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פתיחה לסליחות לצום גדליה
הסליחה מיוסדת על הברייתא בנדרים :בבלי נדרים לט :תניא:
שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם ,אלו הן :תורה ,ותשובה,
גן עדן ,וגיהנם ,כסא הכבוד ,ובית המקדש ,ושמו של משיח;
תורה  -דכתיב :ה' קנני ראשית דרכו וגו',
תשובה  -דכתיב :בטרם הרים יולדו ותחולל ארץ ותבל ...תשב
אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם,
גן עדן  -דכתיב :ויטע ה' אלהים גן בעדן מקדם וגו',
גיהנם  -דכתיב :כי ערוך מאתמול תפתה,
כסא כבוד  -דכתיב :נכון כסאך מאז,
בית המקדש  -דכתיב :כסא כבוד מרום מראשון,
שמו של משיח  -דכתיב :יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו

נמתחו – השמים נפרשו על הארץ .על פי ישעיהו
מ הַ נּוֹטֶ ה ַכדֹּק ָשׁ ַמיִם וַ יּ ְִמ ָתּחֵ ם כָּאֹ הֶ ל ל ָָשׁבֶ ת
נבלי שכבים  -איוב לח  :וְ נִ ְבלֵי ָשׁ ַמיִם ִמי י ְַשׁכִּ יב
אבן עזרא ונבלי שמים  -הם העבים בעבור שהם
מלאים מים:ישכיב  -כמו יוריד וכמוהו שכבת הטל:
אז ,בטרם נמתחו נבלי שכבים – לפני שנבראו
השמים
עד לא דובקו רגבים – עוד לא נוצרה האדמה ,על
פי איוב לח )לח( בְּ צֶ ֶקת עָ פָ ר לַמּוּצָ ק ְוּרג ִָבים יְדֻ בָּ קוּ:
גבך – אצלך )מארמית(
מגובבים – אסופים )מארמית – על פי שמות ה יב
לְ קֹ ֵשׁשׁ ַקשׁ ל ֶַתּבֶ ן :אונקלוס לגבבא גלי לתבנא
דת – תורה וכס – כסא הכבוד
ורטיית בנים שובבים – תשובה .רטייה – )לשון
חז"ל( תחבושת  -משנה עירובין י ]יג[ מחזירין
רטיה במקדש אבל לא במדינה
בנים שובבים – חוטאים ,על פי ישעיהו פרק נז
וַ ֵיּלֶ שׁ ֹובָ ב ְבּדֶ ֶר לִ בּ ֹו:
הוד גן עדן – גן עדן
ועלק הבהובים – גיהנום .הבהובים – בערת האש.
לוּקה ְשׁ ֵתּי בָ נוֹת הַ ב הַ ב –
על פי משלי ל )טו( לַעֲ ָ
מצודת דוד :לעלוקה  -דימה בור הקבר לעלוקה ...
שתי בנות  -הם גן עדן וגיהנם הג"ע אומרת תן לי
צדיקים והגיהנם אומרת תן לי רשעים
מקום כפרה על ידי חבים )חייבים(  -בית המקדש
זוהר שם – ...שמו של משיח
ינון )מזכיר את הפסוק המובא בגמרא .משמעו –
יגדל ,יתעלה .מחולל מחובים – נקי מחטאים .על
פי ישעיהו נג )ה( וְ הוּא ְמחֹ לָל ִמפְּ ָשׁעֵ נוּ ְמדֻ כָּא
מֵ עֲ וֹנֹ ֵתינו
חוברו – נבראו.
אלפים קדם בריאת ישובים – אלפים שנה לפני
בריאת העולם.
טכוסים – מסודרים בצורה טכסית
בוטים כשביבים – נראים )מובטים( ככוכבים.
יעורים ומשורשים – מחוברים חזק .מעורים
כסא מונח – למושב הקב"ה
ונורא על סביבים - :על פי תהלים פט )ח( אֵ ל נַעֲ ָרץ
ְבּסוֹד ְקד ִֹשׁים ַרבָּ ה וְ נו ָֹרא עַ ל כָּל ְס ִביבָ יו:
מימינו אש דת – התורה מצד ימין של ה' – על פי
"מימינו אש דת למו"
חקוקה בכתבים – תורה שבכתב.
