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 סליחות 

 עתיק יומין 
סליחות. קשה לנחש.  הואאנו לא יודעים כמה עתיק 

התלמוד ספציפית אינו אבל ברור שהוא מאוד עתיק. 

מזכיר את הסליחות במפורש. אמנם יש משמעות 

גמרא אינה מרא על המנהג לומר סליחות. אבל הגב

 של מדברת על סליחות במפורש. אבל ברור שהמנהג

סליחות חוזר לכל הפחות לתקופת התלמוד. תקופת 

התלמוד היא לא תקופה קצרה. כמה עתיק מנהג זה? 

אנו לא יודעים. הוא מנהג מאוד עתיק. הגאונים 

מזכירים מנהג זה של אמירת סליחות. אבל הגאונים 

לא מזכירים את סליחות כמנהג חדש. אלא כדבר 

ן ורב שקיים כבר הרבה שנים לפניהם. רב עמרם גאו

סעדיה גאון מדברים על המנהג של סליחות כדבר 

שידוע לכול. והם לא מסבירים. כנראה שזה מנהג 

ת הוא אבל מגוחך לומר שאמירת סליחועתיק מאוד. 

דבר שהתחדש. הוא מנהג.  דין דאורייתא. זה בוודאי

הרמב"ם אומר ונהגו כל ישראל. אבל לפעמים יש 

הקיום שלהם מנהגים ודינים שהם רק מדרבנן, אבל 

וד והרקע לדין זה הוא קיום דאורייתא. והיינו שהיס

דאורייתא. ולפעמים זה יכול להיות ולמנהג זה הוא 

אפילו מוטיב מרכזי ביהדות שהוא יסוד של מנהג 

 מסוים. והמנהג של אמירת סליחות שייך לחלוקה זו. 

פסוקים מה זה סליחות? מתאספים ביחד ואומרים 

ים י"ג מדות של רחמים ואומר ואומרים פיוטים

ואומרים ווידוי. ולבסוף אומרים תפילות קצרות. כמו 

עננו ה' עננו. זו תפילה מאוד קצרה. הפיוטים הם 

ארוכים ומורכבים. המחברים של הפיוטים היה להם 

הרבה ידע והרבה עומק מחשבה. הידע שלהם של 

אבל התפילות האחרונות  מדרש הוא לפעמים מדהים.

שענה לאברהם אבינו בהר המוריה  ו מיבסליחות כמ

הוא יעננו הן קצרות. תפילה ספציפית זו היא עתיקה 

מאוד. היא חוזרת לזמן של בית שני. יש חלקים 

זה מוזכר לגבי השמונה עשרה של שמצוטטים בגמרא. 

אומרים בתענית ציבור  עשרים וארבע ברכות שהיו

ברכות הנוספות היו על הר הבית בשעת צרה. ב

תפילה זו של מי שענה לאברהם אבינו בהר מסיימים ב

המוריה הוא יעננו וכו'. מי שענה לדוד ושלמה 

 בירושלים הוא יעננו וכו'. 

המנהג של סליחות מיצג רעיון מרכזי ביהדות. אבל 

ויעבור : הגמרא במסכת ראש השנה דף י"ז: אומרת

יוחנן אלמלא מקרא כתוב  ה' על פניו ויקרא א''ר

אי אפשר לאומרו מלמד שנתעטף הקב''ה כשליח 

צבור והראה לו למשה סדר תפלה אמר לו כל זמן 

שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל 

מפרשים משפט זה של ויעבור ה'  היינו איך אנו .להם

על פניו ויקרא? על פניו של מי? על פניו של משה. ה' 

משה. ואחרי שה' כבר עזב את משה של  עבר דרך פניו

את הי"ג  אמרשה ראה רק את אחוריו של ה', אז ה' ומ

מדות של רחמים. אבל כנראה שחז"ל פירשו שפניו 

והפירוש הוא שה' עטף את עצמו. ה' הוא פניו של ה'. 

א''ר יוחנן אלמלא מקרא כתוב אי אפשר התעטף. 

לאומרו מלמד שנתעטף הקב''ה כשליח צבור 

לו למשה סדר תפלה אמר לו כל זמן  והראה

שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל 

 אם הפסוק לא היה אומר את זה, אנו לא היינו  .להם ה'
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יכולים לומר את זה מפני שזה היה נשמע ר"ל כחירוף. 

שה' עטף את עצמו בטלית כמו ששליח ציבור עוטף 

ה ה' היתפילה לעני כי יעטוף. את עצמו בטלית. 

וה' הראה למשה סדר  בתוך עמוד הענן. לגמרי עטוף

של תפילה. וה' אמר למשה. כל זמן  תפילה. זה סדר

יעשו שישראל חוטאין ויהיו מוכנים לעשות תשובה 

לפני כסדר הזה. שהם יתפללו לפני כסדר תפילה זה. 

ואני מוחל להם. זה המקור בגמרא שעליו מבוסס 

 המנהג של סליחות. 

תפילה עבור סליחה ומחילה. זה לא מה זה סליחות? 

נקרא תפילה. זה לא נקרא ריצוי. אלא זה נקרא 

סליחות. אפילו המילה סליחות הוא ממקור יותר 

מאוחר. הגאונים מדברים על מעמד סליחה. או על 

מעמד סליחה וריצוי. ככה הגאונים מדברים על 

. אבל מעמד פירושו אסיפה. אסיפה גדולה סליחות.

ת המילה מעמד והחזיקו רק במילה של אח"כ הורידו א

קיצרו את השם וזה נקרא סליחות. סליחות סליחות. 

אז רבש"ע לימד את פירושו תפילה עבור סליחה. 

ה משה איך לומר סליחות. רבש"ע לא רק לימד את מש

. יש שני סוגי זה. אלא רבש"ע הראה את זה למשה

הוראה. יש הוראה על ידי דיבור. על ידי מילים. ויש 

הצגה. להציג את הדברים. מלמד גם הוראה על ידי 

עטף הקב"ה כשליח ציבור. הקב"ה הציג את זה שנת

כאילו הקב"ה היה השליח ציבור. החזן. הנציג של 

שככה צריכים לומר סליחות. הקהילה. וה' הציג 

ויעבור ה' על פניו. רבש"ע עטף את עצמו בטלית. 

מפרשים ויקרא. ה' אמר את סדר הסליחות. ככה חז"ל 

 את הפסוק. 

אנו צריכים להבין את זה. אנו לא מוצאים שום מאמר 

אחר בגמרא שאומר שה' לימד את משה איך להתפלל. 

אלא אדרבה. ה' השאיר את זה לאדם ללמד את עצמו 

איך להתפלל. שהאדם עצמו יגלה איך להתפלל ואיך 

לגשת לה'. אבל פה ה' לא סמך על משה ולא סמך על 

למשה לא רק להתפלל אלא ה' גם  ה' אמר אף אחד.

 אמר למשה איך להתפלל. ה' חינך את משה. ה' הציג

 . אמראיך התפילה צריכה להי למשה

הגמרא אינה אומרת את זה. אבל  –וזה מעניין 

שסליחות הוא רק בלילה.  -הראשונים אומרים את זה. 

אין סליחות ביום. העובדה שאנו אומרים סליחות 

דים לעשות ככה. זה לא נכון. קודם שחרית הוא לא תק

סליחות צריכה להיאמר בלילה. סליחות גם צריכה 

להיגמר בלילה. הרמב"ם אומר לקום בלילה ולהתפלל 

בבתי כנסיות עד שיאיר היום. עד תחילת הבוקר. עד 

היום.  הסליחות הוא עד שיאיר סיוםעמוד השחר. ש

הפוסקים צטטו את הפסוק באיכה של קומי רוני בלילה 

. שפכי כמים ליבך נוכח פני ה'. הבקר אשמורות לראש

העיקרון  את וכו'. הם לומדים מקומי רוני בלילה

יש  מתי בלילה?שסליחות תהיה נאמרת רק בלילה. 

על זה מחלוקת בין הגאונים. י"א בחצות. אבל רובם 

האשמורה האחרונה אומרים שעות האחרונות בלילה. 

של הלילה. שעה אחת או שתים קודם עמוד השחר. 

הלילה מתחלק לשלשה חלקים. ראש אשמורות. 

חלק כשהלילה הוא שתים עשרה שעות אז הלילה מת

היא ד' שעות. אשמורה לשלש אשמורת שכל אשמורה 

 משש עד עשר. האשמורה השנייה היא ראשונה היא

משתים  אעד שתים. והאשמורה השלישית הי מעשר

 עד שש. 

אם אנו נבדוק את הסידור שלנו, אנו נראה שבלילה 

חוץ מהשמונה עשרה אין תפילה. אין תפילה בלילה 

חוץ מהשמונה עשרה. אין תפילות בלילה. חוץ 

מהשמונה עשרה. והשמונה עשרה עצמו של ערבית 

אנו יודעים הוא לא באותה רמה של שחרית ומנחה. 

ערבית למ"ד אחד היא חרית ומנחה הם חובה, אבל שש

וככה נפסק להלכה. אלא שאנו קבלנו את  רשות,

נשווה הברכות של קריאת שמע ערבית כחובה. 

בבוקר לברכות של קריאת שמע בלילה. בלילה יש רק 

ברכה אחת שבה יש תפילה. בברכה של השכיבנו לבד 

יש בה תפילה. אבל בשאר הברכות של קריאת שמע 

של, הברכה של יוצר של ערבית אין בהן תפילה. למ

שה' ירחם אור בבוקר היא חצייה תפילה ובקשה. 

עולם ברחמיך הרבים רחם עלינו אדון  לוקי-עלינו. א

וכו'. אבל בלילה בברכה  מגן ישענועוזנו צור משגבנו 

בברכה של אהבת של אשר בדברו מעריב ערבים וכן 

אין שום תחינה ובקשה. בברכה של אהבה רבה עולם 

ה ובקשה. והאר עינינו בתורתך וכו' בבוקר יש תחינ

ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך והביאנו לשלום 

מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו וכו'. 

