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  ג'התשעאדר                                           ד "בס

  

  ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז

  ג מידות "ברית י
  )יונתן גרוסמן הרבשל  על פי שיעור( תשא-כילפרשת 

  
  :כג-ג יב"שמות ל.1  

- ְרֵאה ַאָּתה אֵֹמר ֵאַלי ַהַעל ֶאת'ה- ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאליב
ִּתְׁשַלח ִעִּמי ְוַאָּתה -ם ַהֶּזה ְוַאָּתה לֹא הֹוַדְעַּתִני ֵאת ֲאֶׁשרָהעָ 

- ְוַעָּתה ִאםיג  .ָמָצאָת ֵחן ְּבֵעיָני- ָאַמְרָּת ְיַדְעִּתיָך ְבֵׁשם ְוַגם
ְּדָרֶכָך ְוֵאָדֲעָך ְלַמַען -ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך הֹוִדֵעִני ָנא ֶאת

 ָּפַני   ַוּיֹאַמריד  .ה ִּכי ַעְּמָך ַהּגֹוי ַהֶּזהֵחן ְּבֵעיֶניָך ּוְראֵ -ֶאְמָצא

ֵאין ָּפֶניָך הְֹלִכים - ִאם  ַוּיֹאֶמר ֵאָליוטו  .ֵיֵלכּו ַוֲהִנחִֹתי ָלְך 

ָמָצאִתי ֵחן - ּוַבֶּמה ִיָּוַדע ֵאפֹוא ִּכיטז  .ַּתֲעֵלנּו ִמֶּזה-ַאל
ְוִנְפִלינּו ֲאִני ְוַעְּמָך ְּבֵעיֶניָך ֲאִני ְוַעֶּמָך ֲהלֹוא ְּבֶלְכְּתָך ִעָּמנּו 

מֶֹׁשה -ֶאל‘  ַוּיֹאֶמר היז .ְּפֵני ָהֲאָדָמה-ָהָעם ֲאֶׁשר ַעל- ִמָּכל
ָמָצאָת ֵחן -  ִּכי ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֶאֱעֶׂשה-ַּגם ֶאת

 יט  .ְּכבֶֹדךָ -  ַהְרֵאִני ָנא ֶאת  ַוּיֹאַמריח  .ְּבֵעיַני ָוֵאָדֲעָך ְּבֵׁשם
‘ ָּפֶניָך ְוָקָראִתי ְבֵׁשם ה-טּוִבי ַעל-  ֲאִני ַאֲעִביר ָּכלַוּיֹאֶמר

 כ  .ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם- ֲאֶׁשר ָאחֹן ְוִרַחְמִּתי ֶאת- ְלָפֶניָך ְוַחּנִֹתי ֶאת
ִיְרַאִני ָהָאָדם - ִּכי לֹא ָּפָני-ַוּיֹאֶמר לֹא תּוַכל ִלְראֹת ֶאת

 כב  .ַהּצּור-ְבָּת ַעלִהֵּנה ָמקֹום ִאִּתי ְוִנּצַ ‘  ַוּיֹאֶמר הכא  .ָוָחי
ְוָהָיה ַּבֲעבֹר ְּכבִֹדי ְוַׂשְמִּתיָך ְּבִנְקַרת ַהּצּור ְוַׂשּכִֹתי ַכִּפי ָעֶליָך 

ֲאחָֹרי ּוָפַני לֹא - ַּכִּפי ְוָרִאיָת ֶאת- ַוֲהִסרִֹתי ֶאתכג  .ָעְבִרי-ַעד

   .ֵיָראּו
  :ג, ג"לשמות .2  

בקרבך כי עם קשה ערף אתה פן אכלך  כי לא אעלה"
  " דרךב
  : ט, ד"לשמות .3
 אם נא מצאתי חן בעיניך אדני ילך נא אדני: ויאמר"

  " בקרבנו כי עם קשה ערף הוא
  :טז-ד ה"שמות ל.4

 ַוַּיֲעבֹר ו  .'הֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ' ה ַוֵּיֶרד ה
- ַאַּפִים ְוַרבֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ‘ ה‘ הָּפָניו ַוִּיְקָרא -ַעל' ה

ֹן ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה   נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים נֵֹׂשא ָעוז.  ֶחֶסד ֶוֱאֶמת

ְּבֵני ָבִנים -ָּבִנים ְוַעל- ֹן ָאבֹות ַעל ְוַנֵּקה לֹא ְיַנֶּקה ּפֵֹקד ֲעו

 ַוְיַמֵהר מֶֹׁשה ַוִּיּקֹד ַאְרָצה ח  .ִרֵּבִעים- ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל- ַעל

-ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ֲאדָֹני ֵיֶלְך - ַוּיֹאֶמר ִאםט  .ַוִּיְׁשָּתחּו

ֵֹננּו  עֶֹרף הּוא ְוָסַלְחָּת ַלֲעו- ְקֵׁשה-  ִּכי ַעם ָנא ֲאדָֹני ְּבִקְרֵּבנּו

 ֶנֶגד ּיֹאֶמר ִהֵּנה ָאנִֹכי ּכֵֹרת ְּבִרית וַ י  .ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו
ָהָאֶרץ -ִנְבְראּו ְבָכל-ר לֹאַעְּמָך ֶאֱעֶׂשה ִנְפָלאֹת ֲאֶׁש - ָּכל

