
 סימן קיח
 בעניני חודש אלול

א להשיב לנו בקצרה על שאלותינו. נ שאלה.
וד התורה. ב. איך א. מה דין סליחות על חשבון לימ

יקיים המשכים לסליחות את ההלכה ללכת לביה"כ 
מעוטף בטלית ומעוטר בתפילין. ג. מה עדיף 
ללמוד תורה בעמל ויגיעה או להשתתף בשיעור 
הניתן לרבים. ד. האם הקריאה של כ"ד אלול, 
קשורה עם הקריאה של פרשיות בראשית מיום כ"ה 

גם אלול והלאה. ה. האם השב בכל לבו צריך 
להתענות. ו. מובא בשם מהר"ם גלאנטי שתענית 
בז' ימי תשובה שבין ר"ה ליוה"כ עם התשובה 
מועילה לתקן בכל יום כנגד יום מה שחטא בכל 

וכן  ,שנה, האם יצום גם בשבת ובערב יום הכפורים
 ' פעמיםצומות שהזכיר הרוקח ג' ימים רצופים ד

וכן מ"ש בחסד לאברהם  .בשנה מה הדין בשבת
ענה מ' יום רצופים לא יפסיק לא חודש ולא שהמת

האם זה להלכה. ז. האם פדיון אחד של פ"ד  ,שבת
 מועיל לשובבי"ם.

א. ברור הדבר שבחודש אלול מי  .תשובה
שכבר ניעור בשעה שהציבור אומרים סליחות, אין 

וכ"כ החיד"א  ,לו ללמוד אז אלא לומר סליחות
קת, סי' תקפ"א אות ו' בשם הטור בר יוסף בברכי

והעיד שכן ראה לכמה רבנים שתמיד היו עסוקים 
בגופי הלכות ובחיבורים ובחודש אלול היו מניחים 
קצת מסדרם, ללמוד גירסא )ר"ל זוהר או תיקונים 
גירסא וכמ"ש הוא עצמו במו"ב ודו"ק. יז"ל ס"ט( 

באחרונים.  באו דבריוותחנונים, עכ"ל ע"ש והו
ים בזמן וברור הדבר שכ"ז מיירי היכא שהם נעור

זה גם בשאר ימות השנה, וע"כ אין בזה שינוי 
בסדר יומם, ברם אם הם צריכים לקום במיוחד אזי 
אם אין דבר זה גורם לרפיון בסדר למודם במשך 
היום אח"כ, יקומו ויאמרו סליחות. ברם אם זה 
גורם להם לרפיון בשעות למודם במשך היום 

ם ותורתם נעשית קרעים קרעים, אין להם לקום יו
יום, אלא ישתדלו לקום ביום שישי שתיכף אחריו 
בא שבת מנוחה, או במוצאי שבת שכבר נח ואגר 

לק לנכון בילקוט יכוחות בשבת, וכדו'. וכמו שח
יוסף, מועדים )סליחות ס"ג הערה ז'( וכל נבון 

 יעשה בדעת. 
, אזי אם ביתו קרוב לית ותפליןולענין ט. ב

י להתעטף ילך לביתו אחר הסליחות כד ,לביה"כ
ואם  ,בטלית ולהניח תפלין ולצאת מביתו לביה"כ

גר רחוק מביה"כ אזי יצא לחצר ביה"כ או לחדרים 
לה יצדדיים וכדו' כדי שלפחות יכנס לביה"כ לתפ

 כשהוא מעוטף בטלית ומוכתר בתפילין, ואכמ"ל.
ברור בלי שום ספק שללמוד תורה בעמל . ג

לף ויגיעה עדיף מלשמוע שיעור אפי' שיעור מא
ביותר, ברם ישנם זמנים מסויימים שמשתנה סדר 

העדיפות. וכמ"ש חז"ל משה תיקן לישראל שיהיו 
דורשין הלכות חג בחג וכו' ובהיות ולפני החגים 
ישנם הלכות רבות שצריך האדם לדעת ובשיעור 
מאלף הנמסר ע"י גדולי ההלכה יכול האדם ללמוד 

ר, יותר, אזי במקרה כזה וכדו' יעדיף לשמוע שיעו
וכל הדברים הללו תלויים בשקול הדעת ותן לחכם 

 ויחכם עוד.
בענין הקריאה של כ"ד אלול, דע שהיא . ד

קשורה עם קריאת פרשיות בראשית מכ"ה אלול 
כמבואר בכה"ח )סי'  הסוד פ"ואילך, והטעם ע

תקפ"א אות כ"א( ואכמ"ל. וגם מי שאין לו יד 
וכל המבין  ,בחכמת האמת יאמר פרשיות אלה

 הדברים ממילא יכוין לפי הבנתו וברור. עומק
ברור הדבר שמדאורייתא אין התענית  .ה

בכלל התשובה והשב בכל לבו ומתודה וצועק אל 
ד' ונכנע תמיד זוכה למחילה וכמ"ש הרמב"ם 
)הלכות תשובה( ורק מדרבנן תיקנו תענית על כל 
צרה שלא תבא כדי לפשפש במעשיו ולהכניע לבו 

