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Prophecy or Prophylactic?
Assessing Chosenness and Ancestral Merit in Parshas Eikev

Thesis: קדושעםתשמעון,עקב

דברים

ֲאֶׁשר,ַהֶחֶסדיְהָוה ֱא�ֶהי� ְל�, ֶאת-ַהְּבִרית ְוֶאת-ְוָׁשַמרָהֵאֶּלה, ּוְׁשַמְרֶּתם ַוֲעִׂשיֶתם, אָֹתם--ְוָהיָה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון, ֵאת ַהִּמְׁשָּפִטיםז,יב
ְוִהְרֶּב�; ּוֵבַר� ְּפִרי-ִבְטנְ� ּוְפִרי-ַאְדָמֶת� ְּדגָנְ� ְוִתירְֹׁש� ְויְִצָהֶר�, ְׁשגַר-ֲאָלֶפי� ְוַעְׁשְּתרֹת צֹאנֶ�, ַעלַוֲאֵהְב�, ּוֵבַרְכ�ז,יג.נְִׁשַּבע, ַלֲאבֶֹתי�

ָהֲאָדָמה, ֲאֶׁשר-נְִׁשַּבע ַלֲאבֶֹתי� ָלֶתת ָל�.

יְהָוה ֱא�ֶהי� זֶה ַאְרָּבִעים ָׁשנָה--ַּבִּמְדָּבר:  ְלַמַען ַעּנְֹת� ְלנַּסְֹת�, ָלַדַעת ֶאת-ֲאֶׁשר ִּבְלָבְב� ֲהִתְׁשמֹרְוזַָכְרָּת ֶאת-ָּכל-ַהֶּדֶר�, ֲאֶׁשר הֹוִליְכ�ח,ב
ַעל-ַהֶּלֶחם ְלַבּדֹו יְִחיֶה, ִּכי �אְלַמַען הֹוִדיֲע�ַוּיֲַאִכְל� ֶאת-ַהָּמן ֲאֶׁשר �א-יַָדְעָּת, ְו�א יְָדעּון ֲאבֶֹתי�:ַויְַעּנְ�, ַוּיְַרִעֶב�,ח,גִמְצוָתו--ִאם-�א.

ְויַָדְעָּת,ח,הְוַרגְְל�, �א ָבֵצָקה--זֶה, ַאְרָּבִעים ָׁשנָה.ִׂשְמָלְת� �א ָבְלָתה, ֵמָעֶלי�,ח,דָהָאָדם--ִּכי ַעל-ָּכל-מֹוָצא ִפי-יְהָוה, יְִחיֶה ָהָאָדם.
.יְהָוה ֱא�ֶהי�, ְמיְַּסֶרָּךִּכי, ַּכֲאֶׁשר יְיֵַּסר ִאיׁש ֶאת-ְּבנֹו,ִעם-ְלָבֶב�:

ּוְרׁשּו ֶאת-ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר נְִׁשַּבע יְהָוה ַלֲאבֵֹתיֶכם ְלַאְבָרָהם ְליְִצָחק ּוְליֲַעקֹב ָלֵתת ָלֶהם,ּבֹאּו,ְרֵאה נַָתִּתי ִלְפנֵיֶכם, ֶאת-ָהָאֶרץ;א,ח
.ּוְלזְַרָעם ַאֲחֵריֶהם

ְּגדִֹלים ַוֲעֻצִמיםְלהֹוִריׁש, ּגֹויִםד,לח.ְּבזְַרעֹו, ַאֲחָריו; ַוּיֹוִצֲא� ְּבָפנָיו ְּבכֹחֹו ַהָּגדֹל, ִמִּמְצָריִםְוַתַחת, ִּכי ָאַהב ֶאת-ֲאבֶֹתי�, ַוּיְִבַחרד,לז
ְוֶאת-ִמְצוָתיו, ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּו� ַהּיֹום, ֲאֶׁשר יִיַטב ְל�,ְוָׁשַמְרָּת ֶאת-ֻחָּקיוד,מִמְּמ�--ִמָּפנֶי�; ַלֲהִביֲא�, ָלֶתת-ְל� ֶאת-ַאְרָצם נֲַחָלה--ַּכּיֹום ַהּזֶה…

.ַעל-ָהֲאָדָמה, ֲאֶׁשר יְהָוה ֱא�ֶהי� נֵֹתן ְל� ָּכל-ַהּיִָמים-ּוְלַמַען ַּתֲאִרי� יִָמיםּוְלָבנֶי� ַאֲחֶרי�-

�א ֵמֻרְּבֶכםז,זָּבַחר יְהָוה ֱא�ֶהי�, ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסגָֻּלה, ִמּכֹל ָהַעִּמים, ֲאֶׁשר ַעל-ְּפנֵי ָהֲאָדָמה.ִּכי ַעם ָקדֹוׁש ַאָּתה, ַליהָוה ֱא�ֶהי�:  ְּב�ז,ו
ֲאֶׁשר נְִׁשַּבעִּכי ֵמַאֲהַבת יְהָוה ֶאְתֶכם, ּוִמָּׁשְמרֹו ֶאת-ַהְּׁשֻבָעהז,חִמָּכל-ָהַעִּמים, ָחַׁשק יְהָוה ָּבֶכם--ַוּיְִבַחר ָּבֶכם:  ִּכי-ַאֶּתם ַהְמַעט, ִמָּכל-ָהַעִּמים.

ָהֵאל,ְויַָדְעָּת, ִּכי-יְהָוה ֱא�ֶהי� הּוא ָהֱא�ִהים:ז,טַלֲאבֵֹתיֶכם, הֹוִציא יְהָוה ֶאְתֶכם, ְּביָד ֲחזָָקה; ַוּיְִפְּד� ִמֵּבית ֲעָבִדים, ִמּיַד ַּפְרעֹה ֶמֶל�-ִמְצָריִם.
ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצוָתו, ְלֶאֶלף ּדֹור.ְלאֲֹהָביוַהְּבִרית ְוַהֶחֶסדַהּנֱֶאָמן--ׁשֵֹמר

Antithesis: עורףקשהעםתשמעון,לאעקב

ְלִבְלִּתי ְׁשמֹר ִמְצוָתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְוֻחּקָֹתיו, ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּו� ַהּיֹום…ח,יז ְוָאַמְרָּת, ִּבְלָבֶב�:  ּכִֹחיִהָּׁשֶמר ְל�, ֶּפן-ִּתְׁשַּכח ֶאת-יְהָוה ֱא�ֶהי�,ח,יא
ְלַמַען ָהִקים ֶאת-ְּבִריתֹוְועֶֹצם יִָדי, ָעָׂשה ִלי ֶאת-ַהַחיִל ַהּזֶה.  ח,יח ְוזַָכְרָּת, ֶאת-יְהָוה ֱא�ֶהי�--ִּכי הּוא ַהּנֵֹתן ְל� ּכַֹח, ַלֲעׂשֹות ָחיִל:

ְוָהיָה, ִאם-ָׁשכַֹח ִּתְׁשַּכח ֶאת-יְהָוה ֱא�ֶהי�, ְוָהַלְכָּת ַאֲחֵרי ֱא�ִהים ֲאֵחִרים, ַוֲעַבְדָּתם ְוִהְׁשַּתֲחִויָת.  ח,יטֲאֶׁשר-נְִׁשַּבע ַלֲאבֶֹתי�, ַּכּיֹום ַהּזֶה
ח,כ ַּכּגֹויִם, ֲאֶׁשר יְהָוה ַמֲאִביד ִמְּפנֵיֶכם--ֵּכן, ּתֹאֵבדּון:  ֵעֶקב �א ִתְׁשְמעּון, ְּבקֹול יְהָוהַהִעדִֹתי ָבֶכם ַהּיֹום, ִּכי ָאבֹד ּתֹאֵבדּון.ָלֶהם--

ֱא�ֵהיֶכם.
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ֱהִביַאנִי יְהָוה, ָלֶרֶׁשת ֶאת-ָהָאֶרץ ַהּזֹאת:  ּוְבִרְׁשַעת ַהּגֹויִםְּבִצְדָקִתיִּבְלָבְב�, ַּבֲהדֹף יְהָוה ֱא�ֶהי� אָֹתם ִמְּלָפנֶי� ֵלאמֹר,ט,ד ַאל-ּתֹאַמר
ִּכי ְּבִרְׁשַעת ַהּגֹויִם ָהֵאֶּלה, יְהָוהּוְביֶֹׁשר ְלָבְב�, ַאָּתה ָבא, ָלֶרֶׁשת ֶאת-ַאְרָצם:�א ְבִצְדָקְת�,ט,הָהֵאֶּלה, יְהָוה מֹוִריָׁשם ִמָּפנֶי�.

