
 

www.mifgash-haparasha.co.il 

1 

 
 ד'התשע לולא                                   בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                 בין ברית ערבות סיני לברית סיני 
   (תמיר גרנות)על פי שיעור של הרב  תבוא-כיפרשת ל

 
התורה מתארת שתי בריתות שנכרתו בין הקב"ה לעם 

  ברית סיני וברית ערבות מואב -ל ישרא

  :דברים כ"ח, סט .1
ת ְבֵני  ה ִלְכֹרת אֶּ ת ֹמשֶּ ה ה' אֶּ ר ִצוָּ ה ִדְבֵרי ַהְבִרית ֲאשֶּ ֵאלֶּ

ֵאל  בִיְשרָּ ץ מֹואָּ רֶּ ר ְבאֶּ ם ְבֹחֵרב, ִמְלַבד ַהְבִרית ֲאשֶּ ַרת ִאתָּ  .כָּ
שתי הבריתות הללו, ברית סיני )חורב( וברית ערבות 

לות עמן מערכת של התחייבות הדדית, מואב,  כול
 ברכות וקללות.  -תנאים, ובסופן 

מהי הסיבה לקיומן של שתי בריתות? ונשאלת השאלה: 
 מדוע אין די בברית אחת? 

שאלה זו היא אחת השאלות החשובות להבנת המבנה 
והתוכן של התורה בכלל, שכן חלקים גדולים מפרקי 

הללו. נוסף המצוות שבתורה הם חלק משתי הבריתות 
לכך, גם פרקי נאום התוכחה והמוסר של ספר דברים 
מופיעים כהכנה לקראת הברית השנייה, זו של ערבות 

 מואב, וגם הם צריכים להיות מובנים בתוך הקשר זה. 
מלבד השאלה הכללית, על עצם קיומן של שתי 
הבריתות, עולה גם השאלה על תוכנן השונה. לו היו 

ת, היינו מסבירים כי אכן די לפנינו שתי בריתות זהו
בברית אחת, אך מסיבה כלשהי יש צורך בשני מעמדות 
של כריתת ברית. במקרה כזה, היינו מבינים כי הצורך 
כריתת הברית הנוספת היא למעשה חידוש של הברית 
הראשונה, הנצרך בגלל הדור החדש, בגלל הכניסה לארץ 

 ישראל או בגלל סיבה אחרת. 
ל הברית השנייה שונה מאוד אך למעשה, תוכנה ש

דומה: עם אמנם מתוכנה של הראשונה. מסגרת הברית 
ישראל נדרש לשמור את מצוות ה' כתנאי לקבלת שכר, 
ומאוים בעונש אם לא ישמור את מצוות ה'. אך כאשר 
מעיינים מקרוב בתוכנן של הבריתות ובסגנונן, מוצאים 

נזכרות כי הן כוללות יסודות שונים ונבדלים. יש מצוות ש
רק בספר דברים ולא בספר ויקרא, ויש שנזכרו רק בספר 
ויקרא. מצוות שנזכרו בשתי הבריתות מנוסחות או 
מנומקות בצורה שונה, והברית עצמה עומדת על יסודות 

שונים. תנאי הברית שונים, ואף מסכת הברכות 
 והקללות שונה מאוד בשתי הבריתות הללו. 

נבדלת של שתי עמוד על המשמעות הנבשיעור זה, 
, על פי שיעור של הרב תמיר גרנות )ראש ישיבת הבריתות

, ומתוך כך לנסות להבין מדוע דרשה "אורות שאול"(
 התורה שתי בריתות, ולא הסתפקה באחת. 

 
 מוקד הברית

כל ברית באשר היא יוצרת זיקה מסויימת בין 
המשתתפים בה. האופי המיוחד של הזיקה הוא מהות 

מא, כאשר אומות כורתות ברית שלום, הברית. כך, לדוג
הן מתכוונות ליצור ביניהן זיקה שמהותה שלום. שלום 
זה עשוי להיות יחסי ידידות ושיתוף מלאים, 'שלום קר' 
או אפילו רק שביתת נשק, ואופי הזיקה שאותה 
מבקשים הצדדים ליצור בא לידי ביטוי בדרך כלל 

בין במסמכי היסוד של הברית. ואכן, גם הבריתות ש
הקב"ה לישראל מכוונות ליצור זיקה מסויימת, ויש להן 
מטרות מוגדרות. ננסה לעמוד על היסודות העיקריים של 

 כל ברית: 
 

 ברית סיני )ויקרא כ"ו( 
  מעמד הברית מתואר, כזכור, בפרשת משפטים

 :ח-שמות כ"ד, ז .2
ם ַויֹאְמרו עָּ ְזֵני הָּ א ְבאָּ ר ַהְבִרית ַוִיְקרָּ ר  ַוִיַקח ֵספֶּ ֹכל ֲאשֶּ

ם ַוִיְזֹרק ַעל  ת ַהדָּ ה אֶּ ע: ַוִיַקח ֹמשֶּ ה ְוִנְשמָּ ר ה' ַנֲעשֶּ ִדבֶּ
ל  ם ַעל כָּ כֶּ ַרת ה' ִעמָּ ר כָּ ר ִהֵנה ַדם ַהְבִרית ֲאשֶּ ם ַויֹאמֶּ עָּ הָּ

ה.  ֵאלֶּ ִרים הָּ    ַהְדבָּ
בפרשת בחוקותי מופיע סיכום תוכני של הברית, וכן 

ובן שעיקר הברית הוא הברכות והקללות שבסופה. כמ
קבלת המצוות וההתחייבות לשמוע בקול ה', ובעניין זה 
אין כל הבדל בין שתי הבריתות; אולם מהי תכלית 