זה תפילה. אבל בברכה של אהבת עולם בלילה זה רק 

הצהרה. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת תורה 

נו לוקינו בשכבנו ובקומ-א   ומצוות למדת על כן ה' 

נשיח בדברי תורתך וכו'. וכשאומרים לבסוף ואהבתך 

אל תסיר ממנו לעולמים אין זה תחינה ובקשה. זה 

 ה' יותר ביטוי של ביטחון שה' לא יסיר אהבתו מאתנו. 
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ורגשי רחמים  יכבה את אהבתויפסיק ולא לעולם לא 

אבל זה לא תחינה ובקשה. ויש  .שהוא שופע עלינו

ים אל תסיר ממנו  הרבה נוסחאות שאנו לא אומר

והיינו ר ממנו לעולמים. אלא לא תסו לעולמים

ובברכה שהאהבה של ה' אלינו לעולם לא תיפסק. 

ת של קריאת שמע בבוקר אנו אומרים צור ישליש

ישראל קומה בעזרת ישראל. אבל בברכה של גאל 

ישראל בלילה אנו רק מצהירים. חז"ל הורידו תפילה 

 בלילה. 

כנראה שהרעיון של חז"ל הוא שהערב והלילה 

מיועדים לתורה ולא לתפילה. מתפללים ערבית. אבל 

זה לא לוקח הרבה זמן. ואז בשאר הלילה לומדים 

במילים וחז"ל דיברו על לימוד תורה בלילה תורה. 

. לפעמים זה מביך אותנו שאנו לא מבינים מה זוהרות

תכל אבל נסחז"ל ראו בצירוף של תורה ולילה. 

ברמב"ם בהלכות תלמוד תורה. הרמב"ם בפרק ג' 

י : הלכות תלמוד תורה הלכה י"ג אומר ַאף ַעל פִּ

ְלֹמד ַבּיֹום ּוַבַלְיָלה ֵאין ָאָדם ָלֵמד ֹרב ָחְכָמתֹו  ְצָוה לִּ מִּ שֶׁ

ר ַהּתֹוָרה  תֶׁ ְזּכֹות ְבכֶׁ ָרָצה לִּ י שֶׁ יָכְך מִּ ָלא ַבַלְיָלה. ְלפִּ אֶׁ

ָזֵהר ְבָכל ֵלילֹו ן ְבֵשָנה יִּ ָחד ֵמהֶׁ לּו אֶׁ ָתיו ְולֹא ְיַאֵבד ֲאפִּ

ָלא ְבַתְלמּוד  ן אֶׁ יָחה ְוַכּיֹוֵצא ָבהֶׁ ָּיה ְושִּ יָלה ּוְשתִּ ַוֲאכִּ

ל ּתֹוָרה  ָנה שֶׁ ים ֵאין רִּ ְבֵרי ָחְכָמה. ָאְמרּו ֲחָכמִּ ּתֹוָרה ְודִּ

נֱֶׁאַמר  ָלא ַבַלְיָלה שֶׁ י ַבַלְיָלה'.  יט(-)איכה באֶׁ י ֹרנִּ 'קּומִּ

ְמָשְך ָעָליו  ד נִּ סֶׁ ל חֶׁ ְוָכל ָהעֹוֵסק ַבּתֹוָרה ַבַלְיָלה חּוט שֶׁ

נֱֶׁאַמר  ה ה' ַחְסּדֹו  ט(-)תהילים מבַבּיֹום שֶׁ 'יֹוָמם ְיַצּוֶׁ

ֵאין  ת שֶׁ ָלה ְלֵאל ַחָּיי'. ְוָכל ַביִּ י ְּתפִּ מִּ יֹרה עִּ ּוַבַלְיָלה שִּ

ְבֵרי ּתֹוָרה ַבַלְילָ  ים בֹו ּדִּ ְשָמעִּ נֱֶׁאַמר נִּ ה ֵאש אֹוַכְלּתֹו שֶׁ

ְצפּוָניו ְּתָאְכֵלהּו ֵאש  כו(-)איוב כ ְך ָטמּון לִּ 'ָּכל חשֶׁ

י ְדַבר ה' ָבָזה זֶׁה ְבֵרי  לֹא נָֻפח'. ּכִּ יַח ַעל ּדִּ ְשגִּ לֹא הִּ שֶׁ

ָקר.    ּתֹוָרה ָּכל עִּ

יש חשיבות נוספת לתורה כשלומדים תורה בלילה. 

נֱֶׁאַמר  ָלא ַבַלְיָלה שֶׁ ל ּתֹוָרה אֶׁ ָנה שֶׁ ים ֵאין רִּ ָאְמרּו ֲחָכמִּ

י ַבַלְיָלה'. יט(-)איכה ב י ֹרנִּ זה מעניין. שאנו  'קּומִּ

מפרשים קומי רוני בלילה שזה מדבר על תפילה. קומי 

חז"ל תמיד אבל  לשמוע אל הרנה ואל התפלה.רוני. 

לה. לשמוע אל הרנה ואל התפ. מפרשים רנה זו תורה

במסכת  . ככה חז"לבמקום רנה שם תהא תפלה.

ְוָכל ָהעֹוֵסק ַבּתֹוָרה  מפרשים את המילה רנה. ברכות

ְמָשְך ָעָליו ד נִּ סֶׁ ל חֶׁ . והיינו שחן ה' מוטל ַבַלְיָלה חּוט שֶׁ

נֱֶׁאַמר עליו.  ה ה' ַחְסּדֹו  ט(-)תהילים מבשֶׁ 'יֹוָמם ְיַצּוֶׁ

ָלה ְלֵאל ַחָּיי'. י ְּתפִּ מִּ יֹרה עִּ לה' שנתנן ונותן  ּוַבַלְיָלה שִּ

ללימוד תורה ה כזמן הכי ראוי הלילוכו'. לי חיים. 

מה שהרמב"ם ממדים מיסטיים. בכמעט פה  מתלבש

הרמב"ם אומר פה הוא בעצם ליקוט של מאמרי חז"ל. 

ואנו  בלילה לומדים תורה.לא חידש פה שום דבר. 

חסידים אפילו לא יודעים שלא אומרים תהלים בלילה. 

בלילה. הם אומרים לדוד  ה' אורי וישעי אומרים לדוד

ה' אורי בבוקר וגם במנחה. אבל לא בערבית. לא 

בלילה. מפני שלדוד ה' אורי הוא תהלים, ולא אומרים 

וזו הסיבה למה והיינו קודם חצות.  תהלים בלילה.

מחכים עד חצות כדי לומר סליחות. מפני שיש 

לכן מחכים עד חצות. אז בסליחות קיבוץ של פסוקים. 

לילה הוא בעצם לא עצם זמן של תורה. לילה הוא ב

לזה הוא מחז"ל. לא אברא  זמן של תפילה. והמקור

 הלילה נברא רק ללימוד תורה. ליליא אלא לגירסא. 

אבל כנראה שחז"ל הוציאו את הלילה של סליחות 

. הזה מכלל זה. הלילה של סליחות הוא יוצא מן הכלל

של הלילה של סליחות הוא לילה שבו כן אומרים סדר 

של . במקום לילה הייעוד של הלילה התהפךתפילה. 

תורה, חז"ל אמרו שיהיה לילה של תפילה. ובזמנים 

עכשיו עתיקים אמירת הסליחות נמשכו שעות. 

סליחות נמשך לחצי שעה או לשלשת רבעי שעה. 

בערב ראש השנה הסליחות הם ארוכים ביותר. זה 

אבל באמת יש הרבה יותר נמשך לכמה שעות. 

הסליחות סליחות. אלא שעכשיו קצרו את הסליחות. 

שאומרים היום הוא רק חלק קטן מהסליחות שהיו 

היו הרבה יותר מזמורים של תהלים פעם אומרים. 

בתוך הסליחות. היו הרבה יותר פיוטים. והווידויים 

הוא חלק הווידוי של רב נסים גאון היו יותר ארוכים. 

בעשרת ימי רק על סליחות הרמב"ם מדבר מסליחות. 

תשובה. והיינו השבעה ימים בין ראש השנה ליום 

אנו הרחבנו את הסליחות גם לשבוע לפני ראש  כיפור.

השנה. הספרדים הרחיבו את הסליחות לחדש שלם 

של אלול. הם מתחילים סליחות ביום שני של ראש 

 חדש אלול. בוודאי אין להם סליחות נפרדות לכל יום.

אם היו רוצים שיהיה להם סליחות נפרדות לכל יום 

אז היו צריכים לארבעים סליחות נפרדות. יש להם רק 

סליחות אחד שיש בו כמה פיוטים ואמירת י"ג מדות 

של רחמים. אבל המנהג של סליחות בשורש שלו הוא 

תפילה בלילה. ומפרשים מחדש הפסוק של קומי רוני 

בלילה לגבי תלמוד בלילה. הגמרא מפרשת קומי רוני 

תורה. רנה של תורה. אבל כשאנו אומרים סליחות 

משבוע לפני ראש השנה עד יום כיפור הפסוק של 

קומי רוני בלילה מתייחס לא לתורה אלא לבקשת 

 סליחה. קומי רוני בלילה. זה היסוד הראשון של 
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תפקיד חדש ניתן ליהודי בלילה. לא כל כך סליחות. 

וני בלילה שפכי כמים לבך תורה, אלא תפילה. קומי ר

נוכח פני ה' על נפש עולליך. זה תואם מאוד יפה לדברי 

י ֵאָליו הפסוק.  ֵבְך ֹנַכח ְפֵני ֲאֹדָני ְשאִּ ם לִּ י ַכַמיִּ ְפכִּ שִּ

ְך ש עֹוָלַליִּ ְך ַעל נֶׁפֶׁ . תפילה בלילה. זו נקודה אחת. ַּכַפיִּ

הלילה . סנסציה של אגדה וקבלה זה כמעטרת במסג

הוא תמיד לתורה. אבל בשבוע לפני ראש השנה 

למרכזיות של  של תורה בלילה הופכתהמרכזיות 

 זה מספר אחד. ולכן אין סליחות ביום. . בלילה תפילה

רים סליחות ביום. והמנהג העתיק בתענית אנו אומ

תענית ציבור הוא לומר סליחות לא אחרי שמונה ב

של סלח עשרה אלא בתוך השמונה עשרה במסגרת 

לנו אבינו כי חטאנו מחל לנו מלכנו כי פשענו כי מוחל 

וסולח אתה. עדיין יש לנו הישארות של מנהג זה בכמה 

סידורים שכתוב כאן הש"ץ אומר סליחות. אלא 

שאח"כ הבינו שזה יותר מדי הפסק בתוך התפילה. 

