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 "דבס
 "?הארץאת ות ירשנו באיזו זכ"ו א בעיניו צדיקעל 

 הרב מואיז נבון
 

  כט-דברים פרק ט, א
ֹדֹל ֹדִלים ַוֲעֻצִמים ִמֶמָך ָעִרים ּגְׁ ֵדן ָלֹבא ָלֶרֶשת ּגֹוִים ּגְׁ ָרֵאל ַאָתה ֹעֵבר ַהּיֹום ֶאת ַהַּירְׁ ַמע ִישְׁ ֻצֹרת )א( שְׁ ת בּבְׁ

ָפֶניָך ֵלאֹמר )... ַבָשָמִים:  ֹקָוק ֱאֹלֶהיָך ֹאָתם ִמלְׁ ָך ַבֲהֹדף יְׁ ָבבְׁ ק  ד( ַאל ֹתאַמר ִבלְׁ ִצדְּ ֹקָוק ֱהבִ  ִתיבְּ יַאִני יְׁ
ֹקָוק מֹוִריָשם ּוָלֶרֶשת ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹזאת  ַעת ַהּגֹוִים ָהֵאֶלה יְׁ ִרשְׁ ֶניבְׁ ָך ָךִמפ  ָבבְׁ ֹיֶשר לְׁ ָך בּבְׁ ָקתְׁ ִצדְׁ : )ה( ֹלא בְׁ

ֹקָוק ֱאֹלֶהיָך מֹוִריָשם ִמָפֶניָך ַעת ַהּגֹוִים ָהֵאֶלה יְׁ ִרשְׁ ָצם ִכי בְׁ ַמַען ָהִקים ֶאת  ַאָתה ָבא ָלֶרֶשת ֶאת ַארְׁ בּלְׁ
ָחק  ִיצְׁ ָרָהם לְׁ ַאבְׁ ֹקָוק ַלֲאֹבֶתיָך לְׁ ַבע יְׁ ַיֲעֹקבַהָדָבר ֲאֶשר ִנשְׁ  : בּלְׁ

 

 ... רשעת הגוים גרמו:וצדקתי  -)ד( אל תאמר בלבבך  - "י דברים פרק טרש
 

 ורשעת צדקתי בלבבך תאמר אל קרא של רישא :ופירוש דהכי ... -חכמים שפתי 
 ... להתגרש גרמה לבד הגוים רשעתשה[ נם מ]מתק אלא גרמו דשניהם ל"ר גרמו הגוים

 

  "ם דברים פרק ט פסוק דרשב
אחד משני הדברים אמת, כי ברשעתם הפסידו  ... -לא בצדקתך וביושר לבבך ]וגו'[ ... 

 :שאתה זוכה בה, לא בצדקתך אלא למען הקים את השבועה וגו'ומה נחלתם, 
 

  "ן דברים פרק טרמב
לא עשה לכם  כילא תחשוב כי עשה ה' עמך כל זה בצדקתך, ...  -ה( אל תאמר בלבבך  -)ד 
ברשעת הגוים האלה. והנה זה טעם באבדן הגוים ההם, ולא נתן להם טעם ברשת  רקכן 

שתהיה צדיק במעשה, ולא אפילו בלב  -לא בצדקתך  חזר ובארישראל את הארץ. על כן 
, כי ובעבור שבועת אבותיך ירשת אותה הארץהגוים אבדו הם, ישר שהיה לך, רק ברשעת 

לבטל המתנה שנתן לאבותיך כי בשבועה נתנה להם. ורש"י כתב אל  אין החטא שלך יכול
 :נכוןרשעת הגוים גרמה לי, לא בצדקתך. ואיננו ותאמר בלבבך צדקתי 

 
 ת הארץ? באיזו זכות יורשים ישראל א -סבתו, פרשת עקב מרדכי הרב 

באיזו  -יש בעצם שני מישורים. מישור אחד מתאר את הוויכוח שבין משה לעם בשאלה הנתונה במחלוקת 

זכות יירשו ישראל את הארץ. במישור זה אין מקום כלל לבאר מדוע גורשו הגויים מן הארץ, שהרי 

לשומעים והן  הןהמישור השני הוא הצורך להציג,  .בשאלה זו אין כלל ויכוח בין העם לבין משה

לוהי וכולל גם הנמקה -, הסבר מלא לירושת הארץ, הסבר המתחשב בעקרונות הצדק האלקוראים

המישור הראשון הוא עיקר להורשת הגויים, גם אם בשאלה זו אין כלל ויכוח בין העם לבין משה. 

