
  

   ט'              אב התשסד                                                                                                                                      "בס

  ?באיזו זכות יורשים ישראל את הארץ

)הרב מרדכי סבתומבוסס על שעור של  (פרשת עקבל

  פתיחה
פרשת עקב משמשת מעין אתנחתא בין שני חלקיו של נאום 

א ותב-כי עד ופרשיות ראה, פרשת ואתחנן מכאן: המצוות
 זו עוצר משה את שטף הרצאת המצוות ודן בפרשה. מכאן

באיזו שאלה ההוא הללו ם נושאיאחד מה. במספר נושאים
  .' בפרק טהדוניהנשאלה , זכות יורשים ישראל את הארץ

: הפתיחה של הפרקבמילות  חשיבותה של שאלה זו ניכרת 
תמיד  ,ביטוי זה נזכר בספר עוד ארבע פעמים. "שמע ישראל"

   1.י נושא מרכזתו שלחיבפת

כפי שנראה . מעותו של פרק זהעסוק במבנהו ובמשי עיוננו
. ' והוא גולש גם לפרק י', הדיון אינו מסתיים בפרק ט,לקמן

  :ותסקנביא תחילה את לשון הפרק תוך כדי חלוקתו לפ

  'דברים פרק ט. 1

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

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

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

  :ָלְך ' הִּדֶּבר 

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

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

 ּוְלַמַען ָהִקיםמֹוִריָׁשם ִמָּפֶניָך לֶֹהיָך -אֱ ' ה ָהֵאֶּלה ְּבִרְׁשַעת ַהּגֹוִים
  :ּוְלַיֲעקֹבַלֲאבֶֹתיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ' 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(
 ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד ּבֲֹאֶכם ַעד ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְלִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָיָצאָת 

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

ב ָּבָהר ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה ֶלֶחם לֹא ִעָּמֶכם ָוֵאֵׁש ' הָּכַרת 
ֵאַלי ֶאת ְׁשֵני לּוחֹת ' הַוִּיֵּתן ) י: (ָאַכְלִּתי ּוַמִים לֹא ָׁשִתיִתי

לִֹהים ַוֲעֵליֶהם ְּכָכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר -ָהֲאָבִנים ְּכֻתִבים ְּבֶאְצַּבע אֱ 

                                                           
ברות י בפתיחת המצוות שלאחר עשרת הד–ד  ,'ו;  בפתיחת נאום המצוות–א  ,'ה  1

הן משוח מלחמה ללוחמים ו בפתיחת נאומו של כ–ג  ,'כ; )קבלת עול מלכות שמים(

ויים לישראל בתיאור טקס והנים הלודברי משה והכ בפתיחת – ט ,ז"כ; לפני הקרב

 .הברכה והקללה

ַוְיִהי ִמֵּקץ ) יא: ( ְּביֹום ַהָּקָהלִעָּמֶכם ָּבָהר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש' הִּדֶּבר 
ֵאַלי ֶאת ְׁשֵני ֻלחֹת ָהֲאָבִנים ' הַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה ָנַתן 

ֵאַלי קּום ֵרד ַמֵהר ִמֶּזה ִּכי ִׁשֵחת ' הַוּיֹאֶמר ) יב: (ֻלחֹות ַהְּבִרית
ְך ֲאֶׁשר ִצִּויִתם ַעְּמָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ִמִּמְצָרִים ָסרּו ַמֵהר ִמן ַהֶּדרֶ 

ֵאַלי ֵלאמֹר ָרִאיִתי ֶאת ָהָעם ' הַוּיֹאֶמר ) יג: (ָעׂשּו ָלֶהם ַמֵּסָכה
ֶהֶרף ִמֶּמִּני ְוַאְׁשִמיֵדם ) יד: (ַהֶּזה ְוִהֵּנה ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף הּוא

ְוֶאְמֶחה ֶאת ְׁשָמם ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְתָך ְלגֹוי ָעצּום ָוָרב 
ָוֵאֶפן ָוֵאֵרד ִמן ָהָהר ְוָהָהר ּבֵֹער ָּבֵאׁש ּוְׁשֵני ֻלחֹת ) טו: (ּוִמֶּמּנ

לֵֹהיֶכם -אֱ ' הָוֵאֶרא ְוִהֵּנה ֲחָטאֶתם לַ ) טז: (ַהְּבִרית ַעל ְׁשֵּתי ָיָדי
' הֲעִׂשיֶתם ָלֶכם ֵעֶגל ַמֵּסָכה ַסְרֶּתם ַמֵהר ִמן ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ִצָּוה 

ְׁשֵני ַהֻּלחֹת ָוַאְׁשִלֵכם ֵמַעל ְׁשֵּתי ָיָדי ָוֶאְתּפֹׂש ִּב ) יז: (ֶאְתֶכם
ָּכִראׁשָֹנה ַאְרָּבִעים יֹום ' הָוֶאְתַנַּפל ִלְפֵני ) יח: (ָוֲאַׁשְּבֵרם ְלֵעיֵניֶכם

ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה ֶלֶחם לֹא ָאַכְלִּתי ּוַמִים לֹא ָׁשִתיִתי ַעל ָּכל 
) יט: (ְלַהְכִעיסֹו' הֵעיֵני ַחַּטאְתֶכם ֲאֶׁשר ֲחָטאֶתם ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּב 

ֲעֵליֶכם ְלַהְׁשִמיד ' הִּכי ָיגְֹרִּתי ִמְּפֵני ָהַאף ְוַהֵחָמה ֲאֶׁשר ָקַצף 
' הּוְבַאֲהרֹן ִהְתַאַּנף ) כ: (ֵאַלי ַּגם ַּבַּפַעם ַהִהוא' הֶאְתֶכם ַוִּיְׁשַמע 

ְוֶאת ) כא: (ְמאֹד ְלַהְׁשִמידֹו ָוֶאְתַּפֵּלל ַּגם ְּבַעד ַאֲהרֹן ָּבֵעת ַהִהוא
ַ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
ִצִפים ֱהִייֶתם ֶאת  ַמְק  ּוְבַתְבֵעָרה ּוְבַמָּסה ּוְבִקְברֹת ַהַּתֲאָוה)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

  :ְעִּתי ֶאְתֶכם ִמּיֹום ּדַ 'הַמְמִרים ֱהִייֶתם ִעם ) כד(

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

יָת ַאל ַּתְׁשֵחת ַעְּמָך ְוַנֲחָלְתָך ֲאֶׁשר ָּפִד 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 
ֶּפן יֹאְמרּו ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר הֹוֵצאָתנּו ִמָּׁשם ִמְּבִלי ) 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 

  

 .ה- ד'בפסו סובב הפרק כולו מצוי ליעהציר המרכזי ש .א
שיח תאורטי בין ישראל - אלו מנהל משה מעין דובפסוקים

. ההנמקה המוסרית לכניסת ישראל לארץלבינו בשאלת 
  .שיח זה נחלקו המפרשים-בפירושו המדויק של דו

  : י כתב"רש

  

  י"רש. 2



----    2222    ----        

   ."ורשעת הגוים גרמו  צדקתי– 'אל תאמר בלבבך' "

  

  :ם"בצורה דומה אך ביתר פירוט מבוארים הדברים ברשב

  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 

 'בךלא בצדקתך וביושר לב' .'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[

 :דיוקוליתר ,  ד מוצגת טענת העם'בפס, ם"י ורשב"לפי רש
  .  העםששם משה בפיהטענה 

  : בת משני חלקיםטענה זו מורכ

   ,לרשת את הארץ הזאת' בצדקתי הביאני ה) 1"(

   – "מורישם' ם האלה הוברשעת הגוי) 2(

   :כבר בתחילת הפסוקשולל אותה ומשה 

  . "לאמר... אל תאמר בלבבך"

  

  : טעותם של העם חוזר משה ומבהיר את ' ה'בתחילת פס

   ."ארצםר לבבך אתה בא לרשת את לא בצדקתך וביש"

   :ר אומההוו

 אלא רק ,טענת העם נשללה לא מפני ששני חלקיה אינם נכונים
  . שהחלק הראשון אינו נכוןמפני 

  

 שאף היא מורכבת ,הטענה הנכונהמכאן ואילך יציג משה את 
  : כמקובל במקרא, בסדר הפוךך א ,משני חלקים

   להיך מורישם מפניך-א' כי ברשעת הגוים האלה ה )2"(

  . "תיךלאבֹ' ר נשבע הולמען הקים את הדבר אש) 1(

גם בטענת  להורשתםנשארת נימוק שרשעת הגויים נמצא 
מצדקת העם להקמת  השתנה ההסבר לירושת העםרק ו ,משה

  .השבועה לאבות

   :לפירוש זה ניתן לשאול

 –אם אין ויכוח בין משה לעם בדבר ההסבר להורשת הגויים 
  ? כללו משה בדבריו מדוע

 הגויים נזכרה על מנת  נראה שלדעתו רשעתם"רשבמדברי 
ללמוד ממנה על צדקתם היחסית של ישראל לעומת שאר 

  . האומות

  .  הדבר לאזכוראינו נראה מספיקשטעם זה , דא עקא

  

נראה שבאזכורו של טיעון זה מבקש משה לומר שכל הסבר 
לא יעסוק גם  ו,רק בזכות העם לרשתלירושת הארץ שיעסוק 
  .  בלבדיהסבר חלק הוא ,בסיבה להורשת הגויים

 לירושת הנמקה מוסריתמשה מבקש להדגיש שאין די במציאת 
, לא הייתה מתירהשכן סיבה זו כשלעצמה , ישראל את הארץ
  . את גירוש עמי כנען מפני בני ישראל, מבחינה מוסרית

ה מוסרית להורשת הגויים מן חייבים להוסיף לכך גם סיב
  . הארץ

  :ת בין הבתריםבברי' עיקרון זה נמצא למעשה כבר בדברי ה

  טז, ו"בראשית ט. 4

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

 לא ניתן להשיב את ישראל ,ן האמוריוכל עוד לא שלם עו
  . גם אם הם ראויים לכך,לארץ

  2:וכך כתב, י"ן חלק על דברי רש"רמב

  ן"רמב. 5

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 . 'בצדקתךלא , בלבבך צדקתי ורשעת הגוים גרמה לי

  .וןנכ

בחלקו העם מצויה רק ששם משה בפי  הטענה ,ן"לשיטת רמב
לרשת את הארץ ' בצדקתי הביאני ה "– ד ' של פסהראשון

  . "הזאת

 – "מורישם מפניך' ים האלה הוברשעת הגו" –חלקו השני 
   .נה החלופית והנכונה לדעתו של משההטעאת  מציג

ו "ו החיבור אלא וי"ה ויאיננו שבתחילת משפט זה "הוינמצא ש
   .הניגוד

אלא ברשעת , לא בצדקתך :ותר בדבריוה מדייק משה י' בפס
  . הגויים ולמען הקים את הדבר

מכך , ן"לדעת רמב,  ה נובע'הצורך לחזור על הדברים בפס
   :טענה מקבילה לטענת העםמשה  ד לא הציג 'שבפס

 אך שלל אותהמשה ו ,העם ביאר את סיבת ירושתו את הארץ
  .  סיבה להורשת הגויים בלבדההציג כנגד

ה על דבריו והוסיף את הסיבה ' משום כך חזר משה בפס
  . השבועה לאבות– לירושת הארץ

  

  . דחוק מאוד בלשון הכתובים פירוש זה,  הרב סבתולדעת

ד טענה חלופית שאיננה ממין ' וכי למה זה יציג משה בפס
- מנת לתקן אי ה רק על'טענת העם ויחזור שוב על דבריו בפס

  ? דיוק זה

  !את הטענה החלופית הנכונהמתחילה א יכול היה להציג ווהל

פירושו הגדיר את ואף י "ן נמנע מלפרש כרש"העובדה שרמב
 ובחר בפירוש המסרבל מאוד את לשון ,כפירוש שאיננו נכון

י "מקושי בולט בשיטת רש, ככל הנראה, נובעת, הכתובים
  ). ם"ורשב(

 ד כולו מייצג את 'הסבורים שפס, ם"בי ורש"לפי שיטת רש
היה לו לומר , מורכבת משני חלקיםושטענה זו טענת העם 

ולא , בגוף ראשון ,'יימפנמורישם ' ם האלה היוברשעת הגוי'
   !בטענת העם אנו נמצאיםעדיין  שהרי – בגוף שני ,'מפניך'

                                                           
בפירושו ים שכבר ציינו בעיוננו לפרשת דבר. ם"ן אינו מתייחס לפירוש רשב"רמב  2

ן כלל לא הכיר "ושם שיערנו שרמב, ם"לפירוש רשבכלל ן מתייחס "רמבלתורה אין 

 .ם לתורה"את פירוש רשב
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 ,איננו המשך טענת העםן שמשפט זה "משום כך פירש רמב
   .ת דעתו של משהאלא הוא מייצג א

 ם שלאת נכונות פירוש, לדעתנו, כיוון שמבנה הפסוקים מוכיח
  . חמורה זו על שיטתםהחובה עלינו ליישב קושי, ם"י ורשב"רש

  

  :ונראה שזה טעמו של דבר

  . שיח זה יש בעצם שני מישורים-כבר אמרנו לעיל שבדו

ויכוח שבין משה לעם בשאלה ו מתאר את האחדמישור 
  . רשו ישראל את הארץי זכות י באיזו–קת הנתונה במחלו

, ים מן הארץיבמישור זה אין מקום כלל לבאר מדוע גורשו הגו
  . שהרי בשאלה זו אין כלל ויכוח בין העם לבין משה

, הן לקוראיםוהן לשומעים ,  הוא הצורך להציגהמישור השני
הסבר המתחשב בעקרונות הצדק , הסבר מלא לירושת הארץ

 גם אם בשאלה זו ,יםים הנמקה להורשת הגוהי וכולל גול- הא
  . אין כלל ויכוח בין העם לבין משה

והשני ,  ובו עוסק הפרק כולו,המישור הראשון הוא עיקר בפרק
  . אינו אלא השלמה לו

של משה ששם בפי העם את החלק הראשון אפוא בדין עשה 
בגוף , "לרשת את הארץ הזאת' בצדקתי הביאני ה" ,הטענה
 ,ואילו את החלק השני, ויכוחותנהל הכך מעל שהרי , ראשון

 הוסיף כהשלמה ,"מורישם מפניך' רשעת הגוים האלה הוב"
 ולא נוסף ,יכוחושהרי אין הוא חלק מן הו, שלו לטענת העם

 מידת הדין אשלא תה, להציג את התמונה בשלמותהכדי אלא 
  .לוקה

  

  . אורטי זהוויכוח תמעין הכנה לג משמשים -א' פס .ב

העם ומשה בשאלת ההנמקה המוסרית , כאמור, ח נחלקוויכווב
הייתה ' כול מודים שכניסה זו מאת הה, ברם, לכניסתם לארץ

  .  ולא בחרבם ירשו ארץ וזרועם לא הושיעה למו,להם

   .ג- א'ויכוח את פסוכדי להוכיח נקודה זו הקדים משה ל

בפסוקים אלה מוכיח משה לישראל שלא בכוחם ועוצם ידם 
תה שמעת מי אתה ידעת וא" שהרי ,עמי הארץהורישו את 

  ".יתיצב לפני בני ענק

  . נתעכב מעט על מבנה פסוקים אלו ועל משמעותם

את מהם מסיק הוא  ג ' ובפס,ב מציג משה את הנתונים- א'בפס
יושם לב לדמיון המובהק שבין תיאור הארץ והעם . מסקנתו

 ,'אדברים (בדברי משה כאן לבין תיאורם בדברי המרגלים 
  ):כח

  השוואה בין דברי משה לדברי המרגלים. 6

  ציטוט דברי המרגלים

ָאָנה ֲאַנְחנּו עִֹלים ַאֵחינּו ֵהַמּסּו 
  ֶאת ְלָבֵבנּו ֵלאמֹר 

  ַעם ָּגדֹול ָוָרם ִמֶּמּנּו
  ָעִרים ְּגדֹלֹת ּוְבצּורֹת ַּבָּׁשָמִים 

 .ְוַגם ְּבֵני ֲעָנִקים ָרִאינּו ָׁשם

  דברי משה

ל ַאָּתה עֵֹבר ַהּיֹום ְׁשַמע ִיְׂשָרֵא 
  ֶאת ַהַּיְרֵּדן ָלבֹא ָלֶרֶׁשת 

  ּגֹוִים ְּגדִֹלים ַוֲעֻצִמים ִמֶּמָּך 
  ָעִרים ְּגדֹלֹת ּוְבֻצרֹת ַּבָּׁשָמִים

 .ַעם ָּגדֹול ָוָרם ְּבֵני ֲעָנִקים

  

