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ִספְּ חוּ עַ ל בֵּ ית יַעֲ קֹ ב :ישעיהו יד ,א
אַדמָ ָתם וְ נִלְ וָה הַ גֵּר עֲ לֵיהֶ ם וְ נ ְ
יחם עַ ל ְ
כִּ י י ְַרחֵ ם ה' אֶ ת יַעֲ קֹ ב וּבָ ַחר עוֹד ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל וְ ִהנִּ ָ
מוּתי אָמוּת
וַ תֹּאמֶ ר רוּת אַל ִתּ ְפגְּ ִעי ִבי לְ עָ זְ בֵ לָשׁוּב מֵ אַחֲ ָר ִי כִּ י אֶ ל אֲ ֶשׁר תֵּ לְ כִ י אֵ ֵל וּבַ אֲ ֶשׁר ָתּלִ ינִי אָלִ ין עַ מֵּ עַ ִמּי וֵא הַ ִי אֱ הָ י :בַּ אֲ ֶשׁר ָתּ ִ
וְ ָשׁם אֶ ָקּבֵ ר כֹּה יַעֲ ֶשׂה ה' לִ י וְ כֹה י ִ
ֹסיף כִּ י הַ ָמּוֶ ת י ְַפ ִריד בֵּ ינִ י וּבֵ י ֵנ  :וַ תֵּ ֶרא כִּ י ִמ ְתאַ מֶּ צֶ ת ִהיא ָל ֶלכֶת ִא ָתּהּ וַתֶּ ְח ַדּל לְ ַדבֵּ ר אֵ לֶיהָ  :רות פרק א:טז-יח
אתהּ אֶ ל
ית בַּ ִשּׁ ְביָה אֵ ֶשׁת יְפַ ת תֹּאַר וְ ָח ַשׁ ְק ָתּ בָ הּ וְ ל ַָק ְח ָתּ לְ לְ ִא ָשּׁה :וַ הֲ בֵ ָ
ית ִשׁ ְבי ֹו :וְ ָר ִא ָ
כִּ י ֵתצֵ א ל ִַמּלְ ָח ָמה עַ ל ֹאיְבֶ י וּנְ ָתנ ֹו ה' אֱ הֶ י ְבּי ֶָד וְ ָשׁ ִב ָ
אָביהָ וְ אֶ ת ִא ָמּהּ י ֶַרח י ִָמים
ית וּבָ כְ ָתה אֶ ת ִ
ֹאשׁהּ וְ עָ ְשׂ ָתה אֶ ת ִצפָּ ְרנֶיהָ  :וְ הֵ ִס ָירה אֶ ת ִשׂ ְמלַת ִשׁ ְביָהּ מֵ עָ ֶליהָ וְ י ְָשׁבָ ה ְבּבֵ ֶ
ית וְ גִלְּ חָ ה אֶ ת ר ָ
תּ ֹו בֵּ ֶ
וּמכֹר א ִת ְמכְּ ֶרנָּה בַּ כָּסֶ ף א ִת ְתעַ מֵּ ר בָּ הּ ַתּחַ ת
וּבעַ לְ ָתּהּ וְ הָ י ְָתה לְ לְ ִא ָשּׁה :וְ הָ יָה ִאם א ָחפַ ְצ ָתּ בָּ הּ וְ ִשׁלּ ְַח ָתּהּ לְ נ ְַפ ָשׁהּ ָ
וְ אַחַ ר כֵּן ָתּבוֹא אֵ לֶיהָ ְ
אֲ ֶשׁר ִענִּ ָ
יתהּ :דברים כ: ,י-יד
וּמלְ ָתּה אֹ ת ֹו אָז יֹאכַל בּ ֹו :שמות יב ,מד
וְ כָל עֶ בֶ ד ִאישׁ ִמ ְקנַת כָּסֶ ף ַ
וּמ ִפבֹ ֶשׁת בֶּ ן ָשׁאוּל י ַָרד לִ ְק ַראת הַ מֶּ ֶל וְ א עָ ָשׂה ַרגְ לָיו וְ א עָ ָ
ְ
שׂה ְשׂפָ מ ֹו וְ אֶ ת ְבּג ָָדיו א כִ בֵּ ס  ...שמואל ב יט ,כה
קוּמה וְ הו ִ
ֹאמרוּ ָ
וּבעֵ ת ָרעָ ָתם י ְ
א ְֹמ ִרים לָעֵ ץ אָבִ י אַ ָתּה וְ לָאֶ בֶ ן אַ ְתּ יְלִ ְד ָתּנוּ כִּ י פָ נוּ אֵ לַי ע ֶֹרף וְ א פָ נִים ְ
ֹשׁיעֵ נוּ :ירמיהו ב ,כז
ָנוּח שׁו ְֹר וַ חֲ מֹ ֶר וְ ִינָּפֵ שׁ בֶּ ן אֲ מָ ְת וְ הַ גֵּר :שמות כג ,יב
יעי ִתּ ְשׁבֹּת לְ ַמעַ ן י ַ
ֵשׁ ֶשׁת י ִָמים ַתּעֲ ֶשׂה ַמעֲ ֶשׂי וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִב ִ
וּב ֶתּ וְ עַ ְב ְדּ וַ אֲ מָ ֶת וְ שׁו ְֹר וַ חֲ מֹ ְר וְ כָל ְבּהֶ ְמ ֶתּ וְ ג ְֵר אֲ ֶשׁר ִבּ ְשׁעָ ֶרי לְ ַמעַ ן
וּבנְ ִ
יעי ַשׁבָּ ת ַלה' אֱ הֶ י א ַתעֲ ֶשׂה כָל ְמלָאכָה אַ ָתּה ִ
וְ יוֹם הַ ְשּׁ ִב ִ
ָנוּח עַ בְ ְדּ וַ אֲ ָמ ְת כָּמ ֹו  :דברים ה ,יג
י ַ
שׁר בָּ את לַחֲ סוֹת ַתּ ַחת כְּ נָפָ יו :רות ב ,יב
וּת ִהי מַ ְשׂכּ ְֻר ֵתּ ְשׁל ֵָמה מֵ ִעם ה' אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶ
י ְַשׁלֵּם ה' פָּ עֳ ֵל ְ

) and attendant explanationברייתא( :גיור Procedure of
a Attempt at dissuasion (on account of v. 1); if he is interested nonetheless, we accept him immediately
” – stringent as well as “lightמצוות b Notify him of some
c
צדקה Notify him of the stringency of
i
מתנות עניים  collectingעניים , they may attackפרוטה  is liable for death for stealing less than aבן-נח Since a
 he has accepted, as well as rewardמצוות ”d We notify him of severity of punishment for “new
e
)עבירות We do not warn him excessively (i.e. frighten him with consequences of
i
:רות ונעמי As per passage #2 with
1
תחום שבת  – she accepted limitation ofבאשר תלכי אלך
ייחוד  – she accepted restriction ofבאשר תליני אלין 2
תרי"ג מצוות  – she acceptedעמך עמי 3
