סדר חנוכה

ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְהוָ ה אֱ ֹלקֵ ינּו מֶ לְֶך הָ ע ֹולָם אֲ ֶׁשר
ִק ְּד ָׁשנּו ּבְ ִמצְ ו ָֹתיו וְ צִ ּוָ נּו לְ הַ ְדלִ יק נֵר חֲ ֻנּכָה:

ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְהוָ ה אֱ ֹלקֵ ינּו מֶ לְֶך הָ ע ֹולָם ֶׁשעָ ָׂשה
נ ִִּסים לַאֲ בוֹתֵ ינּו ּבַ ּי ִָמים הָ הֵ ם ּבַ ּזְ מַ ן הַ ּזֶה:

ביום הראשון מוסיפים:

) ( Le premier jour on ajoute

ּבָ רּוְך אַ ָּתה יְהוָ ה אֱ ֹלקֵ ינּו מֶ לְֶך הָ ע ֹולָם ֶׁשהֶ חֱ יָנּו וְ ִקּיְמָ נּו וְ ִהּגִ יעָ נּו לַּזְ מַ ן הַ ּזֶה:

הַ ּנֵרוֹת הַ ּלָלּו ָאנּו מַ ְדלִ ִיקין וְ עַ ל הַ ּנִ ִּסים וְ עַ ל הַ ּפ ְֻר ָקן .וְ עַ ל הַ ּגְ בּורות .וְ עַ ל הַ ְּתׁשּועות
ית לַאֲ בוֹתֵ ינּו ּבַ ּי ִָמים הָ הֵ ם ּבַ ּזְ מַ ן הַ ּזֶה .עַ ל יְדֵ י ּכֹהֲ נֶיָך
וְ עַ ל הַ ּנִ פְ לָאות וְ עַ ל הַ ּנֶחָ מותֶׁ .שעָ ִׂש ָ
הַ ְּקדו ִֹׁשים .וְ כָל ִמצְ וַ ת ְׁשמ ֹונַת יְמֵ י חֲ ֻנּכָה הַ ּנֵרוֹת הַ ּלָלּו קֹדֶ ׁש הֵ ם .וְ אֵ ין לָנּו ְרׁשּות לְ ִה ְׁש ַּתּמֵ ׁש
ּבָ הֶ ם .אֶ ּלָא לִ ְראו ָֹתם ּבִ לְ בָ דּ .כְ דֵ י לְ הוֹדוֹת ּולְ הַ ּלֵל לְ ִׁש ְמָך הַ ּגָדוֹל עַ ל נִ ּסֶ יָך וְ עַ ל נִ פְ לְ או ֶֹתיָך
וְ עַ ל יְׁשּועָ ֶתָך:

ִמזְ מוֹר

ֹלא־ׂשּמַ ְח ָּת איְבַ י לִ י :ג יְהוָ ה אֱ ֹלהָ י ִׁשּוַ עְ ִּתי
ִ
יתנִ י וְ
ִׁשיר חֲ ֻנּכַת הַ ּבַ יִת לְ דָ וִ ד :ב אֲ רו ִֹמ ְמָך יְהוָ ה ּכִ י ִדּלִ ָ
[מּי ְָר ִדי בוֹר] :ה ז ְַּמרּו ַליְהוָ ה חֲ ִסידָ יו וְ הוֹדּו
(מּי ְָור ִדי ) ִ
ִיתנִ י ִ
ן־ׁשאוֹל נַפְ ִׁשי ִחּי ַ
ית ִמ ְ
אֵ לֶיָך וַ ִּת ְרּפָ אֵ נִ י :ד יְהוָ ה הֶ עֱלִ ָ
ַּבקר ִרּנָה :ז וַ אֲ נִ י ָאמַ ְר ִּתי בְ ַׁשלְ וִ י ּבַ ל־אֶ ּמוֹט לְ ע ֹולָם:
לְ ֵזכֶר ָק ְדׁשוֹ :ו ּכִ י ֶרגַע ּבְ אַ ּפ ֹו חַ ּיִים ּבִ ְרצוֹנ ֹו ּבָ עֶ ֶרב יָלִ ין ּבֶ כִ י וְ ל ֶ
ִיתי נִ בְ הָ ל :ט אֵ לֶיָך יְהוָ ה אֶ ְק ָרא וְ אֶ ל־אֲ דנָי אֶ ְתחַ ּנָן :י מַ ה־
ח יְהוָ ה ּבִ ְרצוֹנְ ָך הֶ עֱמַ ְד ָּתה לְ הַ ְר ִרי עז ִה ְס ַּת ְר ָּת פָ נֶיָך הָ י ִ
ל־ׁשחַ ת הֲ יו ְֹדָך עָ פָ ר הֲ יַּגִ יד אֲ ִמ ֶּתָך :יא ְׁשמַ ע־יְהוָ ה וְ חָ ּנֵנִ י יְהוָ ה הֱ יֵה עזֵר לִ י :יב הָ פַ כְ ָּת ִמ ְסּפְ ִדי
ּבֶ צַ ע ּבְ דָ ִמי ּבְ ִר ְד ִּתי אֶ ָ
לְ מָ חוֹל לִ י ּפִ ַּת ְח ָּת ַׂש ִּקי וַ ְּתאַ ּזְ ֵרנִ י ִׂש ְמחָ ה :יג לְ מַ עַ ן ְיזַּמֶ ְרָך כָבוֹד וְ ֹלא יִּדם יְהוָ ה אֱ ֹלהַ י לְ ע ֹולָם אוֹדֶ ּךָ:

מָ ע ֹו ז צּור ְי ׁשּועָ תִ י

מָ עוֹז צּור יְׁשּועָ ִתי לְ ָך נָאֶ ה לְ ַׁשּבֵ חַ .
ִּתּכוֹן ּבֵ ית ְּתפִ ּל ִָתי וְ ָׁשם ּתוֹדָ ה נְ זַּבֵ חַ .
לְ עֵ ת ָּתכִ ין מַ ְטּבֵ חַ ִמּצָ ר הַ ְמנַּבֵ חַ .
ָאז אֶ גְ מוֹר ּבְ ִׁשיר ִמזְ מוֹר חֲ ֻנּכַת הַ ִּמזְ ּבֵ חַ :

ּכְ רוֹת קוֹמַ ת ּבְ רוֹׁש ּבִ ּקֵ ׁש אֲ גָגִ י ּבֶ ן הַ ְּמדָ ָתא.
וְ נִ ְהי ָָתה ל ֹו לְ פַ ח ּולְ מוֹקֵ ׁש וְ גַאֲ וָ ת ֹו נִ ְׁשּבָ ָתה.
ית.
את .וְ א ֹויֵב ְׁשמ ֹו מָ ִח ָ
רֹאׁש י ְִמינִ י נִ ֵּׂש ָ
ית:
רֹב ּבָ נָיו וְ ִקנְ ָינָיו עַ ל הָ עֵ ץ ָּתלִ ָ

ָרעוֹת ָׂשבְ עָ ה נַפְ ִׁשי ּבְ יָגוֹן ּכ ִֹחי ּכִ לָה.
קּוׁשי ּבְ ִׁשעְ ּבּוד מַ לְ כּות עֶ גְ לָה.
חַ ּיַי מָ ְררּו ּבְ ִ
ּובְ יָד ֹו הַ ּגְ ד ֹולָה הוֹצִ יא אֶ ת הַ ְּסגֻּלָה.
חֵ יל ּפַ ְרעֹה וְ כָל ז ְַרע ֹו י ְָרדּו כְ אֶ בֶ ן ּבִ ְמצּולָה:

ְיוָ נִ ים נִ ְקּבְ צּו עָ לַי אֲ זַי ּבִ ימֵ י חַ ְׁשמַ ּנִ ים.
ּופָ ְרצּו חוֹמוֹת ִמגְ ּדָ לַי וְ ִט ְּמאּו ּכָל הַ ְּׁשמָ נִ ים.
ּומּנו ַֹתר ַקנְ ַקּנִ ים נַעֲ ֶׂשה נֵס לַּׁשו ַֹׁשּנִ ים.
ִ
ּבְ נֵי בִ ינָה יְמֵ י ְׁשמ ֹונָה ָקבְ עּו ִׁשיר ְּורנָנִ ים:

חֲ ׂשוֹף זְ רוֹעַ ָק ְד ֶׁשָך וְ ָק ֵרב קֵ ץ הַ יְׁשּועָ ה.
ּדְבִ יר ָק ְדׁש ֹו הֱ בִ יַאנִ י וְ גַם ָׁשם ֹלא ָׁש ַק ְט ִּתי.
נְ קֹם נִ ְקמַ ת עֲ בָ דֶ יָך מֵ אֻ ּמָ ה הָ ְר ָׁשעָ ה.
ּובָ א נ ֹוגֵׂש וְ ִהגְ לַנִ יּ .כִ י ז ִָרים עָ בַ ְד ִּתי.
ָארכָה לָנּו הַ ָּׁשעָ ה .וְ אֵ ין קֵ ץ לִ ימֵ י הָ ָרעָ ה.
ּכִ י ְ
וְ יֵין ַרעַ ל מָ סַ כְ ִּתי ּכִ ְמעַ ט ֶׁשעָ בַ ְר ִּתי.
ַאדמוֹן ּבְ צֵ ל צַ לְ מוֹן הָ קֵ ם לָנּו רוֹעֶ ה ִׁשבְ עָ ה:
ְּדחֵ ה ְ
קֵ ץ ּבָ בֶ ל .זְ רֻ ּבָ בֶ ל .לְ קֵ ץ ִׁשבְ עִ ים נו ָֹׁשעְ ִּתי:

