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Kindness to the Foreigner:  
Ruth the Moabite Meets Boaz in the Field 

 
1) Job 27:2: ִטי -ַחי א   פָּ ִסיר ִמשְׁ י-ְוש ַׁל ה  ר ד  ִשי:  ֵהמ  ַנפְׁ  
As surely as God lives, who has denied me justice, the Almighty, who has made my life 
bitter 

 
Ruth 1:20: א ִכי  רָּ ֶראןָּ ִלי מָּ ֶראנָּה ִלי נֳָּעִמי קְׁ רַׁש ַַׁאל ִתקְׁ יִַׁלי-ֵהמ  ֹאד  ד  מְׁ  
"Don't call me Naomi," she told them. "Call me Mara, because the Almighty has made my 
life very bitter. 

 
2) Structural Symmetry in the book of Ruth 
 

Chapter Two: 
 

Chapter Three: 

Ruth and Naomi: Ruth Volunteers to 
Obtain Food (2:2) 
 

Ruth and Naomi: Naomi Sends Ruth 
to Obtain Marriage\Children (3:1-5) 

Ruth and Boaz in the Field: Boaz 
Gives Food to Ruth (2:3-17) and 
recognizes her exemplary behavior. 

Ruth and Boaz at the Threshing-
Floor: Boaz Gives a Promise (and 
barley) to Ruth (3:6-15) and 
recognizes her exemplary behavior. 
 

Ruth and Naomi: Ruth Gives Food 
to Naomi (2:18-23) 
1. Ruth informs Naomi of what has 
transpired: 

ֵגד ת  ת  ו  ּה א  רַלֲחמֹותָּ  ִעּמֹו. ָעְשָתה ֲאשֶׁ
2. Ruth informs Naomi of Boaz’s 
words: 

יַׁ ֵַׁאל  ר ַָׁאמ  ִרים ֲאֶשר ִלי  ִכי עָּ ִעם ַהנְׁ
ִציר ֲאֶשר  ל ַהקָּ ת כָּ ִקין ַעד ִאם ִכּלּו א  בָּ ִתדְׁ

 ִלי:

Ruth and Naomi: Ruth Gives the 
(Symbolic) Barley to Naomi (3:16-18) 
1. Ruth informs Naomi of what has 
transpired: 

גֶׁד ת  ל  ו  ת כָּ רלָּּה א  ִאיש: ָעָשה ֲאשֶׁ  לָּּה הָּ
2. Ruth informs Naomi of Boaz’s 
words: 

י רֵַׁאל  ְך: ִכיַָׁאמ  ם ֶאל ֲחמֹות  יקָּ בֹוִאי ר   ַאל תָּ
 

 

 

3) Taanit 2a 
אמר רבי יוחנן: שלשה מפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא שלא נמסרו ביד שליח, 

 ואלו הן: מפתח של גשמים, מפתח של חיה, ומפתח של תחיית המתים. 
 
R. Yochanan said: Three keys are in the hand of God and have not been 
given over to a messenger. They are the key of rain, the key of childbirth, and 
the key of reviving the dead. 
 
4) Zohar Chadash, Ruth 37a 

אי מכם א"ר כי צר לי מאד מכם. עליכם מבעי ליה כמד"א ]ש"ב א[ צר לי עליך מ
קרוניא אמר רב )כהנא( ]נ"א בזנא[ )נ"א עוקבא( עאקו בלבאי מכם דאתון גרמתון 

 לבניי דימותו.
Why does it say mikem? R. Kronia said in the name of R. (Kahana): I am 
bitter in my heart because of you, for you caused my sons to die. 
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5) Ruth Zuta 1:8 

 ותאמר נעמי לשתי כלותיה. מפני מה היתה מחזרת אותן כדי שלא תתבייש בהן...
And Naomi said to her two daughters-in-law, [‘Go, return’]. Why is she 
sending them back? So that she should not be embarrassed by them.  

