כתובות ז
מסכת כלה פרק א הלכה א
כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה ,מה נדה שלא טבלה אסורה לבעלה ,אף כלה בלא ברכה אסורה
לבעלה .ומניין לברכת חתנים מן התורה ,שנאמר ויברכו את רבקה ויאמר לה אחותינו את היי לאלפי
רבבה ויירש זרעך את שער שנאיו .ומניין שאפילו אלמנה אסורה ,שנאמר ויקח עשרה אנשים מזקני
העיר ויאמר שבו פה וישבו ,ויאמרו כל העם אשר בשער והזקנים עדים יתן י"י את האשה הבאה אל
ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל ועשה חיל באפרתה וקרא שם בבית לחם ,ויהי
ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה מן הזרע אשר יתן י"י לך מן הנערה הזאת.
רות פרק ד
)ב( וַ יִּ ַקּח ע ֲָשׂ ָרה אֲ נ ִָשׁים ִמזִּ ְקנֵי הָ עִ יר וַ יֹּאמֶ ר ְשׁבוּ פֹה וַ יּ ֵֵשׁבוּ:
אָחינוּ לֶאֱ לִ ימֶ ֶל מָ כְ ָרה ָנע ֳִמי הַ ָשּׁבָ ה ִמ ְשּׂ ֵדה מוֹאָב:
)ג( וַ יֹּאמֶ ר ַלגֹּאֵ ל חֶ לְ ַקת הַ ָשּׂ ֶדה אֲ ֶשׁר לְ ִ
ידה
)ד( וַ אֲ נִי אָמַ ְר ִתּי אֶ גְ לֶה אָזְ ְנ לֵאמֹר ְקנֵה ֶנגֶד הַ יּ ְֹשׁבִ ים וְ ֶנגֶד זִ ְקנֵי עַ ִמּי ִאם ִתּגְ אַל גְּ אָל וְ ִאם א יִ גְ אַל הַ גִּ ָ
לִּ י ואדע וְ אֵ ְדעָ ה כִּ י אֵ ין זוּל ְָת לִ גְ אוֹל וְ אָנֹכִ י אַחֲ ֶרי וַ יֹּאמֶ ר אָנֹכִ י אֶ גְ אָל:
)ה( וַ יֹּאמֶ ר בֹּעַ ז בְּ יוֹם ְקנו ְֹת הַ ָשּׂ ֶדה ִמיַּד ָנע ֳִמי וּמֵ אֵ ת רוּת הַ מּוֹאֲ בִ יָּה אֵ ֶשׁת הַ מֵּ ת קניתי ָקנִיתָ ה לְ הָ ִקים ֵשׁם
הַ מֵּ ת עַ ל נַחֲ לָת ֹו:
)ו( וַ יֹּאמֶ ר הַ גֹּאֵ ל א אוּ ַכל לגאול לִ גְ אָל לִ י פֶּ ן אַ ְשׁ ִחית אֶ ת נַחֲ ל ִָתי גְּ אַל לְ אַ ָתּה אֶ ת גְּ אֻ לּ ִָתי כִּ י א אוּ ַכל
לִ גְ אֹל:
מוּרה לְ ַקיֵּם ָכּל ָדּבָ ר ָשׁלַף ִאישׁ ַנעֲל ֹו וְ נָתַ ן לְ ֵרעֵ הוּ וְ זֹאת
)ז( וְ זֹאת לְ פָ נִים בְּ יִ ְשׂ ָראֵ ל עַ ל הַ גְּ אוּלָּה וְ עַ ל הַ ְתּ ָ
עוּדה בְּ יִ ְשׂ ָראֵ ל:
הַ ְתּ ָ
)ח( וַ יֹּאמֶ ר הַ גֹּאֵ ל לְ בֹעַ ז ְקנֵה ָל וַ יִּ ְשׁ ף ַנעֲל ֹו:
ִיתי אֶ ת כָּ ל אֲ ֶשׁר לֶאֱ לִ ימֶ ֶל וְ אֵ ת כָּ ל אֲ ֶשׁר לְ כִ לְ יוֹן
)ט( וַ יֹּאמֶ ר בֹּעַ ז לַזְּ ֵקנִים וְ ָכל הָ עָ ם עֵ ִדים אַ ֶתּם הַ יּוֹם כִּ י ָקנ ִ
וּמַ ְחלוֹן ִמיַּד ָנע ֳִמי:
ִיתי לִ י לְ ִא ָשּׁה לְ הָ ִקים ֵשׁם הַ מֵּ ת עַ ל נַחֲ לָת ֹו וְ א יִ כּ ֵָרת ֵשׁם הַ מֵּ ת
)י( וְ גַם אֶ ת רוּת הַ מֹּאֲ בִ יָּה אֵ ֶשׁת מַ ְחלוֹן ָקנ ִ
וּמ ַשּׁעַ ר ְמקוֹמ ֹו עֵ ִדים אַ ֶתּם הַ יּוֹם:
מֵ עִ ם אֶ חָ יו ִ
ֹאמרוּ ָכּל הָ עָ ם אֲ ֶשׁר בַּ ַשּׁעַ ר וְ הַ זְּ ֵקנִים עֵ ִדים יִ ֵתּן ה’ אֶ ת הָ ִא ָשּׁה הַ בָּ אָה אֶ ל בֵּ יתֶ כְּ ָרחֵ ל וּכְ לֵאָה אֲ ֶשׁר
)יא( וַ יּ ְ
וּק ָרא ֵשׁם בְּ בֵ ית לָחֶ ם:
בָּ נוּ ְשׁ ֵתּיהֶ ם אֶ ת בֵּ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל וַ ע ֲֵשׂה חַ יִ ל בְּ אֶ פְ ָרתָ ה ְ