  הברית הזו ומהי תוצאתה?
  י"ג-ויקרא כ"ו ג. 3

ם:  ם ֹאתָּ ת ִמְצֹוַתי ִתְשְמרו ַוֲעִשיתֶּ ִאם ְבֻחֹקַתי ֵתֵלכו ְואֶּ
ם ְבִעתָּ  ַתִתי ִגְשֵמיכֶּ ה ִיֵתן ְונָּ דֶּ ּה ְוֵעץ ַהשָּ ץ ְיבולָּ רֶּ אָּ ְתנָּה הָּ ם ְונָּ
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ַרע  ת זָּ ִציר ַיִשיג אֶּ ִציר ובָּ ת בָּ ם ַדִיש אֶּ כֶּ ִפְריֹו: ְוִהִשיג לָּ
ַתִתי  ם: ְונָּ ַטח ְבַאְרְצכֶּ בֶּ ם לָּ שַבע ִויַשְבתֶּ ם לָּ ם ַלְחְמכֶּ ַוֲאַכְלתֶּ

ם ְוֵאין ַמֲחִריד וְ  ץ וְשַכְבתֶּ רֶּ אָּ לֹום בָּ ה ִמן שָּ עָּ ִהְשַבִתי ַחיָּה רָּ
ם  ת ֹאְיֵביכֶּ ם אֶּ ם: וְרַדְפתֶּ ב לֹא ַתֲעֹבר ְבַאְרְצכֶּ רֶּ ץ ְוחֶּ רֶּ אָּ הָּ
ם  ה ִמכֶּ ה וֵמאָּ ה ֵמאָּ ם ֲחִמשָּ ְדפו ִמכֶּ ב: ְורָּ רֶּ חָּ ם לֶּ ְפלו ִלְפֵניכֶּ ְונָּ
ִניִתי ֲאֵליכֶּ  ב: ופָּ רֶּ חָּ ם לֶּ ם ִלְפֵניכֶּ ְפלו ֹאְיֵביכֶּ ה ִיְרֹדפו ְונָּ בָּ ם ְרבָּ

ת ְבִריִתי  ם ַוֲהִקיֹמִתי אֶּ ְתכֶּ ם ְוִהְרֵביִתי אֶּ ְתכֶּ ְוִהְפֵריִתי אֶּ
ש תֹוִציאו:  דָּ ן ִמְפֵני חָּ ן ְויָּשָּ ן נֹושָּ ם יָּשָּ ם: ַוֲאַכְלתֶּ ִאְתכֶּ
ם:  ְתכֶּ ם ְולֹא ִתְגַעל ַנְפִשי אֶּ ִני ְבתֹוֲככֶּ ַתִתי ִמְשכָּ ְונָּ

ִייִתי לָּ  ם ְוהָּ ם ֵלאְוִהְתַהַלְכִתי ְבתֹוֲככֶּ ם ִתְהיו -כֶּ לֹוִהים ְוַאתֶּ
ם: ֲאִני ה' א   ץ -ִלי ְלעָּ רֶּ ם ֵמאֶּ ְתכֶּ ר הֹוֵצאִתי אֶּ ם ֲאשֶּ לֹוֵהיכֶּ

אֹוֵלְך  ם וָּ ְשֹבר ֹמֹטת ֻעְלכֶּ אֶּ ִדים וָּ ם ֲעבָּ הֶּ ִמְצַרִים ִמְהֹית לָּ
ם קֹוֲמִמיות. ְתכֶּ  אֶּ

בקטע זה מופיעים הן תנאי הברית, הן השכר המובטח 
 לית המקווה שלה. על שמירתה והן התכ

 'תנאי הברית הם "אם בחוקותי תלכו" וכו 

  השכר על שמירת הברית מתואר בפרוטרוט
בפסוקים, והמרכיבים העיקריים שלו הם גשם, שפע 

 חומרי, ניצחון על האויבים, שלום וביטחון ופריון

  ונתתי משכני  -ושיאה של הברית הוא ההבטחה"
בתוככם בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם. והתהלכתי 

, שהיא לוהים ואתם תהיו לי לעם"-לא והייתי לכם
תכלית הברית, והיא עומדת על הרעיון של השכינה 

 השורה בקרב ישראל ובתוך הארץ. 
הפסוקים יוצרים קשר בין ההבטחה שה' ישכון בתוכנו 

לוהים". ואכן: אם -לבין ההבטחה שהוא "יהיה לנו לא
במובן של  -לוהינו -ה' נמצא בתוכנו, אזי הוא גם א

 ריבונות ושלטון, וממילא הוא מלכנו והוא מושלנו.
 

 ברית ערבות מואב 
 י"ד-א דברים כ"ח.4
יָּה ִאם א מֹוַע ִתְשַמע ְבקֹול -ְוהָּ ֹל ה'שָּ יָך ִלְשֹמר ַלֲעשֹות קֶּ א 

ת ל-אֶּ ְנָך ִמְצו-כָּ ֹנִכי ְמַצְוָך ַהיֹום וְנתָּ ר אָּ יו ֲאשֶּ ֹל ה'ֹתָּ יָך קֶּ א 

ְליֹון ַעל כָּ  ץ-לעֶּ רֶּ אָּ ל ב  .ּגֹוֵיי הָּ יָך כָּ לֶּ או עָּ ה -ובָּ ֵאלֶּ כֹות הָּ ַהְברָּ

ֹל ה'ִכי ִתְשַמע ְבקֹול   ְוִהִשיגָֻך ִעיר  ג  .יָךקֶּ א  ה בָּ רוְך ַאתָּ בָּ

ה דֶּ ה ַבשָּ רוְך ַאתָּ רוְך ְפִרי ד  .ובָּ ְתָך וְפִרי -בָּ ִבְטְנָך וְפִרי ַאְדמָּ

