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  )חטיבה בוגרת (סדר סליחות

  בעמידהי כולם ביחד"פיוט זה נאמר ע

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

, ְוַגם ֶרַׁשע, ּוִמֶּפַׁשע. ִלְפֵני ׁשֹוֵכן ְמעֹוִנים,  ְלֶעְזָרהרּוץ, ּוְמֵהָרה. ְּבֶטֶרם ָיִמים ּפֹוִנים, ְוַאל ְּתַאַחר, ּוְטַהר

  .ִיְׂשָרֵאל ֶנֱאָמִנים, ִׁשְמָך יֹוְדֵעי, ָאָּנא ְׁשֵעה. ְּבַרח ּוְפַחד ֵמֲאסֹוִנים

  :ְוָלנּו ּבֶֹׁשת ַהָּפִנים.  ְלָך ֲאדָֹני ַהְּצָדָקה

ִּכי . ְלַכֵּפר ַעל ְּפָׁשִעים, ְּבכֶֹבד רֹאׁש, ָיּה ֵאל ְּדרֹׁש. ִאיםְלִהְתַוּדֹות ַעל ֲחָט, ְוִהְתַּגֵּבר, ֲעמֹד ְּכֶגֶבר

, הּוא ְיַרֵחם, ַהְּמַרֵחם. ְלָפָניו ֵהם ִנְקָרִאים, ֲאֶׁשר ֵיָאַמר, ְוָכל ַמֲאָמר. ִמֶּמּנּו ִנְפָלִאים, לֹא ֶנְעָלם, ְלעֹוָלם

  :ָעֵלינּו ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים

  :ְוָלנּו ּבֶֹׁשת ַהָּפִנים. ְ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 

  .עֹוִנים ְואֹוְמִרים. הְּבִחיֵרי ְסֻגָּל. ֲאדֹוֵננּו' האֹוְמִרים . ֶאְרֵאֵלי ַמְעָלה

  :הּוא ָהֱאלִֹהים' ה :הּוא ָהֱאלִֹהים'  ה

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

  :הּוא ָהֱאלִֹהים' ה :הּוא ָהֱאלִֹהים' ה

  .ָתם ּוְבָגלּוָתם עֹוִנים ְואֹוְמִרים ִיְׂשָרֵאל ְּבָצָר.ֲ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. ם ַוֲאָרִקים ִנְמָּתחּוְּבֶטֶרם ְׁשָחִקי

  .ָמָלְך'   ה.  ְוַעד לֹא ְמאֹורֹות ָזָרחּו

. ְוָׁשַמִים ְּכָעָׁשן ִנְמָלחּו.  ְוָהָאֶרץ ַּכֶּבֶגד ִּתְבֶלה

  :ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד'   ה

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

  . ֶמֶלְך ' ה. ּוצֹותְוַעד לֹא ָעָׂשה ֶאֶרץ ְוח

  . ָמָלְך ' ה.  ּוַבֲהִכינֹו ְיצּוִרים ֲעֵלי ֲאָרצֹות

  . ְוֵעת ְיַקֵּבץ ְנפּוִצים ֵמַאְרַּבע ְּתפּוצֹות

  : ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד ' ה 

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

ְלָפָניו . הּוא ֵמִמית ּוְמַחֶּיה. הּוא ָהָיה ְוהּוא הֶֹוה ְוהּוא ִיְהֶיה. ה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיהְמיּוָחד ְּבֶאְהֶי

  :ְוַאֲחָריו לֹא ִיְהֶיה. לֹא נֹוַצר ֵאל

 מכאן אומרים בישיבה

  חוזר אחריווקהל חזן אומר 

  :ֲעֵננּו ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֲעֵננּו

  :ֲעֵננּו ּוַפַחד ִיְצָחק ֲעֵננּו

  :יר ַיֲעקֹב ֲעֵננּוֲעֵננּו ֲאִב

  :ֲעֵננּו ָמֵגן ָּדִוד ֲעֵננּו

  :ֲעֵננּו ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ָרצֹון ֲעֵננּו

  :ֲעֵננּו ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ָצָרה ֲעֵננּו

  :ֲעֵננּו ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ַרֲחִמים ֲעֵננּו

  :ֲעֵננּו ֱאלֵֹהי ַהֶּמְרָּכָבה ֲעֵננּו

  :ֲעֵננּו ֱאָלָהא ְדֵמִאיר ֲעֵננּו

:ם ְוַחּנּון ֲעֵננּוֲעֵננּו ַרחּו
  

 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. ק ְּבֶנָחמֹותִתיָו. דּור ְּבִנְפָלאֹותָה

