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הפיוט מבוסס על תהילי קלט ומרמז ג לסיפורו
של יונה הנביא
יחביאנו צל ידו – על פי ישעיהו מט ב ְ ֵצל יָד
ֶה ְח ִ ִ
יני .רש"י $ :שלא יוכלו להרע לי:
תחת כנפי השכינה ) $אולי צ"ל על?( כמו – ואשא
אתכ על כנפי נשרי
חו) יחו) – ית) חנינה ,יחנו)
כי יבחו) – ה' בוח) כליות ולב
לב עקוב להכינה – ליישר את הלב העקו .על פי
ֵד ֶע):23י(
ירמיהו יז )ט( ָעקֹב ַה ֵ-ב ִמֹ/ל וְ נ 01ה2א ִמי י ָ
ֲא ִני ה' ח ֵֹקר ֵלב  ֵֹח) ְָ /לית
להכינה – לתק) .ישעיהו פרק ט ַעל ִ5ֵ /א ָדוִ ד וְ ַעל
2ל ַס ֲע ָד7
ַמ ְמ ַל ְכְ 6ל ָה ִכי) א ָֹתְ 7
עוזה עוזי נא – בבקשה תאמ 8את גבורתי )לחזור
בתשובה(
ר2ח ָ9
אנה אל $ ...9תהלי פרק קלט )ז( נָה ֵא ֵל ְֵ 9מ ֶ
6ה
וְ נָה ִמ ָ:נֶי ֶָ 9א ְב ָרח) :ח( ִא ֶא ַ5ק ַָ 0מיִ ָָ 0
יעה ְ=אל ִה ֶ) :>ָ 3ט( ֶא ָ?א ַכ ְנ ֵפי ַָ 0חר ֶא ְ/ְ 0נָה
<; ָ
וְ ִ
<ח ִרית יָ:
ְ ֲ
בינותי – חקרתי ,הבנתי .דניאל ט ב ֲא ִני ִָ Aנ@ֵאל ִינ ִֹתי
ַ ְָ 5פ ִרי
גולגלתי אחרי – 9נמשכתי אחרי9
לשחר – 9לבקש את קרבת9
יחד כגר כאזרח – כל היהודי
לצדקתי השמאילה והימינה – הסתכל ימינה ושמאלה
לחפש זכויות
דוק שמי – 9השמי ,הרקיע .ישעיהו פרק מ
3טה ַכֹAק ַָ 0מיִ )דוק – קרו ,יריעה דקה(
)כב( ַ ...ה ֶ
בירכתיה – בסו Bהשמי – הנקודה הרחוקה ביותר
א אסק – א אעלה .תהלי קלט )ז( נָה ֵא ֵל ְ9
ר2ח ָ 9וְ נָה ִמ ָ:נֶי ֶָ 9א ְב ָרח) :ח( ִא ֶא ַ5ק ַָ 0מיִ ָ0
ֵמ ֶ
6ה
ָ
הוד – 9כבוד9
על כל הנעסק – כל המעשי שלי )ומרמז ג לעושק(
והגיגי – דברי ,טיעוני להגנתי
ברוב שגגי – בגלל כמות חטאי
ככיור אש הניסק – כמו כור אש המוסק ומתחמ .על
פי תהלי פרק לט )ד( ַח ִל ִי ְ ִק ְר ִי ַ ֲה ִג ִיגי ִת ְב ַער
ֵא0
נצרה – שמרה ,שמור
דל שפתינו – תפילת שפתינו הדלות .על פי תהלי
קמא ג ִ :נ ְ; ָרה ַעל ַAל ְָ Cפ ָתי :מצודת דוד
נצרה  $ת) שמירה על הרמת שפתי למע) ירומו לדבר
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זוי שאול – תחתית השאול ,הפינה )זוית( הרחוקה ביותר
צרת עלי מסביב מאחור ומקד לבל אברח ושמת עלי
כפ 9להכות בי ר"ל אני תמיד ביד 9ואי) לי מנוס
במחתרתו – במקומות הנסתרי כביכול מעיני ה' – "א
והמשיל הדבר לאנשי חיל הצרי על עיר מסביב לבלי
במחתרת יממצא הגנב"
א Bכי אציעה – ג א ש אהיה – אציע מיטתי ואש) .על פי תת יוצא ומכי בה כרצונ:
פנה אפנה אנה ואנה – לכל מקו ולכל כיוו) שארצה
יעה
<; ָ
6ה וְ ִ
תהלי פרק קלט פסוק ח ִא ֶא ַ5ק ַָ 0מיִ ָָ 0
ללכת בו –
ְ=אל ִה ֶ :>ָ 3מצודת דוד א אעלה אל השמי הלא אתה ש
וא אעשה לי משכב בשאול מתחת לאר 8הלא הנ 9ג ש:
ר ִחי
ארחי ורבעי זריתני – על פי תהלי קלט )ג( ְ
ית וְ ָכל ְָ Aר ַכי ִה ְס ְַ /נ ָ6ה :רד"ק כלומר כל
ֵר ָ
וְ ִר ְב ִעי ז ִ
חזיתי והנ 9ש – ראיתי את נוכחות 9בכל מקו
תנועות ומחשבות ידעת ,כי אתה סביב גופי וסביב
לחברה ולהפציעה – להתחבר אלי ולהאיר עלי .תהלי קלט
יכה ָָ /
ָאיר ֲַ /ח ֵָ 0
יְלה ַ @/י ִ
יִ 9מ ֶ 9ָ Eוְ ַל ָ
ַח ְִ 0
ֹ 9ְ 0לֹא י ְ
)יב(  ַDח ֶ
ארה :מחשבי
צרפתני – כצור Bהמחמ ומטהר את המתכות
טפש לבי – נהייתי כטפש מרוב פחד
היקרות .תהלי סו )י( ִ/י ְב ַח ְנ ָ6נֱ 2אל ִֹהי ְצ ַר ְפ ָ6נ2
והוחרד – נתמלא חרדה
ְִ /צ ָרֶ /ָ Bס:B
י גדול באחריתו – הי הגדול ,האוקינוס
בל תמצא – אי אפשר למצוא את צדקתי
בתוכו א אשכונה – אולי מזכיר את יונה )ג מבחינת
אח ואחות וצחצחות –
החרוז(..
כ Bימינ 9תאחזני – להצילי
בלעגי שפה – על פי ישעיהו כח )יא( ִ/י ְ ַל ֲעגֵי ָָ Cפה
ומה לנפשי אכונה – אי 9אחזק ואעמיד את עצמי
יְד ֵר ֶאל ָה ָע ַהֶHה:
<ח ֶרת ַ
2ב ָלֶ )0
ְ
משמעות הדברי כנראה שהפייט) אומר שכל דברינו
כל הבית על פי תהלי קלט
ה פטפוטי והבל
ר2ח ָ 9וְ נָה ִמ ָ:נֶי ֶָ 9א ְב ָרח:
)ז( נָה ֵא ֵל ְֵ 9מ ֶ
קדמה רחמי – 9תפעיל את מדת הרחמי בהקד
יעה ְ=אל ִה ֶ:>ָ 3
<; ָ
6ה וְ ִ
)ח( ִא ֶא ַ5ק ַָ 0מיִ ָָ 0
רצה שוועת גדיי – 9צעקת הע
<ח ִרית יָ:
)ט( ֶא ָ?א ַכ ְנ ֵפי ַָ 0חר ֶא ְ/ְ 0נָה ְ ֲ
עמל צא) עובדות – עבודת התשובה והמצוות של
יְמי ֶנ ָ:9
ֹאחז ִֵני ִ
)י(  0ָ ַDי ְָד ַָ 9ת ְנ ֵח ִני וְ ת ֲ
יה ִה ְתע2
הע ירמיהו נ )ו( צֹא) א ְֹבדת ָהיַ 2ע ִEי ר ֵֹע ֶ
דרכי לא אסכונה – לא אוכל ללכת בדרכי
יל ִני ֱהיֵה ִלי
משו 9חסד – על פי תהלי לו )יא( ְמַ 9ְֹ 0ח ְס ְְ 9ָ Aלי ְֹד ֶעי ָ 9וְ ִצ ְד ָק ְת ָ 9תפלטנו – תצילנו .על פי תהלי לא )ג( ַה ִ; ֵ
יע ִני:
הֵ 0
ְלצ2ר ָמעז ְל ֵבית ְמצ2דת ְל ִ
ְליִ ְֵ 0רי ֵלב:
צור מעוז – סלע מבטחי
לניגשי – נתוני תחת יד נוגשי
בית מצודות – מבצר הגנה .אב) עזרא :מקו גבוה
עדינה – מלכות אדו\בבל .על פי מצודת דוד ישעיהו מז ח
שלא יפחד בו מהאויב:
עדינה  $את בבל המפונקת:
2ל ָכה
ב2ר ֶת ְָ 9
ער ָרה ֶאת ְָ D
לכה לנו לישועה $תהלי פ ג ְ
מדת לילה – זמ) לילה )הגלות(
יָ 0ע ָתה ָ-נ2
ִל 1
אז ישופני חוש – 9מכה בי חוש 9הצרות
כלשמעו) ולוי אחי דינה – שה' הציל ושמר על יעקב
ישופני – "הוא ישופ 9ראש" ...יכה
אביה ג אחרי מעשיה בשכ
נגוהות ל 9האפלות – הנסתרות מוארות לפני9
נגוהות – מלשו) נוגה
כאור יהל ומוש – 9כאור בהיר ויציב
סמר בשרי  $תהלי פרק קיט )קכ( ָס ַמר ִמ ְַ :ח ְְ 9ָ Aב ִָ Cרי
אתי :מצודת סמר  $כי בשרי נתקשה ועמדה
ָר ִ
2מ ִֶ :ָ 0ְ Eטי ָ 9י ֵ
ִ
כמסמר מפחד 9הרב
כשו 9נחש הנוש – 9כמו מפני נחש ארסי
ועל הד – הד הסתלק מגופי )החוורתי(
כמו נרד בירכתי הספינה – מזכיר את יונה
עלי שתה כפ – 9שמת את יד – 9בבריאה .על פי תהלי קלט
ַ0ֶ 6ת ָע ַלי ַָ :ֶ /כה :מצודת דוד
ָק ֶד ַצ ְר ִָ 6ני ו ָ
ה חר ו ֶ