ולכן העבירו את הסליחות לאחר השמונה עשרה. 

הוא ביום.  לאחר חזרת הש"ץ. אבל הסליחות

הסליחות בתענית הוא ביום. אבל הסליחות מסביב 

לימים נוראים הוא תפילה בלילה. סליחות אלו כשהן 

וגבלת. לכן בהרבה נאמרות ביום יש להן חשיבות מ

הם אומרים הסליחות הראשון או  קהילות חסידיות

בחצות או בשעות מוקדמות קודם עלות השחר. ושאר 

ראש השנה הם  הסליחות חוץ מהסליחות בערב

ה היו נוהגים החסידים ככאומרים בערב אחרי מעריב. 

הם היו צריכים להחליט או לומר סליחות בליטא. ש

אחר מעריב או לומר סליחות קודם שחרית. והיינו או 

לומר סליחות בלילה או לומר סליחות בבוקר. 

וסליחות כמעט מאבד ערך שלו אם הסליחות נאמרות 

ם כל כך מורכבים ביחד שזה לילה הסליחות ובבוקר. 

כמעט אי אפשרי להפריד ביניהם. מפני שקומי רוני 

בלילה שבדרך כלל מתפרש להתייחס לתורה בלילה, 

בתקופה של עשרה או ארבע עשרה יום של סליחות 

מתפרש בסמנטיקה אחרת. רוני מתפרש להתפלל 

תפילה ולילה. הם משוואה אחת. זה ולהתחנן לפני ה'. 

 של סליחות.  העיקרון הראשון

מבחינת הקבלה אנו יודעים למה אין תפילה בלילה. 

מפני שתפילה היא בעצם תחנונים לרחמים. ולילה 

מסמל מידת הדין. משפט. בלילה תפילה היא 

במינימום. יש רק תפילת ערבית. אנו מציינים את 

ת הלילה ללימוד תורה. היום לתפילה. ואנו מציינים א

ות. בכה תבכה בלילה. הוא סליח זה כללוהיוצא מן 

באופן רגיל בלילה יש דאגות ואחד מוצא את עצמו 

עצבות. הוא בצער ווטל במבלילה האדם בצרה. 

מוטרד ממשהו. ואין לו מרגוע. הלילה הוא זמן שקשה 

חד בלילה. גם רופאים לו. אפילו כאב פיסי הוא יותר 

גם הגמרא ידעה מזה. חז"ל אומרים ומאשרים את זה. 

עלה היום עלה החולה. זה גמרא במסכת בבא בתרא. 

במיוחד לגבי מתח והרגשה של בדידות. ודיכאון. כל 

בלילה. יש  יםרגשות אלו נהיו יותר חדים ויותר עמוק

הרבה סיבות לזה. אנו לא משתדלים להסביר את זה 

 מבחינה רפואית. 

המודעות של האדם תפילה באופן כללי מבוססת על 

ם כייצור מאוד חשוב. היהדות תמיד חשבה על האד

קרונות שהן י עושת תבמונחים של שתי קטגוריו

הן . יש מתח דיאלקטית ביניהן. שוללות זו את זו

 תיהדות אומרהסותרות זו את זו. דוקטרינה אחת של 

שהאדם הוא ייצור חשוב וגדול. הוא הכתר של כל 

האדם יכול להשיג ולטפס  הבריאה. הוא ייצור אדיר.

רוחניות ואינטלקטואליות גבוהות מאוד.  לפסגות

 פסגות שאליהן אפילו האדם יכול להגיע לכאלו

לא יכולים להגיע. בעלי הקבלה תמיד אמרו מלאכים 

הרמב"ם שהאדם הוא בדרגה יותר גבוהה ממלאכים. 

תמיד החשיב מלאכים בדרגה יותר גבוהה מהאדם. 

. הם אמרו בתוקףעל הרמב"ם  אבל בעלי הקבלה חלקו

שהאדם הוא בדרגה יותר גבוהה ממלאכים. יש לאדם 

לוקי בתוכו, ויש לו את היכולת להתקרב -משהו א

מאוד לבורא עולם. האדם הוא ייצור גדול. בהיסטוריה 

שלנו, משה רבינו ודוד המלך בוודאי היו בדרגה יותר 

 גבוהה ממלאכים. 

שהאדם הוא  אבל מצד שני היהדות גם ידעה היטב

חלש וחסר אונים. אלא  לא רק ייצור שפל. בלי ערך.

הוא יכול לטמא הוא יכול להיות גם מושחת ואכזרי. 

אנו לא את כל האישיות שלו ולטמא את כל העולם. 

צריכים אפילו לתת דוגמאות על זה אחרי שראינו מה 

של דיאלקטית ליהדות יש השקפה שרוסיה עשתה. 

היא האמינה שהאדם הוא גדול ונישא. אבל האדם. 

מפני שהיהדות היא מאוד  –היהדות גם ידעה 

יכול שהאדם הוא גם בריה שפילה.  –ריאליסטית 

להיות מאוד אכזרי. יותר שפל מהחיה אשר על פני 

חז"ל אומרים הוא יכול להיות פחות מהיתוש. השדה. 

 מאוד יפה: זכה אומרים לו אתה קדמת למלאכי השרת.

הוא  – כהדרגה יותר גבוה ממלאכי השרת. לא זה באת

 ביב היתוש שעף ס יתוש קדמך. אומרים לו –נופל 
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זה מה לאור בערב קייצי הוא הרבה יותר גבוה ממך. 

 שחז"ל אומרים. 

החוויה של תפילה שבה היהודי ניגש ומתקרב לה', 

 לפניוומתחנן אליו, ושוחח אתו, ומשבח אותו, ושר 

דברי שיר ושבח, האם זה תוצאה מהמבט האופטימי 

האדם או זה תוצאה מהמבט הפסימי והמבט  כלפי

 האדם? האם הוא תוצאה ממבט חיובי כלפיהשלילי 

האדם כייצור חשוב וגדול? או אדרבה, אולי זה כלפי 

תוצאה מהשלילה של האדם? תפילה כל השנה 

מבוססת על המודעות של האדם כייצור גדול. יש 

יה שעליה דיבר רבי יהודה הלוי בכוזרי. אבל הוא בע

לא פתר את הבעיה. והרבה ראשונים מדברים על 

בעיה זו, אבל אין להם תירוץ מספיק על זה בכל 

הדיונים שלהם על בעיה זו. אנו מוצאים בתנ"ך 

שתפילה הייתה כשהאדם היה בכריעה או בהשתחוויה 

 ויקם המלך שלמה עלשזו פישוט ידיים ורגלים. 

ברכיו. ואתנפל לפני ה'. משה זרק את עצמו. והיינו 

שהוא השתחווה והתפלל בהשתחוויה. אבל כשחז"ל 

תיקנו את השמונה עשרה הם דרשו מהאדם לעמוד 

ברגל ישרה במשך התפילה. לא ח"ו להשתחוות 

ולהתפלל מתוך השתחוויה. אם אחד יתפלל השמונה 

עשרה מתוך השתחוויה זה יקלקל את התפילה שלו. 

תפילה דורשת עמידה. לעמוד ישר. אמנם יש בשמונה 

. אבל חוויה. אבל השתחוויה היא רק קידהעשרה השת

לא יותר מזה. וחז"ל דרשו מהיהודי שיהיה לבוש 

-בבגדים הכי טובים בשעת התפילה. הכון לקראת א

לוקיך ישראל. האדם צריך להכין את עצמו לתפילה. 

המלך לראש חז"ל פירשו את תפילה שזה פגישה  בין 

בין ה' לאחד מאוד חשוב ומפורסם. תפילה הממשלה. 

היא מפגש פנים אל פנים בין ה' לאדם. האדם פוגש 

את ה' ומשוחח עם ה'. זה הגדולה של האדם. אתה 

הבדלת אנוש מראש ותכירהו לעמוד לפניך. אתה 

ייחדת את האדם ונתת לו את הרשות והרישיון לעמוד 

לעמוד לפני המלך. לא  לפניך. לא כל אחד יכול לגשת

כל אחד יכול לדבר אל המלך במונחים של אתה. אנו 

משתמשים במונחים של אתה כשאנו מדברים אל ה'. 

ברוך אתה ה'. זו היכרות מסוימת. השמונה עשרה 

שלנו הוא שיחה בין שנים שמכירים טוב אחד את 

השני. אנו קרובים אחד לשני. אנו קרובים לה' וה' הוא 

. זו התפילה הרגילה שלנו.  יש אינטימיותקרוב אלינו. 

במיוחד בשמונה עשרה. שים שלום טובה וברכה. זה 

 לא רק בקשה. זה כמעט דרישה מתוך פיוס ואהבה. 

נובעות מפילוסופיה אחרת של אבל יש תפילות שהן 

שהאדם של האדם.  מפילוסופיה של האפסיותהאדם. 

. מהחולשה של האדם. מהבדידות וחוסר הוא חסר ערך

אונים שלו. ומהיכולת שלו להיות מושחת, מעוות 

להיות מלוכלך וטמא. מהיכולת של האדם ואכזרי. 

לשקוע לרמה של החיה אשר על פני השדה. וזה 

התפילה של סליחות. כל הפיוטים של הסליחות 

א איך האדם יכול מדגישים רעיון אחד. הרעיון הו

ומלוכלך ומושחת ומעוות  הוא טמאדם לגשת לה'. הא

הוא בור למרות ם היום כאן ולמחר בקבר. האדוהוא 

הוא  המתקדמות ולמרות כל הגילויים שלו.כל דעותיו 

בכל זאת בעצם בור. הוא בכל זאת עצור בתוך הכלא 

של הטבע. זה קשה מאוד לאדם לשחרר את עצמו 

מתוך הטבע. זה הרעיון שמודגש בתוך הסליחות. 

של התפילה בכל  זוהרתו של האדם הוא הכוכב הגדול

השנה. הקטנות של האדם והחולשה וחוסר אונים של 

 האדם הוא המוטיב המרכזי של הסליחות. 

בראש השנה וביום כיפור אנו מדגישים את שני 

המוטיבים. מה אנו אומרים בראש השנה אחרי ונתנה 

כציץ יבש. כענן כלה.  תוקף? משל הוא כחרס הנשבר.

מתוך הפריחה. זה המוטיב  נעלםכעוף הפורח. פורח ו

המרכזי של הסליחות במיוחד. דגש זה על האפסיות 

ערך של האדם קשור ללילה.  וןסרישל האדם ועל ח

ופחות  גסמפני שהאדם בלילה הוא פחות גאה, פחות 

בטוח בעצמו כמו ביום כשהוא באיזשהו אופן מאמין 

הכוח והחכמה שלו. באיכה כתוב בכה  שהוא מגלה את

תבכה בלילה. כשאחד נמצא בצרה, אז הזמן לבכייה 

הוא בלילה ולא ביום. החוויה היא יותר חדה ויותר 

כואבת בלילה. הרב יודע את זה מחוויות אישיות שלו. 

יני פעילויות ואין לו את , אחד הוא מעורב בכל מביום

בתוך לחקור לחפש ולחקור בעומק נשמתו. הזמן 

עצמו. הוא פשוט רק שוכח מכל טרדותיו. אדרבה, 

יוביים של הראש שלו הוא תמיד עסוק בצדדיים הח

לא החיוביים של האדם.  האדם. באספקטים

השליליים של האדם. אבל בלילה זה  אספקטיםב

ה. זה קומי שונה. בכה תבכה בלילה ודמעתה על לחי

 . ואפילורוני בלילה. לכן תפילה בלילה היא קצרה

השמונה עשרה של הלילה נחשב רשות ולא חובה כמו 

השמונה עשרה של שחרית ומנחה. מפני שלילה הוא 

. הוא מאבד שלוכבוד ההסמל של האדם שמאבד את 

את כבוד עצמי שלו. והאדם פתאום מגלה שהוא בריה 

 שפלה. חסר אונים. יותר חסר אונים מהבהמות 
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וכל והחיות. ברור שפיסית זה ככה. וכל התבונות, 

טכנולוגיים של האדם עוזרים ההגילויים וכל ההישגים 

לו מעט מאוד. רק ה' יוכל להושיע אותו. לילה הוא 

הזמן שמחשבות אלו מטרידות את האדם והאדם 

מחפש וחוקר בתוך נבכי נפשו ומוצא את עצמו 

בפשיטת רגל. כישלון. הוא נכשל. לכן אומרים 

ילה אבל בתפסליחות בלילה. קומי רוני בלילה. 

הרגילה זה הפוך. בתפילה רגילה אנו לא רוצים 

שהאדם יראה את עצמו ככישלון. אלא האדם צריך 

לראות את עצמו כאדם מצליח. מנצח. אדם מנצח הוא 

ה הוא יכול לגלות כמה הוא יודע וכמביום. כשהוא 

. סליחות פירושו תפילה זו נקודה ראשונה השיג.

 בלילה. 

יכול יתפלל : מרתהגמרא במסכת ברכות דף ל"א או

}דניאל אדם כל היום כלו כבר מפורש על ידי דניאל 

וזמנין תלתא וגו' יכול משבא לגולה הוחלה  יד{-ו

די הוא עבד מן קדמת דנא  יא{-}דניאל וכבר נאמר 

-}דניאל ויכול יתפלל אדם לכל רוח שירצה ת''ל 

)לקבל( ]נגד[ ירושלם יכול יהא כוללן בבת  יא{

 יח{-}תהילים נהאחת כבר מפורש ע''י דוד דכתיב 

ערב ובקר וצהרים וגו' יכול ישמיע קולו בתפלתו 

 יג{-}שמואל א אכבר מפורש על ידי חנה שנאמר 

שמע יכול ישאל אדם צרכיו ואח''כ וקולה לא י

}מלכים יתפלל כבר מפורש על ידי שלמה שנאמר 

לשמוע אל הרנה ואל התפלה רנה זו תפלה  כח{-א ח

אין אומר דבר )בקשה( אחר אמת  תפלה זו בקשה

ויציב אבל אחר התפלה אפי' כסדר וידוי של יה''כ 

אומר איתמר נמי אמר רב חייא בר אשי אמר רב 

אע''פ שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע תפלה אם 

 בא לומר אחר תפלתו אפילו כסדר של יה''כ אומר:

אולי יש רשות ומותר לאדם להגיש כמה תפילות 

? זה כבר מפורש על ידי דניאל שירצה בתוך היום

וזמנין תלתא. יש רשות לאדם להתפלל רק שלש 

זה מעניין. התורה מחייבת את האדם פעמים ביום. 

להתפלל שלש פעמים ביום. אבל אין לו רשות 

להתפלל יותר משלש פעמים. אין לו רשות. אנו 

יודעים שכל התפילות הן מורכבות לתוך השמונה 

כלל מחוץ למסגרת של אנו לא מתפללים בעשרה. 

השמונה עשרה. אדם יכול להגיש תפילה מתי שהוא 

רוצה. אבל לפי היהדות תפילה מוגשת רק בתוך 

המסגרת של שמונה עשרה. אין רשות לאדם להתפלל 

ר"ל  ונה עשרה. נגיד שאחדמל השמחוץ למסגרת ש

ואחד רוצה להתפלל עבורו. איך  נמצא בצרה רצינית.

או שמגישים תפילה בתוך  מתפללים עבור אדם חולה?

או שמגישים תפילה בתוך הברכה הברכה של רפאינו. 

של שמע קולנו. או שאומרים תהלים. מזמור אחד או 

שנים. אבל אין תפלה נפרדת וספציפית שאומרים 

כשאומרים תהילים בוחרים את עבור אדם ר"ל חולה. 

המזמורים שהם מתאימים למטרה של התפלה. 

קים קראתיך ה'. או משל ממעשאומרים את המזמור 

המזמור של אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי. או 

לוקי -המזמור של יענך ה' ביום צרה ישגבך שם א

חנוכת הבית לדוד. יעקב. או המזמור של מזמור שיר 

חייתני מירדי בור. אליך ה'   ה' העלית משאול נפשי

אקרא ואל ה' אתחנן. או מזמורים שהמוטיבים שלהם 

ר"ל מחלות ורפואה ובריאות. וכוח רפואה של ה'. הם 

נפרדת  . אבל אין תפלהה' הוא הרופא האוניברסלי

או שאומרים תהלים. להתפלל עבור אדם ר"ל חולה. 

או שאומרים תפילה בתוך מסגרת של שמונה עשרה. 

זה מפני שאין לנו שום זכות ושום רשות להגיש שום 

מה פעמים תפילה מחוץ למסגרת של שמונה עשרה. וכ

אומרים שמונה עשרה? פעמיים ביום. שמואל אמנם 

אמר מתפלל אדם תפלת נדבה. לפי שמואל אם אדם 

רוצה הוא יכול להגיש תפלה נוספת. זו תפלת נדבה. 

הוא מנדב את התפלה. אז שמואל חולק על מה 

שאמרנו בפירוש דברי הגמרא בברכות. והראשונים 

נו אין פסקו כשמואל, אלא שהראשונים אמרו וא

על אחד שמתפלל ארבע אנו לא שמענו נוהגין כן. 

 פעמים ביום. 

זה זה מפני שעבורנו תפלה היא לא דבר פשוט. 

לוקים? -לא         אניגמטית. מה המובן שהאדם נגש

מי זה מה הפירוש שהאדם דופק על הדלת של ה'? 

אז מי הוא שהוא יופיע לפני האדם? בריה בודדת. 

כים יזכיר לפניו הצרך האוניברסלי? ושהמל

הקטנטנים שלו? אבל זו זכות מיוחדת שניתן לאדם 

אבל זכות זה הוא מוגבל. רק לוקים. -להתפלל לא

 שלש פעמים ביום. 

ונה מוסליחות ביום התענית נאמרת מיד אחרי הש

עשרה. בזמן העתיק היו אומרים את הסליחות בתוך 

חזרת הש"ץ. אז זה היה במסגרת של השמונה עשרה. 

גרת של הברכה של סלח לנו אבינו כי חטאנו מחל במס

מאוחר העבירו אח"כ בזמן יותר לנו מלכנו כי פשענו. 

ונה עשרה. אבל היא נאמרת את הסליחות לאחר השמ

 מיד אחרי השמונה עשרה. מיד אחרי שהש"ץ גומר 
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 חזרת הש"ץ אז מתחילים אמירת סליחות. אז היא חלק

אבל זה היא מורכבת בתוך תפילת שחרית. מהתפילה. 

לעולם לא היה תפלה נפרדת. סליחות לעולם לא היה 

 מסודרת כתפלה נפרדת בתעניות. 

אבל יש תפלה אחת שהיא יוצא מן הכלל. וזה הסליחות 

מסביב לימים נוראים. יש אסיפה מיוחדת בלי להיות 

קשור לשמונה עשרה. יש מעמד מיוחד לאמירת 

ות קשור לשמונה עשרה. לא קשור סליחות בלי להי

לא למנחה, לא למעריב ולא לשחרית. אלא זה מעמד 

אך ורק לאמירת סליחות. ההלכה באופן רגיל מכירה 

עמד לשלש תפילות. לשחרית, למנחה מרק ב

ולערבית. אם אחד נמצא בצרה ובלחץ הוא יכול 

ת להתפלל שה' יושיע אותו. אבל הוא צריך לעשות א

תפלת מנחה או תפלת ת שחרית, זה במסגרת של תפל

ערבית. אין מעמד מיוחד ונפרד לתפלה מחוץ למסגרת 

אבל לגבי סליחות של ימים של השמונה עשרה. 