יָך פֶּ ָך ְשַגר ֲאלָּ ְמתֶּ ָך ְבהֶּ רוְך ַטְנֲאָך  ה  .ְוַעְשְתרֹות צֹאנֶּ בָּ

ָך ָך ו  .וִמְשַאְרתֶּ ה ְבֵצאתֶּ רוְך ַאתָּ ָך ובָּ ה ְבֹבאֶּ רוְך ַאתָּ ִיֵתן  ז  .בָּ

ת ה' יָך-אֶּ נֶּ ִפים ְלפָּ יָך ִנּגָּ לֶּ ִמים עָּ יָך ַהקָּ ד   ֹאְיבֶּ חָּ ְך אֶּ רֶּ ְבדֶּ

נֶּ  ִכים יָּנוסו ְלפָּ ה ְדרָּ יָך וְבִשְבעָּ ִאְתָך  ה'ְיַצו  ח  .יָךֵיְצאו ֵאלֶּ
ת ץ -אֶּ רֶּ אָּ ָך וֵבַרְכָך בָּ דֶּ יָך וְבֹכל ִמְשַלח יָּ מֶּ ה ַבֲאסָּ כָּ ַהְברָּ

ר ֹל ה'-ֲאשֶּ ְךקֶּ א  דֹוש  ט  .יָך ֹנֵתן לָּ ה לֹו ְלַעם קָּ ְיִקיְמָך ְיהוָּ

ר ִנְשַבע ְך-ַכֲאשֶּ ת  לָּ ֹל ה'ֹת ִמְצו-ִכי ִתְשֹמר אֶּ ַלְכתָּ קֶּ א  יָך ְוהָּ

י כָּ ל י  .וִבְדרָּ או כָּ ץ ִכי ֵשם -ְורָּ רֶּ אָּ יָך  ה'ַעֵמי הָּ לֶּ א עָּ ִנְקרָּ

ךָּ  ְראו ִממֶּ ה ִבְפִרי ִבְטְנָך וִבְפִרי  ה'ְוהֹוִתְרָך  יא  .ְויָּ ְלטֹובָּ
ה  ר ִנְשַבע ְיהוָּ ה ֲאשֶּ מָּ ֲאדָּ ָך ַעל הָּ תֶּ ְמְתָך וִבְפִרי ַאְדמָּ ְבהֶּ

ְך ת לָּ תֶּ יָך לָּ ת-תְלָך אֶּ  ה'ִיְפַתח  יב  .ַלֲאֹבתֶּ רֹו ַהּטֹוב אֶּ -אֹוצָּ
ֵתת ְמַטר ַמִים לָּ ל-ַהשָּ ֵרְך ֵאת כָּ ָך -ַאְרְצָך ְבִעתֹו וְלבָּ ַמֲעֵשה יָּדֶּ

ה ה לֹא ִתְלוֶּ ְנָך  יג  .ְוִהְלִויתָּ ּגֹוִים ַרִבים ְוַאתָּ ְלרֹאש ה' וְנתָּ
ה ּטָּ ה ְולֹא ִתְהיֶּה ְלמָּ ִייתָּ ַרק ְלַמְעלָּ ב ְוהָּ נָּ ִתְשַמע -ִכי  ְולֹא ְלזָּ

ֹל ה'ֹת ִמְצו-לאֶּ  ֹנִכי ְמַצְוָך ַהיֹום ִלְשֹמר קֶּ א  ר אָּ יָך ֲאשֶּ

ל יד  .ְוַלֲעשֹות סור ִמכָּ ה -ְולֹא תָּ ֹנִכי ְמַצוֶּ ר אָּ ִרים ֲאשֶּ ַהְדבָּ
ִמין וְשמֹאול ם ַהיֹום יָּ ְתכֶּ ֹל  אֶּ ת ַאֲחֵרי א  כֶּ לֶּ ים ֲאֵחִרים ִק לָּ

ם ְבדָּ  .ְלעָּ
תם אלמנטים גם בתיאור ברית ערבות מואב מופיעים או

 שהופיעו בתיאור ברית סיני:
לוהיך -אם שמוע תשמע בקול ה' א" -. תנאי הברית 1

" לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנכי מצווך היום
)כ"ח, א(. כאמור, התנאי דומה בשתי הבריתות, אך יש 

 -לשים לב: משה רבנו מתייחס למצוות שצוו "היום" 
במפורש למצוות ואינו מתייחס  -קרי, בערבות מואב 

 שנצטוו בהן ישראל לפני כן, בסיני או באוהל מועד. 
ונתנך . השכר על שמירת הברית מפורט תיכף לתנאי: "2

". בהמשך, לאחר לוהיך עליון על כל גויי הארץ-ה' א
", ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוךההקדמה "

מובאות כמה ברכות ספציפיות: פריון, שפע, ניצחון 
ם. קל לראות שעל אף השינוי בנוסח, במלחמה וגש

 הברכות הגשמיות דומות מאוד לאלה שבחומש ויקרא.
. אף בברית ערבות מואב, כמו בברית סיני, כותבת 3

 התורה במפורש את תכליתה ושיאה של הברית:
ת  ְך ִכי ִתְשֹמר אֶּ ר ִנְשַבע לָּ דֹוש ַכֲאשֶּ ְיִקיְמָך ה' לֹו ְלַעם קָּ

ץ ִכי לֹוהֶּ -ִמְצֹות ה' א   רֶּ אָּ ל ַעֵמי הָּ או כָּ יו: ְורָּ כָּ ַלְכתָּ ִבְדרָּ יָך ְוהָּ
ב  נָּ ְנָך ה' ְלרֹאש ְולֹא ְלזָּ : וְנתָּ ךָּ ְראו ִממֶּ יָך ְויָּ לֶּ א עָּ ֵשם ה' ִנְקרָּ

