
סדר חנוכה
ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר 

ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק ֵנר ֲחֻנָּכה:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשָעָׂשה 
ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה:

ִמְזמֹור ִׁשיר ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ְלָדִוד: ב ֲארֹוִמְמָך ְיהָוה ִּכי ִדִּליָתִני ְוֹלא־ִׂשַּמְחָּת אְיַבי ִלי: ג ְיהָוה ֱאֹלָהי ִׁשַּוְעִּתי 
ֵאֶליָך ַוִּתְרָּפֵאִני: ד ְיהָוה ֶהֱעִליָת ִמן־ְׁשאֹול ַנְפִׁשי ִחִּייַתִני )ִמָּיוְרִדי ( ]ִמָּיְרִדי בֹור[: ה ַזְּמרּו ַלְיהָוה ֲחִסיָדיו ְוהֹודּו 
ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: ו ִּכי ֶרַגע ְּבַאּפֹו ַחִּיים ִּבְרצֹונֹו ָּבֶעֶרב ָיִלין ֶּבִכי ְוַלּבֶקר ִרָּנה: ז ַוֲאִני ָאַמְרִּתי ְבַׁשְלִוי ַּבל־ֶאּמֹוט ְלעֹוָלם: 
ח ְיהָוה ִּבְרצֹוְנָך ֶהֱעַמְדָּתה ְלַהְרִרי עז ִהְסַּתְרָּת ָפֶניָך ָהִייִתי ִנְבָהל: ט ֵאֶליָך ְיהָוה ֶאְקָרא ְוֶאל־ֲאדָני ֶאְתַחָּנן: י ַמה־

ֶּבַצע ְּבָדִמי ְּבִרְדִּתי ֶאל־ָׁשַחת ֲהיֹוְדָך ָעָפר ֲהַיִּגיד ֲאִמֶּתָך: יא ְׁשַמע־ְיהָוה ְוָחֵּנִני ְיהָוה ֱהֵיה עֵזר ִלי: יב ָהַפְכָּת ִמְסְּפִדי 
ְלָמחֹול ִלי ִּפַּתְחָּת ַׂשִּקי ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה: יג ְלַמַען ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְוֹלא ִיּדם ְיהָוה ֱאֹלַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך:

ביום הראשון מוסיפים: 

ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה:
ַהֵּנרֹות ַהָּללּו ָאנּו ַמְדִליִקין ְוַעל ַהִּנִּסים ְוַעל ַהֻּפְרָקן. ְוַעל ַהְּגבּורות. ְוַעל ַהְּתׁשּועות 
ְוַעל ַהִּנְפָלאות ְוַעל ַהֶּנָחמות. ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה. ַעל ְיֵדי ֹּכֲהֶניָך 
ַהְּקדֹוִׁשים. ְוָכל ִמְצַות ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה ַהֵּנרֹות ַהָּללּו ֹקֶדׁש ֵהם. ְוֵאין ָלנּו ְרׁשּות ְלִהְׁשַּתֵּמׁש 
ָּבֶהם. ֶאָּלא ִלְראֹוָתם ִּבְלָבד. ְּכֵדי ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמָך ַהָּגדֹול ַעל ִנֶּסיָך ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך 

ְוַעל ְיׁשּוָעֶתָך:

ָמעֹוז צּור ְיׁשּוָעִתי
ָמעֹוז צּור ְיׁשּוָעִתי ְלָך ָנֶאה ְלַׁשֵּבַח. 

ִּתּכֹון ֵּבית ְּתִפָּלִתי ְוָׁשם ּתֹוָדה ְנַזֵּבַח. 
ְלֵעת ָּתִכין ַמְטֵּבַח ִמָּצר ַהְמַנֵּבַח. 

ָאז ֶאְגמֹור ְּבִׁשיר ִמְזמֹור ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח:

ָרעֹות ָׂשְבָעה ַנְפִׁשי ְּבָיגֹון ֹּכִחי ִּכָלה. 
ַחַּיי ָמְררּו ְּבקּוִׁשי ְּבִׁשְעּבּוד ַמְלכּות ֶעְגָלה.

ּוְבָידֹו ַהְּגדֹוָלה הֹוִציא ֶאת ַהְּסגָֻּלה. 
ֵחיל ַּפְרֹעה ְוָכל ַזְרעֹו ָיְרדּו ְכֶאֶבן ִּבְמצּוָלה:

ּדְִביר ָקְדׁשֹו ֱהִביַאִני ְוַגם ָׁשם ֹלא ָׁשַקְטִּתי.
ּוָבא נֹוֵגׂש ְוִהְגַלִני. ִּכי ָזִרים ָעַבְדִּתי.
ְוֵיין ַרַעל ָמַסְכִּתי ִּכְמַעט ֶׁשָעַבְרִּתי. 

ֵקץ ָּבֶבל. ְזֻרָּבֶבל. ְלֵקץ ִׁשְבִעים נֹוָׁשְעִּתי:

ְּכרֹות קֹוַמת ְּברֹוׁש ִּבֵּקׁש ֲאָגִגי ֶּבן ַהְּמָדָתא.
ְוִנְהָיָתה לֹו ְלַפח ּוְלמֹוֵקׁש ְוַגֲאָותֹו ִנְׁשָּבָתה.

ֹראׁש ְיִמיִני ִנֵּׂשאָת. ְואֹוֵיב ְׁשמֹו ָמִחיָת. 
ֹרב ָּבָניו ְוִקְנָיָניו ַעל ָהֵעץ ָּתִליָת:

ְיָוִנים ִנְקְּבצּו ָעַלי ֲאַזי ִּביֵמי ַחְׁשַמִּנים.
ּוָפְרצּו חֹומֹות ִמְגָּדַלי ְוִטְּמאּו ָּכל ַהְּׁשָמִנים.

ּוִמּנֹוַתר ַקְנַקִּנים ַנֲעֶׂשה ֵנס ַלּׁשֹוַׁשִּנים.
ְּבֵני ִביָנה ְיֵמי ְׁשמֹוָנה ָקְבעּו ִׁשיר ּוְרָנִנים:

ֲחׂשֹוף ְזרֹוַע ָקְדֶׁשָך ְוָקֵרב ֵקץ ַהְיׁשּוָעה.
ְנֹקם ִנְקַמת ֲעָבֶדיָך ֵמֻאָּמה ָהְרָׁשָעה.

ִּכי ָאְרָכה ָלנּו ַהָּׁשָעה. ְוֵאין ֵקץ ִליֵמי ָהָרָעה. 
ְּדֵחה ַאְדמֹון ְּבֵצל ַצְלמֹון ָהֵקם ָלנּו רֹוֶעה ִׁשְבָעה:

( Le premier jour on ajoute )


