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 "לבניינה של תורה" 

 שיחה שנמסרה בביהמ"ד מפי מו"ר רה"י

 "ולסליחותיך אנו מקוים"
 שיחה לפני בקשת סליחות ראשונה

 
 

ָלֶתיךָ " נּו דְּ ַפקְּ ים ּדָ ָרש ִּ ים ּוכְּ ַדּלִּ  "ּכְּ

 דקות ניגש לבקש סליחות מספרבעוד 

נפתח את בקשת הסליחות . מאת רבש"ע

ֹבֹ "לֹ בתפילה:  ֹוֹ סֹ חֹ א ֹבֹ לֹ ד ֹב ֹ שֹ עֹ מֹ א ֹאנוֹ ים

יךֹ ֹ,יךֹ נֹ פֹ לֹ  ת  ל  ֹד  נו  ק  פ  ֹד   ים ש   ר  ֹו כ  ים ל   ד  תֹ ֹ.כ   ל  ֹד   יך 

ו ן נ  ח  חו םֹו  ֹר  נו  ק  פ  יךֹ ֹ,ד   נ  פ  ל   םֹמ  ֵֹריק  יֵבנו  ש   לֹת    ."א 

 לגשת ישמתקני התפילות מלמדים אותנו ש

 בתחושה שאנו סליחות מרבש"ע ולבקש

מבקשים ו דופקים בדלתה כדלים וכרשים

ְנַדמה לעצמנו  .כעני העומד בפתח ,כנסילה

עני בפתח כשהוא הבאיזו הרגשה עומד 

, כך עלינו לגשת מבקש שיתנו לו צדקה

  לפני רבש"ע.

ים" יָחה, ֵמֲאדֹון ָהֲאדֹונִּ לִּ רֹש  סְּ יָחה, ּדְּ ֹפךְּ ש ִּ ְּ  "ש 

מתחילים  עדות אשכנז,בני  ,אנו זו, שנהב

מאשר  יותר מוקדם בבקשת סליחות מעט

לאומרן כבר , ובני ספרד התחילו בכל שנה

  בראש חודש אלול.

בקשת זמן לנקבע ? מדוע מנהג זהמה פשר 

שואל  ראש השנהסליחות? הר"ן במסכת 

ֹאדםֹלמהֹ:לשאולֹויש" :1יסודיתשאלה יותר 

ו מה -ֹ?"ימיםֹמבשארֹיותרֹבראשֹהשנהֹנדון

 אש השנה? מדוע רעניינו של ראש השנה

דין פני מה אנו עומדים ליום דין? מ ינוה

  .שאלה גדולהאכן ? יום זהב

, לומדוכדאי לשן מאריך בביאור נפלא "הר

ישנה מחלוקת תנאים  יצור:בק אותו רואומַ 

                                                      
1

 דף ג, עמוד א )מדפי הרי"ף( ד"ה שנאמר 

 בירלדעת  .2בריאת העולם ביחס למועד

נו כפי שא ,אליעזר העולם נברא בתשרי

ֹהיוםֹ"ראש השנה:  אומרים בתפילות זה

ֹמעשיך ֹראשון"יזֹ,תחילת ֹליום ך א .3כרון

. העולם נברא בניסןלדעת רבי יהושע 

מבואר אליעזר, ש ביליבא דרא ,הר"ן כותב

העולם נברא שלאמתו של דבר  4בפסיקתא

 ואילו ביום ראש השנהאלול, בה "כיום ב

 -לבריאת העולם  היינו ביום השישי -

בו הוא  באותו יום שישי .נברא האדם

ועמד וסרח  לגן עדןהאדם נכנס  ,נברא

 .יצא ברחמיםכלומר בדין ויצא בדימוס, 

דינם של גם שלפיכך כך נקבע  אומר הר"ן

  .בני האדם בכל הדורות

לפי זה מסביר הר"ן את מנהג קהילת 

ה "כיום ברצלונה להתחיל לבקש סליחות ב

זה הוא מנהג  .אלול, יום בריאת העולםב

 .כפי שנסביר אשכנז,מנהג להבסיס 

, עממשיך הר"ן ומנתח שאליבא דרבי יהוש

ניתן א להעולם נברא בניסן, הסובר ש

 .בעניין הבריאה לתלות את עניין הסליחות

ע בי יהושרשלשיטת הר"ן  לכן מסביר

 בהםימים הארבעים הדבר נוגע לאותם 

אלול  אש חודשבר .עלה משה להר סיני

, 5להר סיני ותקעו בשופרעלה משה 

להתרצות  התחיל הקב"ה אש השנהברו
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 דף יא, עמוד אעיין ראש השנה,  
3

