
 חברים יקרים,
 

  אבות אבותינו היו מהגרים.
 

  ולא, זו לא דרשה פוליטית, וזו לא דרשה נגד. זו דרשה בעד.
 

 התורה לא מספרת לנו מדוע אברהם היגר מארץ המוצא שלו ופתח בכך פרק חדש בהיסטוריה של האדם עלי
 אדמות. על פי חז"ל, הוא ברח מרדיפה פוליטית-דתית באור כשדים. כך או כך, עד סוף ימי חייו הוא היה גר.

 גם אחרי שהגיע לארץ המובטחת הוא המשיך להזדהות כגר, ואף המשיך להגר: הוא ירד מצרימה, חזר לארץ
 כנען ושוב ירד, הפעם לגרר. שתי ההגירות הללו היו ממניעים כלכליים טהורים, בשל בצורת תקופתית. אפילו
 הצבר הראשון במשפחה, יצחק, שלא הרבה לנדוד, היגר בשלב מסוים לגרר. וגם הוא ירד מסיבות כלכליות,

 קרי: בצורת. יעקב, הנכד והבן - אף הוא צבר - היגר פעמיים. פעם אחת הוא ברח מאימת אחיו התאום (האם
 זה נחשב למבקש מקלט? תלוי איך מסתכלים על זה) ונשאר בחרן עשרים שנה, ובפעם השנייה, הוא היגר עם

 כל בניו למצרים בשל הבצורת הקשה שהייתה בארץ. שם הוא גם מת. במושגים של היום אבותינו - אברהם,
 יצחק ויעקב - ואמא אחת - שרה - היו כולם "מהגרי עבודה". על רבקה אפשר לומר שהייתה מהגרת לצרכי

  נישואין. רחל ולאה היגרו לכאן במסגרת מה שנקרא היום "איחוד משפחות".
 

 איך כל זה קשור לפרשת השבוע, תשאלו? קשור מאוד!
 

 השבוע, בפרשת משפטים, אנחנו מתוודעים אל התשתית החוקתית של עם ישראל. ההלכה היהודית עד עצם
  היום הזה ניזונה מפרשת משפטים אולי יותר מכל פרשה אחרת.

 
 והנה, בלב הפרשה אנחנו מוצאים את החוקים הבאים שנכנסו עמוק אל לב החוקה העברית: (שמות כ"ב, כ -
 כ"ג) ְוֵג֥ר לֹא־תֹוֶנ֖ה ְולֹ֣א ִתְלָחֶצּ֑נּו ּכִֽי־ֵגִר֥ים ֱהִייֶת֖ם ְּבֶאֶ֥רץ ִמְצרִָֽים. ָּכל־ַאְלָמָנ֥ה ְוָיתֹ֖ום לֹ֥א ְתַעּֽנּון.  ובניגוד

 לרוב החוקים והמשפטים שבפרשה, התורה מוסיפה כאן אזהרה חמורה ביותר: ִאם־ַעֵּנ֥ה ְתַעֶּנ֖ה אֹתֹ֑ו ִּכ֣י
 ִאם־ָצעֹ֤ק ִיְצַעק֙ ֵאַל֔י ָׁשמַֹ֥ע ֶאְׁשַמ֖ע ַצֲעָקֽתֹו. ְוָחָר֣ה ַאִּפ֔י ְוָהַרְגִּת֥י ֶאְתֶכ֖ם ֶּבָחֶ֑רב ְוָהיּ֤ו ְנֵׁשיֶכם֙ ַאְלָמנֹ֔ות

ים.  ּוְבֵניֶכ֖ם ְיתֹמִֽ
 

 נראה שחוויית הגרות, הזרות, וחוסר הישע שחוו בני ישראל בשלבים שונים בהיסטוריה שלהם, נתפסת
 בתורה כמכוונת, כחלק מה-DNA של עם ישראל. כבר בספר בראשית מבטיח אלוהים לאברהם בברית בין

ָידַֹ֨ע ֵּתַד֜ע ִּכי־ֵג֣ר ִיְהֶי֣ה ַזְרֲעָך֗ ְּבֶאֶ֙רץ֙ לֹ֣א  הבתרים - הברית המכוננת הראשונה בתורה - (בראשית ט״ו, י"ג) 
 ָלֶה֔ם ַוֲעָבדּ֖ום ְוִעּנּ֣ו אָֹת֑ם ַאְרַּב֥ע ֵמאֹ֖ות ָׁשנָֽה.  במילים אחרות, היותכם גרים איננה טעות. היא חלק

  מהתכנית האלוהית.
 

