְמנּוָחה ּוְמֶצאןָ , ָלֶכם, ְיהָוה
   .ַוִּתְבֶּכיָנה

    החסד השני–'  רות פרק במגילת. 30
, ֲחמֹוֵתְך -ָעִׂשית ֶאת-ּכֹל ֲאֶׁשרֻהַּגד ִלי  ֻהֵּגד--ַוּיֹאֶמר ָלּה, ַוַּיַען ּבַֹעז יא

ַעם -ֶאל, ַוֵּתְלִכי, ְוֶאֶרץ מֹוַלְדֵּתְך , ַוַּתַעְזִבי ָאִביְך ְוִאֵּמְך  ;ַאֲחֵרי מֹות ִאיֵׁשְך 
    .ָיַדַעְּת ְּתמֹול ִׁשְלׁשֹום-לֹא ֲאֶׁשר

, ֵמִעם ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל, ְׁשֵלָמה ּוְתִהי ַמְׂשֻּכְרֵּתְך ; ָּפֳעֵלְך , ְיַׁשֵּלם ְיהָוה יב
  .ְּכָנָפיו-ַּתַחת סֹותַלחֲ , ָּבאת-ֲאֶׁשר

 'מגילת ות פרק ג. 31
 ֵהיַטְבְּת ַחְסֵּדְך ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹוןַוּיֹאֶמר ְּברּוָכה ַאְּת ַליהָֹוה ִּבִּתי ) י(

  :ְלִבְלִּתי ֶלֶכת ַאֲחֵרי ַהַּבחּוִרים ִאם ַּדל ְוִאם ָעִׁשיר
   'מגילת ות פרק א. 32
ֲאֶׁשר - ִּכי ֶאל :ְלָעְזֵבְך ָלׁשּוב ֵמַאֲחָרִיְך  ,יִב -ִּתְפְּגִעי-ַוּתֹאֶמר רּות ַאל טז

ַּבֲאֶׁשר  יז  .ֵואלַֹהִיְך ֱאלָֹהי, ַעֵּמְך ַעִּמי--ָּתִליִני ָאִלין ּוַבֲאֶׁשר, ֵּתְלִכי ֵאֵלְך 
, ִּכי ַהָּמֶות--ְוכֹה יֹוִסיף, ַיֲעֶׂשה ְיהָוה ִלי ּכֹה; ְוָׁשם ֶאָּקֵבר, ָּתמּוִתי ָאמּות

  .י ּוֵביֵנְך ַיְפִריד ֵּבינִ 
   החסד השלישי- ' רות פרק במגילת . 33
-ֶאת, ָעַזב ַחְסּדֹו-ֲאֶׁשר לֹא, הּוא ַליהָוה ָּברּוְך , ַוּתֹאֶמר ָנֳעִמי ְלַכָּלָתּה כ

, ִמּגֲֹאֵלנּו--ָקרֹוב ָלנּו ָהִאיׁש, ַוּתֹאֶמר ָלּה ָנֳעִמי ;ַהֵּמִתים-ַהַחִּיים ְוֶאת
   .הּוא

   'רות פרק במגילת . 34
 ַהָּׁשָבה, ַנֲעָרה מֹוֲאִבָּיה ִהיא  :ַוּיֹאַמר--ַהּקֹוְצִרים-ַהִּנָּצב ַעל ַהַּנַער, ַּיַעןוַ  ו

    .ָנֳעִמי ִמְּׂשֵדי מֹוָאב-ִעם
ַוָּתבֹוא ; ַהּקֹוְצִרים ,ַאֲחֵרי, ָּנא ְוָאַסְפִּתי ָבֳעָמִרים-ֲאַלֳּקָטה, ַוּתֹאֶמר ז

      .ְמָעט, ַהַּבִית ה ִׁשְבָּתּהזֶ --ַעָּתה-ֵמָאז ַהּבֶֹקר ְוַעד, ַוַּתֲעמֹוד
  '  רות פרק במגילת. 35
ַוֲאַלֳּקָטה ָּנא ַהָּׂשֶדה -ֵאְלָכה ,ָנֳעִמי-ַוּתֹאֶמר רּות ַהּמֹוֲאִבָּיה ֶאל ב

  .ְלִכי ִבִּתי, ַוּתֹאֶמר ָלּה; ְּבֵעיָניו ֵחן-ֲאֶׁשר ֶאְמָצא, ַאַחר--ַבִּׁשֳּבִלים
  ' רות פרק במגילת . 36
, ֵּתְלִכי ִלְלקֹט ְּבָׂשֶדה ַאֵחר-ַאל, ִּבִּתיָׁשַמַעְּת  רּות ֲהלֹוא-ַעז ֶאלַוּיֹאֶמר ּבֹ ח

