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 בראשית 

ד " בס  

 מבנה הפרק 

הבטחות 
הזרע 

 לאברהם 

הבטחת שכר  

ותגובת 

 אברהם

ֲחזֶּה ֵלאֹמר א ַ מ  ָרם ב ַ ל ַאבְּ ַבר ה' אֶּ ה ָהָיה דְּ ֶּ ָבִרים ָהֵאל  ַאל    ַאַחר ַהד ְּ

ֹאד ה מְּ ב ֵ ָך ַהרְּ ָכרְּ ָרם ָאֹנִכי ָמֵגן ָלךְּ ש ְּ יָרא ַאבְּ ָרם ֲאדָֹני   ב  :ת ִ ר ַאבְּ ַוי ֹאמֶּ

ק   ֶּ ש  ֶּ מ  ד ַ הו א  יִתי  ֵ ב  ק  ֶּ ש  מֶּ ן  ו בֶּ ֲעִריִרי  הֹוֵלךְּ  ָאֹנִכי  וְּ ִלי  ן  ֶּ ת  ת ִ ַמה  ה' 

זֶּר יִתי ג :ֱאִליעֶּ ֵ ן ב  ִהנ ֵה בֶּ ה ָזַרע וְּ ָ ָרם ֵהן ִלי לֹא ָנַתת  ר ַאבְּ יֹוֵרש    ַוי ֹאמֶּ

 : ֹאִתי

הבטחת הזרע  

ותגובת 

 אברהם

יָך  ד עֶּ ֵ ר יֵֵצא ִממ  ֶּ י ִאם ֲאש  ָך זֶּה כ ִ ַבר ה' ֵאָליו ֵלאֹמר לֹא ִייָרש ְּ ִהנ ֵה דְּ וְּ

ךָ  ֶּ ֹפר   ה  :הו א ִייָרש  ָמה ו סְּ ַמיְּ ָ ט ָנא ַהש   ר ַהב ֶּ ַוי ֹוֵצא ֹאתֹו ַהחו ָצה ַוי ֹאמֶּ

ֹר   פ  ו ַכל ִלסְּ ֹוָכִבים ִאם ת  ךָ ַהכ  עֶּ יֶּה ַזרְּ ֹה ִיהְּ ר לֹו כ  ֱאִמן  ו  :ֹאָתם ַוי ֹאמֶּ הֶּ וְּ

ָדָקה ֹו צְּ ָה ל  בֶּ ש ְּ ה' ַוי ַחְּ  : ב ַ

הבטחת  
הארץ  

לאברהם  
וברית בין 
 הבתרים

הבטחת  

הארץ, כריתת  

הברית  

 וההתגלות

ת   ז ָך אֶּ ת לְּ ים ָלתֶּ ד ִ ש ְּ ר הֹוֵצאִתיָך ֵמאו ר כ ַ ֶּ ר ֵאָליו ֲאִני ה' ֲאש  ַוי ֹאמֶּ

ץ ַהז ֹאת   ה  ָהָארֶּ ָ ת  ִרש ְּ נ ָה ח  :לְּ ֶּ י ִאיָרש  ה ֵאַדע כ ִ ָ מ   : ַוי ֹאַמר ֲאדָֹני ה' ב ַ

ש   ט ל ָ ֻׁ ש  ַאִיל מְּ ת וְּ ֶּ ש  ֶּ ל  ֻׁ ש  ֵעז מְּ ת וְּ ֶּ ש  ֶּ ל  ֻׁ ש  ָלה מְּ גְּ ָחה ִלי עֶּ ר ֵאָליו קְּ ַוי ֹאמֶּ

גֹוָזל וְּ ֹתר  ִאיש    י  :וְּ ן  ֵ ת  ַוי ִ ךְּ  וֶּ ָ ת  ֹאָתם ב ַ ר  ֵ ַבת  ַויְּ ה  ֶּ ֵאל  ל  כ ָ ת  ח לֹו אֶּ ק ַ ַוי ִ

ר תְּ ָבָתרב ִ לֹא  ֹר  פ  ַהצ ִ ת  אֶּ וְּ ֵרֵעהו   ַראת  ִלקְּ ַעל   יא  :ֹו  ָהַעִיט  ד  ַוי ֵרֶּ

ָרם ב ֹאָתם ַאבְּ ֵ ַוי ַש   ָגִרים  ְּ ָלה   יב  :ַהפ  ָמה ָנפְּ ד ֵ ַתרְּ ש  ָלבֹוא וְּ מֶּ ֶּ ִהי ַהש   ַויְּ

ת ָעָליו לֶּ דָֹלה ֹנפֶּ ָכה גְּ ֵ ִהנ ֵה ֵאיָמה ֲחש  ָרם וְּ ָרם   יג :ַעל ַאבְּ ַאבְּ ר לְּ ַוי ֹאמֶּ

ֹאָתם  ָידַֹע   ו   ִענ  וְּ ַוֲעָבדו ם  ם  ָלהֶּ לֹא  ץ  רֶּ אֶּ ב ְּ ֲעָך  ַזרְּ יֶּה  ִיהְּ ֵגר  י  כ ִ ַדע  ֵ ת 

ָנה ָ ע ֵמאֹות ש  ב ַ ַאֲחֵרי ֵכן  יד :ַארְּ ן ָאֹנִכי וְּ ר ַיֲעֹבדו  ד ָ ֶּ ֹוי ֲאש  ת ַהג  ַגם אֶּ וְּ

דֹול ג ָ ש   כֻׁ רְּ ב ִ או   לֹום   טו  :יֵצְּ ָ ש  ב ְּ יָך  ֲאֹבתֶּ ל  אֶּ בֹוא  ָ ת  ה  ָ ַאת  ֵבר  וְּ ק ָ ת ִ

יָבה טֹוָבה ֵ ש  ֵלם ֲעֹון ָהֱאֹמִרי   טז  :ב ְּ ָ י לֹא ש  ה כ ִ ו בו  ֵהנ ָ ִביִעי ָיש  דֹור רְּ וְּ

ה יד   יז  :ַעד ֵהנ ָ ִ ַלפ  ן וְּ ָ ו ר ָעש  ִהנ ֵה ַתנ  ָאה ַוֲעָלָטה ָהָיה וְּ ש  ב ָ מֶּ ֶּ ִהי ַהש   ַויְּ

ה ֶּ ָזִרים ָהֵאל  ין ַהג ְּ ֵ ר ָעַבר ב  ֶּ  :ֵאש  ֲאש 

כריתת ברית  

על הבטחת  

 הארץ

ת   יח י אֶּ ֲעָך ָנַתת ִ ַזרְּ ִרית ֵלאֹמר לְּ ָרם ב ְּ ת ַאבְּ ַרת ה' אֶּ י ֹום ַההו א כ ָ ב ַ

