
ֵמַעבְדּות  אֹוָתם ו�גַָאל לֲַאבֹוֵתינּו נִּסִים ׁש�ָעׂש�ה ִמי
נִָּדֵחינּו ֵמַא�ּבַע ו�יַקּבֵץ ּבְָקרֹוב אֹוָתנּו הּוא י�גְַאל לְֵחרּות,

ָאֵמן. ו�נֹאַמר י�ׂש��ֵאל, ּכָל ֲחבֵ�ים ָהָא�ץ, ּכַנְפֹות

 ®ÚÂ·˘· ÌÂÈ‰© ּבְיֹום י�ְהי�ה ®˘„ÂÁ‰ Ì˘© חֶֹדׁש �אׁש
לְטֹובָה. י�ׂש��ֵאל ו�ַעל ּכָל ָעלֵינּו ַהּבָא

ָעלֵינּו הּוא ּבָרּו ַהָּקדֹוׁש  י�ַחְּדׁש�הּו
ָמקֹום ׁש�ֵהם י�ׂש��ֵאל ּבְכָל ּבֵית ַעּמֹו ּכָל ו�ַעל

ו�לִבְ�כָה, לְטֹובָה
ּולְׂש�ְמָחה, לְׂש�ׂשֹון
ּולְנֶָחָמה, לִיׁשּוָעה

ּולְכַלְּכָלָה, לְפַ�נָסָה
ּולְׁש�לֹום, לְַחּי�ים טֹובִים

טֹובֹות, ו�לִבְׂשֹורֹות טֹובֹות לִׁש�מּועֹות
ּבְִעָּתם  ו�לִגְׁש�ִמים ∫Û¯ÂÁ·

ׁש�לֵָמה ו�לִ�פּוָאה
קְרֹובָה ו�לִגְֻאּלָה
ו�נֹאַמר "ָאֵמן".

ּגְָאלָם,  ּוִמִּמצְ�י�ם לֲַאבֹוֵתינּו נִּסִים ׁש�ָעׂש�ה ִמי
לִגְבּולָם. ּבָנִים ו�י�ׁש�יב אֹוָתנּו י�גְַאל הּוא

 ®÷„ÂÁ‰ Ì˘© חֶֹדׁש �אׁש לָנּו י�ֵהא טֹוב ּבְסִיָמן
.®ÚÂ·˘· ÌÂÈ‰© ּבְיֹום

ָעלֵינּו הּוא ּבָרּו ַהָּקדֹוׁש  י�ַחְּדׁש�הּו
י�ׂש��ֵאל ּבֵית ַעּמֹו ּכָל ו�ַעל

ׁש�ֵהם ָמקֹום  ּבְכָל
ו�לִבְ�כָה, לְטֹובָה
ּולְׂש�ְמָחה, לְׂש�ׂשֹון
ּולְנֶָחָמה, לִיׁשּוָעה

טֹובָה, ּולְכַלְּכָלָה לְפַ�נָסָה
טֹובֹות ו�לִבְׂשֹורֹות טֹובֹות לִׁש�מּועֹות

ּבְִעָּתם ו�לִגְׁש�ִמים ∫Û¯ÂÁ·

ּבְ�כָה  ּולְַטלְלֵי ∫ıÈ˜·

ׁש�לֵָמה ו�לִ�פּוָאה
קְרֹובָה. ו�לִגְֻאּלָה

"ָאֵמן". ו�ִאְמרּו

ÌÈ¯˘Â

ו�לִבְ�כָה לְטֹובָה ַהּזֶה ַהחֶֹדׁש ֶאת ָעלֵינּו ַחֵּדׁש
ּולְׂש�ְמָחה. לְׂש�ׂשֹון
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ואשכנז ספרד נוסח

ֲאבֹוֵתינּו, ֱאֵהינּו ו�אֵהי יהוה ,ִמּלְפָנֶי י�ִהי �צֹון
ו�לִבְ�כָה. לְטֹובָה ַהּזֶה ַהחֶֹדׁש ֶאת ָעלֵינּו ׁש�ְּתַחֵּדׁש

ׁש�לֹום, ׁש�ל ַחּי�ים ֲארּוכִים, ַחּי�ים לָנּו ו�ִתֶּתן
ׁש�ל ּבְ�כָה, ַחּי�ים טֹובָה, ׁש�ל ַחּי�ים

ֲעצָמֹות, ִחּלּוץ ׁש�ל ַחּי�ים ּפַ�נָסָה, ׁש�ל ַחּי�ים
ֵחְטא, ו�י��ַאת י��ַאת ׁש�ַמי�ם ּבֶָהם ׁש�ּי�ׁש ַחּי�ים

ּוכְלִָּמה, ּבּוׁש�ה ׁש�ֵאין ּבֶָהם ַחּי�ים
ו�כָבֹוד, עֹׁש�ר ׁש�ל ַחּי�ים

ׁש�ַמי�ם, ו�י��ַאת בָנּו ַאֲהבַת ּתֹו�ה ׁש�ְּתֵהא ַחּי�ים
לְטֹובָה, לִּבֵנּו יהוה ִמׁש�ֲאלֹות ׁש�ּי�ַמּלֵא  ַחּי�ים

סֶלָה. ָאֵמן

המזרח עדות נוסח

ּבֵית  ֶאת לְכֹונֵן ׁש�ּבַּׁש�ַמי�ם ָאבִינּו ִמּלִפְנֵי �צֹון י�ִהי
ּבְי�ֵמינּו, ּבְִמֵה�ה ּבְתֹוכֹו ׁש�כִינָתֹו ֶאת ּולְָהׁש�יב ַחּי�ינּו,

ו�ִאְמרּו "ָאֵמן".
ּפְלֵיָטֵתנּו, ַעל לְ�ֵחם ַהּׁש�ַמי�ם ֱאֵהי �צֹון ִמּלִפְנֵי י�ִהי

ו�ַהּׁש�בִי, ו�ָה�ָעב, ו�ַהֶח�ב, ו�ַהַּמׁש�ִחית, ַהַּמּגֵפָה, ו�לֲַעצֹר
י�ׂש��ֵאל. ַעּמֹו ּוֵמַעל ֵמָעלֵינּו ו�ַהּבִּזָה

"ָאֵמן". ו�ִאְמרּו
ַחכְֵמי ֶאת ּכָל לָנּו לְַקּי�ם ַהּׁש�ַמי�ם ֱאֵהי ִמּלִפְנֵי �צֹון י�ִהי
ו�ַתלְִמיֵדיֶהם, (ּובְנֹוֵתיֶהם) ּובְנֵיֶהם ּונְׁש�יֶהם ֵהם י�ׂש��ֵאל,

מֹוׁש�בֹוֵתיֶהם. ְמקֹומֹות ּבְכָל
"ָאֵמן". ו�ִאְמרּו

ּבְׂשֹורֹות ו�נְִתּבַּׂש�ר ׁש�ּנִׁש�ַמע ַהּׁש�ַמי�ם, ֱאֵהי ִמּלִפְנֵי �צֹון י�ִהי
ּכַנְפֹות ָהָא�ץ. ֵמַא�ּבַע ו�נֶָחמֹות, י�ׁשּועֹות טֹובֹות,

"ָאֵמן". ו�ִאְמרּו
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