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 81. שינוי שמו של אברם לאברהם 
 )פרק י"ז פסוקים א'-ח'(

הקדמה כללית לפרק י"ז

מאז נולד ישמעאל, ניתן היה לחשוב שכל ההבטחות של ה' לאברם התחילו להתקיים - לאברם כבר נולד בן )ישמעאל(, שיוכל 
להמשיך אותו,1 עמי האזור ראו בו אדם חשוב וכיבדו אותו, ואנשים רבים למדו ממנו ומשרי להאמין בה'.  

והנה, בפרק י"ז אנו לומדים על מעין נקודת מפנה בחייהם של אברם ושרי - ה' נגלה אל אברם, שינה את שמו לאברהם ואת 
שמה של שרי לשרה, ובישר לו ששרה היא זו שתלד לו בן )יצחק(, שיהיה ממשיך דרכו. ה' אף בישר לאברהם על ברית של 

אהבה2 וקשר מיוחד3 שהוא כורת עמו, עם יצחק ועם זרעו של יצחק אחריו.  
הברית והקשר המיוחד עם ה' אינם רק זכות, אלא גם תפקיד, ייעוד - אברהם נועד להיות "אב המון גויים", שמשמעותו היא 
פיזית ורוחנית גם יחד. פיזית: הוא יהיה אב לעוד עמים שעתידים לצאת ממנו. רוחנית: הוא יהיה מעין אבא רוחני לכל עמי 

העולם )ולא רק לעמי האזור(, שעתידים ללמוד ממנו ומזרעו להאמין בה'.4
בברית הזאת5 נדרשים גם אברהם וזרעו ליטול חלק,6 באמצעות קיום מצוות ברית מילה.    

א. הקדמה 

אותו  ועודד  אברם  את  ציווה  ה'  שוב.  אליו  נגלה  וה'  שנים,   99 בן  כבר  היה  אברם  ישמעאל.  נולד  מאז  שנים   13 עברו 
עולם. אותו אהבת  אוהב  הודיעו שהוא  כלומר  'ברית של אהבה',  לו  נתן  וכן  )בשלמות(  ה' בתמימות   להמשיך ללכת בדרך 
אברם 'נפל על פניו' מתוך יראתו את ה' המתגלה אליו, וה' המשיך ובישר לו על התפקיד שהוא מייעד לו - להיות "אב המון 

גויים" - ועל שמו החדש, המבטא תפקיד זה.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

-ל  ֲאִני־ֵא֣ ֵאָלי֙ו  אֶמר  ַוּיֹ֤ ם  ֶאל־ַאְבָר֗ י-ה-֜ו-ה  א  ָר֨ ַוּיֵ ִנ֑ים  ׁשָ ע  ׁשַ ְוֵת֣ ָנ֖ה  ׁשָ ים  ִע֥ ׁשְ ן־ּתִ ּבֶ ם  ַאְבָר֔ י  ַוְיִה֣  א 
)צדיק  שלם  ים  ָתִמֽ ֶוְהֵי֥ה  הטובה7  הדרך  היא  ה',  בדרך  לך  ְלָפַנ֖י  ְ֥ך  ִהְתַהּלֵ הקב"ה(  של  משמותיו  אחד  )זהו  -י  ֔ -ּדַ ׁשַ
֥ה  ְוַאְרּבֶ ּוֵביֶנָ֑ך  יִנ֣י  ּבֵ ברית של אהבה8  י  ְבִריִת֖ ָנ֥ה  ְוֶאּתְ ב  ובעל מידות טובות(׃  בה', עושה את מצוותיו  'שלם' מאמין 

ר׃ ים ֵלאֹמֽ ֹו ֱא-לִֹה֖ ֥ר ִאּת֛ ָנ֑יו מתוך יראתו את ה' המדבר אליו9 ַוְיַדּבֵ ם ַעל־ּפָ ל ַאְבָר֖ ּפֹ֥ ד׃ ג ַוּיִ ד ְמֹאֽ ְמֹא֥  אֹוְתָך֖ ּבִ
אבא להרבה עמים )גם אבא ממש, שהרבה עמים יצאו מזרעך,  ּגֹוִיֽם  ֲה֥מֹון  ב  ְלַא֖ יָת  ְוָהִי֕ ְך  ֑ ִאּתָ י  ְבִריִת֖ ֥ה  ִהּנֵ י  ֲאִנ֕ ד 
ם )שמשמעו אב-רם, כלומר 'אבא  ְמָך֖ ַאְבָר֑ א ֛עֹוד ֶאת־ׁשִ ֵר֥ ה ְולֹא־ִיּקָ וגם 'אבא רוחני', שהרבה גויים ילמדו ממך(׃ 

י  ְוִהְפֵרִת֤ יָך׃ ו  ֽ ְנַתּתִ ּגֹוִי֖ם  ֛י ַאב־ֲה֥מֹון  ּכִ גויים(10  ם )שמשמעו אב להמון  ַאְבָרָה֔ ְמָך֙  ׁשִ ְוָהָי֤ה  רוחני' רק של ארם( 

י  אּו מזרעך יצאו מלכים׃ ז ַוֲהִקֹמִת֨ ָך֥ ֵיֵצֽ ים ִמּמְ יָך ְלגֹוִי֑ם יצאו ממך עוד עמים11 ּוְמָלִכ֖ ֖ ד ּוְנַתּתִ ד ְמֹא֔ ְמֹא֣ ְתָך֙ ּבִ ֹאֽ
ם לכל  יָך ְלֹדֹרָת֖ ין ַזְרֲעָך֧ ַאֲחֶר֛ ָך ּוֵב֨ יִנ֣י ּוֵביֶנ֗ י )ועם זאת, את הברית המיוחדת והקשר המיוחד אני מקים( ּבֵ ִריִת֜ ֶאת־ּבְ
יָך יהיה קשר מיוחד ביני ובינך וביני ובין זרעך׃  ְלַזְרֲעָך֖ ַאֲחֶרֽ ים ּוֽ ית עֹוָל֑ם לתמיד ִלְה֤יֹות ְלָך֙ ֵלֽא-לִֹה֔  הדורות ִלְבִר֣

֖ת עֹוָל֑ם  ַען ַלֲאֻחּזַ ַנ֔ ֶרץ ּכְ ל־ֶא֣ יָך את הארץ שאתה גר בה ֵאת ּכָ ֶרץ ְמֻגֶר֗ ת׀ ֶא֣ יָך ֵא֣ ָך ּוְלַזְרֲעָך֨ ַאֲחֶר֜ י ְל֠ ֣ ח ְוָנַתּתִ
ים )הקשר המיוחד הזה ביני ובין זרעך יבוא לידי ביטוי בצורתו השלמה בארץ  יִתי ָלֶה֖ם ֵלא-לִֹהֽ )ושם בארץ כנען -( ְוָהִי֥

כנען(׃

1  לא נאמר בשום מקום עד כאן שהזרע המובטח יהיה דווקא משרי. וכך כותב הרמב"ן )פרק י"ז פסוק י"ח(: “...כי הבטיחו מתחילה ‘אשר יצא ממעיך 
הוא יירשך’, והנה היורש אותו יחיד, והיה חושב שהוא ישמעאל".  

2  רש"י לפסוק ב’ )ובחומש דברים י’, ט"ו: “רק באבותיך חשק ה’ לאהבה אותם"(.
3  “להיות לך לא-לקים", “והייתי להם לא-לקים" )פסוקים ז’-ח’(.

4  עד עכשיו “לא היה )אברם( אב אלא לארם, שהוא מקומו, ועכשיו אב לכל העולם" )רש"י לפסוק ה’(, ועיינו בנצי"ב.
5  עניין הברית תופס מקום מרכזי מאוד בפרק. המילים ברית ובריתי מופיעות בפרק 13 פעמים!

6  רש"י לפסוק ט’.
7  אפשר להשוות לפסוק שנאמר על נח: “את הא-לקים התהלך נח" )פרק ו’, פסוק ט’, וכדאי לעיין שם ברש"י(.  

8  על פי רש"י. 
9  על פי רש"י, וספורנו מפרש: מתוך הודאה לה’ על הברית, וניתן לחבר את הפירושים.

10  והאות ר’ נשארה. עיינו רש"י בעניין זה.
11  בנוסף לישמעאלים, עתידים עוד לצאת ממנו גם עם ישראל ואדום )רש"י לפסוק ו’(.
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ג. מנגינת הכתוב

אברהם זכה להיות ל"אב המון גויים". אמונתו בה', הליכתו בדרך ה', מסירותו למען אחרים, מעשיו הטובים והחסד שהוא עשה, 
כל אלה היו לדוגמה וסמל עבור כל העמים שלמדו ממנו אז, ולומדים ממנו עד היום, מהם חיי אמונה בה' והליכה בדרך הטוב 

והישר.

 ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

בצד ימין, למידה מתוך הפסוקים: 
בעקבות משימה א', יוכלו תלמידים שזכו בהבנה חשבונית טובה, לחשב לבד שישמעאל היה כאן בן 13 )שהרי −−

כשישמעאל נולד אברם היה בן 86(. את ה'אישור' לחשבון זה הם יוכלו לקבל בהמשך, בפסוקים כ"ד-כ"ה.
במשימה ב' המטרה היא לפתח שיחה עם התלמידים על הציווי "התהלך לפני והיה תמים" - כיצד מתהלכים לפני ה'? −−

מה פירוש להיות 'תמים' - 'שלם'? מתוך לימוד זה על אברהם אבינו, רצוי להגיע למשמעות העניין אצלנו - כיצד גם 
אנחנו יכולים ללכת בדרכו של אברהם?

במשימה ג', ניתן לעסוק במשמעות שמו החדש של אברם.−−
במשימות ד', ה' נדרשים התלמידים לאתר את המילים בפסוקים ולהבין מתוך ההקשר במי מדובר. מתוך הפעילות −−

הזאת אנו מבינים שה' הבטיח שיהיה לו קשר מיוחד גם עם אברהם וגם ִעם ַעם ישראל.

בצד שמאל:
הפעילות נועדה לחזור ולהיזכר במעשיו הטובים של אברהם, שעליהם למדנו בפרשת לך-לך. ממעשים אלו אנחנו −•

 לומדים עד היום.
בפעילות זו יש גם ממד של חזרה על הפרשה לפי נושאים )אנו מתקרבים לסוף הפרשה, ורצוי להתחיל בחזרות 

עליה(.

הרחבות והמחשות נוספות 
לזהות את האותיות של שמו החדש של אברהם בפסוק הנמצא בכותרת בצד שמאל ולצבוע אותן.−•
ליצור רשימה של כל ההבטחות שה' מבטיח לאברהם בפסוקים אלה )יש הרבה!(.−•
לבדוק בכמה עמים ותרבויות )עד ימינו( נותנים לילדים את השם 'אברהם'.−•
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ל ַאְבָרם ְלַאְבָרָהם מוֹ שֶׁ ּנּוי שְׁ שִׁ
סּוִקים א-ח( ֶרק יז פְּ )פֶּ יחידה 81

ם  ֶאל־ַאְבָר֗ י-ה-֜ו-ה  א  ָר֨ ַוּיֵ ִנ֑ים  ׁשָ ע  ׁשַ ְוֵת֣ ָנ֖ה  ׁשָ ים  ִע֥ ׁשְ ן־ּתִ ּבֶ ם  ַאְבָר֔ י  ַוְיִה֣ א 
י  ָנ֥ה ְבִריִת֖ ים׃ ב ְוֶאּתְ ְ֥ך ְלָפַנ֖י ֶוְהֵי֥ה ָתִמֽ -י ִהְתַהּלֵ ֔ -ּדַ -ל ׁשַ אֶמר ֵאָלי֙ו ֲאִני־ֵא֣ ַוּיֹ֤
֥ר  ַוְיַדּבֵ ָנ֑יו  ַעל־ּפָ ם  ַאְבָר֖ ל  ּפֹ֥ ַוּיִ ג  ד׃  ְמֹאֽ ד  ְמֹא֥ ּבִ ֽאֹוְתָך֖  ֥ה  ְוַאְרּבֶ ּוֵביֶנָ֑ך  יִנ֣י  ּבֵ
ּגֹוִיֽם׃  ֲה֥מֹון  ב  ְלַא֖ יָת  ְוָהִי֕ ְך  ֑ ִאּתָ י  ְבִריִת֖ ֥ה  ִהּנֵ י  ֲאִנ֕ ד  ר׃  ֵלאֹמֽ ים  ֱא-לִֹה֖ ֹו   ִאּת֛
֛י ַאב־ֲה֥מֹון ּגֹוִי֖ם  ם ּכִ ְמָך֙ ַאְבָרָה֔ ם ְוָהָי֤ה ׁשִ ְמָך֖ ַאְבָר֑ א ֛עֹוד ֶאת־ׁשִ ֵר֥ א־ִיּקָ ה ְולֹֽ
אּו׃  ָך֥ ֵיֵצֽ ים ִמּמְ יָך ְלגֹוִי֑ם ּוְמָלִכ֖ ֖ ד ּוְנַתּתִ ד ְמֹא֔ ְמֹא֣ ְתָך֙ ּבִ י ֹאֽ יָך׃ ו ְוִהְפֵרִת֤ ֽ ְנַתּתִ
ית עֹוָל֑ם  ם ִלְבִר֣ ֹרָת֖ יָך ְלֹדֽ ֲחֶר֛ ין ַזְרֲעָך֧ ַאֽ ָך ּוֵב֨ יִנ֣י ּוֵביֶנ֗ י ּבֵ ִריִת֜ י ֶאת־ּבְ ֹמִת֨ ז ַוֲֽהִקֽ
ת׀  יָך ֵא֣ ֲחֶר֜ ָך֠ ּוְלַזְרֲעָך֨ ַאֽ י ְל֠ ֣ יָך׃ ח ְוָנַֽתּתִ ֲחֶרֽ ְלַזְרֲעָך֖ ַאֽ ּוֽ ים  ִלְה֤יֹות ְלָך֙ ֵלֽא-לִֹה֔

ים׃ יִתי ָלֶה֖ם ֵלֽא-לִֹהֽ ֖ת עֹוָל֑ם ְוָהִי֥ ֲאֻחּזַ ַען ַלֽ ַנ֔ ֶרץ ּכְ ל־ֶא֣ ת ּכָ יָך ֵא֚ ֶרץ ְמֻגֶר֗ ֶא֣

ׁש. ַמְדּגֵ ים ּבְ ּלִ נּו ֶאת ַהּמִ ל ַאְבָרם ְוַסּמְ ילֹו ׁשֶ סּוִקים ֶאת ּגִ ּפְ א. ִמְצאּו ּבַ

