
רוּ לֲַאדֹנָי ֲחִסיָדיו וְהוֹדוּ לְזֵכֶר י ִחיִּיַתנִי ִמיְָּרִדי בוֹר: זַּמְ אוֹל נְַפׁשִ ֵאנִי: ֲאדֹנָי ֶהֱעלִיָת ִמן ׁשְ ְרּפָ י ֵאלֶיךָ וַּתִ וְַּעּתִ ְחּתָ אֹיְַבי לִי: ֲאדֹנָי ֱאלָֹהי ׁשִ ּמַ ִׂ יר ֲחנֻכַּת ַהבַּיִת לְָדוִד: ֲארוִֹמְמךָ ֲאדֹנָי כִּי ִדלִּיָתנִי וְלֹא ש מזְמוֹר ׁשִ

ְרּתָ ָפנֶיךָ ָהיִיִתי נְִבָהל: ֵאלֶיךָ ֲאדֹנָי ֶאְקָרא וְֶאל ֲאדֹנָי ה לְַהְרִרי עֹז� ִהְסּתַ ָ ֶהֱעַמְדּתָ לְוִי בַּל ֶאּמוֹט לְעוֹלָם: ֲאדֹנָי בְִּרצוֹנְך י ְבׁשַ ֹ ַחיִּים בְִּרצוֹנוֹ� בֶָּעֶרב יָלִין בֶּכִי וְלַבֶֹּקר ִרנָּה: וֲַאנִי ָאַמְרּתִ ָקְדׁשוֹ: כִּי ֶרגַע בְַּאּפו

ְרךָ כָבוֹד וְלֹא יִדֹּם ֲאדֹנָי ֱאלַֹהי ְמָחה: לְַמַען יְזַּמֶ ִׂ ַאזְֵּרנִי ש י וַּתְ ּקִ ַׂ ְחּתָ ש ּתַ ִדי לְָמחוֹל לִי ּפִ ַמע ֲאדֹנָי וְָחנֵּנִי ֲאדֹנָי ֱהיֵה עֹזֵר לִי: ָהַפכְּתָ ִמְסּפְ ךָ: ׁשְ ַחת ֲהיוְֹדךָ ָעָפר ֲהיַגִּיד ֲאִמּתֶ י ֶאל ׁשַ ִרְדּתִ ֶאְתַחנָּן: ַמה בֶַּצע בְָּדִמי בְּ

ים� כִּי ּ לְֻאּמִ ּ וִיַרנְּנו ְמחו ְׂ ים כֻּלָּם: יִש ָ ַעּמִ ים ֱאלִֹהים� יוֹדוּך ָ ַעּמִ ְרכֶּךָ� בְּכָל גּוֹיִם יְׁשוָּעֶתךָ: יוֹדוּך נוּ� ֶסלָה: לַָדַעת בָָּאֶרץ דַּ נָיו ִאּתָ ּ וִיָבְרכֵנוּ� יֵָאר ּפָ יר: ֱאלִֹהים יְָחנֵּנו ֵַּח בִּנְגִינוֹת ִמזְמוֹר ׁשִ לְעוֹלָם אוֶֹדךָּ:לְַמנַצ

יִקים בֲַּאדֹנָי ים כֻּלָּם:  ֶאֶרץ נְָתנָה יְבוּלָּה� יְָבְרכֵנוּ ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהינוּ: יְָבְרכֵנוּ ֱאלִֹהים� וְיִיְראוּ אוֹתוֹ כָּל ַאְפֵסי ָאֶרץ: ַרנְּנוּ ַצדִּ ים ֱאלִֹהים� יוֹדוּךָ ַעּמִ נְֵחם ֶסלָה: יוֹדוּךָ ַעּמִ ים בָָּאֶרץ ּתַ ים ִמיׁשֹר� וּלְֻאּמִ ּפֹט ַעּמִ ִתׁשְ

ּפָט ֶחֶסד ֲאדֹנָי ָמלְָאה ָהָאֶרץ: בְִּדַבר הוּ בֱֶּאמוּנָה: אֵֹהב ְצָדָקה וִּמׁשְ ֵׂ ַבר ֲאדֹנָי וְכָל ַמֲעש ר דְּ יר ָחָדׁש ֵהיִטיבוּ נַגֵּן בְִּתרוָּעה: כִּי יָׁשָ ירוּ לוֹ ׁשִ רוּ לוֹ: ׁשִ ִרים נָאוָה ְתִהלָּה: הוֹדוּ לֲַאדֹנָי בְּכִנּוֹר בְּנֵֶבל ָעשׂוֹר זַּמְ לַיְׁשָ

