


IN THE STILL OF 

THE NIGHT: 
Why Selichos Are Recited When 

Everyone Else Is Sleeping 



נוהגים-א:תקפאח"אוע"שו
סליחותלומרבאשמורתלקום

אלולחדשמראשותחנונים
:הגה.הכפוריםיוםעדואילך
כןאינואשכנזבניומנהג
לומרבאשמורותעומדים...אלא

;ה"רשלפני'אביוםסליחות
אז',ג(או)'בהשנהראשחלואם

שלפניושבוע'אמיוםמתחילין
.(מנהגים)



ומפני-ד:גתשובה'הלם"רמב

ישראלביתכלנהגוזהענין

טוביםובמעשיםבצדקהלהרבות

ועדהשנהמראשבמצותולעסוק

,השנהמכליתרהכפוריםיום

בעשרהבלילהלקוםכולםונהגו

כנסיותבבתיולהתפללאלוימים

עדובכיבושיןתחנוניםבדברי

היוםשיאור



ה"שהקבמפני-'באשמור-אק"סתקפאסימןאברהםמגן
רצוןעתוהואז"בעהשטהלילהובסוףעולמותאלףח"בישט

:'א'סיש"ועמ(נ"הגמ)

רצוןעת'הלךתפלתיואני(סטתהלים)דכתיבמאי-.חברכות'מס
.מתפלליןשהצבורבשעה-רצוןעתאימתי-



קהסימןבח"אוחלקמשהאגרותת"שו
יוכלושלאאונסכשישסליחותבענין-

.כ"תשאלולט"יובחצותבאשמורתלומר
אפריםר"מוהרהגאוןהרבידידיכ"מע

אמירתבדברהנה.א"שליטבערמאן
בשעהללכתשיראיםבמקוםסליחות
איזהלומררשאיןאםבלילהמאוחרת

לדוןרוצהה"וכתר.חצותמקודםשעות
הואבאשמורתשאומריםדהטעםדכיון
א"במגכדאיתארצוןעתהואשאזמשום

נ"ובביהכבצבורהאכ"א,א"תקפס"ר
דףבברכותכדאיתאלעולםרצוןעתהוא
.ט"מדףוביבמות'ח



דצבוררצוןבעתסגילאדסליחותמנהגשלעניןחזינןהרי
הזמןמצדרצוןעתגםצריךאלאת"דעשירצוןועתנ"וביהכ

.ולהלןמחצותשהואהלילהשל



ויתבטלוולהלןמחצותא"שאבאופןהואאםאך
הוראתבגדרלהתירישמסליחותהצבוראותו
מלומריתבטלושלאכדי…מתחלהגםשעה

התעוררותשוםלהצבוריהיהשלאסליחות
הוראתמתחלהאףלומריותרטובלתשובה

הלילהבשלישיכוונואפשרואם...שעה
להתחנןשטוב'בסעיף'אבסימןשלהמחבר

אזרצויהשהתפלהמשתנותשהמשמרותבשעות
ד"ובשעהוהטורברכותרישש"הראשיטתוהוא
כ"מצההלילהלחלקוצריך.ז"עלסמוךישכזה
ש"במחצהכדאיתאחלקים'לגהשחרעלותעד
הואכ"ואיעקבשבתשובתבשםת"ובשעד"סק

התחלתאחרמינוטןעשריםאוו"טערךבכאן
שעהזהוהויבעירנועתהשללהשעותא"ישעה

...חצותקודםבערךמינוטןוארבעים



שאינומי:שאלה-מוסימןאחלקדעתיחווהת"שו
ימיבכלסליחותלומרהבוקרבאשמורתלקוםיכול
האומריםלמניןלהצטרףרשאיהאם,אלולחודש

טעםהנה:תשובה?הלילהבתחילתסליחות
הבוקרבאשמורתדוקאסליחותלומרשנהגוהמנהג

בזוהרשמבוארמהפיעלהוא,הלילהבתחילתולא
הבוקרשמשעות:(ב"עב"קלדף)שרהחיי'פרהקדוש

'היצוהיומםשנאמרכפי,בעולםחסדיםמתעוררים
מתעורריםהלילהחצותעדמנחהמשעתואילו.חסדו
שובמתעורריםלילהחצותמשעתאולם...הדיןמדות

ישראלזמירותנעיםולכן,הרחמיםומדותהחסדים
,לךלהודותאקוםלילהחצות:אמר,המלךדוד

תהיליםומזמוריותשבחותבשירותקםשהיה
רבינוגם...עמישירהובלילה:אמרוכן,ת"להשי
מעניןהזכיר,(ואתחנן'פר)המצוותשערבספרי"האר

בלילההדיניםהתגברות



שהוא,הלילהבתחילתסליחותלומרראויאיןולכן
י"האררבינוכתבוכן...הדיןמדותהתגברותזמן

ב"נדף,ערביתשל'אדרוש)הכוונותשערבספר
איןהראשוןהלילהשבחצותודע:הלשוןבזו(ד"ע

.כ"עמדותג"ילהזכירולאסליחותשוםכלללומר
,('ל'סי)בתשובהזכותמשהרביהמקובלוהגאון
פיעל,ודעתטעםובטובשאתביתרהדבריםהסביר
הסליחותאמירתאתתוקףבכלושלל,הקבלה
התגברותעתהואאזכי,הלילהשלהראשוןבחצי

הסליחותובהזכרת,יהלוךבאופלמדבר,הדינים
אנושעהבאותה,ויעבורשלהרחמיםמדותג"וי

,פעולתםלמנועומבקשיםבהםכמתגריםנראים
ונמצאנו,נגדנוהדיןמכחותקנאהומעוררים
...הפוכהמטרהמשיגים



לומרלהםאפשראישאםנראהמקוםומכל...
לומריכולים,שחריתתפלתלפניבאשמורתסליחות
בזוהרשמבוארפ"ואע,מנחהתפלתלפניסליחות

דףשרהחייובפרשת,ב"עה"צדףלךלךפרשת)
שבשעת,(ב"עח"פדףיתרוובפרשת,ב"עב"קל

הדיניםוכל,הקשההדיןמדתשולטתמנחה
שאדרבהשבתביוםמלבד,שעהבאותהמתעוררים

ראיתיוכן...הרחמיםמדותמתעורריםמנחהבשעת
באלוללומרשנוהגיםשמווחושבי'המיראיאנשים
מהעללהםויש.מנחהתפלתלפניסליחות
באשמורתשנאמרותשהסליחותאלא.שיסמוכו
רצוןעתהיאשאזאליהםערוךאיןהבוקר

.הרחמיםמדותוהתעוררות



ב:תקפגח"אוא"רמ
לישןשלאנוהגיםוגם
השנהראשביום

נכוןומנהג,(ירושלמי)
.הוא



-טק"סשםברורהמשנה
חצותשאחראמרל"זי"והאר
נתעוררשכברלישןמותר

ותקיעותתפלותי"עהמלאך

שהיההלואי...-אפריםמטה
כמעשהולעשותביכלתנו
ממהאלףמניאחדבהקיץ
בשינתומתקןהיהשהוא



ֶבןיֹוָנהֶאל'הְדַברַוְיִהי-איונה
ִניְנֵוהֶאלֵלְךקּום.ֵלאֹמרֲאִמַתי
ִכיָעֶליהָָּוְקָראַהְגדֹוָלהָהִעיר
יֹוָנהַוָיָקם.ְלָפָניָרָעָתםָעְלָתה
ַוֵיֶרד'הִמִלְפֵניַתְרִשיָשהִלְבֹרחַָ
ַתְרִשישָבָאהֲאִנָיהַוִיְמָצאָיפֹו
ִעָמֶהםָלבֹואָבּהַוֵיֶרדְשָכָרּהַוִיֵתן

ֵהִטיל'ַוה.'הִמִלְפֵניַתְרִשיָשה
ַסַערַוְיִהיַהָיםֶאלְגדֹוָלהרּוחַָ
.ְלִהָשֵברִחְשָבהְוָהֳאִנָיהַבָיםָגדֹול



ַהַמָלִחיםַוִייְראּו-איונה
ַוָיִטלּוֱאֹלָהיוֶאלִאישַוִיְזֲעקּו

ֶאלָבֳאִנָיהֲאֶשרַהֵכִליםֶאת
ָיַרדְויֹוָנהֵמֲעֵליֶהםְלָהֵקלַהָים
ַוִיְשַכבַהְסִפיָנהַיְרְכֵתיֶאל

ַהֹחֵבלַרבֵאָליוַוִיְקַרב.ַוֵיָרַדם
קּוםִנְרָדםְלָךַמהלֹוַויֹאֶמר
ִיְתַעֵשתאּוַליֱאֹלֶקיָךֶאלְקָרא

נֹאֵבדְולֹאָלנּוָהֱאֹלִקים



ַמהֵאָליוַויֹאְמרּו
ָתבֹואּוֵמַאִיןְמַלאְכְתָך

ַעםִמֶזהְוֵאיַאְרֶצָךָמה
ֲאֵליֶהםַויֹאֶמר.ָאָתה
ֱאֹלֵקי'הְוֶאתָאֹנִכיִעְבִרי

ֲאֶשרָיֵראֲאִניַהָשַמִים
ְוֶאתַהָיםֶאתָעָשה

:ַהַיָבָשה



דאלספינהדנחתיונה-:קצדויקהלפרשתזוהר
למהויעלמאלהאידנחתא,נשדברנשמתאאיהי
נ"דבבגופא



וכדין-:קצדויקהלפרשתזוהר
כספינהעלמאבהאיאזילנשבר
לאתבראדחשיבתרבאימאבגו

והאניה(איונה)אמרדאתכמה
איהוכדנשובר,להשברחשבה
דערקוחשיבחטיעלמאבהאי
בההואאשגחולא,מאריהמקמי
בריךקודשאאטילוכדין,עלמא
איהידא,תקיפאסערהרוחהוא

גזירת



סערהדההיאידאעלנשברדאתפסכיון-:קצדויקהלפרשתזוהר
עלאף,וירדםוישכבהספינהירכתיאלירדויונהכתיבמהמרעיהבבי
למפרקמאריהקמילאתבאאתערתלאנשמתאמרעיהבבינשדברגב

חובוי



דאהחובלרבמאן,החובלרבאליוויקרבכתיבמה-:קצדויקהלפרשתזוהר
',וגואלהיךאלקראקוםנרדםלךמהלוויאמר,כלאמנהיגדאיהוטוביצר
עלמאבהאידעבדתמהכלעללדינאלךסלקיןדהאלמדמךהואשעתאלאו
למארךותובאליןבמליןאסתכל,מחובךתוב



מה-:קצדויקהלפרשתזוהר
בהאיבהעסקתדאתמלאכתך

,מארךקמיעלהואודיעלמא
באתמאיןאסתכלתבאומאין
תתגאיולאסרוחהמטפה
דהאאסתכלארצךמה,קמיה

ולארעאאתבריאתמארעא
אתהעםמזהואי,תיתוב
דאבהןזכולךאיתאיאסתכל

עלךדיגין



!?מה לך נרדם



התורהמןעשהמצות-אפרקתעניותהלכותם"רמב
עלשתבאצרהכלעלבחצוצרותולהריעלזעוק
צרהשתבואשבזמן,הואהתשובהמדרכיזהודבר...הצבור
הורעהרעיםמעשיהםשבגללהכלידעוויריעועליהויזעקו

להן



אלאיריעוולאיזעקולאאםאבל...-אפרקתעניותהלכותם"רמב
זוהרי,נקריתנקרהזווצרהלנואירעהעולםממנהגזהדבריאמרו
הצרהותוסיף,הרעיםבמעשיהםלהדבקלהםוגורמתאכזריותדרך
בקריעמיוהלכתם(כוויקרא)בתורהשכתובהוא,אחרותצרות

שתשובוכדיצרהעליכםכשאביאכלומר,קריבחמתעמכםוהלכתי
.קריאותוחמתלכםאוסיףקרישהואתאמרואם



פ"אע-גפרקתשובההלכותם"רמב
גזירתהשנהבראששופרשתקיעת
ישיניםעורוכלומר,בוישרמזהכתוב

הקיצוונרדמים,משנתכם
וחזרו,במעשיכםוחפשו,מתרדמתכם

אלו,בוראכםוזכרו,בתשובה
,הזמןבהבליהאמתאתהשוכחים

לאאשרוריקבהבלשנתםכלושוגים
לנפשותיכםהביטו,יצילולאיועיל

כלויעזוב,ומעלליכםדרכיכםוהטיבו
אשרומחשבתוהרעהדרכומכםאחד
טובהלא



-גפרקתשובההלכותם"רמב
עצמושיראהאדםכלצריךלפיכך

זכאיחציוכאילוכולההשנהכל
זכאיחציוהעולםכלוכן,חייבוחציו
הריאחדחטאחטא,חייבוחציו
כולוהעולםכלואתעצמואתהכריע
עשה,השחתהלווגרםחובהלכף

עצמואתהכריעהריאחתמצוה
וגרםזכותלכףכולוהעולםכלואת
...שנאמרוהצלהתשועהולהםלו



ֲאֶשרָָנַתןַָלֶשְכִויִָביָנהְָלַהְבִחיןֵָביןָָ, ֱאֹלֵקינּוֶָמֶלְךָָהעֹוָלם' ָברּוְךַָאָתהָה
.יֹוםָּוֵביןָָלְיָלה
.  ֶשלֹאָָעַשִניָגֹוי, ֱאֹלֵקינּוֶָמֶלְךָָהעֹוָלם' ָברּוְךַָאָתהָה
. ֶשלֹאָָעַשִניָָעֶבד, ֱאֹלֵקינּוֶָמֶלְךָָהעֹוָלם' ָברּוְךַָאָתהָה
:  נשיםָאומרות. )ֶשלֹאָָעַשִניִָאָשה, ֱאֹלֵקינּוֶָמֶלְךָָהעֹוָלם' ָברּוְךַָאָתהָה
(.ֶשָעַשִניִָכְרצֹונֹו
.ּפֹוֵקַחִָעְוִרים, ֱאֹלֵקינּוֶָמֶלְךָָהעֹוָלם' ָברּוְךַָאָתהָה
.ַמְלִבישֲָעֻרִמים, ֱאֹלֵקינּוֶָמֶלְךָָהעֹוָלם' ָברּוְךַָאָתהָה
.ַמִתירֲָאסּוִרים, ֱאֹלֵקינּוֶָמֶלְךָָהעֹוָלם' ָברּוְךַָאָתהָה
.זֹוֵקףְָכפּוִפים, ֱאֹלֵקינּוֶָמֶלְךָָהעֹוָלם' ָברּוְךַָאָתהָה
.רֹוַקעָָהָאֶרץַָעלַָהָמִים, ֱאֹלֵקינּוֶָמֶלְךָָהעֹוָלם' ָברּוְךַָאָתהָה



לִליֶשָעָשה,ָהעֹוָלםֶמֶלְךֱאֹלֵקינּו'הַאָתהָברּוְך ְרִכיכׇּ .צׇּ
.ָגֶברִמְצֲעֵדיַהֵמִכין,ָהעֹוָלםֶמֶלְךֱאֹלֵקינּו'הַאָתהָברּוְך
.ִבְגבּוָרהִיְשָרֵאלאֹוֵזר,ָהעֹוָלםֶמֶלְךֱאֹלֵקינּו'הַאָתהָברּוְך
.ְבִתְפָאָרהִיְשָרֵאלעֹוֵטר,ָהעֹוָלםֶמֶלְךֱאֹלֵקינּו'הַאָתהָברּוְך
.ֹכחַַָלָיֵעףַהּנֹוֵתן,ָהעֹוָלםֶמֶלְךֱאֹלֵקינּו'הַאָתהָברּוְך
ִויִהי.ֵמַעְפַעָּפיּוְתנּוָמהֵמֵעיַניֵשָנהַהַמֲעִביר,ָהעֹוָלםֶמֶלְךֱאֹלֵקינּו'הַאָתהָברּוְך
,ְבִמְצֹוֶתיָךְוַדְבֵקנּו,ְבתֹוָרֶתָךֶשַתְרִגיֵלנּו,ֲאבֹוֵתינּוֵואֹלֵהיֱאֹלֵקינּו'הִמְלָפֶניָךָרצֹון
,ִבָזיֹוןִליֵדיְולאִנָסיֹוןִליֵדיְולא,ְוָעֹוןֲעֵבָרהִליֵדיְולאֵחְטאִליֵדילֹאְתִביֵאנּוְוַאל
ַהּטֹובְבֵיֶצרְוַדְבֵקנּו,ָרעּוֵמָחֵברָרעֵמָאָדםְוַהְרִחיֵקנּו,ָהָרעֵיֶצרָבנּוַתְשֶלטְוַאל

לַהיֹוםּוְתֵננּו,ָלְךְלִהְשַתְעֶבדִיְצֵרנּוֶאתְוֹכף,טֹוִביםּוְבַמֲעִשים ְלֵחןיֹוםּוְבכׇּ
לּוְבֵעיֵניְבֵעיֶניָךּוְלַרֲחִמיםּוְלֶחֶסד ַאָתהָברּוְך.טֹוִביםֲחָסִדיםְוִתְגְמֵלנּו,רֹוֵאינּוכׇּ

.ִיְשָרֵאלְלַעמֹוטֹוִביםֲחָסִדיםַהגֹוֵמל'ה



"תנומה"
:אשירבאמר-?נתנמנםדמיהיכי-:קכפסחים'מס
ידעולא,ועניליהדקריכגון,תירולאתירניםולאנים

.מדכרליהמדכרווכי,סבראלאהדורי



1. Shouldn’t this ברכה be at the beginning of the list?

2. What connection does this ברכה have with the

previous three ,ברכות which refers specifically to כלל
?ישראל

3. The entire progression of this ברכה is difficult to

follow…what does waking up in the morning have to

do with studying Torah and doing mitzvot?
4. What does the end of the ברכה have to do at the

beginning: ישראללעמרטוביםחסדיםהגומל ? What is a

connection between that and waking up in the

morning?



ל ֵּ פ  ָמהֱאלִֹקים'הַוי ַ ְרד ֵּ ַ ןַוי ִ ָהָאָדםַעלת  ָ חיש  ק ַ ַאַחתַוי ִ
ְלֹעָתיו ֹרִמצ ַ ְסג  רַוי ִ ש ָ הב ָ ָ נ  ֶּ ְחת  ַ :ת 

ן בֶּ תֱאלִֹקים'הַוי ִ ָלעאֶּ רַהצ ֵּ ֶּ הָהָאָדםִמןָלַקחֲאש  ָ ְלִאש  
הָ  לַוְיִבאֶּ :ָהָאָדםאֶּ

ר ַעםֹזאתָהָאָדםַוי ֹאמֶּ ַ םַהפ  צֶּ ֲעָצַמיעֶּ רו  מֵּ ִריָבש ָ ש ָ ִמב ְ
אְלֹזאת רֵּ הִיק ָ ָ יִאש   ִאיש  כ ִ :ז ֹאתֻלֳקָחהמֵּ









נוהגים-א:תקפאח"אוע"שו
סליחותלומרבאשמורתלקום

ותחנונים

!?מה לך נרדם




