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  יסודו של הפיוט כרשות לחז
 בתחילת הסליחות
  

ראש ( קביעת מועד הדיו
 – כתיקח מועד לשפוט מישרי�כתיקח מועד לשפוט מישרי�כתיקח מועד לשפוט מישרי�כתיקח מועד לשפוט מישרי�

 ֵמיָ&ִרי� ֲאִני מ#ֵעד ֶאַ ח ִ�י) ג( עה תהלי� על פי ). השנה

 לבד באקראי מישרי� אשפוט לא ל"ר דוד מצודת :ֶאְ&)ֹט

   הדבר לע קבוע זמ
 אקח א"כ

 ויגבה –ה מתגדל במשפט "הקב. בחזק-,  בגדל-– בתעצומ-בתעצומ-בתעצומ-בתעצומ-

  צבאות במשפט' ה

  )את� ניצבי� היו�( לעמוד בראש – אתיצבהאתיצבהאתיצבהאתיצבה

 ַו4ְַכ3ִֵני ִבי ָיבֹא ָוַרַעד ִיְר2ה) ו( נה תהלי� :בפחד = בפל0בפל0בפל0בפל0

  :ַ)6ָצ5ת

  ..."ויחל משה את פני"על פי .  לבקש רחמי�– פני- לחלותלחלותלחלותלחלות

  )במחילה לע�(לגדל-  – לרוממ-לרוממ-לרוממ-לרוממ-

  "כי גז חיש ונעופה" גז על פי – אבדו הצדיקי� – אמוני�אמוני�אמוני�אמוני� גזוגזוגזוגזו

   נמרצ� ורבי כח– במר0במר0במר0במר0 כחכחכחכח גיבוריגיבוריגיבוריגיבורי

 על פי .  ה� החכמי� השמי� סייג לתורה– גדרגדרגדרגדר גודריגודריגודריגודרי ג�ג�ג�ג�

 8ֶַ)ֶר0 ְועֵֹמד 7ֵָדר 7ֵֹדר ִאי& ֵמֶה� ָוֲאַבֵ &) ל ( כב יחזקאל

  :ָמָצאִתי ְולֹא ֲחָת9ַ& ְלִבְל4ִי ָה2ֶר0 8ְַעד ְלָפַני

 לבל הפרצה גדר גודר איש ביניה� בקשתי: דוד מצודת

 לבוא תת לבלי בפר0 לעמוד מי או העירה האויב יבוא

 עומד מי או בתשובה ישראל את מחזיר מי בקשתי ל"ר

  :מצאתי לא והנה אשחית� לבל עליה� לפני בתפלה

   מבקשי� צרכיה� – חפצ�חפצ�חפצ�חפצ� דורשידורשידורשידורשי

   בהתלהבות– בכחבכחבכחבכח


. פחד,  גובה–היושב בשמי� ער0 '  ה– ער0ער0ער0ער0 שמישמישמישמי שוכ
שוכ
שוכ
שוכ

  )תפארת,  הגבהה–הערצה (

) ב( ז מיכה על פי . ואי
 מי שיתפלל. אבד חסיד מ
 האר0אבד חסיד מ
 האר0אבד חסיד מ
 האר0אבד חסיד מ
 האר0

   2ִי
 28ָָד� ְוָיָ&ר ָה2ֶר0 ִמ
 ָחִסיד 2ַבד

 
  נקלה ובזוי ואי
 לי זכויות,  אני קל– קלותיקלותיקלותיקלותיה

 מצודת: ִפי ְלמ# ַ;ְמ4ִי ָיִדי ֲאִ&יֶבָ: ָמה ַק6ִֹתי ֵה
 ד מ איוב

 למדתי ולא מאד קל שאני בעצמי הכרתי נה ה:דוד

 אשר הדבר זה ומה בהשגחה בא שהכל לדעת חכמה

 ולא פי אל ידי שמתי ולזה מענה בפי אי
 כי ל- אשיב

  :ממאמרי- פסקת כאשר מאומה דברתי

ֶדיָ- ְוִנְבֶזה 2נִֹכי ָצִעיר) קמא( קיט תהלי�  > צעירצעירצעירצעיר הנניהנניהנניהנני = (ִ 