ה ֶאת ַאְבָרם:  ב. 1( ה' ִצּוָ

ִמים ִצּוּוי ֶזה? יַצד ְמַקיְּ ה: כֵּ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ֵאָלה ְלׂשִ 2( ׁשְ

תּוב "ִלְהיֹות ְלָך ֵלא-לִֹקים". ָפסּוק ז ּכָ ד. ּבְ
ׁש. ֶעְזַרת ַמְדּגֵ סּוק ּבְ ּפָ ה ּבַ ים ֵאּלֶ נּו ִמּלִ     1( ַסּמְ

ה "ְלָך"? ּלָ ּמִ ָנה ּבַ ּוָ     2( ְלִמי ַהּכַ

תּוב "ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלא-לִֹקים". ָפסּוק ח ּכָ ה. ּבְ
ׁש. ֶעְזַרת ַמְדּגֵ סּוק ּבְ ּפָ ה ּבַ ים ֵאּלֶ נּו ִמּלִ     1( ַסּמְ

ה "ָלֶהם"? ּלָ ּמִ ָנה ּבַ ּוָ     2( ְלִמי ַהּכַ

ל ַאְבָרם:     מֹו ֶהָחָדׁש ׁשֶ ְתבּו ֶאת ׁשְ ג.  1( ּכִ

" ְך      ֶוְהֵיה      "ִהְתַהּלֵ

"     " 

 

 

 

ְמָך ַאְבָרָהם "ְוָהָיה שִׁ

יָך" י ַאב ֲהמוֹן ּגוִֹים ְנַתתִּ כִּ

ָניו. ְך ֶאת ּבָ ד ּוְמַחּנֵ ַלּמֵ ּמְ א ׁשֶ ם, ַאּבָ א ְלֻכּלָ מֹו ַאּבָ ַאְבָרָהם ָהָיה ּכְ
ת ֶלְך-ְלָך?  ָפָרׁשַ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבְ יו ׁשֶ ֲעׂשָ ָמה ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ִלְלמֹוד ִמּמַ

ְתִאים לֹו: ט ַהּמַ ּפָ ׁשְ ל ִצּיּור ֶאל ַהּמִ ִמְתחּו ַקו ִמּכָ

ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ֵמַאְבָרם ָאִבינּו. ָבִרים נֹוָסִפים ׁשֶ בּו ַעל ּדְ ִחׁשְ

ַלה'!
ה  ְלִמי ַאּתָ
ַמְקִריב 
נֹות? ָקְרּבָ

ּתֹוָדה ה'
ַעל ַהַהְבָטחֹות!

יד ּתֹוָדה ַלה'. ְלַהּגִ

ל ַלה'  ּלֵ ְלִהְתּפַ
ּוְלַהְקִריב לֹו 

נֹות. ָקְרּבָ

בּוִיים. ִלְפּדֹות ׁשְ

ֵהר  ְלִהּזָ
ּלֹא ִלְגזֹל. ׁשֶ

ְלַהֲאִמין 
ַלַהְבָטחֹות 

ל ה'. ׁשֶ
ם ֶהָחָדׁש? ֵ 2( ֵאיזֹו אֹות ִהְצָטְרָפה ַלּשׁ

ל ַאְבָרם. מֹו ֶהָחָדׁש ׁשֶ ְצָבִעים ָיִפים ֶאת ׁשְ ִצְבעּו ּבִ
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 82. הציווי על ברית המילה 
 )פרק י"ז פסוקים ט'-י"ד(

א. הקדמה 

אחרי שה' כרת עם אברהם 'ברית אהבה' - הכוללת בתוכה את הקשר המיוחד בין ה' ובין אברהם וזרעו - אמר לו ה' שאף הוא 
צריך להיות זהיר לשמור ברית זו. כיצד? על ידי קיום מצוות ברית מילה.1 ברית המילה היא אות, סימן, מעין חותמת בגוף,2 

המעידה על הקשר המיוחד שבין ה' לבין עם ישראל. 

ומהי מצוות המילה?  מצוות המילה היא למול )=לחתוך( את הערלה )= פיסת עור "מיותרת" הנמצאת במקום הצנוע של הזכר(. 
התורה מדברת בלשון נקייה, והיא מכנה את המקום הצנוע בכינוי סתמי: 'בשר' - "ונמלתם את בשר ערלתכם".

מצוות ברית המילה מוטלת על כל הזכרים בעם ישראל. חייבים למול את הבנים בגיל שמונה ימים, ואם מסיבה כלשהי הבן לא 
נימול, אז כשהבן יגדל - חובה עליו לדאוג לכך שימולו אותו.

בנוסף, התורה מצווה שאדם מישראל שיש לו עבד גוי )'עבד כנעני'( - עליו למול אותו גם כן. בהקשר זה, התורה מציינת שני 
ְפָחה כנענית( ו"מקנת כסף" - עבד כנעני שנקנה  סוגי עבדים כנעניים: "יליד בית" - עבד כנעני שנולד בביתו של ישראל )ִמׁשִּ

בכסף. 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ְוַזְרֲעָך֥  ה  ֛ ַאּתָ ר  ֹמ֑ ִתׁשְ ובינך  שביני  המיוחד  הקשר  את  י  ִריִת֣ ֶאת־ּבְ ה  ֖ ְוַאּתָ ם  ֶאל־ַאְבָרָה֔ ֱא-לִֹהי֙ם  אֶמר  ַוּיֹ֤ ט 
ם  יֵניֶכ֔ יִנ֙י ּוֵב֣ ְמ֗רּו ּבֵ ׁשְ ר ּתִ ֣ י ֲאׁשֶ ִריִת֞ את ּבְ ם במשך כל הדורות, לעולם׃ י )וכיצד תשמרו את הברית?( ֹז֣ יָך ְלֹדֹרָתֽ ֲחֶר֖ ַאֽ
= לחתוך. בברית המילה חותכים  )"למול"  ל־ָזָכֽר תעשו ברית מילה לכל הזכרים.  ּכָ ָלֶכ֖ם  ֹול  ִהּמ֥ יָך  ַאֲחֶר֑ ַזְרֲעָך֖  ּוֵב֥ין 
ר ָעְרַלְתֶכ֑ם את עור הערלה שעל הבשר )התורה מדברת בלשון  ֣ ׂשַ ת ּבְ ם תחתכו ֵא֖ ומסירים את הערלה(׃ יא ּוְנַמְלּתֶ֕

ים בגיל שמונה ימים  ֹמַנ֣ת ָיִמ֗ יִנ֖י ּוֵביֵניֶכֽם׃ יב ּוֶבן־ׁשְ ית המילה תהיה סימן על הברית ש- ּבֵ ִר֔ נקייה( ְוָהָי֙ה ְל֣אֹות ּבְ

ל־ָזָכ֖ר לכל הבנים ְלֹדֹרֵתיֶכ֑ם בכל הדורות )ולא רק את הבנים שלכם עליכם למול, אלא  ֹול ָלֶכ֛ם תעשו ברית מילה ּכָ ִיּמ֥
ֶס֙ף עבד גוי שאתם קונים  ִית עבד גוי3 שנולד אצלכם בבית )מהורים שהם בעצמם עבדים( וגם ּוִמְקַנת־ּכֶ֨ ֔ יד ּבָ גם -( ְיִל֣

ְרֲעָך֖ ֽהּוא שאינו מעם ישראל׃ יג )ואף שהם לא מזרע  ּזַ א ִמֽ ֛ר לֹ֥ ר מכל בן לעם נוכרי )עם גוי( ֲאׁשֶ ן־ֵנָכ֔ ל ּבֶ בכסף ִמּכֹ֣