מבואר כ"ז ברמב"ם ושו"ע וכן היחיד על צרתו, כ
 ל עצמםוישראל קדושים קבלו ע ,הלכות תענית

 .כמה תעניות כגון שובבי"ם וער"ח לכפרת עוונות
ועפ"י מ"ש האר"י ז"ל ישנם עוונות מסויימים 

ומפקד השמות  פרשצריכים כמה תעניות כפי מס
שהפריד והפיל בחטאו, כדי להעלותם למקומם 

הראשון. ועל כן  זכים וברורים וישוב הכל לאיתנו
ברור שאפשר  ,בדורות אלה שירדה חולשה לעולם

לסמוך על דעת המקובלים שפדיון עולה במקום 
תעניות לענין זה וכמ"ש להדיא כמוהרי"ח זצוק"ל 

וע"ע כה"ח סי' של"ד  ,)ח"ג סי' ל"ה ב פעליםבר
סעי' כ"ו וסי' תקס"ח ס"ב(. ויתירה מזאת העמל 

ן עוונות ואזי אין בתורה בכל כוחו מסוגל גם לתיקו
צריך סיגופים ותעניות וכמ"ש כמוהרי"ח ז"ל 
להדיא בלשון חכמים ח"ב בתיקון היסוד ברמזים 

 ודי לך בזה לע"ע. ,אות אבר ע"ש
הנה בתורה לשמה סי' קמ"ו מזכיר דברי . ו

מהר"מ גלאנטי שהתענית בז' ימי תשובה שבין 
ר"ה ליוה"כ עם התשובה מועילה לתקן בכל יום 

וברור לו שאין  ,בכל השנה באותו היום מה שחטא
להתענות בשבת ובערב יוה"כ, ולפ"ז נשארו רק ה' 
ימים כולל צום גדליה, ויש מי שמסביר שצריך 
להוסיף כנגדם עוד יומים לפני ר"ה להשלים 

י"ת שפירש שהחשבון. )ועיין אבן השוהם הלכות ע
או שיתענה ביום שבת תשובה וכמ"ש הטור סי' 

ערב יום הכפורים נחשבת תענית  תקצ"ז, ואכילת
או דיתענה נמי ביום ב' דר"ה כדעת  ,כדאיתא בגמ'

בטור שם. וכ"ז שלא  באו דבריורב נטרונאי גאון הו
כסברת כמוהרי"ח זצ"ל, ופשוט.( וענין הצומות 

בשנה( כבר  ' פעמיםשל הרוקח )ג' ימים רצופים ד
שם אמר ששמע מהאר"י ז"ל שזה  ויטאל ח"הר



נה לכל ימי חייו, ואין צריך שנה יספיק פ"א בש
ממילא אותה פעם יתענה בשאר ימים  ,שנה ע"ש

' או אם ירצה בכ"ז להתענות ד ,י"תשולא בע
רצופים בסוף  ' ימיםבשנה אזי יתענה ב"פ ג פעמים

ויכוין אחת לר"ה ואחת ליוה"כ, ברם  ,אלול
כמוהרי"ח זצ"ל לא הזכיר דברי הרוקח הללו, 

וכן  .לעשותם, ודו"ק וש"מ קצת דלא סבירא ליה
נמי משמע מכה"ח )סי' תקס"ב י"ד( שהעתיק דברי 

והשמיט  ער הכוונותמהר"מ גלאנטי הללו שבש
ודו"ק. וה"ה מ"ש  ,דברי הרוקח המובאים שם

בחסד לאברהם אזולאי )מעין רביעי נהר מ"ה( 
שהמתענה מ' יום רצופים לא יפסיק לא בחודש ולא 

האריך בזה  ון לפי כל הנ"ל וכברובשבת, לא יכ
הגר"ש דבליצקי בתשובה נדפסה בחסד לאברהם 
מהדורת תשמ"ו )יו"ל ע"י אגודת יד אברהם( 
ומסקנתו שאסור לנהוג כך, אלא שצריך להפסיק 

 ע"ש. ,תעניתו בימים שאין אומרים בהם תחנון
פשוט הוא שהרוצה לתקן בשובבי"ם  כל .  ז

פ"ד  עמיםפ' ה' שרשי עוון ח"נ, צריך לפדות ה
 ,ר בקונטרס תיקון היסוד )ירושלים תרנ"ח(כמבוא

ועיין בקונטרס פודה ומציל להגר"י הלל שליט"א 
 מ"ש בזה.

  סימן קיט
 בענין נוסח ואמירת לשם יחוד

בהיות ובימים אלה עבודת היהודי  .שאלה
להתקרב לבוראו ולכוין מעשיו לשם יחוד קודשא 
ברוך הוא ושכינתיה בבחינת אני לדודי בכדי לעורר 

לכן חפשנו  ,נת ודודי לייי הקב"ה עלינו בבחרחמ
ולא  רומות ומעשרותנוסח לשם יחוד להפרשת ת

וכן אם  ,מצאנו. נא להודיענו אם יש ולהעתיקה לנו
יש נוסח כזה לעוד מצוות ולא מפורסם נא להעתיק 

  .לנו
ידידי היקר, דבר גדול עשית ברצונך  .תשובה

הטהור לכוין מעשיך לשם יחוד קובה"ו ואף 
בכוונה לחוד די שהרי "ולעבדו בכל לבבכם" ש

כתיב. ושלמה הע"ה אומר "תנה בני לבך לי". 
אולם ברור הדבר שלפרש זאת בפיו עדיף ומעורר 
הכוונה שבלב, ולכן כל גדולי הדורות תיקנו לומר 

ואין צורך להאריך  ,לשם יחוד לפני קיום המצוות
 בזה.