 עיין ראש השנה, דף כז, עמוד א 
4

 פיסקא ג, אות א 
5

עיין טור, אורח חיים, סימן תקפא, בשם פרקי דרבי אליעזר,  

 פרק מו 



 לבניינה של תורה
 

 ב

 אמר שבועד יום הכיפורים,  למשה רבנו

י" :6נורב למשה הקב"ה ת   ח  ל  ךֹ ֹס  ר  ב  ד  אם  .7"כ  

ולכן  ,לו ימי הריצויראש השנה החב כן,

, מפני יום הדיןנקבע כ ראש השנה

ֹשהוקבעֹבזמןֹישראלֹאתֹלדוןֹרצה"שהקב"ה 

ראש חודש אלול אם כן, . "ולסליחהֹלכפרה

לה להר סיני הוא היום בו משה רבנו ע

  .הליך הזההתל החו

לאור זאת מבאר הר"ן את מנהגי הקהילות 

בקהילת גירונה לא מבקשים השונים. 

ראש לא בגם ו באלולה "כיום סליחות ב

רת ימי התשובה, אלול, אלא רק בעש חודש

וֹ ": 8עליהם נאמר ש  ר  ֹהֹד   אוֹ ' צ  מ   ה   .9"ב  

בבקשת הסליחות מקדימים במקומות אחרים 

ר הר"ן מסבי .באחד באלולומתחילים 

התחילו  שורש מנהגם הוא בכך שביום זהש

 .נתרצה הקב"ה למשהבסופם ארבעים יום ש

מבואר בדברי הר"ן שבעניין זה  אם כן,

מהלך אחד לפיו  מהלכים:שני  נםיש

הסליחות תלויות בעניין של בריאת העולם, 

ין הסליחות תלויות בעניומהלך שני לפיו 

בריאתו, יום של כפרת אדם הראשון ב

בראש הוא עמד בדין גם ש עובדהבהתאם ל

  השנה.

ֹהיוםֹבתפילה: נו אומרים למעשה א "זה

ֹז ֹליוםֹראשון"יתחילתֹמעשיך ומסבירה  ,כרון

שזהו דווקא לשיטת רבי אליעזר,  10הגמרא

 אם כך, ואם כן אנו נוקטים כמותו. 

 ה"כהחל מיום להגיד סליחות  עלינו

שבמידה ולא יחולו לפני ראש  אלא באלול,

השנה ארבעה ימים בהם יתאפשר להגיד 

מתחילים סליחות, כפי שקורה השנה, 
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 ל"רז הבינובמדבר, פרק יד, פסוק כ; עיין שם רבנו בחיי: " 

