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1) Judges 10:6-14
יִש ָראֵ ל ַלעֲשוֹּת הָ ַרע בְּ עֵ ינֵי יְּ קֹּוָ ק וַ יַעַ בְּ דּו אֶ ת הַ בְּ עָ לִ ים וְּ אֶ ת הָ עַ ְּש ָתרוֹּת וְּ אֶ ת
ְּ (ו) וַ י ִֹּספּו בְּ נֵי
אֱ ֹלהֵ י אֲ ָרם וְּ אֶ ת אֱ ֹלהֵ י צִ ידוֹּן וְּ אֵ ת אֱ ֹלהֵ י מוָֹּאב וְּ אֵ ת אֱ ֹלהֵ י בְּ נֵי עַ ּמוֹּן וְּ אֵ ת אֱ ֹלהֵ י פְּ לִ ְּש ִתים
לִש ִתים ּובְּ יַד בְּ נֵי
ְּ ְּיִש ָראֵ ל וַ יִ ְּמכְּ ֵרם בְּ יַד פ
ְּ ְּ (ז) וַ יִ חַ ר ַאף יְּ קֹּוָ ק ב:וַ יַעַ זְּ בּו אֶ ת ְּיקֹּוָ ק וְּ ֹלא עֲבָ דּוהּו
מנֶה עֶ ְּש ֵרה ָשנָה אֶ ת כָל בְּ נֵי
ֹּ יִש ָראֵ ל בַ ָשנָה הַ ִהיא ְּש
ְּ  (ח) וַ יִ ְּרעֲצּו וַ יְּ ר ְֹּּצצּו אֶ ת בְּ נֵי:עַ ּמוֹּן
 (ט) וַ יַעַ בְּ רּו בְּ נֵי עַ ּמוֹּן אֶ ת הַ י ְַּר ֵדן:יִש ָראֵ ל אֲ ֶשר בְּ עֵ בֶ ר הַ י ְַּר ֵדן בְּ אֶ ֶרץ הָ אֱ מ ִֹּרי אֲ ֶשר בַ גִ לְּ עָ ד
ְּ
יִש ָראֵ ל
ְּ  (י) וַ יִזְּ עֲקּו בְּ נֵי:יִש ָראֵ ל ְּמאֹּד
ְּ ְּיהּודה ּובְּ בִ ְּני ִָמין ּובְּ בֵ ית אֶ פְּ ָריִם וַ ֵתצֶ ר ל
ָ
ִלְּ ִהלָחֵ ם גַם ב
 פ (יא) וַ יֹּאמֶ ר יְּ קֹּוָק:אֶ ל יְּ קֹּוָ ק לֵאמֹּר חָ טָ אנּו לְָך וְּ כִ י עָ זַ בְּ נּו אֶ ת אֱ ֹלהֵ ינּו וַ ַנ ֲעבֹּד אֶ ת הַ בְּ עָ לִ ים
 (יב) וְּ ִציד ֹּונִים:ּומן פְּ לִ ְּש ִתים
ִ ּומן בְּ נֵי עַ ּמוֹּן
ִ ּומן הָ אֱ מ ִֹּרי
ִ יִש ָראֵ ל הֲ ֹלא ִמ ִּמ ְּצ ַריִם
ְּ אֶ ל בְּ נֵי
 (יג) וְּ אַ ֶתם עֲזַ בְּ ֶתם או ִֹּתי:וַ עֲמָ לֵק ּומָ עוֹּן לָחֲ צּו אֶ ְּתכֶם וַ ִת ְּצעֲקּו אֵ לַי וָ או ִֹּשיעָ ה אֶ ְּתכֶם ִמי ָָדם
ֹלהים אֲ ֶשר
ִ ֱ (יד) לְּ כּו וְּ זַ עֲקּו אֶ ל הָ א:ֹלהים אֲ חֵ ִרים לָכֵ ן ֹלא או ִֹּסיף לְּ הו ִֹּשיעַ אֶ ְּתכֶם
ִ ֱוַ ַתעַ בְּ דּו א
:בְּ חַ ְּר ֶתם בָ ם הֵ ּמָ ה יו ִֹּשיעּו לָכֶ ם בְּ עֵ ת צָ ַר ְּתכֶם
