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בסוף פרשתנו מסכמת התורה את נאומיו של משה רבנו ומדגישה, כי בערבות מואב נכרתה ברית נוספת 
ר עם ישראל: "לבין בין הקב"ה  ה ִדְבֵרי ַהְבִרית ֲאשֶּ ה ֵאלֶּ ת 'הִצוָּ ת-אֶּ ה, ִלְכֹרת אֶּ ץ -ֹמשֶּ רֶּ ֵאל ְבאֶּ ְבֵני ִיְשרָּ

ר ם ְבֹחֵרב-מֹוָאב, ִמְלַבד ַהְבִרית, ֲאשֶּ ַרת ִאתָּ  )דב', כח:סט(. ."כָּ
במעמד הר היא: מדוע יש צורך בברית נוספת? הרי כבר בברית  המתבקשת כאןהשאלה הבסיסית 

ר כך נאמר בספר שמות:סיני קיבל עם ישראל על עצמו את קיום התורה והמצוות.  "ַוִיַקח ]משה[ ֵספֶּ
רַהְבִרית ם; ַוֹיאְמרו: ֹכל ֲאשֶּ עָּ א ְבָאְזֵני הָּ ע.-, ַוִיְקרָּ ה ְוִנְשמָּ ר ה' ַנֲעשֶּ ת ִדבֶּ ה אֶּ ם, ַוִיְזֹרק ַעל-ַוִיַקח ֹמשֶּ ם. -ַהדָּ עָּ הָּ

ר: ִהֵנה ַדם ַרת  ַהְבִרית-ַוֹיאמֶּ ר כָּ ל 'הֲאשֶּ ם, ַעל כָּ כֶּ ה-ִעמָּ ֵאלֶּ ִרים, הָּ  ח(. -זכד: ')שמ ."ַהְדבָּ
רח, א(. על הפסוק "לה זו מופיעה במסכת שבת )בבלי, פתשובה לשא הָּ  '" )שמַוִיְתַיְצבו, ְבַתְחִתית הָּ

יט: יז( אמר רב אבדימי: "מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם: אם אתם מקבלים 
שם תהא קבורתכם". כלומר, לפי הגמרא, ברית סיני נעשתה בכפייה,  –מוטב, ואם לאו  –את התורה 

 וכל הסכם שנעשה בכפייה אינו מחייב מבחינה משפטית ומוסרית.
אכן, זאת מסקנת הגמרא: "אמר רב אחא בר יעקב: מכאן מודעא רבה לאורייתא" )שם(. המושג 

לדין  הקב"ה"שאם יזמינם "מודעא רבה" פירושו עילה משפטית שיש בכוחה לבטל הסכם או חוזה; 
מה שקיבלתם עליכם? יש להם תשובה: שקיבלוה באונס" )רש"י שם, ד"ה את לא קיימתם  מדועויטען: 

 "מודעא רבה"(.
את האונס מייחס סיני ניתן להתפרש בדרכים שונות. רבנו תם במעמד הר ממד האונס בברית 

י( היה, והרי כבעל כורחם" )שם לוה-לוהית במעמד הר סיני: "דעל פי הדיבור )הא-להתגלות הא
תוספות ד"ה "מודעא רב לאורייתא"(. כלומר, ההתגלות הישירה של ה' יצרה מצב של העדר בחירה 

 לוהי ישיר? -שהרי מי יכול לסרב לדיבור א ,חופשית
עדיין בהלם היו סיני. הם הר ישראל במעמד -ניתן גם להסביר את האונס במצבם הנפשי של בני

רק לפני שבעה שבועות יצאו ממצרים, נסערים מן המאורעות הדרמטיים של  –בלבול מוחלט בו
בהם במדבר. במצב נפשי כזה כל שתקלו סוף והקשיים העצומים -הבריחה, רדיפת המצרים, קריעת ים

זאת הסיבה  1הסכמה או התחייבות אין בהם "גמירות דעת", שהיא התנאי להפיכת הסכמה למחייבת.
 , שכמעט לא הכירו את תוכנה ואת השלכותיה.שקיבלו עליהם התחייבות

                                                           
   ללימודי יסוד ביהדות ובמכללות ילין וליפשיץ בירושלים. לאחרונה התפרסם ארצי מרצה במרכז -בןחגי ד"ר

 ספרו: מגילת ששת הימים.
1
"גמירות דעת" פירושה מצב הכרתי ונפשי שמאפשר קבלת החלטה שקולה ואחראית. לכן קובעת ההלכה   