   .ַנֲערָֹתי-ִעם, ְוכֹה ִתְדָּבִקין; ִמֶּזה ,ְוַגם לֹא ַתֲעבּוִרי
   החסד הרביעי– 'א' פס' פרק גמגילת רות . 37
- ֲאֶׁשר ִייַטבנֹוחַ ָלְך ָמ -ֲהלֹא ֲאַבֶּקׁש, ִּבִּתי  :ָנֳעִמי ֲחמֹוָתּה, ַוּתֹאֶמר ָלּה"

  ".ָלְך 
   החסד החמישי-  'י' פס '  רות פרק גמגילת. 38
  :ָהִראׁשֹון-ִמן, ֵהיַטְבְּת ַחְסֵּדְך ָהַאֲחרֹון--ִּבִּתי ְּברּוָכה ַאְּת ַליהָוה, ַוּיֹאֶמר"

  ".ָעִׁשיר-ְוִאם, ַּדל-ִאם--ַאֲחֵרי ַהַּבחּוִרים ,ֶלֶכת-ְלִבְלִּתי
  חסד השישי ה– 'מגילת רות פרק ד. 39
ַוּיֹאֶמר , ּבַֹעז- ֲאֶׁשר ִּדֶּברְוִהֵּנה ַהּגֵֹאל עֵֹבר ,ַוֵּיֶׁשב ָׁשם, ּובַֹעז ָעָלה ַהַּׁשַער א

ִמִּזְקֵני , ַוִּיַּקח ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים ב  .ַוֵּיֵׁשב, ַוָּיַסר; ְּפלִֹני ַאְלמִֹני ּפֹה-סּוָרה ְׁשָבה
ֲאֶׁשר , ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה, ַלּגֵֹאל, ַוּיֹאֶמר ג  .ַוֵּיֵׁשבּו; פֹה-ְׁשבּו ַוּיֹאֶמר--ָהִעיר

ַוֲאִני ָאַמְרִּתי  ד  .ַהָּׁשָבה ִמְּׂשֵדה מֹוָאב, ָמְכָרה ָנֳעִמי  :ְלָאִחינּו ֶלֱאִליֶמֶלךְ 
, ִּתְגַאל ְּגָאל-ִאם--ַהּיְֹׁשִבים ְוֶנֶגד ִזְקֵני ַעִּמי ְקֵנה ֶנֶגד, ֶאְגֶלה ָאְזְנָך ֵלאמֹר

 ִּכי ֵאין זּוָלְתָך ִלְגאֹול ְוָאנִֹכי) ְוֵאְדָעה(ַהִּגיָדה ִּלי ואדע  ללֹא ִיְגַא-ְוִאם
ְקנֹוְתָך ַהָּׂשֶדה ִמַּיד -ְּביֹום, ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ה  .ָאנִֹכי ֶאְגָאל, ַוּיֹאֶמר; ַאֲחֶריךָ 

-ֵׁשם ְלָהִקים--)ָקִניָת (קניתי , ַהֵּמת-ּוֵמֵאת רּות ַהּמֹוֲאִבָּיה ֵאֶׁשת ;ָנֳעִמי
-ֶּפן--ִלי) -ִלְגָאל (-לֹא אּוַכל לגאול, ַוּיֹאֶמר ַהּגֵֹאל ו  .ַנֲחָלתֹו-ַעל, תַהֵּמ 

  .אּוַכל ִלְגאֹל-ִּכי לֹא, ְּגֻאָּלִתי-ְלָך ַאָּתה ֶאת-ְּגַאל; ַנֲחָלִתי-ֶאת ,ַאְׁשִחית
 'מגילת רות פרק ד. 40

ַוִּיֵּתן ְיהָֹוה ָלּה ֵהָריֹון ָה ַוִּיַּקח ּבַֹעז ֶאת רּות ַוְּתִהי לֹו ְלִאָּׁשה ַוָּיבֹא ֵאֶלי) יג(
ַוִּתְקֶראָנה לֹו ַהְּׁשֵכנֹות ֵׁשם ֵלאמֹר ֻיַּלד ֵּבן ְלָנֳעִמי ַוִּתְקֶראָנה ) יז:(ַוֵּתֶלד ֵּבן

ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות ָּפֶרץ ֶּפֶרץ הֹוִליד ) יח:(עֹוֵבד הּוא ֲאִבי ִיַׁשי ֲאִבי ָדִודְׁשמֹו 
) כ:(ִליד ֶאת ָרם ְוָרם הֹוִליד ֶאת ַעִּמיָנָדבְוֶחְצרֹון הֹו) יט:(ֶאת ֶחְצרֹון

ְוַׂשְלמֹון הֹוִליד ) כא:(ְוַעִּמיָנָדב הֹוִליד ֶאת ַנְחׁשֹון ְוַנְחׁשֹון הֹוִליד ֶאת ַׂשְלָמה
ְועֵֹבד הֹוִליד ֶאת ִיָׁשי ְוִיַׁשי הֹוִליד ) כב(:ֶאת ּבַֹעז ּובַֹעז הֹוִליד ֶאת עֹוֵבד

  :ֶאת ָּדִוד
  
   