 ההתייחסות החד משמעית לגר בתורה חוזרת על עצמה כמה וכמה פעמים. כך למשל, (ויקרא י״ט, ל״ד)
 ְּכֶאְזָר֣ח ִמֶּכם֩ ִיְהֶי֨ה ָלֶכ֜ם ַהֵּג֣ר ַהָּג֣ר ִאְּתֶכ֗ם ְוָאַהְבָּת֥ לֹו֙ ָּכמֹ֔וָך ּכִֽי־ֵגִר֥ים ֱהִייֶת֖ם ְּבֶאֶ֣רץ ִמְצָרִ֑ים ֲאִנ֖י ה'

 ֱאלֵֹהיכֶֽם .
 

 הרמב"ם מונה את אהבת הגר כאחת מתרי"ג מצוות, וליתר דיוק, המצווה ה - 207 מתוך 248 מצוות עשה:
 (משנה תורה, מצוות עשה ר״ז) [זו מצווה] לאהוב את הגר, שנאמר: "ואהבתם את הגר" (דברים י,

 יט).
 

 רש"י מפרש את הפסוק מהפרשה שלנו, שציטטתי לעיל, כך: "כי גרים הייתם" - ִאם הֹוִניתֹו [התעמרת
 בו, ניצלת אותו], ַאף הּוא ָיכֹול ְלהֹונֹוְתָך ְולֹוַמר ְלָך, ַאף ַאָּתה ִמֵּגִרים ָּבאָת, "מּום ֶׁשָּבְך ַאל ּתֹאַמר



 ַלֲחֵבְרָך"; ָּכל ְלׁשֹון ֵּגר [הכוונה ל] ָאָדם ֶׁשּלֹא נֹוַלד ְּבאֹוָתּה ְמִדיָנה, ֶאָּלא ָּבא ִמְּמִדיָנה ַאֶחֶרת ָלגּור
 ָׁשם.

 
 אבל לא רק במהגרי עבודה התורה עוסקת. גם בנוגע לאלה שברחו מרדיפות יש לתורה מה לומר: (דברים

לֹא־ַתְסִּג֥יר ֶעֶ֖בד ֶאל־ֲאדָֹנ֑יו ֲאֶׁשר־ִיָּנֵצ֥ל ֵאֶל֖יָך [ימצא אצלך מחסה] ֵמִע֥ם ֲאדֹנָֽיו.  כ״ג, ט"ז) 
 

 מהפרשה שלנו ברור שאלוהי התורה מאוד רגיש לסבלם של חסרי ישע. אין לו טיפת סבלנות כלפי מי
 שמתעמר בחוליות החלשות של החברה. הפרשה שלנו, ופרשות אחרות בתורה, מספרות לנו שהיותנו גרים
 הוא חלק חשוב בהווייתנו. הגרות קשורה לייעוד של עם ישראל כעם הנבחר, היא חלק מהברית המתחדשת
 בתורה. וזה היה עוד הרבה לפני שפליטים יהודים ביקשו מקלט מהשמדה בין השנים 1938 - 1945 והעולם

 היה אדיש להם לחלוטין וסגר את שעריו, וגם הרבה לפני שהניצולים המותשים מהזוועה הגדולה היטלטלו
  באוניות רעועות בים התיכון בחיפוש אחר בית והבריטים צדו אותם ושילחו אותם למחנות מעצר.

 
 הגרות היא תמצית הסיפור היהודי.

