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 תשע"ט אייר                                    בס"ד 

 

 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

 גיורה של רות

 (ד"ר יעל ציגלרשל ים )על פי שיעורמגילת רות ל

 

משיכה לאחר שערפה שבה על עמה ובית אמה, מ כזכור
 .בנסות לשכנע את רות לחזור גם היא למואנעמי ל

 :יז-ת א טורו .1
ּה ְוֶאל ֱאֹלֶהיהָׁ שּוִבי  ְך ֶאל ַעמָׁ ה ְיִבְמתֵּ בָׁ ה שָׁ ַותֹּאֶמר ִהנֵּ

ְך. ַותֹּאֶמר רּות ַאל ִתְפְגִעי  י ְיִבְמתֵּ שּוב ַאֲחרֵּ ְך לָׁ ְזבֵּ ִבי ְלעָׁ
ְך  ִלין ַעמֵּ ִליִני אָׁ ְך ּוַבֲאֶשר תָׁ לֵּ ְלִכי אֵּ ִיְך ִכי ֶאל ֲאֶשר תֵּ ַאֲחרָׁ מֵּ

א ר קָׁ ֹל-ִיְך אֱ ַק ֹל-ַעִמי וֵּ בֵּ ם ֶאקָׁ מּות ְושָׁ מּוִתי אָׁ י. ַבֲאֶשר תָׁ
ְך. ינֵּ יִני ּובֵּ ֶות ַיְפִריד בֵּ   כֹּה ַיֲעֶשה ה' ִלי ְוכֹּה יִֹּסיף ִכי ַהמָׁ

בו נעמי מנסה למנוע  למצברשים רבים מתייחסים מד
מכלותיה ללוות אותה כחלק מפורמאליות הלכתית, 

ת ונות באמכוניסיון לראות האם הנשים אכן מת
 .להצטרף לעם היהודי. זוהי הקדמה להליך הגיור

 :רות רבה ב טז .2
שבנה בנותי לכנה, ר' שמואל בר נחמני בש"ר יודן בר' 

כנגד  שבנהכאן שבנה שבנה  חנינא בשלש מקומות כתיב
ואם הטריח יותר מכאן ג' פעמים שדוחין את הגר 

  מקבלין אותו
ת של לשהמשומדרש אחר הופך את משמעות חזרתה 

 ."שובנה"י על המילה נעמ
 :א”זהר חדש, אחרי מות עח ע .3

 ת שובנה בנותי. שובו שובו בתשובהנעמי אומר
גיור של נועד להוביל ל והסיפור כוללפי פרשנות זו, 

זוהי הדרך בה כמה מדרשים מתייחסים כלותיה. ואכן, 
 לגיור שערכה נעמי לרות לאחר עזיבתה של ערפה. 

ְחדַ " י מבין את הביטוי”רש יה  ַותֶּ לֶּ ר אֵּ כרכיב  "ל ְלַדבֵּ
משפטי בהליך הגיור. הוא מסכם שישנה נקודה בה 

 .ות מגיורמשיך להניא את רלנעמי כבר אין זכות לה
 : י, רות א יח"רש .4

עליו ואין  מכאן אמרו אין מרבין -ותחדל לדבר אליה 
  מדקדקין עליו

 

 תי רות הצטרפה אל העם היהודי?מ
וערפה התגיירו לפני רות האם ונשאלת השאלה: 

  שהתחתנו עם מחלון וכליון?
 .רוב המדרשים מניחים שהן לא התגיירו בזמן זה

 :רות רבה ב ט .5
וישאו להם נשים מואביות, תני בשם ר' מאיר לא 

 גיירום ולא הטבילו אותם
כמה דרכים. כאשר רות קריאה זו משתמעת מהטקסט ב

ות פה רוערפה מתנגדות בהתחלה לשוב למואב, הן מצהי
ְך" )רות א י(. הריחוק ׁשּוב ְלַעמֵּ ְך נ  ת  י־אִּ שלהן  אחד, "כִּ

מהאומה הישראלית עשוי לרמז על כך שלמעשה, באותה 
נקודה, רות וערפה לא התייחסו לאומתה של נעמי כאל 

הזו ובוחרת לאחר מכן רות משנה את הגישה  אומתן.
ְך ַעמִּ )רות א טז(לקשור עצמה לאומתה של נעמי    י".: "ַעמֵּ

