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Murder, Mayhem and Civil War: The Book of Ruth in its 
Historical Context 

 
Broad Outline of the book of Judges 
 
Part I: Introductory Chapters (Chapters 1-3:6) 
 
Part II: The Judges (Chapters 3-16) 
 

 3:7-12:  Othniel and Aram Naharayim 

 3:12-30  Ehud and the Moabites 

 4-5   Devora and the Canaanites 

 5-8   Gideon and the Eastern Tribes (Midian, Amalek 
and Benei Kedem) 

 9   Avimelekh, son of Gideon 
[10   Interlude: Sins and Punishment] 

 11-12  Jephtah 

 13-16  Samson 
 
Part III: Epilogue (Chapters 17-21) 
 

 17-18  Micah’s Idol and the Tribe of Dan 

 19-21  The Concubine in Gibeah and the Civil War 
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1) Judges 10:6-14 

ָרֵאל ַלֲעשוֹּת הָ  ֵני ִישְּ ֶאת )ו( ַויִֹּספּו בְּ ָתרוֹּת וְּ ֶאת ָהַעשְּ ָעִלים וְּ דּו ֶאת ַהבְּ ָוק ַוַיַעבְּ קֹּ ֵעיֵני יְּ ַרע בְּ
ִתים  ִלשְּ ֵאת ֱאֹלֵהי פְּ ן וְּ ֵני ַעּמוֹּ ֵאת ֱאֹלֵהי בְּ ֵאת ֱאֹלֵהי מוָֹּאב וְּ ן וְּ ֶאת ֱאֹלֵהי ִצידוֹּ ֱאֹלֵהי ֲאָרם וְּ

ֹלא ֲעָבדּוהּו: ָוק וְּ קֹּ בּו ֶאת יְּ וָ  ַוַיַעזְּ קֹּ ֵני )ז( ַוִיַחר ַאף יְּ ַיד בְּ ִתים ּובְּ ִלשְּ ַיד פְּ ֵרם בְּ כְּ ָרֵאל ַוִימְּ ִישְּ ק בְּ
ֵני  ַעּמוֹּן: ֵרה ָשָנה ֶאת ָכל בְּ ֶנה ֶעשְּ מֹּ ָרֵאל ַבָשָנה ַהִהיא שְּ ֵני ִישְּ צּו ֶאת בְּ רֹּצְּ ֲעצּו ַויְּ )ח( ַוִירְּ

ִרי ֲאֶשר ַבגִ  ֶאֶרץ ָהֱאמֹּ ֵדן בְּ ֵעֶבר ַהַירְּ ָרֵאל ֲאֶשר בְּ ָעד:ִישְּ ֵדן  לְּ ן ֶאת ַהַירְּ ֵני ַעּמוֹּ רּו בְּ )ט( ַוַיַעבְּ
ד: אֹּ ָרֵאל מְּ ִישְּ ָרִים ַוֵתֶצר לְּ ֵבית ֶאפְּ ָיִמין ּובְּ ִבנְּ ִהָלֵחם ַגם ִביהּוָדה ּובְּ ָרֵאל  לְּ ֵני ִישְּ ֲעקּו בְּ )י( ַוִיזְּ

נּו ֶאת ֱאֹלֵהינּו ַוַנֲעבֹּד אֶ  ִכי ָעַזבְּ ר ָחָטאנּו ָלְך וְּ ָוק ֵלאמֹּ קֹּ ָעִלים: פֶאל יְּ ָוק  ת ַהבְּ קֹּ )יא( ַויֹּאֶמר יְּ
ִתים: ִלשְּ ן ּוִמן פְּ ֵני ַעּמוֹּ ִרי ּוִמן בְּ ַרִים ּוִמן ָהֱאמֹּ ָרֵאל ֲהֹלא ִמִּמצְּ ֵני ִישְּ ִנים  ֶאל בְּ ִצידוֹּ )יב( וְּ

