
סדר הדלקת נרות חנוכה
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 ַהַּׁשָּמׁש )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.il בעמוד מיוחד על חנוכה.
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לפני ההדלקה מברכים:

ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה. ל( ֲחֻנּכָ נּו ְלַהְדִליק ֵנר )ׁשֶ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ֲאׁשֶ

ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה. ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם ּבַ ּיָ ים ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ ה ִנּסִ ָעׂשָ ׁשֶ

בלילה הראשון מוסיפים:

ה. ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

אחרי ההדלקה שרים:

ְפָלאֹות,  ַהּנִ ְוַעל  ׁשּועֹות  ַהּתְ ְוַעל  ים  ּסִ ַהּנִ ַעל  ַמְדִליִקין,  ֲאַנְחנּו  לּו  ַהּלָ רֹות  ַהּנֵ
רֹות  ה ַהּנֵ מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנּכָ ים. ְוָכל ׁשְ דֹוׁשִ יָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַעל ְיֵדי ּכֲֹהֶניָך ַהּקְ ָעׂשִ ׁשֶ
ֵדי  ּכְ ְלָבד,  ּבִ ִלְראֹוָתם  א  ֶאּלָ ֶהם,  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ְרׁשּות  ָלנּו  ְוֵאין  קֶֹדׁש,  לּו  ַהּלָ

יָך ִנְפְלאֹוֶתיָך ּוְתׁשּועֹוֶתיָך. ֶמָך ַעל ִנּסֶ ְלהֹודֹות ִלׁשְ

ִית ְלָדִוד:  ת ַהּבַ יר ֲחֻנּכַ  ִמְזמֹור ׁשִ
י ֵאֶליָך  ְעּתִ ּוַ ְחּתָ אְֹיַבי ִלי: ְיָי ֱאלָֹהי ׁשִ ּמַ יָתִני ְולֹא ׂשִ י ִדּלִ ֲארֹוִמְמָך ְיָי ּכִ

רּו  ְרִדי בֹור: ַזּמְ יַתִני ִמּיָ י ִחּיִ אֹול ַנְפׁשִ ֵאִני: ְיָי ֶהֱעִליָת ִמן ׁשְ ְרּפָ ַוּתִ
ֶעֶרב  ְרצֹונֹו ּבָ ים ּבִ ַאּפֹו ַחּיִ י ֶרַגע ּבְ ַלְיָי ֲחִסיָדיו ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: ּכִ

ל ֶאּמֹוט ְלעֹוָלם: ְיָי  ְלִוי ּבַ י ְבׁשַ ה: ַוֲאִני ָאַמְרּתִ ִכי ְוַלּבֶֹקר ִרּנָ ָיִלין ּבֶ
ְרּתָ ָפֶניָך ָהִייִתי ִנְבָהל: ֵאֶליָך ְיָי  ה ְלַהְרִרי עֹז ִהְסּתַ ְרצֹוְנָך ֶהֱעַמְדּתָ ּבִ

ַחת ֲהיֹוְדָך  י ֶאל ׁשָ ִרְדּתִ ָדִמי ּבְ ַצע ּבְ ן: ַמה ּבֶ ֶאְקָרא ְוֶאל ֲאדָֹני ֶאְתַחּנָ
ִדי  ִני ְיָי ֶהֵיה עֵֹזר ִלי: ָהַפְכּתָ ִמְסּפְ ַמע ְיָי ְוָחּנֵ ָך: ׁשְ יד ֲאִמּתֶ ָעָפר ֲהַיּגִ

ְרָך ָכבֹוד ְולֹא  ְמָחה: ְלַמַען ְיַזּמֶ ֵרִני ׂשִ ַאּזְ י ַוּתְ ּקִ ְחּתָ ׂשַ ּתַ ְלָמחֹול ִלי ּפִ
ִיּדֹם ְיָי ֱאלַֹהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך:

