
 "ברית בין הבתרים" : טו בראשית פרק   

 1   השנה!  כל   לאורך  שלך  והנוכחות  ההשתתפות פי  על  נקבע   השנתי"  ”הציון  זכור:   עמירם דומוביץ  

 

 " ברית בין הבתרים" טו:בראשית פרק 
 מבוא

נלמד על משמעות  ביחידה זו  שנכרתה בין הקב"ה ובין אברהם לדורות.    "ברית בין הבתרים"בפרק ט"ו אנו לומדים על  

 ת. כריתת הברי

 

 מכוונות למידה  ה שאל

 ם? מהי משמעותה המרכזית של ברית בין הבתרי 

 

 
 

 הבטחת הזרע 

   טו בראשית

ָבִרים ַאַחר( א) ה  ַהדְּ ַבר  ָהָיה ָהֵאלֶּ ל' ה דְּ ָרם אֶּ ה ַאבְּ ָרם ִתיָרא  ַאל ֵלאֹמר  ַבַמֲחזֶּ ָך ָלְך ָמֵגן  ָאֹנִכי ַאבְּ ָכרְּ ֵבה שְּ ֹאד  ַהרְּ  :מְּ

ר( ב) ָרם ַויֹאמֶּ ן ַמה ' ה  ֲאֹדָני ַאבְּ ָאֹנִכי ִלי ִתתֶּ ן ֲעִריִרי  הֹוֵלְך  וְּ ק ּובֶּ שֶּ ק הּוא יִתיבֵ  מֶּ שֶּ ר ַדמֶּ זֶּ  :ֱאִליעֶּ

ר( ג) ָרם ַויֹאמֶּ ִהֵנה  ָזַרע ָנַתָתה לֹא  ִלי  ֵהן ַאבְּ ן וְּ  :ֹאִתי יֹוֵרש  ֵביִתי בֶּ

ִהֵנה ( ד) ַבר וְּ ָך לֹא  ֵלאֹמר ֵאָליו' ה דְּ ה ִייָרשְּ ר ִאם ִכי )אליעזר(, זֶּ יָך ֵיֵצא ֲאשֶּ ָך הּוא ִמֵמעֶּ  :ִייָרשֶּ

ר  ַהחּוָצה  ֹאתֹו ַויֹוֵצא( ה) ט ַויֹאמֶּ ָמה  ָנא ַהבֶּ ֹפר ַהָשַמיְּ ֹפר תּוַכל  ִאם ַהכֹוָכִבים ּוסְּ ר ֹאָתם  ִלסְּ יֶּה  ֹכה לֹו ַויֹאמֶּ ָך ִיהְּ עֶּ  : ַזרְּ

ֱאִמן( ו) הֶּ ה ּלֹו ַוַיְחְשֶבה  ' ַבה וְּ ק   :ְצד 

 

 אברהם. בין בין ה' לששיח -את הדו בלשונךו, והסבר - עיין בפסוקים א .1

 

o בראשית טו, ג ןמב"ר 

ֲעָך ַעד עֹוָלם":  (טז- טו  ,לעיל יג)לאברהם  ויש עליך לשאול, שכבר נאמר לו   ַזרְּ ָנה ּולְּ נֶּ תְּ ָך אֶּ ה לְּ ר ַאָתה ֹראֶּ ץ ֲאשֶּ ת ָכל ָהָארֶּ , ִכי אֶּ

ץ ַכֲעַפר ָהָארֶּ ֲעָך  ַזרְּ ת  ִתי אֶּ ַשמְּ ולמה לא האמין    -, ואיך יאמר עתה ואנכי הולך ערירי, והנה בן ביתי יורש אותי  ..."וְּ

 ת? בנבואה הראשונה כאשר יאמין בזא

ֹנת ":  ט(  ,)ירמיה יח וכתוב  ה,  הצדיקים לא יאמינו בעצמם בחטאם בשגג כי  ה,  והתשוב   ָלָכה ִלבְּ ַעל ַממְּ ַגע ֲאַדֵבר ַעל ּגֹוי וְּ רֶּ וְּ

ֹטעַ  ִלנְּ ֵהיִטיב אֹותֹו " ושב הגוי ההוא  ,  וְּ ִתי לְּ ר ָאַמרְּ ִתי ַעל ַהּטֹוָבה ֲאשֶּ ִנַחמְּ קֹוִלי וְּ ֹמַע בְּ ִתי שְּ ִבלְּ ֵעיַני לְּ ָעָשה ָהַרע בְּ והנה   - "  וְּ

 ב. וחשב כי חטאיו מנעו הטו ,ראה עצמו בא בימים ולא נתקיימה נבואתו

 

 עיין בפסוק ג' ובדברי הרמב"ן, וענה:  .2

 א. מה היה קשה לרמב"ן?

 ע"? הן לי לא נתת זר" את תגובת אברהםמסביר וכיצד הוא   ,ב. כיצד מיישב הרמב"ן את הקושי

 
  

 

  

 הבטחות ה' לאברהם 

  מה מבטיח ה' לאברהם?  א  'פס

  ? מהי תגובת אברהם להבטחת ה' ג -ב 'פס

  מה מבטיח ה' לאברהם?  ה -ד 'פס

  ? מהי תגובת אברהם להבטחת ה' ו ' פס
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ה"  ּלֹו ַוַיְחְשֶבה  ' ַבה ְוֶהֱאִמן" ק   )פסוק ו(  ְצד 

 בראשית טו, ו

ֱאִמן  הֶּ הָ '  ַבה וְּ בֶּ שְּ ָדָקה. לֹו ַוַיחְּ  צְּ

 

   ו טו, בראשיתר, ר' יוסף בכור שו

ָה אברהם לה בֶּ שְּ ֱאִמן בה', ַוַיחְּ הֶּ ָדָקה קב"ה וְּ  .יוצא מחלציו יירש הארץהעשה עמו שהבטיחו ש)חסד( שצדקה  -צְּ

 

 ר, וענה: ר' יוסף בכור שועיין בפסוק ו ובדברי  .3

הָ  בֶּ שְּ  מי חשב על מי מחשבה טובה?  ,לֹו" א. "ַוַיחְּ

ָדָקה"   מה הצדקה? -ב. "צְּ

 

 

 

 

 הבטחת הארץ  

   טו בראשית

ר( ז) ר' ה ֲאִני   ֵאָליו ַויֹאמֶּ ִדים ֵמאּור הֹוֵצאִתיָך  ֲאשֶּ ת ַכשְּ ָך  ָלתֶּ ת לְּ ץ אֶּ ָתּה  ַהזֹאת ָהָארֶּ ִרשְּ  : לְּ

ָנה ִכי  ֵאַדע ַבָמה' ה ֲאֹדָני   ַויֹאַמר( ח)  :ִאיָרשֶּ

 

שנפתחת בלשון מרוממת מאד, הבטחה זו    ,ברהםוהבטחה נוספת לאפסוק ז פותח התגלות חדשה של ה' לאברהם  

 ת: ומזכירה את הלשון בה נפתחים עשרת הדברו

 

 ם" רית בין הבתרי"בת ואמנם, בפסוקים אילו אנו למדים על אחד האירועים המכוננים של חומש בראשי

 

 ח, וציין אלו שני נושאים עיקריים הבטיח ה' לאברהם? -עיין בפסוקים א :סכם .4

  

ר ֵאָליו  ז , בראשית טו ָתּה הֹוֵצאִתיָך ֲאֶשר ה'  ֲאִניַויֹאמֶּ ִרשְּ ץ ַהזֹאת לְּ ת ָהָארֶּ ָך אֶּ ת לְּ ִדים ָלתֶּ  :ֵמאּור ַכשְּ

ֹנִכי  ב , שמות כ יָך  ה' א  ַרִים ִמֵבית ֲעָבִדים הֹוֵצאִתיָך ֲאֶשרֱאֹלהֶּ ץ ִמצְּ רֶּ  ֵמאֶּ
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   טו בראשית

ר( ז) ר' ה ֲאִני   ֵאָליו ַויֹאמֶּ ִדים ֵמאּור הֹוֵצאִתיָך  ֲאשֶּ ת ַכשְּ ָך  ָלתֶּ ת לְּ ץ אֶּ ָתּה  ַהזֹאת ָהָארֶּ ִרשְּ  : לְּ

ָנה ִכי  ֵאַדע ַבָמה' ה ֲאֹדָני   ַויֹאַמר( ח)  :ִאיָרשֶּ

ר( ט) ָחה  ֵאָליו  ַויֹאמֶּ ָלה  ִלי קְּ גְּ ת עֶּ שֶּ לֶּ שֻׁ ֵעז מְּ ת וְּ שֶּ לֶּ שֻׁ ַאִיל  מְּ ָלש  וְּ שֻׁ ֹתר מְּ גֹוָזל וְּ  : וְּ

