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פרשת

קדֹשים
אהבת הגר

"ְוִכי ָיגּור ִאְּתָך ֵּגר ְּבַאְרְצֶכם ֹלא תֹונּו ֹאתֹו: ְּכֶאְזָרח ִמֶּכם ִיְהֶיה ָלֶכם ַהֵּגר ַהָּגר ִאְּתֶכם ְוָאַהְבָּת לֹו 

ָּכמֹוָך ִּכי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני ה' ֱא-ֹלֵהיֶכם" (ויקרא י"ט, לג-לד)

גם  לדאוג  ומוסרית  היסטורית  חובה  עלינו  מטילה  כגרים  במצרים  ישראל  בני  חוויית 

לגרים הגרים ִאתנו בארץ ישראל,1 ולכן חל איסור חמור להונות ולנצל אותם. 

מופיעה  "ְוָאַהְבָּת"  המילה  שכן  במיוחד,  מעניינת  זה  בפסוק  לגרים  דווקא  האהבה  חובת 

בתורה בשני הקשרים נוספים בלבד: אהבת הֵרַע: "ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך" (ויקרא י"ט, יח), ואהבת ה' 

- "ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱא-לֶֹהיָך" (דברים ו', ה; י"א, א). "גזרה שווה" זו מלמדת אותנו את חשיבות העניין.

בדברים מופיעה סיבה נוספת לאהבת הגר: 

"ִּכי ה' ֱא-ֹלֵהיֶכם... ֹעֶׂשה ִמְׁשַּפט ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ְוֹאֵהב ֵּגר ָלֶתת לֹו ֶלֶחם ְוִׂשְמָלה: ַוֲאַהְבֶּתם ֶאת 

ַהֵּגר ִּכי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים" (דברים י', יז-יט) 

כיוון שה' אוהב גרים, גם עלינו לאהוב גרים, על פי החובה הכללית להידמות למידותיו של ה': 

"הוי דומה לו: מה הוא חנון ורחום - אף אתה היה חנון ורחום." (שבת קלג ע"ב)2 

גם חובה כללית זו מנומקת בהקשר של אהבת הגר בנימוק הראשון: "ִּכי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ 

ִמְצָרִים".3 ההיסטוריה של בני ישראל כעבדים במצרים מחייבת אותנו כעם לדאוג לגרים 

ולאהוב אותם! 

בברכת הצדיקים שבתפילת העמידה אנו מזכירים חלקים שונים בחברה היהודית: 

"ַעל ַהַּצִּדיִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדים ְוַעל ִזְקֵני ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ְּפֵליַטת סֹוְפֵריֶהם ְוַעל ֵּגֵרי ַהֶּצֶדק 

ֶחְלֵקנּו  ְוִׂשים  ֶּבֱאֶמת,  ְּבִׁשְמָך  ַהּבֹוְטִחים  ְלָכל  ָׂשָכר טֹוב  ְוֵתן  ֱא-ֹלֵהינּו,  ה'  ַרֲחֶמיָך  ֶיֱהמּו  ְוָעֵלינּו 

ִעָּמֶהם ְלעֹוָלם ְוֹלא ֵנבֹוׁש ִּכי ְבָך ָבָטְחנּו. ָּברּוְך ַאָּתה ה' ִמְׁשָען ּוִמְבָטח ַלַּצִּדיִקים." 

גישות פרשניות רבות קיימות על זיהוי הגר לפי פשוטו של מקרא בפרשתנו, דהיינו גר תושב או גר צדק,   .1
אך אין כאן המקום להרחיב. ראו דיון בספרו של הרב ד"ר אליעזר חדד, מיעוטים במדינה יהודית: היבטים 

הלכתיים (ירושלים תש"ע).
ראו גם סוטה יד ע"א. הוכחה מפורשת במקרא ניתן למצוא בשני המזמורים התאומים תהילים קי"א-קי"ב: על   .2
ה' נאמר "ַחּנּון ְוַרחּום ה'" (קי"א, ד) ועל הצדיק ההולך בדרכיו נאמר במקביל: "ַחּנּון ְוַרחּום ְוַצִּדיק" (קי"ב, ד), ואכמ"ל.

מילים אלה בספר דברים הן ציטוט מילולי מספר ויקרא.  .3
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והחסידים  כה),  י',  (משלי  עֹוָלם"  ְיסֹוד  "ַצִּדיק  כי  ו"ַהֲחִסיִדים",  "ַהַּצִּדיִקים"  נזכרים  בהתחלה 

ַעְּמָך  "ִזְקֵני  התורה:  לומדי  אחריהם  ה'.  לעבודת  מיוחדת  והתלהבות  אהבה  מוסיפים 

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל", אלו שקנו חכמה ומלמדים תורה לעם ישראל ו"ְּפֵליַטת סֹוְפֵריֶהם", שארית 

התלמידים, שממשיכים ללמד תורה לעם ישראל על פי המסורת מהדורות קודמים.1 

"ֵּגֵרי ַהֶּצֶדק" זוכים ברשימה מכובדת זו לאזכור מיוחד. רבי דוד אבודרהם, פרשן הסידור 

תורה  שהזהירה  "מפני  הצדק  גרי  את  לזכור  שעלינו  מדגיש  ה-14,  המאה  של  מספרד 

[הרבה] פעמים לאהבה אותם וגם השם אוהב אותם", כפי שראינו בפסוקים בפרשתנו ובספר 

דברים. גרי הצדק הם חלק חשוב ומכובד בחברה שלנו, ועלינו לכבד אותם ברשימה אחת 

עם כל הנכבדים האחרים המוזכרים בברכה זו. 

רק לאחר שהכרנו את כל הנציגים של החברה היהודית, כולל "ֵּגֵרי ַהֶּצֶדק", אנו מבקשים 

בסופו של דבר גם על עצמנו: "ְוָעֵלינּו - ֶיֱהמּו ַרֲחֶמיָך ה' ֱא-ֹלֵהינּו". 

בהמשך הברכה נאמר: 

"ְוֵתן ָׂשָכר טֹוב ְלָכל ַהּבֹוְטִחים ְּבִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת ְוִׂשים ֶחְלֵקנּו ִעָּמֶהם ְלעֹוָלם ְולֹא ֵנבֹוׁש ִּכי ְבָך ָבָטְחנּו."

לכאורה ישנו קושי בבקשה זו, שכן היא נוגדת לחלוטין את הכלל הגדול של עבודת ה' 

הוו  פרס, אלא  לקבל  מנת  על  הרב  כעבדים המשמשין את  "אל תהיו  אבות:  מפרקי  הידוע 

כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס" (אבות פ"א מ"ג). כיצד אנו מבקשים, אם 

כן, בברכת הצדיקים דווקא לקבל פרס ושכר טוב? 

עיון פשוט בלשון הפסוקים יוכל להסביר את התמיהה הקשה על נוסח הברכה, וללמדנו 

מסר נפלא: הניסוח "ָׂשָכר טֹוב" מופיע במקרא פעם אחת בלבד, ונוסח ברכת הצדיקים 

מבוסס בפשטות על פסוק זה: 

"טֹוִבים ַהְּׁשַנִים ִמן ָהֶאָחד ֲאֶׁשר ֵיׁש ָלֶהם ָׂשָכר טֹובָׂשָכר טֹוב ַּבֲעָמָלם: ִּכי ִאם ִיֹּפלּו ָהֶאָחד ָיִקים ֶאת ֲחֵברֹו 

ְוִאילֹו ָהֶאָחד ֶׁשִּיּפֹול ְוֵאין ֵׁשִני ַלֲהִקימֹו: ַּגם ִאם ִיְׁשְּכבּו ְׁשַנִים ְוַחם ָלֶהם ּוְלֶאָחד ֵאיְך ֵיָחם: ְוִאם 

ִיְתְקפֹו ָהֶאָחד ַהְּׁשַנִים ַיַעְמדּו ֶנְגּדֹו ְוַהחּוט ַהְמֻׁשָּלׁש ֹלא ִבְמֵהָרה ִיָּנֵתק" (קוהלת ד' ט-יב)

עצם שיתוף הפעולה עם בני אדם אחרים מביא ברכה גדולה לעולם, הנקראת בקוהלת "ָׂשָכר 

טֹוב". על פי זה גם בברכת הצדיקים אנו מבקשים מעורבות ושותפות של המרכיבים השונים 

בחברה שלנו. מלשון הברכה נראה שזוהי כוונתה: אנו מבקשים מה' שישים חלקנו עם הצדיקים, 

החסידים, זקני עמך בית ישראל, פליטת סופריהם, וגרי הצדק כדי לבנות ולקיים חברה מתוקנת. 

באופן זה חשיבותה של אהבת הגר, שהוזכרה לעיל, מתבטאת היטב בברכת הצדיקים.

סולובייצ'יק,  הגרי"ד  של  מאמרו  ראו  עֹוָלִמים".  ִלְפֵליַטתִלְפֵליַטת  אֹוָתנּו  "...ְוָיחֹון  הרחמים:  אב  בתפילת  בדומה  ראו   .1
"פליטת סופריהם", דברי הגות והערכה (ירושלים תשמ"ב), עמ' 162-137.