ִּכי �א ְבִצְדָקְת�ְויַָדְעָּת,ט,וֱא�ֶהי� מֹוִריָׁשם ִמָּפנֶי�, ּוְלַמַען ָהִקים ֶאת-ַהָּדָבר ֲאֶׁשר נְִׁשַּבע יְהָוה ַלֲאבֶֹתי�, ְלַאְבָרָהם ְליְִצָחק ּוְליֲַעקֹב.
ֶאת-יְהָוהִהְקַצְפָּתזְכֹר, ַאל-ִּתְׁשַּכח, ֵאת ֲאֶׁשר-ט,ז.ִּכי ַעם-ְקֵׁשה-עֶֹרף, ָאָּתהיְהָוה ֱא�ֶהי� נֵֹתן ְל� ֶאת-ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ַהּזֹאת--ְלִרְׁשָּתּה:

,ִהְקַצְפֶּתםּוְבחֵֹרבט,ח.ַמְמִרים ֱהיִיֶתם, ִעם-יְהָוהֱא�ֶהי�, ַּבִּמְדָּבר:  ְלִמן-ַהּיֹום ֲאֶׁשר-יָָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם, ַעד-ּבֲֹאֶכם ַעד-ַהָּמקֹום ַהּזֶה,
ט,יד.ְוִהּנֵה ַעם-ְקֵׁשה-עֶֹרף הּואֶאת-ָהָעם ַהּזֶה,ַוּיֹאֶמר יְהָוה, ֵאַלי ֵלאמֹר:  ָרִאיִתיט,יגֶאְתֶכם…יְהָוה ָּבֶכם, ְלַהְׁשִמידַוּיְִתַאּנַףֶאת-יְהָוה;

ּוְבִקְברֹת,ּוְבַתְבֵעָרה, ּוְבַמָּסה,ט,כבֶהֶרף ִמֶּמּנִי, ְוַאְׁשִמיֵדם, ְוֶאְמֶחה ֶאת-ְׁשָמם, ִמַּתַחת ַהָּׁשָמיִם; ְוֶאֱעֶׂשה, אֹוְת�, ְלגֹוי-ָעצּום ָוָרב, ִמֶּמּנּו…
ּוִבְׁש�ַח יְהָוה ֶאְתֶכם, ִמָּקֵדׁש ַּבְרנֵַע ֵלאמֹר, ֲעלּו ּוְרׁשּו ֶאת-ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר נַָתִּתי ָלֶכם; ַוַּתְמרּו,ט,כג.ַמְקִצִפים ֱהיִיֶתם, ֶאת-יְהָוהַהַּתֲאָוה--

…ִעם-יְהָוה, ִמּיֹום, ַּדְעִּתי ֶאְתֶכםַמְמִרים ֱהיִיֶתם,ט,כדֶאת-ִּפי יְהָוה ֱא�ֵהיֶכם, ְו�א ֶהֱאַמנְֶּתם לֹו, ְו�א ְׁשַמְעֶּתם ְּבקֹלֹו.

ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם, ַהּיֹום--ְלַאֲהָבה ֶאת-יְהָוה ֱא�ֵהיֶכם, ּוְלָעְבדֹו, ְּבָכל-ְלַבְבֶכם,ְוָהיָה, ִאם-ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל-ִמְצוַתי,יא,יג
ְּבָׂשְד�, ִלְבֶהְמֶּת�;ְונַָתִּתי ֵעֶׂשביא,טוְּבִעּתֹו, יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש; ְוָאַסְפָּת ְדגָנֶ�, ְוִתירְֹׁש� ְויְִצָהֶר�.ְונַָתִּתי ְמַטר-ַאְרְצֶכםיא,ידּוְבָכל-נְַפְׁשֶכם.

ְוָחָרה ַאף-יְהָוהיא,יזֶּפן יְִפֶּתה ְלַבְבֶכם; ְוַסְרֶּתם, ַוֲעַבְדֶּתם ֱא�ִהים ֲאֵחִרים, ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם, ָלֶהם.ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם,יא,טזְוָאַכְלָּת, ְוָׂשָבְעָּת.
.ְמֵהָרה, ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה, ֲאֶׁשר יְהָוה, נֵֹתן ָלֶכםַוֲאַבְדֶּתםָּבֶכם, ְוָעַצר ֶאת-ַהָּׁשַמיִם ְו�א-יְִהיֶה ָמָטר, ְוָהֲאָדָמה, �א ִתֵּתן ֶאת-יְבּוָלּה;

אָֹתםְוִלַּמְדֶּתםיא,יטְוַעל-נְַפְׁשֶכם; ּוְקַׁשְרֶּתם אָֹתם ְלאֹות ַעל-יְֶדֶכם, ְוָהיּו ְלטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעינֵיֶכם.ְוַׂשְמֶּתם ֶאת-ְּדָבַרי ֵאֶּלה, ַעל-ְלַבְבֶכםיא,יח
ְלַמַען יְִרּבּויא,כאּוְכַתְבָּתם ַעל-ְמזּוזֹות ֵּביֶת�, ּוִבְׁשָעֶרי�.יא,כֶאת-ְּבנֵיֶכם, ְלַדֵּבר ָּבם, ְּבִׁשְבְּת� ְּבֵביֶת� ּוְבֶלְכְּת� ַבֶּדֶר�, ּוְבָׁשְכְּב� ּוְבקּוֶמ�.

יְֵמיֶכם, ִויֵמי ְבנֵיֶכם, ַעל ָהֲאָדָמה, ֲאֶׁשר נְִׁשַּבע יְהָוה ַלֲאבֵֹתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם--ִּכיֵמי ַהָּׁשַמיִם, ַעל-ָהָאֶרץ.

ֲאֶׁשר-ַאָּתה ָבא-ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה; ְונַָׁשל ּגֹויִם-ַרִּבים ִמָּפנֶי� ַהִחִּתי ְוַהִּגְרָּגִׁשי ְוָהֱאמִֹרי ְוַהְּכנֲַענִי ְוַהְּפִרּזִי,ִּכי יְִביֲא�, יְהָוה ֱא�ֶהי�, ֶאל-ָהָאֶרץ,ז,א
ְלָפנֶי�--ְוִהִּכיָתם:  ַהֲחֵרם ַּתֲחִרים אָֹתם, �א-ִתְכרֹת ָלֶהם ְּבִריתּונְָתנָם יְהָוה ֱא�ֶהי�,ז,בְוַהִחִּוי ְוַהיְבּוִסי--ִׁשְבָעה גֹויִם, ַרִּבים ַוֲעצּוִמים ִמֶּמָּך.

ֱא�ִהים ֲאֵחִרים;ִּכי-יִָסיר ֶאת-ִּבנְ� ֵמַאֲחַרי, ְוָעְבדּוז,ד�א-ִתֵּתן ִלְבנֹו, ּוִבּתֹו �א-ִתַּקח ִלְבנֶ�.ְו�א ִתְתַחֵּתן, ָּבם:  ִּבְּת�ז,גְו�א ְתָחּנֵם.
ִּתּתֹצּו, ּוַמֵּצבָֹתם ְּתַׁשֵּברּו; ַוֲאֵׁשיֵרֶהם, ְּתגֵַּדעּון,ִּכי-ִאם-ּכֹה ַתֲעׂשּו, ָלֶהם--ִמזְְּבחֵֹתיֶהםז,ה.ְוָחָרה ַאף-יְהָוה ָּבֶכם, ְוִהְׁשִמיְד� ַמֵהר

ָקדֹוׁש ַאָּתה, ַליהָוה ֱא�ֶהי�:  ְּב� ָּבַחר יְהָוה ֱא�ֶהי�, ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסגָֻּלה, ִמּכֹל ָהַעִּמים, ֲאֶׁשר ַעל-ְּפנֵיִּכי ַעםז,וּוְפִסיֵליֶהם, ִּתְׂשְרפּון ָּבֵאׁש.
ּוִמָּׁשְמרֹוִּכי ֵמַאֲהַבת יְהָוה ֶאְתֶכם,ז,חיְהָוה ָּבֶכם--ַוּיְִבַחר ָּבֶכם:  ִּכי-ַאֶּתם ַהְמַעט, ִמָּכל-ָהַעִּמים.�א ֵמֻרְּבֶכם ִמָּכל-ָהַעִּמים, ָחַׁשקז,זָהֲאָדָמה.

ְויַָדְעָּת, ִּכי-יְהָוהז,טֶאת-ַהְּׁשֻבָעה ֲאֶׁשר נְִׁשַּבע ַלֲאבֵֹתיֶכם, הֹוִציא יְהָוה ֶאְתֶכם, ְּביָד ֲחזָָקה; ַוּיְִפְּד� ִמֵּבית ֲעָבִדים, ִמּיַד ַּפְרעֹה ֶמֶל�-ִמְצָריִם.
ְלַהֲאִבידֹו:ּוְמַׁשֵּלם ְלׂשֹנְָאיו ֶאל-ָּפנָיו,ז,יְלֶאֶלף ּדֹור.ְלאֲֹהָביו ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצוָתו,ַהְּבִרית ְוַהֶחֶסדׁשֵֹמרֱא�ֶהי� הּוא ָהֱא�ִהים:  ָהֵאל, ַהּנֱֶאָמן--
ְוֶאת-ַהִּמְׁשָּפִטים, ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּו� ַהּיֹום--ַלֲעׂשֹוָתם.  {פ}ְוָׁשַמְרָּת ֶאת-ַהִּמְצָוה ְוֶאת-ַהֻחִּקיםז,יא�א יְַאֵחר ְלׂשֹנְאֹו, ֶאל-ָּפנָיו יְַׁשֶּלם-לֹו.

ד,כדיְהָוה ֱא�ֵהיֶכם, ֲאֶׁשר ָּכַרת, ִעָּמֶכם; ַוֲעִׂשיֶתם ָלֶכם ֶּפֶסל ְּתמּונַת ּכֹל, ֲאֶׁשר ִצְּו� יְהָוה ֱא�ֶהי�.ְּבִריתִהָּׁשְמרּו ָלֶכם, ֶּפן-ִּתְׁשְּכחּו ֶאת-ד,כג
{פ}.ִּכי יְהָוה ֱא�ֶהי�, ֵאׁש אְֹכָלה הּוא:  ֵאל, ַקּנָא

ד,כוָּבָאֶרץ; ְוִהְׁשַחֶּתם, ַוֲעִׂשיֶתם ֶּפֶסל ְּתמּונַת ּכֹל, ַוֲעִׂשיֶתם ָהַרע ְּבֵעינֵי יְהָוה-ֱא�ֶהי�, ְלַהְכִעיסֹו., ְונֹוַׁשנְֶּתםָּבנִים ּוְבנֵי ָבנִיםִּכי-תֹוִלידד,כה
ַהִעידִֹתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת-ַהָּׁשַמיִם ְוֶאת-ָהָאֶרץ, ִּכי-ָאבֹד ּתֹאֵבדּון ַמֵהר, ֵמַעל ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת-ַהּיְַרֵּדן ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:  �א-ַתֲאִריֻכן

