בס"ד

גיורה של רות המואביה
א .רות | פרק א

ה .רות רבה | פרשה ב סימן ט

(ד) וַ יִּ ְׂשאּו לָ ֶהם נָ ִּשים מ ֲֹא ִּביֹות ֵׁשם ָה ַא ַחת ָע ְׂר ָפה וְׂ ֵׁשם ַה ֵׁשנִּ ית רּות וַ יֵׁ ְׂשבּו ָשם
ֹּלת ָיה לֵׁ כְׂ נָ ה ש ְֹׂבנָ ה ִּא ָשה לְׂ ֵׁבית ִּא ָמּה
ֹאמר נָ ֳע ִּמי לִּ ְׂש ֵׁתי כַ ֶ
כְׂ ֶע ֶשר ָשנִּ ים( ... :ח) וַ ת ֶ
ֹאמר
יעשה יַ ַעש ה' ִּע ָמכֶ ם ֶח ֶסד כַ ֲא ֶשר ֲע ִּש ֶיתם ִּעם ַה ֵׁמ ִּתים וְׂ ִּע ָמ ִּדי( ... :יא) וַ ת ֶ
נָ ֳע ִּמי ש ְֹׂבנָ ה ְׂבנ ַֹתי לָ ָמה ֵׁתלַ כְׂ נָ ה ִּע ִּמי ַהעֹוד לִּ י ָבנִּ ים ְׂב ֵׁמ ַעי וְׂ ָהיּו לָ כֶ ם לַ ֲאנָ ִּשים ...
שּובי ַא ֲח ֵׁרי יְׂ ִּב ְׂמ ֵׁתְך( :טז)
ֹלה ָיה ִּ
ֹאמר ִּהנֵׁ ה ָש ָבה יְׂ ִּב ְׂמ ֵׁתְך ֶאל ַע ָמּה וְׂ ֶאל ֱא ֶ
(טו) וַ ת ֶ
ֹאמר רּות ַאל ִּת ְׂפגְׂ ִּעי ִּבי לְׂ ָעזְׂ ֵׁבְך לָ שּוב ֵׁמ ַא ֲח ָריִּ ְך כִּ י ֶאל ֲא ֶשר ֵׁתלְׂ כִּ י ֵׁאלֵׁ ְך
וַ ת ֶ
ֹלהי( :יז) ַב ֲא ֶשר ָתמּו ִּתי ָאמּות וְׂ ָשם
אֹלהיִּ ְך ֱא ָ
ַּוב ֲא ֶשר ָתלִּ ינִּ י ָאלִּ ין ַע ֵׁמְך ַע ִּמי וֵׁ ַ
ֶא ָק ֵׁבר כֹה יַ ֲע ֶשה ה' לִּ י וְׂ כֹה י ִֹּסיף כִּ י ַה ָמוֶ ת יַ ְׂפ ִּריד ֵׁבינִּ י ֵּׁובינֵׁ ְך:

וישאו להם נשים מואביות ,תני בשם ר' מאיר לא גיירום ולא הטבילו אותם

תרגום
מֹואב שֹום
(ד) וַ ֲע ַברּו ַעל גְׂ זֵׁ ַירת ֵׁמ ְׂימ ָרא ַדיָ י ּונְׂ ִּסיבּו לְׂ הֹון נְׂ ִּשין נּוכְׂ ָר ִּאין ִּמן ְׂבנָ ת ָ
מֹואב וִּ ִּיתיבּו ַת ָמן כִּ זְׂ ַמן ֲע ַשר
ֲח ָדא ָע ְׂר ָפה וְׂ שֹום ִּתנְׂ יֵׁ ָיתא רּות ַבת ֶעגְׂ לֹון ַמלְׂ כָ א ְׂד ָ
ְׂשנִּ ין:
(ה) וְׂ ַעל ַד ֲע ַברּו ַעל גְׂ זֵׁ ַירת ֵׁמ ְׂימ ָרא ַדיָ י וְׂ ִּא ְׂת ַח ַתנּו ְׂב ַע ְׂמ ִּמין נּוכְׂ ָר ִּאין ִּא ְׂת ְׂק ַטעּו
יֹומיהֹון ִּּומיתּו ַאף ַת ְׂרוֵׁ יהֹון ַמ ְׂחלֹון וְׂ כִּ לְׂ יֹון ְׂב ַא ְׂר ָעא ְׂמ ָס ַא ְׂב ָתא וְׂ ִּא ְׂש ְׂת ַא ַרת ִּא ְׂת ָתא
ֵׁ
ַמ ְׂתכְׂ לָ א ִּמ ְׂת ֵׁרין ְׂבנַ ָהא וְׂ ַא ְׂר ְׂמלָ א ִּמ ַב ְׂעלָ ּה:
רש"י
(יב) כי זקנתי מהיות לאיש  -שאנשא לו ואוליד בנים ותנשא /ותנשאו /להם
שאינם אסורים לכם ואינכם אסורים להם משום אשת אחיו שלא היה
בעולמו שאינה זקוקה ליבם לפי שלא היו למחלון וכליון קדושין בהן
שנכריות היו ולא נתגיירו ועכשיו הן באות להתגייר כמו שנאמר כי אתך
נשוב לעמך מעתה נהיה לעם אחד :כי אמרתי יש לי תקוה  -כי אפילו אמר
לי לבי יש לי תקוה לינשא עוד וללדת בנים( :טז) אל תפגע בי  -אל תפצרי
בי :כי אל אשר תלכי אלך  -מכאן אמרו רבותינו ז"ל גר שבא להתגייר
מודיעים לו מקצת עונשים שאם בא לחזור בו יחזור שמתוך דברים של רות
אתה למד שאמרה לה נעמי אסור לנו לצאת חוץ לתחום בשבת א"ל באשר
תלכי אלך ,אסור לנו להתייחד נקבה עם זכר שאינה אישה אמרה לה באשר
תליני אלין ,עמנו מובדלים משאר עמים בשש מאות ושלש עשרה מצות
עמך עמי ,אסור לנו ע"א אלהיך אלהי ,ארבע מיתות נמסרו לבית דין באשר
תמותי אמות ,שני קברים נמסרו לבית דין אחד לנסקלין ונשרפין ואחד
לנהרגין ונחנקין אמרה לה ושם אקבר:

ו .בבא בתרא צא ע"א
ת"ר :אין יוצאין מארץ לחו"ל  -אא"כ עמדו סאתים בסלע .א"ר שמעון:
אימתי? בזמן שאינו מוצא ליקח ,אבל בזמן שמוצא ליקח ,אפי' עמדה סאה
בסלע  -לא יצא .וכן היה ר"ש בן יוחאי אומר :אלימלך ,מחלון וכליון ,גדולי
הדור היו ופרנסי הדור היו ,ומפני מה נענשו? מפני שיצאו מארץ לחוצה
לארץ ,שנאמר :ותהם כל העיר עליהן ותאמרנה הזאת נעמי .מאי הזאת
נעמי? א"ר יצחק ,אמרו :חזיתם ,נעמי שיצאת מארץ לחו"ל מה עלתה לה?
ז .בבא בתרא צא ע"ב
כתיב :מחלון וכליון ,וכתיב :יואש ושרף! רב ושמואל ,חד אמר :מחלון וכליון
שמן ,ולמה נקרא שמן (שרף ויואש) [יואש ושרף]? יואש  -שנתיאשו מן
הגאולה ,שרף  -שנתחייבו שריפה למקום; וחד אמר :יואש ושרף שמן ,ולמה
נקרא שמן מחלון וכליון? מחלון  -שעשו גופן חולין ,וכליון  -שנתחייבו כליה
למקום .תניא כמאן דאמר :מחלון וכליון שמן; דתניא ,מאי דכתיב :ויוקים
ואנשי כוזיבא ויואש ושרף אשר בעלו למואב וישבי לחם והדברים עתיקים?
ויוקים  -זה יהושע שהקים שבועה לאנשי גבעון; ואנשי כוזיבא  -אלו אנשי
גבעון שכזבו ביהושע; ויואש ושרף  -אלו מחלון וכליון ,ולמה נקרא שמן
יואש ושרף? יואש  -שנתיאשו מן הגאולה ,שרף  -שנתחייבו שריפה
למקום; אשר בעלו למואב  -שנשאו נשים מואביות; וישבי לחם  -זו רות
המואביה ששבה ונדבקה בבית לחם יהודה; והדברים עתיקים  -דברים הללו
עתיק יומיא אמרן[ ,דכתיב :מצאתי דוד עבדי ,וכתיב :שתי בנותיך
הנמצאות].
ח .מהרש"א  -חידושי אגדות | מסכת בבא בתרא דף צא עמוד ב
מחלון שעשו גופן חולין ופרשב"ם חוץ לארץ ארץ טמאה היא עכ"ל אבל
א"כ יהיה אביהם גם כן בכלל ויותר נראה לפרש שעשו גופן חולין במה
שנשאו להם נשים מואביות נכריות אחרי מות אביהם שעדיין אף רות לא
נתגיירה עד שהלכה לא"י עם נעמי כמפורש בהחולץ גם ע"ז אמר שנתחייבו
כלייה כמ"ש ולא תתחתן בם וגו' כי יסיר את בנך וגו' והשמידך מהר וק"ל:
ט .רמב"ם | איסורי ביאה פרק יב

ב .רמב"ם | עבודה זרה פרק ה
א .המסית אחד מישראל בין איש בין אשה הרי זה נסקל אף על פי שלא
עבד המסית ולא המוסת עבודת כוכבים אלא מפני שהורהו לעבוד ,בין
שהיה המסית הדיוט בין שהיה נביא בין שהיה המוסת יחיד איש או אשה או
יחידים מיתתו בסקילה.

י .אבל ישראל הבא על הכותית בין קטנה בת שלש שנים ויום אחד בין
גדולה בין פנויה בין אשת איש ואפילו היה קטן בן ט' שנים ויום אחד כיון
שבא על הכותית בזדון ה"ז נהרגת מפני שבא לישראל תקלה על ידיה
כבהמה ודבר זה מפורש בתורה שנאמר הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם
וכל אשה יודעת איש למשכב זכר הרוגו.

ג .רמב"ם | יבום וחליצה פרק ו

י .רמב"ם | מלכים פרק ה

טז .וכן אשת אחיו שלא היה בעולמו הואיל ואין לו עליה זיקה שנ' (דברים
כ"ה ה') כי ישבו אחים יחדו עד שישבו שניהן בעולם ואם לא היה ביניהן
ישיבה בעולם הרי זו ערוה עליו לעולם משום אשת אח ופוטרת צרתה.
יז .כיצד ראובן שמת והניח אשה ,נפלה לפני שמעון ואחר שמת ראובן נולד
לוי בין שנולד קודם שיבם שמעון אשת ראובן בין שנולד אחר שיבמה הרי
אשת ראובן ערוה על לוי לעולם ,לפיכך אם מת שמעון ונפלה זו וצרתה
לפני לוי שתיהן פטורות מן החליצה ומן היבום.
ד .רות | פרק ג

ט .אסור לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ לעולם ,אלא ללמוד תורה או
לישא אשה או להציל מן העכו"ם ויחזור לארץ ,וכן יוצא הוא לסחורה ,אבל
לשכון בחוצה ל ארץ אסור אלא אם כן חזק שם הרעב עד שנעשה שוה דינר
חטין בשני דינרין ,במה דברים אמורים כשהיו המעות מצויות והפירות
ביוקר ,אבל אם הפירות בזול ולא ימצא מעות ולא במה ישתכר ואבדה
פרוטה מן הכיס ,יצא לכל מקום שימצא בו ריוח ,ואף על פי שמותר לצאת
אינה מדת חסידות שהרי מחלון וכליון שני גדולי הדור היו ומפני צרה גדולה
יצאו ונתחייבו כלייה למקום.

ֹלתיִּ ְך ָעלַ יִּ ְך וירדתי וְׂ יָ ַר ְׂד ְׂת ַהג ֶֹרן ַאל ִּתּוָ ְׂד ִּעי
(ג) וְׂ ָר ַח ְׂצ ְׂת וָ ַסכְׂ ְׂת וְׂ ַש ְׂמ ְׂת שמלתך ִּש ְׂמ ַ
לָ ִּאיש ַעד כַ ֹּלתֹו לֶ ֱאכֹל וְׂ לִּ ְׂשתֹות:
רש"י
(ג) ורחצת  -מטנוף ע"ז שלך:
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יא .זוהר חדש | כרך ב מגילת רות [המתחיל בדף כה עמוד ב]

טו .תוספות | מסכת סנהדרין דף סח עמוד ב

שאל רבי פדת לבריה של רבי יוסי איש סוכו .רות כיון שנתגיירה מפני מה
לא קראוה בשם אחר אמר ליה כך שמעתי דשם אחר היה לה וכשנשאת
למחלון קראו שמה רות ומשם עלתה בשם זה דהא כשנשאת למחלון
נתגיירה לא לאחר זמן .אמר לו והכתיב אח"כ ואלהיך אלהי באשר תליני
אלין וכו' הרבה התראות עשתה נעמי כדתנינן וכולן קבלה עליה .ואם
נתגיירה קודם למה לה השתא 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 לסורחנה ורות עמדה
בטעמה .דכתיב הנה שבה יבמתך אל עמה ואל אלהיה [משמע דכתי' שבה]
ורות דבקה בה כמו שהיתה בתחילה כיון שמת בעלה ברצונה דבקה בתורה.
אמר לו שמעת מה שמה בתחילה אמר ליה גילית שמה (ס"א פלוניתא)
כשנשאה מחלון קרא לשמה רות .ערפה הרפה שמה וחזרה לסרחונה
ולשמה ולעמה ולאלהיה דכתיב הנה שבה יבמתך אל עמה ואל אלהיה .אל
עמה להקרא בשם הראשון ואל אלהיה לעבוד ע"ז.

ואף על גב דאמרינן בכתובות (דף יא ).הגדילו יכולין למחות הא אמרינן
דכשגדלו שעה אחת ולא מיחו שוב אין יכולין למחות דמועיל להו מילה
וטבילה של קטנות שהיתה בגופם ואין חסירים אלא קבלת מצות ומתוך
שגדלו ולא מיחו היינו קבלה.

יב .רות | פרק ד
מֹוא ִּביָ ה ֵׁא ֶשת ַה ֵׁמת
נֹותָך ַה ָש ֶדה ִּמיַ ד נָ ֳע ִּמי ֵּׁומ ֵׁאת רּות ַה ֲ
ֹאמר ב ַֹעז ְׂביֹום ְׂק ְׂ
(ה) וַ י ֶ
קניתי ָקנִּ ָיתה לְׂ ָה ִּקים ֵׁשם ַה ֵׁמת ַעל נַ ֲחלָ תֹו( ... :י) וְׂ גַ ם ֶאת רּות ַהמ ֲֹא ִּביָ ה ֵׁא ֶשת
ַמ ְׂחלֹון ָקנִּ ִּיתי לִּ י לְׂ ִּא ָשה לְׂ ָה ִּקים ֵׁשם ַה ֵׁמת ַעל נַ ֲחלָ תֹו וְׂ ֹלא יִּ כָ ֵׁרת ֵׁשם ַה ֵׁמת ֵׁמ ִּעם
ֶא ָחיו ִּּומ ַש ַער ְׂמקֹומֹו ֵׁע ִּדים ַא ֶתם ַהיֹום:
תרגום
מֹוא ִּב ָיתא
נּותְך יָ ת ַח ְׂקלָ א ִּמן יְׂ ָדא ְׂדנָ ֳע ִּמי ִּּומן יְׂ ָדא ְׂדרּות ֲ
בֹועז ְׂביֹום זְׂ ָב ָ
(ה) וַ ֲא ַמר ַ
ִּא ַתת ִּמ ָיתא ַחיָ ב ַא ְׂת לְׂ ִּמ ְׂפ ַרק ָּוב ֵׁעי לְׂ יַ ָב ָמא יָ ָתּה לְׂ ִּמ ְׂס ָבּה לְׂ ִּאנְׂ תּו ִּמן ִּבגְׂ לַ ל
לְׂ ָא ָק ָמא שּום ִּמ ָיתא ַעל ַא ְׂח ַסנְׂ ֵׁתיּה:
רש"י
(י) להקים שם המת על נחלתו  -מתוך שאשתו יוצאה ובאה בנחלה ומכנסת
ומוציאה אומרים זאת היתה אשת מחלון שמו נזכר עליה:
יג .כתובות יא ע"א
גמ' .אמר רב הונא :גר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין .מאי קמ"ל?
דזכות הוא לו ,וזכין לאדם שלא בפניו ,תנינא :זכין לאדם שלא בפניו ,ואין
חבין לאדם שלא בפניו! מהו דתימא עובד כוכבים בהפקירא ניחא ליה ,דהא
קיימא לן דעבד ודאי בהפקירא ניחא ליה ,קמ"ל דהני מילי גדול ,דטעם
טעם דאיסורא ,אבל קטן  -זכות הוא לו .לימא מסייע ליה :הגיורת,
והשבויה ,והשפחה ,שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו פחותות מבנות שלש
שנים ויום אחד; מאי לאו דאטבלינהו על דעת בית דין! לא ,הכא במאי
עסקינן  -בגר שנתגיירו בניו ובנותיו עמו ,דניחא להו במאי דעביד אבוהון.
אמר רב יוסף :הגדילו  -יכולין למחות .איתיביה אביי :הגיורת ,והשבויה,
והשפחה ,שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו פחותות מבנות שלש שנים ויום
אחד  -כתובתן מאתים; ואי ס"ד הגדילו יכולין למחות ,יהבינן לה כתובה
דאזלה ואכלה בגיותה? לכי גדלה .לכי גדלה נמי ממחייא ונפקא! כיון
שהגדילה שעה אחת ולא מיחתה ,שוב אינה יכולה למחות.
רש"י
גמ'( .על דעת ב"ד) [גר קטן]  -אם אין לו אב ואמו הביאתו להתגייר.
מטבילין  -דאין לך גר בלא מילה וטבילה .על דעת בית דין  -שלשה יהו
בטבילתו כדין כל טבילת גר שצריכים ג' והן נעשין לו אב והרי הוא גר על
ידיהן ומגעו ביין כשר.
יד .חידושי הריטב"א | מסכת כתובות דף יא עמוד א
והאי דמטבילין אותו אף על גב דגר בעלמא בעינן שיודיעוהו קלות
וחמורות ,ההיא למצוה ולא לעכב והכא דלאו בר הודעה הוא אינו מעכב.