 ., והשני אינו אלא השלמה לוכולובפרק, ובו עוסק הפרק 
 

ָת )ו(  ָיַדעְׁ ָתּה ִכיוְׁ ִרשְׁ ָך ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ַהֹזאת לְׁ ֹקָוק ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן לְׁ ָך יְׁ ָקתְׁ ִצדְׁ ה ֹעֶרף ִכי ֹלא בְׁ שֵׁ ה: ַעם קְּ ת    א 
 

ָבר )ז(  ֹקָוק ֱאֹלֶהיָך ַבִמדְׁ ָת ֶאת יְׁ ַצפְׁ ַכח ֵאת ֲאֶשר ִהקְׁ ֹכר ַאל ִתשְׁ ִמן ַהּיֹום ֲאֶשר ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ זְׁ ַרִיםלְׁ ַעד  ִמצְׁ
ֹקָוק:  ִרים ֱהִייֶתם ִעם יְׁ  ֹבֲאֶכם ַעד ַהָמקֹום ַהֶזה ַממְׁ

 

בבּבְׁ )ח(   ֶכם: )ט( ַבֲעֹלִתי ָהָהָרה ָלַקַחת לבֹּחת  ֹחרֵׁ ִמיד ֶאתְׁ ַהשְׁ ֹקָוק ָבֶכם לְׁ ַאַנף יְׁ ֹקָוק ַוִּיתְׁ ֶתם ֶאת יְׁ ַצפְׁ ִהקְׁ
ֹקָוק ִרית ֲאֶשר ָכַרת יְׁ ִתי  ָהֲאָבִנים לבֹּחת ַהבְׁ ָלה ֶלֶחם ֹלא ָאַכלְׁ ָבִעים ַליְׁ ַארְׁ ָבִעים יֹום וְׁ ִעָמֶכם ָוֵאֵשב ָבָהר ַארְׁ

ַבע ֱאֹלִהים ַוֲעֵליֶהם כְׁ  ֶאצְׁ ֻתִבים בְׁ ֵני לבֹּחת ָהֲאָבִנים כְׁ ֹקָוק ֵאַלי ֶאת שְׁ ָבִרים בַּמִים ֹלא ָשִתיִתי: )י( ַוִּיֵתן יְׁ ָכל ַהדְׁ
ֹקָוק ִעָמכֶ  ָלה ָנַתן ֲאֶשר ִדֶבר יְׁ ָבִעים ָליְׁ ַארְׁ ָבִעים יֹום וְׁ ִהי ִמֵקץ ַארְׁ יֹום ַהָקָהל: )יא( ַויְׁ ם ָבָהר ִמתֹוְך ָהֵאש בְׁ

ֹקָוק ֵאַלי קבּם ֵרד ַמֵהר ִמֶזה ִכי ִשֵחת עַ  ִרית: )יב( ַוֹּיאֶמר יְׁ ֵני לֹֻחת ָהֲאָבִנים לֻחֹות ַהבְׁ ֹקָוק ֵאַלי ֶאת שְׁ ָך יְׁ מְׁ
ֹקָוק ֵאַלי ֵלאֹמר ֲאֶשר הֹוֵצאָת  ָרִים ָסרבּ ַמֵהר ִמן ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ִצבִּיִתם ָעשבּ ָלֶהם ַמֵסָכה: )יג( ַוֹּיאֶמר יְׁ ִמִמצְׁ

ָמם ִמַתַחת  ֶחה ֶאת שְׁ ֶאמְׁ ִמיֵדם וְׁ ַאשְׁ ֵשה ֹעֶרף הבּא: )יד( ֶהֶרף ִמֶמִני וְׁ ִהֵנה ַעם קְׁ ָרִאיִתי ֶאת ָהָעם ַהֶזה וְׁ
ֶאעֱ  ִרית ַהָשָמִים וְׁ ֵני לבֹּחת ַהבְׁ ָהָהר ֹבֵער ָבֵאש בּשְׁ גֹוי ָעצבּם ָוָרב ִמֶמנבּ: )טו( ָוֵאֶפן ָוֵאֵרד ִמן ָהָהר וְׁ ָך לְׁ ֶשה אֹותְׁ

ֶתם ַמֵהר ִמן ַהדֶ  ִהֵנה ֲחָטאֶתם ַליֹקָוק ֱאֹלֵהיֶכם ֲעִשיֶתם ָלֶכם ֵעֶגל ַמֵסָכה ַסרְׁ ֵתי ָיָדי: )טז( ָוֵאֶרא וְׁ ֶרְך ַעל שְׁ
ֵעיֵניֶכם: אֲ  ֵרם לְׁ ֵתי ָיָדי ָוֲאַשבְׁ ִלֵכם ֵמַעל שְׁ ֵני ַהלֹֻחת ָוַאשְׁ ֹפש ִבשְׁ ֶכם: )יז( ָוֶאתְׁ ֹקָוק ֶאתְׁ ַנַפל ֶשר ִצבָּה יְׁ )יח( ָוֶאתְׁ

ִתי בַּמִים ֹלא ָשִתיִתי עַ  ָלה ֶלֶחם ֹלא ָאַכלְׁ ָבִעים ַליְׁ ַארְׁ ָבִעים יֹום וְׁ ֹקָוק ָכִראֹשָנה ַארְׁ ֵני יְׁ ֶכם ֲאֶשר ִלפְׁ ל ָכל ַחַּטאתְׁ
ֹקָוק עֲ  ַהֵחָמה ֲאֶשר ָקַצף יְׁ ֵני ָהַאף וְׁ ִתי ִמפְׁ ִעיסֹו: )יט( ִכי ָיֹגרְׁ ַהכְׁ ֹקָוק לְׁ ֵעיֵני יְׁ ֵליֶכם ֲחָטאֶתם ַלֲעשֹות ָהַרע בְׁ

ַאַנף יְׁ  ַאֲהֹרן ִהתְׁ ֹקָוק ֵאַלי ַּגם ַבַפַעם ַהִהוא: )כ( בּבְׁ ַמע יְׁ ֶכם ַוִּישְׁ ִמיד ֶאתְׁ ַהשְׁ ַפֵלל ַּגם לְׁ ִמידֹו ָוֶאתְׁ ַהשְׁ ֹאד לְׁ ֹקָוק מְׁ
ֹרף ֹאתֹו ָבֵאש ָוֶאכֹ  ִתי ָוֶאשְׁ ֶכם ֲאֶשר ֲעִשיֶתם ֶאת ָהֵעֶגל ָלַקחְׁ ֶאת ַחַּטאתְׁ ַעד ַאֲהֹרן ָבֵעת ַהִהוא: )כא( וְׁ ת ֹאתֹו בְׁ

ִלְך ֶאת ֲעָפרֹו ֶאל ַהַנַחל הַ  ָעָפר ָוַאשְׁ  ֹּיֵרד ִמן ָהָהר: ָטחֹון ֵהיֵטב ַעד ֲאֶשר ַדק לְׁ
הבּבְׁ ( כב) ר  עֵׁ הבּבְׁ  ַתבְּ ֹרת ַהַתֲאו הבּבְׁ  ַמס  ֶכם  ִקבְּ ֹקָוק ֶאתְׁ ֹלַח יְׁ ֹקָוק: )כג( בִּבשְׁ ִצִפים ֱהִייֶתם ֶאת יְׁ עַ ַמקְׁ נֵׁ ש ַברְּ דֵׁ  ִמק 

ֹל ֹקָוק ֱאֹלֵהיֶכם וְׁ רבּ ֶאת ִפי יְׁ שבּ ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָנַתִתי ָלֶכם ַוַתמְׁ ֹקלֹו: ֵלאֹמר ֲעלבּ בּרְׁ ֶתם בְׁ ַמעְׁ ֹלא שְׁ ֶתם לֹו וְׁ  א ֶהֱאַמנְׁ
 

ֹקָוק  ִרים ֱהִייֶתם ִעם יְׁ ִתי )כד( ַממְׁ ֶכםִמּיֹום ַדעְׁ  : ֶאתְׁ
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ֹקָוקכה) ִתי ִכי ָאַמר יְׁ ַנָפלְׁ ָלה ֲאֶשר ִהתְׁ ָבִעים ַהַליְׁ ֶאת ַארְׁ ָבִעים ַהּיֹום וְׁ ֹקָוק ֵאת ַארְׁ ֵני יְׁ ַנַפל ִלפְׁ  ( ָוֶאתְׁ
ָך ֲאֶשר ָפִדיתָ  ַנֲחָלתְׁ ָך וְׁ ֵחת ַעמְׁ ֹקִוק ַאל ַתשְׁ ֹקָוק ָוֹאַמר ֲאֹדָני יְׁ ַפֵלל ֶאל יְׁ ֶכם: )כו( ָוֶאתְׁ ִמיד ֶאתְׁ ַהשְׁ ֶלָך לְׁ ָגדְׁ  בְׁ

ָיד ֲחָזָקה: )כז(  ַרִים בְׁ ק ֲאֶשר הֹוֵצאָת ִמִמצְׁ ח  ִיצְּ ם לְּ ה  ר  ַאבְּ ֶדיָך לְּ ֹכר ַלֲעב  ַיֲעֹקבזְּ ִשי ָהָעם ַאל ֵתֶפן  ּולְּ ֶאל קְׁ
ֹקָוק ַלֲהִבי ֹכֶלת יְׁ ִלי יְׁ רבּ ָהָאֶרץ ֲאֶשר הֹוֵצאָתנבּ ִמָשם ִמבְׁ ֶאל ַחָּטאתֹו: )כח( ֶפן ֹיאמְׁ עֹו וְׁ ֶאל ִרשְׁ ָאם ַהֶזה וְׁ

ָך וְׁ  ֵהם ַעמְׁ ָבר: )כט( וְׁ ָאתֹו אֹוָתם הֹוִציָאם ַלֲהִמָתם ַבִמדְׁ ַנֲחָלֶתָך ֲאֶשר ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִדֶבר ָלֶהם בִּמִשנְׁ
טבָּיה: פ ֹרֲעָך ַהנְׁ ֹכֲחָך ַהָּגֹדל בִּבזְׁ  הֹוֵצאָת בְׁ

 
  פרק ידברים 

ת ַהִהוא)א(  עֵׁ ָך ֲארֹון  ב  ָעִשיָת לְׁ ֵני לבֹּחת ֲאָבִנים ָכִראֹשִנים ַוֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה וְׁ ָך שְׁ ָסל לְׁ ֹקָוק ֵאַלי פְׁ ָאַמר יְׁ
ֹתב ַעל  ֶאכְׁ ָתם ָבָארֹון: )ג( ֵעץ: )ב( וְׁ ַשמְׁ ָת וְׁ ָבִרים ֲאֶשר ָהיבּ ַעל ַהלֹֻחת ָהִראֹשִנים ֲאֶשר ִשַברְׁ ַהלֹֻחת ֶאת ַהדְׁ

ָיִדי: )ד(  ֵני ַהלֹֻחת בְׁ ֵני לֹֻחת ֲאָבִנים ָכִראֹשִנים ָוַאַעל ָהָהָרה בּשְׁ ֹסל שְׁ ֹתב ָוַאַעש ֲארֹון ֲעֵצי ִשִּטים ָוֶאפְׁ ַוִּיכְׁ
יֹום ַהָקָהל ַעל ַהלֻ ֹקָוק ֲאֵליֶכם ָבָהר ִמתֹוְך ָהֵאש בְׁ ָבִרים ֲאֶשר ִדֶבר יְׁ ָתב ָהִראשֹון ֵאת ֲעֶשֶרת ַהדְׁ ֹחת ַכִמכְׁ

יבּ ָשם כַ  ֹקָוק ֵאָלי: )ה( ָוֵאֶפן ָוֵאֵרד ִמן ָהָהר ָוָאִשם ֶאת ַהלֹֻחת ָבָארֹון ֲאֶשר ָעִשיִתי ַוִּיהְׁ ֵנם יְׁ ִצבִַּני  ֲאֶשרַוִּיתְׁ
עָ  ַכֵהן ֶאלְׁ ֵני ַיֲעָקן מֹוֵסָרה ָשם ֵמת ַאֲהֹרן ַוִּיָקֵבר ָשם ַויְׁ ֵאֹרת בְׁ עבּ ִמבְׁ ָרֵאל ָנסְׁ ֵני ִישְׁ ֹקָוק: )ו( בּבְׁ נֹו יְׁ ָזר בְׁ

ָבָתה ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים:  ֹּגָדה ָיטְׁ ֹּגָדה בִּמן ַהֻּגדְׁ עבּ ַהֻּגדְׁ ָתיו: )ז( ִמָשם ָנסְׁ  ַתחְׁ
ת הַ )ח(  עֵׁ תֹו  ִהואב  ָשרְׁ ֹקָוק לְׁ ֵני יְׁ ֹקָוק ַלֲעֹמד ִלפְׁ ִרית יְׁ ֹקָוק ֶאת ֵשֶבט ַהֵלִוי ָלֵשאת ֶאת ֲארֹון בְׁ ִדיל יְׁ ִהבְׁ

ֹקָוק הבּא ַנֲחָלתֹו כַ  ַנֲחָלה ִעם ֶאָחיו יְׁ ֵלִוי ֵחֶלק וְׁ מֹו ַעד ַהּיֹום ַהֶזה: )ט( ַעל ֵכן ֹלא ָהָיה לְׁ ָבֵרְך ִבשְׁ ֲאֶשר בּלְׁ
 ֹקָוק ֱאֹלֶהיָך לֹו: ִדֶבר יְׁ 

 
ָאֹנִכי )י(  ֹקָוק ֵאַלי ַּגם ַבַפַעם וְׁ ַמע יְׁ ָלה ַוִּישְׁ ָבִעים ָליְׁ ַארְׁ ָבִעים יֹום וְׁ ִתי ָבָהר ַכָּיִמים ָהִראֹשִנים ַארְׁ ָעַמדְׁ

ִחיֶתָך: )יא(  ֹקָוק ַהשְׁ נֵ ַוֹּיאֶמר ַהִהוא ֹלא ָאָבה יְׁ ַמַסע ִלפְׁ ֹקָוק ֵאַלי קבּם ֵלְך לְׁ ָיֹבאבּ יְׁ שּו ֶאת י ָהָעם וְׁ ִיירְּ וְּ
ֶהם ת ל  ם ל תֵׁ ִתי ַלֲאֹבת  ַבעְּ ָאֶרץ ֲאֶשר ִנשְּ  : פ ה 

 
ָרֵאל יב) ַעָתה ִישְׁ ל ( וְׁ ק ֱאֹלֶהיָך ֹשאֵׁ ֹקו  ה יְּ ְךמ  ִעמ  ֹקָוק ֱאֹלֶהיָך מֵׁ ָאה ֶאת יְׁ ִירְׁ ָרָכיו  ִכי ִאם לְׁ ָכל דְׁ ָלֶלֶכת בְׁ

ֶשָך:  ָכל ַנפְׁ ָך בּבְׁ ָבבְׁ ָכל לְׁ ֹקָוק ֱאֹלֶהיָך בְׁ ַלֲעֹבד ֶאת יְׁ ַאֲהָבה ֹאתֹו וְׁ  בּלְׁ
 

  "י דברים פרק י פסוק יברש
אף על פי שעשיתם כל זאת, עודנו רחמיו וחבתו עליכם, ומכל מה  -ועתה ישראל 

 :שחטאתם לפניו אינו שואל מכם כי אם ליראה וגו'
 

טֹוב ָלְך: )יד( ֵהן ַליֹקָוק ֱאֹלֶהיָך הַ  ָך ַהּיֹום לְׁ ַצבְּׁ ֶאת ֻחֹקָתיו ֲאֶשר ָאֹנִכי מְׁ ֹקָוק וְׁ ֹות יְׁ ֹמר ֶאת ִמצְׁ ָשַמִים )יג( ִלשְׁ
ָכל ֲאֶשר ָבּה: )טו( ַרק  ֵמי ַהָשָמִים ָהָאֶרץ וְׁ ַחר  ַבֲאֹבֶתיָךבּשְׁ ַאֲהָבה אֹוָתם ַוִּיבְׁ ֹקָוק לְׁ ָעם ַאֲחֵריֶהם ָחַשק יְׁ ַזרְׁ בְׁ

ֶכם  ַבבְׁ ַלת לְׁ ֶתם ֵאת ָערְׁ ֶכם ָבֶכם ִמָכל ָהַעִמים ַכּיֹום ַהֶזה: )טז( בַּמלְׁ פְּ רְּ ע  שּו עוֹדוְּ  ...: ֹלא ַתקְּ
 

 באיזו זכות יורשים ישראל את הארץ?  -מרדכי סבתו, פרשת עקב הרב 

הסקירה כולה וההוכחות לטענה ש"לא בצדקתך אתה בא לרשת את ארצם כי עם קשה ערף אתה" לא באו 

לּו חשב עם ישראל שבצדקתו יירש ארץ, טז(. -אפוא אלא להכין את המסקנה המפורטת בפסקה זו )י', יב

ל, שהרי -איכולה הייתה מחשבה זו להביאם לידי זחיחות דעת בעבודת ה'. כביכול אין הם חייבים דבר ל

ממילא לא היו מוכנים מבחינה נפשית להתייחס כראוי לדרישת ה' מהם, דרישה ... , בצדקתם ירשו ארץ

אתם בהכניסו אותם  ה' שלא בצדקתם ירשו ארץ, וחסד עשה המפורטת בפס' יב ואילך. מאידך, המחשבה

ל ובצורך למלא את דרישותיו כדי להצדיק את -לארץ, תעמיד את העם בתחושה של מחויבות מתמדת לא

 ... .אתםחסדו של ה' 
 ~נ.ב.  ~

 
  חרדים מצוות לא תעשה פרק אספר 

 )כה( שלא להיות צדיק בעיניו שנאמר אל תאמר בלבבך בצדקתי וגו'. ע"מ: 
 

  שערי תשובה לרבינו יונה שער גספר 
אל תאמר בלבבך בהדוף ה' אלקיך אותם מלפניך לאמר בצדקתי הביאני ה' לרשת את הארץ " (כט

ו ויושר לבבנו, אבל נאמין הוזהרנו בזה שלא נדמה בנפשנו הצלחתנו בצדקתנ)דברים ט, ד(.  "הזאת
ונדע עם לבבנו כי הצלחתנו מחסד העליון ורב טובו, וכענין שאמר יעקב אבינו עליו השלום 

 ".קטנתי מכל החסדים ומכל האמת)בראשית לב, י(: "
 
Rabbi Bulka, Mitsva Surprises: Gleanings From Sefer Haredim 
We are called on to be righteous, but it would be arrogant, even contradictory, to ever 
think we have attained righteousness. The truly righteous always think that they have so 
much more to do to be truly righteous. They are humble in the face of the enormity of 
their responsibilities. 
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