
Wh  o  Ev  Ne  gi t R ?

A. The Purpose of the Megilla
מדרש רות רבה.1

כמהללמדךולמה נכתבה?אמר רבי זעירא, מגלה זו אין בה לא טמאה, ולא טהרה, ולא אסור, ולא התר,
.שכר טוב לגומלי חסדים

R. Zei’ra said: This scroll [of Ruth] tells us nothing either of impurity or of purity, either of
prohibition or permission. For what purpose then was it written? To teach how great is the
reward of those who do deeds of kindness.

רמב"ם מורה נבוכים, ג:נג.2
. ושמשו בו בהפלגת גמילות הטובדבר שמפליגים בוהפלגה באי זהוכבר בארנו בפרוש 'אבות' ש'חסד' ענינו -

יותר. וידוע שגמילות הטוב כולל שני ענינים האחד מהם - לגמול טוב מי שאין חוק עליך כלל והשני - להיטיב למי
שראוי לטובה יותר ממה שהוא ראוי. ורוב שימוש ספרי הנבואה במלת 'חסד' הוא בהטבה למי שאין לו חוק עליך

כלל.
In our Commentary on the Sayings of the Fathers (chap. 5:7) we have explained the expression
ḥesed as denoting an excess [in some moral quality]. It is especially used for extraordinary
kindness. Loving-kindness is practiced in two ways: first, we show kindness to those who have
no claim whatever upon us; secondly, we are kind to those to whom it is due, in a greater
measure than is due to them. In the inspired writings the term ḥesed occurs mostly in the sense
of showing kindness to those who have no claim to it whatsoever.

זוהר החדש רות.3
א ָבָאה ֶאָּלא ְּכֵדי ְליֵַחסָאַמר ִרִּבי יֹוֵסי ֶּבן ִקְסָמא, ָּתֵמיַּה ֲאנִי, ִאם , ֶׁשָּבא ֵמרּות ַהּמֹוֲאִבּיָה…ֶזַרע ָּדוִדְמִגיָלה זֹו 

I would not be surprised if this Megilla were here simply to trace the genealogy of David,
who was born from Ruth the Moabite.

אבן עזרא הקדמה למגילת רות.4
בעבור היות דוד שורש מלכות ישראל, נכתב בספרי הקודש יחס דוד.

As a result of David being the source for kingship in Israel, it was written in the Holy
Scripture the lineage of David.

ספר שופטים פרק כא פסוק כה.5
איש הישר בעיניו יעשהבימים ההם אין מלך בישראל

In those days there was no king in Israel; every man did what was right in his eyes.
6. Lord Acton, Letter to Bishop Mandell Creighton

Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.
ספר דברים פרק יז פסוקים טז–כ.7

א תִֹספּון ָלׁשּוב ַּבֶּדֶר ַהֶּזה א-יִָׁשיב ֶאת-ָהָעם ִמְצַריְָמה ְלַמַען ַהְרּבֹות סּוס וה' ָאַמר ָלֶכם  א-יְַרֶּבה-ּלֹו סּוִסים וְ רק, 
א יְַרֶּבה-ּלֹו ְמאֹד. וְָהיָה ְכִׁשְבּתֹו ַעל ִּכֵּסא ַמְמַלְכּתֹו וְָכַתב לֹו א יָסּור ְלָבבֹו וְֶכֶסף וְָזָהב  א יְַרֶּבה-ּלֹו נִָׁשים וְ עֹוד. וְ

ֶאת-ִמְׁשנֵה ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַעל-ֵסֶפר ִמִּלְפנֵי ַהּכֲֹהנִים ַהְלוִּיִם. וְָהיְָתה ִעּמֹו וְָקָרא בֹו ָּכל-יְֵמי ַחּיָיו ְלַמַען יְִלַמד ְליְִרָאה ֶאת-ה'
ָהיו ִלְׁשמֹר ֶאת-ָּכל-ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת וְֶאת-ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ַלֲעׂשָֹתם. ְלִבְלִּתי רּום-ְלָבבֹו ֵמֶאָחיו ּוְלִבְלִּתי סּור ֱא-

ִמן-ַהִּמְצוָה יִָמין ּוְׂשמֹאול ְלַמַען יֲַאִרי יִָמים ַעל-ַמְמַלְכּתֹו הּוא ּוָבנָיו ְּבֶקֶרב יְִׂשָרֵאל.
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However, he shall not keep many horses or return the nation to Egypt to acquire many
horses, for God told you, “Do not return that way again.”  And he shall not have many wives,
so that his heart shall not go astray, and he shall not acquire much silver and gold. And
when he shall sit on his royal throne, he shall write this Torah in a scroll before the Priests
and Levites. And it shall be with him and he shall read from it all of his days, so that he
should learn to fear his God and guard the words of this Torah and observe these statutes.
Thus, he will not act haughtily with his brethren and not stray right or left from the command
so that he and his sons will have a long life in his kingship among Israel.

מגילת רות פרק ד פסוק יז.8
י ן ְלנֳָעִמ֑ ר יַֻּלד־ֵּב֖ ֹ֔ דוִַּתְקֶראנָ֩ה ֨לֹו ַהְּׁשֵכ֥נֹות ֵׁש֙ם ֵלאמ אָנֽה ְׁשמֹ֙ו עֹוֵב֔ י ָדִוֽד׃֥הּואוִַּתְקֶר֤ י ֲאִב֥ ֲאִבי־יִַׁש֖

And the women neighbors gave him a name, saying, “A son is born to Naomi!” They named
him Obed; he was the father of Jesse, father of David.

מדרש רות רבה ב:ה.9
אלי תבא מלכותרבי יהושע בן קרחה היה דורש שמות, ושם האיש אלימלך שהיה אומר

R. Yehoshua ben Karcha would expound upon names. “And the name of the man was Elimelekh,”
because he would say, “To me shall come the kingship.”

מלכים א י"ב.10
יב ים ְלָהִׁש֥ ם נֹוָעִצ֔ י ַאֶּת֣ ר ֵא֚ ֹ֑ י ֵלאמ יו ִּבְֽהיֹ֥תֹו ַח֖ ה ָאִב֔ ֹ֣ מ ים ֶאת־ְּפנֵ֙י ְׁש ם ֶאת־ַהְּזֵקנִי֙ם ֲאֶׁשר־ָה֣יּו עְֹמִד֗ ֶל ְרַחְבָע֗ ץ ַהֶּמ֣ (ו) וַּיִָּוַע֞

ה ָּדָבֽר׃ ֶאת־ָהָעם־ַהֶּז֖
מלכים א י"ב.11

֛ ים וְָה֥יּו ְל ים טֹוִב֑ ם ְּדָבִר֣ ם וְִדַּבְרָּת֥ ֲאֵליֶה֖ ם וֲַענִיָת֕ ם ַהֶּז֙ה וֲַעַבְדָּת֔ ֶבד ָלָע֤ ְהיֶה־ֶע֜ ּ֠יֹום ִּתֽ ר ִאם־ַה֠ ֹ֗ יו ֵלאמ (ז) [וַיְַדְּב֨רּו] (וידבר) ֵאָל֜
ים ׇּכל־ַהּיִָמֽים׃ ֲעָבִד֖

רמב"ם הלכות מלכים פרק ב הלכה ו.12
כדרך שחלק לו הכתוב הכבוד הגדול, וחייב הכל בכבודו, כך צוהו להיות לבו בקרבו שפל וחלל שנאמר ולבי חלל

בקרבי, ולא ינהג גסות לב בישראל יתר מדאי, שנאמר לבלתי רום לבבו מאחיו, ויהיה חונן ומרחם לקטנים וגדולים,
ויצא ויבא בחפציהם ובטובתם, ויחוס על כבוד קטן שבקטנים, וכשמדבר אל כל הקהל בלשון רבים ידבר רכות,

, לעולם יתנהג בענוה יתירה, אין לנו גדולהזה וגו'ואומר אם היום תהיה עבד לעםשנאמר שמעוני אחי ועמי,
כאשר ישא האומןממשה רבינו והוא אומר ונחנו מה לא עלינו תלונותיכם, ויסבול טרחם ומשאם ותלונותם וקצפם

של רועה מפורש בקבלה כרועה עדרו ירעה בזרועו יקבץ, רועה קראו הכתוב, לרעות ביעקב עמו, ודרכואת היונק
טלאים ובחיקו ישא וגו'.

רלב"ג תועלות מלכים א י"ב:ו'.13
ובהתנשאו יסיר הגדולהלו הגדולה והממשלהכי בהשפלת האדם עצמו יקנההשלישי הוא במדות והוא להודיע

והכבוד ממנו ולזה ספר שעצת הזקנים היתה שאם יהיה היום עבד לעם הזה וישמע אליהם יהיו לו עבדים וספר גם
כן שמפני שלא הסכים בזה ורצה להתנשא ולהתגאות סרה ממנו מלכות עשרת השבטים.

והכבוד ממנו ולזה ספר שעצת הזקנים היתה שאם יהיה היום עבד לעם הזה וישמע אליהם יהיו לו עבדים וספר גם
.מלכות עשרת השבטיםורצה להתנשא ולהתגאות סרה ממנוכן שמפני שלא הסכים בזה

ּB. The Descent of Elimelekh: Where’s the Sin and Date?
וְֵׁשםהּוא וְִאְׁשּתֹו ּוְׁשנֵי ָבנָיו.מֹוָאבִּבְׂשֵדיָלגּורָּבָאֶרץ וַּיֵֶל ִאיׁש ִמֵּבית ֶלֶחם יְהּוָדהְׁשפֹט ַהּׁשְֹפִטים וַיְִהי ָרָעבוַיְִהי ִּביֵמי
.ָׁשםוִַּיְהיּוְׁשנֵי ָבנָיו ַמְחלֹון וְִכְליֹון ֶאְפָרִתים ִמֵּבית ֶלֶחם יְהּוָדה וַּיָבֹאּו ְׂשֵדי מֹוָאבִליֶמֶל וְֵׁשם ִאְׁשּתֹו נֳָעִמי וְֵׁשם ָהִאיׁש ֱא