דעת מלאה ומוחלטת איננו מחייב מבחינה  ש"אסמכתא לא קניא", כלומר כל הסכם שנעשה בלא גמירות
 , ספר קניין, הלכות מכירה, פרק י"א, במיוחד הלכות ב', ו'. משנה תורהמשפטית. ראו בהרחבה: רמב"ם, 
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החסרונות של את יש צורך בברית נוספת, שאין בה מעמד הר סיני היא פגומה ולקויה, אם ברית 
בסוף המסע במדבר, ארבעים שנה לאחר יציאת מצרים.  הייתההברית הקודמת. אכן, ברית ערבות מואב 

בל על עצמו. בארבעים שנה אלה יקיוק מה דע בדבארבעים שנה אלה למד העם את התורה כולה, וי
הן במישור האישי והן במישור הלאומי. ברית ערבות מואב  –למדו את המשמעות של קיום המצוות 

במעמד ברית הודעה צלולה. ברית זו היא המחייבת את הדורות הבאים, ולא  נכרתה מתוך ידיעה ברורה
ם, לְ  סיני. רק כאן נאמר הפסוק:הר  ם"ְוֹלא ִאְתכֶּ ת--ַבְדכֶּ ת-ָאֹנִכי, ֹכֵרת אֶּ ה, -ַהְבִרית ַהֹזאת, ְואֶּ ָאלָּ הָּ
ת ;ַהֹזאת ר יְֶּשנֹו ֹפה, ִעמָּ -ִכי אֶּ נו ַהיֹום.-א נו ֹעֵמד ַהיֹום, ִלְפֵני, ה' ֲאשֶּ ר ֵאינֶּנו ֹפה, ִעמָּ  '" )דב  ֹלֵהינו; ְוֵאת ֲאשֶּ
 יד(.-יגכט:

ג' וכן רש"י שם(: "ואף עם הדורות העתידים להיות ]נכרתה  מפסוק זה לומד המדרש )תנחומא 
 הברית[". 

ישראל מכריז -מופיעה הסכמת העם? במעמד הר סיני עם היכןלגבי ברית ערבות מואב ניתן לשאול: 
ו ַוֹיאְמרו:-ַוַיֲענו כָּלשלוש פעמים: " ם ַיְחדָּ עָּ ר הָּ ר -ֹכל ֲאשֶּ ה 'הִדבֶּ לַויַ ח(; "יט: '" )שמַנֲעשֶּ ם קֹול -ַען כָּ עָּ הָּ

ד,  חָּ לאֶּ ר ה'-ַוֹיאְמרו, כָּ ר ִדבֶּ ִרים ֲאשֶּ ה. -ַהְדבָּ ם; ג(; " :" )שם כדַנֲעשֶּ עָּ א ְבָאְזֵני הָּ ר ַהְבִרית, ַוִיְקרָּ ַוִיַקח ֵספֶּ
רַוֹיאְמרו:  ר -ֹכל ֲאשֶּ ע" 'הִדבֶּ ה ְוִנְשמָּ  ) שם, ז(. ַנֲעשֶּ

תק! איזו יבר והעם שאת העם לדורותיו, רק משה רבנו דמור כאהמחייבת שערבות מואב, בבברית  
 ?לקחת חלק ממנהברית זו אם העם לא מביע את הסכמתו המפורשת 

את  עברומסתבר, שתשובת העם ניתנה במעשה ולא בדיבור. מיד לאחר הברית בערבות מואב 
ר, ברית מילה לכל העם שנולד במדבר. תקיים טכס גדול של ההירדן לערבות יריחו, ושם  בָּ ה ַהדָּ "ְוזֶּ

ר ַע...-ֲאשֶּ ל ְיהֹושֻׁ ל  מָּ ם ִמִמְצַרִים-ְוכָּ ְך, ְבֵצאתָּ רֶּ ר ַבדֶּ ם ַהִיֹּלִדים ַבִמְדבָּ עָּ עַ -ֹלא-הָּ ל ְיהֹושֻׁ ם מָּ לו...ֹאתָּ -ִכי ,מָּ
יים את מצוות ברית בהסכמתו לק התבטאהז(. הסכמת העם להיכנס לברית -ד :ה 'היו" )יה ֲעֵרִלים

 אברהם להיכנס לברית בקיום ברית המילה לעצמו ולבנו:  יםהמילה, כפי שהסכ
ר א   ל-"ַוֹיאמֶּ ת -ֹלִהים אֶּ ה אֶּ ם, ְוַאתָּ הָּ ם. ְבִריִתיַאְברָּ יָך, ְלֹדֹרתָּ ה ְוַזְרֲעָך ַאֲחרֶּ ר ְבִריִתי ֹזאת  ִתְשֹמר, ַאתָּ  ֲאשֶּ

