
  

  )חטיבה צעירה (סדר סליחות

 י כולם ביחד"פיוט זה נאמר ע

ֵמֲאדֹון , ְּדרֹׁש ְסִליָחה, ְׁשפְֹך ִׂשיָחה. קּום ְקָרא ְּבַתֲחנּוִנים, ַמה ְּלָך ִנְרָּדם, ֶּבן ָאָדם

ִלְפֵני ׁשֹוֵכן , ָרהרּוץ ְלֶעְז, ּוְמֵהָרה. ְּבֶטֶרם ָיִמים ּפֹוִנים, ְוַאל ְּתַאַחר, ְרַחץ ּוְטַהר. ָהֲאדֹוִנים

ִיְׂשָרֵאל , ִׁשְמָך יֹוְדֵעי, ָאָּנא ְׁשֵעה. ְּבַרח ּוְפַחד ֵמֲאסֹוִנים, ְוַגם ֶרַׁשע, ּוִמֶּפַׁשע. ְמעֹוִנים

  .ֶנֱאָמִנים

  :ְוָלנּו ּבֶֹׁשת ַהָּפִנים.  ְלָך ֲאדָֹני ַהְּצָדָקה

ְלַכֵּפר ַעל , ְּבכֶֹבד רֹאׁש, ּה ֵאל ְּדרֹׁשָי. ְלִהְתַוּדֹות ַעל ֲחָטִאים, ְוִהְתַּגֵּבר, ֲעמֹד ְּכֶגֶבר

ְלָפָניו ֵהם , ֲאֶׁשר ֵיָאַמר, ְוָכל ַמֲאָמר. ִמֶּמּנּו ִנְפָלִאים, לֹא ֶנְעָלם, ִּכי ְלעֹוָלם. ְּפָׁשִעים

  :ָעֵלינּו ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים, הּוא ְיַרֵחם, ַהְּמַרֵחם. ִנְקָרִאים

  :ּו ּבֶֹׁשת ַהָּפִניםְוָלנ. ְלָך ֲאדָֹני ַהְּצָדָקה

  

 חזן אומר וחוזרים אחריו

  :ֶאָחד' ה ֱאלֵֹהינּו' ה. ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל

  :הּוא ָהֱאלִֹהים' ה. הּוא ָהֱאלִֹהים' ה

  :הּוא ָהֱאלִֹהים' ה. הּוא ָהֱאלִֹהים' ה

    

 וקהל עונהחזן אומר 

  .ִנים ְואֹוְמִריםעֹו. ְּבִחיֵרי ְסֻגָּלה. ֲאדֹוֵננּו' האֹוְמִרים . ֶאְרֵאֵלי ַמְעָלה

  :הּוא ָהֱאלִֹהים' ה :הּוא ָהֱאלִֹהים'  ה

  . עֹוִנים ְואֹוְמִרים. ְּדגּוֵלי ְסֻגָּלה. ֲאדֹוֵננּו 'האֹוְמִרים . ַּגְלַּגֵּלי ַמְעָלה

  :הּוא ָהֱאלִֹהים' ה :הּוא ָהֱאלִֹהים' ה

  .ְבָגלּוָתם עֹוִנים ְואֹוְמִרים ִיְׂשָרֵאל ְּבָצָרָתם ּו.ֲאדֹוֵננּו' האֹוְמִרים . ֲהמֹוֵני ַמְעָלה

  :הּוא ָהֱאלִֹהים' ה.  הּוא ָהֱאלִֹהים ' ה
 חזן אומר וחוזרים אחריו

  : ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד ' ה.  ָמָלְך ' ה.  ֶמֶלְך ' ה

  :ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד'   ה. ָמָלְך'   ה. ֶמֶלְך'   ה