מעבר לכך, כאשר נעמי מעלה את העובדה שערפה שבה 
למואב בניסיונה לגרום לרות לעשות את אותו מעשה, 
 " יה  ל־ֱאֹלהֶּ ּה ְואֶּ ל־ַעמ  ְך אֶּ ְמתֵּ ה ְיבִּ ב  ה ׁש  נֵּ היא מציינת כי "הִּ

ל ערפה אל עמה ואל . שיבתה הפשוטה ש)רות א טו(
אלוהיה מצביעה על כך שהיא לא ניתקה את קשריה 

 ם.מע
ר  ל ַעם ֲאׁשֶּ י אֶּ ְלכִּ לסיום, שבחיו של בעז על רות: "ַותֵּ

ְלׁשֹום"  ַדַעְת ְתמֹול ׁשִּ מצביעים על כך  )רות ב יא(לֹא־י 
שלרות לא היו קשרים אינטימיים עם האומה היהודית 

אחר שהתלוותה אל בעודה נשואה למחלון במואב. רק ל
נעמי בשובה לבית לחם היא הצטרפה רשמית אל העם 

 ודי.ההי
אכן לא התגיירו, רות וערפה אכן אם לדעת, ד"ר ציגלר, 

זה יכול להסביר מדוע נעמי שולחת את רות ואת ערפה 
השבת השיקול של שהרי ללא היסוס בחזרה למואב. 

לא , ם הקודמת שלהגיורת יהודייה אל עבודת האלילי
 .בדברי נעמימופיע 
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ת וערפה אכן התגיירו, רועזרא -אבןלדעת עם זאת, 
נשים שאו מחלון וכליון לא ייוון שלדעתו לא סביר שכמ

 .מואביות שלא התגיירו קודם לכן
 :אבן עזרא רות א ב .6

ולא יתכן שיקחה מחלון וכליון אלו הנשים עד שנתגיירו 
 . והעד אל עמה ואל אלהיה

בהצעתה שרות התבססה ד"ר ציגלר עליו ק הפסו, כלומר
לכך  כחהכהושמש את אבן עזרא וערפה לא התגיירו, מ

ווקא כן התגיירו. אבן עזרא מדגיש את המלה שהן ד
"שבה", ומכאן מגיע למסקנה כי ערפה אכן נטשה בעבר 

 .כעת היא שבהאת אומתה ואת אלוהיה, אליהם 
 

 .אלת הגיורלשדרך ביניים מציע הבא המדרש 
 :זהר חדש רות לב ב .7

דת לבריה של רבי יוסי איש סוכו: רות כיון שאל רבי פ
מה לא קראוה בשם אחר? אמר ליה: מפני  תגיירהשנ

כך שמעתי, דשם אחר היה לה, וכשנשאת למחלון קראו 
שהרי( -שמה רות, ומשם עלתה בשם זה. דהא )

כשנשאת למחלון נתגיירה, לא לאחר זמן. אמר לו: 
וכו'  להי באשר תליני אלין"-להיך א-והכתיב אח"כ "וא

 ן קבלההרבה התראות עשתה נעמי כדתנינן וכול –
עכשיו( -)ואם נתגיירה קודם למה לה השתא  עליה;

כולי האי? אמר לו: ח"ו שנשאה מחלון והיא גויה, אלא 
כשנשאה נתגיירה ובחזקת אימת בעלה ]עליה[ עמדה 
]היא[ וערפה בענין זה. כיון שמתו בעליהן, ערפה חזרה 

 עמהלסורחנה ורות עמדה בט
 הרעיוןלקבל את לא מוכן כמו אבן עזרא, דרש זה מ
נשים גויות מבלי לגייר אותן קודם  ושאנ מחלון וכליוןש

הגיור היה בלתי כנה , לדעת המדרשלכן. עם זאת, 
והסיבה היחידה בשלה הנשים שמרו על יהדותן הייתה 

לאחר מות הבעלים, הן היו , לכןכי הן פחדו מבעליהן. 
 ן.חייבות לבחון מחדש את נאמנות

 
ת ד"ר לדעל ות וערפה יכוהגיור של ר הדיון בשאלת

שאלה שהעלינו בשיעור נוסף לפתרון הציע לסייע ציגלר 
רות וערפה רצו מלכתחילה להתלוות אל קודם: מדוע, 

לפני התגיירו הן אכן נעמי בחזרה לבית לחם? אם 
נישואיהן למחלון וכליון, זו יכולה להיות הסיבה לכך 

ב ולהתלוות אל ואמ שהן הצהירו על רצונן לעזוב את
 לבית לחם.נעמי בחזרה 

 
נראה כי מרבית המדרשים מעריכים כי הנשים לסיכום, 

לא התגיירו לפני הנישואים, ובכך מאפשרים לעצמם 
להציג את הכרזת הנאמנות המדהימה של רות לנעמי 

 כחלק מהליך הגיור שלה.
אם ערפה ורות התגיירו קודם לכן, חזרתה של ערפה אל 

ה חלש, עמה מרמזת על כך שהקשר שלה לעם היהודי הי

לא התגיירו )מה ן אם הובעוד זה של רות היה חזק. 
, שנראה כסביר יותר(, מעשיה של ערפה מובנים לגמרי

 י צפויה. תלהינה בהתנהגותה של רות וד שבע
 

 רות וערפה: על נשיקה ודבקות
רות וערפה ל מרבית הפרשנים מתייחסיםאמור לעיל, כ

ועדיין, כל מחויבות לעם היהודי. להם אין כמואביות ש
 שאר עם נעמי. יתה להרות עיקשת בבחיר

מדוע? מה מבדיל בין רות לבין השאלה: לת אבן נשוכמו
 ערפה ומהם המניעים שלה?

הרגע הממשי של ההתבדלות, בו רות וערפה  .8
 מתפצלות, מתרחש ברות א יד:

ן ַוִת  ה עֹוד ַוִתַשקַוִתֶשנָׁה קֹולָׁ ְרפָׁ  ְבֶכינָׁ ּה ְורּות עָׁ ה ַלֲחמֹותָׁ
ּה. ה בָׁ ְבקָׁ  דָׁ

זו מזו הנשים הבדילו עצמן ומציינת ד"ר ציגלר, ש
מלים. ערפה מציעה נשיקה לחמתה, עשים ולא במב

 בעוד רות דבקה בה.  מחווה שטחית של פרידה,
ת המדרש מתייחס לכל אחת מהמחוות הללו כאל תמצי

אחת מהן  מהותה של כל אחת מהנשים, ומדביק לכל
 .תווית לפי פעולתה

 :ב“ע סוטה מב .9
אמר רבי יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא: יבואו בני 

  הנשוקה ויפלו ביד בני הדבוקה
 

המגילה עושה שימוש בפועל "דבק" שלוש פעמים נוספות 
 מנת להגדיר את רות: -על

 נערותיו כאשר בעז מנחה את רות בנדיבות לדבוק ב
 , )רות ב ח(

 רות ב כא(התלהבות על הצעתו כאשר היא חוזרת ב(, 

 רות ב כג(יא מבצעת אותה ר הכאש( . 
הצעתו של בעז עשויה להיחשב לפרס בעבור התנהגותה 
של רות לנעמי, והכרה בכך שפועל זה מאפיין את דמותה 

 של רות. 
מופיעה לעתים קרובות בהקשר שהפועל דבק ראוי לציין 

)דברים ד ד, יא ל -כת היחסים של האדם עם האשל מער
נעשה בו וכן , ירמיהו יג יא(כב, ל כ; יהושע כב ה, כג ח; 

. תואדם לאשמנת לתאר מערכת יחסים בין -שימוש על
מנת לתאר מערכת יחסים בין -עלשמש מאבל הוא אינו 

 . שני בני אדם מסוימים
פועל הנדיר מייצג מציעה ד"ר ציגלר, ש, לאור זאת

אחד מקבל את כוליות האחר,  מערכת יחסים בה צד
בלתי הגיוני בסוג זה של באופן מוחלט ושלם. ישנו משהו 

ודעת האני שלו, מערכת יחסים, בו האגו של האדם, ת
 ידי דאגתו לאחר. -מוכנע על
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מערכת היחסים בין רות תאים כמובן לתיאור זה מ
תה נראית לנעמי, בה החלטתה של רות להישאר עם חמו

 את האינטרס הפרטי שלה.סותרת כ
ית ואכן, רות לא מציעה שום הסבר להחלטתה ללכת לב

לחם במקום להישאר עם משפחתה. היא מצהירה 
צדדית להישאר -פשטות על החלטתה הסופית והחדב

ך שארית חייה )רות א נאמנה לנעמי באופן מוחלט במש
ינֵּ  י ּובֵּ ינִּ יד בֵּ ת ַיְפרִּ וֶּ י ַהמ   ְך". יז(: "כִּ
לכל אחד בו היא משיבה נאומה של רות תקיף ו