ה. ּטָּ ה ְולֹא ִתְהיֶּה ְלמָּ ִייתָּ ַרק ְלַמְעלָּ תיאורים אלה  ְוהָּ
מחזירים אותנו לברכה שפתחה את הברכות בברית 

לוהיך עליון על כך גויי -"ונתנך ה' אערבות מואב: 
. כלומר, תכלית הברית הזו היא התבלטות עם הארץ"

ישראל כעמו הנבחר של ה', והביטוי המובהק לכך יהיה 
. יהיו לכך גם "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך"

"והלוית גויים רבים ואתה לא  -תוצאות מדיניות 
רק נלוות לעיקר  אך נראה שתוצאות אלה הן - תלוה..."

 ההופעה המלאה של בחירת ישראל כעם ה'. -
רעיון זה, העומד במרכזן של הברכות, בא לידי ביטוי 
בפתיח של מעמד הברית, המסביר את משמעותו 

  העקרונית
  :יט-כ"ו, טזדברים  .5

ה ה' א   ה -ַהיֹום ַהזֶּ ֵאלֶּ ת ַהֻחִקים הָּ יָך ְמַצְוָך ַלֲעשֹות אֶּ לֹוהֶּ
ִט  ת ַהִמְשפָּ ל ְואֶּ ְבָך וְבכָּ ל ְלבָּ ם ְבכָּ ִשיתָּ אֹותָּ ַמְרתָּ ְועָּ ים, ְושָּ

ַמְרתָּ ַהיֹום ִלְהיֹות ְלָך ֵלא א  ת ה' הֶּ ָך: אֶּ ת -ַנְפשֶּ כֶּ לֶּ לֹוִהים ְולָּ
יו ְוִלְשֹמַע ְבֹקלֹו: ַוה'  טָּ יו וִמְשפָּ יו וִמְצֹותָּ יו ְוִלְשֹמר ֻחקָּ כָּ ִבְדרָּ
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ִמיְרָך ַהיֹום ִלְהיֹות לֹו ְלעַ  א  ְך הֶּ ר לָּ ר ִדבֶּ ה ַכֲאשֶּ ם ְסגֻלָּ
ה  שָּ ר עָּ ל ַהּגֹוִים ֲאשֶּ ְליֹון ַעל כָּ יו: וְלִתְתָך עֶּ ל ִמְצֹותָּ ְוִלְשֹמר כָּ

דש ַלה' א   ת ְוִלְהֹיְתָך ַעם קָּ רֶּ ה וְלֵשם וְלִתְפאָּ יָך -ִלְתִהלָּ לֹוהֶּ
ר ִדֵבר.   ַכֲאשֶּ

סוקים אלו מדגישים את ההדדיות שבברית, ובכך פ
 דגשים הרעיונות הבאים: מו

  ,קרי: עם  - "אנו מאמיריך ואתה מאמירנו"ראשית
 ישראל מייחד את ה' וה' מייחד את ישראל. 

  שנית, הייחוד שלנו את ה' מתבטא בהתחייבות
לוהים )כלומר, כריבון וכשליט(, וממילא -לקבלו כא

 ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו.

 יטוי בנתינתו שלישית, הייחוד שלנו ע"י ה' בא לידי ב
 עליון על כל הגויים, "לתהילה לשם ולתפארת". 

ניתן לראות שאותם רעיונות המוזכרים בפתיחת הברית 
חוזרים בלשון דומה בברכות: כנגד "ולתתך עליון על כל 

לוהיך עליון על כל גויי הארץ"; -"ונתנך ה' א -הגויים" 
"יקימך ה' לו  -לוהיך" -כנגד "ולהיותך עם קדוש לה' א

עם קדוש". ברור, אם כן, שפסוקים אלה אינם רק חלק ל
 מהבטחת השכר, אלא הם מהות הברית ותכליתה.

 
 בין שתי הבריתות

אם נשווה את האמור בשתי הבריתות, נגלה הבדל 
 משמעותי בין שתיהן. 

  השראת ברית סיני עומדת על האידיאה של
: אם תתקיים הברית, ישכון ה' בתוך השכינה
 המחנה. 

 בות מואב, לעומתה, עומדת על הרעיון של ברית ער
 .בחירת ישראל ועליונותו על העמים

ואכן, בברית סיני לא נזכר כלל בין ההבטחות הרעיון של 
בחירת ישראל ועליונותו על העמים. מנגד, בברית ערבות 

 מואב לא נזכר כלל הרעיון של השראת השכינה. 
ארץ ישראל מתוארת בברית ערבות מואב במילים 

ואילו בברית סיני , לוהיך נותן לך"-רץ אשר ה' א"בא
 . היא מתוארת כארץ שה' שוכן בה

 
הבדל ניכר זה בין שתי הבריתות בא לידי ביטוי גם 

מה נפסיד  -בקללות. הקללה היא הצד האחר של הברית 
נאמר ספר ויקרא קללות של אם ח"ו לא נקיים אותה. ב

  :לא-ויקרא כ"ו, ל.6
ת  ת ְוִהְשַמְדִתי אֶּ ַתִתי אֶּ ם ְונָּ ֵניכֶּ ת ַחמָּ ם ְוִהְכַרִתי אֶּ ֹמֵתיכֶּ בָּ

ת  ַתִתי אֶּ ם: ְונָּ ְתכֶּ ה ַנְפִשי אֶּ ֲעלָּ ם ְוגָּ ם ַעל ִפְגֵרי ִּגלוֵליכֶּ ִפְגֵריכֶּ
ִריַח ְבֵריַח  ם ְולֹא אָּ ת ִמְקְדֵשיכֶּ ה ַוֲהִשמֹוִתי אֶּ ְרבָּ ם חָּ ֵריכֶּ עָּ

ם.   ִניֹחֲחכֶּ

הוא חורבן  כלומר: מרכיב מרכזי של הפורענות
המקדשים. ייתכן שהכוונה למקדשי עבודה זרה בלבד, 
אולם נראה שהפסוקים מכוונים גם למקדשי ה'. גולת 

הכותרת של הפורענות והחורבן היא הקללה "ולא אריח 
 בריח ניחוחכם", ולאחריה מתוארת כבר הגלות. 

