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  ע'                                   תמוז התש                      ד"בס

 "על הירושה ועל ההורשה"
)פ שעורו של הרב מרדכי אלון"ע(לפרשת דברים   

 
 1. במדבר פרק ל"ג

  :ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ְּבַעְרבֹת מֹוָאב ַעל ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו ֵלאמֹר) נ(
ָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂש ) נא(

" )  וגרשתם –והורשתם ": י "רש (  ְוהֹוַרְׁשֶּתם) נב( ֶאל ֶאֶרץ ְּכָנַען
ֶאת ָּכל יְׁשֵבי ָהָאֶרץ ִמְּפֵניֶכם ְוִאַּבְדֶּתם ֵאת ָּכל ַמְׂשִּכּיָֹתם ְוֵאת ָּכל 

  : ָּכל ָּבמֹוָתם ַּתְׁשִמידּוַצְלֵמי ַמֵּסכָֹתם ְּתַאֵּבדּו ְוֵאת

 ֶאת ָהָאֶרץ ִויַׁשְבֶּתם ָּבּה ִּכי ָלֶכם ָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ְוהֹוַרְׁשֶּתם) נג(

  :אָֹתּהָלֶרֶׁשת 
 2. רש"י

,  והורשתם אותה מיושביה–והורשתם את הארץ "  
, תוכלו להתקיים בה -'וישבתם בה'ואז   

" ואם לאו לא תוכלו להתקיים בה  
 3. רמב"ן

והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת "
 אתה – על דעתי זו מצוות עשה היא. 

יצווה אותם, שישבו בארץ ויירשו אותה כי הוא נתנה להם ולא 
."' ימאסו בנחלת ה  

וִאלּו יעלה על דעתם ללכת ולכבוש את ארץ שנער או ארץ אשור "
"'יעברו על מצוות ה, וזולתן ולהתיישב שם  

והורשתם אותה  –' והורשתם את הארץ, 'י פירש"אבל רש."..
ואם לאו לא , תוכלו להתקיים בה –' וישבתם בה'אז , מיושביה

."ומה שפירשנו הוא העיקר, תוכלו להתקיים בה  
 4. השגות הרמב"ן על ספר המצוות לרמב"ם, מצוות עשה ד'

ל יתברך -שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן הא -מצווה רביעית"
ויתעלה לאבותינו אברהם יצחק ויעקב ולא נעזבנה ביד זולתינו 

 מן האומות או לשממה".
שבתם בה כי לכם יוהורשתם את הארץ ו'והוא אומרו להם "

"'נתתי את הארץ לרשת אותה והתנחלתם את הארץ  
: ונכפל בזה העניין במצווה זו במקומות אחרים כאומרו יתברך"
ופרט אותה להם ' כםבואו ורשו את הארץ אשר נשבעתי לאבותי'

ובואו הר האמורי 'במצווה זו כולה בגבוליה ומצריה כמו שאמר 
 ואל כל שכניו בערבה בהר בשפלה....שלא יניחו ממנה מקום"

"והראיה שזו מצווה אמרו ית' בעניין המרגלים 'עלה ֵרש כאשר 
' ובשלוח ה'ואמר עוד . 'אלהיך לך אל תירא ואל ֵתָחת' דבר ה

 אתכם ִמַקֵדש ברנע לאמר עלו וְרשּו את הארץ אשר נתתי לכם'"
"וכאשר לא אבו לעלות במאמר הזה כתוב 'ותמרו את פי ה' 

 אלוקיכם ולא האמנתם לו ולא שמעתם בקולו'"
"הוראה (כלומר זו ראיה כי) שהייתה מצווה, לא ייעוד והבטחה. 

 זוהי שחכמים קורין אותה מלחמת מצווה"
 5. דברים פרק  ז'

ר ִּבְלָבְבָך ַרִּבים ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ִמֶּמִּני ֵאיָכה אּוַכל ִּכי תֹאַמ ) יז(
:ְלהֹוִריָׁשם  

לֹא ִתיָרא ֵמֶהם ָזכֹר ִּתְזּכֹר ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיךָ ) יח(
:ְלַפְרעֹה ּוְלָכל ִמְצָרִים  

 לֹא תּוַכל ְוָנַׁשל ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ֶאת ַהּגֹוִים ָהֵאל ִמָּפֶניָך ְמַעט ְמָעט) כב(
ּוְנָתָנם ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיךָ ) כג: (ַּכּלָֹתם ַמֵהר ֶּפן ִּתְרֶּבה ָעֶליָך ַחַּית ַהָּׂשֶדה
ְוָנַתן ַמְלֵכיֶהם ְּבָיֶדךָ ) כד( ְלָפֶניָך ְוָהָמם ְמהּוָמה ְגדָֹלה ַעד ִהָּׁשְמָדם

ָפֶניָך ַעד ְוַהֲאַבְדָּת ֶאת ְׁשָמם ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים לֹא ִיְתַיֵּצב ִאיׁש ְּב 
:ִהְׁשִמְדָך אָֹתם  

ְּפִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם ִּתְׂשְרפּון ָּבֵאׁש לֹא ַתְחמֹד ֶּכֶסף ְוָזָהב ֲעֵליֶהם ) כה(
:ְוָלַקְחָּת ָלְך ֶּפן ִּתָּוֵקׁש ּבֹו ִּכי תֹוֲעַבת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך הּוא  

ְולֹא ָתִביא תֹוֵעָבה ֶאל ֵּביֶתָך ְוָהִייָת ֵחֶרם ָּכמֹהּו ַׁשֵּקץ ְּתַׁשְּקֶצּנּו ) כו(
:ְוַתֵעב ְּתַתֲעֶבּנּו ִּכי ֵחֶרם הּוא  

פרק ט': (א) ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה עֵֹבר ַהּיֹום ֶאת ַהַּיְרֵּדן ָלבֹא ָלֶרֶׁשת 
:דֹלֹת ּוְבֻצרֹת ַּבָּׁשָמִיםּגֹוִים ְּגדִֹלים ַוֲעֻצִמים ִמֶּמָּך ָעִרים ּגְ   

ַאל ּתֹאַמר ִּבְלָבְבָך ַּבֲהדֹף ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך אָֹתם ִמְּלָפֶניָך ֵלאמֹר ) ד(
 ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ּוְבִרְׁשַעת ַהּגֹוִים ָלֶרֶׁשתְּבִצְדָקִתי ֱהִביַאִני ְיהָֹוה 

ָ:ִמָּפֶניךמֹוִריָׁשם ָהֵאֶּלה ְיהָֹוה   
 ֶאת ַאְרָצם ִּכי ָלֶרֶׁשת ּוְביֶׁשר ְלָבְבָך ַאָּתה ָבא לֹא ְבִצְדָקְתךָ ) ה(

 ִמָּפֶניָך ּוְלַמַען ָהִקים מֹוִריָׁשםְּבִרְׁשַעת ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך 
:ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהָֹוה ַלֲאבֶֹתיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב  

ִצְדָקְתָך ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ְוָיַדְעָּת ִּכי לֹא ְב ) ו(
: ִּכי ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף ָאָּתהְלִרְׁשָּתּהַהּזֹאת   

 6. במדבר פרק כ"ב
ַוָּיָגר ) ג:(ַוַּיְרא ָּבָלק ֶּבן ִצּפֹור ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל ָלֱאמִֹרי) ב(

:מֹוָאב ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלַוָּיָקץ ב הּוא מֹוָאב ִמְּפֵני ָהָעם ְמאֹד ִּכי רַ   
ַוּיֹאֶמר מֹוָאב ֶאל ִזְקֵני ִמְדָין ַעָּתה ְיַלֲחכּו ַהָּקָהל ֶאת ָּכל ) ד(

ְסִביבֵֹתינּו ִּכְלחְֹך ַהּׁשֹור ֵאת ֶיֶרק ַהָּׂשֶדה ּוָבָלק ֶּבן ִצּפֹור ֶמֶלְך ְלמֹוָאב 
:ָּבֵעת ַהִהוא  

אּוַלי ָאָרה ִּלי ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ִּכי ָעצּום הּוא ִמֶּמִּני ְוַעָּתה ְלָכה ָּנא ) ו(
 ַוֲאָגֲרֶׁשּנּו ִמן ָהָאֶרץ ִּכי ָיַדְעִּתי ֵאת ֲאֶׁשר ְּתָבֵרְך ְמבָֹרְך אּוַכל ַנֶּכה ּבֹו

:ַוֲאֶׁשר ָּתאֹר יּוָאר  
 7. שפת אמת, פרשת בלק, תרמ"ח

' ת ג רמז לו שביקש לעקור אומה החוגג– "רגלים' ג"במדרש "
. "רגלים  

?ולמה דווקא מצווה זו  
רגלים שעלו בני ישראל לרגל היה עדות שהם ' אך דהני ג"

...."מיוחדים לירושת הארץ ובית המקדש   
"וכן אמר אותו רשע 'כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורינו' 
לפי פשוטו שראה בנבואה כי כל צור וגבעה בארץ ישראל מיוחד 

 לבני ישראל ".
, יתברך לאבותינו ולנו אינה במקרה' ראל אשר הנחיל הוארץ יש"

רק כשברא העולם והיה יסוד העולם ארץ ישראל ובית המקדש, 
כמו כן בני ישראל יסוד הנפשות וכל הציור של ארץ ישראל ובית 

"המקדש הוא מכוון לציור של בני ישראל  
מי מדד 'מידה ומניין לעפר הארץ כדכתיב ) ה"הקב(וכמו שנתן "

בשעלו מים וָכל בשליש עפר הארץ', כן 'מי מנה עפר יעקב' ולכל 
 גרגרי עפר מארץ ישראל מיוחדים נפשות פרטיות מישראל".

 8. במדבר פרק ל"ג

:ַוִּיְסעּו ִמָּקֵדׁש ַוַּיֲחנּו ְּבהֹר ָהָהר ִּבְקֵצה ֶאֶרץ ֱאדֹום) לז ) 
ַוָּיָמת ָׁשם ִּבְׁשַנת ַוַּיַעל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֶאל הֹר ָהָהר ַעל ִּפי ְיהָֹוה ) לח(

ָהַאְרָּבִעים ְלֵצאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבחֶֹדׁש ַהֲחִמיִׁשי ְּבֶאָחד 
:ְוַאֲהרֹן ֶּבן ָׁשלׁש ְוֶעְׂשִרים ּוְמַאת ָׁשָנה ְּבמֹתֹו ְּבהֹר ָהָהר) לט: (ַלחֶֹדׁש  

ֶּנֶגב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ְּבבֹא ְּבֵני ַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני ֶמֶלְך ֲעָרד ְוהּוא יֵׁשב ּבַ ) מ(  
:ִיְׂשָרֵאל  
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