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
וַ י ִָקימּו לָהֶ ם בְּ נֵי ָדן אֶ ת הַ פָ סֶ ל וִ יה ֹּונָתָ ן בֶ ן ג ְֵּרשֹּם בֶ ן ְּמנ ֶַשה הּוא ּובָ נָיו הָ יּו כֹּהֲ נִים לְּ ֵשבֶ ט
 וַ י ִָשימּו לָהֶ ם אֶ ת פֶ סֶ ל ִמיכָה אֲ ֶשר עָ ָשה כָ ל יְּ מֵ י הֱ יוֹּת בֵ ית:ָארץ
ֶ ָהַ ָדנִי עַ ד יוֹּם גְּ לוֹּת ה
:ֹלהים בְּ ִשֹלה
ִ ֱהָ א
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
ֹּאמרּו אֵ לָיו בְּ נֵי ָדן ַאל ַת ְּשמַ ע קוֹּלְּ ָך עִ ּמָ נּו פֶ ן יִפְּ גְּ עּו בָ כֶם אֲ נ ִָשים מָ ֵרי נֶפֶ ש וְּ ָאסַ פְּ ָתה נַפְּ ְּשָך
ְּ וַ י
:וְּ נֶפֶ ש בֵ יתֶ ָך
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
:ֹּאמרּו זִ ְּקנֵי הָ עֵ ָדה מַ ה ַנע ֲֶשה לַנוֹּתָ ִרים לְּ נ ִָשים כִ י נ ְִּש ְּמ ָדה ִמבִ ְּני ִָמן ִא ָשה
ְּ (טז) וַ י
:ֹּאמרּו יְּרֻ ַשת פְּ לֵיטָ ה לְּ בִ ְּני ִָמן וְ ֹלא יִ מחֶ ה ֵׁשבֶ ט ִמיִ ְשראֵׁ ל
ְּ (יז) וַ י
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
 רבי יהודה אומר שלש מצוות נצטוו ישראל,(י) ועברתם את הירדן וישבתם בארץ
.בשעת כניסתם לארץ למנות להם מלך לבנות להם בית הבחירה ולהכרית זרע עמלק
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
:בַ י ִָמים הָ הֵ ם אֵ ין מֶ לְֶך בְּ י ְִּש ָראֵ ל ִאיש הַ י ָָשר בְּ עֵ ינָיו ַיע ֲֶשה
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
יִש ָראֵ ל בַ יקֹּוָ ק לֵאמֹּר ִמי ַי ֲעלֶה לָנּו אֶ ל הַ כְּ ַנ ֲענִי
ְּ יִשאֲ לּו בְּ נֵי
ְּ ַיְּהי ַאחֲ ֵרי מוֹּת יְּהוֹּשֻ עַ ו
ִ ַ(א) ו
:ָֹּארץ בְּ יָדו
ֶ ָהּודה ַי ֲעלֶה ִהנֵה נָתַ ִתי אֶ ת ה
ָ  (ב) וַ יֹּאמֶ ר יְּ קֹּוָ ק ְּי:ֹּבַ ְּת ִחלָה לְּ ִהלָחֶ ם בו
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:
Failed Leadership
(Monarchy)

