Converts or Strangers? Who Does the Torah Care About – Class #3

The ‘stranger’ in Sefer Shmot
Source sheet for TIM shiur by Menachem Leibtag-

I. Review of first two classes:
How often ‘the stranger’ is mentioned

?Review of the 12 times in Sefer Shmot - Jew or Gentile

ִּיתי בְ אֶ ֶרץ
.וַתֵּ לֶד בֵּ ן ַויִּקְ ָרא אֶ ת ְשמֹו ג ְֵּרשֹׁ ם כִּ י אָ מַ ר גֵּר הָ י ִּ

נׇכְ ִּריָה( .שמות ב׳:כ״ב /מקראות גדולות)) (en

ִּ .שבְ עַת י ִָּמים ְשאֹׁ ר ל ֹׁא ִּימָ צֵּ א בְ בָ תֵּ יכֶם כִּ י כׇל אֹׁ כֵּל מַ חְ מֶ צֶ ת וְ נִּכְ ְרתָ ה הַ ֶנפֶש הַ הִּ וא מֵּ עֲדַ ת
ִּש ָראֵּ ל בַּ גֵּר ּובְ אֶ ז ְַרח הָ אָ ֶרץ( .שמות י״ב:י״ט /מקראות גדולות)) (en
יְ
וְ כִּ י יָגּור ִּא ְתָך גֵּר וְ עָשָ ה פֶסַ ח לַיהֹׁ וָה הִּ מֹול לֹו כׇל ָזכָר וְ אָ ז יִּקְ ַרב ַל ֲעשֹׁתֹו וְ הָ יָה כְ אֶ ז ְַרח הָ אָ ֶרץ וְ כׇל ע ֵָּרל ל ֹׁא
י ֹׁאכַל בֹו( .שמות י״ב:מ״ח /מקראות גדולות)) (en
תֹורה אַ חַ ת יִּהְ יֶה לָאֶ ז ְָרח וְ ַּלגֵּר הַ גָר
ָ

בְ תֹוכְ כֶם( .שמות י״ב:מ״ט /מקראות גדולות)) (en

ִּיתי בְ אֶ ֶרץ
ְאֵּ ת ְשנֵּי בָ נֶיהָ אֲשֶ ר שֵּ ם הָ אֶ חָ ד ג ְֵּרשֹׁ ם כִּ י אָ מַ ר גֵּר הָ י ִּ

נׇכְ ִּריָה( .שמות י״ח:ג׳ /מקראות גדולות)) (en

וְ יֹום הַ ְשבִּ יעִּ י שַ בָ ת לַיהֹׁ וָה אֱֹלהֶ יָך ל ֹׁא תַ עֲשֶ ה כׇל ְמלָאכָה אַ תָ ה ּובִּ נְָך ּובִּ תֶ ָך עַבְ ְדָך ַואֲמָ ְתָך
) (en)מקראות גדולות/ ט׳:שמות כ׳. (ּובְ הֶ ְמתֶ ָך וְ ג ְֵּרָך אֲשֶ ר בִּ ְשע ֶָריָך
) (en)מקראות גדולות/ כ׳:שמות כ״ב. (ִּמצְ ָריִּם
מקראות/
שמות. (וְ הַּ גֵּר

וְ גֵּר ל ֹׁא תֹונֶה וְ ל ֹׁא ִּתלְ חָ צֶ נּו כִּ י ג ִֵּרים ֱהיִּיתֶ ם בְ אֶ ֶרץ
ט׳:שמות כ״ג. (היִּיתֶ ם בְ אֶ ֶרץ ִּמצְ ָריִּם
ֱ וְ גֵּר ל ֹׁא ִּתלְ חָ ץ וְ אַ תֶ ם ְידַ עְ תֶ ם אֶ ת ֶנפֶש הַּ גֵּר כִּ י ג ִֵּרים

ֲמֹׁרָך וְ ִּי ָנפֵּש בֶ ן אֲמָ ְתָך
ֶ שֹורָך ַוח
ְ ַשֵּ שֶ ת י ִָּמים תַ עֲשֶ ה מַ עֲשֶ יָך ּובַ יֹום הַ ְשבִּ יעִּ י ִּת ְשבֹׁ ת לְ מַ עַן יָנּוח
) (en)מקראות גדולות/ י״ב:כ״ג

II. Our primary distinction [“chiluk”]
Cases where WE are obligated to care for the ‘ger’
vs.
Instances where the ‘ger’ is OBLIGATED to keep a law!

In the latter – we always find the punishment of “karet”
i.e. he is ‘cut off’ from HIS NATION
which implies he must be Jewish, thus a convert
In contrast, when it is our obligation to the ‘stranger’, then it can
imply any ‘stranger’ – i.e. either a convert or a gentile
And sometime – it must a non-jew, e.g. the “neveyla”
When going thru the 67 times that a ‘ger’ is mentioned
The following phrases are found when he is OBLIGATED
e.g. every ger k’ezrach !
Shmot 12

korban pesach - karet

Shmot 12

chametz

- karet

Bamidbar 15 cursing Hashem - karet
Bamidbar 15

mazid / “m’gadef” karet

every ger asher b’tochachem /itchem !
Vayikra 16 Yom kippur - karet
Vayikra 17 Korban chutz lMishkan karet
Vayikra 17 Eating blood / covering blood - karet
Vayikra 17 Tamey to neveyla / if in mikdash - karet
Vayikra 18 Arayot – karet
Bamidbar 15 Nesaschim [ not obligated to bring ]
& ger b’TOCHAM
Bamidbar 15 Korban shgaga
Bamidbar 19 Para aduma karet if enter mikdash
Bamidbar 35 ir Miklat - shfichut dam/ bnei Noach
& ger b’Yisrael
Vayikra 20
Vayikra 22

Molech - karet
Koban baal mum -

Note how in most prohibitions, the punishment is explicitly “karet” –
or in the context of “karet”
In contrast –
Regular ‘ger’ (not necessarily Jewish) in the three units of daily life

1. Shmot 21->23 - today’s primary topic
2. Vayikra 19
3. Devarim 5->26 – the main speech / primary laws of MatanTorah

!III. Sefer Shmot - twice in chapter 12, & important
Let’s begin with Shmot 12:19 re: chametz on pesach

ִׁ .ש ְבעַ ת י ִָׁמים ְשאֹ ר ל ֹא י ִָׁמצֵ א ְבבָ ֵתיכֶם כִׁ י כׇּל אֹ כֵל ַמ ְח ֶמצֶ ת וְנִׁ כְ ְר ָתה
ּובאֶ זְ ַרח הָ אָ ֶרץ( .שמות י"ב:י"ט /
הַ נֶפֶ ש הַ ִׁהוא ֵמע ֲַדת י ְִׁש ָראֵ ל בַ גֵר ְ
מקראות גדולות)
Rashi
בגר ובאזרח הארץד –לפי שהנס נעשה לישראל ,הוצרך לרבות את הגרים.

Ibn Ezra
בגר ובאזרח הארץ ושניהם ישראלים ,שלא יאמר הגר :לא יכולתי לעשות מצות.
ועל דעתי :שהוא גר תושב מתיהד .
also
בכאן הוסיף הגר שהוא גר צדק.

Radatz Hoffman
בגר – אפילו הגר  -וכמובן שהכוונה לגר-צדק – זה שמסתפח
לעם ישראל ,חייב במצוה זו ,אף-על-פי שחג המצות אינו אלא חג
לאומי.
וראוי לציין ,שבעצם אין התורה מלמדת אותנו בשום מקום
במפורש ,שיכול נכרי להתגייר ולקבל על עצמו דת-ישראל,
אף כי אין הדבר מובן מאליו.
הרי אפשר היה לטעון ,שכשם שאין שום ישראל יכול
להתקבל במעמד הכהונה ,כך אין יכול להתקבל אדם מבחוץ
אל תוך "ממלכת כהנים".
רק מתוך העובדה ,שבכמה וכמה מצוות נאמר במפורש
שהגר חייב כאזרח בישראל ,לומדים על אפשרות זו.
Shmot 12:43-49 may define the process of conversion