 ",נאמר העגל מעשה שעל בתלמוד מקומות בהרבה זה פסוק

 עיי"ש.
7

 עיין רש"י, שמות, פרק לג, פסוק יא 
8

 ישעיהו, פרק נה, פסוק ו 
9

 עיין ראש השנה, דף יח, עמוד א  
10

 השנה, דף כז, עמוד אראש  

 כלשוןזה, יום לפני ששבת המוצאי ב

 ."במוצאיֹמנוחהֹקידמנוךֹתחילה" :הפיוט

ֵרה" לֹש  ֶעש ְּ ית ש ְּ רִּ ֹכר ָלנּו ַהּיֹום ּבְּ  "זְּ

ד, ומיוחד מא מביא טעם "משנה ברורה"ה

ֹשכן": 11יחותע למספרם של ימי הסלגבנו

ֹארבעהֹממוםֹביקורֹשטעוניםֹבקרבנותֹמצינו

ֹוהקרבהֹקודםֹימים ֹהשנהב... ֹ:כתובֹראש

ֹעולה' ֹועשיתם ֹשב' ֹהשנהללמד יעשהֹֹראש

ֹקבעוֹולכןֹעצמוֹאתֹמקריבאדםֹעצמוֹכאילוֹ

ֹולשובֹחטאתוֹמומיֹכלֹלבקרֹימיםֹארבעה

כיוון ש ניתן להבין באופן פשוט ."עליהם

 הן סליחה תבקש כוללותסליחות הש

כות אל התשובה, ומטעם זה יש צורך שיי

  לכל הפחות. ארבע ימי סליחותב

הסבר ניתן להבין זאת גם בחשבתי ש ולם,א

שהם ודאי  לאור יסודות ,יותר עמוק

אנו נוהגים להתחיל בבקשת  .נכונים

הסליחות בשעה מאוחרת, למרות שבשל כך 

לאחדים מאיתנו יהיה קשה לקום בבוקר, 

 אפשרבו זמן ה וזה הליל חצותמרק ש מפני

 הרחמים. ג מידות"י אתולהזכיר  לבקש

שום מלהזכירן  זמן זה לא ניתןלפני 

  .12טעמים פנימיים

ג "יליבן ומרכזן של הסליחות הוא אמירת 

עד  שתמשכנה ללוות אותנומידות, 

 :נבקש שבע פעמים אזנעילה, לתפילת ה

חו םֵֹאל'ֹה'ֹה" ו ןֹר  נ  ח    ."ו 

הוא סידור המרכז , שיר' שבתכתוב בסידור 

אלולֹֹאשֹחודשרמ" :13ל"את כוונות האר"י ז

ֹי ֹ"נפתחים ֹג ֹמי"ג ֹדרחמי"כממקורות  .ילין

הארה ישנה בשמיים אלול  בראש חודש

. ג מקורות של רחמים"נפתחים י - אלוקית

אלול  ראש חודשמ נוהגים לומראנו  ,לכן

גמר  ושליודעים זה - שמחת תורהלועד 

                                                      
11

 סעיף קטן ו 
12

עיין מגן אברהם, סימן תקסה, סעיף קטן ה, בשם שער  

 .הכוונות. הובא במשנה ברורה שם, סעיף קטן יב
13

 )במהדורת הירש( עמוד תקז 



 "ולסליחותיך אנו מקוים"

 

 ג 

דלֹ "מזמור  - הדין ו  ֹהֹד  י' ר  יֹאו  ע  ש   י  בו  ,14"ו 

"ג ג פעמים כנגד י"י מוזכר שם הוי"ה

בדברים אלו  !פלאי פלאות .ילין דרחמימכ

ם הימיארבעים נם של עניימבואר כי כל 

פעם אחר  הוא אמירת י"ג המידות ללוה

בימים הללו אנו רוצים לעורר את  פעם.

בהן הקב"ה הארתן של י"ג מידות הרחמים, 

גילה אותן למשה רבנו , ומועולמנהיג את 

 . 15בחומש מסופרכ אחרי חטא העגל,

תָּ " ָהַלכְּ ָרָכיו וְּ דְּ  "ּבִּ

ב ר"' :16רתמתא אש השנהגמרא ברה י  ע  'ֹהֹו 

ל יוֹע  נ  אֹפ   ר  ק  י   ֹו  ֹיוחנןֹרביֹאמרֹ-' ֹאלמלא:

ֹשנתעטףֹמלמד,ֹלאומרוֹאפשרֹאיֹכתובֹמקרא

ֹבוריצֹכשליחֹהואֹברוךֹהקדוש ֹלוֹוהראה,

ֹלהיתפֹסדרֹלמשה ֹלוֹאמר. ֹשישראלֹזמןֹכל:

 ."להםֹמוחלֹואני,ֹכסדרֹלפניֹיעשוֹ-ֹחוטאין

שכוחן של י"ג  נוהקב"ה מגלה למשה רב

חטא  לאחר כעתרק המידות אינו פועל 

ראש גם בערב  עליפאלא הוא העגל, 

יעשוֹלפניֹ" .לנצח הוא קיים .תשע"ט השנה

  !פלאי פלאות !"כסדרֹהזהֹואניֹמוחלֹלהם

יש להבין: מהו אכן כוחם של הדברים? 

מהי כוונת חז"ל במילים "יעשו לפני", ולא 

 'יתפללו לפני'? 

תלמיד הרמ"ק,  ,שאוידי אליהו ד ביר

: 18שואל שאלה, 17"ראשית חכמה" ובספר

אנוֹ"וזהֹקשה,ֹשהריֹאנוֹרואיםֹשכמהֹפעמיםֹ

אלא אומר  "ן?נעניֹאיננוגֹמידותֹו"יֹןמזכירי

בשם הגאונים  "ראשית חכמה"בעל 

ֹלפניֹ" :שההסבר הוא אחר ֹ'יעשו ֹכוונת כי

ֹ ֹהזה'... ֹשלכסדר ֹהמידות ֹכסדר מדֹישיעשו

ֹלמשה"הקב ֹֹ,ה ֹוחנון-'אשהוא ֹרחום ֹל '–ֹ
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 תהלים, פרק כז 
15

