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  ברית בין הבתרים
  טז) -(טו:יג  ידע תדע

The Covenant Between The Pieces 
You Shall Surely Know…(15:13-16) 

 

ּה:  ֽ ּתָ את ְלִרׁשְ ֶרץ ַהֹּז֖ ים ָלֶ֧תת ְלָך֛ ֶאת־ָהָא֥ ֔ ּדִ ׂשְ יָך ֵמ֣אּור ּכַ ֤ר הֹוֵצאִת֙ י ֗ה' ֲאׁשֶ אֶמר ֵאָל֑יו ֲאִנ֣ ר ֲאדָֹנ֣י ֔ה'  ַוּיֹ֖ עַוּיֹאַמ֑ ה ֵאַד֖ ֥ ּמָ ה ּבַ ּנָ ֽ יָרׁשֶ י ִאֽ ֥     ...ּכִ

ם  ...  ַוּיֹ֣אֶמר ְלַאְבָר֗

ע   ַד֜ ע ּתֵ י־ֵג֣ר׀ ִיְהֶי֣ה ַזְרֲע ָידֹ֨ ם ּכִ א ָלֶה֔ ֶרץ לֹ֣ ֶא֙ ם ַוֲעָב֖דּוםָך֗ ּבְ ּו אָֹת֑ ָנֽה:   ְוִעּנ֣ ע ֵמ֖אֹות ׁשָ ֥   ַאְרּבַ

ִכי ן ָאֹנ֑ ֣ דּו ּדָ ר ַיֲעבֹ֖ ֥ ֹוי ֲאׁשֶ ֽדֹול   ְוַג֧ם ֶאת־ַהּג֛ ׁש ּגָ ְרֻכ֥   :  ְוַאֲחֵרי־ֵכ֥ן ֵיְצ֖אּו ּבִ

ה:  יָב֥ה טֹוָבֽ ׂשֵ ֵב֖ר ּבְ ּקָ ֑לֹום ּתִ ׁשָ יָך ּבְ ֥בֹוא ֶאל־ֲאבֶֹת֖ ה ּתָ ֛   ְוַאּתָ

ה   ּנָ ּובּו ֵה֑ י ָיׁש֣ ה: ְו֥דֹור ְרִביִע֖ ּנָ י ַעד־ֵהֽ ן ָהֱאמִֹר֖ ֵל֛ם ֲעוֹ֥ י לֹא־ׁשָ ֧  ּכִ
 

And He said unto Abram:  

‘Surely know that your seed will be a stranger in a land that is not theirs,  

and shall serve them; and they shall afflict them four hundred years; 

and also that nation, whom they shall serve, will I judge; and afterward they will come out with great substance. 

But you will go to your fathers in peace; you will be buried in a good old age. 

And in the fourth generation they will come back here; for the iniquity of the Amorite is not yet full.' 

 
The questions:  
1) If this is a response to במה אדע כי אירשנה, how does it answer that question? 
2) Why does the ברית start with ידע תדע (the only time this phrase shows up in חומש)? 
3) If this is really a ברית (per v. 18), what is אברהם’s “contribution”?   
4) Why is this all about what will happen to אברהם’s progeny – well after he’s gone?  
5) Why must they be strangers in another land – in order to inherit their Land?  
6) Why the “double-whammy” of slavery and oppression?  
7) If the four hundred years are to be understood literally – how does that calculation 

work out with the way history played out?  
8) If this is God’s decree, why is the oppressing nation judged harshly?  
9) What form will that harsh judgment take?  
10) Why is “leaving with great wealth” part of the same ברית as oppression?  
11) Why is Avraham dying at a “good old age” part of this ברית?  
12) Who is the “fourth generation”? Four generations is a lot less than 400 years.  
13) Why must the “sin of the Emori” be complete? 
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  ג" י : ו " ט   בראשית   הופמן   צבי   דוד '  ר  ) 1

 אחרי ארבע מאות שנה של עבדות וגרות יירש זרעו את הארץ. ניתנת התשובה הזאת. על אברם לדעת, שרק    אדע   במה   לשאלה   –   תדע   ידע 
  

  ג " י : ו " ט   בראשית   ספורנו  ) 2

 שתתמלא  עד  מארצו  גוי   לגרש  יצדק  לא  כי,  האמרי  עון  שלם  לא  כיהודיעו סבת איחור ירושת הבנים והיא:    –  תדע   ידע 

  . מיד זה יהיה לא לבניך הארץ לתת נשבע שאני פי על שאף תדע ידע כן אם אמר. סאתו

עד אותו הזמן שישלם בו עון האמרי. ועם זה הגיד קורות השעבוד והענוי העתידים    – להם   לא   בארץ   זרעך   יהיה   גר   כי 
אז לקצת דורות זרעו בסבלותם. כי אמנם זה לא קרה להם בדורות הצדיקים, שכל זמן שהאחד מן השבטים  

, אלי  לשמע  אבו  ולא  בי  וימרו  הנביא באמרוקיים לא התחיל השעבוד, אבל קרה כאשר העוו את דרכם, כמו שהעיד  

