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 ברית המילה ושינוי השם :יזבראשית פרק 
 מבוא

 "אברם"משנה את שמותיהם של , מצווה אותו על ברית המילה, וכורת עמו ברית בפרק י"ז מתגלה הקב"ה אל אברם

 . משרהעל הבן העתיד להיוולד לו  אברהםומבשר לה" שרל"ו "אברהםל" "שרי"ו

 מכוונות למידה השאל

 ה?מה ייחודה של ברית זו על הבטחות ה' שקדמו לא. 

  מהי משמעותם של שינויים אלו? -הקב"ה מצווה את אברהם ושרה על שינוי )שינוי השם, ברית המילה( ב. 

 להיוולד לו בן משרה. דג. כיצד מגיב אברהם על הבשורה שעתי

 

 

ה' מתגלה שוב לאברהם ומבשר לו שוב על הדברים שהוא יזכה לקבל בעתיד מאת ה', אולם זו כבר פרק יז בתחילת 

 :ההתגלויותלפניך חמש  ,שה' מתגלה אליו ומבשר לו על העתיד המזהיר המצפה לו החמישיתהפעם 
 

 הציווי "לך לך מארצך"  -פרק יב  (1)

ה:  )ב( ְוֶאֶעְשָך ְלגֹוי כָּ ה ְשֶמָך ֶוְהֵיה ְברָּ ֶרְכָך ַוֲאַגְדלָּ דֹול ַוֲאבָּ  גָּ

ְרֶכיָך ּוְמַקֶלְלָך ָאֹאר ְוִנְבְרכּו  ה ְמבָּ ֲרכָּ ה)ג( ַוֲאבָּ מָּ ֲאדָּ  ...ְבָך ֹכל ִמְשְפֹחת הָּ

א )ז(  ם ֶאל' ה ַוֵירָּ ָאֶרץ ֶאת ֶאֵתן ְלַזְרֲעָך ַוֹיאֶמר ַאְברָּ  ַהֹזאת... הָּ

 

 אחרי הפרידה מלוט  -פרק יג ( 2)

ֹפנָּה ם צָּ ה שָּ קֹום ֲאֶשר ַאתָּ א נָּא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ִמן ַהּמָּ ֶרד לֹוט ֵמִעּמֹו שָּ ם ַאֲחֵרי ִהפָּ ה:  )יד( ַוה' ָאַמר ֶאל ַאְברָּ יָּּמָּ ה וָּ ֵקְדמָּ ה וָּ ֶנְגבָּ וָּ

ה ֹרֶאה ְלָך ֶאְתֶננָּה ּוְלַזְרֲעָך ַעד ָאֶרץ ֲאֶשר ַאתָּ ל הָּ  עֹולָּם: )טו( ִכי ֶאת כָּ

ֶנה: ָאֶרץ ַגם ַזְרֲעָך ִיּמָּ ָאֶרץ ֲאֶשר ִאם יּוַכל ִאיש ִלְמנֹות ֶאת ֲעַפר הָּ  )טז( ְוַשְמִתי ֶאת ַזְרֲעָך ַכֲעַפר הָּ

ּה ִכי ְלָך ֶאְתֶננָּה: ְחבָּ ּה ּוְלרָּ ָאֶרץ ְלָאְרכָּ  )יז( קּום ִהְתַהֵלְך בָּ

 

 המחזה שלפני ברית בין הבתרים  -פרק טו  (3)

ם ַוֹיאֶמר לֹו ) ִבים ִאם תּוַכל ִלְסֹפר ֹאתָּ ה ּוְסֹפר ַהכֹוכָּ ַמְימָּ ה ַוֹיאֶמר ַהֶבט נָּא ַהשָּ  :ַזְרֶעָךֹכה ִיְהֶיה ה( ַויֹוֵצא ֹאתֹו ַהחּוצָּ

 
 ברית בין הבתרים  -פרק טו  (4)

ם ְבִרית ֵלאֹמר ַרת ה' ֶאת ַאְברָּ ת:  )יח( ַביֹום ַההּוא כָּ ֹדל ְנַהר ְפרָּ ר ַהגָּ ָאֶרץ ַהֹזאת ִמְנַהר ִמְצַרִים ַעד ַהנָּהָּ ַתִתי ֶאת הָּ ְלַזְרֲעָך נָּ

 )יט( ֶאת ַהֵקיִני ְוֶאת ַהְקִנִזי ְוֵאת ַהַקְדֹמִני: ]...[ ְוֶאת ַהְיבּוִסי 

 