 
 חשוב לי להדגיש, שהציטוטים הללו אינם עוסקים בשאלה של קליטה או גירוש. יחס טוב איננו שולל את

 האפשרות שהגר לא יוכל להישאר כאן לנצח.  למרות שהלב היהודי שלי נחמץ - ואם הלב לבדו היה צריך
 להכריע, אני יודע מה הייתה הכרעתו - כל מה שאני מבקש, זה להוסיף מחשבות והרהורים לשיח שקורע את

  נפשנו, בהשראת הפרשה שלנו השבוע.
 

 תהיה ההחלטה אשר תהיה - בין אם מהגרי העבודה יורשו להישאר ובין אם יידרשו לעזוב - אם אין בה
 רגישות אמיתית לסבלם ומצוקתם של המהגרים, ואם אין בה דאגה אמיתית לרווחתם, הרי שהיא סותרת את

  תורת ישראל, ולפי הפרשה שלנו, היא תחזור אלינו כבומרנג כואב.
 

 כן, מותר, ואף רצוי, להיות יצירתיים בסוגיית מהגרי עבודה (להבדיל ממבקשי מקלט, שם אין ממש מקום
 ליצירתיות!). השיחה איננה על גירוש או קליטה. השאלה שיהודי חייב לשאול את עצמו היא, איך אני דואג
 לחסרי הישע. מצוקתם מונחת על כתפיי. על פי רווחתם של חסרי הישע שבקרבי אני נמדד. ייתכן שמותר

  לגרש, אבל אסור בתכלית האיסור להתעמר, לנצל, לפגוע ולהעמיד בסכנה את חייהם.
 

 העבודה שבלב
 

 מדוע התורה כל כך מתעקשת על יחס רגיש כלפי הגר? התורה מבקשת להזכיר לנו, דרך אברהם, יצחק
 ויעקב, ודרך סיפורם של בני ישראל במצרים, שכולנו גרים בעולם הזה. כולנו כאן אורחים לרגע. כולנו (לעיתים)

 חסרי ישע. והכי חשוב - הארץ הזאת איננה שייכת לנו! היא שייכת למי שברא אותה, כמו שרש"י שואל (וגם
 עונה) בפסוקי הפתיחה של פרשת בראשית, "ּוַמה ַּטַעם ָּפַתח ִּבְבֵראִׁשית [למה התחילה התורה

 מסיפור הבריאה]?... ֶׁשִאם ֹיאְמרּו אּומֹות ָהעֹוָלם ְלִיְׁשָרֵאל 'ִלְסִטים [גנבים] ַאֶּתם, ֶׁשִּכַּבׁשֶּתם ַאְרצֹות
 ִׁשְבָעה גֹוִים [כבשתם את ארצם של שבעת העמים שחיו כאן לפני הגעת בני ישראל]', ֵהם [בני
 ישראל] אֹוְמִרים ָלֶהם, 'ָּכל ָהָאֶרץ ֶׁשל ַהָּקָּב"ה ִהיא, הּוא ְבָרָאּה ּוְנָתָנּה ַלֲאֶׁשר ָיָׁשר ְּבֵעיָניו, ִּבְרצֹונֹו

 ְנָתָנּה ָלֶהם, ּוִבְרצֹונֹו ְנָטָלּה ֵמֶהם ּוְנָתָנּה ָלנּו'" .
 

 התורה, דרך הפריזמה של חז"ל, היא מצפן, לא מתכון. היא מראה לנו כיוון. היא לא קובעת את הדרך ולא
 מדיניות. כל דור חייב למנות לעצמו מנהיגות רוחנית ומדינית שתתרגם את המצפן למדיניות. אדם ללא מצפן

 ועם ללא כיוון הוא אבוד.
 



 מה שמדהים במצפן - אם הוא איכותי - שהוא אף פעם לא משקר. הוא תמיד מראה את הצפֹון - את הצפּון -
 את המצפּון.

 
 שבת שלום,

 
 אלישע