  . שה משפטיםובשני המקומות מורכב התיאור משל

 בשני יןזהה לחלוט 'ת בשמיםורות ובצולוערים גד'המשפט 
   ;במרכז התיאור  ובשניהם הוא נמצא,המקומות

נזכר בדברי המרגלים בפתיחת ה ,'עם גדול ורם'הביטוי 
   ;בדברי משה בסופונזכר  ,התיאור

  . בסוף התיאור נזכר בשני המקומות 'בני ענקים'הביטוי 

נזכר במקרא פעם  ינושת התיאורים הללו אואף לא אחד משל
  . נוספת

בדברי הוא התיאור היחיד  "מים ממךים ועצֻ לגוים גדֹ"תיאור ה
למעט מילת , מצאנו מקבילה בדברי המרגלים אל ולשמשה 
   ; בתחילת תיאורם שנזכרה בגוף ראשון,'ממך'היחס 

  . לפרט זה נשוב בהמשך

עובדות אלו מלמדות בלא ספק שמשה בחר בכוונה תחילה 
יארו הארץ בדיוק באותה לשון שתחוזק לתאר את חוזק העם ו

  . ותם המרגליםא

 מי יתיצב שמעתואתה אשר אתה ידעת "מרו ייתכן גם שבא
,  התכוון משה לא רק לידיעה ושמועה כללית"לפני בני ענק

  .לשמועה ששמעו העם מאחיהם המרגליםגם אלא 

ניכרת גם מגמה לבנות את התיאור בהקבלה כיאסטית לתיאור 
 ,יםלהדגיש את התלות בין שני התיאורכנראה כדי , המרגלים

  . כדרכם של המקראות

 שכן אזכור הענקים ,אמנם הקבלה כיאסטית זו אינה מלאה
 ולא בתחילתו כמתבקש ,נמצא בדברי משה בסוף התיאור

  . מהכיאסמוס

ונראה שבצד השיקול ליצור הקבלה כיאסטית לדברי המרגלים 
לסיים את התיאור באזכור  רצון ה–פעל כאן שיקול נוסף 

  . ון המכריע שהוא כנראה הנת,הענקים

שהרי רק לנתון זה הוסיף משה את המשפט , הואתדע שכן 
  . "ואתה שמעת מי יתיצב לפני בני ענקאשר אתה ידעת "

 ,מסיבה זו לא יכול משה לפתוח את תיאורו באזכור הענקים
 –" גוים גדֹלים ועֻצמים ממך "–ולכן פתח בתיאור חדש 

  3.למשפט הראשון בדברי המרגלים המקביל

  

ור קשר הדוק כל כך בין תיאורו לתיאור קשמה ראה משה ל
   ?המרגלים

 נתונים ם שלנראה שבכך רצה משה לומר שעצם אזכור
  . כל פגם, ולא יכול להיות בו, ועובדות אין בו

שניתנים לעובדות  ההקשר והמשמעותהשאלה היא תמיד 

   4.אלו

 בדבר ירושת' המרגלים לא היו בטוחים בקיום הבטחת ה
לא נוכל לעלות אל העם כי "מנתונים אלו כי  ולכן למדו, הארץ

  . )לא, ג"יבמדבר  ("חזק הוא ממנו

                                                           
ְלהֹוִריׁש ּגֹוִים ְּגדִֹלים " ,לח ,' ד:בספר דבריםנוספים ה נזכר בשני מקומות ביטוי ז  3

ביטוי דומה נזכר . "ִויִרְׁשֶּתם ּגֹוִים ְּגדִֹלים ַוֲעֻצִמים ִמֶּכם" ,כג ,א"י; "ַוֲעֻצִמים ִמְּמָך ִמָּפֶניךָ 

 , א,'וראה גם דברים ז. "יםִמְּפֵניֶכם ּגֹוִים ְּגדִֹלים ַוֲעצּוִמ ' הַוּיֹוֶרׁש " ,ט ,ג"גם ביהושע כ

 ."ִׁשְבָעה גֹוִים ַרִּבים ַוֲעצּוִמים ִמֶּמּךָ "

והנה משה רבינו אמר ":  ב,ג"במדבר י, ן בפירושו לסיפור המרגלים"השווה לדברי רמב  4

והפליג להם בחוזק העם ובמבצר עריהם וכח הענקים יתר , לבניהם כדברים האלה

שמע ישראל אתה עובר היום את 'כדכתיב , מאד ממה שאמרו המרגלים לאבותם

לים ועצומים ממך ערים גדולות ובצורות בשמים עם גדול הירדן לבא לרשת גוים גדו

-א', דברים ט(' ורם בני ענקים אשר אתה ידעת ואתה שמעת מי יתיצב לפני בני ענק

ואם היה פשע המרגלים וחטאתם בזה למה יניא את לב בניהם כהניא המרגלים , )ב

 ."את לב אבותם
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ר עובאתה : "כנתוןהארץ את ירושת  משה מניח ,הםבניגוד ל
בנתון זה אין למשה כל  ."...היום את הירדן לבוא לרשת גוים

בעם העובדה שמדובר בערים גדולות ובצורות בשמים וו, ספק
לא תיעשה בדרך  רק מלמדת שהורשתם  בני ענקיםגדול ורם

הוא ישמידם והוא ... בר לפניךעֹהלהיך הוא - א' ה" אלא הטבע
  . "יכניעם לפניך

  .שורש המרי בדברי המרגלים הפך בפי משה לשורש האמונה

  

