
  זכתובות 
  

 א הלכה א פרק כלה מסכת
 אסורה ברכה בלא כלה אף, לבעלה אסורה טבלה שלא נדה מה, כנדה לבעלה אסורה ברכה אבל כלה

 לאלפי היי את אחותינו לה ויאמר רבקה את ויברכו שנאמר, התורה מן חתנים לברכת ומניין. לבעלה
 מזקני אנשים עשרה ויקח שנאמר, אסורה אלמנה שאפילו ומניין. שנאיו שער את זרעך ויירש רבבה
 אל הבאה האשה את י"י יתן עדים והזקנים בשער אשר העם כל ויאמרו, וישבו פה שבו ויאמר העיר
 ויהי, לחם בבית שם וקרא באפרתה חיל ועשה ישראל בית את שתיהם בנו אשר וכלאה כרחל ביתך
  .הזאת הנערה מן לך י"י יתן אשר הזרע מן ליהודה תמר ילדה אשר פרץ כבית ביתך

  
  ד פרק רות

 :ַוֵּיֵׁשבּו ֹפה ְׁשבּו ַוֹּיאֶמר ָהִעיר ִמִּזְקֵני ֲאָנִׁשים ֲעָׂשָרה ַוִּיַּקח) ב(
 :מֹוָאב ֵדהִמְּׂש  ַהָּׁשָבה ָנֳעִמי ָמְכָרה ֶלֱאִליֶמֶל ְלָאִחינּו ֲאֶׁשר ַהָּׂשֶדה ֶחְלַקת ַלֹּגֵאל ַוֹּיאֶמר) ג(
 ַהִּגיָדה ִיְגַאל א ְוִאם ְּגָאל ִּתְגַאל ִאם ַעִּמי ִזְקֵני ְוֶנֶגד ַהֹּיְׁשִבים ֶנֶגד ְקֵנה ֵלאֹמר ָאְזְנ ֶאְגֶלה ָאַמְרִּתי ַוֲאִני) ד(
 :ֶאְגָאל ָאֹנִכי ַוֹּיאֶמר ַאֲחֶרי ְוָאֹנִכי ִלְגאֹול זּוָלְת ֵאין ִּכי ְוֵאְדָעה ואדע ִּלי

 ֵׁשם ְלָהִקים ָקִניָתה קניתי ַהֵּמת ֵאֶׁשת ַהּמֹוֲאִבָּיה רּות ּוֵמֵאת ָנֳעִמי ִמַּיד ַהָּׂשֶדה ְקנֹוְת ְּביֹום ֹּבַעז ַוֹּיאֶמר) ה(
 :ַנֲחָלתוֹ  ַעל ַהֵּמת

 אּוַכל א ִּכי ְּגֻאָּלִתי ֶאת ַאָּתה ְל ְּגַאל ַנֲחָלִתי ֶאת ַאְׁשִחית ֶּפן ִלי ִלְגָאל לגאול אּוַכל א ַהֹּגֵאל ַוֹּיאֶמר) ו(
 :ִלְגֹאל

 ְוֹזאת ְלֵרֵעהּו ְוָנַתן ַנֲעלוֹ  ִאיׁש ָׁשַלף ָּדָבר ָּכל ְלַקֵּים ַהְּתמּוָרה ְוַעל ַהְּגאּוָּלה ַעל ְּבִיְׂשָרֵאל ְלָפִנים ְוֹזאת) ז(
 :ְּבִיְׂשָרֵאל ַהְּתעּוָדה

ף ָל ְקֵנה ְלֹבַעז ַהֹּגֵאל ַוֹּיאֶמר) ח(  :ֲעלוֹ נַ  ַוִּיְׁש
 ְלִכְליֹון ֲאֶׁשר ָּכל ְוֵאת ֶלֱאִליֶמֶל ֲאֶׁשר ָּכל ֶאת ָקִניִתי ִּכי ַהּיֹום ַאֶּתם ֵעִדים ָהָעם ְוָכל ַלְּזֵקִנים ֹּבַעז ַוֹּיאֶמר) ט(

 :ָנֳעִמי ִמַּיד ּוַמְחלֹון
א ַנֲחָלתוֹ  ַעל ַהֵּמת ֵׁשם ְלָהִקים ְלִאָּׁשה ִלי ָקִניִתי ַמְחלֹון ֵאֶׁשת ַהֹּמֲאִבָּיה רּות ֶאת ְוַגם) י(  ַהֵּמת ֵׁשם ִיָּכֵרת ְו

 :ַהּיֹום ַאֶּתם ֵעִדים ְמקֹומוֹ  ּוִמַּׁשַער ֶאָחיו ֵמִעם
 ֲאֶׁשר ּוְכֵלָאה ְּכָרֵחל ֵּביֶת ֶאל ַהָּבָאה ָהִאָּׁשה ֶאת ’ה ִיֵּתן ֵעִדים ְוַהְּזֵקִנים ַּבַּׁשַער ֲאֶׁשר ָהָעם ָּכל ַוֹּיאְמרּו) יא(

  :ָלֶחם ְּבֵבית ֵׁשם ּוְקָרא ְּבֶאְפָרָתה ַחִיל ַוֲעֵׂשה ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ֶאת ְׁשֵּתיֶהם ָּבנּו


