
  

  
 ב'                                  תשרי התשע                            ד"בס

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

   ברית בין הבתרים
  )מעובד משיעור של הרב יעקב מדן ראש ישיבת הר עציון(לפרשת לך לך 

  

  :ו"בראשית פרק ט .1
, ַּבַּמֲחֶזה, ַאְבָרם- ְיהָוה ֶאל-ְדַבר ָיההָ , ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה א

ַהְרֵּבה , ְׂשָכְרךָ -- ָמֵגן ָלְך  ָאנִֹכי, ִּתיָרא ַאְבָרם- ַאל :ֵלאמֹר
הֹוֵלְך  ,ְוָאנִֹכי, ִלי-ִּתֶּתן-ֲאדָֹני ְיהִוה ַמה, ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ב  .ְמאֹד

ַוּיֹאֶמר  ג  .הּוא ַּדֶּמֶׂשק ֱאִליֶעֶזר, ֶמֶׁשק ֵּביִתי-ּוֶבן; ֲעִריִרי
 ד  .יֹוֵרׁש אִֹתי, ֵּביִתי-ְוִהֵּנה ֶבן; ָנַתָּתה ָזַרע לֹא, ֵהן ִלי-- ַאְבָרם

ִאם ֲאֶׁשר - ִּכי :ֶזה לֹא ִייָרְׁשךָ , ְיהָוה ֵאָליו ֵלאמֹר-ְוִהֵּנה ְדַבר
ַוּיֹאֶמר , ַוּיֹוֵצא אֹתֹו ַהחּוָצה ה  .הּוא ִייָרֶׁשךָ , ֵיֵצא ִמֵּמֶעיךָ 

ִלְסּפֹר , ּתּוַכל- ִאם--ְיָמה ּוְספֹר ַהּכֹוָכִביםַהָּׁשַמ  ָנא-ַהֶּבט
ַוַּיְחְׁשֶבָה ; ַּביהָוה, ְוֶהֱאִמן ו  .ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶעךָ  ,ַוּיֹאֶמר לֹו; אָֹתם

הֹוֵצאִתיָך ֵמאּור  ֲאֶׁשר,  ֲאִני ְיהָוה :ֵאָליו, ַוּיֹאֶמר ז  .ְצָדָקה, ּלֹו
  :ַוּיֹאַמר ח  . ְלִרְׁשָּתּה,ָהָאֶרץ ַהּזֹאת-ָלֶתת ְלָך ֶאת-- ַּכְׂשִּדים

ְקָחה ִלי , ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ט  .ַּבָּמה ֵאַדע ִּכי ִאיָרֶׁשָּנה ,ֲאדָֹני ְיהִוה
 י  .ְוגֹוָזל, ְותֹר; ְוַאִיל ְמֻׁשָּלׁש, ְמֻׁשֶּלֶׁשת ְוֵעז, ֶעְגָלה ְמֻׁשֶּלֶׁשת

, ִּבְתרֹו-ֵּתן ִאיׁשַוּיִ , ַּבָּתֶוְך  ַוְיַבֵּתר אָֹתם, ֵאֶּלה-ָּכל-לֹו ֶאת- ַוִּיַּקח
- ַעל ,ַוֵּיֶרד ָהַעִיט יא  .ָבָתר לֹא, ַהִּצּפֹר-ְוֶאת; ִלְקַראת ֵרֵעהּו

ְוַתְרֵּדָמה , ַוְיִהי ַהֶּׁשֶמׁש ָלבֹוא יב  .ַאְבָרם, ַוַּיֵּׁשב אָֹתם; ַהְּפָגִרים
 יג  .נֶֹפֶלת ָעָליו, ְוִהֵּנה ֵאיָמה ֲחֵׁשָכה ְגדָֹלה; ַאְבָרם- ַעל ָנְפָלה

, ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם-ֵּתַדע ִּכי ָידֹעַ , אֶמר ְלַאְבָרםַוּיֹ
ַהּגֹוי -ְוַגם ֶאת יד  .ָׁשָנה, ַאְרַּבע ֵמאֹות-- אָֹתם ְוִעּנּו, ַוֲעָבדּום

ְוַאָּתה  טו  .ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול, ֵכן ֵיְצאּו-ְוַאֲחֵרי ;ָּדן ָאנִֹכי, ֲאֶׁשר ַיֲעבֹדּו
ְודֹור  טז  .ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה , ִּתָּקֵבר :ְּבָׁשלֹום, ֶתיךָ ֲאבֹ- ָּתבֹוא ֶאל

 יז  .ֵהָּנה-ַעד ,ֹן ָהֱאמִֹרי ָׁשֵלם ֲעו- ִּכי לֹא :ָיׁשּובּו ֵהָּנה, ְרִביִעי

 ,ְוַלִּפיד ֵאׁש, ְוִהֵּנה ַתּנּור ָעָׁשן; ַוֲעָלָטה ָהָיה, ַהֶּׁשֶמׁש ָּבָאה ַוְיִהי
ָּכַרת ְיהָוה , ַּבּיֹום ַההּוא יח  . ָהֵאֶּלהֵּבין ַהְּגָזִרים, ֲאֶׁשר ָעַבר

, ָהָאֶרץ ַהּזֹאת- ָנַתִּתי ֶאת,  ְלַזְרֲעךָ  :ֵלאמֹר ְּבִרית-- ַאְבָרם- ֶאת
, ַהֵּקיִני- ֶאת יט  .ְּפָרת-ַהָּנָהר ַהָּגדֹל ְנַהר-ַעד ,ִמְּנַהר ִמְצַרִים

, ַהְּפִרִּזי-ְוֶאת ַהִחִּתי- ְוֶאת כ  .ַהַּקְדמִֹני, ְוֵאת, ַהְּקִנִּזי-ְוֶאת
- ְוֶאת, ַהְּכַנֲעִני- ְוֶאת, ָהֱאמִֹרי-ְוֶאת כא  .ָהְרָפִאים-ְוֶאת

 }ס { .ַהְיבּוִסי- ְוֶאת ,ַהִּגְרָּגִׁשי
  
  :א"לב עדף נדרים הגמרא ב .2
מפני מה נענש אברהם : אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר"

מפני ? אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים

וירק את חניכיו : שנאמר, מידי חכמיםשעשה אנגרייא בתל
מפני שהפריז על מדותיו  של : ושמואל אמר. ילידי ביתו

: ורבי יוחנן אמר. במה אדע כי אירשנה: שנאמר, ה"הקב
תן : שנאמר, שהפריש בני אדם מלִהכנס תחת כנפי השכינה

    ". לי הנפש והרכוש קח לך
  
  :     א"מ, ב"שמות יבי "רש .3
משנולד יצחק .  בין הכל-ת שנה שלֹשים שנה וארבע מאו"

משהיה לו זרע לאברהם , עד עכשיו היו ארבע מאות שנה
ושלֹשים שנה היו משנגזרה גזירת ', כי גר יהיה זרעך'נתקיים 

  ".בין הבתרים עד שנולד יצחק
  
  :ן"הרמב .4
ולכן חשש אברהם פן יהיה בירושת הארץ תנאי המעשים "

לזרעך אתן את ) ויג ט, לעיל יב ז(אף על פי שאמר לו פעמים 
, כי עתה לא יגזור המתנה כאשר גזר לו זרע, הארץ הזאת

  : ולכן אמר במה אדע כי אירשנה
וגם הקדוש ברוך הוא לא , )ב כ ח"מ" (מה אות"ואינו כשאלת 

עשה עמו כשאר האותות להראות לו אות או מופת בדבר 
אבל בקש אברהם שידע ידיעה אמיתית שיירשנה ולא , נפלא

או שמא יעשו ,  או חטא זרעו למנעה מהםיגרום חטאו
הכנענים תשובה ויקיים בהם רגע אדבר על גוי ועל ממלכה 
לנתוש ולנתוץ להאביד ושב הגוי ההוא מרעתו ונחמתי על 

והקדוש ברוך הוא כרת עמו ברית ). ירמיה יח ז(הרעה 
  "שיירשנה על כל פנים

  : בבראשית רבה מד .5
אלא ,  לא כקורא תגר:רבי חייא ברבי חנינה אמר? במה אדע"

  ". בכפרות שאני נותן לבניך: אמר לו. 'באיזו זכות'אמר לו 
  
  :י"רש .6

 פרים פר' שלשה עגלים רמז לג) ר"ב( , - עגלה משלשת
   פ ופר העלם דבר של צבור ועגלה ערופה"יוהכ

של  רמז לשעיר הנעשה בפנים ושעירי מוספין - ועז משלשת
   מועד ושעיר חטאת יחיד

   שם ודאי ואשם תלוי וכבשה של חטאת יחידא - ואיל משלש
   תור ובן יונה - ותור וגוזל

  
   :ולדברי של רבי אבההרב מדן הסברו של  .7



  

