
26

 75. הבטחת הזרע
 )פרק ט"ו פסוקים א'-ו'(

א. הקדמה 

אחרי המלחמה והמעמד המרשים שבסופה, פנה ה' אל אברם ואמר לו: "אל תירא אברם..." 
ממה ירא אברם? ממה הוא חשש?1  )כדאי לתת לתלמידים להעלות רעיונות.(

על פי המפרשים, אחרי המלחמה עלו בלבו של אברם כמה חששות:
-  חשש מפני נקמה אפשרית של ארבעת המלכים או חבריהם.2 

-  חשש שמא נהרגו באשמתו אנשים חפים מפשע תוך כדי המלחמה, וזה נחשב לו לחטא.3 
-  חשש נוסף ביטא אברם במפורש: "ה' א-לקים מה תתן לי ואנכי הולך ערירי..." אברם חשש שמא הוא ימות ערירי, בלא בן, 
ואף על פי שה' הבטיח לו כבר מספר פעמים שיהיה לו זרע, הוא חשש שמא העזרה שה' עזר לו במלחמה לנצח את המלכים 

החזקים, גרמה לכך שכלו זכויותיו ושאין לו כבר מספיק זכויות לקיום הבטחת הזרע.4  גם המחשבה שאולי הוא חטא בגרימת 
מותם של חפים מפשע, הוסיפה לחשש שאולי הוא כבר לא ראוי לקיום הבטחת הזרע.5  

ה' הרגיע את אברם מכל חששותיו, ובעניין הבקשה לבן - ה' הבטיח לו שוב את הבטחת הזרע, והוסיף עוד שזרעו יהיה 
ככוכבי השמים לרוב. 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ֲחֶז֖ה בנבואה6  ּמַ ֽ ם ּבַ ה אחרי מלחמתו של אברם במלכים ָהָי֤ה ְדַבר־י-ה-ו-֙ה ֶאל־ַאְבָר֔ ּלֶ ים ָהֵא֗ ָבִר֣ ר׀ ַהּדְ א ַאַח֣
֥ה  ַהְרּבֵ ָכְרָך֖  ְך אם הם ירצו לנקום בך ו-ׂשְ ָל֔ ן  ָמֵג֣ ָאֹנִכ֙י  ם )מתוצאות המלחמה(  ַאְבָר֗ א אל תפחד  יָר֣ ר ַאל־ּתִ ֵלאֹמ֑
ם ֲא-ֹדָנ֤י ֱי-ֹה-ִו-֙ה  ר ַאְבָר֗ אּמֶ ד בזכות מה שעשית )ולא מגיע לך שום עונש על מותם של אנשים במלחמה(׃ ב ַוּיֹ֣ ְמֹאֽ
י בלי ילדים  י הֹוֵלְ֣ך ֲעִריִר֑ י מה יועיל לי כל שכר שתיתן לי, כל עוד - ְוָאֹנִכ֖ ן־ִל֔ ּתֶ )יש לקרוא שם זה: א-לקים(7 ַמה־ּתִ

ֶזר עבדי, אליעזר, שבא מדמשק׃  ק ֱאִליֶעֽ ׂשֶ ֥ ּמֶ י האחראי על ניהול ביתי ורכושי )בגלל שאין לי בן( ֖הּוא ּדַ יִת֔ ק ּבֵ ׁשֶ  ּוֶבן־ֶמ֣
ׁש  יֹוֵר֥ אליעזר, העבד  י  יִת֖ ֶבן־ּבֵ ֥ה  ְוִהּנֵ לכך(  ראוי  אינני  כבר  )אולי  ָזַ֑רע  ה  ּתָ ָנַת֖ א  לֹ֥ י  ִל֔ הרי  ן  ֵה֣ ם  ַאְבָר֔ אֶמר  ַוּיֹ֣ ג 
יָך בן שייוולד ממך   ֶע֔ א ִמּמֵ ר ֵיֵצ֣ ֣ י־ִא֙ם אלא ֲאׁשֶ ָך֖ ֶז֑ה ּכִ יָרׁשְ א ִיֽ ר לֹ֥ ה ְדַבר־י-ה-֤ו-ה ֵאָלי֙ו ֵלאֹמ֔ י׃ ד ְוִהּנֵ֨ ֹאִתֽ
ְיָמה ּוְסֹפ֙ר  ַמ֗ ָ ט־ָנ֣א ַהּשׁ אֶמ֙ר ַהּבֶ א ֹא֜תֹו ה' אמר לאברם שיצא ַה֗חּוָצה אל מחוץ לאוהל ַוּיֹ֨ ָך׃ ה ַוּיֹוֵצ֨ ֽ יָרׁשֶ ֖הּוא ִיֽ
ֶבָ֥ה  ְחׁשְ ַוּיַ י-ה-֑ו-ה  ֽ ּבַ אברם  ן  ְוֶהֱאִמ֖ ַזְרֶעָֽך׃ ו  ִיְהֶי֖ה  כך  ה  ּכֹ֥ ֔לֹו  אֶמר  ַוּיֹ֣ ם  ר ֹאָת֑ ִלְסּפֹ֣ ים ִאם־ּתּוַכ֖ל  ֹוָכִב֔ ַהּכ֣

ה זכות )אברם ראה בהבטחה זו זכות וחסד של ה' כלפיו(׃8  ֹו ְצָדָקֽ אברם ּל֖

ג. מנגינת הכתוב

אחרי קרב הגבורה של אברם במלכים והצלת לוט, אחרי המעמד המרשים בסיום המלחמה ויחסם המכבד של מלכי הארץ אל 
אברם ואל א-לוקיו, היינו מצפים שאברם ירגיש רגוע וגאה בעצמו מתמיד. היינו מצפים שאברם יחשוב שה' אוהב אותו ושללא 

ספק ימלא את כל משאלותיו, ובוודאי את ההבטחה שיהיה לו בן. מתברר שאברם לא חשב בסגנון של "מגיע לי..."!
למרות כל המעשים הטובים שהוא עשה, למרות אמונתו הגדולה בה' ומסירות הנפש שלו במלחמה - הוא ראה את עצמו כמי 
שכבר קיבל את כל שכרו וכמי שכבר כלו זכויותיו. בקשתו של אברם לבן נבעה מתוך תקווה שה' יעשה עמו חסד. ואכן, גם 
אחרי שה' מרגיע את אברם ומניח את דעתו ומבטיח לו זרע ככוכבי השמים, אברם רואה בכך "צדקה", כלומר זכות וחסד שה' 

עושה עמו, ולא משהו שה' כביכול "חייב לו"!