  :ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו

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

  :ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו

  :ֹוֶנה ְּבֵעת ָצרֹותע. ֵלַח ֲעֹונֹותֹוס. ֹוָרא ְתִהּלֹותנ. ֵלא ַזִּכּיּותָמ

  :ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו

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

  :ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו

  :ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמָך' ה. ָּבנּו ִנְקָרא ִׁשְמָך. ָמֵלא ַרֲחִמים ִׁשְמָך. ֵאל ֶאֶרְך ַאַּפִים ִׁשְמָך. ָךֵאל ַחּנּון ִׁשְמ. ֵאל ַרחּום ִׁשְמָך
 

  :סימן יהודה י כולם ביחד" פיוט זה שנאמר עבעשרת ימי תשובה אומרים

  . ֶניָךַאל ַּתְעֵלם ָאְז. ָאִבינּו ְלָבֶניָך. ַהְמַחִּלים ָּפֶניָך. ָיּה ְׁשַמע ֶאְביֹוֶניָך

  :ַהּיֹום ִמְּלָפֶניָך. ַאל ָנא ְתִׁשיֵבם ֵרִקים. ִיְקְראּו ֵמרֹב ְמצּוִקים. ּה ַעם ִמַּמֲעַמִּקיםָי

  :ֲעֵׂשה צּוִרי ְלַמֲעֶנָך. ְוִאם לֹא ַתֲעֶׂשה ְלַמֲעָנם. ְמֵחה ְוֻרֵּבי ְזדֹוָנם. ּוֹוָתם ַוֲעֹוָנםַהיה 

  :ְוַגם ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנָך. ּוְלָך ָּתִכין ִלָּבם. ַׁשי ִניָבםּוְרֵצה ְּכמֹו . ְמֵחה ַהּיֹום חֹוָבםּויה 

  :ּוְפקֹד ְּבטֹוב צֹאֶנָך. ְוָתִקים ְלָך רֹוֶעה. ְוֶתֱאסֹף ֵעֶדר ּתֹוֶעה. ְמַעת ְּפֵניֶהם ִּתְׁשֶעהִּדיה 

  :ְמִציֵאם ִחֶּנָךַה. ּוִבְתִפַּלת ַהַּׁשַחר. ְּתַבְּשֵֹרם ַהּיֹום ְסִליָחה. ֹוְלֵכי ְּבֶדֶרְך ְנכֹוָחההיה 
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  :כל תלמיד בכיתה לפי תורו) אפרים בר רב יצחק חזק :סימן(על זכות עקידת יצחק פיוט 

  :ֵיׁש ָלנּו ָאב ָזֵקן. ַאל ָנא נֹאְבָדה ִּכי ַעל ֵּכן. אֶֹהל ִׁשֵּכן ִאם ִרֵּקן. ם ָאֵפס רַֹבע ַהֵּקןִא

  :ְוִנְמָצה ָדמֹו ַעל ִקיר. ַקח ָנא ֵּבן ַיִּקיר. ָך ַנְזִּכירְוִצְדקֹו ְלָפֶני. ִנים לֹו ַתִּכירָּפ

  :ֵנֶזר ֱאלָֹהיו ַעל רֹאׁשֹו. ִעְּטרֹו ָּבֵעִצים ְוִאּׁשֹו. ְוַנְפׁשֹו ְקׁשּוָרה ְּבַנְפׁשֹו. ץ ֶאל ַהַּנַער ְלַהְקִּדיׁשֹוָר

  :ּוְתׁשּוָרה ֵאין ְלָהִביא. ם ָנִביאִהֵּנה ָהֵאׁש ְוָהֵעִצי. ָעָנה ְוָאַמר ָאִבי. ִחיד הּוַקל ַּכְּצִביָי

  :ֶאת ֲאֶׁשר לֹו 'הְויֹוַדע . ֱאלִֹהים ִיְרֶאה לֹו, ְּבִני. ַוַּיַען ַוּיֹאֶמר לֹו. ִּלים ֱהִׁשיבֹו ִמְּלַהְבִהילֹוִמ

  :ד ֶהָהִריםַעל ַאַח. ָחׁשּו ְוָהְלכּו ִנְמָהִרים. ְוַאֲחֶריָך לֹא ְמַהְרְהִרים. ִמְצָוְתָך ְׁשֵניֶהם ִנְזָהִריםְּב

  :ַיְּׁשרּו ָּבֲעָרָבה ְמִסָּלה. ַיַחד ְּבַאֲהָבה ְּכלּוָלה. ִמֲהרּו ֲעֵצי עֹוָלה. אּו ֵאד ְּתלּוָלהָר

  :לֹא ַתְחמֹל ְולֹא ְתַכֶּסה. ָאִבי אֹוִתי ַּכֶּכֶבׂש ַּתֲעֶׂשה. ָנַאם ְלהֹורֹו ַהְּמֻנֶּסה. ָאה ָיִחיד ִּכי הּוא ַהֶּשֹהָר

  :רּוִחי ְוִנְׁשָמִתי ֵאָליו ֶיֱאסֹף. ִאם ִּתְמָנֵעִני סֹוף. ְלָבִבי לֹו ַלֲחׂשֹף. ףי ָחֵפץ ְוִנְכסִֹּב

  :ְוָהֵאׁש ַעל ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד. ְלׂשּומֹו ַעל ָהֵעִצים ָׁשַקד. ְוַחְרּבֹו ָעָליו ָּפַקד. ָדיו ְוַרְגָליו ָעַקדָי

  :ִנָּצב ָעָליו'הְוִהֵּנה . ֲחטֹו ְלֵׁשם ְּבָעָליוְלׁשֹ. ְוָאִביו ִנַּגׁש ֵאָליו. ָּואר ָּפַׁשט ֵמֵאָליוַצ

  :ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה. ְוִלּבֹו ֶאל ַּכַּפִים ָנָׂשא. ָהָאב ַעל ְּבנֹו לֹא ָחָסה. קֹר ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשהֲח

  : ַוֲעֵׂשה ַאל ְּתַאַחר.ְוִהֵּנה ַאִיל ַאַחר. ְּתמּור ִּבְנָך ַהִּנְבָחר. ָרא ֵמֶרֶחם ִמְׁשָחרָק

  :ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתֹו. ְוַתֲעֶלה ְלָך ִּתיְמָרתֹו. ִּתּכֹון ְּכַהְקָטָרתֹו. ִליֵפי ַאְזָּכָרתֹוֲח

  :ֶאת ַאְבָרָהם ְוֶאת ִיְצָחק. ְּבִרית עֹוָלם ַּבל ֻיְמַחק. ָלַעד ַּבֵּסֶפר יּוַחק. ָּכרֹון ְלָפֶניָך ַּבַּׁשַחקִז

  :ְּפֵני ַהּצֹאן ֶאל ָעקֹוד. ְוצֹאְנָך ְּבַרֲחִמים ִּתְפקֹד. ְּבָצָרה ֲעֵקָדה ִּתְׁשקֹד. ֹוְרֶאיָך ָּבִאים ָלקֹודק

ל ֶמֶלְך יֹוֵׁשב ַעל ֵא. ְלַהְמִׁשיְך ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ִמְּׁשֵמי ְמרֹוִמים. ְלַמַעְנָך ִּתְפֶּדה ֲחֵרִדים ִנְדָהִמים. עֹוְרָרה ְגבּוָרְתָך ְלָהִקיץ ִנְרָּדִמים

  :ִּכֵּסא ַרֲחִמים
 

 :סימן למשהי כולם ביחד "פיוט זה שנאמר ע
ִּכי  'הִנְּפָלה ָּנא ְּבַיד . ּוִמֵּבין ִּתְגַרת ָקָמיו, צֹוֵעק ִמָּצרֹוָתיו. ָּכלּו ְבָיגֹון ָיָמיו, ֲאֶׁשר ַּבֶהֶבל ְׁשנֹוָתיו. ּומֹוֶדה ַעל רֹב ֲאָׁשָמיו, ִמְתַוֶּדה ַחּטֹאָתיוְל

