סדר היחוד לראש חודש ניסן

Seder El-Tawhid
The Seder begins with verses that speak of the greatness of Hashem, His acts
of salvation, the joy of Am Yisrael, and peace. The verses are sung with beautiful
improvisational melodies which elicit great joy and uplift the spirit. The first verse
speaks of the great wonders of Hashem, and alludes to the tremendous miracles
Hashem performed in the land of Egypt to redeem Israel. These miracles
pronounced the power of G-D to all the nations. It is followed by a phrase from a
piyut that speaks of our obligation to recall these wonders.

("א ָתּה ָה ֵאל עֹשֵׂ ה ֶפ ֶלא הוֹדַ עְ ָתּ בָ עַ ִמּים ֻע ֶזּ�" )תהלים עז
ַ
“You are the God who works wonders; You have manifested Your
strength among the peoples.”

 לַ ָמּ ֶות ל ֹא נְ ָת ָנ ִני, ִמקּוֹר ָוחוֹם ִה ִצּי ָלנִ י,ַאזְ כִּ יר טוּבוֹ גְּ ָמ ָלנִ י
“I will recall the great deeds he has wrought from me; He saved
me from heat and cold, and has not allowed me to die”

You have gladdened me by Your deeds;
I shout for joy at Your handiwork.
A man has joy in the answer of his mouth; and a
word in due season, how good is it!
How fair are your tents, O Jacob, Your dwellings,
O Israel!

:כִּ י ִשׂמַּ ְח ַתּנִ י ה' בְּ ָפ ֳע ֶל� בְּ מַ עֲשֵׂ י יָדֶ י� אֲ ַרנֵּן
()תהלים צב

ִשׂ ְמחָ ה ָל ִאישׁ ְבּמַ ֲענֵה־פִ יו וְ דָ בָ ר בְּ עִ תּוֹ מַ ה־
( )משלי טו:טּוֹב
:מַ ה־טֹּבוּ אֹהָ לֶי� ַי ֲעקֹב ִמ ְשׁכְּ נ ֶֹתי� י ְִשׂ ָר ֵאל
()במדבר כד
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But Israel has won through the Lord, Triumph
everlasting. You shall not be shamed or disgraced
in all the ages to come!
May you be blessed by the Hashem, Maker of
heaven and earth.

ֹא־תבֹשׁוּ
ֵ י ְִשׂ ָר ֵאל נוֹשַׁ ע בַּ ה' ְתּשׁוּעַ ת עוֹ ָל ִמים ל
( )ישעיהו פרק מה:מי עַ ד
ֵ ֹא־ת ָכּלְ מוּ עַ ד־עוֹ ְל
ִ וְ ל

Hashem, the God of your fathers, make you a
thousand times so many more as ye are, and bless
you, as He hath promised you!

בוֹת ֶכם י ֵֹסף ֲעלֵיכֶם ָכּכֶם ֶא ֶלף
ֵ ֲ�הי א
ֵ ֱה' א
:פְּ עָ ִמים וִ יבָ ֵר� ֶא ְתכֶם כַּאֲ שֶׁ ר ִדּבֶּ ר ָלכֶם

For as the new heavens and the new earth, which I
will make, shall remain before Me, say Hashem, so
shall your seed and your name remain.
And by the river upon the bank thereof, on this
side and on that side, shall grow every tree for
food, whose leaf shall not wither, neither shall the
fruit thereof fail; it shall bring forth new fruit
every month, because the waters thereof issue out
of the sanctuary; and the fruit thereof shall be for
food, and the leaf thereof for healing.
The smallest shall become a thousand, and the
least a mighty nation; I the LORD will hasten it in
its time.
Mark the man of integrity, and behold the upright;
for there is a future for the man of peace.
Say as follows: ‘To life! Peace to you and to your
household and to all that is yours!
May the Lord grant strength to His people; may
the Lord bless His people with peace.

:בְּ רוּכִ ים ַא ֶתּם ַלה' ע ֵֹשׂה שָׁ מַ יִ ם ו ָָא ֶרץ
()תהלים פרק קטו

()דברים פרק א

כִּ י כַאֲ שֶׁ ר הַ ָשּׁמַ יִ ם הַ חֲ דָ ִשׁים וְ הָ ָא ֶרץ הַ חֲ דָ שָׁ ה
אֲ שֶׁ ר אֲ ִני עֹשֶׂ ה ע ְֹמ ִדים ְל ָפנַי נְאֻ ם ה' כֵּן ַי ֲעמֹד
ֲ ַז ְר
( )ישעיהו פרק סו:עכֶם וְ ִשׁ ְמ ֶכם
וּמ ֶזּה כָּל עֵ ץ
ִ וְ עַ ל הַ נַּחַ ל ַי ֲע ֶלה עַ ל ְשׂפָ תוֹ ִמ ֶזּה
מַ אֲ כָל ל ֹא ִיבּוֹל עָ ֵלהוּ וְ ל ֹא ִיתֹּם פִּ ְריוֹ ָלחֳ דָ שָׁ יו
ימיו ִמן הַ ִמּ ְקדָּ שׁ הֵ מָּ ה יוֹצְ ִאים
ָ ְיבַ ֵכּר כִּ י ֵמ
:והיו וְ הָ יָה פִ ְריוֹ לְמַ אֲ כָ ל וְ עָ ֵלהוּ לִ ְתרוּ ָפה
()יחזקאל פרק מז

'הַ ָקּטֹן ִי ְהיֶה ָל ֶא ֶלף וְ ַהצָּ עִ יר לְ גוֹי עָ צוּם אֲ ִני ה
( )ישעיהו פרק ס:בְּ עִ ָתּהּ אֲ ִחישֶׁ נָּה
:ְשׁמָ ר ָתּם ְוּר ֵאה יָשָׁ ר כִּ י ַאחֲ ִרית ְל ִאישׁ שָׁ לוֹם
()תהלים לז

ית� ָשׁלוֹם
ְ ֵַואֲ מַ ְר ֶתּם כֹּה ֶל ָחי וְ ַא ָתּה שָׁ לוֹם וּב
(כה: )שמואל א:שׁלוֹם
ָ �וְ כֹל אֲ שֶׁ ר־ ְל
:ה' עֹז ְלעַ מּוֹ ִי ֵתּן ה' ְיבָ ֵר� ֶאת־עַ מּוֹ בַ שָּׁ לוֹם
()תהלים פרק כט
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The theme of the following piyut is the celebration of Rosh Hodesh and the
uniqueness of the month. The chorus is a verse from the Torah which proclaims Nisan as
the first of the Jewish months. The piyut speaks of the great events which took place during
the month, and encourages Am Yisrael to rejoice and sing G-D’s praise with great pomp
and circumstance. As well, it calls for every person to reflect, repent and better their ways
as the New Year begins.

ִראשׁוֹן הוּא ָלכֶםְ ,לחָ ְדשֵׁ י הַ שָּׁ נָה
שמחו בחודש ניסן ,כל עדת מי מנה,
ראשון הוא לכם ,לחדשי השנה .ראשון
יום ניסן מבורך ,יצאו בו חמושים,
וגם הוא מלך ,וראשון לחדשים.
ובו נתברכו ,אנשים ונשים,
כי מאת יי ,הוא לכם למנה .ראשון
ובראשי חדשיכם ,תקריבו כבשים,
וכל איש בכם ,לבו אל אל ישים,
היטיבו מעשיכם ,אשר אתם עושים,
גם שפטו יתום ,וריבו אלמנה .ראשון
שמחו בראש חודש ,כל עדת אפרים,
בו הוציא עם קדוש ,משעבוד מצרים,
ושירו לו שיר חדש ,ושאו לו כפים,
גדול הוא ונורא ,צור שוכן מעונה .ראשון
פצחו רון ותהילה ,והודו לו בקול רם,
הוציאכם בגדלה ,על ידי בן עמרם,
הוליככם במסילה ,ואויביכם העבירם,
והטביעם בים סוף ,במצולה תחתונה .ראשון
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On the Rosh Hodesh Nisan, Moshe Rabenu informed Bene Yisrael that Hashem
would redeem them from slavery on the 15th of the month. Am Yisrael rejoiced greatly
upon hearing this message. After years of slavery, their hopes and dreams would be
realized; they would become the nation of Hashem. The following verses contain that
proclamation, in addition to the laws the Korban Pesah, and the mitzvah to sanctify and
establish Rosh Hodesh each month. We read these verses to commemorate and celebrate the
proclamation of the upcoming redemption.

שמות פרשת בא פרק יב
1 The Lord spoke to Moses and to Aaron in the
land of Egypt, saying,

ל־אהֲ ֹ֔רן בְּ ֶ ֥א ֶרץ
ֽ ַ ל־משׁה וְ ֶא
ֶ֣
א ַו ֤יּ ֹאמֶ ר ה ֙' ֶא
:מר
ֹ ֽ ִמצְ ַ ֖ר ִים ֵלא

2 This month shall be to you the head of the
months; to you it shall be the first of the months
of the year.

אשׁוֹן
֥ חדֶ שׁ הַ זֶּ ֛ה ָל ֶ ֖כם ֣ר ֹאשׁ חֳ דָ ִ ֑שׁים ִר
ֹ ֧ ַב ה
:הוּ ֙א ָל ֶ֔כם ְלחָ ְד ֵ ֖שׁי הַ שָּׁ נָ ֽה

3 Speak to the entire community of Israel,
saying, "On the tenth of this month, let each one
take a lamb for each parental home, a lamb for
each household.

מר ֶ ֽבּעָ ֖שׂר
ֹ ֔ ג דַּ בְּ ֗רוּ ֶאל־כָּל־ע ֲַד֤ת ִי ְשׂ ָר ֵאל֙ ֵלא
חדֶ שׁ הַ זֶּ ֑ה וְ יִ ְק ֣חוּ ָל ֗ ֶהם ִ ֛אישׁ ֶ ֥שׂה ְל ֵ ֽבית־
ֹ ֣ ַל
:ָא ֹ֖בת ֶ ֥שׂה ַל ָ ֽבּ ִית

4 But if the household is too small for a lamb,
then he and his neighbor who is nearest to his
house shall take [one] according to the number
of people, each one according to one's ability to
eat, shall you be counted for the lamb.

ה וְ לָ ַ ֣קח
֒ ֶד וְ ִאם־י ְִמ ַע֣ט הַ ֘ ַבּיִ ֘ת ִ ֽמ ְהי֣ וֹת ִמשּׂ
שׁת
ֹ ֑ יתוֹ בְּ ִמכְ ַ ֣סת ְנ ָפ
֖ ֵוּשׁ ֵכנ֛ וֹ ַה ָקּ ֥ ֹרב ֶאל־בּ
ְ ֗הוּא
:ִ֚אישׁ ל ִ ְ֣פי ָאכְ ֔לוֹ ָתּ ֹ֖כסּוּ עַ ל־הַ ֶ ֽשׂה

5 You shall have a perfect male lamb in its
[first] year; you may take it either from the
sheep or from the goats.
6 And you shall keep it for inspection until the
fourteenth day of this month, and the entire
congregation of the community of Israel shall
slaughter it in the afternoon.

ן־שׁנָ ֖ה ִ ֽי ְהיֶ ֣ה ָל ֶכ֑ם ִמן־
ָ ֶה ֶ ֧שׂה ָת ִ ֛מים ָז ָ ֥כר בּ
:ן־העִ ִ ֖זּים ִתּ ָ ֽקּחוּ
ֽ ָ וּמ
ִ הַ כְּ בָ ִ ֥שׂים
ם לְ ִמ ְשׁ ֔ ֶמ ֶרת ַע֣ד ַא ְרבָּ ָע֥ה עָ ָ ֛שׂר י֖ וֹם
֙ ו וְ הָ יָ ֤ה ָל ֶכ
חדֶ שׁ הַ זֶּ ֑ה וְ ָ ֽשׁחֲ ֣טוּ א ֹ֗תוֹ ֹ֛כּל ְק ַ ֥הל עֲדַ ת־
ֹ ֣ ַל
:י ְִשׂ ָר ֵ ֖אל ֵ ֥בּין ָ ֽהעַ ְר ָ ֽבּיִם
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7 And they shall take [some] of the blood and
put it on the two doorposts and on the lintel, on
the houses in which they will eat it.

8 And on this night, they shall eat the flesh,
roasted over the fire, and unleavened cakes;
with bitter herbs they shall eat it.
9 You shall not eat it rare or boiled in water,
except roasted over the fire its head with its legs
and with its innards.
10 And you shall not leave over any of it until
morning, and whatever is left over of it until
morning, you shall burn in fire.