 למען ואעש, מצרים ארץ בתוך בהם אפי לכלות עליהם חמתי לשפך ואמר, עזבו לא מצרים גלולי ואת, השליכו לא עיניהם שקוצי את איש

 באמרו  הנביא  כענין,  לזולתו   הדבר  ייחסו  ולא,  הוא'  ה  דבר  כי  בקבלה  אחרון  דור  ידעו  למען  הגיד  זה  וכל.  שמי

   ,עשם עצבי תאמר פן, השמעתיך תבוא בטרם, מאז לך ואגיד
  

  ד " י : ו " ט   בראשית   ספורנו  ) 3

  וכמו שאדין את בניך על רשעם בענוי ועבדות, כמו כן אדין אותו הגוי שישתעבד בהם.   –   אנכי   דן   יעבדו   אשר   הגוי   את   וגם 
  

  ז " ט : ו " ט   בראשית   הופמן   צבי   דוד '  ר  ) 4

,  כמובן, מתיישב זה פירוש אין אך), שנה( במאה" דור" המלה את כאן מבארים החדשים הפרשנים – רביעי   ודור 
 לפי ואילו. ממש שנה מאות ארבע נמשכה במצרים ישראל בני של שהותם אמנם כי, נניח כן אם אלא

, מצרים יורדי  של  הרביעי הדור — לאמור, כמקובל, כפשוטה" דור" המלה לפרש יש המסורתית התפישה 
  .כנען לארץ ישוב) כלב, חצרון, פרץ, יהודה  — או( משה, עמרם, קהת, לוי דהיינו

  אז  שרק  משום , עתה ולא, הרביעי הדור  לידי תימסר הארץ. כולה זו  נבואה של טעמה זהו .  – ' וגו  לא־שלם  כי 
, הארץ  תושבי   העמים  לכל  מתכוון   הוא  כמובן  כי  אף,  האמרי  את  דוקא  כאן  מזכיר  והכתוב.  האמרי  עון   ישלם
  .הלה של  בידיו היה ההיא בעת גר אברם היה שבו שהאזור משום

  

  ז " ט : ו " ט   בראשית   י " רש  ) 5

 עמו מדבר היה כנען שבארץ, הזאת לארץ ישוב והרביעי, דורות' ג שם יהיו למצרים שיגלו לאחר – רביעי   ודר 
  מבאי  חצרון בן כלב, חצרון, פרץ, יהודה: דורותיו וחשוב צא, למצרים גלה יעקב: היה  וכן. זו ברית וכרת

  מן נפרע ה "הקב שאין, זמן  אותו עד מארצו משתלח להיות – האמורי  עון  שלם  לא  כי     . היה הארץ

  .תריבנה בשלחה בסאסאה: שנאמר, סאתה שתתמלא עד האומה
  

  ז " ט : ו " ט   בראשית  המשוחזר   ם " רשב  ) 6

  קצבה   שנתן]  מאחר[  כי   הוא  טועה ישראל  לארץ  הנה  ישובו  ישראל  של  רביעי  דור  המפרש  – הנה   ישובו   רביעי   ודור 
 אלא.  שנה  מאות  ארבע  יתעכבו  מקום  מכל  והלא.  חמישי   דור  או  רביעי   דור  אם  לנו  מה ,  שנה  מאות  ארבע  של

,  הנה ישובו  אמוריים של  רביעי  אחר שדור, שנה מאות ארבע לעכב צריך אני למה, לדבריו ה "הקב נתן טעם

  שיושבי  י"שאעפ, דורות ארבע מאות ארבע והרי, עדיות ב':ט') (  עדיות במסכת נמצא כאשר שנה מאה שהדור

 על בנים על אבות עון פוקד כדכתוב דורות  ארבע להמתין אני צריך , יושביה את הארץ להקיא ודינם חטאו הארץ

  . בתשובה הבנים יחזרו אולי לשנאי רבעים ועל שלשים

  ,החוטאים האמוריים מן אליו ליפרע עתיד שאני פרעון זמן – שלם   לא   כי 

  . פשוטו עקר זהו '. וכו שלשים על כדכתוב, אמוריים של רביעי דור אחר עד – הנה   עד 
  

  ז " ט : ו " ט   בראשית   ן " רמב  ) 7

 בן  כלב,  חצרון,  פרץ,  יהודה:  דורותיו  וחשוב צא,  גלה  יעקב.  היה  וכן,  דורות  שלשה  יהיו  למצרים שיגלו  לאחר  –  הנה   ישובו   רביעי   ודור 
  . כלל  נכון  ואינו  .שלמה רבינו לשון. היה הארץ מבאי חצרון

  שלשים  על עון  פוקד  הוא  כי , לו האריך  הגזרה  מיום כי . עונו המשלים  לאמורי –  רביעי דור כי  בעיני  והנכון 
    .להם יפנו או עובד למס יהיו אבל, יחרימם לא ישובו  אם כי, רבעים ועל

,  ועוד.  ילכדונו  ועונותיו   סאתו  שתתמלא  עד  לו  יוכלו  ולא,  גבהו  ארזים  כגבה  אשר,  שבהם  התקיף  הזכיר  –  האמורי   עון 
  . בתחלה הורישו אשר להם הנלכד  הוא כי


