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  ע'                  טבת התש                        ד "בס

  
  

  "גרים ותושבים"
  )פ שעורו של הרב מרדכי אלון"ע (שמותלפרשת 

  
  
  א"שמות כ. 1
ִּכי ִתְקֶנה ֶעֶבד ) ב:(ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם) א(

  :י ִחָּנםִעְבִרי ֵׁשׁש ָׁשִנים ַיֲעבֹד ּוַבְּׁשִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפִׁש 
  
  .כ קידושין. 2
  ".לעצמו אדון כקונה, עברי עבד הקונה כל "
  
  'שמות ו. 3
ַוְיַדֵּבר מֶׁשה ֵּכן ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ָׁשְמעּו ֶאל מֶׁשה ִמּקֶֹצר ) ט(

  :רּוַח ּוֵמֲעבָֹדה ָקָׁשה
ה ֶמֶלְך ּבֹא ַדֵּבר ֶאל ַּפְרעֹ) יא:(ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹר) י(

ַוְיַדֵּבר מֶׁשה ִלְפֵני ) יב:(ִמְצָרִים ִויַׁשַּלח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַאְרצֹו
ְיהָֹוה ֵלאמֹר ֵהן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ָׁשְמעּו ֵאַלי ְוֵאיְך ִיְׁשָמֵעִני ַפְרעֹה 

  :ַוֲאִני ֲעַרל ְׂשָפָתִים
ֵּום ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֶאל ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ַוְיצַ ) יג(

  :ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצָרִים ְלהֹוִציא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
 ְּבכֹר ִיְׂשָרֵאל ֲחנֹוְך ּוַפּלּוא ְּבֵני ְראּוֵבןֵאֶּלה ָראֵׁשי ֵבית ֲאבָֹתם ) יד(

ְימּוֵאל ִׁשְמעֹון ְבֵני ּו) טו( :ֶחְצרֹן ְוַכְרִמי ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת ְראּוֵבן
ְוָיִמין ְואַֹהד ְוָיִכין ְוצַֹחר ְוָׁשאּול ֶּבן ַהְּכַנֲעִנית ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת 

 ְלתְֹלדָֹתם ֵּגְרׁשֹון ּוְקָהת ּוְמָרִרי ְּבֵני ֵלִויְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ) טז:(ִׁשְמעֹון
  :ּוְׁשֵני ַחֵּיי ֵלִוי ֶׁשַבע ּוְׁשלִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה

  
  'שמות ב. 4
ַוּיֹאֶמר ִמי ָׂשְמָך ְלִאיׁש ַׂשר ְוׁשֵֹפט ָעֵלינּו ַהְלָהְרֵגִני ַאָּתה אֵֹמר ) יד(

ַּכֲאֶׁשר ָהַרְגָּת ֶאת ַהִּמְצִרי ַוִּייָרא מֶׁשה ַוּיֹאַמר ָאֵכן נֹוַדע 
ַוִּיְׁשַמע ַּפְרעֹה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ַוְיַבֵּקׁש ַלֲהרֹג ֶאת מֶׁשה ) טו:(ַהָּדָבר

) טז:(ֶׁשה ִמְּפֵני ַפְרעֹה ַוֵּיֶׁשב ְּבֶאֶרץ ִמְדָין ַוֵּיֶׁשב ַעל ַהְּבֵארַוִּיְבַרח מ
ּוְלכֵֹהן ִמְדָין ֶׁשַבע ָּבנֹות ַוָּתבֹאָנה ַוִּתְדֶלָנה ַוְּתַמֶּלאָנה ֶאת 

ַוָּיבֹאּו ָהרִֹעים ַוְיָגֲרׁשּום ) יז:(ָהְרָהִטים ְלַהְׁשקֹות צֹאן ֲאִביֶהן
ַוָּתבֹאָנה ֶאל ְרעּוֵאל ) יח:(ן ַוַּיְׁשְק ֶאת צֹאָנםַוָּיָקם מֶׁשה ַוּיֹוִׁשעָ 

