
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? 

ְקָרא אֶ  . ן ַויִּ ֶלד בֵּ י ָאַמרַותֵּ ם כִּ ְרשֹׁ ר ת ְשמֹו גֵּ ָיה גֵּ י ְבֶאֶרץ ׇנְכרִּ יתִּ  (en) (מקראות גדולות / שמות ב׳:כ״ב) .ָהיִּ

 

ֲעַדת   . וא מֵּ ְכְרָתה ַהֶנֶפש ַההִּ ל ַמְחֶמֶצת ְונִּ כֵּ י ׇכל אֹׁ יֶכם כִּ א ְבָבתֵּ ָמצֵּ ר לֹׁא יִּ ים ְשאֹׁ ְבַעת ָימִּ שִּ

ל ְשָראֵּ ר יִּ גֵּ  (en) (מקראות גדולות / שמות י״ב:י״ט) .ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץ בַּ

 

ְתָך י ָיגּור אִּ ר ְוכִּ ָוה גֵּ ל לֹׁא  ְוָעָשה ֶפַסח ַליהֹׁ ְקַרב ַלֲעשֹׁתֹו ְוָהָיה ְכֶאְזַרח ָהָאֶרץ ְוׇכל ָערֵּ מֹול לֹו ׇכל ָזָכר ְוָאז יִּ הִּ

ֹׁאַכל בֹו  (en) (מקראות גדולות / שמות י״ב:מ״ח) .י

 

ְהֶיה ָלֶאְזָרח ר תֹוָרה ַאַחת יִּ גֵּ  (en) (מקראות גדולות / שמות י״ב:מ״ט) .ַהָגר ְבתֹוְכֶכם ְולַּ

 

י ָאַמר ם כִּ ְרשֹׁ ם ָהֶאָחד גֵּ ת ְשנֵּי ָבֶניָה ֲאֶשר שֵּ ר ְאֵּ ָיה גֵּ י ְבֶאֶרץ ׇנְכרִּ יתִּ  (en) (מקראות גדולות / שמות י״ח:ג׳) .ָהיִּ

 



ָוהְויֹום  י ַשָבת ַליהֹׁ יעִּ ֶתָך ַעְבְדָך ַוֲאָמְתָך   ַהְשבִּ ְנָך ּובִּ ֱאֹלֶהיָך לֹׁא ַתֲעֶשה ׇכל ְמָלאָכה ַאָתה ּובִּ

ְרָך ּוְבֶהְמֶתָך ְשָעֶריָך ְוגֵּ  (en) (מקראות גדולות / שמות כ׳:ט׳) .ֲאֶשר בִּ

 

ר י ְוגֵּ ְלָחֶצנּו כִּ ִרים לֹׁא תֹוֶנה ְולֹׁא תִּ יֶתם בְ  גֵּ םֱהיִּ ְצָריִּ  (en) (מקראות גדולות / שמות כ״ב:כ׳) .ֶאֶרץ מִּ

ר ְלָחץ ְוַאֶתם ְיַדְעֶתם ֶאת ֶנֶפש ְוגֵּ ר לֹׁא תִּ גֵּ י  הַּ ִרים כִּ ם גֵּ ְצָריִּ יֶתם ְבֶאֶרץ מִּ  מקראות  / שמות כ״ג:ט׳) .ֱהיִּ

 

ים ַתֲעֶשה ַמֲעֶשיָך ּוַביֹום  ֶשת ָימִּ ש ֶבן ֲאָמְתָךשֵּ ָנפֵּ ֶרָך ְויִּ ת ְלַמַען ָינּוַח שֹוְרָך ַוֲחמֹׁ ְשבֹׁ י תִּ יעִּ ר ַהְשבִּ גֵּ שמות  ) .ְוהַּ