ָרת ְּ ַהר פ  דֹל נְּ ָהר ַהג ָ ַרִים ַעד ַהנ ָ ַהר ִמצְּ ץ ַהז ֹאת ִמנ ְּ יִני   יט  :ָהָארֶּ ת ַהק ֵ אֶּ

ֹמִני דְּ ֵאת ַהק ַ י וְּ ִנז ִ ת ַהק ְּ אֶּ ת ָהרְּ  כ  :וְּ אֶּ י וְּ ִרז ִ ְּ ת ַהפ  אֶּ י וְּ ת ַהִחת ִ אֶּ   : ָפִאים וְּ

בו ִסי כא ת ַהיְּ אֶּ י וְּ ש ִ ג ָ רְּ ת ַהג ִ אֶּ ַנֲעִני וְּ ת ַהכ ְּ אֶּ ת ָהֱאֹמִרי וְּ אֶּ  : וְּ
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 בראשית 

ד " בס  

 הבטחות ה' לאברהם 

 אברהםהבטחת השכר ושאלת 

ֲחזֶּה ֵלאֹמר ַ מ  ָרם ב ַ ל ַאבְּ ַבר ה' אֶּ ה ָהָיה דְּ ֶּ ָבִרים ָהֵאל   א ַאַחר ַהד ְּ

ָרם     יָרא ַאבְּ  ַאל ת ִ

 ָאֹנִכי ָמֵגן ָלךְּ    

ֹאד    ה מְּ ב ֵ ָך ַהרְּ ָכרְּ  : ש ְּ

ָרם  ר ַאבְּ  ב ַוי ֹאמֶּ

ן ִלי     ֶּ ת   ה' אלוקים ַמה ת ִ

ָאֹנִכי הֹוֵלךְּ ֲעִריִרי      וְּ

יִת     ֵ ק ב  ֶּ ש  ן מֶּ זֶּרו בֶּ ק ֱאִליעֶּ ֶּ ש  ֶּ מ   : י הו א ד ַ

ָרם  ר ַאבְּ  ג ַוי ֹאמֶּ

יִתי יֹוֵרש  ֹאִתי    ֵ ן ב  ִהנ ֵה בֶּ ה ָזַרע וְּ ָ  : ֵהן ִלי לֹא ָנַתת 

ַבר ה' ֵאָליו ֵלאֹמר  ִהנ ֵה דְּ  ד וְּ

ךָ     ֶּ יָך הו א ִייָרש  עֶּ ֵ ר יֵֵצא ִממ  ֶּ י ִאם ֲאש  ָך זֶּה כ ִ  : לֹא ִייָרש ְּ

 ה ַוי ֹוֵצא ֹאתֹו ַהחו ָצה

ֹר ֹאָתם     פ  ו ַכל ִלסְּ ֹוָכִבים ִאם ת  ֹפר ַהכ  ָמה ו סְּ ַמיְּ ָ ט ָנא ַהש   ר ַהב ֶּ  ַוי ֹאמֶּ

ךָ     עֶּ יֶּה ַזרְּ ֹה ִיהְּ ר לֹו כ   :ַוי ֹאמֶּ

ָדָקה ֹו צְּ ָה ל  בֶּ ש ְּ ֱאִמן בה' ַוי ַחְּ הֶּ  :ו וְּ

 מה מבטיח ה' לאברהם בפסוק א, בפסוק ד, בפסוק ה?  •

 מהן תגובותיו של אברהם להבטחות הללו?  •

 שיח בין ה' לאברהם?-מבנה הדו מהו •

 : אפשר להציג את הכתובים בטבלה. הערה למורה

 כיצד ניתן להסביר את תגובת אברהם  באומרו "הן לי לא נתת זרע"?יח"ל:  5לתלמידי   

 רמב"ן:

ויש עליך לשאול, שכבר נאמר לו לאברהם "כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד  

עולם ושמתי את זרעך כעפר הארץ" )בראשית יג, טו(. ואיך יאמר עתה "ואנכי הולך ערירי והנה בן  

 ולמה לא האמין בנבואה הראשונה ...? -ביתי יורש אותי"  

. וכתוב "רגע אדבר על גוי ועל  מם, ב]של[ חטאם בשגגהכי הצדיקים לא יאמינו בעצוהתשובה,   

והנה ראה ממלכה לבנות ולנטוע ושב הגוי ההוא ועשה הרע לפני ונחמתי על הטובה" )ירמיה יח, ט(.  

 זקן[ ולא נתקיימה נבואתו, וחשב כי חטאיו מנעו הטוב. =]את[ עצמו בא בימים ]

 אמונת אברהם אבינו )פסוק ו(
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 בראשית 

ד " בס  

ֱאִמן בה' ַוי ַ  הֶּ ָדָקה: ו וְּ ֹו צְּ ָה ל  בֶּ ש ְּ  חְּ

 פסוק ו נאמר במפורש שאברהם אבינו האמין בה' )לראשונה בתנ"ך( ב •

שאלה למחשבה: מדוע דווקא עכשיו נאמר שאברהם האמין בה' ואילו בפרק יב לא נכתב  •

 עליו שהאמין? 

 מהו ההקשר של האמונה הזאת )על פי הפסוקים הקודמים(? •

 תה? מהי הצדקה הנזכרת בפסוק ו ומי חשב או

 ר' יוסף בכור שור: 

ְצָדָקה   ַוַיְחְשֶבָה אברהם להקדוש ברוך הוא  ְוֶהֱאִמן בה',  עשה עמו שהבטיחו    [חסד]= שצדקה    -)ו( 

 שיוצא מחלציו יירש הארץ. 

לפי ההסבר של ר' יוסף בכור שור הצדקה הוא החסד שה' יעשה עם אברהם, בשעה שאחד   •

 מצאצאיו יירש את הארץ. 