   :ָ&ָכְח4ִי לֹא

    במעשי ידי> כפיכפיכפיכפי במפעלותבמפעלותבמפעלותבמפעלות

ולכ
 , והרי יש בי עוונות רבי�,  למחילה– אקווהאקווהאקווהאקווה ואי-ואי-ואי-ואי-

 עוונות –רב דופי : לא תהייה לרצו
) אמרי פי(תפילתי 

  :גנות דברי > דופי כ נ תהלי� ציו
 מצודת. רבי�

 ִיְהי5) טו( יט תהלי� : על פי – היות לרצו
 אמרי פיהיות לרצו
 אמרי פיהיות לרצו
 אמרי פיהיות לרצו
 אמרי פי


  :ְוגֲֹאִלי צ5ִרי 'ה ְלָפֶניָ- ִל8ִי ְוֶהְגי#
 ִפי ִאְמֵרי ְלָרצ#


 ַעל ו  לב איוב.  אני פוחד– זחלתיזחלתיזחלתיזחלתי� ָוִאיָרא ָזַחְל4ִי ֵ

  : ֶאְתֶכ� ֵ<ִעי ֵמַח5ֹת

   מלהשמיע דעתי– דעידעידעידעי מחוותמחוותמחוותמחוות

   פוחד מהעברות שלי– יגורתייגורתייגורתייגורתי זדוניזדוניזדוניזדוני

   כל חטאי שבאו מסיבה של מרד– רשעירשעירשעירשעי ומרדומרדומרדומרד

  � בתשובה"פי הרמב ל– רשעירשעירשעירשעי בהתוודותי ועזביבהתוודותי ועזביבהתוודותי ועזביבהתוודותי ועזבי

   בקראי אלי-– בשוועיבשוועיבשוועיבשוועי אלי-אלי-אלי-אלי-

   לשו
 וידוי–... טעיתיטעיתיטעיתיטעיתי

 ְטה#ר) יג( א פרק חבקוק: '  כינוי לה– עיניי�עיניי�עיניי�עיניי� טהורטהורטהורטהור

   ת5ָכל לֹא ָעָמל ֶאל ְוַה8ִיט ָרע ֵמְרא#ת ֵעיַנִי�

   לזכות על א? שלא מגיע– הכנס לי לפני� משורת דינ-הכנס לי לפני� משורת דינ-הכנס לי לפני� משורת דינ-הכנס לי לפני� משורת דינ-
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 לג שמות :יעל פ.  כמשה בהר סיני– למע
 אמצא ח
 בעינ-למע
 אמצא ח
 בעינ-למע
 אמצא ח
 בעינ-למע
 אמצא ח
 בעינ-

 ְ<ָרֶכָ- ֶאת ָנא ה#ִדֵעִני 8ְֵעיֶניָ- ֵח
 ָמָצאִתי ָנא ִא� ְוַע4ָה) יג

   8ְֵעיֶניָ- ֵח
 ֶאְמָצא ְלַמַע
 ְוֵאָדֲעָ-

 ֲאדָֹני �ַֹח ָנא ִיְגַ<ל ְוַע4ָה) יז( יד במדבר על פי –א ננננ כח- יגדלכח- יגדלכח- יגדלכח- יגדל

  :ֵלאמֹר ִ<8ְַר4ָ ַ�ֲאֶ&ר

 משנת :שות ההלכתיות מחז
 הדרי– זק
 ורגיל ופרקו נאהזק
 ורגיל ופרקו נאהזק
 ורגיל ופרקו נאהזק
 ורגיל ופרקו נאה

 התיבה לפני מורידי�, בתפלה מדו עטו פרשה אליעזר רבי


, בר- שפל, ריק
 וביתו, בני� לו ויש, נאה ופרקו, ורגיל זק

  . בתפלה של� לבו שיהא כדי, לע� ומורצה, תשחורת ונוח

 ֵייִטב ָ;ֵמַח ֵלב) יג( טו משליעל פי .  העצוב– לבבי הנכאהלבבי הנכאהלבבי הנכאהלבבי הנכאה

   :ְנֵכ2ה ר5ַח ֵלב ת5ְבַעְ@ַב ָ)ִני�
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


