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13.4.11 

47a (ת"ר גר שבא להתגייר)  48b (באת לחסות וגומר)  
 

  א, יד ישעיהו :ַיֲעֹקב ֵּבית ַעל ְוִנְסְּפחּו ֲעֵליֶהם ַהֵּגר ְוִנְלָוה ַאְדָמָתם ַעל ְוִהִּניָחם ְּבִיְׂשָרֵאל עֹוד ּוָבַחר ַיֲעֹקב ֶאת ה' ְיַרֵחם ִּכי .1

 ָאמּות ָּתמּוִתי רַּבֲאׁשֶ  :ֱא�ָהי ֵוא�ַהִי� ַעִּמי ַעֵּמ� ָאִלין ָּתִליִני ּוַבֲאֶׁשר ֵאֵל� ֵּתְלִכי ֲאֶׁשר ֶאל ִּכי ֵמַאֲחָרִי� ָלׁשּוב ְלָעְזֵב� ִבי ִּתְפְּגִעי ַאל רּות ַוֹּתאֶמר .2
 יח-:טזא פרק רות :ֵאֶליהָ  ְלַדֵּבר ַוֶּתְחַּדל ִאָּתּה ָלֶלֶכת ִהיא ִמְתַאֶּמֶצת ִּכי ַוֵּתֶרא :ּוֵביֵנ� ֵּביִני ַיְפִריד ַהָּמֶות ִּכי ֹיִסיף ְוֹכה ִלי ה' ַיֲעֶׂשה ֹּכה ֶאָּקֵבר ְוָׁשם

 ֶאל ַוֲהֵבאָתּה :ְלִאָּׁשה ְל� ְוָלַקְחּתָ  ָבּה ְוָחַׁשְקּתָ  ֹּתַאר ְיַפת ֵאֶׁשת ַּבִּׁשְבָיה ְוָרִאיתָ  :ִׁשְביוֹ  ְוָׁשִביתָ  ְּבָיֶד� ֱא�ֶהי� 'ה ּוְנָתנוֹ  ֹאְיֶבי� ַעל ַלִּמְלָחָמה ֵתֵצא ִּכי .3
 ָיִמים ֶיַרח ִאָּמּה ְוֶאת ָאִביהָ  ֶאת ּוָבְכָתה ְּבֵביֶת� ְוָיְׁשָבה יהָ ֵמָעלֶ  ִׁשְבָיּה ִׂשְמַלת ֶאת ְוֵהִסיָרה :ִצָּפְרֶניהָ  ֶאת ְוָעְׂשָתה ֹראָׁשּה ֶאת ְוִגְּלָחה ֵּביֶת� ּתֹו�

 ַּתַחת ָּבּה ִתְתַעֵּמר �א ַּבָּכֶסף ִתְמְּכֶרָּנה �א ּוָמֹכר ְלַנְפָׁשּה ְוִׁשַּלְחָּתּה ָּבּה ָחַפְצּתָ  �א ִאם ְוָהָיה :ְלִאָּׁשה ְל� ְוָהְיָתה ּוְבַעְלָּתּה ֵאֶליהָ  ָּתבֹוא ֵּכן ְוַאַחר
  יד-:י, כ דברים : ִעִּניָתּה ֲאֶׁשר

  מד, יב שמות :ּבוֹ  ֹיאַכל ָאז ֹאתוֹ  ּוַמְלָּתה ָּכֶסף ִמְקַנת ִאיׁש ֶעֶבד ְוָכל .4

  כה, יט ב מואלש ... ִכֵּבס �א ְּבָגָדיו ְוֶאת ְׂשָפמוֹ  ָעָׂשה ְו�א ַרְגָליו ָעָׂשה ְו�א ַהֶּמֶל� ִלְקַראת ָיַרד ָׁשאּול ֶּבן ּוְמִפֹבֶׁשת .5

  כז, ב ירמיהו :ְוהֹוִׁשיֵענּו קּוָמה ֹיאְמרּו ָרָעָתם ּוְבֵעת ָפִנים ְו�א ֹעֶרף ֵאַלי ָפנּו ִּכי ְיִלְדָּתנּו ַאּתְ  ְוָלֶאֶבן ַאָּתה ָאִבי ָלֵעץ ֹאְמִרים .6

  יב , כג שמות :ְוַהֵּגר ֲאָמְת� ֶּבן ְוִיָּנֵפׁש ַוֲחֹמֶר� ׁשֹוְר� ָינּוחַ  ְלַמַען ִּתְׁשֹּבת ַהְּׁשִביִעי ּוַבּיֹום ַמֲעֶׂשי� ַּתֲעֶׂשה ָיִמים ֵׁשֶׁשת .7