 הבטחת ה' בנוגע לצאצאיו כאחד מחסדי ה'. אברהם מחשיב את  •

 להעמקה:

 : רמב"ן

]הכוונה לרש"י[: הקב"ה חשב לו צדקה וזכות על האמונה שהאמין בו. ואיני מבין    רבנו שלמה פירש  

לא יאמין ...? ומי שהאמין לשחוט את בנו היחיד  ]ש[]רמב"ן אינו מבין[ מה הזכות הזאת, כי למה  

 יאמין בבשורה טובה? איך לא האהוב, ושאר הנסיונות,  

בחסדו[ של הקב"ה יתן לו זרע על כל פנים,  = כי יאמר שהאמין בה', וחשב כי בצדקתו ]  והנכון בעיני,

לא בצדקת אברהם ובשכרו, אע"פ שאמר לו "שכרך הרבה מאד" )לעיל, א(; ומעתה, לא יירא פן  

, עתה כיון שהבטיחו  יגרום החטא. ואעפ"י שבנבואה הראשונה חשב שתהיה על תנאי כפי שכר מעשיו

 שלא יירא מן החטא ויתן לו זרע, האמין כי נכון הדבר מעם האלהים... 

 

 שימו לב לנימוק שמעלה רמב"ן לדחיית פירוש רש"י.  •

 מה המשותף לפירושיהם של ר' יוסף בכור שור ורמב"ן, ומהו ההבדל ביניהם?  •
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 בראשית 

ד " בס  

 ברית בין הבתרים 

שנפתחת בלשון מרוממת מאד, ומזכירה את הלשון בה  פסוק ז פותח התגלות חדשה של ה' לאברהם  

 נפתחים עשרת הדברות: 

ץ ַהז ֹאת  בראשית פרק טו:   ת ָהָארֶּ ָך אֶּ ת לְּ ים ָלתֶּ ד ִ ש ְּ ר הֹוֵצאִתיָך ֵמאו ר כ ַ ֶּ ר ֵאָליו ֲאִני ה' ֲאש  ַוי ֹאמֶּ )ז( 

 : ה  ָ ת  ִרש ְּ  לְּ

ץ שמות פרק כ: רֶּ ר הֹוֵצאִתיָך ֵמאֶּ ֶּ יָך ֲאש  ית ֲעָבִדים  )ב( ָאֹנִכי ה' ֱאלֹהֶּ ֵ ַרִים ִמב   :ִמצְּ

בין   ברית  בראשית,  חומש  של  המכוננים  האירועים  אחד  על  למדים  אנו  אלו  בפסוקים  ואמנם, 

 הבתרים. 

 מעשה הברית  

ר ֵאָליו ה    ז   ַוי ֹאמֶּ ָ ת  ִרש ְּ ץ ַהז ֹאת לְּ ת ָהָארֶּ ָך אֶּ ת לְּ ים ָלתֶּ ד ִ ש ְּ ר הֹוֵצאִתיָך ֵמאו ר כ ַ ֶּ  ח   ַוי ֹאַמר   :ֲאִני ה' ֲאש 

נ ָה  אלוקיםדָֹני  אֲ  ֶּ י ִאיָרש  ה ֵאַדע כ ִ ָ מ   :ב ַ

 עיין בפסוקים ונבחן איך ענה ה' לאברהם על שאלתו "ַבָמה ֵאַדע ִכי ִאיָרֶשָנה"? נ

שלוש עגלות בקר, שלוש עזים, שלושה אילי צאן    –פסוק ט: ה' מצווה את אברהם לקחת בעלי חיים  

 ותור וגוזל. 

גֹוָזל:   ֹתר וְּ ש  וְּ ל ָ ֻׁ ש  ַאִיל מְּ ת וְּ ֶּ ש  ֶּ ל  ֻׁ ש  ֵעז מְּ ת וְּ ֶּ ש  ֶּ ל  ֻׁ ש  ָלה מְּ גְּ ָחה ִלי עֶּ ר ֵאָליו קְּ ח   ט ַוי ֹאמֶּ ק ַ ת-י ַוי ִ ל-לֹו אֶּ ה  - כ ָ ֶּ ֵאל 

ן ִאיש   ֵ ת  ךְּ ַוי ִ וֶּ ָ ת  ר ֹאָתם ב ַ ֵ ַבת  ת -ַויְּ אֶּ ַראת ֵרֵעהו  וְּ רֹו ִלקְּ תְּ ֹר לֹא ָבָתר:  -ב ִ פ  ד ָהַעִיט עַ   ַהצ ִ ָגִרים  -ליא ַוי ֵרֶּ ְּ ַהפ 

ָרם:   ב ֹאָתם ַאבְּ ֵ ָלה ַעל  ַוי ַש   ָמה ָנפְּ ד ֵ ַתרְּ ש  ָלבֹוא וְּ מֶּ ֶּ ִהי ַהש   ת  -יב ַויְּ לֶּ דָֹלה ֹנפֶּ ָכה גְּ ֵ ִהנ ֵה ֵאיָמה ֲחש  ָרם וְּ ַאבְּ

 ָעָליו:  

ר ָעַבר ב ֵ ... ֶּ יד ֵאש  ֲאש  ִ ַלפ  ן וְּ ָ ו ר ָעש  ִהנ ֵה ַתנ  ָאה ַוֲעָלָטה ָהָיה וְּ ש  ב ָ מֶּ ֶּ ִהי ַהש   ה: יז ַויְּ ֶּ ָזִרים ָהֵאל   ין ַהג ְּ

 נפתח את הדיון בהבנת פשטות הכתובים.  

 י על פי פירושיו של רש"י. -: בחרנו לבאר את פסוקים טהערה למורה

שלוש עגלות בקר, שלוש עזים,   –סוק ט: ה' מצווה את אברהם לקחת עשרה בעלי חיים  פ •

 שלושה אילי צאן וצפור אחת 

 אחת מן החיות ואילו את הציפור הוא אינו מבתר פסוק י: אברהם מבתר לשניים כל  •

 פסוק יא: אברהם שומר על הבתרים מאימת הציפורים הטורפות  •

 פסוק יב: השמש עומדת לשקוע ואברהם נרדם וחווה אימה גדולה  •

 פסוק יז: לאחר שקיעת השמש אש ועשן עוברים בין בתרי החיות  •

ילו בחלק השני, שבו הוא חווה  יא( וא-בהכנות לברית אברהם אבינו היה פעיל )פסוקים ט •

 התגלות, הוא פסיבי 

שחווה    "ְוִהנֵּה"  המילה • וההפתעה  האירוע  עוצמת  על  ומלמדת  בתיאור  פעמיים  חוזרת 

 אברהם באירוע גדול זה 
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בין החלקים. כמו   ומעבר  עוד אירועים של מעשי ברית שכללו חציה לשניים  בימי התנ"ך מצאנו 

 בתיאור שבירמיהו פרק לד: 

 ֻׁ ש  ָ ַות  ]טו  ֵרֵעהו   לְּ ִאיש   רֹור  דְּ רֹא  ִלקְּ ֵעיַני  ב ְּ ר  ָ ַהי ָש  ת  אֶּ ו   ֲעש  ַ ַות  ַהי ֹום  ם  ֶּ ַאת  העבדים  = בו   את  לשחרר 

 העבריים[ 

ִמי ָעָליו ] ָרא ש ְּ ר ִנקְּ ֶּ ִית ֲאש  ב ַ ָפַני ב ַ ִרית לְּ תו  בְּ רְּ כְּ   :במקדש[= ַות ִ

ָפָני תו  לְּ רְּ ר כ ָ ֶּ ִרית ֲאש  ֵרי ַהב ְּ בְּ ת ד ִ ל אֲ  יח ...אֶּ ָתָריו: ָהֵעגֶּ ין ב ְּ ֵ רו  ב  ַנִים ַוי ַַעבְּ תו  ִלש ְּ רְּ ר כ ָ ֶּ  ש 

לַ  ָ רו ש  ֵרי יְּ ָ ש  הו ָדה וְּ ֵרי יְּ ָ ִרִסים ים יט ש  ָ ֲֹהִנים ַהס  ַהכ  כֹל וְּ ץ ַעם וְּ ִרים ָהָארֶּ ין ָהעֹבְּ ֵ ֵרי  ב  תְּ ל  ב ִ  .ָהֵעגֶּ

 רש"י בפרקנו: כך פירש ו

חלק כל אחד לשני חלקים. אין המקרא יוצא מידי פשוטו: לפי שהיה כורת עמו    -  ויבתר אותם)י(  

ברית לשמור הבטחתו להוריש לבניו את הארץ, כדכתיב: "ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית" וגו'  

)פסוק יח(. ודרך כורתי ברית לחלק בהמה ולעבר בין בתריה, כמו שנאמר להלן: "העוברים בין בתרי  

שלוחו    -ו לד , יט(; ואף כאן: "תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים" )פסוק יז(  העגל" )ירמיה 

 של שכינה שהוא אש. 

 עיונים פרשניים 

לשאול   מקום  כמובן  יש  חובה.  כחומר  פרשניים  עיונים  מספר  להלן  מציעים  אנו  למורה:  הערה 

העיו  את  להרחיב  המעוניין  מורה  הברית.  במעשה  בעיון  נוספות  רבות  להשתמש  שאלות  יכול  ן 

 הרשות.  בחלקבחומרים שהוצגו 

עוד לפני שהתגלה ה' לאברהם )מפסוק יג ואילך(, מצאו הפרשנים בתיאור המצמרר בפסוק יב רמז   

 . לתוכן הקשה של ההתגלות, שתבוא בהמשך

 רש"י )יב(: 

 רמז לצרות וחשך של גליות:  -והנה אימה וגו' 

 

 הרשות.  בחלקהמעוניינים להעמיק, יכולים לראות פירושים נוספים 

 

 

 

 זירת הגלות ג

ָנהיג וַ  ָ ע ֵמאֹות ש  ב ַ ו  ֹאָתם ַארְּ ִענ  ם ַוֲעָבדו ם וְּ ץ לֹא ָלהֶּ רֶּ אֶּ ֲעָך ב ְּ יֶּה ַזרְּ י ֵגר ִיהְּ ַדע כ ִ ֵ ָרם ָידַֹע ת  ַאבְּ ר לְּ יד    :י ֹאמֶּ

דֹול: ש  ג ָ כֻׁ רְּ או  ב ִ ַאֲחֵרי ֵכן יֵצְּ ן ָאֹנִכי וְּ ר ַיֲעֹבדו  ד ָ ֶּ ֹוי ֲאש  ת ַהג  ַגם אֶּ יָך ב ְּ   וְּ ל ֲאֹבתֶּ בֹוא אֶּ ָ ה ת  ָ ַאת  לֹום  טו וְּ ָ ש 

יָבה טֹוָבה: ֵ ש  ֵבר ב ְּ ק ָ ה:  ת ִ ֵלם ֲעֹון ָהֱאֹמִרי ַעד ֵהנ ָ ָ י לֹא ש  ה כ ִ ו בו  ֵהנ ָ ִביִעי ָיש  דֹור רְּ  טז וְּ
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ראשונה בתנ"ך אנו מתבשרים על כך שעם ישראל יצא לגלות, וגזירה זו נגזרה כבר בימי אברהם  ל

 אבינו. 

האלוקי המתוכנן לעם ישראל מראש,    על פי פשט הפסוקים, גזירת הגלות מוצגת כחלק מהמהלך

 ואין כל אזכור של קשר בין מעשיו של אברהם לגזרת הגלות לזרעו. 

 . קיים קשר בין הגלות הראשונה במצרים למעשיו של אברהם אבינו  רמב"ן:  -יח"ל  5לתלמידי  

בניגוד לפשט שמעלים מאתנו את הסיבה לגזרה האלוקית, מבאר רמב"ן שקיים קשר בין מעשיו של  

 אברהם לבין גזרת הגלות במצרים:

 רמב"ן )בראשית יב, י(: 

... גם יציאתו ]של אברהם[ מן הארץ, שנצטווה עליה בתחילה, מפני הרעב ]בפרק יב[, עוון אשר   

 חטא, כי האלוהים ברעב יפדנו ממות. 

 ועל המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות בארץ מצרים ביד פרעה.  

ויתעורר דיון בכיתה בנוגע ליחסו החמור של רמב"ן בנוגע לאברהם אבינו  הערה למורה: במידה  

 מומלץ להיעזר בחומרי ההוראה שהוכנו בנוגע לפירוש הזה ביחידת הפרשנות רש"י ורמב"ן. 

 רית בין הבתרים כברית על ההיסטוריה של עם ישראל ב

 בשורת הגלות מלמדת על ההיסטוריה הצפויה לעם ישראל.

 הגלות תבוא לידי ביטוי בעתיד? איך גזירת 

על פי הידוע לנו מסופו של ספר בראשית כבר יעקב ובניו ירדו לגלות מצרים וגזירה זו התממשה  

 בימיהם. 

עם   שחווה  הרבות  לגלויות  בכתוב  הפרשנים  שתלו  הרמזים  על  לעמוד  תוכלו  הפרשנית  בהעמקה 

 ישראל גם בהמשך דרכו ההיסטורית. 

