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  זמני תשובה ממשמשים ובאים

  סליחות

מהו המנהג הראשון המסמל בעיניכם את העובדה שהימים הנוראים ", פתחתי" ,רבותי"

  " ?מתקרבים

  ":חילוקי דעות"הבחנתי בציבור ב

תקיעת שופר שאחרי שחרית מידי יום בחודש "בעוד שאחרים השיבו , "סליחות"חלק ענו 

  ."אלול היא המנהג הראשון השייך להגעת הימים הנוראים

  ".כולכם צודקים", פליאת הציבורל, בין הצדדים אמרתי" לפשר"ברצוני 

ולשם כך נראה קודם כל את . אסביר את עצמי, ובכן. ודאי אתם מתפלאים איך זה יתכן"

  .א"הבדלי המנהגים בענין אמירת סליחות בחודש אלול המובאים במחבר וברמ

  ):'א א"סימן תקפ(כותב המחבר 

ואילך עד יום נוהגים לקום באשמורת לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול 

  הכיפורים

לפנות בוקר , בימות החול, מראש חודש אלול קמים מידי יום. זהו מנהג בני עדות המזרח

  .לומר סליחות

  :א על אתר מביא את מנהג האשכנזים"הרמ

  ... אלא מראש חודש ואילך מתחילין לתקוע אחר התפילה שחרית ,ומנהג בני אשכנז אינו כן

ואם חל ראש השנה   ביום ראשון שלפני ראש השנהועומדים באשמורת לומר סליחות

  )מנהגים(שני או שלישי מתחילין מיום ראשון שבוע שלפניו ]ב[

למנהג בני עדות המזרח אמירת הסליחות מתחילה . זהו הבדל המנהג בענין אמירת סליחות

קמים באשמורת לומר ) בימות החול(משך כל הזמן הזה . פ"מראש חודש אלול עד יוהכ

  .ותחנוניםסליחות 

למנהג האשכנזים אמירת הסליחות מתחילה רק ביום ראשון שלפני ראש , לעומת זאת

א מוסיף שהיום המדויק תלוי ביום בשבוע בו חל ראש השנה ואת זה נראה "הרמ. השנה

  .קודם כל נבין את שורש מנהג אמירת הסליחות והתקיעה בשופר. בהמשך
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  הטעם

  " ?למה אומרים סליחות, מי יודע"

לבקש סליחה ומחילה מבורא עולם על החטאים ???  זאת אומרת למהמה" -

  !!!" והעוונות שעשינו בימי חיינו

כ "וא, בתפילה" סלח לנו"אולם הרי בכל יום אנו מבקשים שלוש פעמים . זה בודאי נכון"

  "?מה המיוחד בימים אלה. כאן נתקן מנהג מיוחד לומר סליחות בימים אלו

  :"ה ברורהבואו נראה מה שכותב המשנ"

  , שאז עלה משה רבנו להר סיני לקבל לוחות אחרונות–ומה שנהגו מראש חודש 

  .והוי עת רצון, שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה" משה עלה להר"והעבירו שופר במחנה 

ז בתמוז ירד ושבר "ביום י. ה"עלה משה רבנו לקבל לוחות מהקב, לאחר מעמד הר סיני

שרף משה רבנו את העגל ודן , ח בתמוז"בי, למחרת. גללאחר שראה את מעשה הע, הלוחות

עלה שוב לבקש רחמים עבור עם ישראל ושהה שם ארבעים , ט בתמוז"בי. את החוטאים

  .ח אלול"עד שירד בערב ר, יום וארבעים לילה

ה שיתרצה וימחל "והתפלל להקב, נו שוב לקבל לוחותבראש חודש אלול עלה משה רב

  1.ה לישראל בשמחה וניתנו הלוחות השניות"ורים נתרצה הקבעד שביום הכיפ, לעם ישראל

לפיכך , מכיון שבימים אלה שבין ראש חודש אלול ביקש משה רחמים ומחילה ונתרצה

נקבעו ימים , לפיכך. נחשבים ימים אלה לימי רצון המועילים לתפילה ולסליחה ומחילה

  .אלה לאמירת הסליחות

כשבין לבין , אומרים פסוקים ופיוטים" יאשר"המתחילים באמירת , במהלך הסליחות

  .ג מידות של רחמים"אומרים י

אלמלא מקרא כתוב אי אפשר :  אמר רבי יוחנן–" על פניו ויקרא' ויעבור ד"

