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 עבודה  בקבוצות / בזוגות .א
 

 שלפעמים  הם    -לפניכם  כמה  מקורות  העוסקים  באסור  להתחבר  אל  הזרים     
 וההנמקה  של  כל  אחד  ואחד  מהם.  -גם  הגרים     

 וב.קראו  את  הצווי  ואת  הנמוק  הכת .1
 האם  אתם  מסכימים  לנמוק  זה? .2
 -בדקו  את  המקור  האחרון  .3

 מה  מסביר  מקור  זה?     
 מה  למדתם  על  השינוי  ביחס  לגר?     
 מה  דעתכם?     

 
 

 מקור  א'
 

 דברים פרק כג
 )ד(  לא יבא עמוני ומואבי בקהל ידוד גם דור עשירי לא יבא להם בקהל ידוד עד עולם:

 א קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את על דבר אשר ל (ה)
 בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים לקללך:        

 ולא אבה ידוד אלהיך לשמע אל בלעם ויהפך ידוד אלהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך  (ו)
 ידוד אלהיך:        

 )ז(  לא תדרש שלמם וטבתם כל ימיך לעולם: 
 י כי אחיך הוא  לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו:)ח(  לא תתעב אדמ

 בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל ידוד:  (ט)
 

 מקור  ב'
 

 דברים פרק ז
 כי יביאך ידוד אלהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה ונשל גוים רבים מפניך החתי  (א)

 גוים רבים ועצומים ממך:והגרגשי והאמרי והכנעני והפרזי והחוי והיבוסי שבעה              
 )ב(  ונתנם ידוד אלהיך לפניך והכיתם החרם תחרים אתם לא תכרת להם ברית ולא תחנם:

 )ג(  ולא תתחתן בם בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך:
 )ד(  כי יסיר את בנך מאחרי ועבדו אלהים אחרים וחרה אף ידוד בכם והשמידך מהר:

 
 

 מקור  ג'
 

 דברים פרק כה
 זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים:)יז( 

 מותר?   אסור?



 )יח( אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים:
 )יט( והיה בהניח ידוד אלהיך לך מכל איביך מסביב בארץ אשר ידוד אלהיך נתן לך נחלה 

 לרשתה תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח:        
 
 

 
 ד'מקור  

                                                                                                             
 מפירושו  של  רשר'   הירש                          
 מבנות  הכנעני.  התהום  המפרידה  בין                           
 כנעני  לבין  בת  אברהם  גדולה  כל  בת                           
 כך,  שלעולם  לא  יתאימו  זה  לזו.                           
 השפעת  האישה  הכנענית  תהיה  גדולה                           
 עוד  יותר,  מאחר  ואני  יושב  בקרב                           
 נמצאת  השפעת  האישה  זוכה  הכנעני,  ו                         
 לתוספת  על  ידי  קרובי  המשפחה                           
 נכרים  הדברים,  שמשפט     והמכרים.                         
 הזיקה  שבמשפט  זה  רומז  על  השפעת                           
 בהרגשתו   הקרובים,  שכן  אליעזר,                          
 העדינה,  אומר:  "בארצו"  במקום                           
 בקרבו  )להלן  פסוק  לז'(  לאמר:                           
 בארצם  אני  יושב  ואת  נימוסיהם  אני                           
 מכיר.  "בקרבו"  היה  בו  משום  עלבון:                           
 אני  בא  אליכם,  מאחר  שאתם  גרים                           
 בריחוק  מקום:  לא  היינו  רוצים                           
 שתגורו  בקרבתנו.                         

 
 
 
 ה  קורמ
 

 רכותב  סכתד  מ  שנהמ
  נחריבס להע בר? כןה מקומןב ואביםמו מוניםע        ביתב פניהןל  עמדו מוניע רג הודהי אב יוםב וב
  שעיהו: )ינאמר, שאומותה לכ תא בלבלו שורא לךמ       ול מר? אקהלב באל ניא ה: מהםל מר, אמדרשה
  ושתיש עתודותיהםו מיםע בלותג אסיר(  "וג:            י,  יהושעי ביר ול מר. אתהא סור: אמליאלג בןר
  כתוב: המליאלג בןר ול מר". אושביםי בירכ אורידו         ומרא  כתוב: המליאלג בןר ול מר. אתהא ותרמ
  בותש תא שיבכן א אחרימ"ט,  ו( "ו רמיה)י ומרה'         א קהלב מואביו מוניע באי אכ"ג, ר( "ל ברים)ד
    כתוב: ההושעי ביר ול מרא זרוח כבר"  ומוןע ני:             בהושעי ביר ול מר. אגומר" ושיריע  ורד  םג 

  - שראלי מיע בותש תא בתי(:שדט',  י מוס)ע ומרא                                    ד'       שנהמ  אורב                
 .קהלב באל תירוהו. הבוש אל עדייןו               פניהןל  עמדו מוניע רג הודהי אב יוםב בוב
  ניא  המ:  חכמיםל - הםל  מר,  אמדרשה  ביתב
 ישאל  יינוה',  ה  קהלב  בואל  יל  מותרה - קהלב  באל
                                                                          …? שראלי תב
 
 

 שיחת  סכום:  מותר  ואסור  אז  והיום  ע"פ  המקורות  והתובנה  של    : במליאה
 התלמידים.                 

 
 
 

 אשית פרק כדבר
)א(  ואברהם זקן בא בימים וידוד ברך את 

 אברהם בכל:
)ב(  ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המשל 

 בכל אשר לו שים נא ידך תחת ירכי:
)ג(  ואשביעך בידוד אלהי השמים ואלהי 

הארץ אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני 
 אשר אנכי יושב בקרבו:

ך ולקחת )ד(  כי אל ארצי ואל מולדתי תל
 אשה לבני ליצחק:

)ה(  ויאמר אליו העבד אולי לא תאבה האשה 
ללכת אחרי אל הארץ הזאת ההשב אשיב את 

 בנך אל הארץ אשר יצאת משם:
)ו(  ויאמר אליו אברהם השמר לך פן תשיב 

 את בני שמה:
)ז(  ידוד אלהי השמים אשר לקחני מבית אבי 

ומארץ מולדתי ואשר דבר לי ואשר נשבע לי 
ר לזרעך אתן את הארץ הזאת הוא ישלח לאמ

 מלאכו לפניך ולקחת אשה לבני משם:
 


