
לאינטרנט והוכנס הועתק
www.hebrewbooks.org

תשע״א חיים ע״י

http://www.hebrewbooks.org


מהמו״ל. רשות בלי לגלם או להעתיק אסור
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 ועי׳ הקב״ה, של הרחמים מי^ת י״ג אמירת הוא הסליחות תפילת עיקר
 התמדת על התפילות כל סובבים הכיפורים דביום ט) ב, התשובה במאירי(היםר

תמיד. מידות ייג זכירת
 רבינו וז״ל ביותר, להשפיע תפילתו תוכל המידות ביאור תוכן את המבין
 ויודע מידות עשרה שלש המבין כל כי לדעת אתה ״וצריך ו) לד, בחיי(שמות

 וכתב עיי״ש. וכו״׳ ריקם חוזרת תפילתו אין בכוונה, בהם ומתפלל ועקרן פירושן
 הי״ג זהיחת אל לעורר ״באתי וז״ל פ״ח) י״א (שער העבודה ושורש היסוד

 מעוררים בכוונה אמירתם כי מאד, מאד עצומה בכוונה לאמרם המידות
 לכפרת נפלאה סגולה היא והזכרתם העליונים בעולמות גדולים רחמים

העוונות״.
 פעמים המידות. י״ג פירוש להבנת טעם עוד יש לעיל, המבואר מלבד

 דרכיו) בכל ללכת עה״פ עקב ובספרי(סוף ית׳, בדרכיו ללכת בתורה הוזהרנו רבות
 וכר(ועל וחנון רחום אל ה׳ ה׳ בפסוק המפורשים הקב״ה לדרכי שהכוונה מפורש

 יוכל אלו מי^ת הבנת ע״י שרק פשוט וא״כ חסד). אהבת לספח הח״ח בהקדמת
בדרכיו״. ומדבק הקב״ה את מכיר אתה כך ״שמתוך לידי לבא

 להכריע באנו לא מהותן. וביאור המיחת י״ג במנין נאמרו רבות שיטות
הכוונת. את ומעורר להבנה קל לענ״ד שנראה מה נקטט אלא הדיעווק בין

★ ★ ★

 יום שבכל א) ג, (ע״ז בגמ׳ כדאיתא : רחמים כסא על יושב מלך אל
 כלייה העולם שנתחייב שרואה כיון כולו, העולם כל את ודן יושב הקב״ה

 ה׳ דגבי ישיבת ענין : יושב רחמים. כסא על ויושב הדין מכסא עומד
 הגר״א) בשם קח׳ עמ׳ מסלנט זונדל רבי (כתבי וקיים מתמיד פירושו
ותוס׳) רש״י א יז, הדין(ר״ה משורת לפנים שנכנס : בחסידות מתנהג



 התשובה עיקר מ״מ תשובה, יש לעכו״ם שגם אע״פ ;עמו עונות מוחל
 לחמבי״ט אלקים (בית הרחמים על ברית נכרתה להם ורק לישראל, הוא
י״ד) ־ פי״ג התשובה שער

 שמעביר מפרש ורש״י אס, יו, בגמ׳(ר״ח כדאיתא :ראשון ראשון מעביר
 אחד שחסר כיון - מחצה על מחצה בסוף נמצא שאם הראשון, העון את

 שם) וראב״ד ח׳) תשובת (ג׳ רמב״ם (וע״ע הוכויות יכרעו מהן
 לסליחה מחילה בין ההבדל : לפושעים ושליחת לחשאים מחילת מרבת

 הוא ומחילה כדבריך, סלחתי וכמ״ש עצמו, החטא על הוא סליחה ; הוא
 לרבינו התפילה כבודו(פירוש על שמחל מלך וכמ״ש המוחל, של כבודו על

לנו) סלח בברכת חגר״א, בן אברהם
 בגמ' כדאיתא ; תגמול כרעתם לא ורוח בשר כל עם צדקות עושה

 אה ורחמתי הגון, שאינו אע״פ ־ אחון אשר את וחנותי א) «, (ברכות
הגון. שאינו אע״פ ־ ארחם אשר

 על ה׳ ויעבור ב) יז, בגמ׳(ר״ח כדאיתא :עשרת שלש לומר לנו תורית אל
 והראה ציבור כשליח הקב״ה שנתעטף מלמד יוחנן רבי אמר ויקרא, פניו

 כסדר לפני יעשו חוטאים שישראל זמן כל לו, אמר תפילה, סדר למשה לו
להם. מוחל ואני הזה

 מידות לי״ג כרותה ברית בגמי(שם) ; עשרת שלש ברית תיום לנו וזכר
 (רש״י)] תעניתם בתפילת ישראל יזכירום [אם ריקם חוזרות שאינן

 כי תופר, לא אשר ההבטחה קיום והוא ברית. כורת אנכי הנה שנאמר
 י)• לד שמות אד״א (גר״א הברית בקיום משא״כ מונע החטא הדברים בכל

תיצב בענן ה׳ וירד שכתוב כמו מקדם לענו כהודעת  ויקרא שם עמו וי
; ויקרא פניו על ה׳ ויעבור תי. בשם



*. האדם*(גמ') שיחטא קודם הרחמים מדת הוא :ה׳ א.
ורש״י). (גט׳ ישוב אם שיחטא, לאחר הרחמים מדת הוא :ה׳ ב.
 כעסו לכבוש כח ־ כאן ור״ל כח, על מורח מקום בכל אל : אל ג.

אליהו). אדרת (גר״א, גדולים רחמים והוא ולרחם,
(תוס׳). תבא שלא מרחם הוא הצרה תגיע בטרם : רחום ד.
הצועק, לגאול הדחק בעת חונן הוא הצרה שהגיעה אחר : וחגון ה.

 יכול שאינו לפי בדין,* לו מגיע שלא אפילו הצועק את לחון היא והמדה
כדאמרינן חנם, מתנת גם ״חנון״ בלשון וכלול בצרתו. לראות

הגון(תוט׳). שאינו אע״פ ־ אחון אשר את וחנותי א) (ז, בברכות
ד י•  שהות לו שתהא כדי האדם, מן פורענות מאחר הקב״ה : אפים אי

ועיי״ש). א כב, עירובין (תוס׳ בתשובה לחוור
 (ואע״פ בשכת לו המגיע מן יותר לאדם שנותן הוא חסד : חסד ורב .ז

 ההכרחיים מצרכיו יותר לאדם שנותן הוא חסד ורב ליתן), מחוייב שאינו
ג) ג, למשלי ובביאורו אד״א, (גר״א,

 אמתי חשבון ה׳ עמו יעשה עוד לאדם, שיעשה החסדים מלבד :ואמוו ח.
והראוי(אברבנאל). המשפט פי על משלם פעולותיו שכר לו לתת

 נמצאים המקום ציון בלי חומש ומפרשי ב ח, בר״ח הוא סתם, ותום* גם׳ ציון כל חג״ח *
ו. • ח ל״ד בשמות

 במדת עמו ה׳ מתנהג לחטוא שסופו וידוע שגלוי אע״פ שיחטאי קודם לרחמים צריך מדוע 1
ושם) רא״ש שם״! הוא ״באשר - רחמים

 אעפיכ בדין משכע הימנו שנלקח אפילו אני* חנון כי ושמעתי אלי יצעק כי ״וחיה וכדכתיב 2
שם) נתוס* צעקתו אשמע



 ויעקב יצחק אברהם של אבות ?כות לנו זוכר ה׳ :לאלפים חשד נוצר ט.
 פורענות ובמדת דורות, אלפיים היינו ״לאלפים״ יח). יד, במדבר נרמב״ן
 מדת על יתירה טובת מדת נמצאת דורות, ארבעה רבעים״ ״על כתיב

א). ד, סוטה (תוספתא מאות חמש על אחת פורענויות
 הקב״ת נסלח, ולא נמצא עדיין שהחטא אע״פ - נושא :לון נושא י.

 אות ד׳ ויקרא מלבי״ם יצחק, לפניו(עקידת שחטא האדם את וסובל נושא
י רע״ז)

לו) (יומא הזדונות אלו - עון
א.  שם). ורש״י (גמ׳ להכעיס שעושה המרדים, אלו ; ופשע י
ב.  קל שהוא אע״פ ופשע עון אחר ונמנה (שם), השגגות אלו ; וחטאת י

 והם בשגגה הם העבירות רוב כי בכמות חמור הוא דמ״מ באיכות,
 בחעמק וכעי״ז ב״א. אות ט״ז ויקרא (מלבי״ם והתמדתם רבוים מצד חמורים

דבר).
 ומטהר מגקת שהוא עון, נשיאת שאר מכל יותר והוא לשבים, :תקת יג.

 חדא״ג (מהר״ל כלל חטא כתם שום בו ימצא שלא החטא מן החוטא את
אד״א) גר״א ר״ח.

 זח ע״י בורא עבירח, העובר כל :ב׳) מדח א (פרק דמרח בתומר נמצא נוסף ביאור ב
 הקב״ח, של בשפעו אלא בעולם מתקיימת בריח ואין י״א), ג אבות (משנת, קטיגור

 חקב״ח אבל ומענישו. החוטא, מן ניזון שיהא נותן הדין זהי משחית יתקיים ובמת
 החוטא כשישוב ויתבטל שיכלת עד המשחית את ומפרנס וזן העון, את וסובל נושא

 החוטא! שישוב עד רעה בריה ומפרנס זן שהקב״ה גדולה, סבלנות מדת וזו בתשובה.
 כי ורעותיו(ועיי״ש, חבירו עול לסבול סבלן שיהא צריך כמה האדם ילמד גם ומזח

קיצרתי).



בתפילת הערות

מלכנו אבינו
 התיבה לפני שירד אליעזר ברבי מעשה ב כה, תענית :התפילה מקור

 רבי ירד נענה, ולא גשמים) עצירת (בזמן ברכות וארבע עשרים ואמר
 מלכנו אבינו אתת אלא מלך לנו אין מלכנו אבינו ואמר אחריו עקיבא
 בת יצתה ר״א) על רבנן(פי', מרנני הוו גשמים. וירדו עלינו, רחם למענך

 וזה מידותיו על מעביר שזה אלא מזה גדול שזה מפני לא ואמרה קול
 כשראו ־ כלבו בשם תקפ״ד סי׳ או״ח (ובב״י‘מידותיו על מעביר אינו
 וקבעוה ותחנונים בקשות דברי עליו הוסיפו תפילת באותה שנענה הדור

עכ״ל). תשובה ימי לעשרת
 חנט א״מ עשרה. שמונת של אמצעיות ברכות כנגד נתיסדה זו תפילה

 כמו באחתנה אותו אומרים תחינת, בלשון שהוא [ולפי הדעת חונן כנגד ־ וענט
 ומחל סלח בתשובה. החצת כנגד ־ ברנשובת תחזיתו י״ח]. תפילת שאחר תחנון

 כנגד - רפואה שלח ישראל. גאל כנגד ־ גאולה בספר כתבנו לנו. סלח כנגד -
 מעליט בטל בשופר. תקע כנגד ־ קרן הרם עלעו. ברך כנגד - עלעו חדש רפאעו.

 אויבים. שובר כנגד - צר כל כלה ואנחת. יגון ממט והסר וכוי השיבה כנגד ־
 תתם. קתו נגד - משיחך קרן הרם .pרחמ יהמו עד - הרבים ברחמיך מחוק
^ מצמיח עד - לנו הצמח  תפילה. שומע נגד ־ קוליט שמע ישועת. ק

 תקפ״ד). סיי (לבוש רבים צרכי שאלת עליהם הוסיפו ועוד
נו  אנו כשרים, ומעשינו מקום של רצונו עושים אנו כאשר :מלכנו אגי

 חסרים, ומעשינו מקום של רצונו עושים וכשאין למקום. בנים נחשבים
 אם רחמים, מבקשים אנו כך ובין כך בין למלך. עבדים בבחינת אנו

רממלכנו ואם מאבינו ב דו _________פי*ב). בתוח״ב חיים חפץ שלוס, (

 עי* נוסף ומאור כיח. אגרת ישראלי ביאור זצ״ל סלנטר ישראל ד הגאון בזח שמאר מח ועי׳ ב
שמיג עם׳ חיג אליהוי יבלב



 ואת אותנו רואה ואתה ״לפניך תמיד שאנחנו אע״פ : לסציך חטאנו
יצחק) שית (של״ח חטאנו, אעפ״כ מעשינו,

 אע״פ ; שמד למען עמנו עשה א״מ אתה. אלא מלך לנו אין א״מ
 לנו אין ועדיין שמים, מלכות עול מעלינו לפרוק ח״ו רצוננו אין שחטאנו,