להוכחת טענתו של משה שלא  ואילך מוקדשים ' ו'פס .ג
  . רשו ישראל את הארץיבצדקתם י

להיך נותן לך את -א' דעת כי לא בצדקתך הוי" :פותחו ' פס
  . "כי עם קשה ערף אתה, ה הזאת לרשתההארץ הטוב

, על ידי פירוט חטאי העם במדבר, מכאן ואילך יוכיח משהו
  .שאכן עם ישראל עם קשה עורף הוא

  

  . פרט וכללוכלל  בנויים במבנה של כד- ז'פס

את ל תשכח את אשר הקצפת ר אזכֹ":  ז הוא הכלל הפותח'פס
למן היום אשר יצאת מארץ מצרים עד . להיך במדבר- א' ה
  . " ' עד המקום הזה ממרים הייתם עם האכםּבֹ

מיום דעתי ' מרים הייתם עם המ": הכלל החותם כד הוא 'פס
  . "אתכם

 בשני " 'ממרים הייתם עם ה"ותן דעתך לשוויון הלשון 
למן היום אשר יצאת מארץ "וכן לדמיון שבין , פסוקיםה

  . "מיום דעתי אתכם" לבין "םמצרי

 ז היא בסדר 'לפס כד 'שהקבלה זו בין פסגם לכך  לב מושי
  .  וכבר אמרנו שסגנון זה מדרכי המקראות הוא,כיאסטי

  

   :חטאי ישראלוך מונה משה והולך את בתו

לאחריו ו ,כא- ח' המפורט בפס,חטא העגלהחטא המרכזי הוא 
 ובקברות במסה, בתבערההחטאים , בקיצור בולט, באים
  .חטא המרגלים וכן ,הוהתאו

  

  . נראה תמוה, כט-כה' פס, מיקומה של הפסקה האחרונה

בפסוקים אלו מפרט משה את תפילתו שהתפלל על העם לאחר 
  . בעקבות חטא העגל' רת הגזֵ 

 אלא ,יח' תפילה זו נזכרה במסגרת תיאור חטא העגל בפס
  . שתוכנה לא נתפרט שם

  . מבנה זה טעון הסבר

וכן את תשובתו לשאלה , ם"את השאלה בלשונו של רשבנביא 
  :זו

  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 ? נתפללתי ארבעים יום כך וכך 'ה כשנפלתי לפני :לומר

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 

אף בארץ ישראל אם נחטא יועילו לנו תפלות , 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

אבל לאחר שיהרוג לפניכם שלשים ואחד . מיתה במדבר
יאכם ויגרש אתכם מן אז יוצ, 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

 באף ובחימה  מעל אדמתם'הויתשם ' להי אבותם וגו-א
  .)כז-כג, ט"כ(' ובקצף גדול וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה

עם אכן לאחר שסיים משה להוכיח שהעם הוא , ם"לדעת רשב
חשש משה שמא תצא תקלה , קשה עורף ולא בצדקתו ירש ארץ

ולכן עמד , מתחת ידיו דווקא לאור הוכחותיו המשכנעות
ל כמו והכ, ולמנוע טעות בהבנת דבריכדי והוסיף פסקה זו 

  .ם"שמפורש היטב בדברי רשב

  .  בפירושו כאןהרב הופמןתשובה אחרת הציע 

ה שתי תוצאות שליליות הרב הופמן מציין כי בדבריו הזכיר מש
   :מעשה העגלשל 

 איבדו ישראל את עקבותיהבש ,שבירת הלוחות –האחת 
אבן   לוחות,ל- המתנה היקרה שהוענקה להם על ידי הא

   ;היםול- כתובים באצבע א

  . רת ההשמדה שעלתה במחשבהגזֵ  –יה יהשנו

רת ו למנוע את גזֵ יט תיאר משה כיצד הועילה תפילת- יח'בפס
 כדי ,כט חוזר משה לתיאור תפילתו- כה'בפס. ההשמדה

 כפי שעולה ,להראות שתפילתו הועילה גם לקבלת לוחות שניים
  .'מתחילת פרק י

  

מעלה תשובה עיון במבנה הפרק כמות שנתבאר לעיל , ואולם
  .  ההולמת היטב את מבנה הפרק,פשוטה יותר

 שם דחה משה ,ה- ד' הציר העיקרי של הפרק הוא בפס,כאמור
 "לרשת את הארץ הזאת' יאני הבצדקתי הב"את ההנמקה 

  . ק של השבועה לאבותומיוהחליפה בנ

  . "בצדקתי"כד הוכיח משה את שלילת טענת - ו'בפס

, הטענה החלופיתכיח את כט מבקש משה להו- כה'ראה שבפסנ
   :היינו

  . בזכות השבועה לאבותאת הטענה שעם ישראל נכנס לארץ 

 השבועה לאבות משמשת טיעון עיקרי בתפילתו זו של ,ואכן
 ורק ,ולא עוד אלא שכאן נזכר טיעון זה כטיעון ראשון, משה

 יג-יא ,ב"בשמות לבעוד ש', לאחריו נזכר הטיעון של חילול ה
   ;ו בסדר הפוךנזכרו טיעונים אל

  .אבות בפרקנומרכזיותה של השבועה למלמד על פרט זה 

  

לא , בלא לציין את תוכנה, יט- יח'אזכור התפילה בפס, מאידך
צריך : בכך רוצה משה לומר. גודל החטאבא אלא להדגיש את 

הייתי להתנפל ארבעים יום וארבעים לילה על מנת לבטל את 
   .החטאודבר זה מלמד הרבה על גודל , הגֵזרה