ְרֶכ֖ם  ְבׂשַ י ּבִ ה ְבִריִת֛ ָך ְוָהְיָת֧ ֑ ְסּפֶ יְתָך֖ ּוִמְקַנ֣ת ּכַ ֽ יד ּבֵ ֹול עליכם לעשות ברית מילה גם להם, ל-ְיִל֥ ֹול׀ ִיּמ֛ ישראל( ִהּמ֧

א־ִיּמֹול֙  ר לֹֽ ֤ ר מי שלא נימול נקרא 'ערל' ֲאׁשֶ ל׀ ָזָכ֗ ית עֹוָלֽם׃ יד ְוָעֵר֣ ברית המילה תהיה סימן בבשר הגוף שלכם ִלְבִר֥

יָה יקבל עונש משמים הנקרא 'כרת'5  ֑ ֵמַעּמֶ וא4  ֶ֥פׁש ַהִה֖ ַהּנֶ ה  ְוִנְכְרָת֛ שלא יעשה ברית מילה -  ר ָעְרָל֔תֹו  ֣ ׂשַ ֶאת־ּבְ
ר בגלל שהוא לא קיים את הברית שכרת עמנו ה'׃ י ֵהַפֽ ִריִת֖ ֶאת־ּבְ

ג. מנגינת הכתוב

ברית המילה היא מצווה יקרה ביותר. ברית המילה מהווה סימן, עדות, מעין 'חותמת בגוף' לקשר המיוחד שבין הקב"ה לעם 
“וצאצאיו חתם  “ועל בריתך שחתמת בבשרנו". בברכה שאומרים בברית המילה אומרים:  ישראל!  )בברכת המזון אומרים: 

באות ברית קודש"(.

1  על פי רש"י לפסוק ט’.
2  כמו שאומרים בברכת המזון: “ועל בריתך שחתמת בבשרנו".

3  ‘עבד כנעני’.
4  מדובר על האדם הערל עצמו, שאם אביו או אחרים לא מלו אותו, וכשהוא גדל הוא לא מל את עצמו )במזיד( - הרי הוא חייב ‘כרת’.

5  מהו עונש ‘כרת’? - אב"ע כותב כאן שיש אומרים שימות קודם זמנו )ייכרתו חייו(, ויש אומרים שימות בלי ילדים )ייכרת זרעו(. הרמב"ם כותב 
שעונש הכרת הוא שנכרת מחיי העולם הבא )הלכות תשובה פרק ח’, הלכה ח’(.
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

בצד ימין, למידה מתוך הפסוקים: 
משימה א' עוסקת בריבוי המופעים של המילה 'ברית', המצביע על מרכזיות העניין בפסוקים אלה.−−
משימות ב', ג' עוסקות במהות של הברית.−−
 משימות ד', ה' נועדו לתרגל עם התלמידים איתור פרטי הלכה ומושגים ולימודם מתוך הכתוב.−−

)רצוי לכוון את התלמידים לעיין בפסוקים ולמצוא את התשובות באופן עצמאי עד כמה שאפשר(. 

בצד שמאל:

במשימה א' התלמידים "מגלים" את הכסא שעליו יישב ה'סנדק' בזמן הברית. ניתן להרחיב בעניין זה ובעניין ה'כסא −•
של אליהו'.

משימה ב' נועדה לעסוק בתוכן הברכה, שבה אנו מציינים שאנחנו בניו וממשיכי דרכו של אברהם אבינו מזה 3500 שנה!−•

הרחבות והמחשות נוספות 

לספר את הסיפור על ברית המילה של רבי יהודה הנשיא והקיסר אנטונינוס. "כה עשו חכמינו", חלק ב, עמוד 73  −•
)במהדורה החדשה - עמוד 81(.           

 נקודות שאפשר לפתח בכיתה מתוך הסיפור: 
 - מי היה נימול ומי היה ערל? 

 - למה גזרו הרומאים שלא למול? למה זה הפריע להם?
- מסירות נפשם של היהודים על קיום המצווה.

- יש בין הגויים "חסידי אומות העולם" שמוכנים לעזור ליהודים בעת צרתם.

39 38

יָלה ִרית ַהמִּ ּוּוי ַעל בְּ ַהצִּ
סּוִקים ט-יד( ֶרק יז פְּ )פֶּ יחידה 82

ְוַזְרֲעָך֥  ה  ֛ ַאּתָ ר  ֹמ֑ ִתׁשְ י  ִריִת֣ ֶאת־ּבְ ה  ֖ ְוַאּתָ ם  ֶאל־ַאְבָרָה֔ ֱא-לִֹהי֙ם  אֶמר  ַוּיֹ֤ ט 
ַזְֽרֲעָך֖  ּוֵב֥ין  ם  יֵניֶכ֔ ּוֵב֣ יִנ֙י  ּבֵ ְמ֗רּו  ׁשְ ּתִ ר  ֣ ֲאׁשֶ י  ִריִת֞ ּבְ את  ֹז֣ י  ם׃  ֹרָתֽ ְלֹדֽ יָך  ֲחֶר֖ ַאֽ
ר ָעְרַלְתֶכ֑ם ְוָהָי֙ה ְל֣אֹות  ֣ ׂשַ ת ּבְ ם ֵא֖ ֕ ל־ָזָכֽר׃ יא ּוְנַמְלּתֶ ֹול ָלֶכ֖ם ּכָ יָך ִהּמ֥ ֲחֶר֑ ַאֽ
ֵתיֶכ֑ם  ְלֹדֹרֽ ל־ָזָכ֖ר  ּכָ ָלֶכ֛ם  ֹול  ִיּמ֥ ים  ָיִמ֗ ֹמַנ֣ת  ּוֶבן־ׁשְ יב  יֵניֶכֽם׃  ּוֵבֽ יִנ֖י  ּבֵ ית  ִר֔ ּבְ
ֹול׀  ִהּמ֧ יג  ֽהּוא׃  ְרֲעָך֖  ּזַ ִמֽ א  לֹ֥ ֛ר  ֲאׁשֶ ר  ן־ֵנָכ֔ ּבֶ ל  ִמּכֹ֣ ֶס֙ף  ּוִמְקַנת־ּכֶ֨ ִית  ֔ ּבָ יד  ְיִל֣
ית עֹוָלֽם׃  ִלְבִר֥ ְרֶכ֖ם  ְבׂשַ ּבִ י  ְבִריִת֛ ה  ְיָת֧ ְוָהֽ ָך  ֑ ְסּפֶ ּכַ ּוִמְקַנ֣ת  יְתָך֖  ֽ ּבֵ יד  ְיִל֥ ֹול  ִיּמ֛
וא  ַהִה֖ ֶ֥פׁש  ַהּנֶ ה  ְוִנְכְרָת֛ ָעְרָל֔תֹו  ר  ֣ ׂשַ ֶאת־ּבְ א־ִיּמֹול֙  לֹֽ ר  ֤ ֲאׁשֶ ר  ָזָכ֗ ל׀  ְוָעֵר֣ יד 

ר׃ י ֵהַפֽ ִריִת֖ יָה ֶאת־ּבְ ֑ ַעּמֶ ֵמֽ

ִריִתי'. ִרית' אֹו 'בְּ ה 'בְּ ְפסּוִקים ֵאּלֶ תּוב ּבִ ֶהם ּכָ ּבָ קֹומֹות ׁשֶ ל ַהּמְ ׁש ֶאת ּכָ ַמְדּגֵ נּו ּבְ א. ַסּמְ

ִרית זֹו?  ים ּבְ יַצד ֲאַנְחנּו ְמַכּנִ ב. ּכֵ

יִני ּוֵביֵניֶכם". ִרית ּבֵ תּוב: "ְוָהָיה ְלאֹות ּבְ ָפסּוק יא ּכָ ג. ּבְ
כֹוָנה(        ׁשּוָבה ַהּנְ ל ֶאת ַהּתְ ַמְעּגָ יפּו ּבְ :       )ַהּקִ יָלה ִהיא אֹות )ִסיָמן( ְלָכְך ׁשֶ ִרית ַהּמִ    ּבְ

סּוק יב ַוֲענּו: ג. ִקְראּו ֶאת פָּ
ִרית ִמיָלה?  ים ְלָבִנים ּבְ יל עֹוׂשִ ֵאיֶזה ּגִ    ּבְ

סּוק יד ַוֲענּו: ד. ִקְראּו ֶאת פָּ
ִרית ִמיָלה? ּלֹא ָעׂשּו לֹו ּבְ ן ׁשֶ ים ּבֵ יַצד ְמַכּנִ    ּכֵ

ִרית       " "ּבְ

 

 

1. לֹא ִיְהֶיה ַמּבּול.
ה טֹוָבה. יד ִמּלָ 2. ָצִריְך ְלַהּגִ

ל ה'. 3. ֲאַנְחנּו ָהָעם ׁשֶ

ל־ָזָכ֖ר ְלֹדֹרֵתיֶכ֑ם" ֹול ָלֶכ֛ם ּכָ ים ִיּמ֥ ֹמַנ֣ת ָיִמ֗ "ּוֶבן־ׁשְ

ים, ְלִפי ֵסֶדר אֹוִתיֹות ָהא"ב ּוְתַגּלּו ַמה יֹוֵצא. ֶעְזַרת ַקּוִ קּודֹות ּבְ רּו ֶאת ַהּנְ א. ַחּבְ

ִרית. ְזַמן ַהּבְ ינֹוק ּבִ אֹוֵמר ַאב ַהּתִ ָרָכה ׁשֶ יקּו ֶאת ַהּבְ קֹות - ַהְדּבִ ְדּבֵ ף ַהּמַ ב. ִמּדַ

ה: ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ֵאלֹות ְלׂשִ ׁשְ
ָרָכה? ּבְ יִרים ּבַ ֶאת ִמי ַמְזּכִ  .1

יִרים ַדְוָקא אֹותֹו? ַמדּוַע ְלַדַעְתֶכם ַמְזּכִ  .2
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 83. שינוי שמה של שרי לשרה והבשורה על לידתו של יצחק

 )פרק י"ז פסוקים ט"ו-כ"ב(
א. הקדמה 

נוסף לשינוי שמו של אברם לאברהם, שינה ה' גם את שמה של שרי לשרה. 'שרה' - מלשון שהיא עתידה להיות שרה לכל 
העולם כולו - שכולם יראו בה דוגמה ומופת של אמונה בה' ושל עשיית חסד.1 ה' בישר לאברהם ששרה תלד לו בן, והדבר גרם 
לאברהם שמחה גדולה. יחד עם זאת, עלתה אצל אברהם תהייה בעניין משמעות בשורה זו לגבי מעמדו ומקומו של ישמעאל,2 
והוא התפלל עליו. ה' ענה לאברהם שישמעאל יהיה מבורך ושיצא ממנו עם גדול מאוד, אך הבריתות שנכרתו עם אברהם - 

ברית בין הבתרים וברית המילה3 - יתקיימו וימשיכו רק עם יצחק. 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ּה׃ ָמֽ ׁשְ ה  ָר֖ ׂשָ אלא  י  ֥ ּכִ י  ָר֑ ׂשָ ּה  ָמ֖ ֶאת־ׁשְ א  לֹא־ִתְקָר֥ ָך֔  ּתְ ִאׁשְ י  ַר֣ ׂשָ ם  ֶאל־ַאְבָרָה֔ ֱא-לִֹהי֙ם  אֶמר  ַוּיֹ֤  טו 
ה  ּנָ ֥ ים ִמּמֶ ֖ ם יצאו ממנה עמים5 ַמְלֵכ֥י ַעּמִ ה ְלגֹוִי֔ ְיָת֣ יָה֙ ְוָהֽ ַרְכּתִ֨ ן ּוֵבֽ ֑ ה4 ְלָך֖ ּבֵ ּנָ ֛ י ִמּמֶ ּתִ ם ָנַת֧ ּה ְוַג֨ י ֹאָת֔ ֣ טז ּוֵבַרְכּתִ
ד  ֵל֔ ָנ֙ה ִיּוָ ה־ׁשָ ן ֵמָאֽ ֶב֤ ֹו ַהּלְ ִלּב֗ אֶמר ּבְ ק וישמח )צחק צחוק של שמחה(6 ַוּיֹ֣ ְצָח֑ ָנ֖יו ַוּיִ ל ַאְבָרָה֛ם ַעל־ּפָ ּפֹ֧ ִיְהֽיּו׃ יז ַוּיִ
ֵלֽד האם אישה בת תשעים שנה  ָנ֖ה ּתֵ ים ׁשָ ִע֥ ׁשְ ה ולגבי שרה, ֲהַבת־ּתִ ָר֔ ם־ׂשָ האם לאדם בן מאה יוכל להיוולד ילד? ְוִא֨

ָמֵע֖אל  ים ֥לּו הלוואי ש-ִיׁשְ ֱא-לִֹה֑ אֶמר ַאְבָרָה֖ם ֶאל־ָהֽ תוכל ללדת? - אין זה כי אם נס וחסד שה' עושה עמנו!׃ יח ַוּיֹ֥

ָך֗  ּתְ ה ִאׁשְ ָר֣ ים ֲאָבל֙ באמת ׂשָ אֶמר ֱא-לִֹה֗ ִיְחֶי֥ה ְלָפֶנֽיָך שישמעאל יזכה ללכת לפניך ובדרכיך ולהיות מבורך׃ יט ַוּיֹ֣
ֹו את הברית ואת  י ִאּת֛ ִריִת֥ י ֶאת־ּבְ ק7 )על שם הצחוק, השמחה( ַוֲהִקֹמִת֨ ֖מֹו ִיְצָח֑ אָת ֶאת־ׁשְ ן ְוָקָר֥ ֔ ֶדת ְלָך֙ ּבֵ ֹיֶל֤
ָמֵעא֮ל ולגבי ישמעאל -  ְלִיׁשְ יו׃ כ ּוֽ ית עֹוָל֖ם ְלַזְר֥עֹו ַאֲחָרֽ הקשר המיוחד שביני ובינך אני אקים איתו, עם יצחק ִלְבִר֥

ר  ֤ ֵנים־ָעׂשָ ד ׁשְ ד ְמֹא֑ ְמֹא֣ י ֹא֖תֹו ּבִ יִת֥ י ֹא֛תֹו ְוִהְרּבֵ י ֹא֗תֹו ְוִהְפֵריִת֥ ְכּתִ ַר֣ ֣ה׀ ּבֵ יָך֒ שמעתי את תפילתך ִהּנֵ ַמְעּתִ ׁשְ
ק עם יצחק  ים ֶאת־ִיְצָח֑ י אבל את בריתי ָאִק֣ ִריִת֖ ֽדֹול לעם גדול׃ כא ְוֶאת־ּבְ יו ְל֥גֹוי ּגָ ֖ יד ּוְנַתּתִ יִא֙ם מלכים יֹוִל֔ ְנׂשִ
ַ֣על  ֹו ַוּיַ ֣ר ִאּת֑ ֶרת בעוד שנה׃ כב ַוְיַכ֖ל ה' גמר ְלַדּבֵ ָנ֖ה ָהַאֶחֽ ָ ּשׁ ה בזמן הזה ּבַ ָר֙ה ַלּמֹוֵע֣ד ַהּזֶ֔ ד ְלָך֤ ׂשָ ֵל֨ ֩ר ּתֵ ֲאׁשֶ

ם׃ ים ֵמַע֖ל ַאְבָרָהֽ ֱא-לִֹה֔

1  “בתחילה נעשית שרי לאומתה ולבסוף נעשית שרה לכל העולם כולו" )ברכות י"ג, ע"א(. בדומה לאברהם, שגם עליו אומרת הגמרא שם: “בתחילה 
נעשה אב לארם, ולבסוף נעשה אב לכל העולם כולו". אמונתם של אברהם ושרה בה’ ומעשיהם הטובים היו דוגמה וסמל עבור כל העמים, שלמדו 

מהם ומזרעם אחריהם.
2  הרמב"ן )בפירושו לפסוק י"ח( אומר שבמשך תקופה ארוכה חשב אברהם שישמעאל הוא הבן שעתיד לרשת אותו, להמשיך את דרכו ושבו 

תתקיים הברית. עכשיו, משנתבשר אברהם ששרה תלד לו בן, הוא חשש שמא המשמעות היא שישמעאל נדחה לגמרי, ואולי הוא אף ימות.
3  בריתות אלה כוללות את הבטחת הארץ והבטחת הזרע, את אהבת ה’, את “להיות לך לא-לוקים", ואת כל שאר ההבטחות שקיבל אברהם.

4  ולא מהגר או מאישה אחרת.
5 עם ישראל ואדום.

6  ישנם סוגים שונים של צחוק: צחוק של שמחה, צחוק של חוסר אמון, צחוק של לעג. צחוקו של אברהם היה צחוק של שמחה )רש"י(.
7  גם יצחק וגם ישמעאל קיבלו את שמם לפני לידתם, על פי דבר ה’.
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ג. מנגינת הכתוב

שרה אמנו הייתה שותפה לאברהם אבינו בכול. שניהם האמינו בה' באמונה שלמה, שניהם לימדו אחרים את דרכי האמונה ואת 
עשיית החסד. ה' בישר לאברהם שגם הבן שימשיך את דרכם - ייוולד ממנו ומשרה. 

 ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת

בצד ימין, למידה מתוך הפסוקים: 

במשימות א', ב' התלמידים מתרגלים איתור פרטים בפסוקים ובמילה הבודדת. מתוך הפעילות אפשר להרחיב −−
בעניין משמעות השם שרה לעומת שרי.

משימה ג' נועדה לעסוק בבשורה ששרה תלד בן לאברהם )איתור התשובה, הבנה, ניסוח וכתיבה(.−−
משימה ד' נועדה להבנת המילים בפסוק.−−
משימה ה' נועדה לאפשר את ההתייחסות לבחירתו של יצחק להיות ממשיך דרכו של אברהם.−−

בצד שמאל:

התלמידים יצבעו את שמה החדש של שרה.−•
 המבוך נועד להמחיש את הבחירה של ה' בבנם של אברהם ושרה - ביצחק - להיות ממשיך הברית שנכרתה−•

עם אברהם.
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ָרה ַרי ְלשָׂ ל שָׂ ָמּה שֶׁ ּנּוי שְׁ שִׁ
ל ִיְצָחק שׂוָֹרה ַעל ֵלָדתוֹ שֶׁ ְוַהבְּ

סּוִקים טו-כב( ֶרק יז פְּ )פֶּ

ׁש. ַמְדּגֵ ָמּה ּבְ נּו ֶאת ׁשְ ָעִמים. ַסּמְ ע ּפְ ה ַאְרּבַ ְפסּוִקים ֵאּלֶ ָרה' - מֹוִפיַע ּבִ ַרי - 'ׂשָ ל ׂשָ ָמּה ֶהָחָדׁש ׁשֶ א. ׁשְ

ַרי'?  ם 'ׂשָ ֵ ב. ֵאיזֹו אֹות ִנְלְקָחה ֵמַהּשׁ

ְלׁשֹוְנֶכם( ְתבּו ּבִ ָפסּוק טז? )ּכִ יֹוֵתר ּבְ ַחת ּבְ ּמַ ׂשַ ׂשֹוָרה ַהּמְ ֶכם ַהּבְ ג. ַמִהי ְלַדְעּתְ

סּוק יז ַוֲענּו: ד. ִקְראּו ֶאת פָּ
ַמח"? ׂשְ ה "ַוּיִ ּלָ ְמקֹום ַהּמִ תּוב ּבִ      1( ָמה ּכָ

ִלּבֹו"? ְחׁשֹב ּבְ ים "ַוּיַ ּלִ ְמקֹום ַהּמִ תּוב ּבִ      2( ָמה ּכָ

יְך ִעם ִיְצָחק. ְמׁשִ ַרת ִעּמֹו ּתַ הּוא ּכָ ִרית ׁשֶ ַהּבְ ר ְלַאְבָרָהם ׁשֶ ּשֵׂ ה' ּבִ
ִלְפֵניֶכם ָמבֹוְך. 

ַהְצָלָחה! ִרית ה' ְלֵבין ִיְצָחק.  ּבְ ין ּבְ ֶרת ּבֵ ַחּבֶ ֶרְך ַהּמְ ֲעֵליֶכם ִלְמצֹא ֶאת ַהּדֶ

ַרי. ל ׂשָ ָמּה ֶהָחָדׁש ׁשֶ ְצָבִעים ָיִפים ֶאת ׁשְ ִצְבעּו ּבִ

כֹוָנה( ׁשּוָבה ַהּנְ יפּו ֶאת ַהּתְ ִרית? )ַהּקִ ה. 1( ִעם ִמי ָיִקים ה' ֶאת ַהּבְ

 

 

 

  

ֶהן לֹוְמִדים זֹאת. ּמֵ סּוק ׁשֶ ּפָ ים ּבַ ּלִ ׁש ֶאת ַהּמִ ַמְדּגֵ נּו ּבְ 2( ַסּמְ

