
ת ָנׂשֹא ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ִלְפֵני ’יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות‘
”ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחָּטאָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו“ (ה ז)

 ְידּוִעים ִּדְבֵרי ָהַרְמָּב“ם (ְּתׁשּוָבה ב ב) ֶׁשּוִּדּויוֹ ֶׁשל ַהחֹוֵטא ָצִרי
ִלְנּבֹעַ ֵמעֶֹמק ִלּבֹו, ִמּתֹו ֲחָרָטה ּכֹה ֲאִמִּתית, ַעד ֶׁש: ”ָיִעיד 

ָעָליו יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות ֶׁשֹּלא ָיׁשּוב ְלֶזה ַהֵחְטא ְלעֹוָלם“.
ִּבְתִפַּלת  ַּבָּקָׁשֵתנּו  ֶאת  ִמּקֹוזְ‘ִניץ  ַהַּמִּגיד  ֵּבֵאר  ֶזה  ִּביסֹוד 
 ,“ְלָפֶני ְׁשֵלָמה  ִּבְתׁשּוָבה  ”ְוַהֲחִזיֵרנּו  ֶעְׂשֵרה:  ְׁשמֹוֶנה 
ה‘  ִלְפֵני  ָּגלּוי  ֶׁשְּיֵהא  ַעד  ֻמְחֶלֶטת,  ּכֹה  ִּבְׁשֵלמּות  ֶׁשָּנׁשּוב 

ֶׁשֹּלא ָנׁשּוב ְלֵחְטא ֶזה ְלעֹוָלם.
ָהַרִּבי ַּבַעל ’ְּבֵאר מֶֹׁשה‘ ֵמאֹוְז‘רֹוב הֹוִסיף ּוֵבֵאר ְּבָכ ֶאת ֻנַּסח 
ִוּדּוי יֹום ַהִּכּפּוִרים: ”ַאָּתה יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי 
ָּכל ָחי... ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון... ֶׁשְּתַכֵּפר ָלנּו ַעל ָּכל ַחּטֹאֵתינּו...“, 
’יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות‘  ֶׁשִּלְכאֹוָרה, ָהֻעְבָּדה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ָעֵלינּו?  ְלַכֵּפר  ִסָּבה  ֶׁשֵאיָנּה  ּוַוַּדאי  ִעָּמנּו,  ְלַהְחִמיר  ֲאמּוָרה 
ב, ֶׁשִּמּתֹו ֶׁשהּוא ’יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות‘, ָיכֹול  ּוְלִפי ָהָאמּור ְמֻיּׁשָ

הּוא ְלָהִעיד ָעֵלינּו ֶׁשֲחָרָטֵתנּו ֲאִמִּתית. 
’ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל‘ ָּפָרַׁשת ָּפָרה, ’ֵאׁש ָּדת‘ ח“ט עמ‘ ַּתְרָי“ג

’ִוּדּוי‘ ְלֵׁשם ַהְכָנַעת ַהֵּלב 
”ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחָּטאָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו“ (ה ז)

ָּתַמּה ַרִּבי ַאֲהרֹן קֹוְטֶלר:
ִהיא  ַהּוִּדּוי  ֶׁשִּמְצַות  ַמְׁשָמע  לו)  א  (ְּתׁשּוָבה  ָהַרְמָּב“ם  ִמִּדְבֵרי 
ַהֵחְטא,  ַּבֲעִזיַבת  ֶׁשְּתִחָּלתוֹ  ַהְּתׁשּוָבה,   ַּתֲהִלי ַהְׁשָלַמת 
ְּבֵסֶדר  ַמּדּוַע  ְלָהִבין  ֵיׁש  ֶזה  ּוְלִפי  ֶלָעִתיד.  ְוַקָּבָלה  ֲחָרָטה 
ְלִדְבֵרי  ָּבַגְדנּו‘  ’ָאַׁשְמנּו  ִוּדּוי  ֶאת  ַמְקִּדיִמים  ָאנּו  ַה‘ַּתֲחנּון‘ 

ַהַּתֲחנּוִנים, ַהֲחָרָטה ְוַהְּתׁשּוָבה ֶׁשַאֲחָריו?
ֵסֶדר  ְלִפי  ּוְמֻסָּדר  ַהַּתֲחנּון  ֵסֶדר  ֶאת  ַהּפֹוֵתַח  ַהּוִּדּוי  ְוֵתֵרץ: 
ֶאָּלא  ַהּוִּדּוי,  ִמְצַות  ֶאת  ְלַקֵּים  ְּכֵדי  נֹוָעד  א  ֵּבי“ת,  ָהָאֶל“ף 
ְּבעֶֹמק  ֻמְׁשָרִׁשים  ָאנּו  ַּכָּמה  ַעד  ְלִהְתּבֹוֵנן  ָלנּו  ְלַהְזִּכיר  ְּכֵדי 
ַהֵחְטא, ’ֵמָאֶל“ף ְוַעד ָּתי“ו‘, ְּכֵדי ֶׁשְּבָכ ִיָּכַנע ִלֵּבנּו ְלִהְתעֹוֵרר 

ְוָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ֵמרַֹע ַּדְרֵּכנּו.
’ִמְׁשַנת ַרִּבי ַאֲהרֹן‘ ְּבֻחּקַֹתי

ְּבָרָכה ִמּתֹו ַאֲהָבה 
”ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם“ (ו כג)

ְּבֵני  ֶאת  ְתָבְרכּו  ”ּכֹה  ַהּתֹוָרה:  ֶׁשִּתְכּתֹב  ָהָיה  ַּדי  ִלְכאֹוָרה 
ִיְׂשָרֵאל“, ּוִמְּפֵני ָמה הֹוִסיָפה: ”ָאמֹור ָלֶהם“? 

ֵּפֵרׁש ַה‘ְּכָתב סֹוֵפר‘:
ְּבֶאְמָצעּות  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ִמִּבְרָכָתם  ֶנֱהִנים  ֶׁשַהּכֲֹהִנים  ֵּכיָון 
אֹוָתם  ִהְזִהיָרה   ְלִפיָכ ֵמֶהם,  ֶׁשְּמַקְּבִלים  ַהְּכֻהָּנה  ַמְּתנֹות 
ְלטֹוַבת  ְּבִבְרָכָתם  ְיַכּוְנּו  ֶׁשֹּלא   – ָלֶהם“  ”ָאמֹור  ַהּתֹוָרה: 
ַעְצָמם, ֶאָּלא ְלטֹוַבת ִיְׂשָרֵאל. ּוְכִפי ֶׁשִהְדִּגיׁש ַרִׁש“י ְּבֵפרּוׁשֹו: 

”‘ָאמֹור ָלֶהם‘... ְּבַכּוָָנה ּוְבֵלב ָׁשֵלם“.
ַּתְלִמידֹו, ַרִּבי ְׁשמֹה ְקַלְין ָאַב“ד ֶזעְנָטא הֹוִסיף ְוָכַתב ִּכי 
ֶאת   ְלָבֵר ”ְוִצּוָנוּ  ַהּכֲֹהִנים:  ִּבְרַּכת  ֻנַּסח  ִמְתָּבֵאר   ְּבָכ

ַהּכֲֹהִנים  ִהְצַטּוּו  ֵהיָכן  ֶׁשִּלְכאֹוָרה,  ְּבַאֲהָבה“;  ִיְׂשָרֵאל  ַעּמֹו 
ֶׁשִּיְראּו  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִּצּוְָתה  ָהָאמּור  ּוְלִפי  ’ְּבַאֲהָבה‘?   ְלָבֵר
ַהּכֲֹהִנים ְלֶנֶגד ֵעיֵניֶהם ַא ְוַרק ֶאת טֹוַבת ִיְׂשָרֵאל, ֲהֵרי ֵאין 

’ְּכַתב סֹוֵפר‘; ’ִלּקּוֵטי ְׁשמֹה‘ ַּדף קגְל ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ְּגדֹוָלה ִמּזֹו.

ֲחִביִבים ַהּכֲֹהִנים יֹוֵתר ִמִּיְׂשָרֵאל
”ְיָבֶרְכ ה‘ ְוִיְׁשְמֶר“ (ו כד)

ַּכַּפִים:  ְנִׂשיַאת  ִלְפֵני  ַהּכֲֹהִנים  ִּבְרַּכת  ֻנַּסח  ַעל  ָּתְמהּו  ַרִּבים 
ִהְצַטּוּו  ֵהיָכן   – ְּבַאֲהָבה“  ִיְׂשָרֵאל  ַעּמֹו  ֶאת   ְלָבֵר ”ְוִצּוָנוּ 

ַהּכֲֹהִנים ְלָבֵר ’ְּבַאֲהָבה‘?
ֵּבאּור ִנְפָלא ַלְּדָבִרים ֵהִביא ַרִּבי ֶעְזָרא ַאְלְטׁשּוֶלר ַרָּבּה ֶׁשל 

ַויינֹוָטה ְּבֵׁשם ַרִּבי ֵליּב ּכֵֹהן ִמַּקייָדאן: 
ְּבַאֲהָבה,  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת   ְלָבֵר ִנְצַטּווּ  ֶׁשַהּכֲֹהִנים  ַהַּכָּוָנה  ֵאין 
ַהְּבָרָכה,  ִלְתִחַּלת  ִמְתַיֶחֶסת  ”ְּבַאֲהָבה“  ַהִּמָּלה  ֶאָּלא 
תוֹ ֶׁשל ַאֲהרֹן  ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִקֵּדׁש ֶאת ַהּכֲֹהִנים ִּבְקֻדּׁשָ
ְּבַאֲהָבה: ָאְמרּו ֲחָכִמים (ֻחִּלין צא ב) ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ֲחִביִבים ִלְפֵני 
ֵרת ֵאיָנם ַמְזִּכיִרים  ֵרת, ֶׁשַּמְלֲאֵכי ַהּׁשָ ה‘ יֹוֵתר ִמַּמְלֲאֵכי ַהּׁשָ
ג): ”ָקדֹוׁש  ו  (ְיַׁשְעָיה  ַּכָּכתּוב  ֵּתבֹות  ָׁשלֹוׁש  ַאַחר  ֶאָּלא  ה‘  ֶאת 
ַאַחר  אֹותֹו  ַמְזִּכיִרים  ְוִיְׂשָרֵאל  ְצָבא-ֹות“,  ה‘  ָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש 
ְׁשֵּתי ֵּתבֹות ִּבְלַבד, ֶׁשֶּנֱאָמר (ְּדָבִרים ו ב): ”ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה‘...“. 
ְוִהֵּנה ִמְּלׁשֹון ַהָּפסּוק: ”ְיָבֶרְכ ה‘“ ִנָּתן ְלהֹוִכיַח ֶׁשַהּכֲֹהִנים 
ֲחִביִבים ַאף יֹוֵתר ִמִּיְׂשָרֵאל, ֶׁשֲהֵרי ֵהם ַמְזִּכיִרים ֶאת ה‘ ַאַחר 
ָּפסּוק  ַהְזָּכַרת  ֶטֶרם   ּוְלִפיָכ  ,[“ְיָבֶרְכ”] ִּבְלַבד ַאַחת  ֵּתָבה 
ֶזה, ְמַׁשְּבִחים ּומֹוִדים ֵהם ַעל ָּכ ֶׁשִהְתַקְּדׁשּו ְּבַאֲהָבה ְיֵתָרה 
ִיְׂשָרֵאל  ַעּמֹו  ֶאת   ְלָבֵר ְוִצּוָנוּ  ִקְּדָׁשנּו...  ”ֲאֶׁשר  ְּבִבְרַּכת:  זֹו 

– ְּבַאֲהָבה“. 

ָּכ נֹוֲהִגים ַאף ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּמֹוִדים ַעל ִחָּבָתם ַהְּיֵתָרה ַהִּנֶּכֶרת 
ֵהן  ֶזה;  ָּפסּוק  ֶׁשּקֹוְרִאים  ִלְפֵני  ִיְׂשָרֵאל‘,  ’ְׁשַמע  ַּבָּפסּוק: 
ְוֵהן  ְּבַאֲהָבה“,  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַעּמֹו  ”ַהּבֹוֵחר  ְּבִבְרַּכת:   – ְּבַׁשֲחִרית 

ְּבַעְרִבית – ְּבִבְרַּכת: ”אֹוֵהב ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל“. 
ִבים‘ או“ח סי‘ א‘ ׁשּו“ת ’ַּתָּקַנת ַהּׁשָ

ְלֵאיזֹו ְּתִפָּלה נֹוֵׂשא ה‘ ָּפִנים?
א ה‘ ָּפָניו ֵאֶלי ְוָיֵׂשם ְל ָׁשלֹום“ (ו כו) ”ִיּׂשָ

א ה‘ ָּפָניו ֵאֶלי‘, ְוָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר (ְּדָבִרים י יז) ’ֲאֶׁשר א  ”‘ִיּׂשָ
א ָפִנים‘; ָהָיה ַרִּבי יֹוסֵי ֶּבן ּדֹוְסַתאי אֹוֵמר, ֵּכיַצד ִיְתַקְּימוּ  ִיּׂשָ
א ה‘ ָּפָניו‘ – ְּבָדָבר [ֲעֵבָרה]  ְׁשֵּתי ִמְקָראֹות ַהָּללּו? ֶאָּלא ’ִיּׂשָ
ְלֵבין   ֶׁשֵּביְנ ְּבָדָבר   – ָפִנים‘  א  ִיּׂשָ א  ’ֲאֶׁשר  ְלֵבינֹו,   ֶׁשֵּביְנ

ֲחֵבְר [ֶׁשֵאיָנּה ִמְתַּכֶּפֶרת ַעד ֶׁשְּתַרֵּצהּו]“ (במדב“ר יא ז).
צּוַרת  ֶאת  ְלָפֵרׁש  ַהִּמְדָרׁש  ַּכּוַָנת  ִּכי  ֵּבֵאר  טֹוב‘  ֵׁשם  ַה‘ַּבַעל 

ַהְּתִפָּלה ַהְּנכֹוָנה: 
ַּגם  הּוא  זֹוֵכר  ְמצּוקֹוָתיו  ַעל  ָהָאָדם  ִמְתַּפֵּלל  ַּכֲאֶׁשר  ִאם 
ִכיָנה  ַהּׁשְ ַצַער  ֶאת  ְּכלֹוַמר  ְלֵבינֹו‘,   ֶׁשֵּביְנ’ ַהָּדָבר  ֶאת 
ֶׁשִּמְׁשַּתֶּתֶפת ְּבַצֲערֹו, ַּכָּכתּוב (ְיַׁשְעָיהּו סג ט): ”ְּבָכל ָצָרָתם לֹו 
ֶאת  ִויַקֵּבל  ֵאָליו  ָּפָניו  ֶאת  ה‘  א  ֶׁשִּיּׂשָ לֹו  ֻמְבָטח  ֲאַזי  ָצר“, 
ְּתִפָּלתֹו. ַא ִאם הּוא ְמַכּוֵן ִּבְתִפָּלתֹו ַרק ַעל ַהְּדָבִרים ֶׁשֵּבינֹו 
ְלֵבין ֲחֵברֹו, ְּכלֹוַמר ַעל ִעְנְיֵני ַהּגּוף ּוְצָרָכיו, ִמְּבִלי ְלַכּוֵן ַעל 
א ָפִנים‘ ֵאָליו ְלַקֵּבל ֶאת ְּתִפָּלתֹו. ִכיָנה, ֲאַזי ’א ִיּׂשָ ַצַער ַהּׁשְ

ָכר‘ [לרי“ב ִמְּסְטָראְזִניץ] עמ‘ קכד  ’ִּדְבֵרי ִיּׂשָ

ַּבָּקַׁשת ’ַהְסָּכָמה‘ ַעל ִּבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים
א ה‘ ָּפָניו ֵאֶלי ְוָיֵׂשם ְל ָׁשלֹום“ (ו כו) ”ִיּׂשָ

ַהּכֲֹהִנים  ֶׁשַּמְחִזיִרים  ֶׁשְּלַאַחר  ְמבָֹאר  א)  לט  (סֹוָטה  ַּבְּגָמָרא 
ֶאת ְּפֵניֶהם ִמן ָהָעם ְּבִסּיּום ִּבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים, ְמַבְּקִׁשים ֵהם: 
ִעָּמנּו  ֲעֵׂשה  ָעֵלינּו,  ֶׁשָּגַזְרָּת  ָמה  ָעִׂשינּו  עֹוָלם,  ֶׁשל  ”ִרּבֹונוֹ 
ָמה ֶׁשִהְבַטְחָּתנּו (ְּדָבִרים כו טו): ’ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁשָך ִמן 
ֲהא  ְלָהִבין,  ְוֵיׁש  ִיְׂשָרֵאל...‘“.  ֶאת   ַעְּמ ֶאת   ּוָבֵר ַמִים  ַהּׁשָ
ַּבְּגָמָרא (ר“ה כה ב) ְמבָֹאר ֶׁשַהּמֹוִסיף ְּבָרָכה ְרִביִעית ְּבִבְרַּכת 
ּכֲֹהִנים עֹוֵבר ְּב‘ַבל ּתֹוִסיף‘; ֵּכיַצד ִּתְּקנּו ָלֶהם ְלהֹוִסיף ְּבָרָכה 

ַאַחר ִּבְרָכָתם?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַיֲעקֹב ֶעְמִדין: ֵאין ַהּכֲֹהִנים מֹוִסיִפים ְּבָכ ְּבָרָכה, 
 –  ְלָכ ְוָהְרָאָיה  ִּבְרָכָתם,  ִעם  ה‘  ֶׁשַּיְסִּכים  ַּבָּקָׁשה  ִאם  ִּכי 
ֶאת  ֶׁשֶהְחִזירּו  ְלַאַחר  ֶאָּלא  אֹוָתּה  אֹוְמִרים  ֵאיָנם  ֶׁשֲהֵרי 

ְּפֵניֶהם ִמן ָהָעם.
ְּבָכ ַאף ֵּפֵרׁש ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ְצִבי ְקרֹויֶזר ֶאת ֻנַּסח ְּתִפָּלה זֹו: 
”ָעִׂשינּו ָמה ֶׁשָּגַזְרָּת ָעֵלינּו“ – ִּבְזכּות ֶׁשִּקַּיְמנוּ ֶאת ְּגֵזַרת ’ַּבל 
ַהְּמפָֹרׁשֹות  ַהְּבָרכֹות  ַעל  ְלהֹוִסיף  ֶׁשֹּלא  ְוִנְזַהְרנּו  ּתֹוִסיף‘ 
 ּוָבֵר ָקְדְׁשָך...  ִמְּמעֹון  ”ַהְׁשִקיָפה  ָאנּו:  ְמַבְּקִׁשים  ַּבּתֹוָרה, 

ֶאת ַעְּמ ֶאת ִיְׂשָרֵאל“.
ִסּדּור ’ֵּבית ַיֲעקֹב‘, ְנִׂשיַאת ַּכַּפִים; ִסּדּור ’אֹור ַהַחָּמה‘ עמ‘ רמה

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
לּומֹות‘

ני ּפְ ם

צ‘ ֲאֵמִנים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת
”ָּכל ַהָּבא ִלְצבֹא ָצָבא ַלֲעבֹד ֲעבָֹדה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד“ (ד 

כג)

ַהּפֹוְסִקים  ְלִׁשיַטת  ֶרֶמז  ִלְדרֹׁש  נּוַכל  ֶזה  ִמָּפסּוק 
ָהֲאֵמִנים  ִּתְׁשִעים  ְּבִמְכַסת  ִּכי  קט)  ִמָּפאנוֹ  ָהְרָמ“ע  (ׁשּו“ת 
ַרק  ִלְכל  ִנָּתן  א),  קלב  ָחָדׁש  (תיקו“ז  ֲחָכִמים  ֶׁשָּקְבעּו 
ֲאֵמִנים ֶׁשַּנֲענּו ַעל ְּבָרכֹות, ְוא ַעל ַקִּדיִׁשים: ’צָָבא‘ 
’צ‘ ָאֵמן ְּבָרכֹות‘. ְוֵכיָון ֶׁשִּנָּתן ְלַהִּגיַע  – ָראֵׁשי ֵּתבֹות 
ְלצ‘ ֲאֵמִנים ַעל ְּבָרכֹות ַרק ְּבֶאְמָצעּות ְׁשִהָּיה ְּבֵבית 
“ץ,  ַחר ַוֲחָזַרת ַהּׁשָ ַהְּכֶנֶסת ַוֲעִנַּית ָאֵמן ַעל ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ַלֲעבֹד  ָצָבא  ִלְצבֹא  ַהָּבא  ”ָּכל  ַהּתֹוָרה:  ָּכְתָבה   ְלָכ

ֲעבָֹדה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד“ – ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת.
’ְמרֹום ָהִרים‘ ַּבַהְקָּדָמה 

ת ָנׂשֹא ָרׁשַ 333ּפָ תש"פ

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן
ָרָשׁה ּפָ ּבַ ָרֵזי ֱאמּוִנים


ד

ִפַּלת 
 ,“פֶני
ה‘

ַאֲה ְל

ָרז
ּבבית ַהְּכֶנֶס ם

דה

ממ רִרִ ממֵמֵ
ר ָ פפּפָּ בּבַַ ים

>  ָּכ ָנַהג ָמָרן ַה‘ַּבַעל ֵׁשם טֹוב‘  <
ְּבֵבית  ַּדְוָקא  ַהַּׁשַחר....  ִּבְרכֹות  ִיְׂשָרֵאל  ַּבר  ָּכל  ”ֹיאַמר 
ְועֹוד  ָאֵמן.  ַּבֲעִנַּית  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ְלַזּכֹות  ְּכֵדי  ַהִּמְדָרׁש, 
ֶׁשהּוא ַהְתָחַלת ַקָּבַלת עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים, ְוֵכן ָנַהג ָמָרן 

ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַזְלָה“ה“.
[’אֹור ֵעיַנִים‘ לרא“ז ִמּקֹוַמְרָנא] ח“ב ְּכָלל כא
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