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   ב"כ-ב", פסוקים י'דברים פרק י גבולות היחידה: 

 מצוות יראת ה' ואהבת הגר נושא היחידה: 

 

 1מספר שיעורים:  

 צוות כתיבה 

 

 .על רקע גדולתו ונוראותיו ,השגחתו של הקב"ה על ברואיוומצוות יראת ה' כללי: 

                   

 פתיחה: 

 :המורה יתחיל בסיפור אמתי

לנו ישיבת צוות עם המנהל  ההייתממש בחודשים הראשונים.  ,זה קרה כשהתחלתי להיות מורה

ורבים  ,הוא רב חשוב .הגדול של בית הספר. המנהל הוא דמות מוכרת גם מחוץ לבית הספר

 על החיים שלהם. יש לו זקן לבן ארוך ועיניים טובות. אתומתייעצים 

ברו בה דברים שהיו מהותיים יוד ,חשובה. ישיבה של מספר מצומצם של מורות ההייתהישיבה 

כולם הקשיבו למנהל בדריכות, עד שקרה הדבר  .דממה בחדר ההייתלהתנהלות בית הספר. 

 :הבא

 ועיניה זולגות דמעות. ,, בידה פרפר מנייר'לחדר נכנסת במהירות תלמידה מכתה א

 עוקפת את כל המורות שישבו בדרך שלא הספיקו לעצור בעדה.היא רצה ישר אל המנהל, 

 המנהל מפסיק את הישיבה מיד.

 "מה קרה?" הוא שואל אותה, "למה את בוכה?"

לקה לנו פרפרים כדי להתחיל להכין את העבודה הבאה. יוהמורה ח ,"אנחנו באמצע שיעור יצירה

 ".של הפרפר כמעט נשמטהכנף  ,היא אמרה לגזור מסביב לפרפר, ויצא לי עקום. תראה

 שלה, המנהל רוכן אליה, מוחה את הדמעות

 ושואל: " את רוצה שנלך יחד למורה ונבקש ממנה פרפר חדש?"

 " היא מהנהנת.,"כן

המנהל פונה אל המורות: "הישיבה שלנו חשובה, אבל יש לי כרגע משהו חשוב יותר. אנא המתינו 

 ".עד שאשוב



 ולכים יחד לכיתה, לבקש פרפר חדש. והם ה ,הוא מושיט את ידו לתלמידה

 

 המורה ישאל: מה דעתכם על המנהל?

 עם זה הוא אמור להתעסק? 

 עם פרפר קרוע של ילדה בת שש?

 

 

 

 

 

 לימוד הפסוקים: 

 המורה מקרין עם שקף על הלוח את הפסוקים הבאים בשני צבעים: ,בשלב הבא

ה ה' ֱאֹלֶהיָך יב ֵאל מָּ ה ִיְשרָּ ְך ְוַעתָּ ֵאל ֵמִעמָּ ה   שֹׁ יו ּוְלַאֲהבָּ כָּ ל ְדרָּ ֶלֶכת ְבכָּ ה ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך לָּ ִכי ִאם ְלִיְראָּ

ל ַנְפֶשָך ְבָך ּוְבכָּ ל ְלבָּ ד ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך ְבכָּ תֹו ְוַלֲעבֹׁ  אֹׁ

ר ֶאת יג ְךִמְצו ִלְשמֹׁ ִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ְלטֹוב לָּ נֹׁ יו ֲאֶשר אָּ תָּ  ֹׁת ה' ְוֶאת ֻחקֹׁ

ּה ֵהן  די ל ֲאֶשר בָּ ֶרץ ְוכָּ אָּ ִים הָּ מָּ ַמִים ּוְשֵמי ַהשָּ    ַלה' ֱאֹלֶהיָך ַהשָּ

ַעִמים ַכּיֹום ַהֶזה טו ֶכם ִמכָּל הָּ ם ַאֲחֵריֶהם בָּ ם ַוִּיְבַחר ְבַזְרעָּ ה אֹותָּ ַשק ה' ְלַאֲהבָּ ֶתיָך חָּ  ַרק ַבֲאבֹׁ

ֹׁא ַתְקש טז ְרְפֶכם ל ְרַלת ְלַבְבֶכם ְועָּ  ּו עֹודּוַמְלֶתם ֵאת עָּ

ִנים יז ֲאדֹׁ ֵני הָּ ֱאֹלִהים ַוֲאדֹׁ ִנים     ִכי ה' ֱאֹלֵהיֶכם הּוא ֱאֹלֵהי הָּ א פָּ ֹׁא ִישָּ א ֲאֶשר ל ר ְוַהּנֹורָּ ל ַהִגבֹׁ דֹׁ ֵאל ַהגָּ הָּ

ַחד ֹׁא ִיַקח שֹׁ  ְול

ה חי ֶתת לֹו ֶלֶחם ְוִשְמלָּ ֵהב ֵגר לָּ נָּה ְואֹׁ ֶשה ִמְשַפט יָּתֹום ְוַאְלמָּ    עֹׁ

ִים ַוֲאַהְבֶתם ֶאת ַהֵגר יט  ִכי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְבֶאֶרץ ִמְצרָּ

ֵבעַ  כ ק ּוִבְשמֹו ִתשָּ ד ּובֹו ִתְדבָּ תֹו ַתֲעבֹׁ א אֹׁ  ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך ִתירָּ

ת אכ אֹׁ ה ִאְתָך ֶאת ַהְגדֹֹׁלת ְוֶאת ַהּנֹורָּ שָּ ְתָך ְוהּוא ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר עָּ אּו ֵעיֶניָך הּוא ְתִהלָּ ֵאֶלה ֲאֶשר רָּ    הָּ

רֹׁב כב ַמִים לָּ ְמָך ה' ֱאֹלֶהיָך ְככֹוְכֵבי ַהשָּ ה שָּ ה ְוַעתָּ ְימָּ ֶתיָך ִמְצרָּ  ְבִשְבִעים ֶנֶפש יְָּרדּו ֲאבֹׁ

 

 למה הפסוקים מסומנים בשני צבעים?

 את הצד שלנו. , וישיש את הצד של ה' :כי יש כאן שני צדדים

 ה':בואו נתחיל עם הצד של 

 על הצד הזה מתוך הפסוקים? ללמודמה אנחנו יכולים 



 גדולת ה':

 ברא את העולם 

 בוחר באבות ובזרעם 

 אלוהי האלוהים ואדוני האדונים 

  והנורא רהגיבוהאל הגדול 

  ָמָנה לְׁ אַּ ט ָיתֹום וְׁ פַּ ה ִמשְׁ  ֹעשֶׂ

   ָלה ִשמְׁ ם וְׁ חֶׂ ת לֹו לֶׂ  ֹאֵהב ֵגר ָלתֶׂ

 עשה לנו ניסים במצרים, בים ובמדבר 

 מרבה את המספר של עם ישראל 

 

 ח.  "י-ז"נתמקד היום בפסוקים י

 

 .יתום, אלמנה וגרה' עוזר לשלושה: 

 המורה יבדוק שהתלמידים יודעים להגדיר את המושגים האלה.

 

למה ה' דואג דווקא להם? כי הם חלשים, כי המעמד החברתי שלהם נמוך ואין מי שיעזור להם, 

 אין להם תמיכה מאף אחד.

 ."עושה משפט"? ליתום ולאלמנהשהתורה נותנת לעזרה של ה'  הוגממה הד

ואין להם איך להשיג כסף  ,כי אין להם כסף לשכור עורך דין שיעזור להם ,הכי קל לפגוע בהם בדין

 כדי להחזיר לצד השני אם הם יוצאים חייבים. 

בית הדין. כי הם הם לא יפנו ל ,אם פוגעים בהם, מכים אותם או גונבים מהם את המעט שיש להם

יודעים שאין להם סיכוי. מי יקשיב להם מול הגביר העשיר שתובע אותם? שלבוש כל כך יפה ויודע 

 יתן שוחד לשופט כדי שיטה את המשפט לטובתו?יואולי גם  ,לדבר בשפה יפה ורהוטה

 

 איך ה' עוזר ליתום ולאלמנה?

 . אם מישהו פוגע בהם, ה' מעניש אותו.1

 את תפילתם, ה' קרוב יותר למי שהלב שלו שבור. . ה' ממהר לשמוע2

 מאוד בכבודם יותר מכבוד שאר בני אדם. רלהיזה. ה' מצווה אותנו 3

 

 הגר.מי השני שמוזכר בפסוק שה' דואג לו? 



 ?למה הגר צריך עזרה

אין לו עכשיו הורים ואחים  ,ואולי עבר מארץ אחרת. אין לו משפחה ,הוא עזב את ההורים שלו

 תמוך בו. ויכול להיות שגם אין לו כסף בגלל המעבר שעשה.שיכולים ל

 .כי הוא בא מעם אחר לעם ישראל. נפשו שפלה ונמוכה. הוא לומד עכשיו איך לקיים את התורה

 ואין לו חברים? אולי השפה לא מוכרת לו?  ,אולי הוא לא מכיר כמעט אף אחד

 איך ה' עוזר לגר?

ֵגרט: "ב? בפסוק ימצווה אותנו לאהוב אותו. איפה זה כתו ת הַּ ם אֶׂ תֶׂ בְׁ  .וֲַּאהַּ

 וה' חוזר ומזהיר אותנו פעמים רבות בתורה שנשמור על כבודו של הגר, שנאהב אותו.

 למה ה' מתכוון בזה שהוא אומר לנו לאהוב את הגר?

 שניתן לו מזון, בגדים וקורת גג, שלא נעזוב אותו לבד.

ָרִיםלמצוות אהבת הגר?  ,ט"מה הסיבה שכתובה בפסוק י ץ ִמצְׁ רֶׂ אֶׂ ם בְׁ  .ִכי ֵגִרים ֱהִייתֶׂ

שיכול  ,מי שנמצא בארץ אחרת - מרגיש גרשאחת הסיבות לגלות מצרים היא כדי שנרגיש מה 

 לחוות גם השפלה וזלזול, לעג, ריחוק ועבדות קשה.

 

 נחזור לסיפור על המנהל. למה אכפת למנהל הזה מפרפר קרוע של ילדה קטנה?

בי, זה שטויות. מה זה משנה? הפרפר הזה כל כך חשוב? בסוף זורקים הוא יכול להגיד לה: "עז

 את כל היצירות לפח. מה את עושה מזה עניין?"

כי אין לנו ניירות  ,זהרי כשאת גוזרתיפעם הבאה תבאו: "לכי למורה ותבקשי ממנה פרפר חדש. ו

 ".מיותרים בבית הספר

והוא יודע כמה הפרפר הזה  ילדה,ה המנהל רואה את העיניים הדומעות ואת הלב השבור של

 חשוב לה. הוא לא חושב על עצמו. הוא חושב עליה.

ככה נבנים אנשים גדולים שיודעים להתכופף ולהקשיב לילד קטן, לחלש ולמי שהמקום שלו בחיים 

 חסר אונים והוא זקוק למילים טובות ולתמיכה.

 החלק של ה'. ,עד כאן

 

 מה החלק שלנו?

 יראת ה'

 אהבת ה'

 ר את המצוותלשמו



 לאהוב את הגר.

 נעסוק ביראה.  ,. בפרק הזה"שמע"על אהבת ה' למדנו כבר בספר דברים בפרשת 

 יש לנו כבוד והכנעה כלפיו. ,ובגלל נוכחותו ,ותנאמה זאת יראה? המחשבה על זה שה' נמצא 

 

ָאה ב, ד"ה:"רש"י בפסוק י ִירְׁ  כותב לנו את הדבר הבא: ,ִכי ִאם לְׁ

ָאה: רבותינו דרשו מכאן הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים ִירְׁ  ִכי ִאם לְׁ

ל בידיו. איך אפשר להגיד לנו שיש משהו ולמה רש"י מתכוון? הרי ה' משגיח על כל העולם והכ

 שהוא מחוץ לתחום הזה? יש משהו שה' לא אחראי עליו בעולם?

