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יסודו של הפיוט כרשות לחז בתחילת הסליחות
כתיקח מועד לשפוט מישרי – קביעת מועד הדיו )ראש
י& ִרי
מ#עד ֲא ִני ֵמ ָ
השנה( .על פי תהלי עה )ג( ִי ֶא ַ ח ֵ
ֶא ְ&(ֹט :מצודת דוד ר"ל לא אשפוט מישרי באקראי לבד
כ"א אקח זמ קבוע על הדבר
בתעצומ – -בגדל ,-בחזק .-הקב"ה מתגדל במשפט – ויגבה
ה' צבאות במשפט
אתיצבה – לעמוד בראש )את ניצבי היו(
ַַ 4כ ִֵ 3ני
ָר ַעד ָיבֹא ִבי ו ְ
יִר2ה ו ַ
בפל = 0בפחד :תהלי נה )ו( ְ
ַ( ָ6צ5ת:
לחלות פני – -לבקש רחמי .על פי "ויחל משה את פני"...
לרוממ – -לגדל) -במחילה לע(
גזו אמוני – אבדו הצדיקי – גז על פי "כי גז חיש ונעופה"
גיבורי כח במר – 0נמרצ ורבי כח

ג גודרי גדר – ה החכמי השמי סייג לתורה .על פי
ָדר וְ ע ֵֹמד ֶַ (ֶ 8ר0
ָא ַב ֵ & ֵמ ֶה ִאי& ֵֹ 7דר ֵ 7
יחזקאל כב )ל( ו ֲ
אתי:
2רְ 0ל ִב ְל ִ4י ַ& ֲח ָת 9וְ לֹא ָמ ָצ ִ
ְל ָפנַי ְַ 8עד ָה ֶ
מצודת דוד :בקשתי ביניה איש גודר גדר הפרצה לבל
יבוא האויב העירה או מי לעמוד בפר 0לבלי תת לבוא
ר"ל בקשתי מי מחזיר את ישראל בתשובה או מי עומד
בתפלה לפני עליה לבל אשחית והנה לא מצאתי:
דורשי חפצ – מבקשי צרכיה
בכח – בהתלהבות
שוכ שמי ער – 0ה' היושב בשמי ער – 0גובה ,פחד.
)הערצה – הגבהה ,תפארת(
אבד חסיד מ האר .0ואי מי שיתפלל .על פי מיכה ז )ב(
2ד 2יִ
ָ&ר ָָ 8
2ר 0וְ י ָ
2בד ָח ִסיד ִמ ָה ֶ
ַ
ה קלותי – אני קל ,נקלה ובזוי ואי לי זכויות
יב ָ :י ִָדי ַ; ְמ ִ4י ְלמִ #פי :מצודת
איוב מ ד ֵה ַקִֹ 6תי ָמה ֲא ִ& ֶ
דוד :הנה הכרתי בעצמי שאני קל מאד ולא למדתי
חכמה לדעת שהכל בא בהשגחה ומה זה הדבר אשר
אשיב ל -כי אי בפי מענה ולזה שמתי ידי אל פי ולא
דברתי מאומה כאשר פסקת ממאמרי:-
הנני צעיר < תהלי קיט )קמא( ָצ ִעיר 2נ ִֹכי וְ ִנ ְבזֶה ִ( = ֶדי ָ-
לֹא ָ& ָכ ְח ִ4י:
במפעלות כפי < במעשי ידי
ואי -אקווה – למחילה ,והרי יש בי עוונות רבי ,ולכ
תפילתי )אמרי פי( לא תהייה לרצו  :רב דופי – עוונות
רבי .מצודת ציו תהלי נ כ דופי < דברי גנות:
היות לרצו אמרי פי – על פי  :תהלי יט )טו( י ְִהי5
צ5רי וְ ג ֲֹא ִלי:
ְל ָרצִ #א ְמ ֵרי ִפי וְ ֶה ְגיִ #ל ִ8י ְל ָפנֶי ָ -ה' ִ
ירא
ָא ָ
ָח ְל ִ4י ו ִ
זחלתי – אני פוחד .איוב לב ו ַעל ֵ ז ַ
ֵמ ַחֹ5ת ֵ> ִעי ֶא ְת ֶכ:
מחוות דעי – מלהשמיע דעתי
זדוני יגורתי – פוחד מהעברות שלי
ומרד רשעי – כל חטאי שבאו מסיבה של מרד
בהתוודותי ועזבי רשעי – לפי הרמב" בתשובה
אלי -בשוועי – בקראי אלי-
טעיתי – ...לשו וידוי
טהור עיניי – כינוי לה'  :חבקוק פרק א )יג( ְטה#ר
ת5כל
ֵעינַיִ ֵמ ְרא#ת ָרע וְ ַה ִ8יט ֶאל ָע ָמל לֹא ָ
הכנס לי לפני משורת דינ – -לזכות על א? שלא מגיע
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למע אמצא ח בעינ – -כמשה בהר סיני .על פי :שמות לג
ה#ד ֵע ִני נָא ֶאת ְ> ָר ֶכ ָ-
אתי ֵח ְֵ 8עינֶי ִָ -
יג( וְ ַע ָ4ה ִא נָא ָמ ָצ ִ
וְ ֵא ָד ֲע ְָ -ל ַמ ַע ֶא ְמ ָצא ֵח ְֵ 8עינֶי ָ-
כח -יגדל נא – על פי במדבר יד )יז( וְ ַע ָ4ה ְיִג ַ>ל נָא  ַֹח ֲאדֹנָי
ַ ֲא ֶ&ר ִ> ְַ 8ר ֵָ 4לאמֹר:
זק ורגיל ופרקו נאה – הדרישות ההלכתיות מחז  :משנת
רבי אליעזר פרשה טו עמדו בתפלה ,מורידי לפני התיבה
זק ורגיל ,ופרקו נאה ,ויש לו בני ,וביתו ריק  ,שפל בר,-
ונוח תשחורת ,ומורצה לע ,כדי שיהא לבו של בתפלה.
ֵיטב
לבבי הנכאה – העצוב .על פי משלי טו )יג( ֵלב ָ; ֵמ ַח י ִ
ר5ח ְנ ֵכ2ה:
5ב ַע ְ@ ַבת ֵלב ַ
ָ( ִני ְ

