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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

 

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

ְך. ַותֹּאֶמר רּות ַאל ִתְפְגִעי ַא  י ְיִבְמתֵּ שּוב ֲחרֵּ ְ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.כֹּה ַיֲעֶשה ה' ִלי ְוכֹּה יֹּ  ינֵּ יִני ּובֵּ ֶות ַיְפִריד בֵּ   ִסיף ִכי ַהמָׁ

 :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
 :א”זהר חדש, אחרי מות עח ע .3

 י. שובו שובו בתשובהה בנותת שובננעמי אומר
 : י, רות א יח"רש .4

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

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

 גיירום ולא הטבילו אותם
 :אבן עזרא רות א ב .6

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

 :זהר חדש רות לב ב .7
דת לבריה של רבי יוסי איש סוכו: רות כיון שאל רבי פ

שנתגיירה מפני מה לא קראוה בשם אחר? אמר ליה: 
כך שמעתי, דשם אחר היה לה, וכשנשאת למחלון קראו 

שהרי( -שמה רות, ומשם עלתה בשם זה. דהא )
לו: כשנשאת למחלון נתגיירה, לא לאחר זמן. אמר 

וכו'  להי באשר תליני אלין"-להיך א-והכתיב אח"כ "וא
הרבה התראות עשתה נעמי כדתנינן וכולן קבלה  –

עכשיו( -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 

יון שמתו בעליהן, ערפה חזרה ]היא[ וערפה בענין זה. כ
 עמהלסורחנה ורות עמדה בט

 רות א יד: .8
ְרפָׁ  ה עֹוד ַוִתַשק עָׁ ן ַוִתְבֶכינָׁ ּה ְורּות ַוִתֶשנָׁה קֹולָׁ ה ַלֲחמֹותָׁ

ּה. ה בָׁ ְבקָׁ  דָׁ
 :ב“סוטה מב ע .9

אמר רבי יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא: יבואו בני 
  הנשוקה ויפלו ביד בני הדבוקה

 :תשובתה של רות לנעמי .10
 רות לנעמי שלתשובתה  רותנעמי לדברי 

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
ִשים: שֹּבְ  ֶכם ַלֲאנָׁ ה לָׁ נָׁ

ַקְנִתי ִמְהיֹות  ְכןָׁ ִכי זָׁ ְבנַֹּתי לֵּ
 יב(-)א יאְלִאיש 

מּות  מּוִתי אָׁ )א ַבֲאֶשר תָׁ
 יז(

 

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

ִנים  ַלְדִתי בָׁ  )א יב(ְוַגם יָׁ

ִלין  ִליִני אָׁ  )א טז(ּוַבֲאֶשר תָׁ
 

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

ְך  י ְיִבְמתֵּ  )א טו(ַאֲחרֵּ

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

  :רות רבה ב כב .11
"מכל מקום דעתי להתגייר אלא מוטב על ידך ולא ע"י 

 אחרת"
 :ות זוטא א יבר .12

ורות התחילה מחננת לפניה... איני יכולה לחזור 
 ז של בית אבא“ע למשפחתי ולשאורה של

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

 מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה.



 

www.mifgash-haparasha.co.il 

2 

 באשר תלכי אלך.  -אמרה לה: אסיר לן תחום שבת! 
 באשר תליני אלין.  - אסיר לן יחוד!

 עמך עמי.  -מפקדינן שש מאות וי"ג מצות! 
 להי. -ך אלהי-וא -אסיר לן עבודת כוכבים! 

 באשר תמותי אמות.  - ארבע מיתות נמסרו לב"ד!
 ושם אקבר.  -ב' קברים נמסרו לב"ד! 

 מיד, ותרא כי מתאמצת היא וגו'.
  :(167עמ' ) גאלת"יק, "משפחה נ‘סולובייצי"ד ר .14

בחוויות האמונה והתיאולוגיה היהודית קשורות 
מוגבלות ובמערכות יחסים אנושיות מלאות משמעות. 

תוח מבנה ראוי של יחסים אנושיים, היהודי יד פי-על
 ל.-לומד כיצד לאהוב, לכבד ולשרת את הא

 : רות זוטא א ז .15
אמר הקב"ה תבוא רות שהיא גיורת ולא כיחשה 

 .בחמותה, ותוכיח את ישראל שמרדו בי
 :יז רות א .16

ְך ינֵּ יִני ּובֵּ ֶות ַיְפִריד בֵּ  כֹּה ַיֲעֶשה ה' ִלי ְוכֹּה יִֹּסיף ִכי ַהמָׁ
 : א' כ יגשמואל  .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
 
 