 התגלות ה' לפני מצוות ברית המילה - יז ( בראשית5)

ם ַוְיִהי( א) נָּה ִעיםִתְש  ֶבן ַאְברָּ ִנים ְוֵתַשע שָּ א שָּ ם ֶאל' ה ַוֵירָּ יו ַוֹיאֶמר ַאְברָּ ַני ִהְתַהֵלְך ַשַדי ֵאל ֲאִני ֵאלָּ ִמים ֶוְהֵיה ְלפָּ  :תָּ

 :ְמֹאד ִבְמֹאד אֹוְתָך ְוַאְרֶבה ּוֵביֶנָך ֵביִני ְבִריִתי ְוֶאְתנָּה( ב)

ם ַוִיֹפל( ג) יו ַעל ַאְברָּ נָּ  :ֵלאֹמר ֱאֹלִהים ִאתוֹ  ַוְיַדֵבר פָּ

ְך ְבִריִתי ִהֵנה ֲאִני( ד) ִייתָּ  ִאתָּ  :גֹוִים ֲהמֹון ְלַאב ְוהָּ

ֵרא ְוֹלא( ה) ם ִשְמָך ֶאת עֹוד ִיקָּ יָּה ַאְברָּ ם ִשְמָך ְוהָּ הָּ  :ְנַתִתיָך גֹוִים ֲהמֹון ַאב ִכי ַאְברָּ

כִ  ְלגֹוִים ּוְנַתִתיָך ְמֹאד ִבְמֹאד ֹאְתָך ְוִהְפֵרִתי( ו)  :ֵיֵצאּו ִמְּמָך יםּוְמלָּ

ם ַאֲחֶריָך ַזְרֲעָך ּוֵבין ּוֵביֶנָך ֵביִני ְבִריִתי ֶאת ַוֲהִקֹמִתי( ז)  :ַאֲחֶריָך ּוְלַזְרֲעָך ֵלאֹלִהים ְלָך ִלְהיֹות עֹולָּם ִלְבִרית ְלֹדֹרתָּ

ל ֵאת ְמֻגֶריָך ֶאֶרץ ֵאת ַאֲחֶריָך ּוְלַזְרֲעָך ְלָך ְונַָּתִתי( ח) ִייִתי עֹולָּם ַלֲאֻחַזת ְכַנַען ֶאֶרץ כָּ ֶהם ְוהָּ  :ֵלאֹלִהים לָּ

 

 ז.ידברים שהתחדשו בהתגלות של תחילת פרק  שלושהומצא  ,ה' בישר לאברהם על עתידובהן התגלויות שבעיין  .1

 ברית עם אברהםה' כורת 
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  הציווי -ברית המילה 

  יז בראשית

ם ֶאל ֱאֹלִהים ַוֹיאֶמר( ט) הָּ ה ַאְברָּ ה ִתְשֹמר ְבִריִתי ֶאת ְוַאתָּ ם ַאֲחֶריָך ְוַזְרֲעָך ַאתָּ  :ְלֹדֹרתָּ

ֶכם ִהּמֹול ַאֲחֶריָך ַזְרֲעָך ּוֵבין ּוֵביֵניֶכם ֵביִני ִתְשְמרּו ֲאֶשר ְבִריִתי ֹזאת( י) ל לָּ ר כָּ כָּ  :זָּ

ְרַלְתֶכם ְבַשר ֵאת ּוְנַמְלֶתם( יא) יָּה עָּ  :ּוֵביֵניֶכם ֵביִני ְבִרית ְלאֹות ְוהָּ

ִמים ְשֹמַנת ּוֶבן( יב) ֶכם ִיּמֹול יָּ ל לָּ ר כָּ כָּ ִית ְיִליד ְלֹדֹרֵתיֶכם זָּ ר ֶבן ִמֹכל ֶכֶסף ּוִמְקַנת בָּ  :הּוא ִמַזְרֲעָך ֹלא ֲאֶשר ֵנכָּ

ה ַכְסֶפָך ּוִמְקַנת ֵביְתָך ְיִליד ִיּמֹול ִהּמֹול( יג) ְיתָּ  :עֹולָּם ִלְבִרית ִבְבַשְרֶכם ְבִריִתי ְוהָּ

ֵרל( יד) ר ְועָּ כָּ תוֹ  ְבַשר ֶאת ִיּמֹול ֹלא ֲאֶשר זָּ ְרלָּ ה עָּ  ס: ֵהַפר ְבִריִתי ֶאת ֵמַעֶּמיהָּ  ַהִהוא ַהֶנֶפש ְוִנְכְרתָּ

 

 את דיני המילה כפי שעולים מפסוקים אילו. היד, ופרט בטבלה הבא-עיין בפסוקים ט .2

 א. מי חייב במילה? 
  