כזה על הפרשת תרומות ומעשרות ונוסח 
ספר "שערי רחמים" )ח"ב דף צ"ב:( מצאנו ב

שחברו הרה"ג רבי רחמים שרים זצ"ל מבני 
 ]=הרב שאול דוויק הכהן[ חבורתו של השד"ה

ארץ ושם -זצ"ל )וכעת נדפס ספר שו"ת קציני
מבואר שמחבר הנוסח הוא הגר"י קצין זצ"ל 

לפני , המגיה של הספר הנ"ל( ואעתיק לך לשונו
יך הוא לשם יחוד קודשא בר, ההפרשה יאמר

ושכינתיה בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו ליחדא 
שם י"ה עם ו"ה ביחודא שלים בשם כל ישראל 
הנני מוכן ומזומן לקיים מצות עשה של הפרשת 

ויהי רצון  ,תרומות ומעשרות כמו שציוונו חז"ל
מלפניך ד' אלהינו ואלהי אבותינו שיהיו מצוות 

ם אלו חשובות לפניך כאילו קיימתים בכל פרטיה
ותיקוניהם ודקדוקיהם עם כל המצוות הכלולות 
בהם לתקן את שורשם במקום עליון על דעת 

 המכוונים באמת ויהי נועם וכו'.
יפריש ואם טבל ודאי יברך קודם, ודע אח"כ 

שצריך לכתחילה להקפיד להפריש בנוסח המתאים 
לפי מר"ן ז"ל והוא מובא בסידור עוד יוסף חי או 

 .דורא בתרא, ואכמ"לבסידור חזון עובדיה מה
]א"ה, ועיין בחלק יו"ד תשובה מהגאון המחבר 
שליט"א בענין הנוסח של מר"ן שאינו הנוסח של 

 החזו"א[
רצון מלפניך ד'  יהי גמר ההפרשה יאמרואחר 

אלהינו ואלהי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה 
בימינו ונזכה לקיים מצוות הפרשת תרומות 

ם עם כל המצוות ומעשרות וכיוצא בהן כתיקונ
התלויות בארץ ובבנין בית המקדש במעודן ובזמנן 
כהלכתן במהרה בימינו אמן, יהיו לרצון אמרי פי 

 והגיון לבי לפניך ד' צורי וגואלי.



המפרישה  ללכך שגם האשה שהיא בדרודע 
מפירות וירקות בבית ובטח בה  ות ומעשרותומרת

ה ילב בעלה שלא תכשילנו, ראוי לה לכוין מעש
וגם היא תגיד נוסח הנ"ל אלא שיש לה  מיםשם לש

להתחיל כך, הנני מוכנה ומזומנת לקיים מצות וכו' 
ולהמשיך משם עד הסוף, וכן בכל מצוה שמקיימת 
תאמר הנני מוכנה וכו', אם זה בטבילת טהרתה ואם 
זה בהפרשת חלה מן העיסה, ובהדלקת נר שבת 

 ויו"ט וכדו'.
"ג של ובמעשרות עסקינן, הנה בחובהיות 

דר יחיים( בדף ע"א ס דרך ספר הנ"ל )הנקרא שערי
המחבר זצ"ל נוסח לאמרו לפני הפרשת כספי 

ני מפריש מעשר יליקבה"ו וכו' הר, מעשר, וז"ל
מממוני בשביל שאתעשר, על מנת שאחלק מעות 

ועל מנת כל  ,המעשר על דעתי, וכל זמן שארצה
מצוות הצריכות מעות אתן מן המעשר, כגון ת"ת 

ס"ת, ותפלין, ליית , ואקנה ספרים, ונדבה לעלבני
ומזוזות, וסכה. ועל מנת שאם ב"מ לא ארויח יותר, 
ולא ארצה להפריש מעשר לשנה הבאה הרשות 

 כרולא יהיה נדר, וצריך לעשות בו כל הנז ,בידי
חוץ מחולין שכתוב פה, והשאר כל מצוות שיבואו 

לם ממעות מעשר, וגם הקרן צריך להניח ולידי, כ
לי, מעט מעט אתן ממנו. על תנאי זה אני מפריש אצ

מעשר בע"ה בלי נדר. אבל יהי רצון שהקב"ה 
יעזרני על דבר כבוד שמו, ולעשות רצונו כרצונו כן 
יהי רצון אמן, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך 
ד' צורי וגואלי, ובזכות הצדקה הקב"ה ישלח לנו 

ון אמן, ויקים משיח צדקנו במהרה בימינו כן יהי רצ
 שכינתא מעפרא כיר"א:

והימים ימי רחמים ונוהגים לומר ובהיות 
בהם סליחות, אעתיק לך נוסח לשם יחוד שסידר 
מו"ר הרה"צ רבי אליהו מני זצ"ל בספרו שיח יצחק 
)במנהגי ק"ק בית יעקב ענין הסליחות( ולאמרו 

ליקבה"ו וכו' הרי אנחנו , לפני הסליחות וז"ל
הותו יתברך ויראתו ואהבתו, מקבלים עלינו אל

והנה אנחנו עבדים להשם יתברך, הרחמן הוא יזכנו 
לעבדו בלבב שלם, ולעסוק בתורה לשמה, 
ובמצוות וגמילות חסדים, ויהיו כל מעשינו לשם 
שמים, והרי אנחנו מכוונים לקיים מצות עשה של 
ואהבת לרעך כמוך. והרינו מכוונים לקיים מצות 

אמר, ושבת עד ד' עשה של התשובה, כמו שנ
אלהיך. והרי אנחנו מתחרטים על כל מה שחטאנו 
ושעוינו ושפשענו, במחשבה ודבור ומעשה. והרי 
אנחנו מכונים לקיים מצות עשה של וידוי, כמו 
שנאמר והתודו את חטאתם, והרי אנחנו מתודים 

אותיות תורתך הקדושה,  בעל סדר אלף בית כ"
מרים לתקן מה שפגמנו בהם, והרי אנחנו או

סליחות, שתקנו לנו רבותינו ז"ל הראשונים. 

לעשות נחת רוח ליוצרנו ולתקן את שרשה במקום 
 עליון, ויהי נועם ד' אלקינו עלינו וכו'.

שבספרי כמוהרי"ח תמצא הרבה מצוות ודע 
שסדר להם נוסח לשם יחוד, בלשון חכמים לרוב, 

קון תפלה, ובעטרת תפארת, ובבא"ח, יובת
שית א', שמיני י"ט, בהר א', לדוגמא, )ש"א ברא

עקב י"ט, ש"ב בראשית כ"ט, וירא י"א, עויו"ח, 
וירא א' מקץ א'. ועוד( וכן בעל כף החיים בספרו 
הגדול. לדוגמא, )סי' ח' או' ל"ג, סי' כ"ה או' כ"ט, 
סי' תל"ב או' ג', סי' תנ"ז או' י"ב, סי' תע"ג אות 

פ"ה א', סי' תפ"ט או' ז', סי' תצ"ד או' ז', סי' תק
או' י"א, סי' תר"ה או' ט', סי' תרל"ט או' ח', סי' 

י' תרע"ו או' סתרנ"א או' מ"ה, סי' תרס"ד או' ה', 
ח', סי' תרצ"ד או' ד' ואו' כ"א ועוד(. וע"ע בשיח 

דוד ר"ג( ובפרט במ"ש  יצחק מאני )הוצאת ניר
 .מאונךצה בעמוד קל"ב בהערת המהדיר הי"ו ותרו

ר בפה מלא אומר מה שנלענ"ד לומולסיום 
לפני התפלה בכל ימות השנה וכן לפני הסליחות 

ד(  תאת מה שכתב כמוהרי"ח בבא"ח )בשלח או
ידענו ד' , לכוין קודם תפלת העמידה, וזה נוסחו

שאין אנחנו ראויים והגונים להתפלל לפניך, אבל 
כי חפץ  ,סמכנו על רחמיך הרבים וחסדיך הגדולים

' לכל חסד ומרבה להטיב אתה, וככתוב טוב ד
ורחמיו על כל מעשיו, ואתה צויתנו להתפלל אליך, 
כי אתה אלהינו ואנחנו עבדיך, ועינינו לך תלויות 

 כעיני עבדים אל יד אדוניהם.
לך להעתיקו לתוך הסידורים שלך וכדאי 

עוד יוסף חי שהעתיקו  דורלמו"ל סי ון נמטיהואפרי
בסידורו לפני התפלה. ואה"נ גם לפני העמידה 

וטוב אשר תאחוז בזה וגם מזה אל תנח יכוין בו. 
את ידיך כי ירא אלהים יצא את כלם )קהלת  ז' 
י"ח(. ולשנה טובה ומבורכת תכתבו ותחתמו לחיים 

 טובים ולשלום אמן.



 סימן קכ
 בענין סדר הסליחות כשהזמן קצר

 

 בס"ד יום ו' ער"ח אלול הרחמים תשנ"ה לפ"ק.

 
מ בענין הסליחות, מאחר "לי לרושאלה 

נין שלנו הסכימו כל הקהל הע"י מחמת כמה ובמ
בסליחות יותר מחצי  ךסיבות הכרחיות שלא להארי

נוצר ויכוח מה לומר ומה לדלג זה אומר  ,שעה מ"מ
בכה וזה אומר בכה, וע"כ נא לכתוב לנו איזה סדר 

 ראוי לנו לנקוט בזה, ושכמ"ה.
דע לך ידידי שאם נבא להכריע  .תשובה

ר שאמירת י"ג מידות הענין מכח הסברא אזי ברו
ילת , ונפיורחמנא, ואנשי אמונה ותמהנו ווידו

וכל הפיוטים כגון אם  ,וכדו' הם החשובים אפיים
אפס, אליך ד' נשאתי עיני, בזכרי על משכבי וכדו' 

וכ"כ  ,אין חשיבותם שוה לנ"ל ויכולים לדלגם
בילקוט יוסף מועדים )הלכות סליחות אות ז'( וז"ל, 

כ"ז יאמרו אל מלך יושב על ואם הזמן מצומצם ב
כסא רחמים, ויעבור. אנשי אמונה וכו' וידלגו אם 
אפס רובע הקן ויתחילו זכרון לפניך בשחק וכן 

וכן אליך ד' נשאתי עיני,  ,ידלגו בזכרי על משכבי
שמעלת אמירת י"ג מדות עולה  רכפי הצורך כי ברו

 על חשיבות הסליחות הללו, עכ"ל.
י הגר"ח ידועים ומפורסמים דברברם 

-ג'-ב'-מוולאז'ין זצ"ל )בנפש החיים ש"ב פ' י"א 
ד'( שאעפ"י שהתפלה נראית לנו פשוטה יש בה 

סת סודות עמוקים שעל פיהם סדרו אותה אנשי כנ
וכל גילויי רבינו האר"י ז"ל בזה הם רק  הגדולה

קצת מן הקצת, ע"ש. א"כ גם בנוסח הסליחות 
 כוונותער האנחנו צריכים לומר כן, וידוע מ"ש בש

ענין הסליחות של בני ספרד  ,)דף צ'( וז"ל
באשמורת הבוקר לילי חודש אלול עד יוה"כ העיד 
לי כהר"י סאגיש ז"ל שהוא ראה את מורי ז"ל 
שהיה אומר מלה במלה עם הצבור וכו' ע"ש. וכ"ה 

 .ע"ש ,)שער פ"ד פ"א( ובנגיד מצוה רי עץ חייםבפ
וטעם הדבר נלענ"ד שהוא משום שרק בנוסח 

רי עץ פרדים יש י"ב אלפ"א ביתו"ת כמבואר בפהס
 שם, )ובמשנת חסידים והביאו הרב אהלי חיים

יעקב( שהם מכוונים כנגד י"ב פרצופים שלכל אחד 
יש כוונה הידועה לי"ח וכמסודר בסידור הרש"ש, 
וכן ראיתי בימי חרפי הרבה חכמים מחכמי 
האשכנזים שהיו אומרים סליחות מתוך סידור 

תים על כך ענו שזה לסיבת י"ב ספרדי וכששאל
 אלפ"א ביתו"ת וכנ"ל, ואז עדיין לא הבנתי הענין.

לאחר שזכינו ונדפס הספר הבהיר תורה ברם 
יחס לזה ילשמה לכמוהרי"ח זצ"ל, ראיתי שהת

)בסי' תקכ"ג( ואעתיק לך לשונו הנוגע לזה, שאלה, 
פיוט אליך ד' נשאתי עיני שאומרים בחודש אלול 

יש צורך באמירתו כשאר בסוף הסליחות אם 
הסליחות או אם הוא פיוט בעלמא, ונ"מ דאם לא 
נשאר עת כ"כ ורוצים לדלג לפרקים אין בכך כלום 

כל מה שתמצאו  ,תשובה על שאלה ראשונה ,וכו'
בתוך הסליחות וידויים ודברי סליחות מיוסדים על 

תדעו שכולם הם נתקנו לצורך שיש בהם  ,סדר א"ב
ית, ותחילת הכל מתחיל כוונה כנגד בחינה פרט

 ,אלפ"א בית"א דרחמנא וזו היא בעתיק דכורא
ואחריה  ,ואחריה אנשי אמונה זו בנוקבא דעתיק

ואחריה אל תעש עמנו כלה  ,תמהנו בדכורא דא"א
ואחריה אלפ"א בית"א של הוידוי זו  ,בנוקבא דא"א
ואחריה אשמנו מכל עם זו באימא  ,באבא עילאה

דאלקינו שבשמים  ואחריה אלפ"א בית"א ,עילאה
 ,ואחריה עננו אבינו זו היא בתבונה ,זו ביש"ס

 ,ואחריה אדון הסליחות בוחן לבבות זו בז"א
ואחריה  ,ואחריה עשה למען )שמך( אמתך זו בלאה

מזמור נפ"א זו ברחל, ואחריה אלפ"א בית"א 
דפיוט אליך ד' נשאתי עיני זו ביעקב, והנה בפיוט 

סוק וכו' עכ"ל זה יש כוונה פרטית בכל פסוק ופ
. )וע"ע מאונךצה לעניינינו, וע"ש כל דבריו ותרו

מ"ש רבינו בספרו על תהלים חיים והשלום בפרק 
 ל"ז פסוק ה' על ענין זה ויערב לך(.

למדים לפ"ז שגם פיוט שנראה רק נמצינו 
כחרוזים פשוטים חשוב הוא ויש בו צורך, ועל כן 

נה אין לדלגו, ורק דברים שלא נמצא בהם שום כוו
ומצאנו בסידור הרש"ש כ"י הר"י  .אפשר לדלג

דרעי סופרו של היר"א מדולגים קטעים אלה, רבונו 
של עולם אתודה וכו', א' אתה ידעת לאוולתי וכו', 
ובענינן מדולג דעני לאברהם וכו', ותיכף אחרי 
דעני למכיכי רוחא יש דעני לצדיקי וחסידי ותמימי 

המוזכרים  בכל דר ודר )וכנראה שכל הצדיקים יד
לעיל כלולים בזה, ובהיות ואין צורך עפ"ה 
להזכירם בפרטות דלגום, ודו"ק(, בזכרי על 
משכבי, אם אשמינו כתולע האדים, אבינו מלכנו 

 אם הטבנו פועל וכו', שומר ישראל, ע"ש.
כן ברור הוא שגם אנחנו יכולים לדלגם ועל 

בשעת הצורך. וא"ת הרי יש מזמור אשרי שגם הוא 
"ל דהוא אינו מהסליחות אלא רק הקדמה, בא"ב, י

וע"כ אומרים אחריו קדיש, כמ"ש בטור סי' תקפ"א 
עי"ש ובמפרשים, ומה שתיקנו לאומרו, כתב בא"י 

כל  ]ד:[ מפני חשיבותו כמ"ש בפ"ק דברכות
האומר וכו' ויש בו שבח הכנת מזון לכל חי, והזמן 

ה "גורם וכמ"ש כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר
. ונ"ל עוד דמשום זה ג"כ לא נהגו לומר את עי"ש

אל אדיר  ,קטעי הסליחות השם אלהי צבאות וכו'
שמך וכו', עשה למען מלאכיך הקדושים וכו', כל 
אלו יש בהם א"ב ומסודרים ע"פ אלפא ביתא אך 

 .ודו"ק ,מאחר דצריך י"ב לא רצו להוסיף עוד



מצאנו שם שבודוי ישנם רק אותיות א"ב ועוד 
פולות כמו בוידוי הרגיל בשחרית ומנצפ"ך כ

ומנחה בכל יום, ואין שום תוספת כמו בסידורי 
הסליחות הרגילים, וכנראה שס"ל להרש"ש שיש 
קפידא בדבר שלא להוסיף, ורק בוידוי הגדול 
שאומרים ביוה"כ אפשר להוסיף וזה מופיע שם 
אח"כ באותיות רש"י עם כותרת וידוי הגדול 

לנו ראוי לכתחלה  ליוה"כ. ועל כן נלענ"ד שגם
לחוש לזה ולא להוסיף, וכן ראיתי לכמה מגדולי 

ל ואב המקובלים שעשו. וכלל גדול בידינו ש
וכן גם פיוט  .וכן נוהגים במנין שלנו הע"י עשה,ת

אם אפס רובע הקן מופיע שם באותיות רש"י כמו 
וידוי הגדול, ואין בו שום כוונה. ונלענ"ד שגם בזה 

אמרו רק לפרקים כגון ערב רצו לרמוז שאין צורך ל
ועל כן גם פיוט זה  ,ר"ה לעורר זכות העקידה וכדו'

 אפשר לדלג ולהתחיל זכרון לפניך בשחק, וכו'.
עוד שיש מקום להעיר על המנהג כאן ודע 

בארץ הקודש שאומרים סליחות לפי ניגון ירושלמי 
שבכל הקטעים הנגינה פורטת על נימי הלב 

אמתך וכו',  ,שמךומעוררת ורק בקטע עשה למען 
אצים רצים כרדופים, ואין זה נכון כלל, וכבר העירו 

באו דבריהם על זה מהר"מ זכות ומוהרי"ש לינגו הו
מה שנהגו קצת  ,)סי' תקפ"א ס"ה( וז"ל יוסף בברכי

לומר עננו אבינו וכו' עשה למען שמך וכו' 
באו במהירות גדולה יש לבטל מנהגם עכ"ל )והו

הרש"ש יש כוונה  דורבסיובפרט ש ,בכה"ח( דבריו
 פרטית בכל אחד מהם וכנ"ל.

 סימן קכא
בענין אמירת הקטעים בארמית כשאין 

 מנין
מאד שמחנו על התשובה בענין סדר . שאלה

הסליחות, וכבר יישמנו הדברים בע"ה. אולם כבר 
שהתחלנו הסליחות  הביום הראשון התעוררה בעי

בלי מנין והעירו לנו שאין לומר רחמנא שהוא 
 דרסל לשון ארמית, וא"כ איך נדלגה והרי היא עב

ותו שהיא בעתיק דכורא מקום גבוה  ,אלפא בית"א
 .ביותר

אמת הוא שחז"ל חילקו להדיא בין . תשובה
יחיד לציבור לענין שאלת צרכיו בלשון ארמית, 
שאין ליחיד לשאל צרכיו בלשון ארמי )עיין שבת 

שאני חולה  ,י"ב: וסוטה ל"ג.( ברם כתבו נמי
ופירש"י ואין המתפלל צריך שיזדקקו  ,דשכינה עמו

 ,לו מלאכי השרת להכניס תפלתו לפנים מן הפרגוד
ור"ל מאחר ושכינה עמו הרי שאין צריך תיווך 
מלאכי השרת. ולפ"ז נוכל לצרף סברת הזוה"ק 
)תרומה קל"א.( שמיד שהקדים אחד לביה"כ באה 
השכינה שם דכל בי עשרה קדמה שכינתא ואתיא 

ת ו.( והפי' קדמה כבר בבוא הראשון אם )ברכו
ידוע בבירור שעתידין לבא עשרה, לסברא 
שבביה"כ תמיד שריא שכינה אפי' כשאין עשרה. 
וכמ"ש בגמ' )שם( מנין שהקב"ה מצוי בביהכ"נ 

ופירש"י בבית מועד  ,שנאמר אלקים נצב בעדת אל
שלו )והא דכל בי עשרה שכינתא שריא איירי דלא 

 ין צריכים למלאכי השרת. בביה"כ( וממילא א
זאת ישנה דעת המאירי ודעימיה שכל ומלבד 

הענין הוא שבארמית קשה לכוין שאינה שגורה 
בפי האנשים, ולפ"ז כיום שהכל מסודר בסדורים 

למידי רבינו תו ליכא למיחש. ואת רובע הם דברי ת
)רפ"ב דברכות( שכ"ז דוקא בתפילה פרטית  יונה

תוך ביתו אבל תפלה על צרכיו או חולה שיש לו ב
 ודשהקשון מתוקנת לציבור או תפלה שתוקנה בל

והיחיד אומר אותה )בארמית( בלע"ז אזי נחשבת 
כתפלה בצבור עכת"ד. וחמישיתו יוסף עליו, הם 
דברי הגאונים )בשו"ת הגאונים הרכבי סי' שע"ג( 
דדוקא מילתא דתבע איניש ממלאכי השרת לא 

איניש מלפני ישאל בלשון ארמי אבל מילתא דתבע 
בוראו ישאל בכל לשון, וה"ק שאני חולה דמן 

ע"ש.  ,רחמנא תבע ר' יוחנן רחמנא ידכרינו לשלם
ואע"ג שלכל הסברות הנ"ל יש חולקים וכמבואר 
בשו"ת יביע אומר )ח"א סי' ל"ה( מ"מ חזו 
לאצטרופי יחד כשמתאספים בביה"כ קבוע וברור 

 בלי ספק שיתאסף מנין שם.
לי חסו בשבוירטות התיסליחות בפולענין 

)סי' רפ"ב( ובתניא )סי' ע"ב( והביאם  הלקט
)סי' תקפ"א סק"ט( שאין ליחיד לומר  ליהו רבאהא

וכתב ע"ז בכף החיים  ,סליחות בלשון ארמי וכו'



)שם אות כ"ו(, ומיהו לא ידענא מאי הוי אם לא 
יבינו המלאכים וכי מי שלשונו לשון ארמי ושואל 

 ,יתברך אין דבריו נשמעיןצרכיו בלשון ארמי מאתו 
ע"ש. ולכאורא מה יענה על הגמ' הנ"ל )וכמ"ש 

ברם כד דייקינן שפתיו  ,שם על דבריו( ע אומרביבי
דמדמה זאת למי שאין מכיר אלא לשון  ,ברור מללו

והלא  ,האם אין לו תקנה לשאון צרכיו כלל ,ארמי
ואף דזה קאי על  ,אין כד' אלקינו בכל קראינו אליו

מ"מ גם היחיד שאין לו לשון  ,יםצבור הקורא
 .אחרת כלול בזה

הכא הואיל ותיקנו בסליחות קטעים ולפ"ז 
בלשון ארמי אזי נחשבים כמי שאינו מכיר בלשון 

 ף דבריואחרת, דאל"ה יצטרך לדלגם, ומ"ש בסו
שכן משמע מסתמות הפוסקים )סי' תקס"ה( שכל 

וש"מ שאין  ,הסליחות יחיד אומרם חוץ מי"ג מדות
אדרבא  ,בר. הנה יש להקשות איפכאלדלג ד

מסתמות הפוסקים )ס"ס ק"א( שאין ליחיד 
ש"מ שצריך לדלגם,  דש,הקשון להתפלל אלא בל

א קשיא ונלענ"ד דל .שם( ע אומר)וכמ"ש ביבי
שהרי שאלת הגמ' שם היתה דוקא משום  מידי

שזימנין אמר לה בלשון הקודש וזמנין אמר לה 
ול לאמרה בלשון ארמי וע"ז שאלנו מאחר שיכ

בעברית למה אומר בארמית )ועיין דבר מתוק 
בפסקא הא  דה של פסחבחסד לאברהם פי' להג

( וש"מ דאם היה אומר אדמך לרב לחמא עניא, ויע
שהיינו אומרים שיש  א קשיא מידיתמיד בארמית ל

( כנלענ"ד לתרץ את הסוד פ"לו טעם בדבר )או ע
 ולפ"ז גם דבריו חזו לאצטרופי ,דברי בעל כה"ח

 לנ"ל.
מצאנו שגם כמוהרי"ח ז"ל בבן יהוידע ועוד 

יחס לזה, ברם דברים מוחלטים כתב י)שם ושם( הת
בשו"ת תורה לשמה )שאלה מ"ח והיתה לעיני 

