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

יחהֵ ,מאֲדוֹן ָהאֲדוֹנִיםְ .ר ַחץ
יחהְ ,דּרֹשׁ ְס ִל ָ
אָדםַ ,מה ְלּ ָך נ ְִר ָדּם ,קוּם ְקרָא ְבּ ַתחֲנוּנִיםְ .שׁפ ְֹך ִשׂ ָ
ֶבּן ָ
וּמ ֶפּ ַשׁעְ ,וגַם ר ַ
וּמ ֵהרָה ,רוּץ ְל ֶע ְזרָהִ ,ל ְפנֵי שׁוֹ ֵכן ְמעוֹנִיםִ .
ָמים פּוֹנִיםְ .
אַחרְ ,בּ ֶטרֶם י ִ
וּט ַהר ,וְאַל ְתּ ַ
ְ
ֶשׁע,
ֱמנִים.
ָאל ֶנא ָ
יוֹד ֵעי ,י ְִשׂר ֵ
וּפ ַחד ֵמאֲסוֹנִים .אָנָּא ְשׁ ֵעהִ ,שׁ ְמ ָך ְ
ְבּרַח ְ
וְלנוּ בּ ֶֹשׁת ַה ָפּנִ ים:
ְל ָך ֲאדֹנָי ַה ְצּ ָד ָקהָ .

ֲט ִאים .יָהּ ֵאל ְדּרֹשְׁ ,בּכ ֶֹבד רֹאשְׁ ,ל ַכ ֵפּר ַעל ְפּ ָשׁ ִעיםִ .כּי
ַבּרְ ,ל ִה ְתוַדּוֹת ַעל ח ָ
ֶבר ,ו ְִה ְתגּ ֵ
ֲעמֹד ְכּג ֶ
ָאיםַ .ה ְמּר ֵ
ֵאָמרְ ,ל ָפנָיו ֵהם נ ְִקר ִ
ֲשׁר י ַ
ֲמר ,א ֶ
ֶע ָלםִ ,מ ֶמּנּוּ נ ְִפ ָל ִאים .ו ְָכל ַמא ָ
עוֹלם ,לֹא נ ְ
ְל ָ
ַחם,
ַחם ,הוּא ְיר ֵ
ַחם אָב ַעל ָבּנִים:
ָע ֵלינוּ ְכּר ֵ
וְלנוּ בּ ֶֹשׁת ַה ָפּנִ ים:
ְל ָך ֲאדֹנָי ַה ְצּ ָד ָקהָ .
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 ְעלָהְ .
ה' הוּא ָה ֱאל ִֹהים :ה' הוּא ָה ֱאל ִֹהים:

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

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

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

וקהל עונה

ָקים נ ְ
ְבּ ֶטרֶם ְשׁ ָח ִקים ַו ֲאר ִ
ִמ ָתּחוּ .ה' ֶמ ֶל ְך.

שׂה ֶארֶץ וְחוּצוֹת .ה' ֶמ ֶל ְך.
ו ְַעד לֹא ָע ָ

וְ ַעד לֹא ְמאוֹרוֹת ָזרָחוּ .ה' ָמל ְָך.
ְשׁ ַמיִם ְכּ ָע ָשׁן נ ְִמ ָלחוּ.
ְהאָרֶץ ַכּ ֶבּגֶד ִתּ ְב ֶלה .ו ָ
וָ

ָך.
ארָצוֹת .ה' ָמל ְ
ֲלי ֲ
ְצוּרים ע ֵ
ֲכינוֹ י ִ
וּבה ִ
ַ

אַר ַבּע ְתּפוּצוֹת.
ְפוּצים ֵמ ְ
וְ ֵעת י ְַק ֵבּץ נ ִ

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

ָעד:
ה' י ְִמל ְֹך ְלעוֹ ָלם ו ֶ
ָעד:
ֶך .ה' ָמ ָל ְך .ה' י ְִמל ְֹך ְלעוֹ ָלם ו ֶ
ה' ֶמל ְ
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חזן מסיים

וּמ ַחיֶּהְ .ל ָפנָיו
ֲשׁר ֶא ְהיֶה .הוּא ָהיָה וְהוּא הֹוֶה וְהוּא י ְִהיֶה .הוּא ֵמ ִמית ְ
יוּחד ְבּ ֶא ְהֶיה א ֶ
ְמ ָ
נוֹצר ֵאל .וְאַ ֲחרָיו לֹא י ְִהיֶה:
לֹא ַ
מכאן אומרים בישיבה
חזן אומר

וקהל חוזר אחריו

ֲענֵנוּ ָהעוֹנֶה ְבּ ֵעת ָצרָה ֲענֵנוּ:
ֲענֵנוּ ָהעוֹנֶה ְבּ ֵעת ַרח ִ
ֲמים ֲענֵנוּ:
ֲענֵנוּ ֱאל ֵֹהי ַה ֶמּ ְר ָכּ ָבה ֲענֵנוּ:

ָ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:

ֱ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.
וֹחן ְל ָבבוֹת .גּוֹ ֶלה עֲמוּקוֹת .דּ ֵ
אדוֹן ַה ְסּ ִליחוֹת .בּ ֵ
ֲ
ַחם ָע ֵלינוּ:
ֶיך ר ֵ
ָח ָטאנוּ ְל ָפנ ָ

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

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

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

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

ֲשׂה ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָך:
ֲמים ִשׁ ְמ ָךָ .בּנוּ נ ְִקרָא ִשׁ ְמ ָך .ה' ע ֵ
אַפּיִם ִשׁ ְמ ָךָ .מ ֵלא ַרח ִ
ֶך ַ
ֵאל רַחוּם ִשׁ ְמ ָךֵ .אל ַחנּוּן ִשׁ ְמ ָךֵ .אל ֶאר ְ
בעשרת ימי תשובה אומרים פיוט זה שנאמר ע"י כולם ביחד סימן יהודה:

ֶיך.
ֶיך .אַל ַתּ ְע ֵלם אָ ְזנ ָ
אָבינוּ ְל ָבנ ָ
ֶיךִ .
ֶיךַ .ה ְמ ַח ִלּים ָפּנ ָ
יָהּ ְשׁ ַמע ֶא ְביוֹנ ָ
ֶיך:
ֵקיםַ .היּוֹם ִמ ְלּ ָפנ ָ
יבם ר ִ
צוּקים .אַל נָא ְת ִשׁ ֵ
ֲמ ִקּים .י ְִק ְראוּ ֵמרֹב ְמ ִ
ָיהּ ַעם ִמ ַמּע ַ
ֶך:
צוּרי ְל ַמ ֲענ ָ
ֲשׂה ִ
ֲשׂה ְל ַמ ֲענָם .ע ֵ
ֻבּי זְדוֹנָם .ו ְִאם לֹא ַתע ֶ
וּוֹתם ַועֲוֹנָםְ .מ ֵחה ְור ֵ
יה ַה ָ
ֶך:
וּל ָך ָתּ ִכין ִל ָבּםְ .וגַם ַתּ ְק ִשׁיב אָ ְזנ ָ
ִיבםְ .
וּר ֵצה ְכּמוֹ ַשׁי נ ָ
חוֹבםְ .
יה וּ ְמ ֵחה ַהיּוֹם ָ
ֶך:
וּפקֹד ְבּטוֹב צֹאנ ָ
רוֹעהְ .
ְת ִקים ְל ָך ֶ
תּוֹעה .ו ָ
ְת ֱאסֹף ֵע ֶדר ֶ
ֵיהם ִתּ ְשׁ ֶעה .ו ֶ
יה ִדּ ְמ ַעת ְפּנ ֶ
ֶך:
יאם ִחנּ ָ
וּב ְת ִפ ַלּת ַה ַשּׁ ַחרַ .ה ְמ ִצ ֵ
יחהִ .
ְכוֹחהְ .תּ ַב ְשֹּרֵם ַהיּוֹם ְס ִל ָ
ֶך נ ָ
וֹלכֵי ְבּ ֶדר ְ
יה ה ְ
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פיוט על זכות עקידת יצחק )סימן :אפרים בר רב יצחק חזק( כל תלמיד בכיתה לפי תורו:

ָקן:
ֹאב ָדה ִכּי ַעל כֵּן .יֵשׁ ָלנוּ אָב ז ֵ
אָפס ר ַֹבע ַה ֵקּן .א ֶֹהל ִשׁכֵּן ִאם ִר ֵקּן .אַל נָא נ ְ
ִאם ֵ
ָפּנִים לוֹ ַת ִכּיר .ו ְִצ ְדקוֹ ְל ָפנֶי ָך ַנז ְִכּירַ .קח נָא ֵבּן י ִַקּירְ .ונ ְִמ ָצה ָדמוֹ ַעל ִקיר:
ַער ְל ַה ְק ִדּישׁוְֹ .ונ ְַפשׁוֹ ְקשׁוּרָה ְבּנ ְַפשׁוִֹ .ע ְטּרוֹ ָבּ ֵע ִצים ו ְִאשּׁוֵֹ .נזֶר ֱאל ָֹהיו ַעל רֹאשׁוֹ:
ָרץ ֶאל ַהנּ ַ
וּתשׁוּרָה ֵאין ְל ָה ִביא:
ְה ֵע ִצים נ ִָביאְ .
אָביִ .הנֵּה ָה ֵאשׁ ו ָ
ְאָמר ִ
הוּקל ַכּ ְצּ ִביָ .ענָה ו ַ
ָי ִחיד ַ
ֲשׁר לוֹ:
ְיוֹדע ה' ֶאת א ֶ
ֹאמר לוְֹ .בּנִיֱ ,אל ִֹהים י ְִר ֶאה לוֹ .ו ַ
ַען ַויּ ֶ
ֱשׁיבוֹ ִמ ְלּ ַה ְב ִהילוַֹ .ויּ ַ
ִמ ִלּים ה ִ
אַחד ֶה ָה ִרים:
ְה ְלכוּ נ ְִמ ָה ִריםַ .על ַ
ֶיך לֹא ְמ ַה ְר ְה ִריםָ .חשׁוּ ו ָ
ְה ִרים .וְאַ ֲחר ָ
ֵיהם ִנז ָ
ָת ָך ְשׁנ ֶ
ְבּ ִמ ְצו ְ
ָבה ְמ ִס ָלּה:
ַשּׁרוּ ָבּ ֲער ָ
לוּלה .י ְ
ֲבה ְכּ ָ
ַחד ְבּאַה ָ
עוֹלה .י ַ
ֲצי ָ
לוּלהִ .מהֲרוּ ע ֵ
ָראוּ ֵאד ְתּ ָ
ַסּה:
ֲשׂה .לֹא ַת ְחמֹל ְולֹא ְתכ ֶ
ֶבשׂ ַתּע ֶ
אוֹתי ַכּכּ ֶ
אָבי ִ
ֻסּהִ .
ָחיד ִכּי הוּא ַה ֶשֹּה .נָאַם ְלהוֹרוֹ ַה ְמּנ ֶ
ָראָה י ִ
ִשׁ ָמ ִתי ֵא ָליו ֶי ֱאסֹף:
רוּחי ְונ ְ
ָענִי סוֹףִ .
ִבּי ָח ֵפץ ְונ ְִכסֹףְ .ל ָב ִבי לוֹ ַל ֲחשֹׂףִ .אם ִתּ ְמנ ֵ
תּוּקד:
ְה ֵאשׁ ַעל ַה ִמּז ְֵבּ ַח ַ
ְח ְרבּוֹ ָע ָליו ָפּ ַקדְ .לשׂוּמוֹ ַעל ָה ֵע ִצים ָשׁ ַקד .ו ָ
ָי ָדיו ְורַגְ ָליו ָע ַקד .ו ַ
ְאָביו ִנגַּשׁ ֵא ָליוְ .לשֹׁחֲטוֹ ְל ֵשׁם ְבּ ָע ָליו .ו ְִהנֵּה ה'נ ִָצּב ָע ָליו:
ַצוָּאר ָפּ ַשׁט ֵמ ֵא ָליו .ו ִ
ֲשׁר ָע ָשׂה:
ָשׂאַ .ויּ ְַרא ֱאל ִֹהים ֶאת ָכּל א ֶ
ֲשׁר ָע ָשׂהָ .האָב ַעל ְבּנוֹ לֹא ָח ָסה .ו ְִלבּוֹ ֶאל ַכּ ַפּיִם נ ָ
חקֹר ֶאת ָכּל א ֶ
ֲ
אַחר:
ֲשׂה אַל ְתּ ַ
אַחרַ .וע ֵ
ֶחם ִמ ְשׁ ָחרְ .תּמוּר ִבּנ ְָך ַהנּ ְִב ָחר .ו ְִהנֵּה אַיִל ַ
ָקרָא ֵמר ֶ
וּתמוּרָתוֹ:
ְהיָה הוּא ְ
ימרָתוֹ .ו ָ
ְת ֲעלֶה ְל ָך ִתּ ְ
יפי אַז ְָכּרָתוִֹ .תּכּוֹן ְכּ ַה ְק ָטרָתוֹ .ו ַ
ח ִל ֵ
ֲ
ְאת י ְִצ ָחק:
ָהם ו ֶ
אַבר ָ
ֻמ ַחקֶ .את ְ
עוֹלם ַבּל י ְ
יוּחקְ .בּ ִרית ָ
ֶיך ַבּ ַשּׁ ַחקָ .ל ַעד ַבּ ֵסּ ֶפר ַ
ִז ָכּרוֹן ְל ָפנ ָ
ֲמים ִתּ ְפקֹדְ .פּנֵי ַהצֹּאן ֶאל ָעקוֹד:
ֲק ָדה ִתּ ְשׁקֹדְ .וצֹאנ ְָך ְבּ ַרח ִ
יך ָבּ ִאים ָלקוֹדְ .בּ ָצרָה ע ֵ
וֹר ֶא ָ
ק ְ
יוֹשׁב ַעל
ֶך ֵ
רוֹמיםֵ .אל ֶמל ְ
יך ַרח ֶ
ֵדים נ ְִד ָה ִמיםְ .ל ַה ְמ ִשׁ ְ
ֶיך ִמ ְשּׁ ֵמי ְמ ִ
ֲסד ָ
יך ַוח ָ
ֲמ ָ
ָת ָך ְל ָה ִקיץ נ ְִר ָדּ ִמיםְ .ל ַמ ַענ ְָך ִתּ ְפדֶּה ֲחר ִ
עוֹררָה גְ בוּר ְ
ְ
ֲמים:
ִכּ ֵסּא ַרח ִ
פיוט זה שנאמר ע"י כולם ביחד סימן למשה:

וּמ ֵבּין ִתּ ְגרַת ָק ָמיו .נ ְִפּ ָלה נָּא ְבּיַד ה' ִכּי
רוֹתיוִ ,
צוֹעק ִמ ָצּ ָ
ָמיוֵ .
נוֹתיו ,כָּלוּ ְביָגוֹן י ָ
ֲשׁר ַבּ ֶה ֶבל ְשׁ ָ
ֲשׁ ָמיו .א ֶ
ֹאתיו ,וּמוֹ ֶדה ַעל רֹב א ָ
ְל ִמ ְת ַו ֶדּה ַחטּ ָ
ֲמיו:
ַבּים ַרח ָ
רִ

ַחם קוֹנִיִ ,כּי
אוּלי ְיר ֵ
ָס ְכ ִתּי ֵמי ֵעינִיַ .
ַב ִתּי ,וְ נ ַ
וּשׁ ֵא ִרי ִה ְקר ְ
ִח ְמ ִתּיִ ,כּי לֹא ֵא ַדע יוֹם ִדּינִיְ .
יוֹתי ָמ ַשׁ ְכ ִתּיְ ,בּ ַח ְב ֵלי ַה ָשּׁוְא עֲוֹנִיָ .ל ֵכן ַשׁ ְב ִתּי ְונ ַ
ִמ ְה ִ
ֲמיו:
ַבּים ַרח ָ
ֲמיו :נ ְִפּ ָלה נָּא ְבּיַד ה' ִכּי ר ִ
לֹא ָכלוּ ַרח ָ

אַפּקוּ ,הֲמוֹן
ְא ַלי י ְִת ָ
ָחקוְּ ,ולֹא ָח ַמל ַעל ָבּנִים .ו ֵ
ֲמי אָב ר ָ
ֲבנִים .וְ ַרח ֵ
וּמי ֵעינַי ָשׁחֲקוֵּ ,מעוֹז ְכּ ֵא ִבי א ָ
ָאינַק רֹאשׁ ְפּ ָתנִיםֵ .
ְשׁ ֵדי גִ ִילי ָצ ָמקוּ ,ו ִ
ֲמיו:
ַבּים ַרח ָ
ֲמיו :נ ְִפּ ָלה נָּא ְבּיַד ה' ִכּי ר ִ
ֵמ ָעיו ְו ַרח ָ

ֲשׁ ַכח
ֱר ְיך ִלי אַפּוֹ .ה ָ
ָאים ,אַ ֲחרֵי ֶהא ִ
ַד ִתּי ְפּל ִ
ְט ַב ְע ִתּי ְבּיַם ז ְַעפּוְֹ .בּ ָכל יוֹם ָיר ְ
ָאים ,ו ָ
ְנִשׁ ַכּ ְח ִתּי ְבּ ֵבית ְכּל ִ
ה ִביאָנִי ְבּבוֹר ְל ָב ִאים ,ו ְִהנ ְִחי ָלנִי ִק ְצפּוֹ .ו ְ
ֱ
ַחנּוֹת ֵאלִ ,אם ָק ַפץ ְבּאַף ַרח ָ
ֲמיו:
ַבּים ַרח ָ
ֲמיו :נ ְִפּ ָלה נָּא ְבּיַד ה' ִכּי ר ִ
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וּמ ָבּ ֵתינוּ
ֲשׂה ִע ָמּנוּ ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָך .אָנָּא ה' ֱאל ֵֹהינוָּ .ה ֵסר ִמ ֶמּנּוּ ִ
ָח ֶסד ע ֵ
אַלנוּ ִמ ָמּ ְךִ .כּי ְמקוֹר ַחיִּים ִע ָמּ ְךְ .צ ָד ָקה ו ֶ
טוֹבים ָשׁ ְ
ַחיִּים ִ
ֵצר ָהרָע.
ְשׂ ָטןְ .וי ֶ
ֵפה .ו ָ
וּמגּ ָ
וּמ ְשׁ ִחיתַ .
וּבזָּהַ .
וּשׁ ִביִ .
ָעבְ .
ָעהְ .ור ָ
ְחרֶבְ .ור ָ
ֶבר .ו ֶ
ָאל ְבּ ָכל ָמקוֹם ֶשׁ ֵהם .דּ ֶ
וּמ ָבּ ֵתּי ָכל ַע ְמּ ָך ֵבּית י ְִשׂר ֵ
ִ
ָעים .ו ְַצרֵ .מ ַע ָמּ ְך:
ְחוֹל ִאים ר ִ
ו ָ
פיוט )לפי סדר א"ב( תלמיד אומר את "א" וקהל את "ב" תלמיד את "ג" וקהל את "ד" וכו'

אתי ֵעינַיְ .שׁ ַמע קוֹל ַתּחֲנוּנַיְ .כּגֹ ֶדל ַח ְס ֶדּ ָך:
ָשׂ ִ
ֵא ֶלי ָך ה' נ ָ

ָאל
וּלי ְִשׂר ֵ
ָהם ְלי ְִצ ָחקְ .
אַבר ָ
חוּצים ְבּרֹב דּ ַֹחקֵ .מ ֶהם אַל ִתּ ְר ַחקְ .זכֹר ְל ְ
ְל ִ

אתי ָע ֶדי ָך:
וּב ִ
ְבּ ִשׁ ְמ ָך ָבּ ַט ְח ִתּי .וְ ַכ ַפּי ִשׁ ַטּ ְח ִתּיְ .דּ ָב ִרים ָל ַק ְח ִתּיָ .

ֲב ֶדי ָך:
עָ

ֲוֹנוֹתיַ .שׁ ָתּה ְלנֶגְ ֶדּ ָך:
ְחוֹתיִ .כּי ָכל ע ַ
ְגוֹנוֹתיַ .ויּ ְִרבּוּ אַנ ַ
ָגּ ְברוּ י ַ

יך:
יד ָ
ידי י ְִד ֶ
חוּמים .י ְִל ֵ
ְעל ֶזרַע ְר ִ
ֲגוּמים .ו ַ
ַחם ַעל ע ִ
רוֹמים .ר ֵ
ָמרוֹם ִמ ְמּ ִ

ֶפשׁ ַע ְב ֶדּ ָך:
ְח ֵלּץ ִמ ְדּאָגָה .נ ֶ
ָדּ ְל ָפה ִמתּוּגָה .נ ְַפ ִשׁי ָהעֲנוּגָה .ו ַ

ֲסי ֶדי ָך:
ְהרֵם ִמ ִשּׁ ְפלוּתֶ .גּזַע ח ִ
ֲקים ְבּבוֹר גָּלוּתְ .בּ ָך ָשׂמוּ ֱאיָלוּת .ו ָ
נוֹא ִ

ימה ְבּנֹא ֶד ָך:
ְשׁוּע ִתיְ .וגַם ֶאת ִדּ ְמ ָע ִתיִ .שׂ ָ
אתיֱ .אל ֵֹהי י ָ
ֲבר ַח ָטּ ִ
ַהע ֵ

יך:
דוּד ָ
ַהלִ .דּגְ ֵלי גְ ֶ
וּכ ֶקדֶם ְתּנ ֵ
יהם ְתּ ַב ֵהלְ .
וֹב ֵלי עֹל ְתּ ַצ ֵהל .וְאוֹי ְֵב ֶ
ס ְ

ֶך:
ֶפשׁ ַע ְבדּ ָ
ַחם .נ ֶ
ְשׂ ֵמּ ַח ְונ ֵ
ָחם .ו ַ
ַחם .ז ְָכרָה ו ְִהנּ ֵ
וּ ְברֹגֶז ר ֵ

אַפ ֵסי ֶח ְל ֶדּ ָך:
בוּתםֵ .מ ְ
ְה ֵשׁב ֶאת ְשׁ ָ
ָתם .ו ָ
ָתםְ .סמ ְֹך ֶאת נ ְִפיל ָ
ֲתיר ָ
ענֵה ֶאת ע ִ
ֲ

עוֹדיַ .עד ָמ ַתי ְלנֶגְ ִדּיְ .תּ ַח ֵדּשׁ ֵע ֶדי ָך:
וּדיַ .ל ֲענָה ֵמ ִ
וּמר ִ
ְזכֹר ָע ְניִי ְ

יך:
ְדוּד ָ
דּוֹמהְ .בּגָלוּת זֶה ַכ ֶמּהָ .שׂ ְבעוּ נ ֶ
וּכ ִאלֵּם ֶ
הוֹמהְ .
ְפּ ֵדה ַעם ְל ָך ֶ

ֲמרַיְ .בּב ִֹאי ְבּ ַפ ְח ֶדּ ָך:
ְשׁוֹררַיַ .ה ְק ֵשׁב נָא א ָ
צוֹררַי .אוֹי ְַבי ו ְ
ֵח ְרפוּנִי ְ

ֲס ֶדי ָך:
ֲלילוֹתְ .דּ ֵלנוּ ִמ ְמּצוּלוֹתְ .ל ַמ ַען ח ָ
ַצ ִדּיק ְבּ ִמ ְפ ָעלוֹתְ .ל ָך נ ְִת ְכּנוּ ע ִ

ֲמי י ְִדי ֶדי ָך:
ָדיםַ .פּע ֵ
וּב ֶהם נ ְִלכּ ִ
צוּדיםָ .
וּמ ִ
ָט ְמנוּ ִלי ז ִֵדיםַ .פּ ִחים ְ

יך:
ֲד ָ
אַכז ִָריםָ .שׂ ְרפוּ מוֹע ֶ
גוּריםְ .בּ ָלעוּם ְ
ַק ֵבּץ ְמ ֻפזּ ִָריםְ .בּ ַכ ְב ֵלי ַצר ְס ִ

וְשׁ ֶקר ִבּי ְמ ִע ִידיםְ .בּ ָעלוּ ִני ז ִֵדים .צוּר,
וּדיםֶ .
ְי ִשׂימוּן ִלי ְמצ ִ

ֲב ֶדי ָך:
ֲשׂה נָא ְל ַמ ַעןְ .שׁל ֶֹשׁת ע ָ
ַרחוּם ֱהיֵה ְל ִמ ְשׁ ָעןְ .ל ַעם ָרוֶה ַל ַעןַ .וע ֵ

ִבּ ְל ָע ֶדי ָך:

יך:
ְצ ֶדק ַמ ֶדּ ָ
אַתּה .ו ֶ
ֲשׁר ָפּ ַע ְל ָתִּ .כּי ַצ ִדּיק ָ
ַב ָתְּ .בּ ָכל א ֶ
ִשׂגּ ְ
שׁ ַדּי נ ְ
ַ

ְטוּב ָך ַהנָּצוּרְ .תּנָה
ְעצוּר .ו ְ
בוֹד ָך ַגּ ֵלּה צוּרְ .ל ַעם ָעזוּב ו ָ
ְכּ ְ

ְתּ ַכ ֵפּר עֲוֹנִי ִכּיִ .שׂ ְב ִרי ְבּ ָך ַמ ְל ִכּי .וְ כוֹנֵן ֶאת ַדּ ְר ִכּיֱ .אל ַֹהי ְל ָע ְב ֶדּ ָך:

יך:
יד ָ
ִל ְשׂ ִר ֶ

וּמי לֹא י ְִעי ֶד ָך:
ָתיִ .
אַתּה ִת ְקו ִ
ָתיִ .כּי ָ
יח ִרנּ ִ
וּל ִשׂ ַ
ָתיְ .
ִתּ ְשׁ ֶעה ִל ְת ִפלּ ִ

סיום תפילת תחנון נאמר ע"י כולם ביחד

ָאל:
אוֹמ ִרים ְבּ ָכל יוֹםְ .שׁ ַמע י ְִשׂר ֵ
ָאלָ .ה ְ
ֹאבד י ְִשׂר ֵ
ָאל .וְאַל י ַ
ָאלְ .שׁמֹר ְשׁ ֵא ִרית י ְִשׂר ֵ
שׁוֹמר י ְִשׂר ֵ
ֵ
ָאל .ה' ֱאל ֵֹהינוּ .ה' ֶא ָחד:
אוֹמ ִרים ְבּ ָכל יוֹםְ .שׁ ַמע י ְִשׂר ֵ
ֹאבד גּוֹי ֶא ָחדָ .ה ְ
שׁוֹמר גּוֹי ֶא ָחדְ .שׁמֹר ְשׁ ֵא ִרית גּוֹי ֶא ָחד .וְאַל י ַ
ֵ

אוֹמ ִרים ְבּ ָכל יוֹםָ .קדוֹשָׁ .קדוֹשָׁ .קדוֹשׁ:
ֹאבד גּוֹי ָקדוֹשָׁ .ה ְ
שׁוֹמר גּוֹי ָקדוֹשְׁ .שׁמֹר ְשׁ ֵא ִרית גּוֹי ָקדוֹשׁ .וְאַל י ַ
ֵ
ְהא ְשׁ ֵמיהּ ר ָ
אוֹמ ִרים ְבּ ָכל יוֹםֵ .
ַבּאָ .ה ְ
ֹאבד גּוֹי ר ָ
ַבּא .וְאַל י ַ
ַבּאְ .שׁמֹר ְשׁ ֵא ִרית גּוֹי ר ָ
שׁוֹמר גּוֹי ר ָ
ֵ
ַבּא:
אָמן י ֵ
בסיום התפילה אומרים תהלים פרק כ"ז )חזן בקול(

ָפלוִּ :אם-
ֵעים ֶל ֱאכֹל ֶאתְ -בּ ָשׂ ִרי ָצרַי וְ אֹי ְַבי ִלי ֵה ָמּה ָכּ ְשׁלוּ וְ נ ָ
אוֹרי וְ י ְִשׁ ִעי ִמ ִמּי ִאירָא ה' ָמעוֹז ַחיַּי ִמ ִמּי ֶא ְפ ָחדִ :בּ ְקרֹב ָע ַלי ְמר ִ
ְל ָדוִ ד ה' ִ
ְמי
ֲב ֵקּשׁ ִשׁ ְב ִתּי ְבּ ֵבית-ה' ָכּל-י ֵ
אוֹתהּ א ַ
אַל ִתּי ֵמ ֵאת-ה' ָ
אַחת ָשׁ ְ
בוֹט ַחַ :
ַתּ ֲחנֶה ָע ַלי ַמ ֲחנֶה לֹא-יִירָא ִל ִבּי ִאםָ -תּקוּם ָע ַלי ִמ ְל ָח ָמה ְבּזֹאת אֲנִ י ֵ
ֹאשׁי ַעל-אֹי ְַבי
ְרוֹמ ֵמנִ י :וְ ַע ָתּה יָרוּם ר ִ
ָעה ַי ְס ִתּירֵנִ י ְבּ ֵס ֶתר אָהֳלוֹ ְבּצוּר י ְ
יכלוִֹ :כּי י ְִצ ְפּנֵנִ י ְבּסֻכּוֹ ְבּיוֹם ר ָ
וּל ַב ֵקּר ְבּ ֵה ָ
ַחיַּי ַלחֲזוֹת ְבּנ ַֹעם-ה' ְ
ֶיך ה'
אָמר ִל ִבּי ַבּ ְקּשׁוּ ָפנָי ֶאתָ -פּנ ָ
קוֹלי ֶא ְקרָא וְ ָחנֵּנִ י ַו ֲענֵנִ יְ :ל ָך ַ
אָשׁירָה ַו ֲא ַז ְמּרָה ַלה'ְ :שׁ ַמע-ה' ִ
רוּעה ִ
וְאזְ ְבּ ָחה ְבאָהֳלוֹ זִ ְב ֵחי ְת ָ
יבוֹתי ֶ
ְס ִב ַ
אָבי ִ
ִית אַלִ -תּ ְטּ ֵשׁנִ י וְאַלַ -תּ ַעזְ ֵבנִ י ֱאל ֵֹהי י ְִשׁ ִעיִ :כּיִ -
ָתי ָהי ָ
ֶיך ִמ ֶמּנִּ י אַלַ -תּט ְבּאַף ַע ְב ֶדּ ָך ֶעזְ ר ִ
ֲב ֵקּשׁ :אַלַ -תּ ְס ֵתּר ָפּנ ָ
אַ
ַאַס ֵפנִ י:
וְא ִמּי ֲעזָבוּנִ י וַה' י ְ
נְתּי ִל ְראוֹת ְבּטוּב-
ֱמ ִ
לוּלא ֶהא ַ
יפ ַח ָח ָמסֵ :
ֶפשׁ ָצרָי ִכּי ָקמוִּ -בי ֵע ֵדיֶ -שׁ ֶקר וִ ֵ
שׁוֹררָי :אַלִ -תּ ְתּנֵנִ י ְבּנ ֶ
הוֹרֵנִ י ה' ַדּ ְר ֶכּ ָך וּנְ ֵחנִ י ְבּאֹרַח ִמישׁוֹר ְל ַמ ַען ְ
ֲמץ ִל ֶבּ ָך וְ ַקוֵּה ֶאל-ה':
ה' ְבּ ֶארֶץ ַחיִּיםַ :קוֵּה ֶאל-ה' ֲחזַק וְ ַיא ֵ
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