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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 השאל

 ם?המרכזית של ברית בין הבתרימהי משמעותה  

 

 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 ַוֹיאמֶּ ן ַמה' ה ֲאֹדָני ַאבְּ ָאֹנִכי ִלי ִתתֶּ ן ֲעִריִרי הֹוֵלְך וְּ ק ּובֶּ שֶּ ק הּוא ֵביִתי מֶּ שֶּ ר ַדמֶּ זֶּ  :ֱאִליעֶּ

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

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

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

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

 

 זו? לאברהם, ומהי תגובת אברהם להבטחהמה מבטיח ה' ג, -אלפי פסוקים  .1
 
 

ה" ּלו   "ַוַיְחְשֶבה   ק   ְצד 

 

 עיין בפסוק ו ובדברי רש"י והרמב"ן, וענה: .2

 

 הבטחות ה' לאברהם

 ו, טובראשית 
ֱאִמן הֶּ הָ ' ַבה וְּ בֶּ שְּ ָדָקה לוֹ  ַוַיחְּ  .צְּ

  ו ,טו בראשית י"רש

 - צדקה לו ויחשבה

 הוא ברוך הקדוש

 לאברם חשבה

 על ולצדקה לזכות

 . בו שהאמין האמונה

 ו , טו בראשית, ן"רמב 

לא , שהאמין בה' וחשב כי בצדקו של הקב"ה ייתן לו זרע על כל פנים בעיני כי יאמרהנכון ו

ומעתה לא יירא פן יגרום  ".בצדקת אברם ובשכרו, אף על פי שאמר לו "שכרך הרבה מאד

החטא. ואף על פי שבנבואה הראשונה חשב שתהיה על תנאי כפי שכר מעשיו, עתה כיון 

האמין כי נכון הדבר מעם האלוהים, אמת לא  ע,לו זרשהבטיחו שלא יירא מן החטא וייתן 

 .קישוב ממנה, כי צדקת ה' היא ואין לה הפס

 רמב"ן רש"י 

הָ א. " בֶּ שְּ מי חשב על  -" לוֹ  ַוַיחְּ
 ?מי מחשבה טובה

  

ָדָקהב. "    מה הצדקה? -" צְּ

ָדָקה""לג. מדוע זה נחשב     ?צְּ

ד. מהו השבח של אברהם 
 העולה מכל פירוש?
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 הבטחת הארץ 

  טו בראשית

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

ָנה ִכי ֵאַדע ַבָמה' ה ֲאֹדָני ַוֹיאַמר( 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 .3

 
 

 

 

 גזירת הגלות -המחזה 

ָנה ִכי ֵאַדע ַבָמהה' מבטיח לאברהם את ארץ כנען תגובת אברהם " ה' מצווה  ?איך ענה ה' לאברהם על שאלתו?". ִאיָרשֶּ

 ה:מחזה מעורר אימב ומתגלה לפניאז ה' על אברהם לקחת בעלי חיים, לבתר אותם, ו

  טו בראשית

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

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

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

ת לוֹ  ַוִיַקח( י) ַבֵתר ֵאלֶּה ָכל אֶּ ְך ֹאָתם ַויְּ רוֹ  ִאיש ַוִיֵתן ַבָתוֶּ ַראת ִבתְּ ת ֵרֵעהּו ִלקְּ אֶּ  :ָבָתר ֹלא ַ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 לֶּת גְּ  :ָעָליו ֹנפֶּ

ם ַוי אֶמר( יג) עַ  ְלַאְבר  ד  ַדע י  י תֵּ ר כִּ ְהֶיה גֵּ ֶהם ֹלא ְבֶאֶרץ ַזְרֲעָך יִּ דּום ל  ּנּו ַוֲעב  ם ְועִּ או ת ַאְרַבע א ת  נ ה מֵּ  :ש 

ן ַיֲעב דּו ֲאֶשר ַהּגו י ֶאת ְוַגם( יד) י ד  כִּ י ָאנ  ן ְוַאֲחרֵּ ְצאּו כֵּ ְרֻכש יֵּ דו ל בִּ  :ּג 

ה( טו) בו א ְוַאת  לו ם ֲאב ֶתיָך ֶאל ת  ר ְבש  בֵּ ק  ה תִּ יב  ה ְבשֵּ  :טו ב 

י ְודו ר( טז) יעִּ ּנ ה י שּובּו ְרבִּ י הֵּ לֵּם ֹלא כִּ י ֲעו ן ש  רִּ ֱאמ  ּנ ה ַעד ה   :הֵּ