 תלמידים למלא את הטבלה הבאה : אפשר להציע להצעה למורה

 כיצד הגזירה התקיימה בפועל גזירה על ברית בין הבתריםה

ְוִענּו   ַוֲעָבדּום  ָלֶהם  לֹא  ְבֶאֶרץ  ַזְרֲעָך  ִיְהֶיה  ֵגר  ִכי 

 ֹאָתם ַאְרַבע ֵמאֹות ָשָנה 
 שיעבוד עם ישראל במצרים 

 מכות מצרים  ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶשר ַיֲעֹבדּו ָדן ָאֹנִכי 

 ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִבְרֻכש ָּגדֹול 

ְוָשֲאָלה    -בני ישראל יצאו ממצרים ברכוש גדול 

ִאָשה ִמְשֶכְנָתּה ּוִמָּגַרת ֵביָתּה ְכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב  

 ּוְשָמֹלת )שמות ג, כב( 

ְבֵשיָבה   ִתָקֵבר  ְבָשלֹום  ֲאֹבֶתיָך  ֶאל  ָתבֹוא  ְוַאָתה 

 טֹוָבה 

יעקב   בני  ירידת  לפני  נפטר  אבינו  אברהם 

 למצרים 

ָהֱאֹמִרי   ֲעֹון  ִכי לֹא ָשֵלם  ֵהָנה  ָישּובּו  ְרִביִעי  ְודֹור 

 ַעד ֵהָנה 

  

לשוב   יזכו  מצרים  לבאי  הרביעי  הדור  רק 

את   יאבדו  שהכנעניים  בשעה  בדיוק  ארצה, 

 זכותם להתגורר בארץ בעוונותיהם 
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 יח"ל  5די  לתלמי –  משפט ה' למשעבדי ישראל

 בפסוק יד ישנה הבטחה שה' ישפוט את הגויים שישעבדו את ישראל.  

 מהו הקושי העולה מהבטחה זו? 

 מביא שני הסברים ליישוב הקושי )את פירושו ואת פירוש הרמב"ם(: רמב"ן 

 רמב"ן ]יד[:

אני קוצף  והטעם כמו שאמר הכתוב )זכריה א יד(: "וקנאתי לירושלם ולציון קנאה גדולה וקצף גדול  

במצרים   היה  יד(...וכן  א,  )זכריה  לרעה"  עזרו  והמה  מעט  קצפתי  אני  אשר  השאננים  הגויים  על 

שהוסיפו להרע כי השליכו בניהם ליאור, וימררו את חייהם וחשבו למחות את שמם, וזה טעם דן  

 שאביא אותם במשפט, אם עשו כנגזר עליהם או הוסיפו להרע להם...  -אנכי 

אומר   אצונו"  וכן הכתוב  עברתי  עם  ועל  חנף אשלחנו  "בגוי  וגו'  אפי"  "הוי אשור שבט  בסנחריב 

כן   ועל  כי להשמיד בלבבו".  יחשוב  כן  לא  ולבבו  ידמה  כן  "והוא לא  ואמר הכתוב  ה(.  י,  )ישעיהו 

הענישו בסוף, כמו שנאמר "והיה כי יבצע ה' את כל מעשהו אפקוד על פרי גודל לבב מלך אשור ועל  

 ו" וגו' )שם י, יב(...תפארת רום עיני

 והרב ]הרמב"ם[ נתן טעם בספר המדע )הלכות תשובה ו, ה(:

לפי שלא גזר ]ה'[ על איש ידוע ]שישעבד את ישראל אלא רק על העם המצרי[. וכל אותם ]המצרים  

 הרשות בידו, לפי שלא נגזר על איש ידוע.   -שהיו[ המריעים לישראל, אילו לא רצה כל אחד מהם 

 ההבטחה על הארץ חיזוק 

ת   ַרת ה' אֶּ י ֹום ַההו א כ ָ ת- יח ב ַ י אֶּ ֲעָך ָנַתת ִ ַזרְּ ִרית ֵלאֹמר לְּ ָרם ב ְּ ַרִים ַעד-ַאבְּ ַהר ִמצְּ ץ ַהז ֹאת ִמנ ְּ -ָהָארֶּ

ַהר נְּ דֹל  ַהג ָ ָהר  ת-ַהנ ָ יט אֶּ ָרת:  ְּ ת -פ  אֶּ וְּ יִני  ת-ַהק ֵ אֶּ וְּ כ  ֹמִני:  דְּ ֵאת ַהק ַ וְּ י  ִנז ִ ת -ַהק ְּ אֶּ וְּ י  י-ַהִחת ִ ִרז ִ ְּ ת  ַהפ  אֶּ - וְּ

ת אֶּ ָפִאים: כא וְּ ת-ָהרְּ אֶּ ת-ָהֱאֹמִרי וְּ אֶּ ַנֲעִני וְּ ת -ַהכ ְּ אֶּ י וְּ ש ִ ג ָ רְּ בו ִסי:  -ַהג ִ  ַהיְּ

ו הפעם הראשונה בספר בראשית שבה כורת ה' עם אברהם ברית. )ראו בהקשר הרחב את  ז •

 מכלול ההבטחות של ה' לאבותינו(. 

ודע לאברהם אבינו שעם יש נחיצות רבה בכריתת ברית על הארץ דווקא עכשיו, לאחר שנ •

 ישראל יגלה מארצו. 

גבולות ההבטחה: "ִמְנַהר ִמְצַרִים   –לראשונה אנו למדים על הגבולות הגאוגרפיים של הארץ   •

ַעד ַהָנָהר ַהָּגֹדל ְנַהר ְפָרת". וכן, על מכלול העמים היושבים בה: עשרת עמי כנען המנויים  

 בכתוב. 

 :סיכום –מבנה ברית בין הבתרים  •

 תה במעשה הברית שעושה אברהם בביתור החיות ובשמירה עליהן. תחיל

במרכזה התגלות ה' לאברהם שבה הוא מתבשר על גזירת הגלות והשיבה ממנה, שמתארת 

 את תמצית ההיסטוריה של עם ישראל. 

ובסופה מחזק ה' את ההבטחה על הארץ על ידי כריתת ברית תוך כדי פירוט גבולות הארץ  

 ויושביה. 
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 העמקה ]רשות[  –הבתרים   ברית בין

 משמעות פרטי כריתת הברית:

שנצטווה    מה • המעשים  פרטי  משמעות  ומה  לקחת,  אברהם  שנצטווה  הבהמות  משמעות 

 לעשות בהם? 

