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  פתיחה לסליחות לצום גדליה

: תניא  :לט נדרים בבלי :הסליחה מיוסדת על הברייתא בנדרים

, ותשובה, תורה: הן אלו, העולם שנברא קודם נבראו דברים שבעה

  ; משיח של ושמו, המקדש ובית, הכבוד כסא, וגיהנם, עדן גן

  ', וגו דרכו ראשית קנני' ה: דכתיב - תורה

 תשב  ...ארץ ותבל ותחולל יולדו הרים בטרם: דכתיב -  תשובה

  , תאמר שובו בני אדםו דכא עד אנוש

  ', וגו מקדם בעדן גן אלהים' ה ויטע: דכתיב - עדן גן

  , תפתה מאתמול ערוך כי: דכתיב -  גיהנם

  , מאז כסאך נכון: דכתיב -  כבוד כסא

  , מראשון מרום כבוד כסא: דכתיב - המקדש בית

   לפני שמש ינון שמו לעולם שמו יהי: דכתיב -  משיח של שמו

 ישעיהועל פי . השמים נפרשו על הארץ – נמתחונמתחונמתחונמתחו

   ָלָׁשֶבת ָּכֹאֶהל ַוִּיְמָּתֵחם ָׁשַמִים ַכֹּדק ַהּנֹוֶטה מ

 ַיְׁשִּכיב ִמי ָׁשַמִים ְוִנְבֵלי : לח איוב - נבלי שכביםנבלי שכביםנבלי שכביםנבלי שכבים

 הםש בעבור העבים הם - שמים ונבלי עזרא אבן

  :הטל שכבת וכמוהו יוריד כמו - ישכיב:מים מלאים

לפני שנבראו  – בטרם נמתחו נבלי שכביםבטרם נמתחו נבלי שכביםבטרם נמתחו נבלי שכביםבטרם נמתחו נבלי שכבים, , , , אזאזאזאז

  השמים

על , עוד לא נוצרה האדמה – עד לא דובקו רגביםעד לא דובקו רגביםעד לא דובקו רגביםעד לא דובקו רגבים

  :ְיֻדָּבקּו ּוְרָגִבים ַלּמּוָצק ָעָפר ְּבֶצֶקת) לח( לח איובפי 

  )מארמית(אצלך  – גבךגבךגבךגבך

   יב ה ותשמעל פי  –מארמית (אסופים  – מגובביםמגובביםמגובביםמגובבים

   לתבנא גלי לגבבא אונקלוס : ַלֶּתֶבן ַקׁש ְלֹקֵׁשׁש

  כסא הכבוד  – וכסוכסוכסוכסתורה   – דתדתדתדת

לשון ( – רטייהרטייהרטייהרטייה. תשובה – ורטיית בנים שובביםורטיית בנים שובביםורטיית בנים שובביםורטיית בנים שובבים

 מחזירין] יג[ י עירובין משנה -תחבושת ) ל"חז

   במדינה לא אבל במקדש רטיה

   נז פרק ישעיהועל פי , חוטאים – בנים שובביםבנים שובביםבנים שובביםבנים שובבים

ָבבׁשוֹ  ַוֵּיֶל ִלּבוֹ  ְּבֶדֶר :  

  גן עדן – הוד גן עדןהוד גן עדןהוד גן עדןהוד גן עדן

. בערת האש – הבהוביםהבהוביםהבהוביםהבהובים. גיהנום – ועלק הבהוביםועלק הבהוביםועלק הבהוביםועלק הבהובים

 – ַהב ַהב ָבנֹות ְׁשֵּתי ַלֲעלּוָקה) טו( ל משליעל פי 

...  לעלוקה הקבר בור דימה - לעלוקהלעלוקהלעלוקהלעלוקה :דוד מצודת

 לי תן אומרת ע"הג וגיהנם ן עדןג הם - בנות שתי

   רשעים לי תן אומרת והגיהנם צדיקים

  בית המקדש -) חייבים( מקום כפרה על ידי חביםמקום כפרה על ידי חביםמקום כפרה על ידי חביםמקום כפרה על ידי חבים

