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 ?םברית בין הבתרימדוע לא נזכר מתן תורה ב
 צבי טל )טייך( 'ש

 
י ַדע כִּ ַע תֵּ אֶמר )ה'( ְלַאְבָרם ָידֹּ ת ָשָנה. ְוַגם ֶאת-ַויֹּ אוֹּ ָתם ַאְרַבע מֵּ ּנּו אֹּ ְהֶיה ַזְרֲעָך ְבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְועִּ ר יִּ י ֲאֶשר -גֵּ ַהּגוֹּ

י י ְוַאֲחרֵּ כִּ דּו ָדן ָאנֹּ ל. ְוַאָתה תָ -ַיֲעבֹּ ְרֻכש ָּגדוֹּ ן יְֵּצאּו בִּ א ֶאלכֵּ י ָישּובּו -בוֹּ יעִּ ר ְרבִּ ָבה. ְודוֹּ יָבה טוֹּ ר ְבשֵּ ָקבֵּ ם תִּ ֶתיָך ְבָשלוֹּ ֲאבֹּ
י ֹלא ָּנה כִּ ם ֲעו-הֵּ י ַעדָשלֵּ רִּ ים -ֹּן ָהֱאמֹּ ין ַהְּגָזרִּ ש ֲאֶשר ָעַבר בֵּ יד אֵּ ּנֵּה ַתּנּור ָעָשן ְוַלפִּ י ַהֶשֶמש ָבָאה ַוֲעָלָטה ָהָיה ְוהִּ ָּנה. ַוְיהִּ הֵּ

לֶ  ם ַההּוא ָכַרת ה' ֶאתָהאֵּ י ֶאת-ה. ַביוֹּ ר ְלַזְרֲעָך ָנַתתִּ אמֹּ ית לֵּ ם ַעד-ַאְבָרם ְברִּ ְצַריִּ ְּנַהר מִּ את מִּ ל ְנַהר-ָהָאֶרץ ַהזֹּ -ַהָּנָהר ַהָּגדֹּ
י ְוֶאת-ְפָרת. ֶאת ינִּ י. ְוֶאת-ַהקֵּ נִּ ת ַהַקְדמֹּ י ְואֵּ זִּ י ְוֶאת-ַהְקנִּ תִּ י ְוֶאת-ַהחִּ זִּ ים. וְ -ַהְפרִּ י ְוֶאת-ֶאתָהְרָפאִּ רִּ י ְוֶאת-ָהֱאמֹּ י -ַהְכַנֲענִּ ְרָּגשִּ ַהּגִּ

י -ְוֶאת  כא(.-)טו:יגַהְיבּוסִּ
ה העסיקו את חז"ל ואת המפרשים. נחלק אותן עולות מעיון בה רבות שאלותברית זו מכונה "ברית בין הבתרים", ו

 רית ובמטרתה.לשתי קבוצות: שאלות העוסקות בהבנת הפסוקים ובפירושם ושאלות העוסקות במהות הב
 שאלות פרשנות

היש משמעות  לפני הבשורה על הולדת יצחק?ו ברית לאחר הניצחון על המלכיםהשל  מההיש משמעות למיקו
יש מקום לברית זו גם מא או ש ,יותשובה לשאלותאינה אלא הברית ו שיח בין ה' לאברהם,-דוה לעובדה שקדם ל

 ללא השאלות של אברהם?
בל יאברהם ק, אם כןו 'באיזו זכות אירש את הארץ?'אלא ' זרעי? עם עתידב היהמה י' אברהם לא שאל

בשתיקה בל אברהם את גזרת השעבוד ימדוע ק שאל!בל תשובה על מה שיתשובה על שאלה שלא שאל אך לא ק
ָלה" :ל סדום ועמורהכששמע עכפי שעשה  ה,סה לבטליולא נ ית ַצדִּ  ָחלִּ ֲעשֹּת ַכָדָבר ַהֶזה ְלָהמִּ םְלָך מֵּ ָרָשע ְוָהָיה -יק עִּ

יק ָכָרָשע ט ָכל ,ַכַצדִּ ָלה ָלְך ֲהשֹּפֵּ ְשָפט" ֲעֶשהָהָאֶרץ ֹלא יַ -ָחלִּ  ?! )יח:כה( מִּ
כמה מפרשים הבינו את ברית בין הבתרים כתשובה לאברהם השואל מה יש לעשות כדי לזכות בארץ ישראל 