ָמֵעאל.  ִעם ִיְצָחק / ִעם ִיׁשְ

ְמקֹוָמּה? ֵאיזֹו אֹות נֹוְסָפה ּבִ

ּה  ָמ֖ ֶאת־ׁשְ א  א־ִתְקָר֥ לֹֽ ָך֔  ּתְ ִאׁשְ י  ַר֣ ׂשָ ם  ֶאל־ַאְבָרָה֔ ֱא-לִֹהי֙ם  אֶמר  ַוּיֹ֤ טו 
יָה֙  ַרְכּתִ֨ ּוֵבֽ ן  ֑ ּבֵ ְלָך֖  ה  ּנָ ֛ ִמּמֶ י  ּתִ ָנַת֧ ם  ְוַג֨ ּה  ֹאָת֔ י  ֣ ַרְכּתִ ּוֵבֽ טז  ּה׃  ָמֽ ׁשְ ה  ָר֖ ׂשָ י  ֥ ּכִ י  ָר֑ ׂשָ
ק  ְצָח֑ ַוּיִ ָנ֖יו  ַעל־ּפָ ַאְבָרָה֛ם  ל  ּפֹ֧ ַוּיִ יז  ְהֽיּו׃  ִיֽ ה  ּנָ ֥ ִמּמֶ ים  ֖ ַעּמִ ַמְלֵכ֥י  ם  ְלגֹוִי֔ ה  ְיָת֣ ְוָהֽ
ֵלֽד׃  ּתֵ ָנ֖ה  ׁשָ ים  ִע֥ ׁשְ ֲהַבת־ּתִ ה  ָר֔ ם־ׂשָ ְוִא֨ ד  ֵל֔ ִיּוָ ָנ֙ה  ה־ׁשָ ֵמָאֽ ן  ֶב֤ ַהּלְ ֹו  ִלּב֗ ּבְ אֶמר   ַוּיֹ֣
אֶמר ַוּיֹ֣ יט  ְלָפֶנֽיָך׃  ִיְחֶי֥ה  ָמֵע֖אל  ִיׁשְ ֥לּו  ים  ֱא-לִֹה֑ ֶאל־ָהֽ ַאְבָרָה֖ם  אֶמר  ַוּיֹ֥  יח 

י  ֹמִת֨ ַוֲֽהִקֽ ק  ִיְצָח֑ ֖מֹו  אָת ֶאת־ׁשְ ְוָקָר֥ ן  ֔ ּבֵ ְלָך֙  ֶדת  ֹיֶל֤ ָך֗  ּתְ ה ִאׁשְ ָר֣ ׂשָ ים ֲאָבל֙  ֱא-לִֹה֗
יָך֒  ַמְעּתִ֒ ׁשְ ָמֵעא֮ל  ְלִיׁשְ ּוֽ כ  יו׃  ַאֲחָרֽ ְלַזְר֥עֹו  עֹוָל֖ם  ית  ִלְבִר֥ ֹו  ִאּת֛ י  ִריִת֥ ֶאת־ּבְ
ר  ֤ ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ ד  ְמֹא֑ ד  ְמֹא֣ ּבִ ֹא֖תֹו  י  יִת֥ ְוִהְרּבֵ ֹא֛תֹו  י  ְוִהְפֵריִת֥ ֹא֗תֹו  י  ְכּתִ ַר֣ ּבֵ ֣ה׀  ִהּנֵ
֩ר  ֲאׁשֶ ק  ֶאת־ִיְצָח֑ ים  ָאִק֣ י  ִריִת֖ ְוֶאת־ּבְ כא  ֽדֹול׃  ּגָ ְל֥גֹוי  יו  ֖ ּוְנַתּתִ יד  יֹוִל֔ יִא֙ם  ְנׂשִ
ַ֣על ַוּיַ ֹו  ִאּת֑ ֣ר  ְלַדּבֵ ַוְיַכ֖ל  כב  ֶרת׃  ָהַאֶחֽ ָנ֖ה  ָ ּשׁ ּבַ ה  ַהּזֶ֔ ַלּמֹוֵע֣ד  ָר֙ה  ׂשָ ְלָך֤  ד  ֵל֨  ּתֵ

ם׃ ים ֵמַע֖ל ַאְבָרָהֽ ֱא-לִֹה֔

ָרי ָמּה שָׂ "לֹא ִתְקָרא ֶאת שְׁ

ָמּה" ָרה שְׁ י שָׂ כִּ

ִריִתי ָאִקים ֶאת... "ְוֶאת־ּבְ

ָנה ָהַאֶחֶרת" ָ ּשׁ ה ּבַ ָרה ַלּמֹוֵעד ַהּזֶ ֵלד ְלָך ׂשָ ר ּתֵ ...ֲאׁשֶ

ָמֵעאל ִיׁשְ ִיְצָחק

יחידה 83
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 84. אברהם מקיים את מצוות ברית המילה

 )פרק י"ז פסוקים כ"ג-כ"ז(
א. הקדמה 

קיום מצוות ה' למול את עצמו ואת כל אנשי ביתו לא היה מעשה קל עבור אברהם. ראשית, זהו סוג של ניתוח שיכול להיות 
כואב מאוד עבור אדם בגילו. שנית, מה יאמרו על כך שאר אנשי המקום - השכנים, החברים וכל האחרים?1 ועם זאת, אברהם 
אבינו לא השתהה כלל, ובו ביום שה' נגלה אליו2 קיים אברהם את מצוות ברית המילה. אברהם דאג שיימולו ישמעאל בנו וכל 
אנשי ביתו,3 ולבסוף הוא מל גם את עצמו. )ומדוע לא מל אברהם את עצמו ראשון? מסביר הרמב"ן: "שאילו הקדים מילתו, היה 

חולה או מסוכן בה מפני זקנותו, ולא היה יכול להשתדל במילתם"(.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ֹו  ְסּפ֔ ּכַ ל־ִמְקַנ֣ת  ּכָ ְוֵא֙ת  העבדים שנולדו בביתו  י ֵביתֹו֙  ל־ְיִליֵד֤ ּכָ ת  ְוֵא֨ ֗נֹו  ּבְ ָמֵע֣אל  ם ֶאת־ִיׁשְ ח ַאְבָרָה֜ ּקַ֨ ַוּיִ כג 
ה באותו  ֹום ַהּזֶ֔ ֶצ֙ם ַהּי֣ ֶע֨ ם ּבְ ר ָעְרָלָת֗ ֣ ׂשַ ָמל ֶאת־ּבְ ם ַוּיָ֜ ֣ית ַאְבָרָה֑ י ּבֵ ֖ ַאְנׁשֵ ר ּבְ ל־ָזָכ֕ העבדים שהוא קנה בכספו ּכָ

ר  ֥ ׂשַ ּבְ ֖לֹו  ִהּמֹ ּבְ ָנ֑ה  ׁשָ ע  ׁשַ ָוֵת֖ ים  ִע֥ ׁשְ ן־ּתִ ּבֶ ם  ְבָרָה֔ ים׃ כד ְוַא֨ ֱא-לִֹהֽ ֹו  ִאּת֖ ֥ר  ּבֶ ּדִ ֛ר  ֲאׁשֶ ּכַ היום שה' דיבר איתו4 

ה  ַהּזֶ֔ ֹום  ַהּי֣ ֶצ֙ם  ֶע֨ ּבְ ָעְרָלֽתֹו׃ כו  ר  ֥ ׂשַ ּבְ ת  ֵא֖ ֔לֹו  ּמֹ ִה֨ ּבְ ָנ֑ה  ׁשָ ה  ֵר֖ ֶעׂשְ ׁש  ֹל֥ ן־ׁשְ ּבֶ ֔נֹו  ּבְ ָמֵע֣אל  ְוִיׁשְ כה  ָעְרָלֽתֹו׃ 
ֹו׃ לּו ִאּתֽ ן־ֵנָכ֑ר ִנּמֹ֖ ת ּבֶ ֶ֖סף ֵמֵא֣ ִית ּוִמְקַנת־ּכֶ ֔ יד ּבָ י ֵביתֹו֙ ְיִל֣ ֤ ֽנֹו׃ כז ְוָכל־ַאְנׁשֵ ָמֵע֖אל ּבְ ם ְוִיׁשְ ֹול ַאְבָרָה֑ ִנּמ֖

ג. מנגינת הכתוב

זריזין מקדימין למצוות. 