ת לֹו  ַוִיַקח( י) ה ָכל אֶּ ַבֵתר  ֵאלֶּ ְך ֹאָתם ַויְּ רֹו ִאיש ַוִיֵתן   ַבָתוֶּ ַראת  ִבתְּ ת ֵרֵעהּו ִלקְּ אֶּ  :ָבָתר  לֹא  ַהִצֹפר וְּ

ד( יא) ָגִרים  ַעל ָהַעִיט  ַוֵירֶּ ָרם ֹאָתם)ויגרש(  ַוַיֵשב ַהפְּ  : ַאבְּ

ִהי( יב) ש ַויְּ מֶּ ֵדָמה  ָלבֹוא  ַהשֶּ ַתרְּ ָלה וְּ ָרם ַעל  ָנפְּ ִהֵנה ַאבְּ ֹדָלה ֲחֵשָכה ֵאיָמה   וְּ ת גְּ לֶּ  : ָעָליו ֹנפֶּ

ם ַויֹאֶמר( יג) ֶהם לֹא ְבֶאֶרץ ַזְרֲעָך ִיְהֶיה ֵגר ִכי  ֵתַדע י ֹדעַ   ְלַאְבר  דּום ל  ם ְוִעּנּו ַוֲעב  ה ֵמאֹות ַאְרַבע ֹאת  נ   : ש 

ן ַיֲעֹבדּו ֲאֶשר ַהּגֹוי  ֶאת ְוַגם( יד) ֹנִכי ד  דֹול ִבְרֻכש ֵיְצאּו ֵכן ְוַאֲחֵרי  א   :ּג 

ה( טו) בֹוא ְוַאת  לֹום  ֲאֹבֶתיָך ֶאל ת  ֵבר ְבש  ה ִתק  ה ְבֵשיב   : טֹוב 

ה י שּובּו ְרִביִעי ֹורְוד( טז) ֵלם לֹא ִכי  ֵהּנ  ֱאֹמִרי ֲעֹון ש  ה ַעד ה   :ֵהּנ 

ִהי( יז) ש ַויְּ מֶּ ִהֵנה  ָהָיה  ַוֲעָלָטה  ָבָאה ַהשֶּ ַלִפיד ָעָשן ַתנּור וְּ ר ֵאש וְּ ָזִרים ֵבין  ָעַבר ֲאשֶּ ה ַהּגְּ  :ָהֵאלֶּ

ַרת ַההּוא ַביֹום( יח) ם  ֶאת' ה כ  ֲעָך ֵלאֹמר  ְבִרית ַאְבר  ַזרְּ ת ָנַתִתי  לְּ ץ אֶּ  ַהזֹאת...  ָהָארֶּ

 

ָנה ִכי ֵאַדע ַבָמההוא שואל " -ה' מבטיח לאברהם את ארץ כנען. תגובת אברהם   ?". ִאיָרשֶּ

 .  ()חוזה שמחייב את ה' בין הבתרים כריתת בריתמרגיע את אברהם ע"י ה' ? איך ענה ה' לאברהם על שאלתו

מחזה ב  ומתגלה לפניאז ה'  לקחת בעלי חיים, לבתר אותם, ו  -להכין את טקס כריתת הברית  רהם  אבאת  מצווה  ה'  

 ה. ל"ברית בין הבתרים" יש שני מרכיבים עיקריים: מעורר אימ

 יב; יז -פס' ט מעשה הברית )א( 
ע"י אברהם ולפיד אש אשר ביתור בעלי החיים הכולל   טקס

 עובר בין הבתרים. 