ל־שׁ ֵ ֥תּי הַ ְמּזוּ ֹ֖זת
ְ ַז וְ ָ ֽל ְקחוּ֙ ִמן־הַ ֔ ָדּם וְ נָ ְֽתנ֛ וּ ע
ר־י ֹאכְ ל֥ וּ א ֹ֖תוֹ
ֽ ֶוְ עַ ל־הַ מַּ ְשׁ ֑קוֹף ֚עַ ל הַ ָ ֣בּ ִ֔תּים אֲ שׁ
:בָּ ֶ ֽהם
י־אשׁ
֣ ֵ ִח וְ ָ ֽאכְ ל֥ וּ ֶאת־הַ בָּ ָ ֖שׂר בַּ ַ ֣לּ ְי ָלה הַ זֶּ ֑ה צְ ל
:ל־מר ִ ֹ֖רים י ֹאכְ ֻ ֽלהוּ
ְ ַוּמַ ֔צּוֹת ע
ל־תּ ֹאכְ ל֤ וּ ִמ ֨ ֶמּנּ ֙וּ ֔ ָנא וּבָ ֵ ֥שׁל ְמב ָ ֻ֖שּׁל בַּ ָ ֑מּ ִים
ֽ ט ַא
:ל־ק ְר ֽבּוֹ
ִ ַֹאשׁוֹ עַ ל־כְּ ָר ָע֖יו וְ ע
֥ ִי־אשׁ ר
ֵ ֔ ִ ֣כּי ִאם־צְ ל
א־תוֹתירוּ ִמ ֶ ֖מּנּוּ עַ ד־ ֹ֑בּ ֶקר וְ הַ נּ ָ ֹ֥תר ִמ ֶ ֛מּנּוּ
ִ֥
ֹ י וְ ֽל
:עַ ד־ ֹ֖בּ ֶקר בָּ ֵ ֥אשׁ ִתּ ְשׂ ֽ ֹרפוּ

11 And this is how you shall eat it: your loins
girded, your shoes on your feet, and your staff
in your hand; and you shall eat it in haste it is a
Passover sacrifice to the Lord.

ֵיכ֣ם חֲ ג ִ ֻ֔רים
ֶ יא וְ ָ֘כ ָכ ֘ה ֽתּ ֹאכְ ל֣ וּ אֹת ֒וֹ מָ ְתנ
וּמ ֶקּ ְל ֶ ֖כם בְּ י ְֶד ֶכ֑ם
ַ נַ ֽ ֲעלֵי ֶכם֙ בְּ ַרגְ לֵי ֶ֔כם
:'ְתּם אֹתוֹ֙ בְּ ִחפָּז֔ וֹן ֶפּ֥סַ ח ֖הוּא ַלה
֤ ֶ וַ ֽאֲ ַכל

12 I will pass through the land of Egypt on this
night, and I will smite every firstborn in the
land of Egypt, both man and beast, and upon all
the gods of Egypt will I wreak judgments I, the
Lord.

ה
֒ ץ־מצְ ַ ֘רי ִ֘ם בַּ ַ ֣לּ ְי ָלה הַ ֶזּ
ִ יב וְ ָ ֽעבַ ְר ִ ֣תּי בְ ֶ ֽא ֶר
ֵיתי כָל־בְּ כוֹ ֙ר בְּ ֶ ֣א ֶרץ ִמצְ ַ ֔ריִם ֵ ֽמ ָא ָ ֖דם וְ עַ ד־
֤ ִ וְ ִהכּ
ֱשׂה ְשׁפָ ִ ֖טים
֥ ֶ �הי ִמ ְצ ַ ֛ריִם ֶ ֽאע
֥ ֵ ֱבְּ הֵ ָ ֑מה וּבְ כָל־א
:'אֲ ִנ֥י ה

13 And the blood will be for you for a sign upon
the houses where you will be, and I will see the
blood and skip over you, and there will be no
plague to destroy [you] when I smite the
[people of the] land of Egypt.

את ַע֤ל הַ בָּ ִתּים֙ אֲ ֶ ֣שׁר
ֹ ֗ יג וְ ָהיָה֩ הַ ֨ ָדּם ָל ֶ֜כם ְל
וּפסַ ְח ִ ֖תּי ֲע ֵל ֶכ֑ם
ֽ ָ ית ֙י ֶאת־הַ ֔ ָדּם
ִ ַא ֶ ֣תּם ֔ ָשׁם וְ ָר ִ֨א
ֹא־י ְה ֨ ֶיה בָ ֶכ֥ם ֨ ֶנ ֶג ֙ף לְ ַמ ְשׁ ֔ ִחית בְּ הַ כּ ִ ֹ֖תי בְּ ֶ ֥א ֶרץ
ֽ ִ וְ ל
:ִמצְ ָ ֽר ִים

14 And this day shall be for you as a memorial,
and you shall celebrate it as a festival for the
Lord; throughout your generations, you shall
celebrate it as an everlasting statute.

