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נוסח ספרד ואשכנז
י�הִי �צוֹן ִמלְּפָנֶי ,יהוה אֱהֵינוּ ו�אהֵי אֲבוֹתֵינוּ,
שׁ� ְתּחַדֵּ שׁ ָעלֵינוּ אֶת ַהחֹדֶ שׁ ַהזּ ֶה לְטוֹבָה ו�לִבְ�כָה.
ו� ִתתֶּן לָנוּ ַחיּ �ים אֲרוּכִיםַ ,חיּ �ים שׁ�ל שׁ�לוֹם,
ַחיּ �ים שׁ�ל טוֹבָהַ ,חיּ �ים שׁ�ל בְּ�כָה,
ַחיּ �ים שׁ�ל פַּ�נָסָהַ ,חיּ �ים שׁ�ל חִלּוּץ ֲעצ ָמוֹת,
ַחיּ �ים שׁ�יּ �שׁ בָּהֶם י ��אַת שׁ� ַמי �ם ו�י ��אַת ֵחטְא,
ַחיּ �ים שׁ�אֵין בָּהֶם בּוּשׁ�ה וּכְלִמָּה,
ַחיּ �ים שׁ�ל עֹשׁ�ר ו�כָבוֹד,
ַחיּ �ים שׁ� ְתּהֵא בָנוּ ַא ֲהבַת תּוֹ�ה ו�י ��אַת שׁ� ַמי �ם,
ַחיּ �ים שׁ�יּ � ַמלֵּא יהוה ִמשׁ�אֲלוֹת לִבֵּנוּ לְטוֹבָה,
ָאמֵן סֶלָה.

∏±µ

נוסח עדות המזרח
י�הִי �צוֹן ִמלִּפְנֵי ָאבִינוּ שׁ�בַּשּׁ� ַמי �ם לְכוֹנ ֵן אֶת בֵּית
ַחיּ �ינוּ ,וּלְ ָהשׁ�יב אֶת שׁ�כִינ ָתוֹ בְּתוֹכוֹ בִּ ְמהֵ�ה בְּי�מֵינוּ,
ו� ִאמְרוּ " ָאמֵן".
י�הִי �צוֹן ִמלִּפְנֵי אֱהֵי ַהשּׁ� ַמי �ם לְ�חֵם עַל פְּלֵי ָטתֵנוּ,
ו�לַ ֲעצֹר ַה ַמּגֵּפָה ,ו� ַה ַמּשׁ�חִית ,ו� ַהחֶ�ב ,ו�הָ�עָב ,ו� ַהשּׁ�בִי,
ו� ַהבִּזּ ָה ֵמ ָעלֵינוּ וּ ֵמעַל עַמּוֹ י�שׂ��אֵל.
ו� ִאמְרוּ " ָאמֵן".
י�הִי �צוֹן ִמלִּפְנֵי אֱהֵי ַהשּׁ� ַמי �ם לְ ַקיּ �ם לָנוּ אֶת כָּל ַחכְמֵי
י�שׂ��אֵל ,הֵם וּנְשׁ�יהֶם וּבְנֵיהֶם )וּבְנוֹתֵיהֶם( ו� ַתלְמִידֵ יהֶם,
בְּכָל מְקוֹמוֹת מוֹשׁ�בוֹתֵיהֶם.
ו� ִאמְרוּ " ָאמֵן".
י�הִי �צוֹן ִמלִּפְנֵי אֱהֵי ַהשּׁ� ַמי �ם ,שׁ�נִּשׁ�מַע ו�נ ִ ְתבַּשּׂ�ר בְּשׂוֹרוֹת
טוֹבוֹת ,י �שׁוּעוֹת ו�נֶחָמוֹתֵ ,מאַ�בַּע כַּנ ְפוֹת ָהאָ�ץ.
ו� ִאמְרוּ " ָאמֵן".