1 הרי אין צריך לומר "אל תירא" אלא למי שירא...
2 רמב"ן, ספורנו.

3 רש"י לפסוק א'.
4 עפ"י רש"י לפסוק א'.

5 עפ"י רמב"ן לפסוק ב'.
6  מלשון ‘חוזה’ = רואה. 

7  כך על פי המסורת. ניתן לראות זאת על פי הניקוד )שהוא ניקוד של שם 'א-לקים'(, השונה מניקוד שם ה’ בכל מקום.
8  על פי רמב"ן. ורש"י פירש הפוך: ה’ התייחס לאמונתו של אברם בהבטחה, כזכות של אברם. )וניתן אולי לחבר בין הפירושים: אברם האמין 

בהבטחת ה’ והחשיב זאת לזכות, וה’ החשיב את אמונתו זו של אברם לזכות.(
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 ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

 בצד ימין, למידה מתוך הפסוקים: 

משימה א' עוסקת בביאור מילים ומאפשרת לפתח בכיתה דיון בשאלה: "ממה ירא אברם?"−−
 משימה ב' עוסקת בהבנת דברי אברם )הבנת המילים בפסוק(.−−

בהקשר זה ניתן לפתח בכיתה דיון בשאלה: מדוע חשש אברם שהוא ימות ערירי, לאחר שה' הבטיח לו כבר מספר 
פעמים שיהיה לו זרע? ) זהו נושא מורכב, וצריך כמובן לשקול אם זה מתאים לרמת תלמידי הכיתה.(

משימות ג', ד' עוסקות בהבטחת הזרע. ניתן לעסוק בהבדלים בין שני המשלים שלמדנו: המשלת הזרע לכוכבים −−
בהשוואה להמשלת הזרע לעפר הארץ )פרק י"ג(.

בצד שמאל:

 המשימה נועדה להמחיש לתלמידים את החוויה של "המון כוכבים", באמצעות מעשה ידיהם.−•
הם מתבקשים לצייר הרבה כוכבים )אין צורך לצייר כוכבים ממש, אפשר להסתפק בציור של הרבה-הרבה נקודות(.

בתחתית הדף ישנן שאלות למחשבה ולדיון. מדוע אי אפשר לספור את הכוכבים? - כי הם רבים, כי לא רואים את −•
כולם, כי חלקם רחוקים מדי וכו'. כפי שאי אפשר לספור את הכוכבים, כך גם  אי אפשר לספור את עם ישראל - כי 

 רבים הם, כי לא את כולם אנחנו רואים, כי יש דורות שעוד לא נולדו וכו'.

הרחבות והמחשות נוספות: 
"והאמין בה'" – ניתן להרחיב על אברם, המאמין בה'. −•
לפתח דיון בכיתה בשאלה: למה אברם לא חשב ש"מגיע לו" שכר? ומה אנחנו יכולים ללמוד בעצמנו מעניין זה?−•
 להביא לכיתה ציור / תמונה של שמים זרועי כוכבים.−•

אפשר גם להציע לתלמידים לצאת החוצה בערב ולנסות לספור את הכוכבים.
אפשר להביא לכיתה את השיר: "הבט נא השמימה וספור הכוכבים..." בלחן של יוסי גרין. −•
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ַהְבָטַחת ַהזֶַּרע
סּוִקים א-ו( ֶרק טו פְּ )פֶּ יחידה 75

ר  ֵלאֹמ֑ ֲחֶז֖ה  ֽ ּמַ ֽ ּבַ ם  ֶאל־ַאְבָר֔ ְדַבר־י-ה-ו-֙ה  ָהָי֤ה  ה  ּלֶ ָהֵא֗ ים  ָבִר֣ ַהּדְ ר׀  ַאַח֣ א 
ם ַאְבָר֗ אֶמר  ַוּיֹ֣ ב  ד׃  ְמֹאֽ ֥ה  ַהְרּבֵ ְרָך֖  ָכֽ ׂשְ ְך  ָל֔ ן  ָמֵג֣ ֹנִכ֙י  ָאֽ ם  ַאְבָר֗ א  יָר֣  ַאל־ּתִ
ק  ׁשֶ ּוֶבן־ֶמ֣ י  ֲעִריִר֑ הֹוֵלְ֣ך  י  ֹנִכ֖ ְוָאֽ י  ן־ִל֔ ּתֶ ַמה־ּתִ )ֱא-לִֹקים(  ֱי-ֹה-ִו-֙ה  ֲא-ֹדָנ֤י 
֥ה  ְוִהּנֵ ָזַ֑רע  ה  ּתָ ָנַת֖ א  לֹ֥ י  ִל֔ ן  ֵה֣ ם  ַאְבָר֔ אֶמר  ַוּיֹ֣ ג  ֶזר׃  ֱאִליֶעֽ ק  ׂשֶ ֥ ּמֶ ּדַ ֖הּוא  י  יִת֔ ּבֵ
ֶז֑ה ָך֖  ׁשְ ִייָרֽ א  לֹ֥ ר  ֵלאֹמ֔ ֵאָלי֙ו  ְדַבר־י-ה-֤ו-ה  ה  ְוִהּנֵ֨ ד  י׃  ֹאִתֽ ׁש  יֹוֵר֥ י  יִת֖  ֶבן־ּבֵ
ט־ אֶמ֙ר ַהּבֶ א ֹא֜תֹו ַה֗חּוָצה ַוּיֹ֨ ָך׃ ה ַוּיֹוֵצ֨ ֽ יָרׁשֶ יָך ֖הּוא ִיֽ ֶע֔ א ִמּמֵ ר ֵיֵצ֣ ֣ י־ִא֙ם ֲאׁשֶ ּכִ

