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אותיות התורה שתים עשרים ו בירכן בכל 

 ות בירך את ישראל בכל כב האותי
 :(א, פט - ב, פח ) בתרא בבאבגמרא 

  כמדת  שלא  ,וראה  א בו   ,לוי  רבי  ואמר

שהקדוש ],  ודם  בשר  מדת   הקדוש ברוך הוא

הוא   אבל  .מקללתו   מרובה  וברכתו  ,רחמן  ברוך 

הקדוש    ,[רשב"ם,  מברכתו  מרובה  קללתו  ,אדם

הוא    , ושתים  בעשרים  ישראל  ברך   ברוך 

 .בשמנה וקללן

  'תיקו בח  םא'מ  ,ושתים  בעשרים  ברכן 

ג( יג(    עד  ,)בחוקותי כו,    . 'תקוממיו ')שם פסוק 

  'תמאסו   בחקותי  אםו'מ  בשמונה  ללןוק

  חקותי  ואת')שם פסוק מג(    עד  ,)שם פסוק יד(

 '.םנפש געלה
רשב"ם:     אם 'מ  ,ושתים  בעשרים]פירש 

  עד   ', םא' שב  ף "מאל  קוממיות', '  עד  ', בחקותי 

  ושתים   בעשרים  והיינו  ,א  ' תבקוממיו' ש  ו"תי

 . הכפולות לבד   , ת"בי ף "אלשב  אותיות

 [. אותיות שמנה  , ם"מ עד  ו" ומוי
 

 וקללן   , בשמונה  ברכן  , רבינו   משה   ואילו 

  היהו'מ,  בשמונה  ברכן  .ושתים  בעשרים

)שם   ועד  ,)כי תבא כח, א(  'תשמע  שמוע  אם

יד(   ,יםושת  בעשרים  וקללן  '.םלעבד'  פסוק 

טו(  'תשמע  לא  אם  היהו'מ פסוק    עד  ,)שם 

 .'הנו ק ואין')שם פסוק סח( 
  בפרשת   ',שמוע  אם   והיה'מ  :(א,  פט)  ם"רשבפירש  ]

 . 'תבוא כי יהוה'

 
ושתים אותיות, אלא    א בו עשריים  לא שיש 

מתחיל באות אלף ומסתיים באות תיו,  כיון ש 

 ו. אותיות מאלף עד תי כב מרמז על כל ה 

 ו" מוי  חשוב  ',הקונ  ואין'  עד  ',תשמע  לא  אם  היהו'מ

  ועשרים   שתים  דהיינו  ,א"בית  א"האלפ  כל  ,'ה  עד

 . [אותיות

... 

 ... 
תלכו ' בחקותי  ג(  'אם  )תהלים  הה"ד    ,)כו, 

אל '  (נט ,  קיט  רגלי  ואשיבה  דרכי  חשבתי 

רבש"ע בכל יום ויום הייתי   :אמר דוד   ',עדותיך 

מחשב ואומר למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני 

והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי    ,הולך 

 . ' ואשיבה רגלי אל עדותיך'הה"ד  ,מדרשות

תן שכרן  מ  'חשבתי'  ,ר' הונא בשם ר' אחא אמר

ואשיבה רגלי אל  '  ,והפסדן של עבירות   ,של מצות

 . ך' עדותי

אמר אבינא  בר'  אלעזר  דר'  חתנא  מנחם   , ר' 

בתורה    'חשבתי' לנו  שכתבת  בחקותי 'מה  אם 

ואם '   '.ונתתי שלום בארץ'ומה כתיב תמן    ',תלכו

לי תשמעו  תמן    ' לא  כתיב  ליסרה ' מה  ויספתי 

 . 'אתכם

  ,ר' אבא בריה דר' חייא בשם ר' יונתן אמר

ברכות    ,קללות  'חשבתי'  ,ברכות  'חשבתי'

 , קללות מן וי"ו ועד ה"א  ,מאל"ף ועד תי"ו 

 .ב  ולא עוד אלא שהן הפוכות 

אבין זכיתן  ,א"ר  לכם    ,אם  הופך  הריני 

לברכות את    , קללות  כשתשמרו  אימתי 

 . 'אם בחקותי תלכו 'הה"ד  ,תורתי
 (א ,לה) ויקרא רבה

 בסדר הפוך, מו עד ה.  ב

                  ותק' גליון י| שנה  בתשפ חוקותיב פרשת
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 ... 
אחר   אנכי' דבר  שבחרתי    ,'ראה  אנכי 

מכל    ,בטובה משונה  אנכי  היאך  ראה 

שלא יאמרו הבריות כשבא משה    ,העולם

וכשבא לקללנו הרבה    , לברכנו מעט ברכנו 

כהנים   ,קללנו  שבתורת  הקללות  כיצד 

 .והברכות י"א ,שלשים פסוקים חסר אחד

 