 (en) (מקראות גדולות / כ״ג:י״ב
 

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 Molech   - karet 

  Vayikra 22 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 

ְכְרָתה  . ל ֹאֵכל ַמְחֶמֶצת ְונִׁ י כׇּ ָמֵצא ְבָבֵתיֶכם כִׁ ים ְשֹאר לֹא יִׁ ְבַעת ָימִׁ שִׁ
ְשָרֵאל ַבֵגר ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץ. )שמות י"ב:י"ט /  וא ֵמֲעַדת יִׁ ַהֶנֶפש ַההִׁ

  ולות(מקראות גד
Rashi 

 .לפי שהנס נעשה לישראל, הוצרך לרבות את הגרים–  ד בגר ובאזרח הארץ

Ibn Ezra 
 .ושניהם ישראלים, שלא יאמר הגר: לא יכולתי לעשות מצות  בגר ובאזרח הארץ

  .ועל דעתי: שהוא גר תושב מתיהד
also 

 .שהוא גר צדק גר בכאן הוסיף ה
 

Radatz Hoffman 
זה שמסתפח    –צדק - וכמובן שהכוונה לגר -אפילו הגר  –בגר 

פי שחג המצות אינו אלא חג -על-לעם ישראל, חייב במצוה זו, אף 
 לאומי.  

וראוי לציין, שבעצם אין התורה מלמדת אותנו בשום מקום 
 ישראל, -במפורש, שיכול נכרי להתגייר ולקבל על עצמו דת

 אף כי אין הדבר מובן מאליו. 
ן שום ישראל יכול הרי אפשר היה לטעון, שכשם שאי 

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 

ְתָך ֵגר ְוָעָשה ֶפַסח ַליֹהָוה   . י ָיגּור אִׁ ל ָזָכרְוכִׁ מֹול לֹו כׇּ ְקַרב  וְ  הִׁ ָאז יִׁ
ל ָעֵרל לֹא יֹאַכל בֹו. )שמות י"ב:מ"ח  ַלֲעשֹתֹו ְוָהָיה ְכֶאְזַרח ָהָאֶרץ ְוכׇּ

 (en) מקראות גדולות( /



ֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל  מג ֹּאת -ַוי מֶֹּשה ְוַאֲהרֹּן, ז
ֹּא-ֶבן-ָכל   ֻחַקת ַהָפַסח: ֹּאַכל בֹו. -ֵנָכר, ל  י

43 And the LORD said unto Moses 
and Aaron: 'This is the ordinance of 
the passover: there shall no alien eat 
thereof; 

ּוַמְלָתה --ָכֶסף-ֶעֶבד ִאיש, ִמְקַנת-ְוָכל  מד
ֹּאַכל בֹו.  אֹּתֹו, ָאז י

44 but every man's servant that is 
bought for money, when thou hast 
circumcised him, then shall he eat 
thereof. 

ֹּא  מה ֹּאַכל בֹו. -תֹוָשב ְוָשִכיר, ל  A sojourner and a hired servant 45 י
shall not eat thereof. 

ֹּא  מו ַהַבִית  -תֹוִציא ִמן -ְבַבִית ֶאָחד ֵיָאֵכל, ל
ֹּא ִתְשְברּו -ִמן  בֹו. -ַהָבָשר חּוָצה; ְוֶעֶצם, ל

46 In one house shall it be eaten; 
thou shalt not carry forth aught of 
the flesh abroad out of the house; 
neither shall ye break a bone thereof. 

ל  מז ֵאל, ַיֲעשּו ֹאתֹו- כָּ רָּ  All the congregation of Israel 47 . ֲעַדת ִישְׂ
shall keep it. 

ִכי  מח  ָך ֵגר, יָּגּור ִאתְׂ -וְׂ
ה  ה ֶפַסח ַליהוָּ שָּ עָּ  -וְׂ
   ָזָכר ְוָאז ִיְקַרב ַלֲעשֹּתֹו,-ִהּמֹול לֹו ָכל-

ֶרץ  אָּ ַרח הָּ ֶאזְׂ יָּה כְׂ הָּ  ;  וְׂ
ֹּא-ְוָכל ֹּאַכל בֹו. -ָעֵרל, ל  י

48 And when a stranger shall sojourn 
with thee, and will keep the passover 
to the LORD, let all his males be 
circumcised, and then let him come 
near and keep it; and he shall be as 
one that is born in the land; but no 
uncircumcised person shall eat 
thereof. 

 תֹוָרה ַאַחת, ִיְהֶיה ָלֶאְזָרח,   מט
ֶכם  תֹוכְׂ ר בְׂ ַלֵגר, ַהגָּ  . וְׂ

49 One law shall be to him that is 
homeborn, and unto the stranger that 
sojourneth among you.' 

ַכֲאֶשר ִצָּוה    ְבֵני ִיְשָרֵאל:-ַוַיֲעשּו, ָכל  נ
 }ס{   ַאֲהרֹּן, ֵכן ָעשּו.-מֶֹּשה ְוֶאת-ְיהָוה ֶאת

50 Thus did all the children of Israel; 
as the LORD commanded Moses 
and Aaron, so did they.  

 
 שד"ל שמות י"ב:מ"ח 

דעת רז"ל }פסחים צ"ג.{ כי בגר צדק מדבר,  –וכי יגור אתך גר 
 שמקבל עליו כל התורה כלה,

כי גם קודם שימול נקרא  אמנם מן המקרא הזה משמע בבירור  
, א"כ הגר לא קבל עליו כל המצות, ולא מל ואיננו בכלל גר

 ישראל.
והנה לפי הוראת המלות היה נראה כי גר פחות מתושב, שהתושב נתיישב   

בארץ, והגר בא לגור ולחזור אחר זמן לארצו, ולפי זה איך בתושב אמר  
 בגר אמר שימול ואז יקרב? סתם לא יאכל בו, ו 

בענין כל המצות בכלל, תורה אחת יהיה לכם ולגר צאנו ולא מ…
אלא בענין הפסח )כאן ובמדבר ט':י"ד(, שאם ירצה לעשותו, לא  

 יעשנו אלא כפי המצוה ולא יאכלנו ערל; 



ֶשה, כאשר תעשו   וכן בהקרבת הקרבנות, שאם ירצה להקריב אִׁ
 ט"ז(;-כן יעשה )במדבר ט"ו י"ד

היה רוצה להטהר, היה והיה מקבל טומאה ככל ישראל, ואם  
 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, 

,  אלא שלא כל גר הוא גר צדק, והוא הנקרא גר צדק

וא"כ מה כאשר הוכחתי ממקרא זה )וכי יגור אתך גר(, 
שנצטוינו לאהוב את הגר ושלא להונותו }ויקרא 

ל"ד{ הוא לכל גר בסתם, אפי' איננו -י"ט:ל"ג
 גר צדק.
 שות קרבן פסח לעצמו, עם בני ביתו.וירצה לע –ועשה פסח 

 יהיה כשר לעשות פסח לעצמו. –ואז יקרב לעשותו 
 
 
ְהֶיה ָלֶאְזָרח ְוַלֵגר ַהָגר ְבתֹוְכֶכם. . )שמות י"ב:מ"ט /  תֹוָרה ַאַחת יִׁ

 (en) מקראות גדולות(
 

 רש"י שמות י"ב:מ"ט
 להשוות גר לאזרח אף לשאר מצות שבתורה. –וגו' תורה אחת 

 
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 
 זה הגר הוא גר צדק, לא גר שער. –תורה 



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    

   

ֹּאֶמר  יח ה תֹּאַמר ֶאל-ֶאל  ’הַוי ֶשה, כֹּ ָרֵאל:-מֹּ ֵני ִישְּ ִאיֶתם  בְּ ִתי  -ִכי ִמן — ַאֶתם רְּ ַהָשַמִים, ִדַברְּ

ַבח ֲאָדָמה כ  .םּו ָלכֶ ֱאֹלֵהי ֶכֶסף ֵואֹלֵהי ָזָהב, לֹּא ַתֲעש  :לֹּא ַתֲעשּון, ִאִתי יט    ִעָמֶכם.  הִמזְּ ֲעשֶׂ י,  -, תַּ לִּ

ְחָת ָעָליו  …ְוָזבַּ

 

ים,ְוֵאֶלה א טִּ פָּ שְׁ ְפֵניֶהם   , ַהמִּ ים, לִׁ  : ֲאֶשר ָתשִׁ

ְקֶנה  ב    י תִׁ י כִׁ רִּ בְׁ יש   יב   …ֶעֶבד עִּ ה אִּ   ָוֵמת, מֹות יּוָמת.  ַמכֵּ

י ו  ב"כ יש ֶאל- כִׁ ֵתן אִׁ ְשמֹ -ֵרֵעהּו ֶכֶסף אֹו- יִׁ ים, לִׁ יש ַנב,ר, ְוג  ֵכלִׁ ֵבית ָהאִׁ - ַעל  ח  ...מִׁ
ֲאֵבָדה, ֲאֶשר יֹאַמר  - ָכל-ַשְלָמה ַעל-ֶשה ַעל-ֲחמֹור ַעל-שֹור ַעל-ֶפַשע ַעל-ְדַבר-ָכל
י ים, ַעד — הּוא ֶזה-כִׁ ֱאֹלהִּ ן   ְשֵניֶהם:-ָיבֹא ְדַבר הָּ יע  ים  ֲאֶשר ַיְרשִׁ ם  ֱאֹלהִּ , ְיַשֵלם ְשַניִׁ

 … ְלֵרֵעהּו 

ּדֹו.  ה' ִבְלִתי ל—, ָיֳחָרם ֹלִהים  ָלא  יט ֹזֵבח    ְלב 

ר לֹא . כ       גֵּ ֶצּנּו: -וְׁ חָּ לְׁ לֹא תִּ י  תֹוֶנה, וְׁ ם -כִּ יִּ רָּ צְׁ ֶאֶרץ מִּ יֶתם, בְׁ ים ֱהיִּ רִּ   . גֵּ

ם כב  ַאְלָמָנה ְוָיתֹום, לֹא ְתַענּון.-ָכל כא ם —ַעֵנה ְתַעֶנה, ֹאתֹו-אִׁ י אִּ ַלי,  -כִּ ַעק אֵּ צְׁ ֹעק יִּ צָּ
תֹו.  ַמע ַצֲעקָּ ֹמַע ֶאשְׁ י ֶאְתֶכם ֶבָחֶרב; ְוָהיּו ְנֵשיֶכם ַאְלמָ  כג   שָּ י, ְוָהַרְגתִׁ נֹות,  ְוָחָרה ַאפִׁ

ים.      ּוְבֵניֶכם ְיֹתמִׁ

ם כד י, ֶאת- ֶכֶסף ַתְלֶוה ֶאת -אִׁ ָמך -ַעמִׁ י עִׁ ְהֶיה לֹו, ְכֹנֶשה; לֹא-לֹא—ֶהָענִׁ ימ- תִׁ ּון ָעָליו,  ְתשִׁ
ם כה   ֶנֶשך.  יֶבנּו לֹו. -ַעד — ָחֹבל ַתְחֹבל, ַשְלַמת ֵרֶעָך- אִׁ וא   כו   בֹא ַהֶשֶמש, ְתשִׁ י הִׁ כִׁ

ְשָכב  ְמָלתֹו ְלֹערֹו; ַבֶמה יִׁ וא שִׁ י—ְכסּוֹתה ְלַבָדּה, הִׁ יָּה כִּ הָּ י-וְׁ י כִּ תִּ ַמעְׁ שָּ ַלי, וְׁ ַעק אֵּ צְׁ ַחּנּון  -יִּ
י. נִּ     אָּ

י תִׁ  ד ג" כ  ְבָך, אֹו ֲחֹמרֹו כִׁ יֶבנּו, לֹו   ֹתֶעה:—ְפַגע שֹור ֹאיִׁ  ..ָהֵשב ְתשִׁ

