סדר הדלקת נרות חנוכה
ורחִימו ודְ חִילוְ ,ליַחֲדָ א שֵם אֹות יו"ד אֹות ֵה"א באֹות וָא"ו אֹות ֵה"א,
ורחִימוְ ,
שכִינְתֵ ה ,בִדְ חִילו ְ
לְשֵ ם י ִחוד קֺדְ שָא ב ְִריְך הוא ו ְ
שלִים ְבשֵם כָל־יִש ְָראֵלִ .המֵה ֲאנַחְנו ָב ִאים ְל ַקי ֵם ִמ ְצוַת הַדְ ָלקַת נֵרֹות ֲחנֺכָה כְמֹו שֶתִ קְנו לָנו ַרבֹותֵ ינו זִכְרֹונָם ִלב ְָר ָכה ,עִם
ְבי ִחודָ א ְ
בֹוראֵנוְ ,וי ַ ֲעלֶה ְל ָפנָיו י ִתְ ב ַָרְך
כָל־הַםִ צְֹות ַהכְלולֹות בָה ,לְתַ קֵן אֶת־ש ְָרשָה ְבמָקֹום ֶעלְיֹוןַ ,לעֲשֹות נַחַת רו ַח לְיֹוצ ְֵרנו ְו ַלעֲשֹות ְרצֹון ְ
כְאִלו ִכוַמו בכָל־ ַה ַכוָנֹות הָ ְָֽראויֹות ְל ַכוֵן ְב ִמ ְצוָה זֹו .וִיהִי נֹעַם אֲדֹנָי אֱֹלהֵינו ָעלֵינו ,ו ַמ ֲעשֵה י ָדֵ ינו כֹוננָה ָעלֵינו ,ומַ עֲשֵה י ָדֵ ינו כֹונְנֵהו.
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 ֲ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:

ַהמֵרֹות ַהלָלו ָאנו מַדְ לִיקִ ין עַל ַהנִןִים ְועַל ַהתְּ שועֹות ְועַל ַהנִ ְפלָאֹות.
שעָשִיתָ ַל ֲאבֹותֵ ינו עַל יְדֵי כ ֹ ֲהנֶיָך ַהקְדֹושִ ים.
ֶ
שמֹונַת יְמֵי ֲחנֺכָהַ .המֵרֹות ַהלָלו ק ֹדֶ ש.
ְוכָל ְ
שתַ םֵ ש ָבהֶםֶ .אלָא ל ְִראֹותָ ם ִב ְלבָד.
ְו ֵאין לָנו ְרשות ְל ִה ְ
שמְָך עַל נִןֶיָך נִ ְפלְאֹותֶ יָך ותְּ שועֹותֶ יָך.
כְדֵי לְהֹודֹות ְל ִ
ש ַועְתִ י
ש ַםחְתָ אֹיְבַי לִי :אֲדֹנָי אֱ ֹלהָי ִ
ִמזְמֹור שִיר ֲחנֺכַת ַה ַבי ִת לְדָ וִד :אֲ רֹו ִממְָך אֲדֹנָי כִי דִ לִיתָ נִי וְֹלא ִ
ֵאלֶיָך וַתִ ְר ָפ ֵאנִי :אֲדֹנָי ֶה ֱעלִיתָ מִן שְאֹול נַ ְפשִי ִחיִיתַ נִי ִמי ְָרדִי בֹור :זַםְרו ַלאֲדֹנָי ֲחסִידָ יו וְהֹודו ְלזֵכֶר
ש ְלוִי בַל ֶאםֹוט
קָדְ שֹו :כִי ֶרגַע ְבאַפֹו ַחיִים ב ְִרצֹונֹוָ .בע ֶֶרב יָלִין ֶבכִי ְולַב ֹ ֶקר ִרמָהַ :ו ֲאנִי ָאמ ְַרתִי ְב ַ
לְעֹולָם :אֲדֹנָי ב ְִרצֹונְָך ֶה ֱעמַדְ תָ ה ְלה ְַר ִרי ע ֹזִ .הסְתַ ְרתָ ָפנֶיָך ָהיִיתִ י נִ ְבהָל :אֵ לֶיָך אֲדֹנָי ֶאק ְָרא וְאֶ ל
שמַע אֲדֹנָי ְו ָחמֵנִי אֲדֹנָי
שחַת הֲיֹודְ ָך ָעפָר ֲהיַגִיד ֲא ִמתֶ ָךְ :
אֲדֹנָי ֶאתְ ַחמָן :מַה ֶבצַע בְדָ מִי ב ְִרדְ תִי אֶ ל ַ
ש ְמחָהְ :ל ַמעַן יְזַ ֶם ְרָך כָבֹוד וְֹלא י ִד ֹם
ֱהי ֵה עֹזֵר לִיָ :ה ַפכְתָ ִמ ְספְדִי לְמָ חֹול לִי פִתַ חְתָ שַ קִי וַתְ ַאז ְֵרנִי ִ
אֲדֹנָי אֱֹלהַי לְעֹולָם אֹודֶ ָך:
סגולה לאמר שבע פעמים "ויהי נועם" ו"יושב בסתר"