שמואל רבי  מוצא    ,אמר  בהן  שמביט  מי 

כות  כיצד בר  ,הברכות יתרות על הקללות

באל"ף   תלכ א'פתח  בחקתי  וסיים    ,ו'ם 

שהברכות    ',תואולך אתכם קוממיו 'בתי"ו  

והקללות   ,באות עליהם מאל"ף ועד תי"ו 

וסיים בה"א  'אם לא תשמעו ו'פתח בוא"ו 

 . אין כלום ,בין וא"ו וה"א  ,'הביד מש'
 (סימן ד) , פרשת ראהמדרש תנחומא

 ... 
ה  ם הקדוש ב"ברכ   קותי'בפרשת 'אם בח

קותי', ועד  ם בחאועד תיו, שנאמר 'מאלף  

 ', שהם כב אותיות. ת'קוממיו 

' ועד מם,  ויו  אם לא ווהאלות הם ח, מן 

 '. םעלה נפש', ועד 'גתשמעו לי

היה',  וה תורה, הברכות בח, מן 'ושל משנ

 ', מן ויו עד מם הם ח אותיות. םעד 'לעבד

שנאמ הא,  עד  ויו  מן  כב,  הם  ר  והאלות 

 '.האין קונהיה עם לא תשמע', עד 'ו ו'
 פסיקתא זוטרתא

 ( ארץ תעזב''וה בסיום פיסקא על הפסוק )

 ... 
 מפסוקי   רבים  האלות  פסוקי  כי  ,ודע

  .תורה  משנה  של  באלות   וכן,  הברכות

  ולהפחידם  הבריות   על  לאיים  כדי  זה  והיה

  מצינו   וכן  .הקללות  בריבוי  העבירות  על

 כאש '  היתה  הדין  מדת  שהיא  בשכינה

  ' ישראל   בני  לעיני  ההר  בראש  אוכלת

  סוד  וזה,  בהבקר  רחמיםהו   ,(יז,  כד  משפטים)

  מלך   בת   כבודה   כל' (  יד,  מה  תהלים)  הכתוב

 , 'כל'  הנקראת  המדה  כי  ביאורו ,  'פנימה

  הכבוד   מדת  כלומר  ,כבודה  מדת  שהיא

 שהיא   פי  על  אף  ,מבפנים  היא  מלך   בת

 . זהב  במשבצות מבחוץ לבושה

 

  לברך  כשבא  תאמר  לא  ,במדרש  ואמרו 

  ריבה   לקלל  וכשבא  בברכות  מיעט

 ף "באל  מתחיל  בברכות  לכך ,  בקללות

,  מזו   זו  רחוקות  אותיות  שהן  ו "בתי  ומסיים

 . עיקר להן  יהיה שהברכות לרמוז

 א"הב   ומסיים  ו "בוא  מתחיל  בקללות  אבל

, עיקר  להן  שאין  אחור  להן  שילכו   לרמוז

 . כלום לא א"לה ו"מוא שהרי
 ( כו, יג) בחיירבינו 

 

 ברכות לא יתנחם על ה
אמר רבה  מתחילין בויקרא  הברכות  ינן, 

ומסיימין   'קוממיו בא  בתיבת  ',  תבת 

והקללות מתחילין בו ומסיימין בה, ללמד 

 כי על הברכות לא יתנחם.

יגמור  אך הקללות, אם יעשו תשובה לא  

 . כולן, ויחזור לאחר הסיום עד הו 
 ר פירושים ופסקים לרבינו אביגדו

 ... 
 .)ראה יא, כו(' וקללה ברכה '

  :אדם  לך  יאמר  אם  ,נחמני  בר   שמואל  ר"א

  וכשבא  ,מועט  ברך   לברך   משה  כשבא 

  כ"שבת  בקללות  שהרי  ,הרבה  קלל  לקלל

  תמצא  לא  ובברכות  פסוקים'  ל  צאו מ  אתה

 .יםוקפס א"י א"כ 

  להשוות  ',וקללה  ברכה '  באו   :לו   ענה

 .לקללה הברכה

  הברכות  צאמו   בהם  שמביט  למי  ועוד

  םא'  ף"באל  פותחות  שהברכות  ,יתירות

  הרי  ,ו "בתי  ומסיימות  ',תלכו   בחוקותי

 .ו "תי  עד ף"מאל הברכות

  ומסיימות  ו "בוי  מתחילות  ,הקללות  אבל

  ו "לוי  א "ה  בין  ואין  ', המש  דבי'   ,א"בה

 . כלום  רתסו מח שאין ,כלום
 ( ראה)  "ש על התורהפירוש הרא
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 ... 
וקללה, את   היום ברכה  לפניכם  נתן  ]'ראה אנכי 

 . 'אם לא תשמעו  ... והקללהאשר תשמעו ההברכ

 [כח( - )ראה יא, כו

  לשון   ', את'  אמר   בברכות  ', הברכה  את'

  פ"ע)  הטוב  דברו  מכל  אחד   נפל  לא  כי   , רבוי

  אלא  , 'את'  אמר  לא  ובקללה  .(מג,  כא  יהושע

 . 'והקללה'

 

  ,ו "תי  עד  ף"מאל  ',הברכה  את'  חר,אבר  ד

יג(  עד  ,(ג,  כו)  'בחקתי  םא'מ פסוק    )שם 

 '.תקוממיו '

  לא  אםו'מ  ,א"ה  עד   ו "מוא  ,ובקללה

  ביד')שם פסוק מו(   עד  , (יד פסוק שם)  'תשמעו 

 . ג  'ההקללו' אמר  ולכך  '.המש

 

כח(    אמר  בקללה פסוק  שם   לא  אם')ראה 

  אשר')שם פסוק כז(    אמר  ובברכה   ',תשמעו 

 .ספק בלשון  'אם' אמר  ולא, 'תשמעו 

  משלי)  שנאמר ',אשרי'  מלשון   ' אשר'  ואמר

 .'לי שומע  אדם אשרי' (דל, ח

 

  תבו תי  ופיס  ',ותשמע  ר אש  ההברכ   תא'

 .ד  הברכות יבאו  התורה שבזכות  ', תורה'
 (יא, כז) , בפרשת ראהבעל הטורים

 ... 
  ,הללו   הטובים  ביעודים  ,זו  הפרשה   הנה

  וסיימה,  'בחוקותי  םא',  ף"באל  התחילה

 '. תקוממיו ' ו "בתי

  האלה  הברכות  שאין  , להורות  זה  והנה

  כל   שקיימו  בזמן  אלא  ,בתשלומין  לישראל

 . ו"תי  ועד  ף"מאל  כולה התורה

 

 תתחיל   לה   הסמוכה  האלות   רשתפ ו 

,  (יד)פסוק    'לי  תשמעו   לא   אםו' ,  ו "בוא

 
 שגם מתחיל בויו, ומסתיים בהא.  ג
'א  ד ראה:  בפרשת  שם  הרוקח  כתב    ת כן 

סו ו תשמע  ר אש  ה הברכ תורה,  '  תיבות  פי 

)ברכה לג,  בזכות התורה תתברכו, כמו שאמר  

'וזאת    (ואתחנן ד, מד), על שם  את הברכה''וז(  א

 התורה אשר שם משה'. 

 סיני   בהר'   ,א"בה  כולה   הפרשה  ותסיים

 . (פסוק מו) 'המש ביד

 .ה  השם חצי  והוא

  אנכי  עמו'(  טו,  צא  תהלים)  שכתוב   שם  ועל

 .'בצרה
 ג( )כו, ירבינו בחיי 

 (, כו, מבבסוף התוכחה) 'תולדות יצחק'וכן כתב גם ב

 נים ץ מש, חוגם יש בו כל האותיות
בחוקתי 'אם  כלעד    'מן  ף אל  'קוממיות', 

 בית חוץ מס'. 

כי כל הברכות ניתנו על תנאי, אם יקיימו 

רכת כהנים ב המצות, חוץ מס' אותיות שב

  ' יברך את עמו בשלום' בין כך ובין כך 'ה

 . (תהלים כט, יא)

וזכרתי  '(  כו, מב)אותיות בפסוק    כי זוכר ס 

 וב'. את בריתי יעק

 

 .לא באו לארץ   ו  ועוד נעלם ס', כי ס ריבוא

 

וכן  ב  ס,  נעלם  הברכה  ברכות  ]ב[ זאת 

 .שבירך יצחק ליעקב אין ס

 

 כנגד י הדברות.   ,וי' פסוק כאן

)תולדות  גד י ברכות שנתברך ב'ויתן לך'  וכנ

 . (כחכז, 

וכן י שבטים בירך יעקב, וכן משה. וכנגד  

 .ז  היה 'אם בחוקותי'לוי י

 

קותי' עד  ף נעלם בברכה זו, 'מאם בחו ס  

 קוממיות'.'

ס  ו  אין  לך',  כן  ב'ויתן  עמים'ף  ,  'יעבדוך 

 . ואל שדי יברך אותך''

אין   ,  ף נגף  אנ   ףקצ   ףשצ  ףאטן  סלומר 

 בברכה זו. 

 

 אותיות ו ה הוא חצי משם הוי"ה ב"ה.  ה

 מצרים.  י איוצ ו

הגליון    ז כז(בשולי  ומב  )הערה  אולי  אר  כותב: 

בברכ שנזכר  לוי,  כנגד  ראשון  פסוק  תו  ר"ל 

 וכו'.   שפטיך''יורו מ
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א ברכות  כ כז  כאן,  עם נומר  אותיות  גד 

 פולין... הכ 
 )שער נעלם( רוקח

 

 ... 
  ',תקוממיו ')פסוק יג(    עד)כו, ג(    'בחקתי  םא'מ

 .ח  א"ופ  ך "מסמ חוץ  לף בית,הא כל

  ך "סמ  חסר  ,(כח,  כז תולדות)  ט 'לך   ויתן'ב  וכן

 .י  א"ופ 

 
'עץ  ף, כי אות פ יש  הכונה לכאורה לאות    ח

 יו'. ר פהשדה יתן  

עשרה   ובשמונה  המזון  בברכת  גם  אבל 

, מיירי מאות ף, כמו  יא הערה  שהבאנו לקמן  

 שכתבו שם בהדיא, עיין שם. 

ב יש  פ  'ואות  המזון  וכלכלנו',  פ ברכת  רנסנו 

נו 'סומך  עשרה  בשמונה  ורו פ וגם  א  פלים 

 חולים'. 

 

כן כתב להדיא ף, ולא  המובא לעיל, א וברוקח  

 פ. 

 

 . יוראה לקמן סוף הערה 
ב  ט דמיון  לעוד  אלו  ברכות  ד'ויתן  ין  ברכות 

)פסוק  , כתב 'בעל הטורים' בתחלת הפרשה  ך'ל

נין עשרה, כאן עשרה פסוקים,  שבשניהם מ  ג(

 ושם עשרה ברכות.  

)כו,  '  בחקותי  אם'מ  פסוקים  עשרה :  וזה לשונו

  , כנגד'.  קוממיות  אתכם  ךואול ')פסוק יג(    עד  ג(,

תולדות()'  לך   ויתן ' שב  ברכות   עשרה    , פרשת 

 . הדברות  תעשר  וכנגד

 [. ]וכן כתב הרוקח, המובא לעיל

 

כן גם על עשרה תיבות    ובפרשת תולדות כתב 

 : , וזה לשונובפסוק 'ויתן לך'

נתברך,  סוק, ובי ברכות  יתן לך', י תיבות בפ'ו

 ות שעתידין בניו לקבל. י הדברכנגד 
יצא  ]  טוריםעיטור ביכורים' על בעל הבספר '  י

ת בשנת  ל [קיבלאור  נוימבורגהג"ר  ,  ז"ל    ברוך 

הויבין, מפיורדא  וויטלש  דק"ק  ש"ץ  )אות   , 

 : בזה  כתב תרעט(

' חסר  וכן ב'ויתן לך   בעל הטורים[  -]ומה שכתב  

,  אות ז ואות ק ]גם[  סמך ופא, בודאי ידע דחסר  

  בברכות   ףואנ   ףוקצ  ףא  ולא  טןש  אין  כי

 .יא אלו 
 ( פסוק יג) בעל הטורים

 הברכות גם פסוק אחרון מ

 ' מא' עד ת
, זה  )כו, יג(' [תוגו', קוממיו -]היכם ה' אל ינא'

 הפסוק מתחיל בא' ומסיים בת'.

התורה מא' עד ת',  אם תקיימו כל כלומר, 

 .יתקיימו בכם כל הברכות

נחית לפרש כאן טעם אלו האותיות, רק    ולא 

והיכי   ופא,  סמך  אות  למדרש  על  דאיכא 

מג,  סימן  נח    דרשינין, כמו שכתבתי בפרשת 

יהושע  "ר רבי  כך שמעתי מאדמו"ר הגאון מהו

 . יע"א  אנשבךינת  ד"ו אב"ד ור"מ דמנר  העשיל

 

נח, שם כתב  מה שכתב בפרשת  ומה שמציין ל

ש  מסורת  שלשה  על  הטורים  בעל  פירש 

ל יש  כשבאמת  ח  במסורת,  פסוק  אותה 

 במסורת. 

מבעל   זו  מסורה  נעלם  לא  דודאי  ומתרץ 

הפסוק כל  אחריות  אין  אבל  על  הטורים,  ים 

 היכי דאיכא למדרש דרשינין. , והדורש

ק ד משנה  ת יום טוב' בפר כמו שכתב ה'תוספו

 י שמעון אימתי. ד דמנחות ד"ה אמר רב

 

מה שכתב שאין  ש,  באריכותוקודם לכן כותב  ]

, וכמו שכתבנו כבר  אות פ, שהכוונה לאות ף

 [.וברוך שכיוונתי , ח בהערה 
  יש   האותיות  : כלשטו(  מן )סי  קטן'  ץ "תשבב'  יא

 . ף  אות מן  חוץ  המזון, בברכת

 ף "אנ  ף"קצ  פ" שצ  ף"א  המות,  מלאך  שאין  פי ל

 ובכונה.  בשעתה  אותה שמברך  במי  שולט,

 

'  הף  שאות   לפי :  תתשנד(  מן )סיחסידים'    וב'ספר 

  ף שצ  ףזע  ף א  כגון,  חבלה  מלאכי  בשמן   מצויה

  ום בש '  ף  תמצא   לא   לפיכך,  ףרש  ףאנ  ף נג  ףקצ

 . תפלה 

  צריך   אתה  כרחך  שעל  מוסף,   לת תפמ  לבד 

  ונקריב   נעשה  זהה  פלוני   יום  ף'מוס  לומר

 לפניך'. 
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שבכל   בקלה  אפילו  מזידין  תהיו  ואם 

המצות לעשותה, מעלה אני עליכם כאילו 

 .עברתם על כל המצות 
 ( כו, יג) רבינו אפרים

 ... 
  ובין  בברכות  בין  בשניהם  ודאי  הא

  אמר  אבל  ,אותיות  ב " כ   כל   בהן  יש  בקללות

  ,וסופן   שבתחלתן  באותיות   הרמז  שבא

ורת  דת  וקללות  בברכות  בכוון  שבאו 

  וקללות  בברכות  שבאו  היפך   כהנים

 דמדת   מדתן  על  לרמז   ,תורה  דמשנה

 על  מרובה   טובה   מדה  הקדוש ברוך הוא 

  ועד  ף"מאל  בברכות   ולכך   , פורענות  מדת

  בכל  שברכן  לרמז  ,אותיות   ב" כ   שהן   ו "תי

  אותיות  ב"בכ   לדבר  יוכל  שהפה  מה

  'בחקותי  םא'ד  ף"מאל  הנזכרים  והברכות

  ברכות   אלא  אינן  ', תקוממיו 'ד  ו "תי  עד

 א "א  כי  נזכרו   לא  הפרטים  אבל  ,תו יכלל

  לדבר   יוכל  שהפה  מה  בפרט  להזכיר

 . אותיות ב"מכ  בברכות 

  ו "ימו   אותיות'  בח  אלא  אינן  הקללות  אבל

  כל  לדבר  יוכל  הפה  דודאי  ,ם"מ  עד

 .הללו  אותיות ' שבח הקללות

 

  שמדתו   ,זה  היפך   הוא  שר ודםב   מדת  אבל

  ב "כ   בקללות  ולכך   ,מטובה  מרובה  רעה

  יוכל  שהפה  מה  כל  א"ה  עד  ו "מוי  אותיות

י  שא  ,בקרא  נזכרו   שלא  אף  ,בהן  לדבר

  לדבר  יוכל  שהפה  מה   כל  להזכיר  אפשר

שנה  דמ  בקללות  ש"וכמ  , אותיות  ב"בכ 

 מכה  וכל  חלי  כל  גם'(  תבוא כח, סא)  תורה

  הפה  שאין  דהיינו   , 'וגו   ה'כתוב   לא  אשר

 . לדבר יוכל

 ,ם"מ  עד  ו "מוי'  בח  אלא  אינן  הברכות  אבל

  הברכות  כל  לדבר  יוכל  שהפה  דודאי

 . הללו  אותיות' שבח

 

כהנים,דת  בקללות  מזהר  ובא   באלו  ורת 

  ן"והנו'  הה  בין   המבדילין  אותיות '  הח

  ומעשיריות   מיחידיות  אותיות '  ב  שהם

  ם"רש  במדרשות  ש" כמ  , זוג  להם  שאין

 . ובבחיי

  חצי   רק  לקללות  יבאו   לא  כי  לרמז  והוא

 ב "לא'  זוגיי  שהם  ,ט "ח  ז"ו   דהיינו '  הזוגיי

 ם "ל  כ "י  דהיינו '  העשיריי  חצי  וכן  ,ד"ג

 . ץ "פ  ע"לס' זוגיי שהם

  אותן  וגם   , הזוגות  כל   יבאו  לברכות  אבל

  גם  ,ן"ה  אותיות  כגון  זוג  להם  שאין

  , זוג  אין  להם  שגם  ת" ש  ר"ק  שהם  המאיות

 . אותיות  ב "כ  דהיינו 

 . שנה תורהדמ בהנהו   ובהפך 

 

  ורת כהנים,דת   בברכות  הרמז  שבא  מה  גם

  ,ו"תי  ועד  ף"מאל  כסדרן   ב"כ   האותיות

תורהדמ  ובקללות   ב"הכ   באו  לא  שנה 

 לפרש  יש  ,א"ה  עד  ו "מוי  ,כסדרן  אותיות

ברוך    ממדת  אשר  הברכות   כי   בו הקדוש 

 כמו   ,אמיתי  ולתכלית  ,כסדרן  יבואו   הוא

 ועד   ף"מאל  כסדרן  ב " כ   האותיות  שבאו 

 , שלהם  אמיתי  וסוף  יתתכל  שהוא  ו "תי

  ב"בכ   שהן  אף  ו "ב   ממדת  הקללות  כ "משא

  ,אמיתי  ותכלית  סדר  להן   יהיה  לא  אותיות

  ו "מוי  ב"כ   לאותיות  ותכלית   סדר  שאין  כמו 

 .א"ה ועד

  'דרכי  חשבתי'  רבה  בויקרא  תימצא  ושוב 

  חשבתי  ,ו "תי  ועד'  מא  ברכות  חשבתי  ,'וגו 

  שהן  אלא עוד  ולא ,א"ה ועד  ו "מוי קללות

  לכם  הופך  הריני  זכיתם   שאם  הפוכות

  תורתי  כשתשמרו   אימתי  ,לברכות  קללות

 .ל"וק , 'כו 
 מהרש"א

 ... 
 ישראל   את  בירך   הוא  ברוך   הקדוש

 . (בבא בתרא פח, ב) ' וכו  ושתים בעשרים

ברוך    של  ברכות   ,הז  לפי  נמצא הקדוש 

  רבנו   משה  וברכות  ו "תי  ועד  מאלף  הוא

 . ם"מ ועד ו "וא מן ה"ע

  (ד  ,אצ   תהלים)  הכתוב  רמז  ד"בס  יובן  ובזה

,  'אמתו   וסוחרה  צינה  תחסה  נפיו כ   וחחת'

  הקדוש   ברכות  בה  רמוז  'אמיתו'  תיבת

  וברכות ',  ת  עד '  א  מן  שהיא,  הוא  ברוך
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  הרי,  'ו   עד'  מ  מן  שהיא   ה "ע  רבנו  משה

 . 'אמיתו ' ףצירו 

ד(ר  אמ  לזהו  נז,   חסדו   אלקים  ישלח'  )שם 

 . 'ואמיתו 

 

'  ה   ואמת  חסדו   עלינו   גבר   כי' ,  יובן  ובזה 

  'ואמת'   תיבת  ,)שם קיז, ב('  הללויה  לעולם

  הקדוש  של,  אלו   ברכות   שתי  בה  רמוז

 .ה"ע רבנו  משה ושל הוא ברוך 

 

  ,וט)בשלח  ,  'כחב   נאדדי'  ה  ימינך ',  יוכן  ובזה 

  ואחת  ב " כ   של   אחת  ,ברכות  שתי   הם  ,(ו

 . כח הכל סך , ו"או  של 

'  ה  את   וזכרת'  (חי  ,ח   עקב)  שנאמר  וזהו 

  ברכות  'חכ   לך   הנותן  הוא  כי,  אלקיך 

  מתורה  'חיל'  בזה   'לעשות '  כדי   , הנזכרות

 . ומצות

 

 ,דכ  תהלים)   ''ה  אתמ  ברכה   ישא '  יובן   ובזה 

  וזהו,  ו "תי  ועד  אלף  מן   הם'  ה  ברכות   כי,  (ה

 אין   כי,  'ישעו   מאלקי  צדקה'  וזה  ,'תמא'

 . ודם בשר מדת זאת
  בן יהוידע

 

 ... 
מד ב"ה  הקדוש  כמדת  ודםשלא  בשר    ת 

 . בבא בתרא פח, ב(גמרא )

 עיין בחידושי מהרש"א...

 

 
 שמצותו ביום השמיני.  יב

 במשנה שם:  יג

אומר ישמעאל  מילה  ,רבי  שנכרתו    ,גדולה 

 . עליה שלש עשרה בריתות

אומר יוסי  מילה  , רבי  את    , גדולה  שדוחה 

 . השבת חמורה

שלא    ,גדולה מילה   ,רבי יהושע בן קרחה אומר

 . נתלה לו למשה הצדיק עליה מלא שעה

אומר  נחמיה  מילה  ,רבי  את    , גדולה  שדוחה 

 .הנגעים

ין  נה הוא מכוו פר שמו , דודאי מסיש לומר

 .יב  נגד מה שהפרו ברית המילה

גם כן הכהן משמש בשמונה  א  ומהאי טעמ

 בגדים.

 לכן ראויין להתקלל בשמונה.

 

, הברכות הם מטין, אם מקיימין  וכן להיפך 

כ  לשמונה,  המילה  מילה ברית  גדולה  י 

 .יג (לא, ב )כדאיתא בנדרים 

 

מדות  יג  אך שהקדוש ב"ה לפי מדתו שהם  

 , אוגם ברית וזכות אבות גם כן  .הרחמים

 . יד לכך ברכם בכב אותיות

 

כתיב   כהנים  בקללות שבתורת  כו,  )להכי 

 '.בריתי רתי את  'וזכ (מב

 

כן משה מה   בשר  טו  שאין  מדת  , שמדתו 

סנהדרין קיא, )ר, לכן מצינו בחלק  האכזודם  

תשא לד, ו; שלח יד, )שאמר 'ארך אפים'    (א

מדות    ,לצדיקים(  יח יג  שהוסיף  נמצא 

שחטאו  ובשב   . אכזריות דכתיב  יל  בעגל, 

לד) לב,  פקדי  ]ו['  (תשא  פקדתי',  ]ו[ביום 

 , להכי קללם בכב. הוסיף גם כן אחד
 

   עיון יעקב

שכל המצות שעשה    , גדולה מילה  ,רבי אומר

נקרא   לא  אבינו  שמל  ,'שלם'אברהם    . עד 

 '. התהלך לפני והיה תמים'(  לך לך יז, א)שנאמר  

אחר מילה   ,דבר  לא    ,גדולה  היא  שאלמלא 

עולמו את  הוא  ברוך  הקדוש  שנאמר    . ברא 

כה אמר ה' אם לא בריתי יומם  ' (  ג, כהירמיה ל)

 '. ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי
מדות  שמונה של המילה, עם שלש עשרה    יד

וזכות  הוי עשרים ואחת, ועוד אחת נגד ברית  

 אבות. 

 נגד ימי מילה. בירכן רק בשמונה,  טו
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 הארות והוספות 

 םמיהקוד  נותלגליו

 אכילת פערפיל זכר ללחם הפנים 

 בליל שבת קודש 
הגליון  בשולי    ליון תקד לפרשת אמור, ג)שאלנו  

מבעלזא ל  (יבהערה   שרבוה"ק  הטעם  פי 

על  זי"ע,  מלובלין  הרבי  בשם  אמרו  זי"ע 

שם    תקנת לאכול  הקדושהבעל    זי"ע 

זכר   שהוא  קודש,  בשבת  פערפיל  מאכל 

 ללחם הפנים. 

אותו  ה  למ אוכלים  כן  שבת  אם  בליל 

ולא ביום השבת, שהוא זמן אכילת   ,קודש

 לחם הפנים.

 

ותירץ לי הגה"צ ר' שמאי שליט"א, שהרי 

בסעודת היום עדיין הוי לפני זמן אכילת  

הפנים, אחר  ש  לחם  רק  באכילה  הותר 

הלבונה בזיכי  אחר הקטרת  שנעשית   ,

 .טז  ריים, לפני תמיד של בין הערבייםהצה

הפנים   לחם  אכילת  זמן  הרי  כן,  ואם 

ולילה,  לכאורה   ליום  אוכלים הוי  לכן 

שזמן   למרות  קודש.  שבת  בליל  אותו 

עושים   אבל  שבת,  במוצאי  הוא  אכילתו 

 זכר לזה בשבת קודש. 

 

 

מצאנו   דהנה  ביאור,  ביתר  והוספתי 

 רק מחלוקת בזמן אכילת לחם הפנים, אי  

השבת או  ביום  ולילה,  גם    ליום  דהיינו 

הנאכלים    במוצאי שבת, וכמו כל קדשים

 . בכל השבוע. או ליום ולילה עד חצות

 

 
, והוא  מסדר'ב'אביי  כל יום  כמו שאומרים    טז

לג   יומא  א)מגמרא  קודמ  ,(עמוד  מין  וספין 

בין   של  לתמיד  קודמין  ובזיכין  לבזיכין, 

 ים. רביהע

כגון    יז דברים,  כמה  מונה  המשנה,  דבראש 

ה ליפסל  עולת  הוכשרה  נמלקה  וכו'  עוף 

זמנו ככל אכילת  כאורה  לאכן  טות  דבפש

 .עד חצותקדשים, ליום ולילה 

ממשנה  לזה  ראיה  שיש  מזה,  ויותר 

שאמר ט(  ו מפורשת  יא,  שלחם    )מנחות 

הפנים נאכל ביום האחד עשר לאפייתה,  

ימי  כשחל שני  בחמישי  ים  השנה  ראש 

ודייקושי ימישם  )רש"י    שי.  שני  ד"ה  ב  ם  ק, 

הוא    טובים( עשר  האחד  יום  יום  שהרי 

ושתיה  הכיפורים  אכילה  בו  ואינו  שאין   ,

שהוא מוצאי יום    וצאי שבתנאכל עד למ

עשרהכיפורים אחד  נקראת  ולמה  הרי   , 

עשר  שתים  הוי  דבקדשים  כבר  ותירץ   .

מקרי אחד  ך אחר היום ושפיר  הלילה הול

 .עשר

רואים   אופן  בכל  למוצאי  אך  גם  דנאכל 

 . בתש

 

המשהרמב"ם  אך   ב( ניות  בפירוש  ב,   )שם 

ביום  כתב שלחם הפנים אינו נאכל אלא  

 . לבד השבת ב

 

, והוא שיטת רבינו יונה  ויש עוד שיטה בזה

אבות   ועל  גרו  ()ה,  בגליון    שוםרבינו 

שסברו    )ט, ב ד"ה ולחם הפנים(לה  הגמרא מעי

 . נאכל כל השבועשלחם הפנים 

 

 :שם ן רבינו יונהוזה לשו 

  שאחר   עבובש  לאכלו  צריכין  שהיו 

  נשאר  ואם  ,שהסירוהו  השבת

  אירע  לאו   ,נפסל  הוא  אחרת  לשבוע

 . מעולם זו תקלה להם

 

 :שם כתב ורבינו גרשום 

ביה    םולח כתב  דלא  הפנים... 

נאכל  , היינו טעמא שהרי  יז'ובלינה'  

וב יום  ובליבטבול  כפורים  וכן  מחוסר  נה... 

 הלאה. 

'לח כשמונה  בתנור  וכאן,  קרם  הפנים',  ם 

רים  ובמחוסר כיפו הוכשרו ליפסל בטבול יום,  

 . 'וכו', ולא כתב 'ובלינה 
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שבת ועד  דכתב  משבת  והיכא   .

זמן   לאחר  לן  אם  קסבר  'בלינה', 

 נפסלין. 

 

דבריהםול כל    פי  הוא  אכילתו  שזמן 

עדיין   קודש,  שבת  בליל  הרי  אז  השבוע, 

משבוע   הפנים  הלחם  של  אכילתו  זמן 

שעבר, כי הוא הלילה ההולכת אחר היום  

 של יום שישי ערב שבת קודש. 

בליל   לאכילתו  זכר  עושים  כן שפיר  ואם 

 . שבת קודש 

 

ללחם  זכר  בשבת  עושים  שאכן  דהיינו 

בש  כי  בו,  הפנים,  העיסוק  זמן  היה  בת 

שבסעודת   כאמור  אך  וחלוקתו.  עריכתו 

לכן   אכילתו,  זמן  אין  עדיין  השבת  יום 

אוכלים אותו בסעודת ליל שבת, שאז הוא  

משבוע   הלחם  של  אכילתו  זמן  עדיין 

 הקודם.
... 

 דוקא ב שבת אפיית חלות בער
גליון תקד לפרשת אמור עמוד  )הראיה שהבאנו  

  ברורה',   מה'משנה(  א, בשולי הגליון הערה א

ח לאפות  שבתשצריך  בערב  דוקא    לות 

'את    (כג)טז,  וק בפרשת בשלח  מהפס  קודש,

 אשר תאפו אפו', הנאמר 'ביום השישי'. 

היה   לא  במן  שהרי  אחד,  חכם  לי  העיר 

אפשר לאפות מקודם לכבוד שבת, כי לא 

היו יכולים להשאיר מהמן מהיום למחר, 

 רק ביום השישי... 
... 

 
מכיון   לינה,  ביה  נאמר  דלא  פירש,  ורש"י 

 דנאכל לתשעה לעשרה ולאחד עשר. 

 

דבריו הקדושים, כי    על   ייןעלש  ]אך באמת, י 

והשא  בשבת,  מתחלק  מתי  תמיד  רק  לה 

 אותו. אך אחר השבת יאסר בלינה[. מכינים  

 

כי  רביו לינה,  בו  נאמר  דלא  פירש,  גרשום  נו 

 שבת הבא.  כל השבוע, עד נאכל  
 

 דברי התנא האלקי 

 עון בן יוחאירבי שמ 

 התפלהבגנות המדבר בשעת 

... 
ווי    ומאן דמשתעי בבי כנישתא במילין דחול,

ווי ליה דגרע מהימנותא,   ליה דאחזי פרודא, 

דישראל,   באלהא  חולקא  ליה  דלית  ליה  ווי 

אשתכח   ולא  אלהא,  ליה  לית  דהא  דאחזי 

תמן, )ולית ליה חולקא ביה(, ולא דחיל מניה,  

עלאה   בתקיפא(  )ס"א  בתקונא  קלנא  ואנהיג 

 דלעילא. 
 (ב,  קלאתרומה חלק ב ) הקדוש זוהר

... 
כיון דעאלו עמא קדישא לבי כנישתא, אסיר  

אלא   כנישתא,  בי  בצורך  אפילו  לאשתדלא 

וכדקא חזי    , במלי תושבחן וצלותא ואורייתא

 . לון

ומאן דאשתדל במלין אחרנין ובמלין דעלמא,  

דא איהו בר נש דקא מחלל שבתא, לית ליה  

 . חולקא בעמא דישראל 

דשבתא,   ביומא  דא  על  ממנן  מלאכין  תרין 

ש ואמריואינון  רישיה,  על  ידיהון  ווי    :וו 

 . לפלניא דלית ליה חולקא בקודשא בריך הוא

ובשירין   בצלותא  לאשתדלא  בעי  דא  ועל 

ובתושבחן דמאריהון, ולאשתדלא באורייתא.  

יומא דאתעטרא    ,האי  דנשמתין,  יומא  איהו 

)בתושבחן   דנשמתין,  צרורא  ההוא 

בתושבחן,    .דמאריהון( משבחי  כך  בגין 

 . תשבחתא דנשמתא
 ( ב , רהחלק ב ) הקדוש זוהר
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