יִָמים ָעֶליָה, ִּכי ִהָּׁשֵמד ִּתָּׁשֵמדּון…

ֲאֶׁשר נְִׁשַּבע ַלֲאבֶֹתי� ְלַאְבָרָהם ְליְִצָחק ּוְליֲַעקֹב--ָלֶתת ָל�:  ָעִרים ְּגדֹ�ת ְוטֹבֹת, ֲאֶׁשר �א-ָבנִיָת.ְוָהיָה ִּכי יְִביֲא� יְהָוה ֱא�ֶהי�, ֶאל-ָהָאֶרץו,י
ו,יבּובֹרֹת ֲחצּוִבים ֲאֶׁשר �א-ָחַצְבָּת, ְּכָרִמים ְוזֵיִתים ֲאֶׁשר �א-נָָטְעָּת; ְוָאַכְלָּת, ְוָׂשָבְעָּת.ּוָבִּתים ְמֵלִאים ָּכל-טּוב, ֲאֶׁשר �א-ִמֵּלאָת,ו,יא
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ֶאת-יְהָוה ֱא�ֶהי� ִּתיָרא, ְואֹתֹו ַתֲעבֹד; ּוִבְׁשמֹו,ו,יגֶאת-יְהָוה, ֲאֶׁשר הֹוִציֲא� ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם, ִמֵּבית ֲעָבִדים.ֶּפן-ִּתְׁשַּכחִהָּׁשֶמר ְל�,
ֶּפן-יֱֶחֶרהִּכי ֵאל ַקּנָא יְהָוה ֱא�ֶהי�, ְּבִקְרֶּב�:ו,טוֲאֵחִרים--ֵמֱא�ֵהי, ָהַעִּמים, ֲאֶׁשר, ְסִביבֹוֵתיֶכם.�א ֵתְלכּון, ַאֲחֵרי ֱא�ִהיםו,יד.ִּתָּׁשֵבַע

.ַאף-יְהָוה ֱא�ֶהי�, ָּב�, ְוִהְׁשִמיְד�, ֵמַעל ְּפנֵי ָהֲאָדָמה

יְקָֹוקְוָאְמרּו ַעל ֲאֶׁשר ָעזְבּו ֶאת ְּבִריתכט, כדָּכָכה ָלָאֶרץ ַהּזֹאת ֶמה ֳחִרי ָהַאף ַהָּגדֹול ַהּזֶה.ְוָאְמרּו ָּכל ַהּגֹויִם ַעל ֶמה ָעָׂשה יְהָוהכט, כג
ֱא�ִהים ֲאֵחִרים ַוּיְִׁשַּתֲחוּו ָלֶהם ֱא�ִהים ֲאֶׁשר �א יְָדעּוםַוּיְֵלכּו ַוּיַַעְבדּוכט, כהֱא�ֵהי ֲאבָֹתם ֲאֶׁשר ָּכַרת ִעָּמם ְּבהֹוִציאֹו אָֹתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִם.

ְו�א ָחַלק ָלֶהם.

ִּכיָבם--ַאל-ִּתְתָּגרּוב,הֲאֵחיֶכם ְּבנֵי-ֵעָׂשו, ַהּיְֹׁשִבים ְּבֵׂשִעיר; ְויִיְראּו ִמֶּכם, ְונְִׁשַמְרֶּתם ְמאֹד.ְוֶאת-ָהָעם, ַצו ֵלאמֹר, ַאֶּתם עְֹבִרים ִּבגְבּולב,ד
ַוּיֹאֶמר יְהָוה ֵאַלי, ַאל-ָּתַצר ֶאת-מֹוָאב,ב,ט…�א-ֶאֵּתן ָלֶכם ֵמַאְרָצם, ַעד ִמְדַר� ַּכף-ָרֶגל:  ִּכי-יְֻרָּׁשה ְלֵעָׂשו, נַָתִּתי ֶאת-ַהר ֵׂשִעיר

ְלָפנִים,ּוְבֵׂשִעיר יְָׁשבּו ַהחִֹרים,ב,יב…ְל� ֵמַאְרצֹו, יְֻרָּׁשה--ִּכי ִלְבנֵי-לֹוט, נַָתִּתי ֶאת-ָער יְֻרָּׁשהִּכי �א-ֶאֵּתןְוַאל-ִּתְתָּגר ָּבם, ִמְלָחָמה:
ְוָקַרְבָּת,ב,יט…ּוְבנֵי ֵעָׂשו יִיָרׁשּום ַוּיְַׁשִמידּום ִמְּפנֵיֶהם, ַוּיְֵׁשבּו ַּתְחָּתם:  ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה יְִׂשָרֵאל, ְלֶאֶרץ יְֻרָּׁשתֹו, ֲאֶׁשר-נַָתן יְהָוה, ָלֶהם

ַעם ָּגדֹול ְוַרבב,כא…יְֻרָּׁשה--ִּכי ִלְבנֵי-לֹוט, נְַתִּתיָה יְֻרָּׁשהִּכי �א-ֶאֵּתן ֵמֶאֶרץ ְּבנֵי-ַעּמֹון ְל�,מּול ְּבנֵי ַעּמֹון--ַאל-ְּתֻצֵרם, ְוַאל-ִּתְתָּגר ָּבם:
ִהְׁשִמיד ֶאת-ַהחִֹרי,, ַהּיְֹׁשִבים ְּבֵׂשִעיר--ֲאֶׁשרָעָׂשה ִלְבנֵי ֵעָׂשוַּכֲאֶׁשרב,כבָוָרם, ָּכֲענִָקים; ַוּיְַׁשִמיֵדם יְהָוה ִמְּפנֵיֶהם, ַוּיִיָרֻׁשם ַוּיְֵׁשבּו ַתְחָּתם.

ִמְּפנֵיֶהם, ַוּיִיָרֻׁשם ַוּיְֵׁשבּו ַתְחָּתם, ַעד ַהּיֹום ַהּזֶה.

Discard the thesis?

Spinoza, Theological-Political Treatise, Chapter III
God did not choose the Hebrews to eternity, but only on the same condition on which he previously

chose the Canaanites……God did not choose the Hebrew nation unconditionally, nor to eternity. So if the
Prophets predicted a new and eternal covenant of the knowledge, love, and grace of God, it is easily proven that
this was promised only to the pious…this eternal covenant of the knowledge and love of God is universal.

Synthesis: עודתקשולאוערפכםאבות,זכות

דברים

זְכֹר,ט,כזַאל-ַּתְׁשֵחת ַעְּמ� ְונֲַחָלְת�, ֲאֶׁשר ָּפִדיָת ְּבגְָדֶל�--ֲאֶׁשר-הֹוֵצאָת ִמִּמְצַריִם, ְּביָד ֲחזָָקה.ָוֶאְתַּפֵּלל ֶאל-יְהָוה, ָואַֹמר, ֲאדֹנָי יְהִוהט,כו
הֹוֵצאָתנּו, ָהָאֶרץ ֲאֶׁשרֶּפן-יֹאְמרּוט,כחַאל-ֵּתֶפן, ֶאל-ְקִׁשי ָהָעם ַהּזֶה, ְוֶאל-ִרְׁשעֹו, ְוֶאל-ַחָּטאתֹו.:ַלֲעָבֶדי�--ְלַאְבָרָהם ְליְִצָחק, ּוְליֲַעקֹב

ֲאֶׁשרְוֵהם ַעְּמ�, ְונֲַחָלֶת�,ט,כטִמָּׁשם, ִמְּבִלי יְכֶֹלת יְהָוה, ַלֲהִביָאם ֶאל-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ִּדֶּבר ָלֶהם; ּוִמִּׂשנְָאתֹו אֹוָתם, הֹוִציָאם ַלֲהִמָתם ַּבִּמְדָּבר.
הֹוֵצאָת ְּבכֲֹח� ַהָּגדֹל, ּוִבזְרֲֹע� ַהּנְטּויָה…

יֹום, ְוַאְרָּבִעים ָליְָלה; ַוּיְִׁשַמע יְהָוה ֵאַלי, ַּגם ַּבַּפַעם ַהִהוא--�א-ָאָבה יְהָוה, ַהְׁשִחיֶת�.ְוָאנִֹכי ָעַמְדִּתי ָבָהר, ַּכּיִָמים ָהִראׁשֹנִים--ַאְרָּבִעיםי,י
.ַלֲאבָֹתם ָלֵתת ָלֶהםֲאֶׁשר-נְִׁשַּבְעִּתיָהָעם; ְויָבֹאּו ְויִיְרׁשּו ֶאת-ָהָאֶרץ,ַוּיֹאֶמר יְהָוה ֵאַלי, קּום ֵל� ְלַמַּסע ִלְפנֵיי,יא
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ְוַעָּתה, יְִׂשָרֵאל--ָמה יְהָוה ֱא�ֶהי�, ׁשֵֹאל ֵמִעָּמ�:  ִּכי ִאם-ְליְִרָאה ֶאת-יְהָוה ֱא�ֶהי� ָלֶלֶכת ְּבָכל-ְּדָרָכיו, ּוְלַאֲהָבה אֹתֹו, ְוַלֲעבֹד ֶאת-יְהָוהי,יב
ֵהן ַליהָוה ֱא�ֶהי�,י,ידִלְׁשמֹר ֶאת-ִמְצוֺת יְהָוה, ְוֶאת-ֻחּקָֹתיו, ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּו�, ַהּיֹום--ְלטֹוב, ָל�.י,יגֱא�ֶהי�, ְּבָכל-ְלָבְב� ּוְבָכל-נְַפֶׁש�.

ַוּיְִבַחר ְּבזְַרָעם ַאֲחֵריֶהם, ָּבֶכםַרק ַּבֲאבֶֹתי� ָחַׁשק יְהָוה, ְלַאֲהָבה אֹוָתם;י,טוַהָּׁשַמיִם ּוְׁשֵמי ַהָּׁשָמיִם, ָהָאֶרץ, ְוָכל-ֲאֶׁשר-ָּבּה.
.ֵאת ָעְרַלת ְלַבְבֶכם; ְוָעְרְּפֶכם--�א ַתְקׁשּו, עֹודּוַמְלֶּתם,י,טזִמָּכל-ָהַעִּמים--ַּכּיֹום ַהּזֶה.

ֲאֶׁשר �א-יְָדעּו ַוֲאֶׁשר �א-ָראּו, ֶאת-מּוַסר יְהָוה ֱא�ֵהיֶכם:  ֶאת-ָּגְדלֹו--ֶאת-יָדֹו ַהֲחזָָקה, ּוזְרֹעֹוִּכי �א ֶאת-ְּבנֵיֶכםִויַדְעֶּתם, ַהּיֹום,יא,ב
ַוֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלֵחיל ִמְצַריִםיא,דֲאֶׁשר ָעָׂשה, ְּבתֹו� ִמְצָריִם--ְלַפְרעֹה ֶמֶל�-ִמְצַריִם, ּוְלָכל-ַאְרצֹו.ְוֶאת-אֹתָֹתיו, ְוֶאת-ַמֲעָׂשיו,יא,גַהּנְטּויָה.

ָלֶכם, ַּבִּמְדָּבר,ַוֲאֶׁשר ָעָׂשהיא,הְלסּוָסיו ּוְלִרְכּבֹו, ֲאֶׁשר ֵהִציף ֶאת-ֵמי יַם-סּוף ַעל-ְּפנֵיֶהם, ְּבָרְדָפם, ַאֲחֵריֶכם; ַויְַאְּבֵדם יְהָוה, ַעד ַהּיֹום ַהּזֶה.
ָעָׂשה ְלָדָתן ְוַלֲאִביָרם, ְּבנֵי ֱאִליָאב ֶּבן-ְראּוֵבן, ֲאֶׁשר ָּפְצָתה ָהָאֶרץ ֶאת-ִּפיָה, ַוִּתְבָלֵעם ְוֶאת-ָּבֵּתיֶהםַוֲאֶׁשריא,וַעד-ּבֲֹאֶכם, ַעד-ַהָּמקֹום ַהּזֶה.

יא,חֶאת-ָּכל-ַמֲעֵׂשה יְהָוה ַהָּגדֹל, ֲאֶׁשר, ָעָׂשה.,ִּכי ֵעינֵיֶכם ָהרֹאֹתיא,זְוֶאת-ָאֳהֵליֶהם--ְוֵאת ָּכל-ַהיְקּום ֲאֶׁשר ְּבַרגְֵליֶהם, ְּבֶקֶרב ָּכל-יְִׂשָרֵאל.
יא,טִויִרְׁשֶּתם ֶאת-ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ָׁשָּמה, ְלִרְׁשָּתּה., ּוָבאֶתםְלַמַען ֶּתֶחזְקּוּוְׁשַמְרֶּתם, ֶאת-ָּכל-ַהִּמְצָוה, ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּו�, ַהּיֹום--

נְִׁשַּבע יְהָוה ַלֲאבֵֹתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ּוְלזְַרָעם--ֶאֶרץ זַָבת ָחָלב, ּוְדָבׁש.יִָמים ַעל-ָהֲאָדָמה, ֲאֶׁשרּוְלַמַען ַּתֲאִריכּו

Crucial background elsewhere in Chumash

בראשית טו
ֵלאמֹר:  ְלזְַרֲע�, נַָתִּתי ֶאת-ָהָאֶרץ ַהּזֹאת, ִמּנְַהר ִמְצַריִם, ַעד-ַהּנָָהר ַהָּגדֹל נְַהר-ְּפָרת.ַּבּיֹום ַההּוא, ָּכַרת יְהָוה ֶאת-ַאְבָרם--ְּבִריתיח

שמות ב
ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלהים מן העבודה.ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בניכג

וירא אלהים את בני ישראל וידעכה.את יצחק ואת יעקבויזכר אלהים את בריתו את אברהםוישמע אלהים את נאקתםכד
אלהים.

שמות לב
ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותךי.הואוהנה עם קשה ערףויאמר יהוה אל משה ראיתי את העם הזהט

יביהוה יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכח גדול וביד חזקה.ויחל משה את פני יהוה אלהיו ויאמר למהיאלגוי גדול.
זכריגלמה יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם להרג אתם בהרים ולכלתם מעל פני האדמה שוב מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך.

לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך ותדבר אלהם ארבה את זרעכם ככוכבי השמים וכל הארץ הזאת אשר
אשר דבר לעשות לעמו.. יד וינחם יהוה על הרעהאמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעלם

ויקרא כו
בכם ימקו בעונם בארצת איביכם ואף בעונת אבתם אתםוהנשאריםלטואבדתם בגוים ואכלה אתכם ארץ איביכם.לח

והבאתי אתםאף אני אלך עמם בקרימאבי ואף אשר הלכו עמי בקרי.והתודו את עונם ואת עון אבתם במעלם אשר מעלומימקו.
בריתימב וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף אתבארץ איביהם או אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את עונם.

בהשמה מהם והם ירצו את עונם יען וביען במשפטי מאסו ואתוהארץ תעזב מהם ותרץ את שבתתיהמג.אברהם אזכר והארץ אזכר
מאסתים ולא געלתים לכלתם להפר בריתי אתם כי אני יהוהואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לאמדחקתי געלה נפשם.
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אלהמואשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לעיני הגוים להית להם לאלהים אני יהוה.מה וזכרתי להם ברית ראשנים.אלהיהם
החקים והמשפטים והתורת אשר נתן יהוה בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה.

The end of אבותזכות ?

ויקרא רבה לו:ה-ו
ולמה נאמרו אבות אחורנית? לומר אם אין מעשה ביעקב כדאי הם מעשה יצחק. ואם אין מעשה יצחק כדאי הם מעשה

אברהם. כדאי הוא מעשה כל אחד ואחד שיתלה כל העולם בגינו…
ולמה הוא מזכיר זכות אבות ומזכיר זכות הארץ עמהם? אמר ר"ל: משל למלך שהיה לו שלשה בנים ושפחה אחת משלו

מגדלתן. כל זמן שהיה המלך שואל שלום בניו. היה אומר שאלו לי בשלום המגדלת. כך כל זמן שהקדוש ברוך הוא מזכיר אבות מזכיר
הארץ עמהם הה"ד "ְוזַָכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי יֲַעקֹוב וגו' ְוָהָאֶרץ ֶאזְּכֹר."

עד מתי זכות אבות קיימת?
כג):הה"ד (מ"ב יג,עד יהואחזר' תנחומא אמר בשם ר' חייא בר מנחמא ואמרי לה ר' ברכיה בר חלבו בשם רבא בר זבדא:

"ויחן ה' אותם וירחמם וגו' עד עתה" עד עתה זכות אבות קיימת.
בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא וגו'".הה"ד (שם א יח, לו) "ויהיעד אליהור' יהושע ב"ל אמר:

נבלותה לעיני מאהביה ואיש לא יצילנה מידי" ואין אישהה"ד (הושע ב, יב): "ועתה אגלה אתעד הושעשמואל אמר:
האמור כאן אלא אברהם כד"א (בראשית כ, ז): "ועתה השב אשת האיש" ואין איש אלא יצחק שנאמר (שם כד, סה) "מי האיש הלזה"

ואין איש אלא יעקב שנא' (שם כה, כז) "ויעקב איש תם".

ַהִּמְׂשָרה ּוְלָׁשלֹום ֵאין ֵקץ ְוגֹו'".כד"א (ישעיה ט, ו): "ְלמְרֵּבהעד חזקיהר' יודן אמר:
הה"דשמטה וזכות אמהות שנתמטטה, לך והטפל בחסדיםאם ראיתה זכות אבותר' יודן ברבי בשם רבי ברכיה אמר:

(שם נד, י) "כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה" הרים אלו אבות והגבעות אלו אמהות ואח"כ "וחסדי מאתך לא ימוש."
(דברים ד, לא): "כי אל רחום ה' אלהיך לא ירפך ולא ישחיתךלעולם מזכירין ואומריןלעולם זכות אבות קיימתא"ר אחא:

ולא ישכח את ברית אבותיך וגו'":

תלמוד בבלי מסכת שבת דף נה עמוד א
אמר ליה רבי זירא לרבי סימון: לוכחינהו מר להני דבי ריש גלותא. אמר ליה: לא מקבלי מינאי. אמר ליה: אף על גב דלא

מקבלי - לוכחינהו מר, דאמר רבי אחא ברבי חנינא: מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה חוץ מדבר זה,
הנעשותעל כל התועבותתו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקיםוהתויתדכתיב ויאמר ה' אליו עבר בתוך העיר בתוך ירושלים

בתוכה וגו'.
אמר לו הקדוש ברוך הוא לגבריאל: לך ורשום על מצחן של צדיקים תיו של דיו, שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה. ועל מצחם

של רשעים תיו של דם, כדי שישלטו בהן מלאכי חבלה…
ומאי שנא תיו?

אמר רב: תיו - תחיה, תיו - תמות.
ושמואל אמר: תמה זכות אבות.

ורבי יוחנן אמר: תחון זכות אבות.
וריש לקיש אמר: תיו - סוף חותמו של הקדוש ברוך הוא; דאמר רבי חנינא: חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת.
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רבי שמואל בר נחמני אמר: אלו בני אדם שקיימו את התורה כולה מאלף ועד תיו.
מאימתי תמה זכות אבות?

מאהביה ואיש לא יצילנה מידי., שנאמר ואגלה את נבלתה לעינימימות הושע בן באריאמר רב:
ישראל כל ימי יהואחז וכתיב ויחן ה' אותם וירחמם, שנאמר וחזאל מלך ארם לחץ אתמימי חזאלושמואל אמר:

ויפן אליהם למען בריתו את אברהם יצחק ויעקב ולא אבה השחיתם ולא השליכם מעל פניו עד עתה.
המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר ה' אלהי אברהם יצחק, שנאמר ויהי בעלותמימי אליהורבי יהושע בן לוי אמר:

וישראל היום יודע כי אתה אלהים בישראל ואני עבדך ובדברך עשיתי [את] כל הדברים האלה וגו'.
אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה, שנאמר למרבה המשרה ולשלוםמימי חזקיהוורבי יוחנן אמר:

ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת ה' צבאות תעשה זאת וגו'.