 לי יקר" )בר' טז(:לצמיתות ללא עוררין, אבל מכלל ספק לא יצאנו, כדברי ה"כ
 לאברהם לצערו בשורה רעה זו הגיד הקב"ה אחרות... אך למה היו לו סבות שגלות מצרים, לבי אומר לי על כן

ע"על כן נענש ב, צורך בו לידע שלא היה לו שרצה לדעת דבר, "במה אדע"שאמר  אמר שבעוון בחנם, על כן  ידֹּ
ל, -הא מסופק ביעוד שהיה אברהם שהאות ששאל לא אני אומרו... כנגד מדה לצערו מדה לו דבר זה , שמודיע"תדע

 .טוען ומערער לסלק מעליו כל, הקב"ה ברית שיכרות לו זולת שרצה
 : ם"מלביוכך ה

 בזכות –אליו  לעתיד. ויאמר הזכות גם להבא, שיאריך שאצטרך לזה הם המעשים מה, אדע במה – במה אדע
הקרבן  שענין, בקרבנות מתמיד כבוד שמי, והוא מך להשרף עלעצ מה שמסרת את לומר, שזכות רוצההקרבנות, 

 ו.כבוד שמ ולהקרב על עצמו להשחט שהוא המוסר את שיחשוב החוטא, הוא
צריך שירדו תחילה לכור הברזל לצרפם  "כי באשר היה בפירושו לתהלים )קה:טז(:הרחיב את הדברים המלבי"ם 

בנחיצות ליידע את אברהם בקורות בניו גם המהר"ל דן  הארץ".מצרים הכנה אל ירושת  והיה גלות ,שם בכור עוני
  1בעתיד:

 הדברים לו הזה הוא שהראה הדבר, המראה כלל... פנים הרבה הבתרים( יש לו זה )ברית בין לדעת, כי מראה יש לך
 התחלת היא ועכשיו... הכל ימשך הדבר התחלת אחרי כי לישראל, וידוע ראש ועיקר שהיה אברהם העתידים, כי

 כאשר כי, האצטגנינים אמרו וכאשר. ממנו ימשך אשר דבר כל לו והראה ברית, אתו שכרת במה אברהם בחירת
                                                           

   הרב צבי טל מנחה קבוצות הידברות בין דתיים לחילוניים באוניברסיטה ועוסק בשיווק אקדמי בלשכת סגנית הרקטור. הוא מדריך
 מורים למחשבת ישראל בחמ"ד ותושב עפרה.

 ח. פרק ,ה'גבורות   1



2 

 

 שעה אחר מצד שהכל נמשך, ימיו כל עליו אולב עתידים הם אשר מקריו כל לראות יוכל שעה אדם באותה יוולד
והראה , אליו אותו הקב"ה לקח נה אשרראשו אברהם היא שעה הקב"ה ברית עם כרת כאשר כן גם ולפיכך, ראשונה

 ל. א על ישראולב אשר ראויות העתידות כולן לו
לקבל  את בני ישראל באמצעות "כור הברזל" במצרים ולהביאם להכרה שאין הקב"ה לטהרביקש פי פירוש זה -על

 לקבלתה. אלא כמתנה שיש לטרוח הרבה ,את ארץ ישראל כדבר המובן מאליו
 כשאמרמסביר מדוע לא שטח אברהם תפילה לה' לביטול גזֵּרת הגלות והשעבוד: " 2"ילקוט ראובניבעל "

 נפשם ולהציל לישראל לטובה יהיה גלות בשביל שידע שאותו להיעשה תפ שתק אברהם ולא... לאברהם הקב"ה
 ".דנא מקדמת תפוסים בידו שהיו סט"א מיד

 יות הקודמות )טו:ז(:מסביר את מיקומה של הפרשה והקשרה לפרשחזקוני פירוש ה       
חמש שנים. שהרי כתוב  "אחר הדברים האלה"ונקראת פרשת ברית בין הבתרים ומוקדמת היא לפרשה שלמעלה ד