נוסח ספרדי ועדות המזרח

http://bit.ly/2BDoRFb
http://www.yeshiva.org.il
http://www.yeshiva.org.il


ישיבה
בשביל זה יש אינטרנט

ישיבה
בשביל זה יש אינטרנט

www.yeshiva.org.il

ָדָתא.  ן ַהּמְ ׁש ֲאָגִגי ּבֶ ּקֵ רֹוׁש, ּבִ רֹות קֹוַמת ּבְ  ּכְ
ָתה. ּבָ  ְוִנְהָיָתה לֹו ְלַפח ּוְלמֹוֵקׁש ְוַגֲאָותֹו ִנׁשְ

מֹו ָמִחיָת. אָת ְואֹוֵיב ׁשְ  רֹאׁש ְיִמיִני ִנּשֵׂ
ִליָת. ָניו ְוִקְנָיָניו ַעל ָהֵעץ ּתָ רֹב ּבָ

ים. ַמּנִ יֵמי ַחׁשְ צּו ָעַלי ֲאַזי ּבִ  ְיָוִנים ִנְקּבְ
ָמִנים. ְ ל ַהּשׁ אּו ּכָ ַלי ְוִטּמְ  ּוָפְרצּו חֹומֹות ִמְגּדָ

ים. ּנִ ֹוׁשַ ה ֵנס ַלּשׁ ים ַנֲעׂשָ  ּוִמּנֹוַתר ַקְנַקּנִ
יר ּוְרָנִנים. מֹוָנה ָקְבעּו ׁשִ ֵני ִביָנה ְיֵמי ׁשְ ּבְ

ָך ְוָקֵרב ֵקץ ַהְיׁשּוָעה.  ֲחׂשֹוף ְזרֹוַע ָקְדׁשֶ
ָעה. ה ָהְרׁשָ ם ֲעָבֶדיָך ֵמֻאּמָ  ְנקֹם ִנְקַמת ּדַ

ָעה ְוֵאין ֵקץ ִליֵמי ָהָרָעה. ָ י ָאְרָכה ָלנּו ַהּשׁ  ּכִ
ְבָעה. ֵצל ַצְלמֹון, ָהֵקם ָלנּו רֹוֶעה ׁשִ ֵחה ַאְדמֹון ּבְ ּדְ

ַח. ּבֵ  ָמעֹוז צּור ְיׁשּוָעִתי ְלָך ָנֶאה ְלׁשַ
ַח. ם ּתֹוָדה ְנַזּבֵ ִתי ְוׁשָ ִפּלָ ית ּתְ ּכֹון ּבֵ  ּתִ

ַח. ר ַהְמַנּבֵ ַח ִמּצָ ִכין ַמְטּבֵ  ְלֵעת ּתָ
ַח. ְזּבֵ ת ַהּמִ יר ִמְזמֹור ֲחֻנּכַ ׁשִ ָאז ֶאְגמֹור ּבְ

ָלה. ָיגֹון ּכִֹחי ּכִ י ּבְ ְבָעה ַנְפׁשִ  ָרעֹות ׂשָ
ְעּבּוד ַמְלכּות ֶעְגָלה. ׁשִ י ּבְ קֹוׁשִ י ָמְררּו ּבְ  ַחּיַ

ה. ֻגּלָ דֹוָלה הֹוִציא ֶאת ַהּסְ  ּוְבָידֹו ַהּגְ
ְמצּוָלה. ְרעֹה ְוָכל ַזְרעֹו ָיְרדּו ְכֶאֶבן ּבִ ֵחיל ּפַ

י. ַקְטּתִ ם לֹא ׁשָ ִביר ָקְדׁשֹו ֱהִביַאִני ְוַגם ׁשָ  ּדְ
י. י ָזִרים ָעַבְדּתִ  ּוָבא נֹוֵגׂש ְוִהְגַלִני. ּכִ
י. ָעַבְרּתִ ְמַעט ׁשֶ י ּכִ  ְוֵיין ַרַעל ָמַסְכּתִ

י. ְעּתִ ְבִעים נֹוׁשָ ֶבל, ְלֵקץ ׁשִ ֶבל, ְזֻרּבָ ֵקץ ּבָ
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