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Theological Issues in  סליחות 

Petitioning Intermediaries 

 נוסח הסליחות 
 מכניסי רחמים הכניסו רחמינו לפני בעל הרחמים •

 ל במיטב הגיון -מלאכי רחמים משרתי עליון, חלו נא פני א •

 שלש עשרה מדות האמורות בחנינה, נא כל מדה נכונה חלי מלכך בתחנה  •

 מנושא, יחלה בעדנו לצור המתנשא שבת הכסא, אשר למעלה  •

 מדת הרחמים עלינו התגלגלי, ולפני קונך תחנתך הפילי •

 תפלה תקח תחנה תבחר ... בעד ישראל צדק למדו, פני האדון ה׳ עמדו •

 ל לקרב קץ הפלאות -פני א אמת אתה הוא ראשון, ... מיכאל וגבריאל תשר הביאו לה׳ למוראות, וחלו נא  •

 רמב"ם הל' ע"ז 

בעבודת כוכבים שלא לעבוד אחד מכל הברואים לא מלאך ולא גלגל ולא כוכב ולא אחד מארבעה היסודות  הצווי  עיקר

ואע"פ שהעובד יודע שה' הוא האלהים והוא עובד הנברא הזה על דרך שעבד אנוש ולא אחד מכל הנבראים מהן 

 .ואנשי דורו תחלה הרי זה עובד כוכבים

The essence of the commandment [forbidding] the worship of false gods is not to 

serve any of the creations: not an angel, a sphere, a star, one of the four fundamental 

elements, nor any entity created from them. Even if the person worshiping knows 

that Hashem is the [true] God and serves the creation in the manner in which 

Enosh and the people of his generation worshiped [the stars] originally, he is 

considered to be an idol worshiper. 

Rambam, Introduction to Perek ha-Cheilek: 

והיסוד החמישי שהוא יתעלה הוא אשר ראוי לעבדו ולרוממו ולפרסם גדולתו ומשמעתו. ואין עושין כן למה שלמטה  

ממנו במציאות מן המלאכים והכוכבים והגלגלים והיסודות וכל מה שהורכב מהן, לפי שכולם מוטבעים בפעולותיהם אין  

מצעים להגיע בהם אליו, אלא כלפיו יתעלה יכוונו  להם שלטון ולא בחירה אלא רצונו יתעלה, ואין עושין אותם א 

 המחשבות ויניחו כל מה שזולתו. וזה היסוד החמישי הוא האזהרה על עבודה זרה, ורוב התורה באה להזהיר על זה. 

The fifth principle is that God, blessed be He, is worthy that we serve Him, glorify 

Him, make known His greatness, and perform His commands. But we should not 

do thus to those that are below Him in the creation, not to the angels, stars, planets, 

or anything else. For it is their nature to act as they do; they do not wield 

independent power, nor do they have freedom of choice to act other than in the 

manner Hashem desires. Also, it is not fitting to serve them as intermediaries to 

God. Only to God should you incline your thoughts and your actions. This is the 

fifth principle, and it warns against idolatry; and most of the Torah warns against 

this. 

 הלכה ה  רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ז

עזרוני עזרוני שמרוני  וכל זמן שיכנס לבית הכסא אומר קודם שיכנס, "התכבדו מכובדים קדושים משרתי עליון 

 ." שזה דרכן של בני אדםהמתינו לי עד שאכנס ואצא  שמרוני 
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Whenever one enters the bathroom, before entering, he should say [to the angels 

that accompany him]: “Be honored, holy, honorable ones, servants of the Most 

High. Help me. Help me. Guard me. Guard me. Wait for me until I enter and 

come out, as this is the way of humans.” 

Further reading: 
 נתיבות עולם נתיב העבודה פרק י"ב ד"ה ובפרק נגמר הדין  •

 שו"ת חת"ם סופר או"ח סימן קס"ו  •

 קרבן נתנאל ראש השנה סוף פרק א’ אות ג’ ]גם פה[ •

 ר' שלמה שפרכר, הפולמוס על אמירת 'מכניסי רחמים', ישורון כרך ג' עמוד תשו  •

וילך  -"מכניסי רחמים"? לשאלת אמירת הפיוט בקהילות ישראל, דף שבועי פרשת ניצביםיצחק קראוס, מי הם  •

