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הצדקה  מצות  על  התורה  אותנו  מצוה  בפרשה 
חשיבות  של  על  לעמוד  בכדי  המעשרות.  ומצות 
מקומות.  בכמה  חז"ל  דברי  נציין  אלו  מצות 
תעשר)  עשר   - י  (פיסקא  כהנא  דרב  בפסיקתא 
שני  בזכות  לוי  ר'  בשם  דסכנין  יהושע  ר'  אמרו: 
בזכות  המקום,  לפני  מתחטאים  ישראל  דברים 
שבת ובזכות מעשרות. בזכות שבת מנין, אם תשיב 
משבת רגלך (ישעיה נח: יג), מה כתיב בתריה, "אז 
תתענג על ה' והרכבתיך" (ישעיהו נ"ח, יד). בזכות 
לך  נתן  אשר  הטוב  בכל  "ושמחת  מנין,  מעשרות 
בקרבך"  אשר  והגר  והלוי  אתה  ולביתך  אלקיך  ה' 

(דברים כו: יא). ע"כ.

חז"ל.  ממאמרי  רבים  מצינו  הצדקה  ובענין 
משם   (256 עמוד  ויחי  (פרשת  רבתי  בבראשית 
שמשנברא  צדקה  גדולה  אמרו,  הנביא  אליהו 
העולם ועד אותה שעה כל הנותנה הרי זה משתבח 
וקולט עצמו מדינה של גיהנם. מנין שהוא משתבח 
בכל  צדקה  עושה  משפט  שומרי  אשרי  שנאמר 

מדינה  עצמו  שקולט  ומנין  ג').  ק"ו  (תהלים  עת 
של גיהנם שנאמר אשרי משכיל אל דל ביום רעה 
ימלטהו ה' (שם מ"א ב'). גדולה הצדקה שמצלת 
(משלי  ממות  תציל  וצדקה  שנאמר  המות  מדרך 
א)  פרשה  (זוטא  אליהו  דבי  ובתנא  ע"כ.  ב').  י' 
המות.  מדרך  האדם  את  שמצלת  צדקה  גדולה 
גדולה צדקה שהיא מארכת ימיו ושנותיו של אדם. 
גדולה צדקה שהיא מביאה את האדם לחיי העולם 
הבא. גדולה צדקה ששוותה לתורה. גדולה צדקה 
שממהרת  צדקה  גדולה  בה.  משולה  שהתורה 
להביא את ימות המשיח ואת ימות הגאולה. גדולה 
כסא  נגד  נותנה  את  ומושיבה  צדקה שהיא מעלה 

הכבוד. ע"כ. 

בספר 'משכיל אל דל' מבאר את מעלות מצוות 
אלו. הנה בגמ' יומא (פו) אמרו חז"ל שיש ארבעה 
חלוקי כפרה. אם עבר על מצות עשה ועשה תשובה 
תשובה.  ועשה  תעשה  לא  על  עבר  מיד.  לו  נמחל 
כריתות  על  עבר  מכפר.  כיפור  ויום  תולה  תשובה 
כיפור  ויום  תשובה  תשובה,  ועשה  ב"ד,  ומיתות 
ה',  בחילול  חטא  ואם  ממרקים.  ויסורים  תולים 
תולים  ויסורים  כיפור  יום  תשובה  תשובה,  ועשה 
ומיתה ממרקת. ע"כ. ופירש הטורי זהב (ס' רמב) 
כהלכתו  שבת  השומר  כל  באומרם  חז"ל  שכוונת 
דאחר שעשה  הכוונה  עוונותיו.  כל  על  לו  מוחלים 
תשובה ומתחזק הרבה בשמירת השבת בכל כוחו, 
לכפר  בכדי  כיפור  יום  עד  להמתין  צריך  אין  בזה 
יסורים  לקבל  צריך  היה  אם  וכן  עוונתיו,  על  לו 
שהיא  השבת  זכות  גדולה  בזה  להתכפר,  בכדי 
או  היסורים,  את  צריך  אינו  ושוב  אותו  מטהרת 
וגמילות  הצדקה  מצות  לענין  וכן  המיתה.  יום  את 

ד'  (שער  תשובה  בשערי  יונה  רבינו  כותב  חסדים 
אות יא) שאף אם צריך האדם לקבל יסורים בגלל 
העבירות שעשה, יכין לבו לעשות מצוות המגינות 
מן היסורים כמו מצות הצדקה, כי היא מצלת גם מן 
המות, שנאמר (משלי י, ב) "וצדקה תציל ממות". 
וכן יעסוק במצות גמילות חסדים לעזור את חבירו 
זכרונם  רבותינו  שאמרו  כמו  והשתדלותו,  בעצמו 
מן  חסדים  גמילות  גדולה  ב)  מט,  (סוכה  לברכה 
בין  חסדים  וגמילות  בממונו  שהצדקה  הצדקה, 
בגופו ובין בממונו. ע"כ. נמצא שכל מעלת מצוות 
כוחם  אלו רק אחר שהאדם עשה תשובה, אז רב 
לגמרי  האדם  את  מטהרות  שהם  אלו  מצוות  של 

שלא יצטרך ליסורים ולא להמתין עד יום כיפור.

שביארו  כפי  אלו  למצוות  משותף  דבר  ויש 
המפרשים: היות ובמצוות אלו אנו רואים את כח 
האמונה החזק שיש לאדם שמקיים אותם בדקדוק 
הרי  השבת  שהנה  עולם.  בבורא  מבטחו  ושם 
לעבודתו,  הולך  אינו  שהרי  בעליל,  זאת  מוכיחה 
ואדרבה עוד מוציא הוצאות מרובות לצורך השבת, 
הרי שבזה מאמין שהקב"ה הזן ומפרנס את העולם, 
האדם  כך  בשביעי  ממלאכתו  שבת  שהוא  וכשם 
שובת בה. כך גם מצוות מעשרות ומצות הצדקה, 
שנראה  למרות  הבורא,  ציווי  כפי  נותן  שהאדם 
הוא  אך  הרויח.  עתה  שזה  מנכסיו  מפסיד  שהוא 
לו  השולח  והוא  המפרנס  הוא  שהבורא  מאמין 
את כל צרכיו, ובתוכם שלח לו ג"כ לחלק לאנשים 

נוספים.  

באשמורת  לקום  המזרח  ועדות  הספרדים  מנהג 
הבוקר ולומר סליחות מיום ראש חודש  אלול עד יום 

הכיפורים, ויום ראש חודש עצמו אין לומר סליחות.

סליחות,  אלול  חודש  מראש  שמתחילים  הטעם 
משום שמסורת בידינו שמשה רבנו אחרי חטא העגל 
עלה לשמים להביא את לוחות הברית השניות בראש 
וכל  הכיפורים,  ביום  הלוחות  עם  וירד  אלול  חודש 
הארבעים יום התפלל לה' יתברך שימחל על עוון העגל 
וביום הכיפורים ה' יתברך אמר למשה רבנו "סלחתי 
כדברך", וכל הארבעים יום הם ימי רחמים ורצון לכל 
עם ישראל וביום כיפור שה' יתברך הודיע שמחל לעם 
ישראל לכן נקבע יום הכיפור ליום מחילה וסליחה לכל 

העוונות והחטאים שלנו.

אני  תיבות  ראשי  "אלול"  דרשו  רשומות  דורשי 
את  אלוהיך  ה'  "ומל  הפסוק  על  וכן  לי,  ודודי  לדודי 

לבבך ואת לבבך זרעך".

נוהגים שהכותב מכתב לחברו בחודש אלול כותב 
בתחילת המכתב "לשנה טובה תכתבו ותחתמו".  

סגולה לתשובה
משה  רבי  אליו  בא  הקדוש  האריז"ל  רבנו  בזמן 
האלשיך (שמכונה "האלשיך הקדוש" וכתב פירוש על 
חמישה חומשי תורה ועל המגילות) וסיפר לו שיצא 
לו בן לתרבות רעה ואמר לו האריז"ל הקדוש שיתפלל 
אבינו  "השיבנו  בברכת  עשרה  שמונה  בתפילת  עליו 
לתורתך" שיחזור בתשובה שלמה, ורבי משה אלשיך 
בתשובה שלמה.  בנו  חזר  ובפתאומיות  עליו  התפלל 

מאוד  נכון  תשובה  ימי  ובעשרת  אלול  בחודש  ולכן 
לכוון בתפילת שמונה עשרה בברכת "השיבנו אבינו 
לתורתך" להזכיר כמה משמותם של אלו שנטו מדרכי 
עליהם  שיתפלל  קרובים  הם  אם  ובפרט  ותורתו,  ה' 

מעומק הלב.

אמירת מזמור 'לדוד ה' אורי'
לדוד  "מזמור  שהאומר  כתב  המטה  קצה  בספר 
ה' אורי וישעי ממי אירא" (תהילים פרק כז') מראש 
ושנותיו  ימיו  שיוציא  לו  מובטח  ואילך  אלול  חודש 
לחיים  ויצא  זכאי,  במשפטו  ויצא  ובנעימים,  בטוב 
תפילה  שער  ובספר  לשונו,  כאן  עד  ולשלום  טובים 
שכתב  הכהן  מהר"ח  בשם  הביא  רוקח  יעקב  לרבי 
ה'  לדוד  "מזמור  האומר  שכל  רחמים  שערי  בספרו 
תורה  שמחת  ועד  אלול  חודש  מראש  וישעי"  אורי 
נגזרה רעה חס ושלום על האדם, אמירת  אפילו אם 
כל  מעליו  ומבטלים  הגזירה,  לבטל  יכולה  זה  מזמור 
המקטרגים  כל  מעליו  ומעביר  ורעות,  קשות  גזירות 
אחר  השנה  ימות  בכל  לאומרו  וטוב  והמשטינים, 

תפילת שחרית עד כאו לשונו.
 

אמירת סליחות
הזמן הראוי ביותר לאמירת הסליחות הוא משעת 
חצות לילה ואילך, אולם אם הציבור אינם יכולים לומר 
הסליחות אחר חצות לילה יכולים לומר הסליחות גם 
וכן  שחרית,  תפילת  לפני  המוקדמות  בוקר  בשעות 
אפשר לומר הסליחות גם לפני תפילת מנחה, אולם 
יחיד  ולכן  הסליחות,  לומר  אסור  לילה  חצות  לפני 
וי"ג  סליחות  שם  שאומרים  הכנסת  בבית  שנמצא 
טוב  ויותר  איתם  יענה  לא  לילה  חצות  לפני  מדות 

שיצא משם.

הסליחות  לומר  ורוצה  מהשינה  בבוקר  שקם  מי 
צריך לברך ברכות התורה לפני אמירת הסליחות.

אמירת הסליחות נועדה לעורר את האדם ולבקש 
סליחה על החטאים שעשה, והאדם יתן אל ליבו שעוד 
במעשיו  יפשפש  ולכן  הדין,  ליום  מתקרבים  מעט 
ומעשים  מצוות  שיותר  כמה  ויוסיף  בתשובה  ויחזור 
להיות  צריכה  הסליחות  אמירת  עיקר  ולכן  טובים, 
וכמו שכתוב במשלי  יתירה  ובהכנעה  ובמיתון  בנחת 
(המילה  רש"  ידבר  "בתחנונים  כג')  פסוק  יח'  (פרק 

רש פירושו היינו אחד שאין לו כלום עני מרוד), ויבין 
את מה שמוציא מפיו ויפנים כמה שיותר ללב.

לו  מותר  הציבור  עם  סליחות  יכול  שאינו  היחיד 
מהקטעים  חוץ  ביחיד,  הסליחות  נוסח  כל  את  לומר 
משום  לעניי)  דעניי  (כגון  בארמית  אותם  שאומרים 
שרק ציבור יכולים לאומרם, וכן י"ג מידות אין היחיד 
שבקדושה  לדבר  נחשב  שזה  משום  לאומרו  רשאי 
וכל דבר שבקדושה (כגון קדיש קדושה וברכו) צריך 
אומר  היחיד  אם  אולם  לאומרם,  כדי  אנשים  עשרה 
את הי"ג מידות בטעמי התורה מותר מפני שזה נחשב 

כקורא בתורה.

לפני  בוקר  באשמורת  או  לילה  בחצות  שקם  מי 
ואין  לילה  חצות  והגיע  ער  או שנשאר  עלות השחר, 
לו זמן לומר גם סליחות וגם "תיקון חצות" עדיף לומר 

"תיקון חצות" שמעלתו יותר מן הסליחות.

י"ג מידות
כשאומר י"ג מידות, בתיבות ה' ה' לא יאמר אותם 
ה'  יאמר שוב  ואז  ויפסיק מעט  ה'  יאמר  ביחד, אלא 
ה'  ה'  שאומר  ובזמן  מידות.  הי"ג  את  לומר  וימשיך 
יכופף את קומתו בשחיה ולא יכרע לגמרי אלא קצת 
ויאמרם , ואין צריך להרים את העקבים של הרגלים 
את  יישר  אלא  בקדושה)  שעושים  (כמו  מהקרקע 

רגליו ויאמר הי"ג מידות בכוונה.

רבותינו הראשונים נחלקו מהיכן מתחילים למנות 
את הי"ג מידות, דעת התוספות בשם רבנו תם שי"ג 
מידות,  שתי  והם  ה'  ה'  מהתיבות  מתחילים  מידות 
וכן דעת הרמב"ם כתבו ששם  ניסים גאון  דעת רבנו 
ובספר  מידות,  י"ג  של  המנין  מתוך  אינו  הראשון  ה' 
מידות  שי"ג  הכוונות  בשער  כתוב  וכן  הזוהר  תיקוני 
ולכן  "אל" שזה המידה הראשונה,  מתחילים מתיבת 
כיוון שהדבר נמצא במחלוקת ואין בידינו להכריע לכך 
אלא  באצבעותיו  מידות  הי"ג  את  למנות  שלא  עדיף 
ורחמנא  גלוי  כבר  זה  יתברך  ה'  ולפני  בסתם  יאמר 

ליבא בעי.




