
ֵּית תְּפִלָּתִי ֹן ב ּו ֹז צוּר יְׁשוּעָתִי לְךָ נָאֶה לְׁשַבֵּחַ. תִּכ מָעו

ַ מִצָּר הַמְנַבֵּחַ. ִין מַטְבֵּח וְׁשָם תּוֹדָה נְזַבֵּחַ. לְעֵת תָּכ

אָז אֶגְמוֹר בְּׁשִיר מִזְמוֹר חֲנֻכַּת הַמִּזְבֵּחַ:

ּ בְּקוּׁשִי ַּי מָרְרו ֹן כֹּחִי כִּלָה. חַי ְּיָגו רָעוֹת שָׂבְעָה נַפְׁשִי ב

ֹ הַגְּדוֹלָה הוֹצִיא אֶת ּוּד מַלְכוּת עֶגְלָה. וּבְיָדו בְּׁשִעְב

ּ כְאֶבֶן בִּמְצוּלָה: ֹ יָרְדו הַסְּגֻלָּה. חֵיל פַּרְעֹה וְכָל זַרְעו

ׂ ֹגֵש ִי וְגַם ׁשָם לֹא ׁשָקַטְתִּי. וּבָא נו ֹ הֱבִיאַנ דְּבִיר קָדְׁשו

ֵין רַעַל מָסַכְתִּי כִּמְעַט ְי ִּי זָרִים עָבַדְתִּי. ו ִי. כ וְהִגְלַנ

ׁשֶעָבַרְתִּי. קֵץ בָּבֶל. זְרֻבָּבֶל. לְקֵץ ׁשִבְעִים נוֹׁשָעְתִּי:

ֹ ְנִהְיָתָה לו ֶּן הַמְּדָתָא. ו ִי ב כְּרוֹת קוֹמַת בְּרוֹׁש בִּקֵּׁש אֲגָג

ִי ֹ נִׁשְבָּתָה. רֹאׁש יְמִינ לְפַח וּלְמוֹקֵׁש לְמוֹקֵׁש וְגַאֲוָתו

ִיתָ: ָיו עַל הָעֵץ תָּל ָנ ְי ָיו וְקִנ ֹ מָחִיתָ. רֹב בָּנ ֹיֵב ׁשְמו ֵּׂאתָ. וְאו נִש

ַי ּ חוֹמוֹת מִגְדָּל ִּים. וּפָרְצו ִּימֵי חַׁשְמַנ ַי ב ַי אֲז ּ עָל ִים נִקְבְּצו ָנ ְו י

ִּים. ִּים נַעֲשֶׂה נֵס לַׁשּוֹׁשַנ ּוֹתַר קַנְקַנ ִים. וּמִנ ּ כָּל הַׁשְּמָנ וְטִמְּאו

ִים: ָנ ּ ׁשִיר וּרְנ ֹנָה קָבְעו ֵי בִינָה יְמֵי ׁשְמו בְּנ

ָ וְקָרֵב קֵץ הַיְׁשוּעָה. נְקֹם נִקְמַת דַם ַ קָדְׁשֶך ׂוֹף זְרוֹע חֲש

ִימֵי ּ הַׁשָּעָה. וְאֵין קֵץ ל ִּי אָרְכָה לָנו עֲבָדֶיךָ מֵאֻמָּה הָרְׁשָעָה. כ

ּ רוֹעֶה ׁשִבְעָה: ֹן הָקֵם לָנו ֹן בְּצֵל צַלְמו הָרָעָה. דְּחֵה אַדְמו

 לפני הדלקת נרות חנוכה מברכים 'להדליק נר' ו'שעשה נסים':

נוּ בְִּמְצוָֹתיו וְִצוָּנוּ לְַהְדלִיק נֵר ֲחנֻכָּה: ׁשָ ר ִקדְּ ה ֲאדֹנָי ֱאלֵֹהינוּ ֶמלֶךְ ָהעוֹלָם ֲאׁשֶ בָּרוּךְ ַאּתָ

ים לֲַאבוֵֹתינוּ בַּיִָּמים ָהֵהם בַּזְַּמן ַהזֶּה: ה נִּסִ ָׂ ָעש ה ֲאדֹנָי ֱאלֵֹהינוּ ֶמלֶךְ ָהעוֹלָם ׁשֶ בָּרוּךְ ַאּתָ

ובערב הראשון של חג החנוכה, בעת הדלקת נרות חנוכה, מוסיפים את ברכת 'שהחיינו':

ֶהֱחיָנוּ וְִקיְָּמנוּ וְִהגִּיָענוּ לַזְַּמן ַהזֶּה: ה ֲאדֹנָי ֱאלֵֹהינוּ ֶמלֶךְ ָהעוֹלָם ׁשֶ בָּרוּךְ ַאּתָ

ומדליק את נרות חנוכה, ואומר:

יָת לֲַאבוֵֹתינוּ בַּיִָּמים ָהֵהם בַּזְַּמן ִׂ ָעש לְָחמוֹת� ׁשֶ ׁשוּעוֹת וְַעל ַהּמִ ים וְַעל ַהנְִּפלָאוֹת וְַעל ַהּתְ ָאנוּ ַמְדלִיִקין� ַעל ַהנִּּסִ ַהנֵּרוֹת ַהלָּלוּ ׁשֶ

ׁש בֶָּהם� ֶאלָּא לְִראוָֹתם ּמֵ ּתַ מוֹנַת יְֵמי ַהֲחנֻכָּה ַהנֵּרוֹת ַהלָּלוּ קֶֹדׁש ֵהם וְֵאין לָנוּ ְרׁשוּת לְִהׁשְ ים� וְכָל ׁשְ דוֹׁשִ ַהזֶּה� ַעל יְֵדי כֲֹּהנֶיךָ ַהּקְ

יךָ וְַעל נְִפלְאוֶֹתיךָ וְַעל יְׁשוָּעֶתךָ� ְמךָ ַהגָּדוֹל ַעל נִּסֶ בִּלְָבד� כְֵּדי לְהוֹדוֹת וּלְַהלֵּל לְׁשִ

(שם המחבר חתום בראשי החרוזים: "מרדכי חזק")
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