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בס"ד

ברכת אבות: וקונה הכל

Deuteronomy 34:12 .1א. דברים ל״ד:י״ב 
א ַהָּג֑דֹול ֲאֶׁש֙ר ל ַהּמֹוָר֣ ֹ֖ ה ּוְלכ (יב) ּוְלכֹל֙ ַהָּי֣ד ַהֲחזָָק֔

י ָּכל־יְִׂשָרֵאֽל׃ ה ְלֵעיֵנ֖ ה מֶֹׁש֔ ָעָׂש֣
(12) and in all the mighty hand, and in all the great
terror, which Moses wrought in the sight of all
Israel.

Genesis 1:1 .2ב. בראשית א׳:א׳ 
ת ָהָאֶֽרץ׃ יִם ְוֵא֥ ת ַהָּׁשַמ֖ ים ֵא֥ א ֱאNִה֑ ית ָּבָר֣ In the beginning God created the heaven and (1)(א) ְּבֵראִׁש֖

the earth.

.3ג. כלי יקר על דברים ל״ד:י״ב:א׳ 
(יב) לעיני כל ישראל. שמעתי אומרים טעם על מה שהתורה מתחלת בבי"ת ומסיימת בלמ"ד, לפי שכל אותיות השם

הגדול יו"ד וי"ו ה"א אם תסמוך אחת מהם אל בי"ת או אל למ"ד יהיה ממנו תיבה אחת שלימה והם בי בו בה לי לו לה מה
שלא תמצא כן בכל אלפא ביתא שיהא תיבה שלימה מכל השלשה אם יסמכו לאיזה אות, כגון לעשות מן א' אי או אה

שהרי אה אינו תיבה וכן לעשות מן מ' מי מו שהרי מו אינו תיבה, והביאור לזה הוא שבזה נרמז שתבל ומלואה הכל תלוי
בו יתברך ושלו הכל ותואר הבי"ת שהקב"ה מדבר בעדו ואומר בי ר"ל הכל תלוי בי ונבראיו אומרים בו שהכל תלוי בו
יתברך ולשון בו בה היינו דכר ונוקבא שהזכירו חכמי האמת המקובלים, וכן הקב"ה אומר לי תבל ומלואה ונבראיו

אומרים כי לו ית' תבל ומלואה וכן לה בדרך שנתבאר והכל ענין אחד כי לפי שהכל תלוי בו ית' ע"כ הכל לו יתברך וזה
רמז על אחדותו ית' והוא יסוד התורה ודבר זה הפותח והסוגר ע"כ פתח התורה בבי"ת ומסיימת בלמ"ד להורות כי השי"ת

הפותח והסוגר והכל תלוי בו בשמו יתברך כאמור נשלם ספר אלה הדברים, בעזר יוצר כל יצורים.

.4ד. לעיני כל ישראל: מסיים בישראל שכלול בו תיבת אשרי ומחחיל התורה בראשית שיש בו גם כן תיבת אשרי ולפ״ז
מתחלת ומסיימת התורה באשרי. כמו שאחז״ל (ברכות דף י' ע״א) כל פרשה שהיתה חביבה על דוד פתח בה באשרי

.ומסיים בה באשרי
ונשארו מישראל ובראשית נוסף על ב׳ פעמים אשרי אותיות לב״ת. ומרמז כי יש שני בחינות יראה: יראה חיצונה תתאה
שהיא פתח לתורה, יראה שניי׳ יראת התרוממות יראה עלאה אשר זוכים לה רק על ידי לימוד התורה הקדושה. שני

פעמים יראה בגימטריא ״לבת״ דהיינו לב אדם חבוער בשלהבת י-ה -- היא תוך לתורה
הקדושה ורמז רחמנא לבא בעי

חתם סופר סוף פ׳ וזאת הברכה:

Exodus 3:2 .5ה. שמות ג׳:ב׳
ׁש ִמּ֣תֹו\ ַהְּסֶנ֑ה \ ה' ֵאָל֛יו ְּבַלַּבת־ֵא֖ ּיֵָרא ַמְלַא֨ (ב) ַו֠
ׁש ְוַהְּסֶנ֖ה ֵאיֶנּ֥נּו ֻאָּכֽל׃ ר ָּבֵא֔ ְרא ְוִהֵּנ֤ה ַהְּסנֶ֙ה ּבֵֹע֣ ַוּיַ֗

(2) And the angel of the LORD appeared unto him
in a flame of fire out of the midst of a bush; and
he looked, and, behold, the bush burned with fire,
and the bush was not consumed.
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Deuteronomy 26 .6ו. דברים כ״ו
ּה ן ְלd֖ נֲַחָל֑ה ִוֽיִרְׁשָּת֖ יd נֵֹת֥ ֶרץ ֲאֶׁש֙ר ה' ֱאNֶה֔ (א) ְוָהיָ֙ה ִּכֽי־ָת֣בֹוא ֶאל־ָהָא֔

d֛יא ֵמַֽאְרְצ ר ָּתִב֧ ה ֲאֶׁש֨ י ָהֲאָדָמ֗ ית ׀ ָּכל־ְּפִר֣ ְבָּת ָּבּֽה׃ (ב) ְוָלַקְחָּת֞ ֵמֵראִׁש֣ ְויַָׁש֥

ר יְִבַח֙ר ה' נֶא ְוָהַֽלְכָּת֙ ֶאל־ַהָּמ֔קֹום ֲאֶׁש֤ \ ְוַׂשְמָּת֣ ַבֶּט֑ ן ָל֖ יd נֵֹת֥ ר ה' ֱאNֶה֛ ֲאֶׁש֨

ם ים ָהֵה֑ ר יְִהֶי֖ה ַּבּיִָמ֣ ן ֲאֶׁש֥ ן ְׁש֖מֹו ָׁשֽם׃ (ג) ּוָבאָת֙ ֶאל־ַהּכֵֹה֔ יd ְלַׁשֵּכ֥ ֱאNֶה֔

ע ה' ר נְִׁשַּב֧ ֶרץ ֲאֶׁש֨ אִת֙י ֶאל־ָהָא֔ יd ִּכי־ָב֙ ְדִּתי ַהּיֹו֙ם ַלה' ֱאNֶה֔ יו ִהַּג֤ ְוָאַמְרָּת֣ ֵאָל֗

ח ה' י ִמזְַּב֖ ּנִי֔חֹו ִלְפנֵ֕ Q ְוִה֨ נֶא ִמּיֶָד֑ ן ַהֶּט֖ ח ַהּכֵֹה֛ ינּו ָלֶ֥תת ָלֽנּו׃ (ד) ְוָלַק֧ ַלֲאבֵֹת֖

יְָמה י ַוֵּיֶ֣רד ִמְצַר֔ ד ָאִב֔ יd ֲאַרִּמ֙י אֵֹב֣ יָת ְוָאַמְרָּת֜  ִלְפֵנ֣י ׀ ה' ֱאNֶה֗ ֱאXֶהֽיQ׃ (ה) ְוָענִ֨

נּו עּו אָֹת֛ ב׃ (ו) ַוּיֵָר֧ ם ְל֥גֹוי ָּג֖דֹול ָע֥צּום ָוָרֽ ט ֽוַיְִהי־ָׁש֕ י ְמָע֑ ם ִּבְמֵת֣ ַוָּי֥גָר ָׁש֖

ינּו י ֲאבֵֹת֑ ק ֶאל־ה' ֱאNֵה֣ ה ָקָׁשֽה׃ (ז) ַוּנְִצַע֕ ינּו ֲעבָֹד֥ ים ַויְַעּ֑נּונּו ַוּיְִּת֥נּו ָעֵל֖ ַהִּמְצִר֖

נּו נּו ְוֶאת־ַלֲחֵצֽנּו׃ (ח) ַוּיֹוִצֵא֤ נּו ַוַּיְ֧רא ֶאת־ָענְֵי֛נּו ְוֶאת־ֲעָמֵל֖ ע ה' ֶאת־קֵֹל֔ ַוּיְִׁשַמ֤

ל ּוְבאֹ֖תֹות ּוְבמְֹפִתֽים׃ (ט) ֹ֑ א ָּגד ה ּוְבמָֹר֖ ַע נְטּויָ֔ ֹ֣ יִם ְּבָי֤ד ֲחזָָק֙ה ּוִבזְר ה' ִמִּמְצַר֔

ב ת ָחָל֖ ֶרץ זַָב֥ את ֶא֛ ֹ֔ ֶרץ ַהּז נּו ֶאל־ַהָּמ֣קֹום ַהֶּז֑ה ַוּיִֶּתן־ָל֙נּ֙ו ֶאת־ָהָא֣ ַויְִבֵא֖

י ָּתה ִּל֖ ה ֲאֶׁשר־נַָת֥ י ָהֲאָדָמ֔ אִת֙י ֶאת־ֵראִׁשי֙ת ְּפִר֣ ה ִהֵּנ֤ה ֵהֵב֙ ּוְדָבֽׁש׃ (י) ְוַעָּת֗

י ה' ֱאNֶהֽיd׃ (יא) ְוָׂשַמְחָּת֣ יָת ִלְפֵנ֖ יQ ְוִהְֽׁשַּתֲחִו֔ ה' ְוִהּנְַחּ֗תֹו ִלְפנֵ֙י ה' ֱאXֶה֔

ר ר ֲאֶׁש֥ י ְוַהֵּג֖ Q ַאָּת֙ה ְוַהֵּלִו֔ יQ ּוְלֵביֶת֑ ר ָנַֽתן־ְלQ֛ ה' ֱאXֶה֖ ְבָכל־ַהּ֗טֹוב ֲאֶׁש֧

ר ְּתבּוָאְתd֛ ַּבָּׁשָנ֥ה ְעֵׂשר ֶאת־ָּכל־ַמְעַׂש֧ ה ַל֠ י ְתַכֶּל֞ ְּבִקְרֶּבQֽ׃ (ס) (יב) ִּכ֣

dי ה ְוָאְכ֥לּו ִבְׁשָעֶר֖ י ַלֵּג֙ר ַלּיָ֣תֹום ְוֽלַָאְלָמנָ֔ ה ַלֵּלִו֗ ר ְונַָתָּת֣ ת ְׁשַנ֣ת ַהַּֽמֲעֵׂש֑ ַהְּׁשִליִׁש֖

יו ם נְַתִּת֤ יִת ְוגַ֨ ֶדׁש ִמן־ַהַּב֗ ֹ֣ ְרִּתי ַהּק יd ִּבַע֧ ְוָׂשֵבֽעּו׃ (יג) ְוָאַמְרָּת֡ ִלְפנֵ֩י ה' ֱאNֶה֜

dי ְרִּתי ִמִּמְצוֶֺת֖ נִי Nֽא־ָעַב֥ ר ִצִּויָת֑ ה ְּכָכל־ִמְצָוְתd֖ ֲאֶׁש֣ ַלֵּלִו֙י ְוַלֵּג֙ר ַלּיָ֣תֹום ְוָלַאְלָמנָ֔

א ּנּ֙ו ְּבָטֵמ֔ ְרִּתי ִמֶּמ֙ ּנּו ְוNא־ִבַע֤ י ִמֶּמ֗ ְלִּתי ְבאֹנִ֜ ְוN֥א ָׁשָכְֽחִּתי׃ (יד) Nא־ָאַכ֨

ר ִצִּויָתֽנִי׃ ל ֲאֶׁש֥ ֹ֖ יִתי ְּככ י ָעִׂש֕ ְעִּתי ְּבקֹול֙ ה' ֱאNָה֔ ת ָׁשַמ֗ ּנּו ְלֵמ֑ ִּתי ִמֶּמ֖ ְוNא־נַָת֥

ל ְוֵא֙ת \ ֶאֽת־ַעְּמd֙ ֶאת־יְִׂשָרֵא֔ יִם ּוָבֵר֤ (טו) ַהְׁשִקיָפ֩ה ִמְּמ֨עֹון ָקְדְׁשd֜  ִמן־ַהָּׁשַמ֗

ב ּוְדָבֽׁש׃ ת ָחָל֖ ֶרץ זַָב֥ ינּו ֶא֛ ְעָּת֙ ַלֲאבֵֹת֔ ר נְִׁשַּב֙ נּו ַּכֲאֶׁש֤ ָּתה ָל֑ ר נַָת֖ ה ֲאֶׁש֥ ָהֲאָדָמ֔

ֶּלה ים ָהֵא֖ יd ְמַצְּוd֧ ַלֲעׂ֛שֹות ֶאת־ַהֻחִּק֥ ה ה' ֱאNֶה֜ (ס) (טז) ַהּ֣יֹום ַהּזֶ֗

ם ְּבָכל־ְלָבְבd֖ ּוְבָכל־נְַפֶׁשdֽ׃ (יז) ֶאת־ה' יָת֙ אֹוָת֔ ים ְוָׁשַמְרָּת֤ ְוָעִׂש֙ ְוֶאת־ַהִּמְׁשָּפִט֑

יו יו ּוִמְצוָֺת֛ ר ֻחָּק֧ ֹ֨ יו ְוִלְׁשמ ים ְוָלֶלֶ֣כת ִּבְדָרָכ֗ ְרָּת ַהּ֑יֹום ִלְהיֹו֩ת ְלd֨ ֽלֵאNִה֜ ֶהֱאַמ֖

ה ם ְסגָֻּל֔ ַע ְּבקֹֽלֹו׃ (יח) ַוֽה' ֶהֱאִמֽיְרd֣ ַהּ֗יֹום ִלְה֥יֹות לֹ֙ו ְלַע֣ ֹ֥ יו ְוִלְׁשמ ּוִמְׁשָּפָט֖

ל ָּכל־ַהּגֹויִ֙ם ר ָּכל־ִמְצוָֺתֽיו׃ (יט) ּֽוְלִתְּתQ֣ ֶעְל֗יֹון ַע֤ ֹ֖ \ ְוִלְׁשמ ר ִּדֶּבר־ָל֑ ַּכֲאֶׁש֖

Qי ׁש ַלה' ֱאXֶה֖ ֹ֛ ֶרת ְוִלְֽהיְֹתQ֧ ַעם־ָקד ם ּוְלִתְפָא֑ ה ּוְלֵׁש֣ ה ִלְתִהָּל֖ ר ָעָׂש֔ ֲאֶׁש֣

ר ִּדֵּבֽר׃ ַּכֲאֶׁש֥

(1) And it shall be, when thou art come in unto the land which the LORD thy God

giveth thee for an inheritance, and dost possess it, and dwell therein; (2) that thou

shalt take of the first of all the fruit of the ground, which thou shalt bring in from

thy land that the LORD thy God giveth thee; and thou shalt put it in a basket and

shalt go unto the place which the LORD thy God shall choose to cause His name to

dwell there. (3) And thou shalt come unto the priest that shall be in those days, and

say unto him: ‘I profess this day unto the LORD thy God, that I am come unto the

land which the LORD swore unto our fathers to give us.’ (4) And the priest shall

take the basket out of thy hand, and set it down before the altar of the LORD thy

God. (5) And thou shalt speak and say before the LORD thy God: ‘A wandering

Aramean was my father, and he went down into Egypt, and sojourned there, few in

number; and he became there a nation, great, mighty, and populous. (6) And the

Egyptians dealt ill with us, and afflicted us, and laid upon us hard bondage. (7) And

we cried unto the LORD, the God of our fathers, and the LORD heard our voice,

and saw our affliction, and our toil, and our oppression. (8) And the LORD brought

us forth out of Egypt with a mighty hand, and with an outstretched arm, and with

great terribleness, and with signs, and with wonders. (9) And He hath brought us

into this place, and hath given us this land, a land flowing with milk and honey. (10)

And now, behold, I have brought the first of the fruit of the land, which Thou, O

LORD, hast given me.’ And thou shalt set it down before the LORD thy God, and

worship before the LORD thy God. (11) And thou shalt rejoice in all the good

which the LORD thy God hath given unto thee, and unto thy house, thou, and the

Levite, and the stranger that is in the midst of thee. (12) When thou hast made an

end of tithing all the tithe of thine increase in the third year, which is the year of

tithing, and hast given it unto the Levite, to the stranger, to the fatherless, and to the

widow, that they may eat within thy gates, and be satisfied, (13) then thou shalt say

before the LORD thy God: ‘I have put away the hallowed things out of my house,

and also have given them unto the Levite, and unto the stranger, to the fatherless,

and to the widow, according to all Thy commandment which Thou hast commanded

me; I have not transgressed any of Thy commandments, neither have I forgotten

them. (14) I have not eaten thereof in my mourning, neither have I put away thereof,

being unclean, nor given thereof for the dead; I have hearkened to the voice of the

LORD my God, I have done according to all that Thou hast commanded me. (15)

Look forth from Thy holy habitation, from heaven, and bless Thy people Israel, and

the land which Thou hast given us, as Thou didst swear unto our fathers, a land

flowing with milk and honey.’ (16) This day the LORD thy God commandeth thee

to do these statutes and ordinances; thou shalt therefore observe and do them with

all thy heart, and with all thy soul. (17) Thou hast avouched the LORD this day to

be thy God, and that thou wouldest walk in His ways, and keep His statutes, and His

commandments, and His ordinances, and hearken unto His voice. (18) And the

LORD hath avouched thee this day to be His own treasure, as He hath promised

thee, and that thou shouldest keep all His commandments; (19) and to make thee

high above all nations that He hath made, in praise, and in name, and in glory; and

that thou mayest be a holy people unto the LORD thy God, as He hath spoken.
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