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  פירושפירושפירושפירוש
בתחילת הפיוט מעי� . מעי� פתיחה לסליחות

בה מסביר החז� מדוע הוא , "הנני העני"תפילת 
  ניגש בש� כל הציבור

בחלק השני מתואר מצב� הירוד של בני 
   ובקשותיה� לישועהישראל בגלות

        
        פירוש המילי�פירוש המילי�פירוש המילי�פירוש המילי�

 שהוא החדק כמו ז מיכה ק"רד( כקו� – כחדקכחדקכחדקכחדק
� ועיי� ש� – וב הנוגע כל מכאיב שהוא הקו
  )בפרק

כמו הדק היטב ( טחוני� דק – הדקהדקהדקהדק שחוקישחוקישחוקישחוקי
   לחוצי� מצרותיה�–) בקטורת, היטב הדק

 אי� סדק לפתוח דרכו – בשו� פני� אי� בדקבשו� פני� אי� בדקבשו� פני� אי� בדקבשו� פני� אי� בדק
 יב פרק ב מלכי�) פני�(= בשו� צד , לזכות

 ָ+� ִיָ.ֵצא ֲאֶ+ר ְלכֹל ַהַ)ִית ֶ)ֶדק ֶאת ְיַחְ%ק$ ְוֵה�
   ָ)ֶדק
  "� נבר תיתברע  "/ נקי – נברנברנברנבר

  )גבר תמי�( איננו בנמצא – אפסאפסאפסאפס
  ")מרפס� איגרא("נרמס ,  נדר0– נרפסנרפסנרפסנרפס

   מי יימצא להתפלל בש� הדור– יחופשיחופשיחופשיחופש מימימימי
   לפתוח את הפה– להפעירלהפעירלהפעירלהפעיר

   תפילה– פללפללפללפלל
 ִמ� ְוַק1ִי+ ִעיר"  ד פרק דניאל  / ועירועירועירועיר קדישקדישקדישקדיש
 לעול� ער שהוא מלא0 י"רש" :ָנִחת ְ+ַמ2ָא
  :וקדוש
 ...ֱאִליה$א ַו2ַַע�  לב פרק איוב : פחדתי– זחלתיזחלתיזחלתיזחלתי
 7ֵ� ַעל ְיִ+יִ+י� ְו�5ֶ6 ְלָיִמי� ֲאִני ָצִעיר ַו2ֹאַמר
  ..אָוִאיָר ָזַחְל5ִי

   יראתי–זחלתי : י"רש
   בגלל הצור0 בפעולה. בגלל המחנה – מח�מח�מח�מח� בעדבעדבעדבעד
   צעקה להפנות– לחוותלחוותלחוותלחוות זעקזעקזעקזעק

   לחוקר ובוח� כליות ולב– בבח�בבח�בבח�בבח� לחוקרלחוקרלחוקרלחוקר
 עברותבתח� –" ריח רע"של  עוד8 – צח�צח�צח�צח� יתוריתוריתוריתור

   בתחנוני–
טובל מי שקוראו ' ה.  בנפש יפה– רהברהברהברהב בנפשבנפשבנפשבנפש

  בנפש טובה
 לסבול את הטורח של – נשואנשואנשואנשוא טרח�טרח�טרח�טרח�

  המבקשי�
   לתת פרנסה– לתת – יהביהביהביהב
   כבוד חסד0 יאיר עלי– ירהבירהבירהבירהב עליעליעליעלי חסד0חסד0חסד0חסד0 יקריקריקריקר
   בגלל – יע�יע�יע�יע�

   באהבה– באהבבאהבבאהבבאהב
, כזק� ורגיל: מתבקש להקשיב לתפילת החז�' ה

ולא כגול� , כשל� בתפילה, ידותכהגו� במ
, כדי שלא יהיה מבוייש) שהוא לכאורה כזה(

  .נכל�
  'מרידה בה,  מרי–ואולי ,  מאמר– ממרממרממרממר

אי אפשר לפרט את צרכי : נגד0נגד0נגד0נגד0... ... ... ... ואי� להיאמרואי� להיאמרואי� להיאמרואי� להיאמר
הרועה והמנהיג, יוצר הכל',  לפני ההע�
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  :מצב� הירוד של בני ישראל

  על ההרבודד ,  כמו ע� יחיד ששרד מיער– כתור�כתור�כתור�כתור� שורדנושורדנושורדנושורדנו
  מאוסי� דברי� – מאוסמאוסמאוסמאוס;  לכלו0– סחיסחיסחיסחי
 ַהח<ָלה ְוֶאת ֶאֱחבֹ+ ְוַלִ>ְ+ֶ)ֶרת =ִ+יב ַהִ>1ַַחת ְוֶאת ֲאַבֵ;+ ָהאֶֹבֶדת ֶאת) טז( לד יחזקאלעל פי : אבודינואבודינואבודינואבודינו בקשבקשבקשבקש למניינ0למניינ0למניינ0למניינ0 עודעודעודעוד

  :ְבִמְ+ָ@ט ֶאְרֶעָ>ה 6ְ+ִמיד ַהֲחָזָקה ְוֶאת ַהְ?ֵמָנה ְוֶאת ֲאַחֵ%ק
  ?למי. גאולה, איסו8, פקדו�: פקודתפקודתפקודתפקודת
  .בנגעי התוכחה) מקל= שוט = שבט ( מוכי� – השבוטי�השבוטי�השבוטי�השבוטי� לאלהלאלהלאלהלאלה

  בעת החרב�', י ה" נמסרו לגויי� לתשלו� חוב� ע– ממושכני� – עבוטי�עבוטי�עבוטי�עבוטי�
  בארצ0 ,  שמר� בבית0– בסוכ0בסוכ0בסוכ0בסוכ0 צפנ�צפנ�צפנ�צפנ�
   מצרות ומכות– ושפטי�ושפטי�ושפטי�ושפטי� מריבמריבמריבמריב
  :י מגילה טו"עפ',  הע� המחכי� לראות בתפראת ה– מבטי�מבטי�מבטי�מבטי� למולמולמולמו תפארת0תפארת0תפארת0תפארת0 צפיתצפיתצפיתצפית

 יהיה ההוא ביו�: שנאמר, וצדיק צדיק כל בראש עטרה להיות הוא ברו0 הקדוש עתיד: חנינא רבי אמר אלעזר רבי  ואמר
 לפני הדי� מדת אמרה ....תפארתו ולמצפי� צביונו לעושי� / תפארה ולצפירת צבי לעטרת מאי]. 'וגו [צבי לעטרת צבאות' ה

 העול� אומות, בתורה עסקו ישראל: הוא ברו0 הקדוש לה אמר? מאלו אלו נשתנו מה! עול� של רבונו: הוא ברו0 הקדוש
  . בתורה עסקו לא

  :ֵא+ ַלֲהב<ת חֵֹצב 'ה ק<ל) ז( כט תהלי�:  על פי– חוצבחוצבחוצבחוצב להבלהבלהבלהב כוח0כוח0כוח0כוח0 קולקולקולקול
   ו  א מלכי�( נות� מידה כנגד מידה – קוצבקוצבקוצבקוצב וחילופווחילופווחילופווחילופו טובטובטובטוב קצבקצבקצבקצב
  )7ְרEִבי�ַה ִלְ+ֵני ֶאָחד ְוֶקֶצב 6ַחת ִמ1ָה

   בני ישראל– רעי0רעי0רעי0רעי0 
   מכי� על לב� בוידוי– דופקי�דופקי�דופקי�דופקי�

   רצה תשובת�– נדבת�נדבת�נדבת�נדבת� רצותרצותרצותרצות
  ינהיג את בני ישראל'  ה– התייצבהתייצבהתייצבהתייצב ובקרב�ובקרב�ובקרב�ובקרב�
  ) קול שאו� מעיר( המונ� – שאונ�שאונ�שאונ�שאונ�
   הביאני המל0 חדריו– תסתיר אות� מצרה ומזע� – תצניעתצניעתצניעתצניעחדיר0 בבבב מזע�מזע�מזע�מזע�
  בלחישה,  תפילה שקטה– שפה בלחשבלחשבלחשבלחש

  י� מבקש– תובעי�תובעי�תובעי�תובעי�
   לכיוו� הגאולה– להניעלהניעלהניעלהניע

  תאסור,  תמנע–תמניע .  בקשת�– תאוות�תאוות�תאוות�תאוות�
  "לוקי� חיי�/א"הוא '  אחד משבחי ה– מתפארמתפארמתפארמתפאר חיי�חיי�חיי�חיי� לוקי�לוקי�לוקי�לוקי�/ אשמ0שמ0שמ0שמ0

על ב� ". כי עמ0 מקור חיי� באור0 נראה אור "–'  מפורש בכתוב שמקור החיי� הוא ע� ה– מתבארמתבארמתבארמתבאר עמ0עמ0עמ0עמ0 חיי�חיי�חיי�חיי� מקורמקורמקורמקור
  על ידי0, הבקשה היא שנישאר לחיי� טובי�

 ָלנ$ ְוָלֶתת ְ@ֵליָטה ָלנ$ ְלַהְ+ִאיר ֱאלֵֹהינ$ 'ה ֵמֵאת ְתִחָ>ה ָהְיָתה ֶרַגע 7ְִמַעט ַע5ָה ט פרק עזרא:  בגזר הדי� הטובהארהארהארהאר עינינועינינועינינועינינווווו
   ְ)ַעְבדEֵתנ$ ְמַעט ִמְחָיה $ְלִת5ֵנ$ ֱאלֵֹהינ$ ֵעיֵנינ$ ְלָהִאיר ָקְד+< ִ)ְמק<� ָיֵתד

  
  
  
  
  
  


