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  פירושפירושפירושפירוש

הוא מצטדק עליה� , בפיוט חרוז זה המחבר מבקש מחילה לחטאיו

  ומבקש נקמה באויביו

  המילי�המילי�המילי�המילי� פירושפירושפירושפירוש

ויש (זמ� אמירת הסליחות  – הבוקרהבוקרהבוקרהבוקר באשמורתבאשמורתבאשמורתבאשמורת

,  לא לאמר מילי� אלו א� אי� זה בבוקרשהעירו 

   ב תקפא ח"או השולח� ערו�) שלא ייראה כמשקר

 י�ותחנונ בסליחות להרבות נוהגי� ולכ�"

  "הזה בחדש הבוקר אשמורתב

�ָ#ל כב ב שמואל: ל מהוללל מהוללל מהוללל מהולל    אאאא קראתי�קראתי�קראתי�קראתי    'ה ֶאְקָרא ְמה$

� ָעָליו ֶיֱעַרב) לד( קד תהלי�.  ימתק לפני� יערב ל

  : 'הַ/ ֶאְ,ַמח .נִֹכי ִ,יִחי

 ַ/4ָיו 3ֲחִרי1 ל0) ד( מא איוב על פי     ערכיערכיערכיערכי חי�חי�חי�חי�

 אשר סידורו ויופי ג"רלב: ֶעְר07 ְוִחי� 6ְב5ר0ת 5ְדַבר

  וויצירת באיבריו

 ו פד תהלי�  1על פי,  בוטח ומאמי�– סוללסוללסוללסולל ל�ל�ל�ל� לבילבילבילבי

  : ִ/ְלָבָב� ְמִס0#ת ָבְ� ל0 ע0ז .ָד� 1ְ3ֵרי

 ֵנִרי ָ:ִאיר 3ָ:ה 7ִי) כט( יח תהלי�:   תאיר– ותגיהותגיהותגיהותגיה

   ציו� מצודת: ָח7ִ1ְי ַי6ִיַ; יַקל ֱא 'ה

  :ויאיר יזריח   יגיה

   יג ישעיהו:  יאיר כמו הבוקר– יהולליהולליהולליהולל בוקרבוקרבוקרבוקר וכאורוכאורוכאורוכאור

