
   א"תשע,  לפרשת השבוע" התפילה אוצר"

 
 

www.tefilah.org -  (1) - "רשת מורשת"רדיו  –אוצר התפילות    

 

 אהבת הגר –קדושים  פרשת
 

 כדרכנו נתייחס כאן לדוגמא אחת. קדושת עם ישראלקדושים מופיעות מצוות רבות הקשורות ל בפרשת

 .התפילה סידורעיון במסגרת המשך בכדי לדון עליה גם ב, מהפרשה
 

  ִאְתֶכם ַהָגר ַהגֵּר ָלֶכם ִיְהֶיה ִמֶכם ְכֶאְזָרח :אֹתוֹ תוֹנּו ֹלא ְבַאְרְצֶכם גֵּר ִאְתָך ָיגּור ְוִכי
ִרים ִכי ָכמוָֹך לוֹ ְוָאַהְבתָ  יֶכם-א   'ה ֲאִני ִמְצָרִים ְבֶאֶרץ ִייֶתםה   גֵּ  (לד-לג, ט"י יקראו) ֹלהֵּ

 

תנו  ִלגרים שגרים אגם מוטלת עלינו חובה היסטורית ומוסרית לדאוג , על פי חווית בני ישראל במצרים כגרים

, חובת האהבה דווקא לגרים בפסוק זה מעניינת במיוחד. וחל איסור חמור להונות ולנצל אותם ,בארץ ישראל

 ְלֵרֲעָך ְוָאַהְבתָ ": בפרשתנו  ַע ֵּראהבת ה: בלבדנוספים הקשרים בשני מופיע בתורה " ְוָאַהְבתָ "הרי ניסוח זה של ש

של זו מעניינת " גזירה שווה(. "א, א"י; ה', דברים ו" )ֹלֶהיָך-א  ' ה ֵאת ְוָאַהְבתָ " –' אהבת הו, (יח, ט"ויקרא י" )ָכמֹוָך

', והרי כך נאמר במפורש בספר דברים י', שאהבת הגר היא כביכול חלק של אהבת ה, תמלמד" ְוָאַהְבתָ "המילה 

ב ְוַאְלָמנָה יָתוֹם ִמְשַפט עֶֹשה: "'יט על ה-יח ִייֶתם ֵגִרים ִכי ַהגֵּר ֶאת ַוֲאַהְבֶתם :ְוִשְמָלה ֶלֶחם לוֹ  ָלֶתת גֵּר ְואֹהֵּ  ְבֶאֶרץ ה 

 דומה הוי: "'להידמות למידותיו של ההכללית על פי החובה , לינו לאהוב גריםגם ע, אוהב גרים' כיון שה". ִמְצָרִים

ב"' ה: התורה מטילה חובה מוסרית במיוחד כלפי הגר 1".ורחום חנון היה אתה אף - ורחום חנון הוא מה: לו  אֹהֵּ

ר נומקת מ ,'ותיו של הלהידמות למיד ,חובה כללית זו". ַהגֵּר ֶאת ַוֲאַהְבֶתם: "לבני ישראלגם נאמר ולכן  ,"גֵּ

ִייֶתם גִֵּרים ִכי: "בנימוק נוסף בהקשר של אהבת הגר ההיסטוריה של בני ישראל כעבדים  2".ִמְצָרִים ְבֶאֶרץ ה 

  !במצרים מחייבת אותנו כעם לדאוג לגרים ולאהוב אותם

אך אין , ו גר צדקגר תושב אדהיינו , לפי פשוטו של מקרא בפרשתנוגר זיהוי הגישות פרשניות רבות קיימות על 

  3.כאן המקום להרחיב

 

ולעסוק בכמה היבטים פרשניים , גרי הצדקשם מוזכרים גם , של תפילת העמידה" הצדיקים"ברצוני לעיין בברכה 

 :של הברכה
 

ל. ַעל ַהַצִדיִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדים ית ִיְשָראֵּ יֶהם. ְוַעל ִזְקנֵּי ַעְמָך בֵּ י ַהֶצֶדקְועַ . ְוַעל ְפלֵּיַטת סוְֹפרֵּ רֵּ . ְוָעלֵּינּו. ל גֵּ
מּו ַרֲחֶמיָך  ינּו-א   'הֶיה  ֶמת. ֹלהֵּ ן ָשָכר טוֹב ְלכָל ַהבוְֹטִחים ְבִשְמָך ֶבא  נּו ִעָמֶהם ְלעוָֹלם ְוֹלא נֵּבוֹש . ְותֵּ ְוִשים ֶחְלקֵּ
 :ִמְשָען ּוִמְבָטח ַלַצִדיִקים' הַאָתה  ָברּוְך. ִכי ְבָך ָבָטְחנּו

 : בר על חלקים שונים של החברה היהודיתבברכה מדו

  והחסידים מוסיפים , (כה', י משלי" )עֹוָלם ְיסֹוד ַצִדיק"כי , "ַהֲחִסיִדים"ו "ַהַצִדיִקים"בהתחלה נזכרים

 . 'אהבה והתלהבות מיוחדת לעבודת ה

 "ל ית ִיְשָראֵּ מלמדים תורה לעם כי הזקנים הם אלו שקנו חכמה ו, הם תלמידי החכמים" ִזְקנֵּי ַעְמָך בֵּ

  ".ַעְםָך ֵבית ִיְשָרֵאל"לכן נאמר דווקא כאן , ישראל

 "יֶהם על פי המסורת  שממשיכים ללמד תורה לעם ישראל, שארית התלמידים הם" ְפלֵּיַטת סוְֹפרֵּ

 4.מהדורות קודמים

                                                                 
1
' על ה: ב"קי –א "הוכחה מפורשת במקרא ניתן למצוא בשני המזמורי התאומים תהלים קי; א"ד ע"יסוטה , ב"ג ע"ראה שבת קל 

 .ל"ואכמ, (ד, ב"קי" )ְוַצִדיק ְוַרחּום ַחמּון: "ועל הצדיק ההולך בדרכו נאמר במקביל ממש( ד, א"קי" )'ה ְוַרחּום ַחמּון"ר נאמ
2
 .מילים אלה בספר דברים הם ציטוט מילולי מספר ויקרא 
3
המכון הישראלי : שליםירו, "היבטים הלכתיים: מיעוטים במדינה יהודית: "חדד אליעזר' דיון בספרו של הרב דרראה  

 .ע"תש\0202, לדמוקרטיה
4
ן אוָֹתנּו ": "... ַאב ָהַרֲחִמים"בדומה בתפילת ראה   יַטתְוָיחוֹ , "פליטת סופריהם" יק 'סולובייצד "הגרימאמרו של ראה ". עוָֹלִמים ִלְפלֵּ

 ..031-060' עמ, "הגות והערכהברי ד"בתוך ספרו 
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 "י ַהֶצֶדק רֵּ ספרד של מ פרשן הסידור, רבי דוד אבודרהם. זוכים ברשימה מכובדת זו לאזכור מיוחד" גֵּ

 וגם םאות לאהבה פעמים[ הרבה] תורה שהזהירה מפני"דגיש שעלינו לזכור את גרי הצדק מ, 01-המאה ה

גרי הצדק הינם חלק חשוב ומכובד של . בפרשתנו ובספר דברים יםכפי שראינו בפסוק, "אותם אוהב השם

ל, יםַהֲחִסיִד , ַהַצִדיִקים"ועלינו לכבד אותם ברשימה אחת עם , החברה שלנו ית ִיְשָראֵּ ְפלֵּיַטת , ִזְקנֵּי ַעְמָך בֵּ

יֶהם  ". סוְֹפרֵּ

  י ַהֶצֶדק"רק לאחר שהכרנו את כל הנציגים של החברה היהודית כולל את רֵּ אנו מבקשים בסופו של , "גֵּ