עשׂ�ה נִסִּים לַאֲבוֹתֵינוּ ו�גָאַל אוֹתָם ֵמ ַעבְדוּת
מִי שׁ� ָ
לְחֵרוּת ,הוּא י�גְאַל אוֹתָנוּ בְּקָרוֹב ו�י ַקבֵּץ נ ִדָּ חֵינוּ ֵמאַ�בַּע
כַּנ ְפוֹת ָהאָ�ץֲ ,חבֵ�ים כָּל י�שׂ��אֵל ,ו�נֹאמַר ָאמֵן.

מִי שׁ� ָ
עשׂ�ה נִסִּים לַאֲבוֹתֵינוּ וּ ִמ ִמּצ ְ�י �ם גּ ְ ָאלָם,
הוּא י�גְאַל אוֹתָנוּ ו�י�שׁ�יב בָּנִים לִג ְבוּלָם.

הי �ה בְּיוֹם ©®ÚÂ·˘· ÌÂÈ‰
�אשׁ חֹדֶ שׁ ©˘ ®˘„ÂÁ‰ Ìי � ְ

בְּסִימָן טוֹב י�הֵא לָנוּ �אשׁ חֹדֶ שׁ ©˘®÷„ÂÁ‰ Ì

ַהבָּא ָעלֵינוּ ו�עַל כָּל י�שׂ��אֵל לְטוֹבָה.

בְּיוֹם ©.®ÚÂ·˘· ÌÂÈ‰

י�חַדְּ שׁ�הוּ ַהקָּדוֹשׁ בָּרוּ הוּא ָעלֵינוּ
ו�עַל כָּל עַמּוֹ בֵּית י�שׂ��אֵל בְּכָל מָקוֹם שׁ�הֵם
לְטוֹבָה ו�לִבְ�כָה,
לְשׂ�שׂוֹן וּלְשׂ� ְמחָה,
לִישׁוּעָה וּלְנ ֶ ָחמָה,
לְפַ�נָסָה וּלְכַלְכָּלָה,
לְ ַחיּ �ים טוֹבִים וּלְשׁ�לוֹם,
לִשׁ�מוּעוֹת טוֹבוֹת ו�לִבְשׂוֹרוֹת טוֹבוֹת,
· ∫Û¯ÂÁו�לִגְשׁ�מִים בְּ ִעתָּם
ו�לִ�פוּאָה שׁ�לֵמָה
ו�לִג ְ ֻאלָּה קְרוֹבָה
ו�נֹאמַר " ָאמֵן".

י�חַדְּ שׁ�הוּ ַהקָּדוֹשׁ בָּרוּ הוּא ָעלֵינוּ
ו�עַל כָּל עַמּוֹ בֵּית י�שׂ��אֵל
בְּכָל מָקוֹם שׁ�הֵם
לְטוֹבָה ו�לִבְ�כָה,
לְשׂ�שׂוֹן וּלְשׂ� ְמחָה,
לִישׁוּעָה וּלְנ ֶ ָחמָה,
לְפַ�נָסָה וּלְכַלְכָּלָה טוֹבָה,
לִשׁ�מוּעוֹת טוֹבוֹת ו�לִבְשׂוֹרוֹת טוֹבוֹת
· ∫Û¯ÂÁו�לִגְשׁ�מִים בְּ ִעתָּם
·˜ ∫ıÈוּלְ ַטלְלֵי בְּ�כָה
ו�לִ�פוּאָה שׁ�לֵמָה
ו�לִג ְ ֻאלָּה קְרוֹבָה.
ו� ִאמְרוּ " ָאמֵן".

ÌÈ¯˘Â

ַחדֵּשׁ ָעלֵינוּ אֶת ַהחֹדֶ שׁ ַהזּ ֶה לְטוֹבָה ו�לִבְ�כָה
לְשׂ�שׂוֹן וּלְשׂ� ְמחָה.
±µπ

