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“AND I AM A STRANGER:” BECOMING RUTH 

Dr. Avivah Gottlieb Zornberg 
 
 רבה רות פרשה ה פסקה ב  מדרש( 1

 :מלמד שנתנבאה שהוא עתיד להכירה כדרך כל הארץ' ותפל על פניה ותשתחו ארצה וגו
 
 רבה רות פרשה ה פסקה ט  מדרש (2

יהושע יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני העני ' ותאמר לה חמותה איפה לקטת היום תני בשם ר
עושה עם בעל הבית שכן אמרה רות לנעמי שם האיש אשר עשיתי עמו היום ולא אמרה אשר עשה עמי 

 ...פרוסה אחת ילניאלא אשר עשיתי עמו הרבה פעולות והרבה טובות עשיתי עמו בשביל שהאכ
 
 רבה רות פרשה ו פסקה א  מדרש (3

רבי פנחס בשם רבי אליעזר בן יעקב כנור ( ט"תהלים קי)חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך 
א על משפטי "ד …ונבל היו נתונים מראשותיו של דוד וכיון שהיה מגיע בחצות לילה היה עומד ומנגן בהם

זקני ועם זקנתי שאילו החיש לה קללה  צדקך משפטים שהבאת על עמונים ומואבים וצדקות שעשית עם
 .(ט"משלי כ)בתי ' אחת מאין הייתי בא ונתת בלבו וברכה שנאמר ברוכה את לה

 
 רבה רות פרשה ו פסקה א  מדרש (4

ויחרד יצחק ( ז"בראשית כ)שהחריד יעקב ליצחק דכתיב  חרדה…ישוגב' אדם יתן מוקש ובוטח בה חרדת
גם ברוך יהיה חרדה ( שם)ישוגב נתת בלבו וברכו שנאמר ' בהחרדה ובדין היה שיקללנו אלא ובוטח 

ישוגב נתת בלבו ' שהחרידה רות לבועז דכתיב ויחרד האיש וילפת ובדין הוא שיקללנה אלא ובוטח בה
 .בתי' ברוכה את לה אמרוברכה שנ

 
 מדרש רבה רות פרשה ח פסקה א ( 5
' צריך לומר שבאתי ואין אז אלא שירה שנאאז אמרתי הנה באתי שירה הייתי ( 'תהלים מ)יצחק פתח ' ר
במגלת ספר כתוב עלי במגלה אשר צוית ( 'תהלים מ)אז ישיר משה מכלל לא יבא הייתי ובאתי ( ו"שמות ט)

דיו שבאתי אלא במגלה ובספר כתוב עלי  ולאלא יבא עמוני ומואבי ( ג"דברים כ)לא יבאו בקהל לך בספר 
קום משחהו כי זה ' ויאמר ה( ז"א ט"ש)עז עובד ישי דוד בספר במגלה פרץ חצרון רם עמינדב נחשון בו

 .הוא
 
 ב /תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ז( 6

 .בחותרות מאי רות אמר רבי יוחנן שזכתה ויצא ממנה דוד שריוהו להקדוש ברוך הוא בשירות ותש
 
 ב /תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיג( 7

וד לצאת ממך דכתיב ביה הלם שנאמר ויבא המלך דוד רבי אלעזר רמז רמז לה עתידה מלכות בית ד אמר
 .ומי ביתי כי הבאתני עד הולם' ויאמר מי אנכי אדני ה' וישב לפני ה

 
  י:ב א"באור הגר( 8

כי כשנעשה לאדם שלא כרצונו אז נופל פניו מחמת זה לכן כאן ראתה שדבר עמה ' ל ותפול על פני"עוד י
יהיו ' ולא לקחה לאשה ולוא שרעיתי' כ אמר וכה תדבקון כו"דברים טובים כמו שרוצה לקחתה לאשה ואח

כ ותשתחו לו ארצה "הנערות שהם כמו שפחות שעושין מלאכתו ולזה ותפול על פניו מחמת זה אבל אעפ
ל גם ניכר "על שדבר לה הדברים טובים ותאמר לו מדוע מצאתי חן בעיניך להכרני לך לאשה ואנכי נכריה ר

