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.מ   חַׁ בֵּ  עֹוז צּור ְיׁשּוָעִתי ְלָך ָנֶאה ְלׁשַׁ

. חַׁ בֵּ ית ְתִפָלִתי ְוָׁשם תֹוָדה ְנזַׁ  ִתּכֹון בֵּ

. חַׁ בֵּ ְמנַׁ חַׁ ִמָצר הַׁ ְטבֵּ ת ָתִכין מַׁ  ְלעֵּ

 : חַׁ ִמְזבֵּ ת הַׁ  ָאז ֶאְגמֹור ְבִׁשיר ִמְזמֹור ֲחנֻּכַׁ

 

ְפִׁשי ְבָיגֹון ּכִֹּחי ָּכָלה עֹות ָשְבָעה ר    נַׁ

ְלכּות ֶעְגָלה  ְררּו ְבקִֹּׁשי ְבִׁשְעבּוד מַׁ יַׁי מֵּ  חַׁ

ְסגָֻלה  ְגדֹוָלה הֹוִציא ֶאת הַׁ  ּוְבָידֹו הַׁ

ְרעֹו ָיְרדּו ְּכֶאֶבן ִבְמצּוָלה: ְרעֹּה ְוָכל זַׁ יל פַׁ  חֵּ

 

ְטִתי ד   ֹּא ָׁשקַׁ ם ָׁשם ל ִני ְוגַׁ  ִביר ָקְדׁשֹו ֱהִביאַׁ

ְדִתי ּוָבא נֹו ִני ִּכי ָזִרים ָעבַׁ ש ְוִהְגלַׁ  גֵּ

ְרִתי  ט ֶׁשָעבַׁ ְכִתי ִּכְמעַׁ ל ָמסַׁ עַׁ  ְויֵּין רַׁ

ְעִתי:  ץ ִׁשְבִעים נֹוׁשַׁ ץ ָבֶבל ְזֻרָבֶבל ְלקֵּ  קֵּ

 

ְמָדָתא כ   ׁש ֲאָגִגי ֶבן הַׁ ת ְברֹוׁש ִבקֵּ  רֹות קֹומַׁ

ֲאָותֹו ִנְׁשָבָתה  ׁש ְוגַׁ ח ּוְלמֹוקֵּ  ְוִנְהָיָתה לֹו ְלפַׁ

אָת ְואֹויֵּב ְׁשמֹו ָמִחיָת  ֹּאׁש ְיִמיִני ִנשֵּ  ר

ץ ָתִליָת: ל ָהעֵּ  רֹּב ָבָניו ְוִקְנָיָניו עַׁ

 

ִנים י   ְׁשמַׁ י חַׁ י ִבימֵּ י ֲאזַׁ  ָוִנים ִנְקְבצּו ָעלַׁ

ְשָמִנים י ְוִטְמאּו ָּכל הַׁ  ּוָפְרצּו חֹומֹות ִמְגָדלַׁ

נִ  שֹוׁשַׁ ס לַׁ ֲעָשה נֵּ ִנים נַׁ ְנקַׁ ר קַׁ  ים ּוִמנֹותַׁ

י ְׁשמֹוָנה ָקְבעּו ִׁשיר ּוְרָנִנים: י ִביָנה ְימֵּ  ְבנֵּ

 

ְיׁשּוָעה ק  רֹועַׁ ז  שֹוף ח   ץ הַׁ ב קֵּ  ְדֶׁשָך ְוָקרֵּ

ֻאָמה ָהְרָׁשָעה  ת ֲעָבֶדיָך מֵּ  ְנקֹּם ִנְקמַׁ

י ָהָרָעה  ץ ִלימֵּ ין קֵּ ָשָעה ְואֵּ  ִּכי ָאְרָכה הַׁ

ם ָלנּו  ְלמֹון ָהקֵּ ל צַׁ ְדמֹון ְבצֵּ ה אַׁ  רֹוִעים ִׁשְבָעה: ְדחֵּ
 

 י ִת לּות גָ נֹוש  ים יִ פַׁ לְ אַׁ , בְ ילַׁ עָ  רּו בְ ים עָ ִר בָ ְׁש ִמ 

 י ִת ְד מַׁ ְׁש נִ וְ   טעַׁ ְמ  די, עֹונַׁ בָ ת בֹובְ ר  ת אַׁ ֹוׁשבְ ּו

 י לִ  ָת תַׁ ה נָ עָ ּוׁש ְת י, ּוִת ְמ ז קַׁ ָא ת  בֹו א  ץ ֶר ֶא בְ 

 י ל   ָת לְ חַׁ ת נָ רֹו דֹות, לְ יֹוְח ים לִ יִ נות חַׁ בְ ין לִ יָ נְ בִ 
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