   וקהל עונהחזן אומר 

  .ֶמֶלְך'   ה. ים ִנְמָּתחּוְּבֶטֶרם ְׁשָחִקים ַוֲאָרִק

  .ָמָלְך'   ה.  ְוַעד לֹא ְמאֹורֹות ָזָרחּו

  :ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד'   ה. ְוָׁשַמִים ְּכָעָׁשן ִנְמָלחּו.  ְוָהָאֶרץ ַּכֶּבֶגד ִּתְבֶלה

  :ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד'   ה. ָמָלְך'   ה. ֶמֶלְך'   ה: כולם אומרים

  



  

  . ֶמֶלְך ' ה. ְוַעד לֹא ָעָׂשה ֶאֶרץ ְוחּוצֹות

  . ָמָלְך ' ה.  ּוַבֲהִכינֹו ְיצּוִרים ֲעֵלי ֲאָרצֹות

  : ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד ' ה.  ְוֵעת ְיַקֵּבץ ְנפּוִצים ֵמַאְרַּבע ְּתפּוצֹות

  :ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד'   ה. ָמָלְך'   ה. ֶמֶלְך'   ה: כולם אומרים

 םחזן מסיי

ְלָפָניו . הּוא ֵמִמית ּוְמַחֶּיה. הּוא ָהָיה ְוהּוא הֶֹוה ְוהּוא ִיְהֶיה. ְמיּוָחד ְּבֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה

  :ְוַאֲחָריו לֹא ִיְהֶיה. לֹא נֹוַצר ֵאל

  

  כל אחד אומר בתורו והקהל חוזר אחריו

  :ֲעֵננּוֲעֵננּו ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם 

  :ֲעֵננּוֲעֵננּו ּוַפַחד ִיְצָחק 

  :ֲעֵננּוֲעֵננּו ֲאִביר ַיֲעקֹב 

  :ֲעֵננּוֲעֵננּו ָמֵגן ָּדִוד 

  :ֲעֵננּוֲעֵננּו ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ָרצֹון 

  :ֲעֵננּוֲעֵננּו ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ָצָרה 

  :ֲעֵננּוֲעֵננּו ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ַרֲחִמים 

  :ֲעֵננּוֲעֵננּו ֱאלֵֹהי ַהֶּמְרָּכָבה 

  :ֲעֵננּוֲעֵננּו ֱאָלָהא ְדֵמִאיר 

:ֲעֵננּוֲעֵננּו ַרחּום ְוַחּנּון 

  

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

  :ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו

  . ֹוֵבר ְצָדקֹותּד. ֹוֶלה ֲעמּוקֹותּג. ֹוֵחן ְלָבבֹותּב. דֹון ַהְּסִליחֹותֲא

  :ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו

  :ֹוֵקר ְּכָליֹותח. ֹוֵכר ְּבִרית ָאבֹותז. ִתיק ְּבֶנָחמֹותָו. אֹותדּור ְּבִנְפָלָה

  :ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו

  :ֹוֵבׁש ְצָדקֹותל. ֹוֵבׁש ֲעֹונֹותּכ. ֹוֵדַע ָּכל ִנְסָּתרֹותי. ֹוב ּוֵמִטיב ַלְּבִרּיֹותט

  :ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו

  :ֹוֶנה ְּבֵעת ָצרֹותע. ֹוֵלַח ֲעֹונֹותס. ִהּלֹותֹוָרא ְתנ. ֵלא ַזִּכּיּותָמ

  :ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו

ִמים ְּת. ֹוֵמַע ְּתִפּלֹותׁש. ֹוֵכב ֲעָרבֹותר. ֹוֵרא ַהּדֹורֹותק. ֹוֶפה ֲעִתידֹותצ. ֹוֵעל ְיׁשּועֹותּפ

  :ֵּדעֹות

  :ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו

ָּבנּו ִנְקָרא . ָמֵלא ַרֲחִמים ִׁשְמָך. ֵאל ֶאֶרְך ַאַּפִים ִׁשְמָך. ּנּון ִׁשְמָךֵאל ַח. ֵאל ַרחּום ִׁשְמָך

  :ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך' ה. ִׁשְמָך

  


