בחיוך ובשמחה מסידורי שיר ציון
דקה  -הוצאה לאושר
יוֹ ֵ

חודש טוב ומבורך
ש ַמע
ינו יַ ֲע ֶלה ְויָ בֹא ְויַ ִ ּג ַ
יע ְויֵ ָר ֶאה ְויֵ ָר ֶצה ְויִ ּ ָ ׁ
ינו ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵת ּ
ֱאל ֵֹה ּ
רו ָ�ׁש ַליִ ם ִע ָיר ְך.
ינו .זִ ְכרוֹ ן יְ ּ
נו ְוזִ ְכרוֹ ן ֲאבוֹ ֵת ּ
ְויִ ּ ָפ ֵקד ְויִ ָ ּז ֵכר זִ ְכרוֹ נֵ ּ
� ָר ֵאל
ְוזִ ְכרוֹ ן ָמ ִ�ׁש ַ
יח ֶּבן ָ ּד ִוד ַע ְב ָ ּד ְךְ .וזִ ְכרוֹ ן ָָּכל ַע ְּמ ָך ֵּבית יִ ְ ׂש
ְל ָפנֶ ָ
יטה ְלטוֹ ָבהְ .ל ֵחן ְל ֶח ֶסד ּו ְל ַר ֲח ִמיםְ .ל ַח ִ ּיים טוֹ ִבים
יך ִל ְפ ֵל ָ
ּו ְל ָ�ׁשלוֹ םְּ .ביוֹ ם:

רֹא�ׁש ַהח ֶֹד�ׁש ַה ֶ ּזה.

ינו ּבוֹ ְלטוֹ ָבה.
ינו ּו ְלהוֹ ִ�ׁש ֵ
נו יְ ה ָֹו֊ ֱאל ֵֹה ּ
נו .זָ ְכ ֵר ּ
יע ּ
ְל ַר ֵחם ּבוֹ ָע ֵל ּ
�ׁשו ָעה
נו בוֹ ִל ְב ָר ָכהְ .והוֹ ִ�ׁש ֵ
נו בוֹ ְל ַח ִ ּיים טוֹ ִביםִּ .ב ְד ַבר יְ ּ
יע ּ
ּו ָפ ְק ֵד ּ
נו ִּכי ֵא ֶל ָ
יך
ינוְ .והוֹ ִ�ׁש ֵ
יע ּ
נו ַו ֲחמוֹ ל ְו ַר ֵחם ָע ֵל ּ
חוס ְו ָח ֵּנ ּ
ְו ַר ֲח ִמיםּ .
חום ָא ָּתה:
ינוִּ .כי ֵאל ֶמ ֶל ְך ַחנּ ּון ְו ַר ּ
ֵעינֵ ּ
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