תוספות מסכת שבת דף נה עמוד א
לאאומר רבינו תם דזכות אבות תמה אבל ברית אבותושמואל אמר תמה זכות אבות ורבי יוחנן אמר תחון זכות אבות -

גלות ואנן אין אנו מזכירין זכות אבות אלא הברית ומפרש דשמואלדהא כתיב (ויקרא כו) וזכרתי את בריתי יעקוב אף לאחרתמה
ולר"ידאמר מימי חזאל דייק מדכתיב למען בריתו ולא למען זכותו ואומר ר"י דבויקרא רבה (פ' לו) דייק מעד עתה כדפי' בקונטרס

תדע דהא ר"ינראה דלא פליגי שמואל ור"י אלא שמואל קאמר דלרשעים תמה אבל לצדיקים לא תמה ובצדיקים איירי ר"י
אמר בסמוך דמימי חזקי' תמה זכות אבות והכא קאמר דאף בשעת חורבן דבתר הכי תחון זכות אבות ועל זה אנו סומכין להזכיר זכות
אבות ובשלהי ויקרא רבה רבי אחא אומר לעולם זכות אבות קיימת ולעולם אנו מזכירים אותם וכן הוא אומר כי אל רחום וגו' ולא

ישכח את ברית אבותיך וגו'.

מהרש"א חידושי אגדות מסכת שבת דף נה עמוד א
ולמ"ד תמה זכות אבות הוא רמזומ"ש תיו תחיה תיו תמות. פירוש תיו בדיו תחיה לצדיקים ותיו דם תמות לרשעים.

וכן.לשניהם לצדיקים שתמה זכות אבות ובצדקתם וזכותם ינצלו ולרשעים שאין להם זכות עצמם והרי גם זכות אבות תמה
. ולמ"ד תיו סוף חותמו כו' אמת דהיינו רמז שהואלמ"ד תחון זכות אבות לצדיקים שמעשה אבותיהם בידיהם משא"כ לרשעים

סוף וגזר דין חותם של הגזירה לצדיקים ולרשעים. ומ"ד אילו בני אדם שקיימו כו' היינו תיו של דיו לצדיקים ותיו של דם לרשעים
הני אמוראי אלא בפירוש רמז התיו בין לצדיקים בין לרשעים. אבלוהשתא לא פליגיהוא בהיפך אילו שלא קיימו מא' ועד תיו.

ודו"ק:מדברי התוספות נראה בשם ר"י דלשמואל דאמר תמה היינו לרשעים ולר"י תחון לצדיקים והוא דחוק

Can there be redemption, a renewal of chosenness, without אבותזכות ?

רמב"ן דברים פרשת האזינו פרק לב
אשביתה מאנוש זכרם - גלותנו בין העמים אנחנו יהודה ובנימין, שאין לנו זכר בעמים ולא נחשב לעם ואומה כלל. והנה

אבות ואין לנוכי בגלותנו עתה תמה זכותיאמר הכתוב, כי היה במדת הדין להיותנו כן בגלות לעולם, לולי כעס אויב. ויורה זה,
מא מד) וקבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בם ונקדשתי בכם, כענין שאמר ביחזקאל (כהצלה מיד העמים רק בעבור שמו

לעיני הגוים, וידעתם כי אני ה' בעשותי אתכם למען שמי לא כדרכיכם הרעים וכעלילותיכם הנשחתות בית ישראל, וכן נאמר עוד
(שם פסוק ט) ואעש למען שמי לבלתי החל לעיני הגוים וגו':

ולכך הזכיר משה בתפלתו (במדבר יד טו) ואמרו הגוים אשר שמעו את שמעך לאמר וגו', והשם יתברך הודה לו בזה (שם
פסוק כ) ויאמר ה' סלחתי כדברך. והטעם בטענה הזאת, איננו כרוצה להראות כחו בין שונאיו, כי כל הגוים כאין נגדו מאפס ותוהו
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אבל השם ברא את האדם בתחתונים שיכיר את בוראו ויודה לשמו, ושם הרשות בידו להרע או להטיב, וכאשרנחשבו לו.
חטאו ברצונם וכפרו בו כולם לא נשאר רק העם הזה לשמו, ופרסם בהם באותות ובמופתים כי הוא אלהי האלהים ואדוני

ישכחו העמים את אותותיו ואת מעשיו ולא יסופר עוד בהם, ואם אדם. והנה אם ישוב ויאבד זכרם,האדונים ונודע בזה לכל העמים
יזכיר כן, יחשבו כי היה כח מכחות המזלות והכוכבים וחלף ועבר. והנה תהיה כוונת הבריאה באדם בטלה לגמרי, שלא ישאר בהם

שהיה בבריאת העולם, שיהיה רצון מלפניו להקים לו לעם כלועל כן ראוי מדין הרצוןיודע את בוראו רק מכעיס לפניו,
:הימים, כי הם הקרובים אליו והיודעים אותו מכל העמים

וזה טעם כי ידין ה' עמו ועל עבדיו יתנחם (פסוק לו), שיזכור ה' ברחמים כי הם עמו מאז, ויזכור כי הם עבדיו שעמדו לו
בגלותם כעבדים לסבול הצרות והשעבוד, וכענין שנאמר (ישעיה סג ח) ויאמר אך עמי המה בנים לא ישקרו. וכבר רמזתי בבריאת
האדם סוד נשגב ונעלם צריך ממנו שנהיה לו לעם והוא יהיה לנו לאלהים, כענין שנאמר (ישעיה מג ז) כל הנקרא בשמי ולכבודי

בראתיו וגו':

שמות לג
ְוָקָראִתי ְבֵׁשם יְהָוה, ְלָפנֶי�; ְוַחּנִֹתי ֶאת-ֲאֶׁשר ָאחֹן, ְוִרַחְמִּתי ֶאת-ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם.ַוּיֹאֶמר, ֲאנִי ַאֲעִביר ָּכל-טּוִבי ַעל-ָּפנֶי�,יט

רש״י שם
לפי שאני צריך ללמדך סדר תפילה,ויאמר אני אעביר וגו׳ – הגיעה שעה שתראה בכבודי מה שארשה אותך לראות,

. אני אעביר כלשכשנצרכת לבקש רחמים על ישראל הזכרת לי זכות אבות, כסבור אתה שאם תמה זכות אבות אין עוד תקוה
מדת טובי לפניך על הצור, ואתה נתון במערה.

. וכסדר שאתה רואה אותי מעוטף וקוראזכות אבותללמדך סדר בקשת רחמים אף אם תכלהוקראתי בשם ד׳ לפניך –
שלש עשרה מדות, הוי מלמד את ישראל לעשות. ועל ידי שיזכירו לפני רחום וחנון, כי רחמיי לא כלים.

וחנותי את אשר אחון – אותן פעמים שארצה לחון.
ורחמתי – עדא שאחפץ לרחם. עד כאן לא הבטיחו אלא: עתים אענה עתים לא אענה. אלא בשעת מעשה אמר לו: הנה אנכי

כרת ברית (שמות ל״ד:י׳), הבטיחו שאינן חוזרות ריקם.

רבינו בחיי שמות פרשת כי תשא פרק לד
"ארך אפים" מדה כוללת הצדיקים והרשעים,

וכן אמר משה לפני הקב"ה: יש לך לעשות למען מדה זו שיש בך שאתה ארך אפים לכל,
ואם אתה אומר שהם רשעים גמורים ואינם ראויים לאריכות אף אלא הם חייבים כליה, הנה אתה "רב חסד" ועשית חסד עם

כ"ו דורות שהיו מבריאת עולם עד מתן תורה שלא היו להם תורה ומצוה וזנת וכלכלת אותם במדת החסד,
ואם אתה אומר: אותם כ"ו דורות לא קבלו התורה ולא עברו עליה ולכך לא נתחייבו כל כך כמו אלו שקבלו ועברו, יש לך

לעשות למען מדה זו שיש בך שהיא מדת "אמת" והוא חסד של אמת שאינו מצפה לתגמול,
ואם אינך מוחל להם בשביל מדה זו, הנה אתה "נוצר חסד לאלפים" ויש לך למחול להם בזכות האבות שאתה נוצר

חסד לאלפים ויש לך לנצור לישראל חסד האבות וזכותם,
ואם אתה אומר: תמה זכות אבות, עשה למען מדה זו שבך שאתה "נושא עון" והם הזדונות, "ופשע" והם המרדים,

(תהלים יט, יג) "מנסתרות נקני"…, והוא שכתוב:"וחטאה" והם השגגות, "ונקה" והם הנסתרות
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אמר לפניו: רבש"עוע"ד המדרש: (ר"ה יז ב) "ויעבור ה' על פניו", למד הקב"ה למשה היאך ילמד סניגוריא על ישראל,
אילו לא היה להם זכות היית מאבדם, "זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך", הוי אומר: "ה' ה' אל רחום וחנון ארך

הקב"ה: חייך שתצטרך לכך., א"ל משה: רשעים יאבדו, א"לאפים", לצדיקים ולרשעים

טור אורח חיים סימן קיג סעיף ט
"וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו", תקנו להזכיר חסדי אבות אצל הגאולה, לומר שאף אם תמה זכות

אבות – גאולתו לעולם קיימת, שהרי הבטיח בה בשמו הגדול, וכאשר שמו קיים לעולם ולעולמי עולמים, כך גאולתנו לעולם קיימת;
והכי פירושו: זוכר חסדי אבות לבניהם לגאלם, ואף אם תמה זכות אבות, מביא גואל לבני בניהם למען שמו, שהוא קיים

.לעולם

בית הלוי על התורה פרשת וירא
והנה מה דאנחנו מזכירים זכות אבות בתפלה ולכאורה מה יועיל מעשה אבות להבן והלא אמרו לא הציל אברהם את

מהמדות הטובות שלהם, וכמו שאומרים בתפלה מהורק משום דגם לנו נשאר קצת ממעשיהם הטובים בירושהישמעאל,
נשאר בירושה חלק גדול מהנסיון של יצחק יותר ממה שנשאר לנו. והרי אצלינויפה ירושתנו וע"כ ראוי שיזכור לנו זכותם