. ה כשליח ציבור והראה לו למשה סדר תפילה"מלמד שנתעטף הקב, לאומרו

  .ם ואני מוחל לה–כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה : אמר לו

  )'ז ב"מסכת ראש השנה דף ט(

גם המנהג לתקוע בשופר בראש חודש אלול שורשו באותה תקיעת שופר שהיתה בשעה 

היתקע "כנאמר , וכן תוקעים כל החודש לעורר את העם לתשובה. שמשה רבנו עלה להר

  2".  שופר בעיר ועם לא יחרדו

                                                 
  ג"א ל"י שמות י" ראה רש 1
  
  .א"ש סוף מסכת ראש השנה ובטור סימן תקפ"מובא ברא. ו" פרקי רבי אליעזר פרק מ 2
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' ו' ל' א. ם אלה ימי רצוןגם בשמו של חודש אלול נרמז בראשי תיבות על היות ימי, כידוע

ה " בין הקבוהקרבההקשר , שזה מדבר על החיבה, "ילדודי ודודי לני א"ראשי תיבות של ' ל

אני לדודי "אומר ) 'ג' שיר השירים ו(והפסוק , "דודי"ה נקרא בלשון חיבה "כשהקב, לישראל

 שלב לתמקובשבאלו ארבעים יום מראש חודש אלול עד יום הכיפורים התשובה " ודודי לי

האדם קרוב אז אל הקדוש ברוך הוא בתשובה ואז הקדוש ברוך הוא קרוב לו לקבל 

" אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך' ומל ד"פ הפסוק " ישנו רמז נוסף ע3.תשובתו מאהבה

שאז הקדוש ברוך הוא מל את לבבנו ולבב זרענו , ראשי תיבות אלול" בבלאת ובבך לת א"ש

  .לאהבתו ויראתו

  .נהג בני עדות המזרח לומר סליחות מראש חודש אלולזהו שורש מ

אמירת הסליחות מתחילה רק ביום ראשון , לפי מנהג האשכנזים. מנהג בני אשכנז אינו כן

כאשר ראש השנה חל ביום שני או שלישי מתחילים , א"כפי מוסיף הרמ. שלפני ראש השנה

  .לומר סליחות היום ראשון בשבוע שלפי כן

  :ישנם כמה דרכים ונזכיר שנים מהם, םבטעם מנהג האשכנזי

כנגד עשרת ימי , הלבוש מסביר שיש שנהגו להתענות עשרה ימים עד יום הכיפורים

דהיינו , פ שאין מתענים בהם"לעולם יחסרו ארבעה ימים מראש השנה עד יוהכ. תשובה

ו קבעו הסליחות באופן שיהי, לפיכך. שבת שובה וערב יום הכיפורים, שני ימי ראש השנה

, לפיכך. לפחות ארבעה ימים לפני ראש השנה כדי שיתענו בהם להשלים לעשרה ימים

שאז אין מיום ראשון ארבעה ימים לפני ראש , כשחל ראש השנה ביום שני או שלישי

  4.  מתחילים מיום ראשון הקודם–השנה 

ל שבכל קרבנות "פ מאמר חז"האליה רבה מבאר ע. ישנו עוד טעם למנהג האשכנזים

ללמד שבראש , "ועשיתם עולה"ואלו בראש השנה נאמר " והקרבתם עולה"ים נאמר המועד

ישנו דין שכל קרבן טעון בדיקה שאין בו . השנה יעשה אדם עצמו כאילו מקריב את עצמו

". ממום) דהיינו ביקורת(ביקור "דין זה נקרא , מומים במשך ארבעה ימים לפני הקרבתו

לפיכך יש לו לבקר ממומי חטאיו ארבעה ,  כקרבןבראש השנה באדם נחשב, מכיון שכאמור

  5. ימים לפני ההקרבה

  .אלו שני הטעמים שצריך לפחות ארבעה ימי סליחות לפני ראש השנה

הרי מספיק להוסיף יום אחד או , מדוע צריך להתחיל מיום ראשון הקודם, אני לא מבין"

  .הקשה יאיר..." לפי הצורך, שניים מהשבוע הקודם

למען האמת גם אני לא מבין זאת , לגופו של ענין... טוב שאתה לא מוותר, אירי, יפה מאוד"

  ".ו יתחילו הסליחותבאולם מה שכתוב בפוסקים הוא שרצו שיהיה יום מסוים בשבוע , כ"כ

                                                 
  א" משנה ברורה בהקדמה לסימן תקפ 3
  
  ' מובא במשנה ברורה ו 4
  
   שם 5



ובאים|  מועדים ממשמשים  תשובה     1שיעור  | זמני 
 

  
 
 
 

5

לפי הסבר זה שצריך שיהיו ארבעה , רגע. "אלא ששלמה לא נתן לי, רציתי להמשיך הלאה

א מתייחס רק לסיטואציה בה ראש "מבין למה הרמאינני , ימי סליחות לפני ראש השנה

השנה חל בימי שני או שלישי ולא גם למקרה בו חל ראש השנה ביום ראשון או רביעי אז 

גם כן לא יהיו ארבעה ימים מתחילת השבוע עד ערב ראש השנה ונצטרך להתחיל את 

  !"אמירת הסליחות מהשבוע הקודם

  "? לשלמה על שאלתומי יכול לענות", פניתי לציבור, "רבותי"

  ..."כאן צריך קצת ידע בלוח השנה"רמזתי , לאחר שלא ראיתי נכונות

  ..."כנראה שראש השנה לעולם אינו חל בימים אלו. "שלמה עצמו הבין את הרמז

כלל זה נקרא . רביעי או שישי, דראש השנה לעולם אינו חל בימים ראשון' יום א. אכן"

לעולם אינו חל , דהיינו ראש השנה, "ראש"וונה ששהכ" ו ראש"לא אד"בשפה התלמודית 

  ."'ו' ד' בימים א

  זמן אמירת הסליחות

. שהכוונה לשלוש השעות האחרונות של הלילה..." נוהגים לקום באשמורת"המחבר כתב 

ה שט בעולם "בסוף הלילה הקב. ה שט בכל העולמות" אומרת שבמשך הלילה הקב6הגמרא 

  .מן מתאים לאמירת הסליחותהזה והיא עת רצון ולפיכך זהו ז

  7. בזמן עלות השחר, מנהג המשכימים כיום הוא לומר את הסליחות מאוחר יותר

, דסליחות משכימים יותר בכדי שהסליחות תיאמרנה עוד במהלך הלילה' ביום א, עם זאת

רצה עתירתם בעמדם "וכן " בזעקם בעוד ליל"משום שבסליחות אלו אומרים בפזמון 

  8". בלילות

 לא יבטל את אמירת –אם נתאחר מלאומרן עד אחר שהאיר היום , ימי הסליחותבכל 

לגבי אמירת . (לפי שהימים הם ימי רצון ואף לאחר שהאיר היום הוא עת רצון, הסליחות

ולכן מי שקשה לו לקום באשמורת הבוקר יוכל ). 5 ראה הערה –' ל ביום א"הפזמונים הנ

  9. לומר סליחות במשך כל היום

                                                 
  'ב'  עבודה זרה ג 6
  
  )ות אלא זהו המנהג בפועללא משום שכך צריך להי. (מובא בפסקי תשובות, א" מטה אפרים סעיף י 7
  
 לא –ל כבר הגיע היום "אף שכשאומרים הפזמון הנ, קודם עלות השחר'  ואם התחילו הסליחות ביום א 8

אם התחילו הסליחות רק אחר שהאיר , אולם. איכפת לן ויכולים לאומרם משום שהתחילו הסליחות בלילה
  )12א הערת שוליים "שובות תקפמובא בפסקי ת, אלף למטה שם. ( יש לדלג תיבות אלו–היום 

  
  .'א ב"וראה פסקי תשובות תקפ. ו"א סימן מ"יחווה דעת ח, ד"א כ" אלף המגן תקפ 9
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 10, הגים לומר סליחות מייד לאחר חצות הלילה ומנהג קדום הוא מדורות קודמיםויש הנו