 

 דינים( )פרט שלושה

 )יא( העורלהבשר את  יםמסיר כיצד מלים?ב. 

  ג. מתי מלים?

  נימול שלא מי של דינו ד. מה

 

  הביצוע -ברית המילה 

  יז בראשית

ם ַוִיַקח( כג) הָּ ֵעאל ֶאת ַאְברָּ ל ְוֵאת ְבנוֹ  ִיְשמָּ ל ְוֵאת ֵביתוֹ  ְיִליֵדי כָּ ל ַכְספוֹ  ִמְקַנת כָּ ר כָּ כָּ ם ֵבית ְבַאְנֵשי זָּ הָּ   ַאְברָּ

ל  ם ְבַשר ֶאת ַויָּמָּ ְרלָּתָּ ֶעֶצם עָּ  :ֱאֹלִהים ִאתוֹ  ִדֶבר ַכֲאֶשר ַהֶזה ַהּיוֹם בְּ

ם( כד) הָּ ֵתַשע ִתְשִעים ֶבן ְוַאְברָּ נָּה וָּ תוֹ  ְבַשר ְבִהֹּמלוֹ  שָּ ְרלָּ  :עָּ

ֵעאל( כה) נָּה ֶעְשֵרה ְשֹלש ֶבן ְבנוֹ  ְוִיְשמָּ ְרלָּתוֹ  ְבַשר ֵאת ְבִהֹּמלוֹ  שָּ  :עָּ

ֶעֶצם( כו) ם ִנּמֹול ַהֶזה ַהּיוֹם בְּ הָּ ֵעאל ַאְברָּ  :ְבנוֹ  ְוִיְשמָּ

ל( כז) ִית ְיִליד ֵביתוֹ  ַאְנֵשי ְוכָּ ר ֶבן ֵמֵאת ֶכֶסף ּוִמְקַנת בָּ  פ: ִאתוֹ  ִנֹּמלּו ֵנכָּ

 

  וכ ,יז בראשית י"רש

 דורו ובני אויביו יהיו ושלא, הלצנים מן ולא הגוים מן לא נתיירא לא, בלילה ולא ביום, שנצטוה ביום בו - היום בעצם

 .מקום של מצותו ולקיים למול הנחנוהו לא ראינוהו אילו אומרים

 

 , וענה:כז וברש"י על פסוק כג-עיין בפסוקים כג .3

 ?"ַהֶזה ַהּיוֹם ֶעֶצם"   ְּבלומד רש"י מהמילים על אברהם טובה  א. אילו שתי תכונות

 היכן עוד מצינו אצל אברהם שהוא מיישם את אחת מן התכונות הללו? :שאלת בקיאות-רשות ב. 

  

 ברית המילה
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, אופיו ותכונותיו על אישיותוהמשפיעה שינו שמו של אדם ע"י הקב"ה איננו דבר סתמי, אלא יש לכך משמעות רבה 

כמו  -האדם ממשיך להיקרא גם בשמו הקודם אלא  ,של אותו אדם. יש במקרא מקרים ששינו השם איננו מוחלט

עד כדי  ,מוחלט וסופיבמקרה של אברהם ושרה מדובר בשינוי  ."ישראל"למ"יעקב" ששמו שונה  ,במקרה של יעקב

 :ע"ב ,ברכות יבב כך שהגמרא אומרת לגבי אברהם
  

  )בראשית יז( "והיה שמך אברהם" :נאמרש עובר בעשה"אברם " "אברהם"תני בר קפרא כל הקורא ל

 .בראשית יז()" שמך אברם )את(ולא יקרא עוד " :שנאמר, רבי אליעזר אומר עובר בלאו 
 

שרה ש, ו. עוד יש לשים לבניתוק מוחלט מעברוחדשה,  המבטא התחל "אברהםהשם ל"של המוחלט  אפשר ששינוי

ננסה להבין  .מעמדה המיוחדמה שמעיד על  ,משנה את שמה, ומברך אותהה' היחידה שאנו מכירים ש שהיהאהיא 

 באישיותם של אברהם ושרה בעקבות שינוי שמם ע"י הקב"ה.י שחל מהו השינו
 

 

 עיין בפסוקים המובאים בטבלה ובדברי רש"י וענה: .4

נית משמעות זו נובעת מן השם כיצד מבחינה לשו מה המשמעות של השם החדש שניתן לאברהם ולשרה?א. 