ֶכם ִמָיָדם: ִשיָעה ֶאתְּ ֲעקּו ֵאַלי ָואוֹּ ֶכם ַוִתצְּ ן ָלֲחצּו ֶאתְּ ַאֶתם ַוֲעָמֵלק ּוָמעוֹּ ִתי  )יג( וְּ ֶתם אוֹּ ֲעַזבְּ
ֶכם: ִשיַע ֶאתְּ הוֹּ ִסיף לְּ דּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ָלֵכן ֹלא אוֹּ ַזֲעקּו ֶאל ָהֱאֹלִהים ֲאֶשר  ַוַתַעבְּ כּו וְּ )יד( לְּ

ֶכם: ֵעת ָצַרתְּ ִשיעּו ָלֶכם בְּ ֶתם ָבם ֵהָּמה יוֹּ ַחרְּ  בְּ

 
6 And the children of Israel again did that which was evil in the sight of the LORD, and 

served the Baalim, and the Ashtaroth, and the gods of Aram, and the gods of Zidon, and 

the gods of Moab, and the gods of the children of Ammon, and the gods of the 

Philistines; and they forsook the LORD, and served Him not. 7 And the anger of the 

LORD was kindled against Israel, and He gave them over into the hand of the 

Philistines, and into the hand of the children of Ammon. 8 And they oppressed and 

crushed the children of Israel that year; eighteen years [oppressed they] all the children 

of Israel that were beyond the Jordan in the land of the Amorites, which is in Gilead. 9 

And the children of Ammon passed over the Jordan to fight also against Judah, and 

against Benjamin, and against the house of Ephraim, so that Israel was sore distressed. 

10 And the children of Israel cried unto the LORD, saying: 'We have sinned against 

Thee, in that we have forsaken our God, and have served the Baalim. 11 And the LORD 

said unto the children of Israel: 'Did not I save you from the Egyptians, and from the 

Amorites, from the children of Ammon, and from the Philistines? 12 The Zidonians also, 

and the Amalekites, and the Maonites, did oppress you; and ye cried unto Me, and I 

saved you out of their hand. 13 Yet ye have forsaken Me, and served other gods; 

wherefore I will save you no more. 14 Go and cry unto the gods which ye have chosen; 

let them save you in the time of your distress.' 

2) Judges 18:30-31 
ֵשֶבט  ַנֶשה הּוא ּוָבָניו ָהיּו כֲֹּהִנים לְּ שֹּם ֶבן מְּ ָנָתן ֶבן ֵגרְּ ֵני ָדן ֶאת ַהָפֶסל ִויהוֹּ ַוָיִקימּו ָלֶהם בְּ
ֵמי ֱהיוֹּת ֵבית  לוֹּת ָהָאֶרץ: ַוָיִשימּו ָלֶהם ֶאת ֶפֶסל ִמיָכה ֲאֶשר ָעָשה ָכל יְּ ַהָדִני ַעד יוֹּם גְּ

ִשֹלה:   ָהֱאֹלִהים בְּ

30 And the children of Dan set up for themselves the graven image; and Jonathan, the 

son of Gershom, the son of Manasseh, he and his sons were priests to the tribe of the 

Danites until the day of the captivity of the land. 31 So they set them up Micah's graven 

image which he made, all the time that the house of God was in Shiloh. 
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3) Judges 18:25 

רּו ֵני ֵאָליו ַויֹּאמְּ ַמע ַאל ָדן בְּ ָך ַתשְּ לְּ עּו ֶפן ִעָּמנּו קוֹּ גְּ ָתה ֶנֶפש ָמֵרי ֲאָנִשים ָבֶכם ִיפְּ ָאַספְּ ָך וְּ שְּ  ַנפְּ
ֶנֶפש  : ֵביֶתָך וְּ

25 And the children of Dan said unto him: 'Let not thy voice be heard among us, lest 
angry fellows fall upon you, and thou lose thy life, with the lives of thy household.'  

. 
 