ויהי מקץ "וכתיב  ",בארץ לא להם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה"מיצחק ואילך  ",כי גר יהיה זרעך"כאן 
ת-ָכל ָיְצאּולזמן ברית בין הבתרים  "שלשים שנה וארבע מאות שנה ְבאוֹּ אם כן נמצאת למד  )שמ' יב:מא( וגו' צִּ

כאן ... אלא אין מוקדם ומאוחר בתורה, ונסמכה... שפרשת ברית בין הבתרים קדמה ללידתו של יצחק שלשים שנה
כדי לחבר את הפרשיות שנתבשר אברהם בזרע וזהו ששנינו בסדר עולם חזר לחרן אחר ברית בין הבתרים שהיה 

 לזרעך נתתי את הארץ הזאת"." ...כתובבא"י כמו ש
 שאלות במהות הברית

לאמרם לאברהם באירוע כה היה שראוי  מזההאין היגדים או ציוויים חשובים  וד?גזרת השעבל מהי הסיבה
ברהם לא יועילמה ? כאן באוכי אין זה מעמד מכונן דיו כדי שיוזו? זכר מעמד הר סיני בברית נלמה לא  ?חשוב

 בארץ לא להם ועל השיבה לארץ בבוא הזמן?זרעו  רותמידע על גֵּ ה
יסודות האמונה בהשגחה פרטית כדי להבין את עומקו של אירוע "ברית בין הבתרים" צריך למצוא בו את 

בגלות טמון התהליך שכנראה  קב"ה ללא התניה.ובין הקשר בינינו כאן מונחת התשתית להבנת ה ולאומית.
כאן המפתח להבנת ; בברית הזאת מקופלת "כל התורה כולה". אור לגויים ההכרחי להתפתחות ַעם שאמור להיות

, להבנת תפקיד הסבל שעבר על עם ישראל בארבע הגלויות תפקידו של עם ישראל על במת ההיסטוריה
 ובשעבודים. על גבי ברית זו תינתן התורה לזרע אברהם ויצחק לשם מימוש הייעוד בארץ ישראל.

יב" פותח)שמ' כ'( מתן תורה . גם האמונה יציאת מצרים היא מיסודות כִּ ֶאֶרץ -ה' אֱ  ָאנֹּ יָך מֵּ אתִּ צֵּ ֹלֶהיָך ֲאֶשר הוֹּ
ם" )וגם  ְצַריִּ כך  דש הזה לכם" כמצופה מדת המצוות,ורה לא פתחה ב"החֹּ התמאותה סיבה ש. לשם( הכנסתיךמִּ

דיע שהוא מנהיג את והאלא  ,יינהככל שתה ותחשוביינה תה ,תהקב"ה קיום מצוו דרש אלבברית בין הבתרים 
סטוריה( יההרק זמן מועט במהלך  התקייםיעוד המרכזי )שבפועל יכשה ל במחשבה מתוכננת לטובה,והעולם והכ

 חי בארצו ומשמש אור לגויים באורחות חייו על פי התורה.ההוא עם ישראל 
מסר של הברית וזה ה תישאר פתוחה, ,אם גלות מצרים באה כעונש או כאמצעי מחנך לעתיד ,השאלה הנוקבת

לא תמיד האדם יודע את  אבל לכל מה שקורה,ה ותכלית יש מטר יש מנהיג לעולם,: בין הקדוש ברוך הואובינינו 
  דרכי הנהגת ה' יתברך.

 לא נימנע מלהביא את דברי האמוראים הראשונים שעסקו במתן פשר לברית בין הבתרים )נדרים לב.(:
נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים? מפני מה אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר: מפני 

יתוֹּ -ֶאת ַוָיֶרק"שעשה אנגרייא בתלמידי חכמים, שנאמר:  י בֵּ ידֵּ יָכיו ְילִּ . ושמואל אמר: מפני שהפריז )בר' יד:יד( "ֲחנִּ
יָרֶשָּנה"על מידותיו של הקב"ה, שנאמר:  י אִּ ַדע כִּ יכנס  . ורבי יוחנן)שם טו:ח( "ַבָמה אֵּ אמר: שהפריש בני אדם מלהִּ