בספר דברים אין כלל אזכור לנושא זה, אך לעומת זאת, 
ד היא זו העוסקת בנפילת ישראל קללה מרכזית מאו

 מד(: -כ"ח, לאדברים ) לפני הגויים
יָך  נֶּ זול ִמְלפָּ נו ֲחֹמְרָך ּגָּ יָך ְולֹא תֹאַכל ִממֶּ בוַח ְלֵעינֶּ שֹוְרָך טָּ
יָך  נֶּ יָך ְוֵאין ְלָך מֹוִשיַע: בָּ ְך צֹאְנָך ְנֻתנֹות ְלֹאְיבֶּ ְולֹא יָּשוב לָּ

יָך ְנֻתִנים ְלַעם ַאֵחר  ל וְבֹנתֶּ ם כָּ לֹות ֲאֵליהֶּ יָך ֹראֹות ְוכָּ ְוֵעינֶּ
ל ְיִגיֲעָך יֹאַכל ַעם  ְתָך ְוכָּ ָך: ְפִרי ַאְדמָּ ַהיֹום ְוֵאין ְלֵאל יָּדֶּ
ל ַהיִָּמים... ַהֵּגר  צוץ כָּ שוק ְורָּ ִייתָּ ַרק עָּ ְעתָּ ְוהָּ דָּ ר לֹא יָּ ֲאשֶּ

ה ֵת  ה ְוַאתָּ ְעלָּ ה מָּ יָך ַמְעלָּ לֶּ ה עָּ ר ְבִקְרְבָך ַיֲעלֶּ ה ֲאשֶּ ֵרד ַמּטָּ
ה  נו הוא ִיְהיֶּה ְלרֹאש ְוַאתָּ ה לֹא ַתְלוֶּ ה: הוא ַיְלְוָך ְוַאתָּ ּטָּ מָּ

ב. נָּ   ִתְהיֶּה ְלזָּ
  סיום הקללה, בפסוק האחרון של הברית, הוא

 :כ"ח, סחדברים .7
ִשיְבָך ה' ִמְצַרִים בָּ  ה  ַמְרִתי ְלָך לֹא וֶּ ר אָּ ְך ֲאשֶּ רֶּ ֳאִניֹות ַבדֶּ

ִדים  יָך ַלֲעבָּ ם ְלֹאְיבֶּ ם שָּ ּה ְוִהְתַמַכְרתֶּ ֹתִסיף עֹוד ִלְרֹאתָּ
ה. חֹות ְוֵאין ֹקנֶּ   ְוִלְשפָּ

כמו הברכה, גם הקללה בספר דברים עוסקת במעמדו 
של עם ישראל: עבדות ישראל לגויים; השפע שאינו רק 

ם ממנו; הגר שעולה מעלה מעלה חסר, אלא זרים נהני
כל אלה  -בניגוד לאמור בברכה "והיית רק למעלה" 

מדגישים את נפילתו של ישראל בין העמים. במיוחד 
מדגיש זאת אקורד הסיום הקשה של הקללה: ה' ישיב 
אותנו מצרים, ובכך כאילו יבטל רטרואקטיבית את 
בחירת ישראל, המושתתת כולה על יציאת מצרים. כל 

ונות האלה, המדגישים בברכה את בחירת ישראל הרעי
מבין העמים ובקללה את נפילתו, אינם מוזכרים כלל 

 בספר ויקרא. 
 

 לוהים"-"להיות לך לא
ישנה אידיאה אחת המשותפת לכאורה לשתי הבריתות: 

לוהים". אלא שעיון מדוקדק יותר יראה -"להיות לך לא
 שגם בעניין זה קיים הבדל גדול בין שתיהן. 

-ברית שבספר ויקרא נאמר שה', מצדו, יהיה לנו לאב
לוהי, הבא כשכר על -לוהים. בברית זו זהו מעשה א

-שמירת הברית: "והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לא
 לוהים". 

לוהותו של -לעומת זאת, בברית שבספר דברים, קבלת א
של עם ישראל: "את ה' מההתחייבות הקב"ה היא חלק 

לוהים". כאן, אין זה מעשה -אהאמרת היום להיות לך ל
 הנעשה ע"י הקב"ה, אלא מעשה הבא מצדו של העם.

הבדל זה מתקשר להבדל אחר העומד ביסודן של שתי 
הבריתות, ומתבטא גם בסגנונן. ברית סיני היא ברית 
שמוצעת על ידי הקב"ה בעצמו, ולכן גם מנוסחת בלשון 
 מדבר )בגוף ראשון(: "אם בחוקותי";  "ונתתי משכני"

 וכו'. 
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ברית ערבות מואב היא ברית שמציע משה, לעומת זאת, 
והיא מנוסחת בגוף שלישי: "וה' האמירך היום"; "ונתנך 

לוהיך עליון" וכו'. אמנם הפסוק מעיד כי ה' ציווה -ה' א
"אלה דברי הברית אשר צוה ה' את  -את משה על הברית 

ואף  -משה לכרות את בני ישראל בערבות מואב" 
נת כן; אולם הצגת הברית ע"י משה והיעדר הסברה נות

ציווי מפורש למשה על כך מצביעים על כך שכביכול, 
 העם הוא היוזם של הברית, ולא ה'. 