כי עם ... לא בצדקתך"הוכחת הטענה פרט זה תורם אפוא ל
  ."קשה ערף אתה

 העגל משמשת תפילתו של משה בעקבות חטא, כללו של דבר
  :בפרקנו בתפקיד כפול



----    5555    ----        

בלא , ובעיקר אזכור משך זמנה, יט-יח' עצם אזכורה בפס
לא   ומוכיח כיגודל החטאמלמד על , להזכיר את תוכנה

   ; את הארץבצדקתך אתה בא לרשת

  . בכך הוכיח משה את חלקה הראשון של טענתו

כט מלמד שהמשך -  כה'בפס תוכנה של התפילהפירוט , מאידך
וכיח משה ה ובכך ,ח השבועה לאבותו לארץ נבע מכההליכה

  .את חלקה השני של טענתו

  

סקה זו ניתן להביא מהמשך ביסוס נוסף להסבר שהצענו לפִ  .ד
  . נאומו של משה

כנו להרחיב את עיוננו גם לחלקו הראשון של פרק דבר זה מצרי
תוך כדי חלוקתם , נביא תחילה את לשון הפסוקים. 'י

  :לפסקות

  'פרק ידברים . 8

ֵאַלי ְּפָסל ְלָך ְׁשֵני לּוחֹת ֲאָבִנים ' ה ָאַמר ָּבֵעת ַהִהוא) א(
ְכּתֹב ַעל ְוֶא ) 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

ב ַעל ַוִּיְכּתֹ) 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 

  :'הר ִצַּוִני ַּכֲאֶׁש 

ּ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 ָּבֵעת ַהִהוא) 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

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

ֵאַלי קּום ֵלְך ְלַמַּסע ִלְפֵני ָהָעם ְוָיבֹאּו ְוִיְרׁשּו ֶאת ' הַוּיֹאֶמר ) יא(
  :ַּבְעִּתי ַלֲאבָֹתם ָלֵתת ָלֶהםָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁש 

   :ביחידה זו ארבע פסקות

   ;קבלת לוחות שנייםתארת בקיצור את הראשונה מ

  ;טע ממסעי בני ישראל בשנת הארבעיםקיה מתארת יהשנ

   ;בחירת שבט לויהשלישית מתארת את 

  .עמידת משה בהר ארבעים יוםוהרביעית מתייחסת ל

  

  . נתעכב כאן על הפסקה הרביעית

   ?ל אילו ארבעים יום מדובר כאןע

  :י כתב"רש

  

  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
  :כעסהיו ב

 ,)ה- א'פס (סקה הראשונהאת הּפִ ממשיכה סקה זו  ּפִ ,י"לפי רש
והיא , המתארת את עלייתו של משה לקבלת לוחות שניים

  . יה זו נמשכה ארבעים יוםיגם עלהמלמדת כי 

 של ארבעים שלוש עליותקים אלו לפי פירוש זה נזכרו בפר
   :יום

לת יה לתפייהשנ, )ט ,'ט(הראשונה לקבלת לוחות ראשונים 
  ).י ,'י(והשלישית לקבלת לוחות שניים , )כה ,'ט= יח  ,'ט(משה 

  :כתב,  א'בפירושו לפס, עזרא- אבן,ואולם

  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

שר עמדתי בהר כא: 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'

 י חוזר לאותם ארבעים יום שנזכרו בסוף ' פס,ע"ראבלדעת 
  אינםהפסוקים ו–התפילה ימי ארבעים ל :היינו – 'פרק ט

  5.ה של קבלת לוחות שנייםימתייחסים למשך זמן העלי

  

ת פירושו של טה בצורה ברורה לטובים נוכתובדומה שפשט ה
  . ע"ראב

' א לא אבה הוגם בפעם הִה אלי ' ע הוישמ"י  ,'יב ןלשוה
 – ת שבפעם ההיא הייתה תפילה של משה מלמד"השחיתך

עלייה הקשר של הבבשעה שלא נזכרה בפרקנו כל תפילה 

   6.לקבלת לוחות שניים

 מכוונת כנגד בקשת "השחיתך' לא אבה ה"הלשון , יתר על כן
והיא המלמדת גם , "אל תשחת עמך ונחלתך" כו ',משה בט

                                                           
ויהי ": כח ,ד"ע בפירושו כאן סותרים את דבריו בפירושו לשמות ל" אלו של ראבדבריו  5

ולא . חשבו ששמונים יום עמד משה בהר עד שנתן לו השם את הלוחות רבים –שם 

כי הנה ארבעים יום עמד , ל אמת כמו שכבר זכרתי"רק דברי הקדמונים ז, דברו נכונה

ויהי משה בהר ארבעים 'כן כתוב ו. משה בהר עד שנתן לו השם הלוחות הראשונים

את ארבעים היום ' הואתנפל לפני 'והוא אמר ). יח, ד"שמות כ ('יום וארבעים לילה

 'ראה אתה אומר אלי'אז אמר משה פרשת ). כה, ' טדברים(' ואת ארבעים הלילה

והנה כתוב . ואחר כן ירד ופסל הלוחות והעלם עמו על הר סיני). יב, ג"שמות ל(

ארבעים יום וארבעים ' הויהי שם עם 'ואחר כך , ) ו,ד"שמות ל ('ל פניוע' הויעבור '