Social Deterioration
(Judges 19-21)
The Collective Rape
of the Concubine,
Civil War

Religious Deterioration
(Judges 17-18)
Micah's Idol,
Establishment of an
Idolatrous Shrine

8) Devarim 23
:(ד) ֹלא ָיבֹּא עַ ּמ ֹּונִי ּומוָֹּאבִ י בִ ְּקהַ ל יְּ קֹּוָ ק גַם דוֹּר ע ֲִש ִירי ֹלא ָיבֹּא לָהֶ ם בִ ְּקהַ ל יְּ קֹּוָ ק עַ ד ע ֹּולָם
...אתכֶם ִמ ִּמ ְּצ ָריִם
ְּ ֵ(ה) עַ ל ְּדבַ ר אֲ ֶשר ֹלא ִק ְּדמּו אֶ ְּתכֶם בַ לֶחֶ ם ּובַ ּמַ יִם בַ ֶד ֶרְך בְּ צ
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.
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10) Ruth Rabba 2:5
ר"מ היה דורש שמות  ...ושם שני בניו מחלון וכליון מחלון שנמחו מן העולם וכליון
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.

11) Judges 19 and Ruth
Ruth:

Judges 19:
.0

וַ י ָָקם ִאישָ ּה וַ ֵילְֶך ַאחֲ ֶריהָ לְ דַּ בֵׁ ר עַּ ל לִ בּה (יט:ג)

כִ י נִחַ ְּמ ָת ִני וְּ כִ י ִדבַּ ְרת עַּ ל לֵׁב ִשפְּ חָ תֶ ָך (ב:יג)

.1

ַּויֹּאכְ לּו וַּיִ ְשתּו (יט:כא)

ותאכל ותשבע ותותר (ג:יד)
ַּויֹּאכַּל בֹּעַ ז וַּיֵׁ ְש ְת (ג:ז)

.2

יטיבִ ים אֶ ת לִ בם (יט:כב)
הֵ ּמָ ה מֵׁ ִ

וַּיִ יטַּ ב לִ בוֹּ (ג:ז)

.3

וַ ִתפֹּל פֶ תַ ח בֵ ית הָ ִאיש אֲ שֶ ר אֲ דוֹּנֶיה שָ ם עַ ד הָ אוֹּר
(יט:כו)

וַ תֹּאמֶ ר אֶ ְּמצָ א חֵ ן בְּ עֵ ינֶיָך אֲ דֹּנִ י (ב:יג)

וַ י ָָקם אֲ ֹּדנֶיה בַ ב ֶֹּקר (יט:כז)
.4

וַ יִ ְּתעַ לְּ לּו בָ ּה כָל הַ לַיְּ לָה עַ ד הַּ ב ֶֹּקר וַ יְּ שַ לְּ חּוהָ ַכעֲלוֹּת לִ ינִ י הַ לַיְּ לָה וְּ הָ יָה בַּ ב ֶֹּקר ִאם יִ גְּ ָאלְֵך טוֹּב יִ גְּ ָאל
הַ שָ חַ ר .וַ ָתבֹּא הָ ִאשָ ה לִ פְּ נוֹּת הַּ ב ֶֹּקר וַ ִתפֹּל פֶ תַ ח בֵ ית וְּ ִאם ֹלא י ְַּחפֹּץ לְּ גָאֳ לְֵך ּוגְּ ַאלְּ ִתיְך ָאנֹּכִ י חַ י יְּ קֹּוָ ק
ִשכְּ בִ י עַ ד הַּ ב ֶֹּקר .וַ ִת ְּשכַב מַ ְּרגְּ לוֹּתָ יו עַ ד הַּ ב ֶֹּקר
הָ ִאיש אֲ שֶ ר אֲ ד ֹּונֶיהָ שָ ם עַ ד הָ אוֹּר .וַ י ָָקם אֲ ֹּדנֶיהָ
(רות ג:יג-יד)
בַּ ב ֶֹּקר (שופטים יט:כה-כז)

.5

ו ִַּתפֹּל פֶ תַ ח בֵ ית הָ ִאיש אֲ שֶ ר אֲ ד ֹּונֶיהָ שָ ם (יט:כו)

ו ִַּתפֹּל עַ ל פָ נֶיהָ (ב:י)