 יתחלל שלא שמך למען עמנו עשת לכן עלינו. נקרא ושמך אתת אלא מלך
 יוסף). עץ (עפ״י פורענות עלינו תבא ח״ו אם והנורא הגדול שמן
 נחתם לא שעדיין בעשי״ת, הנוסח )הו :טוגת. שנת עלינו חדש א״מ

 עלינו ״ברן מתפללים השנה ימות ובשאר יוסף). (עץ החדשה לשנה הגז״ד
 באופן להתבצע יכול הוא הג)״ד שנחתם אחרי אפילו כי טובה״, שנה

 ב) ,P בגמ׳(ר״ח כדאיתא ברכה, מפחית או ברכת המוסיף
 לטובה, המת עלינו ה׳ סירות כל : קשות גזירות צל מעלינו גטל א״מ

 מבקשים זה ועל הטוב, תכלית שתגיע עד לסובלם קשת לפעמים ואעפ״כ
 שלום). (דובר אותם לסבול הנמנעות קשות גזירות לבטל
בנו עצת תפר א״מ שונאינו. מחשבות בטל א״מ  הם ״שונאינו״ : אוי

 הם ״אויבינו" אבל מחשבתם, את לבטל מבקשים ולכן בצרתנו, ששמחים
 את להפר מבקשים אנו ולכך בפועל, לנו ולהרע אחרינו לרדוף שרוצים
יוסף) (עץ עצתם.

 משטיננו פיות טתום א״מ מעלינו. ומשטין צר כל כלת א״מ
 לבקש לנו למה לגמרי, המשטינים שיכלו שביקשנו אחר ומקטריגנו:

 שיכלו כך כל גדולה אינה זכותינו דלפעמים הענין, אלא פיהם? לסתום
 לדבר. יוכלו שלא פיהם יסתום שעכ״פ מבקשים ואנו לגמרי, המשטינים

* בחג״ה) פ״ו השמירה חובת (ח״ח,
ביקשנו מתחילה : חובותינו שטרי כל חרבים ברחמיך מחוק א״מ

 אסורים מדיבורים פיו את מבש האדם אם ולק מדה, מגד מדה הוא הקב״ה הנהגת והנח 2
m שם) הח״ח (עפ״י הננקטרגים פי יסתום שהקב״ח לבקש גם רשאי הוא



 אותם עשה לא שהאדם חטאים יש אך בעצמינו, שעשינו מה על מחילה
 כל אמר וע״« ב) נד, שבת (עיי מיחה ולא למחות לו שהיה מפני נענש ועכ״ן
 אלחנן יצחק (רבי אחרים מעשי ע״י חוב שטרי עלינו שיש חובותינו, שטרי

יצחק) בשיח הובא מקאוונא,
 דהיינו אחת בנשימה גזר״ ״רוע לומר יש :דיננו. גזר רוע קי< יי״®

 (ט״ז לרחמים יהיה בגזירה שנשאר ומה בגזירה שיש רוע ית׳ הוא שיקרע
תרכ״ב). סי׳

ת זכרנו א״מ  לנו לתת התפילה תועיל מה זכויות, בידנו אין אם : לזכויו
 ומכירים לזכויות שואפים שאנו לקבוע התפילה מטרת אלא, זכויות?

עח). עמי חיים דיננו(שפתי את קובעות הן שרק
 את וברצון ברחמים קבל א״מ עלינו. ורחם חוס קולנו שמע א״מ

 שאינו תינוק אפילו שמשמיע כפי בעלמא, קול הוא ״קולנו״ :תפילתנו
 ״תפילתנו״ ואילו עלינו. שמים רחמי מעורר קולנו״ ״שמע לכן לדבר, יכול
 פללתי״ לא פניך ״ראה [כמו מחשבה מתוך ונאמרת גבוהה בדרגא היא

 נשמעת רק לא היא ולכן מחשבה], לשון שהוא ופרש״י יא) מח, (בראשית
לבב). ברצון(עבודת מתקבלת גם אלא
 בית שחרב ״מיום ששנינו אע״פ : לתפילתנו שמים שערי פתח א״מ

 לפני מרובים ורחמים תפילה ע״י מ״מ תפילה״, שערי ננעלו המקדש
א). נט, ב״מ (מחרש״א ההוא השער מנעול יפתח ־ המקום