וִיהִי נֹעַם אֲדֹנָי אֱ ֹלהֵינו ָעלֵינו ו ַמ ֲעשֵה י ָדֵ ינו כֹונְנָה ָעלֵינו ו ַמ ֲעשֵה י ָדֵ ינו כֹונְנֵהו:
י ֹשֵ ב ְבסֵתֶ ר ֶעלְיֹון ְבצֵל שַדַ י י ִתְ לֹונָן :אֹמַר ַלאֲדֹנָי ַמ ְחסִי ומְצודָ תִי אֱ ֹלהַי ֶא ְבטַח בֹו :כִי הוא יַצִילְָך
ירא ִמ ַפחַד
ִמפַח י ָקוש ִמדֶ בֶר הַוֹותְ :ב ֶאב ְָרתֹו יָסְֶך לְָך וְתַ חַת ְכנָפָיו תֶ ְחסֶה ִצמָה וְסֹח ֵָרה ֲא ִמתֹוֹ :לא תִ ָ
ור ָבבָה מִימִינֶָך
ָליְלָה ֵמחֵץ יָעוף יֹומָם :מִדֶ בֶר בָאֹפֶל יַהֲֹלְך ִמ ֶקטֶב י ָשוד ָצה ֳָרי ִם :י ִפ ֹל ִמצִדְ ָך ֶאלֶף ְ
ש ְמתָ מְעֹונֶָך:
שעִים תִ ְראֶה :כִי ַאתָ ה אֲדֹנָי ַמ ְחסִי ֶעלְיֹון ַ
ֵאלֶיָך ֹלא יִגָשַ :רק ְבעֵינֶיָך תַ בִיט וְשִ ֺלמַת ְר ָ
ש ָמ ְרָך ְבכָל דְ ָרכֶיָך :עַל ַכ ַפי ִם
ֹלא תְ ֺאמֶה אֵ לֶיָך ָרעָה ְונֶגַע ֹלא יִק ְַרב בְָא ֳהלֶָך :כִי ַמלְָאכָיו י ְ ַצוֶה לְָך ִל ְ
יִשָאונְָך פֶן תִ גֹוף ָב ֶאבֶן ַרגְלֶָך :עַל שַ חַל ָופֶתֶן תִ דְ רְֹך תִ ְרמ ֹס ְכפִיר וְתַ מִין :כִי בִי חָשַ ק ַו ֲא ַפ ְלטֵהו
שבִיעֵהו
שמִי :יִק ְָר ֵאנִי ְו ֶא ֱענֵהו עִםֹו ָאנֹכִי ְבצ ָָרה ֲא ַח ְלצֵהו ַו ֲא ַכבְדֵ הו :א ֶֹרְך י ָמִ ים ַא ְ
ש ְגבֵהו כִי י ָדַ ע ְ
ֲא ַ
ְַאר ֵאהו בִישועָתִ י:
שבִיעֵהו ו ְ
ְַאראֵהו בִישועָתִ י :א ֶֹרְך י ָ ִמים אַ ְ
ו ְ
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ש ֵב ַח .תִ כֹון בֵית תְ ִפלָתִי וְשָם תֹודָ ה נְזַ ֵב ַח.
ָמעֹוז צור י ְשועָתִ י לְָך נָאֶה ְל ַ
ְלעֵת תָ כִין ַמ ְט ֵב ַח ִמצָר ַה ְמנַ ֵב ַחָ .אז ֶאגְמֹור ְבשִיר ִמזְמֹור ֲחנֺכַת ַה ִםזְ ֵב ַח:
שעְבוד מַ לְכות ֶעגְלָה.
ש ְבעָה נַ ְפשִי ְבי ָגֹון כֹחִי ִכלָהַ .חי ַי ָמ ְררו בְקושִי ְב ִ
ָרעֹות ָ
ו ְבי ָדֹו ַהגְדֹולָה הֹוצִיא אֶ ת ַה ְןגֺלָה .חֵיל פ ְַרע ֹה ְוכָל ז ְַרעֹו י ְָרדו ְכ ֶאבֶן ִבמְצולָה:
שקַ טְתִ י .ובָא נֹוגֵש ְו ִהגְ ַלנִי .כִי ז ִָרים ָעבַדְ תִ י.
דְּ בִיר קָדְ שֹו ֱהבִיַאנִי ְוגַם שָם ֹלא ָ
שעְתִ י:
ש ְבעִים נֹו ָ
ש ָעב ְַרתִ י .קֵ ץ ָבבֶל .ז ְֺר ָבבֶלְ .לקֵץ ִ
ְוי ֵין ַרעַל ָמ ַסכְתִי ִכ ְמעַט ֶ
שבָתָ ה.
ְּכרֹות קֹומַת בְרֹוש ִב ֵקש ֲאגָגִי ֶבן ַהםְדָ תָ אְ .ונִ ְהי ָתָ ה לֹו ְלפַח ולְמֹוקֵ ש לְמֹוקֵש ְוגַ ֲאוָתֹו נִ ְ
ר ֹאש יְמִינִי נִשֵאתָ  .וְאֹויֵב שְמֹו ָמחִיתָ  .ר ֹב ָבנָיו ְו ִקנְיָנָיו עַל ָהעֵץ תָ לִיתָ :
ש ַממִים .ופ ְָרצו חֹומֹות ִמגְדָ לַי ְו ִטםְאו כָל הַשְ ָמנִים.
יְּ ָונִים נִ ְקבְצו ָעלַי אֲ זַי בִימֵי ַח ְ
ורנָנִים:
שמֹונָה ָקבְעו שִיר ְ
שמִיםְ .בנֵי בִינָה יְמֵי ְ
ומִמֹותַר ַקנְ ַקמִים נַ ֲעשֶה נֵס לַשֹו ַ
שעָה.
שָך ְו ָק ֵרב קֵץ ַהיְשועָה .נְק ֹם נִ ְק ַמת דַ ם ֲעבָדֶ יָך ֵמ ֺא ָםה ה ְָר ָ
ֲחשֹוף זְּרֹו ַע ָקדְ ֶ
ש ְבעָה:
ָארכָה לָנו הַשָ עָה .וְאֵ ין קֵץ לִימֵ י ה ָָרעָה .דְ חֵה ַאדְ מֹון ְבצֵל ַצלְמֹון ָהקֵם לָנו רֹועֶה ִ
כִי ְ