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

 

 " יש שני מרכיבים עיקריים:ברית בין הבתריםל"

 יב; יז(-ולפיד אש אשר עובר בין הבתרים )פסוקים ט ע"י אברהםבעלי החיים  ביתורהכולל  טקס( 1)

 יד(-)פסוקים יגמצרים. זרעו בל גזירת הגלותעל בעיקר הוא מתבשר  הושב ,של אברהם ת חלוםנבוא( 2)
 

 . גזירת הגלותנבואת החלום על  -אנו נעסוק בעיקר במרכיב השני 

  

ר ֵאָליו  ז, בראשית טו יַוֹיאמֶּ יָך ֲאֶשר ה' ֲאנִּ אתִּ ָתּה הו צֵּ ִרשְּ ץ ַהֹזאת לְּ ת ָהָארֶּ ָך אֶּ ת לְּ ִדים ָלתֶּ  :ֵמאּור ַכשְּ

י  ב, שמות כ כִּ יָך  ה' ָאנ  יָך ֲאֶשרֱאֹלהֶּ אתִּ ַרִים ִמֵבית ֲעָבִדים הו צֵּ ץ ִמצְּ רֶּ  ֵמאֶּ

 בין הבתריםברית 
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 גזירת הגלות

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 .4

 

 המשמעות הסמלית של טקס "ברית בין הבתרים"

רמז לתוכן , בפסוק יבשל "ברית בין הבתרים" המצמרר בטקס עוד לפני שהתגלה ה' לאברהם, מצאו הפרשנים  .5

פתח חומש עם רש"י והיעזר  ,את הרמזלבד )במידה ואינך מוצא גזירת הגלות. מהו הרמז בפסוק?  - הקשה של ההתגלות

 .(יב פסוקברש"י על 
 

עיין ברש"י וברמב"ן על  ,של טקס ביתור בעלי החיים הסמליתהמשמעות במידה ואתה מעוניין לדעת מה  רשות:

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

 ם?מהי משמעות הבהמות שנצטווה אברהם לקחת, ומה משמעות פרטי המעשים שנצטווה לעשות בהא. 

לֶּת ָעָליוב. " ֹדָלה ֹנפֶּ  ה?כמה משמעות אותה אימה חש -" ֵאיָמה ֲחֵשָכה גְּ

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

o משפט ה' למשעבדי ישראל 

 , ידטו בראשית

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

 

o בראשית טו יד מב"ןר 

אשר אני  ולציון קנאה גדולה וקצף גדול אני קוצף על הגויים השאנניםכמו שאמר הכתוב: "וקנאתי לירושלם  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 )ישעיהו י, ה(. הוי 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 ידל לבב מלך אשור ועל תפארת רום עיניו" וגו' כל מעשהו אפקוד על פרי גו

  

 (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,מריעים לישראה (המצרים שהיו)וכל אותם 

 

 עיין בפסוק יד ובדברי הרמב"ן, וענה: .6

 א. מה הקושי הרעיוני העולה מספוק יד?

כתוב ם(. )את פירושו ואת פירוש הרמב"הרעיוני בפסוק יד הקושי את  ני פירושים המיישביםמביא ש רמב"ןב. 

 את שני התשובות שהוא מביא. בלשונך

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

 :אשית שבה כורת ה' עם אברהם בריתזו הפעם הראשונה בספר בר

  טו בראשית

י ְודו ר( טז) יעִּ ּנ ה י שּובּו ְרבִּ  :ֵהָנה ַעד ָהֱאֹמִרי ֲעֹון ָשֵלם ֹלא ִכי הֵּ
... 

ַרת ַההּוא ַביֹום( יח) ם ֶאת' ה כ  ית ַאְבר  ֲעָך ֵלאֹמר ְברִּ ַזרְּ ת ָנַתִתי לְּ ץ אֶּ ַהר ַהֹזאת ָהָארֶּ ַרִים ִמנְּ ַהר ַהָגֹדל ַ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 ַהִגרְּ 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 .7

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

 

 גבולות ההבטחה

הרחבים  גבולות ההבטחה. כאן מובאים למדים על הגבולות הגאוגרפיים של הארץאנו לראשונה ש, שים לביש ל

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

 

 

 

 


