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אומה בעולם לספר תהילתו  ה רשות לשום"לא נתן הקב וגם ]שער יראת שמים - ארחות צדיקים [
כי עם קדוש " ]ז ו 'דב[", וכתיב תהלתי יספרו יצרתי לי עם זו" ]מג כא 'יש[ 1אלא לישראל, שנאמר

 ]דב' כו יט[", וכתיב להעם סֻגוה' האמירך היום להיות לו ל" ]דב' כו יח[", וכתיב אתה לה' אלהיך
אלא ה לדעת את השם, יתברך, "". וגם לא לשום בריה נתן הקבעליון על כל הגויםולתתך "

  ".הוא האלהים אין עוד מלבדו 'אתה הראת לדעת כי ה" ]דב' ד לה[, דכתיב לישראל

  ".את אברהם את יצחק ואת יעקב ר אלהים את בריתוויזכֹ"וישמע אלהים את נאקתם  ]ב כד 'שמ[
  ".בני בכרי ישראלואמרת אל פרעה כה אמר ה' " ]ד כב 'שמ[

  ".ואבִדל אתכם מן העמים להיות לי 'והייתם לי קדֹשים כי קדוש אני ה" ]כ כו 'וי[

ר והארץ ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזּכֹ יעקוב וזכרתי את בריתי" מה]- ב[וי' כו מ
כי  תםלהפר בריתי אִ תם ולא געלתים לכלֹ לא מאסתיםואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם … ראזּכֹ

לעיני הגוים להיות  מארץ מצריםוזכרתי להם ברית ראשֹנים אשר הוצאתי אתם אני ה' אלהיהם. 
  ".'להם לאלהים אני ה

ולא  ,ברודִ  ?ולא יעשה ,ההוא אמר .יתנחםובן אדם ו יכזבאיש אל ו לא" [במ' כג יט]מתוך משל בלעם: 
  ".ה' אלהיו עמו ותרועת מלך בו .לא הביט ָאֶון ביעקב ולא ראה עמל בישראל" כא] שם[". ?יקימנה

  ".ך אשר נשבע להםולא ישכח את ברית אבֹתי"כי אל רחום ה' אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך  [דב' ד לא]
  ".ויוצאך בפניו בכחו הגדל ממצרים ויבחר בזרעו אחריוותחת כי אהב את אבתיך " [דב' ד לז]

 לאהביו ולשֹמרי מצֹוָתווהחסד  שֹמר הבריתוידעת כי ה' אלהיך הוא האלהים האל הנאמן "[דב' ז ט] 
  .עד אין קץ ]ע"א[ ".לאלף דור

  ".הזאת דברי התורה כללעשות את  עד עולםלנו ולבנינו אלהינו והנגלת  'הנסתרת לה" ]כט כח 'דב[

  ".…מפי זרעו לא תשכחוענתה השירה הזאת לפניו לעד כי … "לא כא]  '[דב

בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבלת עמים למספר בני ישראל. כי חלק ה' עמו יעקב " [דב' לב ח י]
ולא ישמעאל …  ]רש"י[ ".סבבנהו יבוננהו יצרנהו כאישון עינוחבל נחלתו. ימצאהו בארץ מדבר ובתהו ילל ישמן י

  .בן אברהם ולא עשו בנו של יצחק
  

]א טו כט"ש[
כי הקב"ה שהוא נצחונו  י]רש"[ "כי לא אדם הוא להנחם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם… " 2

  .של ישראל, לא ישקר מליתן הטובה לזה שאמר ליתן

ותכונן לך  אשר פדית לך ממצרים גוים ואלהיו. …בארץ וי אחדגומי כעמך כישראל " ]כד-כגב ז "ש[
 ".היית להם לאלהים 'ואתה ה עד עולםאת עמך ישראל לך לעם 

  "....ר ֲעֵליֶהםְּבִיְׂשָרֵאל ְוִהִּניָחם ַעל ַאְדָמָתם ְוִנְלָוה ַהֵּגד ּוָבַחר עֹוה' ֶאת ַיֲעקֹב  ִּכי ְיַרֵחם" ]יד א 'יש[
לא עתה יבוש יעקב ולא עתה אל בית יעקב אשר פדה את אברהם  'לכן כה אמר ה" כד]- כט כב 'יש[

כי בראתו ילדיו מעשה ידי בקרבו יקדישו שמי והקדישו את קדוש יעקב ואת אלהי . פניו יחורו
  ".ידעו תעי רוח בינה ורוגנים ילמדו לקחו. ישראל יעריצו