  שמו של משיח –... זוהר שםזוהר שםזוהר שםזוהר שם

 –משמעו . מזכיר את הפסוק המובא בגמרא( ינוןינוןינוןינון

על . נקי מחטאים –מחולל מחובים . יתעלה, יגדל

 ְמֻדָּכא ִמְּפָׁשֵענּו ְמֹחָלל ְוהּוא) ה( נג ישעיהופי 

  וֵמֲעֹוֹנֵתינ

  .נבראו – חוברוחוברוחוברוחוברו

אלפים שנה לפני  – ישוביםישוביםישוביםישובים ריאתריאתריאתריאתבבבב קדםקדםקדםקדם אלפיםאלפיםאלפיםאלפים

  . בריאת העולם

  מסודרים בצורה טכסית – טכוסיםטכוסיםטכוסיםטכוסים

  . ככוכבים) מובטים(נראים  – כשביביםכשביביםכשביביםכשביבים בוטיםבוטיםבוטיםבוטים

  מעורים. מחוברים חזק – יעורים ומשורשיםיעורים ומשורשיםיעורים ומשורשיםיעורים ומשורשים

  ה"למושב הקב – מונחמונחמונחמונחכסא 

 ַנֲעָרץ ֵאל) ח( פט תהליםעל פי  - : סביביםסביביםסביביםסביבים עלעלעלעל ונוראונוראונוראונורא

  :ְסִביָביו ָּכל ַעל אְונֹורָ  ַרָּבה ְקֹדִׁשים ְּבסֹוד

על פי  –' התורה מצד ימין של ה – דתדתדתדת אשאשאשאש מימינומימינומימינומימינו

  "מימינו אש דת למו"

  . תורה שבכתב – חקוקה בכתביםחקוקה בכתביםחקוקה בכתביםחקוקה בכתבים

  כמו ילד או אהובה  – נתונה על ברכונתונה על ברכונתונה על ברכונתונה על ברכו

  ה עוסק בתורה באהבה"הקב – בשעשוע אהביםבשעשוע אהביםבשעשוע אהביםבשעשוע אהבים
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  גן עדן – רטוביםרטוביםרטוביםרטובים גןגןגןגן

  הגהנום – שלהביםשלהביםשלהביםשלהבים תופתתופתתופתתופת

האיר כל פני (בית המקדש  –ירושלים . בצד מזרח – המזרחהמזרחהמזרחהמזרח פניפניפניפני

  .... המזרח

  . שמור, מוחבא – בתוכהבתוכהבתוכהבתוכה צפוןצפוןצפוןצפון

) ???(במרכזו קבוע המזבח ועליו אבן השתיה . בנוי – בישוביםבישוביםבישוביםבישובים

  .ועליה חקוק שם המשיח

 קמד תהלים תשתית העולם המחוטב ומפוסל  -  חטוביםחטוביםחטוביםחטובים שתייתשתייתשתייתשתיית

   ֵהיָכל ַּתְבִנית ְמֻחָּטבֹות ְכָזִוֹּית ְּבנֹוֵתינּו

 נחמני בר שמואל ר"א :עה בתרא בבא בבלי  -  פורשפורשפורשפורשהמהמהמהמ שםשםשםשם תוארתוארתוארתואר

, ומשיח, צדיקים: הן ואלו, ה"הקב של שמו על נקראו' ג+: יונתן ר"א

 וזה+ ג"כ ירמיהו: +דכתיב, משיח. דאמרן הא, צדיקים. וירושלים

   צדקנו' ה יקראו אשר שמו

  .חרות, מגולף –גילופים  – גילוביםגילוביםגילוביםגילובים בתויבתויבתויבתוי

  ה"במרכז מול הקב – בתווךבתווךבתווךבתווך שמהשמהשמהשמה

) ב( ה תהלים. מקשיב מבעד לחלונות השמים – מאשנביםמאשנביםמאשנביםמאשנבים אזיןאזיןאזיןאזיןממממ