 
 ההיבטים הרעיוניים של הבריתות

מהן המשמעויות הרעיוניות של ההבדלים שנזכרו בין 
 הבריתות? 

 
 היחס אל הארץ

רא היא תפקידה של הארץ לפי תפישת הברית בספר ויק
להיות מכון לשכינה. הארץ היא מקום שבתו של ה'. יש 
לזכור כי ספר ויקרא כולו עוסק בסוגיית השראת 
השכינה: חלקו הראשון מוקדש להיבט המקומי של 

למשכן; גולת הכותרת של הספר היא  -השראת השכינה 
התגלות כבוד ה' במשכן ועל המזבח; וחלקו השני של 

בארץ. הברית שבסוף הספר עוסק בהשראת השכינה 
הספר משלימה את המהלך, תוך שהיא קובעת את 

 התנאים להשראת השכינה בארץ ישראל. 
נקודת ראות זו מעניקה לארץ ישראל תפקיד ראשוני 
בסולם הערכים הדתי. רק הארץ הזו ראויה להשראת 
השכינה, ולכן צריכים ישראל להיות ראויים לה. העמים 

שו תועבות והוקאו ע"י שלפניכם, אומר ה' לישראל, ע
הארץ. הארץ מקבלת לפיכך מעמד מטאפיסי ראשוני, 
ויש לה אישיות משל עצמה. כל זאת מפני שהיא מקום 
השכינה. עם ישראל זוכה בארץ כיוון שהוא נבחר 

 "לעבדה ולשמרה" כדי שתהיה ראויה לתפקידה.
מתוך כך, ניתן להבין את הקשר ההדוק שבין הברית של 

בין פרשיות השמיטה והיובל הסמוכות פרשת בחוקותי ל
שתי הפרשיות, בהר ) לה והנקראות עמה באותה פרשה

ובחוקותי, נאמרו בסיני במעמד אחד, כפי שעולה 
מהפתיחה והחתימה שלהן, בעוד שאר הספר נאמר 

. דיני השמיטה והיובל, במיוחד לפי (באוהל מועד
המתואר בספר ויקרא, מבטאים את האידיאה של 

: הארץ צריכה לשבות; לאף אחד לא קדושת הארץ
יכולה להיות חזקה קבועה בארץ "כי לי הארץ". הברית 
היא המקום שבו האידיאה המטאפיסית שארץ ישראל 

 היא ארצו של ה' לובשת לבוש משפטי. 
מכאן גם ברור מדוע באה דווקא הגלות, על פי הקללות 
שבספר ויקרא,  כעונש על הפרת השמיטות. העם שמפר 

יטה אינו מכבד את קדושת הארץ, ועל כן אינו את השמ
ההכרה -ראוי להיות בה. הגלות היא הצד השני של אי

 בקדושת הארץ. 

כל זה לא נאמר כלל בברית שבספר דברים. כאן, הארץ 
היא השכר הטוב שהעם מקבל על שמירת הברית. הארץ 
נתפשת כמתנה, ולא כערך או כמהות בעלת חשיבות 

רץ מקיאה את העם היושב בה, ראשונית. לא נאמר שהא
וודאי שהיא אינה מקיאה את ישראל. בספר דברים 
המכאניזם של העונש הוא שונה: אם עם ישראל אינו 
שומר את הברית, הגויים תופשים את הארץ מידיו. זהו 

 -ביטוי של ירידת ישראל ממעלתם, שכן ארץ ישראל 
נמצאת בידי גויים.  -המתנה הטובה של ה' לישראל 

-, כאמור, היא שכר, ולא ערך: "הארץ אשר ה' אהארץ
 לוהיך נותן לך" )דברים כ"ח, ח(.

לשתי תפישות אלה של מעלת ארץ ישראל יש השלכה 
מרחיקת לכת על תיאור מצבה של הארץ בתקופת 
הגלות. בקללות שבחומש ויקרא מתוארת הארץ 
כשוממה: "אז תרצה הארץ את שבתותיה", ולא רק 

ה, אלא גם הגויים אינם יכולים ישראל אינם יושבים ב
  ליישבה

 :ויקרא כ"ו .9
"והשמותי אני את הארץ ושממו עליה אויביכם 

 . היושבים בה"
עם ישראל אמנם טימא את הארץ הקדושה ולכן היא 
פלטה אותו, אבל גם כל עם אחר יטמא אותה. גלות 
ישראל היא תקופה של זיכוך וטיהור עצמי עבור הארץ. 

, אין עם אחר יכול לדור בה בקביעות, כיוון שזוהי ארץ ה'
ולמעשה היא ממתינה ומצפה לגאולת ישראל. בסוף 
הקללות, כאשר התורה מתארת את התעוררות ה' 

 לגאולה, נאמר: 
"וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את 

 "והארץ אזכורבריתי אברהם אזכור 
, גאולת הארץ משממונה היא סיבה מרכזית כלומר

 אולת ישראל מהגלות. לג
 

לעומת זאת, לפי הברית של ערבות מואב, עם ישראל 
מקבל את הארץ כגמול וכשכר על שמירת הברית. 
מסירת ארץ ישראל לעם ישראל היא ביטוי לבחירתו על 
ידי ה'. ממילא, כאשר עם ישראל חוטא, מתואר בקללות 
כיצד הארץ נמסרת לעמים אחרים, ועם ישראל רואה 

