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1"דעת"נוסח הסליחה מאתר 
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  פירוש

הוא מתאר את חומרת מידת . הפיוט מתאר בקשת רחמי
 בדי�

, מתאר את דרכי הריצוי, המשפיעה אפילו על המלאכי
, הדי�

שלא מאפשר לנו , ואת מצבינו הכללי, שאינ
 פתוחות לפנינו

  לסמו� על זכייה בדי�

   אותולבסו� פונה המחבר לעתור למידות הרחמי
 שיגאלו


  פירוש המילי

   פתיחה לפיוט– אדו�אדו�אדו�אדו�

 קכא יבמות בבלי � א
 תדקדק בפרטי העבירות – די� א
 ידוקדקדי� א
 ידוקדקדי� א
 ידוקדקדי� א
 ידוקדק

 ע
 מדקדק הוא ברו� שהקדוש, מלמד, מאד נשערה וסביביו ב

  . השערה כחוט סביביו

 עד – א
 יבדקו המעשי
 עד חקר
 – בחקר פועל א
 יובדקבחקר פועל א
 יובדקבחקר פועל א
 יובדקבחקר פועל א
 יובדק


 ָהִרי
 ְות&ֲעפ&ת ,ֶר+ ְחְקֵריֶמ ְ(ָיד& ֲאֶ$ר) ד( צה תהלי
: לשרשיה

   ל&

: 2ִֹפי ִ.ֶ.� ִא0ְָ� ְ(ֶב� ְתַדֵ(ר ְ(,ִחיָ� ֵ.ֵ$ב כ נ תהלי
 : אש
– דופידופידופידופי

   יהדפנו לשו� לדחותו גנאי דבר � דופי:י"רש

   במלאכי
� בצבא מעלהבצבא מעלהבצבא מעלהבצבא מעלה

 איוב. ה שופט ג
 את המלאכי
" הקב– ה� במלאכי� תשי
 תהלהה� במלאכי� תשי
 תהלהה� במלאכי� תשי
 תהלהה� במלאכי� תשי
 תהלה

 � תהלה י"רש :ָ.ֳהָלה ָי5ִי
 4ְבַמְל,ָכיו ַיֲאִמי� לֹא ַ(ֲעָבָדיו ֵה�) יח( ד

  :הוללות' ל

 על אחת כמה וכמה לבני – 1וא� שותה כמי
 עוולהוא� שותה כמי
 עוולהוא� שותה כמי
 עוולהוא� שותה כמי
 עוולה


 ִאי$ ְוֶנֱאָלח ִנְתָעב ִ:י 9�) טז( טו איובעל פי . אד

  :ַעְוָלה ַכ0ִַי
 $ֶֹתה

',  קרבנות שה
 לריח ניחוח לה�  ניחוחי
 אי�ניחוחי
 אי�ניחוחי
 אי�ניחוחי
 אי�

  'ה מהומאפשרי
 לקבל מחיל


 נט ישעיהו  על פי – על צדקותינו אי� אנו סמוכי
על צדקותינו אי� אנו סמוכי
על צדקותינו אי� אנו סמוכי
על צדקותינו אי� אנו סמוכי

: י"רש :ְסָמָכְתה4 ִהיא ְוִצְדָקת& ְזרֹע& ל& ַו.&ַ$ע)טז(

 איננו יכולי
 :להושיע 
הגוני אנחנו שאי� פ"ואע

  להסתמ� על צדקתנו שתעזור לנו


 החטאי
 שלנו גורמי
 לנו – פשע ועוו� מלוכלכי
פשע ועוו� מלוכלכי
פשע ועוו� מלוכלכי
פשע ועוו� מלוכלכי


  להיות מוכתמי

   כדי למצוא זיכוי בדי�– צדקה מצואצדקה מצואצדקה מצואצדקה מצוא


וכבר ,  עורכי
 הוא לשו� תפילה– לתח� עורכי
לתח� עורכי
לתח� עורכי
לתח� עורכי

  הזכרנו בעבר

   תחנוני
– לתח�לתח�לתח�לתח�

מתיחת  הקו .  לא למדוד את דרכינו– קו אל תמתחקו אל תמתחקו אל תמתחקו אל תמתח

 ְוָקו)טז( א פרק זכריה. בודקת א
 העצ
 הנמדד ישר

 חומותיה למוד � ינטה וקו י"רש: ְיר$ָ4ָלִ
 ַעל ִיָ>ֶטה

  :ורחבה ארכה

:  כמו האוכלי
 את גו� המת– אחריתנואחריתנואחריתנואחריתנו ותולעהותולעהותולעהותולעה רמהרמהרמהרמה

 ְיל4ד ִ=ְזֶ:ה 4ַמה ֵאל ִע
 ֱאנ&$ ִ=ְצ2ַק 4ַמה) ד ( כה איוב

   .&ֵלָעה ,ָד
 4ֶב� ִר0ָה ֱאנ&$ ִ:י 9�) ו (...:ִאָ<ה

 ב יונה. ' קצרות ביחס לשנות ה– שנותינושנותינושנותינושנותינו והבלוהבלוהבלוהבל שואשואשואשוא

  : ַיֲעזֹב4 
ַחְס2ָ ָ$ְוא ַהְבֵלי ְמ0ְ$ִַרי
) ט(


 ֵאל 9ָ.ה ִ:י ָיַדְעִ.י ִ:י ד פרק יונה  תתחרט – תינח
תינח
תינח
תינח

  :ָהָרָעה ַעל ְוִנָח
 ֶחֶסד ְוַרב 9ַ?ִי
 ֶאֶרְ� ְוַרח4
 ַח>�4


   במדת הרחמי
 ולא במדת הדי�– מרח
מרח
מרח
מרח
 חנ
חנ
חנ
חנ

ל �א "–ג מידות " י– דרכי� הודעת לעניו להורותדרכי� הודעת לעניו להורותדרכי� הודעת לעניו להורותדרכי� הודעת לעניו להורות

   לימדתו–יידעתו " הורית לנו 

 לסדר לפניו את המדות – ה סדורותה סדורותה סדורותה סדורותשלש עשרשלש עשרשלש עשרשלש עשר

  .בתפילה

 יט לג שמות י"רש  � הבטחתו שאינ� ריק
 חוזרותהבטחתו שאינ� ריק
 חוזרותהבטחתו שאינ� ריק
 חוזרותהבטחתו שאינ� ריק
 חוזרות

 כורת אנכי הנה) י לד שמות (לו אמר מעשה בשעת

  :ריק
 חוזרות שאינ� הבטיחו, ברית

   תחנו�– חינו�חינו�חינו�חינו�


  ג המידות"בי,  בה
– ב
ב
ב
ב

   התפללנו–" ערכנו" דומה ל– סדרנו לפני�סדרנו לפני�סדרנו לפני�סדרנו לפני�

 ק&ִלי ֶאְזָעק 'ה ֶאל ק&ִלי) ב( קמב תהלי
.  תפילה– זעקזעקזעקזעק

  ֶאְתַחָ>� 'ה ֶאל

                                                 
1
 ְוִכי ִיְזֶּכה ִּכי ֱאנֹוׁש ָמה) יד (:ועיין בפסוקים הקודמים 

 לֹא ְוָׁשַמִים ַיֲאִמין לֹא ִּבְקדָֹׁשיו ֵהן) טו:(ִאָּׁשה ְילּוד ִיְצַּדק
  :ְבֵעיָניו ַזּכּו