 שמות, פרק לג 
16

 דף יז, עמוד ב 
17

גם ד לפגוש וטוב מא .עבודת ה'ענייני ד בוספר חשוב מאזהו  

 ב צבי יהודה זצ"להר .חיים בישיבהמהלך האת הספר הזה ב

 .הרבה היה מדבר על הספר הזה
18

)במהדורת  שער הענווה, פרק א, אות יד ]חלק ב, עמוד תנג 

 תורה מציון, תש"ס([

וכןֹֹ,מהֹהואֹרחוםֹאףֹאתהֹהיהֹרחוםדהיינו,ֹ

ֹי ֹהמידות""לכל מגלים לנו כאן חכמי  .ג

 .ג מידות"העבודה של י את סודהסוד 

הרב מו"ר מבצעירותי  זאת כברשמעתי 

הוא לא אלא ש ,נבנצל שליט"אאביגדר 

שיש בימי שני  תומר בשיחורק אהסביר 

  '.לעשות את המידות'

נוסף, בשם "תומר ד וספר חשוב מא נויש

דבורה", שחיברו הרמ"ק, רבי משה 

 ביעליו אמר לי מו"ר רגם קורדובירו. 

וד אוהב את ספר שהוא מאשליט"א אביגדר 

בהרבה  .באיכותזה שהוא קטן בכמות ורב 

"ג מידות, יפירוש דפס בקיצור מומקומות 

ג "י מובן כי היום אבל לאור לימודנו

 .דומשמעות עמוקה מא ן בעלותמידות הה

את ביאור  נוהוא ללמד נו של ספר זהעניי

לפי אדם להתנהג על ה כיצדו מידותהג "י

באותו האופן בו הקב"ה  .מידות הללוה

ם העולם, כך צריך גם אד מתנהג עם

  .להתנהג

לפי דברינו עד כה נסללה בפנינו הדרך 

ספרד עדות בני . הימים הללו להבנת כוונת

 ראש חודשבכבר  לבקש סליחותהתחילו 

ד"לומר כולנו התחלנו ואלול,  ו  ד  ֹהֹל  י' ר  ֹאו 

י ע  ש   י  נגד כ "הג פעמים שם הוי"יהכולל  ,"ו 

כעת, בהיותנו  .רחמיםהג מידות "י

בלילה זה יקבל סליחות מתחילים לבקש 

'ֹה"ג מידות "י .וצה גדולה יותראתהדבר 

ֹה חו םֵֹאל' ו ןֹר  נ  ח  זהו שורש הסליחות  "ו 

  ילה.בחצות הל

הבנת הדבר טמונה בהבנת עניינו של 

יאֹ "בחינת הוא בחודש אלול חודש אלול.  ֹנ 

ילֹ  ד  יו ֹֹדו  ד   .אלו ימים של קרבת ה' ,19"ילֹ ֹדו 

, כקורבן עצמנועלינו לעשות בימים הללו 

 "רבןוקמובנו של " ".משנה ברורה"ה כלשון

 .מלשון התקרבות ,להתקרב לקב"ה ואה
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שיר השירים, פרק ו, פסוק ג. עיין הקדמת המשנה ברורה  

 382לסימן תקפא, על פי אבודרהם, פרק כה, אות ה, עמוד 

 )במהדורת קרן רא"ם( 



 לבניינה של תורה
 

 ד

נו ד את עצמימ  שנלַ  על ידינעשה זאת 

את נזעק ללכת במידותיו יתברך. נבקש ו

אבל  ,נוהרחמים בכל כוחג מידות "י

נו של כל זאת היא לעוררהמטרה הפנימית 

מעורר ו הוזה של מקום, ללכת במידותיו

 . את הרחמים

 "מֹוֵחל ֲעֹונֹות ַעּמוֹ "

ם" :20: אומר הפסוקפירוש הדברים ת   א  ֹו 

ים ֵבק  ד   הֹה  ֹב   םקֵֹלֹ -אֹ ' יםֹיכ  י   םֹח  כ  ל   ֻּ םֹכ  י ו   ."ה 

 בראש השנה אנו מתפללים להיכתב לחיים.