ְהֶי֖ה  ה ִיֽ אֶמר ֔לֹו ּכֹ֥ ם ַוּיֹ֣ ר ֹאָת֑ ים ִאם־ּתּוַכ֖ל ִלְסּפֹ֣ ֹוָכִב֔ ְיָמה ּוְסֹפ֙ר ַהּכ֣ ַמ֗ ָ ָנ֣א ַהּשׁ
ה׃ ֹו ְצָדָקֽ ֶבָ֥ה ּל֖ ְחׁשְ י-ה-֑ו-ה ַוּיַ ֽ ן ּבַ ֱאִמ֖ ַזְרֶעָֽך׃ ו ְוֶהֽ

כֹוָנה( ׁשּוָבה ַהּנְ ל ֶאת ַהּתְ ַמְעּגָ יפּו ּבְ יָרא ַאְבָרם"? )ַהּקִ ים: "ַאל ּתִ ּלִ רּוׁש ַהּמִ א. ָמה ּפֵ

ה ְנקּודֹות(. ר ַעל ְיֵדי ִסּמּון ַהְרּבֶ ּיֹוֵתר ּכֹוָכִבים )ֶאְפׁשָ ה ׁשֶ ּמָ רּו ּכַ ַצּיְ

ו ַנּסּו ִלְסּפֹר אֹוָתם...! ַעְכׁשָ

ָבה ּוְלִדּיּון: ִאים ְלַמְחׁשָ נֹוׂשְ
ַמִים? ָ ּשׁ ּבַ ל ַהּכֹוָכִבים ׁשֶ ר ִלְסּפֹר ֶאת ּכָ ה ִאי ֶאְפׁשָ ָלּמָ

ַמִים? ָ ְוָקא ְלכֹוְכֵבי ַהּשׁ ל ַאְבָרם ּדַ יל ה' ֶאת ַזְרעֹו ׁשֶ ֶכם, ִהְמׁשִ ַמּדּוַע, ְלַדְעּתְ

כֹוָנה( ׁשּוָבה ַהּנְ ל ֶאת ַהּתְ ַמְעּגָ יפּו ּבְ יִתי"? )ַהּקִ ק ּבֵ ן ֶמׁשֶ ב. ְלִמי ָקָרא ַאְבָרם: "ּבֶ

מֹו ַה ְהֶיה לֹו ֶזַרע ַרב ּכְ ּיִ ג. ה' ִהְבִטיַח ְלַאְבָרם ׁשֶ

סּוק טז ֶפֶרק יג ּפָ ד. ּבְ
מֹו ְהֶיה לֹו ֶזַרע ַרב ּכְ ּיִ    ה' ִהְבִטיַח ְלַאְבָרם ׁשֶ

רֹוֶבה. יֶרה ּבָ 1. ַאל ּתִ
ֵעיֶניָך. ְרֶאה ּבְ 2. ַאל ּתִ

ְפַחד. 3. ַאל ּתִ

ּלֹו. ן ׁשֶ 1. ַלּבֵ
ק ֱאִליֶעֶזר. ׂשֶ 2. ְלַדּמֶ

ּכֹול. ּלֹו, ֶאׁשְ 3. ֶלָחֵבר ׁשֶ

" ָהָאֶרץ".

ַמְיָמה ּוְספֹר ַהּכוָֹכִבים... ט־ָנא ַהשָּׁ "ַהבֶּ
ָך" ַוּיֹאֶמר לוֹ ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרעֶֽ
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 76. ההכנות לברית בין הבתרים
 )פרק ט"ו פסוקים ז'-י"א(

הקדמה כללית לברית בין הבתרים

חדש.1 עניין  אלא  הפרק,  שבתחילת  הנבואה  של  המשך  איננה  הבתרים  בין  בברית  אברם  אל  ה'   התגלות 
ברית בין הבתרים היא ברית שכרת ה' עם אברם אבינו ועם זרעו וממשיכי דרכו - יצחק, יעקב וכל עם ישראל. בברית זו קבע 
לארץ ישראל, קשר שלא ניתן לניתוק או לביטול.3 בברית בין הבתרים הודיע ה' לאברם  עם ישראל  הקב"ה קשר נצחי2 בין 
אבינו שגם אם יבואו ימים קשים של חורבן וגלות, גם אם יבואו ימים שאנשים בעם יפנו עורף לארץ ישראל, בסופו של דבר 

עם ישראל תמיד יחזור לארצו.
משול הדבר לילד העומד על סיפונה של אונייה, ולפני ההפלגה אביו קושר חבל ארוך מאוד המחבר את היד של בנו אל מעקה 
הסיפון. האב מבטיח לבנו שאפילו אם יבואו רוחות חזקות וסערות בלב ים, אפילו אם הוא ייפול למים או יקפוץ למים מרצונו 
- הוא אף פעם לא יתנתק מהאונייה! ואז: או שהוא ימשוך את עצמו בחזרה בעזרת החבל או שאביו ימשוך אותו בחבל מסיפון 

האונייה, או ששניהם ימשכו ביחד! 

א. הקדמה  

זו. . 1 מתנה  של  טיבה  מה  לדעת  ביקש  מצדו  אברם  הארץ.  את  לו  לתת  והבטיח  אברם  אל  התגלה  ה' 
לבנם  אופניים  להעניק  יכולים  )הורים  אותה.  לאבד  אחד  יום  עלול  מתנה  שמקבל  שמי  יודע  אחד  כל 
יתקלקלו...(  סתם  או  יאבדו  ייגנבו,  לא  פעם  אף  שהאופניים  להבטיח  יכולים  לא  הם  אבל  לבתם,   או 
אברם, האמין באמונה שלמה שאם ה' מבטיח לתת לו את הארץ - ה' אכן ייתן לו את הארץ, אבל הוא ביקש לדעת: "במה 
אדע כי אירשנה?" כלומר, כיצד אדע שירושת הארץ תהיה ירושת עולם? זה כבר תלוי במקבלי המתנה ולא בנותן! אולי 
אחרי הנתינה יבואו גויים וייקחוה מאיתנו? אולי באחד הדורות יחטאו ישראל ויאבדו את זכותם על הארץ? אולי יבוא דור 
שיעזוב את הארץ מרצונו החופשי ויעזבנה לאומות העולם...? וכו'. כלומר לאברם היה ברור שה' ייתן לו את הארץ, אך לא 

היה ברור לו שצאצאיו בכל הדורות יצליחו לשמור עליה.   
על כך שאל אברם, ועל כך כרת עמו ה' את ברית בין הבתרים.4 בברית זו נאמר לאברם שבאמת יהיו תקופות שבהן עם 
ישראל לא יהיה בפועל בארץ ישראל, שבאמת יהיו תקופות שבהן עם ישראל יהיה בגלות, אבל בסופו של דבר עם ישראל 

תמיד יחזור לארצו!
דרכם של כורתי בריתות: . 2

בכל מעמד של כריתת ברית )עד היום( קובעים הצדדים פעולה כלשהי, שרק מרגע עשייתה נכנסת הברית לתוקף, והצדדים 
כבר לא יכולים לחזור בהם. הפעולה יכולה להיות חתימה על מסמך, נתינת יד, הרמת חפץ וכדומה. בעבר היה מקובל 
לשחוט בהמה ולחתוך אותה לשניים, וכשכורתי הברית היו עוברים "בין הבתרים" - בין החלקים - היה זה סימן לכניסת 
הברית לתוקף.5 הקב"ה ציווה על אברם לשחוט מספר בעלי חיים, לחתוך אותם לשני חלקים ולהכין מעין שביל. בהמשך 

יראה אברם מראה נבואי, ובו תנור עשן ולפיד אש עוברים בין הבתרים. מראה נבואי זה סימל את כניסת הברית לתוקף.
העיט היורד על הפגרים: . 3

בעיט היורד על הפגרים ניתן לראות רמז לכך שבמשך ההיסטוריה עתידים להיות רשעים שינסו לפגוע בברית שכרת ה' 
בין עם ישראל ובינו ובקשר שבין עם ישראל לארצו. אולם, בסופו של דבר עם ישראל יצליח לעמוד איתן ולהשיב מעליו 

את כל הרשעים האלה, כשם שהשיב אברם את העיטים.6

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

מנת  על  ים7  ֔ ּדִ ׂשְ ּכַ ֵמ֣אּור  יָך֙  הֹוֵצאִת֨ ר  ֤ ֲאׁשֶ י-ה-֗ו-ה  ֲאִנ֣י  לאברם  ה'  ֵאָל֑יו  אֶמר  ַוּיֹ֖ ז 
ר  ַוּיֹאַמ֑ ח  בה׃  ותגורו  זרעך(  )ושל  שלך  שתהיה  ּה  ֽ ּתָ ְלִרׁשְ את  ַהּזֹ֖ ֶרץ  ֶאת־ָהָא֥ ְלָך֛   ָלֶ֧תת 

1  עיינו אבן עזרא, חזקוני וכן ב"דעת מקרא".
2  ברית של הקב"ה היא כמו שבועה, מעין חוק א-לוקי. ברית בין אנשים היא בגדר הסכם והתחייבות הדדית, התלויים בהסכמת שני הצדדים. בשעה 

שצד אחד מפר את הברית – הברית בטלה. לעומת זאת בריתו של ה’ קיימת תמיד ולא ניתנת להפרה. 
3  “...והקב"ה כרת עמו ברית שיירשנה על כל פנים" )רמב"ן לפסוק ז’, בסוף דבריו(.

4  עיינו רמב"ן ואבן עזרא לפסוק ז’ ובספורנו לפסוק ח’.
5  עיינו רש"י לפסוק י’.

6  עפ"י רמב"ן, רד"ק, “דעת מקרא" ועוד.
7  מתי הוציא ה' את אברם מאור כשדים? על איזה אירוע מדובר בפסוק? -  יש מפרשים שמסבירים שהכוונה היא להצלתו של אברם מכבשן האש 
של נמרוד שהיה באור כשדים;  ויש מפרשים שמסבירים שהכוונה היא שה' נתן בלב אביו תרח ובלבו של אברם את המחשבה לצאת מאור כשדים; 

ואפשר אולי לחבר את הפירושים: ה' הציל את אברם מכבשן האש, ונתן בלבו ובלב אביו לעזוב את אור כשדים. 
)עיינו ברמב"ן, המאריך מאוד בעניין זה בפירושו לפרק י"א פסוק כ"ח, וכן ב"דעת מקרא" כאן.(
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ה שהיא תמיד תהיה שלנו )אולי  ּנָ ֽ יָרׁשֶ י ִאֽ ֥ ע איך אדע ּכִ ה ֵאַד֖ ֥ ּמָ -ה )יש לקרוא שם זה: א-לוקים( ּבַ ֲא-ֹד-ָנ֣-י ֱי-ה-ִו֔
ת שלוש  ׁשֶ ּלֶ֔ ה ִל֙י ֶעְגָל֣ה ְמׁשֻ יו ְקָח֥ אֶמר ֵאָל֗ יבואו גויים וייקחו אותה מאיתנו? אולי יחטאו בני ויעזבו אותה?(׃ ט ַוּיֹ֣

ר ציפור ממשפחת היונים ְוגֹוָזֽל גוזל של יונה׃  ׁ֑ש ושלושה ֵאיִלים ְוֹת֖ ּלָ ִיל ְמׁשֻ ת ושלוש עזים ְוַא֣ ׁ֖שֶ ּלֶ עגלות ְוֵע֥ז ְמׁשֻ