 (.הטבלה הבאה)ראה  ל נעמי להניא אותהמניסיונותיה ש
 :תשובתה של רות לנעמי .10
 

ניסיונה של נעמי להניא 
 את רות

תשובתה התקיפה של 
 רות לנעמי

לַ  ה תֵּ מָׁ ה ְבנַֹּתי לָׁ ְבנָׁ ה שֹּ ְכנָׁ
 )א יא(ִעִמי 

 

שּוב  ְך לָׁ ְזבֵּ ַאל ִתְפְגִעי ִבי ְלעָׁ
ִיְך ִכי ֶאל ֲאֶשר  ַאֲחרָׁ מֵּ

ְך  לֵּ ְלִכי אֵּ  )א טז(תֵּ
יּו  ַעי ְוהָׁ ִנים ְבמֵּ ַהעֹוד ִלי בָׁ

כֶ  ה לָׁ ְבנָׁ ִשים: שֹּ ם ַלֲאנָׁ
ַקְנִתי ִמְהיֹות  ְכןָׁ ִכי זָׁ ְבנַֹּתי לֵּ

 יב(-)א יאְלִאיש 

מּות  מּוִתי אָׁ )א ַבֲאֶשר תָׁ
 1יז(

 

ה ִכי אָׁ  ַמְרִתי ֶיש ִלי ִתְקוָׁ
ה ְלִאיש  ִייִתי ַהַלְילָׁ ַגם הָׁ

ִנים  ַלְדִתי בָׁ  )א יב(ְוַגם יָׁ

ִלין  ִליִני אָׁ  )א טז(ּוַבֲאֶשר תָׁ
 

ְך ֶאל ִה  ה ְיִבְמתֵּ בָׁ ה שָׁ נֵּ
ּה ְוֶאל ֱאֹלֶהיהָׁ שּוִבי  ַעמָׁ

ְך  י ְיִבְמתֵּ  )א טו(ַאֲחרֵּ

א ְך ַעִמי וֵּ י -ֹלַהִיְך אֱ -ַעמֵּ ֹלהָׁ
 טז( )א

 
בנוגע לכוונתה של רות משאיר ספקות לא זה נאום 

 מדוע. לא מסבירבל , אלהישאר עם נעמי בכל מחיר
וא שרות ההסבר הפשוט ביותר הלר, לדעת ד"ר ציג

באמת ובתמים אוהבת את נעמי. היא לא רוצה לעזוב 
אותה כי היא לא יכולה לשאת זאת. לאהבתה של רות 

תזכה רות בזכות בה: תוצאה חשותהיה כמובן לנעמי 
 נעמי להמשכיות. 

 
 גיורה של רות

, על פיה עם זאת, כמה מדרשים הציעו גישה אחרת
 של רות. שהניעה את החלטתה היא ל -אהבה לא

גישה זו נובעת, מבחינה טקסטואלית, מהצהרתה של 
  . לוהיה של נעמי-א אתה ועמנכונה לאמץ את על ת רו

כמה מדרשים מנסים אף לערער את נאמנותה של רות 
 לנעמי. 

 

                                                 
מּוִתי ָאמּות" מתייחסת  1 ר תָּ ֲאשֶׁ השוואה זו מציעה כי תשובתה של רות "בַּ

 ן נטול הילדים המשותף, שתוצאתו הכחדה של העץ המשפחתי שלהן.לעתיד

  :)רות רבה ב כב( הבאמדרש למשל ה .11
"מכל מקום דעתי להתגייר אלא מוטב על ידך ולא ע"י 

 אחרת"
רות לא לשוב של התעקשותה שמדרש אחר מסביר 

האלילים בביתה למואב נובעת מזיכרונותיה על עבודת 
 .הקודם

 :ות זוטא א יבר .12
ורות התחילה מחננת לפניה... איני יכולה לחזור 

 ז של בית אבא“למשפחתי ולשאורה של ע
 

מדרשים אלה קוראים את הצהרת הנאמנות המדהימה 
של רות לנעמי כחלק מהליך הגיור שלה. בקריאה זו, 

וג של רות מופיע כדיאלוג בו מופיעות תשובותיה המונול
 .של נעמי בנוגע לחוק היהודי של רות להוראותיה

 :יבמות מז ע"ב .13
דכתיב: בותרא כי  אמר רבי אלעזר: מאי קראה?

 מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה.
 אמרה לה: אסיר לן תחום שבת! 