 מה משמעות אותה אימה חשכה?  - ֵאיָמה ֲחֵשָכה ְגֹדָלה ֹנֶפֶלת ָעָליו  •

 מה מבטא עניין זה?  - ָזִרים ָהֵאֶלהְוִהֵנה ַתנּור ָעָשן ְוַלִפיד ֵאש ֲאֶשר ָעַבר ֵבין ַהּגְ  •

דידקטית:  אנו    הצעה  הלמידה,  על  להקל  מנת  על  ברש"י.  נעזר  הברית  מעשה  משמעות  להבנת 

 מציעים למורים לבנות טבלה כזו על הלוח ולמלא אותה עם התלמידים תוך כדי הלימוד 

 רמב"ן רש"י על דרך הדרש  רש"י על דרך הפשט  

 יב, יז -פסוקים ט

  הגדרה כללית:

לחלק    ברית  כורתי  דרך 

בתריה   בין  ולעבור  בהמה 

 )החלקים החתוכים( 

  

על   רומז  הברית  מעשה 

מעשה    –  העתיד על 

הקרבנות, ועל היחסים בין  

  ישראל לאומות

 יב(-)פס' ט

ורמז   ברית  כריתת  מנהג 

 לעניין הקרבנות 

 ֶעְגָלה ְמֻשֶלֶשת ְוֵעז ְמֻשֶלֶשת 

 ְמֻשָלש ְוֹתר ְוגֹוָזלְוַאִיל  

 

לקרבנות   רמז .1

כרמז   )"משולשת"

סוגים שונים של   לשלושה 

 (. המהקרבנות מכל ב

לאומות העולם,   . רמז2

שנמשלו לפרים, אילים  

 ושעירים 

)מבעלי   קרבנותרמז ל

חיים אלה יובאו  

 הקרבנות( 

 ַוְיַבֵתר ֹאָתם ַבָתֶוְך ַוִיֵתן 

 הּו ִבְתרֹו ִלְקַראת ֵרעֵ -ִאיש

  

  

 לכיליון האומות רמז 

דרך כריתת ברית )כמו  

 רש"י(

  

 ַהִצֹפר לֹא ָבָתר -ְוֶאת

לישראל, שיהיו   רמז

 קיימים לעולם 

לא חצה את הגוזלים כשם  

אין  העוף   קרבנותשב

ות אלא  בהמכ  השחיט

 מליקה 

  

  

 ַהְפָגִרים -ַוֵיֶרד ָהַעִיט ַעל 

לדוד מלך ישראל   רמז

שיקום לכלות את  

 האומות 

 העמים  –העיט 

 לבטל את הקרבנות  ירצו 

  

  

 ַוַיֵשב ֹאָתם ַאְבָרם 
  

  זרע אברהם )עם ישראל(

 יבריחו אותם. 
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 בראשית 

ד " בס  

 והנה אימה וחשכה נופלת 

 בתיאור המצמרר בפסוק יב רמז לתוכן הקשה של ההתגלות, שיבוא בהמשך:מצאו הפרשנים  

 רמב"ן ]יב[: 

 - והנה אימה חשכה גדולה נופלת 

, כי מצא הנביא בנפשו אימה, ואחר כך בא בחשכה, ואחר כך  דרשו בו רמז לשעבוד ארבע גליות

 גדלה החשכה, ואחר כך הרגיש כאלו היא נופלת עליו, כמשא כבד תכבד ממנו. 

 אמרו )ב"ר מד יז(:

 זו בבל.  אימה

 ית,זו מדי, שהחשיכה עיניהם של ישראל בצום ובתענ  חשכה

 זו מלכות אנטיוכס,  גדולה

 עליו זו אדום: נופלת

כשהקב"ה כרת עמו ברית לתת הארץ לזרעו "לאחוזת עולם" אמר  והיה העניין הזה לאברהם, כי  

 לו כמשייר במתנתו, שארבע גליות ישתעבדו בבניו וימשלו בארצם, וזה ב'על מנת' אם יחטאו לפניו.

 רבע מלכויות? איזה רמז בכתוב רואה רמב"ן לכך שמדובר בא •

 איזו אזהרה לדורות נלמד מאזכור שעבוד המלכויות בתוך הברית על א"י?  •

 גזירת הגלות 

 משך הגלות 

 שנה?   400האם הכוונה שהגלות תימשך . שנה 400הכתוב מונה  

י  ַדע כ ִ ֵ ָרם ָידַֹע ת  ַאבְּ ר לְּ ו  אֹ -יג ַוי ֹאמֶּ ִענ  ם ַוֲעָבדו ם וְּ ץ לֹא ָלהֶּ רֶּ אֶּ ֲעָך ב ְּ יֶּה ַזרְּ ָנה: ֵגר ִיהְּ ָ ע ֵמאֹות ש  ב ַ  ָתם ַארְּ

 ש"י ]יג[:ר

 משנולד יצחק עד שיצאו ישראל ממצרים ארבע מאות שנה.   -כי גר יהיה זרעך 

יצחק בן שישים שנה כשנולד יעקב. ויעקב כשירד למצרים אמר )להלן מז ט( ימי שני מגורי שלשים  

 י ארבע מאות שנה. ומאת שנה, הרי מאה ותשעים, ובמצרים היו מאתים ועשר כמנין רדו, הר

ואם תאמר במצרים היו ארבע מאות, הרי קהת מיורדי מצרים היה, צא וחשוב שנותיו של קהת,  

ושל עמרם, ושמונים של משה שהיה כשיצאו ישראל ממצרים, אין אתה מוצא אלא שלוש מאות  

לידת  וחמישים, ואתה צריך להוציא מהן כל השנים שחי קהת אחר לידת עמרם, ושחי עמרם אחר  

 משה:

 מתי מתחיל קיום "כי גר יהיה זרעך" לדעת רש"י?  •

 כמה זמן שהו ישראל בפועל במצרים? •
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 בראשית 

ד " בס  

 רמב"ן ]יג[: 

זה מקרא מסורס, ושיעורו כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ארבע מאות שנה    -כי גר יהיה זרעך  

 ועבדום וענו אותם, ולא פירש כמה ימי העבדות והעינוי:

 יש בכתוב:]והרבה מקראות מסורסות 

 וכן "בא אלי העבד העברי אשר הבאת לנו לצחק בי" )להלן לט,יז(,

 וכן "וכל הארץ באו מצרימה לשבור אל יוסף" )שם מא,נז(,

יב,   )שמות  השביעי"  יום  עד  הראשון  מיום  מישראל  ההיא  הנפש  ונכרתה  חמץ  אוכל  כל  "כי  וכן 

 טו(...ורבים כן:[

לזרעך נתתי את הארץ הזאת", ידוע תדע כי טרם תתי אותה  ועניין הכתוב, אף על פי שאני אומר לך "

 להם יהיו גרים בארץ לא להם ארבע מאות שנה, וגם יעבדום וענו אותם. 