ֵבי ֵתֵבל: כִּי הוּא ָאַמר וַיִֶּהי הוּא ִצוָּה וַיֲַּעמֹד: ֲאדֹנָי ֵהִפיר ֲעַצת גּוֹיִם ֵהנִיא נּוּ יָגוּרוּ כָּל יֹׁשְ הוֹמוֹת: יִיְראוּ ֵמֲאדֹנָי כָּל ָהָאֶרץ ִמּמֶ יו כָּל ְצָבָאם: כֹּנֵס כַּנֵּד ֵמי ַהיָּם נֵֹתן בְּאוָֹצרוֹת ּתְ ַמיִם נֲַעשׂוּ וְּברוַּח ּפִ ֲאדֹנָי ׁשָ

גִּיַח ֶאל כָּל ְבּתוֹ ִהׁשְ כוֹן ׁשִ ַמיִם ִהבִּיט ֲאדֹנָי ָרָאה ֶאת כָּל בְּנֵי ָהָאָדם: ִמּמְ ָ ר ֲאדֹנָי ֱאלָֹהיו ָהָעם בַָּחר לְנֲַחלָה לוֹ: ִמׁשּ ֵרי ַהגּוֹי ֲאׁשֶ ֹ לְדֹר וָדֹר: ַאׁשְ בוֹת לִבּו ֲעמֹד ַמְחׁשְ ים: ֲעַצת ֲאדֹנָי לְעוֹלָם ּתַ בוֹת ַעּמִ ַמְחׁשְ

ִּיל ֶקר ַהּסוּס לְִתׁשוָּעה וְּברֹב ֵחילוֹ לֹא יְַמלֵּט: ִהנֵּה ֵעין ֲאדֹנָי ֶאל יְֵרָאיו לְַמיֲַחלִים לְַחְסדּוֹ: לְַהצ ע בְָּרב ָחיִל גִּבּוֹר לֹא יִנֵָּצל בְָּרב כַֹּח: ׁשֶ לֶךְ נוֹׁשָ יֶהם: ֵאין ַהּמֶ ֵׂ ִבין ֶאל כָּל ַמֲעש ֵבי ָהָאֶרץ: ַהיֵֹּצר יַַחד לִבָּם ַהּמֵ יֹׁשְ

ר יִַחלְנוּ לָךְ: ךָ ֲאדֹנָי ָעלֵינוּ כֲַּאׁשֶ ם ָקְדׁשוֹ ָבָטְחנוּ: יְִהי ַחְסדְּ ֵּנוּ כִּי ְבׁשֵ ַמח לִב ְׂ נוּ ִחכְָּתה לֲַאדֹנָי ֶעזְֵרנוּ וָּמגִנֵּנוּ הוּא:  כִּי בוֹ יִש ם וּלְַחיּוָֹתם בָָּרָעב: נְַפׁשֵ וֶת נְַפׁשָ ִמּמָ

לאחר הדלקת נרות חנוכה אומרים 'אנא בכח' שבע פעמים:
ִמיד גְָּמלֵם�  ֲחִסין ָקדוֹׁש בְּרוֹב טוְּבךָ נֵַהל ֲעָדֶתךָ�  יִָחיד ְמֵרם� בְָּרכֵם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצְדָקְתךָ ּתָ י יִחוְּדךָ כְָּבַבת ׁשָ גְֵּבנוּ ַטֲהֵרנוּ נוָֹרא� נָא גִבּוֹר דּוְֹרׁשֵ ַׂ ךָ ש יר ְצרוָּרה� ַקבֵּל ִרנַּת ַעּמְ ּתִ ָאנָּא בְּכַֹח גְֻּדלַּת יְִמינְךָ ּתַ

ֲעלוּמוֹת�  ַמע ַצֲעָקֵתנוּ יוֵֹדַע ּתַ וְָעֵתנוּ ַקבֵּל וּׁשְ ֶתךָ� ׁשַ ָ נֵה זוֹכְֵרי ְקֻדׁשּ ךָ ּפְ גֵֶּאה לְַעּמְ

ואומרים בלחש:
ם כְּבוֹד ַמלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וֶָעד: בָּרוּךְ ׁשֵ

ויאמר "ויהי נועם" ו"יושב בסתר" שבע פעמים (שכן נוהגים בעת הדלקת נרות חנוכה)
ֶבר ַהוּוֹת: ִּילְךָ ִמּפַח יָקוּׁש ִמדֶּ י יְִתלוֹנָן: אַֹמר לֲַאדֹנָי ַמְחִסי וְּמצוָּדִתי ֱאלַֹהי ֶאְבַטח בּוֹ: כִּי הוּא יַצ דַּ ב בְֵּסֶתר ֶעלְיוֹן בְֵּצל ׁשַ ה יֵָדינוּ כּוֹנְנֵהוּ: יֹׁשֵ ֵׂ ה יֵָדינוּ כּוֹנְנָה ָעלֵינוּ וַּמֲעש ֵׂ וִיִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱאלֵֹהינוּ ָעלֵינוּ וַּמֲעש
ָ ךָ ֶאלֶף וְּרָבָבה ִמיִמינֶךָ ֵאלֶיךָ לֹא יִגָּׁש: ַרק בְֵּעינֶיך ִּדְּ ֶטב יָׁשוּד ָצֳהָריִם: יִּפֹל ִמצ ֶבר בָּאֶֹפל יֲַהלֹךְ ִמּקֶ ְחֶסה ִצנָּה וְסֵֹחָרה ֲאִמּתוֹ: לֹא ִתיָרא ִמּפַַחד לָיְלָה ֵמֵחץ יָעוּף יוָֹמם: ִמדֶּ בְֶּאְבָרתוֹ יֶָסךְ לָךְ וְַתַחת כְּנָָפיו ּתֶ

