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?Prophecy or Prophylactic
Assessing Chosenness and Ancestral Merit in Parshas Eikev
עקב תשמעון ,עם קדוש Thesis:
דברים
ׁשמ ְַרּתֶ ם ַו ֲעׂשִיתֶ ם ,א ֹתָ ם--וְׁשָ מַר יְהוָה אֱ ֹלהֶיָך לְָך ,אֶ תַ -הּב ְִרית וְאֶ תַ -ה ֶחסֶד ,אֲ ׁשֶ ר
ׁש ָּפטִים ָה ֵאּלֶהּ ,ו ְ
ׁשמְעּון ,אֵת ַה ִּמ ְ
ז,יב ְו ָהי ָה ֵעקֶב ּתִ ְ
ׁשגַרֲ -א ָלפֶיָך ְו ַעׁשְּתְ ר ֹת צ ֹאנֶָך ,עַל
נִׁשְ ּבַע ,לַאֲ ב ֹתֶ יָך .ז,יג ַו ֲא ֵהבְָךּ ,וב ֵַרכְָך ְוה ְִרּבֶָך; ּוב ֵַרְך ּפ ְִריִ -ב ְטנְָך ּופ ְִריַ-אדְ מָתֶ ָך ּדְ גָנְָך וְתִ ירֹׁשְָך ְוי ִ ְצה ֶָרָךְ ,
ׁשּבַע ַלאֲב ֹתֶ יָך לָתֶ ת לְָך.
ָהאֲדָ מָהֲ ,אׁשֶר-נִ ְ
ׁשנָהַּ --בּמִדְ ּבָרְ :ל ַמעַן עַּנ ֹתְ ָך ְלנַּס ֹתְ ָך ,לָדַ עַת אֶתֲ -אׁשֶר ִּב ְל ָבבְָך הֲתִ ׁשְמ ֹר
ַאר ָּבעִים ָ
ח,ב ְוזָכ ְַרּתָ אֶתּ-כָל-הַּדֶ ֶרְךֲ ,אׁשֶר הֹולִיכְָך י ְהוָה אֱֹלהֶיָך זֶה ְ
ִמצְותָ ו--אִםֹ-לא .ח,ג ַוי ְ ַעּנְָךַ ,וּי ְַר ִעבֶָךַ ,וּי ַ ֲא ִכלְָך אֶתַ -הּמָן ֲאׁשֶר ֹלא-י ָדַ עְּתָ  ,וְֹלא י ָדְ עּון אֲב ֹתֶ יָךְ :ל ַמעַן הֹודִ יעֲָךּ ,כִי ֹלא עַלַ -ה ֶּלחֶם ְלבַּדֹו י ִ ְחי ֶה
ׁשנָה .ח,ה ְוי ָדַ עְּתָ ,
ַאר ָּבעִים ָ
ׂש ְמלָתְ ָך ֹלא ָבלְתָ הֵ ,מ ָעלֶיָך ,ו ְַרגְלְָךֹ ,לא ָב ֵצקָה--זֶהְ ,
הָָאדָ םּ--כִי עַלּ-כָל-מֹוצָא פִי-י ְהוָה ,י ִ ְחי ֶה הָָאדָ ם .ח,ד ִ
עִםְ -ל ָבבֶָךּ :כִיּ ,כַאֲ ׁשֶ ר יְיַּסֵר אִ יׁש אֶ תּ-בְנֹו ,יְהוָה אֱ ֹלהֶיָךְ ,מיַּס ְֶר ָּך.
ָָארץ ,אֲ ׁשֶ ר נִׁשְ ּבַע יְהוָה לַאֲ ב ֹתֵ יכֶם לְַאב ְָרהָם ְליִ ְצחָק ּו ְליַעֲק ֹב לָתֵ ת ָלהֶם,
ּורׁשּו אֶ ת-ה ֶ
ָָארץ; ּב ֹאּוְ ,
א,ח ְראֵה נָתַ ּתִ י ִל ְפנֵיכֶם ,אֶת-ה ֶ
ּו ְלז ְַרעָם ַאח ֲֵריהֶם.
ְהֹוריׁשּ ,גֹוי ִם ּגְדֹלִים ַו ֲע ֻצמִים
ד,לז וְתַ חַתּ ,כִי ָאהַב אֶ ת-אֲ ב ֹתֶ יָךַ ,וּיִ ְבחַר ְּבז ְַרעֹוַ ,אח ֲָריו; וַּיֹוצִאֲ ָך ְּב ָפנָיו ּבְכ ֹחֹו ַהּגָד ֹלִ ,מ ִּמצ ְָריִם .ד,לח ל ִ
ׁשמ ְַרּתָ אֶתֻ -חּקָיו ְואֶתִ -מצְותָ יוֲ ,אׁשֶר ָאנֹכִי ְמ ַצּוְָך הַּיֹוםֲ ,אׁשֶר י ִיטַב לְָך,
ֶתַ-ארצָם נַ ֲחלָהּ--כַּיֹום ַהּזֶה…ד,מ ְו ָ
ִמּמְָךִ --מ ָּפנֶיָך; ַל ֲהבִיאֲָך ,לָתֶ ת-לְָך א ְ
ּו ְל ָבנֶיָך ַאח ֲֶריָךּ--ו ְל ַמעַן ּתַ אֲ ִריְך יָמִים עַל-הָאֲ דָ מָה ,אֲ ׁשֶ ר יְהוָה אֱ ֹלהֶיָך נ ֹתֵ ן לְָך ּכָלַ -הּיָמִים.
ז,ו ּכִי עַם קָדֹוׁש אַּתָ ה ,לַיהוָה אֱֹלהֶיָךּ :בְָך ָּבחַר י ְהוָה אֱֹלהֶיָךִ ,להְיֹות לֹו ְלעַם ְסגֻּלָה ,מִּכ ֹל ָה ַעּמִיםֲ ,אׁשֶר עַלְּ -פנֵי ָהאֲדָ מָה .ז,ז ֹלא מ ֵֻר ְּבכֶם
ׁשּבַע
ּׁש ֻבעָה ֲאׁשֶר נִ ְ
ּׁשמְרֹו אֶתַ -ה ְ
ִמּכָלָ -ה ַעּמִיםָ ,חׁשַק י ְהוָה ָּבכֶםַ --וּי ִ ְבחַר ָּבכֶםּ :כִי-אַּתֶ ם ַה ְמעַטִ ,מּכָלָ -ה ַעּמִים .ז,ח ּכִי מֵַא ֲהבַת י ְהוָה אֶתְ כֶםּ ,ו ִמ ָ
ַלאֲב ֹתֵ יכֶם ,הֹוצִיא י ְהוָה אֶתְ כֶםְּ ,בי ָד ֲחזָקָה; ַוּיִפְּדְ ָך ִמּבֵית ֲעבָדִ יםִ ,מּי ַד ּפ ְַרע ֹה ֶמלְֶךִ -מצ ְָרי ִם .ז,ט ְוי ָדַ עְּתָ ּ ,כִי-י ְהוָה אֱֹלהֶיָך הּוא ָהאֱֹלהִיםָ :האֵל,
ַהּנֶ ֱאמָןׁ--שֹמֵר ַהּב ְִרית ְו ַה ֶחסֶד לְא ֹ ֲהבָיו ּולְׁשֹמ ְֵרי ִמצְותָ וְ ,ל ֶאלֶף ּדֹור.