 !דבקות ברבש"ע הם? חיים 'חיים' מהם

היא עם תכלית האדם ו ,הקב"ה ברא אדם

מעטים מבינים את  .אנחנו כלומר: ישראל,

תכלית העניין היא שאנו אך  ,עומק העניין

 ידועים הם .נהיה דבקים בוו נלך בדרכיו

ֵרי':ֹדכתיבֹמאי" :21חז"לדברי  ח  לֹ 'ֹהֹא  םקֵֹא  ֹיכ 

ֵלכוֹ  ֵ ?ֹשכינהֹאחרֹלהלךֹלאדםֹלוֹאפשרֹוכי?ֹ'ת 

ֹנאמרֹכברֹוהלא י': ֹהֹכ   לֹ ' הֵֹאשֹ ֹיךֹ קֹ א  ל  ֹא כ 

ֹ''הו א ֹהקדושֹשלֹדותיוימֹאחרֹלהלךֹאלא!

  ."הואֹברוך

את הנקודה שייתכן והיא  אם ארצה לבחור

שייכת ה היותר מכל, אצביע על נקודה

אומרת  .נוו אולי תהיה עבודתוזאלו לימים 

ֹרביֹדביֹתנא" :22בראש השנההגמרא 

ֹישמעאל ֹראשוןֹראשוןֹמעביר: ֹהיאֹוכן,

בטרם נאמר את י"ג י שנגיד כפ ",דהיהמ

ֹרבאֹאמר" :הגמרא המידות. ממשיכה ֹכל:

,ֹפשעיוֹכלֹעלֹלוֹמעביריןֹדותיוימֹעלֹהמעביר

א'ֹ:23שנאמר ןֹנ ש ֵ ו  ע ֵברֹע  לֹו  עֹע  ש   ֹפ   ֹלמיֹ-'

. הנה כאן "פשעֹעלֹשעוברֹלמיֹ?ןועוֹנושא

כתובה הנוסחה, הרי כבר אמרנו שבימים 

  אלו עלינו להידבק במידותיו של מקום.

ֹהונאֹ :הגמרא מספרת סיפור מופלא "רב

ֹחלשדרֹבריה ֹיהושע ורב פפא בא  "בי
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 דברים, פרק ד, פסוק ד 
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 סוטה, דף יד, עמוד א 
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 הבאים שבראשונים עוןדף יז, עמוד א. פירש רש"י: " 

 ".ושומטו מעבירו - לכף תםילת
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 מיכה, פרק ז, פסוק יח 

לבוקרו, ומשראה את מצבו הורה לבני 

רב אולם,  .תכריכים להכין עבורו ביתו

 לראותו. תביישה, ור' פפא הבריאהונא 

בריה דרבי יהושע אישר  לימים רב הונא

הקב"ה שאכן נגזרה עליו מיתה, אלא ש

ֹתקומוֹלאֹ-ֹבמיליהֹמוקיםֹולאֹהואיל" :אמר

זה מעביר על מפני שיהודי  ,"בהדיה

למי  -מידותיו אל תדקדקו עימו בדין. 

דבר עם אדם אחר  מאיתנו אין איזשהו

מדובר לפעמים חשים טינה כלפיו. שאנו 

 כלפיחברינו, אולי בנשותינו ולפעמים ב

  .נוכלפי מדינתאולי ורבותינו, 

, הולכים להגיד אנו הולכים עם הלבכעת 

הוא שרבש"ע חונכנו בישיבה  - סליחות

מבקשים  ואילו אנו ,צריך להגיד סליחותה

כלומר סליחות כדי שהוא יגיד סליחות, 

 לעלות ?מהות הסליחותי שהוא סולח. מה

 ,למדרגת הסליחותלעלות במדרגת הימים, 

 :מידות ולבקש מהקב"ההג "להזכיר את י

דבק במידותיך, יללמוד ממך ולה ברצוננו

ליצור את  -נו נו רוצים לעשות את עצמא

מה ' :ללכת בדרכיואנו חפצים  .עצמינו

הוא רחום  - 'הוא רחום אף אתה רחום

בין  חסיכלפי העולם, ואנו כלפי חברינו בי

אנו חפצים ללכת  שלנו. אדם לחברו

, ובעיקר 'רחום וחנון'להיות ו בדרכיו

כל אחד במה שנוגע  ,מידותינו ר עלבילהע

וכך  ,יותר בקב"הנהיה דבקים בזה  .אליו

ידותיו לנו ולכל בית נזכה שיעביר על מ

ו ויחתמנו בבוא הזמן לחיים ישראל ויכתבנ

שאנו מתחילים כפי  ,לשנה טובהו טובים

יךֹ "לבקש עליה  ת  ל  נו ֹד  ק  פ  יםֹד   ש   ר  יםֹו כ  ל   ד  ֹ."כ  

 

 

 