 החדש?

 ?ובאותו זמן שניהםמכך שהקב"ה משנה את השמות של  ללמודניתן מה  .ב

 

 

 מם שונה )לאו דווקא ע"י ה'(.פרט שמות של אנשים בתנ"ך אשר ש :שאלת בקיאות -רשות  .5

  

 שינוי השם

 שרה אברהם
 

 בראשית יז

ם ַוִיֹפל( ג) יו ַעל ַאְברָּ נָּ  :ֵלאֹמר ֱאֹלִהים ִאתוֹ  ַוְיַדֵבר פָּ

ְך ְבִריִתי ִהֵנה ֲאִני( ד) ִייתָּ  ִאתָּ  :גֹוִים ֲהמֹון ְלַאב ְוהָּ

ֹלא( ה) ֵרא וְּ ָך ֶאת עוֹד ִיקָּ ם ִשמְּ רָּ יָּה ַאבְּ הָּ ָך וְּ ם ִשמְּ הָּ רָּ   ַאבְּ

 :ְנַתִתיָך גֹוִים ֲהמֹון ַאב ִכי 

  ְמֹאד ִבְמֹאד ֹאְתָך ְוִהְפֵרִתי( ו)

ִכים ְלגֹוִים ּוְנַתִתיָך   :ֵיֵצאּו ִמְּמָך ּוְמלָּ

 

 בראשית יז

ם ֶאל ֱאֹלִהים ַוֹיאֶמר ( טו)  הָּ   ַאְברָּ

  

ַרי  ָך שָּ תְּ א ֹלא ִאשְּ רָּ ּה ֶאת ִתקְּ מָּ י שְּ רָּ ה ִכי שָּ רָּ ּה שָּ מָּ  :שְּ

 

ּה ּוֵבַרְכִתי ( טז)   ֵבן ְלָך ִמֶּמנָּה נַָּתִתי ְוַגם ֹאתָּ

ה ּוֵבַרְכִתיהָּ    ְיתָּ  :ִיְהיּו ִמֶּמנָּה ַעִּמים ַמְלֵכי ְלגֹוִים ְוהָּ
 

 ה יז, בראשית י"רש 

 .שמו של נוטריקון לשון - גוים המון אב כי

 

 טו יז בראשית י"רש

 כי לאחרים ולא לי שרי דמשמע - שרי שמה את תקרא לא

 כל. על שרה שתהא, שמה סתם שרה



 ברית המילה ושינוי השם: יז בראשית פרק  

 4  השנה! כל לאורך שלך והנוכחות ההשתתפות פי על נקבע השנתי" הציון” זכור:  עמירם דומוביץ 

 

  יז בראשית

ם ֶאל ֱאֹלִהים ַוֹיאֶמר( טו) הָּ ַרי ַאְברָּ א ֹלא ִאְשְתָך שָּ ּה ֶאת ִתְקרָּ י ְשמָּ רָּ ה ִכי שָּ רָּ ּה שָּ  :ְשמָּ

ּה ּוֵבַרְכִתי( טז) ַתִתי ְוַגם ֹאתָּ ה ּוֵבַרְכִתיהָּ  ֵבן ְלָך ִמֶּמנָּה נָּ ְיתָּ  :ִיְהיּו ִמֶּמנָּה ַעִּמים ַמְלֵכי ְלגֹוִים ְוהָּ

 

ם ַוִיֹפל( יז) הָּ נָּיו ַעל ַאְברָּ ק פָּ ֵלד נָּהשָּ  ֵמָאה ַהְלֶבן ְבִלבוֹ  ַוֹיאֶמר ַוִיְצחָּ ה ְוִאם ִיּוָּ רָּ נָּה ִתְשִעים ֲהַבת שָּ  :ֵתֵלד שָּ

ם ַוֹיאֶמר( יח) הָּ ֱאֹלִהים ֶאל ַאְברָּ ֵעאל לּו הָּ ֶניָך ִיְחֶיה ִיְשמָּ  :ְלפָּ

 

ל ֱאֹלִהים ַוֹיאֶמר( יט) ה ֲאבָּ רָּ אתָּ  ֵבן ְלָך ֹיֶלֶדת ִאְשְתָך שָּ רָּ ק ְשמוֹ  ֶאת ְוקָּ יו ְלַזְרעוֹ  עֹולָּם ִלְבִרית ִאתוֹ  ְבִריִתי ֶאת ַוֲהִקֹמִתי ִיְצחָּ  :ַאֲחרָּ