עקב לא תשמעון ,עם קשה עורף Antithesis:
ׁש ָּפטָיו ְוחֻּק ֹתָ יוֲ ,אׁשֶר ָאנֹכִי ְמ ַצּוְָך הַּיֹום…ח,יז וְָאמ ְַרּתָ ִּ ,ב ְל ָבבֶָךּ :כֹחִי
ׁשּכַח אֶת-י ְהוָה אֱֹלהֶיָךְ ,ל ִבלְּתִ י ׁשְמ ֹר ִמצְותָ יו ּו ִמ ְ
ּׁשמֶר לְָךּ ,פֶןּ-תִ ְ
ח,יא ִה ָ
וְעֹצֶם י ָדִ יָ ,עׂשָה לִי אֶתַ -ה ַחי ִל ַהּזֶה .ח,יח ְוזָכ ְַרּתָ  ,אֶת-י ְהוָה אֱֹלהֶיָךּ--כִי הּוא הַּנ ֹתֵ ן לְָך ּכֹחַַ ,לעֲׂשֹות ָחי ִלְ :ל ַמעַן ָהקִים אֶ תּ-ב ְִריתֹו
ׁשּכַח אֶת-י ְהוָה אֱֹלהֶיָךְ ,ו ָה ַלכְּתָ ַאח ֲֵרי אֱֹלהִים ֲאח ִֵריםַ ,ו ֲעבַדְ ּתָ ם ְו ִהׁשְּתַ ֲחוִיתָ
אֲ ׁשֶ ר-נִׁשְ ּבַע לַאֲ ב ֹתֶ יָךּ ,כַּיֹום ַהּזֶה .ח,יט ְו ָהי ָה ,אִםׁ-שָכ ֹ ַח ּתִ ְ
ָלהֶםַ --העִד ֹתִ י ָבכֶם הַּיֹוםּ ,כִי ָאב ֹד ּת ֹאבֵדּון .ח,כ ּכַּגֹויִם ,אֲ ׁשֶ ר יְהוָה מַאֲ בִיד ִמ ְּפנֵיכֶםּ--כֵןּ ,ת ֹאבֵדּוןֵ :עקֶב ֹלא תִ ׁשְ מְעּוןּ ,בְקֹול יְהוָה
אֱ ֹלהֵיכֶם.
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ׁשעַת הַּגֹוי ִם
ָָארץ הַּז ֹאתּ :וב ְִר ְ
ט,ד ַאלּ-ת ֹאמַר ִּב ְל ָבבְָךַּ ,בהֲד ֹף י ְהוָה אֱֹלהֶיָך א ֹתָ ם ִמ ְּל ָפנֶיָך לֵאמ ֹרְּ ,בצִדְ קָתִ י ֱהבִיַאנִי י ְהוָה ,ל ֶָרׁשֶת אֶת-ה ֶ
תַ-ארצָםּ :כִי ּב ְִרׁשְ עַת הַּגֹויִם הָאֵ ּלֶה ,יְהוָה
ְ
מֹוריׁשָם ִמ ָּפנֶיָך .ט,ה ֹלא ְבצִדְ קָתְ ָךּ ,ובְי ֹׁשֶ ר ְל ָבבְָך ,אַ ּתָ ה בָא ,ל ֶָרׁשֶ ת אֶ
ָה ֵאּלֶה ,י ְהוָה ִ
מֹוריׁשָ ם ִמ ָּפנֶיָךּ ,ו ְל ַמעַן ָהקִים אֶ ת-הַּדָ בָר אֲ ׁשֶ ר נִׁשְ ּבַע יְהוָה לַאֲ ב ֹתֶ יָך ,לְַאב ְָרהָם ְליִ ְצחָק ּו ְליַעֲק ֹב .ט,ו ְוי ָדַ עְּתָ ּ ,כִי ֹלא ְבצִדְ קָתְ ָך
אֱ ֹלהֶיָך ִ
ׁשּכַח ,אֵת ֲאׁשֶרִ -ה ְק ַצפְּתָ אֶת-י ְהוָה
ָָארץ הַּטֹובָה הַּז ֹאת--ל ְִרׁשְּתָ ּהּ :כִי עַם-קְׁשֵ ה-ע ֶֹרף ,אָ ּתָ ה .ט,ז זְכ ֹרַ ,אלּ-תִ ְ
י ְהוָה אֱֹלהֶיָך נ ֹתֵ ן לְָך אֶת-ה ֶ
אֱֹלהֶיָךַּ ,בּמִדְ ּבָרְ :למִן-הַּיֹום ֲאׁשֶר-יָצָאתָ ֵמא ֶֶרץ ִמצ ְַרי ִם ,עַדּ-ב ֹ ֲאכֶם עַדַ -הּמָקֹום ַהּזֶהַ ,ממ ְִרים ֱהיִיתֶ ם ,עִם-יְהוָה .ט,ח ּובְח ֵֹרב ִה ְק ַצפְּתֶ ם,
ׁשמִיד אֶתְ כֶם…ט,יג וַּי ֹאמֶר י ְהוָהֵ ,אלַי לֵאמ ֹרָ :ראִיתִ י אֶתָ -העָם ַהּזֶהְ ,ו ִהּנֵה עַם-קְׁשֵ ה-ע ֶֹרף הּוא .ט,יד
אֶת-י ְהוָה; ַוּיִתְ אַ ּנַף י ְהוָה ָּבכֶםְ ,ל ַה ְ
ּׁש ָמי ִם; ְו ֶא ֱעׂשֶה ,אֹותְ ָך ,לְגֹוי-עָצּום ו ָָרבִ ,מּמֶּנּו…ט,כב ּובְתַ ְבע ֵָרהּ ,ו ְב ַמּסָהּ ,ו ְב ִקבְר ֹת,
ׁשמָם ,מִּתַ חַת ַה ָ
ׁשמִידֵ םְ ,ו ֶא ְמחֶה אֶתְ -
ה ֶֶרף ִמ ֶּמּנִיְ ,ו ַא ְ
ָָארץֲ ,אׁשֶר נָתַ ּתִ י ָלכֶם; וַּתַ מְרּו,
ּורׁשּו אֶת-ה ֶ
הַּתַ ֲאוָהַ --מ ְק ִצפִים ֱהיִיתֶ ם ,אֶ ת-יְהוָה .ט,כג ּו ִבׁשְֹל ַח י ְהוָה אֶתְ כֶםִ ,מּקָדֵ ׁש ּב ְַרנֵ ַע לֵאמ ֹר ,עֲלּו ְ
ׁש ַמעְּתֶ ם ּבְק ֹלֹו .ט,כד ַממ ְִרים ֱהיִיתֶ ם ,עִם-יְהוָה ,מִּיֹוםּ ,דַ עְּתִ י אֶ תְ כֶם…
אֶתּ-פִי י ְהוָה אֱֹלהֵיכֶם ,וְֹלא ֶה ֱא ַמנְּתֶ ם לֹו ,וְֹלא ְ
ׁשמְעּו אֶלִ -מצְותַ יֲ ,אׁשֶר ָאנֹכִי ְמ ַצּוֶה אֶתְ כֶם ,הַּיֹום--לְַא ֲהבָה אֶת-י ְהוָה אֱֹלהֵיכֶםּ ,ו ְל ָעבְדֹוְּ ,בכָלְ -ל ַב ְבכֶם,
יא,יג ְו ָהי ָה ,אִםׁ-שָמ ֹ ַע ּתִ ְ
יֹורה ּו ַמלְקֹוׁש; וְָא ַספְּתָ דְ גָנֶָך ,וְתִ ירֹׁשְָך ְוי ִ ְצה ֶָרָך .יא,טו ְונָתַ ּתִ י ֵעׂשֶב ְּבׂשָדְ ָךִ ,ל ְב ֶהמְּתֶ ָך;
ַרַ-אר ְצכֶם ְּבעִּתֹוֶ ,
ׁשכֶם .יא,יד ְונָתַ ּתִ י ְמט ְ
ּו ְבכָל-נַ ְפ ְ
ּׁשמְרּו ָלכֶםּ ,פֶן יִפְּתֶ ה ְל ַב ְבכֶם; ְוס ְַרּתֶ םַ ,ו ֲעבַדְ ּתֶ ם אֱֹלהִים ֲאח ִֵריםְ ,ו ִהׁשְּתַ ֲחוִיתֶ םָ ,להֶם .יא,יז ְוח ָָרה ַאף-י ְהוָה
ׂש ָבעְּתָ  .יא,טז ִה ָ
וְָא ַכלְּתָ ְ ,ו ָ
ָָארץ הַּטֹבָה ,אֲ ׁשֶ ר יְהוָה ,נ ֹתֵ ן ָלכֶם.
ּׁש ַמי ִם וְֹלא-י ִ ְהי ֶה ָמטָרְ ,ו ָהאֲדָ מָהֹ ,לא תִ ּתֵ ן אֶת-י ְבּולָּה; וַאֲ בַדְ ּתֶ ם ְמה ֵָרהֵ ,מעַל ה ֶ
ָּבכֶםְ ,ו ָעצַר אֶתַ -ה ָ
ׁשכֶם; ּו ְקׁש ְַרּתֶ ם א ֹתָ ם לְאֹות עַל-י ֶדְ כֶםְ ,והָיּו לְטֹוטָפ ֹת ּבֵין עֵינֵיכֶם .יא,יט ְו ִלּמַדְ ּתֶ ם א ֹתָ ם
ׂשמְּתֶ ם אֶתּ-דְ ב ַָרי ֵאּלֶה ,עַלְ -ל ַב ְבכֶם ְועַל-נַ ְפ ְ
יא,יח ְו ַ
ׁשע ֶָריָך .יא,כא ְל ַמעַן י ְִרּבּו
ׁש ְכּבְָך ּובְקּומֶָך .יא,כ ּוכְתַ בְּתָ ם עַל-מְזּוזֹות ּבֵיתֶ ָךּ ,ו ִב ְ
ׁשבְּתְ ָך ְּבבֵיתֶ ָך ּו ְב ֶלכְּתְ ָך בַּדֶ ֶרְךּ ,ו ְב ָ
אֶתְּ -בנֵיכֶם ,לְדַ ּבֵר ּבָםְּ ,ב ִ
ָָארץ.
