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 ס"תש, פרשות ניצבים וילך
 

 זכור בריתזכור בריתזכור בריתזכור ברית
 

איזו היא ". זכור ברית אברהם: "ה ושל צום גדליה אנו מזכירים"לת הסליחות של ערב רבתפי
ה לאברהם שזרעו יהיה רב "שבה הבטיח הקב, )טו' בר(זוהי ברית בין הבתרים ? ברית אברהם

" ברית הקשת בענן"קדמה לברית זו ). יח(ושזרעו יקבל את ארץ ישראל , )ה(ככוכבי השמים 
בחומש בראשית . ה כי לעולם לא יטביע את היקום במי מבול"הקבשבה מבטיח , )ט' בר(

 . שהיו מלוות באותות שסימלו את עובדת כריתת הברית1,נכרתות בריתות נוספות
כֹרת ... 'אלֹקיך ובאלתו אשר ה  'לעברך בברית ה): "כט יא' דב(אנו קוראים , בפרשת נצבים

יצגות לכריתת בריתות כפי שמופיעות בריתות אלו הנזכרות כאן הן דוגמאות מי". עמך היום
 .ך"בתנ

רק בחלק קטן מהפעמים שבהן . ך" פעמים בתנ300 -בהטיות שונות נזכרת קרוב ל' ברית'המילה 
באה רק כדי ' ברית'במרבית הפעמים הזכרת המילה ; אכן נכרתת ברית, מוזכרת מילה זו

 .להמחיש ולחזק את עובדת כריתת הברית
 בתקופת 2.שלום והתחייבות הדדית, באה להביע ידידות, ם או יותרכריתת ברית בין שני צדדי

בפרשתנו מתאר . המקרא נהגו לכרות ברית בליווי מעשה סמלי שיבטא את ההתחייבות ההדדית
, מחיצה מכאן, כך היו כורתי בריתות עושין,  דרך העברה-" לעברך בברית: "י כך"זאת רש

' יר" ('העגל אשר כרתו לשנים ויעברו בין בתריו': כמו שנאמר, ומחיצה מכאן ועוברים בינתים
ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך : "בכריתת הברית של אברהם עם אבימלך נאמר). לד יח

ועתה לכה נכרתה ברית אני : "ויעקב כורת ברית עם לבן כך, )כא כז' בר" (ויכרתו שניהם ברית
 ).מח-שם לא מד  ("  ויאכלו שם על הגל… ויקח יעקב וירימה מצבה…ואתה

, כריתה, היינו פעולת ביתור, ר.ת.ניתן להבחין במילה ב, בחילוף אותיות, בשורש המילה ברית
, ברית בין הבתרים ובריתות נוספות היו מלוות בביצוע של ביתור בעל חיים, ואכן. חיתוך

 .העמדת הבתרים ומעבר ביניהם
' בר(ה לעם ישראל "בין הקב, )ט יג' בר (ה ליקום"הברית הנכרתת הייתה יכולה להיות בין הקב

וכן נכרתה ברית בין מלכים לאחר קרב , בין ידידים או אויבים לשעבר, )יד-יז ז' וכן בר, טו יח
: מסופר בתום הקרב ביניהם, כאשר אחאב מלך ישראל נצח את בן הדד מלך ארם. ביניהם

" לו ברית וישלחהוויכרת .  ואני בברית אשלחך…הערים אשר לקח אבי מאת אביך אשיב"
ויבֹאו כל : "אנו מוצאים גם ברית שכורת דוד המלך ִעם ַעם ישראל בעת המלכתו). א כ לד"מל(

וימשחו את דוד . 'ויכרֹת להם המלך דוד ברית בחברון לפני ה. זקני ישראל אל המלך חברונה
 ).ב ה ג"שמ" (למלך על ישראל

                                                           
 .ברית יעקב עם לבן: שם לא מד; ברית בין אברהם לאבימלך מלך גרר: כא כז' בר  1
 . 82' עמ, ז"ירושלים תשל, אברהם אבן שושן במילונו: ראה  2
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תן על ֵרעו דוד מפני שאול אביו הרוצה שבו מגונן יהונ, על הקשר ההרואי בין דוד ליהונתן
 ויכרֹת יהונתן …יהונתן כנפשו ) קרי(ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד ויאהבהו : "מסופר, להרגו

, המדים, והפעולה הסמלית היא מתן המעיל, )ג-א יח א"שמ" (ודוד ברית  באהבתו אתו כנפשו
' ית חסד על עבדך כי בברית הועש: "ברית זו נזכרת שוב בהמשך). שם ד(החרב והחגור לדוד 
 ). א כ ח"שמ" (הבאת את עבדך עמך