ל פקפקו בצדקת מטרתה של המלחמה שאברהם "אפשר שחז
והם ,  הצלת מלכות סדום מידיו של כדרלעומר-יצא אליה 

. לא ראו בה הצדקה מספיקה לסיכון נפשם של ילידי ביתו
ל ולנפשם של אותם נוכרים " מה להם לחז-ר ואם תאמ

: הרי שהיא הנותנת, ועבדים שניהלו את צאנו של אברהם
ל מעמידים אותנו על כך שאותם עבדים היו תלמידי "חז

ואליעזר היה דולה ומשקה אותם , חכמים ומקיימי מצוות
 אסור היה לאברהם לסכן -אנשים אלו . מתורת אברהם רבו

ל וטענו על אברהם "לא באו חז, אאפו, מדוע. אותם לשווא
התשובה לשאלה זו ? שסיכן אף את עצמו במלחמה זו, עצמו

לא הרי סיכון שנוטל האדם על עצמו כהרי סיכון : ברורה
אברהם . ואפילו הם עבדיו, שהוא דורש מאחרים להסתכן

ובכך , לוט, נטל את הסיכון על עצמו כדי להציל את קרובו
הייתה לו מחויבות ". תעלםומבשרך לא ת"קיים את מצַות 

בן אחיו שנשרף על קידוש השם כשהחליט , מיוחדת ללוט
אך לוט לא היה קרובם ולא . לוקי אברהם-לקבל עליו את א

הוא : ההיפך הוא הנכון. היה ידידם של רועי אברהם ועבדיו
לאברהם לא הייתה כל זכות לסכן . היה יריבם המושבע

  .אותם למען הצלתו
  
   :ט, ד"בראשית רבה מ .8
 בר ביתי -בן משק ביתי : ריש לקיש בשם בר קפרא אמר"

ואליעזר היה . שעל ידו רדפתי מלכים עד דמשק, הוא אליעזר
וירק את חניכיו ילידי ביתו שמונה עשר ושלֹש 'שנאמר , שמו

    ".מאות' ח וג"מנין אליעזר הוה י', מאות
  
   :ד"בראשית פרק י .9

ֲחִניָכיו ְיִליֵדי - ַוָּיֶרק ֶאת; ָאִחיו  ִּכי ִנְׁשָּבה,ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרם יד
ַוֵּיָחֵלק  טו  .ָּדן-ַעד, ַוִּיְרּדֹף, ֵמאֹות ְׁשמָֹנה ָעָׂשר ּוְׁשלֹׁש, ֵביתֹו

ֲאֶׁשר , חֹוָבה-ַעד, ַוִּיְרְּדֵפם ;ַוַּיֵּכם, ֲעֵליֶהם ַלְיָלה הּוא ַוֲעָבָדיו
  .ְלַדָּמֶׂשק, ִמְּׂשמֹאל

  
   :זשופטים פרק  .10
 ִּכי  :קּום ֵרד ַּבַּמֲחֶנה, ֵאָליו ְיהָוה ַוּיֹאֶמר, ַּבַּלְיָלה ַההּוא, ַוְיִהי ט

, ֵרד ַאָּתה ּוֻפָרה ַנַעְרךָ --ָלֶרֶדת ,ָיֵרא ַאָּתה-ְוִאם י  .ְּבָיֶדךָ , ְנַתִּתיו
, ֶּתֱחַזְקָנה ָיֶדיךָ  ְוַאַחר, ְיַדֵּברּו- ַמה, ְוָׁשַמְעּתָ  יא  .ַהַּמֲחֶנה- ֶאל

ְקֵצה ַהֲחֻמִׁשים ֲאֶׁשר -ֶאל ,ַוֵּיֶרד הּוא ּוֻפָרה ַנֲערֹו;  ַּבַּמֲחֶנהְוָיַרְדּתָ 
   .ַּבַּמֲחֶנה

; ַוִּיְׁשָּתחּו-- ִׁשְברֹו-ְוֶאת, ַהֲחלֹום ִמְסַּפר-ַוְיִהי ִכְׁשמַֹע ִּגְדעֹון ֶאת טו
ם ָנַתן ְיהָוה ְּבֶיְדכֶ -ִּכי, ַוּיֹאֶמר קּומּו ,ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל-ֶאל, ַוָּיָׁשב