גּוֹף בֶָּאֶבן ַרגְלֶךָ: ן ּתִ אוּנְךָ ּפֶ ָ ּׂ יִם יִש ָרכֶיךָ: ַעל כַּּפַ ָמְרךָ בְּכָל דְּ ְמּתָ ְמעוֹנֶךָ: לֹא ְתֻאנֶּה ֵאלֶיךָ ָרָעה וְנֶגַע לֹא יְִקַרב בְָּאֳהלֶךָ: כִּי ַמלְָאכָיו יְַצוֶּה לָּךְ לִׁשְ ַׂ ה ֲאדֹנָי ַמְחִסי ֶעלְיוֹן ש ְרֶאה: כִּי ַאּתָ ִעים ּתִ לַֻּמת ְרׁשָ ַתבִּיט וְׁשִ

ְ יִָמים ּ בִּיׁשוָּעִתי: אֶֹרך ּ וְַאְרֵאהו בִּיֵעהו ְׂ ְ יִָמים ַאש ְֵּדהוּ: אֶֹרך ּ וֲַאכַב ֹ ָאנֹכִי ְבָצָרה ֲאַחלְֵּצהו ּ ִעּמו ִמי: יְִקָרֵאנִי וְֶאֱענֵהו ּ כִּי יַָדע ׁשְ גְֵּבהו ַׂ ּ ֲאש ק וֲַאַפלְֵּטהו ְרמֹס כְִּפיר וְַתנִּין: כִּי ִבי ָחׁשַ ְ ּתִ ְדרֹך ַחל וֶָפֶתן ּתִ ַעל ׁשַ

יֵֹּרד ַעל ַהְרֵרי ִציּוֹן י ִמדּוָֹתיו: כְַּטל ֶחְרמוֹן ׁשֶ יֵֹּרד ַעל ּפִ ֶמן ַהּטוֹב ַעל ָהרֹאׁש יֵֹרד ַעל ַהזָָּקן זְַקן ַאֲהרֹן ׁשֶ ֶ ֶבת ַאִחים גַּם יַָחד: כַּׁשּ ֲעלוֹת לְָדוִד ִהנֵּה ַמה ּטוֹב וַּמה נִָּעים ׁשֶ יר ַהּמַ בִּיֵעהוּ וְַאְרֵאהוּ בִּיׁשוָּעִתי: ׁשִ ְׂ ַאש

ם ִצוָּה ֲאדֹנָי ֶאת ַהבְָּרכָה ַחיִּים ַעד ָהעוֹלָם: כִּי ׁשָ

ֵּ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

ר ִצוּוּנִי ֲחכֵָמינוּ ז"ל ָרֵאל� ִהנְנִי ְמכַוֵּן בְַּהְדלַָקת נֵר ֲחנוּכָּה לְַקיֵם ִמְצוַת בּוְֹרִאי כֲַּאׁשֶ ְׂ ם כָּל יִש לִים בְּׁשֵ ם יה בְּוה בְּיִחוָּדא ׁשְ ּה� בְִּדִחילוּ וְּרִחימוּ וְּרִחימוּ וְּדִחילוּ� לְיֵַחד ׁשֵ כִינְּתֵ א בְִּריךְ הוּא וּׁשְ ם יִחוּד ֻקְדׁשָ לְׁשֵ

ְרֵתי כִּוְּנוּ ַהכֲֹּהנִים ְמׁשָ י כָּל ַהכַּוָּנוֹת ׁשֶ ָּה לְָפנֶיךָ ִמְצוַת ַהְדלַָקת נֵר ֲחנוּכָּה כְִּאלּוּ כִּוַּנְּתִ ֵהא ֲחׁשוָּבה וְּמֻקבֶּלֶת וְּמֻרצ ּתְ ה בְָּמקוֹם ֶעלְיוֹן: וְּבכֵן יְִהי ָרצוֹן ִמלְָפנֶיךָ יְיָ ֱאלֵֹהינוּ וֵאלֵֹהי ֲאבוֵֹתינוּ ׁשֶ לְַתֵקן ֶאת ׁשוְֹרׁשָ