י ָה ַהצֵל יֹונָה מְ ַחכָה וְדִ ְמעָתָ ה לְָך ְמ ַפכָה
שמֹונַת יְמֵי ֲחנֺכָה
שמַח בְָך ַאתָ ה ַמ ְלכָה ִב ְ
וְתִ ְ
נֹור ִאים
ְנֹורא עַל כָל ָ
הֹודו ְלגֵ ֶאה עַל ֵגאִ ים ו ָ
שמֹונָ ִאים ִמי ָד צָר כִי ָבהֶם ִהכָה
ִהצִיל אֶת נִין ַח ְ

שמֹונַת יְמֵי ֲחנֺכָה
שמַח בְָך ַאתָ ה ַמ ְלכָה ִב ְ
וְתִ ְ

ְוי ָשִירו ַע ָםְך שִירֹות וזְמִירֹות ִמפָז י ְ ָקרֹות
שמֹונַת יְמֵי ֲחנֺכָה
ְבהַדְ לִיקָם ֶאת ַהמֵרֹות ִב ְ

שמֹונַת יְמֵי ֲחנֺכָה
שמַח בְָך ַאתָ ה ַמ ְלכָה ִב ְ
וְתִ ְ

דִ ְרשו לָאֵל כָל ְלבָבֹות כִי גָמַל ָעלֵינו טֹובֹות
שמְחו ָבנִים עִם הָָאבֹות בְדָ ת ִממִי י ָם א ֲֺרכָה
ִ

שמֹונַת יְמֵי ֲחנֺ ָכה
שמַח בְָך ַאתָ ה ַמ ְלכָה ִב ְ
וְתִ ְ

ָהאֵל י ָמֵ ינו יְחַדֵ ש ְוצָר ַלה ֲִריגָה י ְ ַקדֵ ש
שלַח ֶעז ְְרָך מִק ֹדֶ ש ו ִמצִיֹון י ִ ְסעָדֶ ָך
יִ ְ

שמֹונַת יְמֵי ֲחנֺכָה
שמַח בְָך ַאתָ ה ַמ ְלכָה ִב ְ
וְתִ ְ
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