ם, ובֵ   יָךִתְשְמרו, ֵביִני וֵביֵניכֶּ ל -ין ַזְרֲעָך, ַאֲחרֶּ ם, כָּ כֶּ ר.-ִהמֹול לָּ כָּ יָּה  זָּ ם ְוהָּ ְרַלְתכֶּ ם, ֵאת ְבַשר עָּ וְנַמְלתֶּ
 ְלאֹות
ם.  ה  ְבִרית, ֵביִני וֵביֵניכֶּ ְיתָּ ם ְבִריִתיְוהָּ ם, ִלְבִרית עֹולָּ  יג(.-ט:זי '" )ברִבְבַשְרכֶּ

ת ליהושע: ודיע הקב"ההאכן, מיד אחרי ברית המילה בערבות יריחו,  ְרַפת ִמְצַרִים, -ַהיֹום ַגלֹוִתי אֶּ חֶּ
ישראל לא הסתיים -עםלבין בין הקב"ה חיבור התהליך של יציאת מצרים וה 2ט(.:ה '" )יהֵמֲעֵליכֶּם

במעמד הר סיני אלא בברית ערבות מואב, שראשיתה בעבר הירדן המזרחי עם משה רבנו וסיומה בעבר 
 נון.-בןהירדן המערבי עם יהושע 

ֹרת ברית ערבות מואב היא זו שיצרה גם את הערבות ההדדית בתוך עם ישראל. על הפסוק " ַהִנְסתָּ
ֵנינו, ַעד נו וְלבָּ ֹלֵהינו, ְוַהִנְגֹלת לָּ ם-ַלה', א  ת-עֹולָּ ל-ַלֲעשֹות, אֶּ ה ַהֹזאת-כָּ רש"י  .כח( :כט '" )דבִדְבֵרי ַהתֹורָּ

ג, ב(: "שאף על הנגלות )עבירות הנעשות בגלוי( לא ענש , סנהדרין מסיס דברי הגמרא )בבליאומר על ב
את הרבים עד שעברו את הירדן... ונעשו ערבים זה לזה". הערבות ההדדית, המחייבת אותנו לאחריות 
ולאכפתיות כלפי כל יהודי, היא זאת שהופכת אותנו מאוסף של יחידים לישות לאומית מלוכדת 

ְבְרָך, בני ישראל לעם במובן המלא של המילה:  הפכוערבות מואב בברית הומגובשת. רק לאחר  "ְלעָּ
יָך-ִבְבִרית ה' א   ר ה'  ֹלהֶּ תֹו ֲאשֶּ יָך, ֹכֵרת ִעְמָך ַהיֹום.-א    וְבָאלָּ ם, ְוהוא ִיְהיֶּה ֹלהֶּ ִקים ֹאְתָך ַהיֹום לֹו ְלעָּ  ְלַמַען הָּ

ר ֹלִהים-ְלָך ֵלא ר, ִדבֶּ ְך ַכֲאשֶּ אלא רק עם  ,(. לא ביציאת מצרים ולא במעמד סיני נהיינו לעםיב-" )שם, יאלָּ
 כניסתנו לארץ ההתנחלות.

ערבות מואב. לפי רבנו בברית הלמעשה, אפשר לטעון את טענת "מודעא רבה לאורייתא" גם לגבי 
לוהית. ההתגלות -סיני היה בהעדר הבחירה החופשית מול ההתגלות האבמעמד הר תם הליקוי בברית 

עמוד האש ועמוד  –העם ניסים גלויים  חזוה במעמד סיני. במשך כל שנות הנדודים במדבר לא הסתיימ
את העם שלא בדרך הטבע. הזינו עליו; המן, השלו ובארה של מרים, ש הגנולפני העם ו הלכוהענן, ש

אמנם, ראוי להבחין בין ההתגלות הישירה בסיני לבין הניסים במדבר, כפי שעושה הרמב"ם )ספר 
ב'(, מדובר על מציאות ניסית, שעם ישראל חי בתוכה -הלכות יסודי התורה פרק ח', הלכות א'המדע, 

 במשך עשרות שנים. האם בתוך מציאות כזאת לא ניטלת הבחירה החופשית מן האדם?
זאת, כנראה, הסיבה שבגללה יהושע לא מסתפק בבריתות של משה, ובסוף ימיו הוא מארגן מעמד 

ת כָּלשל חידוש הברית בשכם:  ַע אֶּ ֹסף ְיהֹושֻׁ א  יו, -"ַויֶּ אשָּ ֵאל וְלרָּ א ְלִזְקֵני ִיְשרָּ ה, ַוִיְקרָּ מָּ ֵאל, ְשכֶּ ִשְבֵטי ִיְשרָּ