נתונה על ברכו – כמו ילד או אהובה
בשעשוע אהבים – הקב"ה עוסק בתורה באהבה
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גן רטובים – גן עדן
תופת שלהבים – הגהנום
פני המזרח – בצד מזרח .ירושלים – בית המקדש )האיר כל פני
המזרח....
צפון בתוכה – מוחבא ,שמור.
בישובים – בנוי .במרכזו קבוע המזבח ועליו אבן השתיה )???(
ועליה חקוק שם המשיח.
שתיית חטובים  -תשתית העולם המחוטב ומפוסל תהלים קמד
ְבּנו ֵֹתינוּ כְ זָוִ יֹּת ְמחֻ ָטּבוֹת ַתּ ְבנִ ית הֵ יכָל
תואר שם המפורש  -בבלי בבא בתרא עה :א"ר שמואל בר נחמני
א"ר יונתן :+ג' נקראו על שמו של הקב"ה ,ואלו הן :צדיקים ,ומשיח,
וירושלים .צדיקים ,הא דאמרן .משיח ,דכתיב+ :ירמיהו כ"ג +וזה
שמו אשר יקראו ה' צדקנו
בתוי גילובים – גילופים – מגולף ,חרות.
שמה בתווך – במרכז מול הקב"ה
מאזין מאשנבים – מקשיב מבעד לחלונות השמים .תהלים ה )ב(
אֲ ָמ ַרי הַ אֲ זִ ינָה ה' בִּ ינָה הֲ גִ יגִ י:
ליווי תשובה – חיבור לתשובה ,מקום התשובה
ארך – תרופה "ארוכת בת עמי"
לנדוים וכואבים – משל לחוטאים המתחרטים
מעותדת – שהרי העולם טרם נברא
לכיבוס צואים ולהלביש מוטבים – העברת בגדי החטא המלוכלכים,
והלבשת השבים בתשובה בבגדים נקיים זכריה פרק ג )ג( וִ יהוֹשֻׁ עַ
הָ יָה ָלבֻשׁ ְבּג ִָדים צו ִֹאים וְ עֹמֵ ד לִ פְ נֵי הַ מַּ לְ אָ ) :ד( וַ יַּעַ ן וַ יֹּאמֶ ר אֶ ל
הָ ע ְֹמ ִדים לְ פָ נָיו לֵאמֹ ר הָ ִסירוּ הַ ְבּג ִָדים הַ צּ ִֹאים מֵ עָ לָיו וַ יֹּאמֶ ר אֵ לָיו ְראֵ ה
הֶ עֱבַ ְר ִתּי מֵ עָ לֶי עֲ ֹונֶ וְ הַ לְ בֵּ שׁ אֹ ְת מַ חֲ לָצוֹת) :ה( וָ אֹ ַמר י ִָשׂימוּ צָ נִ יף
טָ הוֹר עַ ל רֹאשׁ ֹו וַ יּ ִָשׂימוּ הַ צָּ נִ יף הַ טָּ הוֹר עַ ל רֹאשׁ ֹו וַ יַּלְ בִּ שֻׁ הוּ בְּ ג ִָדים
וּמלְ ַא ה' עֹמֵ ד:
ַ
הרק שמן על ראש שבים – דומה לשיר השירים א )ג( לְ ֵריחַ ְשׁ ָמנֶי
תּוּרק ְשׁמֶ  עַ ל כֵּן עֲ לָמוֹת אֲ הֵ בוּ - :השמן הטוב מורק
טוֹבִ ים ֶשׁמֶ ן ַ
מהכלי על הראש ,וריחו הטוב נודף
אתאנו לך – באנו אליך )מארמית(
עולמים – בני העולם – אחרי בריאתו
ושבים – משתמשים בסגולת התשובה
רחץ מצחן – שטוף אותנו מהצחנה
והשלך טימוס סאבים )?(
בפיץ ניבים – בפתיחת הפה .פיץ – פציה – פתיחה "אשר פצתה
הארץ את פיה" "בורא ניב שפתים"
צפצופינו – כינוי לתפילה
פיסוגי פרים – חתיכות של קרבנות פרים .פסיגים :בראשית טו י
וְ אֶ ת הַ ִצּפֹּ ר א בָ ָתר יונתן וְ יַת עוֹפָ א לָא פָּ סָ ג
הצלל – להסתיר בעומק )צלילה(
בקרקע נטפי מרזבים – שלולית מים ,שקל להסתיר דברים תחתיה
ברחיפת – בשמירה ,בעזרה – על גוזליו ירחף

