
                                                                                                                                      

 

 

 

 
 

 

 

ישראל לדורות. -ועומד עם אבינו-אברהם לעליהן עומד זרעו ש תברית בין הבתרים וברית המילה, הן שתי הבריתו

ַבר ה ָהָיה דְּ ָבִרים ָהֵאלֶּ ל-'ברית בין הבתרים' פותחת בפסוק: "ַאַחר ַהדְּ ָרם ַבַמֲחזֶּה ֵלאמר" )טו,-ה' אֶּ א(, ראשיתו של  ַאבְּ

אבינו למעלה -מחזה זה היא הבטה השמימה וספירת הכוכבים, ולפי ההעמקה המדרשית הכוונה היא התעלות אברהם

אד"-השקפתו עליהם, וזאת לפי לשון הפסוק: "ַאלמן הכוכבים ו ֵבה מְּ ָך, ַהרְּ ָכרְּ ָרם ָאנִכי ָמֵגן ָלְך שְּ ולאחר , ִתיָרא ַאבְּ

ט" מכן נאמר לו: פר ַהּכֹוָכִבים ִאם-ַהבֶּ ָמה ּוסְּ ָך"-ָנא ַהָשַמיְּ עֶּ יֶּה ַזרְּ ר לֹו, ּכה ִיהְּ ּפר אָתם; ַוּיאמֶּ ה(, כשלבסוף  )טו, תּוַכל ִלסְּ

ָדָקה" )טו,ו(בא הסיכום:  ָה לֹו, צְּ בֶּ שְּ ֱאִמן ַבה' ַוַּיחְּ הֶּ לפנינו כאן ענין רב משמעותי. תחילה נאמר לו: "אל תירא   ."וְּ

אברם", ולאחר הבטחת הזרע הניתנת לו נאמר: "והאמין בה'", ואנו רשאים לשאול מה הרבותא בכך שאברם 

המודגשת בכתוב מבוססת על כך שהובטח לו  )שעדיין איננו אברהם( מאמין בהבטחה האלוהית. האם אמונתו בה'

אבינו בה' מתקיים ומבוסס על אמונתו בה'? "תנא דבי -דבר זה, או שמא היפוכו של דבר, הבטחון שיש לאברהם

תירא אלא למי שיש לו -אליהו" שהוא אוסף קדום של מאמרים מדרשיים, אומר בהקשר לכך: "אין אומרים אל

שמים לאמיתה', ומכאן משמע שקיימת גם -שים לבנו לכך שמדובר על 'יראתשמים לאמיתה'; כאן ראוי שנ-יראת

ה עמוקה מאוד באמונה, נתירא". מאמר זה מציג בחי-, ולגביה אין ראוי לומר "אלשאיננה לאמיתהשמים -יראת

תירא אברם", אינו אלא ביטוי -שמים, לעומת זו שאיננה אמיתית. הניסוח "אל-ידי הטעמת אמיתת יראת-וזאת על

תאולוגי נשגב של העובדה כי בתודעת אברהם קיימת הכרת האמונה בה', וכוונת מאמר מדרשי זה היא לטהר את 

אבינו מן החשד, שמא יעלה על דעתנו כי אמונתו בה' לא היתה אלא פרי הבטחת ההגנה, השכר והזרע, וכדי -אברהם

ביר לנו מה היתה מהות אמונתו זו, כנאמר: "והאמין בה'" מוסיפה התורה להס –לשלול גישה זו, מיד לאחר ההודעה 

ָדָקה " ָה לֹו, צְּ בֶּ שְּ ֱאִמן ַבה' ַוַּיחְּ הֶּ ושאיננה תלויה בדבר, אמונה שקדמה לכל  שלא על תנאי, אמונתו בה' היתה "וְּ

השמים האמיתית שהיתה באברהם המתירא תמיד ומלכתחילה, לא היה הוא זוכה לאותה -ההבטחות, ואלמלא יראת

שמים אמיתית. לפנינו כאן פרושה -אל תירא אברם", הנאמרת כלשון המדרש רק למי שיש לו יראתאמירה של "

אבינו המאמין, שראשיתה ברית בין הבתרים המשופעת בהבטחות, וסיומה נסיון העקידה הגדול -פרשת חיי אברהם

יראת אלוהים המוזכרת כי ירא אלהים אתה" )כב, יב(.  עתה ידעתיאבינו: "כי -אשר רק בעקבותיו נאמר לאברהם

במעמד העקידה, איננה יכולה להיות קשורה כלל בהבטחות שהובטחו לאברהם בברית בין הבתרים, כגון להיות ה' 

-מגן לו מפני הפגעים, האסונות, הצרות והמיקרים שבחיים, אלא אדרבא, דווקא במעמד העקידה, משום ובגלל יראת

אות האנושיות, על הרווחים אותם יכול האדם להפיק בחייו, ועל כל אלוהים שלו, מוותר אברהם המאמין על כח ההנ

פסוקים  195קשת של  .מה שלפי התפיסה הפשטנית הרווחת מהווה לגבי האדם נכסים עליהם רוצה הוא הגנה

ירא אלהים -נמתחת מהכרזת "והאמין בה'" של ברית בין הבתרים, עד ההכרזה שלאחר העקידה "כי אתה ידעתי כי

אבינו לא מסוגל היה ללכת לעקידה אלמלא -פה של קשת זו מעיד על ראשיתה ומלמדנו, כי אברהםאתה", וסו

אמונתו הטהורה בה', שלא היתה תלויה כלל בהבטחות, שהרי עצם צו העקידה מבטל מעיקרן את כל ההבטחות 

סקנה מאמירות, שניתנו, והמסקנה המתבקשת היא שהאמונה היא הכרעה ראשונית של המאמין, ולעולם אין היא מ

 (ליבוביץ ישעיהו)                                                                              הבטחות, מתנות או מה שקורה לאדם.
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