ם לְזִ ָכּ ֔רוֹן וְ חַ גּ ֶ ֹ֥תם
֙ ֶיד וְ הָ יָה֩ הַ יּ֨ וֹם הַ זֶּ ֤ה ָלכ
עוֹלם
֖ ָ א ֹ֖תוֹ ַ ֣חג ַ ֽליהוָֹ ֑ה ְל ֹד ֣ ֹר ֵתי ֶ֔כם חֻ ַ ֥קּת
:ְתּחָ גֻּ ֽהוּ

סדר היחוד לראש חודש ניסן
15 For seven days you shall eat unleavened
cakes, but on the preceding day you shall clear
away all leaven from your houses, for whoever
eats leaven from the first day until the seventh
day that soul shall be cut off from Israel.

טו ִשׁבְ ַע֤ת י ִָמים֙ ַמ ֣צּוֹת תּ ֹא ֵ֔כלוּ ֚ ַא� בַּ יּ֣ וֹם
יכם ִ ֣כּי | כָּל־
֑ ֶ אר ִמ ָ ֽבּ ֵתּ
ֹ ֖ אשׁוֹן ַתּ ְשׁ ִ ֥בּיתוּ ְשּׂ
֔ ָ ֽה ִר
א ֵֹכ֣ל חָ ֗ ֵמץ וְ ִנכְ ְר ֞ ָתה הַ נֶּ ֤פֶשׁ הַ ִהוא֙ ִמיּ ְִשׂ ָר ֔ ֵאל
:שׁן עַ ד־י֥ וֹם הַ ְשּׁבִ ִ ֽעי
ֹ ֖ ִמיּ֥ וֹם ָ ֽה ִרא

16 And on the first day there shall be a holy
convocation, and on the seventh day you shall
have a holy convocation; no work may be
performed on them, but what is eaten by any
soul that alone may be performed for you.

֙קדֶ שׁ וּבַ יּוֹם
ֹ ֔ טז וּבַ יּ֤ וֹם ָ ֽה ִראשׁוֹן֙ ִמ ְק ָרא־
ָל־מלָ א ָכ ֙ה
ְ קדֶ שׁ ִ ֽי ְהיֶ ֣ה ָל ֶכ֑ם כּ
ֹ ֖ יעי ִמ ְק ָרא־
ִ ֔ ִהַ ְשּׁב
ל ֹא־יֵ ֽעָ ֶ ֣שׂה בָ ֔ ֶהם ֚ ַא� אֲ ֶ ֣שׁר יֵ ָֽא ֵכ֣ל ְלכָל־ ֔ ֶנפֶשׁ
:֥הוּא ְלבַ ֖דּוֹ יֵ ֽעָ ֶ ֥שׂה ָל ֶ ֽכם

17 And you shall watch over the unleavened
cakes, for on this very day I have taken your
legions out of the land of Egypt, and you shall
observe this day throughout your generations,
[as] an everlasting statute.

ת ֗ ִכּי בְּ ֨ ֶעצֶ ם֙ הַ יּ֣ וֹם
֒ וּשׁמַ ְר ֶתּ ֘ם ֶאת־הַ ַמּצּוֹ
ְ יז
יכם ֵמ ֶ ֣א ֶרץ
֖ ֶ וֹת
ֵ אתי ֶאת־צִ בְ ֽא
ִ הוֹצ
֥ ֵ הַ ֔ ֶזּה
יכם
֖ ֶ וּשׁמַ ְר ֞ ֶתּם ֶאת־הַ יּ֥ וֹם הַ זֶּ ֛ה ְל ֹד ֽ ֹר ֵת
ְ ִמצְ ָ ֑ר ִים
:עוֹלם
ֽ ָ חֻ ַ ֥קּת

18 In the first [month], on the fourteenth day of
the month in the evening, you shall eat
unleavened cakes, until the twenty first day of
the month in the evening.

שׁ בָּ ֔ ֶע ֶרב
֙ ֶחד
ֹ ֨ שׁן בְּ ַא ְרבָּ עָ ה֩ עָ שָׂ֨ ר י֤ וֹם ַל
ֹ ֡ יח ָ ֽבּ ִרא
חדֶ שׁ
ֹ ֖ ֽתּ ֹאכְ ל֖ וּ ַמ ֑ ֹצּת עַ֠ ד י֣ וֹם ָ ֽה ֶא ָ ֧חד וְ עֶ ְשׂ ִ ֛רים ַל
:בָּ ָ ֽע ֶרב

19 For seven days, leavening shall not be found
in your houses, for whoever eats leavening that
soul shall be cut off from the community of
Israel, both among the strangers and the native
born of the land.