  :ֲהִגיִגי ִּביָנה 'ה ַהֲאִזיָנה ֲאָמַרי

  מקום התשובה, חיבור לתשובה –בה וווותש ליוויליוויליוויליווי

  "ארוכת בת עמי"תרופה  – ארךארךארךארך

  משל לחוטאים המתחרטים – וכואביםוכואביםוכואביםוכואבים לנדויםלנדויםלנדויםלנדוים

  שהרי העולם טרם נברא – מעותדתמעותדתמעותדתמעותדת

, העברת בגדי החטא המלוכלכים – לכיבוס צואים ולהלביש מוטביםלכיבוס צואים ולהלביש מוטביםלכיבוס צואים ולהלביש מוטביםלכיבוס צואים ולהלביש מוטבים

 ִויהֹוֻׁשעַ ) ג( ג פרק זכריה והלבשת השבים בתשובה בבגדים נקיים 

 ֶאל ַוֹּיאֶמר ַוַּיַען) ד( :ַהַּמְלָא ִלְפֵני ְוֹעֵמד צֹוִאים ְּבָגִדים ָלֻבׁש ָהָיה

 ְרֵאה ָליואֵ  ַוֹּיאֶמר ֵמָעָליו ַהֹּצִאים ַהְּבָגִדים ָהִסירּו ֵלאֹמר ְלָפָניו ָהֹעְמִדים

 ָצִניף ָיִׂשימּו ָוֹאַמר) ה( :ַמֲחָלצֹות ֹאְת ְוַהְלֵּבׁש ֲעֹוֶנ ֵמָעֶלי ֶהֱעַבְרִּתי

 ְּבָגִדים ַוַּיְלִּבֻׁשהּו ֹראׁשוֹ  ַעל ַהָּטהֹור ַהָּצִניף ַוָּיִׂשימּו ֹראׁשוֹ  ַעל ָטהֹור

ֹעֵמד 'ה ּוַמְלַא:  

 ְׁשָמֶני ְלֵריחַ ) ג( א השירים שירדומה ל – הרק שמן על ראש שביםהרק שמן על ראש שביםהרק שמן על ראש שביםהרק שמן על ראש שבים

השמן הטוב מורק  - :ֲאֵהבּו ֲעָלמֹות ֵּכן ַעל ְׁשֶמ ּתּוַרק ֶׁשֶמן טֹוִבים

  וריחו הטוב נודף, מהכלי על הראש

  )מארמית(באנו אליך  – לךלךלךלךאנו תתתתא

  אחרי בריאתו –בני העולם  – עולמיםעולמיםעולמיםעולמים

  משתמשים בסגולת התשובה – ושביםושביםושביםושבים

  שטוף אותנו מהצחנה – מצחןמצחןמצחןמצחן רחץרחץרחץרחץ

  )?( לך טימוס סאביםלך טימוס סאביםלך טימוס סאביםלך טימוס סאביםוהשוהשוהשוהש

אשר פצתה "פתיחה  –פציה  –פיץ . בפתיחת הפה – ניביםניביםניביםניבים בפיץבפיץבפיץבפיץ

  "בורא ניב שפתים" "הארץ את פיה

  כינוי לתפילה – צפצופינוצפצופינוצפצופינוצפצופינו

  י טו בראשית: פסיגים. חתיכות של קרבנות פרים – פריםפריםפריםפרים פיסוגיפיסוגיפיסוגיפיסוגי

   ָּפָסג ָלא עֹוָפא ְוַית יונתן  ָבָתר א ַהִּצֹּפר ְוֶאת

  )צלילה(בעומק  להסתיר – הצללהצללהצללהצלל

  שקל להסתיר דברים תחתיה, שלולית מים – מרזביםמרזביםמרזביםמרזבים נטפינטפינטפינטפיע קקקקבקר

  על גוזליו ירחף –בעזרה , בשמירה – ברחיפתברחיפתברחיפתברחיפת

  