מהנסיון של אברהם, וע"כ אנחנו מבקשים שיזכור לנו עקידת יצחק כי מעשיו הטובים הוריש גם לנו קצת:

רשימות שיעורים (רי"ד סולובייצ'יק) מסכת ברכות דף יא עמוד ב
גמ'. וז"ל מאי היא אמר ר' יהודה אמר שמואל אהבה רבה וכו' ורבנן אמרי אהבת עולם וכן הוא אומר ואהבת עולם אהבתיך
על כן משכתיך חסד עכ"ל. עיין בתוס' (ד"ה ורבנן) וז"ל הלכך תקינו לומר בשחרית אהבה רבה ובערבית אהבת עולם עכ"ל. ודבריהם

צ"ב.
ובדרך דרוש נראה לבאר, דבגמ' שבת (דף נה א) איתא "ושמואל אמר תמה זכות אבות", ובתוס' (ד"ה ושמואל) כתבו וז"ל
אומר ר"ת דזכות אבות תמה אבל ברית אבות לא תמה דהא כתיב וזכרתי את בריתי יעקב אף לאחר גלות, ואנן אין אנו מזכירין זכות

לזכות אבות וע"כ היא נאמרת ביום שהוא בחינת גאולה וזמןונראה דברכת אהבה רבה מקבילהאבות אלא הברית וכו' עכ"ל.
של הארת פנים בבחינת זכות אבות. ובלילה שהיא בחינת גלות נוסח הברכה היא אהבת עולם דזהו בחינת ברית אבות

, דאע"פ שזכות אבות תמה ברית אבות לא תמה.שלעולם קיימת
וזה ענין הפסוק "להגיד בבוקר חסדיך" כלומר דבוקר ויום דהויין בחינת גאולה והארת פנים, הקב"ה מתייחס לכלל ישראל
בבחינת חסד דהיינו בזכות אבות, שמשום שהבנים דומים לאבות מועילה להם זכות האבות וזהו בחינת "חסדיך." "ואמונתך בלילות"
מורה על זמן הגלות דהלילה מורה על הגלות, ובגלות קיימת ברית אבות לעולם, דברית אבות היא בבחינת "אמונתך" דהיינו שקיימת

לעולם, וע"כ נוסח הברכה בערבית הוא אהבת עולם.

זכות אבות,
actualized and perhaps naturalized

דברים

ָהָאֶרץָהֵאֶּלה, ַהּדֹור ָהָרע ַהּזֶה--ֵאת,ִאם-יְִרֶאה ִאיׁש ָּבֲאנִָׁשיםא,להַוּיִָּׁשַבע ֵלאמֹר.ַוּיְִׁשַמע יְהָוה, ֶאת-קֹול ִּדְבֵריֶכם; ַוּיְִקצֹף,א,לד
ְולֹו-ֶאֵּתן ֶאת-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּדַר�-ָּבּה, ּוְלָבנָיו--יַַען, ֲאֶׁשרזּוָלִתי ָּכֵלב ֶּבן-יְֻפּנֶה, הּוא יְִרֶאּנָה,א,לוַהּטֹוָבה, ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעִּתי, ָלֵתת ַלֲאבֵֹתיֶכם.
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ְוַטְּפֶכם ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ָלַבז יְִהיֶה, ּוְבנֵיֶכם ֲאֶׁשר �א-יְָדעּו ַהּיֹום טֹוב ָוָרע--ֵהָּמה, יָבֹאּו ָׁשָּמה; ְוָלֶהם ֶאְּתנֶּנָה,א,לטִמֵּלא ַאֲחֵרי יְהָוה…
ְוֵהם יִיָרׁשּוָה.

ְוהֹוַדְעָּתםֶאת-ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר-ָראּו ֵעינֶי� ּוֶפן-יָסּורּו ִמְּלָבְב�, ּכֹל, יְֵמי ַחּיֶי�;ַרק ִהָּׁשֶמר ְל� ּוְׁשמֹר נְַפְׁש� ְמאֹד, ֶּפן-ִּתְׁשַּכחד,ט
ִלְפנֵי יְהָוה ֱא�ֶהי� ְּבחֵֹרב, ֶּבֱאמֹר יְהָוה ֵאַלי ַהְקֶהל-ִלי ֶאת-ָהָעם, ְוַאְׁשִמֵעם ֶאת-ְּדָבָרי:  ֲאֶׁשריֹום, ֲאֶׁשר ָעַמְדָּתד,י.ְלָבנֶי�, ְוִלְבנֵי ָבנֶי�

ְוָהָהר ּבֵֹער ָּבֵאׁש,ַוִּתְקְרבּון ַוַּתַעְמדּון, ַּתַחת ָהָהר;ד,יא.ְוֶאת-ְּבנֵיֶהם, יְַלֵּמדּוןיְִלְמדּון ְליְִרָאה אִֹתי, ָּכל-ַהּיִָמים ֲאֶׁשר ֵהם ַחּיִים ַעל-ָהֲאָדָמה,
ַויְַדֵּבר יְהָוה ֲאֵליֶכם, ִמּתֹו� ָהֵאׁש:  קֹול ְּדָבִרים ַאֶּתם ׁשְֹמִעים, ּוְתמּונָה ֵאינְֶכם רִֹאים זּוָלִתי קֹול.ד,יבַעד-ֵלב ַהָּׁשַמיִם--חֶֹׁש�, ָענָן ַוֲעָרֶפל.

יְהָוה, ָּבֵעתְואִֹתי ִצָּוהד,ידַעל-ְׁשנֵי ֻלחֹות ֲאָבנִים.--ֲעֶׂשֶרת, ַהְּדָבִרים; ַוּיְִכְּתֵבם,ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹותְּבִריתֹו, ֲאֶׁשר ִצָּוהַוּיֵַּגד ָלֶכם ֶאת-ד,יג
ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה.אָֹתם--ָּבָאֶרץ, ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִריםַלֲעׂשְֹתֶכםַהִהוא, ְלַלֵּמד ֶאְתֶכם, ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים:

ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ּדֵֹבר ְּבָאזְנֵיֶכם ַהּיֹום; ּוְלַמְדֶּתםֶאת-ַהֻחִּקים ְוֶאת-ַהִּמְׁשָּפִטים,ְׁשַמע יְִׂשָרֵאלֲאֵלֶהםַוּיְִקָרא מֶֹׁשה, ֶאל-ָּכל-יְִׂשָרֵאל, ַוּיֹאֶמרה,א
ָּכַרת יְהָוה ֶאת-ַהְּבִרית ַהּזֹאת:  ִּכי ִאָּתנּו,ה,ג �א ֶאת-ֲאבֵֹתינּו,ָּכַרת ִעָּמנּו ְּבִרית--ְּבחֵֹרב.יְהָוה ֱא�ֵהינּו,ה,באָֹתם, ּוְׁשַמְרֶּתם ַלֲעׂשָֹתם.

ָּבֵעתָאנִֹכי עֵֹמד ֵּבין-יְהָוה ּוֵבינֵיֶכם,ה,הָהֵאׁש.ָּבָהר--ִמּתֹו�ִעָּמֶכםָּפנִים ְּבָפנִים, ִּדֶּבר יְהָוהה,דֲאנְַחנּו ֵאֶּלה פֹה ַהּיֹום ֻּכָּלנּו ַחּיִים.
ּוְׁשַמְרֶּתםה,כחָאנִֹכי יְהָוה ֱא�ֶהי�…ה,וֵלאמֹר.ַהִהוא, ְלַהִּגיד ָלֶכם, ֶאת-ְּדַבר יְהָוה:  ִּכי יְֵראֶתם ִמְּפנֵי ָהֵאׁש, ְו�א-ֲעִליֶתם ָּבָהר

ֲאֶׁשר ִצָּוה יְהָוה ֱא�ֵהיֶכם ֶאְתֶכם--ֵּתֵלכּו:  ְלַמַעןְּבָכל-ַהֶּדֶר�,ה,כטַלֲעׂשֹות, ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה יְהָוה ֱא�ֵהיֶכם ֶאְתֶכם:  �א ָתֻסרּו, יִָמין ּוְׂשמֹאל.
.ֲאֶׁשר ִּתיָרׁשּוןְוַהֲאַרְכֶּתם יִָמים, ָּבָאֶרץִּתְחיּון, ְוטֹוב ָלֶכם,

ֲעָבִדיםְוָאַמְרָּת ְלִבנְ�,ו,כאְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים, ֲאֶׁשר ִצָּוה יְהָוה ֱא�ֵהינּו, ֶאְתֶכם.ָמָחר, ֵלאמֹר:  ָמה ָהֵעדֹת,ִבנְ�ִּכי-יְִׁשָאְל�ו,כ
אֹותֹת ּומְֹפִתים ְּגדִֹלים ְוָרִעים ְּבִמְצַריִם, ְּבַפְרעֹהַוּיִֵּתן יְהָוהו,כבָהיִינּו ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָריִם; ַוּיִֹציֵאנּו יְהָוה ִמִּמְצַריִם, ְּביָד ֲחזָָקה.

יְהָוה,ַויְַצֵּונּוו,כדִמָּׁשם--ְלַמַען, ָהִביא אָֹתנּו, ָלֶתת ָלנּו ֶאת-ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר נְִׁשַּבע ַלֲאבֵֹתינּו.ְואֹוָתנּו, הֹוִציאו,כגּוְבָכל-ֵּביתֹו--ְלֵעינֵינּו.
ִּתְהיֶה-ָּלנּו:  ִּכי-נְִׁשמֹרּוְצָדָקה,ו,כהַלֲעׂשֹות ֶאת-ָּכל-ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה, ְליְִרָאה, ֶאת-יְהָוה ֱא�ֵהינּו--ְלטֹוב ָלנּו ָּכל-ַהּיִָמים, ְלַחּיֵֹתנּו ְּכַהּיֹום ַהּזֶה.

ַלֲעׂשֹות ֶאת-ָּכל-ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת, ִלְפנֵי יְהָוה ֱא�ֵהינּו--ַּכֲאֶׁשר ִצָּונּו.