יכ֑ם
ֶ אר ֥ל ֹא יִמָּ ֵ ֖צא בְּ ָ ֽב ֵתּ
ֹ ֕ יט ִשׁבְ ַע֣ת י ֔ ִָמים ְשׂ
ִ֙ ֣כּי | כָּל־א ֵֹכ֣ל מַ ְח ֗ ֶמצֶ ת וְ ִנכְ ְר ֞ ָתה הַ נֶּ ֤ ֶפשׁ הַ ִהוא
:וּב ֶאזְ ַ ֥רח הָ ָ ֽא ֶרץ
ְ ֵ ֽמע ֲַד֣ת י ְִשׂ ָר ֔ ֵאל בַּ גֵּ ֖ר

20 You shall not eat any leavening; throughout
all your dwellings you shall eat unleavened
cakes."

וֹשׁ ֹ֣ב ֵתי ֶ֔כם
ְ ֹאכ֑לוּ בְּ ֹכל֙ ֽמ
ֵ כ כָּל־מַ ְח ֶ ֖מצֶ ת ֣ל ֹא ת
:ֽתּ ֹאכְ ל֖ וּ ַמ ֽצּוֹת

סדר היחוד לראש חודש ניסן
The Seder culminates with a special ‘Yehi Rason’ prayer. As Nisan is the first of the
Jewish months, the first day of the month is akin to Rosh Hashana. Hence, we pray to
Hashem for a year filled with blessings, happiness, and great things, ultimately leading to
the final redemption. As well, we commemorate the process in which the Bet Din would
sanctify and proclaim Rosh Hodesh each month.

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו הקדושים והטהורים אהוביך
ותמימך הם אברהם יצחק ויעקב ובזכות משה רבינו עליהם השלום ,ובזכות
אהרון הכהן ע"ה ובזכות דוד המלך ע"ה ובזכות שלמה המלך ע"ה ובזכות כל
הצדיקים והחסידים והנביאים שתהיה השנה הזאת הבאה עלינו לשלום ועל כל
עמך ישראל בכל מקום שהם:
שנת אורה ,שנת ברכה ,שנת גילה ,שנת דיצה ,שנת הוד והדר ,שנת זמרה,
שנת חן וחסד ,שנת טובה ,שנת טל ומטר לברכה ,שנת ישועה ,שנת כלכלה ,שנת
למוד תורה לשמה ,שנת מזון ,שנת מחילה ,שנת מלכות ,שנת נחמה ,שנת סליחה,
שנת עזרה ,שנת פדות ,שנת פריה ורביה ,שנת פרנסה טובה ,שנת צדקה ,שנת
קבול תפילות ,שנת קבוץ גליות ,שנת רצון ,שנת רחמים ,שנת רפואה שלמה ,שנת
ששון ,שנת שמחה ,שנת גאולה ,שנה שתוליכנו בה קוממיות לארצנו ותיטענו
בגבולנו ותמלוך עלינו מהרה .ותשלח לנו משיח צדקנו במהרה בימינו ועמו אליהו
הנביא מבשר טוב משמיע ישועה .כמו ששלחת לאבותינו משה רבינו ע"ה והצלתם
ממצרים מתחת יד פרעה משעבוד לחרות ומשעבוד לגאולה ומיגון לשמחה ומאבל
ליום טוב .כן ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו עצור ומנע מגפה מנחלתך והסר ממנו
כל מיני חולאים רעים וכל מיני משחית וכל מיני עניות .ותתן לנו פרנסה טובה
מידך הרחבה המלאה והעשירה והפתוחה .ושלח ברכה רווחה והצלחה בכל
מעשה ידינו .ויהיה החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו ,תחילה וראש לפדיון
נפשנו.

סדר היחוד לראש חודש ניסן
כמו שקבלת תפילת ע"ב זקנים הסנהדרין כשהיו מקדשים את החודש והיו
אומרים מקודש מקודש:
מקודש החודש....מקודש!
בזמנו....מקודש!
בתורה....מקודש!
בהלכה....מקודש!
בהיכל....מקודש!
מפי החכמים....מקודש!
מפי בית דין....מקודש!
מפי רבותינו....מקודש!
מפי התלמידים....מקודש!
בארץ ישראל....מקודש!
בחוץ לארץ....מקודש!
בעזרה...מקודש!
בבית המקדש....מקודש!
בפי כל עם יי...מקודש!
מקודש מקודש....מקודש!

ברוך מקדש עמו ישראל!