מּו ַרֲחֶמיָך ה -ְוָעלֵּינּו : "דבר גם על עצמנו ינּו-א  ' ֶיה   ". ֹלהֵּ
 

ן ָשכָר : "נאמרבהמשך הברכה  ֶמתְותֵּ נּו ִעָמֶהם ְלעוָֹלם ְוֹלא נֵּבוֹש ִכי ְבָך  טוֹב ְלכָל ַהבוְֹטִחים ְבִשְמָך ֶבא  ְוִשים ֶחְלקֵּ

ן " הקשהב". ִמְשָען ּוִמְבָטח ַלַצִדיִקים' ָברּוְך ַאָתה ה. ָבָטְחנּו נוגדת הרי היא ש, קשהלכאורה  היא" טוֹבָשכָר ְותֵּ

 לקבל מנת על הרב את המשמשין כעבדים תהיו אל: "פרקי אבותהידוע מ' ה את הכלל הגדול של עבודתלחלוטין 

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

 ? בברכת צדיקים דווקא לקבל פרס ושכר טוב, אם כן

: וללמדנו מסר נפלא, הקשה על נוסח הברכה עיון פשוט בלשון הפסוקים יוכל להסביר לדעתי את התמיהה

בקהלת : פסוק זה למבוסס בפשטות עונוסח ברכת הצדיקים , מופיע במקרא פעם אחת בלבד" טֹוב ָשכָר"הניסוח 

 ָשכָר ָלֶהם יֵש ֲאֶשר ָהֶאָחד ִמן ַהְשנַיִם טֹוִבים": שוניםשל בני אדם מדובר על החשיבות של שיתוף פעולה ( יב-ט)' ד

 ְוַחם ְשנִַים יְִשְכבּו ִאם ַגם :ַלֲהִקימוֹ  ֵשִני ְוֵאין ֶשִיפוֹל ָהֶאָחד ְוִאילוֹ ֲחֵברוֹ ֶאת יִָקים ָהֶאָחד - ִיֹפלּו ִאם ִכי :ַבֲעָמָלם בטוֹ

עצם שיתוף ". יִמֵָתק ִבְמֵהָרה ֹלא ָלשַהְמשֺ  ְוַהחּוט ,נְֶגדוֹ  יַַעְמדּו ַהְשנַיִם - ָהֶאָחד ִיְתְקפוֹ  ְוִאם :יֵָחם ֵאיְך ּוְלֶאָחד ָלֶהם

על פי זה גם בברכת ". טוֹב ָשכָר"בקהלת  והיא נקראת, לעולםברכה גדולה מביא  –הפעולה עם בני אדם אחרים 

והרי זה ממש הרעיון של ברכת , הצדיקים אנו מבקשים מעורבות ושותפות של המרכיבים השונים בחברה שלנו

ל, ַהֲחִסיִדים, יִקיםַהַצִד "יחד עם : הצדיקים ית ִיְשָראֵּ יֶהם, ִזְקנֵּי ַעְמָך בֵּ י ַהֶצֶדק, ְפלֵּיַטת סוְֹפרֵּ רֵּ אנו מבקשים " ְוגֵּ

נּו ִעָמֶהם" ישים' שה היא מעורבות חברתית של כל שכבות העם היא .  כדי לבנות ולקיים חברה מתוקנת ,"ֶחְלקֵּ

 .מקור הניסוח בספר קהלתו" על הצדיקים"ת פי ברכ לע" טוֹב ָשָכר"קיום של 

גרי הצדק זוכים " על הצדיקים"כך גם בברכת , והזולת' חלק של אהבת הביכול כשם שבפרשתנו אהבת הגר היא כ

להתייחס לגרי הצדק ולכל  והמוסרית אין כאן המקום להרחיב בחשיבות החברתית. למעמד מכובד בחברה

עליו , "טוֹב ָשָכר"לאותו ולזכות , על פי פרשתנו" דושיםק"כדי להיות , שכבות עם ישראל בצורה רגישה ומכובדת

 !"על הצדיקים"בברכת  אנו מתפללים

 שבת שלום

 

 