Maharal

חידושי אגדות למהר"ל שבת דף נה עמוד א
תמה זכות אבות. יש לך לדעת כי האב הוא סבה לבן, וכל דבר עומד בסבתו, והוא יתברך אבינו שבשמים סבת הכל ולפיכך

הוא, ודבר זה בארנו בכמה מקומות כי הסבהראוי שיגיע למסובבוזכות הסבההכל עומד בסבת האב, והאבות הם אבות לישראל
[כי],הסבה כמו שהיו הדורות מתרחקים אין כל כך הסבה מקיימתאמנם בהתרחק המסובב ביותר מןמקיים הדבר ומגין עליו.

מורה עללעול' הקרוב אל הסבה יותר יש לו קיום מן הרחוק מן הסבה. ולפיכך אמר בכאן שהתיו שהיא אות אחרון מן אלפא ביתא,
על ישראל., שעד היום היה זכות אבות מגיןהשלמה שכבר שלם זכות אבות

ורבי יוחנן אמר [תחון] זכות אבות, כלומר כי בודאי התיו מורה על השלמה שהרי התי"ו הוא בסוף, אבל הסוף הזה הוא מצד
עצמם כי זכות עצמם כלה ותמה, וכיון שזכות עצמם תמה אז תחון זכות אבות כאשר אין זכות מצד עצמם. שכל זמן שיש זכות מצד
עצמם אין כאן זכות אבות שאין זכותם רק כאשר אין זכות עצמם. א"נ התי"ו מורה על סוף השתלשלות שלהם שהם סוף מצד עצמם
[והוא התחלה אל זכות אבות], וזה תחון זכות אבות. כלומר שיש להזכיר זכותם עד סוף השתלשלות שלהם שהוא זכות אבות. ואין

דעת רבי יוחנן דהתיו היא מורה [תחון] דזה לא היה סימן של כלום דשמא [התיו מורה] תמות וכיוצא בזה מן הלשון, אלא שהתי"ו הוא
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בסוף אלפא ביתא, לדעת שמואל מורה הסוף על שתמה זכות אבות ולדעת רבי יוחנן שיש להזכיר [זכות אבות כאשר תמה זכות
עצמם] וזהו תחון זכות אבות…

מימות הושע בן בארי. כבר אמרנו כי זכות אבות מה שהבנים עומדי' בשביל האבות, כי העלולים עומדים בזכות העלה,
ומכל מקום בהתרחק הבנים מאוד אינם עומדים בזכות האבות. ובזמן הושע בן בארי שהוא היה מן הנביאים האחרונים כבר כלה ותמה

הכלולפיכך לפי דבריהבית, כי זכות אבות היה גורם שלא יחרב,ואל"כ שהיה תמה זכות אבות איך אפשר שחרבזכות אבות,
תמה זכות אבות קודם שחרב הבית. ואין הפירש תמה זכות אבות רק לענין זה, כי קודם זה לא היה אפשר [להיות גולים מן הארץ]

אבלמפני זכות אבות ואי אפשר להשליכם מעל פניו שקרוב הוא זכות אבות, אבל מכאן ואילך אפשר להשליך אותם מעל אדמתם.
בודאי לפעמים הש"י עושה בשביל זכותם כאשר ראוי לפי הענין רק קודם שתמה זכות אבות לא היה [אפשר] שיהיו גולים

ובודאיכי אין לומר ח"ו כלל שלא יעשה בזכות אבות,ופשוט הוא., כך יראה ונכוןמעל אדמתם [כלל] שהיה זכות אבות עדיין
.על ידי תפילה פשיטא שאינה תמה זכות אבות שהרי כל תפילתינו היא להזכיר זכות אבות, אלא על ידי תפילה לא תמה

ובלאו הכי נמי לא קשיא כי לא אמרנו רק לענין שאפשר שיהיו [גולים] משעה שתמה זכות, אבל בודאי הקב"ה זוכר זכות אבות לרחם
ולעשות חסד. ולכך לא יקשה לך דהא רבי יוחנן קאמר לעיל תמה זכות והיה זה בשעת החורבן דודאי דרך חנינה הקב"ה מזכיר זכות

אבות וזהו תחון זכות אבות.

ספר נצח ישראל פרק ד
אף כי יש בזה עוד סוד נסתר ונעלם למה בית המקדש ראשון חרב על אלו ג' עבירות, ומקדש שני על ידי שנאת חנם, ואפרש

ג' אבות הקדושים, אשר מדריגתם בודאי יותר עליונה מןכי מקדש ראשון היה להם בזכותאותו ברמז, ותבין אותו, וזה
.ישראל

וידוע כי אברהם זכותו ומעלתו - פרישותו מן הערוה, שהרי אמרו עליו במסכת בבא בתרא (טז א) עפרא לפומיה דאיוב,
שאמר (איוב לא, א) "ומה אתבונן על בתולה", בדאחרינא לא מסתכל, אבל בדידיה מסתכל. ואילו באברהם כתיב (בראשית יב, יא)
"הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את", שלא נסתכל בה כל ימיו. יצחק זכותו ההרחקה מעבודה זרה, שהרי מסר נפשו להקרבה אל

השם יתברך. יעקב נגד שפיכות דמים, ודבר זה ידוע גם כן, כי יעקב הוא החיים, שהרי יעקב אבינו לא מת (תענית ה ב). ועוד, כי הוא
הפך עשו, שהיה אדמוני (בראשית כה, כה), והוא סימן אליו שיהיה שופך דמים (רש"י שם), ויעקב הפכו מרוחק מזה. ועוד, כי יעקב
לא ראה קרי מימיו (יבמות עו א), ודבר זה נחשב קצת כאילו שופך דם, כי ראוי ואפשר היה שיהיה נברא ממנו אדם, ואף מזה היה

יעקב מרחיק.
. וכבר אמרו חז"ל (שבת נה א) כי בסוףובית המקדש שני שלא היה כל כך במעלה, היה נגד כנסת ישראל עצמם

שני נגד ישראל בעצמם. ולפיכך שנאת חנם מבטל כח כנסת ישראל,. ולכך היה מקדשכאשר חרב מקדש ראשון, תמה זכות אבות
שנקרא "כנסת ישראל" על שם חבור ואחדות ישראל. וזה אמרם כי מקדש שני חרב על ידי שנאת חנם בלבד. ואלו דברים נראים
קלים, אבל הם דברים עמוקים וגדולים, רמזנו לך פה, ועם כי הכל שורש אחד להם. ובחבור דרך החיים (פ"ה מ"ט) נתבאר יותר.

דרך החיים פרק ה משנה ט
לאברהם הבטיח את ישראל על שיתן לבניהם את הארץ.; שהריכי השם יתברך נתן הארץ לישראל בזכות ג' אבותתדע

והארץ.ואם לא היה שבועת האבות, לא היה הארץ לישראלוכן הבטיח ליצחק (בראשית כו, ג), וכן ליעקב (בראשית כח, יג),
בפרט שייכת אל האבות, ולכך נתנה הארץ לאבות בפרט. וכן מוכח הכתוב שאמר (ויקרא כו, מב) "וזכרתי את בריתי יעקב ואף את
בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור", אמר כי יזכור הארץ בשביל האבות, וזה כי מפני שהארץ שייכת לאבות.
והיה ראוי שיאמר הכתוב "ואזכור הארץ", כלומר בשביל זכות האבות אזכור הארץ, אבל אמר "והארץ אזכור", כלומר שיש זכירה

לארץ, כמו שיש זכירה לאבות…
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וכאשר ישראל הם דומים ומתדמים אל האבות, שלהם נתנה הארץ ואליהם שייך הארץ, אז יש להם הארץ.
מהוכן אם אין שומריםוכאשר הם יוצאים ממדת האבות, עד שאינם דומים להם, אז אין לישראל הארץ, וגולים הימנה.

שראוי לארץ מצד עצמה, גולים ממנה. ועל ידי אלו ג' עבירות הם יוצאים לגמרי ממדת אבותיהם…כאשר ישראל אין נזהרין בגלוי
עריות, הם יוצאים ממדת אברהם, והפך הם לאברהם שאליו נתן הארץ. ואם חס ושלום הם עובדים עבודה זרה, אין ראוי שיהיו

נחשבים בני יצחק…וכן על ידי שפיכות דמים הם הפך ליעקב…

נתיבות עולם נתיב לב טוב פרק א
…ובודאי כל אשר שייך אל הארץ כמו בהמ"ק שהוא תולה בארץ הכל הוא בשביל זכות האבות אשר בזכותם נתנה הארץ,

…ולפיכך כאשר לא היו נזהרים ישראל בדברים אשר היו מדות האבות, ראוי שיהיה בטל הארץ וכל אשר תלוי בארץ
אבל בית שני לא היה בשביל האבות שכבר תמה זכותוכאשר היו בישראל אלו ג' דברים נחרב הבית וגלו מן הארץ.

ולפיכך כאשר הם עם אחד ולא חלק לבם היהאבות בבית ראשון, והש"י נתן להם הארץ בזכות עצמם במה שהם עם ישראל
להם הארץ, וכאשר חלק לבם בשנאת חנם שהיו ביניהם בטל כח זה מה שהם עם אחד וחרב בה"מ וגלו מן הארץ, כי בית שני היה להם

במה שהם עם אחד עם ישראל. ולפיכך אמר כי שקולה שנאת חנם כמו ע"ז ג"ע ש"ד.
וכאשר היה שנאת חנם הגורם להחריב הבית כ"ש שהוא הסבה להעמיד החורבן, כי הדבר שהיה גורם חולי לאדם
כ"ש אחר שכבר חלה שמונע ממנו הרפואה כל עוד שלא הסיר הדבר שגרם החולי אל האדם, לכך יש לדאוג אל הדור כמו

חנם, היאואשר הוא יוצא עוד מן המדה הרעה הזאת היא שנאת.שעינינו רואות כי דור הזה גובר בו מדה הרעה הזאת על הכל
הקנאה שהוא בלב, כי הלב רע יש לו קנאה כאשר יש לחבירו שום טובה ושום מעלה, הפך לב טוב שהוא שמח במה שיגיע מן הטוב

לחבירו וזה מקנא בו אינו רוצה שיהיה לחבירו אותה מעלה והמדה הזאת רעה מאוד:

חידושי אגדות למהר"ל סנהדרין דף צז עמוד ב
תניא ר' נתן אומר וכו'. באו לבאר לך על ענין הקץ האחרון שהוא נעלם ואין לעמוד על הקץ, מה שלא היה בגאולה

הראשונה שהיה נודע הקץ. ועוד יש הפרש גדול בין הגאולה הראשונה ובין הגאולה האחרונה, עד שמזה מתחייב העלם האחרונה
בזכות האבות שנשבע לאבות שיגאל הבנים, לכך היה אפשר לדעתכי גאול' ראשונ' במצרים היתהוהסתר הגאולה האחרונה.