ַוּתֹאַמְרָן ִאיׁש ִמְצִרי ) יט:(ֲאִביֶהן ַוּיֹאֶמר ַמּדּוַע ִמַהְרֶּתן ּבֹא ַהּיֹום
) כ:(ִהִּציָלנּו ִמַּיד ָהרִֹעים ְוַגם ָּדלֹה ָדָלה ָלנּו ַוַּיְׁשְק ֶאת ַהּצֹאן

ה ֶּזה ֲעַזְבֶּתן ֶאת ָהִאיׁש ִקְרֶאן לֹו ַוּיֹאֶמר ֶאל ְּבנָֹתיו ְוַאּיֹו ָלָּמ 
ַוּיֹוֶאל מֶׁשה ָלֶׁשֶבת ֶאת ָהִאיׁש ַוִּיֵּתן ֶאת ִצּפָֹרה ) כא:(ְויֹאַכל ָלֶחם
  :ִבּתֹו ְלמֶׁשה

ֵּגר ָהִייִתי ְּבֶאֶרץ ִּכי ָאַמר ֵּגְרׁשֹם ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ) כב(
  :ָנְכִרָּיה

ם ָהַרִּבים ָהֵהם ַוָּיָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני ַוְיִהי ַבָּיִמי) כג(
ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהֲעבָֹדה ַוִּיְזָעקּו ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאלִֹהים ִמן 

ַוִּיְׁשַמע ֱאלִֹהים ֶאת ַנֲאָקָתם ַוִּיְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ) כד:(ָהֲעבָֹדה
ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ֶאת ) כה:( ַיֲעקֹבְּבִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת

  :ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיַדע ֱאלִֹהים
  
  
  
  

  'שמות א. 5
  :ַוָּיָמת יֹוֵסף ְוָכל ֶאָחיו ְוכֹל ַהּדֹור ַההּוא) ו(
  ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּפרּו ַוִּיְׁשְרצּו ַוִּיְרּבּו ַוַּיַעְצמּו ִּבְמאֹד ְמאֹד ַוִּתָּמֵלא) ז(

  :ָהָאֶרץ אָֹתם
  :ַוָּיָקם ֶמֶלְך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים ֲאֶׁשר לֹא ָיַדע ֶאת יֹוֵסף) ח(
ָהָבה ) י:(ַוּיֹאֶמר ֶאל ַעּמֹו ִהֵּנה ַעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַרב ְוָעצּום ִמֶּמּנּו) ט(

ִּנְתַחְּכָמה לֹו ֶּפן ִיְרֶּבה ְוָהָיה ִּכי ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַּגם הּוא 
  :ִנְלַחם ָּבנּו ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץַעל ׂשְנֵאינּו וְ 

  
  ו"בראשית מ. 6
) ג:(ּוִמְקֵצה ֶאָחיו ָלַקח ֲחִמָּׁשה ֲאָנִׁשים ַוַּיִּצֵגם ִלְפֵני ַפְרעֹה) ב(

ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל ֶאָחיו ַמה ַּמֲעֵׂשיֶכם ַוּיֹאְמרּו ֶאל ַּפְרעֹה רֵֹעה 
ָלגּור ַוּיֹאְמרּו ֶאל ַּפְרעֹה ) ד(:צֹאן ֲעָבֶדיָך ַּגם ֲאַנְחנּו ַּגם ֲאבֹוֵתינּו

 ִּכי ֵאין ִמְרֶעה ַלּצֹאן ֲאֶׁשר ַלֲעָבֶדיָך ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב ָּבָאֶרץ ָּבאנּו
  :ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ְוַעָּתה ֵיְׁשבּו ָנא ֲעָבֶדיָך ְּבֶאֶרץ ּגֶׁשן

  
  בעל ההגדה. 7
  ."מלמד שלא באו להשתקע "
  
  'ח'  שמות אעל" העמק דבר"יב מוולוזין  "הנצ. 8
דאחר שקבעו דירתם בקרבם מצאו טוב להם להשתוות "

 ומשום זה ביאר –למצרים ולא יהיו ניכרים שהמה יהודים 
 וכבר ביארנו בספר –לבם לשנוא עמו ' הפך ההמדרש ש

אשר היא הסבה שבכל " 'כי גר יהיה זרעך וגו"פ "בראשית עה
צים עומדים עלינו לכלותינו בשביל שאין אנו רו דור ודור

   :להיות כגרים ונבדלים מן האומות
  
  .."והיא שעמדה לאבותינו ולנו"יב מוולוזין  על "הנצ. 9

 – "והיא" –)כלומר עורך ההגדה של פסח (=וזהו דבר המגיד 
שעמדה לאבותינו ולנו שבכל " כי גר יהיה זרעך"זה המאמר 

דור ודור עומדים עלינו לכלותינו באשר אנחנו הולכים נגד 
היות דווקא כגרים כי זה הוא נוגע לעיקר תכלית ל' רצון ה
  .האומה

ובאשר שלפי הנראה בעין דעת האדם הוא להיפך כי בשעה 
שאנו כאזרחים ונחשבים בקרבם אין עושים לנו רע בפועל 

הלא לפי הנראה לא ' ז אמר צא ולמד מה ביקש לבן וגו"ע. כ"כ
ז "ובל. ביקש לבן אלא לרמות את יעקב בצאנו או לחמסו

היה נראה טוב לב עמו ובאמת הלא הכתוב מעיד ) ובלא זה(=
ומזה תדע שכן הוא בכל דור . שהוא ביקש לעקור את הכל

ופעם נעשה בהשגחה שלא . ה מצילנו מידם"אלא שהקב
  ."ופעם מתגלה לחוץ. יתגלה העניין
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ואף גם זאת בהיותם בארץ "על הפסוק " משך חכמה"ה. 10
ים לכלותם להפר בריתי אויביהם לא מאסתים ולא געלת

  'מו',ויקרא כו" איתם
  .והישראלי בכלל לא ישכח מחצבתו ויחשב לאזרח רענן 

יליף מקלקלתא ולא , ללמוד לשונות לא לו, יעזוב לימודי דתו
  , יליף מתקנא

  .יחשוב כי ברלין היא ירושלים
יעקור אותו מגזעו יניחהו לגוי מרחוק , יבוא רוח סועה וסער
, לשונו שפת קדשנו, גרידע כי הוא , אשר לא למד לשונו

, ומחצבתו הוא גזע ישראל, ולשונות זרים כלבוש יחלוף
אשר ניבאו על גזע ישי באחרית ', ותנחומיו ניחומי נביאי ה

  .הימים
  

  וב'של האדמור מסוחוצ" שם משמואל. "11
 שכל ”יקר כלי”וב". 'וישב ישראל בארץ גושן ויאחזו בה וגו"

ה גזר עליהם "כי הקב, הפסוק הזה מדבר באשמת בני ישראל
 שנגזר תושבים במקוםוהם בקשו להיות , גר יהיה זרעךכי 

הכתוב מאשימם על ישיבה זו שבקשו ',  וכועליהם גירות
אחוזה בארץ לא להם ולא כך אמרו אל פרעה לגור בארץ באנו 

  .ד"עכת', ועכשיו חזרו מדבריהם וכו
  "... שהעמיס גנות בקדושי עליון אלוהמרי'  ליואני אומר שרי"
כ יש לומר שבמכוון עשה יוסף למצרים שיעקרו דירתם "וע"

למטה למען יתעקר שרשם למעלה כדי להחליש כוחם שלא 
ולהיפוך מזה עשה לישראל שנתן להם . כ על ישראל"יתגברו כ

אבל המצרים גם אחר . אחוזה שיהיו מושרשים למעלה
ום לא מצינו שנתן להם אחוזה אלא שהעבירם ממקום למק

