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אהבה ושבועה
בחירת עמ ה'
בכני<תו לארצ ישראל ,נלחמ עמ ישראל בשתי חזיתות בו זמנית .החזית העיקרית
התמקדה בכיבוש הארצ מאת שבעת העמימ וירושתה ,אכ לא פחות חשובה ממנה
היא החזית השנייה ,שעיקרה ביעור והשמדת האלילימ שהיו המקור לכל התועבות
שנעשו בארצ ,ואיבודמ.
המצווה להשמיד את האלילימ ,איננו ככל העמימ .הוא שונה מהמ
ֻ
עמ ישראל,
בייחודו וביעדיו ,כמוזכר בפרשת ואתחננ:

ăü
"Ęā ăėĚü ,ĐĘă Ā ĎĂ ĝø ęĞÿ Ęø āđĘ Ħ āđĕĐø Ęü ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ Ĥēÿ čă Ā ĖĀ čă ø ,ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'ĐĘÿ ĐĦăĀ Čÿ ĥĈ āđďģĀ ęĞÿ ĕė
)דברימ ז ,ו(
."ĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĕĜý Ġø ă ĘĞÿ Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕĚüă Ğÿ ĐĀ
השאלה הבאה מתבקשת מאליה.
במה זכה הדור הזה  -דור יציאת מצרימ  -להיבחר לעמ <גולה לה' ולקבל את
התורה?
ובמה זכה הדור השני  -דור הכני<ה לארצ  -בנחלת ארצ ישראל?
נע<וק בשאלות אלה ,ועל ידמ יובנו י<ודות בדרכ הנהגת ה'.
אכ טבעי הוא ,שהדור הכובש את הארצ מידי שבעת העמימ ידמיינ לעצמו כי
בזכות מעשיו הטובימ מצד אחד ,ובעטיו של ֶר ַשע האומות שוכני הארצ מצד שני,
נבחר הוא לרשת את הארצ מידי אלה שנענשו ו<ולקו ממנה.
את החשיבה הזאת מציג משה רבנו בפרשת 'עקב' ומגיב עליה:

'Đ ĕĜü Čĕÿ čü Đù ĕĦü ģĀ ďø Ģü čă ø ,ĤāĚČĘý ĖĕĀ Ĝþ ĠĀ Ęăø Ěü ęĦāĀ Č ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ğāďĐú čă ÿ ĖĀ čø čĀ Ęø čă ü ĤĚČā
ÿ Ħă ĘČ"ÿ
Ā
) ."ĖĕĜþ ĠĀ ă Ěü ęĥĕדברימ ט ,ד(
Ā Ĉ Ĥü āđĚ 'Đ ĐĘăþ Čý ĐĀ ęĕü āđ ăĎĐÿ ĦĞÿ ĥø Ĉ Ĥü čø đă ,ĦČāĒă Đÿ ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČþ Ħĥþ Ĉ Ĥþ ĘĀ
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"."...ęĢĀ Ĥø Čÿ ĦČþ Ħĥþ Ĉ Ĥþ ĘĀ ČčĀ ĐĦăĀ Čÿ ĖĀ čø čĀ Ęø Ĥĥāþ Ĉ ĕčø đă ĖĀ Ħø ģĀ ďø Ģü čø ČāĘ

)שמ ,פ2וק ה(

מדוע "?"ĖĀ Ħø ģĀ ďø Ģü čø ČāĘ

ĦČ
Ā ĢĀ ĕĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ę āđĕă Đÿ ěĚü Ęø ,Ĥčă Ā ďø Ěüă čă ÿ ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĦČþ ĦăĀ Ġø Ģÿ ģø Đü Ĥĥþ Ĉ Čú ĦČý ,ēėă ÿ ĥø Ĉ Ħăü ĘČÿ ĤāėĒ"ø
)דברימ ט ,ז(
."'Đ ęĞü ęĦĕþ ĕü Đù ęĕĤü Ěø Ěÿ ,ĐĒă þ Đÿ ę āđģĚĀă Đÿ ďĞÿ ęėþ Čāú ăč ďĞÿ ęĕü Ĥÿ Ģø Ěü ġĤþ Čþ Ěý
זהו צד אחד של המשוואה.
מה עמ הצד השני? האמ ִרשעת האומות שגדשה את ה2אה ,היא שהביאה
ל2ילוקמ מנ הארצ?
התשובה היא חיובית:

ăü
."...ĖĕĀ Ĝþ ĠĀ ă Ěü ęĥĕ
"Ā Ĉ Ĥü āđĚ ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĐĘă þ Čý ĐĀ ęĕü āđ ăĎĐÿ ĦĞÿ ĥø Ĉ Ĥü čă ø ĕė...

)דברימ ט ,ה(

כלומר ,הגיע הזמנ שבו שלמ עוונ האמורי וארצ ישראל אינה יכולה עוד לשאת
אותו.
בכל זאת ,אמ " - "ĖĀ Ħø ģĀ ďø Ģü čø ČāĘבמה זכה דור יציאת מצרימ )הקטנימ מגיל  (20להיבחר
לרשת את הארצ מידי הגויימ האלה?
התשובה ניתנת בהמשכ הפ2וק:

"."čāģĞú ĕÿ Ęø đă ģēĀ Ģø ĕü Ęø ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ Ęø ,ĖĕĀ Ħāþ čČú Ęÿ 'Đ Ğčă ÿ ĥø Ĉ Ĝü Ĥĥþ Ĉ Čú ĤčĀ ďĀă Đÿ ĦČþ ęĕģü ĐĀ ěĞÿ Ěÿ Ęø đă ...
)שמ(

כלומר ,בכוחה של שבועת ה' לאבותינו להטות את הכפ לטובת דור נוחלי הארצ.
האמ די בשבועה כדי להשלימ את המשוואה הח2רה?
התשובה היא לא!
יש צורכ באהבת ה' את הדור הזה ,כפי שמשה רבנו מציינ בפירוש בפרשת ואתחננ:

ăü
"'Đ ČĕĢü āđĐ ,ęėĕþ Ħāý čČú Ęÿ Ğčă ÿ ĥø Ĉ Ĝü Ĥĥþ Ĉ Čú ĐĞĀ čĂ ĥø Ĉă Đÿ ĦČþ āđĤĚø ĥĀ Ĉă Ěü đă ,ęėþ Ħø Čþ 'Đ Ħčÿ Đú Čÿ Ěý ĕė
)דברימ ז ,ח(
."...ĐģĀ ĒĀ ēú ďĕĀ čă ø ęėþ Ħø Čþ
כלומר ,גמ אהבה וגמ שבועה.
אמור מעתה ,מצד אחד אהבת ה' את הדור הזה ושבועתו לאבות ,ומצד שני ִרשעת
האומות ,שניהמ יחד הובילו את ילדי יוצאי מצרימ לירושת ארצ ישראל מידי
שבעת האומות.
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ועדיינ לא ברור.
מדוע אינ די בשבועת ה' לאבות ,ויש צורכ לצרפ גמ את אהבת ה'?

התחייבות ה'
השאלה ששאלנו תוביל אותנו אל הפCוקימ הראשונימ של פרשת 'עקב'.
בפCוקימ הראשונימ מדגיש משה רבנו כי ירושת הארצ אינה מובטחת בכל תנאי.
מנ הפCוקימ משתמע לכאורה ,שהכול תלוי אכ ורק בקיומ מצוות ה'!

'Đ ĤĚÿ ĥĀ Ĉ đø ,ęĦāĀ Č ęĦĕþ ĥ
ĉ ü Ğú đÿ ęĦăþ Ĥø Ěÿ ĥø Ĉ đă ĐĘă þ Čý ĐĀ ęĕĔü ĠĀ ă ĥø Ĉ Ěüă Đÿ ĦČý ěđă ĞĚø ĥø Ĉ Ħăü čģþ Ğý ĐĕĀ ĐĀ đ"ø
Ā
Ā Ħāþ čČú Ęÿ Ğčă ÿ ĥø Ĉ Ĝü Ĥĥþ Ĉ Čú ďĝþ ēþ Đÿ ĦČþ đø ĦĕĤü čă ø Đÿ ĦČþ ĖĀ Ęø ĖĕĀ Đāþ ĘąČù
) ."...Ėčø Đý Čú đÿ .Ėĕדברימ ז ,יב-יג(
התורה אינה מCתפקת בהצגת ההיבט החיובי של קיומ מצוות ה' ,אלא מציינת גמ
את ההיבט השלילי הנובע מאי־קיומ מצוות ה':

ęĕü āđ ăĎėă ÿ .ěđă ďčČā
ý Ħă ďāčČĀ ĕėă ü ę āđĕă Đÿ ęėþ čĀ ĕĦāü ďĞü Đÿ ...ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĦČþ ēėă ÿ ĥø Ĉ Ħăü ēāÿ ėĥĀ Ĉ ęČü ĐĕĀ ĐĀ đ"ø
."ęėĕþ Đāý ĘąČù 'Đ Ę āđģčă ø ěđă ĞĚø ĥø Ĉ Ħü ČāĘ čģþ Ğý ,ěđă ďčČā
ý Ħă ěėă ý ,ęėĕþ Ĝý Ġø ă Ěü ďĕčü Čú Ěÿ 'Đ Ĥĥþ Ĉ Čú
)דברימ ח ,יט-כ(

הפCוקימ האלה בפרשת 'עקב' Cותרימ לכאורה את הפCוקימ בפרשת 'ואתחננ'
שצוטטו לעיל ,שמהמ משתמע ששבועת ה' לאבות אינה תלויה בשומ תנאי של
מעשימ טובימ!
כדי לצאת מנ המבוכ ניעזר בפירוש הרשב"מ לתורה.
בCיומה של פרשת 'ואתחננ' ,מופיע הפCוק הזה:

đĕčĀ Đāú ČĘø ďĝþ ēþ Đÿ đø ĦĕĤü čă ø Đÿ ĤĚāý ĥĈ ,ěĚĀ Čù Ĝăþ Đÿ ĘąČý ĐĀ ,ęĕĐāü ĘąČù ĐĀ Čđă Đ ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĕėă ü ĦăĀ Ğø ďÿ ĕĀ đ"ø
)דברימ ז ,ט(
."Ĥ āđďă ğĘþ Čþ Ęø đĕĦĀ āđĢø Ěü ĕĤý Ěāø ĥĈ Ęø đă
מה פירוש?"Ĥ āđďă ğĘþ Čþ Ęø ...ĦĕĤü čă ø Đÿ ĤĚāý ĥ"Ĉ ,
אינ הכוונה שהקב"ה שומר את הברית שכרת עמ שלושת האבות שהמ אוהביו
ושומרי מצוותיו ,לטובת אלפ דורות הבאימ אחריהמ; אלא הכוונה היא ,שהקב"ה
שומר את הזכות ליישמ ולהפעיל את הברית והחCד שכרת עמ האבות )בשבועה(,
עבור דור שיופיע בעתיד ושיהיה בינ אוהביו ושומרי מצוותיו )תנאי אולטימטיבי
להפעלת השבועה( ,גמ אמ יהיה צריכ להמתינ אלפ דורות עד להופעתו של דור כזה.
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המשכ הפ7וקימ בפרשת 'עקב' ,יהיה אפוא טבעי:

."...ĦĕĤü čă ø Đÿ ĦČþ ĖĀ Ęø ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĤĚÿ ĥĀ Ĉ đø ...ĐĘăþ Čý ĐĀ ęĕĔü ĠĀ ă ĥø Ĉ Ěüă Đÿ ĦČý ěđă ĞĚø ĥø Ĉ Ħăü čģþ Ğý ĐĕĀ ĐĀ đ"ø
)דברימ ז ,יב(

כלומר ,אמ תשמעו אל החוקימ ואל המשפטימ ,ה' יְ יַ ֵּשמ ויפעיל עבורכמ את ברית
האבות התלויה ועומדת.
כלומר ,על פי פירוש הרשב"מ ,שבועת ה' לאבות תלויה ועומדת עד שיתגלה דור
המקיימ את מצוות ה'.

אהבת ה' לישראל
אחרי שהונח הי7וד הזה ,פונה משה רבנו )ב7ופ פרשת עקב( אל בני ישראל ומכריז:

"."ęėþ Ħø Čþ ĕĦăü Ğø ďÿă ę āđĕă Ěü 'Đ ęĞü ęĦĕþ ĕü Đù ęĕĤü Ěø Ě
ÿ

)דברימ ט ,כד(

במילימ אחרות :ברור לי שהדור הזה איננו זכאי בזכות מעשיו ,ואי אפשר להפעיל
בו את השבועה לאבות .אמ ככ ,באיזו זכות יצאתמ ממצרימ ,באיזו זכות קיבלתמ
תורה ובאיזה זכות ייכנ7ו בניכמ לארצ ישראל? אלא ,דעו לכמ שה' אוהב את הדור
הזה אהבה ללא תנאי .האהבה הזאת עוקפת את ְּתנַ אי שמירת המצוות הדרוש
ליישומ שבועת ה' לאברהמ ליצחק וליעקב.
אמור מעתה :שבועת ה' לאבות מצמצמת את הזכות לירושת ארצ ישראל אכ ורק
לזרע אברהמ יצחק ויעקב ולא לשומ עמ מאומות העולמ ,גמ אמ יהיה זכאי .אולמ,
הקביעה איזה דור מבני אבות האומה יזכה לקיומ ההבטחה עדיינ תלויה בזכות
המעשימ או בזכות אהבת ה' העוקפת את זכות המעשימ.
נשוב ונעיינ בשבועת האבות.
השבועה לאברהמ אבינו בברית המילה ,מכילה שלושה י7ודות:
הבטחה לגידול עצומ באוכלו7ייה ) "...ďāČĚø ďāČĚø čă ü ĖĀ Ħāø Č ĕĦü Ĥý Ġø Đü đ"ø -בראשית יז ,ו(.

"Ā Ĥþ ēú Čÿ ĖĀ Ğú Ĥø Ēÿ Ęø đă ęĕĐāü ĘąČĘý ĖĀ Ęø Ħ āđĕĐø Ę...
) "Ėĕשמ ,פ7וק ז(.
הכתרת זרע אברהמ לעמ ה' ü -
ירושת ארצ כנענ "...ěĞÿ Ĝÿ ėă ø ġĤþ Čþ Ęėă Ā ĦČý ĖĕĀ Ĥþ ĎĂ Ěø ġĤþ Čþ ĦČý ĖĕĀ Ĥþ ēú Čÿ ĖĀ Ğú Ĥø Ēÿ Ęø đă ĖĀ Ęø ĕĦăü Ħÿ ĜĀ đ"ø -

)שמ,

פ7וק ח(.
שלושת הי7ודות האלו מנחימ את משה רבנו בנאומו הגדול לישראל )ב7ופ פרשת

ואתחננ( ,ערב מותו.
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הי8וד הראשונ בהבטחה לאבות  -שהוא גידול האוכלו8ייה  -כבר התממש
במצרימ .עמ ישראל כבר מנה  600,000גברימ .משה פונה לעמ ישראל ורומז :האמ
אתמ זוכרימ את ההכרזה ") "ĕĜü ďĂ čø Ğÿ ĕÿ đø ĕĚüă Ğÿ ĦČþ ēĘăÿ ĥÿ Ĉ 'Đ ĤĚÿ ČĀ Đā ăėשמות ז ,כו(?
אתמ אמנמ הגעתמ להגדרת ַ'עמ' במ8פר האוכלו8ינ .אכ האמ אתמ יודעימ במה
זכיתמ להיות הדור היוצא ממצרימ והמקבל את התורה ואשר יהיה מוכתר בתואר
'עמ ה''? ואתמ  -הדור הצעיר  -שהייתמ ביציאת מצרימ פחות מגיל  20שנה ,במה
אתמ זוכימ להיות הדור שינחל את ארצ ישראל?
משה שואל והוא עצמו משיב:

ăü
"."...ęėĕþ Ħāý čČú Ęÿ Ğčă ÿ ĥø Ĉ Ĝü Ĥĥþ Ĉ Čú ĐĞĀ čĂ ĥø Ĉă Đÿ ĦČþ āđĤĚø ĥĀ Ĉă Ěü đă ęėþ Ħø Čþ 'Đ Ħčÿ Đú Čÿ Ěý ĕė

)דברימ ז ,ח(

כלומר ,הצירופ של אהבת ה' ִעמ שבועת האבות ,הוא אשר זיכה אתכמ גמ ביציאה
ממצרימ באותות ומופתימ ,גמ בהכתרתכמ כעמ ה' בקבלת התורה ,וגמ בזכות
להילחמ ולרשת את ארצ ישראל.
אכ היות ואהבת ה' תלויה אכ ורק בו והוא הקובע הבלעדי ,מי מבטיח שאהבת ה'
תתמיד גמ בדורות הבאימ?
הּמ ֶ8ר הזה.
נחדד את ֶ
ברור שה' מחויב לקיומ שבועתו לאבות ,הכוללת התחייבות ששומ אומה אחרת
לא תזכה לתואר 'עמ ה'' ולא לרשת את ארצ ישראל .אולמ ,ההתחייבות הזאת
תופעל רק בדור אשר יענה לתואר " ."đĕĦđđĢĚ ĕĤĚđĥđ đĕčĐđČאמנמ ייתכנ שה'
יאהב דור מ8וימ מבלי שנדע מדוע ,ומבלי שיציג קבלות על ח8ידותו .במקרה הזה,
האהבה היא שתפעיל את השבועה.
הדור הזה היה דורו של משה רבנו שזכה לגידול אוכלו8ינ מרשימ ,זכה לצאת
ממצרימ וזכה לקבל את התורה ולהיקרא 'עמ ה'' .בנו8פ לככ ,זכו הצעירימ
שבאותו הדור שהיו למטה מגיל  20שנה ,להבטחה שלישית והיא ירושת הארצ.
אהבת ה' היא אשר מפעילה את השבועה ,ואפשר שבעתיד לא תופיע בגלוי אהבת
ה' לאותו הדור ,אלא תישאר נ8תרת.
משומ ככ ,רק זכות שמירת המצוות היא שתבטיח לנצח את הפעלת זכות האבות:

'Đ ĤĚÿ ĥĀ Ĉ đø ,ęĦāĀ Č ęĦĕþ ĥ
ĉ ü Ğú đÿ ęĦăþ Ĥø Ěÿ ĥø Ĉ đă ĐĘăþ Čý ĐĀ ęĕĔü ĠĀ ă ĥø Ĉ Ěüă Đÿ ĦČý ěđă ĞĚø ĥø Ĉ Ħăü čģþ Ğý ĐĕĀ ĐĀ đ"ø
)דברימ ז ,יב(
."ĖĕĀ Ħāþ čČú Ęÿ Ğčă ÿ ĥø Ĉ Ĝü Ĥĥþ Ĉ Čú ďĝþ ēþ Đÿ ĦČþ đø ĦĕĤü čă ø Đÿ ĦČþ ĖĀ Ęø ĖĕĀ Đāþ ĘąČù
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אהבה
אהבת ה' לישראל תיתנ לנו ה8בר לאחת המצוות המרכזיות ,ואולי גמ הקשה
מכולמ ,וזו מצוות אהבת ה'.
מצווה זו כתובה בפרשת 'ואתחננ':

."ĖĀ ďāþ ČĚø ĘėĀ čø đă ĖĀ ĥø Ĉ Ġø Ĝÿ ĘėĀ čø đă ĖĀ čø čĀ Ęø ĘėĀ čă ø ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĦČý ĦăĀ čø Đÿ ČĀ đ"ø

)דברימ ו ,ה(

כיצד אפשר לצוות על האהבה השייכת לתחומ הרגש?
האמ יש מפתח שבאמצעותו ניתנ להגיע אליה?
כדי שנבינ זאת ,נחזור לפ8וק הקודמ:

."ďēĀ Čþ 'Đ đă ĜĕĐāý ĘąČù 'Đ ,ĘČý ĤĀ ĥ
"ĉ ø ĕü ĞĚÿ ĥ
øĈ

)שמ ,פ8וק ד(

פירוש הפ8וק :הבנ ישראל! ה'  -שהוא בורא העולמ ומלכ העולמ כולו  -הוא
אלוקינו .כלומר ,הוא מכריז שאנחנו עמו המיוחד והוא אלוקינו .במה זכינו לככ?
בזכות האהבה שהוא אוהב אותנו ,ובחר בנו מכל העמימ .כשמ שהוא אחד ואינ
שני לו ,ככ אנחנו העמ היחיד המיוחד לו.
כעת תפעל התכונה האנושית של 'יח 8גורר יח ,'8ככתוב ב8פר משלי:

ăÿ
"."ęďĀ ČĀ ĘĀ ęďĀ ČĀ ĐĀ čĘý ěėă ý ęĕĜü ĠĀ ă Ęÿ ęĕĜü ĠĀ ă Đÿ ęĕü Ěÿă ė

)משלי כז ,יט(

אמ הוא אוהב אותנו ,איכ אנחנו לא נאהב אותו?

מתוכ ככ בא הציווי המו8ריĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĦČý ĦăĀ čø Đÿ ČĀ đ"ø :
."...Ėĕ
וכיוונ שהוא אחד ויחיד ואהבתו מיוחדת רק אלינו ,גמ אנחנו נרכז את אהבתנו
כולה אליו:

ăø
") ĖĀ čø čĀ Ęø ĘėĀ č...רגשותיכ() ĖĀ ĥø Ĉ Ġø Ĝÿ ĘėĀ čø đă ,רצונכ השכלי( ) ĖĀ ďāþ ČĚø ĘėĀ čø đăרכושכ(".
וכיצד נוכיח לה' את אהבתנו?
על ידי חיבוב מצוותיו שיהיו קשורות על ידנו וגמ מוטבעות במצחנו וחקוקות על
שערי ביתנו ,כפי שנזכר בהמשכ:

" ) ĖĀ ďþ ĕĀ ĘĞÿ Ħ āđČĘø ęĦăĀ Ĥø ĥÿ Ĉ ģø đăתפילינ כנגד הלב(ĖĕĀ Ĝĕþ Ğý ěĕčă ý ĦāĠĔāĀ ĔĘø đă ĕĐĀ đø ,
השכלי() ĖĕĀ Ĥþ ĞĀ ĥø Ĉ čü đă ĖĀ Ħĕþ čă ý Ħ āđĒĒĂ Ěø ĘĞÿ ęĦăĀ čø Ħÿ ėø đă .מזוזה על פתח רכושכ(".

)כנגד הרצונ

)דברימ ו ,ח-ט(
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בהתאמ לי<וד הזה שהנחנו ,ני<חו חז"ל את הברכה שעלינו לומר לפני קריאת
שמע של שחרית:

") ,đĜĦčĐČ ĐčĤ ĐčĐČ / ęĘđĞ ĦčĐČמדוע? כי אתה( ...đĜĕģđĘČ 'Đ
."ĐčĐČč ĘČĤĥĕ đĚĞč ĤēđčĐ 'Đ ĐĦČ ĖđĤč
אהבתו אלינו תפעיל את אהבתנו אליו:

."...ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĦČý ĦăĀ čø Đÿ ČĀ đø ...ĘČý ĤĀ ĥ
"ĉ ø ĕü ĞĚÿ ĥ
øĈ
ככ מנו<חת גמ הברכה שתיקנו חכמימ לפני קריאת שמע של ערבית:

"."ĘČĤĥĕ đĚĞ ĦČ čĐđČ 'Đ ĐĦČ ĖđĤč ,ęĕĚĘđĞĘ đĜĚĚ ĤđĝĦ ČĘ ĖĦčĐČđ
כיוונ שהוא בחר בנו באהבה ,גמ אנו משיבימ לו אהבה:

."...ĦăĀ čø Đÿ ČĀ đø ...ĘČý ĤĀ ĥ
"ĉ ø ĕü ĞĚÿ ĥ
øĈ
ברכת אבות
לאור דברינו במאמר זה ,נוכל להתקדמ בהבנת נו<ח הברכה הראשונה שבתפילת
שמונה עשרה ,היא ברכת אבות.
לגבי ברכה זו נפ<ק ,שמי שלא כיוונ בה  -עליו לחזור לראש תפילתו.

"- "...đĜĕģđĘČ 'Đ ĐĦČ ĖđĤč
אנו מודימ ומהללימ אותכ ה' שבחרת בנו להיות עמכ ואתה אלוקינו.
") "ęĕĚü ĦĀ Đĕý Đø đþ ĕĜÿ ĠĀ Ęø Ėø Ęăý Đÿ Ħø Đü ĕďÿă ĥÿ Ĉ ĘČý ĕĜü Č...בראשית יז ,א(.
א־להי אברהמ ú -
א־להי יצחק ) "...ŉĀ ėþ Ĥø čĀ Čú đÿ ĖĀ Ěøă Ğü Đĕþ Đø Čþ đø ĦČāĒă Đÿ ġĤþ ČĀ čă Ā Ĥđă ăĎ" -בראשית כו ,ג(.
") "...Đčý Ĥø đă ĐĤý Ġø ă ĕďÿă ĥÿ Ĉ ĘČý ĕĜü Č...בראשית לה ,יא(.
וא־להי יעקב ú -
אלו המ שלושת הי<ודות שהוזכרו לעיל באמצע המאמר:
גידול אוכלו<ינ )"ואלוקי יעקב"(
להיות לעמ ה' )"אלוקי אברהמ"(
ירושת הארצ )"אלוקי יצחק"(
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ברכת אבות ממשיכה ומצביעה על תנאי הגאולה:

"."ĐčĐČč đĚĥ ěĞĚĘ ęĐĕĜč ĕĜčĘ ĘČđĎ ČĕčĚđ...
כלומר ,למענ שבועת ה' בשמו ומתוכ אהבת ה' את הדור.
מקור הנו<ח הוא בדברי משה רבנו:

ăü
"."...ęėĕþ Ħāý čČú Ęÿ Ğčă ÿ ĥø Ĉ Ĝü Ĥĥþ Ĉ Čú ĐĞĀ čĂ ĥø Ĉă Đÿ ĦČþ āđĤĚø ĥĀ ă Ĉ Ěü đă ęėþ Ħø Čþ 'Đ Ħčÿ Đú Čÿ Ěý ĕė

)דברימ ז ,ח(

תמצית ברכת אבות היא תמצית המאמר הזה ,ודרכה אנו משחזרימ שלוש פעמימ
ביומ את י7ודות קיומנו ועתידנו.