ּׁש ַמי ִם ,עַל-ה ֶ
ׁשּבַע י ְהוָה ַלאֲב ֹתֵ יכֶם לָתֵ ת ָלהֶםּ--כִימֵי ַה ָ
יְמֵיכֶם ,וִימֵי ְבנֵיכֶם ,עַל ָהאֲדָ מָהֲ ,אׁשֶר נִ ְ
ִם-רּבִים ִמ ָּפנֶיָך ַהחִּתִ י ְו ַהּג ְִר ָּגׁשִי ְו ָהאֱמ ִֹרי ְו ַה ְּכנַ ֲענִי ְו ַהּפ ְִרּזִי,
ׁשּמָה ל ְִרׁשְּתָ ּה; ְונָׁשַל ּגֹוי ַ
ָָארץֲ ,אׁשֶר-אַּתָ ה בָאָ -
ז,א ּכִי יְבִיאֲָך ,י ְהוָה אֱֹלהֶיָך ,אֶל-ה ֶ
ׁש ְבעָה גֹוי ִםַ ,רּבִים ַועֲצּומִים ִמ ֶּמּךָ .ז,ב ּונְתָ נָם י ְהוָה אֱֹלהֶיָךְ ,ל ָפנֶיָךְ --ו ִהּכִיתָ םַ :הח ֲֵרם ּתַ ח ֲִרים א ֹתָ םֹ ,לא-תִ כְר ֹת ָלהֶם ּב ְִרית
ְו ַה ִחּוִי ְו ַהי ְבּוסִיִ --
וְֹלא תְ ָחּנֵם .ז,ג וְֹלא תִ תְ חַּתֵ ןּ ,בָםּ :בִּתְ ָך ֹלא-תִ ּתֵ ן ִלבְנֹוּ ,ובִּתֹו ֹלא-תִ ּקַח ִל ְבנֶָך .ז,ד ּכִי-יָסִיר אֶ תִּ -בנְָך מֵַאח ֲַריְ ,ו ָעבְדּו אֱ ֹלהִים אֲ ח ִֵרים;
ֵירהֶםּ ,תְ גַּדֵ עּון,
ׁשּבֵרּו; ַו ֲאׁש ֵ
ְוח ָָרה ַאף-יְהוָה ָּבכֶםְ ,והִׁשְ מִידְ ָך ַמהֵר .ז,ה ּכִי-אִםּ-כ ֹה תַ עֲׂשּוָ ,להֶםִ --מזְּבְח ֹתֵ יהֶם ּתִ ּת ֹצּוּ ,ו ַמּצֵב ֹתָ ם ּתְ ַ
ּו ְפסִילֵיהֶםּ ,תִ ׂש ְְרפּון ָּבאֵׁש .ז,ו ּכִי עַם קָדֹוׁש אַּתָ ה ,לַיהוָה אֱֹלהֶיָךּ :בְָך ָּבחַר י ְהוָה אֱֹלהֶיָךִ ,להְיֹות לֹו ְלעַם ְסגֻּלָה ,מִּכ ֹל ָה ַעּמִיםֲ ,אׁשֶר עַלְּ -פנֵי
ּׁשמְרֹו
ָהאֲדָ מָה .ז,ז ֹלא מ ֵֻר ְּבכֶם ִמּכָלָ -ה ַעּמִיםָ ,חׁשַק י ְהוָה ָּבכֶםַ --וּי ִ ְבחַר ָּבכֶםּ :כִי-אַּתֶ ם ַה ְמעַטִ ,מּכָלָ -ה ַעּמִים .ז,ח ּכִי מֵַא ֲהבַת י ְהוָה אֶתְ כֶםּ ,ו ִמ ָ
ׁשּבַע ַלאֲב ֹתֵ יכֶם ,הֹוצִיא י ְהוָה אֶתְ כֶםְּ ,בי ָד ֲחזָקָה; ַוּיִפְּדְ ָך ִמּבֵית ֲעבָדִ יםִ ,מּי ַד ּפ ְַרע ֹה ֶמלְֶךִ -מצ ְָרי ִם .ז,ט ְוי ָדַ עְּתָ ּ ,כִי-י ְהוָה
ּׁש ֻבעָה ֲאׁשֶר נִ ְ
אֶתַ -ה ְ
ׁשּלֵם לְׂשֹנְָאיו אֶלָּ -פנָיוְ ,ל ַה ֲאבִידֹו:
אֱֹלהֶיָך הּוא ָהאֱֹלהִיםָ :האֵלַ ,הּנֶ ֱאמָןׁ--שֹמֵר ַהּב ְִרית ְו ַה ֶחסֶד לְא ֹ ֲהבָיו ּולְׁשֹמ ְֵרי ִמצְותָ וְ ,ל ֶאלֶף ּדֹור .ז,י ּו ְמ ַ
ׁש ָּפטִיםֲ ,אׁשֶר ָאנֹכִי ְמ ַצּוְָך הַּיֹוםַ --לעֲׂשֹותָ ם{ .פ}
ׁשמ ְַרּתָ אֶתַ -ה ִּמ ְצוָה ְואֶתַ -ה ֻחּקִים ְואֶתַ -ה ִּמ ְ
ׁשּלֶם-לֹו .ז,יא ְו ָ
ֹלא י ְַאחֵר לְׂשֹנְאֹו ,אֶלָּ -פנָיו י ְ ַ
ׁשּכְחּו אֶתּ-ב ְִרית י ְהוָה אֱֹלהֵיכֶםֲ ,אׁשֶר ּכ ַָרתִ ,ע ָּמכֶם; ַו ֲעׂשִיתֶ ם ָלכֶם ֶּפסֶל ּתְ מּונַת ּכ ֹלֲ ,אׁשֶר ִצּוְָך י ְהוָה אֱֹלהֶיָך .ד,כד
ּׁשמְרּו ָלכֶםּ ,פֶןּ-תִ ְ
ד,כג ִה ָ
ּכִי יְהוָה אֱ ֹלהֶיָך ,אֵ ׁש א ֹ ְכלָה הּוא :אֵ לַ ,קּנָא{ .פ}
ׁשחַּתֶ םַ ,ו ֲעׂשִיתֶ ם ֶּפסֶל ּתְ מּונַת ּכ ֹלַ ,ו ֲעׂשִיתֶ ם ה ַָרע ְּבעֵינֵי י ְהוָה-אֱֹלהֶיָךְ ,ל ַה ְכעִיסֹו .ד,כו
ָָארץ; ְו ִה ְ
ׁשנְּתֶ ם ּב ֶ
ד,כה ּכִי-תֹולִיד ָּבנִים ּו ְבנֵי ָבנִים ,וְנֹו ַ
ׁשּמָה ל ְִרׁשְּתָ ּהֹ :לא-תַ א ֲִריכֻן
ָָארץֲ ,אׁשֶר אַּתֶ ם עֹב ְִרים אֶתַ -הּי ְַרּדֵ ן ָ
ָָארץּ ,כִיָ-אב ֹד ּת ֹאבֵדּון ַמהֵרֵ ,מעַל ה ֶ
ּׁש ַמי ִם ְואֶת-ה ֶ
ַהעִיד ֹתִ י ָבכֶם הַּיֹום אֶתַ -ה ָ
ּׁשמֵדּון…
ּׁשמֵד ּתִ ָ
יָמִים ָעלֶיהָּ ,כִי ִה ָ
ׁשּבַע ַלאֲב ֹתֶ יָך לְַאב ְָרהָם ְלי ִ ְצחָק ּו ְליַעֲק ֹב--לָתֶ ת לְָך :ע ִָרים ּגְדֹֹלת וְט ֹב ֹתֲ ,אׁשֶר ֹלאָ -בנִיתָ .
ָָארץ ֲאׁשֶר נִ ְ
ו,י ְו ָהי ָה ּכִי יְבִיאֲָך י ְהוָה אֱֹלהֶיָך ,אֶל-ה ֶ
ׂש ָבעְּתָ  .ו,יב
ו,יא ּובָּתִ ים ְמ ֵלאִים ּכָל-טּובֲ ,אׁשֶר ֹלאִ -מּלֵאתָ ּ ,וב ֹר ֹת חֲצּובִים ֲאׁשֶר ֹלאָ -ח ַצבְּתָ ּ ,כ ְָרמִים ְוזֵיתִ ים ֲאׁשֶר ֹלא-נָ ָטעְּתָ ; וְָא ַכלְּתָ ְ ,ו ָ
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ירא ,וְא ֹתֹו תַ עֲב ֹד; ּובִׁשְ מֹו,
ּׁשמֶר לְָךּ ,פֶןּ-תִ ׁשְ ּכַח אֶת-י ְהוָהֲ ,אׁשֶר הֹוצִיאֲָך ֵמא ֶֶרץ ִמצ ְַרי ִםִ ,מּבֵית ֲעבָדִ ים .ו,יג אֶ ת-יְהוָה אֱ ֹלהֶיָך ּתִ ָ
ִה ָ
ּתִ ּׁשָ ֵב ַע .ו,יד ֹלא תֵ לְכּוןַ ,אח ֲֵרי אֱֹלהִים ֲאח ִֵריםֵ --מאֱֹלהֵיָ ,ה ַעּמִיםֲ ,אׁשֶרְ ,סבִיבֹותֵ יכֶם .ו,טו ּכִי אֵ ל ַקּנָא יְהוָה אֱ ֹלהֶיָךְּ ,בק ְִרּבֶָךּ :פֶן-יֶח ֱֶרה
ַאף-יְהוָה אֱ ֹלהֶיָךּ ,בְָךְ ,והִׁשְ מִידְ ָךֵ ,מעַל ְּפנֵי הָאֲ דָ מָה.
ָָארץ הַּז ֹאת מֶה ח ֳִרי הַָאף ַהּגָדֹול ַהּזֶה .כט ,כד וְָאמְרּו עַל ֲאׁשֶר ָעזְבּו אֶת ּב ְִרית י ְקֹוָק
כט ,כג וְָאמְרּו ּכָל הַּגֹוי ִם עַל מֶה ָעׂשָה י ְהוָה ָּככָה ל ֶ
אֱֹלהֵי אֲב ֹתָ ם ֲאׁשֶר ּכ ַָרת ִעּמָם ּבְהֹוצִיאֹו א ֹתָ ם ֵמא ֶֶרץ ִמצ ְָרי ִם .כט ,כה ַוּיֵלְכּו ַוּי ַ ַעבְדּו אֱֹלהִים ֲאח ִֵרים ַוּיִׁשְּתַ חֲוּו ָלהֶם אֱֹלהִים ֲאׁשֶר ֹלא י ְדָ עּום
וְֹלא ָחלַק ָלהֶם.
ׁשמ ְַרּתֶ ם מְא ֹד .ב,ה ַאלּ-תִ תְ ּגָרּו בָםּ--כִי
ׂשעִיר; ְוי ְִיראּו ִמּכֶםְ ,ונִ ְ
ׁשבִים ְּב ֵ
ב,ד ְואֶתָ -העָם ,צַו לֵאמ ֹר ,אַּתֶ ם עֹב ְִרים ִּבגְבּול ֲאחֵיכֶם ְּבנֵיֵ -עׂשָו ,הַּי ֹ ְ
ַף-רגֶלּ :כִי-י ְֻרּׁשָ ה ְלעֵׂשָ ו ,נָתַ ּתִ י אֶ ת-הַר ׂשֵ עִיר…ב,ט וַּי ֹאמֶר י ְהוָה ֵאלַיַ ,אלּ-תָ צַר אֶת-מֹוָאב,
ֵַארצָם ,עַד מִדְ ַרְך ּכ ָ
ֹלא-אֶ ּתֵ ן ָלכֶם מ ְ
ׂשעִיר יָׁשְבּו הַח ִֹריםְ ,ל ָפנִים,
ֵַארצֹו ,י ְֻרּׁשָ הּ--כִי ִל ְבנֵי-לֹוט ,נָתַ ּתִ י אֶ ת-עָר י ְֻרּׁשָ ה…ב,יב ּו ְב ֵ
וְַאלּ-תִ תְ ּגָר ּבָםִ ,מ ְל ָחמָהּ :כִי ֹלא-אֶ ּתֵ ן לְָך מ ְ
ִירׁשּום ַוּיַׁשְ מִידּום ִמ ְּפנֵיהֶםַ ,וּיֵׁשְ בּו ּתַ חְּתָ םּ :כַאֲ ׁשֶ ר עָׂשָ ה יִׂשְ ָראֵ ל ,לְאֶ ֶרץ י ְֻרּׁשָ תֹו ,אֲ ׁשֶ ר-נָתַ ן יְהוָהָ ,להֶם…ב,יט ְוק ַָרבְּתָ ,
ּו ְבנֵי עֵׂשָ ו י ָ
מּול ְּבנֵי עַּמֹוןַ--אלּ-תְ צ ֵֻרם ,וְַאלּ-תִ תְ ּגָר ּבָםּ :כִי ֹלא-אֶ ּתֵ ן מֵאֶ ֶרץ ְּבנֵי-עַּמֹון לְָך ,י ְֻרּׁשָ הּ--כִי ִל ְבנֵי-לֹוט ,נְתַ ּתִ י ָה י ְֻרּׁשָ ה…ב,כא עַם ּגָדֹול ו ְַרב
ׁשמִיד אֶת-הַח ִֹרי,
ׂשעִירֲ --אׁשֶר ִה ְ
ׁשבִים ְּב ֵ
ׁשמִידֵ ם י ְהוָה ִמ ְּפנֵיהֶםַ ,וּי ִָירׁשֻם ַוּיֵׁשְבּו תַ חְּתָ ם .ב,כב ּכַאֲ ׁשֶ ר עָׂשָ ה ִל ְבנֵי עֵׂשָ ו ,הַּי ֹ ְ
ו ָָרםָּ ,כ ֲענָקִים; ַוּי ַ ְ
ִמ ְּפנֵיהֶםַ ,וּי ִָירׁשֻם ַוּיֵׁשְבּו תַ חְּתָ ם ,עַד הַּיֹום ַ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.

זכות אבות ,וערפכם לא תקשו עוד Synthesis:
דברים
ׁשחֵת ַעּמְָך ְונַ ֲחלָתְ ָךֲ ,אׁשֶר ּפָדִ יתָ ְּבגָדְ לֶָךֲ --אׁשֶר-הֹוצֵאתָ ִמ ִּמצ ְַרי ִםְּ ,בי ָד ֲחזָקָה .ט,כז זְכ ֹר,
ט,כו ָואֶתְ ַּפּלֵל אֶל-י ְהוָה ,וָאֹמַר ,אֲדֹנָי י ְהוִה ַאלּ-תַ ְ
ָָארץ ֲאׁשֶר הֹוצֵאתָ נּו
ֶל-רׁשְעֹוְ ,ואֶלַ -חּטָאתֹו .ט,כח ּפֶן-י ֹאמְרּו ,ה ֶ
ַל ֲעבָדֶ יָך--לְַאב ְָרהָם ְליִ ְצחָקּ ,ו ְליַעֲק ֹבַ :אלּ-תֵ פֶן ,אֶלְ -קׁשִי ָהעָם ַהּזֶהְ ,וא ִ
ּׂשנְָאתֹו אֹותָ ם ,הֹוצִיָאם ַל ֲהמִתָ ם ַּבּמִדְ ּבָר .ט,כט ְוהֵם ַעּמְָךְ ,ונַ ֲחלָתֶ ָךֲ ,אׁשֶר
ָָארץ ֲאׁשֶרּ-דִ ּבֶר ָלהֶם; ּו ִמ ִ
ִמּׁשָםִ ,מ ְּבלִי י ְכֹלֶת י ְהוָהַ ,ל ֲהבִיָאם אֶל-ה ֶ
הֹוצֵאתָ ּבְכֹחֲָך ַהּגָד ֹלּ ,ו ִבזְרֹעֲָך ַהּנְטּוי ָה…
ׁשחִיתֶ ָך.
ׁשמַע י ְהוָה ֵאלַיּ ,גַם ַּב ַּפעַם ַההִואֹ--לאָ-אבָה י ְהוָהַ ,ה ְ
ְַאר ָּבעִים ָליְלָה; ַוּי ִ ְ
ִיםַ--אר ָּבעִים יֹום ,ו ְ
ְ
י,י וְָאנֹכִי ָעמַדְ ּתִ י ָבהָרַּ ,כּיָמִים ה ִָראׁשֹנ
ָָארץ ,אֲ ׁשֶ ר-נִׁשְ ַּבעְּתִ י לַאֲ ב ֹתָ ם לָתֵ ת ָלהֶם.
י,יא וַּי ֹאמֶר י ְהוָה ֵאלַי ,קּום לְֵך ְל ַמּסַע ִל ְפנֵי ָהעָם; ְוי ָב ֹאּו ְוי ְִירׁשּו אֶת-ה ֶ

3

Avi Siegal
Parshas Eikev
August 18, 2022
י,יב ְועַּתָ ה ,יִׂש ְָראֵל--מָה י ְהוָה אֱֹלהֶיָךׁ ,שֹאֵל ֵמ ִעּמְָךּ :כִי אִםְ -לי ְִרָאה אֶת-י ְהוָה אֱֹלהֶיָך ָל ֶלכֶת ְּבכָלּ-דְ ָרכָיוּ ,ולְַא ֲהבָה א ֹתֹוְ ,ו ַלעֲב ֹד אֶת-י ְהוָה
אֱֹלהֶיָךְּ ,בכָלְ -ל ָבבְָך ּו ְבכָל-נַ ְפׁשֶָך .י,יג ִלׁשְמ ֹר אֶתִ -מ ְצוֺת י ְהוָהְ ,ואֶת-חֻּק ֹתָ יוֲ ,אׁשֶר ָאנֹכִי ְמ ַצּוְָך ,הַּיֹום--לְטֹוב ,לְָך .י,יד הֵן לַיהוָה אֱֹלהֶיָך,
ָָארץְ ,וכָלֲ -אׁשֶרּ-בָּה .י,טו ַרק ּבַאֲ ב ֹתֶ יָך חָׁשַ ק יְהוָה ,לְַא ֲהבָה אֹותָ ם; ַוּיִ ְבחַר ְּבז ְַרעָם ַאח ֲֵריהֶםָּ ,בכֶם
ּׁש ָמי ִם ,ה ֶ
ׁשמֵי ַה ָ
ּׁש ַמי ִם ּו ְ
ַה ָ
ִמּכָלָ -ה ַעּמִיםּ--כַּיֹום ַהּזֶה .י,טז ּו ַמלְּתֶ ם ,אֵ ת ע ְָרלַת ְל ַב ְבכֶם; ְוע ְָר ְּפכֶםֹ--לא תַ קְׁשּו ,עֹוד.
ֹלא-ראּו ,אֶת-מּוסַר י ְהוָה אֱֹלהֵיכֶם :אֶתּ-גָדְ לֹו--אֶת-י ָדֹו ַה ֲחזָקָהּ ,וזְר ֹעֹו
ָ
יא,ב וִידַ עְּתֶ ם ,הַּיֹוםּ ,כִי ֹלא אֶ תְּ -בנֵיכֶם ֲאׁשֶר ֹלא-י ָדְ עּו ַו ֲאׁשֶר
ָלַ-ארצֹו .יא,ד ַו ֲאׁשֶר ָעׂשָה ְלחֵיל ִמצ ְַרי ִם
ַהּנְטּוי ָה .יא,ג ְואֶת-א ֹת ֹתָ יוְ ,ואֶתַ -מ ֲעׂשָיוֲ ,אׁשֶר ָעׂשָהּ ,בְתֹוְך ִמצ ְָרי ִםְ --לפ ְַרע ֹה ֶמלְֶךִ -מצ ְַרי ִםּ ,ו ְלכ ְ
לְסּוסָיו ּול ְִרכְּבֹוֲ ,אׁשֶר ֵהצִיף אֶת-מֵי י ַם-סּוף עַלְּ -פנֵיהֶםּ ,ב ְָרדְ פָםַ ,אח ֲֵריכֶם; ַוי ְ ַאּבְדֵ ם י ְהוָה ,עַד הַּיֹום ַהּזֶה .יא,ה ַו ֲאׁשֶר ָעׂשָה ָלכֶםַּ ,בּמִדְ ּבָר,
ָָארץ אֶתּ-פִיהָ ,וַּתִ ְב ָלעֵם ְואֶתּ-בָּתֵ יהֶם
ֶן-ראּובֵןֲ ,אׁשֶר ָּפצְתָ ה ה ֶ
ִירםְּ ,בנֵי ֱאלִיָאב ּב ְ
עַדּ-ב ֹ ֲאכֶם ,עַדַ -הּמָקֹום ַהּזֶה .יא,ו ַו ֲאׁשֶר ָעׂשָה לְדָ תָ ן ְו ַל ֲאב ָ
ְואֶתָ-א ֳהלֵיהֶםְ --ואֵת ּכָלַ -הי ְקּום ֲאׁשֶר ּב ְַרגְלֵיהֶםְּ ,בק ֶֶרב ּכָל-יִׂש ְָראֵל .יא,ז ּכִי עֵינֵיכֶם הָר ֹא ֹת ,אֶתּ-כָלַ -מ ֲעׂשֵה י ְהוָה ַהּגָד ֹלֲ ,אׁשֶרָ ,עׂשָה .יא,ח
ׁשּמָה ,ל ְִרׁשְּתָ ּה .יא,ט
ָָארץֲ ,אׁשֶר אַּתֶ ם עֹב ְִרים ָ
ִירׁשְּתֶ ם אֶת-ה ֶ
ׁשמ ְַרּתֶ ם ,אֶתּ-כָלַ -ה ִּמ ְצוָהֲ ,אׁשֶר ָאנֹכִי ְמ ַצּוְָך ,הַּיֹוםְ --ל ַמעַן ּתֶ ֶחזְקּוּ ,ובָאתֶ ם ו ִ
ּו ְ
ׁשּבַע י ְהוָה ַלאֲב ֹתֵ יכֶם לָתֵ ת ָלהֶם ּו ְלז ְַרעָם--א ֶֶרץ זָבַת ָחלָבּ ,ודְ בָׁש.
ּו ְל ַמעַן ּתַ אֲ ִריכּו יָמִים עַלָ -האֲדָ מָהֲ ,אׁשֶר נִ ְ

Crucial background elsewhere in Chumash
בראשית טו
ָָארץ הַּז ֹאתִ ,מּנְהַר ִמצ ְַרי ִם ,עַדַ -הּנָהָר ַהּגָד ֹל נְהַרּ-פ ְָרת.
יח ּבַּיֹום הַהּואּ ,כ ַָרת י ְהוָה אֶתַ-אב ְָרםּ--ב ְִרית לֵאמ ֹרְ :לז ְַרעֲָך ,נָתַ ּתִ י אֶת-ה ֶ
שמות ב
כג ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלהים מן העבודה.
כד וישמע אלהים את נאקתם ויזכר אלהים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב .כה וירא אלהים את בני ישראל וידע
אלהים.
שמות לב
ט ויאמר יהוה אל משה ראיתי את העם הזה והנה עם קשה ערף הוא .י ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך
לגוי גדול .יא ויחל משה את פני יהוה אלהיו ויאמר למה יהוה יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכח גדול וביד חזקה .יב
למה יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם להרג אתם בהרים ולכלתם מעל פני האדמה שוב מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך .יג זכר
לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך ותדבר אלהם ארבה את זרעכם ככוכבי השמים וכל הארץ הזאת אשר
אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעלם .יד וינחם יהוה על הרעה אשר דבר לעשות לעמו.
ויקרא כו
לח ואבדתם בגוים ואכלה אתכם ארץ איביכם .לט והנשארים בכם ימקו בעונם בארצת איביכם ואף בעונת אבתם אתם
ימקו .מ והתודו את עונם ואת עון אבתם במעלם אשר מעלו בי ואף אשר הלכו עמי בקרי .מא אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אתם
בארץ איביהם או אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את עונם .מב וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי
אברהם אזכר והארץ אזכר .מג והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתתיה בהשמה מהם והם ירצו את עונם יען וביען במשפטי מאסו ואת
חקתי געלה נפשם .מד ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם להפר בריתי אתם כי אני יהוה
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אלהיהם .מה וזכרתי להם ברית ראשנים אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לעיני הגוים להית להם לאלהים אני יהוה .מו אלה
החקים והמשפטים והתורת אשר נתן יהוה בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה.