 
6) Boaz Guides Naomi: 
 

 Chapter Two: Chapter Three: 

Boaz (first part of 
chapter) 

 המואביה רות. ותאמר 1
 )ב:ב(

 רות. ויאמר בעז אל 2
 )ב:ח(

 )ג:ט( את מי. ויאמר 1

Naomi (second part 
of chapter) 

 המואביה רות. ותאמר 1
 )ב:כא(

 רות. ותאמר נעמי אל 2
 )ב:כב(

בתי  את מי. ותאמר 1
 )ג:טז(

 
7) Numbers 27:4 

ה ַרע לָּּמָּ ם ִיגָּ תוֹ  ִמתֹוְך ָאִבינּו ש  ַפחְׁ ין ִכי ִמשְׁ ן לוֹ  א  נָּה ב  נּו תְׁ ה ּלָּ תֹוְך ֲאֻחזָּ י בְׁ  :ָאִבינּו ֲאח 
"Why should the name of our father be withdrawn from among his family because he had 
no son? Give us a possession among our father's brothers." 

 
8) Ruth Rabba 2:5 
ושם האיש אלימלך ר"מ היה דורש שמות ר"י בן קרחה היה דורש שמות ... ושם שני 

 בניו מחלון וכליון מחלון שנמחו מן העולם וכליון שכלו מן העולם.
And the Name of the Man was Elimelech: Rabbi Meir was wont to interpret names and 
R. Joshua B. Karhah…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 

 
9) I Samuel 18:30 

ִהי י ַויְׁ ם ִמד  אתָּ ַכל צ  ִוד שָּ י ִמֹכל דָּ ד  אּול ַעבְׁ מוֹ  ַוִייַקר שָּ ֹאד שְׁ  : מְׁ
Every time the commanders of the Philistines attacked, David was more successful 
against them than all the rest of Saul's officers. So David's name became very famous. 

 
10) I Kings 8:14-20 

ב (יד)  נָּיו ֶאת ַהֶּמֶלְך ַוַיס  ֶרְך פָּ בָּ ת ַויְׁ ל א  ַהל כָּ ל קְׁ א  רָּ ל ִישְׁ כָּ ַהל וְׁ ל קְׁ א  רָּ ד ִישְׁ  (טו) :ֹעמ 
רּוְך ַוֹיאֶמר ק בָּ ֹקוָּ י יְׁ ל ֱאֹלה  א  רָּ ִפיו ִדֶבר ֲאֶשר ִישְׁ ת בְׁ ִוד א  יָּדוֹ  ָאִבי דָּ  (טז) :ל אֹמר ִמּל א ּובְׁ

אִתי ֲאֶשר ַהיֹום ִמן ל ֶאת ַעִּמי ֶאת הֹוצ  א  רָּ ַרִים ִישְׁ ִתי ֹלא ִמִּמצְׁ ַחרְׁ ִעיר בָּ י ִמֹכל בְׁ ט   ִשבְׁ
ל א  רָּ נֹות ִישְׁ ִית ִלבְׁ יֹות ב  ם ְשִמי ִלהְׁ ַחר שָּ ֶאבְׁ ִוד וָּ דָּ יֹות בְׁ ל ַעִּמי ַעל ִלהְׁ א  רָּ ִהי (יז) :ִישְׁ  ִעם ַויְׁ

ַבב ִוד לְׁ נֹות ָאִבי דָּ ִית ִלבְׁ ק ְלֵשם ב  ֹקוָּ י יְׁ ל ֱאֹלה  א  רָּ ק ַוֹיאֶמר (יח) :ִישְׁ ֹקוָּ ִוד ֶאל יְׁ  ַיַען ָאִבי דָּ
יָּה ֲאֶשר ָך ִעם הָּ בְׁ בָּ נֹות לְׁ ִית ִלבְׁ יָּה ִכי ֱהִטיֹבתָּ  ִלְשִמי ב  ֶבָך ִעם הָּ בָּ ה ַרק (יט) :לְׁ  ֹלא ַאתָּ
ֶנה ִית ִתבְׁ ָך ִאם ִכי ַהבָּ א ִבנְׁ ֶציָך ַהֹיצ  ֲחלָּ ֶנה הּוא מ  ִית ִיבְׁ ב  ק ַויֶָּקם (כ) :ִלְשִמי ה  ֹקוָּ  ֶאת יְׁ
רוֹ  בָּ ר ֲאֶשר דְׁ ָאֻקם ִדב  ִוד ַתַחת וָּ ב ָאִבי דָּ ש  א  א ַעל וָּ ל ִכס  א  רָּ ק ִדֶבר ַכֲאֶשר ִישְׁ ֹקוָּ ְבנֶׁה יְׁ ַָׁואֶׁ
ִית ב  ַׁ:ִיְשָרֵאלֱַׁאֹלֵהיְַׁיֹקָוקְַׁלֵשםַׁה 

 