ֶוְך באמצע )לשני  ּתָ֔ ר ֹאָת֙ם )אחרי שהוא שחט אותם( חתך כל אחד מהם ּבַ ֤ ה ַוְיַבּתֵ ּלֶ ל־ֵא֗ ח־֣לֹו אברם ֶאת־ּכָ ֽ ּקַ ֽ י ַוּיִ
התור והגוזל  ר  ַהִצּפֹ֖ ְוֶאת  מול החצי האחר  ֵרֵע֑הּו  את  ִלְקַר֣ כל חצי  ְת֖רֹו  ִאיׁש־ּבִ ם  ָשׂ ן ואחר כך הוא  ֥ ּתֵ ַוּיִ חלקים( 

ר לא חתך לשניים )אלא רק שחט אותם ושם אותם זה מול זה(׃ יא )אחרי שאברם סידר את כל החלקים בשני  א ָבָתֽ לֹ֥
ִיט8 ירדה להקה של עיטים )סוג של עוף דורס(  ֶ֥רד ָהַע֖ טורים - כל חצי מול החצי השני שלו ואת התור מול הגוזל -( ַוּיֵ

ם אברם העיף והפריח את העיטים, שלא  ם ַאְבָרֽ ב9 ֹאָת֖ ֥ ֵ ּשׁ ים של הבהמות השחוטות, כדי לאכול אותם... ַוּיַ ָגִר֑ ַעל־ַהּפְ
יאכלו מהפגרים׃

ג. מנגינת הכתוב 

אברם היה מאמין גדול בה', ושאלתו נבעה מתוך רצון להבין טוב יותר את דברי ה' בעניין הבטחת הארץ. 

 ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת בצד ימין: 

השאלות נועדו לכוון את התלמידים ללמידה מתוך הפסוקים.

בצד שמאל:
המשימה נועדה לתת לתלמידים תחושה של מעין השתתפות בהכנות לברית בין הבתרים. הם ימצאו את המדבקות עם 
הֶעגלות, ִיְמנּו אותם, ידביקו אותם "איש לקראת רעהו", אחר כך יסדרו את העזים וכו'. יש בכך גם המחשה וגם חזרה על 

הנלמד. 

הרחבות והמחשות נוספות: 

 לדבר על סוגי בעלי החיים )עגלה, עז, איל, תור, גוזל בן יונה, וכן העיט(.−•
לדבר על האומץ של אברם, שעמד מול להקה של עיטים והבריח אותם.−•

ב" במלעיל.−• ׁשֶ ב" במלרע )מלשון להשיב רוח( לבין "ַוּיַ ֵ ׁשּ לשון: ההבדל בין "ַוּיַ

8  זהו שם קיבוצי, וכוונת הפסוק היא לעיטים רבים, כפי שכתוב בהמשך: “וישב אותם אברם".
ב" מלשון להשיב רוח, כמו “משיב הרוח" )ולא מלשון להחזיר, כמו “השבת אבידה"(. ֵ ׁשּ 9  במלרע - הטעם על האות ‘ש’. “ַוּיַ
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ָתִרים ין ַהבְּ ַהֲהָכנוֹת ִלְבִרית בֵּ
סּוִקים ז-יא( ֶרק טו פְּ )פֶּ יחידה 76

ים ָלֶ֧תת ְלָך֛ ֶאת־ ֔ ּדִ ׂשְ יָך֙ ֵמ֣אּור ּכַ ר ֽהֹוֵצאִת֨ ֤ אֶמר ֵאָל֑יו ֲאִנ֣י י-ה-֗ו-ה ֲאׁשֶ ז ַוּיֹ֖
ע  ה ֵאַד֖ ֥ ּמָ ּבַ -ה )ֱא-לִֹקים(  ר ֲא-ֹדָנ֣י ֱי-ֹה-ִו֔ ַוּיֹאַמ֑ ח  ּה׃  ֽ ּתָ את ְלִרׁשְ ַהּזֹ֖ ֶרץ  ָהָא֥
ִיל  ת ְוַא֣ ׁ֖שֶ ּלֶ ת ְוֵע֥ז ְמׁשֻ ׁשֶ ּלֶ֔ ה ִל֙י ֶעְגָל֣ה ְמׁשֻ יו ְקָח֥ אֶמר ֵאָל֗ ה׃ ט ַוּיֹ֣ ּנָ ֽ יָרׁשֶ י ִאֽ ֥ ּכִ
ן ִאיׁש־ ֥ ּתֵ ֶוְך ַוּיִ ּתָ֔ ר ֹאָת֙ם ּבַ ֤ ה ַוְיַבּתֵ ּלֶ ל־ֵא֗ ח־֣לֹו ֶאת־ּכָ ֽ ּקַ ֽ ר ְוגֹוָזֽל׃ י ַוּיִ ׁ֑ש ְוֹת֖ ּלָ ְמׁשֻ
ים  ָגִר֑ ַעל־ַהּפְ ִיט  ָהַע֖ ֶ֥רד  ַוּיֵ יא  ר׃  ָבָתֽ א  לֹ֥ ר  ַהִצּפֹ֖ ְוֶאת  ֵרֵע֑הּו  את  ִלְקַר֣ ְת֖רֹו  ּבִ

ם׃ ם ַאְבָרֽ ב ֹאָת֖ ֥ ֵ ּשׁ ַוּיַ

ים ַעל ְמַנת ָלֵתת לֹו: ּדִ ׂשְ ּה".א. ה' הֹוִציא ֶאת ַאְבָרם ֵמאּור ּכַ ּתָ "ֶאת    ַהּזֹאת ְלִרׁשְ

ָנה ְל: ּוָ ים "ָהָאֶרץ ַהּזֹאת" ַהּכַ ּלִ ּמִ ֶבל.ב. ּבַ 1. ֶאֶרץ ּבָ
ַנַען. 2. ֶאֶרץ ּכְ

3. ֶאֶרץ ִמְצַרִים.

ַאל ֶאת ה': ה"?ג. ַאְבָרם ׁשָ ּנָ י ִאיָרׁשֶ ה  ּכִ ּמָ "ּבַ

ה ַאְבָרם ָלַקַחת. ְצַטּוָ ּנִ ים ׁשֶ ֲעֵלי ַהַחּיִ מֹות ּבַ ׁש ֶאת ׁשְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ד. ַסּמְ

ר? ׂשָ ה. ֵאילּו עֹופֹות ִנּסּו ֶלֱאכֹל ֵמַהּבָ

ו. ִמי ִהְבִריַח אֹוָתם?

יקּו  קֹות: ַהְדּבִ ְדּבֵ ף ַהּמַ ִמּדַ
ל  ּה ִצּיּור ׁשֶ ּבָ ָקה ׁשֶ ַמְדּבֵ

ֵעיִטים.

ת שֶׁ לֶּ ת ְוֵעז ְמשֻׁ שֶׁ לֶּ "ְקָחה ִלי ֶעְגָלה ְמשֻׁ
ל" ׁש ְותֹר ְוגוֹזָֽ לָּ ְוַאִיל ְמשֻׁ

קֹות: ְדּבֵ ף ַהּמַ ִמּדַ
ָתִרים.ּ ין ַהּבְ ִרית ּבֵ ֵהִכין ַאְבָרם ִלְקַראת ּבְ ים ׁשֶ ֲעֵלי ַהַחּיִ ל ּבַ ֶהן ִצּיּוִרים ׁשֶ ּבָ קֹות ׁשֶ יקּו ַמְדּבֵ ַהְדּבִ
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 77. ברית בין הבתרים
 )פרק ט"ו פסוקים י"ב-כ"א(

א. הקדמה  

 אחרי שאברם סיים את ההכנות לברית בין הבתרים, הגיע רגע כריתת הברית.
 בכריתת הברית היו שני חלקים:

 1. לקראת שקיעת השמש אמר ה' לאברם את תוכן הברית.
 2. אחרי שקיעת השמש ראה אברם מחזה נבואי, ובו "תנור עשן ולפיד אש" אשר עבר בין הבתרים. 

    מראה נבואי זה סימל את כניסת הברית לתוקף. 

בעניין תוכן הברית: ה' גילה לאברם בנבואה שהחשש שלו שאולי בניו ייגלו מן הארץ, אכן עתיד לקרות. בניו באמת עתידים 
לגלות לארץ לא להם )למצרים(, ולהיות משועבדים ומעונים שם. אבל בסופו של דבר, כשיגיע הזמן, הגויים שישעבדו אותם - 

ייענשו, וזרעו של אברם יחזרו לארץ ברכוש גדול. 
הגלות הזאת והגאולה ממנה, הן דוגמה לכל המקרים בעתיד. כשם שהם ייגאלו מהגלות הזאת, כך מובטח להם שהם עתידים 

להיגאל מכל הגלויות שעלולות להיות בעתיד.1

 בעניין רגע כניסת הברית לתוקף: 
 שכינתו של ה' נתגלתה כביכול לאברם במראה של תנור עשן ולפיד אש העוברים בין הבתרים.

חשוב להדגיש בפני התלמידים כי אי אפשר לראות את ה'. שכינתו של הקב"ה מתגלית במראה של עשן, ענן או ערפל.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים )בגלל האורך, חילקנו את הפסוקים לשני חלקים( 

חלק א'

ָכ֥ה  ה תחושת פחד ַו-ֲחׁשֵ ֥ה ֵאיָמ֛ ם ְוִהּנֵ ה ָנְפָל֣ה ַעל־ַאְבָר֑ ָמ֖ ֶמׁש֙ ָל֔בֹוא השמש עמדה לשקוע ְוַתְרּדֵ ֶ֨ י ַהּשׁ יב ַוְיִה֤
י־ֵג֣ר׀ ִיְהֶי֣ה ַזְרֲעָך֗ )מי שנמצא בארץ זרה שאיננה שלו,  ע ּכִ ַד֜ ַע ּתֵ ם ָיֹד֨ אֶמר ה' ְלַאְבָר֗ יו׃2 יג ַוּיֹ֣ ֶלת ָעָלֽ ְגֹדָל֖ה ֹנֶפ֥
֥ע ֵמ֖אֹות  ם העם באותה ארץ ישעבד את זרעך ויענה אותם ַאְרּבַ ּו ֹאָת֑ ְוִעּנ֣ ם ַוֲעָב֖דּום  א ָלֶה֔ ֶר֙ץ לֹ֣ ֶא֨ נקרא "גר"( ּבְ

ִכי אני אשפוט  ן ָאֹנ֑ ֣ דּו את העם שישעבד אותם ּדָ ר ַיֲעֹב֖ ֥ ֹוי ֲאׁשֶ ָנֽה׃ )אבל, אל ייאוש, כי בסוף -( יד ְוַג֧ם ֶאת־ַהּג֛ ׁשָ
יָך תמות  ֥בֹוא ֶאל־ֲאֹבֶת֖ ה ּתָ ֛ ֽדֹול׃ טו ְוַאּתָ ׁש ּגָ ְרֻכ֥ ן ֵיְצ֖אּו זרעך )ויבואו לארץ שאני מבטיח לך( ּבִ ואעניש ְוַאֲחֵרי־ֵכ֥

ה טֹוָבֽה בזקנה טובה, בנחת )ולא תראה את  יָב֥ ׂשֵ ֵב֖ר ּבְ ּקָ ֑לֹום בתקופה של שלום )אתה תמות לפני שכל זה יקרה( ּתִ ׁשָ ּבְ
ֵל֛ם  י לֹא־ׁשָ ֧ ה לכאן )ארבעה דורות אחרי שיגלו, הם יחזרו לארץ כנען( ּכִ ּנָ ּובּו ֵה֑ י ָיׁש֣ הצרות האלה(׃ טז ְו֥דֹור ְרִביִע֖

ה חטאי הגויים האמוריים, שגרים בארץ כנען, עדיין לא גדולים במידה המצדיקה שהם יגורשו מהארץ  ּנָ י ַעד־ֵהֽ ן ָהֱאֹמִר֖ ֲעֹו֥
על ידי זרעו של אברם החוזרים מהגלות׃ 