נשארו גרים ובכל זמן שירצה היה יכול להעבירם ממקום 
היפוך מישראל שהיתה להם אחוזה קבועה להוריש , למקום

ובזה היה לישראל יותר שורש וכח עליון , לבניהם אחריהם
  ".ו בגלות"למען לא יתגבר עליהם כח מצרים להשתקע ח

בארץ באנו ועתה חזרו ומה שהקשה דמעיקרא אמרו לגור 
 לתועלת כדי האינה קושיא דכל עצמה של האחוזה הית, בהם

כמו , ו במצרים ולקיים לגור בארץ באנו"שלא ישתקעו ח
שאמרו מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים אלא 

  .לגור שם
  

  הרב עקיבא גלזנר. 12
כשאני מסכם פעילות רבנית במשך יותר , בנפשי ובמצפוני

, הנני מרגיש את הצורך לבטא וידוי פומבי, שנהמארבעים 
וביחד אתי , הנני מודה שאני עצמי: הודאה ציבורית על חטא

לא מילאנו את תפקידנו , מספר עצום של עמיתי הרבנים
הרוחני והדתי ברמה הנדרשת לפי צורכי התקופה הגדולה בה 

... שהיוותה מפנה מכריע וגורלי במהלך חייו של עמנו, חיינו
, משך עשרים השנים שלאחר מלחמת העולם הראשונההאם ב

ולא היינו צריכים לעשות את הבלתי אפשרי , לא היינו יכולים
ולהגשים את העליה לארץ ישראל של חלק עצום , כדי לעודד

במקום להציל את חייהם בארץ , שמפאת חסרונותינו, מעמנו
שנוכחותם בה יכלה , ישראל ולהשתתף בהקמת המדינה

, חשוב בהתפתחותו הדתית של הבית הלאומילהוות גורם 
הוגלו למחנות , ובמקום זה, ולאחר מכן של מדינת ישראל

  ?אושביץ ומיידנק בהם הושמדו במיליונים בתאי הגזים
  

  "אם הבנים שמחה"בעל ספר יששכר טייכטל ' ר. 13
ז גם אנו נאמר בטעם הצרות שיהיו לנו קודם ביאת "ועפ

ונה תהיה נצחית ואין אחריה דידוע דגאולה זו האחר. המשיח
ה רוצה דאף נפש אחת ישראלית לא תלך "והקב, גלות ושעבוד

, "ואתם תלוקטו לאחד אחד: "כדכתיב, לאיבוד בין העמים
  ".לבלתי ידח ממנו נדח"

ועתה אם הגאולה היתה מתוך טובה ושלווה והשקט בין 
היו נמצאים הרבה הרבה מאחינו בני ישראל שלא היו , העמים
המה עשירים , כי מה חסר להם פה בגלות, לצאתרוצים 

משפחת  (=כמו הראטהשילדס, וחשובים ושרים בין העמים
מישראל שהשיגו גדולה  )והברונים(= והבאראנען )רוטשילד

מה להם ולמשיח ולארץ , וכבוד ונתרוממו לשרים וחורי ארץ
, להם יש פה משיח וירושלים ואינם צריכים יותר טוב, ישראל

  .ם פהממה שיש לה
וכאשר עשו באמת כן עשירי ישראל שהיו יושבין בשלוה בבבל 

דאפילו כשרים , :)סט(י בקידושין "כאשר כתב רש, בימי עזרא
רק העניים , שהיו יושבין בשלוה ובעשירות בגלות לא עלו עמו

  . ש"עיי, והמדוכאים הלכו אתו
ק ווירמשא יותר משאר קהילות "מה ששכיחין גזירות בק

, ק ווירמז" בחורבן בית ראשון באו ונתיישבו בק כי–ומדינות 
שנים גלות בבל חזרו הגולים לירושלים וארץ ' ואחר כלות ע