נוראים יש לנו את הזכות והרשות להזמין מעמד מיוחד 

של תפלה. זה לא עבור תפילת ערבית מפני שהם כבר 

אך ורק עבור סליחות. זה עוד הפעם  התפללו ערבית.

באופן רגיל מן הכלל לגבי הכללים של תפלה.  יוצא

יש לנו רק שלש מעמדות של תפלה. ביום כיפור יש 

לנו ארבע מעמדות של תפלה. מפני שיש לנו את 

התוספת של נעילה. ונעילה היא בעצם סליחות. 

ובימים שבהם סליחות נאמרת יש לנו מעמד מיוחד 

עבור התפלה של סליחות. הגאונים קוראים לזה מעמד 

וסליחה. הרשות ניתנה  –התפייסות עם ה'  –של ריצוי 

לנו להזמין מעמד מיוחד שבאופן כללי בכל השנה דבר 

 כזה הוא אסור. 

וסליחות הוא בעצם מעמד של תפלה כמו השמונה 

עשרה. הלבוש כבר אמר את זה. מתחילים עם אשרי. 

כמו בתפלת מנחה. אומרים קדיש. ואז מתחילים 

מרים את הסליחות אומרים באמירת סליחות. וכשגו

קדיש תתקבל. זה הפעם היחידי שאומרים קדיש 

שמונה עשרה. אומרים תתקבל אף שזה לא אחרי 

שזה רק אחרי אמירת פסוקים  קדיש תתקבל אף

וזה מפני שהסליחות הוא מעמד של תפלה.  בתהלים.

זה מעמד נפרד של תפלה שאסור לנו לעשות דבר כזה 

ציבור בבית המקדש  השנה. בתענית ימות בכל שאר

המעמד של סליחות היה בתוך תפלת המנחה. אז אמרו 

סליחות במסגרת של השמונה עשרה. אבל לא היה 

מעמד מיוחד עבור אמירת סליחות. המעמד היחידי 

שבו נאמרת תפלה בלי קשר לשמונה עשרה הוא 

אז זה דבר המעמד של סליחות מסביב לימים נוראים. 

 צא מן הכלל.שני שלגביו סליחות הוא יו

ויש עוד דבר. תפלה היא בוודאי מצווה. לפי הרמב"ם 

 ולעבדו בכל לבבכם,תפלה היא מצווה מדאורייתא. 

איזו עבודה שבלב הוי אומר זו תפלה. לפי הרבה 

ראשונים תפלה היא מצווה דרבנן. אבל תפלה היא 

מצווה. יש חובה להתפלל. יש חובה להתפלל שלש 

. אבל יש חובה מיוחדת פעמים ביום. זה עבודה שבלב

להתפלל כחלק מתשובה. יש בעצם בתשובה שלשה 

חלקים. חרטה על העבר. קבלה על להבא. וגם 

להתפלל עבור כפרה. לבקש כפרה. בקשת כפרה. 

להתחנן לפני ה'. מצוות תפלה היא חלק מתשובה. 

והראיה הכי טובה לזה היא הווידוי של כהן גדול ביום 

ווידוי של כהן גדול ביום הכיפורים. כמה חלקים יש ב

חטאו עוו הכיפורים. יש קודם כול, הכרת החטא. 

פשעו לפניך עמך בית ישראל. זה הכרת החטא. 

קבלה על לחרטה על העבר וזו הכרת החטא מצורפת ל

בשם כפר אומרים אנא ואז אנו . של עם ישראל להבא

נא לחטאים ולעוונות ולפשעים שחטאו ועוו ופשעו 

עמך בית ישראל. זה בקשת כפרה. זה תפלה. לפניך 

תפלה משלימה את הפעולה של תשובה. תפלה 

משלימה את מעשה התשובה. זה לא מספיק שהאדם 

מתקן מעשיו ואורח חייו ושהוא מתחרט על הטעויות 

שהוא עשה בעבר. ושיש לו החלטה לשנות את אורח 

חייו. כל זה הוא חיוני ולא כל כך קל. אבל זה לא  

. החוטא צריך להתפלל ולהתחנן לפני ה'  שה' מספיק

ימחול לו על העבירות שהוא עשה. שה' יכפר לו על 

עוונותיו. אנו רואים את זה מתוך הווידוי של דוד. זה 

בפרק נ"א של תהלים. כל הפרק הוא תפלה ובקשה 

לכפרה. לטהר אותו מהעוון. וזה מפני כשאחד חוטא 

שוט עבר על הוא פשזה לא רק שהוא עשה טעות. או 

א וה צו מסוים. הוא בעצם טימא את האישיות שלו.

איבד את ההשראה שהייתה עליו. הוא סילק את עצמו 

נות האלו שנאבדו לו תמהנוכחות של ה'. וכל המ

צריכות לחזור אליו. והן יכולות לחזור אליו רק על ידי 

רד של תשובה. בלי נפ אספקטתפלה. אז תפלה היא 

ד הראשון של תשובה היה תפלה אין תשובה. המעמ

אחרי מעשה העגל. ומה הייתה התשובה? ויחל משה 

לוקיו. ואתנפל לפני ה'. וגם בעד אהרן -את פני ה' א

כיפור? הוא יום של תפילה. אז  םהתפללתי. ומהו יו

בימי התשובה והסליחות אחד מחוייב להתפלל מחמת 

שתי סיבות. הוא צריך להתפלל מפני שתפלה היא 

 החובה הרגילה של תפלה מוטלת עליו.  עבודה שבלב.
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היא מחייבת אותו בימי התשובה והסליחות כמו שהיא 

אבל ביום כיפור ובראש מחייבת אותו בכל השנה. 

השנה ובעשרת ימי תשובה יש עוד מחייב של תפלה. 

מפני  יב להתפללי הסליחות אחד מחומתחילת ימ

שתפלה היא חלק מתשובה. תפלה היא חלק 

וזה סליחות. על ידי ור לבורא עולם. מההשתדלות לחז

סליחות אנו מקיימים מצווה מיוחדת של תפלה. לא 

המצווה הרגילה של תפלה. אלא המצווה של תפלה 

 שהיא חלק מתשובה. 

עקרונות בסליחות. עיקרון ראשון הוא  היש שלשאז 

העיקרון השני הוא שיש הצירוף בין סליחות ללילה. 

והעיקרון השלישי תפלה לסליחות. מעמד נפרד של 

חס וקשור ימיוחד של תפלה שמתי אספקטא שיש הו

לתשובה. בלי תפלה אין תשובה. ובעצם מה זה יום 

מי שלא יודע כיפור? ומה זה ראש השנה? יום תפלה. 

להתפלל אינו יכול להכיר ולהעריך את החשיבות של 

הות של היום מתבטאת על ידי תפלה. השופר היום. המ

כי אתה שומע קול של תפלה. הוא מכשיר וביטוי 

שופר ומאזין תרועה. השופר הוא מכשיר וכלי 

שבמטא תפלה. שופר הוא לא רק מצווה לשמוע את 

שופר הוא גם תפלה. ויום כיפור הקול של השופר. 

-ל משה את פני ה' אחהוא בוודאי יום של תפילה. וי

ל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד -לוקיו. ה' ה' א

הייחודית של ימים נוראים. היא לא  ואמת. זה התפלה

שייכת למערכת של עבודה שבלב, אלא היא שייכת 

ה למערכת של תשובה. ואתנפל לפני ה'. שלש

תפלה את היסוד של סליחות.  עקרונות אלו מהווים

בלילה. מעמד של ריצוי ותחינה. ותפלה כחלק 

 מהתשובה. 

: הרמב"ם בפרק ב' הלכות תשובה הלכה ד' אומר

ַּדְרכֵ  ְפֵני ַהֵשם מִּ יד לִּ ְהיֹות ַהָשב צֹוֵעק ָּתמִּ י ַהְּתשּוָבה לִּ

י ֹּכחֹו  ה ]ג[ ְצָדָקה ְּכפִּ ים ְועֹושֶׁ י ּוְבַתֲחנּונִּ ְבכִּ אנו וכו'. בִּ

ה את ים ודרך תשובה הורית. ה' הראה למשאומר

ְהיֹות ַהָשב הדרך של תשובה.  ַּדְרֵכי ַהְּתשּוָבה לִּ מִּ

ְפֵני הַ  יד לִּ יםצֹוֵעק ָּתמִּ י ּוְבַתֲחנּונִּ ְבכִּ לבקש . ֵשם בִּ

 רחמים. 

עוד דבר שהוא חשוב עבור תשובה. זה כמו תפלה.  יש

וזה צדקה. רב סעדיה גאון אומר את זה. הבעל תשובה 

חייב לשנות את הרגלי חייו לגבי נתינת צדקה. לעזור 

לזולת. צדקה היא דרך של יישום התשובה. בלי צדקה 

ומרים ותשובה כשאנו אהתשובה היא לא שלימה. 

את רוע הגזירה זה לא סתם  ותפלה וצדקה מעבירים

ביטוי יפה שמישהו המציא והכניס לתוך המחזור. זו 

תשובה פה פירושה הכרת החטא. תשובה היא  הלכה.

היכולת לקחת אחריות על בעצם הודאת אשמה. 

אדם הראשון חטא. מה היה העבירות שהוא עשה. 

לא היה חטא של רצח. החטא של אדם הראשון? זה 

הוא אכל פרי אסור. איזה סוג עבירה הוא עשה. עבירה 

ף. הפרי היה אסור ישל טרפות ונבלות. התפוח היה טר

לוקי. ולכן ה' העניש אותו. ה' לא -באכילה לפי הצו הא

גילה לו שום רחמים. ה' מיד גרש אותו מגן עדן. מיד. 

וא האדם הראשון איבד את הגן עדן ואיבד את הכול. 