?זכות אבות The end of
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
ָָארץ ֶאזְֹּכר".
ְּבריתִ י יַעֲקֹוב וגו' ְוה ֶ
הארץ עמהם הה"ד " ְוזָכ ְַרִּת י אֶת ִ
עד מתי זכות אבות קיימת?
ר' תנחומא אמר בשם ר' חייא בר מנחמא ואמרי לה ר' ברכיה בר חלבו בשם רבא בר זבדא :עד יהואחז הה"ד (מ"ב יג ,כג):
"ויחן ה' אותם וירחמם וגו' עד עתה" עד עתה זכות אבות קיימת.
ר' יהושע ב"ל אמר :עד אליהו הה"ד (שם א יח ,לו) "ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא וגו'".
שמואל אמר :עד הושע הה"ד (הושע ב ,יב)" :ועתה אגלה את נבלותה לעיני מאהביה ואיש לא יצילנה מידי" ואין איש
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".
ִַּמְׂשרה ּולְָׁשלֹום אֵין קֵץ וְגֹו'".
ְמרֵּבה ה ָ
ר' יודן אמר :עד חזקיה כד"א (ישעיה ט ,ו)" :ל ְ
ר' יודן ברבי בשם רבי ברכיה אמר :אם ראיתה זכות אבות שמטה וזכות אמהות שנתמטטה ,לך והטפל בחסדים הה"ד
(שם נד ,י) "כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה" הרים אלו אבות והגבעות אלו אמהות ואח"כ "וחסדי מאתך לא ימוש".
א"ר אחא :לעולם זכות אבות קיימת לעולם מזכירין ואומרין (דברים ד ,לא)" :כי אל רחום ה' אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך
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,
דכתיב ויאמר ה' אליו עבר בתוך העיר בתוך ירושלים והתוית תו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים על כל התועבות הנעשות
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?
אמר רב :מימות הושע בן בארי ,שנאמר ואגלה את נבלתה לעיני מאהביה ואיש לא יצילנה מידי.
ושמואל אמר :מימי חזאל ,שנאמר וחזאל מלך ארם לחץ את ישראל כל ימי יהואחז וכתיב ויחן ה' אותם וירחמם
ויפן אליהם למען בריתו את אברהם יצחק ויעקב ולא אבה השחיתם ולא השליכם מעל פניו עד עתה.
רבי יהושע בן לוי אמר :מימי אליהו ,שנאמר ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר ה' אלהי אברהם יצחק
וישראל היום יודע כי אתה אלהים בישראל ואני עבדך ובדברך עשיתי [את] כל הדברים האלה וגו'.
ורבי יוחנן אמר :מימי חזקיהו ,שנאמר למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה
ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת ה' צבאות תעשה זאת וגו'.
תוספות מסכת שבת דף נה עמוד א
ושמואל אמר תמה זכות אבות ורבי יוחנן אמר תחון זכות אבות  -אומר רבינו תם דזכות אבות תמה אבל ברית אבות לא
תמה דהא כתיב (ויקרא כו) וזכרתי את בריתי יעקוב אף לאחר גלות ואנן אין אנו מזכירין זכות אבות אלא הברית ומפרש דשמואל
דאמר מימי חזאל דייק מדכתיב למען בריתו ולא למען זכותו ואומר ר"י דבויקרא רבה (פ' לו) דייק מעד עתה כדפי' בקונטרס ולר"י
נראה דלא פליגי שמואל ור"י אלא שמואל קאמר דלרשעים תמה אבל לצדיקים לא תמה ובצדיקים איירי ר"י תדע דהא 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
ומ"ש תיו תחיה תיו תמות .פירוש תיו בדיו תחיה לצדיקים ותיו דם תמות לרשעים .ולמ"ד תמה זכות אבות הוא רמז
לשניהם לצדיקים שתמה זכות אבות ובצדקתם וזכותם ינצלו ולרשעים שאין להם זכות עצמם והרי גם זכות אבות תמה .וכן
למ"ד תחון זכות אבות לצדיקים שמעשה אבותיהם בידיהם משא"כ לרשעים .ולמ"ד תיו סוף חותמו כו' אמת דהיינו רמז שהוא
סוף וגזר דין חותם של הגזירה לצדיקים ולרשעים .ומ"ד אילו בני אדם שקיימו כו' היינו תיו של דיו לצדיקים ותיו של דם לרשעים
הוא בהיפך אילו שלא קיימו מא' ועד תיו .והשתא לא פליגי הני אמוראי אלא בפירוש רמז התיו בין לצדיקים בין לרשעים .אבל
מדברי התוספות נראה בשם ר"י דלשמואל דאמר תמה היינו לרשעים ולר"י תחון לצדיקים והוא דחוק ודו"ק:

?זכות אבות Can there be redemption, a renewal of chosenness, without
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
יאמר הכתוב ,כי היה במדת הדין להיותנו כן בגלות לעולם ,לולי כעס אויב .ויורה זה ,כי בגלותנו עתה תמה זכות אבות ואין לנו
הצלה מיד העמים רק בעבור שמו ,כענין שאמר ביחזקאל (כ מא מד) וקבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בם ונקדשתי בכם
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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נחשבו לו .אבל השם ברא את האדם בתחתונים שיכיר את בוראו ויודה לשמו ,ושם הרשות בידו להרע או להטיב ,וכאשר
חטאו ברצונם וכפרו בו כולם לא נשאר רק העם הזה לשמו ,ופרסם בהם באותות ובמופתים כי הוא אלהי האלהים ואדוני
האדונים ונודע בזה לכל העמים .והנה אם ישוב ויאבד זכרם ,ישכחו העמים את אותותיו ואת מעשיו ולא יסופר עוד בהם ,ואם אדם
יזכיר כן ,יחשבו כי היה כח מכחות המזלות והכוכבים וחלף ועבר .והנה תהיה כוונת הבריאה באדם בטלה לגמרי ,שלא ישאר בהם
יודע את בוראו רק מכעיס לפניו ,ועל כן ראוי מדין הרצון שהיה בבריאת העולם ,שיהיה רצון מלפניו להקים לו לעם כל
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
יט וַּי ֹאמֶרֲ ,אנִי ַא ֲעבִיר ּכָל-טּובִי עַלָּ -פנֶיָךְ ,וק ָָראתִ י ְבׁשֵם י ְהוָהְ ,ל ָפנֶיָך; ְוחַּנ ֹתִ י אֶתֲ -אׁשֶר ָאח ֹן ,ו ְִר ַחמְּתִ י אֶתֲ -אׁשֶר א ֲַרחֵם.
רש״י שם
ויאמר אני אעביר וגו׳ – הגיעה שעה שתראה בכבודי מה שארשה אותך לראות ,לפי שאני צריך ללמדך סדר תפילה,
שכשנצרכת לבקש רחמים על ישראל הזכרת לי זכות אבות ,כסבור אתה שאם תמה זכות אבות אין עוד תקוה .אני אעביר כל
מדת טובי לפניך על הצור ,ואתה נתון במערה.
וקראתי בשם ד׳ לפניך – ללמדך סדר בקשת רחמים אף אם תכלה זכות אבות .וכסדר שאתה רואה אותי מעוטף וקורא
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,
"וחטאה" והם השגגות" ,ונקה" והם הנסתרות ,והוא שכתוב( :תהלים יט ,יג) "מנסתרות נקני"…
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וע"ד המדרש( :ר"ה יז ב) "ויעבור ה' על פניו" ,למד הקב"ה למשה היאך ילמד סניגוריא על ישראל ,אמר לפניו :רבש"ע
אילו לא היה להם זכות היית מאבדם" ,זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך" ,הוי אומר" :ה' ה' אל רחום וחנון ארך
אפים" ,לצדיקים ולרשעים ,א"ל משה :רשעים יאבדו ,א"ל הקב"ה :חייך שתצטרך לכך.
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
ישמעאל ,ורק משום דגם לנו נשאר קצת ממעשיהם הטובים בירושה מהמדות הטובות שלהם ,וכמו שאומרים בתפלה מה
יפה ירושתנו וע"כ ראוי שיזכור לנו זכותם .והרי אצלינו נשאר בירושה חלק גדול מהנסיון של יצחק יותר ממה שנשאר לנו
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
אבות אלא הברית וכו' עכ"ל .ונראה דברכת אהבה רבה מקבילה לזכות אבות וע"כ היא נאמרת ביום שהוא בחינת גאולה וזמן
של הארת פנים בבחינת זכות אבות .ובלילה שהיא בחינת גלות נוסח הברכה היא אהבת עולם דזהו בחינת ברית אבות
שלעולם קיימת ,דאע"פ שזכות אבות תמה ברית אבות לא תמה.
