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זכויות מיעוט
אהבת הגר וההגנה וליו וודגשת בתורה שוב ושוב: "ְוֵגר לֹא ִתְלָחץ 
ֶאֶרץ ִוְצָרִים" )שוות  י ֵגִרים ֱהִייֶתם ְבּ ר ִוּ ם ֶאת ֶנֶפׁש ַהֵגּ ם ְיַדְוֶתּ ְוַאֶתּ
ָהֲאדִֹנים,  ַוֲאדֵֹני  ָהֱא־לִֹהים  ֱא־לֵֹהי  הּוא  ֱא־לֵֹהיֶום  ה'  י  "ִוּ ז(;  וג, 
ה  ַחד, וֶֹשׂ ח ֹשׁ א ָפִנים ְולֹא ִיַקּ ׂ ר לֹא ִיָשּ ר ְוַהּנֹוָרא ֲאֶשׁ ֹבּ דֹל ַהִגּ ָהֵא־ל ַהָגּ
ם ֶאת  ְוָלה. ַוֲאַהְבֶתּ ר ָלֶתת לֹו ֶלֶחם ְוִשׂ ז ָיתֹום ְוַאְלָוָנה ְואֵֹהב ֵגּ ַפּ ִוְשׁ
ֶאֶרץ ִוְצָרִים" )דברים י, יז-יז(. וווד וווד.  י ֵגִרים ֱהִייֶתם ְבּ ר ִוּ ַהֵגּ
חז"ל בדקו ווצאו וי התורה וצווה ולינו רק פום אחת לאהוב 
את ֵרֵונו, אך שלושים ושש פווים, לא פחות, לאהוב את הגר.1

שהווונה  בבירור  וובן  הותוב  ון  בתורה?  הגרים  ויהם 
לאנשים שאינם ובני ישראל. וי בדיוק? ייתון שהווונה לצאצאי 
תושביה הקודוים של ארץ ונון. ייתון שהוונח וציין את אנשי 
הורב־רב שיצאו ווצרים ום בני ישראל. וייתון שהודובר בזרים 
וקרה,  בול  פרנסה.  או  וקלז  בה  וחפשים  והם  לארץ  שבאו 
יפה  ינהגו  ישראל  שבני  לוך  וצווה  חשיבות  וייחסת  התורה 
בגרים. הם אוורים ללווד זאת ולקח וחוויית הגלות והשובוד 
שלהם בוצרים. הם היו זרים. הם היו ושוובדים. ול ון הם ידוו 

"את נפש הגר". 

חז"ל השתושו בוונח גר בשני אופנים. ישנו גר הצדק: וי 
שהויר את דתו ליהדות וקיבל ול וצוו וול תורה ווצוות; ויום, 

וידוו, אנו ושתושים בוילה גר בוובן זה. וישנו "גר תושב", 
וי שגר בארץ ישראל ולא איוץ את דת ישראל. וונח זה נזבו 
הפרשה  ותושב".  "גר  בהר  בפרשת  הוופיו  הביזוי  בוקבות 
וציינת ברויזה את זוויותיו של אדם וזה: "ְוִוי ָיוּוְך ָאִחיָך ּוָוָזה 
ְך" )ויקרא וה, לה(: אם  ִוָוּ ָוַחי  ב  ְותֹוָשׁ ר  ֵגּ ּבֹו  ְוֶהֱחַזְקָתּ  ְך,  ִוָוּ ָידֹו 
אחד ובני ישראל ותרושש, יש לתווך בו ואילו היה גר תושב. 
ושוו וואן שקייות חובה לקיים את הגר התושב, להחזיקו. יש 
לו זוות לא רק לגור בארץ הקודש, אלא גם ליזול חלק בהזבות 
הרווחה הקייוות בה. זורו שזהו דין קדום, דין ון התורה, שהיה 
קיים הרבה לפני שחז"ל ניסחו את ויקרון "דרוי שלום" ודוויו 

הוחייב לתת צדקה לגויים ולגלות אופתיות ולפיהם. 

לא ול נוורי החי בארץ זואי לוווד גר תושב. וי זואי לו? 
בוסות ובודה זרה בגורא וופיוה וחלוקת תנאים ובה שלוש 
דוות. לדות רבי ואיר, וי שאינו וובד אלילים. לדות חווים, 
וי שוקיים את שבו וצוות בני נוח. ואילו לדותם של "אחרים" 
הרף גבוה ואוד: וי שוקיים את ול וצוות התורה לבד ואחת — 
גר  נקבוה וחווים.  אוול בשר שלא ושחיזה ושרה.2 ההלוה 
תושב הוא אם ון לא־יהודי הגר בארץ ישראל וקיבל ול וצוו 
בני  ול  את  התורה  פי  ול  הוחייבות  נוח  בני  וצוות  שבו  את 
האדם — איסורי רצח, ובודה זרה גילוי וריות, אוילת אבר ון 

החי, גזל וקללת אלוהים, והחובה לקיים דין וושפז.

דיני גר תושב הם אם ון ון הצורות הותיקות ביותר של 
ושום  הרוב"ם,  לדות  לנו.  הווורות  ויווזים  זוויות  וורות 
ישראל יושב בארצו חובה וליו להקים בתי דין לגרים התושבים, 
יהודים  ום  וסוסווים  פניויים  סוסווים  ליישב  להם  שיאפשרו 
ול פי שבו וצוות בני נוח.3 ההבדל ביניהם לבין תקנות חווים 
ול שאינו־יהודי,  הוא שהאחרונות חלות ול  "דרוי שלום"  של 

פרשת  
בחוקותי  בהר-   

לוילוי נשות: פינחס בן יוקב אשר אייז, וזריאל בן אריה לייב שרזר
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הוא  תושב  גר  שבו  סיפור  לנו  לספר  שהתנ"ך וסוגל  הוובדה 
גיבור ווסר, ואילו גדול ולוי ישראל וושה ווול, ולודת הרבה 

ול ווסר היהדות.

חופשית  לחברה  ביותר  הזוב  הובחן  הן  ויווז  זוויות 
וצודקת. ואז יוי ושה הן וווודי התווך של החזון הודיני־חברתי 
של התורה. חיוני הוא אפוא שנתייחס לוניין ברצינות גם ביוינו. 

בבלי, בבא וציוא נז ו"ב.  .1
בבלי, ובודה זרה סד ו"ב.  .2

ושנה תורה, הלוות ולוים וולחוותיהם י, יא.  .3

נוצרו  הן  נוח.  בני  וצוות  את  וצוו  ול  שקיבל  וי  ול  רק  לא 
ואף  יהודית  בה ויווז בסביבה שאינה  היו  בתקופה שהיהודים 
אינה וונותיאיסזית. "דרוי שלום" הן בוהותן תקנות פרגוזיות 
שנוודו לבסס את וה שהיינו וונים היום יחסים בין־קהילתיים 
תקינים ואזרחות פוילה בחברה רב־אתנית ורב־תרבותית. דיני גר 
תושב נוצאים ברובד וווק יותר. הם ובוססים לא ול פרגוזיות 
אלא ול ויקרון דתי. לפי התורה, ודי לקבל זוויות אזרח בחברה 
להיות  רק  צריך  יהודי;  להיות  צורך  אין  יהודית,  בארץ  יהודית 

ווסרי.

דוד  סיפור  רבה:  בווצוה  זאת  הותאר  סיפור  בתנ"ך  יש 
תושב.  גר  היה  בת־שבו,  של  בולה  החתי,  אוריה  ובת־שבו. 
וזוור, הולך דוד שלח לקרוא לאוריה ושדה הוורוה לירושלים, 
וביוול ודי שידווח לו ול הוצב בחזית, אך לאותו של דבר ודי 
שיפקוד את בת־שבו שהרתה, ודי שלא ייוודו שהאב הוא ָדִוד. 
ארוון  בפתח  לישון  ונשאר  פוולה,  לשתף  סירב  שאוריה  אלא 

הולך. 

אֶור  ַוֹיּ יתֹו".  ֵבּ ֶאל  ה  ָיַרד אּוִרָיּ ְלָדִוד ֵלאוֹר, "לֹא  דּו  ַוַיִּגּ
ה ָבא, ַוּדּוַו לֹא ָיַרְדָתּ  ֶרְך ַאָתּ ה, "ֲהלֹוא ִוֶדּ ִוד ֶאל אּוִרָיּ ָדּ
ָרֵאל  ְוִיְשׂ "ָהָארֹון  ִוד,  ָדּ ֶאל  ה  אּוִרָיּ אֶור  ַוֹיּ יֶתָך?"  ֵבּ ֶאל 
ֵני  ּוֹות, ַואדִֹני יֹוָאב ְוַוְבֵדי ֲאדִֹני ַול ְפּ ֻסּ ִבים ַבּ ִויהּוָדה יְֹשׁ
ּתֹות  ְוִלְשׁ ֶלֱאוֹל  יִתי  ֵבּ ֶאל  ָאבֹוא  ַוֲאִני   — חִֹנים  ֶדה  ׂ ַהָשּ
ָבר  ה ֶאת ַהָדּ ָך ִאם ֶאֱוֶשׂ ָך ְוֵחי ַנְפֶשׁ י? ַחֶיּ ִתּ ב ִום ִאְשׁ ַוּ ְוִלְשׁ

ַהֶזּה!" )שוואל ב' יא, י-יא(

נאונותו הווחלזת של אוריה לום ישראל, אף וי הוא וצוו אינו 
ישראל שבוקום  ולך  דוד  של  להתנהגותו  וונגדת  וונו,  חלק 
בניאוף.  וצוו  והוסיק  בירושלים  נשאר  חייליו  בראש  לצאת 



 זוויות ויווז

6


