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נוסח הסליחה מאתר "דעת"
פירוש
בפיוט זה המחבר מסדר את הטיעוני למחילה
לע ישראל :מרחמי ה' ,דר חילול ה' ממצבו של
הע  ,ועד תשובת של בני ישראל
פירוש המילי
תחינה עורכי – מסדרי תפילה .תהלי ה )ד( ה'
ַא ַצ ֶ+ה:
ק(לי " ֶֹקר ֶא ֱע ָר ְ ְל ָ ו ֲ
" ֶֹקר ִ' ְַ %מע ִ
מצודת דוד :בהיות הבוקר אסדר לפני תפלתי
עול מאריכי – השלטו -המוטל על ע ישראל
י ֶה ָענָ-
.ב ַה ֲא ִר ְ
ממשי זמ -רב .במדבר פרק ט )יט( ְ
ָמי ַר ִ"י
ַעל ַה ִ -/ָ %ְ 0י ִ
כל זאת הגעת  2כל זה הבאת )ה'( עליה  ,ועדיי-
ה מברכי את שמ
להכתב לא נמסר – על פי דברי פרק כח )סא( ַ3
'(רה
ָ/ל ֳח ִלי וְ ָכל ַמ ָ/ה ֲא ֶ%ר לֹא ָכת.ב ְ" ֵס ֶפר ַה ָ
ַע ֵל ה' ָע ֶלי ָ ַעד ִה ְָ 7מ ָד ְ 2 :כלומר – כל
ַהֹ6את י ְ
קללות התוכחה התממשו
עלובי מנוער – בעלי יצר הרע מילדות .על פי
פסיקתא זוטרתא בראשית פרק ח ד"ה וירח ה'
כי יצר לב האד רע מנעוריו .עלובה עיסה
שהנחתומה מעיד עליה שהיא רעה :רע מנעוריו.
ומה לא הוסר – יצר הרע שוכ -באד עד מותו,
ַה ִסר ִֹתי ֶאת ֵלב ָה ֶא ֶב-
על פי יחזקאל פרק לו ו ֲ
ָת ִ'י ָל ֶכ ֵלב ָ" ָ9ר:
ִמ ְ" ְַ 9ר ֶכ וְ נ ַ
לפתח מוסר  2תהלי פרק קטז )טז( ;ָ:ה ה' ִ/י ֲא ִני
מ(ס ָרי :רש"י:
ַע ְב ֶ< ָ ֲא ִני ַע ְב ְ< ָ ֶ"ֲ -א ָמ ֶת ָ ְִ 'ַ +ח ָ' ְל ֵ
התרתה מעל צוארי מוסרות ומוטות
אומנות הנקיה – מומחיות קלה של ה' להביא
גאולה .על פי "לעול ילמד אד את בנו אומנות
נקיה" )משנה קידושי -פ"ד(
ַ=ִל ַ"ְ %צ ָד ָקה
לובש צדקה  2ישעיהו פרק נט )יז( ו ְ
יְ.%עה ְ"רֹא(%
ָ
כ(בע
ְַ 7ִ /ריָ -וְ ַ
ולו כמעיל עטויה  2ישעיהו פרק סא )י( 9(9
ֶ%ע
יִ %ני ִ" ְג ֵדי י ַ
ַפ ִ%י ֵ"אל ַֹהי ִ/י ִה ְל ִ" ַ
;9י 9בה' ָ'גֵל נ ְ
ִ
ְע ָט ִני  2מצודת דוד
ְמ ִעיל ְצ ָד ָקה י ָ
סבב אותי בישע ובצדקה כלבוש המסבב את הגו>
וכמעיל המעט> את הלובשו:
וממכה עצמה מתק -רטיה – )תחבושת( 2
תנחומא ויקהל ט אמר )ר'( ירמיה כי אעלה ארוכה
ל וממכותי ארפא וגו' )ירמיה ל יז( ,מל בשר
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וד מכה באיזמל ומרפא ברטיה ,אבל הקב"ה אינו כ ,-בדבר שמכה בו מרפא
קומ – הק  ,הר
המטויה – שכבר הגיעה ,מארמית – מטי – הגיע
טועי – בבית זה מדבר על אנשי בתו הע  ,מבי -היהודי  ,הרוצי לעזוב את התורה
ע(ל ִ/י ְִ -(99ל ִ"י ֵה ָ0ה )ומשחק מילי על
(תי ָ ְל ָ
ָח ְל ִ'י ֵע ְד ֶ
נחלת לחבל – להשחית את התורה תהלי פרק קיט )קיא( נ ַ
"חבל נחלתכ "(
(תיו ֲא ֶ%ר ֵה ִעיד ָ"
ב(ת וְ ֵאת ֵע ְד ָ
ַ=ִמ ֲאסֶ .את @ח ָ?יו וְ ֶאת ְ" ִרית( ֲא ֶ%ר ַָ /רת ֶאת ֲא ָ
ובהבל להתהבל  2מלכי ב פרק יז )טו( ו ְ
ֶה ָ"ל.