   א0ָר� ָיֵה5# לֹא 5ְכִסיֵליֶה� ַהָ>ַמִי� כ0ְכֵבי 7ִי

   האויבי� המכעיסי� אות�  הצרי�  – מזעימ�מזעימ�מזעימ�מזעימ� צריצריצריצרי

 תהלי�והכל על פי ,  קיללו והכעיסו– חרפוחרפוחרפוחרפו בא=בא=בא=בא=

 ְוָצָרה ָוַזַע� ֶעְבָרה 3<0 ֲחר�0 ָ/� ְי#ַ1ַח) מט( עח

   ָרִעי� ַמְלֲאֵכי ַחתִמ1ְַל

 ְוגֵֹוַע ֲאִני ָעִני טז פח תהלי�על פי :  אימ�ונשאתיונשאתיונשאתיונשאתי

 אני עת בכל אלא ק"רד: .פ5ָנה ֵאֶמיָ� ָנָ,אִתי ִמ?ַֹער

  . ממ� ומפחד ֵאיֶמיָ� נושא

'  בהתקבצות רעש המורדי� בה– קמי�קמי�קמי�קמי� שאו�שאו�שאו�שאו� ברגשברגשברגשברגש

ִ@י� ג0ִי� ָרְג51 ָלָ@ה) א( ב תהלי�  יקִר ֶיְה56 5ְלא$

   רב והמו� קבוA עני� ציו� מצודת

 צְֹרֶריָ� ק0ל ִ:7ַ1ְח 3ל) כג( עד תהלי�   קמי�קמי�קמי�קמי� שאו�שאו�שאו�שאו�

  : ָתִמיד עֶֹלה ָקֶמיָ� 1ְא�0

  ' תואר לה– חיחיחיחי

 על פי,  בא מהר להילח� באויביו– קלקלקלקל עבעבעבעב עלעלעלעל רוכברוכברוכברוכב

   ַקל ָעב ַעל רֵֹכב 'ה ִהֵ?ה יט ישעיהו

ות  מדידת העוונות והמצו– במשקלבמשקלבמשקלבמשקל תעלניתעלניתעלניתעלני א�א�א�א�

  במאזני המשפט

)כבד( ישקול כמו חול – יתקליתקליתקליתקל י�י�י�י� כחולכחולכחולכחול צדקיצדקיצדקיצדקי
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  )או בהצהרה של הפייט�' לא ברור לי א� מדובר בבקשה מה( יהיה קל כנוצה – ייקלייקלייקלייקל כנוצהכנוצהכנוצהכנוצה ורשעיורשעיורשעיורשעי

   קכה תהלי�על פי . א� איני הול� בדר� התורה,  א� יצאתי חייב בדי�– מעוקלמעוקלמעוקלמעוקל אורחיאורחיאורחיאורחי נתיבנתיבנתיבנתיב וא�וא�וא�וא�

  :ִיְ,ָרֵאל ַעל 1ָל�0 ָה.ֶו� <ֲֹעֵלי ֶאת 'ה 0ִליֵכ�י ַק0#ָת�לְלְלְְלֲעַק ְוַהַ@Bִי�

   לחיוב מיתה– הנסקלהנסקלהנסקלהנסקל כשורכשורכשורכשור ודיניודיניודיניודיני

  'הַל ִמ1ְָ<ט 5מֹאְזֵני ֶ<ֶלס) יא( טז משלי על פי – מהוללמהוללמהוללמהולל בפלסבפלסבפלסבפלס שקלהשקלהשקלהשקלה

 ֵה� ז נא תהלי�על פי  . שייתחשב בעובדה זו'  הפייט� מבקש מה– אד� שיצר הרע בו מלפני לידתו – מחוללמחוללמחוללמחולל מפשעי�מפשעי�מפשעי�מפשעי� אישאישאישאיש

  ?אחטא לא  ואי�:י"רש: ִאִ@י ֶיֱחַמְתִני 5ְבֵחְטא ח0ָלְלִ:י ְ/ָעו�0

  :בקשה לגאולה

  ובתוכו את הארו�,  הק� מחדש את המקדש– ובדיוובדיוובדיוובדיו ארו�ארו�ארו�ארו� קומ�קומ�קומ�קומ�

   השבת הכהני� לעבודת�– מדיומדיומדיומדיו אהר�אהר�אהר�אהר� והלבשוהלבשוהלבשוהלבש

  וצד בנו,  האויב הרודה בנו– בצידיובצידיובצידיובצידיו וצודהוצודהוצודהוצודה ורודהורודהורודהורודה

  :יֹאֵכל5 ַמַעְלֵליֶה� ְפִרי 7ִי ט0ב 7ִי ַצ4ִיק ִאְמר5) י( ג ישעיהו בדומה ל,  מעשיו הרעי� יקבל גמול– מעבדיומעבדיומעבדיומעבדיו פריפריפריפרי יאכליאכליאכליאכל

  :0# ֵיָעֶ,ה ָיָדיו ְגמ5ל 7ִי ָרע ְלָר1ָע א0י) יא(

  :ָלנ5 6ָ1ֶַמְלְ: 6ְמ5ֵלְ� ֶאת ָלְ� 1ְֶי�#ֶ1ַ 1ְ3ֵרי ַהְ>ד5ָדה ָ/ֶבל ַ/ת) ח( קלז תהלי�וג� 

 את מפחיד והדוב הארי שאגת כמו דוד מצודת 4ָל ַע� ַעל ָר1ָע מ1ֵֹל 01ֵקק ְודֹב נֵֹה� ֲאִרי) טו( כח פרק משלי   נוה�נוה�נוה�נוה� ואישואישואישואיש

   דל ע� על הרשע ממשלת מפחיד כ� הבריות

   ממשי� במרדו וברשעתו– מרדיומרדיומרדיומרדיו עלעלעלעל

  :כלשו� שנמש� �של ע אש להב מצודת ֵא1 ְל�01 ַק1 7ֱֶאכֹל ָלֵכ�) כד( ה פרק ישעיהו.  יישר=– לשו� אש תאכל מדיולשו� אש תאכל מדיולשו� אש תאכל מדיולשו� אש תאכל מדיו

 ְוֵאי� ַיְח4ָו 1ְֵניֶה� 5ָבֲער5 ְלִניצA0 5פֲֹעל0 ִלְנעֶֹרת ֶהָחסֹ� ְוָהָיה) לא(  א פרק ישעיהועל פי .  הרשע ומעשיו– ובערו שניה� יחדיוובערו שניה� יחדיוובערו שניה� יחדיוובערו שניה� יחדיו

    ְמַכֶ/ה

@0 ַעד ַה6ָָלל ְיַבֵער 7ֲַא1ֶר ָע�ָיָרְב ֵבית 3ֲחֵרי 5ִבַעְרִ:י יד א מלכי�   כאשר יבער הגללכאשר יבער הגללכאשר יבער הגללכאשר יבער הגלל $:   

  נגד אויבי הע�' מבקש עזרה מה –... קדושקדושקדושקדוש

  אל אדו� על כל המעשי�: כמו,  אדו� על הכל– אדו�אדו�אדו�אדו� כלכלכלכל עלעלעלעל

   וכל באי עול� עוברי� לפניו– ע� כל יצוריו נדו�ע� כל יצוריו נדו�ע� כל יצוריו נדו�ע� כל יצוריו נדו�

  .  ראה– חזהחזהחזהחזה

 איש   מדו� ואיש :י"רש. Aָה.ֶר ְלָכל ָמד�0 ְוִאי1 ִריב ִאי1 ִ:ִניְיִלְד 7ִי ִאִ@י ִלי א0י) י( טו פרק ירמיהו.  איש ריב– מדו�מדו�מדו�מדו� אישאישאישאיש

   מריבה

   מכוו� עלי כלי נשק– כידו�כידו�כידו�כידו� יעורריעורריעורריעורר ונוכחיונוכחיונוכחיונוכחי

 0ֲחִנית ֶאת ע0ֵרר ְוה5א ַהְ>ל1ָֹה רֹא1 ה5א ְצר5ָיה ֶ/� י0.ב ֲאִחי ַוֲאִבי1ַי) יח( כג ב שמואלעל פי .  יכוו�– יעורריעורריעורריעורר;  מולי– ונוכחיונוכחיונוכחיונוכחי

   ָחָלל ֵמא0ת 1ְל1ֹ ַעל

  ...'ה ְ/�1ֵ ֵאֶליָ� ָבא ְו.נִֹכי 5ְבִכיד�0 5ַבֲחִנית ְ/ֶחֶרב ֵאַלי ָ/א 3ָ:ה ַהְ<ִל1ְִ:י ֶאל 4ִָוד ַוEֹאֶמר) מה( יז פרק א שמואל   חנית – כידו�כידו�כידו�כידו�

 מה כלי ש�   תותח ציו� מצודת: 7ִיד�0 ְלַרַע1 ְוִיְ,ַחק ָתחת0 ֶנְח1ְב5 7ְַק1) כא( מא איוב.  מכוו� אלי כלי נשק– ותותח בי ידו�ותותח בי ידו�ותותח בי ידו�ותותח בי ידו�

  :החומה להפיל גדולות אבני� בו לזרוק עשוי

  האויב מאיי� בכלי נשק .  לשו� די�– ידו�ידו�ידו�ידו�

   ְל1ָָלל ַנְפ1ְָ� ֶאת ְלָ� ְוָנַתִ:י מה ירמיהו על פי – את נפשי לשללאת נפשי לשללאת נפשי לשללאת נפשי לשלל תנהתנהתנהתנה

 וא= :ג"רלב :ְיה0ֵלל ְו1ְֹפִטי� 01ָלל י0ֲעִצי� מ0ִליְ�) יז( יב איובעל פי . י צרכומשנה דעת חכמי� לפ'  ה– מולי� יועצי� שוללמולי� יועצי� שוללמולי� יועצי� שוללמולי� יועצי� שולל

  :עצת� טוב לה� יועיל לא העצה טובי שה� פי על