פסוק שכדי להבין את כוונתו יש    –זו הזדמנות ללמד את הכלל "מקרא מסורס"    הערה למורה:

הדרך שבה יש לקרוא אותו כדי להבינו נכון. אין צורך    -  לשנות את סדר המילים שבו.  "ושיעורו"

 להבין את הדוגמאות שמביא רמב"ן.  

 ה הביא את רמב"ן לקבוע כי פסוק יג הוא מקרא מסורס?מ •

 ן את הפסוק? כיצד הוא מציע להבי  •

 ודור רביעי ישובו הנה כי לא שלם עון האמרי עד הנה 

י לֹא ה כ ִ ו בו  ֵהנ ָ ִביִעי ָיש  דֹור רְּ ֵלם ֲעֹון ָהֱאֹמִרי ַעד -טז וְּ ָ  ֵהנ ָה:-ש 

 ש"י:ר

 -ודור רביעי )טז( 

לאחר שיגלו למצרים יהיו שם שלושה דורות, והרביעי ישובו לארץ הזאת, לפי שבארץ כנען היה  

"לתת לך את הארץ הזאת לרשתה" )פסוק ז(. וכן היה יעקב ירד    וכרת ברית זו, כדכתיבמדבר עמו  

 למצרים.

 צא וחשוב דורותיו יהודה, פרץ, חצרון, וכלב בן חצרון מבאי הארץ היה:

האמורי   עון  שלם  לא  עד    -כי  מאומה  נפרע  הקב"ה  שאין  זמן,  אותו  עד  מארצו  משתלח  להיות 

 "בסאסאה בשלחה תריבנה" )ישעיהו כז, ח(:שתתמלא סאתה, שנאמר 

 ממי ?  -דור רביעי  •

 איזה לקח מוסרי למדים מהמילים "כי לא שלם עון האמורי"  •
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 בראשית 

ד " בס  

 כריתת ברית על הארץ 

ת   ַרת ה' אֶּ י ֹום ַההו א כ ָ ת- יח ב ַ י אֶּ ֲעָך ָנַתת ִ ַזרְּ ִרית ֵלאֹמר לְּ ָרם ב ְּ ַרִים ַעד-ַאבְּ ַהר ִמצְּ ץ ַהז ֹאת ִמנ ְּ -ָהָארֶּ

הָ  ַהרַהנ ָ נְּ דֹל  ַהג ָ ת-ר  יט אֶּ ָרת:  ְּ ת -פ  אֶּ וְּ יִני  ת-ַהק ֵ אֶּ וְּ כ  ֹמִני:  דְּ ֵאת ַהק ַ וְּ י  ִנז ִ ת -ַהק ְּ אֶּ וְּ י  ת-ַהִחת ִ אֶּ וְּ י  ִרז ִ ְּ - ַהפ 

ָפִאים:  ת ָהרְּ אֶּ ת-כא וְּ אֶּ ת -ָהֱאֹמִרי וְּ אֶּ ַנֲעִני וְּ ת-ַהכ ְּ אֶּ י וְּ ש ִ ג ָ רְּ בו ִסי:  -ַהג ִ  ַהיְּ

 העמקה:ל

"ִכי ְיִביֲאָך ה' ֱאֹלֶהיָך     :א  , לכנען ולא עשרה, כמו בדברים פרק זבדרך כלל מונה התורה שבעה עמים  

ְוַהְכַנֲעִני ְוַהְפִרִזי  ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאָתה ָבא ָשָמה ְלִרְשָתּה ְוָנַשל ּגֹוִים ַרִבים ִמָפֶניָך ַהִחִתי ְוַהִּגְרָּגִשי ְוָהֱאֹמִרי  

ְוַהְיבּוִסי ִשְבָעה גֹו אפוא  ִים ַרִבים ַוֲעצּוִמים ִמֶמָך". הברית עם אברהם על עשרה עמים. מדוע  ְוַהִחִּוי 

 מבשר ה' לאברהם על עשרה עמים? 

 רש"י)טו, יט(:

עשר אומות יש כאן ולא נתן להם אלא שבע הגוים, והשלשה אדום ומואב ועמון, והם    -   את הקיני

"אד שנאמר  לעתיד,  ירושה  להיות  עתידים  וקדמוני  קניזי  עמון  קיני  ובני  ידם  משלוח  ומואב  ום 

 משמעתם" )ישעיהו יא, יד(:

 

 

 

   פרופ' יהודה אליצור מתוך מאמרו של 

http://www.daat.ac.il/daat/tanach/tora/gvul-eli-1.htm
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 בראשית 

ד " בס  

 על הארץ  אברהם ההבדל בין ההבטחות שקיבל

  כ. מה ההבדל בין שלוש-ובפרק טו, יחעד כה הבטיח ה' לאברהם את הארץ בפרק יב, ז ובפרק יג, טו,  

 ההבטחות? על כך עומד רמב"ן:

 רמב"ן: 

 - ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמר יח( )

 הנה הקב"ה הבטיח את אברהם במתנת הארץ פעמים רבים, וכולם לצורך ענין:

אין  , כי  ולא באר מתנתואמר לו "לזרעך אתן את הארץ הזאת" )לעיל יב ז(,  בבואו בארץ מתחלה  

 .עד מקום שכם עד אילון מורה במשמע רק במה שהלך בארץ

)לעיל יג,  כשרבו זכיותיו בארץ הוסיף לו "שא נא עיניך וראה צפונה ונגבה וקדמה וימה" ואחרי כן 

ואין הטעם אשר אתה רואה בעיניך, כי ראות האדם איננו    , כי יתן לו כל הארצות ההן בכללן.יד(

 למרחק, רק שיתן לו לכל מראה עיניו הרוחות. או שהראהו כל ארץ ישראל כאשר היה במשה רבנו. 