Aח ֵרי ַה ֶה ֶבל ַו= ְ
ֵלכֲ .
ַו= ְ
נטות – לסטות מהדר
ַ"ל צ.ר יְ @ָ %עת(:
ל(ָ Cע ָ9ה .וַיְ נ ֵ
ית וַ=ִ ֱ %ֹBא ַ
ית ָָ 9ִ /
ַ=ִב ָעט ַָ %מ ְנ ָ' ָע ִב ָ
ְ%ר -.ו ְ
ִַ %מ -י @
לנטוש ולנבל  2דברי פרק לב )טו( ַו= ְ
באהבת ובחמלת – הדר של הקב"ה לתק -את הטועי ברחמי
ֵַ Dא
ֵַ Bל וַיְ נ ְ
;ל וַיְ נ ְ
.ב ֶח ְמ ָלת( ה.א ְג ָ
Aה ָבת( ְ
יע ְ" ֲ
ה(ָ %
+ָ Aנָיו ִ
.מ ְל ְ
מנשא ומנטל  2ישעיהו פרק סג )ט( ְ" ָכל ָצ ָר ָת ל( ָצר ַ
ע(ל  :מצודת וינטל  2עני -סבל המשא כמו כי נטל עליו )איכה ג( ולתוספות ביאור אמר וינשא :
יְמי ָ
ָ/ל ֵ
רבה מהומה – מהומה גדולה – "והמ מהומה גדולה עד השמד " )דברי ז' כ"ג(
ומלא אכזרי דוחה ומטלטל – דרכו של ה' להעניש את החוטאי בניעור וגלות .על פי פרקי דרבי אליעזר " 2חורב" פרק
מב ר' יהודה אומ' א אי -ישראל עושי -תשובה אי -נגאלי -ואי -ישראל עושי -תשובה אלא מתו צער ומתו הדחה ומתו
הטלטול ומתו שהוא אי -לה מחיה
בעבור כבוד שמ  2תהלי עט ט זְ ֵרנֱ .אל ֵֹהי יִ ְֵ %ענַ .על ְ< ַבר ְ/ב(ד ְֶ %מ ָ מצודת דוד על דבר  2בעבור כבוד שמ לבל יחולל:
וש קדש המהולל – על פי תהלי פרק קה )ג( ִה ְת ַה ְללָ %ֵ "ְ .ק ְד(%
יתי ִנ ְפ ָל ִאי ַמ ֲע ֶ9י ָ
נ(רא(ת ִנ ְפ ֵל ִ
א(ד ָ ַעל ִ/י ָ
נוראות הפלא – עשה מעשי פלא נוראי להושיענו :תהלי פרק קלט )יד( ְ
ַפ ִ%י י ַֹד ַעת ְמאֹד :רד"ק עלילות נוראות יש ביצירתי ,ואוד עליה  ,כי נפלאתי ביצירה ,רוצה לומר נפלאתי ,שנפלאי
וְ נ ְ
מעשי בי.
