
  

   ט'              אב התשסד                                                                                                                                      "בס

  ?באיזו זכות יורשים ישראל את הארץ

  )מבוסס על שעור של הרב מרדכי סבתו(לפרשת עקב 

  

  'דברים פרק ט. 1

ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה עֵֹבר ַהּיֹום ֶאת ַהַּיְרֵּדן ָלבֹא ָלֶרֶׁשת ּגֹוִים ) א( 
ַעם ָּגדֹול ) ב: (ֻצִמים ִמֶּמָּך ָעִרים ְּגדֹלֹת ּוְבֻצרֹת ַּבָּׁשָמִיםְּגדִֹלים ַועֲ 

ָוָרם ְּבֵני ֲעָנִקים ֲאֶׁשר ַאָּתה ָיַדְעָּת ְוַאָּתה ָׁשַמְעָּת ִמי ִיְתַיֵּצב ִלְפֵני 
  :ְּבֵני ֲעָנק

א לֶֹהיָך הּוא ָהעֵֹבר ְלָפֶניָך ֵאׁש אְֹכָלה הּו- אֱ ' הְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ִּכי ) ג(
ַיְׁשִמיֵדם ְוהּוא ַיְכִניֵעם ְלָפֶניָך ְוהֹוַרְׁשָּתם ְוַהֲאַבְדָּתם ַמֵהר ַּכֲאֶׁשר 

  :ָלְך ' הִּדֶּבר 

אָֹתם ִמְּלָפֶניָך ֵלאמֹר לֶֹהיָך -אֱ ' הַאל ּתֹאַמר ִּבְלָבְבָך ַּבֲהדֹף ) ד(
 ֹוִיםּוְבִרְׁשַעת ַהּגָלֶרֶׁשת ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ' ה ֱהִביַאִני ִצְדָקִתיְּב 

  :מֹוִריָׁשם ִמָּפֶניךָ ' הָהֵאֶּלה 
ִּכי  ּוְביֶֹׁשר ְלָבְבָך ַאָּתה ָבא ָלֶרֶׁשת ֶאת ַאְרָצם לֹא ְבִצְדָקְתךָ ) ה(

 ּוְלַמַען ָהִקיםמֹוִריָׁשם ִמָּפֶניָך לֶֹהיָך -אֱ ' ה ָהֵאֶּלה ְּבִרְׁשַעת ַהּגֹוִים
  :ָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹבַלֲאבֶֹתיָך ְלַאְברָ ' הֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע 

נֵֹתן ְלָך ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה לֶֹהיָך -אֱ ' הְוָיַדְעָּת ִּכי לֹא ְבִצְדָקְתָך ) ו(
  :ַהּזֹאת ְלִרְׁשָּתּה ִּכי ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף ָאָּתה

  לֶֹהיָך ַּבִּמְדָּבר- אֱ ' הְזכֹר ַאל ִּתְׁשַּכח ֵאת ֲאֶׁשר ִהְקַצְפָּת ֶאת ) ז(
ֲאֶׁשר ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד ּבֲֹאֶכם ַעד ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְלִמן ַהּיֹום 

  :'הַמְמִרים ֱהִייֶתם ִעם 
: ָּבֶכם ְלַהְׁשִמיד ֶאְתֶכם' הַוִּיְתַאַּנף ' ה ִהְקַצְפֶּתם ֶאת ּוְבחֵֹרב )ח(
ַּבֲעלִֹתי ָהָהָרה ָלַקַחת לּוחֹת ָהֲאָבִנים לּוחֹת ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ) ט(

ָּמֶכם ָוֵאֵׁשב ָּבָהר ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה ֶלֶחם לֹא עִ ' הָּכַרת 
ֵאַלי ֶאת ְׁשֵני לּוחֹת ' הַוִּיֵּתן ) י: (ָאַכְלִּתי ּוַמִים לֹא ָׁשִתיִתי

לִֹהים ַוֲעֵליֶהם ְּכָכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר -ָהֲאָבִנים ְּכֻתִבים ְּבֶאְצַּבע אֱ 
ַוְיִהי ִמֵּקץ ) יא: (ּתֹוְך ָהֵאׁש ְּביֹום ַהָּקָהלִעָּמֶכם ָּבָהר ִמ ' הִּדֶּבר 