ן תמותה. הוא נהיה חשוף ללא אכפתיות נהיה ב

מצד אחר, קין רצח את אחיו. והאכזריות של הטבע. 

זו עבירה נוראה. רצח. אבל קין באיזשהו אופן הגיע 

להבנה עם הקב"ה. והמדרש אומר כשקין פגש את 

אדם הראשון, אדם הראשון הבין שקין הגיע להבנה 

ואדם "ה. קין הגיע להתפייסות עם הקבעם הקב"ה. 

הראשון תמה הרי הקב"ה גילה משפט חמור אתי ועם 

אמא שלך. ואנו רק אכלנו תפוח אסור. אז ה' בוודאי 

חמור עבור העבירה  היה צריך להעניש אותך במשפט

ו שם נסיבות מקלות בעבירה אשר של רצח. ולא הי

עשית. אבל אני רואה שאתה יצאת ואתה מרוצה. וקין 

ענה לו עשיתי תשובה. אז מה לא היה בסדר עם אדם 

הראשון? הוא הטיל את האשמה על מישהו אחר. 

האשה אשר נתת עמדי. אני אכלתי תחת השגחה שלך. 

חווה נבראה כדי להשגיח על אדם הראשון. אז 

האשה אשר תן לו את הפרי לאכול. המשגיח שלו נ

לכן הוא איבד את נתת עמדי נתנה לי לאכול ואוכל. 

היה יכול לקחת אחריות לא הגן עדן. הוא גילה שהוא 

ותשובה היא כשאחד לוקח אחריות על על מעשיו. 

טיעון של אני אשם. מעשיו. תשובה היא הכרת החטא. 

 האשמה עצמית. זו תשובה. 

עצמית צריך שיתלווה אליו  אבל טיעון זה של האשמה

תפלה וצדקה. הרמב"ם אומר: ועושה צדקה כפי כוחו. 

הבעל תשובה צריך להתעסק עם עשיית צדקה. כמה 

שאפשרי. הגמרא במסכת ראש השנה דף ט"ז: 

וא''ר יצחק ד' דברים מקרעין גזר דינו של : אומרת

אדם אלו הן צדקה צעקה שינוי השם ושינוי מעשה 

וצדקה תציל ממות  ב{-}משלי יצדקה דכתיב 

ויצעקו אל ה' בצר  כח{-}תהילים קזצעקה דכתיב 

להם וממצוקותיהם יוציאם שינוי השם דכתיב 

 את שמה שרי אשתך לא תקרא  טו{-}בראשית יז
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שרי כי שרה שמה וכתיב וברכתי אותה וגם נתתי 

וירא  י{-}יונה גממנה לך בן שינוי מעשה דכתיב 

וינחם  י{-}יונה גהאלהים את מעשיהם וכתיב 

האלהים על הרעה אשר דבר לעשות להם ולא 

היא תפלה. שינוי מעשה הוא חרטה על  צעקה. עשה

שהוא השם פירושו  יהעבר וקבלה על להבא. ושינו

אבל זה חלק מתשובה.  מסתכל על עצמו כאדם אחר.

שינוי גמור של זהות שלו. תהפוכה גמורה באישיות 

 שצדקה היא חלק מתשובה.  וגםשלו. 

אבל נראה שיש עוד מקור לרעיון זה שצדקה היא חלק 

אל לתת ראחר מעשה העגל, ה' אמר לבני ישמתשובה. 

יה צריך מיד כל מה שיש להן לבניין המשכן. האם ה' ה

ושמי השמים לא יכלכלוך.  םלמשכן? הלא השמי

אף הבית הזה האוניברס לא יכול להכיל את השכינה. 

בני ישראל  בניתי. אלא המטרה הייתה לחנך את אשר

נתנו לתת צדקה. מפני שצדקה היא חלק מתשובה. 

צדקה לבניין המשכן. לא היה שייך שיתנו צדקה 

במדבר  היו לעניים מפני שלא היו עניים. לא

ר ויין ושכ לחם לא אכלתם מיליונרים וגם לא עניים.

לא שתיתם. זה היה חברה שוויונית לגבי המשאבים 

של כסף. לא היו יכולים לחשוך שום כסף. לא היו 

ך אפילו את המן ליום מחרת. לא יכולים אפילו לחסו

חשבונות חסכון בבנק. לכל אחד היה מה שה' נתן  היו

יהודי ייתן נדבה למשכן. מה לו. אבל התורה דרשה שה

היה ליהודי לתרום למשכן? זהב, וכסף ותולעת שני. 

ורה רצתה שיתנו היה להם קצת. כמה היה להם? הת

באומנות של תשובה.  תרגול את הכול. מפני שזה

צדקה. מפני שחטא הוא בעצם כשהאדם מתחיל לשים 

חטא הוא תוצאה את עצמו במרכז כל העניינים. 

. חוסר התחשבות עם אחרים. תאנוכיומקמצנות. 

כשהוא משתדל לסובב  כשהאדם רואה רק את עצמו.

לכן היצר . עם פאר וכבוד. ואת עצמו עם הילה זוהרת

הוא  וחוקים קדושים. הקטן שלו מתגבר על ערכים

נוטש את המסורת שלו. מחמת תענוג קטן שהוא מצפה 

שיהיה לו מהעבירה. וצדקה היא ההיפוך. לרחם 

במה שיש לו. זה בעצם צדקה. ולכן ולשתף אחרים 

בימי הסליחות והרחמים מרבים בצדקה. אין תשובה 

צדקה היא פדיון. כשאדם חוטא הוא בעצם בלי צדקה. 

כדי לשחרר את עצמו  שבוי. הוא בעצם עצור בכלא.

ולפדות את עצמו הוא צריך לשלם עבור זה. כופר 

נפש. למה הוא צריך לשלם כופר נפש? מפני שמישהו 

הוא צריך העבירה היא שבי שבו הוא עצור.  אותו. גנב

יכול לשחרר את  לא לשלם כופר נפש. אחרת הוא

עצמו מהשבי. ומהו הכופר נפש? צדקה. צדקה היא 

התורה אומרת על מחצית השקל בעצם כופר נפש. 

 ונתנו כופר נפשם לה'. זה פדיון. זה צדקה.

נה של הסליחות. המבנה של בנדבר עכשיו על המ

הסליחות עבר שינוי יסודי. ושינוי זה הוא בעצם לא 

נכון. אבל היהודים אהבו את זה ככה. זו היסטוריה, 

זה וזו עובדה. הסליחות העתיק היו בו ארבעה חלקים. 

שמסביב  הקו המרכזיהיה מבנה של ארבעה חלקים. 

הוא הי"ג מדות של רחמים.  נאמרים כל הסליחות לו

ל רחום וחנון. כשבני ישראל חוטאין יעשו -ה' א ה'

שיעשו את הטקס הזה. זה הטקס של לפני כסדר הזה. 

אמירת י"ג מדות של רחמים. אבל המבנה של 

הסליחות הוא בעצם מבנה של ארבעה חלקים. סליחות 

בהתחלה הוא קיבוץ של פסוקים שרובם הם מתהלים. 

 תשעים ותשעה אחוזים של הפסוקים הם מתהלים.

לפעמים יש פסוק מישעיהו או מירמיהו. אבל 

הפסוקים הם על פי רוב מתהלים. קיבוץ של פסוקים 

מתהלים. מהו הרעיון המרכזי של פסוקים אלו? איזה 

רעיון מרכזי משודר על ידי פסוקים אלו? חוסר אונים 

חולשה של האדם. שה' הוא מלא רחמים.  של האדם.

וונות בחסד שה' מוחל עוונות בני אדם. ה' מכפר ע

וברחמים. גדולתו של הקב"ה. ואיך ה' שולט על כל 

עד השרץ הקטן השורץ  האין סוף חללמהאוניברס. 

על הארץ. זה קיבוץ של פסוקים. והפסוקים הם 

מסודרים בכזה כישרון שבכלל לא חשים שזה קיבוץ. 

אלא חושבים שזה מזמור אחד של תהלים. נקרא מתוך 

ו. לך ה' הצדקה ולנו שומע תפלה עדיך כל בשר יבוא

סוק מעזרא. אין לנו הזכות לגשת בושת הפנים. זה פ

ה'. נחפשה דרכינו ונחקורה. וכו' כדלים וכרשים  אל

דפקנו דלתך. האדם הוא בריה בודדת. סליחות הוא לא 

תפלה של האדם כייצור גדול שנגש לה'. אלא זה 

הוא קיבוץ של תפלה של האדם כבריה קטנה ושפלה. 

מירמיהו והוא נקרא כמו מישעיהו ולים, פסוקים מתה

א כמעט ור שלם מתהלים. האחדות של הקטע הימזמ

. וחשים את המעבר מפסוק אחד לשני. כאילו תאורגני

הקדמה זו נכתבה על ידי דוד כמזמור נפרד. ואח"כ יש 

 עוד פסוקים. 

בימי הגאונים היה קיבוץ ארוך של פסוקים. הקיבוץ 

זו של שומע תפלה  היחיד שנשאר לנו הוא הקדמה

 לנו עדיך כל בשר יבואו. וכן לבסוף אנו אומרים זכור

 ברית אבות כאשר אמרת. וכו'. יש לנו בסליחות רק 
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שני קיבוצים של פסוקים ששרדו כל כך הרבה מאות 

הם הכי בתוך סליחות של שנים. ושני קיבוצים אלו 

קיבוץ של פסוקים כהקדמה. וקיבוץ של עתיקים. 

ברית אבות. הסיום. הקטע  לנו זכורפסוקים לבסוף. 

המסיים. שני קיבוצים אלו נאמרים גם ביום כיפור. 

ברית אבות ביום כיפור בכל  לנו אנו אומרים זכור

שמונה עשרה. חוץ מנעילה. בשחרית, במוסף 

אבל ההקדמה של ובמנחה. נעילה היא מערכת אחרת. 