 יד - פס' יג וגזירת הגלות ההתגלות )ב( 
גזירת של אברהם, ושבה הוא מתבשר בעיקר על  נבואת חלום

 לזרעו, והבטחה שזרעו ישוב לארץ לאחר הגלות.  הגלות

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ברית בין הבתרים 
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 מעשה הברית )א( 

 הכתובים של "מעשה הברית".  פשטאת  בלשונךהסבר  .5

 בלשונך מעשה הברית 

ר( ט)    ֵאָליו  ַויֹאמֶּ

ָחה  ָלה ִלי קְּ גְּ ת עֶּ שֶּ לֶּ שֻׁ ֵעז  מְּ ת וְּ שֶּ לֶּ שֻׁ ַאִיל מְּ ָלש וְּ שֻׁ ֹתר מְּ גֹוָזל  וְּ  :וְּ
 

ת לֹו  ַוִיַקח( י) ה ָכל אֶּ ַבֵתר  ֵאלֶּ ְך  ֹאָתם ַויְּ  ַבָתוֶּ

רֹו ִאיש  ַוִיֵתן  ַראת  ִבתְּ ת ֵרֵעהּו  ִלקְּ אֶּ  : ָבָתר לֹא  ַהִצֹפר וְּ
 

ד( יא) ָגִרים  ַעל ָהַעִיט  ַוֵירֶּ ָרם ֹאָתם)ויגרש(  ַוַיֵשב ַהפְּ   : ַאבְּ

ִהי( יב) ש ַויְּ מֶּ ֵדָמה  ָלבֹוא  ַהשֶּ ַתרְּ ָלה וְּ ָרם ַעל  ָנפְּ    ַאבְּ

ֹדָלה ֲחֵשָכה  ֵאיָמה ְוִהֵּנה  ת גְּ לֶּ  :ָעָליו ֹנפֶּ
 

ר-)יג ָרם טז( ַויֹאמֶּ ַאבְּ  ההתגלות וגזירת הגלות.  ֵתַדע... ָיֹדעַ  לְּ

ִהי( יז) ש ַויְּ מֶּ    ָהָיה  ַוֲעָלָטה  ָבָאה ַהשֶּ

ַלִפיד ָעָשן  ַתנּור ְוִהֵּנה  ר ֵאש וְּ ָזִרים  ֵבין ָעַבר ֲאשֶּ ה  ַהּגְּ  :ָהֵאלֶּ
 

 

 . פסיבייא( ואילו בחלק השני, שבו הוא חווה התגלות, הוא -)פסוקים ט פעילבהכנות לברית אברהם אבינו היה  ▪

 . בתיאור ומלמדת על עוצמת האירוע וההפתעה שחווה אברהם באירוע גדול זהחוזרת פעמיים  ה"ְוִהנֵ " הלשון ▪

ַרת  ַההּוא , בפסוק יח נאמר: "ַביֹוםנגזר ממעשה הזה "ברית " המושג ▪ ם ֶאת' ה כ     ".ְבִרית ַאְבר 

 

 ר בין בתריה ודרך כורתי ברית לחלק בהמה ולעב

 הבא:. כמו בתיאור  הבתריםומעבר בין  לשנייםביתור חיה בתנ"ך מצאנו עוד אירועים של מעשי הברית שכללו 

 ירמיהו לד 

ֵרֵעהּו   רֹור ִאיש לְּ רֹא דְּ ֵעיַני ִלקְּ ת ַהָיָשר בְּ ם ַהיֹום ַוַתֲעשּו אֶּ בּו ַאתֶּ ַני  )טו( ַוָתשֻׁ ִמי ָעָליו: ַוִתְכְרתּו ְבִרית ְלפ  ָרא שְּ ר ִנקְּ  ַבַבִית ֲאשֶּ

ת ִשפְּ  ִאיש אֶּ דֹו וְּ ת ַעבְּ ִמי ַוָתִשבּו ִאיש אֶּ ת שְּ לּו אֶּ ַחלְּ בּו ַותְּ ָשם)טז( ַוָתשֻׁ ַנפְּ ִשים לְּ ם ָחפְּ תֶּ ר ִשַלחְּ    ...ָחתֹו ֲאשֶּ

ֵרֵעהּו    ִאיש לְּ ָאִחיו וְּ רֹור ִאיש לְּ רֹא דְּ ם ֵאַלי ִלקְּ תֶּ ַמעְּ ם לֹא שְּ  )יז( ָלֵכן ֹכה ָאַמר ה' ַאתֶּ

זַ    ם לְּ כֶּ תְּ ָנַתִתי אֶּ ל ָהָרָעב וְּ אֶּ ר וְּ בֶּ ל ַהדֶּ ב אֶּ רֶּ ל ַהחֶּ ם ה' אֶּ אֻׁ רֹור נְּ ם דְּ ִני ֹקֵרא ָלכֶּ ץ: ִהנְּ כֹות ָהָארֶּ לְּ ֹכל ַממְּ  ֲעָוה לְּ

ת ָהֲאָנִשים  ָנַתִתי אֶּ ֹעְבִרים ֶאת ְבִרִתי)יח( וְּ    ה 

ְרתּו ִלְשַנִים ַוַיַעְברּו ֵבין ְבת     ֵעֶגל ֲאֶשר כ  י ה  נ  ְרתּו ְלפ  יו:ֲאֶשר לֹא ֵהִקימּו ֶאת ִדְבֵרי ַהְבִרית ֲאֶשר כ   ר 

ָשֵרי יְּ )יט(  הּוָדה וְּ ִ ָשֵרי יְּ ץ רּוָשַל ֹכל ַעם ָהָארֶּ ַהֹכֲהִנים וְּ ֵעֶגלם ַהָסִרִסים וְּ ֹעְבִרים ֵבין ִבְתֵרי ה   ...ה 

 

עגל   )חצו(  בטכס כריתת הברית הם ביתרובימי צדקיהו, העם כרת ברית עם ה' בבית המקדש לשחרר את העבדים,  

אבל בסופו    ,ירמיהו מוכיח את העם שבתחילה הם קיימו את הברית ושחררו את העבדים  לשנים ועברו בין בתריו.

 השיבו את העבדים ושיעבדו אותם, ולכן ה' יעניש אותם בחרב דבר ורעב.  -של דבר הם הפרו את הברית 

 רש"י בראשית טו, י 

  הבטחתו  לשמור  ברית  עמו  כורת  שהיה  לפי  ו:פשוט  מידי   יוצא  המקרא  אין  חלקים.   לשני  אחד  כל  חלק     -ם  אות  ויבתר

ודרך כורתי ברית לחלק בהמה   .)פסוק יח(  וגו'  ברית"  אברם  את  ה'  כרת  ההוא  "ביום  כדכתיב:  הארץ,  את  לבניו  להוריש

 אשר   אש  ולפיד  עשן  "תנור  כאן:  ואף  ;)ירמיהו ל"ד , יט(  העגל"  בתרי  בין  "העוברים  להלן:  שנאמר  כמו  ,ר בין בתריהוולעב

 ש. א שהוא שכינה של שלוחו  -)פסוק יז(  הגזרים"  בין עבר

  

   ."בתריה   בין ר וולעב בהמה  לחלק ברית כורתי דרך" ,שבתקופת התנ"ך ,רש"י מפרש  .6

 א. היכן בתנ"ך נזכר טקס נוסף של כריתת ברית שבו מבתרים חיה לשנים וכורתי הברית עוברים בין בתריה? 

 בין ה' לבין אברהם, שה' עבר בין בתרי החיות? צטט והסבר ב. היכן מצאנו ב"ברית בין הבתרים", ברית  
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של טקס ביתור בעלי החיים, עיין ברש"י וברמב"ן על   המשמעות הסמליתבמידה ואתה מעוניין לדעת מה    רשות:

 יב; יז ובעזרת דבריהם ענה על השאלות הבאות:-פסוקים ט 

 ם? פרטי המעשים שנצטווה לעשות בהמהי משמעות הבהמות שנצטווה אברהם לקחת, ומה משמעות א. 

ת ָעָליו ב. " לֶּ ֹדָלה ֹנפֶּ  ה? מה משמעות אותה אימה חשכ  -" ֵאיָמה ֲחֵשָכה גְּ

ה ג. " ָזִרים ָהֵאלֶּ ר ָעַבר ֵבין ַהּגְּ ַלִפיד ֵאש ֲאשֶּ ִהֵנה ַתנּור ָעָשן וְּ  ה? מה מבטא עניין ז "וְּ
 
 

 גזירת הגלותההתגלות ו)ב(  

   טו בראשית

ִהי( יב) ש ַויְּ מֶּ ֵדָמה  ָלבֹוא  ַהשֶּ ַתרְּ ָלה וְּ ָרם ַעל  ָנפְּ ִהֵנה ַאבְּ ֹדָלה ֲחֵשָכה ֵאיָמה   וְּ ת גְּ לֶּ  : ָעָליו ֹנפֶּ