.וְכִׁ י יָגּור ִׁא ְתָך גֵר וְעָ ָשה פֶ סַ ח לַ יהֹ וָה ִׁהמֹול לֹו כׇּל ָזכָר ְואָ ז י ְִׁק ַרב
לַ ֲעשֹתֹו וְהָ יָה כְ אֶ זְ ַרח הָ אָ ֶרץ ְוכׇּל עָ ֵרל ל ֹא י ֹאכַל בֹו( .שמות י"ב:מ"ח
 /מקראות גדולות))(en

And the LORD said unto Moses
 ז ֹּאת,מֹּשֶ ה וְ ַאהֲ רֹּן- מג וַי ֹּאמֶ ר יְהוָה ֶאל43
and Aaron: 'This is the ordinance of
passover: there shall no alien eat
.י ֹּאכַל בֹו- ל ֹּא, ֵנכָר-בֶ ן- כָל: חֻ ַקת הַ פָסַ חthe
thereof;
but every man's servant that is
ּומַ ל ְָתה--כָסֶ ף- ִמ ְקנַת,עֶ בֶ ד ִאיש- מד וְ כָל44
bought for money, when thou hast
him, then shall he eat
. ָאז י ֹּאכַל בֹו, אֹּתֹוcircumcised
thereof.
A sojourner and a hired servant
.י ֹּאכַל בֹו- ל ֹּא, מה תֹושָ ב וְ שָ כִ יר45
shall not eat thereof.
In one house shall it be eaten;
הַ בַ יִת-תֹוצִ יא ִמן- ל ֹּא, מו בְ בַ יִת ֶאחָ ד י ֵָאכֵל46
thou shalt not carry forth aught of
flesh abroad out of the house;
.בֹו- ל ֹּא ִת ְשבְ רּו,הַ בָ שָ ר חּוצָ ה; וְ עֶ צֶ ם- ִמןthe
neither shall ye break a bone thereof.
All the congregation of Israel
. ַיעֲשּו אֹתֹו,ִש ָּר ֵאל
ְׂ עֲדַ ת י- מז כָּל47
shall keep it.
And when a stranger shall sojourn
,יָּגּור ִא ְׂתָך גֵר- מח וְׂ כִ י48
with thee, and will keep the passover
the LORD, let all his males be
- וְׂ עָּ שָּ ה פֶסַ ח לַיהוָּהtocircumcised,
then let him come
, ָזכָר וְ ָאז י ְִק ַרב ַל ֲעשֹּתֹו- ִהּמֹול לֹו כָל- near and keepand
it; and he shall be as
that is born in the land; but no
; וְׂ הָּ יָּה כְׂ ֶאזְׂ ַרח הָּ ָּא ֶרץone
uncircumcised person shall eat
.י ֹּאכַל בֹו- ל ֹּא,עָ ֵרל- וְ כָלthereof.
One law shall be to him that is
, י ְִהיֶה ל ֶָאזְ ָרח,תֹורה ַאחַ ת
ָ
 מט49
homeborn, and unto the stranger that
. הַ גָּר בְׂ תֹוכְׂ כֶם, וְׂ ַלגֵרsojourneth among you.'
Thus did all the children of Israel;
 כַאֲ שֶ ר צִ ּוָה:בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל- כָל, נ ַו ַיעֲשּו50
as the LORD commanded Moses
} {ס. כֵן עָ שּו, ַאהֲ רֹּן-מֹּשֶ ה וְ ֶאת- יְהוָה ֶאתand Aaron, so did they.

מ"ח:שד"ל שמות י"ב
,} כי בגר צדק מדבר.וכי יגור אתך גר – דעת רז"ל {פסחים צ"ג
,שמקבל עליו כל התורה כלה
אמנם מן המקרא הזה משמע בבירור כי גם קודם שימול נקרא
 ולא מל ואיננו בכלל, א"כ הגר לא קבל עליו כל המצות,גר
.ישראל
 שהתושב נתיישב,והנה לפי הוראת המלות היה נראה כי גר פחות מתושב
 ולפי זה איך בתושב אמר, והגר בא לגור ולחזור אחר זמן לארצו,בארץ
? ובגר אמר שימול ואז יקרב,סתם לא יאכל בו

,…ולא מצאנו תורה אחת יהיה לכם ולגר בענין כל המצות בכלל
 לא, שאם ירצה לעשותו,)י"ד:'אלא בענין הפסח (כאן ובמדבר ט
;יעשנו אלא כפי המצוה ולא יאכלנו ערל

וכן בהקרבת הקרבנות ,שאם ירצה להקריב ִׁא ֶשה ,כאשר תעשו
כן יעשה (במדבר ט"ו י"ד-ט"ז);
והיה מקבל טומאה ככל ישראל ,ואם היה רוצה להטהר ,היה
צריך לאפר הפרה ככל ישראל (שם י"ט:י')
 ,אמנם מצאנו (שם ט"ו:כ"ו) ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר
הגר בתוכם ,וכן האזרח בבני ישראל ולגר הגר בתוכם תורה
אחת יהיה לכם לעושה בשגגה (שם שם כ"ט) ,והנפש אשר
תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר (שם שם ל');
וכל זה נראה שהוא בגר שברצונו נימול ונכנס בכלל ישראל,
והוא הנקרא גר צדק ,אלא שלא כל גר הוא גר צדק,
כאשר הוכחתי ממקרא זה (וכי יגור אתך גר) ,וא"כ מה

שנצטוינו לאהוב את הגר ושלא להונותו {ויקרא
י"ט:ל"ג-ל"ד} הוא לכל גר בסתם ,אפי' איננו
גר צדק.
ועשה פסח – וירצה לעשות קרבן פסח לעצמו ,עם בני ביתו.
ואז יקרב לעשותו – יהיה כשר לעשות פסח לעצמו.
תֹורה אַ חַ ת י ְִׁהיֶה לָ אֶ זְ ָרח וְלַ גֵר הַ גָר ְבתֹוכְ כֶם( .שמות י"ב:מ"ט /
ָ .
מקראות גדולות))(en
רש"י שמות י"ב:מ"ט
תורה אחת וגו' – להשוות גר לאזרח אף לשאר מצות שבתורה.
Ibn Ezra A
ויתכן להיות פירוש בגר ובאזרח הארץ (שמות י"ב:י"ט) ,על גר
צדק שנכנס בברית ,והוא הנכון בעיני.
Ibn Ezra B
תורה – זה הגר הוא גר צדק ,לא גר שער.