ם וְַעל ְעּתָ ה ַעל דַּ ֶׂ ֵַּח ֶאת אוֹיְֵביֶהם וּלְנֵַצַח ַעל ְמלֶאכֶת בֵּית יְיָ� וְִהנְנִי עוֹש ה בְַּרֲחֶמיךָ ָהַרבִּים עוַֹרְרּתָ נְִצֲחךָ ֲעלֵיֶהם לְנַצ ְמךָ ַהגָדוֹל ַהגִּבּוֹר וְַהנּוָֹרא� וְַאּתָ ִביל כְּבוֹד ׁשִ ם בִּׁשְ וֶת נְַפׁשָ ר ֶהֱערוּ לַּמָ ם בְֵּעת ֲאׁשֶ ַהׁשֵ

יָָּתם� וִּבזְכוּת ִׂ יִָּתי כֲַּעש ִׂ בְּדוֹרוֵֹתינוּ� וִּפי כְִּפיֶהם וֲַעש יִקים וְַהֲחִסיִדים ׁשֶ ַּדִּ ַעת כָּל ַהצ יךָ וְזָכוּ לֵאוֹר בְּאוֹר ַהַחיִּים� וְַעל דַּ ְעּתָ לֶָהם נִּסֶ ּפַ ִהׁשְ ָהיוּ בְּאוֹתוֹ ַהדּוֹר ׁשֶ יִקים וְַהֲחִסיִדים ׁשֶ ַעת כָּל ַהַצדִּ כַּוָּנָָתם וְַעל דַּ

לְִמיֵדי ה וְַעד עוֹלָם� וְנִזְכֶּה לְָבנִים ּתַ י זֶַרע זְַרֵעינוּ ֵמַעּתָ י זְַרֵעינוּ וִּמּפִ ינוּ וִּמּפִ ֵַּח ַעל ְמלֶאכֶת בֵּית יְיָ� וְגַלֵּה כְּבוֹד ַמלְכוְּתךָ ָעלֵינוּ ְמֵהָרה וְלֹא יָמוּׁש ַהּתוָֹרה ִמּפִ ֵַּח ֶאת אוֹיְֵבינוּ וּלְנַצ זַכֵּנוּ לְנַצ ְצוָה ַהזֹּאת ּתְ ַהּמִ

א ַעל כָּל ָהָאֶרץ בִּיָקֶרךָ וְהוַֹפע ֵׂ ֵּנוּ לְָעְבְדךָ בֱֶּאֶמת� ְמלֹךְ ַעל כָּל ָהעוֹלָם כֻּלּוֹ בִּכְבוֶֹדךָ וְִהנָּש נוּ בִּיׁשוָּעֶתךָ וְַטֵהר לִב ח נְַפׁשֵ ּמַ ַׂ בְֵּענוּ ִמטוֶּבךָ וְש ַׂ נוּ בְִּמְצוֶֹתיךָ וְֵתן ֶחלְֵקנוּ בְּתוָֹרֶתךָ ש ׁשֵ ֲחכִָמים ָאֵמן כֵּן יְִהי ָרצוֹן� ַקדְּ

לָה ָאֵמן נֶַצח ֶסלָה וֶָעד: ָרֵאל ֶמלֶךְ וַּמלְכוּתוֹ בַּכּל ָמׁשָ ְׂ ָמה ְבַאּפוֹ  יְהֹוָה ֱאלֵֹהי יִש ר נְׁשָ ה יְַצְרּתוֹ וְיֹאַמר כֹּל ֲאׁשֶ ה ְפַעלְּתוֹ וְיִָבין כָּל יְִציר כִּי ַאּתָ ֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצךָ� וְיֵַדע כָּל ּפָעוּל כִּי ַאּתָ בֲַּהַדר גְּאוֹן ֻעזֶּךָ ַעל כָּל יוֹׁשְ

 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 ַהזֶּה� ַעל יְֵדי כֲֹּהנֶיך ִׂ ָעש לְָחמוֹת� ׁשֶ ׁשוּעוֹת וְַעל ַהּמִ ים וְַעל ַהנְִּפלָאוֹת וְַעל ַהּתְ ַהנֵּרוֹת ַהלָּלוּ ָאנוּ ַמְדלִיִקין ַעל ַהנִּּסִ

ׁש בֶָּהם� ֶאלָּא לְִראוָֹתם בִּלְָבד�  ּמֵ ּתַ מוֹנַת יְֵמי ֲחנֻכָּה� ַהנֵּרוֹת ַהלָּלוּ קֶֹדׁש ֵהם� וְֵאין לָנוּ ְרׁשוּת לְִהׁשְ ים� וְכָל ִמְצוַת ׁשְ דוֹׁשִ ַהּקְ

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

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