י ַהֶּנֶפש ְוָהֲרֻכש ַקח-ֶתן"תחת כנפי השכינה, שנאמר:    .)שם יד:כא( "ָלְך-לִּ
. הוא מבליע את מתן תורה יג()טז: " ו"לזכך"מפרש שלא כמו חז"ל ומשתמש במושגים כמו "לצרוף אברבנאל

 כדבר מובן מאליו: 
דם ושהיה לשתי תכליות הא' כדי לצרוף את ועונש ולא על חטא ק שגלות מצרים היה בגזרה מאת הש"י לא בדרך

העם שהיה עתיד בני ישראל ולהבחינם בקרב מצרים התועים לראות היעמדו באמונתם כמו שהיה ראוי לצרוף ולזכך 
 ברך.דבק בו יתיולרשת את הארץ ולה לקבל התורה

לעבודת  גם יות שישלטו בנו, ומרמזתעל פי זה יובנו דברי חז"ל שברית בין הבתרים מרמזת לארבע מלכו
אנחנו מקריבים קרבנות למען שמו יתברך : סטוריה פעמים אין ספוריכי סוג קשר כזה עומד לחזור בה הקורבנות,

שהברית נותנת לאברהם ולזרעו כלים להבנת תפקידם אנו נושאי הדגל של השגחת ה' בעולם. סעד לרעיון  זהוב
 3":שפת אמת"ברי המצאתי בדבעולם במהלך ההיסטוריה 

ושמעתי מפי מורי זקני על שקורין ליל פסח סדר וכן אומרים חסל סידור פסח. לרמוז לדברי המהר"ל כמו שיש סדר 
שגם כל תהלוכות הגלות הי' הכל סדר לטבע כן יש סדר מיוחד לנסים ונפלאות. ונראה לי עוד פירוש סדר לרמוז 

                                                           
הוא  ילקוט ראובני . ספרו(7711ט"ז בניסן ה'תל"ג )ונפטר ב 71-מאה הבפראג מחכמי  מקובלאברהם ראובן הכהן סופר היה  הרב  2

 .קבליספר ליקוטים 
  .ויקרא, דרשה לשבת הגדול ,אמת על התורהשפת   3

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%90%D7%92
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-17
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%22%D7%96_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94
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רק הכל היה בכוונה מכוונת כמו שנאמר לאברהם ני ישראל שלא נאמר כי קרה סיבה ששלט פרעה על ב מיוחד
.. אך יש דורות שסדר הנכון להם .. ואפי' כל פרטי העינויים וקושי העבודה הי' הכל בסדר מיוחדבברית בין הבתרים

 .הוא הגלות. ויש שמיוחדין אל החירות והגאולה כפי דעת היודע תעלומות
יתכן י וכך היא תישאר לעד. עלומה, רכו של הקב"ה בהנהגת העולםעדיין נותרה ד גם לאחר ההסברים של חז"ל

לבניו אחריו בטרם היותם לעם ובזמן תהליך  ולהעבירעל מנת זהו המסר הבסיסי שה' רוצה למסור לאברהם ש
ל נעשה בכוונת מכוון. לכן מובן מדוע ה' והכ, ויש מנהיג לבריאה: עם הנושא את דבר ה' בעולםכההתהוות שלהם 

ובינינו לארץ  ובינועמיד את הקשר בינינו האלא חשובות מאוד, יע לאברהם על קבלת התורה או מצוות ודהלא 
ה"התעלמות" ממתן תורה קיימת גם בתהלים ע"ח, שבו משחזר  ל.ומשתלשל הכ םומה ,ישראל על יסודות מוצקים

רועים חשובים, ואילו קבלת מזכיר את המכות, את ירידת המן ועוד אי . הואדוד המלך את אירועי יציאת מצרים
להתורה כתובה כך: " ְשָראֵּ ָרה ָשם ְביִּ ב ְותוֹּ דּות ְבַיֲעקֹּ )משמעות חבויה,  subtext-", ללמדנו שהתורה היא הַוָיֶקם עֵּ

מובנת וברורה( של כל גלגולי עם ישראל ולכן לא צריך להזכיר אותה. קיומה או ביטולה מצד עם ישראל גוררים 
 אינם מבטלים את הברית בין ישראל לקב"ה ובין ישראל לארצו.שכר או עונש אבל 

 