  :ַרִּבים ַרֲחָמיו

ִּכי , אּוַלי ְיַרֵחם קֹוִני. ְוָנַסְכִּתי ֵמי ֵעיִני, ּוְׁשֵאִרי ִהְקַרְבִּתי. ִּכי לֹא ֵאַדע יֹום ִּדיִני, ָלֵכן ַׁשְבִּתי ְוִנַחְמִּתי. ְּבַחְבֵלי ַהָּׁשְוא ֲעֹוִני, ְהיֹוִתי ָמַׁשְכִּתיִמ

  :ִּכי ַרִּבים ַרֲחָמיו' ִנְּפָלה ָּנא ְּבַיד ה :לֹא ָכלּו ַרֲחָמיו

ֲהמֹון , ְוֵאַלי ִיְתַאָּפקּו. ְולֹא ָחַמל ַעל ָּבִנים, ְוַרֲחֵמי ָאב ָרָחקּו. ֵמעֹוז ְּכֵאִבי ֲאָבִנים, ּוֵמי ֵעיַני ָׁשֲחקּו. ָוִאיַנק רֹאׁש ְּפָתִנים, ֵדי ִגיִלי ָצָמקּוְׁש

  :ַרֲחָמיוִּכי ַרִּבים ' ִנְּפָלה ָּנא ְּבַיד ה :ֵמָעיו ְוַרֲחָמיו

ֲהָׁשַכח . ַאֲחֵרי ֶהֱאִריְך ִלי ַאּפֹו, ְּבָכל יֹום ָיַרְדִּתי ְּפָלִאים. ְוָטַבְעִּתי ְּבַים ַזְעּפֹו, ְוִנְׁשַּכְחִּתי ְּבֵבית ְּכָלִאים. ְוִהְנִחיָלִני ִקְצּפֹו, ִביָאִני ְּבבֹור ְלָבִאיםֱה

  :ִּכי ַרִּבים ַרֲחָמיו'  ְּבַיד הִנְּפָלה ָּנא :ִאם ָקַפץ ְּבַאף ַרֲחָמיו, ַחּנֹות ֵאל
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  חזן אומר בקול

ָהֵסר ִמֶּמּנּו ּוִמָּבֵתינּו . ֱאלֵֹהינּו'  ָאָּנא ה. ְצָדָקה ָוֶחֶסד ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְלַמַען ְׁשֶמָך. ִּכי ְמקֹור ַחִּיים ִעָּמְך. ַחִּיים טֹוִבים ָׁשַאְלנּו ִמָּמְך

. ְוֵיֶצר ָהָרע. ְוָׂשָטן. ּוַמֵּגָפה. ּוַמְׁשִחית. ּוִבָּזה. ּוְׁשִבי. ְוָרָעב. ְוָרָעה. ְוֶחֶרב. ֶּדֶבר. ית ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵהםּוִמָּבֵּתי ָכל ַעְּמָך ֵּב

  :ֵמַעָּמְך. ְוַצר. ְוחֹוָלִאים ָרִעים
 

  'וכו" ד"וקהל את " ג"תלמיד את " ב"וקהל את " א"תלמיד אומר את ) ב"לפי סדר א(פיוט 

  :ְּכגֶֹדל ַחְסֶּדָך. ְׁשַמע קֹול ַּתֲחנּוַני.   ָנָׂשאִתי ֵעיַני'הֶליָך ֵא

  :ּוָבאִתי ָעֶדיָך. ְּדָבִרים ָלַקְחִּתי. ְוַכַּפי ִׁשַּטְחִּתי. ִׁשְמָך ָּבַטְחִּתיְּב

  :ַׁשָּתה ְלֶנְגֶּדָך. ִּכי ָכל ֲעֹונֹוַתי. ַוִּיְרּבּו ַאְנחֹוַתי. ְברּו ְיגֹונֹוַתיָּג

  :ֶנֶפׁש ַעְבֶּדָך. ְוַחֵּלץ ִמְּדָאָגה. ַנְפִׁשי ָהֲענּוָגה. ְלָפה ִמּתּוָגהָּד

  :ִׂשיָמה ְּבנֹאֶדָך. ְוַגם ֶאת ִּדְמָעִתי. ֱאלֵֹהי ְיׁשּוָעִתי. ֲעֵבר ַחָּטאִתיַה

  :ֶנֶפׁש ַעְבֶּדָך. ְוַׂשֵּמַח ְוַנֵחם. ָזְכָרה ְוִהָּנֵחם. ְברֶֹגז ַרֵחםּו

  :ְּתַחֵּדׁש ֵעֶדיָך. ַעד ָמַתי ְלֶנְגִּדי. ַלֲעָנה ֵמעֹוִדי. ּוִדיכֹר ָעְנִיי ּוְמרְז

  :ְּבבִֹאי ְּבַפְחֶּדָך. ַהְקֵׁשב ָנא ֲאָמַרי. אֹוְיַבי ְוׁשֹוְרַרי. ְרפּוִני צֹוְרַריֵח

  :ַּפֲעֵמי ְיִדיֶדיָך. ּוָבֶהם ִנְלָּכִדים. ַּפִחים ּוְמצּוִדים. ְמנּו ִלי ֵזִדיםָט

, צּור. ְּבָעלּוִני ֵזִדים. ְוֶׁשֶקר ִּבי ְמִעיִדים. ּוִדיםִׂשימּון ִלי ְמצְי

  :ִּבְלָעֶדיָך

ְּתָנה . ְוטּוְבָך ַהָּנצּור. ְלַעם ָעזּוב ְוָעצּור. בֹוְדָך ַּגֵּלה צּורְּכ

  :ִלְׂשִריֶדיָך

ּוְלִיְׂשָרֵאל . ְזכֹר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק. ֵמֶהם ַאל ִּתְרַחק. חּוִצים ְּברֹב ּדַֹחקְל

  :ֶדיָךֲעָב

  :ְיִליֵדי ְיִדיֶדיָך. ְוַעל ֶזַרע ְרחּוִמים. ַרֵחם ַעל ֲעגּוִמים. רֹום ִמְּמרֹוִמיםָמ

  :ֶּגַזע ֲחִסיֶדיָך. ְוָהֵרם ִמִּׁשְפלּות. ְּבָך ָׂשמּו ֱאָילּות. ֹוֲאִקים ְּבבֹור ָּגלּותנ

  :ֵלי ְגדּוֶדיָךִּדְג. ּוְכֶקֶדם ְּתַנֵהל. ְואֹוְיֵביֶהם ְּתַבֵהל. ֹוְבֵלי עֹל ְּתַצֵהלס

  :ֵמַאְפֵסי ֶחְלֶּדָך. ְוָהֵׁשב ֶאת ְׁשבּוָתם. ְסמְֹך ֶאת ְנִפיָלָתם. ֵנה ֶאת ֲעִתיָרָתםֲע

  :ָׂשְבעּו ְנדּוֶדיָך. ְּבָגלּות ֶזה ַכֶּמה. ּוְכִאֵּלם ּדֹוֶמה. ֵדה ַעם ְלָך הֹוֶמהְּפ

  :ְלַמַען ֲחָסֶדיָך. צּולֹותְּדֵלנּו ִמְּמ. ְלָך ִנְתְּכנּו ֲעִלילֹות. ִּדיק ְּבִמְפָעלֹותַצ

  :ָׂשְרפּו מֹוֲעֶדיָך. ְּבָלעּום ַאְכָזִרים. ְּבַכְבֵלי ַצר ְסגּוִרים. ֵּבץ ְמֻפָּזִריםַק

  :ְׁשלֶֹׁשת ֲעָבֶדיָך. ַוֲעֵׂשה ָנא ְלַמַען. ְלַעם ָרֶוה ַלַען. חּום ֱהֵיה ְלִמְׁשָעןַר

  :ְוֶצֶדק ַמֶּדיָך. י ַצִּדיק ַאָּתהִּכ. ְּבָכל ֲאֶׁשר ָּפַעְלָּת. ַּדי ִנְׂשַּגְבָּתַׁש

  :ֱאלַֹהי ְלָעְבֶּדָך. ְוכֹוֵנן ֶאת ַּדְרִּכי. ִׂשְבִרי ְּבָך ַמְלִּכי. ַכֵּפר ֲעֹוִני ִּכיְּת

  :ּוִמי לֹא ְיִעיֶדָך. ִּכי ַאָּתה ִתְקָוִתי. ּוְלִׂשיַח ִרָּנִתי. ִּתְׁשֶעה ִלְתִפָּלִתי
 

  חדי כולם בי" נאמר עסיום תפילת תחנון

  :ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל. ָהאֹוְמִרים ְּבָכל יֹום. ְוַאל יֹאַבד ִיְׂשָרֵאל. ְׁשמֹר ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל. ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל

  :  ֶאָחד'ה.   ֱאלֵֹהינּו'ה. ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל. ָהאֹוְמִרים ְּבָכל יֹום. ְוַאל יֹאַבד ּגֹוי ֶאָחד. ְׁשמֹר ְׁשֵאִרית ּגֹוי ֶאָחד. ׁשֹוֵמר ּגֹוי ֶאָחד

  :ָקדֹוׁש. ָקדֹוׁש. ָקדֹוׁש. ָהאֹוְמִרים ְּבָכל יֹום. ְוַאל יֹאַבד ּגֹוי ָקדֹוׁש. ְׁשמֹר ְׁשֵאִרית ּגֹוי ָקדֹוׁש. ׁשֹוֵמר ּגֹוי ָקדֹוׁש

  :ן ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבאָאֵמ. ָהאֹוְמִרים ְּבָכל יֹום. ְוַאל יֹאַבד ּגֹוי ַרָּבא. ְׁשמֹר ְׁשֵאִרית ּגֹוי ַרָּבא. ׁשֹוֵמר ּגֹוי ַרָּבא
�

 )חזן בקול (ז"פרק כ תהלים בסיום התפילה אומרים

- ִאם: ְוָנָפלּוְּבָׂשִרי ָצַרי ְואְֹיַבי ִלי ֵהָּמה ָּכְׁשלּו -ִּבְקרֹב ָעַלי ְמֵרִעים ֶלֱאכֹל ֶאת: ָמעֹוז ַחַּיי ִמִּמי ֶאְפָחד'  ִמִּמי ִאיָרא הְוִיְׁשִעי אֹוִרי'  הְלָדִוד

ְיֵמי -ָּכל' ה-  ְּבֵביתִׁשְבִּתיאֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש ' ה- ַאַחת ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת: ָּתקּום ָעַלי ִמְלָחָמה ְּבזֹאת ֲאִני בֹוֵטַח-ִייָרא ִלִּבי ִאם-ָעַלי ַמֲחֶנה לֹאַּתֲחֶנה 

אְֹיַבי - ְוַעָּתה ָירּום רֹאִׁשי ַעל:  ְירֹוְמֵמִניְּבצּורְסִּתיֵרִני ְּבֵסֶתר ָאֳהלֹו  ְּביֹום ָרָעה ַיֻסּכֹוְּב ִּכי ִיְצְּפֵנִני: ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו' ה-ַחַּיי ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם

' ֶניָך הָּפ-ְלָך ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו ָפָני ֶאת:  ְוָחֵּנִני ַוֲעֵנִניֶאְקָראקֹוִלי ' ה- ְׁשַמע: ' ַלהְּמָרהְסִביבֹוַתי ְוֶאְזְּבָחה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרּוָעה ָאִׁשיָרה ַוֲאַז

: ַיַאְסֵפִני' ָאִבי ְוִאִּמי ֲעָזבּוִני ַוה-ִּכי: ַּתַעְזֵבִני ֱאלֵֹהי ִיְׁשִעי- ְוַאלִּתְּטֵׁשִני - ַּתט ְּבַאף ַעְבֶּדָך ֶעְזָרִתי ָהִייָת ַאל-ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני ַאל- ַאל: ֲאַבֵּקׁש

-  ֶהֱאַמְנִּתי ִלְראֹות ְּבטּובאלּוֵל: ֶׁשֶקר ִויֵפַח ָחָמס-ִבי ֵעֵדי- ִּתְּתֵנִני ְּבֶנֶפׁש ָצָרי ִּכי ָקמּו-ַאל: ַען ׁשֹוְרָריַּדְרֶּכָך ּוְנֵחִני ְּבאַֹרח ִמיׁשֹור ְלַמ' הֹוֵרִני ה

  :  'ה- ֶאל ְוַקֵּוה ִלֶּבָך ְוַיֲאֵמץֲחַזק ' ה- ַקֵּוה ֶאל: ְּבֶאֶרץ ַחִּיים' ה