 1086מספר 

 ’שו"ת אגרות משה או"ח חלק ה’ סימן מ"ג אות ו •

 ’טעמי המצות[, שרש מצות התפלה, פרק ז -דרך מצותיך ]חלק א’  •

 אור התורה בראשית כרך ה’ עמוד תתקמט  •

 סימן א’ אות ב’ )כרך ח’(  שדי חמד, אסיפת דינים, מערכת ראש השנה •

• http://www.haoros.com/Archive/index.asp?kovetz=788&cat=7&haoro=1 

Accuracy of the text and textual alterations 

 ספר חסידים רנ: 
רם יחד  ואומר: אזכרה אלוהים ואהמיה, ועונין י"ג מידות, ובאחרונה הוא אומר: תמכתי יתדותי בשלש עשרה, כמו שמנינו לך חב 

ֶנֶגד ֵעיָניכדי   או שבוכים העם א"כ בכה המתפללאלא  פייטלאמרם. ולא יתכן לומר אותו   ָקִרים לֹּא ִיּכֹון לְׁ ֵבר שְׁ   שלא יהא דֹּ

 ואיך יאמר: יהי רצון מלפניך שומע קול בכיות שתשים דמעותינו בנאדך להיות, ולא יתכן אא"כ בכה )תהלים קא, ז(, 

Further reading: 
 תקפא, ט  א"ר •

 שדי חמד )מערכת ר"ה א, ו(  •

 מקור חיים לבעל החוו"י  •

 שיורי ברכה שצד, ג. הובא בכה"ח א, כו --חיד"א •

 רשז"א הליכות שלמה א, ג •

Understandability versus Esoteric 

 רמב"ם הלכות תפילה פרק א
נֱֶׁאַמר )שמות כג כה( ״ַוֲעַבְדתֶׁ  ה ְלִהְתַפלֵׂל ְבָכל יֹום שֶׁ ת ה׳ ִמְצַות ֲעשֵׂ ם״   ם אֵׂ יכֶׁ ֹּאת ִמן ַהתֹוָרה… ..ֱאֹלהֵׂ ין ִמְשנֶׁה ַהְתִפָלה ַהז  . ְואֵׂ

ִיְר  ת שֶׁ ר ְכִפי ְיָכְלתֹו ּוְבָכל עֵׂ ה ִבְתִחָנה ּוַבָקָשה ְוִאם ָהָיה ֲעַרל ְשָפַתִים ְמַדבֵׂ ָחד ְכִפי ְיָכְלתֹו.  ִאם ָהָיה ָרִגיל ַמְרבֶׁ ן ִמְנַין ַהְתִפלֹות ָכל אֶׁ ה. ְוכֵׂ צֶׁ

ל ַפַעם ַאַחת ְביֹום. ְויֵׂש ִמְתַפְלִלין ְפָעמִ  ה. יֵׂש ִמְתַפלֵׂ ְזָרא..ים ַהְרבֵׂ נּו ְוַעד עֶׁ ה ַרבֵׂ ן ָהָיה ַהָדָבר ָתִמיד ִמּמשֶׁ  …. ְוכֵׂ

י ְנבּוַכְדנֶַׁצר ָהָרָשע ִנְתָעְרבּו ְבָפַרס ְוָיָון ּוְשָאר ָהֻאּמֹות ְונֹוְלדּו ָלהֶׁ  ל ִבימֵׂ ָגלּו ִיְשָראֵׂ יָון שֶׁ ְתַבְלְבלּו  ם ָבִנים ְבַאְרצֹות ַהגֹוִים ְואֹוָתן ַהָבִנים נִ כֵׂ

ינֹו ָיכֹול ְלַדבֵׂ  ר אֵׂ ָהָיה ְמַדבֵׂ יָון שֶׁ ה ְוכֵׂ ת ִמְלשֹונֹות ַהְרבֵׂ בֶׁ רֶׁ ָחד ְמעֹּ ָחד ְואֶׁ ָלא ְבִשבּוש  ְשָפָתם ְוָהְיָתה ְשַפת ָכל אֶׁ ר ָכל ָצְרכֹו ְבָלשֹון ַאַחת אֶׁ

ר ַאְשדֹו ם ֲחִצי ְמַדבֵׂ נֱֶׁאַמר )נחמיה יג כד( ״ּוְבנֵׂיהֶׁ ר ְיהּוִדית ְוִכְלשֹון ַעם ְוַעם״. ּוִמְפנֵׂי זֶׁה   ִדית״ ְוגֹו׳ שֶׁ יָנם ַמִכיִרים ְלַדבֵׂ )נחמיה יג כד( ״ְואֵׂ

ַבח ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ִבְלש ל ִתְקַצר ְלשֹונֹו ִלְשאל ֲחָפָציו אֹו ְלַהִגיד שֶׁ ן ִמְתַפלֵׂ הֶׁ ָחד מֵׂ ָהָיה אֶׁ יֵׂ ְכשֶׁ ש ַעד שֶׁ דֶׁ ָעְרבּו ִעָּמּה ְלשֹונֹות  ֹון ַהקֹּ

ר.  דֶׁ ה ְבָרכֹות ַעל ַהסֵׂ ְשרֵׂ ם ְשמֹונֶׁה עֶׁ ית ִדינֹו ָכְך ָעְמדּו ְוִתְקנּו ָלהֶׁ ְזָרא ּובֵׂ ָרָאה עֶׁ יָון שֶׁ רֹות. ְוכֵׂ ַבח ַלה׳ ֲאחֵׂ ְוָשֹלש ַאֲחרֹונֹות   ָשֹלש ִראשֹונֹות שֶׁ

ַלת כָ  ן ְשאֵׂ ְמָצִעיֹות יֵׂש ָבהֶׁ ִיְהיּו ֲערּוכֹות הֹוָדָיה. ְואֶׁ י שֶׁ י ַהִצבּור ֻכָלן, ְכדֵׂ י ִאיש ָוִאיש ּוְלָצְרכֵׂ ְפצֵׂ ן ְכמֹו ָאבֹות ְלָכל חֶׁ הֵׂ ְבִפי ַהכל  ל ַהְדָבִרים שֶׁ

ָחה. י ַהָלשֹון ַהצֶׁ ָמה ִכְתִפַלת ַבֲעלֵׂ לּו ָהִעְלִגים ְתִפָלה ְשלֵׂ ּוִמְפנֵׂי ִעְנָין זֶׁה ִתְקנּו ָכל ַהְבָרכֹות ְוַהְתִפלֹות ְמֻסָדרֹות    ְוִיְלְמדּו אֹוָתן ְוִתְהיֶׁה ְתִפַלת אֵׂ

ג:  א ִעְנַין ָכל ְבָרָכה ָערּוְך ְבִפי ָהִעלֵׂ ְיהֵׂ י שֶׁ ל ְכדֵׂ  ְבִפי ָכל ִיְשָראֵׂ
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It is a positive Torah commandment to pray every day, as [Exodus 23:25] states: "You shall serve God, 

your Lord."… The Torah does not prescribe a specific formula for prayer…  

A person who was eloquent would offer many prayers and requests. [Conversely,] a person who was 

inarticulate would speak as well as he could and whenever he desired… This was the ongoing practice 

from [the time of] Moshe Rabbenu until Ezra. 

When Israel was exiled in the time of the wicked Nebuchadnezzar, they became interspersed in Persia and 

Greece and other nations. Children were born to them in these foreign countries and those children's 

language was confused. The speech of each and every one was a concoction of many tongues. No one 

was able to express himself coherently in any one language, but rather in a mixture [of languages], as 

[Nehemiah 13:24] states: "And their children spoke half in Ashdodit and did not know how to speak the 

Jewish language. Rather, [they would speak] according to the language of various other peoples." 

Consequently, when someone would pray, he would be limited in his ability to request his needs or to 

praise the Holy One, blessed be He, in Hebrew, unless other languages were mixed in with it. When Ezra 

and his court saw this, they established eighteen blessings in sequence. The first three [blessings] are 

praises of God and the last three are thanksgiving. The intermediate [blessings] contain requests for all 

those things that serve as general categories for the desires of each and every person and the needs of the 

whole community. Thus, the prayers could be set in the mouths of everyone. They could learn them 

quickly and the prayers of those unable to express themselves would be as complete as the prayers of the 

most eloquent. It was because of this matter that they established all the blessings and prayers so that they 

would be ordered in the mouths of all Israel, so that each blessing would be set in the mouth of each 

person unable to express himself. 

 קהלת פרק ה פסוק א  

ל ַעל -ַאל ר, ְלהֹוִציא ָדָבר- ִפיָך ְוִלְבָך ַאל-ְתַבהֵׂ י ָהֱאֹלִהים:-- ְיַמהֵׂ ץ,  הָ - ִכי ָהֱאֹלִהים ַבָשַמִים ְוַאָתה ַעל  ִלְפנֵׂ ָארֶׁ

יָך ְמַעִטים.-ַעל ן ִיְהיּו ְדָברֶׁ  כֵׂ

Be not rash with thy mouth, and let not thy heart be hasty to utter a word before God; for God is in 

heaven, and thou upon earth; therefore let thy words be few. 

