בס"ד
על צדיק בעיניו או "באיזו זכות ירשנו את הארץ?"
הרב מואיז נבון
דברים פרק ט ,א-כט
(א) ְׁשמַ ע יִ ְׁש ָראֵ ל אַ ָתה עֹבֵ ר הַ ּיוֹם אֶ ת הַ ּי ְַׁר ֵדן ָלבֹא ל ֶָרשֶ ת ּגוֹיִ ם ּגְׁ דֹלִ ים וַ ֲעצ ִֻמים ִממֶ ָך עָ ִרים ּגְׁ דֹֹלת בּבְׁ ֻצרֹת
בַ שָ מָ יִ ם( ... :ד) ַאל תֹאמַ ר בִ לְׁ בָ בְׁ ָך בַ הֲ דֹף יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך אֹתָ ם ִמלְׁ פָ נֶיָך לֵאמֹר ְּבצִ ְּדק ִתי הֱ ִביַאנִי יְׁ קֹוָ ק
ישם ִמפנֶיָך( :ה) ֹלא בְׁ ִצ ְׁד ָק ְׁתָך בּבְׁ י ֶֹשר לְׁ בָ בְׁ ָך
ָארץ הַ זֹאת ּובְׁ ִר ְׁשעַ ת הַ ּגוֹיִ ם הָ אֵ לֶה יְׁ קֹוָ ק מו ִֹר ָ
ל ֶָרשֶ ת אֶ ת הָ ֶ
ישם ִמפָ נֶיָך בּלְׁ ַמעַ ן הָ ִקים אֶ ת
ַארצָ ם כִ י בְׁ ִר ְׁשעַ ת הַ ּגוֹיִ ם הָ אֵ לֶה יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך מו ִֹר ָ
אַ ָתה בָ א ל ֶָרשֶ ת אֶ ת ְׁ
הַ ָדבָ ר אֲ שֶ ר נ ְִׁשבַ ע יְׁ קֹוָ ק לַאֲ בֹתֶ יָך לְׁ ַאבְׁ ָרהָ ם לְׁ יִ ְׁצחָ ק בּלְׁ ַי ֲעקֹב:
רש"י דברים פרק ט ( -ד) אל תאמר בלבבך  -צדקתי ורשעת הגוים גרמו... :
שפתי חכמים  ... -דהכי פירושו :רישא של קרא אל תאמר בלבבך צדקתי ורשעת
הגוים גרמו ר"ל דשניהם גרמו אלא [מתקנם משה] רשעת הגוים לבד גרמה להתגרש...
רשב"ם דברים פרק ט פסוק ד
 ...לא בצדקתך וביושר לבבך [וגו']  ... -אחד משני הדברים אמת ,כי ברשעתם הפסידו
נחלתם ,ומה שאתה זוכה בה ,לא בצדקתך אלא למען הקים את השבועה וגו':
רמב"ן דברים פרק ט
(ד  -ה) אל תאמר בלבבך  ... -לא תחשוב כי עשה ה' עמך כל זה בצדקתך ,כי לא עשה לכם
כן רק ברשעת הגוים האלה .והנה זה טעם באבדן הגוים ההם ,ולא נתן להם טעם ברשת
ישראל את הארץ .על כן חזר ובאר לא בצדקתך  -שתהיה צדיק במעשה ,ולא אפילו בלב
ישר שהיה לך ,רק ברשעת הגוים אבדו הם ,ובעבור שבועת אבותיך ירשת אותה הארץ ,כי
אין החטא שלך יכול לבטל המתנה שנתן לאבותיך כי בשבועה נתנה להם .ורש"י כתב אל
תאמר בלבבך צדקתי ורשעת הגוים גרמה לי ,לא בצדקתך .ואיננו נכון:
הרב מרדכי סבתו ,פרשת עקב  -באיזו זכות יורשים ישראל את הארץ?
יש בעצם שני מישורים .מישור אחד מתאר את הוויכוח שבין משה לעם בשאלה הנתונה במחלוקת  -באיזו
זכות יירשו ישראל את הארץ .במישור זה אין מקום כלל לבאר מדוע גורשו הגויים מן הארץ ,שהרי
בשאלה זו אין כלל ויכוח בין העם לבין משה .המישור השני הוא הצורך להציג ,הן לשומעים והן
לקוראים ,הסבר מלא לירושת הארץ ,הסבר המתחשב בעקרונות הצדק הא-לוהי וכולל גם הנמקה
להורשת הגויים ,גם אם בשאלה זו אין כלל ויכוח בין העם לבין משה .המישור הראשון הוא עיקר
בפרק ,ובו עוסק הפרק כולו ,והשני אינו אלא השלמה לו.
ָארץ הַ ּטוֹבָ ה הַ זֹאת לְׁ ִר ְׁש ָתּה כִ י עַ ם ְּק ֵׁשה ע ֶֹרף אתה:
(ו) וְׁ י ַָדעְׁ ָת כִ י ֹלא בְׁ ִצ ְׁד ָק ְׁתָך יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך נֹתֵ ן לְׁ ָך אֶ ת הָ ֶ
(ז) זְׁ כֹר ַאל ִת ְׁשכַח אֵ ת אֲ שֶ ר ִה ְׁקצַ פְׁ ָת אֶ ת יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך בַ ִמ ְׁדבָ ר לְׁ ִמן הַ ּיוֹם אֲ ֶשר יָצָ אתָ מֵ ֶא ֶרץ ִמ ְׁצ ַריִ ם עַ ד
בֹאֲ כֶם עַ ד הַ מָ קוֹם הַ זֶ ה מַ ְׁמ ִרים הֱ יִ יתֶ ם עִ ם יְׁ קֹוָ ק:
ֲֹלתי הָ הָ ָרה ל ַָקחַ ת לבּחֹת
(ח) בּבְׁ ח ֵֹׁרב ִה ְׁקצַ פְׁ ֶתם אֶ ת יְׁ קֹוָ ק וַ ּיִ ְׁתאַ נַף יְׁ קֹוָ ק בָ ֶכם לְׁ הַ ְׁש ִמיד אֶ ְׁתכֶ ם( :ט) בַ ע ִ
ַארבָ עִ ים לַיְׁ לָה לֶחֶ ם ֹלא ָאכַלְׁ ִתי
ַארבָ עִ ים יוֹם וְׁ ְׁ
הָ אֲ בָ נִים לבּחֹת הַ בְׁ ִרית אֲ ֶשר כ ַָרת יְׁ קֹוָ ק עִ מָ כֶם וָ אֵ ֵשב בָ הָ ר ְׁ
ֹלהים וַ ֲעלֵיהֶ ם כְׁ כָל הַ ְׁדבָ ִרים
יתי( :י) וַ ּיִ ֵתן יְׁ קֹוָ ק אֵ לַי אֶ ת ְׁשנֵי לבּחֹת הָ אֲ בָ נִים כְׁ תֻ ִבים בְׁ אֶ ְׁצבַ ע אֱ ִ
בּמַ יִ ם ֹלא ָש ִת ִ
ַארבָ עִ ים לָיְׁ לָה נָתַ ן
ַארבָ עִ ים יוֹם וְׁ ְׁ
אֲ ֶשר ִדבֶ ר יְׁ קֹוָ ק עִ מָ ֶכ ם בָ הָ ר ִמתוְֹך הָ אֵ ש בְׁ יוֹם הַ ָקהָ ל( :יא) וַ יְׁ ִהי ִמ ֵקץ ְׁ
יְׁ קֹוָ ק אֵ לַי אֶ ת ְׁשנֵי לֻחֹת הָ אֲ בָ נִים לֻחוֹת הַ בְׁ ִרית( :יב) וַ ּיֹאמֶ ר יְׁ קֹוָ ק אֵ לַי קבּם ֵרד מַ הֵ ר ִמזֶ ה כִ י ִשחֵ ת עַ ְׁמָך
יתם עָ שבּ לָהֶ ם מַ סֵ ָכה( :יג) וַ ּיֹאמֶ ר יְׁ קֹוָ ק אֵ לַי לֵאמֹר
אֲ ֶשר הוֹצֵ אתָ ִמ ִמ ְׁצ ָריִ ם סָ רבּ מַ הֵ ר ִמן הַ ֶד ֶרְך אֲ ֶשר ִצבִּ ִ
ידם וְׁ אֶ ְׁמחֶ ה אֶ ת ְׁשמָ ם ִמ ַתחַ ת
יתי אֶ ת הָ עָ ם הַ זֶ ה וְׁ ִהנֵה עַ ם ְׁק ֵשה ע ֶֹרף הבּא( :יד) הֶ ֶרף ִממֶ נִי וְׁ אַ ְׁש ִמ ֵ
ָר ִא ִ
בּשנֵי לבּחֹת הַ בְׁ ִרית
הַ ָשמָ יִ ם וְׁ אֶ ֱע ֶשה או ְֹׁתָך לְׁ גוֹי עָ צבּם וָ ָרב ִממֶ נבּ( :טו) וָ אֵ פֶ ן וָ אֵ ֵרד ִמן הָ הָ ר וְׁ הָ הָ ר בֹעֵ ר בָ אֵ ש ְׁ
עַ ל ְׁש ֵתי י ָָדי( :טז) וָ אֵ ֶרא וְׁ ִהנֵה חֲ טָ אתֶ ם לַיקֹוָ ק אֱ ֹלהֵ יכֶם ע ֲִשיתֶ ם ָלכֶם עֵ גֶל מַ סֵ כָה סַ ְׁר ֶתם מַ הֵ ר ִמן הַ ֶד ֶרְך
אֲ ֶשר ִצבָּ ה יְׁ קֹוָ ק אֶ ְׁתכֶם( :יז) וָ אֶ ְׁתפֹש בִ ְׁשנֵי הַ לֻחֹת וָ אַ ְׁשלִ כֵם מֵ עַ ל ְׁש ֵתי י ָָדי וָ אֲ ַשבְׁ ֵרם לְׁ עֵ ינֵיכֶם( :יח) וָאֶ ְׁתנַפַ ל
אתכֶם אֲ ֶשר
יתי עַ ל כָל חַ ּטַ ְׁ
ַארבָ עִ ים לַיְׁ לָה לֶחֶ ם ֹלא ָאכַלְׁ ִתי בּמַ יִ ם ֹלא ָש ִת ִ
ַארבָ עִ ים יוֹם וְׁ ְׁ
שנָה ְׁ
לִ פְׁ נֵי יְׁ קֹוָ ק כ ִָרא ֹ
קוָק לְׁ הַ כְׁ עִ יסוֹ( :יט) כִ י ָיג ְֹׁר ִתי ִמפְׁ נֵי הָ ַאף וְׁ הַ חֵ מָ ה אֲ ֶשר ָקצַ ף יְׁ קֹוָ ק ֲעלֵיכֶם
חֲ טָ אתֶ ם ַלעֲשוֹת הָ ַרע בְׁ עֵ ינֵי יְׁ ֹ
לְׁ הַ ְׁש ִמיד אֶ ְׁתכֶם וַ ּיִ ְׁשמַ ע יְׁ קֹוָ ק אֵ לַי ּגַם בַ פַ עַ ם הַ ִהוא( :כ) בּבְׁ ַאהֲ רֹן ִה ְׁתאַ נַף יְׁ קֹוָ ק ְׁמאֹד לְׁ הַ ְׁש ִמיד ֹו וָ אֶ ְׁתפַ לֵל ּגַם
אתכֶם אֲ ֶשר ע ֲִשיתֶ ם אֶ ת הָ עֵ גֶל ל ַָק ְׁח ִתי וָ אֶ ְׁשרֹף אֹת ֹו בָ אֵ ש וָ אֶ ֹכת אֹת ֹו
בְׁ עַ ד ַאהֲ רֹן בָ עֵ ת הַ ִהוא( :כא) וְׁ אֶ ת חַ ּטַ ְׁ
טָ חוֹן הֵ יטֵ ב עַ ד אֲ ֶשר ַדק לְׁ עָ פָ ר וָ אַ ְׁשלִ ְך אֶ ת עֲפָ ר ֹו אֶ ל הַ נַחַ ל הַ ּי ֵֹרד ִמן הָ הָ ר:
בּבמַ סה בּבְׁ ִקבְּ רֹת הַ ַתאֲ וה ַמ ְׁק ִצפִ ים הֱ יִ יתֶ ם אֶ ת יְׁ קֹוָ ק( :כג) בּבִ ְׁשֹלחַ יְׁ קֹוָ ק אֶ ְׁתכֶם ִמק ֵׁדש בַ ְּרנֵׁעַ
(כב) בּבְׁ תַ בְּ עֵׁ רה ְׁ
ָארץ אֲ ֶשר נָתַ ִתי ָלכֶם וַ ַת ְׁמרבּ ֶאת פִ י יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ יכֶם וְׁ ֹלא הֶ אֱ מַ נ ְֶׁתם ל ֹו וְׁ ֹלא ְׁשמַ עְׁ ֶתם בְׁ קֹלוֹ:
לֵאמֹר עֲלבּ ְׁבּרשבּ אֶ ת הָ ֶ

(כד) מַ ְׁמ ִרים הֱ יִ יתֶ ם עִ ם יְׁ קֹוָ ק ִמּיוֹם ַדעְׁ ִתי אֶ ְׁת ֶכם:
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ָאמר יְׁ קֹוָ ק
ַארבָ עִ ים הַ לַיְׁ לָה אֲ ֶשר ִה ְׁתנַפָ לְׁ ִתי כִ י ַ
ַארבָ עִ ים הַ ּיוֹם וְׁ אֶ ת ְׁ
(כה ) וָ אֶ ְׁתנַפַ ל לִ פְׁ נֵי יְׁ קֹוָ ק אֵ ת ְׁ
לְׁ הַ ְׁש ִמיד אֶ ְׁתכֶם( :כו) וָ אֶ ְׁתפַ לֵל אֶ ל יְׁ קֹוָ ק וָ אֹמַ ר אֲ ֹדנָי יְׁ קֹוִ ק ַאל ַת ְׁשחֵ ת עַ ְׁמָך וְׁ נַחֲ ל ְָׁתָך אֲ ֶשר פָ ִדיתָ בְׁ ג ְָׁדלֶָך
אֲ שֶ ר הוֹצֵ אתָ ִמ ִמ ְׁצ ַריִ ם בְׁ יָד חֲ זָ ָקה( :כז) זְּ כֹר ַלעֲבדֶ יָך לְּ ַאבְּ רהם לְּ יִ צְּ חק ּולְּ ַי ֲעקֹב ַאל ֵתפֶ ן ֶאל ְׁק ִשי הָ עָ ם
ָארץ אֲ שֶ ר הוֹצֵ אתָ נבּ ִמ ָשם ִמבְׁ לִ י יְׁ ֹכלֶת יְׁ קֹוָ ק לַהֲ בִ יָאם
ֹאמרבּ הָ ֶ
הַ זֶ ה וְׁ אֶ ל ִר ְׁשע ֹו וְׁ אֶ ל חַ ּטָ אתוֹ( :כח) פֶ ן י ְׁ
בּמ ִשנְָׁאת ֹו אוֹתָ ם הו ִֹציָאם לַהֲ ִמתָ ם בַ ִמ ְׁדבָ ר( :כט) וְׁ הֵ ם עַ ְׁמָך וְׁ נַחֲ לָתֶ ָך אֲ ֶשר
ָארץ אֲ שֶ ר ִדבֶ ר לָהֶ ם ִ
אֶ ל הָ ֶ
הוֹצֵ אתָ בְׁ כֹחֲ ָך הַ ָּגדֹל בּבִ זְׁ ֹרעֲָך הַ נְׁטבּיָה :פ
דברים פרק י

שנִים וַ ֲעלֵה אֵ לַי הָ הָ ָרה וְׁ עָ ִשיתָ לְׁ ָך אֲ רוֹן
ָאמר יְׁ קֹוָ ק אֵ לַי פְׁ סָ ל לְׁ ָך ְׁשנֵי לבּחֹת אֲ בָ נִים כ ִָרא ֹ
(א) בעֵׁ ת הַ ִהוא ַ
שנִים אֲ ֶשר ִשבַ ְׁר ָת וְׁ ַש ְׁמ ָתם בָ ָארוֹן( :ג)
עֵ ץ( :ב) וְׁ אֶ כְׁ תֹב עַ ל הַ לֻחֹת אֶ ת הַ ְׁדבָ ִרים אֲ ֶשר הָ יבּ עַ ל הַ לֻחֹת הָ ִרא ֹ
בּשנֵי הַ לֻחֹת בְׁ י ִָדי( :ד) וַ ּיִ כְׁ תֹב
שנִים וָ ַאעַ ל הָ הָ ָרה ְׁ
וָ ַאעַ ש אֲ רוֹן עֲצֵ י ִש ִּטים וָ אֶ פְׁ סֹל ְׁשנֵי לֻחֹת אֲ בָ נִים כ ִָרא ֹ