ע(ל ה.א מצודת ציו -אית 2 -עני -חוזק כמו אית -מושב
ית -ה.א (3י ֵמ ָ
איתניה  2חזק .ירמיהו פרק ה )טו((3י ֵא ָ
)במדבר כד(:
ובה תעולל כאשר בי נתעולל – לנקו ולעשות לאויבי כמו שעשו לנו )ואולי מזכיר "אשרי ..שינפ Eעוללי אל הסלע"(
ע(לל ִלי
.ראִ .א יֵַ %מ ְכא(ב ְַ /מ ְכא ִֹבי ֲא ֶ%ר ַ
איכה פרק א פסוק יב ְ
ֹ+%Aת י ִָרי ֶא ְבי(:-
ימי ֵמ ָע ָפר ָ<ל ֵמ ְ
מקי מעפר דל ואביו -מאשפה – על פי תהלי פרק קיג )ז( ְמ ִק ִ
כנסת – כנסת ישראל – ע ישראל השיי לקב"ה
בל תת -לכלה ולחרפה –אל תת -לאויבינו להשמידנו או לחרפנו .השווה רד"ק תהלי פרק נג פסוק ב כ -הוא דבר ישראל
היו שהאומות מתנכלי אלינו לכלותנו בכל דור ודור ומחרפי -אותנו בתקותנו אל משיח ב -דוד ואומרי כי לא תקו
ולא תהיה המלכות )וע"ש(
א בפיקודי מתעצלת ומרפה – על א> שלא מתאמצי בקיו המצוות .פיקודי – מצוות ה' .ועל פי מדרש קהלת:
בעצלתי ימ המקרה איתא שריפו ידיה מ -העבירות,
Aה ָבה
על כל פשעיה אהבה תהא מחפה – על פי משלי פרק י וְ ַעל ָ/ל ְִ %ָ +עי ְ' ַכ ֶFה ֲ
מחפה – מכסה ,מלשו -חיפוי
יתירה חיבת לפני – על פי מסכת אבות :משנה מסכת אבות ג יד חביבי -ישראל שנקראו בני למקו חבה יתירה
נודעת לה שנקראו בני למקו שנאמר )דברי י"ד( בני את לה' אלהיכ
בי -כ ובי -כ קרויי ל בני – ג בעת החטא ,על פי המדרש ילקוט ראה רמז תתצא ני את לה' אלהיכ  ,ר' יהודה
אומר בני את לה' אלהיכ בזמ -שאת נוהגי -מנהג בני  ,ר"מ אומר בי -כ ובי -כ קרוי -בני שנאמר בני סכלי
המה ,ואומר בני לא אמו -ב  ,ואומר זרע מרעי בני משחיתי
רחמי יקדמונו ..טר ישטפו המי – בקשה מה' לשלוח רחמיו לפני שיהיה מאוחר .תהלי פרק עט )ח( Aל ִ'זְ ָ/ר ָלנ.
ֲע(נֹת ִראִֹ %ני ַמ ֵהר יְ ַק ְ<מ.נַ .ר ֲח ֶמי ָ ִ/י ַד(Gנְ .מאֹד:
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ַפ ֵ%נ :.מצודת דוד המי  2דימה המו-
ַח ָלה ָע ַבר ַעל נ ְ
ישטפו המי – על פי תהלי פרק קכד )ד( ֲאזַי ַה ַ0יִ ְָ %טפ.נ .נ ְ
האויבי לשטיפת מי רבי :
חפצי קרבת – הרוצי להתקרב לה' " 2ואני קרבת א2לוקי לי טוב"
ַחנ.
ַאנ ְ
ית ו ֲ
'Aה ַצ ִ<יק ַעל ָ/ל ַה ָ"א ָע ֵלינ/ִ .י ֱא ֶמת ָע ִָ 9
על כל הבאות  2מצדיקי את ה' בכל הצרות .על פי נחמיה ט )לג( וְ ָ
ִה ְר ְָ %ענ .רש"י :על כל מעשה יסורי הרעי אשר באו עלינו:
החישה למו – מהר לה
ישועות הניבאות – הישועות שנובאו על ידי הנביאי
'Aה ה' ֲעז ְַר ַ' ִני וְ ִנ ַח ְמ ָ' ִני:
יִראְֹ 9 .נAי וְ ֵיבֹ/ִ .%י ָ
ט(בה וְ ְ
עשה עמ לטובה אות – על פי תהלי פו )יז( ֲע ֵ9ה ִע ִ0י א(ת ְל ָ
מצודת דוד סימ -להודיע לכל שחפ Eאתה בטובתי ,ויבושו  2בראות כי אתה עמדי(...) ,לזה שאלתי עשה לי ג אות
לטובה להודיע לכל:

