
 13דף     בעזרת ה'

 ברית בין הבתרים -פרק ט"ו
 ם ובצבע שני את תשובת ה'.הששואל אבר הכפולה קראי את הפסוקים שלפנייך, סמני בצבע אחד את השאלה

ל א ה ָהָיה דַבר ה' אֶּ ה ֵלאֹמר-ַאַחר ַהדָבִרים ָהֵאלֶּ ר  ב ָאֹנִכי ָמֵגן ָלְך ְשָכְרָך ַהְרֵבה ְמֹאד: ִתיָרא ַאְבָרם-ַאל ַאְבָרם ַבַמֲחזֶּ ַוֹיאמֶּ

ן-אלוקים ַמהַאְבָרם ה'  ן-ִתתֶּ ר:-ִלי ְוָאֹנִכי הֹוֵלְך ֲעִריִרי ּובֶּ זֶּ ק ֱאִליעֶּ שֶּ ק ֵביִתי הּוא ַדמֶּ שֶּ ר ַאְבָרם ֵהן ִלי ֹלא ָנַתָתה  ג  מֶּ ַוֹיאמֶּ

ן ה ִכי ד ֵביִתי יֹוֵרש ֹאִתי:-ָזַרע ְוִהֵנה בֶּ ָך:-ְוִהֵנה ְדַבר ה' ֵאָליו ֵלאֹמר ֹלא ִייָרְשָך זֶּ יָך הּוא ִייָרשֶּ ר ֵיֵצא ִמֵמעֶּ ַויֹוֵצא  ה ִאם ֲאשֶּ

ט ר ַהבֶּ ָך: ָנא ַהָשַמְיָמה ּוְסֹפר ַהכֹוָכִבים ִאם-ֹאתֹו ַהחּוָצה ַוֹיאמֶּ ר לֹו ֹכה ִיְהיֶּה ַזְרעֶּ אֱ  ו תּוַכל ִלְסֹפר ֹאָתם ַוֹיאמֶּ ִמן ַבה' ְוהֶּ

ָה לֹו ְצָדָקה:    ַוַיְחְשבֶּ

 ___________?________________________________.1: ת פעמייםאמרנ של אברם אמירה-השאלה

                        2___ ._________________________________________ 

 __________________________________________________________________ ה': תשובת

 _________________________________________________ :תשובת ה'שבא לחזק את  המעשה

__________________________________________________________________________ 

 ם בפסוקים אלה:הסמני את השאלה של אבר

ר ֵאָליו ז ר הֹוֵצאִתיָך ֵמאּור ַכְשִדים  ַוֹיאמֶּ ץ ַהֹזאת ְלִרְשָתּה:ֲאִני ה' ֲאשֶּ ת ָהָארֶּ ת ְלָך אֶּ אלוקים ַבָמה ֵאַדע ִכי ַוֹיאַמר ה'  ח ָלתֶּ

ָנה: ָלש ְוֹתר ְוגֹוָזל:  ט ִאיָרשֶּ ת ְוַאִיל ְמשֻׁ שֶּ לֶּ ת ְוֵעז ְמשֻׁ שֶּ לֶּ ְגָלה ְמשֻׁ ר ֵאָליו ְקָחה ִלי עֶּ ה ַוְיַבֵתר ֹאָתם  יַוֹיאמֶּ ת ָכל ֵאלֶּ ַוִיַקח לֹו אֶּ

ת ַהִצֹפר ֹלא ָבָתר: ְך ַוִיֵתן ִאיש ִבְתרֹו ִלְקַראת ֵרֵעהּו ְואֶּ ד ָהַעִיט ַעל ַהְפָגִרים ַוַיֵשב ֹאָתם ַאְבָרם: יא ַבָתוֶּ ש  יב ַוֵירֶּ מֶּ ַוְיִהי ַהשֶּ

ת ָעָליו: לֶּ ר ְלַאְבָרם  יג ָלבֹוא ְוַתְרֵדָמה ָנְפָלה ַעל ַאְבָרם ְוִהֵנה ֵאיָמה ֲחֵשָכה ְגֹדָלה ֹנפֶּ יַוֹיאמֶּ ַדע כִּ ְהֶיה ַזְרֲעָך ְבֶאֶרץ -ָיֹדַע תֵּ ר יִּ גֵּ

אוֹת ָשָנה: ּנּו ֹאָתם ַאְרַבע מֵּ י-ְוַגם ֶאת יד ֹלא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְועִּ י ְוַאֲחרֵּ ְרֻכש ָּגדוֹל:-ַהּגוֹי ֲאֶשר ַיֲעֹבדּו ָדן ָאֹנכִּ ן יְֵּצאּו בִּ  טו  כֵּ

יָבה טוָֹבה:ֲאֹבֶתיָך -ְוַאָתה ָתבוֹא ֶאל ר ְבשֵּ ָקבֵּ ָּנה טז ְבָשלוֹם תִּ י ָישּובּו הֵּ יעִּ  יז ֵהָנה:-ֹן ָהֱאֹמִרי ַעדָשֵלם ֲעו-ִכי ֹלא ְודוֹר ְרבִּ

ר ָעַבר ֵבין ַהְגָזִרים ָהֵאלֶּה:  ש ָבָאה ַוֲעָלָטה ָהָיה ְוִהֵנה ַתנּור ָעָשן ְוַלִפיד ֵאש ֲאשֶּ מֶּ ת ַאְבָרם ַביוֹ  יחַוְיִהי ַהשֶּ ם ַההּוא ָכַרת ה' אֶּ

ת ְבִרית ֵלאֹמר ץ ַהֹזאת ִמְנַהר ִמְצַרִים ַעד-ְלַזְרֲעָך ָנַתִתי אֶּ  ְפָרת: -ַהָנָהר ַהָגֹדל ְנַהר-ָהָארֶּ

 ה_____________ לאברהם. הבטחתחלק זה פותח ועוסק ב

 ___________________________________________________ שואלהם אבראך 

 שמתרחש במקום: והמעמד, שמצטווה אברם לעשות המעשה

)לחצות לשניים( את כל בעלי . לבתר _____ ו______ _____ וגם  3, ______ 3, ______ 3 '(:ט)פס'  לקחת 

ם מגרש המנסה לרדת אל הפגרים ואבר _____(, ולסדר אותם חצי מול חצי. העופות)ה______החיים חוץ מה

על אברם, אברם נבהל מאוד, ואז ה' מתגלה אליו. בסיום המעמד  ______אותו. כשמגיע זמן השקיעה ה' מפיל 

 בתרי החיות.השמש שוקעת, משתרר חושך ולפיד אש עובר בין 

 _________________________________________ -______שלב ה  )פס' י"ג( שלב א': ההבטחה

 ________________________________________________ -______ שלב ה )פס' י"ד( שלב ב'
בגלות ולא  –הבטחה זו בעצם מתארת את תהליך היווצרותו של _____________, שיקרה באופן לא רגיל 

 )פס' יח'(. "____________________________"  –במעמד זו ה' כורת עם אברם ברית, שתוכנה  בארצם. 

  "ואת הציפור לא בתר":)פס' י'(  רש"י

 .השלימי את הטבלה ע"פ פירוש רש"י 

 

 

 __________________ ?מה בא ללמד אותנו מעשה הבתרים, לפי פירוש זה_______________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 נמשל משל

  עגלות, עיזים(בהמות )אילים, 

 עם ישראל 

  החיתוך לשנייםהביתור, 

נושא 
 הפסוקים:

מעמד נבואי 

מיוחד זה 

 נקרא:


