Megillas Ruth in Context
Talmud, Baba Basra 14b

1.

שמואל כתב ספרו ושופטים ורות
Ibn Ezra, Introduction to Megillas Ruth

2.

בשם א-ל יחזיק ידי וזכרו יעמיד הודי ,בפירוש על מגילת רות לאברהם ספרדי; נאום אברהם בעבור
היות דוד שורש מלכות ישראל נכתב בספרי הקודש יחס דוד:
Ruth Rabba, Parsha 2

3.

א"ר זעירא מגלה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה ולא איסור ולא
היתר ולמה נכתבה ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים.
I Shmuel 10:1

4.

יִּש ֵקהּו; וַ יֹאמֶ ר--הֲ לוֹא כִּ יְׁ -מ ָּׁשחֲ ָך ה’ עַ ל-נַחֲ לָּׁתוֹ,
יִּקח ְׁשמּואֵ ל אֶ ת-פַ ְך הַ ֶשמֶ ן ,וַ יִּ צֹק עַ ל-רֹאש ֹו--וַ ָּׁ
וַ ַ
לְׁ נָּׁגִּ יד.
I Shmuel 16:1

5.

יִּש ָּׁראֵ ל; מַ לֵא
ַאס ִּתיוִּ ,מ ְׁמֹלְך עַ לְׁ -
וַ יֹאמֶ ר ה’ אֶ לְׁ -שמּואֵ ל ,עַ ד-מָּׁ תַ י אַ ָּׁתה ִּמ ְׁתאַ בֵ ל אֶ לָּׁ -שאּול ,וַ אֲ נִּי ְׁמ ְׁ
יתי בְׁ בָּׁ ָּׁניו לִּ י ,מֶ לְֶך.
יִּשי בֵ ית-הַ ל ְַׁח ִּמי--כִּ יָּׁ -ר ִּא ִּ
ַק ְׁרנְָׁך ֶשמֶ ן ,וְׁ לְֵך אֶ ְׁשלָּׁחֲ ָך אֶ לַ -
Seforno, Shmos 4:27

6.

וישק לו .כמנשק דבר קדוש ,כענין וישקהו ,ויאמר הלא כי משחך ה' על נחלתו לנגיד (ש"א י ,א):
I Shmuel 16:6-13

7.

ֹאמר ה’ אֶ לְׁ -שמּואֵ לַ ,אלַ -תבֵ ט אֶ ל-מַ ְׁראֵ הּו וְׁ אֶ ל-גְׁ בֹהַ
ו וַ יְׁ ִּהי בְׁ בוָֹאם ,וַ י ְַׁרא ֶאת-אֱ לִּ יָאב; וַ יֹאמֶ ר ,אַ ְך ֶנגֶד ה’ ְׁמ ִּשיחוֹ{ .ס} ז וַ י ֶ
ָאדם יִּ ְׁראֶ ה לַעֵ ינַיִּ ם ,וַה’ יִּ ְׁראֶ ה ַללֵבָּׁ ב .ח וַ יִּ ְׁק ָּׁרא יִּ ַשי אֶ ל-אֲ בִּ ינ ָָּּׁׁדב,
ָאדם--כִּ י הָּׁ ָּׁ
ַאס ִּתיהּו :כִּ י ֹלא ,אֲ ֶשר יִּ ְׁראֶ ה הָּׁ ָּׁ
קוֹמָּׁ ת ֹו--כִּ י ְׁמ ְׁ
וַ ַיעֲבִּ ֵרהּו לִּ פְׁ נֵי ְׁשמּואֵ ל; וַ יֹאמֶ ר ,גַם-בָּׁ זֶ ה ֹלא-בָּׁ חַ ר ה’ .ט וַ ַיעֲבֵ ר י ִַּשיַ ,שמָּׁ ה; וַ יֹאמֶ ר ,גַם-בָּׁ זֶ ה ֹלא-בָּׁ חַ ר ה’ .י וַ ַיעֲבֵ ר יִּ ַשי ִּשבְׁ עַ ת
בָּׁ נָּׁיו ,לִּ פְׁ נֵי ְׁשמּואֵ ל; וַ יֹאמֶ ר ְׁשמּואֵ ל אֶ ל-יִּ ַשיֹ ,לא-בָּׁ חַ ר ה’ בָּׁ אֵ לֶה .יא וַ יֹאמֶ ר ְׁשמּואֵ ל אֶ ל-יִּ ַשי ,הֲ תַ מּו הַ נְׁעָּׁ ִּרים ,וַ ֹיאמֶ ר עוֹד ָּׁשַאר
ַאדמ ֹונִּי,
הַ ָּׁקטָּׁ ן ,וְׁ ִּהנֵה רֹעֶ ה בַ צֹאן; וַ יֹאמֶ ר ְׁשמּואֵ ל אֶ ל-יִּ ַשי ִּשלְׁ חָּׁ ה וְׁ ָּׁקחֶ נּו ,כִּ י ֹלאָּׁ -נסֹב עַ ד-בֹא ֹו פֹה .יב וַ יִּ ְׁשלַח וַ יְׁ בִּ יאֵ הּו וְׁ הּוא ְׁ
עִּ ם-יְׁ פֵ ה עֵ י ַניִּם וְׁ טוֹב ר ִֹּאי; {פ}
וַ יֹאמֶ ר ה’ קּום ְׁמ ָּׁשחֵ הּו ,כִּ י-זֶ ה הּוא .יג וַ יִּ ַקח ְׁשמּואֵ ל אֶ תֶ -ק ֶרן הַ ֶשמֶ ן ,וַ יִּ ְׁמ ַשח אֹת ֹו בְׁ ֶק ֶרב אֶ חָּׁ יו ,וַ ִּת ְׁצלַח רּוחַ -ה’ אֶ לָּׁ -דוִּ ד,
מֵ הַ יוֹם הַ הּוא וָּׁ מָּׁ עְׁ לָּׁה; וַ י ָָּּׁׁקם ְׁשמּואֵ ל ,וַ ֵילְֶך הָּׁ ָּׁרמָּׁ תָּׁ ה.
Radak, I Shmuel 16:6

8.

ויאמר אך נגד ה' משיחו  -פי' אמר בלבו או בפיו כי חשב כי זה הוא המלך שצוהו האל למשוח
לפי שהיה בכור בבני ישי ועוד כי ראהו יפה צורה וקומ' כשאול וחשב כי הקב"ה בוחר באנשים יפה
קומה וצורה למלכות כדי שיהא מוראו על העם וכן אמר בשאול הראיתם אשר בחר בו ה' כי אין
כמוהו בכל העם וכן הוא כמו שחשב שמואל כי בעל קומה וצורה יפה בוחר בו האל למלוכה.
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Radak, I Shmuel 16:12

9.

קום משחהו  -קום ענין זירוז וכן קום עבור את הירדן הזה קומו ועברו לכם קום התהלך בארץ,
ורבותינו ז"ל דרשו אמר לו הב"ה משיחי עומד ואתה קדוש יושב קום משחהו
10. I Shmuel 17:55-58

ַאבנֵר; וַ יֹאמֶ ר
נה וְׁ כִּ ְׁראוֹת שָּׁ אּול אֶ תָּׁ -דוִּ ד ,יֹצֵ א לִּ ְׁק ַראת הַ פְׁ לִּ ְׁש ִּתיָ ,אמַ ר אֶ לַ-אבְׁ נֵר שַ ר הַ צָּׁ בָּׁ א ,בֶ ןִּ -מי-זֶ ה הַ נַעַ ר ְׁ
ַאבְׁ נֵר ,חֵ י-נַפְׁ ְׁשָך הַ מֶ לְֶך ִּאם-י ָָּּׁׁדעְׁ ִּתי .נו וַ יֹאמֶ ר ,הַ מֶ לְֶךְׁ :שַאל אַ ָּׁתה ,בֶ ןִּ -מי-זֶ ה הָּׁ עָּׁ לֶם{ .ס} נז ּוכְׁ שּוב ָּׁדוִּ דֵ ,מהַ כוֹת
אֶ ת-הַ פְׁ לִּ ְׁש ִּתי ,וַ יִּ ַקח אֹת ֹו ַאבְׁ נֵר ,וַ יְׁ בִּ אֵ הּו לִּ פְׁ נֵי שָּׁ אּול; וְׁ רֹאש הַ פְׁ לִּ ְׁש ִּתיְׁ ,ביָּׁדוֹ .נח וַ יֹאמֶ ר ֵאלָּׁיו ָּׁשאּול ,בֶ ןִּ -מי אַ ָּׁתה
הַ נָּׁעַ ר; וַ יֹאמֶ ר ָּׁדוִּ ד ,בֶ ן-עַ בְׁ ְׁדָך יִּ שַ י בֵ ית הַ ל ְַׁח ִּמי.
11. Talmud, Yevomos 76b

א"ל דואג האדומי :עד שאתה משאיל עליו אם הגון הוא למלכות אם לאו ,שאל עליו
אם ראוי לבא בקהל אם לאו .מ"ט? דקאתי מרות המואביה .א"ל אבנר ,תנינא :עמוני
 ולא עמונית ,מואבי  -ולא מואבית .אלא מעתה ,ממזר  -ולא ממזרת! ממזר כתיב,מום זר .מצרי  -ולא מצרית! שאני הכא ,דמפרש טעמא דקרא :זעל אשר לא קדמו
אתכם בלחם ובמים ,דרכו של איש לקדם ,ולא דרכה של אשה לקדם .היה להם לקדם
אנשים לקראת אנשים ,ונשים לקראת נשים! אישתיק .מיד :ויאמר המלך שאל אתה
בן מי זה העלם ,התם קרי ליה נער ,הכא קרי ליה עלם! הכי קא אמר ליה :הלכה
נתעלמה ממך ,צא ושאל בבית המדרש .שאל ,אמרו ליה :עמוני  -ולא עמונית ,מואבי -
ולא מואבית .אקשי להו דואג כל הני קושייתא ,אישתיקו .בעי לאכרוזי עליה,
מידועמשא בן איש ושמו יתרא הישראלי אשר בא אל אביגיל בת נחש ,וכתיב :ביתר
הישמעאלי! אמר רבא :מלמד ,שחגר חרבו כישמעאל ואמר :כל מי שאינו שומע הלכה
זו ידקר בחרב ,כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי :עמוני  -ולא עמונית ,מואבי
 ולא מואבית12. I Shmuel 19:18

וְׁ ָּׁדוִּ ד בָּׁ ַרח וַ יִּמָּׁ לֵט ,וַ ָּׁיבֹא אֶ לְׁ -שמּואֵ ל הָּׁ ָּׁרמָּׁ תָּׁ ה ,וַ ַיגֶד-לוֹ ,אֵ ת כָּׁל-אֲ ֶשר עָּׁ ָּׁשה-ל ֹו ָּׁשאּול; וַ ֵילְֶך הּוא
ּושמּואֵ ל ,וַ י ְֵׁשבּו בנוית (בְׁ נָּׁיוֹת).
ְׁ
13. Talmud, Zevochim 54b

דרש רבא ,מאי דכתיב :בוילך דוד ושמואל וישבו בנויות ברמה ,וכי מה ענין
נויות אצל רמה? אלא ,שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולם.
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