ֵעאל( כ) ר ְשֵנים ְמֹאד ִבְמֹאד ֹאתוֹ  ְוִהְרֵביִתי ֹאתוֹ  ְוִהְפֵריִתי ֹאתוֹ  ֵבַרְכִתי ִהֵנה ְשַמְעִתיָך ּוְלִיְשמָּ שָּ דֹול ְלגֹוי ּוְנַתִתיו יֹוִליד ְנִשיִאם עָּ  :גָּ

ק ֶאת ָאִקים ְבִריִתי ְוֶאת( כא) ה ְלָך ֵתֵלד ֲאֶשר ִיְצחָּ רָּ נָּה ַהֶזה ַלּמֹוֵעד שָּ ַאֶחֶרת ַבשָּ  :הָּ

 

ם ֵמַעל ֱאֹלִהים ַוַיַעל ִאתוֹ  ְלַדֵבר ַוְיַכל( כב) הָּ  :ַאְברָּ

 

 כב, וענה:-עיין בפסוקים טו .6

 סמן אותם במרקר צהוב. .המשר מבטיח הקב"ה לאברהם בןפסוקים אילו שלוש פעמים בא. 

אתָּ "ב.  רָּ ק ַוֲהִקֹמִתי ְשמוֹ  ֶאת ְוקָּ ִריִתי ֶאת ִיְצחָּ ִריִתי ְוֶאת)יט(, " "ִאתוֹ  בְּ ק" )כא( ֶאת ָאִקים בְּ  ברית מדובר? , על איזוִיְצחָּ

 שתי התגובות של אברהם להבטחה זו?ירוק את  רסמן במרקג. 

 

 , יז יז בראשית

ם ַוִיֹפל הָּ יו ַעל ַאְברָּ נָּ ק פָּ נָּה ֵמָאה ַהְלֶבן ְבִלבוֹ  ַוֹיאֶמר ַוִיְצחָּ ֵלד שָּ ה ְוִאם ִיּוָּ רָּ נָּה ִתְשִעים ֲהַבת שָּ  :ֵתֵלד שָּ

 רש"י

 ה.לשון שמח - וחדי נקלוס:וא תירגם זה -אברהם על פניו ויצחק  ויפל

 

 וענה: ,עיין בפסוק יז ובדברי רש"י .7

 כיצד?אברהם. ל כשבחניתן לדרוש אותה ו ,לאברהם כגנאיא. ניתן לדרוש את התגובה הראשונה של אברהם 

 לפרש את תגובתו של אברהם, לגנאי או לשבח?ב. באיזו דרך בחר רש"י 

 

 

 עיין בפסוק יח ובדברי רש"י ורמב"ן, וענה: .8

ֵעאל לּוא. " ֶניָך ִיְחֶיה ִיְשמָּ  ?דווקא עכשיו בקשה זו מאת ה' ", מה הביא את אברהם לבקשְלפָּ

 אברהם בבקשה זו מאת ה'? )פרט את ההבדל בין שני הפירושים(.ב. לפי רש"י ורמב"ן, מה בדיוק מבקש 

 הנבואה הראשונה על הולדת יצחק ותגובת אברהם

 יז, יח בראשית

ם ַוֹיאֶמר הָּ ֱאֹלִהים ֶאל ַאְברָּ ֵעאל לּו הָּ ֶניָך ִיְחֶיה ִיְשמָּ  :ְלפָּ
 

  י"רש

, ישמעאל שיחיה הלוואי - יחיה ישמעאל לו

 כזה. שכר מתן לקבל)ראוי(  כדאי איני

 "התהלך כמו, ביראתך יחיה - לפניך יחיה

 )עבוד לפני(. קדמי פלח, (א )פסוקלפני" 

 

 ן"רמב  

 ארצה לפניך יחיה ישמעאל אם, אברהם ואמר... - יחיה ישמעאל לו

 יצא "אשר מתחלה הבטיחו כי, שרה בזרע ברכתני אשר הזאת בברכה

 שהוא חושב והיה, יחיד אותו היורש והנה, (ד טו,) יירשך" הוא ממעיך

, היורש הוא כי והבין, יוליד משרה כי לו נאמר כאשר ועתה, ישמעאל

 זה. אמר ולכן, ישמעאל ימות פן פחד