ְדַבר ז יק ַאל-מִׁ י ְוַצדִׁ ְרָחק; ְוָנקִׁ י לֹא-ֶשֶקר, תִׁ יק ָרָשע. -ַתֲהֹרג, כִׁ ְוֹשַחד, לֹא   ח   ַאְצדִׁ

ָקח: יַסֵלף   תִׁ ים, וִׁ ְקחִׁ י ַהֹשַחד ְיַעֵּור פִׁ י כִׁ רֵּ בְׁ יםדִּ יקִּ         .ַצדִּ

ץ  ט      חָּ לְׁ ר, לֹא תִּ גֵּ ֶתם ֶאת   ;וְׁ ַדעְׁ ַאֶתם, יְׁ ר-וְׁ י—ֶנֶפש ַהגֵּ ם. -כִּ יִּ רָּ צְׁ ֶאֶרץ מִּ יֶתם, בְׁ ים ֱהיִּ רִּ  גֵּ

ִנים, ִתְזַרע ֶאת י  ש שָׁ , ֶאת-ְושֵׁ ַסְפתָׁ ּה.-ַאְרֶצָך; ְואָׁ תָׁ ּה   ְתבּואָׁ  יא ְוַהְשִביִעת ִתְשְמֶטנָׁה ּוְנַטְשתָׁ

ֶדהָׁ , וְ ֶמָךְוָאְכלּו ֶאְבֹיֵני ע  ,  ם, תֹּאַכל ַחַית ַהשָׁ ֵשֶשת ָיִמים ַתֲעֶשה ַמֲעֶשיָך, ּוַביֹום ַהְשִביִעי   בי …ִיְתרָׁ
ֵפׁש ֶבן   --ִתְשבֹּת ִינָּ ָך ַוֲחֹמֶרָך, וְׂ ַמַען יָּנּוַח, ׁשֹורְׂ ַהֵגר-לְׂ ָך, וְׂ תְׂ  ֲאמָּ

   
ֹכל ֲאֶׁשר  גי.    ִתי ֲאֵליכֶ -ּובְׂ ַמרְׂ ֵמרּואָּ ֹּא ִיָשַמע ַעל; וְ ם, ִתשָּ ֹּא ַתְזִכירּו, ל    ִפיָך -ֵשם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ל

ָשָנה  ִצירְוַחג ה זט …יד ָשֹלש ְרָגִלים, ָתֹחג ִלי ב  ִס ִבכּוֵרי ַמֲעֶשיָך, ֲאֶשר ִתְזַרע ַבָשֶדה; ְוַחג  ַקָּ אָּ  ...ףיהָּ

ָשָנה יז  …’ הְפֵני, ָהָאֹדן -, ֶאל ְזכּוְרָך-ֵיָרֶאה, ָכל—ָשֹלש ְפָעִמים, ב 

 

 

 



Note how this phrase forms bookends of ethical section 
 ‘REMEMBER YOU WERE A STANGER’ /enveloping Shmot 22:20 -> 23:9 

  

ְלָחֶצנּו:-ְוֵגר לֹא  כ י   תֹוֶנה, ְולֹא תִׁ ים  -כִּ רִּ גֵּ
ֶאֶרץ  יֶתם, בְׁ םֱהיִּ יִּ רָּ צְׁ ַאְלָמָנה ְוָיתֹום, לֹא -.ָכלמִּ

 ְתַענּון.  

 

22:20 Do not wrong a stranger, nor 

oppress him; for you were strangers 

in the land of Egypt.   Do not afflict 

any widow...  

ֹּא ִתְלָחץ  ט ֶתם ֶאתְוֵגר, ל ַדעְׂ ַאֶתם, יְׂ ֶנֶפׁש -; וְׂ
ִים. -ִכי--ַהֵגר רָּ ֶאֶרץ ִמצְׂ  ֵגִרים ֱהִייֶתם, בְׂ

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.  

 