חלק ב'

יד  ֣ ְוַלּפִ ֙ן  ָעׁשָ ּור  ַתּנ֤ ובו  נבואי  מחזה  ראה  אברם  ה  ְוִהּנֵ֨ ָהָי֑ה  חושך  ַוֲעָלָט֖ה  שקעה  ָאה  ּבָ֔ ֶמׁש֙  ֶ֨ ַהּשׁ י  ַוְיִה֤ יז 
ערך׃  שאברם  הבהמות  חלקי  בין  ה  ּלֶ ָהֵאֽ ים  ָזִר֥ ַהּגְ ֖ין  ּבֵ ר  ָעַב֔ ר  ֣ ֲאׁשֶ הקב"ה(  של  לשכינתו  וסימן  רמז  )זהו  ׁש   ֵא֔
ר  ַה֣ ִמּנְ את  ַהּזֹ֔ ֶרץ  ֶאת־ָהָא֣ ֙י  ּתִ ָנַת֨ ְלַזְרֲעָך֗  ר  ֵלאֹמ֑ ית  ִר֣ ּבְ ם  ֶאת־ַאְבָר֖ י-ה-֛ו-ה  ת  ַר֧ ּכָ ַה֗הּוא  ֹום  ּי֣ ּבַ יח 
י  ֥ ְוֶאת־ַהִחּתִ ְדֹמִנֽי׃ כ  ַהּקַ ת  ְוֵא֖ י  ִנּזִ֔ ְוֶאת־ַהּקְ יִנ֙י  ֶאת־ַהּקֵ ת׃ יט  ָרֽ ְנַהר־ּפְ ל  ֹד֖ ָּ ַהג ר  ָה֥ ַעד־ַהּנָ ִים  ִמְצַר֔
י׃3  ְוֶאת־ַהְיבּוִסֽ י  ֖ ׁשִ ְרּגָ ְוֶאת־ַהּגִ י  ַנֲעִנ֔ ּכְ ְוֶאת־ַהֽ ֱאֹמִר֙י  ְוֶאת־ָהֽ כא  ים׃  ְוֶאת־ָהְרָפִאֽ ֖י  ִרּזִ  ְוֶאת־ַהּפְ
ה' נגלה אל אברם כשהוא עובר כביכול בין הבתרים וקובע ברגע זה את הברית, היא ה"חוק הא-לוקי", שארץ ישראל שייכת 

לעם ישראל לעולם.

1  מתוך הדברים האלה ניתן אולי להבין טוב יותר את משמעות המצווה לזכור את יציאת מצרים ומדוע ישנן כל כך הרבה מצוות שהן “זכר ליציאת מצרים".
2  “רמז לצרות וחושך של גלויות" )רש"י(.

3  מצוינים כאן שמות ארצות של עשרה עמים, ואנו יודעים שיהושע נצטווה לכבוש רק שבעה עמים. אנו מציעים לא להיכנס לעניין זה עם תלמידים 
בגיל הצעיר. המעוניין בכך יכול לעיין במפרשים )רש"י, אבן עזרא ועוד(. 
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ג. מנגינת הכתוב 

ארץ ישראל שייכת לעם ישראל ְלעולם, ואפילו אם יבואו עלינו צרות וגלויות - ה' הבטיח שבסופו של דבר, כשיגיע הזמן, 
תמיד נשוב לארצנו!

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

 הפעילויות והשאלות נועדו להבנת המילים שבפסוקים, וכן להמחשה במידת האפשר.
- משימות א' ו-ג' נועדו להמחיש את ההבדל בין המילים "ויהי השמש לבוא" לבין "ויהי השמש באה".

 - משימה ב' ממחישה את הנבואה על פי הידוע לנו מחומש שמות. )אמנם בפסוקים לא נאמר שהשעבוד יהיה במצרים, אך
   התלמידים כבר יודעים, מהבית ומהגן, שנבואת ברית בין הבתרים התקיימה שם.(

- משימות ד', ה' עוסקות במראה הנבואה של "תנור עשן ולפיד אש". חשוב להדגיש לתלמידים שאין לנו דרך לדעת מה     
   בדיוק ראה אברם במראה הנבואה, ואנחנו יכולים רק לדמיין.

- משימות ו', ז', ח' עוסקות בעשרת העמים שאת ארצם הבטיח ה' לתת לזרעו של אברם. 
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ָתִרים - ֵחֶלק א ין ַהבְּ ִרית בֵּ בְּ
סּוִקים יב-טז( ֶרק טו פְּ )פֶּ

ָתִרים - ֵחֶלק ב ין ַהבְּ ִרית בֵּ בְּ
סּוִקים יז-כא( ֶרק טו פְּ )פֶּ יחידה 77

ָכ֥ה  ֲחׁשֵ ה  ֵאיָמ֛ ֥ה  ְוִהּנֵ ם  ַעל־ַאְבָר֑ ָנְפָל֣ה  ה  ָמ֖ ְוַתְרּדֵ ָל֔בֹוא  ֶמׁש֙  ֶ֨ ַהּשׁ י  ַוְיִה֤ יב 

ֶר֙ץ  ֶא֨ י־ֵג֣ר׀ ִיְהֶי֣ה ַזְרֲעָך֗ ּבְ ע ּכִ ַד֜ ַע ּתֵ ם ָיֹד֨ אֶמר ְלַאְבָר֗ יו׃ יג ַוּיֹ֣ ֶלת ָעָלֽ ְגֹדָל֖ה ֹנֶפ֥
ר  ֥ ֹוי ֲאׁשֶ ְוַג֧ם ֶאת־ַהּג֛ ָנֽה׃ יד  ֥ע ֵמ֖אֹות ׁשָ ם ַאְרּבַ ּו ֹאָת֑ ְוִעּנ֣ ַוֲֽעָב֖דּום  ם  א ָלֶה֔ לֹ֣
יָך  ֥בֹוא ֶאל־ֲאֹבֶת֖ ה ּתָ ֛ ֽדֹול׃ טו ְוַאּתָ ׁש ּגָ ְרֻכ֥ ן ֵיְצ֖אּו ּבִ ֲחֵרי־ֵכ֥ ִכי ְוַאֽ ן ָאֹנ֑ ֣ דּו ּדָ ֲעֹב֖ ַיֽ
ן  ֵל֛ם ֲעֹו֥ י לֹא־ׁשָ ֧ ה ּכִ ּנָ ּובּו ֵה֑ י ָיׁש֣ ה׃ טז ְו֥דֹור ְרִביִע֖ ה טֹוָבֽ יָב֥ ׂשֵ ֵב֖ר ּבְ ּקָ ֑לֹום ּתִ ׁשָ ּבְ