 .תךנוככ לא אדע "או' כרימדבריך האחרונים שאני נ
 
 מדרש רבה רות פרשה ה פסקה ו ( 9
בא הכתוב ללמדך שאם אדם עושה מצוה יעשנה בלבב שלם שאלו היה ראובן יודע  מריוןר יצחק בר "א

וישמע ראובן ויצילהו מידם בכתפו היה מוליכו אצל אביו ואילו היה ( ז"בראשית ל)ה מכתיב עליו "שהקב
הנה הוא יוצא לקראתך בתופים ובמחולות היה יוצא לקראתו ( 'שמות ד)עליו  ה מכתיב"יודע אהרן שהקב

ה מכתיב עליו ויצבט לה קלי ותאכל ותשבע ותותר עגלות מפוטמות היה "היה יודע בעז שהקב ואלו
לוי לשעבר היה אדם עושה מצוה והנביא כותבה ועכשיו כשאדם ' יהושע דסכנין בשם ר' כהן ור' מאכילה ר

אז נדברו ( 'גמלאכי )ד "ה חותם על ידיהם הה"י כותבה אליהו כותבה ומלך המשיח והקדוש בעושה מצוה מ
 :'איש אל רעהו וגו' יראי ה



 
 רבה רות פרשה ב פסקה ב  מדרש( 11

עם המלך במלאכתו ישבו שם מכאן אמרו לא מתה רות המואביה עד שראתה שלמה בן בנה יושב ודן דינן 
 :וישם כסא לאם המלך זו בת שבע ותשב לימינו זו רות המואביה( 'ב א"מ)של זונות הדא הוא דכתיב 

 
 א /תלמוד בבלי מסכת קידושין דף ל( 11

רבי יהושע בן לוי כל המלמד את בן בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו קבלה מהר סיני שנאמר  אמר
 .אלהיך בחורב' והודעתם לבניך ולבני בניך וסמיך ליה יום אשר עמדת לפני ה
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1) Midrash Rabbah - Ruth 5:2  

THEN SHE FELL ON HER FACE AND BOWED DOWN TO THE GROUND, AND 

SAID: WHY HAVE I FOUND FAVOUR IN THY SIGHT THAT THOU TAKEST 

COGNISANCE OF ME (II, 10). This teaches that she prophesied that he would make her 

his wife. 

 

2) Midrash Rabbah - Ruth 5:9 

AND HER MOTHER-IN-LAW SAID UNTO HER: WHERE HAST THOU GLEANED 

TO-DAY? (ib. 19). It was taught in the name of R. Joshua: More than the householder 

does for the poor man does the poor man do for the householder, for Ruth said to Naomi: 

THE MAN'S NAME FOR WHOM I WROUGHT TO-DAY. She did not say, ‘who 

wrought for me,’ but FOR WHOM I WROUGHT. I wrought him many benefits in return 

for the one morsel of food which he gave me.  

 

3) Midrash Rabbah - Ruth 6:1 

At midnight I will rise to give thanks to Thee because of Thy righteous judgments (Ps. 

CXIX, 62). R. Phinehas commented in the name of R. Eliezer b. Jacob: A harp and lyre 

were suspended over David's head, and when the hour of midnight came he used to rise 

and play on them… Another interpretation: ’ Because of Thy righteous ordinances’; the 

judgments which Thou didst bring upon the Ammonites and Moabites, and the 

righteousness which Thou wroughtest for my grandfather and grandmother, for had he 

hastily cursed her, but once, whence should I have come? But Thou didst inspire him to 

bless her, as it is said, BLESSED BE THOU OF THE LORD, MY DAUGHTER (III, 10).  

 

4) Midrash Rabbah - Ruth 6:1 

The fear of man bringeth a snare.’… [The verse also refers to] the fear which Jacob 

caused Isaac to fear, as it is written, And Isaac trembled very exceedingly (Gen. XXVII, 

33), and he might easily have cursed him, but ' Whoso putteth his trust in the Lord shall 

be set up on high’, and God put it in his heart to bless him, as it is said, Yea, he shall be 

blessed (ib.). [It may also refer to] the fear which Ruth caused Boaz to fear, as it is 

written, AND IT CAME TO PASS AT MIDNIGHT, THAT THE MAN WAS 

STARTLED (III 8), and he might easily have cursed her, but ’ Whoso putteth his trust in 

the Lord shall be set up on high’. But God put it in his heart to bless her, as it is said, 

BLESSED BE THOU OF THE LORD, MY DAUGHTER (ib. 10).  

 

5) Midrash Rabbah - Ruth 8:1 

R. Isaac opened his exposition with the verse Then said I: Lo, I am come (Ps. XL, 8). I 

ought to have sung a song that I have come, since the word az (lo!) refers to song, as it is 

said, Then (az) sang Moses (Ex. XV, 1). I was included in the verse An Ammonite and a 

Moaibite shall not come into the assembly of the Lord (Deut. XXIII, 4), but I have come 

with the roll of a book which is prescribed for me (Ps. loc. cit.). ’ With the roll’2 refers to 

the verse, Concerning whom Thou didst command that they should not enter into Thy 

congregation (Lam. I, 10). ’In the book,’ as it is said, ’An Ammonite and a Moabite shall 



not enter into the assembly of the Lord’  (Deut. XXIII, 4). And not only have I been 

allowed to enter, but in the roll and the book it is written concerning me. ' In the roll ‘-

Perez, Hezron, Ram, Amminadab, Nahshon, Boaz, Obed, Jesse, David; ’in the book’; 

And the Lord said: Arise, anoint him; for this is he  (I Sam. XVI, 12).  

 

6) Babylonian Talmud - Brachot 7b 

Ruth. What is the meaning of Ruth? R. Johanan said: Because she was privileged to be 

the ancestress of David, who saturated the Holy One, blessed be He, with songs and 

hymns.  

 

7) Babylonian Talmud - Shabbat 113b 

Said R. Eleazar, He intimated to her, The royal house of David is destined to come forth 

from thee, [the house] whereof ‘hither’ is written, as it is said, Then David the king went 

in, and sat before the Lord, — and he said, Who am I, O Lord God, and what is my 

house, that thou hast brought me hither? 

 

8) Beur HaGra 2:10 – not available in English  

 

9) Midrash Rabbah - Ruth 5:6 

R. Isaac b. Marion said: This verse can teach us that if a man is about to perform a good 

deed, he should do it with all his heart. For had Reuben known that Scripture would 

record of him, And Reuben heard it, and delivered him out of their hand  (Gen. XXXVII, 

21), he would have borne Joseph on his shoulder to his father; and had Aaron known that 

Scripture would record of him, And also, behold, he cometh forth to meet thee (Ex. IV, 

14), he would have gone forth to meet him with timbrels and dances. And had Boaz 

known that Scripture would record of him, AN D HE REACHED HER PARCHED 

CORN, AND SHE DID EAT AND WAS SATISFIED AND LEFT THEREOF, he would 

have fed her with fatted calves. R. Cohen and R. Joshua of Siknin said in the name of R. 

Levi: In the past when a man performed a good deed, the prophet placed it on record; but 

nowadays when a man performs a good deed, who records it? Elijah records it and the 

Messiah and the Holy One, blessed be He, subscribe their seal to it. This is the meaning 

of the verse, Then they that feared the Lord spoke with one another; and the Lord 

hearkened, and heard, and a book of remembrance was written before Him (Mal. III, 16). 

 

10) Midrash Rabbah - Ruth  2:2 

There they dwelt, occupied in the king's work.’ On the strength of this verse they said 

that Ruth the Moabitess did not die until she saw her descendant Solomon sitting and 

judging the case of the harlots. That is the meaning of the verse, And caused a throne to 

be set for the king's mother, i.e. Bath Sheba, And she sat at his right hand (I Kings II, 19), 

referring to Ruth the Moabitess. 

 

11) Babylonian Talmud - Kiddushin 30a 

R. Joshua b. Levi said: He who teaches his grandson Torah, the Writ regards him as 

though he had received it [direct] from Mount Sinai, for it is said; ‘and thou shalt make 

them known unto your sons and your sons’ sons’, which is followed by, that is the day 

that thou stoodest before the Lord thy God in Horeb. 