  ר נהנה מפירות ארצוכיצד עם אח
  :ג"ג מ"ל דברים כ"ח.11

"פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשר לא ידעת... הגר 
אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה תרד מטה 

 מטה". 
מצב זה, שבו עמים אחרים וֵגרים נהנים מפרי הארץ, 
הוא ביטוי מהופך לברית. אין קללה גדולה יותר לאדם 

ון קודם תחת מאשר לראות מישהו אחר, שהיה נת
מרותו, שולט כעת עליו ועל רכושו. כבר העיר הרמב"ן 
בפירושו על ספר ויקרא שהקללה "ושממו עליה אויבכם" 
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יש בה מעין ברכה, שכן התורה מבטיחה שלכל הפחות 
הארץ לא תינתן לגויים, והיא תמתין לחזרת ישראל. 
בדברים לא נזכרה 'ברכה' פורתא כזו, מפני שמסירת 

ר, כמו גם שאר הברכה והשפע של ישראל, הארץ לעם אח
 היא הביטוי המובהק לירידת ישראל "מטה מטה". 

 
 מי במרכז, ה' או האדם?

השקפת העולם של ספר ויקרא ושל ברית סיני היא 
לוהות מצויה במרכז. -השקפת עולם תיאוצנטרית. הא

מרחב  -תפישה זו מתבטאת גם במרחב שמתאר הספר 
דש הקדשים והשכינה; אבל מעגלי שבמרכזו המשכן, קו

בעיקר היא חשובה מבחינת הבנת תכלית קיום התורה 
והברית. תכלית הברית ותכלית התורה כולה הן גאולת 
השכינה. כדברי הרמב"ן )שמות כ"ה, ב(, הקב"ה 
מתאווה לשכון בעולם, אלא שאין מלך בלא עם ולכן הוא 
כביכול זקוק לעם ישראל. הכל נעשה כדי שיהיה מכון 

תו ית'. טהרת המקדש וקדושת המחנה הן מצע לשב
 ובסיס לאפשרות התגלותו של ה' בעולם. 

תפיסה  -ספר דברים מבטא תפישה הפוכה 
אנתרופוצנטרית. האדם והעם במרכז. הקב"ה כמובן 
הוציאנו ממצרים וגואל אותנו, אבל לא למענו כי אם 
למעננו. ההשגחה היא פעולה של חסד, ונתינת הארץ היא 

הספר כולו עומד על היסוד של "לטוב לך", האישי מתנה. 
והלאומי. תכלית הספר היא יצירת עם שחי חיים טובים 
לפני ה', שבמרכזם החסד והצדק החברתי. הקב"ה 
מבטיח לעם ישראל שאם יקיים זאת, הרי שהוא יהיה 

 עליון על כל הגויים. 
 

 לוהות-תורת הא
של ה'  ספר ויקרא מבוסס על הנחת האימננטיות. מקומו

הוא בעולם, כבוד ה' מתגלה בארץ, והנוכחות במשכן 
ואח"כ בארץ היא קבועה והכרחית. בברכות נאמר: 
"ונתתי משכני בתוככם", ובפרק ט' נאמר: "וירא אליכם 
כבוד ה'". הנושא המרכזי של הספר הוא נוכחות השכינה 

 במקום מסויים.
בו ספר דברים אינו מזכיר רעיון זה. המשכן אינו מוזכר 

כלל, וכשהוא נזקק להתגלות הוא מדבר על אוהל מועד 
לדוגמא בפרשת עקב, של משה ועל נוכחות חד פעמית. 

כשהספר מתאר את לוחות הברית בסיפור חטא העגל, 
מתואר בו ארון עץ פונקציונאלי שבו יונחו הלוחות,  ולא 

ת ראה, המקום מו כן בפרשמשכן שכבוד ה' שוכן בו. כ
לעבוד את ה' הוא "המקום אשר שבו עתידים ישראל 

יבחר ה' לשכן שמו שם", ולא מקום מוגדר הנמצא 
במיקום גיאוגרפי מוגדר. אין הכרח שמקום זה יהיה 

אין ה' שוכן שם  -דווקא אחד ולא אחר, ובכל מקרה 
פרשת ואתחנן, כשספר אפילו באלא שמו של ה' בלבד. 

דברים מתאר את מעמד הר סיני, הוא שולל כל חוויית 

תגלות ממשית: "כי לא ראיתם כל תמונה"; "אנכי ה
לוהות של -עומד בין ה' וביניכם בעת ההיא". תורת הא

לאמור: ה' נמצא מעבר  -ספר דברים היא טרנסצנדנטית 
 לעולם, בשמיים. 

מסתבר שיש קשר בין ומסביר הרב תמיר גרנות, ש
הנקודות השונות. התיאולוגיה הטרנסצנדנטית מניחה 

עלות. הקב"ה אינו זקוק לדבר. הוא היפ-שלמות ואי
נעלה לחלוטין מכל פעולה או צורך. ספר דברים מתאר 
את היחס בין הקב"ה לבין העולם במונחים של חסד 

 מוחלט. הקב"ה עושה עמנו חסד, עבורנו. 
הטרנסצנדנטיות משאירה את האדם במרכז, ולעומתה 

לוהים, -התפיסה האימננטית מקרבת בין אדם לא
לוהי במונחים אנושיים. הקב"ה -ת את האוממילא תופש

זקוק למקום, אנו פועלים בשבילו וכו'. כפי שנאמר לעיל, 
הארץ של ספר ויקרא היא קדושה מפני שה' שוכן בה 
ממש, והיא ביתו ומקומו. ממילא, לארץ יש חשיבות 
לעצמה, והיא שתקיא מתוכה את עם ישראל אם יחטא. 

