לדוד ה' אורי וישעי -במנחה או בערבית?
א( הקדמה -האם אומרים אותה בכלל?
משנ"ב]תקפ"א/ב[ ע"פ
1
המטה אפרי )תקפא/ו(

שו"ת דברי יציב] 2ליקוטי והשמטות נב[  ...היות שבא על דברי תורה במנהגי רב של ישראל אאז"ל הגה"ק
בעל דברי חיי זי"ע ,חשתי להשיבו .האומנ כי מי אנכי לחוות דעת בדבר שדו"ז הגה"ק בעל דברי

"נוהגי במדינות אלו,
מראש חודש אלול ואיל
עד יו כיפור לומר בכל
יו אחר גמר התפילה

יחזקאל נהג אחרת....שמעתי מסבי קדישא שנשאל אא"ז על מניעתו לאמר ,השיב בזה הלשו ,מה
שלא הובא בש"ע ובכתבי איני אומר.

מזמור כז בתהלי' ,לדוד
ה' אורי וישעי' בקר וערב.
•

ואומרי אחריו
קדיש יתו.

•

ואנו נוהגי
לאמרו עד שמיני
עצרת ועד בכלל"

3

דברי משה ]סימ ל"ה[ בר מקובלני מבית אבותי ,כי מכיו שתקנת אמירת המזמור לדוד ה' מר(ש אלול
בסו) התפילה הוא מ הספר חמדת הימי אשר יש עליו עוררי כידוע,ואכמ(ל ,לכ לא נהג זקננו הגה(ק
מצאנז זיע(א לאמרו ,ומצאתי מפורש בזה דברי להרה(ק מראזלא זיע(א במכחב שנדפס בריש ספר לב
שמח...שרבינו הקדוש מאור הגולה החוזה מלובלי ז(ל לא היי אומרו ,וכ תלמידיו הקדושי היהודי הק'
ורבינו זקני הק' מזידיטשוב ז(ל ורבינו שו(ז מראפשי* ז(ל לא היו אומרי לדוד ,מחמת טע זה ,וכשהייתי
בשנת שרפ(ז בקארלסבאד והי ,ש הגה(צ מפאריסוב באר* פוילי נכד של היהודי הק' ז(ל ואמר לי שמקובל
בידובוודאי מרבינו היהודי הקדוש זצ(ל זקינו איש מפי איש שלא אמר לדוד מחמת ששמע מרבו הקדוש
מלובלי ז(ל שזה הדבר אמירח לדוד הוא מ הספר חמדח ימי ,ושמששי מאד בזה כמוצא שלל רב ,וגס
הגה(ק מצאנז ז(ל לא אמר לדוד ,

מעשה רב ]סימ נ"ג[ אי אומרי לדוד ה' אורי וישעי מר"ח אלול עד סוכות.
ב( טעם אמירתו לאלו שאומרים
קיצור שולח ערו )קכח/ב( "על פי המדרש :ה' אורי' – בראש השנה' ,וישעי' ביו הכיפורי' ,כי יצפנני

ליקוטי מהרי"ח

בסכה' – רמז לסוכות".

בש סידור רבי שבתי 

]מדרש תהלי מזמור כ”ז

"במזמור הלז יש בו
הכוונה של הי"ג מידות
של רחמי ,ולכ יש בו
י"ג שמות הוי"ה ,ולכ
אומרי אותו מראש
חודש אלול ,כי מראש
חודש אלול נפתחו הי"ג

•

לדוד ה' אורי וישעי ממי אירא זהו שאמר הכתוב והיה אור ישראל לאש וקדושו ללהבה  ...אמר דוד אני אומר על
אותו האור ,שנאמר לדוד ה' אורי וישעי.

•

]ב[ דבר אחר ה' אורי וישעי זהו שאמר הכתוב נר לרגלי דברי ואור לנתיבתי למה הרשעי דומי ,למי שמהל
באישו לילה ואפילה ...אמר הקב"ה למלאכי השרת ,ראו מה בי דוד לשאול ,מי גר לדוד שניצל ,דברו של
הקב"ה שקיי והאיר לו ,לכ נאמר נר לרגלי דברי.

•

דבר אחר ה' אורי וישעי .ר' )שמואל( ]אלעזר[ פתר קרייא ]בי[ ,אורי בי...