”IV. The unit of laws in Shmot 21->23 following “brit Sinai
Note also how many mitzvot relate to the Exodus story
The Laws that follow the Dibrot-in Parshat Mishpatim
יתם—כִ י ִמן-הַ ָשמַ יִםִ ,דבַ ְּר ִתי
ֹּשה ,כֹּה ת ֹּאמַ ר אֶ לְּ -בנֵי י ְִּש ָראֵ ל :אַ ֶתם ְּר ִא ֶ
יח וַי ֹּאמֶ ר ה’ אֶ ל-מ ֶ
עִ מָ כֶם .יט ל ֹּא ַתעֲשּוןִ ,א ִתי :אֱ ֹלהֵ י כֶסֶ ף וֵאֹלהֵ י זָהָ ב ,ל ֹּא ַתעֲשּו לָ ֶכם .כ ִמזְּ בַ ח אֲ ָדמָ הַּ ,תעֲ ֶׂשהִּ -לי,
ְוזָבַּ ְח ָת עָ לָ יו…
א וְאֵ לֶ הַ ,ה ִּמ ְׁשפָּ ִּטים ,אֲ ֶשר ָת ִׁשיםִׁ ,ל ְפנֵיהֶ ם:
ב כִׁ י ִׁת ְקנֶה עֶ בֶ ד ִּע ְׁב ִּרי… יב ַמכֵּה ִּאיש וָמֵ ת ,מֹות יּומָ ת.
מר ,וְגנַבִׁ ,מבֵ ית הָ ִׁאיש ...ח עַ ל-
ִׁתן ִׁאיש אֶ לֵ -רעֵ הּו כֶסֶ ף אֹו-כ ִֵׁליםִׁ ,ל ְש ֹ
כ"ב ו כִׁ י-י ֵ
כָלְ -דבַ ר-פֶ ַשע עַ ל-שֹור עַ ל-חֲ מֹור עַ לֶ -שה עַ לַ -ש ְלמָ ה עַ ל-כָל-אֲ בֵ ָדה ,אֲ ֶשר י ֹאמַ ר
ְשלֵ ם ְש ַניִׁם
ֹלהים ,י ַ
ֹלהים ,יָב ֹא ְדבַ רְ -שנֵיהֶ ם :אֲ ֶשר י ְַר ִׁשיען אֱ ִּ
כִׁ י-הּוא זֶה—עַ ד הָּ אֱ ִּ
ְל ֵרעֵ הּו…
ֹלהים ,יָחֳ ָרם— ִב ְל ִתי לה' ְלבּדֹו.
יט זֹבֵ ח לָ א ִ
ִּיתםְׁ ,באֶ ֶרץ ִּמצְׁ ָּריִּם.
כְׁ .וגֵּר ל ֹא-תֹונֶה ,וְׁל ֹא ִּת ְׁלחָּ צֶ ּנּו :כִּ י-ג ִֵּּרים הֱ י ֶ
כא כָל-אַ ְלמָ נָה ְויָתֹום ,ל ֹא ְתעַ נּון .כב ִׁאם-עַ נֵה ְתעַ נֶה ,אֹתֹו—כִּ י ִּאם-צָּ עֹ ק יִּצְׁ עַ ק אֵּ לַ י,
נְשיכֶם אַ ְלמָ נֹות,
ָּשמֹעַ אֶ ְׁש ַמע צַ עֲ ָּקתֹו .כג וְחָ ָרה אַ ִׁפי ,וְהָ ַרגְ ִׁתי אֶ ְתכֶם בֶ חָ ֶרב; וְהָ יּו ֵ
ּובנֵיכֶם ְית ִֹׁמים.
ְ
ֹשה; ל ֹאְ -ת ִׁשימּון עָ לָ יו,
כד ִׁאם-כֶסֶ ף ַת ְלוֶה אֶ ת-עַ ִׁמי ,אֶ ת-הֶ עָ נִׁ י עִׁ מָ ך—ל ֹאִׁ -ת ְהיֶה לֹו ,כְ נ ֶ
ֶשך .כה ִׁאם-חָ בֹל ַת ְחבֹלַ ,ש ְלמַ ת ֵרעֶ ָך—עַ ד-ב ֹא הַ ֶשמֶ שְ ,ת ִׁשיבֶ נּו לֹו .כו כִׁ י ִׁהוא
נ ֶ
ְׁש ַמ ְׁע ִּתי כִּ י-חַ ּנּון
כְ סּותֹה ְלבַ ָדּהִׁ ,הוא ִׁש ְמלָ תֹו ְלעֹרֹו; בַ מֶ ה י ְִׁשכָב—וְׁהָּ יָּה כִּ י-יִּצְׁ עַ ק אֵּ לַ י ,ו ָּ
אָּ נִּ י.
כ"ג ד כִׁ י ִׁת ְפגַע שֹור אֹ י ְִׁבָך ,אֹו חֲ מֹרֹו—תֹעֶ ה :הָ ֵשב ְת ִׁשיבֶ נּו ,לֹו..
ז ִׁמ ְדבַ רֶ -ש ֶקרִׁ ,ת ְרחָ ק; ְונ ִָׁקי וְצַ ִׁדיק אַ לַ -תהֲ רֹג ,כִׁ י ל ֹא-אַ צְ ִׁדיק ָר ָשע .ח ְושֹחַ ד ,ל ֹא
יקים.
ִׁת ָקח :כִׁ י הַ שֹחַ ד יְעַ ּוֵר ִׁפ ְק ִׁחים ,וִׁיסַ לֵ ף ִּד ְׁב ֵּרי צַ ִּד ִּ
ִּיתםְׁ ,באֶ ֶרץ ִּמצְׁ ָּריִּם.
ט ְׁוגֵּר ,ל ֹא ִּת ְׁלחָּ ץ; וְׁאַ ֶתם ,י ְַׁד ְׁע ֶתם אֶ ת-נֶפֶ ש הַ גֵּר—כִּ י-ג ִֵּּרים הֱ י ֶ
יעת ִת ְש ְמטֶ נָׁה ּונְטַ ְש ָׁתּה
ְשש ָׁש ִניםִ ,תזְ ַרע אֶ ת-אַ ְרצֶ ָך; וְאָׁ סַ פְ ָׁת ,אֶ תְ -תבּואָׁ ָׁתּה .יא וְהַ ְש ִב ִ
י ו ֵׁ
 ,וְאָ כְ לּו אֶ ְביֹ נֵי ע ֶמָךְ ,וי ְִת ָׁרם ,ת ֹּאכַל חַ יַת הַ ָׁש ֶדהָׁ … יב שֵ שֶ ת י ִָמים תַ עֲשֶ ה מַ עֲשֶ יָךּ ,ובַ יֹום הַ ְשבִ יעִ י

