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בעזרת ה'

פרק ט"ו -ברית בין הבתרים
קראי את הפסוקים שלפנייך ,סמני בצבע אחד את השאלה הכפולה ששואל אברהם ובצבע שני את תשובת ה'.
נושא
הפסוקים:

ירא ַאבְ ָרם ָאנֹכִ י מָ גֵן לְָך ְשכ ְָרָך הַ ְרבֵ ה ְמאֹד :ב וַ יֹאמֶּ ר
א ַאחַ ר הַ דבָ ִרים הָ אֵ לֶּה הָ יָה דבַ ר ה' אֶּ לַ-אבְ ָרם בַ מַ חֲ זֶּ ה לֵאמֹר ַאלִ -ת ָ
ַאב ָרם הֵ ן לִ י ֹלא נָתַ ָתה
יתי הּוא ַדמֶּ ֶּשק אֱ לִ יעֶּ זֶּ ר :ג וַ יֹאמֶּ ר ְ
ַאבְ ָרם ה' אלוקים מַ הִ -ת ֶּתן-לִ י וְ ָאנֹכִ י ה ֹולְֵך ע ֲִר ִירי ּובֶּ ן-מֶּ ֶּשק בֵ ִ
יר ֶּשָך :ה וַ יוֹצֵ א
יר ְשָך זֶּ ה כִ יִ -אם אֲ ֶּשר יֵצֵ א ִממֵ עֶּ יָך הּוא יִ ָ
יתי יו ֵֹרש א ִֹתי :ד וְ ִהנֵה ְדבַ ר ה' אֵ לָיו לֵאמֹר ֹלא יִ ָ
זָ ַרע וְ ִהנֵה בֶּ ן-בֵ ִ
ּוספֹר הַ כ ֹו ָכ ִבים ִאם תּוכַל לִ ְספֹר אֹתָ ם וַ יֹאמֶּ ר ל ֹו כֹה יִ ְהיֶּה זַ ְרעֶּ ָך :ו וְ הֶּ אֱ ִמן בַ ה'
ֹאמר הַ בֶּ ט-נָא הַ ָש ַמיְ מָ ה ְ
אֹת ֹו הַ חּוצָ ה וַ י ֶּ
וַ י ְַח ְשבֶּ הָ ל ֹו ְצ ָד ָקה:

השאלה-אמירה של אברם נאמרת פעמיים?___________________________________________.1 :
____________________________________________ .2
תשובת ה'__________________________________________________________________ :
המעשה שבא לחזק את תשובת ה'_________________________________________________ :
__________________________________________________________________________
סמני את השאלה של אברהם בפסוקים אלה:
מעמד נבואי
מיוחד זה
נקרא:

ָארץ הַ זֹאת לְ ִר ְש ָתּה :ח וַ יֹאמַ ר ה' אלוקים בַ מָ ה אֵ ַדע כִ י
אתיָך ֵמאּור ַכ ְש ִדים לָתֶּ ת לְ ָך אֶּ ת הָ ֶּ
ז וַ יֹאמֶּ ר אֵ לָיו אֲ ִני ה' אֲ ֶּשר הוֹצֵ ִ
יר ֶּשנָה :ט וַ יֹאמֶּ ר אֵ לָיו ְקחָ ה לִ י עֶּ גְ לָה ְמשֻׁ ל ֶֶּּשת וְ עֵ ז ְמשֻׁ ל ֶֶּּשת וְ ַאיִ ל ְמשֻׁ לָש וְ ֹתר וְ גוֹזָ ל :י וַ יִ ַקח ל ֹו אֶּ ת כָל ֵאלֶּה וַ יְ בַ ֵתר אֹתָ ם
ִא ָ
בַ ָתוֶּ ְך וַ יִ ֵתן ִאיש בִ ְתר ֹו לִ ְק ַראת ֵרעֵ הּו וְ אֶּ ת הַ ִצפֹר ֹלא בָ תָ ר :יא וַ י ֵֶּרד הָ עַ יִ ט עַ ל הַ פְ ג ִָרים וַ י ֵַשב אֹתָ ם ַאבְ ָרם :יב וַ יְ ִהי הַ ֶּשמֶּ ש
ַאב ָרם וְ ִהנֵה אֵ ימָ ה חֲ ֵשכָה גְ ֹדלָה נֹפֶּ לֶּת עָ לָיו :יג וַ יֹאמֶּ ר לְ ַאבְ ָרם ָידֹעַ ֵּת ַדע כִּ י-גֵּר יִּ ְהיֶה ז ְַרעֲָך בְ אֶ ֶרץ
לָבוֹא וְ תַ ְר ֵדמָ ה נָפְ לָה עַ ל ְ
ַארבַ ע מֵּ אוֹת ָשנָה :יד וְ גַם אֶ ת-הַ ּגוֹי אֲ ֶשר ַי ֲעבֹדּו ָדן ָאנֹכִּ י וְ ַאחֲ ֵּרי-כֵּן יֵּצְ אּו ִּב ְרכֻש ּגָדוֹל :טו
ֹלא לָהֶ ם ַועֲבָ דּום וְ עִּ ּנּו אֹתָ ם ְ
יעי יָשּובּו הֵּ ּנָה כִ י ֹלאָ -שלֵם עֲוֹן הָ אֱ מ ִֹרי עַ ד-הֵ נָה :יז
וְ אַ ָתה ָתבוֹא אֶ ל-אֲ בֹתֶ יָך ְב ָשלוֹם ִּת ָקבֵּ ר ְב ֵּשיבָ ה טוֹבָ ה :טז וְ דוֹר ְרבִּ ִּ
וַ יְ ִהי הַ ֶּשמֶּ ש בָ ָאה וַ ֲעלָטָ ה הָ יָה וְ ִהנֵה תַ נּור עָ ָשן וְ לַפִ יד אֵ ש אֲ ֶּשר עָ בַ ר בֵ ין הַ גְ זָ ִרים הָ אֵ לֶּה :יח בַ י ֹום הַ הּוא ָכ ַרת ה' אֶּ ת ַאבְ ָרם
ָארץ הַ זֹאת ִמנְהַ ר ִמ ְצ ַריִ ם עַ ד-הַ נָהָ ר הַ ָגדֹל נְהַ ר-פְ ָרת:
בְ ִרית לֵאמֹר לְ זַ ְרעֲָך נ ַָת ִתי אֶּ ת-הָ ֶּ

חלק זה פותח ועוסק בהבטחת ה_____________ לאברהם.
אך אברהם שואל ___________________________________________________
המעשה שמצטווה אברם לעשות ,והמעמד שמתרחש במקום:
לקחת (פס' ט') _____ 3 ,______ 3 ,______ 3 :וגם _____ ו______ .לבתר (לחצות לשניים) את כל בעלי
החיים חוץ מה______(העופות) ,ולסדר אותם חצי מול חצי .ה_____ מנסה לרדת אל הפגרים ואברהם מגרש
אותו .כשמגיע זמן השקיעה ה' מפיל ______ על אברם ,אברם נבהל מאוד ,ואז ה' מתגלה אליו .בסיום המעמד
השמש שוקעת ,משתרר חושך ולפיד אש עובר בין בתרי החיות.
ההבטחה :שלב א'

(פס' י"ג)

שלב ה_______________________________________________ -

שלב ב' (פס' י"ד) שלב ה ______________________________________________________ -
הבטחה זו בעצם מתארת את תהליך היווצרותו של _____________ ,שיקרה באופן לא רגיל – בגלות ולא
בארצם .במעמד זו ה' כורת עם אברם ברית ,שתוכנה – " ____________________________"( .פס' יח')
רש"י (פס' י') "ואת הציפור לא בתר":
 השלימי את הטבלה ע"פ פירוש רש"י.
נמשל

משל
בהמות (אילים ,עגלות ,עיזים)
עם ישראל
הביתור ,החיתוך לשניים

 מה בא ללמד אותנו מעשה הבתרים ,לפי פירוש זה? _________________________________
_____________________________________________________________________