ה׃  ּנָ י ַעד־ֵהֽ ֱאֹמִר֖ ָהֽ

ר  ר ָעַב֔ ֣ ׁש ֲאׁשֶ יד ֵא֔ ֣ ֙ן ְוַלּפִ ּור ָעׁשָ ה ַתּנ֤ ה ָהָי֑ה ְוִהּנֵ֨ ָאה ַוֲֽעָלָט֖ ֔ ֶמׁש֙ ּבָ ֶ֨ י ַהּשׁ יז ַוְיִה֤
ר  ית ֵלאֹמ֑ ִר֣ ם ּבְ ת י-ה-֛ו-ה ֶאת־ַאְבָר֖ ַר֧ ֹום ַה֗הּוא ּכָ ּי֣ ה׃ יח ּבַ ּלֶ ים ָהֵאֽ ָזִר֥ ֖ין ַהּגְ ּבֵ
ת׃  ָרֽ ל ְנַהר־ּפְ ֹד֖ ר ַהּגָ ָה֥ ִים ַעד־ַהּנָ ר ִמְצַר֔ ַה֣ את ִמּנְ ֶרץ ַהּזֹ֔ ֙י ֶאת־ָהָא֣ ּתִ ְלַזְרֲעָך֗ ָנַת֨
֖י ְוֶאת־ ִרּזִ י ְוֶאת־ַהּפְ ֥ י׃ כ ְוֶאת־ַהִחּתִ ְדֹמִנֽ ת ַהּקַ י ְוֵא֖ ִנּזִ֔ יִנ֙י ְוֶאת־ַהּקְ יט ֶאת־ַהּקֵ

י׃ י ְוֶאת־ַהְיבּוִסֽ ֖ ׁשִ ְרּגָ י ְוֶאת־ַהּגִ ַנֲעִנ֔ ּכְ ֱאֹמִר֙י ְוֶאת־ַהֽ ים׃ כא ְוֶאת־ָהֽ ְרָפִאֽ ָהֽ

ְתִאים: ּיּור ַהּמַ ל ֶאת ַהּצִ ַמְעּגָ יפּו ּבְ ְתִאים:א.                                   - ַהּקִ ּיּור ַהּמַ ל ֶאת ַהּצִ ַמְעּגָ יפּו ּבְ ג.                               - ַהּקִ ֶמׁש֙ ָל֔בֹוא"      ֶ֨ י ַהּשׁ ָאה"     "ַוְיִה֤ ֔ ֶמׁש֙ ּבָ ֶ֨ י ַהּשׁ "ַוְיִה֤

ְזִריָחהְזִריָחה ִקיָעה ִקיָעהִלְקַראת ׁשְ ִלְקַראת ׁשְ ִקיָעה ְ ִקיָעהַאֲחֵרי ַהּשׁ ְ ַאֲחֵרי ַהּשׁ

סּוִקים. ּפְ תָֹאר ּבַ ְתִאימֹות ַלּמְ קֹות ַהּמַ ְדּבֵ יקּו ֶאת ַהּמַ קֹות: ַהְדּבִ ְדּבֵ ף ַהּמַ ב. ִמּדַ

י־ֵג֣ר׀ ִיְהֶי֣ה ַזְרֲעָך֗ ע ּכִ ַד֜ ַע ּתֵ ָיֹד֨
ּו ם ַוֲעָב֖דּום ְוִעּנ֣ א ָלֶה֔ ֶר֙ץ לֹ֣ ֶא֨ ּבְ

ָנֽה: ֥ע ֵמ֖אֹות ׁשָ ם ַאְרּבַ ֹאָת֑

ִכי ן ָאֹנ֑ ֣ דּו ּדָ ר ַיֲעֹב֖ ֥ ֹוי ֲאׁשֶ ְוַג֧ם ֶאת־ַהּג֛

ֽדֹול: ׁש ּגָ ְרֻכ֥ ן ֵיְצ֖אּו ּבִ ְוַאֲחֵרי־ֵכ֥

ָזִרים? ין ַהּגְ ד. ָמה ָרָאה ַאְבָרם עֹוֵבר ּבֵ

יִחיָדה 76( ף ַהּקֹוֵדם )ּבִ ּדַ ּבַ ּיּור ׁשֶ ה. הֹוִסיפּו ַלּצִ
ֵהִכין ַאְבָרם. ָתִרים ׁשֶ ין ַהּבְ עֹוֵבר ּבֵ יד ֵאׁש', ׁשֶ ן ְוַלּפִ ּנּור ָעׁשָ    'ּתַ

ל ָהָאֶרץ:     ל ַאְבָרם ֶאת ּכָ ו. ה' ִהְבִטיַח ָלֵתת ְלַזְרעֹו ׁשֶ

ְבַטַחת. ָאֶרץ ַהּמֻ רּו ָאז ּבָ ּגָ ים ׁשֶ מֹות ָהַעּמִ ׁש ֶאת ׁשְ ֶעְזַרת ַמְדּגֵ נּו ּבְ ז. ַסּמְ

ְבַטַחת? ָאֶרץ ַהּמֻ רּו ָאז ּבָ ים ּגָ ה ַעּמִ ּמָ ח. ּכַ

ַהר     "ִמּנְ

." דֹל ְנַהר  ָהר ַהּגָ     ַעד ַהּנָ

יד  " ּנּור  ְוַלּפִ  "ּתַ
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