וזהוהקץ שהוא מצד האבות. אבל גאולה אחרונה כבר תמה זכות אבות, ולכך הקץ מופלא דבר שהוא מן הש"י בעצמו.
שאמר מקרא זה יורד ונוקב עד התהום פי' שהוא מדקדק על ענין הקץ עד התהום.

R’ Avraham Yitzchak ha-Cohen Kook

אגרות הראי״ה שעט
ובעצם ענין ירושת המדות של האבות על הבנים, זהו דבר פשוט ומושג בשכל ובחוש, ואין כל פלא שידעו מזה גם העמים
הקדמונים. וכבר אמרו חז״ל [סנהדרין לח.] שלפיכך נברא אדם יחידי, שלא יאמרו צדיקים: ״אנו בני צדיק״, ורשעים – : ״אנו בני
רשע״, והוצרכו להזהיר על קנת התורה: ״שאינה ירושה לך״ [אבות פ״ב מי״ב], ולתן טעם על ת״ח שאין בניהם ת״ח — ״כדי שלא

אמנםיאמרו: התורה ירושה היא״ [נדרים פא.]. כל אלה עדים נאמנים עד כמה חדר הרעיון הבריא הזה בימים קדומים ללבות בנ״א.
יש להבר את הגרעין הפנימי, באורה מדעית, אף שאין יכולת גמורה להגיע לקץ גבוליו ולהגדיר, מהו התוכן המיוחד הבא

, שנגד ההפרזה של כח אבות בין לזכות וביןבזכות אבות או חובתם, ומהו התכן התלדי בעצמיות הבחירה החפשית של הבן
.כל זה הוא מקצע הגון ללב נבוןלחובה באה הנבואה של יחזקאל: ״בן לא ישא בעון האב״.
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עין איה שבת דף נה עמוד א
הנשמה העליונה של האבות, החודרת בישראל בכחה האלהי עד דורות אחרונים, היא נותנת לאומה כולה את זכות

, המיוחדקיומה ומעמדה, בעיקרים היסודיים שהאומה צריכה להבנות עליהם בתור עם גדול, ובצביונה המיוחד לה דוקא
בהתיחדות האלהית של שם ד' אלהי ישראל הנקרא על עמו ונחלתו, שבזה כלול את כל מה שהעם צריך לו, בין בקיומו החמרי ובין

בקיומו הרוחני הכללי בתור עם חשוב באומות, בין בקיומו המיוחד בתור עם ד' וגוי קדוש.
והנה אע"פ שהכשרון של הקדושה המנוחלת מאבות העולם הוא קיים עדי עד, ונותן כח וחיים לכל יחיד ויחיד

מישראל, ואחרית ותקוה לאומה כולה עדי עד, ו"זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם". אך בעונות הכלל והפרט יוכל
האור הגדול הזה להתעלם, עד שאין בו כח להתגלות בחיי הכלל, ואז האומה נופלת עד עת קץ שהיסורים ממרקים את עונה,

שם ד' יתברך הקשור בכללה, מעורר לתחיה את הגנוז מקדושת, שכח קדושתוחוזרת האורה האלהית להאיר ע"י תשובה ומע"ט
אבות, בכל המובנים שאומה גדולה חיה וקדושה צריכה להם.

הוא כללות המדות היותר טובות, הפועלות הנהגה ציבוריתשתוכנו,והנה, ע"י זכות אבות בא לנו הכח המוסרי הכללי
טובה מלאה חסד, משפט וצדקה. האומה שחי בקרבה כח החיים הכלליים מצד היסוד המוסרי, היא זוכה ג"כ בחיים מדיניים הבונים כל
בניה מאוחדים יחד לעבודת הכלל. והרוח הכללי ביחד עם סידורו המעשי הוא חזק ומתאים, אשר רק בהקבץ שני אלה, חיים מוסריים

וחיים מדיניים כלליים הבנויים עליהם, תוכל הקדושה הישראלית הפרטית לחול, ע"י מה שישאבו ישראל את עוזם וחילם ממקור
הקדושה האלהית, שהיא עליונה הרבה ומתנשאת מכל מקורות מוסריים ומדיניים טבעיים, המתהלכים רק לפי אותו הערך

(של)התרבות האנושית עומדת בו בזמן ההוא, ומשתפלים עם כל שפלותיה. אבל ע"י השאיבה מהמקור האלהי, הנשמה הכללית
מתנשאת בגובה עליוני למעלה למעלה, וזה ניכר בישראל אפילו רק ביחושם לעצמם, בלא שום השפעה שיש בכחם על העולם כולו.

אמנם הצד העליון, כשהכל מתמלא ועולה, יוצאת ההשפעה החיצונה בכל עזה באורה המבהיק, שזאת היא תעודת מלכות בית דוד,
תלויים בזכות אבות שהשפעתם נמשכת ע"י האבות, וע"י החטאוכל אלה הנם סעיפים"ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים."

יש להם הפסק, ויש להם כח להיות חוזרים וניעורים בבא עתם.
,הנפילה המוסרית הכלליתלנגד אלה ארבעה הפרטים הגיע זמן המשבר, מצד ההשחתה המוסרית, בתקופות שונות.

אגוד בארץגם בהיותו עודכשלון המעמד המדינישנתהפכה למעמד של נבלה, הגיע בימי הושע בן בארי, ועתה אגלה את נבלותה.
, מביטול הקדושה האלהית הפרטיתהכשלון הפנימיוממלכה, מתולדה הרעה של הירידה הרוחנית, הגיע בימי חזאל מלך ארם.

כלליעד שהכח היותרוהשפלתה, הגיע בימי אליהו, עד שעי"ז הוצרך להוראת שעה של הר הכרמל. אמנם נמשך הענין ביהודה,
העומד לצאת לאור ע"י מלכות בית דוד לעמים רבים, הגיע אז עד משבר, מפני חלישות התולדה בכל העבר שלה, שנתעקמו

, והאוצר הטוב שהיה גנוז לכל אלה מכח האבות נתרוקן.דרכיה
רק הקדושה האלהית מצד עצמה, הגנוזה בעומק הנשמה, ומקור מחצבת כנסת ישראל, במדה כזאת שהעתיד הוא

קנאת, "מעתה וע"עלפניה, אפילו מה שלא יצא אל הפועל עדיין בזכות אבות, זה יחזיר כל האבדות האמצעיות עם העקריות
ד' צבאות תעשה זאת."

אגרות הראי״ה רפג
…ההשקפה על פני הטוב האלהי, המוכן להיטיב במילואו השלם, תדריכנו להכיר, שיש במציאות חופש נעלם, שאיננו יוצא
אל הפועל כ"א בחלקים קטנים מאד מכל שיעור-קומתו, זה החופש  הנעלם הוא המסגל את העצמיות שבחיים והוא הנושא את סגולת
הטוב, והחופש הגלוי הנראה בפועל איננו כ"א גילוי קלוש מכללותו. כשאנו עולים במרחבי ההויה למעלה ממדתם של הזמן והמקום,
אנו יודעים שהצפיה העליונה חובקת את החופש הגמור, ועל פיה מתעצם הטוב בנושא המקבל אותו. רק החלק הקטן, המתגלה בתור

בחירה מעשית, מתוה לפנינו בגלוי את ארחות הטוב והרע, אבל עקרו הוא למעלה מזה.
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כשאנו באים לדרוש פתרון ע"ד כל מערכות הטוב והרע, שאינן מתאימות אל הבחירה הגלויה, הרי אנו מוצאים אותו
בבחירה הגנוזה של הצפיה הכללית, העומדת ממעל לכל ההכרחים המעשיים, אשר רק מטרה של טובה מחלטת גורמת, שתשאר

מדת-בחירה כזאת בגניזתה ותתגלה בחיים רק בצורה של מסיבות מכריחות.
החופש הצפוי, של הטוב, העתיד להתגלם בבנים, מופיע הוא באבות בתור בחירה חפשית גלויה, מה שנושא בזה

ובכללות האומה "המתים יורשים את החיים."ו"יעקב פדה את אברהם",את העצמות היותר מיוחדה של הבנים
ואותה הבחירה עצמה הגנוזה, המתגלה באבות בגילויה, חוזרת בצורה של גניזה בבנים, ומתמדת את החזיון של זכות אבות,

שבאמת הנה זכותם של הבנים שבאה לידם דרך הצנור של האבות. וכשמתעורר רוח מלא אור באחת התקופות של החיים באומה,
לכונן מעשה היסתורי אדיר, המקיף בחילו עתיד גדול וארוך, מתנוצצת הבחירה של הצפיה העליונה במלא חופשה, מכח ההתגלות

העצמית של החיים העתידים, מצד תכונת ההויה העומדת למעלה ממסגר הזמן, "את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה."
לא האבות מקבלים על חשבונם של הבנים כל עול, כ"א מיטב העצמיות של הבנים מתגלה לעת רצון באבות, לעת הופעת
נהרה, והכרת-החובה מפתחת את צורתה הבהירה, שהבנים מוצאים על פיה את כל מלא עצמיותם, אשר רק הכחש בה יוכל לעשות

המדחה להתיקם מזה ולנתקם ממיטב מקור חייהם…
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