                                                 
 " והתגלה.נאקתםורוחנית) אבל בסוף.. שמע את "זה תקדים שה' כביכול שכח את ישראל שהיו שרויים במצב רע (פיזית  1
  .יט] ג[במ' כהשווה לעיל  2
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ולא בחרתיך  ,עבדי אתה… אשר בחרתיך זרע אברהם אֹהביואתה ישראל עבדי יעקב " ]ט-מא ח 'יש[
  ".מאסתיך

  ".קראתי בשמך לי אתה כי גאלתיךאל תירא  ישראלועתה כה אמר ה' בראך יעקב ויצרך " מג א] '[יש

שמע אלי יעקב " מח יב] [יש'". אחרון ומבלעדי אין אלהיםאני ראשון ואני … כה אמר ה'" [יש' מד ו]
  ".וישראל מקראי אני הוא אני ראשון אף אני אחרון

ַּבה' " כה] שם[ ".עד עולמי עד"ישראל נושע בה' תשועת עולמים לא תבשו ולא תכלמו  ]מה יז 'יש[
 ".ֶזַרע ִיְׂשָרֵאלָּכל ִיְצְּדקּו ְוִיְתַהְללּו 

לא יכרת ולא ישמד " [שם יט] ".לבלתי הכריתךותהלתי ֶאֱחָטם ָלְך  אאריך אפילמען שמי " [יש' מח ט]
  ".שמו מלפני

גם אלה  ?"ותאמר ציון עזבני ה' ואדני שכחני. התשכח אשה עולה מרחם בן בטנה טו]-מט יד 'יש[
  ".אנכי לא אשכחךותשכחנה 

רגע ממך ובחסד עולם  הסתרתי פני... אקבצךוברחמים גדלים  עזבתיךברגע קטן " ]י-נד ז 'יש[
כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבר מי נח עוד על הארץ כן נשבעתי מקצף עליך ומגער  ...רחמתיך

אמר מרחמך  וחסדי מאתך לא ימוש וברית שלומי לא תמוטכי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה  .בך
  ".'ה

אותם אמר ה' רוחי אשר  בריתי ואני זאת .ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב נאם ה'" כא]- נט כ 'יש[
  ".ועד עולםאמר ה' מעתה  מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך 3לא ימושועליך ודברי אשר שמתי בפיך 

  ".'הם זרע ברך הוצאצאיהם בתוך העמים כל רֹאיהם יכירום כי  ונודע בגוים זרעם" ]סא ט 'יש[

  ".…היינו מעולם לא משלת בם לא נקרא שמך עליהם" ]סג יט 'יש[

כן יעמד כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עשה עֹמדים לפַני נֻאם ה' "סו כב]  '[יש
  ".זרעכם ושמכם

  ".לך חסד נעוריך אהבת כלולתיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה זכרתי 'כה אמר ה …" ]ב ב 'יר[

על כן המו מעי לו  זכרנו עודר אזכֹהבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשעים כי מדי דברי בו " ]לא יט 'יר[
  ".'נאם ה רחם ארחמנו

רֹגע הים ויהמו גליו  ,ֻחקת ירח וכוכבים לאור לילה ,כה אמר ה' נֹתן שמש לאור יומם" ]לו- לדלא  'יר[
כל ישבתו מהיות גוי לפני  זרע ישראלנאם ה' גם  אם ימשו החקים האלה מלפניה' צבאות שמו. 

על  זרע ישראלמלמעלה ויחקרו מוסדי ארץ למטה גם אני אמאס בכל הימים. כה אמר ה' אם ִיַמדו שמים 
  .ישראל לא ימאסו בכל אשר חטאו ולא יחקרו כךלא ימדו  שמיםכשם שה] רש"י[". נאם ה' כל אשר עשו

  ".יומם ולילה ֻחקֹות שמים וארץ לא שמתי בריתיאם לא  'כה אמר ה" ]לג כה 'יר[

  ".ְּבִרית עֹוָלם לֹא ִתָּׁשֵכחַ ֵהָּנה ְפֵניֶהם ּבֹאּו ְוִנְלוּו ֶאל ה'  ִצּיֹון ִיְׁשָאלּו ֶּדֶרךְ " [יר' נ ה]

  ".…ישראל ויהודה מאלהיו מה' צבאות לא אלמןכי " [יר' נא ה]

  ".והקמותי לך ברית עולםאני את בריתי אותך בימי נעוריך  וזכרתי" ]טז ס 'יח[

  ".שהו נתנה הארץ למורלנויירש את הארץ ואנחנו רבים  אחד היה אברהם" כד]לג  'יח[

  ".אני ה' דברתי ועשיתי נאם ה'וידעתם כי  והנחתי אתכם על אדמתכם …" לז יד] '[יח

                                                 
 ה?.. עיין בפנים..תנאי או עובד 3



 3/3

  …"מכל משפחות האדמה ידעתי"רק אתכם  [עמוס ג ב]
 לֹא ָׁשִניִתי 'אני הכי … מנחת יהודה וירושלם כימי עולם וכשנים קדמניות 'וערבה לה" ו]-מלאכי ג ד[

  ".תםואתם בני יעקב לא כלי

  ".נפלאות אראנו מארץ מצריםכימי צאתך " [מיכה ז טו]

כי חפץ חסד  לא החזיק לעד אפומי אל כמוך נשא עון ועבר על פשע לשארית נחלתו " כ]- [מיכה ז יח
הוא. ישוב ירחמנו יכבש עונתינו ותשליך במצלות ים כל חטאותם. תתן אמת ליעקב חסד לאברהם 

  ."אשר נשבעת לאבתינו מימי קדם

 לשם ולתהלה בכל עמי הארץבעת ההיא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם כי אתן אתכם " ]ניה ג כצפ[
  ".'בשובי את שבותיכם לעיניכם אמר ה

  ".העם בחר לנחלה לואשרי הגוי אשר ה' אלהיו " [תה' לג יב]

  ."אמן ואמן מהעולם ועד העולם ישראלה' אלהי ברוך " ]מא יד[תה' 

  ."ךלתֶ ר נספר תהִ דֹלדור וָ  לעולםנודה לך . ן מרעיתךואנחנו עמך וצא" עט יג] '[תה

  ".ָנָׂשאָת ֲעֹון ַעֶּמָך ִּכִּסיָת ָכל ַחָּטאָתם ֶסָלה" פה ג] '[תה

… חקתי יחללו ומצותי לא ישמרו אם יעזבו בניו תורתי ובמשפטי לא ילכון. אם"לה] -לא[תה' פט 
אף על פי  [רד"ק] ".צא שפתי לא אשנהלא אחלל בריתי ומווחסדי לא אפיר מעמו ולא אשקר באמונתי. 

  שהוא חלל חקותי ולא שמר מצותי.

  ."ש ה' עמו ונחלתו לא יעזבטֹכי לא י" צד יד] '[תה

  ".אלהינו ישועתלבית ישראל ראו כל אפסי ארץ את  חסדו ואמונתו זכר" ]צח ג 'תה[

  ."ֱאמּוָנתֹוְוַעד ּדֹר ָודֹר  ַחְסּדֹוִּכי טֹוב ה' ְלעֹוָלם " ק ה] '[תה

  ".ְלדֹר ָודֹר ְוִזְכְרךָ ְוַאָּתה ה' ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב " קב יג] '[תה

  ."לֹא ָלֶנַצח ָיִריב ְולֹא ְלעֹוָלם ִיּטֹור" [קג ט]

… זכר לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור… בני יעקב בחיריוזרע אברהם עבדו " ],ח,יקה ו 'תה[
  ".ֹוָלםְלִיְׂשָרֵאל ְּבִרית עְלחֹק  ְלַיֲעקֹבַוַּיֲעִמיֶדָה 

  ".חָסָדוכרב  וינחם ויזכר להם בריתו" ]קו מה 'תה[

  ".יזכר לעולם בריתו ליראיוטרף נתן " ]קיא ה 'תה[

  ".ִלְסֻגלתו ישראליעקב בחר לו יה כי " ]קלה ד 'תה[

ומשפטים בל ידעום  לא עשה כן לכל גוי .מגיד דברו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל" כ]-קמז יט 'תה[
  ".לויההל

  ".יה הללו עם ְקרֹבו לבני ישראל חסידיותהלה לכל  לעמווירם קרן " ]ח ידתה' קמ[

  ".בישועה ענוים יפאר בעמו 'רוצה הכי " ]תה' קמט ד[

. הוא ה' אלהינו בכל הארץ משפטיו. זכרו בחיריוזרע ישראל עבדו בני יעקב " ]יח-גא טז י י"דה[
תו ליצחק. ויעמידה ליעקב לחק . אשר כרת את אברהם ושבועלאלף דורלעולם בריתו דבר צוה 

 .". לאמר לך אתן ארץ כנען חבל נחלתכםברית עולםלישראל 
 לעָֹלםבאהבת ה' את ישראל יהי ה' אלהיך ברוך אשר חפץ בך לתתך על כסא ישראל " א י ט]"[מ

 ".וישימך למלך לעשות משפט וצדקה