 באשר תלכי אלך. 
  אסיר לן יחוד!

  באשר תליני אלין.
 מפקדינן שש מאות וי"ג מצות! 

 עמך עמי. 
 אסיר לן עבודת כוכבים! 

 להי. -להיך א-וא
 ארבע מיתות נמסרו לב"ד! 

 באשר תמותי אמות. 
 ים נמסרו לב"ד! ב' קבר

 ושם אקבר. 
 מיד, ותרא כי מתאמצת היא וגו'.

נובעת של רות, החלטתה כלומר על פי מדרש זה, 
הופך את  מעשה זהעם היהודי. ל צטרףמתשוקה כנה לה

כנגד והיגיון, כנגד כל ה, שלאשחיקוי. רות למודל הראוי 
ל מחליטה לוותר על עתידה בשטובתה האישית, 

 ה'. -תשוקתה העזה לדבוק ב
 
מתייחסים חז"ל לרות כאל דוגמה לגיורת, אור זאת, ל
הגמרא למשל,  .מגילת רותכמה מחוקי הגיור מלומדים ו

יש ללמד את רות, ש סיפור)יבמות מז ע"ב( לומדת מ
הפוטנציאלי כמה מהחוקים, את העול הנלווה  המתגייר

מי שלא שומר לאת העונש הצפוי לשמירת חוקים אלה, 
שלא צריך להתייחס לגרים באמפטיות מוגזמת, , ואותם

רק אם הם נראים כנים יש לקבלם ולאמצם אל חיקנו. ו
יד; שולחן  ם הלכות איסורי ביאה יג“ראו לדוגמה הרמב)
 (רוך רסח ח ולבוש, שםע
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 אהבת רות לנעמי
ות הראויה לחיקוי, לא רק דמלדעת ד"ר ציגלר, רות היא 

גם רצונה להצטרף לעם ישראל, אלא אם היא מונעת ע"י 
ידי אהבתה לנעמי. אם רות -" עלאם היא מונעת "רק

 בשל דאגתה  נורמליאפשרות לעתיד ותר על המוכנה ל
מצטיירת כאישה  היא יאז ואהבתה לחמותה המזדקנת,

  ., יוצאת דופןאהבה אנושית, חברות ורעותבעלת 
 

לקח גם מחויבותה של רות לנעמי עשויה לכלול 
כי יק ‘הרב סולובייצטוען בכמה ממאמריו, . לוגיתיאו

ל -הקושי המולד של האדם ליצור מערכת יחסים עם א
ם אמורפי עשוי להיפתר באמצעות רתימת מערכת היחסי

 .האנושית
, עמ' גאלת"יק, "משפחה נ‘דב סולובייצ יוסף‘ ר .14

167:  
בחוויות האמונה והתיאולוגיה היהודית קשורות 

מוגבלות ובמערכות יחסים אנושיות מלאות משמעות. 
יד פיתוח מבנה ראוי של יחסים אנושיים, היהודי -על

 ל.-לומד כיצד לאהוב, לכבד ולשרת את הא
מודל  ל נעמי יכולה להוותדמותה והתנהגותה של רות א

באמצעות , לרכישת מחויבות, אהבה ונאמנות לקב"ה
של מערכות יחסים המחשה של התנהגות זו בעולם 

, אישית רות מחנכת אותנו באמצעות דוגמה. אנושיות
 ל באופן שלם ומוחלט. -ת האהוב אכיצד לא

 ,הבאהמדרש לדעת ד"ר ציגלר זו גם כוונת 
 : זרות זוטא א  .15

ורת ולא כיחשה אמר הקב"ה תבוא רות שהיא גי
 .בחמותה, ותוכיח את ישראל שמרדו בי

ל רות אל חמותה היא במלים אחרות, התנהגותה ש
דוגמא ומופת ללמד את ישראל על התנהגות ראויה אל 

את ותר ה. רות מדגימה כיצד אדם יכול ל“הקב
שלו בעבור מערכת יחסים, אפילו כאשר זה  ינטרסיםהא

במקרה זה, רות  יוני ונגד טובתו של אותו אדם.לא הג
 ל.-מלמדת את האדם כיצד לדבוק בא

 
 שבועתה של רות

בשבועת הנאמנות שלה רות עושה שימוש בשם המפורש 
 .לוהי ישראל-בן ארבע האותיות, שמו של א