4) Judges 21:16-17 

ָיִמן ִאָשה: ָדה ִמִבנְּ מְּ ָנִשים ִכי ִנשְּ ָתִרים לְּ ֵני ָהֵעָדה ַמה ַנֲעֶשה ַלנוֹּ רּו ִזקְּ  )טז( ַויֹּאמְּ
ָיִמן  ִבנְּ ֵליָטה לְּ ֻרַשת פְּ רּו יְּ לְוֹלא ִימ  )יז( ַויֹּאמְּ אֵׁ ֶבט ִמִיְשר   :ֶחה שֵׁ

16 Then the elders of the congregation said: 'How shall we do for wives for them that 
remain, seeing the women are destroyed out of Benjamin?' 17 And they said: 'They that 
are escaped must be as an inheritance for Benjamin, that a tribe be not blotted out from 
Israel. 

 
5) Sifrei Devarim 67:10 

 ישראל נצטוו מצוות שלש אומר יהודה רבי, בארץ וישבתם הירדן את ועברתם( י) 
  .עמלק זרע ולהכרית הבחירה בית להם לבנות מלך להם למנות לארץ כניסתם בשעת

Rabbi Yehuda says: Israel were instructed in three commandments when they entered 
the Land (of Israel): 1. To appoint a king, 2. To build the Temple, 3. To destroy Amalek. 

 
6) Judges 21:25 

ָרֵאל ֶמֶלְך ֵאין ָהֵהם ַבָיִמים ִישְּ ֵעיָניו ַהָיָשר ִאיש בְּ  : ַיֲעֶשה בְּ
25 In those days there was no king in Israel; every man did that which was right in his 
own eyes. 
 

7) Judges 1:1-2 
ַנֲעִני   ר ִמי ַיֲעֶלה ָלנּו ֶאל ַהכְּ ָוק ֵלאמֹּ ָרֵאל ַביקֹּ ֵני ִישְּ ֲאלּו בְּ ֻשַע ַוִישְּ הוֹּ ִהי ַאֲחֵרי מוֹּת יְּ )א( ַויְּ

ִהָלֶחם בוֹּ: ִחָלה לְּ ָוק יְּ  ַבתְּ קֹּ :)ב( ַויֹּאֶמר יְּ ָידוֹּ  הּוָדה ַיֲעֶלה ִהֵנה ָנַתִתי ֶאת ָהָאֶרץ בְּ

 

1 And it came to pass after the death of Joshua, that the children of Israel asked the 
LORD, saying: 'Who shall go up for us first against the Canaanites, to fight against 
them?' 2 And LORD said: 'Judah shall go up; behold, I have delivered the land into his 
hand.' 
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The Book of Judges:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8) Devarim 23 
ִני ָיבֹּא ֹלא (ד)  ַהל ּומוָֹּאִבי ַעּמוֹּ ָוק ִבקְּ קֹּ ַהל ָלֶהם ָיבֹּא ֹלא ֲעִשיִרי דוֹּר ַגם יְּ ָוק ִבקְּ קֹּ ָלם ַעד יְּ  :עוֹּ
ַבר ַעל (ה) מּו ֹלא ֲאֶשר דְּ ֶכם ִקדְּ ֶכם ַבֶדֶרְך ּוַבַּמִים ַבֶלֶחם ֶאתְּ ֵצאתְּ ָרִים בְּ  ...ִמִּמצְּ

4. An Ammonite or Moabite shall not enter the assembly of the Lord; even the tenth 
generation shall never enter the assembly of the Lord. 5. Because they did not greet 
you with bread and water on the way, when you left Egypt, and because he [the 
people of Moab] hired Balaam the son of Beor from Pethor in Aram Naharaim 
against you, to curse you. 