וַּיָָמת ֱאִליֶמֶל ִאיׁש נֳָעִמי וִַּתָּׁשֵאר ִהיא ּוְׁשנֵי ָבנֶיָה. וַּיְִׂשאּו ָלֶהם נִָׁשים מֲֹאִבּיֹות ֵׁשם ָהַאַחת ָעְרָּפה וְֵׁשם ַהֵּׁשנִית רּות
ְׁשנֵיֶהם ַמְחלֹון וְִכְליֹון וִַּתָּׁשֵאר ָהִאָּׁשה ִמְּׁשנֵי יְָלֶדיָה ּוֵמִאיָׁשּהָׁשם ְּכֶעֶׂשר ָׁשנִים. וַּיָמּותּו ַגםוֵַּיְׁשבּו
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It was in the days of the judging of the Judges, and there was a famine in the land. And a man went
from Bethlehem in Yehuda to live in the fields of Moav, he, his wife, and his two sons. The name of
the man was Elimelekh, and the name of his wife was Naomi, and the names of his two sons were
Machlon and Khilyon, Efratim from Bethlehem in Yehuda. They came to the fields of Moav and they
stayed there. Elimelekh, the husband of Naomi, died, and she was left with her two sons. They
married for themselves Moavite women, the name of one was Orpah and the name of the second
was Ruth, and they lived there for around ten years. And the two of them also died, Machlon and
Khilyon, and the woman was left without her two children or her husband.

Dating the Story
רש"י רות פרק א פסוק א.14
:ִאְבָצן ֶזה ּבַֹעזבתרא צא.),ָהיָה, ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו (בבאִאְבָצןּוִביֵמי

This occurred in the days of Ivtzan, as our sages said, “Ivtzan is Bo’az.”
מלבי"ם רות פרק א פסוק א.15

שאז היוכי היה בין שופט לשופטבעם,שאז היה השופט עוצרלא היה אז שופט אחד מיוחד לכל ישראל
שופטים רבים החפץ ימלא את ידו

מדרש רות רבה א:א.16
היו. רב הונאשמגר ואהודהיו. רבי יהושע בן לוי אמר:ברק ודבורהויהי בימי שפט השפטים" ומי היו? רב אמר:

אמר: דבורה וברק ויעל היו.
“And it was in the days of the judging of the Judges.” And who were they? Rav says:
They were Barak and Devora. R. Yehoshua ben Levi says: They were Shamgar and
Ehud. R. Huna says: They were Devora, Barak, and Yael.

Elimelekh’s Sin
בבא בתרא צא..17

ר"ש בן יוחאי אומר אלימלך מחלון וכליון גדולי הדור היו ופרנסי הדור היו ומפני מה נענשו מפני שיצאו מארץ
לחוצה לארץ

רות רבה א:ד.18
למה נענש אלימלך?... אלימלך היה מגדולי המדינה ומפרנסי הדור, וכשבאו שני רעבון אמר עכשיו כל ישראל

מסבבין פתחי, זה בקופתו וזה בקופתו. עמד וברח לו מפניהם.
C.

(רות ב)רות ובעז (בראשית כד)רבקה ועבד אברהם

וִַּיֶקרוֵַּתֶל וַָּתבֹוא וְַּתַלֵּקט ַּבָּׂשֶדה ַאֲחֵרי ַהּקְֹצִרים
… (ג)ִמְקֶרָה

קי ֲאדֹנִי ַאְבָרָהם ָנא ְלָפַניַהְקֵרהוַּיֹאַמר יְקוָק ֱא
וֲַעֵׂשה ֶחֶסד ִעם ֲאדֹנִי ַאְבָרָהם (יב)ַהּיֹום

ָּבא ִמֵּבית ֶלֶחם (ד)בַֹעזוְִהֵּנה יֵֹצאת (טו)ִרְבָקהוְִהֵּנהוַיְִהי הּוא ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּבר

ֲאֶׁשרוַּתֹאֶמר נֳָעִמי ְלַכָּלָתּה, ָּברּו הּוא ַליקוָק,
(כ), ֶאת-ַהַחּיִים וְֶאת-ַהֵּמִתיםא-ָעַזב ַחְסּדֹו

קי ֲאדֹנִי ַאְבָרָהם א ָעַזבוַּיֹאֶמר ָּברּו יְקוָק ֱא ֲאֶׁשר 
only((כז)ֲאדֹנִיֵמִעםוֲַאִמּתֹוַחְסּדֹו two times(

ֵאתַעד ִאם-ִּכּלּוִעם ַהּנְָעִרים ֲאֶׁשר-ִלי ִּתְדָּבִקין,
ָּכל-ַהָּקִציר ֲאֶׁשר-ִלי (כא)

ַעד ִאםוְַּתַכל ְלַהְׁשקֹתֹו וַּתֹאֶמר ַּגם ִלְגַמֶּלי ֶאְׁשָאב
ִלְׁשּתֹת (יט)ִּכּלּו

ְלִמי ַהּנֲַעָרה ַהּזֹאת (ה) וֶָאְׁשַאל אָֹתּה וָאַֹמר ַּבת־ִמי ַאְּת (מז)
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