ְׁשלָֹׁשה , ָהִאיׁש ֵמאֹות-ְׁשלֹׁש-ַוַּיַחץ ֶאת טז  .ַמֲחֵנה ִמְדָין-ֶאת
ְוַלִּפִדים ְּבתֹוְך , ֵריִקים ֻּכָּלם ְוַכִּדים-ַוִּיֵּתן ׁשֹוָפרֹות ְּבַיד; ָראִׁשים
ְוִהֵּנה ָאנִֹכי  ;ִמֶּמִּני ִתְראּו ְוֵכן ַּתֲעׂשּו, ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם יז  .ַהַּכִּדים

 יח  .ַּתֲעׂשּון ֶאֱעֶׂשה ֵּכן-ְוָהָיה ַכֲאֶׁשר, ֵצה ַהַּמֲחֶנהָבא ִּבְק 

ַּבּׁשֹוָפרֹות  ּוְתַקְעֶּתם; ֲאֶׁשר ִאִּתי-ְוָכל, ָאנִֹכי--ַּבּׁשֹוָפר, ְוָתַקְעִּתי
  }פ { .ּוְלִגְדעֹון ַליהָוה, ַוֲאַמְרֶּתם, ַהַּמֲחֶנה-ְסִביבֹות ָּכל, ַאֶּתם-ַּגם
רֹאׁש , ִאּתֹו ִּבְקֵצה ַהַּמֲחֶנה-ִאיׁש ֲאֶׁשר-ָאהּומֵ  ַוָּיבֹא ִגְדעֹון יט

; ַהּׁשְֹמִרים-ֶאת, ַאְך ָהֵקם ֵהִקימּו-- ַהִּתיכֹוָנה ָהַאְׁשמֶֹרת
ַוִּיְתְקעּו  כ  .ֲאֶׁשר ְּבָיָדם, ְוָנפֹוץ ַהַּכִּדים, ַּבּׁשֹוָפרֹות ,ַוִּיְתְקעּו

-ַוַּיֲחִזיקּו ְבַיד, ִּדיםַוִּיְׁשְּברּו ַהּכַ  ,ְׁשלֶֹׁשת ָהָראִׁשים ַּבּׁשֹוָפרֹות
, ַוִּיְקְראּו; ְיִמיָנם ַהּׁשֹוָפרֹות ִלְתקֹועַ -ּוְבַיד ,ְׂשמֹאוָלם ַּבַּלִּפִדים

; ָסִביב ַלַּמֲחֶנה, ַוַּיַעְמדּו ִאיׁש ַּתְחָּתיו כא  .ּוְלִגְדעֹון ֶחֶרב ַליהָוה
-ְׁשלֹׁש, ַוִּיְתְקעּו כב  ).ַוָּינּוסּו(ויניסו , ַוָּיִריעּו ַהַּמֲחֶנה- ַוָּיָרץ ָּכל

-ּוְבָכל, ְיהָוה ֵאת ֶחֶרב ִאיׁש ְּבֵרֵעהּו ַוָּיֶׂשם, ֵמאֹות ַהּׁשֹוָפרֹות
ָאֵבל -ַעד ְׂשַפת--ְצֵרָרָתה, ֵּבית ַהִּׁשָּטה- ַעד ַוָּיָנס ַהַּמֲחֶנה; ַהַּמֲחֶנה

, ֵׁשרָא- ִמַּנְפָּתִלי ּוִמן ִיְׂשָרֵאל-ַוִּיָּצֵעק ִאיׁש כג  .ַטָּבת- ַעל, ְמחֹוָלה
    .ִמְדָין ַאֲחֵרי, ַוִּיְרְּדפּו; ְמַנֶּׁשה- ָּכל-ּוִמן

ֲאֶׁשר ֲהַרְגֶּתם , ֵאיפֹה ָהֲאָנִׁשים ,ַצְלֻמָּנע-ֶזַבח ְוֶאל- ֶאל, ַוּיֹאֶמר יח
 יט  .ְּכתַֹאר ְּבֵני ַהֶּמֶלְך , ֶאָחד ,ָּכמֹוָך ְכמֹוֶהם, ַוּיֹאְמרּו; ְּבָתבֹור

לֹא --ַהֲחִיֶתם אֹוָתם לּו, ְיהָוה-ַחי; םִאִּמי הֵ -ַאַחי ְּבֵני, ַוּיֹאַמר
    .ֶאְתֶכם, ָהַרְגִּתי

  
  :י בנדרים"רש .11

 ולא היה לו לעשות כן שהיה –תן לי הנפש והרכוש קח לך "
  "לו לגיירם

  : בנדריםן"הר
 ואברהם אבינו נתנם לו ואילו עכבן –שנאמר תן לי הנפש "

  "שלעצמו היה מכניסן תחת כנפי השכינה
  

  :וןהרב יואל בן נ .12
 היא צדו השני של המטבע של - רבי יוחנן -שיטתו של הרב "

ההנחה שהייתה הצדקה .  רבי אבהו-שיטתו של התלמיד 
להציל את אנשי סדום משביים ומעבדותם קשורה קשר 
הדוק עם ההנחה שניתן היה לגיירם ולהכניסם תחת כנפי 

,  ראוי היה גם לתלמידי חכמים-לשם מטרה כזו . השכינה
להסתכן ולהציל את לוט ואת סדום , יתו של אברהםכילידי ב

, אך אם אברהם החליט למשוך ידיו מאנשי סדום ומלוט. עמו
 אין כל טעם של אמת -ולשלחם אל רשעתם הקודמת 

  ". ואין היא אלא אנגריא בתלמידי חכמים, במלחמתו
  

  :יז-יד, ג"יבראשית  .13
 שא נא עיניך -אמר אל אברם אחרי ִהפרד לוט מעמו ' וה"

: צפֹנה ונגבה וקדמה וימה, וראה מן המקום אשר אתה שם
: כי את כל הארץ אשר אתה רֹאה לך אתננה ולזרעך עד עולם

ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר אם יוכל איש למנות את 
קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה : עפר הארץ גם זרעך ימנה

    ".כי לך אתננה
  

  :י מביא אותם"רש .14
 המלכים למנות את אברם למלך שהושוו כל -עמק השווה "

   "עליהם
  

  : כב', שופטים ח .15
כי הושעתנו מכף , משֹל בנו גם אתה גם בנך גם בן בנך''

  ". מדין
  

  :ד"כ-ז"ט:ידבראשית  .16
ְוַגם , לֹוט ָאִחיו ּוְרֻכׁשֹו ֵהִׁשיב-ֶאת ְוַגם; ָהְרֻכׁש- ֵאת ָּכל, ַוָּיֶׁשב טז
ַאֲחֵרי , ִלְקָראתֹו ,ְסדֹם-ְך ַוֵּיֵצא ֶמלֶ  יז  .ָהָעם- ַהָּנִׁשים ְוֶאת-ֶאת

-ֶאל-- ֲאֶׁשר ִאּתֹו ַהְּמָלִכים-ְוֶאת, ְּכָדְרָלעֶֹמר-ׁשּובֹו ֵמַהּכֹות ֶאת
, ֶצֶדק ֶמֶלְך ָׁשֵלם-ּוַמְלִּכי יח  .הּוא ֵעֶמק ַהֶּמֶלְך , ֵעֶמק ָׁשֵוה

, ַוְיָבְרֵכהּו יט  .ְלֵאל ֶעְליֹון, ְוהּוא כֵֹהן; ָוָיִין הֹוִציא ֶלֶחם
ּוָברּוְך  כ  .קֵֹנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ , ָּברּוְך ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְליֹון :ַמרַוּיֹא

 כא  .ִמּכֹל ,לֹו ַמֲעֵׂשר-ַוִּיֶּתן; ִמֵּגן ָצֶריָך ְּבָיֶדךָ -ֲאֶׁשר, ֵאל ֶעְליֹון

  .ָלְך -ְוָהְרֻכׁש ַקח, ִלי ַהֶּנֶפׁש- ֶּתן :ַאְבָרם-ֶאל, ְסדֹם-ֶמֶלךְ  ַוּיֹאֶמר
ְיהָוה ֵאל - ֲהִרמִֹתי ָיִדי ֶאל :ֶמֶלְך ְסדֹם-ֶאל ,ָרםַוּיֹאֶמר ַאְב  כב

- ְוִאם, ַנַעל-ְוַעד ְׂשרֹוךְ  ִמחּוט-ִאם כג  .ָוָאֶרץ קֵֹנה ָׁשַמִים, ֶעְליֹון
  .ַאְבָרם-ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת ֲאִני, ְולֹא תֹאַמר; ָלְך -ֲאֶׁשר-ֶאַּקח ִמָּכל

ֲאֶׁשר ָהְלכּו , ָהֲאָנִׁשים ֵחֶלקוְ , ַרק ֲאֶׁשר ָאְכלּו ַהְּנָעִרים, ִּבְלָעַדי כד
  }ס { .ֶחְלָקם ֵהם ִיְקחּו,  ָעֵנר ֶאְׁשּכֹל ּוַמְמֵרא :ִאִּתי