ם ַויֹאֶמר( יג)  ֶהם לֹא ְבֶאֶרץ ַזְרֲעָך ִיְהֶיה ֵגר ִכי  ֵתַדע י ֹדעַ   ְלַאְבר  דּום ל  ם ְוִעּנּו ַוֲעב  ה ֵמאֹות ַאְרַבע ֹאת  נ   : ש 

ן ַיֲעֹבדּו ֲאֶשר ַהּגֹוי  ֶאת ְוַגם( יד) ֹנִכי ד  דֹול ִבְרֻכש ֵיְצאּו ֵכן ְוַאֲחֵרי  א   :ּג 

ה( טו) בֹוא ְוַאת  לֹום  ֲאֹבֶתיָך ֶאל ת  ֵבר ְבש  ה ִתק  ה ְבֵשיב   : טֹוב 

ה י שּובּו ְרִביִעי ְודֹור( טז) ֵלם לֹא ִכי  ֵהּנ  ֱאֹמִרי ֲעֹון ש  ה ַעד ה   :ֵהּנ 

 

 ב בראשית טו, י רש"י

 . וחשך של גליותרמז לצרות  -והנה אימה וגו' 

 

רמז לתוכן הקשה ,  בפסוק יבשל "ברית בין הבתרים"  המצמרר  בטקס  רש"י מוצא  עוד לפני שהתגלה ה' לאברהם,   .7

 גזירת הגלות. מהו הרמז בפסוק?   -  של ההתגלות

 
 

 

 

   מדוע נגזרה גלות מצרים על ישראל כבר בימי אברהם?

על ו.  לגלות, וגזירה זו נגזרה כבר בימי אברהם אבינ  עתיד לצאתלראשונה בתנ"ך אנו מתבשרים על כך שעם ישראל  

אלא חלק מהמהלך האלוקי המתוכנן לעם ישראל    ,לאברהם  לא כעונשמוצגת  גזירת הגלות  ,  כאן  פי פשט הפסוקים

מדוע נגזרה גזירת גלות על ישראל כבר בימי אברהם? לפניך אחד   ,אחרים  טעמיםפרשנים הציעו  יש מן הש. אך  מרא

 כשלמדנו את פרק יב: עימו,הפירושים שכבר נפגשנו 

 ירמב"ן יב, 

 המעשה   ועל.  ממות  יפדנו  ברעב  האלהים  כי,  חטא  אשר  עוון,  הרעב  מפני,  בתחילה  עליה  שנצטווה,  הארץ  מן  יציאתו  גם

 והחטא.  הרשע  שמה המשפט במקום . פרעה  ביד מצרים בארץ הגלות  זרעו על נגזר  הזה

 

 מדוע נגזרה גלות מצרים על ישראל כבר בימי אברהם?  ,לפי הרמב"ן .8
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 ברית בין הבתרים כברית על ההיסטוריה של עם ישראל 

השלם את הטבלה  ל.  מלמדת על ההיסטוריה הצפויה לעם ישראשקיבל אברהם בברית בין הבתרים  בשורת הגלות   .9

 בעתיד?  בפועללידי ביטוי על מרכיביה השונים באה זירת הגלות כיצד ג הבאה ופרט

 כיצד הגזירה התקיימה בפועל הגזירה על ברית בין הבתרים  

 א
ם  " ץ לֹא ָלהֶּ רֶּ אֶּ ֲעָך בְּ יֶּה ַזרְּ  ִכי ֵגר ִיהְּ

ַבע ֵמאֹות ָשָנה ִענּו ֹאָתם ַארְּ  " ַוֲעָבדּום וְּ
 

ר " ב ת ַהּגֹוי ֲאשֶּ ַגם אֶּ   " ַיֲעֹבדּו ָדן ָאֹנִכיוְּ

כֻׁש ָּגדֹול" ג אּו ִברְּ ַאֲחֵרי ֵכן ֵיצְּ   " וְּ

ֵשיָבה טֹוָבה" ד ָשלֹום ִתָקֵבר בְּ יָך בְּ ל ֲאֹבתֶּ ַאָתה ָתבֹוא אֶּ   " וְּ

ִביִעי ָישּובּו ֵהָנה ִכי לֹא ָשֵלם ֲעֹון ָהֱאֹמִרי ַעד ֵהָנה " ה דֹור רְּ   " וְּ