 ,שם, ויש ט"סע אומר הראש"ל נר"ו בכ"י עי' ביבי
ובמקום סי' מ"ה צ"ל סי' מ"ח( ושם שאלוהו למה 
תקנו מקצת סליחות בלשון תרגום ומאחר שלשון 

ועוד  שון הקדש,הקודש עדיף יתקנו הכל בל
שמצאו כתוב שאין היחיד אומר אותם דברים 

וכו'( שבסוף  יבארמית )אתאנו וכו' מחי ומס
הסליחות. ולא ידענו למה לא הזהירו על רחמנא 
)א"ה, לא מצאתי כעת מי שחלק בכך מלבד 

ודעימיה לא חלקו  ליהו רבאהמחבר זצ"ל דהא הא
ובקשות  ,ן יחיד לציבורבכך( ותו מה ההפרש בי

בריך שמיה ויהא רעוא לפ"ז עדיף לאמרם היחיד 
ועוד, ע"ש. והשיב להם ע"פ הגמ'  קדש,השון בל

וציבור  רתהשכי ורש"י הנ"ל דיחיד צריך סיוע מלא
ובהיות והסליחות נתקנו לציבור תיקנו הרוב  ,לא
דעדיף, ועוד כתב שהטעם שהיחיד  דשהקשון בל

מתקנאים בו המלאכים לא שואל בארמית משום ש

למעלה לומר ראו שהוא מחשיב עצמו כרבים ובזה 
 נזכרים עוונותיו, ע"ש.

ע"ז שהרי בגמ' מבואר שאין מלאכי וק"ק 
ש"מ שמטעם זה  ,השרת נזקקים ללשון ארמית

בלשון ארמית.  לבלבד שלא יסייעוהו אין לו לשאו
ונלענ"ד לישב דס"ל לרבינו דמ"ש בגמ' השואל 

 דשהקשון יודע לאם מית היינו אר שוןצרכיו בל
ובכ"ז שואל בלשון ארמית משא"כ אם אינו יודע 

ארמית  שוןאלא לשון ארמית אזי ודאי ישאל בל
ונזקקין לו )וכמ"ש כה"ח הנ"ל, ולא כמו שדייק 

מדסתם אמרו השואל צרכיו בלשון  ע אומרביבי
ודו"ק( וא"כ  ,ארמי אע"פ שאינו יודע לשון אחר

ין נזקקין הוא משום על כרחך לומר שמה שא
 שמתקנאים וכנ"ל.

כתב, ומיהו אם אומר סליחות ביחיד ואח"כ 
שון אינו צריך לדלג נוסח רחמנא בהיות ולפניה בל

לא איכפת בזה ולא  דש,הקשון ולאחריה בל דשהק
 .יתקנאו, ורק הבקשות שבסוף הסליחות ידלגם

שון והרי גם שם לפניהם ל ,ולכאורא מאי שנא
, ונלענ"ד דגם המחבר דשהקן שוואחריהם ל הקדש

הרגיש שהטעמים שאמר נתנים לדחיה וכמ"ש 
)שם( ולכן סמך עליהם רק בנוסח  ע אומרביבי

 ,רחמנא שיש בו א"ב ומכוון כנגד בחינה גבוה מאד
משא"כ הבקשות שבסוף הסליחות שאינם 
מסודרים לפי א"ב ואין בהם כוונות מיוחדות 

 הרש"ש עדיף לחוש ולדלגם. דורבסי
ידוע לך שבכל פרט מהנ"ל יש להאריך, י ולהו

וכאן המקום לקצר, שמכל הנ"ל נראה שיש לסמוך 
על כל הסניפים הנ"ל בצירוף. ולומר גם את רחמנא 
בלי לדלג. ובאתנו לחלות וכו' בדרך כלל כבר יש 
מנין ובמקום שאין מנין כדאי לדלגם, ואם בכל זאת 

 שון הקדש,חושש נלענ"ד שיכול לומר רחמנא בל
יינו "אבינו אב הרחמן" זכור לנו זכות אברהם דה

בבושת פנים  ,וכו', אנא הרם ימינך והצמח ישועתך
באנו לזעוק אליך רחם עלינו, גלה גבורתך 

דיננו הוצא לאורה, וחיים טובים גזור  ,והושיענו
הדרך תשים עלינו ואל תיפרע ממנו  ,עלינו

חשוב עלינו  ,זכויות חפש לנו ,כמעשינו הרעים
 ,יגולו רחמיך עלינו ,טובות רבות תביא לנו ,טובות

 ,לא תעשה עמנו כלה ,כבוש חימה וחרון מעלינו
נהרת טובך  ,מחול וסלח לחטאתינו ועוונותינו

עשה עמנו אות  ,סועד וסומך תהיה לנו ,תאיר עלינו
ציית וקבל  ,פתח שערי שמים לתפלתינו, לטובה

קבל ברחמים וברצון תפלתינו בעת  ,תפלתינו ברצון
שנה טובה תחדש ותביא  ,רחם על נשמתינו ,צרתינו

ואל תשיבנו ריקם  ,תשוב מכעסך ורגזך ,עלינו
ל וע שון הקדשמלפניך. ובזה ירויח בקשה זו בל

א"ב. וה' יתברך לא ימנע טוב להולכים  סדר
 .בתמים