ע"ז  – she accepted prohibition ofואלהיך אלהי 4
מיתות בית דין  – she acceptedבאשר תמותי אמות 5
הרוגי בי"ד  – she accepted “distanced burial” ofושם אקבר 6
 pushed no furtherנעמי – ותרא כי מתאמצת 7
f
מצוה  immediately – so as not to delay theמילה Once he accepts, we perform
, we clean that upמעכב את המילה g If there are strands which are
i
)תרומה  – flesh that covers a majority of the crown (also prevents him from eatingציצין המעכבין את המילה
 immediatelyמקוה h Once he is healed, we put him in
i
Wait for healing, since water harms the wound
i
מצוות ” stand over him and remind him of some stringent and some “lightת"ח )”3 (not “2
j
ישראל once he comes out, he is a 100%
i
 etc.קידושיו קידושין  andישראל מומר application: if he reverts, he is nonetheless a
עבד משוחרר  and for anגר k the above holds for a
i
קבלת מצוות assumption: refers to
) (no choiceקבלת מצוות  doesn’t needעבד משוחרר ii challenge: ruling that
ר' שמעון בן אלעזר/רבנן iii resolution:
) (passage #3יפת תאר iv support: dispute re:
)מטבילה מיד  (if she does,מצוות : entire procedure of weeping etc. – only if she doesn’t acceptרבנן 1
בת חורין , then again asשפחה  as aמקווה  – put her inקבלת מצוות : no need forרשב"א 2
קבלת מצוות , needs noבן איש , unlikeעבד איש – (a) source: v. 4
גט שחרור  needs noעבד  that a non-ownedשמואל ; text reads likeקבלת מצוות ); both needרבנן( (b) counter:
 doesn’tעבד הלקוח מישראל , but agree thatיפת תאר  only apply requirement toרבנן (c) challenge: perhaps
קבלת מצוות require
קבלת מצוות , notטבילה ” refers toעבד  andגר v reevaluation: “holds for
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Tangential discussion about procedure with ( יפת תארpassage #3)
a ועשתה את צפרניה
i
ר"א: cut them (support from v. 5 –  מפיבשתdidn’t do " – "עשיהi.e. didn’t cut them)
ii ר"ע: let them grow – sign of mourning
b She weeps
i
ר"א: for her parents (allow her time to mourn)
ii ר"ע: for  ע"זshe must give up (as per v. 6 –  עוע"זrefer to their god as “father”)
c
Length of mourning
i
רבנן: 30 days ()ירח ימים
ii רשב"א: 90 days (a: ירח, b: ימים, c: כן-)ואחר
1 challenge: כן- אחרshould double the time
III Maintaining uncircumcised slaves
a ר' ישמעאל: permitted
i
support: v. 7  בן אמתךis an עבד ערל
1 proof:  עבד מהולis covered in v. 8 ()עבדך
2 In addition:  גרin v. 7 is  גר צדק( גר תושבis covered in v. 8)
b ר"ע: forbidden
i
v. 7 might refer to an עבד
1 who was bought just before שבת, no time for  מילהOR
2 who accepted “conversion” and practiced thusly, then, before מילה, changed his mind – we allow him
up to 12 months to try to convince him; if he is still reticent, sell him to  עכו"םOR
3 who was bought on condition that there be no מילה
c
רשב"א: in these cases, we never maintain an עבד מהול:
i
in ארץ ישראל, due to הפסד טהרות
ii In a border town, as he might be an informant/fifth column
IV Observation about difficult lives of גרים
a  – ר' חנניא בן ר"גthey didn’t fulfill  מצוותbeforehand
i
Challenge: a  גרis a newborn person – no prior “accounts”
b ר' יוסי: due to their ignorance, they violate some מצוות
c
ר"א: they perform  מצוותout of fear, not 'אהבת ה
d אחרים: they delayed entering under the wings of the ( שכינהv. 9)
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