עַ ל הַ לֻ חֹת כ ִַמכְׁ ָתב הָ ִראשוֹן אֵ ת ע ֲֶש ֶרת הַ ְׁדבָ ִרים אֲ ֶשר ִדבֶ ר יְׁ קֹוָ ק אֲ לֵיכֶם בָ הָ ר ִמתוְֹך הָ אֵ ש בְׁ יוֹם הַ ָקהָ ל
יתי וַ ּיִ ְׁהיבּ ָשם ַכאֲ ֶשר ִצבַּ נִי
וַ ּיִ ְׁתנֵם יְׁ קֹוָ ק אֵ לָי( :ה) וָ אֵ פֶ ן וָ אֵ ֵרד ִמן הָ הָ ר וָ אָ ִשם אֶ ת הַ לֻחֹת בָ ָארוֹן אֲ ֶשר עָ ִש ִ
יְׁ קֹוָ ק( :ו) בּבְׁ נֵי יִ ְׁש ָראֵ ל נ ְָׁסעבּ ִמבְׁ אֵ רֹת בְׁ נֵי ַיע ֲָקן מוֹסֵ ָרה ָשם ֵמת ַאהֲ רֹן וַ ּיִ ָקבֵ ר ָשם וַ יְׁ כַהֵ ן אֶ לְׁ עָ זָ ר בְׁ נ ֹו
בּמן הַ ּג ְֻׁדּג ָֹדה י ְָׁטבָ תָ ה אֶ ֶרץ נַחֲ לֵי מָ יִ ם:
ַת ְׁח ָתיו( :ז) ִמ ָשם נ ְָׁסעבּ הַ ּג ְֻׁדּג ָֹדה ִ
(ח) בעֵׁ ת הַ ִהוא ִהבְׁ ִדיל יְׁ קֹוָ ק אֶ ת ֵשבֶ ט הַ לֵוִ י ל ֵָשאת אֶ ת אֲ רוֹן ְׁב ִרית יְׁ קֹוָ ק ַל ֲעמֹד לִ פְׁ נֵי יְׁ קֹוָ ק לְׁ ָש ְׁרת ֹו
בּלְׁ בָ ֵרְך בִ ְׁשמ ֹו עַ ד הַ ּיוֹם הַ זֶ ה( :ט) עַ ל כֵן ֹלא הָ יָה לְׁ לֵוִ י חֵ לֶק וְׁ נַחֲ לָה עִ ם אֶ חָ יו יְׁ קֹוָ ק הבּא נַחֲ לָת ֹו ַכאֲ ֶשר
ִדבֶ ר יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך לוֹ:

ַארבָ עִ ים לָיְׁ לָה וַ ּיִ ְׁשמַ ע יְׁ קֹוָ ק אֵ לַי ּגַם בַ פַ עַ ם
ַארבָ עִ ים יוֹם וְׁ ְׁ
שנִים ְׁ
(י) וְׁ ָאנֹכִ י עָ מַ ְׁד ִתי בָ הָ ר כַ ּי ִָמים הָ ִרא ֹ
ירשּו אֶ ת
הַ ִהוא ֹלא ָאבָ ה יְׁ קֹוָ ק הַ ְׁש ִחיתֶ ָך( :יא) וַ ּיֹאמֶ ר יְׁ קֹוָ ק אֵ לַי קבּם לְֵך לְׁ מַ סַ ע לִ פְׁ ֵני הָ עָ ם וְׁ ָיבֹאבּ וְּ יִ ְּ
ָארץ אֲ ֶשר נִ ְּשבַ עְּ ִתי לַאֲ בֹתם לתֵׁ ת להֶ ם :פ
ה ֶ
(יב) וְׁ עַ ָתה יִ ְׁש ָראֵ ל מה יְּ קֹוק אֱ ֹלהֶ יָך שֹאֵׁ ל מֵׁ עִ מְך כִ י ִאם לְׁ יִ ְׁרָאה אֶ ת יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך ָל ֶלכֶת ְׁבכָל ְׁד ָרכָיו
בּלְׁ ַאהֲ בָ ה אֹת ֹו וְׁ ַל ֲעבֹד אֶ ת יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך בְׁ כָל לְׁ בָ בְׁ ָך בּבְׁ כָל נַפְׁ שֶ ָך:
רש"י דברים פרק י פסוק יב
ועתה ישראל  -אף על פי שעשיתם כל זאת ,עודנו רחמיו וחבתו עליכם ,ומכל מה
שחטאתם לפניו אינו שואל מכם כי אם ליראה וגו':
(יג) לִ ְׁשמֹר אֶ ת ִמ ְׁצוֹת יְׁ קֹוָ ק וְׁ אֶ ת חֻ קֹתָ יו אֲ שֶ ר ָאנֹכִ י ְׁמצַ בְּׁ ָך הַ ּיוֹם לְׁ טוֹב לְָך( :יד) הֵ ן לַיקֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך הַ ָשמַ יִ ם
ָארץ וְׁ כָל אֲ שֶ ר בָ ּה( :טו) ַרק בַ אֲ בֹתֶ יָך חָ שַ ק יְׁ קֹוָ ק לְׁ ַאהֲ בָ ה אוֹתָ ם וַ ּיִ בְׁ חַ ר ְׁבזַ ְׁרעָ ם ַאחֲ ֵריהֶ ם
בּשמֵ י הַ שָ מָ יִ ם הָ ֶ
ְׁ
בָ כֶם ִמכָל הָ עַ ִמים ַכּיוֹם הַ זֶ ה( :טז) בּמַ לְׁ ֶתם אֵ ת עָ ְׁרלַת לְׁ בַ בְׁ כֶ ם וְּ ע ְּר ְּפכֶם ֹלא תַ ְּקשּו עוֹד... :
הרב מרדכי סבתו ,פרשת עקב  -באיזו זכות יורשים ישראל את הארץ?
הסקירה כולה וההוכחות לטענה ש"לא בצדקתך אתה בא לרשת את ארצם כי עם קשה ערף אתה" לא באו
אפוא אלא להכין את המסקנה המפורטת בפסקה זו (י' ,יב-טז) .לּו חשב עם ישראל שבצדקתו יירש ארץ,
יכולה הייתה מחשבה זו להביאם לידי זחיחות דעת בעבודת ה' .כביכול אין הם חייבים דבר לא-ל ,שהרי
בצדקתם ירשו ארץ ... ,ממילא לא היו מוכנים מבחינה נפשית להתייחס כראוי לדרישת ה' מהם ,דרישה
המפורטת בפס' יב ואילך .מאידך ,המחשבה שלא בצדקתם ירשו ארץ ,וחסד עשה ה' אתם בהכניסו אותם
לארץ ,תעמיד את העם בתחושה של מחויבות מתמדת לא-ל ובצורך למלא את דרישותיו כדי להצדיק את
חסדו של ה' אתם... .
~ נ.ב~ .
ספר חרדים מצוות לא תעשה פרק א
(כה) שלא להיות צדיק בעיניו שנאמר אל תאמר בלבבך בצדקתי וגו' .ע"מ:
ספר שערי תשובה לרבינו יונה שער ג
כט) "אל תאמר בלבבך בהדוף ה' אלקיך אותם מלפניך לאמר בצדקתי הביאני ה' לרשת את הארץ
הזאת" (דברים ט ,ד) .הוזהרנו בזה שלא נדמה בנפשנו הצלחתנו בצדקתנו ויושר לבבנו ,אבל נאמין
ונדע עם לבבנו כי הצלחתנו מחסד העליון ורב טובו ,וכענין שאמר יעקב אבינו עליו השלום
(בראשית לב ,י)" :קטנתי מכל החסדים ומכל האמת".
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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