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 החסד ואת הברית את לך אלהיך' ה ושמר
 איתמר ורהפטיג

 

  :שאלות כמה מעוררת עקב פרשה
 ומה, והחסד הברית הם מה )ז:יב(".יָךַהֶחֶסד ֲאֶשר ִנְשַבע ַלֲאֹבתֶ -ַהְבִרית ְוֶאת-ֶאת...ְוָהָיה: "פותחת הפרשה

 ?ביניהם היחס
 את תשמור אם :אומרת הראשונה הפרשה. לפנינו כפילויות שהרבה נראה הפרשה של ראשונית מקריאה
 חוזרת זו אמירה. דבר של הפכו מובן גם ומכאן, החסד ואת הברית את לך ישמור' ה', ה משפטי

ַלֲעׂשֹות ְלַמַען  ִתְשְמרּון ...ַהִמְצָוה-ָכל" בפרשה רבות מופיע ָשַמר הפועל יחודיוב, שונות וריאציותוב
 חשכֹ  אם והיה ...ְלָבֶבָך ְוָשַכְחתָ  ְוָרם ...ִתְשַכח-ְלָך ֶפן ִהָשֶמר" (,א:ח) "ָהָאֶרץ-ִויִרְשֶתם ֶאת...ִתְחיּון
-ִלְשֹמר ֶאת...ְלִיְרָאה -ֱאֹלֶהיָך ֹשֵאל ֵמִעָמְך ִכי ִאם ְוַעָתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה'" ,(יא:ח) "ָאֹבד ֹתאֵבדּון ִכי...תשכח

 ִכי" (,א:יא)"ָהָאֶרץ-ְלַמַען ֶתֶחְזקּו ּוָבאֶתם ִויִרְשֶתם ֶאת ַהִמְצָוה-ָכל-ֶאתְוָשַמְרָת ְוָאַהְבת..." (,יב:י) "ִמְצֹות ה'
 (כב:יא) ".ַהּגֹוִים ָהֵאֶלה-ָכל-ֶאת ה' ְוהֹוִריש...ַהִמְצָוה-ָכל-ָשֹמר ִתְשְמרּון ֶאת-ִאם

 ריבוי מה לשםאם כן, . ןבכול והוש הדברים רוח אבל, השונות האזהרות בין הבדלים שיש ברור
 ?האזהרות

 ?נפרדים או זהים – וחסד ברית
ִרית ֹשֵמר ַהבְ ...ה' ֱאֹלֶהיָך-ִכי ְוָיַדְעתָ ": "ואתחנן", הקודמת הפרשה בסוף כבר נזכר וחסד ברית הצמד

 וכבר, האבות עם' ה שכרת הברית היא הברית .(ט:ז) "ְלֶאֶלף ּדֹור וְוַהֶחֶסד ְלֹאֲהָביו ּוְלֹשְמֵרי ִמְצֹוָתו ִמְצֹוָתי
 כי נאמר ואתחנן פרשת בסוף ,אכן(. יז 'בר) הארץ ירושת וכן', ה עם היותנו על ברית מצינו אברהם אצל

 לאברהם הברית ואכן, לאבותינו שנשבע השבועה חוכומ' ה אהבת חומכ באה סגולה עם להיות זכותנו
 1 בשבועה ניתנה
 שני שמחייב ימינו בלשון חוזה היא ברית :זה את זה סותרים וחסד ברית ,לכאורה? החסד מהו אולם

 שתי יתכנוי כאן. תמורה ללא, הלב מנדיבות שבאה מתנה מעין הוא חסד ואילו ,ולקבל לתת צדדים
 :תשובות

ָצַדְקָת  ִאם: "ככתוב ,מקבל שהוא למה בתמורה ה"לקב לתת יכול אדם מה כי ,הם דח והחסד הברית א.
 זהוב ברית עמנו שכרת הבורא עמנו עשה שחסד אלא, 2 (ז:לה איוב" )ִמָיְדָך ִיָקח לֹו אֹו ַמה ִתֶתן ַמה

 3.לברית עצמו כבל כביכול
 אוהב גם' הו. מחייבת, בשבועה תנהשני ועוד, הברית'. ה הבטחת לקיום שונים מקורות שני אלו ב.

 הפסוקים את להבין ניתן כך. הארץ את לנו ולתת בתוכנו שכינתו להשרות בחסדו והבטיח אותנו
   (:ח-ו:ז) ואתחנן פרשת בסוף

                                                           
   למשפטים.  פקולטה, האיתמר ורהפטיגד"ר 
1
 .ה-ג:כו 'בר ורא  
2
 שם דוד במצודת נועיי  
3
 .שם מקרא ודעת י"רש, כג:ח מל"א ורא  
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 ...ֵמֻרְבֶכם ֹלא: ֲאָדָמההָ  ְפֵני-ַעל ֲאֶשר ָהַעִמים ִמֹכל ְסגָֻלה ְלַעם לוֹ  ִלְהיֹות... ָבַחר ְבָך... ַאָתה ָקדֹוש ַעם ִכי      
 ֲחָזָקה ְבָיד ֶאְתֶכם ה' הֹוִציא ַלֲאֹבֵתיֶכם ִנְשַבע ֲאֶשר ַהְשֻבָעה-ֶאת ּוִמָשְמרוֹ ( חסד) ֶאְתֶכם ה' ֵמַאֲהַבת ִכי
 4(.ברית)

 לעתיד אזהרה או קיום הבטחת
 .לפנינו דרכים שתי. הכתובים למשמעות נפנה וכעת

 :הפרשנים מן מכמה עולה וכך, מקוימת או שקוימה כהבטחה להתפרש יכולים והחסד הברית  א.
 תהיו אם ואתם. אברהם ברית ששמר, הברית שומר הראשון הפסוק וטעם... עקב"(: יב:ז) עזרא אבן      

 ".הברית עוד ישמור מאוהביו
 הברית תא קיים שנים מאות אחרי: לכם נודע שהדבר כפי' וגו הברית שמר"(: ט:ז) הירש ר"רש      

בעל ו ם"מלביכיוצא בזה מפרשים הו". אבותיכם מעשי שכר את לכם ושילם אבותיכם עם שכרת
 .והקבלה הכתב

 .והחסד הברית את ישמור ה"הקב אף ,חלקכם את תשמרו אם: לעתיד כאזהרהגם  זאת לפרש תכןיי ב.
 הרגילה תובמשמעו לא מתפרש" ושמר" כי אומרים יש זה לפירוש אמנם. ענשוית ו"ח – לא ואם

 שמר ואביו" כמו, והחסד הברית – הדבר שיתקיים עד המתנה של במשמעות אלא ולקיים לשמור
 (. שם י"ורש יא:לז 'בר) "הדבר את
  (:יב סימן ,ז בובר) אגדה מדרש

 והחסד הברית לך ישמור ה"הקב בהם ותזהרו הדברים אותם תשמעו אם... תשמעון עקב והיה
 .זרעו את וירבה, הארץ את לו שיתן ה"הקב לו נשבע... באברהם ומצינ שכן, לאבותיך נשבע אשר

 (:ט:ז) ם"הרשב אומר לזה וקרוב. הבטחתו לך ישמור –' וגו' ה ושמר(: יב:ז, שם) י"רש כתב וכן
 מצוותיו לשמור עוד נזקק למה הארץ את לנו לתת לאבותינו ונשבע הואיל תאמרו ושמא כלומר

 את תירשו לא מצותיו תשמרו לא אם כי לכם משיב אני זאת על. מקום מכל שהבטיח מה יעשה כי
 לאבות שנשבע והחסד הברית וממתין שומר, מידתו היא זו כי, שבועתו על יעבור לא והוא, הארץ
 לפנינו שאמר וזהו. מצותיו ושומרי אוהביו שיהיו דור לאותו דור אלף עד שהבטיחן מה לקיים
 ישמרנה לך. החסד ואת הברית את לך אלהיך י"י מרוש' וגו תשמעון עקב והיה דבריו את ומסים

