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אחרי שבשל עוונותינו חרב ', הפיוט פותח בתהייה איך נעיז לבקש מחילה מה
הבאות עלינו אך בהמשך מתחזק ומבקש בשל הצרות הרבות , בית המקדש

  .'ובגלל דבקותינו בה, בגלותינו
גם כאשר נוצא בגלל , המזמור מתאפיין מבחינה לשונית בחריזה בלשון רבים

  .)אנוחים, רווחים, ניחוחים, מצחים, שיחים(זה אילוץ לשוני 
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  פירושי מילים
   גר בשמים– דר מתוחים

   לשפוך שיח– נתפלל – נשפוך שיחים
   שיש לזנוח מעשים רעים– מעשים זנוחים

 תעתועי הדמיו� – משאות שווא ומדוחים
 ְוָתֵפל ָ�ְוא ָלְ� ָחז� ְנִבי�ִיְ�  ב איכה  והיצר 

 ָלְ� ַוֶ&ֱחז� ְ�ב�ֵתְ� ְלָהִ�יב ֲע"ֵנְ� ַעל ִג�� ְולֹא
  : �ַמ(�ִחי) ָ�ְוא ַמְ'א"ת

 –עז מצח ,  מלשו� עז פני)– העזנו מצחים
  חצו-
   בגללינו בשלנו

 בית המקדש – בית משכנות מבטחים
  )משכנות לאביר יעקב(

 התייבש ופסק ריח הניחוח של – חרב ופס
  הקרבנות

 הכהני) היודעי) – יודעי ערך עולות וזבחים
  לערו� את הקרבנות על המזבח

   נשארנו– שורדנו
 ְוָהי�) יב( לג ישעיהו   בין קוצים כסוחים

 4ֵָא� ס�ִחי)3ְ ק"ִצי) ִ'יד ִמְ'ְרפ"ת ַע2ִי)
   ִי�56ַ

 וידלקו שיצתו )כסוחי קוצי) כמו   ק"רד
  :באש

   מבקשות ורוצות– עינינו כלות
כל (רווח והצלה ,  רווחה– למצוא רווחים

  )הפיוט חורז בלשו� רבי)
מלשו� (מפוררי) ,  שוברי)– פורכי עמך

  )פרי�
 משתחווי) לפני אליל – וחחיםאשר לבל ׁש

 �ָפַקְד5ִי נא ירמיהו:  האליל של בבל –הבל 
 ְולֹא ִמ9ִיו 4ְִלע" ֶאת ְוהֵֹצאִתי 4ְָבֶבל 4ֵל ַעל

  :ָנָפָלה 4ֶָבל ח"ַמת ַ:) :"ִי) ע"ד ֵאָליו ִיְנֲהר�
כמו , מארמית( בוקר וערב – צפר וערב
מדוע עובדי האלילי) מצליחי) ) צפרא טבא

  תמיד
. ות וגידופי) אומרי) קלל– וחחי)וחחי)וחחי)וחחי)נאצות שֹנאצות שֹנאצות שֹנאצות שֹ

  מלשו� שיחה) שי� שמאלית(וחחי) שֹ
  )תרע= אויב' ימינ� ה( מנוצחי) – רעוצים
   שבורי)– רצוצים
   המצב הגרוע של הנאנחי)– אנוחים עלבון
  ה" מתחברי) לקב– מתאחים ולך

 פרק תהלי):  גבורת יד�– ימינך בנוראות
  :ָדֶרָ�ַוֲה ה"ְדָ� ִ:4"ר ָיֵרְ� ַעל ַחְר4ְָ� ֲחג"ר) ד( מה

 ְוַעְנָוה ֱאֶמת ְ(ַבר ַעל ְרַכב ְצַלח ַוֲהָדְרָ�) ה(
  :ְיִמיֶנָ� נ"ָרא"ת ְות"ְרָ� ֶצֶדק
, ובענוה באמת מרכבת� וכשתהיה: ק"רד

 שתעשה ונוראות נפלאות ל� תוֶרה ימינ�
  . באויבי�
  לנצח לנצחים