.6

וַ יָסֻ רּו שָ ם לָבוֹּא ללּון ...ואין איש מאסף אותם
הביתה ללון (יט:טו)

לִ ינִ י הַ לַיְּ לָה (ג:יג)

.7

וַּיקם אֲ ֹּדנֶיהָ בַ ב ֶֹּקר (יט:כז)
קּומי וְּ ֵנ ֵלכָה וְּ אֵ ין ֹּענֶה וַ יִ ָקחֶ הָ עַ ל
ִ
וַ יֹּאמֶ ר אֵ לֶיהָ
הַ חֲ מוֹּר וַּיקם הָ ִאיש וַ ֵילְֶך לִ ְּמקֹּמ ֹּו (יט:כח)

וַּתקם בְּ טֶ ֶרם יַכִ יר ִאיש אֶ ת ֵרעֵ הּו (ג:יד)

.8

יתָך וְ נֵׁדעֶ ּנּו
הוֹּצֵ א אֶ ת הָ ִאיש אֲ שֶ ר בָ א אֶ ל בֵ ְּ
(יט:כב)
וַּיֵׁ ְדעּו אוֹּתָ ּה וַ יִ ְּתעַ לְּ לּו בָ ּה כָל הַ לַיְּ לָה עַ ד הַ ב ֶֹּקר (יט,
כה)

וַ יֹּאמֶ ר ַאל יִ ּו ַּדע כִ י בָ ָאה הָ ִא ָשה הַ ג ֶֹּרן (ג:יד)
כִ י יוֹּדֵׁ עַּ כָל ַשעַ ר עַ ִּמי כִ י אֵ ֶשת חַ יִ ל אָ ְּת (ג:יא)

.9

ואֹּחֵׁ ז בְ פִ ילַגְּ ִשי וָ אֲ נ ְַּתחֶ הָ (כ:ו)

וַ יֹּאמֶ ר הָ בִ י הַ ִּמ ְּטפַ חַ ת אֲ ֶשר עָ לַיִ ְך וְ אֶ חֳ זִ י בּה
וַ תֹּאחֶ ז בָ ּה (ג:טו)
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21) Judges 20 and Ruth 4
Judges:

Ruth:

.1

וַ יִ ְּש ְּמעּו בְּ נֵי בִ ְּני ִָמן כִ י עלּו בְּ נֵי יִ ְּש ָראֵ ל הַ ִּמ ְּצפָ ה ּובֹּעַ ז עלה הַ ַשעַ ר (ד:א)
(כ:ג)
וַּיִ ַּקח עֲשרה אֲ נ ִשים (ד:ב)
וְ ל ַּק ְחנּו עֲשרה אֲ נ ִשים (כ:י)
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ָאחינּו לֶאֱ לִ ימֶ לְֶך (ד:ג)
וָ אֹּחֵ ז בְּ פִ ילַגְּ ִשי וָ אֲ נ ְַּתחֶ הָ וָ אֲ שַ לְּ חֶ הָ בְּ כָ ל ְש ֵׁדה חֶ לְּ ַקת הַּ ש ֶדה אֲ ֶשר לְּ ִ
אֵ שֶ ת הַ ּמֵ ת ָקנִ יתָ ה לְּ הָ ִקים ֵשם הַ ּמֵ ת עַ ל נַּחֲ לתוֹּ
נַּחֲ לַּת יִ ְּש ָראֵ ל (כ:ו)
(ד:ה)
ָאחינּו לֶאֱ לִ ימֶ לְֶך (ד:ג)
וְּ ֹלא ָאבּו בְּ נֵי בִ ְּני ִָמן לִ ְּשמֹּעַ בְּ קוֹּל אֲ חֵׁ יהֶ ם בְּ נֵי חֶ לְּ ַקת הַ ָש ֶדה אֲ ֶשר לְ ִ
יִ ְּש ָראֵ ל (כ:יג)
יתי אֶ ת הַ נְּעָ ִרים לְּ בִ לְּ ִתי נגְ עֵׁ ְך (ב:ט)
וַ יִ בָ הֵ ל ִאיש בִ ְּני ִָמן כִ י ָרָאה כִ י נגְ עה עָ לָיו הרעה הֲ לוֹּא ִצּוִ ִ
טוֹּב בִ ִתי כִ י תֵ ְּצ ִאי עִ ם ַנעֲרו ָֹּתיו (ב:כב)
(כ:מא)
וְּ כֹּה ִת ְדב ִקין עִ ם ַנ ֲער ָֹּתי (ב:ח)
וְּ הַ ִּמלְּ חָ מָ ה ִה ְדבִ יק ְתהּו (כ:מב)
ו ִַּת ְדבַּ ק בְּ ַנעֲרוֹּת בֹּעַ ז לְּ ל ֵַקט (ב:כג)
וַּיַּ ְדבִ יקּו ַאחֲ ָריו עַ ד גִ ְּדעֹּם (כ:מה)
פֶ ן אַּ ְש ִחית אֶ ת נַחֲ ל ִָתי (ד:ו)
יתים אוֹּת ֹּו בְּ תוֹּכ ֹּו (כ:מב)
וַ אֲ שֶ ר מֵ הֶ עָ ִרים מַּ ְש ִח ִ
ישּה
ּומצֶ אןָ ְמנּוחה ִא ָשה בֵ ית ִא ָ
יִ ֵתן יְּ קֹּוָ ק ָלכֶם ְּ
כִ ְּתרּו אֶ ת בִ נְּ י ִָמן ִה ְּר ִדיפֻהּו ְמנּוחה (כ:מג)
(א:ט)
בִ ִתי הֲ ֹלא אֲ בַ ֶקש לְָך מנוֹּחַּ אֲ ֶשר יִ יטַ ב לְָך (ג:א)
עֲשָ ָרה אֲ נ ִָשים ִמזִ ְקנֵׁי הָ עִ יר (ד:ב)
ֹּאמרּו זִ ְקנֵׁי הָ עֵ ָדה (כא:טז)
וַ י ְּ
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וְ ֹלא יִ מחֶ ה שֵ בֶ ט ִמיִ ְּש ָראֵ ל (כא:יז)
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לְּ הָ ִקים ֵשם הַ ּמֵ ת עַ ל נַּחֲ לתוֹּ (ד:ה)
וַ יֵלְּ כּו וַ יָשּובּו אֶ ל נַּחֲ לתם (כא:כג)
וַ יִ ְּתהַ לְּ כּו ִמשָ ם בְּ נֵי יִ ְּש ָראֵ ל בָ עֵ ת הַ ִהיא ִאיש לְּ הָ ִקים ֵשם הַ ּמֵ ת עַ ל נַּחֲ לתוֹּ (ד:י)
לְּ ִשבְּ ט ֹּו ּולְּ ִמ ְּשפַ ְּחת ֹּו וַ י ְֵּצאּו ִמשָ ם ִאיש לְ נַּחֲ לתוֹּ
(כא:כד)
ּושמ ֹּו בֹּעַ ז
ִאיש גִ בוֹּר חַּ יִ ל ִמ ִּמ ְּשפַ חַ ת אֱ לִ ימֶ לְֶך ְּ
כָל אֵ לֶה ַאנְ ֵׁשי חיִ ל (כ:מד)
(ב:א)
כָל אֵ לֶה ַאנְ ֵׁשי חיִ ל (כ:מו)
כִ י יו ֵֹּדעַ כָל ַשעַ ר עַ ִּמי כִ י אֵׁ ֶשת חַּ יִ ל אָ ְּת (ג:יא)
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וְ ֹלא יִ כ ֵׁרת ֵשם הַ ּמֵ ת מֵ עִ ם אֶ חָ יו (ד:י)