 .דור אלף עד ימתין ולא
, אבות חסד הבטחת שומר הוא כשר לדור כי –"ה' ֱאֹלֶהיָך ְלָך ְוָשַמר"'(: יב:ז) לפרשתנו רושויבפ וכן

 . 'אחר לדור אלא לך ישמור לא המצוות תשמרו לא ואם
 עקב( ה:כו 'בר) באברהם שנאמר הברית לך שמורי, תשמעון עקב(: "יב:ז ,שם) הטורים בעל כתב וכן

 ".לבא לעתיד בגימטריא. ושמר: רוישמֹ  בקולי אברהם שמע אשר
 קריאות כפל

 מתכוון הכתוב שאם אלא, נכונות ,לעתיד אזהרה או קיום על הבטחה – הקריאות ששתי לפרש נראה לי
 והחסד הברית את לנו מקייםו ייםִק ' ה כלומר ,אחד כדבר מתפרשים והחסד הברית, להווה או לעבר

, כאזהרה לעתיד מופנה הכתובלפיו ש, השני רושיהפ לפי אך. הארץ את לנו ובנתנו לעמו נוב בבחרו
 מציינת התורה( ה:ט) בהמשך אמנם 5.הארץ את נקבל ,הבריתאת  נשמור אם. נפרדים והחסד הברית

 ממשיכה התורה מיד אך ,ותלאב השבועה חוומכ הגויים ברשעת אלא הארץ את בלנויק בצדקתנו שלא
 כביכול ה"הקב גם, חלקנו שמרנו לא אנו אם. המרגלים ובחטא העגל בחטא הברית הפרת את ומתארת

ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְתָך ... ְשָמם-ְוַאְשִמיֵדם ְוֶאְמֶחה ֶאת"  ותכנית תהיהי ולכן 6.בשבועהן נית אם גם, מחלקו פטור
 והעם אהרן חטאי על חוזר משה ושוב ,"ה' ֵאַלי ַּגם ַבַפַעם ַהִהוא ַמעו"ִיְש  . אך משה התחנן,"ָעצּום-ְלגֹוי

 על משה חוזר שוב( יא-י:ט) מכן אחרל ורק. סלח אכן' שה מסופר לא וכאן, לסליחה תפילתו ועל(, כ:ט)
-ֹבאּו ְוִייְרשּו ֶאתְויָ  ַוֹיאֶמר ,ָאָבה ה' ַהְשִחיֶתָך-ַּגם ַבַפַעם ַהִהוא ֹלא ":הוא הסיום וכאן, העם בעד תפילתו

 שבועתו את שיקיים מבטיח' ה החסד בזכות שרק נראה". ִנְשַבְעִתי ַלֲאֹבָתם ָלֵתת ָלֶהם-ָהָאֶרץ ֲאֶשר
 . לאבות

 
 

                                                           
4
ְבִריִתי ֵביִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין -ֶאת "ַוֲהִקֹמִתי כאמרו שנשבע. הברית את לך אלהיך' ה ושמר'(: יב:ז שם) בספורנו מצינו ז"וכעי  

ְוָנַתִתי ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך " כאמרו. החסד ואת ...יָך"ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלֹדֹרָתם ִלְבִרית עֹוָלם ִלְהיֹות ְלָך ֵלאֹלִהים ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחרֶ 
  .'מעשיהם גמול לא בלבד חסד הוא הזה בעולם לצדיקים ההוה הטוב אמנם יכ(. ח:יז 'בר) "ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריך

5
 של בהפרדה" )החסד ואת הברית את" ואילו, אחד הם, ואתחנן' פר בסוף "והחסד הברית" כי לומר נראה ויותר  

 .נפרדים הם"( ואת"
6
 .רלו: ד"יו ע"שו ורא  
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 :לסיכום
 כךו, נשאר החסד אבל, בה עמדנו תמיד שלא ומזהיר מספר ומשה ,במעשינו ועומדת תלויה הברית

  .לדברים ן"הרמב בהקדמת עוד נוועיי .בכך הנביאים האריכוש וכפי, יעזבנו לא' שה אנו מובטחים