 אבן עזרא קהלת פרק ה פסוק א  
אל יוציא פיך מלין לפניו בביתו בבהלה ולבך אל ימהר כי אם תביננו כי הלב כמו אובד ותועה בעסקי העולם על כן אמר משיח ה' מצא עבדך   - אל תבהל  )א( 

ים  ריך מעטאת לבו ודע כי האלהים נצב עליך ורואה אותך ושומע דבריך כי הוא בשמים בגבהי מרום הגבוהים ואתה על הארץ ואין למטה ממך על כן יהיו דב

מלא כל   שלא תסתכן כמו שהיה כהן גדול ביום הכפורים מתפלל תפלה קצרה ויוצא; אמר אברהם המחבר, הנה נא הואלתי לדבר, כי בעבור היות כבוד המקום 

בכל רגע כי חסדו   מקום ולא יוכל האדם להשמר בכל מקום הוכן לו מקום שיהיה לו קבוע לתפלתו והוא חייב לכבדו גם חייב הוא האדם להודות ולשבח לאלהיו

וצהרים כי  עמו בכל חלקי הרגע שיחיינו ויתענג בהרגשות רק בעבור היות האדם מתעסק בעסקי העולם הושם לו זמן שיתפלל בו והם עתים ידועים ערב ובקר 

שהוא עומד לפני מלך, בידו להחיות  כל מי שיש לו עינים ידע עת צאת השמש ועת נטותו ועת בואו על כן חייב אדם שיתפלל שישמור פתחי פיו ויחשוב בלבו 

חטא או  ולהמית על כן אסור שיתפלל אדם ויכניס בתוך תפלתו פיוטין לא ידע עיקר פירושם ולא יסמוך על המחבר ברצונו הראשון כי אין אדם אשר לא י

  פיוטיו חידות ומשלים יש בפיוטי רבי אליעזר הקליר מ"כ, ארבעה דברים קשים, הדבר האחד כי רוביהמעתיקים חטאו, וכלל אומר 
משיח יקפיל הארץ  ואזכיר מפיוטיו אחד והוא, ליראי יקפיל, וחדשים יכפיל, ליום זה פור הפיל, ומציון ימלוך, יש מפרשים כי ליראי הוא ביו"ד וענינו הוא ה

ראי דרכך בגי וחדשים יכפיל יסתיר והם העצבים    לפניו וחדשים יכפיל שיכפול חדשי השנים וימהר ביאתו, ויש אומרים כי הוא בלא יו"ד וענינו יעביר כמלת

ון כי אין  החדשים מקרוב באו, וחכמי הדור יפרשו ליראי יקפיל שיעביר אלה השמים הנמשלים לראי מוצק וחדשים יכפיל הם השמים החדשים גם זה איננו נכ 

בהם קשה, היתכן שיאמר אדם אין בכל החיים חכם כעיר ויאמר כי   משמע לשונו כי אם יעביר ראי ויכפיל חדשים אולי עבותים הם ויכפילם כדי שתהיה המכה 

אש   ענינו אדם שנאמר ועיר פרא אדם יולד או יאמר אשרי העם עובדי אש ומשתחוים לשמש ויאמר כי אש הוא השם הנכבד והנורא שנאמר כי יי' אלהיך 

דמות כראי חזקים ולא דמה הכתוב השחקים לראי כי אם בחוזק היתפלל אדם  אוכלה הוא אל קנא, גם הוא שמש שנאמר כי שמש ומגן יי' אף כי אלה בלי כ"ף 

ודעת וכל  ברוך אתה אריה בעבור שנמצא על המקום כאריה ישאג הייטיב בעיני יי' ולמה לא נלמד משלמה שלא היה חכם אחריו כמוהו והנה תפלתו שהתפלל מ

דניאל שהיה משרא קטרין והנה אלה לא התפללו כי אם בדברים מבוארים שהיו חכמים אף    יודע לשון הקדש יבין אותה ואיננה חידות ומשלים וכן תפלתו של

חדשים  כי המתפלל על אנשים רבים וכלם אינמו חכמים וכן כל תפלה לחול ולקדש שתקנו הראשונים אין בה חידות ומשלים ומה ענין יש שיכפיל השמים ה 