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
ָָארץ
ּׁשבַע לֵאמ ֹר .א,לה אִם-י ְִראֶה אִיׁש ָּב ֲאנָׁשִים ָה ֵאּלֶה ,הַּדֹור ה ָָרע ַהּזֶה--אֵת ,ה ֶ
ׁשמַע י ְהוָה ,אֶת-קֹול ּדִ ב ְֵריכֶם; ַוּיִקְצ ֹףַ ,וּי ִ ָ
א,לד ַוּי ִ ְ
ָָארץ ֲאׁשֶר ּדָ ַרְךּ-בָּהּ ,ו ְל ָבנָיו--יַעַןֲ ,אׁשֶר
הַּטֹובָה ,אֲ ׁשֶ ר נִׁשְ ַּבעְּתִ י ,לָתֵ ת לַאֲ ב ֹתֵ יכֶם .א,לו זּולָתִ י ָּכלֵב ּבֶן-י ְ ֻפּנֶה ,הּוא י ְִר ֶאּנָה ,וְלֹו-אֶּתֵ ן אֶת-ה ֶ
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ִמּלֵא ַאח ֲֵרי י ְהוָה…א,לט וְטַ ְּפכֶם אֲ ׁשֶ ר אֲ מ ְַרּתֶ ם ָלבַז יִ ְהיֶהּ ,ו ְבנֵיכֶם אֲ ׁשֶ ר ֹלא-יָדְ עּו הַּיֹום טֹוב ו ָָרעֵ --הּמָה ,יָב ֹאּו ׁשָ ּמָה; ְו ָלהֶם אֶ ּתְ נֶּנָה,
ִירׁשּוהָ.
ְוהֵם י ָ
ֶר-ראּו עֵינֶיָך ּופֶן-י ָסּורּו ִמ ְּל ָבבְָךּ ,כ ֹל ,יְמֵי ַחּי ֶיָך; וְהֹודַ עְּתָ ם
ׁשּכַח אֶת-הַּדְ ב ִָרים ֲאׁש ָ
ּׁשמֶר לְָך ּוׁשְמ ֹר נַ ְפׁשְָך מְא ֹדּ ,פֶןּ-תִ ְ
ד,ט ַרק ִה ָ
ׁש ִמעֵם אֶתּ-דְ ב ָָריֲ :אׁשֶר
ְל ָבנֶיָךְ ,ו ִל ְבנֵי ָבנֶיָך .ד,י יֹוםֲ ,אׁשֶר ָעמַדְ ּתָ ִל ְפנֵי י ְהוָה אֱֹלהֶיָך ּבְח ֵֹרבֶּ ,באֱמ ֹר י ְהוָה ֵאלַי ַה ְקהֶל-לִי אֶתָ -העָםְ ,ו ַא ְ
י ִ ְלמְדּון ְלי ְִרָאה א ֹתִ יּ ,כָלַ -הּיָמִים ֲאׁשֶר הֵם ַחּי ִים עַלָ -האֲדָ מָה ,וְאֶ תְּ -בנֵיהֶם ,יְ ַלּמֵדּון .ד,יא וַּתִ ק ְְרבּון וַּתַ ַעמְדּוןּ ,תַ חַת ָההָר; ְו ָההָר ּבֹעֵר ָּבאֵׁש,
ּׁש ַמי ִם--חֹׁשְֶךָ ,ענָן ַוע ֲָרפֶל .ד,יב ַוי ְדַ ּבֵר י ְהוָה ֲאלֵיכֶם ,מִּתֹוְך ָהאֵׁש :קֹול ּדְ ב ִָרים אַּתֶ ם ׁש ֹ ְמעִיםּ ,ותְ מּונָה אֵינְכֶם רֹאִים זּולָתִ י קֹול.
עַד-לֵב ַה ָ
ׁשנֵי לֻחֹות ֲא ָבנִים .ד,יד וְא ֹתִ י ִצּוָה י ְהוָהָּ ,בעֵת
ד,יג ַוּיַּגֵד ָלכֶם אֶתּ-ב ְִריתֹו ,אֲ ׁשֶ ר ִצּוָה אֶ תְ כֶם ַלעֲׂשֹותֲ --עׂש ֶֶרת ,הַּדְ ב ִָרים; ַוּיִכְּתְ בֵם ,עַלְ -
ׁשּמָה ל ְִרׁשְּתָ ּה.
ָָארץֲ ,אׁשֶר אַּתֶ ם עֹב ְִרים ָ
ׁש ָּפטִיםַ :לעֲׂשֹתְ כֶם א ֹתָ םּ--ב ֶ
ַההִואְ ,ל ַלּמֵד אֶתְ כֶםֻ ,חּקִים ּו ִמ ְ
ׁש ָּפטִיםֲ ,אׁשֶר ָאנֹכִי ּדֹבֵר ּבְָאזְנֵיכֶם הַּיֹום; ּו ְלמַדְ ּתֶ ם
ה,א ַוּיִק ְָרא מֹׁשֶה ,אֶלּ-כָל-יִׂש ְָראֵל ,וַּי ֹאמֶר ֲא ֵלהֶם ׁשְ מַע יִׂשְ ָראֵ ל אֶתַ -ה ֻחּקִים ְואֶתַ -ה ִּמ ְ
ׁשמ ְַרּתֶ ם ַלעֲׂש ֹתָ ם .ה,ב י ְהוָה אֱֹלהֵינּוּ ,כ ַָרת ִעּמָנּו ּב ְִריתּ--בְח ֵֹרב .ה,ג ֹלא אֶ ת-אֲ ב ֹתֵ ינּוּ ,כ ַָרת יְהוָה אֶ תַ -הּב ְִרית הַּז ֹאתּ :כִי אִ ּתָ נּו,
א ֹתָ םּ ,ו ְ
אֲ נַחְנּו אֵ ּלֶה פ ֹה הַּיֹום ֻּכּלָנּו ַחּיִים .ה,ד ָּפנִים ְּב ָפנִיםּ ,דִ ּבֶר י ְהוָה ִע ָּמכֶם ָּבהָר--מִּתֹוְך ָהאֵׁש .ה,ה ָאנֹכִי עֹמֵד ּבֵין-יְהוָה ּובֵינֵיכֶםָּ ,בעֵת
ׁשמ ְַרּתֶ ם
ַההִואְ ,ל ַהּגִיד ָלכֶם ,אֶ תּ-דְ בַר יְהוָהּ :כִי י ְֵראתֶ ם ִמ ְּפנֵי הָאֵ ׁש ,וְֹלאֲ -עלִיתֶ ם ָּבהָר לֵאמ ֹר .ה,ו ָאנֹכִי י ְהוָה אֱֹלהֶיָך…ה,כח ּו ְ
ַלעֲׂשֹותַּ ,כ ֲאׁשֶר ִצּוָה י ְהוָה אֱֹלהֵיכֶם אֶתְ כֶםֹ :לא תָ סֻרּו ,יָמִין ּוׂשְמ ֹאל .ה,כט ְּבכָל-הַּדֶ ֶרְךֲ ,אׁשֶר ִצּוָה י ְהוָה אֱֹלהֵיכֶם אֶתְ כֶםּ--תֵ לֵכּוְ :ל ַמעַן
ירׁשּון.
ָָארץ אֲ ׁשֶ ר ּתִ ָ
ּתִ חְיּון ,וְטֹוב ָלכֶםְ ,והַאֲ ַרכְּתֶ ם יָמִיםּ ,ב ֶ
ׁש ָּפטִיםֲ ,אׁשֶר ִצּוָה י ְהוָה אֱֹלהֵינּו ,אֶתְ כֶם .ו,כא וְָאמ ְַרּתָ ְל ִבנְָךֲ ,עבָדִ ים
ו,כ ּכִי-יִׁשְָאלְָך ִבנְָך ָמחָר ,לֵאמ ֹר :מָה ָהעֵד ֹתְ ,ו ַה ֻחּקִים ְו ַה ִּמ ְ
ָהי ִינּו ְלפ ְַרע ֹה ְּב ִמצ ְָרי ִם; וַּיֹצִיאֵנּו י ְהוָה ִמ ִּמצ ְַרי ִםְּ ,בי ָד ֲחזָקָה .ו,כב ַוּי ִּתֵ ן י ְהוָה אֹות ֹת ּומֹפְתִ ים ּגְדֹלִים ו ְָרעִים ְּב ִמצ ְַרי ִםְּ ,בפ ְַרע ֹה
ׁשּבַע ַלאֲב ֹתֵ ינּו .ו,כד ַוי ְ ַצּוֵנּו י ְהוָה,
ָָארץֲ ,אׁשֶר נִ ְ
ּו ְבכָלּ-בֵיתֹוְ --לעֵינֵינּו .ו,כג וְאֹותָ נּו ,הֹוצִיא ִמּׁשָםְ --ל ַמעַןָ ,הבִיא א ֹתָ נּו ,לָתֶ ת לָנּו אֶת-ה ֶ
ַלעֲׂשֹות אֶתּ-כָלַ -ה ֻחּקִים ָה ֵאּלֶהְ ,לי ְִרָאה ,אֶת-י ְהוָה אֱֹלהֵינּו--לְטֹוב לָנּו ּכָלַ -הּיָמִיםְ ,לחַּי ֹתֵ נּו ְּכהַּיֹום ַהּזֶה .ו,כה ּוצְדָ קָהּ ,תִ ְהי ֶהּ-לָנּוּ :כִי-נִׁשְמ ֹר
ַלעֲׂשֹות אֶתּ-כָלַ -ה ִּמ ְצוָה הַּז ֹאתִ ,ל ְפנֵי י ְהוָה אֱֹלהֵינּוַּ --כ ֲאׁשֶר ִצּוָנּו.

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
הכל עומד בסבת האב ,והאבות הם אבות לישראל וזכות הסבה ראוי שיגיע למסובב ,ודבר זה בארנו בכמה מקומות כי הסבה הוא
מקיים הדבר ומגין עליו .אמנם בהתרחק המסובב ביותר מן הסבה כמו שהיו הדורות מתרחקים אין כל כך הסבה מקיימת[ ,כי]
לעול' הקרוב אל הסבה יותר יש לו קיום מן הרחוק מן הסבה .ולפיכך אמר בכאן שהתיו שהיא אות אחרון מן אלפא ביתא ,מורה על
השלמה שכבר שלם זכות אבות ,שעד היום היה זכות אבות מגין על ישראל.
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
זכות אבות ,ואל"כ שהיה תמה זכות אבות איך אפשר שחרב הבית ,כי זכות אבות היה גורם שלא יחרב ,ולפיכך לפי דברי הכל
תמה זכות אבות קודם שחרב הבית .ואין הפירש תמה זכות אבות רק לענין זה ,כי קודם זה לא היה אפשר [להיות גולים מן הארץ]
מפני זכות אבות ואי אפשר להשליכם מעל פניו שקרוב הוא זכות אבות ,אבל מכאן ואילך אפשר להשליך אותם מעל אדמתם .אבל
בודאי לפעמים הש"י עושה בשביל זכותם כאשר ראוי לפי הענין רק קודם שתמה זכות אבות לא היה [אפשר] שיהיו גולים
מעל אדמתם [כלל] שהיה זכות אבות עדיין ,כך יראה ונכון ופשוט הוא .כי אין לומר ח"ו כלל שלא יעשה בזכות אבות ,ובודאי
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
אותו ברמז ,ותבין אותו ,וזה כי מקדש ראשון היה להם בזכות ג' אבות הקדושים ,אשר מדריגתם בודאי יותר עליונה מן
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.
ובית המקדש שני שלא היה כל כך במעלה ,היה נגד כנסת ישראל עצמם .וכבר אמרו חז"ל (שבת נה א) כי בסוף
כאשר חרב מקדש ראשון ,תמה זכות אבות .ולכך היה מקדש שני נגד ישראל בעצמם .ולפיכך שנאת חנם מבטל כח כנסת ישראל,
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
תדע כי השם יתברך נתן הארץ לישראל בזכות ג' אבות; שהרי לאברהם הבטיח את ישראל על שיתן לבניהם את הארץ.
וכן הבטיח ליצחק (בראשית כו ,ג) ,וכן ליעקב (בראשית כח ,יג) ,ואם לא היה שבועת האבות ,לא היה הארץ לישראל .והארץ
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.
וכאשר הם יוצאים ממדת האבות ,עד שאינם דומים להם ,אז אין לישראל הארץ ,וגולים הימנה .וכן אם אין שומרים מה
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…
וכאשר היו בישראל אלו ג' דברים נחרב הבית וגלו מן הארץ .אבל בית שני לא היה בשביל האבות שכבר תמה זכות
אבות בבית ראשון ,והש"י נתן להם הארץ בזכות עצמם במה שהם עם ישראל ולפיכך כאשר הם עם אחד ולא חלק לבם היה
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
שעינינו רואות כי דור הזה גובר בו מדה הרעה הזאת על הכל .ואשר הוא יוצא עוד מן המדה הרעה הזאת היא שנאת חנם ,היא
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
והסתר הגאולה האחרונה .כי גאול' ראשונ' במצרים היתה בזכות האבות שנשבע לאבות שיגאל הבנים ,לכך היה אפשר לדעת
הקץ שהוא מצד האבות .אבל גאולה אחרונה כבר תמה זכות אבות ,ולכך הקץ מופלא דבר שהוא מן הש"י בעצמו .וזהו
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
יאמרו :התורה ירושה היא״ [נדרים פא .].כל אלה עדים נאמנים עד כמה חדר הרעיון הבריא הזה בימים קדומים ללבות בנ״א .אמנם
יש להבר את הגרעין הפנימי ,באורה מדעית ,אף שאין יכולת גמורה להגיע לקץ גבוליו ולהגדיר ,מהו התוכן המיוחד הבא
בזכות אבות או חובתם ,ומהו התכן התלדי בעצמיות הבחירה החפשית של הבן ,שנגד ההפרזה של כח אבות בין לזכות ובין
לחובה באה הנבואה של יחזקאל :״בן לא ישא בעון האב״ .כל זה הוא מקצע הגון ללב נבון.
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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
קיומה ומעמדה ,בעיקרים היסודיים שהאומה צריכה להבנות עליהם בתור עם גדול ,ובצביונה המיוחד לה דוקא ,המיוחד
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,
וחוזרת האורה האלהית להאיר ע"י תשובה ומע"ט ,שכח קדושת שם ד' יתברך הקשור בכללה ,מעורר לתחיה את הגנוז מקדושת
אבות ,בכל המובנים שאומה גדולה חיה וקדושה צריכה להם.
והנה ,ע"י זכות אבות בא לנו הכח המוסרי הכללי ,שתוכנו הוא כללות המדות היותר טובות ,הפועלות הנהגה ציבורית
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,
"ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים ".וכל אלה הנם סעיפים תלויים בזכות אבות שהשפעתם נמשכת ע"י האבות ,וע"י החטא
יש להם הפסק ,ויש להם כח להיות חוזרים וניעורים בבא עתם.
לנגד אלה ארבעה הפרטים הגיע זמן המשבר ,מצד ההשחתה המוסרית ,בתקופות שונות .הנפילה המוסרית הכללית,
שנתהפכה למעמד של נבלה ,הגיע בימי הושע בן בארי ,ועתה אגלה את נבלותה .כשלון המעמד המדיני גם בהיותו עוד אגוד בארץ
וממלכה ,מתולדה הרעה של הירידה הרוחנית ,הגיע בימי חזאל מלך ארם .הכשלון הפנימי ,מביטול הקדושה האלהית הפרטית
והשפלתה ,הגיע בימי אליהו ,עד שעי"ז הוצרך להוראת שעה של הר הכרמל .אמנם נמשך הענין ביהודה ,עד שהכח היותר כללי
העומד לצאת לאור ע"י מלכות בית דוד לעמים רבים ,הגיע אז עד משבר ,מפני חלישות התולדה בכל העבר שלה ,שנתעקמו
דרכיה ,והאוצר הטוב שהיה גנוז לכל אלה מכח האבות נתרוקן.
רק הקדושה האלהית מצד עצמה ,הגנוזה בעומק הנשמה ,ומקור מחצבת כנסת ישראל ,במדה כזאת שהעתיד הוא
לפניה ,אפילו מה שלא יצא אל הפועל עדיין בזכות אבות ,זה יחזיר כל האבדות האמצעיות עם העקריות" ,מעתה וע"ע קנאת
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
את העצמות היותר מיוחדה של הבנים ,ו"יעקב פדה את אברהם" ובכללות האומה "המתים יורשים את החיים".
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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