סדר הדלקת נרות חנוכה
לפני הדלקת הנרות מברכים:

בָרּוְך אַ תָ ה אֲ דֹנָי אֱ ֹלהֵינּו מֶ לְֶך הָעֹולָם
אֲ שֶ ר קִדְּ שָ נּו בְּמִ צְֹּותָ יו ְּו ִצּוָנּו ְּלהַדְּ לִיק נֵר שֶ ל ֲחנֺכָה:
בָרּוְך אַ תָ ה אֲ דֹנָי אֱ ֹלהֵינּו מֶ לְֶך הָעֹולָם
שֶ עָשָ ה נִסִים לַאֲ בֹותֵ ינּו ַביָמִים ָההֵם ַבזְּמַן ַהזֶה:
בלילה הראשון מוסיפים:

בָרּוְך אַ תָ ה אֲ דֹנָי אֱ ֹלהֵינּו ֶמלְֶך הָעֹולָם
שֶ ֶה ֱחיָנּו ְּו ִקיְּמָנּו ְּו ִהגִיעָנּו ַלזְּמַן ַהזֶה:
ומדליק הנרות ,ואומר:

ַהנֵּרֹות ַהלָּלּו שֶָׁאנּו מַדְ לִיקִין ,עַל ַהנִסִים ְועַל ַהנִ ְפלָּאֹות ְועַל הַתְ שּועֹות ְועַל ַה ִמ ְלחָּמֹות
שים.
ּכהנֶׁיָך ַהקְדֹו ִ
שעָּשִ יתָּ ַל ֲאבֹותֵּ ינּו ַביָּמִים ָּההֵּם ַבזְמַן ַהזֶׁה עַל יְדֵּ י ֲ
ֶׁ
שתַ מֵּ ש ָּבהֶׁם,
קדש הֵּם ְואֵּין לָּנּו ְרשּות ְל ִה ְ
שמֹונַת יְמֵּי ַה ֲחנֻּכָּה ַהנֵּרֹות ַהלָּלּו ֶׁ
ְוכָּל ְ
ש ְמָך ַהגָּדֹול עַל נִסֶׁיָך ְועַל נִ ְפלְאֹותֶׁ יָך ְועַל י ְשּועָּתֶׁ ָך.
ֶׁאלָּא ל ְִראֹותָּ ם ִב ְלבָּדְּ ,כדֵּי לְהֹודֹות ּו ְל ַהלֵּל ְל ִ

ש ֵּב ַח .תִ ּכֹון בֵּית תְ ִפלָּתִי וְשָּם תֹודָּ ה נְזַ ֵּב ַח.
ָמעֹוז צּור י ְשּועָּתִ י לְָך נָּאֶׁה ְל ַ
ְלעֵּת תָּ כִין ַמ ְט ֵּב ַח ִמצָּר ַה ְמנַ ֵּב ַחָ .אז ֶׁאגְמֹור ְבשִיר ִמזְמֹור ֲחנֻּכַת ַה ִמזְ ֵּב ַח:
שעְבּוד מַ לְכּות ֶׁעגְלָּה.
ש ְבעָּה נַ ְפשִי ְבי ָּגֹון ּכחִי ִּכלָּהַ .חי ַי ָּמ ְררּו בְקּושִי ְב ִ
ָרעֹות ָּ
ּו ְבי ָּדֹו ַהגְדֹולָּה הֹוצִיא אֶׁ ת ַה ְסגֻלָּה .חֵּיל פ ְַרעה ְוכָּל ז ְַרעֹו י ְָּרדּו ְכ ֶׁאבֶׁן ִבמְצּולָּה:
שקַ טְתִ יּ .ובָּא נֹוגֵּש ְו ִהגְ ַלנִיּ .כִי ז ִָּרים ָּעבַדְ תִ י.
דְּ בִיר קָּדְ שֹו ֱהבִיַאנִי ְוגַם שָּם ֹלא ָּ
שעְתִ י:
ש ְבעִים נֹו ָּ
ש ָּעב ְַרתִ י .קֵּ ץ ָּבבֶׁל .ז ְֻר ָּבבֶׁלְ .לקֵּץ ִ
ְוי ֵּין ַרעַל ָּמ ַסכְתִי ִּכ ְמעַט ֶׁ
שבָּתָּ ה.
ְּכרֹות קֹומַת בְרֹוש ִב ֵּקש ֲאגָּגִי בֶׁן ַהמְדָּ תָּ אְ .ונִ ְהי ָּתָּ ה לֹו ְלפַח ּולְמֹוקֵּ ש לְמֹוקֵּש ְוגַ ֲאוָּתֹו נִ ְ
ראש יְמִינִי נִשֵּאתָּ  .וְאֹויֵּב שְמֹו ָּמחִיתָּ  .רב ָּבנָּיו ְו ִקנְיָּנָּיו עַל ָּהעֵּץ תָּ לִיתָּ :
ש ַמנִיםּ .ופ ְָּרצּו חֹומֹות ִמגְדָּ לַי ְו ִטמְאּו ּכָּל הַשְ ָּמנִים.
יְּ ָּונִים נִ ְקבְצּו ָּעלַי אֲ זַי בִימֵּי ַח ְ
ּורנָּנִים:
שמֹונָּה ָּקבְעּו שִיר ְ
שנִיםְ .בנֵּי בִינָּה יְמֵּי ְ
ּומִנֹותַר ַקנְ ַקנִים נַ ֲעשֶׁה נֵּס לַשֹו ַ
שעָּה.
שָך ְו ָּק ֵּרב קֵּץ ַהיְשּועָּה .נְקם נִ ְק ַמת דַ ם ֲעבָּדֶׁ יָך ֵּמ ֻא ָּמה ה ְָּר ָּ
ֲחשֹוף זְּרֹו ַע ָקדְ ֶׁ
ש ְבעָּה:
ָארכָּה לָּנּו הַשָּ עָּה .וְאֵּ ין קֵּץ לִימֵּ י ה ָָּּרעָּה .דְ חֵּה ַאדְ מֹון ְבצֵּל ַצלְמֹון ָּהקֵּם לָּנּו רֹועֶׁה ִ
ּכִי ְ
בהוקרה מאתר "חג שמח" http://www.drivehq.com/web/yakov/benz.htm

