Through You the World Shall Be Blessed: True or False?
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A Blessing for the World
1. Bereishit 12:2-3; Bereishit 26:4; Bereishit 28:14

: ַו ֲאבָּ רֲ כָּה מבָּ רכֶיָך ּומקַ לֶלָך אָּ אֹ ר ונִ ברכּו בָך כֹ ל ִמשפחֹ ת הָּ אֲ דָּ מָּ ה: ואֶ עֶשָך לגֹוי גָּדֹול ַו ֲאבָּ ֶרכָך ַו ֲאגַדלָּה שמֶ ָך וֶהיֵה ב ָּרכָּה:אברהם
:יתי אֶ ת זַרעֲָך ככֹוכבֵ י הַ שָּ מַ יִ ם ונָּתַ ִתי לזַרעֲָך אֵ ת כָּל הָּ א ֲָּרצֹ ת הָּ אֵ ל והִ תבָּ רֲ כּו בזַרעֲָך כֹ ל גֹויֵי הָּ אָּ ֶרץ
ִ ֵ והִ רב:יצחק
: והָּ יָּה זַרעֲָך ַכ ֲעפַר הָּ אָּ ֶרץ ּופ ַָּרצתָּ יָּמָּ ה וָּקֵ דמָּ ה וצָּ פֹ נָּה ָּונֶגבָּ ה ונִ ברֲ כּו בָך כָּל ִמשפחֹ ת הָּ אֲדָּ מָּ ה ּובזַרעֶָך:יעקב
The Problems Are Real
2. Shemot 4:22

:ואָּ מַ רתָּ אֶ ל פַ רעֹ ה כֹ ה אָּ מַ ר ד' בנִ י בכֹ ִרי יִ ש ָּראֵ ל
3. Midrash, Shemot Rabbah 2:4

."הר סיני" שממנו ירדה שנאה לעובדי כוכבים
“Har Sinai” from which hatred [sinah] descended against the idolaters.
4. Talmud, Berachot 20b

 רבונו של עולם כתוב בתורתך "אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד" והלא אתה נושא פנים לישראל דכתיב:אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה
] וכי לא אשא פנים לישראל שכתבתי להם בתורה "ואכלת ושבעת וברכת את ד' אלקיך" והם מדקדקים [על:"ישא ד' פניו אליך"! אמר להם
!עצמם עד כזית ועד כביצה
The ministering malachim asked G-d: Master of the Universe, It is written in your Torah, “He will neither show favour
nor take a bribe,” but You show favor to Israel, as it is written, “G-d will turn His face to you!”
G-d replied: How can I not favour Israel? I wrote in my Torah, “You shall eat, and you shall be satisfied, and you shall
bless HaShem your G-d,” and they are careful with themselves even to the point of an olive-sized or egg-sized amount!
5. Devarim 7:2

:ּונתָּ נָּם ד' אֱֹלקֶ יָך לפָּ נֶיָך והִ כִ יתָּ ם הַ ח ֲֵרם תַ ח ֲִרים אֹ תָּ ם ל ֹא ִתכרֹ ת לָּהֶ ם ב ִרית ול ֹא תחָּ נֵם
6. Talmud, Avodah Zarah 20a

". "לא תתן להם מתנת של חנם: הכי אמר רחמנא..."הכי קאמר רחמנא "לא תתן להם חן
So declared G-d: Do not show them favour… So declared G-d: Do not give them free gifts.
Possible Answers
7. Rabbi Menachem Meiri (13th century France), Commentary to Avodah Zarah 26a

הרבה ראינו שמתפלאים על שבזמנים אלו אין אדם נזהר מדברים אלו כלל ואנו כבר ביארנו עיקר כונת הספר על איזו אומה היא סובבת
כמו שיעידו ימי אידיהן שהזכרנו שהם כלם לאמות הקדומות שלא היו גדורות בדרכי הדתות והן אדוקות ומתמידות בעבודת האלילים
...והכוכבים והטליזמאש שכל אלו וכיוצא בהן הם עיקרי ע"ז כמו שהתבאר
We have seen many express amazement that today no one is careful about these practices at all. We have already
explained which sort of nation is the focus of the text, as testified by the festivals listed, which are all from earlier nations
which were not governed by law, and which clung continually to idolatry and worship of stars and talismas, the essence
of idolatry…
8. Yeshayah 2:2-4

' והָּ לכּו ַע ִמים ַר ִבים ואָּ מרּו לכּו ו ַנ ֲעלֶה אֶ ל הַ ר ד:והָּ יָּה באַ ח ֲִרית הַ י ִָּמים נָּכֹון יִ היֶה הַ ר בֵ ית ד' בר ֹאש הֶ הָּ ִרים ונִ שָּ א ִמגבָּ עֹות ו ָּנהֲרּו אֵ לָּיו כָּל הַ גֹויִ ם
 ושָּ ַפט בֵ ין הַ גֹויִ ם והֹוכִ יחַ לעַ ִמים ַר ִבים וכִ תתּו:תֹורה ּודבַ ר ד' ִמירּושָּ ָּל ִם
ָּ אֶ ל בֵ ית אֱֹלקֵ י ַיעֲקֹ ב ויֹ ֵרנּו ִמד ָּרכָּיו ונֵלכָּה באֹ רחֹ תָּ יו כִ י ִמצִ יֹון תֵ צֵ א
:חַ רבֹותָּ ם ל ִא ִתים ַוחֲנִ יתֹותֵ יהֶ ם למַ זמֵ רֹות ל ֹא יִ שָּ א גֹוי אֶ ל גֹוי חֶ ֶרב ול ֹא יִ למדּו עֹוד ִמלחָּ מָּ ה
The Key: The Avraham/Aram Schism
9. Rashi to Bereishit 12:2

 ומעכשיו אתה תברך את אשר תחפוץ, ברכתי את אדם ואת נח ואותך, עד עכשיו היו בידי, הברכות נתונות בידך- והיה ברכה
“And be a blessing” – The blessings are in your hand; until now they were in My hand, and I blessed Adam, Noach
and you, and now you will bless those you choose.

10. Bereishit 24:30-31; 24:55; 29:13; 29:18-27; 31:14-16; 31:43

וַיהִ י כִ ראֹ ת אֶ ת הַ ֶנזֶם ואֶ ת הַ צ ִמ ִדים עַל ידֵ י ֲאחֹ תֹו ּוכשָּ מעֹו אֶ ת ִדב ֵרי ִרבקָּ ה ֲאחֹ תֹו לֵאמֹ ר כֹ ה ִדבֶ ר אֵ לַי הָּ ִאיש ַו ָּיב ֹא אֶ ל הָּ ִאיש ו ִהנֵה עֹ מֵ ד עַל הַ גמַ לִ ים
יתי הַ בַ יִ ת ּומָּ קֹום לַגמַ לִ ים:
עַל הָּ עָּ יִ ןַ :וי ֹאמֶ ר בֹוא ברּוְך ד' לָּמָּ ה תַ עֲמֹ ד בַ חּוץ ואָּ נֹ כִ י פִ נִ ִ
ַוי ֹאמֶ ר אָּ חִ יהָּ ו ִאמָּ ּה תֵ שֵ ב הַ ַנע ֲָּר ִאתָּ נּו י ִָּמים אֹו עָּשֹור אַ חַ ר תֵ לְֵך:
וַיהִ י כִ שמֹ עַ לָּבָּ ן אֶ ת שֵ מַ ע ַיעֲקֹ ב בֶ ן ֲאחֹ תֹו ַוי ָָּּרץ לִ ק ָּראתֹו וַיחַ בֶ ק לֹו וַינַשֶ ק לֹו וַיבִ יאֵ הּו אֶ ל בֵ יתֹו וַיסַ פֵר ללָּבָּ ן אֵ ת כָּל הַ דבָּ ִרים הָּ אֵ לֶה:
ַויֶאֱהַ ב ַיעֲקֹ ב אֶ ת ָּרחֵ ל ַוי ֹאמֶ ר אֶ עֱבָּ דָך שֶ בַ ע שָּ נִ ים ב ָּרחֵ ל בִ תָך הַ קטַ נָּהַ :וי ֹאמֶ ר לָּבָּ ן טֹוב ִת ִתי אֹ תָּ ּה לְָּך ִמ ִת ִתי אֹ תָּ ּה ל ִאיש אַ חֵ ר שבָּ ה עִ מָּ ִדי ...:וַיהִ י
בַ בֹ קֶ ר והִ נֵה הִ וא לֵאָּ ה ַוי ֹאמֶ ר אֶ ל לָּבָּ ן מַ ה ז ֹאת ע ִָּשיתָּ לִ י ֲהל ֹא ב ָּרחֵ ל ָּעבַ ד ִתי עִ מָּ ְך ולָּמָּ ה ִר ִמיתָּ נִ י:
וַתַ עַן ָּרחֵ ל ולֵאָּ ה ַות ֹאמַ רנָּה לֹו הַ עֹוד לָּנּו חֵ לֶק ו ַנ ֲחלָּה בבֵ ית אָּ בִ ינּו :הֲלֹוא נָּכ ִריֹות נֶחשַ בנּו לֹו כִ י מכ ָָּּרנּו ַוי ֹאכַל גַם אָּ כֹול אֶ ת כַספֵנּו :כִ י כָּל הָּ עֹ שֶ ר
אֲשֶ ר הִ צִ יל אֱֹלקִ ים מֵ אָּ בִ ינּו לָּנּו הּוא ּולבָּ נֵינּו ועַתָּ ה כֹ ל אֲשֶ ר אָּ מַ ר אֱֹלקִ ים אֵ לֶיָך עֲשֵ ה:
ַויַעַן לָּבָּ ן ַוי ֹאמֶ ר אֶ ל ַיעֲקֹ ב הַ בָּ נֹות בנֹ תַ י והַ בָּ נִ ים בָּ נַי והַ צ ֹאן צ ֹאנִ י וכֹ ל אֲשֶ ר אַ תָּ ה רֹ אֶ ה לִ י הּוא...
To Be a Berachah
11. Ibn Ezra to Bereishit 2:3

פירוש "ברכה" תוספות טובה
“Berachah” means an increase of good.
12. Bereishit 18:18-19

ואַ ב ָּרהָּ ם הָּ יֹו יִ היֶה לגֹוי גָּדֹול ועָּצּום ונִ ברכּו בֹו כֹ ל גֹויֵי הָּ אָּ ֶרץ :כִ י ידַ ע ִתיו למַ עַן אֲשֶ ר יצַ ּוֶה אֶ ת בָּ נָּיו ואֶ ת בֵ יתֹו אַ ח ֲָּריו ושָּ מרּו דֶ ֶרְך ד' ַלעֲשֹות
ּומשפָּ ט למַ עַן הָּ בִ יא ד' ַעל אַ ב ָּרהָּ ם אֵ ת אֲשֶ ר ִדבֶ ר ָּעלָּיו:
צדָּ קָּ ה ִ
13. Rambam (12th century Egypt), Mishneh Torah, Hilchot Melachim 10:12

צוו חכמים לבקר חוליהם ,ולקבור מתיהם עם מתי ישראל ,ולפרנס ענייהם בכלל עניי ישראל ,מפני דרכי שלום ,הרי נאמר טוב ד' לכל
ורחמיו על כל מעשיו ,ונאמר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.
The Sages have instructed us to look after their sick, to bury their dead as we bury Jewish dead, and to support their
indigent along with Jewish indigent, to promote peaceful paths, as it is written, “Gd is good to all, and His mercy is
”upon all of His creations,” and “Her paths are pleasant paths, and all of her ways are peace.
14. Rabbi Yosef Karo (16th century Israel), Shulchan Aruch Yoreh Deah 151:11-12

אסור ליתן מתנת חנם לעובד כוכבים שאינו מכירו .מותר לפרנס ענייהם...
…One may not give a free gift to an idolater he does not know. One may support their poor
)15. Rabbi Joseph B. Soloveitchik (20th century USA), Confrontation (1964
We cooperate with the members of other faith communities in all fields of constructive human endeavor, but,
simultaneously with our integration into the general social framework, we engage in a movement of recoil and
retrace our steps. In a word, we belong to the human society and, at the same time, we feel as strangers and
outsiders.
16. Vayikra 20:23-24

ול ֹא תֵ לכּו בחֻקֹ ת הַ גֹוי אֲשֶ ר אֲנִ י משַ לֵחַ ִמפנֵיכֶם כִ י אֶ ת כָּל אֵ לֶה עָּשּו וָּאָּ קֻ ץ בָּ ם :וָּאֹ מַ ר ָּלכֶם אַ תֶ ם ִתירשּו אֶ ת אַ דמָּ תָּ ם וַאֲנִ י אֶ ת ֶננָּה ָּלכֶם ל ֶָּרשֶ ת
אֹ תָּ ּה אֶ ֶרץ זָּבַ ת חָּ לָּב ּודבָּ ש אֲנִ י ד' ֱאֹלקֵ יכֶם אֲשֶ ר הִ בדַ ל ִתי אֶ תכֶם ִמן הָּ ַע ִמים:
17. Devarim 9:5

מֹורישָּ ם ִמ ָּפנֶיָך ּולמַ עַן הָּ קִ ים אֶ ת הַ דָּ בָּ ר אֲשֶ ר נִ שבַ ע ד'
ל ֹא בצִ דקָּ תָך ּוביֹ שֶ ר לבָּ בָך אַ תָּ ה בָּ א ל ֶָּרשֶ ת אֶ ת אַ רצָּ ם כִ י ב ִרשעַת הַ גֹויִ ם הָּ אֵ לֶה ד' ֱאֹלקֶ יָך ִ
לַאֲ בֹ תֶ יָך לאַ ב ָּרהָּ ם ליִ צחָּ ק ּול ַיעֲקֹ ב:
18. Rabbi Avraham Yitzchak Kook (20th century Israel), Orot haMilchamah 4
Were it not for the sin of the Golden Calf, the inhabitants of the Land of Israel would have been reconciled with the
People of Israel, for the name of Gd called upon them would have aroused awe. No war would have been necessary,
…and the [Divine] influence would have proceeded peacefully as in the Days of Messiah