  ."כמשפטו בפעם הראשונה גם בשניה, 'לילה לחם לא אכל

 יש לזכור כי .פירושו לדבריםמה שכתב בע מ"נראה שבפירושו לשמות חזר בו ראבו

וא הפירוש הנדפס במקראות ה(מהפירוש הארוך לשמות הוא מצוטט הקטע ה

החוקרים כבר . ע לשאלה זו"ואילו בפירושו הקצר לשמות לא התייחס ראב ,)גדולות

עוד העירו ו ,חומשים עשוי במתכונת הפירוש הקצרלשאר הע "שפירוש ראבהעירו 

ע את פירושו הארוך לשמות לאחר שכתב את פירושו הקצר "שככל הנראה כתב ראב

 לפירושו הארוך קדם) כמו גם לשאר החומשים(נמצא שפירושו לדברים . לכל התורה

ע על "ם לפירוש הראב"היחס שבין פירוש הרשב", מרגליות' א, ראה למשל. לשמות

  .357-369' עמ, ג"ירושלים תשי, ספר אסף, "התורה

לגופו של עניין יש לציין שאמנם מפשט הכתובים בשמות עולה שגם קבלת לוחות 

פעמים ארבעים ש ול עמד משה בהר שלו ומכאן שבסך הכ,שניים נמשכה ארבעים יום

ארבעים ימי קבלת לוחות שניים לא נזכרו בתיאור שבספר ,  על פי פשוטו,ואולם. יום

. נעיר עוד שבתיאור שבספר שמות לא נזכר שהתפילה נמשכה ארבעים יום. דברים

אלא שבשמות נזכרו , נמצא שבכל אחד מהספרים נזכרים פעמיים ארבעים יום

ואילו בדברים נזכרו , מי לוחות שנייםארבעים ימי לוחות ראשונים וארבעים י

ש וצירוף התיאורים יחד נותן של. ארבעים ימי לוחות ראשונים וארבעים ימי התפילה

 .ואין כאן המקום להאריך בניתוח משמעותה של נקודה זו, פעמים ארבעים יום

 לוחות שניים הוא ביקש גם ד מסופר שכאשר עלה משה לקבל"שמות לאמנם ב  6

 להניח שהכתוב בפרקנו  קשה, הפשטדרך על ,ואולם.  ט,ראה שם, סליחה לעם

 .מתייחס לנתון שלא נזכר בפרק
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להתפלל כדי שלא תצא לפועל משה שבעלייה זו עדיין צריך 
  . רת ההשחתהגזֵ 

אלי גם בפעם ' וישמע ה"הלשון זהות לכך יש להוסיף את 
 ,ארבעים ימי התפילהבמדובר מה שם ו , יט',טבי ו', בי "הִהוא

  . הואאף כאן כן

  

 'נו למדים שההמשך הישיר של תפילת משה בסוף פרק טאנמצ
  . יא- י',בא בי

קום "רת ההשחתה והוסיף את גזֵ '  ביטל הכתוצאה מהתפילה
רשו את הארץ אשר נשבעתי או ויִ ויבֹלך למסע לפני העם 

  . "תם לתת להםבֹלא

 אזכור :דיוק וליתר –במפורש שתפילת משה מר נאבמשפט זה 
שאפשרה את המשך המסע  היא – והשבועה לאבות בתפילת

  . ואת ירושת הארץ

אתה לא בצדקתך "בכך השלים משה את ההוכחה לטענתו ש
' למען הקים את הדבר אשר נשבע ה... בא לרשת את ארצם כי

  ."תיךבֹלא

  .וים אפוא מאמר מוסגר בנאומו זה של משהט מהו-א', י 'פס

  

 הפותחת את הפסקה ,'בעת ההיא'סיוע לכך יש להביא מהלשון 

   7.נה ואת הפסקה השלישיתוהראש

מאמר מוסגר הקוטע על , בספר דבריםבייחוד ,  רומזתלשון זו
   .את רצף הנאום

  .  לכךנזכיר כאן דוגמה אחת בולטת

. רב ללכת אל הארץולעם בח' ת ציווי הח מזכיר משה א- ו',בא
כאשר ... רב ונלךסע מחֹונִ " ,יט'  קיום הצו נזכר רק בפס,ואולם
  . "א עד קדש ברנעתנו ונבֹלהינו אֹ- א' צוה ה

סיפור מזכיר משה את , יח- ט'בפס, בין הציווי לבין הביצוע
   .מינוי השופטים

 פותח אף הוא ,מאמר מוסגר מובהקהמהווה  ,סיפור זה

  8."או אליכם בעת הִה מרואֹ"לים במי

  

כמו גם הסיפור על הבדלת שבט , סיפור קבלת לוחות שניים
לא נזכרו כאן אלא , רעו בהקשר של חטא העגלישאכן א, לויה

  9.עיקר בפרקנו ואין הם ,כמאמרים מוסגרים

 זכות נכנסים באיזוו של הפרק הוא אך ורק בשאלה  עיקר
   .ישראל לארץ

אמור את תשובת  יש לסמוך כ'לתפילתו של משה בסוף פרק ט
ה את המשך המסע לארץ ואת  המאשר בעקבותי, י',יב' ה

  .ירושתה

  

                                                           
סקה זו שונה  שּפִ ,טעם הדבר). ז- ו'פס(ה יסקה השנילשון זו אינה באה בפתיחת הּפִ   7

שהרי , שהשל ממתוך סגנונה ניכר שאין היא חלק מנאומו . באופן מהותי מחברותיה

על טעם . נוספה בשעת כתיבת התורההיא  ונראה ש,היא מנוסחת כדברי הכתוב

 .על אתרוראה בדברי המפרשים , ההוספה לא נוכל להאריך כאן

 ולא באנו אלא להביא דוגמה ,לא נוכל להאריך כאן בתפקידו של מאמר מוסגר זה  8

 .שציינוספרותית הלתופעה 

 .נועיונפרט זה עומד בניגוד לדבריו של הרב הופמן שנזכרו לעיל ב  9

שים פסוקים מקדיש משה להוכיח לעם שלא ומשללמעלה  .ה
  .  כי אם בזכות השבועה לאבות,רשו ארץיבצדקתם י

  ?למשה להדגיש נקודה זוכל כך מדוע חשוב 

  

נראה שהמפתח להבנת מטרתו של משה מצוי בהמשכו של פרק 
  : מיד לאחר סיום סקירת החטאים אומר משה לעם. 'י

  'פרק ידברים . 11

לֶֹהיָך ׁשֵֹאל ֵמִעָּמְך ִּכי ִאם ְלִיְרָאה -אֱ ' הָרֵאל ָמה ְוַעָּתה ִיְׂש ) 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: (ּיֹום ְלטֹוב ָלְך ֻחּקָֹתיו ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך הַ 

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

ְלַבְבֶכם ְוָעְרְּפֶכם לֹא ּוַמְלֶּתם ֵאת ָעְרַלת ) טז: (ָהַעִּמים ַּכּיֹום ַהֶּזה
  :ַתְקׁשּו עֹוד

להיך -א' מה ה"כבר תמהו חכמינו על הסתירה שבין הפתיחה 
 לבין ,דרישה פעוטה המלמדת על ,"כי אםשואל מעמך 

ותירצוה על פי , דרישה ארוכה ומפורטת שבו מובאת ,המשכה
  ). א"מגילה כה ע(דרכם 

  : י לשאלה זו"נביא כאן את תשובתו של רש

  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

 'י בין הסקירה שנמשכה מתחילת פרק ט"שר רשובפירושו זה ק
  .  יב' לבין פסןעד כאו

 המלמדת ,"ועתה"י דייק את פירושו זה מהמילה "נראה שרש

   10.שכעת תבוא המסקנה מן הסקירה הקודמת

  

שבין פסקה זו ובין שני פרטים נוספים מלמדים על הקשר 
   :הסקירה הקודמת

 ;לאבות ובחירתם של ישראל מכוחה' אזכור אהבתו של ה. א
 כותרת  המזכירה את,"וערפכם לא תקשו עוד"הדרישה . ב

להיך -א' וידעת כי לא בצדקתך ה "– ) ו'פס ('הסקירה בפרק ט
עם קשה ערף תן לך את הארץ הטובה הזאת לרשתה כי נֹ

  . "אתה

י הוא אכן פשוטו של "ים שפירושו זה של רשלמדפרטים אלו מ
  .מקרא

  

לא בצדקתך אתה בא "וההוכחות לטענה שכולה הסקירה 
 באו אפוא אלא  לא"לרשת את ארצם כי עם קשה ערף אתה
  ). טז- יב ,'י(להכין את המסקנה המפורטת בפסקה זו 

  

יכולה הייתה מחשבה , רש ארץישבצדקתו י חשב עם ישראל לּו
  . 'זחיחות דעת בעבודת הזו להביאם לידי 

,  שהרי בצדקתם ירשו ארץ,ל-אין הם חייבים דבר לאכביכול 
  .  ואין הוא חייב דבר לדיין,כאותו אדם שיצא צדיק בדינו

                                                           

 .' לפתיחת פרק ד שכתבנו בעיוננו לפרשת דברים ביחסהשווה למה  10
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לא היו מוכנים מבחינה נפשית להתייחס כראוי ממילא 
  .  יב ואילך'דרישה המפורטת בפס, מהם' לדרישת ה

  

' וחסד עשה ה, המחשבה שלא בצדקתם ירשו ארץ, מאידך
תעמיד את העם בתחושה של , אתם בהכניסו אותם לארץ

ל ובצורך למלא את דרישותיו כדי - מחויבות מתמדת לא
  . אתם'להצדיק את חסדו של ה

  

... אל תאמר בלבבך"מבחינה זו דומה אזהרת משה בפרקנו 
 לאזהרתו בפרק "לרשת את הארץ הזאת' בצדקתי הביאני ה

 כחי ועצם ידי עשה ואמרת בלבבך ...פן תאכל ושבעת"הקודם 
  ). יז-יב ,'ח ("לי את החיל הזה

מזהיר משה את העם מפני תחושה של שביעות בשני המקרים 
  .  שיש בה סכנה רבה תחושה,רצון עצמית

כך בפרקנו יכולה ', אמירה זו לשכחת המביאה  'כשם שבפרק ח
  . 'ויבות כלפי האמירה זו להביא לידי הגסת דעת במח

, שביעות רצון עצמית מבחינה חומריתואף ששם מדובר על 
, שביעות רצון עצמית מבחינה רוחניתבואילו בפרקנו מדובר 

  . הסכנה שבשתיהן אחת היא

ביעות רצון עצמית מבחינה רוחנית איננה נופלת הסכנה בש
ולפעמים אף , מריתומהסכנה בשביעות רצון עצמית מבחינה ח

  .עולה עליה

לראות עצמו כמי , כמו גם האדם הפרטי, לעולם צריך העם
  . ל-  וכמי שניזון בחסדו של האל-שחייב לא

נתי קטֹ" :ערב כניסתו לארץ, בחיר האבות, א כך אמר יעקבוהל
בראשית  ("ל האמת אשר עשית את עבדךסדים ומכמכל הח

' לשמע הבטחת ה, בחיר המלכים,  וכך הצהיר דוד.)י ,ב"ל
תני עד אֹומי ביתי כי הִב ... מי אנכי" :להקים לו בית מלוכה

  ).יח ,'ב ז"שמ ("םהלֹ

  

  