•

רבני פתרי קרא בראש השנה וביו הכפורי .אורי בראש השנה...וישעי ביו הכפורי[!...

1

)ג/ד) נו/ב(

מקורות מי"ג מידות
הרחמי"...

הרב אפרי זלמ מרגליות , 1762-1828רב בברודי ,פוסק ומחבר ,כה בצעירותו תקופה קצרה ברבנות ולאחר
שהתעשר בעסקי היהלומי ,התמסר ללימוד התורה א סירב לקבל על עצמו משרה רבנית .עושרו נת בידיו כוח
ותוק להילח בעירו נגד גבירי שהשתמטו מתשלו מיסי שלא כדי  .הצטר לחת סופר במלחמתו נגד ההשכלה.
מבי חיבוריו נפוצו בייחוד ספרו על דיני קריאת התורה" שערי אפרי " ויצירתו "מטה אפרי " העוסקת בהלכות
הימי הנוראי .
2
ר' יקותיאל יהודה הלברשט  ,האדמו"ר מצאנז ,נולד1904# 1995
3
 ,1932#מו"צ ודיי בבד") של העדה החרדית בירושלי .הסמי להוראה מאות רבני .
הרב משה הלברשטא 1932#2006 ,

ג( נפק"מ  -1 #עד מתי אומרים אותה?
רק בימי הסליחות והרחמים -עד יום הכיפורים

עד סוף סוכות

ד( נפק"מ  -2 #באילו תפילות אומרים אותה?
רק במשך היום:

בוקר וערב

שולח ערו]או"ח תקפא/א[ נוהגי לקו באשמורת לומר סליחות ותחנוני מראש חדש אלול ואיל עד
יו הכפורי.
מג אברה]תקסה/ה[ אי לומר קוד חצות לילה שו סליחו' ולא י"ג מדות בשו פני לעול חו*
מביה"כ )הכוונות ד) ה'(:
שו"ת יחווה דעת ] א/מו[...הנה טע המנהג שנהגו לומר סליחות דוקא באשמורת הבוקר ולא בתחילת
הלילה ,הוא על פי מה שמבואר בזוהר הקדוש פר' חיי שרה )ד) קל"ב ע"ב( :שמשעות הבוקר
מתעוררי חסדי בעול ,כפי שנאמר יומ יצוה ה' חסדו .ואילו משעת מנחה עד חצות הלילה
מתעוררי מדות הדי...ולכ אי ראוי לומר סליחות בתחילת הלילה ,שהוא זמ התגברות מדות
הדי .וכ כתב רבינו האר"י בספר שער הכוונות )דרוש א' של ערבית ,ד) נ"ב ע"ד( בזו הלשו :ודע
שבחצות הלילה הראשו אי לומר כלל שו סליחות ולא להזכיר י"ג מדות...
שו"ת אגרות משה]או"ח ב/ק"ה[ בעני סליחות כשיש אונס שלא יוכלו לומר באשמורת ובחצות...
הרי חזינ שלעני מנהג דסליחות לא סגי בעת רצו דצבור וביהכ"נ ועת רצו דעשי"ת אלא צרי ג
עת רצו מצד הזמ של הלילה שהוא מחצות ולהל... .ובדבר המג"א סימ תקס"ה סק"ה שכתב
ואי לומר קוד חצות לילה שו סליחות ולא י"ג מדות בשו פני לעול...א א הוא באופ
שא"א מחצות ולהל ויתבטלו אותו הצבור מסליחות יש להתיר בגדר הוראת שעה ג מתחלה ,כי
בדברי אלו אי מקור מגמ' אלא ה מדברי רבותינו האחרוני ע"פ ספרי הקבלה שמסתבר שאי
בזה עני איסור אלא שאי מועילי בכח י"ג מדות שיש הבטחה שלא יחזרו ריק אלא כסת
תפלה ,ולכ כדי שלא יתבטלו מלומר סליחות שלא יהיה להצבור שו התעוררות לתשובה טוב יותר
לומר א) מתחלה הוראת שעה....
]בעיה צדדית תפילה כהלכתה ]כ"ג/הערה א'[ לא לומר תהילי בלילה.

ה( נפק"מ  -3 #האם אומרים קדיש יתום רק למזמור זה?
כ כמו "שיר של יו" לתקופה ]מ"ב לעיל[

לא לא אומרי קדיש יתו אחרי י"ג מידות

