סדר סליחות )חטיבה צעירה(
פיוט זה נאמר ע"י כולם ביחד

יחהֵ ,מאֲדוֹן
יחהְ ,דּרֹשׁ ְס ִל ָ
אָדםַ ,מה ְלּ ָך נ ְִר ָדּם ,קוּם ְקרָא ְבּ ַתחֲנוּנִיםְ .שׁפ ְֹך ִשׂ ָ
ֶבּן ָ
שׁוֹכן
וּמ ֵהרָה ,רוּץ ְל ֶעזְ רָהִ ,ל ְפנֵי ֵ
ָמים פּוֹנִיםְ .
אַחרְ ,בּ ֶטרֶם י ִ
וּט ַהר ,וְאַל ְתּ ַ
ָהאֲדוֹנִיםְ .ר ַחץ ְ
וּמ ֶפּ ַשׁעְ ,וגַם ר ַ
ְמעוֹנִיםִ .
ָאל
יוֹד ֵעי ,י ְִשׂר ֵ
וּפ ַחד ֵמאֲסוֹנִים .אָנָּא ְשׁ ֵעהִ ,שׁ ְמ ָך ְ
ֶשׁעְ ,בּרַח ְ
ֱמנִים.
ֶנא ָ
ְל ָך ֲאדֹנָי ַה ְצּ ָד ָקהְ .ו ָלנוּ בּ ֶֹשׁת ַה ָפּנִים:

ֲט ִאיםָ .יהּ ֵאל ְדּרֹשְׁ ,בּכ ֶֹבד רֹאשְׁ ,ל ַכ ֵפּר ַעל
ַבּרְ ,ל ִה ְתוַדּוֹת ַעל ח ָ
ֶבר ,ו ְִה ְתגּ ֵ
ֲעמֹד ְכּג ֶ
ֵאָמרְ ,ל ָפנָיו ֵהם
ֲשׁר י ַ
ֲמר ,א ֶ
עוֹלם ,לֹא נ ְֶע ָלםִ ,מ ֶמּנּוּ נ ְִפ ָל ִאים .ו ְָכל ַמא ָ
ְפּ ָשׁ ִעיםִ .כּי ְל ָ
ָאיםַ .ה ְמּר ֵ
ִנ ְקר ִ
ַחם אָב ַעל ָבּנִים:
ַחםָ ,עלֵינוּ ְכּר ֵ
ַחם ,הוּא ְיר ֵ
ְל ָך ֲאדֹנָי ַה ְצּ ָד ָקהְ .ו ָלנוּ בּ ֶֹשׁת ַה ָפּנִים:
חזן אומר וחוזרים אחריו

ָאל .ה' ֱאל ֵֹהינוּ ה' ֶא ָחד:
ְשׁ ַמע י ְִשׂר ֵ
ה' הוּא ָה ֱאל ִֹהים .ה' הוּא ָה ֱאל ִֹהים:
ה' הוּא ָה ֱאל ִֹהים .ה' הוּא ָה ֱאל ִֹהים:
חזן אומר

וקהל עונה

ְאוֹמ ִרים.
ֻלּה .עוֹנִים ו ְ
אוֹמ ִרים ה' אֲדוֹנֵנוְּ .בּ ִחירֵי ְסג ָ
ֶא ְר ֵאלֵי ַמ ְע ָלהְ .
ה' הוּא ָה ֱאל ִֹהים :ה' הוּא ָה ֱאל ִֹהים:

ְאוֹמ ִרים.
ֻלּה .עוֹנִים ו ְ
אוֹמ ִרים ה' אֲדוֹנֵנוְּ .דּגוּלֵי ְסג ָ
ַלגַּלֵּי ַמ ְע ָלהְ .
גְּ
ה' הוּא ָה ֱאל ִֹהים :ה' הוּא ָה ֱאל ִֹהים:

ְאוֹמ ִרים.
ָלוּתם עוֹנִים ו ְ
ָתם וּ ְבג ָ
ָאל ְבּ ָצר ָ
אוֹמ ִרים ה' אֲדוֹנֵנוּ .י ְִשׂר ֵ
הֲמוֹנֵי ַמ ְע ָלהְ .
ה' הוּא ָה ֱאל ִֹהים .ה' הוּא ָה ֱאל ִֹהים:
חזן אומר וחוזרים אחריו

ָעד:
עוֹלם ו ֶ
ה' ֶמ ֶל ְך .ה' ָמ ָל ְך .ה' י ְִמל ְֹך ְל ָ
ָעד:
עוֹלם ו ֶ
ה' ֶמ ֶל ְך .ה' ָמ ָל ְך .ה' י ְִמל ְֹך ְל ָ
חזן אומר

וקהל עונה

ָקים נ ְ
ְבּ ֶטרֶם ְשׁ ָח ִקים ַו ֲאר ִ
ִמ ָתּחוּ .ה' ֶמ ֶל ְך.
וְ ַעד לֹא ְמאוֹרוֹת ָזרָחוּ .ה' ָמל ְָך.
ְשׁ ַמיִם ְכּ ָע ָשׁן נ ְ
ְהאָרֶץ ַכּ ֶבּגֶד ִתּ ְב ֶלה .ו ָ
וָ
ִמ ָלחוּ .ה'

ָעד:
עוֹלם ו ֶ
י ְִמל ְֹך ְל ָ

ָעד:
ָך .ה' י ְִמל ְֹך ְלעוֹ ָלם ו ֶ
כולם אומרים :ה' ֶמ ֶל ְך .ה' ָמל ְ

ֶך.
שׂה ֶארֶץ וְחוּצוֹת .ה' ֶמל ְ
ו ְַעד לֹא ָע ָ
ָך.
ארָצוֹת .ה' ָמל ְ
ֲלי ֲ
ְצוּרים ע ֵ
ֲכינוֹ י ִ
וּבה ִ
ַ

ְפוּצים ֵמ ְ
וְ ֵעת י ְַק ֵבּץ נ ִ
ָעד:
אַר ַבּע ְתּפוּצוֹת .ה' י ְִמל ְֹך ְלעוֹ ָלם ו ֶ
ָעד:
ָך .ה' י ְִמל ְֹך ְלעוֹ ָלם ו ֶ
כולם אומרים :ה' ֶמ ֶל ְך .ה' ָמל ְ
חזן מסיים

וּמ ַחיֶּהְ .ל ָפנָיו
ֲשׁר ֶא ְהיֶה .הוּא ָהיָה וְהוּא הֹוֶה וְהוּא י ְִהיֶה .הוּא ֵמ ִמית ְ
יוּחד ְבּ ֶא ְהיֶה א ֶ
ְמ ָ
נוֹצר ֵאל .וְאַ ֲחרָיו לֹא י ְִהיֶה:
לֹא ַ
כל אחד אומר בתורו והקהל חוזר אחריו

ָהם ֲענֵנוּ:
אַבר ָ
ֲענֵנוּ ֱאל ֵֹהי ְ
וּפ ַחד י ְִצ ָחק ֲענֵנוּ:
ֲענֵנוּ ַ
ֲביר ַי ֲעקֹב ֲענֵנוּ:
ֲענֵנוּ א ִ
ֲענֵנוּ ָמגֵן ָדּוִד ֲענֵנוּ:
ֲענֵנוּ ָהעוֹנֶה ְבּ ֵעת רָצוֹן ֲענֵנוּ:

ֲענֵנוּ ָהעוֹנֶה ְבּ ֵעת ָצרָה ֲענֵנוּ:
ֲענֵנוּ ָהעוֹנֶה ְבּ ֵעת ַרח ִ
ֲמים ֲענֵנוּ:
ֲענֵנוּ ֱאל ֵֹהי ַה ֶמּ ְר ָכּ ָבה ֲענֵנוּ:
ֱל ָהא ְד ֵמ ִאיר ֲענֵנוּ:
ֲענֵנוּ א ָ
ְחנּוּן ֲענֵנוּ:
ֲענֵנוּ רַחוּם ו ַ

פיוט )לפי סדר א"ב( זה נאמר ע"י כולם ביחד

ַחם ָעלֵינוּ:
ֶיך ר ֵ
ְחנּוּן ָח ָטאנוּ ְל ָפנ ָ
רַחוּם ו ַ
וֹבר ְצ ָדקוֹת.
וֹלה עֲמוּקוֹת .דּ ֵ
וֹחן ְל ָבבוֹת .גּ ֶ
ֲאדוֹן ַה ְסּ ִליחוֹת .בּ ֵ
ַחם ָע ֵלינוּ:
ֶיך ר ֵ
ָח ָטאנוּ ְל ָפנ ָ

וֹקר ְכּ ָליוֹת:
וֹכר ְבּ ִרית אָבוֹת .ח ֵ
ֶחמוֹת .ז ֵ
ָהדוּר ְבּנ ְִפ ָלאוֹתָ .ו ִתיק ְבּנ ָ
ַחם ָע ֵלינוּ:
ֶיך ר ֵ
ָח ָטאנוּ ְל ָפנ ָ

וֹבשׁ ְצ ָדקוֹת:
וֹבשׁ עֲוֹנוֹת .ל ֵ
וֹד ַע ָכּל נ ְִס ָתּרוֹת .כּ ֵ
וּמ ִטיב ַל ְבּ ִריּוֹת .י ֵ
טוֹב ֵ
ַחם ָע ֵלינוּ:
ֶיך ר ֵ
ָח ָטאנוּ ְל ָפנ ָ

וֹל ַח עֲוֹנוֹת .עוֹנֶה ְבּ ֵעת ָצרוֹת:
ָמ ֵלא ז ִַכּיּוּת .נוֹרָא ְת ִהלּוֹת .ס ֵ
ַחם ָע ֵלינוּ:
ֶיך ר ֵ
ָח ָטאנוּ ְל ָפנ ָ

וֹמ ַע ְתּ ִפלּוֹתְ .תּ ִמים
וֹכב ֲערָבוֹת .שׁ ֵ
ֲתידוֹת .קוֹרֵא ַהדּוֹרוֹת .ר ֵ
וֹפה ע ִ
וֹעל יְשׁוּעוֹת .צ ֶ
פּ ֵ
ֵדּעוֹת:
ַחם ָע ֵלינוּ:
ֶיך ר ֵ
ָח ָטאנוּ ְל ָפנ ָ

ֲמים ִשׁ ְמ ָךָ .בּנוּ ִנ ְקרָא
אַפּיִם ִשׁ ְמ ָךָ .מלֵא ַרח ִ
ֶך ַ
ֵאל רַחוּם ִשׁ ְמ ָךֵ .אל ַחנּוּן ִשׁ ְמ ָךֵ .אל ֶאר ְ
ֲשׂה ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָך:
ִשׁ ְמ ָך .ה' ע ֵ