9) Ruth Rabba 1:4 
כך אלימלך היה מגדולי המדינה ומפרנסי הדור וכשבאו שני רעבון אמר עכשיו כל 
ישראל מסבבין פתחי זה בקופתו וזה בקופתו עמד וברח לו מפניהם הה"ד וילך איש 

 מבית לחם יהודה:
So with Elimelech! He was one of the notables of his place and one of the leaders of his 
generation. But when the famine came he said, ‘Now all Israel will come knocking at my 
door [for helo,] each one with his basket.’ He therefore arose and fled from them. This is 
the meaning of the verse And a certain man of Beth-Lehem in Judah went. 

Failed Leadership 

(Monarchy) 

Religious Deterioration 

(Judges 17-18) 

Micah's Idol, 

Establishment of an 

Idolatrous Shrine 

Social Deterioration 

(Judges 19-21) 

The Collective Rape 

of the Concubine, 

Civil War 

 

 

http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9987#v4
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9987#v5
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10) Ruth Rabba 2:5 

מן העולם וכליון  שנמחווכליון מחלון  מחלוןר"מ היה דורש שמות ... ושם שני בניו 
 שכלו מן העולם. 

Rabbi Meir was wont to interpret names…And the name of his two sons Mahlon and 
Chillion, Machlon, in that they blotted out (nimhu) from the world, and Chilion, in that 
they perished (kalu) from the world. 

 

Judges 19 and Ruth11)  
 

Ruth: Judges 19: 

 

 

ִכי ָתִני וְּ ב  ִכי ִנַחמְּ ל לֵׁ ְרת  עַּ ָחֶתָך )ב:יג(ִדבַּ ּהַוָיָקם ִאיָשּה ַוֵיֶלְך ַאֲחֶריָה  ִשפְּ ל ִלב  ר עַּ בֵׁ  .0 )יט:ג( ְלדַּ

 ותשבע ותותר )ג:יד(ותאכל 

יֹּא ל וַּ ְשְת בַֹּעז כַּ יֵׁ  )ג:ז(  וַּ

יֹּאְכלּו ִיְשתּו וַּ  )יט:כא( וַּ

 

1. 

ב ִייטַּ יִטיִביםֵהָּמה  )ג:ז( ִלבוֹּ  וַּ םֶאת  מֵׁ  )יט:כב( ִלב 

 

2. 

ֵעיֶניָך  ָצא ֵחן בְּ אֶמר ֶאמְּ ִניַותֹּ ל ֶפַתח ֵבית ָהִאיש ֲאֶשר  )ב:יג( ֲאדֹּ ר  ֲאדוֶֹּניה  ַוִתפֹּ ָשם ַעד ָהאוֹּ
 )יט:כו(

ֶניה  ַוָיָקם   ַבבֶֹּקר )יט:כז( ֲאדֹּ

 

3. 

ָהָיה  ָלה וְּ בֶֹּקרִליִני ַהַליְּ ָאל  בַּ ב ִיגְּ ָאֵלְך טוֹּ ִאם ִיגְּ
ָוק  קֹּ ִכי ַחי יְּ ִתיְך ָאנֹּ ַאלְּ ָגֳאֵלְך ּוגְּ ץ לְּ פֹּ ִאם ֹלא ַיחְּ וְּ

ִבי ַעד  בֶֹּקרִשכְּ ָתיו ַעד הַּ לוֹּ גְּ ַכב ַמרְּ בֶֹּקר. ַוִתשְּ  הַּ
 יד(-)רות ג:יג

 

ָלה ַעד ַוִיתְּ  לּו ָבּה ָכל ַהַליְּ בֶֹּקרַעלְּ חּוָה ַכֲעלוֹּת  הַּ ַשלְּ ַויְּ
נוֹּת  בֶֹּקרַהָשַחר. ַוָתבֹּא ָהִאָשה ִלפְּ ל ֶפַתח ֵבית  הַּ ַוִתפֹּ

ֶניָה  ר. ַוָיָקם ֲאדֹּ ֶניָה ָשם ַעד ָהאוֹּ ָהִאיש ֲאֶשר ֲאדוֹּ
בֶֹּקר  כז(-)שופטים יט:כה בַּ

 

4. 

ל ִתפֹּ ִתפֹּל ָה )ב:י(ַעל ָפֶני וַּ ֶניָה ָשם )יט:כו( וַּ  ֶפַתח ֵבית ָהִאיש ֲאֶשר ֲאדוֹּ

 

5. 

ָלה )ג:יג( ִליִני לּוןַוָיֻסרּו ָשם ָלבוֹּא  ַהַליְּ ... ואין איש מאסף אותם ל 
 )יט:טו( ללוןהביתה 

 

6. 

ם ק  ת  ֶטֶרם ַיִכיר ִאיש ֶאת ֵרֵעהּו )ג:יד( וַּ ם בְּ ק  י  ֶק  וַּ ֶניָה ַבבֹּ  ר )יט:כז(ֲאדֹּ

ֶנה ַוִיָקֶחָה ַעל  קּוִמיַויֹּאֶמר ֵאֶליָה  ֵאין עֹּ ֵנֵלָכה וְּ וְּ
ר  םַהֲחמוֹּ ק  י  מוֹּ )יט:כח( וַּ קֹּ  ָהִאיש ַוֵיֶלְך ִלמְּ

7. 

עַויֹּאֶמר ַאל  דַּ ֶרן )ג:יד( ִיּו   ִכי ָבָאה ָהִאָשה ַהגֹּ

עַּ ִכי   ָכל ַשַער ַעִּמי ִכי ֵאֶשת ַחִיל ָאתְּ )ג:יא( יוֹּדֵׁ

ָך  ֵצא ֶאת ָהִאיש ֲאֶשר ָבא ֶאל ֵביתְּ ֶעּנּוהוֹּ ד   ְונֵׁ
 )יט:כב(

ְדעּו יֵׁ ָלה ַעד ַהבֶֹּקר )יט,  וַּ לּו ָבּה ָכל ַהַליְּ ַעלְּ ָתּה ַוִיתְּ אוֹּ
 כה(

8. 

ַפַחת ֲאֶשר ָעַלִיְך  ּה ְוֶאֳחִזיַויֹּאֶמר ָהִבי ַהִּמטְּ  ב 
אֶחז ָבּה )ג:טו(  ַותֹּ

ז אֹּחֵׁ ִשי וָ בְ  ו  ֶחָה )כ:ו(ִפיַלגְּ  .9 ֲאַנתְּ
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21) Judges 20 and Ruth 4 
 

Ruth: 
 

Judges:  

ַעז  ל הּובֹּ ָיִמן ִכי  ַהַשַער )ד:א( ע  ֵני ִבנְּ עּו בְּ מְּ לּוַוִישְּ ָפה  ע  ָרֵאל ַהִּמצְּ ֵני ִישְּ בְּ
 )כ:ג(

1. 

ִשים ה ֲאנ  ר  ח ֲעש  ִיקַּ ה ֲאנ ִשים )ד:ב( וַּ ר  ְחנּו ֲעש  קַּ  )כ:י( ְול 
 

2. 

ַקת חֶ  ֶדהלְּ ש  ָאִחינּו ֶלֱאִליֶמֶלְך )ד:ג( הַּ  ֲאֶשר לְּ
ָהִקים ֵשם ַהֵּמת ַעל  תוֹּ ֵאֶשת ַהֵּמת ָקִניָתה לְּ ֲחל   נַּ

 )ד:ה(

ָכל  ֶחָה בְּ ֶחָה ָוֲאַשלְּ ִשי ָוֲאַנתְּ ִפיַלגְּ ֵחז בְּ הָואֹּ  ְשדֵׁ
ָרֵאל )כ:ו( נֲַּחלַּת  ִישְּ

3. 

ַקת ַהָשֶדה ֲאֶשר   ֶמֶלְך )ד:ג(ֶלֱאִלי ְלָאִחינּוֶחלְּ
 

ל  קוֹּ ַע בְּ מֹּ ָיִמן ִלשְּ ֵני ִבנְּ ֹלא ָאבּו בְּ יֶהםוְּ ֵני  ֲאחֵׁ בְּ
ָרֵאל )כ:יג(  ִישְּ

4. 

ִתי  ִבלְּ ָעִרים לְּ ְךֲהלוֹּא ִצִּויִתי ֶאת ַהנְּ ְגעֵׁ  )ב:ט( נ 
ָתיו )ב:כב( טוֹּב ִאי ִעם ַנֲערוֹּ  ִבִתי ִכי ֵתצְּ

ָיִמן ִכי ָרָאה ִכי  גְ ַוִיָבֵהל ִאיש ִבנְּ הנ  ה ָעָליו  ע  ע  ר  ה 
 )כ:מא(

5. 

כֹּה  ִקיןוְּ ָתי )ב:ח( ִתְדב   ִעם ַנֲערֹּ
ק ִתְדבַּ ַלֵקט )ב:כג( וַּ ַנֲערוֹּת בַֹּעז לְּ  בְּ

ָחָמה  ַהִּמלְּ ְתהּו וְּ  )כ:מב(ִהְדִביק 
ְדִביקּו יַּ עֹּם )כ:מה( וַּ  ַאֲחָריו ַעד ִגדְּ

6 . 

ְשִחיתֶפן  ְשִחיִתים  ַוֲאֶשר ֵמֶהָעִרים ֶאת ַנֲחָלִתי )ד:ו( אַּ כוֹּ )כ:מב(מַּ תוֹּ תוֹּ בְּ  .7 אוֹּ
ֶצאןָ  ָוק ָלֶכם ּומְּ קֹּ הִיֵתן יְּ ִאָשה ֵבית ִאיָשּה  ְמנּוח 

 )א:ט(
נוֹּחַּ ִבִתי ֲהֹלא ֲאַבֶקש ָלְך   ֲאֶשר ִייַטב ָלְך )ג:א( מ 

ִדיֻפהּו  ָיִמן ִהרְּ רּו ֶאת ִבנְּ הִכתְּ  .8 )כ:מג( ְמנּוח 

יִמִזְק ֲעָשָרה ֲאָנִשים  רּו  ָהִעיר )ד:ב( נֵׁ  ָהֵעָדה )כא:טז( ִזְקנֵׁיַויֹּאמְּ
 

9. 

ת  רֵׁ ֶחה ֵשם ַהֵּמת ֵמִעם ֶאָחיו )ד:י(ְוֹלא ִיכ  ָרֵאל )כא:יז( ְוֹלא ִימ   ֵשֶבט ִמִישְּ
 

10. 

ָהִקים ֵשם ַהֵּמת ַעל  תוֹּ לְּ ֲחל   )ד:ה( נַּ
ָהִקים ֵשם ַהֵּמת ַעל  תוֹּ לְּ ֲחל   )ד:י( נַּ

כּו ַוָישּו םבּו ֶאל ַוֵילְּ ֲחל ת   )כא:כג( נַּ
ָרֵאל ָבֵעת ַהִהיא ִאיש  ֵני ִישְּ כּו ִמָשם בְּ ַהלְּ ַוִיתְּ

אּו ִמָשם ִאיש  תוֹּ ַוֵיצְּ ַפחְּ ִמשְּ טוֹּ ּולְּ ִשבְּ תוֹּלְּ ֲחל   ְלנַּ
 )כא:כד(

11. 

ר  ִאיש ִילִגבוֹּ מוֹּ בַֹּעז  חַּ ַפַחת ֱאִליֶמֶלְך ּושְּ ִמִּמשְּ
 )ב:א(

ֵדַע ָכל ֶשתַשַער ַעִּמי ִכי  ִכי יוֹּ ִיל אֵׁ  ָאתְּ )ג:יא( חַּ

יָכל ֵאֶלה  ִיל ַאְנשֵׁ  )כ:מד( ח 
יָכל ֵאֶלה  ִיל ַאְנשֵׁ  )כ:מו( ח 

11 . 

 