ׁשֹורָך וַחֲ מ ֶֹרָך ,וְׂ ִי ָּנפֵׁש בֶ ן-אֲ מָּ ְׂתָך ,וְׂ הַ גֵר
ִת ְשבֹּת --לְׂמַ עַ ן יָּנּוחַ ְׂ ,

ֹלהים אֲ חֵ ִרים ל ֹּא ַתזְ כִ ירּו ,ל ֹּא יִשָ מַ ע עַ ל-פִ יָך
.יג ּובְׂ כֹל אֲ ׁשֶ רָּ -אמַ ְׂר ִתי אֲ לֵי ֶכםִ ,תשָּ מֵ רּו; וְ שֵ ם אֱ ִ
כּורי מַ עֲשֶ יָך ,אֲ שֶ ר ִתזְ ַרע בַ שָ דֶ ה; וְ חַ ג הָּ ָּא ִסיף...
שנָה… טז וְ חַ ג ה ַָּקצִ יר בִ ֵ
יד ָשֹלש ְרג ִָליםָ ,תחֹ ג ִלי ב ָ

כּורָך ,אֶ לְ -פנֵיָ ,האָ דֹן ה’…
יז ָשֹלש ְפעָ ִמים ,ב ָשנָה—י ֵָראֶ ה ,כָל-זְ ְ

Note how this phrase forms bookends of ethical section

‘REMEMBER YOU WERE A STANGER’ /enveloping Shmot 22:20 -> 23:9

ג ִֵּּרים- כִּ י: וְל ֹא ִׁת ְלחָ צֶ נּו,תֹונֶה-כ ְוגֵר ל ֹא
 ל ֹא,אַ ְל ָמנָה ְויָתֹום-כָל. ְׁבאֶ ֶרץ ִּמצְׁ ָּריִּם,ִּיתם
ֶ הֱ י
.ְתעַ נּון

 ֶנפֶׁש- יְׂדַ עְׂ ֶתם ֶאת, ל ֹּא ִתלְחָ ץ; וְׂ ַא ֶתם,ט וְ גֵר
. בְׂ ֶא ֶרץ ִמצְׂ ָּריִם,ִיתם
ֶ ג ִֵרים הֱ י-כִ י--הַ גֵר

22:20 Do not wrong a stranger, nor
oppress him; for you were strangers
in the land of Egypt. Do not afflict
any widow...

23.9 And do not oppress a stranger- for you
know the heart of a stranger, seeing you were
strangers in the land of Egypt.