 . והוסיף לו בברכה השנית הזאת עוד "ולזרעך עד עולם", ושירבה זרעו כעפר הארץ
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 בראשית 

ד " בס  

 הקשר רחב ]רשות[

 מכלול הבטחות ה' לאבותינו

 ת פרק טו ישנן מספר הבטחות של ה' לאברהם, הבטחה על הזרע בפסוק ה: בבראשי

ֹ ר לֹו כ  ֹר ֹאָתם ַוי ֹאמֶּ פ  ו ַכל ִלסְּ ֹוָכִבים ִאם ת  ֹפר ַהכ  ָמה ו סְּ ַמיְּ ָ ט ָנא ַהש   ר ַהב ֶּ ַוי ֹוֵצא ֹאתֹו ַהחו ָצה ַוי ֹאמֶּ ה  ה 

ָך: עֶּ יֶּה ַזרְּ  ִיהְּ

 כא:-כריתת ברית על הארץ בפסוקים יח ו

י ֹום ת  יח ב ַ ַרת ה' אֶּ ת- ַההו א כ ָ י אֶּ ֲעָך ָנַתת ִ ַזרְּ ִרית ֵלאֹמר לְּ ָרם ב ְּ ַרִים ַעד -ַאבְּ ַהר ִמצְּ ץ ַהז ֹאת ִמנ ְּ - ָהָארֶּ

ַהר  דֹל נְּ ָהר ַהג ָ ת-ַהנ ָ ָרת: יט אֶּ ְּ ת -פ  אֶּ יִני וְּ ֹמִני:  -ַהק ֵ דְּ ֵאת ַהק ַ י וְּ ִנז ִ ת  ַהק ְּ אֶּ ת-כ וְּ אֶּ י וְּ ת- ַהִחת ִ אֶּ י וְּ ִרז ִ ְּ - ַהפ 

ָפִאים:  אֶּ  ָהרְּ ת-תכא וְּ אֶּ ת -ָהֱאֹמִרי וְּ אֶּ ַנֲעִני וְּ ת-ַהכ ְּ אֶּ י וְּ ש ִ ג ָ רְּ בו ִסי:  -ַהג ִ  ַהיְּ

 את נושא ההבטחות לאבות  מצגת המסכמתלפניכם  

 משפט ה' לאומות העולם

נשלחו לשעבד את    כאשר הםאנו למדים שה' ידון את העמים על מעשיהם, גם  מברית בין הבתרים  

 ישראל:

ן ָאֹנִכי  ר ַיֲעֹבדו  ד ָ ֶּ ֹוי ֲאש  ת ַהג  ַגם אֶּ  יד וְּ

מקומות רבים בתנ"ך מוצג משפט ה' לעמים, ונציין את תוכחת ה' על מלכי אשור הנלמדת בכיתה  ב

 י"א: 

 ישעיהו פרק י 

י ִ ט ַאפ  בֶּ ֵ ו ר ש  לֹל    )ה( הֹוי ַאש   ו  ִלש ְּ נ  ָרִתי ֲאַצו ֶּ בְּ ַעל ַעם עֶּ ו  וְּ נ  חֶּ ל ְּ ַ גֹוי ָחֵנף ֲאש  ִמי: )ו( ב ְּ ָיָדם ַזעְּ ה הו א בְּ ֶּ ו ַמט 

י   כ ִ ֹב  ש  ַיחְּ ֵכן  ָבבֹו לֹא  ו לְּ ה  ֶּ ַדמ  יְּ ֵכן  לֹא  הו א  וְּ )ז(  ר חו צֹות:  חֹמֶּ כ ְּ ָמס  ִמרְּ ו מֹו  ש  ו לְּ ולשימו  ז  ב ַ ָלֹבז  וְּ ָלל  ָ ש 

ָבבֹו ו   לְּ ִמיד ב ִ ַהש ְּ ָעט:לְּ ֹוִים לֹא מְּ ִרית ג  ַהכְּ ם    לְּ ִלָ ָ ַהר ִצי ֹון ו ִבירו ש  הו  ב ְּ ֵ ל ַמֲעש  ת כ ָ ע ֲאדָֹני אֶּ ַבצ ַ י יְּ ָהָיה כ ִ )יב( וְּ

יִתי   כַֹח ָיִדי ָעש ִ י ָאַמר ב ְּ ת רו ם ֵעיָניו: )יג( כ ִ רֶּ אֶּ פְּ ַעל ת ִ ו ר וְּ ךְּ ַאש   לֶּ ַבב מֶּ ל לְּ ִרי ֹגדֶּ ְּ קֹד ַעל פ  פְּ י  אֶּ ָמִתי כ ִ ָחכְּ ו בְּ

ָצא כַ  מְּ ִבים: )יד( ַות ִ יר יֹוש ְּ אב ִ אֹוִריד כ ַ ִתי וְּ ֵ ֹוש  ם ש  ים ועתידתיהם ַוֲעתו דֹוֵתיהֶּ בו לֹת ַעמ ִ ָאִסיר ג ְּ נֹוִתי וְּ בֻׁ ן נְּ ק ֵ

ָנף   לֹא ָהָיה ֹנֵדד כ ָ י וְּ ת ִ ץ ֲאִני ָאָספְּ ל ָהָארֶּ יִצים ֲעזֻׁבֹות כ ָ ֵ ֱאסֹף ב  כֶּ ים וְּ ֵחיל ָהַעמ ִ ֵצף:ָיִדי לְּ ַצפְּ ה ו מְּ ה פֶּ  ו ֹפצֶּ

הָ  ִריָמיו כ ְּ ת מְּ אֶּ ט וְּ בֶּ ֵ ָהִניף ש  ִניפֹו כ ְּ ֹור ַעל מְּ ש   ַ ל ַהמ  ד ֵ ג ַ ֹו ִאם ִיתְּ זֶּן ַעל ַהחֵֹצב ב  רְּ ֵאר ַהג ַ ָ פ  ה  )טו( ֲהִיתְּ ֶּ ִרים ַמט 

ֹבדֹו יֵקַ  ַתַחת כ ְּ יו ָרזֹון וְּ ַמנ ָ ִמש ְּ ָבאֹות ב ְּ ח ָהָאדֹון ה' צְּ ל ַ ַ ש  : לֹא ֵעץ: )טז( ָלֵכן יְּ יקֹוד ֵאש  קֹד כ ִ  ד יְּ

- יח"ל. מכל  5: בחומרי ההוראה הבאנו את פירושו של רמב"ן לפסוק רק לתלמידי  הערה למורה

קום הקישור שרמב"ן עשה בין ברית בין הבתרים לתוכחת ישעיהו על מלכי אשור בישעיהו פרק י  מ

 מתאימה לכל התלמידים, כיון שזה פרק שהם לומדים בכתה י"א. 

  

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/bereshit-15.pptx
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 בראשית 

ד " בס  

 רשות[הקשר אישי ]

 אברהם נדרש להאמין גם כאשר אינו רואה המשכיות בחייו. 

 . האמונה לטווח ארוך כאשר בטווח הקצר קשה, היא דבר נשגב

 האם תוכלו להביא דוגמא מימינו לכך?  

 מצד הקב"ה ומצד האדם המאמין. - ראינו בפרק שתי אפשרויות להבנת החסד והצדקה באמונה

 ביטוי באמונתנו? כיצד שני פנים אלו באים לידי 

 

 