 

o   ישראל משפט ה' למשעבדי 

 , יד טו בראשית

ַגם ת וְּ ר  ַהּגֹוי אֶּ  ...  ָאֹנִכי  ָדן  ַיֲעֹבדּו ֲאשֶּ

 

o בראשית טו יד  מב"ןר 

אשר אני   כמו שאמר הכתוב: "וקנאתי לירושלם ולציון קנאה גדולה וקצף גדול אני קוצף על הגויים השאננים  והטעם

שהוסיפו להרע כי השליכו בניהם ליאור, וימררו את  וכן היה במצרים  ...ד()זכריה א, יוהמה עזרו לרעה"    ,קצפתי מעט

הוסיפו להרע   או  שאביא אותם במשפט, אם עשו כנגזר עליהם   - י  חייהם וחשבו למחות את שמם, וזה טעם דן אנכ 

 ם... לה

ואמר הכתוב  י, ה(.    )ישעיהוהוי אשור שבט אפי" וגו' "בגוי חנף אשלחנו ועל עם עברתי אצונו"  ב " וכן הכתוב אומר בסנחרי

"והוא לא כן ידמה ולבבו לא כן יחשוב כי להשמיד בלבבו". ועל כן הענישו בסוף, כמו שנאמר "והיה כי יבצע ה' את 

 ... , יב()שם יכל מעשהו אפקוד על פרי גודל לבב מלך אשור ועל תפארת רום עיניו" וגו' 
 

 ( שישעבד את ישראל אלא רק על העם המצרי)על איש ידוע    (ה') לפי שלא גזר    ה(:הלכות תשובה ו,  )ע  נתן טעם בספר המד  (הרמב"ם)והרב  

 ע. לפי שלא נגזר על איש ידו  ,והרשות ביד -אילו לא רצה כל אחד מהם   ל,המריעים לישרא  (המצרים שהיו)וכל אותם 

 

 ובדברי הרמב"ן, וענה: עיין בפסוק יד   .10

 א. מה הקושי הרעיוני העולה מספוק יד? 

כתוב  ם(.  )את פירושו ואת פירוש הרמב"הרעיוני בפסוק יד  הקושי  את    ני פירושים המיישבים מביא ש  רמב"ן ב.  

 את שני התשובות שהוא מביא.  בלשונך

 

  

http://kodesh.snunit.k12.il/i/1506.htm
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 כריתת הברית על הבטחת הארץ 

   טו בראשית

ה י שּובּו ְרִביִעי ְודֹור( טז)  :ֵהָנה  ַעד ָהֱאֹמִרי ֲעֹון   ָשֵלם לֹא ִכי ֵהּנ 
... 

ַרת ַההּוא ַביֹום( יח) ם  ֶאת' ה כ  ֲעָך ֵלאֹמר  ְבִרית ַאְבר  ַזרְּ ת ָנַתִתי  לְּ ץ אֶּ ַהר  ַהזֹאת  ָהָארֶּ ַרִים ִמנְּ ַהר ַהָּגֹדל ַהָנָהר ַעד ִמצְּ ָרת נְּ  :פְּ

ת( יט) ת ַהֵקיִני אֶּ אֶּ ִנִזי  וְּ ֵאת ַהקְּ ֹמִני וְּ  :ַהַקדְּ

ת( כ) אֶּ ת ַהִחִתי וְּ אֶּ ִרִזי וְּ ת ַהפְּ אֶּ ָפִאים וְּ  : ָהרְּ

ת( כא) אֶּ ת ָהֱאֹמִרי וְּ אֶּ ַנֲעִני וְּ ת ַהכְּ אֶּ ָּגִשי   וְּ ת ַהִּגרְּ אֶּ בּוִסי  וְּ  ס:  ַהיְּ

 

,  יג  בפרק (  2)   זפסוק  , יב  בפרק(  1)   :פעמיםבטחה כאן בפרק טו, ה' כבר הבטיח לאברהם את ארץ ישראל  הלפני ה  .11

 )כתוב שני הסברים(  כאן בסוף פרק טו? ,על הבטחת הארץ פעם שלישתפסוק טו. מדוע ה' צריך לחזור 

 

 
 גבולות ההבטחה 

על הגבולות  אנו  לראשונה  , ששים לביש ל הרחבים   גבולות ההבטחה. כאן מובאים  הגאוגרפיים של הארץלמדים 

 . עשרת עמי כנען, גבולות הכוללים שטחים של מנהר מצרים ועד נהר פרת: ביותר

 

 
 
 