יל איננו נכון כי המשליך גורל לא ידע מה יהיה והיה ראוי שיברח ממלת פור הפיל כי לא תמצא כי אם  היהיו שנים ויכפילם ולאמר על המקום ליום זה פור הפ

מר פור  במקום הצורר, ועוד אחר שיעביר אלה השמים והארץ איך ימלוך מציון והיא חלק מהארץ, ענה אחד מחכמי הדור ואמר כי חרוז יקפיל הצריכו שיא

בכל תפלתם שיעסקו בחרוז ועוד כי היה לו לעשות על חרוז אחר ולמה רכב על פיל ואותו לארץ יפיל ואם ראה בחלום   הפיל השיבותיו כי לא מצאנו הנביאים
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והדבר השני שפיוטיו מעורביים  שיעשה חרוז על פיל והוצרך בהקיץ לפתור חלומו יהיה אומר, לוחץ יעפיל, להתנשא יפיל, ורמי לב ישפיל, ומציון ימלוך,  

כי יש כמה לשונות בתלמוד ואינמו לשון הקדש וכן אמרו לשון מקרא לחוד ולשון תלמוד לחוד ומי הביאנו בצרה הזאת להתפלל בלשונות   בלשון תלמוד וידוע 

ולמה לא נלמד מן התפלה הקבועה שהיא כלה דברי צחות בלשון הקדש  נכריות הלא נחמיה הוכיח המדברים לשון אשדודית ואף כי בעת התפלה 

 …מדי ופרס ואדום וישמעאל, והדבר השלישי אפילו המלות שהם בלשון הקדש יש בהם טעיות גדולותולמה נתפלל בלשון 

 :(מגדולי חכמי אשכנז בדורו של רש"י) סידור המיוחס לרבנו שלמה ב"ר שמשון מוורמייזא
, וסודות הרבה  תפילתו אינה נשמעת, כי כולה במידה, באותיות ובתיבות  -המוסיף והגורע בה ]=בתפילה[ אפילו אות אחת 

היוצאים ממנה. וכל ירא שמים ייזהר בה מלפחות ומלהוסיף. ולא ישמע לאלו שמוסיפים כמה וכמה תיבות, כי אין רוח וחכמה נוח  

 חסידים הראשונים היו גונזים הסודות והטעמים בהם, כי לא נמסרו להם טעמי תפילה והסודות, כי 

 נפש החיים, שער ב, פרק י  
מהתפילה, או של איזה ברכה, היא העולה למעלה מעלה. לפעול פעולתה בשרשה העליון המיוחד לה, והוא נעשה  כל תיבה  

. והמשכיל יבין מדעתו, שלא לחינם הוצרכו לתיקון  בזה, כביכול, שותפו של יוצר בראשית, לבנות ולנטוע כמה וכמה עולמות

, אלא שהמה השיגו ברוח קדשם והשגת נבואתם העליונה, ונהירא  תחינה קטנה ותפילה קצרה כזו ק"כ זקנים ומהם כמה נביאים

להו שבילין דכל סדרי בראשית ופרקי המרכבה, לזאת יסדו ותיקנו מטבע ברכות והתפילות באילו התיבות דווקא, כאשר ראו  

ת עליונים וסידור  והשיגו איזה דרך ישכון אורה של כל תיבה פרטית מהם, אשר היא נצרכת מאוד לתיקון ריבוי עולמות וכוחו

המרכבה. ולכן קרא רז"ל את עניין התפילה 'דברים העומדים ברומו של עולם' )מסכת ברכות, דף ו, ע"ב(. היינו, שהדברים עצמם,  

 הם תיבות התפילה, עומדים ברום העולמות 

 קא:ד אור הל' בי
כל ברכה בתיבותיה ובצירופי אותיותיה בכמה   כשתיקנו כנה"ג את נוסח התפילה היו ק"ך זקנים ומהם כמה נביאים, והמה נימנו על

סודות נעלמות ונשגבות. וכשאנו אומרים דברים אלו כלשונם של כנה"ג, אף שאין אנו יודעין לכוון, מכל מקום עלתה לנו תפילתנו  

 כהוגן, כי התיבות בעצמן פועלין קדושתן למעלה, מה שאין כן כשמתפללין בלע"ז 

 נוסח הסליחות 
 אל התפילה ו  הרינהלשמוע אל 

 


