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עברית

ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה ד' ֱאל ֵֹקינ ּו
ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ֲא ׁ ֶשר ִקדְּ ׁ ָשנ ּו
ְ ּב ִמ ְצוֹ ָתיו וְ ִצ ָ ּונ ּו לְ ַה ְדלִ יק נֵ ר
(של) ֲחנֻ ָּכה:
ֶׁ
ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה ד' ֱאל ֵֹקינ ּו ֶמלֶ ְך
ָהעוֹ לָ ם ׁ ֶש ָעשָׂ ה נִ ִּסים
לַ ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם
ַ ּב ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה:
בערב ראשון מוסיפים ברכה זו

ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה ד' ֱאל ֵֹקינ ּו ֶמלֶ ְך
ָהעוֹ לָ ם ׁ ֶש ֶה ֱחיָ נ ּו וְ ִק ְ ּי ָמנ ּו וְ ִה ִ ּג ָיענ ּו
לַ ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה:
לאחר ההדלקה אומרים:

ַה ֵּנרוֹ ת ַה ָּלל ּו ָאנ ּו ַמ ְדלִ ִיקין ַעל ַה ִּנ ּ ִסים וְ ַעל
ַה ִּנפְ לָ אוֹ ת וְ ַעל ַה ְּת ׁשוּעוֹ ת וְ ַעל ַה ֶּנ ָחמוֹ ת וְ ַעל
ַה ִּמלְ ָחמוֹ תֶ ׁ ,ש ָעשִׂ ָית לַ ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם
ַ ּב ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזהַ ,על יְ ֵדי כּ ֲֹהנֶ ָיך ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ,וְ כָ ל
ׁ ְשמוֹ נַ ת יְ ֵמי ֲחנֻ ָּכהַ ,ה ֵּנרוֹ ת ַה ָּלל ּו ק ֶֹד ׁש ֵהם ,וְ ֵאין
לָ נ ּו ְר ׁשוּת לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָ ּב ֶהםֶ ,א ָּלא לִ ְראוֹ ָתם
ִ ּבלְ ָבדְּ ,כ ֵדי לְ הוֹ דוֹ ת וּלְ ַה ֵּלל לְ ׁ ִש ְמ ָך ַה ָ ּגדוֹ ל ַעל
נִ ּ ֶס ָיך וְ ַעל נִ פְ לְ אוֹ ֶת ָיך וְ ַעל יְ ׁשו ָּע ֶת ָך:

ָמעוֹ ז צוּר יְ ׁשו ָּע ִתי לְ ָך נָ ֶאה לְ ׁ ַש ֵ ּב ַחִּ ,תכּ וֹ ן ֵ ּבית
ְּתפִ ָּל ִתי וְ ׁ ָשם ּתוֹ ָדה נְ זַ ֵ ּב ַח ,לְ ֵעת ָּתכִ ין ַמ ְט ֵ ּב ַח
ִמ ָ ּצר ַה ְמנַ ֵ ּב ַחָ ,אז ֶאגְ מוֹ ר ְ ּב ׁ ִשיר ִמזְ מוֹ ר ֲחנֻ ַּכת
ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח:
ָרעוֹ ת שָׂ בְ ָעה נַ פְ ׁ ִשי ְ ּביָ גוֹ ן כּ ִֹחי ִּכלָ הַ ,ח ַ ּיי
ָמ ְרר ּו ְ ּבקו ׁ ִּשי ְ ּב ׁ ִש ְעבּ וּד ַמלְ כוּת ֶעגְ לָ ה ,וּבְ יָ דוֹ
ַה ְ ּגדוֹ לָ ה הוֹ צִ יא ֶאת ַה ּ ְסגֻ ָּלהֵ ,חיל ּ ַפ ְרעֹה וְ כָ ל
זַ ְרעוֹ יָ ְרד ּו ְּכ ֶאבֶ ן ִ ּב ְמצוּלָ ה:
דְּ בִ יר ָק ְד ׁשוֹ ֱהבִ ַיאנִ י וְ גַ ם ׁ ָשם לֹא ׁ ָש ַק ְט ִּתי,
וּבָ א נוֹ גֵ שׂ וְ ִהגְ לַ נִ יִּ ,כי זָ ִרים ָעבַ ְד ִּתי ,וְ יֵ ין ַר ַעל
ָמ ַסכְ ִּתי ִּכ ְמ ַעט ׁ ֶש ָעבַ ְר ִּתיֵ ,קץ ָ ּבבֶ ל ,זְ ֻר ָ ּבבֶ ל,
לְ ֵקץ ׁ ִשבְ ִעים נוֹ ׁ ָש ְע ִּתי:
ְּכרוֹ ת קוֹ ַמת ְ ּברוֹ ׁש ִ ּב ֵּק ׁש ֲאגָ גִ י ֶ ּבן ַה ְּמ ָד ָתא,
וְ נִ ְהיָ ָתה לוֹ לְ פַ ח וּלְ מוֹ ֵק ׁש וְ גַ ֲאוָ תוֹ נִ ׁ ְש ָ ּב ָתה,
את ,וְ אוֹ יֵ ב ׁ ְשמוֹ ָמ ִח ָית ,רֹב
ֹאש יְ ִמינִ י נִ ּ ֵׂש ָ
ר ׁ
ָ ּבנָ יו וְ ִקנְ יָ נָ יו ַעל ָה ֵעץ ָּתלִ ָית:
יְ וָ נִ ים נִ ְק ְ ּבצ ּו ָעלַ י ֲאזַ י ִ ּב ֵימי ַח ׁ ְש ַמ ִּנים ,וּפָ ְרצ ּו
חוֹ מוֹ ת ִמגְ דָּ לַ י וְ ִט ְּמא ּו ָּכל ַה ּׁ ְש ָמנִ ים ,ו ִּמנּוֹ ַתר
ַקנְ ַק ִּנים נַ ֲעשֶׂ ה נֵ ס לַ ּׁשוֹ ׁ ַש ִּניםּ ְ ,בנֵ י בִ ינָ ה יְ ֵמי
ׁ ְשמוֹ נָ ה ָקבְ ע ּו ׁ ִשיר ו ְּרנָ נִ ים:
ֲחשׂ וֹ ף זְ רוֹ ַע ָק ְד ׁ ֶש ָך וְ ָק ֵרב ֵקץ ַהיְ ׁשו ָּעה ,נְ קֹם
נִ ְק ַמת ַדם ֲעבָ ֶד ָיך ֵמ ֻא ָּמה ָה ְר ׁ ָש ָעהִּ ,כי ָא ְרכָ ה
לָ נ ּו ַה ּׁ ָש ָעה ,וְ ֵאין ֵקץ לִ ֵימי ָה ָר ָעה ,דְּ ֵחה ַא ְדמוֹ ן
ְ ּבצֵ ל צַ לְ מוֹ ן ָה ֵקם לָ נ ּו רוֹ ֶעה ׁ ִשבְ ָעה:

