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After the lighting of the Hanukkah with the blessings and singing Maoz Tsur, 
we sit in front of the candles and follow this reading. 

Prepared by Zion Nefesh:  DailyZohar.com 

Psalms 30 

ִית ְלָדִוד א ת ַהּבַ יר ֲחֻנּכַ ְחּתָ אְֹיַבי  ב: ִמְזמֹור ׁשִ ּמַ יָתִני ְולֹא ׂשִ י ִדּלִ ֲארֹוִמְמָך ְיהָוה ּכִ
ֵאִני ג: ִלי ְרּפָ י ֵאֶליָך ַוּתִ ְעּתִ ּוַ יַתִני  ד: ְיהָוה ֱאלָֹהי ׁשִ י ִחּיִ אֹול ַנְפׁשִ ְיהָוה ֶהֱעִליָת ִמן ׁשְ

ְרִדי בֹור רּו ַליהָוה ֲחִסיָדיו ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשוֹ  ה: (מיורדי) ִמּיָ ַאּפֹו   ו: ַזּמְ י ֶרַגע ּבְ ּכִ
ה ִכי ְוַלּבֶֹקר ִרּנָ ֶעֶרב ָיִלין ּבֶ ְרצֹונֹו ּבָ ים ּבִ ל ֶאּמֹוט  ז: ַחּיִ ְלִוי ּבַ י ְבׁשַ ַוֲאִני ָאַמְרּתִ

ְרּתָ  ח: ְלעֹוָלם ה ְלַהְרִרי עֹז ִהְסּתַ ְרצֹוְנָך ֶהֱעַמְדּתָ ָפֶניָך ָהִייִתי ְיהָוה ּבִ
ן ט: ִנְבָהל י ֶאל  י: ֵאֶליָך ְיהָוה ֶאְקָרא ְוֶאל ֲאדָֹני ֶאְתַחּנָ ִרְדּתִ ָדִמי ּבְ ַצע ּבְ ַמה ּבֶ

ךָ  יד ֲאִמּתֶ ַחת ֲהיֹוְדָך ָעָפר ֲהַיּגִ ִני ְיהָוה ֱהֵיה עֵֹזר ִלי  אי: ׁשָ ַמע ְיהָוה ְוָחּנֵ ָהַפְכּתָ  בי: ׁשְ
חְ  ּתַ ִדי ְלָמחֹול ִלי ּפִ ְמָחהִמְסּפְ ֵרִני ׂשִ ַאּזְ י ַוּתְ ּקִ ְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹם   גי: ּתָ ׂשַ ְלַמַען ְיַזּמֶ

  : ְיהָוה ֱאלַֹהי ְלעֹוָלם אֹוֶדךָּ 

 

The entire text in the box below should be repeated 7 times 

attributed to Moses)through 100 are  90 Psalms( 
Psalms 90:17 

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהוּ  ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ  : ִויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהוּ ִויִהי נַֹעם ֲאדָֹני אֱ  ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ  : לֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

 theMount Sinai to receive on the way up this was reciting  Moses( Psalms 91
)harms ction from all. It gave him proteTorah  

י ִיְתלֹוָנן א ּדַ ֵצל ׁשַ ֵסֶתר ֶעְליֹון ּבְ ב ּבְ אַֹמר ַליהָוה ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאלַֹהי   ב: יֹׁשֵ
ֶבר הַ  ג: ֶאְבַטח ּבוֹ  ח ָיקּוׁש ִמּדֶ יְלָך ִמּפַ י הּוא ַיּצִ ֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת  ד: ּוֹותּכִ ּבְ

ה ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתוֹ  ְחֶסה ִצּנָ ָנָפיו ּתֶ ַחד ָלְיָלה ֵמֵחץ ָיעּוף  ה: ּכְ לֹא ִתיָרא ִמּפַ
ֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים ו: יֹוָמם אֶֹפל ַיֲהלְֹך ִמּקֶ ֶבר ּבָ ָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ז: ִמּדֶ ּדְ ִיּפֹל ִמּצִ

ׁש ִמיִמיֶנָך ֵאֶליָך לֹא יִ  ְרֶאה ח: ּגָ ִעים ּתִ ַמת ְרׁשָ ּלֻ יט ְוׁשִ ֵעיֶניָך ַתּבִ ה   ט: ַרק ּבְ י ַאּתָ ּכִ
ְמּתָ ְמעֹוֶנךָ  לֹא ְתֻאּנֶה ֵאֶליָך ָרָעה ְוֶנַגע לֹא ִיְקַרב   י: ְיהָוה ַמְחִסי ֶעְליֹון ׂשַ

ָאֳהֶלךָ  ָרֶכיךָ  אי: ּבְ ָכל ּדְ ָמְרָך ּבְ ְך ִלׁשְ ה ּלָ י ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ אּוְנָך  ַעל  בי: ּכִ ָ ִים ִיׂשּ ּפַ ּכַ
ֶאֶבן ַרְגֶלךָ  ּגֹף ּבָ ן ּתִ ין  גי: ּפֶ ִפיר ְוַתּנִ ְרמֹס ּכְ ְדרְֹך ּתִ ַחל ָוֶפֶתן ּתִ ק  די: ַעל ׁשַ י ִבי ָחׁשַ ּכִ

ִמי י ָיַדע ׁשְ ֵבהּו ּכִ ּגְ ֵטהּו ֲאׂשַ ֵצהּו   וט: ַוֲאַפּלְ ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו ָאנִֹכי ְבָצָרה ֲאַחּלְ
ֵדהוּ  יׁשּוָעִתי זט: ַוֲאַכּבְ יֵעהוּ ְוַאְרֵאהוּ ּבִ ּבִ יֵעהּו   זט : אֶֹרְך ָיִמים ַאׂשְ ּבִ אֶֹרְך ָיִמים ַאׂשְ

יׁשּוָעִתי  : ְוַאְרֵאהּו ּבִ
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Choach’Ana B 

 אב"ג ית"ץ
 קר"ע שט"ן
 נג"ד יכ"ש
 בט"ר צת"ג
 חק"ב טנ"ע
 יג"ל פז"ק
 שק"ו צי"ת

יר ְצרּוָרה ּתִ ת ְיִמיְנָך ּתַ ּלַ כַֹח ְגּדֻ א ּבְ  ָאּנָ
ֵבנּו,ַטֲהֵרנּו, נֹוָרא ּגְ ָך,ׂשַ ת ַעּמְ ל ִרּנַ  ַקּבֵ

ְמֵרם ָבַבת ׁשָ י ִיחּוְדָך ּכְ  ָנא ִגּבֹור דֹוְרׁשֵ
ִמיד ָגְמֵלם ְרֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך ּתָ  ּבָ

רֹוב טּוְבָך ַנֵהל ֲעָדְתָך  ֲחִסין ָקדֹוׁש ּבְ
ְתָך ָ ֵנה זֹוְכֵרי ְקֻדׁשּ ְך ּפְ ָאה ְלַעּמְ  ָיִחיד ּגֵ

ַמע ַצֲעָקֵתנּו יֹוֵדַע ַתֲעֻלמֹות ל ּוׁשְ ְוָעֵתנּו ַקּבֵ  ׁשַ
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ּבָ

 

Psalms 33 

ה א ִרים ָנאָוה ְתִהּלָ יהָוה ַלְיׁשָ יִקים ּבַ נוּ ַצּדִ ֵנֶבל ָעׂשֹור  ב: ַרּנְ ִכּנֹור ּבְ הֹודוּ ַליהָוה ּבְ
רּו לוֹ  ְתרּוָעה ג: ַזּמְ ן ּבִ יר ָחָדׁש ֵהיִטיבּו ַנּגֵ ירּו לֹו ׁשִ ַבר ְיהָוה ְוָכל   ד: ׁשִ ר ּדְ י ָיׁשָ ּכִ

ֱאמּוָנה הּו ּבֶ פָּ  ה: ַמֲעׂשֵ ְדַבר  ו: ט ֶחֶסד ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץאֵֹהב ְצָדָקה ּוִמׁשְ ּבִ
ל ְצָבָאם יו ּכָ ַמִים ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ּפִ אָֹצרֹות   ז: ְיהָוה ׁשָ ּנֵד ֵמי ַהּיָם נֵֹתן ּבְ ּכֵֹנס ּכַ

הֹומֹות ֵבי ֵתֵבל ח: ּתְ ל יֹׁשְ ּנּו ָיגּורּו ּכָ ל ָהָאֶרץ ִמּמֶ י הּוא ָאַמר  ט: ִייְראּו ֵמְיהָוה ּכָ ּכִ
ֲעמֹדַוּיֶהִ  ה ַוּיַ ים  י: י הּוא ִצּוָ בֹות ַעּמִ ֲעַצת  אי: ְיהָוה ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹוִים ֵהִניא ַמְחׁשְ

בֹות ִלּבֹו ְלדֹר ָודֹר ֲעמֹד ַמְחׁשְ ר ְיהָוה ֱאלָֹהיו  בי: ְיהָוה ְלעֹוָלם ּתַ ֵרי ַהּגֹוי ֲאׁשֶ ַאׁשְ
ַחר ְלַנֲחָלה לוֹ  יט ְיהָוה ָרָאה   גי:ָהָעם ּבָ ַמִים ִהּבִ ָ ֵני ָהָאָדםִמׁשּ ל ּבְ כֹון   די: ֶאת ּכָ ִמּמְ

ֵבי ָהָאֶרץ ל יֹׁשְ יַח ֶאל ּכָ ּגִ ְבּתֹו ִהׁשְ ל   וט: ׁשִ ִבין ֶאל ּכָ ם ַהּמֵ ַהּיֵֹצר ַיַחד ִלּבָ
יֶהם ָרב ּכֹחַ  זט: ַמֲעׂשֵ ֵצל ּבְ ּבֹור לֹא ִיּנָ ָרב ָחִיל ּגִ ע ּבְ ֶלְך נֹוׁשָ ֶקר ַהּסּוס  זי: ֵאין ַהּמֶ ׁשֶ

ט ִלְתׁשּוָעה ּוְברֹב ִהּנֵה ֵעין ְיהָוה ֶאל ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים  חי: ֵחילֹו לֹא ְיַמּלֵ
ָרָעב טי: ְלַחְסּדוֹ  ם ּוְלַחּיֹוָתם ּבָ ֶות ַנְפׁשָ יל ִמּמָ ָתה ַליהָוה ֶעְזֵרנּו  כ: ְלַהּצִ נּו ִחּכְ ַנְפׁשֵ

נּו הּוא ם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנוּ  אכ: ּוָמִגּנֵ י ְבׁשֵ נּו ּכִ ַמח ִלּבֵ י בֹו ִיׂשְ ָך ְיהָוה  בכ: ּכִ ְיִהי ַחְסּדְ
ר ִיַחְלנּו ָלךְ  ֲאׁשֶ  : ָעֵלינּו ּכַ

Psalms 133 

ם ָיַחד א ֶבת ַאִחים ּגַ ִעים ׁשֶ ֲעלֹות ְלָדִוד ִהּנֵה ַמה ּטֹוב ּוַמה ּנָ יר ַהּמַ ֶמן ב: ׁשִ ֶ ׁשּ ּכַ
ָק  י ִמּדֹוָתיוַהּטֹוב ַעל ָהרֹאׁש יֵֹרד ַעל ַהּזָ ּיֵֹרד ַעל ּפִ ַטל ֶחְרמֹון  ג: ן ְזַקן ַאֲהרֹן ׁשֶ ּכְ

ים ַעד ָהעֹוָלם ָרָכה ַחּיִ ה ְיהָוה ֶאת ַהּבְ ם ִצּוָ י ׁשָ ּיֵֹרד ַעל ַהְרֵרי ִצּיֹון ּכִ  :ׁשֶ

  


