סדר הדלקת נרות חנוכה
נוסח אשכנז

• בחנוכה אנו נוהגים להדליק נרות בכל יום מימות החג ,כדי לפרסם את הנס
שנעשה לנו בזמן מלכות יון ,שניצחו המכבים את היוונים וכשהגיעו לבית-המקדש
קרה נס והספיק פך שמן אחד להדלקת המנורה במשך שמונה ימים.
• בחנוכיה אנו מוסיפים בכל יום נר אחד ,מלבד ַה ַּׁש ָּמׁש (נר נוסף ,שבו אין קדושה
ומותר להנות ממנו) .ביום הראשון אנו מדליקים נר אחד ועוד שמש ,ביום השני
שניים ועוד שמש ,וכן הלאה עד היום השמיני ,שבו מדליקים שמונה נרות ושמש.
• השמש צריך להיות נפרד בצורה ניכרת משאר הנרות ,כדי שלא נתבלבל ביניהם.
• הנחת הנרות היא בצד הימני של החנוכיה ,אבל מדליקים אותם בסדר הפוך -
משמאל לימין.
• זמן ההדלקה לכתחילה הוא בשעת שקיעת החמה או בצאת הכוכבים (תלוי
במנהגים השונים) ,והנרות צריכים לדלוק לפחות חצי שעה.
ניתן לראות את הזמנים המדוייקים ,וכן פרטים נוספים
באתר  www.yeshiva.org.ilבעמוד מיוחד על חנוכה.

לפני ההדלקה מברכים:

ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה ְי ָי ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם
(של) ֲח ֻנ ָּכה.
ֲא ׁ ֶשר ִק ְּד ׁ ָשנ ּו ְ ּב ִמ ְצוֹ ָתיו ְו ִצ ָּונ ּו ְל ַה ְד ִליק ֵנר ׁ ֶ
ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה ְי ָי ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם
ׁ ֶש ָע ָשׂ ה ִנ ּ ִסים ַל ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ַ ּב ְּז ַמן ַה ֶּזה.
בלילה הראשון מוסיפים:

ָ ּבר ּו ְך ַא ָּתה ְי ָי ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם
ׁ ֶש ֶה ֱח ָינ ּו ְו ִק ְ ּי ָמנ ּו ְו ִה ִ ּג ָיענ ּו ַל ְּז ַמן ַה ֶּזה.
אחרי ההדלקה שרים:

ַה ֵּנרוֹ ת ַה ָּלל ּו ׁ ֶש ָאנ ּו ַמ ְד ִל ִיקיןַ ,על ַה ִּנ ּ ִסים ְו ַעל ַה ִּנ ְפ ָלאוֹ ת ְו ַעל
ַה ְּת ׁש ּועוֹ ת ְו ַעל ַה ִּמ ְל ָחמוֹ תֶ ׁ ,ש ָע ִשׂ ָית ַל ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ַ ּב ְּז ַמן
ַה ֶּזהַ ,על ְי ֵדי כּ ֲֹה ֶנ ָ
יך ַה ְּקדוֹ ׁ ִשיםְ .ו ָכל ׁ ְשמוֹ ַנת ְי ֵמי ַה ֲח ֻנ ָּכה ַה ֵּנרוֹ ת ַה ָּלל ּו
ק ֶֹד ׁש ֵהם ְו ֵאין ָלנ ּו ְר ׁש ּות ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָ ּב ֶהםֶ ,א ָּלא ִל ְראוֹ ָתם ִ ּב ְל ָבדְּ ,כ ֵדי
יך ְו ַעל ִנ ְפ ְלאוֹ ֶת ָ
ְלהוֹ דוֹ ת ּו ְל ַה ֵּלל ְל ׁ ִש ְמ ָך ַה ָ ּגדוֹ ל ַעל ִנ ֶּס ָ
יך ְו ַעל ְי ׁש ּו ָע ֶת ָך.
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ָמעוֹ ז צ ּור

ְי ׁש ּו ָע ִתי ְל ָך ָנ ֶאה ְל ׁ ַש ֵ ּב ַח.
ִּתכּ וֹ ן ֵ ּבית ְּת ִפ ָּל ִתי ְו ׁ ָשם ּתוֹ ָדה ְנ ַז ֵ ּב ַח.
ְל ֵעת ָּת ִכין ַמ ְט ֵ ּב ַח ִמ ָצּ ר ַה ְמ ַנ ֵ ּב ַח.
ָאז ֶא ְגמוֹ ר ְ ּב ׁ ִשיר ִמ ְזמוֹ ר ֲח ֻנ ַּכת ַה ִּמ ְז ֵ ּב ַח.
ָרעוֹ ת ָשׂ ְב ָעה ַנ ְפ ׁ ִשי ְ ּב ָיגוֹ ן כּ ִֹחי ִּכ ָלה.
ַח ַ ּיי ָמ ְרר ּו ְ ּבקוֹ ׁ ִשי ְ ּב ׁ ִש ְעבּ ּוד ַמ ְלכ ּות ֶע ְג ָלה.
ּו ְב ָידוֹ ַה ְ ּגדוֹ ָלה הוֹ ִציא ֶאת ַה ּ ְס ֻג ָּלה.
ֵחיל ּ ַפ ְרעֹה ְו ָכל ַז ְרעוֹ ָי ְרד ּו ְכ ֶא ֶבן ִ ּב ְמצ ּו ָלה.
ְּד ִביר ָק ְד ׁשוֹ ֱה ִב ַיא ִני ְו ַגם ׁ ָשם ל ֹא ׁ ָש ַק ְט ִּתי.
ּו ָבא נוֹ ֵגשׂ ְו ִה ְג ַל ִניִּ .כי ָז ִרים ָע ַב ְד ִּתי.
ְו ֵיין ַר ַעל ָמ ַס ְכ ִּתי ִּכ ְמ ַעט ׁ ֶש ָע ַב ְר ִּתי.
ֵקץ ָ ּב ֶבלְ ,ז ֻר ָ ּב ֶבלְ ,ל ֵקץ ׁ ִש ְב ִעים נוֹ ׁ ָש ְע ִּתי.
ְּכרוֹ ת קוֹ ַמת ְ ּברוֹ ׁשּ ִ ,ב ֵּק ׁש ֲא ָג ִגי ֶ ּבן ַה ְּמ ָד ָתא.
ְו ִנ ְה ָי ָתה לוֹ ְל ַפח ּו ְלמוֹ ֵק ׁש ְו ַג ֲא ָותוֹ ִנ ׁ ְש ָ ּב ָתה.
את ְואוֹ ֵיב ׁ ְשמוֹ ָמ ִח ָית.
ֹאש ְי ִמ ִיני ִנ ּ ֵ ׂ
ר ׁ
ש ָ
רֹב ָ ּב ָניו ְו ִק ְנ ָי ָניו ַעל ָה ֵעץ ָּת ִל ָית.
ימי ַח ׁ ְש ַמ ִּנים.
ְי ָו ִנים ִנ ְק ְ ּבצ ּו ָע ַלי ֲא ַזי ִ ּב ֵ
ּו ָפ ְרצ ּו חוֹ מוֹ ת ִמ ְג ָּד ַלי ְו ִט ְּמא ּו ָּכל ַה ּׁ ְש ָמ ִנים.
ּו ִמנּ וֹ ַתר ַק ְנ ַק ִּנים ַנ ֲע ָשׂ ה ֵנס ַל ּׁשוֹ ׁ ַש ִּנים.
ְ ּב ֵני ִב ָינה ְי ֵמי ׁ ְשמוֹ ָנה ָק ְבע ּו ׁ ִשיר ּו ְר ָנ ִנים.
ֲחשׂ וֹ ף ְזרוֹ ַע ָק ְד ׁ ֶש ָך ְו ָק ֵרב ֵקץ ַה ְי ׁש ּו ָעה.
ְנקֹם ִנ ְק ַמת ַּדם ֲע ָב ֶד ָ
יך ֵמ ֻא ָּמה ָה ְר ׁ ָש ָעה.
ימי ָה ָר ָעה.
ִּכי ָא ְר ָכה ָלנ ּו ַה ּׁ ָש ָעה ְו ֵאין ֵקץ ִל ֵ
ְּד ֵחה ַא ְדמוֹ ן ְ ּב ֵצל ַצ ְלמוֹ ןָ ,ה ֵקם ָלנ ּו רוֹ ֶעה ׁ ִש ְב ָעה.
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