שאותם שאין יכולים , ולפיכך יש שכתב. פ הזוהר הקדוש הוא עת רצון גדול"משום שע

להשכים קום לפני עלות השחר עדיף שיאמרו הסליחות לאחר חצות הלילה מאחר לדחותן 

  .לאחר שהאיר היום

מלבד , ג מידות של רחמים כלל" לומר בלילה לפני חצות סליחות וי אין–לפני חצות הלילה 

יש המיישבים מנהג אלו שקשה להם ,  עם זאת11. בליל יום הכיפורים שאומרים כן בתפילה

אך יקפידו שיהיה באשמורה האמצעית של , להמתין עד חצות ומקדימים לומר סליחות

האומרים סליחות לפני ,  כמו כן13.  שזה בערך שעתיים קודם חצות ולא לפני כן12הלילה 

  14. חצות לא יפלו על פניהם

  ...לא לשכוח

כאשר הן נאמרות (יש לברך לפני אמירת הסליחות , מכיון שהסליחות כוללים בתוכם פסוקים

  .ברכת התורה) בסוף הלילה או בבוקר

צריך ליטול ) דהיינו קודם עלות השחר(המשכים קודם אור היום . לענין נטילת ידיים ישנו ספק

יטול ידיו שוב , כשיאור היום, לאחר הסליחות. כבכל יום, ידיו מייד כשקם ולברך על נטילת ידיים

מכיון שיש אומרים שבעלות השחר חוזרת הרוח הרעה לשרות על הידים יש ליטול . ללא ברכה

  15. אולם אין לברך משום שאין החיוב מוסכם לכל הדעות,  שובידיים

י שיעשה " אומר שראוי שלאחר שיאור היום יביא האדם עצמו לידי חיוב ברכה ע16המשנה ברורה 

  17. י ואשר יצר"צרכיו ויברך על נט

                                                 
  ה"ב סימן ק" אגרות משה אורח חיים ח 10
  

ראה . (ג מידות בלילה לפני חצות נחשב מקצץ בנטיעות וזהו מעשה רע ומר" על פי תורת הקבלה האומר י 11
  ) 'א ב"פסקי תשובות תקפב ו"ה י"משנה ברורה תקס

  
, תלוי באורך הלילה(שכל אחת מהן כארבע שעות ") משמרות"או ( הלילה מתחלק לשלוש אשמורות  12

ראה ברכות ). בלילות החורף הארוכים זה יותר מארבע שעות ובלילות הקיץ הקצרים זה פחות מארבע שעות
  .'א' דף ג

  
  . תשובותראה פסקי. ה"ב סימן ק" אגרות משה אורח חיים ח 13
  

בסליחות , עם זאת. נפסק שאין נופלים על פניהם בלילה' א סעיף ג"בשולחן ערוך סימן קל:  המקור 14
. אולם קודם חצות אין לעשות נפילת אפים. הנאמרות לאחר חצות הלילה מנהג רוב העולם ליפול על פניהם

  )ראה פסקי תשובות שם(
  

  שםד ומשנה ברורה "סעיף י'  שולחן ערוך סימן ד 15
  

  ג"ל'   סימן ד 16
  

  'ת' עמ' חלק ג" מבקשי תורה" ראה קובץ תורני  17
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  אורי בראש השנה

ויש ". שעיאורי וי' לדוד ד"נוהגים לומר מראש חודש אלול בכל יום אחר גמר התפילה מזמור 

  18.  נוהגים לאומרו עד שמיני עצרת ועד בכלל

הדורש את המילה , פ המדרש שוחר טוב על פסוק זה"הטעם לאמירת מזמור זה בתקופה זו הוא ע

מושיע ' ביום הכיפורים שד" וישעי", הוא אורו של האדם בראש השנה' על ראש השנה שה" אורי"

  19.  בסוכות–" וכוכי יצפנני בס"י כפרת החטאים ו"את האדם אז ע

  ערב ראש השנה

  . ונתחיל לפי סדר היום, ישנם כמה דינים הנוהגים בערב ראש השנה

  תענית

  ):'א ב"תקפ(כותב המחבר . ישנו מנהג הנוגע מתחילת היום

  נוהגים להתענות ערב ראש השנה

משום יש לאכול לפני סוף היום , אדרבא. אין מתענים תענית זו עד סוף היום, א"כפי שמובא ברמ