                                                           
2
בעקבות הפועל "גלותי" נקרא המקום שבו נערכה הברית "גלגל". יש המזהים את הגלגל במנזר דיר חג'לה,   

קיבוץ בית הערבה ומאחז בית חגלה. בסביבת המנזר ליד הירדן נמצאת שנמצא כקילומטר ממערב לירדן ליד 
 גבעה בולטת, שיש המזהים אותה כגבעת הערלות.  
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א   יו, ַוִיְתַיְצבו, ִלְפֵני הָּ יו וְלֹשְטרָּ במעמד זה הוא נותן להם מחדש את  .3א( כד: 'ֹלִהים". )יה-וְלֹשְפטָּ
ת ה', ְוִעְבדו הליכה הה' ונטישת ן הבחירה בין הדבקות בה' ובתורתו לבי ה, ְיראו אֶּ בדרכי הגויים: "ְוַעתָּ

ת--ֹאתוֹ  ם ַלֲעֹבד אֶּ ת ְוִאם ַרע ְבֵעיֵניכֶּ מֶּ א  ִמים ובֶּ ת ַבֲחרוה', -ְבתָּ ם ַהיֹום אֶּ כֶּ  טו(.-ידכד: 'ִמי ַתֲעֹבדון" )יה-לָּ
מנהיגו ומקבל על עצמו את  סיני גם כאן נענה העם לאתגר שמציב בפניובמעמד הר בדומה לברית 

 : עבודת ה'
ל ם, אֶּ עָּ ר הָּ ת   ַע:ְיהֹושֻׁ -ַוֹיאמֶּ ל .ַנֲעֹבד 'הֹלא, ִכי אֶּ ַע אֶּ ר ְיהֹושֻׁ ם, ִכי-ַוֹיאמֶּ כֶּ ם בָּ ם: ֵעִדים ַאתֶּ עָּ ם -הָּ ַאתֶּ

ם  ְבַחְרתֶּ
ת ם אֶּ כֶּ ל אֹותֹו; ַוֹיאְמרו: ֵעִדים...  ֲַעֹבדה', ל-לָּ ם, אֶּ עָּ ת ַע:ְיהֹושֻׁ -ַוֹיאְמרו הָּ ֹלֵהינו ַנֲעֹבד, וְבקֹולֹו -א   'ה-אֶּ

ע  ִנְשמָּ
ם עָּ ַע ְבִרית לָּ ם. )יה וישםַביֹום ַההוא,  ַוִיְכֹרת ְיהֹושֻׁ ט, ִבְשכֶּ  כה(. -כאכד: 'לֹו ֹחק וִמְשפָּ

בסוף ימי יהושע נמצא העם אחרי עשרות שנים של  .היתרונות של הברית בשכם גלויים וברורים
כאן מכיר העם לא רק  4מלחמה והתנחלות בארץ ישראל, שרובן מתנהלות בתנאים קשים ובדרך הטבע.

והתורה, לא רק את ההשגחה הגלויה אלא בעיקר את  את התורה אלא גם את השילוב של הארץ
עם הוא לא "עם לבדד ישכון", אלא ההשגחה הנסתרת, שפועלת בתוך הטבע וההיסטוריה. כאן ה

 מי כנען ומושפע מתרבותם. מתחכך בע
 

ישראל עומד בו ברמה הגבוהה ביותר של נאמנות לה' ודבקות -מגיע המבחן האמתי, ועם בנקודה זו
ת  ע" )שם(. אמרו מעתה: ההתקשרות בין ה' לעמו לא -א   ה'בתורה: "אֶּ ֹלֵהינו ַנֲעֹבד, וְבקֹולֹו ִנְשמָּ

במעמד הר סיני; היא מתחילה בברית סיני, נמשכת בברית ערבות מואב וערבות יריחו, מסתיימת 
כיוון שרק בה נחתמה הברית בין  זכתה בתואר "עיר הברית",שכם בשכם.  בברית יהושע מסתיימתו

 .לוהיו-העם לא
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ה  ההזמנה הזאת מזכירה את הפתיחה למעמד ברית ערבות מואב:   ם, ִלְפֵני ְיהוָּ ִבים ַהיֹום כְֻׁלכֶּ ם ִנצָּ "ַאתֶּ

ֹלֵהיכֶּם: ם, ִזְקֵני  א  ם ִשְבֵטיכֶּ אֵשיכֶּ ֵאל". )דב' כט: ט(.רָּ ם, ֹכל, ִאיש ִיְשרָּ ם ְוֹשְטֵריכֶּ   כֶּ
4
 למעט הניסים שליוו את השלב הראשון של מעבר הירדן וכניסת העם לארץ )יריחו, בית חורון, עמק איילון(.  


