
:לפני ההדלקה מברכים
ה ְייָּ  רּוְך ַאתָּ יו  ֹלקינּו -א  בָּ נּו ְבִמְצוֹתָּ ם ֲאֶשר ִקְדשָּ עֹולָּ ֶמֶלְך הָּ

נּו ה( ֶשל)ְלַהְדִליק ֵנר ְוִצּוָּ .ֲחֻנכָּ

סדר הדלקת נרות חנוכה

:  בלילה הראשון מוסיפים
רּוְך  ה ְייָּ בָּ לַאתָּ םקינּוֹ-א  עֹולָּ ֶמֶלְך הָּ

נּו יָּ נּוֶשֶהח  נּו ַלְְַּמ  ַהְֶּהְוִקְימָּ . ְוִהִִּיעָּ

:הנרות הללו
לּוַהֵנרֹות  נּו ַהלָּ אֹות ְוַעל ַהְתשּו, ַמְדִליִקי ֶשאָּ מֹותַעל ַהִנִסים ְוַעל ַהִנְפלָּ ,  עֹות ְוַעל ַהִמְלחָּ

ֵהם ַבְְַּמ  ַהְֶּה ִמים הָּ ִשיתָּ ַלֲאבֹוֵתינּו ַביָּ ל ְשמֹוַנת ְיֵמי  . ים ַהְקדֹוִש כֲֹהֶניָךַעל ְיֵדי , ֶשעָּ ְוכָּ
ה ֶהםַהֲחֻנכָּ נּו ְרשּות ְלִהְשַתֵמש בָּ לּו ֹקֶדש ֵהם ְוֵאי  לָּ דֶא , ַהֵנרֹות ַהלָּ ם ִבְלבָּ א ִלְראֹותָּ ,  לָּ

דֹול ַעל ִנֶסיָך ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוַעל ְיש ֶתָךְכֵדי ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלל ְלִשְמָך ַהִָּּ .ּועָּ

עֹוז צּור ֶאה ְלַשֵבַח מָּ ִתי ְלָך נָּ .ְישּועָּ
ה ְנַזֵבַח  ם תֹודָּ ִתי ְושָּ .ִתכֹו  ֵבית ְתִפלָּ

ר ַהְמַנֵבַח  ִכי  ַמְטֵבַח ִמצָּ .ְלֵעת תָּ
ז ֶאְגמֹור ְבִשיר ִמְזמֹור ֲחֻנַכת ַהִמְזבֵ  .ַח אָּ

ה גֹו  ֹכִחי ִכלָּ ה ַנְפִשי ְביָּ ְבעָּ עֹות שָּ .רָּ
ְררּו ְבקֹוִשי ְבִשְעבּוד ַמְלכּות ֶע  הַחַיי מָּ .ְגלָּ

ה ה הֹוִציא ֶאת ַהְסֻגלָּ דֹו ַהְִּדֹולָּ .ּוְביָּ
ְרדּו ְכֶאֶב  ִבְמצּו ל ַזְרעֹו יָּ הֵחיל ַפְרעֹה ְוכָּ .לָּ

ַקטְ  ם ֹלא שָּ ִביַאִני ְוַגם שָּ ְדשֹו ה  .ִתיְדִביר קָּ
א נֹוֵגש ְוִהְגַלִני ַבְדִתי. ּובָּ ִרים עָּ .ִכי זָּ

ַבְרִתי ַסְכִתי ִכְמַעט ֶשעָּ .ְוֵיי  ַרַעל מָּ
ֶבל ֶבל, ֵקץ בָּ ְעִת , ְזֻרבָּ .יְלֵקץ ִשְבִעים נֹושָּ

ִגיִבֵקש , ְכרֹות קֹוַמת ְברֹוש אַהְמדָּ ֶב  ֲאגָּ .תָּ
תֹו ִנְשבָּ  ה לֹו ְלַפח ּוְלמֹוֵקש ְוַגֲאוָּ תָּ הְוִנְהיָּ .תָּ

ִחיתָּ  .רֹאש ְיִמיִני ִנֵשאתָּ ְואֹוֵיב ְשמֹו מָּ
יו  נָּ יורֹב בָּ נָּ ִליתָּ ְוִקְניָּ ֵעץ תָּ .ַעל הָּ

ַלי ֲאַזי ִביֵמי ַחְשַמִנים ִנים ִנְקְבצּו עָּ .ְיוָּ
ל ַהְשמָּ  ַלי ְוִטְמאּו כָּ ְרצּו חֹומֹות ִמְגדָּ .ִניםּופָּ

ה ֵנס ַלשֹוַשִנים .ּוִמנֹוַתר ַקְנַקִנים ַנֲעשָּ
ִנים ְבעּו ִשיר ּוְרנָּ ה קָּ ה ְיֵמי ְשמֹונָּ .ְבֵני ִבינָּ

ְדֶשָךְזרֹוַע ֲחשֹוף הקָּ ֵרב ֵקץ ַהְישּועָּ . ְוקָּ
עָּ  ְרשָּ ה הָּ ֶדיָך ֵמֻאמָּ .הְנקֹם ִנְקַמת ַדם ֲעבָּ
רָּ  ה ְוֵאי  ֵקץ ִליֵמי הָּ עָּ נּו ַהשָּ ה לָּ ְרכָּ הִכי אָּ .עָּ

נּו רֹוֶעה ִש , ְדֵחה ַאְדמֹו  ְבֵצל ַצְלמֹו  ֵקם לָּ ההָּ .ְבעָּ
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סרקו את הקוד לאתר  !חנוכה שמח
!  המיוחד לחג

.שיעורי וידאו ועוד', בח  את עצמך'

ה ְייָּ א   רּוְך ַאתָּ ם-בָּ עֹולָּ ֹלקינּו ֶמֶלְך הָּ
ֵהם ַבְְַּמ  ַהְֶּה ִמים הָּ ה ִנִסים ַלֲאבֹוֵתינּו ַביָּ שָּ .ֶשעָּ