כחצי שעה (ומנהג רבים להתענות עד זמן מנחה גדולה . שאין להיכנס ליום טוב כשהוא מעונה

  ).אחר חצות היום

: 20רבים נוהגים בכך וכפי שכותב הבן איש חי , א מזכיר תענית זו בנוסח של מנהג"למרות שהרמ

  ".טוב שכל אדם ינהוג בתענית זו חוץ מחלוש הרבה וזקן וקטן"

  :א"כותב הרמ

  )בית יוסף בשם תשובה אשכנזית(  יכולים לאכול- ם חל ברית מילה בערב ראש השנה וא

הסנדק והמוהל יש מצוה לאכול משום שזהו יום טוב , על אבי הבן, כפי שמביא המשנה ברורה

  .כל שאר הקרואים מותרים לאכול. שלהם

ו שהיא ממנהג וכן לאכול בברית מילה אינו תקף לגבי שאר תעניות אלא לענין תענית ז, היתר זה

  .לענין תענית בכורות הערב פסח

                                                 
  ' משנה ברורה ב 18
  

  מובא בפסקי תשובות',  אלף למטה ו 19
  

  )שנה ראשונה(נצבים '  פ 20
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  הטעם

  ?מה הסיבה לתענית זו

  . כותב שתענית זו באה לכפרת העוונות21הטור 

 כותב שטעם התענית הוא כדי שיכנס האדם לעשרת ימי תשובה בהכנעה ושברון 22הבן איש חי 

  .כי התענית עושה הכנעה בלב האדם, לב

  תפילת שחרית

  ):'סעיף ג(כותב המחבר 

  פ שנופלים על פניהם באשמורת בסליחות"אע אין נופלים על פניהם בערב ראש השנה

. בערב יום טוב אין נפילת אפיים, כמו כן. מכיון שיום טוב הוא יום שמחה אין בו נפילת אפיים

מכיון . בסליחות של ערב ראש השנה נופלים על פניהם אפילו אם נמשכו אל תוך היום, עם זאת

לא חילקו בדבר ,  לאמירת הסליחות הוא במהלך הלילה שאז אומרים תחנוןשהזמן העיקרי

    23. ותיקנו ליפול על פניהם בסליחות בכל מצב

  :א"כותב הרמ

  

  ואין תוקעין בערב ראש השנה

בפוסקים . בערב ראש השנה אין תוקעין, אף שתוקעים בחודש אלול בכל יום אחר תפילת שחרית

  :מובאים שני טעמים לכך

לבין תקיעות ראש השנה , בין תקיעות חודש אלול שאינן חובה אלא מנהגלהפסיק   .א

 .המחוייבות מן התורה

 .ויימנע מלקטרג על ישראל, כדי לבלבל את השטן שלא ידע שיום הדין בא  .ב

אבל הרוצה לתקוע להתאמן , המשנה ברורה אומר שלפי הטעם הראשון אין תוקעים בתפילה

לפי הטעם השני אסור לתקוע אפילו בכדי , אולם. ר מות-ולהתלמד לקראת התקיעות למחרת 

  .להתלמד

                                                 
  .עיין שם, א" סימן תקפ 21
  

   שם 22
  

  ג" משנה ברורה כ 23
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  .בהמשך הוא מביא בשם האליה רבא שמותר לתקוע בכדי להתלמד בתוך חדר סגור, עם זאת

  התרת נדרים

מקור למנהג זה נמצא כבר . נהוג בכל תפוצות ישראל לערוך בערב ראש השנה התרת נדרים

   :כוללת שני ענינים, התרת נדרים זו. בגמרא

מנהג טוב שנהג שלוש פעמים ולא התנה , חרטה על נדרים שנדר האדם בשנה זו  .א

 ). כמפורט בנוסח התרת נדרים(שיהיה בלי נדר ועוד 

שיעשה מעתה ' להבא שמבטל את כל הנדרים והשבועות וכו" מסירת מודעה"  .ב

 .ואילך

יהם את שאומר בפנ, התרת נדרים צריכה להעשות בפני שלושה גברים גדולים שנתמלא זקנם

  24. חרטתו ומבקש התרה והם מתירים לו

  .אם לא היה לו פנאי בערב ראש השנה יעשה ההתרה בין כסה לעשור

אבל נדרים שזוכר , שהתרת נדרים כוללנית זו איננה מועילה אלא לנדרים שנשכחו, יש לדעת

  . נדרכדין התרת נדרים רגילה שצריך שיפרוט ה, כ פירט הנדר"אותם אין ההתרה מועילה אלא א

שבסוף נוסח התרת הנדרים אינה מועילה אלא דווקא כשלא יזכור את " מסירת המודעה", כמו כן

פ כן נודר או "אבל אם זוכר את מסירת המודעה ואע, מסירת המודעה בשעה שידור או ישבע

  . נדרו ושבועתו קיימים–נשבע 

ין מסתמכים על א בהלכות נדרים שא" כותב הרמ–ואף באופן שלא זכר את מסירת המודעה 

  .מסירת המודעה אלא במקום צורך גדול אבל שלא במקום צורך לא

טוב , אם אשה חוששת שנדרה או נשבעה או עשתה הנהגה טובה שלוש פעמים ורוצה להתיר

  25. שתעשה את בעלה שליח להתיר את נדריה בפני שלושה

                                                 
כל בן שלוש . כך נחשבים כגדולים לכל עניןשב,  לאו דווקא בעלי זקן בפועל אלא כאלו שיש להם סימני גדלות 24

אלא שיש לנו חזקה שהביא ועל חזקה זו סומכים רק במה שנוגע לדינים , עשרה לא בהכרח הביא סימני גדלות
ראה עוד פסקי . ג"ת רבי עקיבא אייגר סימן ע"ראה שו. אבל לא לדינים דאורייתא' מדרבנן כגון צירוף למנין וכדו

  . 104יים א הערת שול"תשובות תקפ
  

  ח"א י" ראה פסקי תשובות תקפ 25
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  שאלות חזרה

  ?חותמהם שני המנהגים העיקריים בענין משך תקופת אמירת הסלי .1

  ?מתי הוא הזמן ביממה בו יש לומר את הסליחות .2

 ?מתי יש לברך ברכת התורה .3

 ?המשכים קודם אור היום מתי יברך על נטילת ידים .4

 ?מי ודאי אינו מתענה בערב ראש השנה .5

בין ) ההבדל לדינא(מה הנפקא מינה ? מדוע אין תוקעים בשופר בערב ראש השנה .6

 ?באיזה אופן מותר לכל הדעות? הטעמים

 ? אלו נדרים לא מועילה התרת נדרים כוללניתעל .7

 ?על אלו נדרים לא מועילה מסירת המודעה .8

 ?בפני מי צריך לעשות התרת נדרים .9
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  תשובות

מנהג בני עדות המזרח לומר סליחות מראש חודש אלול עד יום הכיפורים ומנהג  .1

ה ביום שני או שלישי "האשכנזים לומר מיום ראשון שלפני ראש השנה וכשחל ר

  .תחילים מיום ראשון בשבוע שלפני כןמ

המחבר אומר נוהגים לקום באשמורת הבוקר דהיינו שלוש שעות אחרונות של  .2

יש נוהגים מאוחר יותר ויש . מנהג המשכימים היום הוא סמוך לעלות השחר. הלילה

  .אומרים סליחות בחצות

 .בבוקר לפני הסליחות .3

לאחר שיאור היום יטול . ת ידיםהמשכים קודם אור היום יטול ידיו ויברך על נטיל .4

י שיעשה צרכיו ויברך על "ועדיף שיביא עצמו לידי חיוב ברכה ע. ידיו שוב ולא יברך

 .י ואשר יצר"נט

בעלי ברית מצווים לאכול וכן כל הקרואים , כמו כן. חולה חלוש או קטן, זקן .5

 .לסעודת הברית מותרים לאכול

לפי . ובה או בכדי לערבב את השטןאו בכדי להפסיק בין תקיעות רשות לתקיעות ח .6

להתלמד בחדר סגור . הטעם הראשון מותר לתקוע להתלמד ולפי הטעם השני אסור

 .מותר לכל הדעות

 .נדרים שזוכר אותם כעת .7

 אין המודעה מועילה –פ כן נודר "אם יזכור בשעת הנדר את מסירת המודעה ואע .8

 .לנדר זה

  . שלושה גברים גדולים שהביאו סימני גדלות .9

  
  


