בס"ד

סדר הדלקת נרות חנוכה
לפני ההדלקה מברכים:
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָּ אֹ-לקינּו ֶמלֶ ְך ָּהעֹולָּ ם ֲא ֶשר ִק ְד ָּשנּו ְב ִמ ְצו ָֹּתיו
וְ ִצּוָּ נּו לְ ַה ְדלִ יק נֵ ר ( ֶשל) ֲחנֻ כָּ ה.
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָּ אֹ-לקינּו ֶמלֶ ְך ָּהעֹולָּ ם
בֹותינּו ַביָּ ִמים ָּה ֵהם ַבְְּ ַמ ַהְֶּ ה.
ֶש ָּע ָּשה נִ ִסים לַ ֲא ֵ

בלילה הראשון מוסיפים:
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָּ אלֹ-קינּו ֶמלֶ ְך ָּהעֹולָּ ם
ֶש ֶהחיָּ נּו וְ ִקיְ ָּמנּו וְ ִהִִּ ָּיענּו לַ ְְּ ַמ ַהְֶּ ה.

הנרות הללו:
יקי ַ ,על ַהנִ ִסים וְ ַעל ַהנִ ְפלָּ אֹות וְ ַעל ַה ְתשּועֹות וְ ַעל ַה ִמלְ ָּחמֹות,
ַהנֵ רֹות ַהלָּ לּו ֶש ָּאנּו ַמ ְדלִ ִ
דֹושים .וְ כָּ ל ְשמֹונַ ת יְ ֵמי
בֹותינּו ַביָּ ִמים ָּה ֵהם ַבְְּ ַמ ַהְֶּ הַ ,על יְ ֵדי כ ֲֹהנֶ יָך ַה ְק ִ
ית לַ ֲא ֵ
ֶש ָּע ִש ָּ
אֹותם ִבלְ ָּבד,
ַה ֲחנֻ כָּ ה ַהנֵ רֹות ַהלָּ לּו ק ֶֹדש ֵהם וְ ֵאי לָּ נּו ְרשּות לְ ִה ְש ַת ֵמש ָּב ֶהםֶ ,אלָּ א לִ ְר ָּ
אֹותיָך וְ ַעל יְ ש ָּּוע ֶתָך.
כְ ֵדי לְ הֹודֹות ּולְ ַהלֵ ל לְ ִש ְמָך ַהִָּּ דֹול ַעל נִ ֶסיָך וְ ַעל נִ ְפלְ ֶ
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שּוע ִתי לְ ָך נָּ ֶאה לְ ַש ֵב ַח.
ָּמעֹוז צּור יְ ָּ
תֹודה נְ ַז ֵב ַח.
ִתכֹו ֵבית ְת ִפלָּ ִתי וְ ָּשם ָּ
לְ ֵעת ָּתכִ י ַמ ְט ֵב ַח ִמ ָּצר ַה ְמנַ ֵב ַח.
ָּאז ֶאגְ מֹור ְב ִשיר ִמ ְזמֹור ֲחנֻ כַ ת ַה ִמ ְז ֵב ַח.

קֹומת ְברֹושִ ,ב ֵקש ֲאגָּ גִ י ֶב ַה ְמ ָּד ָּתא.
כְ רֹות ַ
מֹוקש וְ גַ ֲאוָּ תֹו נִ ְש ָּב ָּתה.
וְ נִ ְהיָּ ָּתה לֹו לְ ַפח ּולְ ֵ
ית.
את וְ אֹויֵ ב ְשמֹו ָּמ ִח ָּ
רֹאש יְ ִמינִ י נִ ֵש ָּ
ית.
רֹב ָּבנָּ יו וְ ִקנְ יָּ נָּ יו ַעל ָּה ֵעץ ָּתלִ ָּ

ָּרעֹות ָּש ְב ָּעה נַ ְפ ִשי ְביָּ גֹו כ ִֹחי כִ לָּ ה.
קֹושי ְב ִש ְעבּוד ַמלְ כּות ֶעגְ לָּ ה.
ַחיַ י ָּמ ְררּו ְב ִ
הֹוציא ֶאת ַה ְסגֻ לָּ ה.
ּוביָּ דֹו ַהְִּ דֹולָּ ה ִ
ְ
ֵחיל ַפ ְרעֹה וְ כָּ ל ַז ְרעֹו יָּ ְרדּו כְ ֶא ֶב ִב ְמצּולָּ ה.

ימי ַח ְש ַמנִ ים.
יְ וָּ נִ ים נִ ְק ְבצּו ָּעלַ י ֲא ַזי ִב ֵ
ּופ ְרצּו חֹומֹות ִמגְ ָּדלַ י וְ ִט ְמאּו כָּ ל ַה ְש ָּמנִ ים.
ָּ
שֹושנִ ים.
נֹותר ַקנְ ַקנִ ים נַ ֲע ָּשה נֵ ס לַ ַ
ּומ ַ
ִ
ְבנֵ י ִבינָּ ה יְ ֵמי ְשמֹונָּ ה ָּק ְבעּו ִשיר ְּורנָּ נִ ים.

יאנִ י וְ גַ ם ָּשם ֹלא ָּש ַק ְט ִתי.
ְד ִביר ָּק ְדשֹו ה ִב ַ
ּובא נֹוגֵ ש וְ ִהגְ לַ נִ י .כִ י ָּז ִרים ָּע ַב ְד ִתי.
ָּ
וְ יֵ י ַר ַעל ָּמ ַסכְ ִתי כִ ְמ ַעט ֶש ָּע ַב ְר ִתי.
נֹוש ְע ִתי.
ֵקץ ָּב ֶבלְ ,ז ֻר ָּב ֶבל ,לְ ֵקץ ִש ְב ִעים ָּ

שּועה.
רֹוע ָּק ְד ֶשָך וְ ָּק ֵרב ֵקץ ַהיְ ָּ
ֲחשֹוף ְז ַ
נְ קֹם נִ ְק ַמת ַדם ֲע ָּב ֶדיָך ֵמ ֻא ָּמה ָּה ְר ָּש ָּעה.
ימי ָּה ָּר ָּעה.
כִ י ָּא ְרכָּ ה לָּ נּו ַה ָּש ָּעה וְ ֵאי ֵקץ לִ ֵ
רֹועה ִש ְב ָּעה.
ְד ֵחה ַא ְדמֹו ְב ֵצל ַצלְ מֹו ָּ ,ה ֵקם לָּ נּו ֶ

חנוכה שמח!

סרקו את הקוד לאתר
המיוחד לחג!
'בח

את עצמך' ,שיעורי וידאו ועוד.