 :יז רות א .16
ְך ינֵּ יִני ּובֵּ ֶות ַיְפִריד בֵּ  כֹּה ַיֲעֶשה ה' ִלי ְוכֹּה יִֹּסיף ִכי ַהמָׁ

יסיונה של רות לשכנע את נחלק מזהו לדעת ד"ר ציגלר, 
-עמה ואחמותה שהיא מתכוונת לאמץ בכל לבה את 

ל הפרטי של עם ישראל -של נעמי. האזכור של האלוקיה 
מדגיש את קבלתה האקטיבית והמוחלטת של רות את 

 . לוהי ישראל-א
נעשה שבועת יהונתן, המצהירה על נאמנותו לדוד, גם ב

 .פורש בן ארבע האותיותשימוש בשם המ

 : אל א' כ יגשמו .17
ן ְוכֹּה יִֹּסיף ִכיה' ַיֲעֶשה  כֹּה תָׁ ִבי ֶאת יֵּיִטב ֶאל ִליהֹונָׁ  אָׁ

ִליִתי ֶאת ֶליָך ְוגָׁ ה עָׁ עָׁ רָׁ לֹום הָׁ ְ שָׁ ַלְכתָׁ ְזֶנָך ְוִשַלְחִתיָך ְוהָׁ  אָׁ
מעניין לראות כי אלו הלוקחים חלק ד"ר ציגלר, לדעת 

לא מערכות היחסים בשתי שבועות אלה מסמלים 
רות דבקה . בחינת האינטרס האישי של הנודרמסבירות 

נים משכנעים בנוגע מעלה טיעובחמותה למרות שנעמי 
הונתן יכאשר כמו כן  לעתידה העגום של רות בבית לחם.

, שאול בוחר לחבור לדוד ולא לאביוובכך , לדודנשבע 
ד תבטל יהונתן עושה זאת למרות שהצלחתו של דו

כלומר, גם  .למעשה את מעמדו הטבעי כיורש הכתר
מנוגדות  שבועתה של רות גם שבועתו של יהונתן ו

 הסביר.  להגיוןלאינטרסים שלהם ו
עושה מסיבה זו כל אחד מהם שיתכן לדעת ד"ר ציגלר, 

שימוש בשם המפורש כאשר הוא נשבע. בניסיון לשכנע 
לשבועת הנאמנות שלהם,  את הצד השני שהם נאמנים

ר העומד הם עושים שימוש באמצעי המשכנע ביות
 ל הפרטי של עם ישראל. -לרשותם, שמו של הא

ל בשבועותיהם יכול -בו בזמן, השימוש בשמו של הא
המניע שגורם  להיתפש כניסיון להסביר את החלטותיהם.

-ליהונתן לוותר על מלכותו הוא אמונתו שזה מה שא
כלומר יהונתן מאמין שהקב"ה ממנו.  לוהי ישראל דורש

ברירה אלא אין ליהונתן כן לדוד יהיה המלך, ושקבע 
ל. זהו המסר שיהונתן מעביר -להשלים עם רצון הא
שבועת הנאמנות הבלתי שגרתית  כאשר הוא נשבע את

ל, שאינו שגרתי -לדוד, בעודו עושה שימוש בשם הא
 לנוסח שבועה זה. 
ניתן לומר את אותו הדבר על החלטתה לדעת ד"ר ציגלר, 

לנטוש כל תקווה  של רות. המוזרות של החלטתה של רות
למשפחה עתידית מוטמעת בהחלטתה לבטא את שם 

ות ל כאשר היא מסבירה את פעולותיה. באופן זה, ר-הא
מביעה את אמונתה כי החלטתה נובעת כתוצאה מהבנה 

 ל הפרטי של בני ישראל דורש ממנה. -של מה שהא
הן יהונתן והן רות מסבירים את החלטותיהם הבלתי 

הירים כי הם מאמינים שזהו השגרתיות כאשר הם מצ
לוהי ישראל שהן יפעלו כנגד טובתם -רצונו של א

 האישית. 
 כדמות הרואיתבפרק א' רות מצטיירת לסיכום, 

מצד  . בחירתה להישאר עם נעמי היאהראויה לחיקוי
מכילה מצד שני , ומבחינה אנושית אמיצה ורגישהאחד 

לכן, . הי ישראללו-אמוני בא-בתוכה גם רכיב דתי
תה כדוגמה ותה הבלתי שגרתית של רות מעמידה אודמ

 ל ולבני האדם. -למחויבות מוצקה לא
 
 
 