 ְלַמַען �ִּבְׁשָעֶרי ֲאֶׁשר ְוֵגְר� ְּבֶהְמֶּת� ְוָכל ַוֲחֹמְר� ְוׁשֹוְר� ַוֲאָמֶת� ְוַעְבְּד� ּוִבֶּת� ּוִבְנ� ַאָּתה ְמָלאָכה ָכל ַתֲעֶׂשה �א ֱא�ֶהי� ה'לַ  ַׁשָּבת ַהְּׁשִביִעי ְויֹום .8
  יג, ה דברים :ָּכמֹו� ַוֲאָמְת� ַעְבְּד� ָינּוחַ 

  יב, ב רות :ְּכָנָפיו ַּתַחת ַלֲחסֹות ָּבאת ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ֱא�ֵהי ה' ֵמִעם ְׁשֵלָמה ַמְׂשֻּכְרֵּת� ּוְתִהי ָּפֳעֵל� ה' ְיַׁשֵּלם .9

 

I Procedure of גיור: (ברייתא and attendant explanation) 

a Attempt at dissuasion (on account of v. 1);  if he is interested nonetheless, we accept him immediately  

b Notify him of some מצוות – stringent as well as “light” 

c Notify him of the stringency of צדקה 

i Since a נח-בן  is liable for death for stealing less than a וטהפר , they may attack עניים collecting מתנות עניים 

d We notify him of severity of punishment for “new” מצוות he has accepted, as well as reward 

e We do not warn him excessively (i.e. frighten him with consequences of עבירות)  

i As per passage #2 with רות ונעמי: 

 תחום שבת she accepted limitation of – באשר תלכי אלך  1

 ייחוד she accepted restriction of – באשר תליני אלין 2

 תרי"ג מצוות she accepted – עמך עמי 3

 ע"ז she accepted prohibition of – ואלהיך אלהי 4

 מיתות בית דין she accepted – באשר תמותי אמות 5

 הרוגי בי"ד she accepted “distanced burial” of – ושם אקבר 6

 pushed no further נעמי – ותרא כי מתאמצת 7

f Once he accepts, we perform מילה immediately – so as not to delay the מצוה 

g If there are strands which are מעכב את המילה, we clean that up 

i ציצין המעכבין את המילה – flesh that covers a majority of the crown (also prevents him from eating תרומה) 

h Once he is healed, we put him in מקוה immediately  

i Wait for healing, since water harms the wound 

i 3 (not “2”) ת"ח stand over him and remind him of some stringent and some “light” מצוות 

j once he comes out, he is a 100% ישראל 

i application: if he reverts, he is nonetheless a ישראל מומר and קידושיו קידושין etc.  

k the above holds for a גר and for an עבד משוחרר 

i assumption: refers to קבלת מצוות 

ii challenge: ruling that עבד משוחרר doesn’t need קבלת מצוות (no choice) 

iii resolution: ר' שמעון בן אלעזר/רבנן 

iv support: dispute re: יפת תאר (passage #3) 

 (מטבילה מיד ,if she does) מצוות entire procedure of weeping etc. – only if she doesn’t accept :רבנן 1

חורין בת then again as ,שפחה as a מקווה put her in – קבלת מצוות no need for :רשב"א 2  

(a) source: v. 4 – עבד איש, unlike בן איש, needs no קבלת מצוות 

(b) counter: (רבנן); both need קבלת מצוות; text reads like שמואל that a non-owned עבד needs no גט שחרור 

(c) challenge: perhaps רבנן only apply requirement to יפת תאר, but agree that עבד הלקוח מישראל doesn’t 

require קבלת מצוות 

v reevaluation: “holds for גר and עבד” refers to טבילה, not קבלת מצוות 
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II Tangential discussion about procedure with יפת תאר (passage #3) 

a ועשתה את צפרניה 

i ר"א:  cut them (support from v. 5 – מפיבשת didn’t do "עשיה" – i.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"ז she must give up (as per v. 6 – עוע"ז refer to their god as “father”) 

c Length of mourning 

i 30 :רבנן days (ירח ימים) 

ii 90 :רשב"א days (a: ירח, b: ימים, c: כן-ואחר ) 

1 challenge: כן-אחר  should double the time 

III Maintaining uncircumcised slaves 

a ר' ישמעאל: permitted 

i support: v. 7 בן אמתך is an עבד ערל  

1 proof: עבד מהול is covered in v. 8 (עבדך)  

2 In addition: גר in v. 7 is גר תושב (גר צדק is 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 מילה OR 

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"ם OR 

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"ג – they didn’t fulfill מצוות beforehand 

i Challenge: a גר is a newborn person – no prior “accounts” 

b ר' יוסי: due to their ignorance, they violate some מצוות 

c ר"א: they perform מצוות out of fear, not 'אהבת ה 

d אחרים: they delayed entering under the wings of the שכינה (v. 9) 