וכתבו . ואלו אשר היו בווירמיז לא חזרו לארץ ישראל, ישראל
ק ווירמיז שיבואו גם המה לישב "אנשי ירושלים לאנשי ק

כדי שיהיו יכולין בשלשת הרגלים לילך , בארץ ישראל
ולא השגיחו על זה וכתבו , ם שהוא רחוק מאוד מהםלירושלי
ואנחנו נדור פה , שבו אתם בירושלים הגדולה: בתשובה

כי באותו הפעם היו חשובים מאד בעיני , ירושלים הקטנה
ובענין זה נתחדש עליהם . השר והנכרים והיו עשירים גדולים

  .ל"עכ, גזירות יותר משאר הקהילות והמדינות
אולי מטעם זה היתה תמיד ארץ אשכנז ד, ונראה לי להוסיף

כי כל הצרות והגזירות יצאו , יתד תקועה לרעה לישראל
כאשר נודע מקורות ימי חיי ישראל מימי , תחילה משם

  . הבינים עד עתה בדורנו
, שהחזיקו עצמם לבטוחים במדינתםאנו רואים שמפני , פ"עכ

  .על כן באו עליהם הצרות והגזירות והגלות
יען שהסיחו דעתם , טעמא בכל ארצות הגולהוכן הוא מהאי 

על כן מעצה העמוקה של גדול , מלישב ולשוב לארץ ישראל
כדי שירצו , העצה מסובב עליהם תמיד גלות ושעבוד קשה

סולם בית "בהקדמת (ץ "וכן ראיתי ביעב. לשוב לארץ ישראל
דעל היסח הדעת מארץ ישראל באים מיד , כ כן"כתב ג") אל

, והוא סוד הגלות, וזה אמת וברור. ישראלהגזרות הקשות על 
  .ל"וכמו שכתב רבנו המקובל הנ

  
  )ה,ה ג"ר(תלמוד ירושלמי . 14
  "על פרשת שילוח עבדים? מה ציוום, ויצוום אל בני ישראל"
  

  ”חכמה משך”ה. 15
ייתכן כי גם אז במצרים היו גדולי האומה אשר היו שרים 

שראל משעבדים את בני יוהם היו , נכבדים ואפרתים
  .שמכרו המצרים להם, לעבדים

 ראובן ושמעון ולוי -: ואולי היו המה השלושה שבטים
  ,שהנהיגו שררה במצרים

וכן , ולכן לא נטל נחלה בארץ, לוי שלא היה בשעבוד מצרים
אחלקם "ושמעון נתקיים עליו , ראובן לא נטל רק בעבר הירדן

  .ן"כמו שפרש הרמב" ביעקב
אשר היו משעבדים את , ריםמהם היו בני חורין הרבה וש

  .ישראל הנמכרים להם מהממשלה של פרעה
יתברך שבני ישראל גם פרעה יוציאו את בני ' לכן ציווה ה

, שבטים, ולכן סמך לזה יחוס השלושה. ישראל מהשעבוד
הוציאו את ) להם' אשר אמר ה(, הוא אהרון ומשה"ומסיים 

א  שיהיו כל משפחה ושבט צב–" בני ישראל מארץ מצרים
   .ולא ישתעבדו ישראל זה לזה, בפני עצמו

): 'הלכה ה, ה פרק ג"ר(וכנראה שלזה כיוון הירושלמי 
 על פרשת שילוח עבדים –? מה ציוום, "ויצוום אל בני ישראל"
שישלחו עבדיהם מישראל ששעבדו תחת ידם , רצונם לומר[

אנוכי כרתי ' כה אמר ה: "והדא הוא דכתיב] כמו שכתבתי
כם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים מבית ברית את אבותי

מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי , לאמור" עבדים
ועבדתם שש שנים ושילחתו חופשי מעמך ולא , אשר ימכר לך(

  ' הנאמר בירמיה לג, )שמעו אבותיכם אלי ולא היטו את אוזנם
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