אברהם היה יכול למצוא הרבה 'תירוצים' כדי לדחות את קיום המצווה לזמן אחר )זה לא מתאים עכשיו... אני אחכה שאף אחד 
לא ישים לב... אני לא מרגיש טוב... מחר יהיה לי יותר זמן... וכו'(, אבל אברהם היה זריז לקיום מצוות ה' באופן מיידי. 

 

 1  “...לא נתיירא לא מן הגויים ולא מן הליצנים, ושלא יהיו אויביו ובני דורו אומרים אילו ראינוהו לא הנחנוהו למול ולקיים מצוותו של מקום" 
)רש"י לפסוק כ"ג(.

2  רש"י לפסוק כ"ג.
3  מדובר כנראה במאות אנשים, אם נלמד ממה שכתוב בעניין מלחמתו של אברהם בארבעת המלכים: “וירק את חניכיו ילידי ביתו שמונה עשר 

ושלוש מאות" )וכך כותב הרמב"ן לפסוק כ"ז(.
4  על פי המדרש היה זה באמצע היום )פרקי דר"א, פ’ כ"ט(.
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

בצד ימין, למידה מתוך הפסוקים: 

משימה א' נועדה לזהות את האנשים )ואת כמות האנשים( שאברהם מל באותו יום.−−
משימה ב' נועדה ל"חידוד השכל" - יצחק הרי עוד לא נולד...−−
משימות ג', ד' נועדו לפתח עם התלמידים את העניין של "זריזין מקדימין למצוות". מהמילים "בעצם היום הזה" אנו −−

 מבינים שאברהם מל מיד באותו יום שה' דיבר איתו. 
כדאי לפתח את הנושא של "זריזין מקדימין למצוות", בלוויית דוגמאות מעולמם של הילדים.

בצד שמאל:

אפשר לדבר עם התלמידים על הפרטים השונים המופיעים בציור - התינוק, אבי הבן, המוהל, הסנדק, כוס היין וכו'.−•
הציור והתמונה שהתלמידים יביאו מהבית נועדו ליצור את החיבור הרגשי והאישי למצוות ברית המילה ולהדגיש −•

שאנחנו ממשיכי ַעמו ודרכו של אברהם אבינו!

הרחבות והמחשות נוספות 

אפשר לבקש מתלמידים שרוצים בכך לספר חוויות מבריתות מילה שהם היו בהן.−•
לדבר על מנהגים שונים שנוהגים בברית מילה.−•
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יָלה  ִרית ַהמִּ ַאְבָרָהם ְמַקיֵּם ֶאת ִמְצַות בְּ
סּוִקים כג-כז( ֶרק יז פְּ )פֶּ
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ל־ִמְקַנ֣ת  י ֵביתֹו֙ ְוֵא֙ת ּכָ ל־ְיִליֵד֤ ת ּכָ ֗נֹו ְוֵא֨ ָמֵע֣אל ּבְ ם ֶאת־ִיׁשְ ח ַאְבָרָה֜ ּקַ֨ כג ַוּיִ

ֹום  ֶצ֙ם ַהּי֣ ֶע֨ ם ּבְ ר ָעְרָלָת֗ ֣ ׂשַ ָמל ֶאת־ּבְ ם ַוּיָ֜ ֣ית ַאְבָרָה֑ י ּבֵ ֖ ַאְנׁשֵ ר ּבְ ל־ָזָכ֕ ֹו ּכָ ְסּפ֔ ּכַ
ָנ֑ה  ׁשָ ע  ׁשַ ָוֵת֖ ים  ִע֥ ׁשְ ן־ּתִ ּבֶ ם  ְבָרָה֔ ְוַא֨ כד  ים׃  ֱא-לִֹהֽ ֹו  ִאּת֖ ֥ר  ּבֶ ּדִ ֛ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ַהּזֶ֔
֔לֹו  ּמֹ ִה֨ ּבְ ָנ֑ה  ׁשָ ה  ֵר֖ ֶעׂשְ ֥לֹׁש  ן־ׁשְ ּבֶ ֔נֹו  ּבְ ָמֵע֣אל  ְוִיׁשְ כה  ָעְרָלֽתֹו׃  ר  ֥ ׂשַ ּבְ ֖לֹו  ִהּמֹ ּבְ
ֽנֹו׃ ּבְ ָמֵע֖אל  ְוִיׁשְ ם  ַאְבָרָה֑ ֹול  ִנּמ֖ ה  ַהּזֶ֔ ֹום  ַהּי֣ ֶצ֙ם  ֶע֨ ּבְ כו  ָעְרָלֽתֹו׃  ר  ֥ ׂשַ ּבְ ת   ֵא֖

ֹו׃ לּו ִאּתֽ ן־ֵנָכ֑ר ִנּמֹ֖ ת ּבֶ ֶ֖סף ֵמֵא֣ ִית ּוִמְקַנת־ּכֶ ֔ יד ּבָ י ֵביתֹו֙ ְיִל֣ ֤ כז ְוָכל־ַאְנׁשֵ

ח ַאְבָרָהם..."  ּקַ א. "ַוּיִ
אֹותֹו יֹום. ַאְבָרָהם ָמל ּבְ ל ִמי ׁשֶ ָפסּוק כג ֶאת ּכָ נּו ּבְ     ַסּמְ

ם ִיְצָחק?   אן ּגַ ר ּכָ ב. ַהִאם ֻמְזּכָ

כֹוָנה( ׁשּוָבה ַהּנְ ל ֶאת ַהּתְ ַמְעּגָ יפּו ּבְ יָלה? )ַהּקִ ִרית ַהּמִ ם ַאְבָרָהם ֶאת ִמְצַות ּבְ ג. 1. ָמַתי ִקּיֵ

ְתִאים ְמאֹוד ְלַאְבָרָהם, ּמַ ם ׁשֶ ְתּגָ ד. ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָאְמרּו ּפִ
ָראּוי? ים ּכָ ּלִ ר ֶאת ַהּמִ לּו... ֲאבֹוי! ֲהתּוְכלּו ְלַסּדֵ ְלּבְ ים ִהְתּבַ ּלִ     ַאְך ַהּמִ

" ם: "     ְתּגָ ַהּפִ

ן / לֹא.    ּכֵ

 ַמּדּוַע?

ְיָלה. ּלַ 1. ּבַ
ה ָיִמים. ּמָ 2. ַאֲחֵרי ּכַ

ה אֹותֹו. ה' ִצּוָ ּיֹום ׁשֶ 3. ּבַ

סּוק לֹוְמִדים זֹאת? ּפָ ים ּבַ 2. ֵמֵאילּו ִמּלִ

יִמין        ְזִריִזין ים:      ְלִמְצוֹות       ַמְקּדִ לִּ ַהמִּ

ִרית ִמיָלה בְּ

ּיּור ַלֲהָנַאְתֶכם. ִצְבעּו ֶאת ַהּצִ

ֶכם: ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ הּו ֵמַהּמִ ל ִמיׁשֶ ִרית ִמיָלה ׁשֶ מּוָנה ִמּבְ יק ּתְ אן ּתּוְכלּו ְלַהְדּבִ ּכָ

ים טֹוִבים, ְוֹנאַמר ָאֵמן!" ה ּוְלַמֲעׂשִ ֵנס ְלתֹוָרה ּוְלֻחּפָ ן ִיּכָ ִרית, ּכֵ ְכַנס ַלּבְ ּנִ ם ׁשֶ ׁשֵ " ּכְ
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