 כן. מראש ה' הציב תחום שהוא לא קובע בו.

 נחנו.? אבומי קובע 

 ואנחנו בוחרים איך לנהוג בה.  ,ה' מכניס אותנו לתוך מציאות

 

 איך עובדים את ה' מיראה?

 מה למשל? .נזהרים מלעבור על רצונו

אפילו שהציון הזה  ,לא מעתיקים במבחן ;אפילו שאנחנו מאוד רוצים לנצח ,לא מרמים במשחק

 לא מרכלים על חברים. ;מאוד חשוב לנו

 במקום שאף אחד לא רואה. ,ביטוי במסתרים שבנפש, במחשבות ובכוונת בלבהיראה באה לידי 

תה יוזה יהיה כל כך כיף לספר אחר כך לכ ,יכול להיות שאף אחד לא ידע שרימינו במשחק

 שניצחנו בסיבוב הזה.

 יכול להיות שהמורה לעולם לא תגלה שהעתקתי את התרגיל הזה ממי שישב לידי.

 תה.יים כשחזרנו מהכישמע ולא ֵידע מה שאמרתי עליו אתמול בצהרהחבר לא יכול להיות גם שו

זה המבחן האמתי שלנו בעבודת ה'. זה מראה כמה אנחנו  ,כשאף אחד לא רואה אודווק

 או כדי שידברו עלינו.את זה לא כדי שיראו  - מקיימים את המצוות באמת, מתוך הלב

 אין בזה לב, אין רצון, אין חיבור.ל מת, ולמה אי אפשר לעבוד את ה' בלי אהבה? כי אז הכ

 למה אי אפשר לעבוד את ה' בלי יראה? כי אז אין גבולות, אין משמעת, אין הכנעה, אין קבלת עול.

  

 



 

 

 

 

 

 

 הצעות להמחשה: 

 סיפור 

 )שימוש בצבעים )מראה לוח 

 דוגמאות  

 

 

 מסרים והפנמה: 

  ,את מי שקשה לו. אדם גדול הוא מי ששם לב לסביבה שלו ורואה את אלה שאין להם

 הוא מחפש את האנשים האלה ועוזר להם.

 מתחילה במעשים הקטנים, כמו: חיוך לילד  ,דמות לה' וללכת בדרכיויהדרך שלנו לה

 שמירה עלהכלים שלנו מהשולחן אחרי הארוחה,  הורדתמהכיתה שאין לו חברים, 

 על חולה.או תפילה מא ישנה ישקט כשאה

  'בהרגשה בתוך הלב של כבוד כלפיו ובזהירות מלעשות היראה היא הבסיס לעבודת ה

 מעשים לא טובים.

 היא המדד האמתי  ,ודווקא בגלל זה .היראה באה לידי ביטוי גם בפנים ולא רק בחוץ

 לכמה אנחנו רוצים את ה' בחיים שלנו.

 

 

 

 סיכום: 

וכל יכול ובורא שא ילא רק כי הוא רם ונ ,ראינו שגדלות נבנית בפרטים הקטנים. ה' גדול כל כך

אלא כי הוא דואג לחלשים ותומך במי שהלב שלו שבור. כך מצווה אותנו ה' ללכת בדרכיו  ,עולם

אנשים שמקומם בחברה רעוע ואין להם  - ולהמשיך לעשות את הטוב הזה לאנשים סביבנו

 משענת.

נו איך אנחנו צריכים לבנות את עצמנו מבפנים. כאן התורה מראה ל ,כדי ללכת בדרכיו של ה'

על המקום והסדר , על אהבה ויראה, מידות בנפשעל  ומלמדת אותנו ,עושים את התהליך הזה

 בתהליך נכון וטוב. ןאיך קונים אותו ןהנכון שלה