טז .ב"ח | יורה דעה סימן רסח
וזה לשון רש"י בפ"ק דכתובות על דעת בית דין שלשה יהו בטבילתו וכו'
והרי הוא גר על ידיהם ומגעו ביין כשר עכ"ל .נראה דר"ל דלענין מגעו
וכיוצא בו הוי גר אבל לא להשיאו אשה ישראלית דכיון שאם הגדיל יכול
למחות הוה גוי למפרע
יז .נזיר כג ע"ב
וא"ר יוסי בר' חנינא :רות בת בנו של עגלון מלך מואב היתה.
תוספות
בת בנו של עגלון  -לאו דוקא נקט בת בנו וכן [בחלק] (סנהדרין קה ):דאמר
בתו של עגלון לאו דוקא אלא הרבה דורות היתה אחר עגלון דאמר פרק
החולץ (יבמות מח ):מפני מה גרים מעונים בזה"ז מפני ששיהו עצמן לבא
תחת כנפי שכינה מאי קרא ישלם ה' פעלך ותהי משכורתך שלמה אשר
באת לחסות תחת כנפיו משמע שהיתה רות קטנה כשנתגיירה והרי יש
מעגלון ועד אבצן יותר ממאתים שנה ודוק ותשכח [ואמרי'] (ב"ב צא).
אבצן זה בועז ואי בתו של עגלון היתה א"כ לא היתה קטנה.
יח .רמב"ם | איסורי ביאה פרק יג
יד .אל יעלה על דעתך ששמשון המושיע את ישראל או שלמה מלך ישראל
שנקרא ידיד יי' נשאו נשים נכריות בגיותן ,אלא סוד הדבר כך הוא ,שהמצוה
הנכונה כשיבא הגר או הגיורת להתגייר בודקין אחריו שמא בגלל ממון
שיטול או בשביל שררה שיזכה לה או מפני הפחד בא להכנס לדת ,ואם איש
הוא בודקין אחריו שמא עיניו נתן באשה יהודית ,ואם אשה היא בודקין
שמא עיניה נתנה בבחור מבחורי ישראל ,אם לא נמצא להם עילה מודיעין
אותן כובד עול התורה וטורח שיש בעשייתה על עמי הארצות כדי
שיפרושו ,אם קבלו ולא פירשו וראו אותן שחזרו מאהבה מקבלים אותן
שנאמר ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה.
טו .לפיכך לא קבלו בית דין גרים כל ימי דוד ושלמה ,בימי דוד שמא מן
הפחד חזרו ,ובימי שלמה שמא בשביל המלכות והטובה והגדולה שהיו בה
ישראל חזרו ,שכל החוזר מן העכו"ם בשביל דבר מהבלי העולם אינו מגירי
הצדק ,ו אעפ"כ היו גרים הרבה מתגיירים בימי דוד ושלמה בפני הדיוטות,
והיו ב"ד הגדול חוששין להם לא דוחין אותן אחר שטבלו מכ"מ ולא מקרבין
אותן עד שתראה אחריתם.
טז .ולפי שגייר שלמה נשים ונשאן ,וכן שמשון גייר ונשא ,והדבר ידוע שלא
חזרו אלו אלא בשביל דבר ,ולא על פי ב"ד גיירום חשבן הכתוב כאילו הן
עכו"ם ובאיסורן עומדין ,ועוד שהוכיח סופן על תחלתן שהן עובדות כו"ם
שלהן ובנו להן במות והעלה עליו הכתוב כאילו הוא בנאן שנאמר אז יבנה
שלמה במה.
יז .גר שלא בדקו אחריו או שלא הודיעוהו המצות ועונשן ומל וטבל בפני ג'
הדיוטות ה"ז גר ,אפילו נודע שבשביל דבר הוא מתגייר הואיל ומל וטבל
יצא מכלל העכו"ם וחוששין לו עד שיתבאר צדקותו ,ואפילו חזר ועבד כו"ם
הרי הוא כישראל מומר שקידושיו קידושין ,ומצוה להחזיר אבידתו מאחר
שטבל נעשה כישראל ,ולפיכך קיימו שמשון ושלמה נשותיהן ואף על פי
שנגלה סודן.

