
:לפני ההדלקה מברכים
יָּ  ה ְי תָּ ּוְך ַא ר נּו -א  בָּ נּו בְ ֹלהי ר ִקְדשָּ ם ֲאֶש עֹולָּ ו  ֶמֶלְך הָּ י וֹתָּ ִמְצ

נּו ּוָּ ר ְוִצ יק ֵנ ה( ֶשל)ְלַהְדִל כָּ .ֲחֻנ
יָּ  ה ְי תָּ ּוְך ַא ר נּו -א  בָּ י םֹלֵה עֹולָּ ֶמֶלְך הָּ

ן ַהֶזה ַמ ֵהם ַבְז ים הָּ ִמ יָּ נּו ַב י ֹוֵת ים ַלֲאב ה ִנִס שָּ עָּ .ֶש

סדר הדלקת נרות חנוכה

:  בלילה הראשון מוסיפים
ּוְך  ר יָּ בָּ ה ְי תָּ לַא נּו -א  י םֵֹה עֹולָּ ֶמֶלְך הָּ

נּו יָּ נּוֶשֶהח  ְימָּ ן ַהֶזהְוִק ַמ נּו ַלְז יעָּ . ְוִהִִּ

:הנרות הללו
ֹות  לּוַהֵנר נּו ַהלָּ אָּ יןֶש ְת , ַמְדִליִק ֹות ְוַעל ַה א ת ְוַעל  ַעל ַהִנִסים ְוַעל ַהִנְפלָּ ּועֹו ש

ֹות מ ִמְלחָּ ֶזה, ַה ַמן ַה ֵהם ַבְז ִמים הָּ ינּו ַביָּ ֹוֵת יתָּ ַלֲאב ִש יָךי ַעל ְיֵד , ֶשעָּ ִשיםכֲֹהֶנ דֹו ל  .  ַהְק ְוכָּ
ֵמי  ת ְי מֹוַנ הְש ַת ַהֲחֻנכָּ ְש ּות ְלִה ש נּו ְר ין לָּ ש ֵהם ְוֵא לּו קֶֹד ֹות ַהלָּ ֶהםַהֵנר ש בָּ א  , ֵמ ֶאלָּ

ד ם ִבְלבָּ ֹותָּ יָך ְוַע , ִלְרא דֹול ַעל ִנֶס ְמָך ַהִָּּ ִש ֹות ּוְלַהֵלל ְל י ְלהֹוד יָך ְוַעל  ְכֵד ֹוֶת ל ִנְפְלא
ָך ֶת שּועָּ .ְי

עֹוז צּור ַשֵבַח מָּ ֶאה ְל ָך נָּ ִתי ְל שּועָּ .ְי
ה ְנַזֵבַח  דָּ ם תֹו שָּ ִתי ְו ִפלָּ .ִתכֹון ֵבית ְת

ר ַהְמַנֵבַח  ְטֵבַח ִמצָּ ִכין ַמ .ְלֵעת תָּ
ְזבֵ  ְזמֹור ֲחֻנַכת ַהִמ ִשיר ִמ ְגמֹור ְב ז ֶא .ַח אָּ

ה גֹון ֹכִחי ִכלָּ ִשי ְביָּ ְפ ה ַנ ְבעָּ עֹות שָּ .רָּ
ִשְעבּוד ַמְלכּות ֶע  ְררּו ְבקֹוִשי ְב הַחַיי מָּ .ְגלָּ

ה ְסֻגלָּ ה הֹוִציא ֶאת ַה דֹולָּ דֹו ַהְִּ .ּוְביָּ
דּו ְכֶאֶבן ִבְמצּו ְר ל ַזְרעֹו יָּ ַפְרעֹה ְוכָּ הֵחיל  .לָּ

טְ  ַק ם ֹלא שָּ ִביַאִני ְוַגם שָּ שֹו ה  ְד קָּ .ִתיְדִביר 
ש ְוִהְגַלִני א נֹוֵג ְדִתי. ּובָּ ַב ִרים עָּ .ִכי זָּ

ַבְרִתי ט ֶשעָּ ַסְכִתי ִכְמַע .ְוֵיין ַרַעל מָּ
ֶבל ֶבל, ֵקץ בָּ ְעִת , ְזֻרבָּ ֵקץ ִשְבִעים נֹושָּ .יְל

קֹוַמת ְברֹוש ש , ְכרֹות  ֵק ִגיִב דָּ ֶבן ֲאגָּ אַהְמ .תָּ
ְשבָּ  תֹו ִנ ש ְוַגֲאוָּ ֵק ַפח ּוְלמֹו ה לֹו ְל תָּ הְוִנְהיָּ .תָּ

ִחיתָּ  ֵשאתָּ ְואֹוֵיב ְשמֹו מָּ ש ְיִמיִני ִנ .רֹא
יו  נָּ יורֹב בָּ נָּ ִקְניָּ ִליתָּ ְו ֵעץ תָּ .ַעל הָּ

ְשַמִנים ַלי ֲאַזי ִביֵמי ַח ְקְבצּו עָּ ִנים ִנ .ְיוָּ
ְשמָּ  ל ַה ִטְמאּו כָּ ַלי ְו דָּ ְרצּו חֹומֹות ִמְג פָּ .ִניםּו

ס ַלשֹוַשִנים ה ֵנ שָּ ַקִנים ַנֲע ַקְנ .ּוִמנֹוַתר 
ִנים ְבעּו ִשיר ּוְרנָּ קָּ ה  ה ְיֵמי ְשמֹונָּ .ְבֵני ִבינָּ

ָךְזרֹוַע ֲחשֹוף ֶש ְד הקָּ שּועָּ ֵקץ ַהְי ֵרב  קָּ . ְו
עָּ  שָּ ְר ה הָּ ֶדיָך ֵמֻאמָּ ַדם ֲעבָּ ְקַמת  קֹם ִנ .הְנ

רָּ  ֵקץ ִליֵמי הָּ ה ְוֵאין  עָּ שָּ נּו ַה ה לָּ ְרכָּ הִכי אָּ .עָּ
ְדמֹון ְבֵצל ַצְלמֹון ִש , ְדֵחה ַא ה  נּו רֹוֶע ם לָּ ֵק ההָּ .ְבעָּ
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!חנוכה שמח
פניני הלכה

סרקו את הקוד לאתר  
!  המיוחד לחג

צמך' ן את ע ועוד', בח ו  ידא ו י  ור יע .ש