שומע תפלה עדיך כל בשר יבואו נאמרת רק בליל יום 

ולא בשאר תפלות של יום כיפור. היא לא  כיפור

 נאמרת לא בשחרית, לא במוסף ולא במנחה. אבל זכור

ברית אבות כן נאמרת בשחרית, במוסף ובנעילה.  לנו

לנו כל פעם שאנו אומרים ווידוי אנו אומרים זכור 

ברית אבות. אבל פעם היו קיבוצים ארוכים בתוך 

סליחות. הסליחות. זה היה קודם שהוכנסו הפיוטים ל

אז סליחות היה קיבוצים של פסוקים. היו קיבוצים 

ארוכים של סליחות. הם נעלמו ואנו לא מכירים 

אותם. אולי עכשיו ימצאו אותם בגניזה. אנו כעת לא 

מכירים אותם. יש לנו רק שרידים. אל תבוא במשפט 

 עמנו וכו'. 

מעניין שבעלי הסליחות עשו דבר שהוא עומד בשאלה 

והרבה פוסקים אמרו בקורת על זה ת. מבחינה הלכתי

הם לקחו פסוקים ושינו לשון והביעו דעתם נגד זה. 

יחיד ללשון רבים. למשל, אל תבוא במשפט עמנו כי 

לא יצדק לפניך כל חי. תבוא לפניך תפלתנו ואל 

תתעלם מתחנתנו. אבל לשון הפסוק הוא תבוא לפניך 

 תפלתי ואל תתעלם מתחינתי. והפסוק אומר ה' שמעה

בקולי תהיינה אזניך קשובות לקול תחנוני. אבל 

בסליחות אנו אומרים ה' שמעה בקולנו תהיינה אזניך 

קשובות לקול תחנוננו. ואנו אומרים בשמע קולנו אל 

תשליכנו מלפניך ורוח קדשך אל תקח ממנו. אבל 

אומר אל תשליכני  הוא בלשון יחיד. הפסוק הפסוק

פסוק אומר אל וה מלפניך ורוח קדשך אל תקח ממני.

תשליכני לעת זקנה ככלות כוחי אל תעזבני. אבל אנו 

אומרים בסליחות אל תשליכנו לעת זקנה ככלות כוחנו 

האם מותר לעשות דבר כזה להביא פסוק אל תעזבנו. 

ולשנות את לשון הפסוק מלשון יחיד ללשון רבים? 

היו הרבה פוסקים שדחו את השינויים האלו. הם אמרו 

ת שינויים כאלו. הרב אומר כשיש שלא מותר לעשו

לו מודעות על זה הוא משנה את זה מלשון רבים 

אבל ללשון יחיד. מפני שהפסוק נאמר בלשון יחיד. 

התשב"ץ אומר שזה מותר. יש רק הוכחה אחת לזה 

עשו  משכנעת. התשב"ץ אומר שאפילו חז"לשהיא 

דברים כאלו לשנות לשון הפסוק מלשון יחיד ללשון 

היא רפאנו ה' ונרפא  מא המפורסמת לזהרבים. והדוג

שעה כי תהלתנו אתה. זה פסוק בירמיה. הושיענו ונו

רפא יד. רפאני ה' ואאבל הפסוק נאמר בלשון יח

יוון שאנשי י תהלתי אתה. ומכעה כהושיעני ואוש

כנסת הגדולה הביאו פסוק ושינו אותו מלשון יחיד 

דבר כנראה שמותר לעשות דבר כזה. זה  ללשון רבים

. הקיבוץ של פסוקים. חבל שרוב הקיבוצים שהיו אחד

יש לנו מתוכם רק שני קיבוצים של בסליחות נאבדו. 

פסוקים. וזה מעניין. נדבר על הסליחות של ליל יום 

של  par excellence ר אקסלנספ כיפור שהוא הלילה

 par פר אקסלנס יום כיפור הוא היום סליחות.

excellence  .כיפור הוא היום  מפני שיוםשל סליחות

של תשובה. אז בליל יום כיפור אנו אומרים שומע 

תפלה עדיך כל בשר יבואו. ולבסוף אנו אומרים זכור 

לנו ברית ראשונים אשר אמרת. בתפילת שחרית של 

יום כיפור אנו לא אומרים שומע תפלה עדיך כל בשר 

ארוכה לסליחות. אבל אנו ההקדמה זו היבואו. 

וכו' כי  רית אבות כאשר אמרתבזכור לנו ב מסיימים

ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים. ואז החזן מתחיל 

 לומר שמע קולנו. 

תפלה עדיך  למה בליל יום כיפור אנו כן אומרים שומע

בשחרית,  – אר תפילותכל בשר יבואו, אבל בש

אנו לא אומרים שומע תפלה  -במוסף, במנחה ובנעילה 

בשר יבואו? אבל אנו כן אומרים זכור לנו  עדיך כל

 ברית אבות בשחרית, במוסף ובמנחה. 

אנו אמרנו שסליחות הוא כמו שמונה עשרה. ואין לנו 

רשות בשמונה עשרה לבקש ולהתחנן לפני ה' קודם 

משבחים את  אנו קודםשאנו אומרים שבחו של מקום. 

אומרים שבחו של מקום. אנו קודם ריבונו של עולם. 

ושבחו של מקום הוא אבות, גבורות וקדושת השם. אז 

אנו בוודאי לא יכולים להתחיל לומר סליחות אלא אם 

כן אנו אומרים קודם שבחו של מקום. צריכים לשיר 

שבח לה'. שיר ושבח לה'. בוודאי, מכיוון שסליחות 

היא בקשה ותחינה אז קודם שאנו מתחילים להתחנן 

אנו צריכים לומר  להומחי לפני ה' ולבקש מה' סליחה

שבחו של מקום. אנו צריכים קודם לומר שיר ושבח 

לה'. שבחו של מקום. איך אנו יודעים את זה? אנו 

לומדים את זה ממשה רבינו. ואתחנן אל ה' בעת ההיא 

לוקים אתה החילות להראות את עבדך -לאמר. ה' א

 . אעברה נא ואראה וכו'את גדלך ואת ידך החזקה. 
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ותחינה. אלא  תחיל מיד עם בקשהמשה רבינו לא ה

משה רבינו התחיל בשבחו של מקום. אז שומע תפלה 

עדיך כך בשר יבואו הוא בעצם ההקדמה לסליחות. 

וזה חשוב בליל ההקדמה לבקשה ותחינה מלפני ה'. 

יום כיפור מפני שהסליחות נאמרות לא במסגרת של 

שמונה עשרה. מפני שאין חזרת הש"ץ בליל יום 

בשחרית של יום כיפור אנו אומרים את אבל כיפור. 

הסליחות בחזרת הש"ץ. אז הסליחות בשחרית 

נאמרות במסגרת של השמונה עשרה. אנו אומרים 

סליחות ביום כיפור בשחרית, במוסף ובמנחה. ואנו 

אומרים את הסליחות בתפלות אלו בברכה רביעית של 

השמונה עשרה של חזרת הש"ץ שהיא הברכה של 

הברכה שבה החזן אומר את הווידוי.  קדושת היום. זו

אז הסליחות הוא חלק מהשמונה עשרה של חזרת 

הש"ץ. אז לא צריכים עוד שבח להיאמר כדי שתהיה 

רשות לנו לגשת לפני ה' בתפילה ובתחנון ולומר 

מפני שהש"ץ כבר אמר אבות, גבורות סליחות. 

וקדושת השם. אבות הוא ההקדמה לסליחות. אבל 

אין חזרת הש"ץ. אז הסליחות בליל בליל יום כיפור 

יום כיפור הוא יחידה נפרדת. כמו שהוא בכל לילה 

שאומרים סליחות בימי סליחות ורחמים. הסליחות 

בלילה היא יחידה נפרדת. סליחות ביום כיפור 

בשחרית, במוסף ובמנחה לא צריכה למעמד נפרד של 

היא נאמרת במסגרת של שמונה עשרה. אבל תפלה. 

יום כיפור ובכל לילה מימי הרחמים  לבלי סליחות

והסליחות אינה נאמרת במסגרת של שמונה עשרה. 

היא צריכה למעמד נפרד של תפלה. אז סליחות הוא 

יחידה נפרדת של תפלה. אין לה המסגרת של השמונה 

ומכיוון עשרה. מפני שאנו כבר התפללנו ערבית. 

שסליחות בלילה היא מעמד נפרד של תפלה אז אנו 

ם קודם לומר את דברי שבח של שומע תפלה צריכי

 עדיך כל בשר יבואו. 

ומה שאנו אומרים בהקדמה זו של שומע תפלה עדיך 

כל בשר יבואו הוא כמעט זהה עם מה שאנו אומרים 

פוררת  למשל, אתהבאבות, גבורות וקדושת השם. 

בעזך ים שברת ראשי תנינים על המים. אתה הצבת 

ה יצרתם. אתה רצצת  כל גבולות ארץ קיץ וחורף את

אתה בקעת ראשי לוויתן תתנו למאכל לעם לציים. 

מעין ונחל אתה הובשת נהרות איתן. לך יום אף לך 

כל זה אמירה של נות מאור ושמש. ילילה אתה הכ

גבורות של הקב"ה. הקב"ה הוא כול יכול. וגדולתו 

ואז אנו אומרים נקדמה של הקב"ה שמתבטא בטבע. 

נריע לו. אשר יחדיו נמתיק סוד פניו בתודה בזמירות 

ל נערץ בסוד קדושים -לוקים נהלך ברגש. א-בבית א

רבה. זה כמו הברכה  של קדושת השם. וכו' ונורא על 

כל סביביו. שאו ידיכם קדש וברכו את ה'. זה קדושת 

השם. אנו אפילו אומרים קדושה. מפני שהשמונה 

עשרה זקוק לקדושה. זו הסיבה למה שומע תפלה 

ביום, אבל היא  תנאמר כך בשר יבואו אינהדיך ע

 נאמרת בלילה. 

אז יש לנו שני חלקים. יש לנו את הקיבוץ של פסוקים. 

ואז יש לנו הווידוי. סליחות ויש לנו את הי"ג מדות. 

צריך לווידוי. בלי ווידוי אין סליחות. ואנו אומרים 

אמנם ווידוי. אנו אומרים את הווידוי שלש פעמים. 

הגאון התנגד לזה. אבל אנו כן אומרים את הווידוי 

שלש פעמים. ואחרי הווידוי יש לנו תפילות העתיקות 

ביותר. הן יותר עתיקות מהרבה תפלות שאנו אומרים. 

עננו ה' ואנו אומרים תפלות אלו בסיום הסליחות. 

עננו. מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה הוא יעננו. 

ל רחום שמך. -לזמן של בית שני. אתפלות אלו חוזרות 

וכו' עשה למען אמיתך. יכול להיות ל חנון שמך. -א

שהם אמרו עשה למען אמיתך בבית המקדש כשהם 

מרים עשה שאנו אוהקיפו עם הלולבים מסביב למזבח. 

כשאנו עושים הקפות  למען אמיתך עשה למען דתך

ואח"כ עם הלולבים מסביב לספר תורה בבית הכנסת. 

רחמנא דעני לתבירא לבא דעני לענייא ענינא. רחמנא 

ענינא. הצורה ארמית של תפלה זו מעידה שהיא תפלה 

התפלות בארמית המוזכרות בזוהר כמו עתיקה מאוד. 

בריך שמיה דמרא עלמא הן יוצאות מן הכלל. אבל 

בדרך כלל התפילות הנאמרות בארמית הן עתיקות 

תובה מאוד. וכן מסמכים הכתובים בארמית. כמו הכ

והגט. העובדה שהן כתובות בארמית ולא בערבית 

מעידה שמסמכים אלו הם עתיקים מאוד. מפני 

שהשפה המדוברת של האנשים בזמן בית שני הייתה 

ה עברית הייתה מית ולא עברית. אנו לא יודעים כמאר

יש חוקרים היסטוריונים  מדוברת בזמן בית שני.

דברו  בארץ ישראל שאומרים שכולם בזמן בית שני

עברית. זה לא נכון. אם דברו עברית, אז התלמוד 

ירושלמי לא היה נכתב בארמית. אמנם המשנה נכתבה 

בעברית. כנראה שהאליטה האינטלקטואלית דברה 

עברית. וההמון עם דברו ארמית. והמסמכים שהיו 

די ההמון עם נכתבו צריכים להיות מובנים על י

יבות יש והיו צריכים לדעת איזה מח בארמית. שהם

אפילו קיום שטרות היה להם ואיזה אחריות יש להם. 

 נכתב בארמית ולא בעברית. וכו'. הוא עתיק כמו הבית 
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שני. וכן התפלות בארמית בסוף הסליחות וכו' הם 

 ד. הן מהזמן של בית שני. עתיקות מאו

ארבעה חלקים של סליחות. קיבוצים של אלו הם 

פסוקים. מתחילים אתם ומסיימים בהם. ואז הי"ג 

מדות של רחמים. ווידוי. ואח"כ התפילות הקצרות 

בסוף הסליחות. קצר ופשוט. מובן לכול. בין ליהודי 

התמים ובין לפילוסוף. זה הסליחות העתיקה. אבל 

ים היהודים אהבו לכתוב ולומר פיוטים. אנו לא מבינ

איך הפיוטים נכנסו למחזור. מי הרכיב את הפיוטים 

ולתוך   -לתוך חזרת הש"ץ  –לתוך המחזור 

הסליחות? ההיסטוריה הזו איננה ידועה לנו. אנו 

יודעים שר' אלעזר הקליר היה חי או במאה החמישית 

זה היה מיד אחרי חתימת התלמוד. או במאה הששית. 

טים שלו אז פיוטים שלו הם מאוד עתיקים. ופיו

הורכבו לתוך המחזור. והתוספות מדברים על 

הפיוטים כאילו הם הוכנסו לפני אלפי שנים. התוספות 

מצטטים פיוטים כדי להוכיח הלכות. הפיוטים עבור 

התוספות נשאו כזו סמכות שהתוספות הכריעו הרבה 

הלכות מציטוטים מהפיוטים של ר' אלעזר הקליר. אז 

ים נהיו חלק מהתפלות היהודים אהבו פיוטים. הפיוט

את הפיוטים שיש בשום מחזור של אין להשוות שלנו. 

 לגבי היופי והעוצמה והרגישות – כל קהילה אחרת

של קהילת לפיוטים שיש במחזור  – של הפיוטים

אשכנז. המחזור הכי יפה הוא מחזור אשכנז. ברור 

ים כרונות ושופרות גם במחזורייות זושיש מלכ

ת הפיוטים. יש להם מעט מאוד . אבל אין להם אאחרים

חלק אינטגרלי מהתפלות  והפיוטים נהיופיוטים. 

אנו לא יכולים לדמיין ראש השנה ויום כיפור שלנו. 

מה היינו עושים בלי הפיוטים? כמה זמן בלי פיוטים. 

בלי היה חזרת הש"ץ נמשכת אם לא היו פיוטים? 

 לוקים ובלי מלך עליון. בלי אדרת ואמונה-לא    אמרו 

לחי עולמים. כל הפיוטים היפים והנשגבים. הם 

משקפים את קדושת היום. הם משקפים את החוויה 

האינדיבידואלית של קדושת היום. האופי הנשגב של 

קדושת היום. ומי שיודע פיוטים יודע שבנוי לתוך 

הפיוטים מאות של מדרשים. ומאות הלכות. ארוגות 

ם בתוך לתוך הבד של הפיוטים. והרכיבו פיוטים ג

הסליחות. וזה היה קצת יותר מדי לומר את כל 

אז לאט הקיבוצים של פסוקים ביחד עם כל הפיוטים. 

לאט התחילו להוריד את הקיבוצים של הפסוקים 

מתוך הסליחות. והחליפו אותם עם פיוטים. לאט לאט 

 הרכיבו הפיוטים לתוך הסליחות. 

ן אז מה יש לנו עכשיו? לא נגעו בכלל בקיבוץ הראשו

הקיבוץ הראשון הוא שומע תפלה עדיך של פסוקים. 

כל בשר יבואו. ואז יש כבר פיוט. איך נפתח לפניך דר 

מתוחים. וכו'. קודם כול יש את ההקדמה. צריכים 

מסה לראות את סדר המבנה של הסליחות. זה לא סתם 

של פיוטים ופסוקים. אז קודם כול, יש את  צבורה

ההקדמה. ואז אנו אומרים איך נפתח לפניך דר 

ומרים את הפיוט מתוחים. זה כבר פיוט. ומיד אחרי שג

ג מדות של רחמים. אנו מתחילים אנו אומרים את הי"

ל ארך אפים -כי על רחמיך הרבים אנו בטוחים וכו' א

ור ה' על פניו אתה וכו' ודרך תשובה הורית וכו' ויעב

ויקרא ה' ה' וכו'. ואחרי זה יש קיבוץ שנעשה הרבה 

יותר קצר. הרב אומר שהוא חושב שרק השלד נשאר. 

וכו' כי עמך מקור חיים וכו'. כי שמך נקרא על ישראל 

אין מי יקרא בצדק וכו'. ועל עמך. ואז יש עוד פיוט. 

ואז עוד הפעם י"ג מדות של רחמים. ואח"כ קיבוץ 

רות של ישה פסוקים שהוא רק הישאקצר של חמ

במשפט עמנו וכו'. כרחם  קיבוץ מאוד ארוך. אל תבוא

ל מלך יושב -אב על בנים. ואז עוד הפעם פיוט. ואז א

על כסא רחמים וי"ג מדות של רחמים. ואז עוד הפעם 

קיבוץ קצר של פסוקים. זאת אומרת שהקיבוצים של 

פסוקים שהיוו מהותה של הסליחות הורד כמעט 

גמרי. הפיוטים החליפו אותם. הפיוטים הם אמנם ל

עתיקים. אבל הם לא עתיקים כמו הקיבוצים של 

הם הוחלפו על ידי הפיוטים, ואחרי כל פיוט הפסוקים. 

בדרך כלל זה אותם  –אנו אומרים קצת פסוקים 

ואז אנו אומרים הי"ג מדות של רחמים. ה'  –פסוקים 

מנוחה וכו' ה' וכו'. ואז אנו אומרים במוצאי יום 

וכו' ואח"כ הי"ג מדות לשמוע אל הרנה ואל התפלה. 

של רחמים ואח"כ כמה פסוקים. ואח"כ אומרים זכור 

רחמיך וחסדיך כי מעולם המה. זכור לנו ברית אבות. 

וכו'. ואח"כ ווידוי. ואחרי הווידוי יש את התפלות 

הקצרות העתיקות. ואח"כ מסיימים. אז המבנה של 

הקיבוץ הראשון ליחות נשאר. ארבעה חלקים של הס

של פסוקים נשאר בעינו. אבל שאר הקיבוצים של 

ואח"כ אומרים את הי"ג  התקצרו והתקטנו.פסוקים 

מדות של רחמים. זה תלוי במספר של פיוטים. אם יש 

אם יש יותר פחות פיוטים אז המספר הוא מוגבל. 

פיוטים אז המספר פעמים שאומרים הי"ג מדות של 

אחרי כל פיוט יש י"ג מדות תר גדול. רחמים הוא יו

של רחמים. הסליחות בערב ראש השנה הוא מאוד 

ארוך. יש לנו כל כך הרבה פיוטים. ואחרי כל פיוט 

 של רחמים. אז יש את ההקדמה. אנו אומרים י"ג מדות 
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הפיוטים. ויש את הי"ג מדות של רחמים. ויש  יש את

ה של את הווידוי. ותפלות הקצרות העתיקות. זה המבנ

הסליחות. יש מנהגים שונים. יש מנהג אשכנז. יש 

מנהג פולין. יש מנהג ליטא. ויש את המנהג של 

העיירות שהן על נהר הריין. ויש מנהג איטליה. ויש 

מנהג בבל. יש כל כך הרבה מנהגים. אבל מבנה זה 

  קיים בכל הסליחות. זה המבנה העתיק של הסליחות.

             

 

 