ֵאַלי ֶאת ְׁשֵני ֻלחֹת ָהֲאָבִנים ' הַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה ָנַתן 
ֵאַלי קּום ֵרד ַמֵהר ִמֶּזה ִּכי ִׁשֵחת ' הַוּיֹאֶמר ) יב: (ֻלחֹות ַהְּבִרית

ֵהר ִמן ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ִצִּויִתם ַעְּמָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ִמִּמְצָרִים ָסרּו ַמ 
ֵאַלי ֵלאמֹר ָרִאיִתי ֶאת ָהָעם ' הַוּיֹאֶמר ) יג: (ָעׂשּו ָלֶהם ַמֵּסָכה

ֶהֶרף ִמֶּמִּני ְוַאְׁשִמיֵדם ) יד: (ַהֶּזה ְוִהֵּנה ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף הּוא
 ָוָרב ְוֶאְמֶחה ֶאת ְׁשָמם ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְתָך ְלגֹוי ָעצּום

ָוֵאֶפן ָוֵאֵרד ִמן ָהָהר ְוָהָהר ּבֵֹער ָּבֵאׁש ּוְׁשֵני ֻלחֹת ) טו: (ִמֶּמּנּו
לֵֹהיֶכם -אֱ ' הָוֵאֶרא ְוִהֵּנה ֲחָטאֶתם לַ ) טז: (ַהְּבִרית ַעל ְׁשֵּתי ָיָדי

' הֲעִׂשיֶתם ָלֶכם ֵעֶגל ַמֵּסָכה ַסְרֶּתם ַמֵהר ִמן ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ִצָּוה 
ֶאְתּפֹׂש ִּבְׁשֵני ַהֻּלחֹת ָוַאְׁשִלֵכם ֵמַעל ְׁשֵּתי ָיָדי וָ ) יז: (ֶאְתֶכם

ָּכִראׁשָֹנה ַאְרָּבִעים יֹום ' הָוֶאְתַנַּפל ִלְפֵני ) יח: (ָוֲאַׁשְּבֵרם ְלֵעיֵניֶכם
ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה ֶלֶחם לֹא ָאַכְלִּתי ּוַמִים לֹא ָׁשִתיִתי ַעל ָּכל 

) יט: (ְלַהְכִעיסֹו' הֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ַחַּטאְתֶכם ֲאֶׁשר ֲחָטאֶתם ַלֲעׂש
ֲעֵליֶכם ְלַהְׁשִמיד ' הִּכי ָיגְֹרִּתי ִמְּפֵני ָהַאף ְוַהֵחָמה ֲאֶׁשר ָקַצף 

' הּוְבַאֲהרֹן ִהְתַאַּנף ) כ: (ֵאַלי ַּגם ַּבַּפַעם ַהִהוא' הֶאְתֶכם ַוִּיְׁשַמע 
ְוֶאת ) כא: ( ָּבֵעת ַהִהואְמאֹד ְלַהְׁשִמידֹו ָוֶאְתַּפֵּלל ַּגם ְּבַעד ַאֲהרֹן

ַחַּטאְתֶכם ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ֶאת ָהֵעֶגל ָלַקְחִּתי ָוֶאְׂשרֹף אֹתֹו ָּבֵאׁש 

ָוֶאּכֹת אֹתֹו ָטחֹון ֵהיֵטב ַעד ֲאֶׁשר ַּדק ְלָעָפר ָוַאְׁשִלְך ֶאת ֲעָפרֹו ֶאל 
  :ַהַּנַחל ַהּיֵֹרד ִמן ָהָהר

 ַמְקִצִפים ֱהִייֶתם ֶאת ַהַּתֲאָוה ּוְבַתְבֵעָרה ּוְבַמָּסה ּוְבִקְברֹת )כב(
  :'ה
 ֵלאמֹר ֲעלּו ּוְרׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם ִמָּקֵדׁש ַּבְרֵנעַ ' הּוִבְׁשלַֹח  )כג(

לֵֹהיֶכם ְולֹא ֶהֱאַמְנֶּתם לֹו - אֱ ' הֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶכם ַוַּתְמרּו ֶאת ִּפי 
  :ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם ְּבקֹלֹו

  : ִמּיֹום ַּדְעִּתי ֶאְתֶכם'הַמְמִרים ֱהִייֶתם ִעם ) כד(

ֵאת ַאְרָּבִעים ַהּיֹום ְוֶאת ַאְרָּבִעים ַהַּלְיָלה ' הָוֶאְתַנַּפל ִלְפֵני ) כה(
' הָוֶאְתַּפֵּלל ֶאל ) כו: (ְלַהְׁשִמיד ֶאְתֶכם' הֲאֶׁשר ִהְתַנָּפְלִּתי ִּכי ָאַמר 

 ֲאֶׁשר ָּפִדיָת ַאל ַּתְׁשֵחת ַעְּמָך ְוַנֲחָלְתךָ לִֹהים -אֱ דָֹני -ָואַֹמר אֲ 
ְזכֹר ַלֲעָבֶדיָך ) כז: (ְּבָגְדֶלָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה

ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ַאל ֵּתֶפן ֶאל ְקִׁשי ָהָעם ַהֶּזה ְוֶאל ִרְׁשעֹו 
ִלי ֶּפן יֹאְמרּו ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר הֹוֵצאָתנּו ִמָּׁשם ִמְּב ) כח( :ְוֶאל ַחָּטאתֹו

ַלֲהִביָאם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶהם ּוִמִּׂשְנָאתֹו אֹוָתם ' הְיכֶֹלת 
ְוֵהם ַעְּמָך ְוַנֲחָלֶתָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ) כט: (הֹוִציָאם ַלֲהִמָתם ַּבִּמְדָּבר

  :הְּבכֲֹחָך ַהָּגדֹל ּוִבְזרֲֹעָך ַהְּנטּויָ 

  

  י"רש. 2

  . "ם גרמוורשעת הגוי  צדקתי– 'אל תאמר בלבבך' "

  

  ם"רשב. 3

שני , להיך אותם מלפניך-א'  ה כשיהדוף'אל תאמר בלבבך'
אילו האומות נתחייבו , דברים גרמו לי לנחול הארץ הזאת

ומה שאני זוכה בה יותר מאומה , ברשעתם להתגרש מן הארץ
 הואיל כי .יותר משאר אומות ' 'ההביאני  בצדקתי' –אחרת 

 'לא בצדקתך וביושר לבבך' .'מורישם' הברשעת הגוים האלה '
אפס אחד . ' וגו'זכור אל תשכח את אשר הקצפת' שהרי –' וגו

ומה שאתה , כי ברשעתם הפסידו נחלתם, משני הדברים אמת
) שבועהה(למען הקים את 'לא בצדקתך אלא , זוכה בה

  .' וגו']הדבר[

  

  טז, ו"בראשית ט. 4

  . "רי עד הנהיעי ישובו הנה כי לא שלם עון האמֹודור רב"

  

  

  ן"רמב. 5



----    2222    ----        

כי לא עשה לכם , עמך כל זה בצדקתך' לא תחשוב כי עשה ה...
, והנה זה טעם באבדן הגוים ההם. כן רק ברשעת הגוים האלה

על כן חזר ובאר . ולא נתן להם טעם ברשת ישראל את הארץ
ולא אפילו בלב ישר , צדיק במעשה  שתהיה– 'לא בצדקתך'

ובעבור שבועת אבותיך , רק ברשעת הגוים אבדו הם, שהיה לך
כי אין החטא שלך יכול לבטל המתנה , ירשת אותה הארץ

אל תאמר 'י כתב "ורש. שנתן לאבותיך כי בשבועה נתנה להם
ואיננו . 'לא בצדקתך, בלבבך צדקתי ורשעת הגוים גרמה לי

  .וןנכ

  

  השוואה בין דברי משה לדברי המרגלים. 6

  ציטוט דברי המרגלים

ם ַאֵחינּו ֵהַמּסּו ָאָנה ֲאַנְחנּו עִֹלי
  ֶאת ְלָבֵבנּו ֵלאמֹר 

  ַעם ָּגדֹול ָוָרם ִמֶּמּנּו
  ָעִרים ְּגדֹלֹת ּוְבצּורֹת ַּבָּׁשָמִים 

 .ְוַגם ְּבֵני ֲעָנִקים ָרִאינּו ָׁשם

  דברי משה

ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה עֵֹבר ַהּיֹום 
  ֶאת ַהַּיְרֵּדן ָלבֹא ָלֶרֶׁשת 

   ִמֶּמָּך ּגֹוִים ְּגדִֹלים ַוֲעֻצִמים
  ָעִרים ְּגדֹלֹת ּוְבֻצרֹת ַּבָּׁשָמִים

 .ַעם ָּגדֹול ָוָרם ְּבֵני ֲעָנִקים

  

  ם"רשב. 7

 ' ואומר'הואתפלל אל '  את ארבעים היום וגו'הואתנפל לפני '
האיש החכם יתן לב ויבן למה הוצרך לכפול כאן  מי –' וגו

וכי דרך המקרא לחזור ולכפול דבר ? נפילת ארבעים יום
למעלה ?  ארבעים יום כך וכך נתפללתי'ה כשנפלתי לפני :רלומ

ולא היה צריך לחזור ולכפול כדי להודיע , היה לו לומר
  ?  בלשון זה התפללתי,לישראל

, שמא תאמרו. אפס חכמה גדולה יש כאן ולהוכיח ישראל בא
והלא חטא גדול כמעשה העגל הועילה תפלתו של משה 

יועילו לנו תפלות אף בארץ ישראל אם נחטא , וניצלנו
 לא תועיל לכם תפלה בארץ :אמר להם משה. הנביאים

, כי עתה לא נתכפר לכם אלא כדי שלא יתחלל שמו. ישראל
 אשר פן יאמרו הארץ' זכור לעבדיך וגו'שהרי כך התפללתי 

ולכך לא נתחייבתם , ' להביאם'הוצאתנו משם מבלתי יכולת ה
ם ואחד אבל לאחר שיהרוג לפניכם שלשי. מיתה במדבר

אז יוציאכם ויגרש אתכם מן , מלכים וינחילכם את הארץ
מבלתי ' שאין כאן עוד חילול השם לאמר האומות ,הארץ

כמו שמפורש , ישראל חטאו לו, אלא יאמרו הגוים, ' 'יכולת ה
 ככה לארץ 'ואמרו כל הגוים על מה עשה ה'באתם נצבים 

 'הואמרו על אשר עזבו את ברית ' הזאת מה חרי האף וגו
 מעל אדמתם באף ובחימה 'הויתשם ' להי אבותם וגו-א

  .)כז-כג, ט"כ(' ובקצף גדול וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה

  

  'פרק ידברים . 8

ֵאַלי ְּפָסל ְלָך ְׁשֵני לּוחֹת ֲאָבִנים ' ה ָאַמר ָּבֵעת ַהִהוא) א(
ְוֶאְכּתֹב ַעל ) ב: (ָּכִראׁשִֹנים ַוֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ְוָעִׂשיָת ְּלָך ֲארֹון ֵעץ

ַהֻּלחֹת ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל ַהֻּלחֹת ָהִראׁשִֹנים ֲאֶׁשר ִׁשַּבְרָּת 
ָוַאַעׂש ֲארֹון ֲעֵצי ִׁשִּטים ָוֶאְפסֹל ְׁשֵני ֻלחֹת ) ג: (ְוַׂשְמָּתם ָּבָארֹון

ְכּתֹב ַעל ַוּיִ ) ד: (ֲאָבִנים ָּכִראׁשִֹנים ָוַאַעל ָהָהָרה ּוְׁשֵני ַהֻּלחֹת ְּבָיִדי
' הַהֻּלחֹת ַּכִּמְכָּתב ָהִראׁשֹון ֵאת ֲעֶׂשֶרת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר 

ָוֵאֶפן ) ה: (ֵאָלי' הֲאֵליֶכם ָּבָהר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש ְּביֹום ַהָּקָהל ַוִּיְּתֵנם 
ָוֵאֵרד ִמן ָהָהר ָוָאִׂשם ֶאת ַהֻּלחֹת ָּבָארֹון ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ַוִּיְהיּו ָׁשם 

  :'הֲאֶׁשר ִצַּוִני ּכַ 

ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָנְסעּו ִמְּבֵארֹת ְּבֵני ַיֲעָקן מֹוֵסָרה ָׁשם ֵמת ַאֲהרֹן ) ו(
ִמָּׁשם ָנְסעּו ַהֻּגְדּגָֹדה ּוִמן ) ז: (ַוִּיָּקֵבר ָׁשם ַוְיַכֵהן ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ַּתְחָּתיו

  :ַהֻּגְדּגָֹדה ָיְטָבָתה ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים

ֶאת ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי ָלֵׂשאת ֶאת ֲארֹון ְּבִרית ' ה ִהְבִּדיל ַהִהואָּבֵעת ) ח(
ַעל ֵּכן ) ט: (ְלָׁשְרתֹו ּוְלָבֵרְך ִּבְׁשמֹו ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה' הַלֲעמֹד ִלְפֵני ' ה

הּוא ַנֲחָלתֹו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ' הלֹא ָהָיה ְלֵלִוי ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעם ֶאָחיו 
  :לֶֹהיָך לֹו-אֱ ' ה

ְוָאנִֹכי ָעַמְדִּתי ָבָהר ַּכָּיִמים ָהִראׁשִֹנים ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ) י(
  :ַהְׁשִחיֶתךָ ' הֵאַלי ַּגם ַּבַּפַעם ַהִהוא לֹא ָאָבה ' הָלְיָלה ַוִּיְׁשַמע 

ֵאַלי קּום ֵלְך ְלַמַּסע ִלְפֵני ָהָעם ְוָיבֹאּו ְוִיְרׁשּו ֶאת ' הַוּיֹאֶמר ) יא(
  :ר ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאבָֹתם ָלֵתת ָלֶהםָהָאֶרץ ֲאֶׁש 

  

  י"רש. 9

ולפי שלא . הלוחות האחרונות  לקבל– ואנכי עמדתי בהר
חזר והתחיל , פירש למעלה כמה עמד בהר בעליה אחרונה זו

מה הם ברצון , לוחות הראשונות של – כימים הראשונים :בה
אבל האמצעיים שעמדתי שם להתפלל עליכם . אף אלו ברצון

  :בכעסהיו 

  

  אבן עזרא . 10

כי משה , כי היה נראה בדרך הפשט, ולא נדע מתי עלה משה
אנכי עמדתי בהר 'כי פירוש , לא נתענה כי אם שמונים יום

כאשר עמדתי בהר : והטעם. הוא שנוי) י ('כימים הראשונים
וזהו , )יא ('לך למסע': אלי ואמר' אותם הארבעים יום שמע ה

  ).לה, ב"שמות ל ('לך נחה את העם'

  

  ' דברים פרק י.11

לֶֹהיָך ׁשֵֹאל ֵמִעָּמְך ִּכי ִאם ְלִיְרָאה -אֱ ' הְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ) יב(
' הָלֶלֶכת ְּבָכל ְּדָרָכיו ּוְלַאֲהָבה אֹתֹו ְוַלֲעבֹד ֶאת לֶֹהיָך -אֱ ' הֶאת 

ְוֶאת  'הִלְׁשמֹר ֶאת ִמְצֹות ) יג: (ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשךָ לֶֹהיָך -אֱ 
לֶֹהיָך -אֱ ' הֵהן לַ ) יד: (ֻחּקָֹתיו ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ְלטֹוב ָלְך 

ַרק ַּבֲאבֶֹתיָך ) טו: (ַהָּׁשַמִים ּוְׁשֵמי ַהָּׁשָמִים ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבּה
ְלַאֲהָבה אֹוָתם ַוִּיְבַחר ְּבַזְרָעם ַאֲחֵריֶהם ָּבֶכם ִמָּכל ' הָחַׁשק 

ּוַמְלֶּתם ֵאת ָעְרַלת ְלַבְבֶכם ְוָעְרְּפֶכם לֹא ) טז: (ּיֹום ַהֶּזהָהַעִּמים ּכַ 
  :ַתְקׁשּו עֹוד

  

  י"רש. 12

עודנו רחמיו ,  אף על פי שעשיתם כל זאת- 'ועתה ישראל' "
כי 'ומכל מה שחטאתם לפניו אינו שואל מכם , בתו עליכםוִח 

  . " ' וגו'אם ליראה

  