של ה' נמצא עלינו לעומת זאת, לפי ספר דברים, רק שמו 
ועל הארץ, וממילא הארץ אינה שלו אלא שלנו. הארץ 
'אינה יכולה' להיות של ה' )כפי שאומר ספר ויקרא "כי 
לי הארץ"(, כיוון שהקב"ה מצוי מחוץ לעולם, ואין 
לייחס לו מקום מסויים. גילויו של הקב"ה הוא על ידי 

"וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא  -האדם בלבד 
 ".עליך

תובנה זו מסבירה היטב את אחד מהחידושים הגדולים 
בברית זו נוסף  דנו בו.של ברית ערבות מואב, שעד כה לא 

תנאי על התנאים של ברית סיני, והוא התנאי המחייב 
  אותנו להידמות לה'

 : טכ"ח, דברים . 11
 "והלכת בדרכיולוהיך -"כי תשמור את מצוות ה' א

היא  בדרכי ה'יכה עד כמה שהדבר יישמע מפתיע, ההל
תביעה של ספר דברים בלבד, בעוד ספר ויקרא תובע 

. לפי ספר דברים ה' בחוקי ה' ולשמור מצוותיוללכת 
אמנם אינו נוכח במציאות, אבל האדם במעשיו יכול 
לגלות את כבוד ה' על ידי הליכה בדרכיו. התנהגות 
מוסרית היא לפי ספר דברים הדרישה הדתית המרכזית. 

בדרכי ה', מגלה בכך את כבוד ה'. קידוש השם מי שהולך 
 הוא התנהגות מוסרית של מי שעובד את ה', 

 כדברי חז"ל והרמב"ם המפורסמים: . 11
שיהא שם שמיים מתאהב  -לוהיך -"ואהבת את ה' א

 על ידך".
ספר דברים מוליד את ההשקפה לאור האמור לעיל, 

לאומית: העם הוא במרכז המחשבה -המוסרית
 . האדם במרכז והאידיאולוגיה.

טענה מרכזית בניתוח התהליכים שהביאו לחילון 
בתקופה המודרנית היא שהמרד הפרוטסטנטי 
)הרפורמציה(, שבמרכזו ויתור על היסודות האימננטיים 
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שבדת הנוצרית, דהיינו: ישו כבן אלהים, הכנסייה 
כלוגוס או הסקרמנטים, אפשר בעצם את צמיחתה של 

כי האדם במרכז, התרבות המודרנית. העמדת ער
ההומניזם, האדרת השכל והיצירה האנושית והביקורת 
המדעית, כל אלה מצאו את מקומם לאחר שהעולם 
התרוקן מאלהים. ודוק: כל זאת עוד לפני החילון. 
התרוקן, במשמע שהאל אינו חלק מהעולם, אינו נוכח 

ומציע הרב תמיר בו, אלא הוא טרנסצנדנטי לעולם. 
למוד משהו, אחרי התרגום והסינון אולי ניתן לגרנות ש

ההכרחי במעבר מהנצרות ליהדות, על השפעתן של 
העמדות האמוניות השונות של ספרי התורה על החיים 
החברתיים והדתיים שלנו. צמיחת היהדות המשכילה, 
המודרנית והציונית, הייתה נוחה יותר בסביבה של 
תפישות טרנסצנדנטיות ופחות בסביבה חסידית למשל, 

ספוגה באמונה ש"לית אתר פנוי מיניה" ו"מלוא כל ה
 הארץ כבודו". 

 
שתי ההשקפות שתוארו ביחס למעמדה של ארץ כמו כן, 

ישראל נתלבשו בתולדות הציונות בשני לבושים, 
המייצגים את האסכולות המרכזיות של הציונות. את 
שתי האסכולות האלה ניתן באופן גס לכנות 'ציונות של 

על פי דרכו  -ו של הרצל, ו'ציונות של ארץ' זו מיסוד -עם' 
לדידו של הרצל,  של הרב קוק ותלמידיו בציונות הדתית.

)כפי שהדבר בא לידי ביטוי  לארץ יש ערך אינסטרומנטלי
. היא תנאי הכרחי לפתרון הבעיה בהצעת אוגנדה(

הלאומית, שהיא העיקר. הבעיה העיקרית היא זו של עם 
פלטפורמה לפתרון הבעיה.  ישראל, והארץ יכולה להוות

לדידם של "ציוני הארץ", גאולת ארץ לעומת זאת, 
ישראל היא הנושא המרכזי של הציונות. זו הארץ 
הקדושה, ארץ ה', ואנחנו בחיינו משרתים את גאולתה. 
ואמנם, אם הארץ היא שכר טוב או מתנה, ניתן לנו 
לסחור בה ולהעדיף שלום בארץ קטנה על פני מלחמה על 

גדולה. אבל אם הארץ היא ארץ ה', הארץ הקדושה ארץ 
שהיא מכון שבתו, ואנו באנו לשמשה, כי אז אין מקום 
כלל לשיקול זה. אין אנו רשאים לוותר על התכלית למען 
האמצעי, ולכן חובה עלינו להיאבק ולשמור על כל חבל 

 מארץ ה'. 
מרגלא בפומייהו ומסכם הרב תמיר גרנות ואומר: 

בהלכה, כמו  -לוהים חיים" -לו דברי אדרבנן: "אלו וא
ייתכן שמצאנו , וגם במחלוקות רעיוניות ואידיאולוגיות

-את שורש כמה מהמחלוקות היסודיות בחיינו בדברי א
לוהים חיים בתורה הקדושה, המתחלקים לכמה 

לוהים -"אחת דבר אניצוצות, ולקיים מה שנאמר: 
 שתים זו שמעתי".