כאשר אנשי יבש גלעד מבקשים : ישנה גם דוגמה לפעולה סמלית שלילית הקשורה בברית
בנקור לכם כל עין ימין ושמתיה חרפה על כל "הוא מתנה זאת , לכרות ברית עם נחש מלך עמון

 .המסמלת מי המנצח ומי השליט,  השפלהמטרת הפעולה הזאת היא; )ב-א יא א"שמ" (ישראל
ומשמעות העניין , .ה.ר.ניתן למצוא גם את האותיות ב' ברית'כי בשורש המילה , לא מן הנמנע

ואוכלים אותו בסעודה חגיגית , ח"בדרך כלל בע, שבמסגרת כריתת הברית מבתרים משהו, היא
 . בהשתתפות הצדדים כורתי הברית

: ברית זו מסומלת במספר אותות. ה ִעם ַעם ישראל"ורת הקבהיא הברית אשר כ, ברית מיוחדת
  5.  ותפילין4 השבת3,ברית המילה

 -" טפכם נשיכם … זקניכם, שבטיכם, ראשיכם "– כי כל עם ישראל, בתחילת פרשת נצבים נזכר
אנו שומעים דברים , החותם כמעט את חמשת חומשי התורה, בטקס זה. ובאלתו' עובר בברית ה

וכאשר נשבע , והוא יהיה לך לאלקים כאשר דבר לך, ען הקים אֹתך היום לו לעםלמ: "ברורים
ולא אתכם  "6:ברית זו תֵקפה לעד, ך"בשונה מכל הבריתות הנזכרות בתנ). כט יב" (לאבתיך

 ואת אשר איננו פה … כי את אשר ישנו פה עמנו עֹמד היום…לבדכם אנכי כֹרת את הברית הזאת 
, כפי שמבוטא בפרשתנו בבהירות ובחדות, ה לישראל"הברית בין הקבהקשר ו). יג" (עמנו היום

אף , ואין אנו יכולים, ה בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו"הקב. ִהנו קשר בין עם לאלוקיו
 .להתיר קשר זה, אם נרצה בכך

ה אנו ממליכים "שכן בר, שפרשת נצבים נקראת בסמוך לראש השנה, כמה סמלית העובדה
 כשמנה את עשרת הטעמים לתקיעת 7,סעדיה גאון' היטיב לבטא זאת ר. ה למלך" הקבעלינו את
 :והראשון שבהם, ה"שופר בר

: העניין הראשון. יש בזה עשרה עניינים, ה"מה שציוונו הבורא יתברך לתקוע בשופר בר           
וכך עושים המלכים . ה בעולם ומלך בו"מפני שהיום תחילת בריאה שבו ברא הקב

וכן . וקעין לפניהם בחצוצרות ובקרנות להודיע ולהשמיע בכל מקום תחילת מלכותםשת
בחצֹצרות וקול ') צח ו' תה(וכך אמר דוד . אנו ממליכין עלינו את הבורא יתברך ביום זה

 .''הריעו לפני המלך ה, שופר
והמצווה העיקרית , ה לישראל עמו"פרשת נצבים עוסקת בכריתת הברית בין הקב, לסיכום

כי , שבו אנו מכריזים קבל עם ועולם, "יום תרועה"ה הוא "ר.  תקיעת שופר-ראש השנה היא ב
כריתת הברית , ובכך. ומקבלים את עול מלכותו, ה בכל שנה מחדש"אנו ממליכים עלינו את הקב

כפי שהיא מופיעה בפרשת נצבים וכפי שהיא מבוטאת בתקיעת שופר , ה לעם ישראל"בין הקב
 . ונצחיתהיא הדדית, ה"בר

 חיים מייטליס
 המחלקה ללימודי ארץ ישראל

                                                           
 זאת בריתי אשר תשמרו …לם והִקמֹתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדֹרֹתם לברית עו: "יד -יז ז' בר  3

 ". והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם… והיה לאות ברית ביני וביניכם … המול לכם כל זכר …
 ).יז-לא טז' שמ" (ביני ובין ישראל אות ִהוא לעֹלם. ברית עולם … ושמרו בני ישראל את השבת"  4
 ).ו ח' דב" (וקשרתם לאות על ידך והיו לטֹטפֹת בין עיניך"   5
6

 . כפי שנאמר במילה ובשבת, וכן אותותיה   
 .ט"ירושלים תשי, הוצאת אושא, סידור אבודרהם השלם   7
   

 הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע
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