- ַאָּתה ְבִקְרּבֹו ֶאת-ָהָעם ֲאֶׁשר-ַהּגֹוִים ְוָרָאה ָכל-ּוְבָכל

- ְׁשָמריא  .נֹוָרא הּוא ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂשה ִעָּמְך - ִּכי‘ ַמֲעֵׂשה ה
-ְלָך ֵאת ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ִהְנִני גֵֹרׁש ִמָּפֶניָך ֶאת

 יב  .ִני ְוַהִחִּתי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסיָהֱאמִֹרי ְוַהְּכַנעֲ 
ִּתְכרֹת ְּבִרית ְליֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָּבא -ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן

ִמְזְּבחָֹתם - ִּכי ֶאתיג  .ִיְהֶיה ְלמֹוֵקׁש ְּבִקְרֶּבךָ - ֶּפן ָעֶליָה 

 ִּכי יד  .ֲאֵׁשָריו ִּתְכרֹתּון- ַמֵּצבָֹתם ְּתַׁשֵּברּון ְוֶאת-ִּתּתֹצּון ְוֶאת

 טו  .ַקָּנא ְׁשמֹו ֵאל ַקָּנא הּוא‘  ִּכי ה לֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה ְלֵאל ַאֵחר
ִּתְכרֹת ְּבִרית ְליֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ְוָזנּו ַאֲחֵרי ֱאלֵֹהיֶהם ְוָזְבחּו - ֶּפן

 ְוָלַקְחָּת ִמְּבנָֹתיו טז  .אלֵֹהיֶהם ְוָקָרא ְלָך ְוָאַכְלָּת ִמִּזְבחֹולֵ 
ָּבֶניָך ַאֲחֵרי -ְלָבֶניָך ְוָזנּו ְבנָֹתיו ַאֲחֵרי ֱאלֵֹהיֶהן ְוִהְזנּו ֶאת

   .ָּלְך - ֱאלֵֹהי ַמֵּסָכה לֹא ַתֲעֶׂשהיז  .ֱאלֵֹהיֶהן
  :ברית בין הבתריםהשוואה ל.5
  ) ח, ו"טבראשית ( "במה אדע כי אירשנה".א
  ).טז, ג"לשמות ( "במה יודע אפוא כי מצאתי חן בעיניך"
השמש באה ועלטה היה והנה תנור עשן ולפיד  ויהי".ב

  ". אש אשר עבר בין הגזרים האלה
ושכתי כפי  והיה בעבר כבדי ושמתיך בנקרת הצור"

  ". עליך עד עברי
את אברם ברית לאמר לזרעך ' ביום ההוא כרת ה".ג

את החתי ואת הפרזי ואת ... הארץ הזאת נתתי את
ואת  ואת האמרי ואת הכנעני ואת הגרגשי. הרפאים

הנה אנכי כרת ברית נגד כל עמך אעשה : ויאמר"היבסי 
והכנעני והחתי  הנני גרש מפניך את האמרי... נפלאת

  "והפרזי והחוי והיבוסי
רביעי ישובו הנה כי לא שלם עון האמרי עד  ודור".ד

  ". הנה



 

www.mifgash-haparasha.co.il 

2

שלשים ועל  על, עון אבות על בנים ועל בני בניםפקד "
  ".רבעים

   :ב י"שמות ל.6
ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אתך "

  " לגוי גדול
  :י- ב ט"שמות ל.7
אל משה ראיתי את העם הזה והנה עם קשה ' ויאמר ה"

בהם ואכלם ואעשה  ועתה הניחה לי ויחר אפי. ערף הוא
  ".אותך לגוי גדול

  :יב-ב יא" לשמות.8
יחרה אפך ' להיו ויאמר למה ה-א' ויחל משה את פני ה"

. בכח גדול וביד חזקה בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים
למה יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם להרג אתם 

מה שוב מחרון אפך והנחם על הרעה  בהרים ולכלתם
מעל פני האדמה שוב מחרון אפך והנחם על ".לעמך

  ."הרעה לעמך
  :ב יג"שמות ל.9
זכר לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם "

ככוכבי השמים וכל  בך ותדבר אלהם ארבה את זרעכם
  ".הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעלם

  :יב-יא, ד"במדבר י.10
עד אנה ינאצני העם הזה ועד אנה : אל משה' ויאמר ה"

אכנו . עשיתי בקרבו לא יאמינו בי בכל האתות אשר
  " בדבר ואורשנו ואעשה אתך לגוי גדול ועצום ממנו

  :טז-ד יג"במדבר י.11
ושמעו מצרים כי העלית בכחך את ' ויאמר משה אל ה"

הארץ הזאת שמעו כי  ואמרו אל יושב. העם הזה מקרבו
' בקרב העם הזה אשר עין בעין נראה אתה ה' אתה ה

ובעמד ענן אתה הלך לפניהם יומם  ועננך עמד עלהם
 והמתה את העם הזה כאיש אחד. אש לילהובעמוד 

מבלתי יכלת : ואמרו הגוים אשר שמעו את שמעך לאמר
אשר נשבע להם  להביא את העם הזה אל הארץ' ה

  ".וישחטם במדבר
  :יט-ד יז"במדבר י.12

ארך ' ה: ועתה יגדל נא כח אדני כאשר דברת לאמר"
ינקה פקד עון  אפים ורב חסד נשא עון ופשע ונקה לא

סלח נא לעון העם .  בנים על שלשים ועל רבעיםאבות על
וכאשר נשאתה לעם הזה ממצרים ועד  הזה כגדל חסדך

  ".הנה
  


