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�

הּוא  ְּבִריְך  ֻקְדָׁשא  ִיחּוד  ְלֵׁשם 
ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו  ּוְׁשִכיְנֵּתּה, 
ּוְדִחילּו, ְלַיֵחד ֵׁשם י"ה ְּבו"ה ְּבִיחּוָדא 
ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ִהֵּנה ֲאַנְחנּו 
ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ִמְצַות  ְלַקֵּים  ָּבִאים 
ֲחֻנָּכה ְּכמֹו ֶׁשִּתְקנּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם 
ַהְּכלּולֹות  ַהִמְצוֹת  ָּכל  ִעם  ִלְבָרָכה 
ְּבָמקֹום  ׁשֹוְרָׁשה  ֶאת  ְלַתֵקן  ָּבּה, 
ְליֹוְצֵרנּו  רּוַח  ַנַחת  ַלֲעׂשֹות  ֶעְליֹון 
נַֹעם  ִויִהי  ּבֹוְרֵאנּו,  ְרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאלֵֹהינּו  ֲאדָֹני 

ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:

סדר הדלקת נר חנוכה



�

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי
ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו 
ְוִצָּונּו  ְּבִמְצוָֹתיו  ִקְּדָׁשנּו 

ְלַהְדִליק ֵנר ֲחֻנָּכה:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי
ֶׁשָעָׂשה  ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו 
ָהֵהם  ַּבָּיִמים  ַלֲאבֹוֵתינּו  ִנִּסים 

ַּבְּזַמן ַהֶּזה:
בערב ראשון מוסיפים ברכה זו

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי
ֶׁשֶהֱחָינּו  ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו 

ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה:
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אחר ההדלקה אומר

ֲאַנְחנּו  ַהָּללּו  ַהֵּנרֹות 
ְוַעל  ַהִּנִּסים  ַעל  ַמְדִליִקין 
ַהִּנְפָלאֹות,  ְוַעל  ַהְּתׁשּועֹות 
ַעל  ַלֲאבֹוֵתינּו,  ֶׁשָעִׂשיָת 
ְוָכל  ַהְּקדֹוִׁשים,  ּכֲֹהֶניָך  ְיֵדי 
ַהֵּנרֹות  ֲחֻנָּכה,  ְיֵמי  ְׁשמֹוַנת 
ַהָּללּו קֶֹדׁש, ְוֵאין ָלנּו ְרׁשּות 
ֶאָּלא  ָּבֶהם,  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש 
ְּכֵדי  ִּבְלָבד,  ִלְראֹוָתם 
ִנֶּסיָך  ַעל  ְלִׁשְמָך  ְלהֹודֹות 

ְוִנְפְלאֹוֶתיָך ִוְיׁשּועֹוֶתיָך:
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ְלָדִוד:  ַהַּבִית  ֲחֻנַּכת  ִׁשיר  ִמְזמֹור 
ֲארֹוִמְמָך ְיָי ִּכי ִדִּליָתִני ְולֹא ִׂשַּמְחָּת אְֹיַבי 
ִלי: ְיָי ֱאלָֹהי ִׁשַּוְעִּתי ֵאֶליָך ַוִּתְרָּפֵאִני: ְיָי 
ִמָּיְרִדי  ִחִּייַתִני  ַנְפִׁשי  ִמן ְׁשאֹול  ֶהֱעִליָת 
ְלֵזֶכר  ְוהֹודּו  ֲחִסיָדיו  ַליָי  ַזְּמרּו  בֹור: 
ִּבְרצֹונֹו,  ַחִּיים  ְּבַאּפֹו  ֶרַגע  ִּכי  ָקְדׁשֹו: 
ַוֲאִני  ִרָּנה:  ְוַלּבֶֹקר  ֶּבִכי  ָיִלין  ָּבֶעֶרב 
ְיָי  ְלעֹוָלם:  ֶאּמֹוט  ַּבל  ְבַׁשְלִוי  ָאַמְרִּתי 
ִּבְרצֹוְנָך ֶהֱעַמְדָּתה ְלַהְרִרי עֹז, ִהְסַּתְרָּת 
ָפֶניָך ָהִייִתי ִנְבָהל: ֵאֶליָך ְיָי ֶאְקָרא ְוֶאל 
ְּבִרְדִּתי  ְּבָדִמי  ֶּבַצע  ַמה  ֶאְתַחָּנן:  ֲאדָֹני 
ֲאִמֶּתָך:  ֲהַיִּגיד  ָעָפר  ֲהיֹוְדָך  ַׁשַחת  ֶאל 
ָהַפְכָּת  ִלי:  עֵֹזר  ֱהֵיה  ְיָי  ְוָחֵּנִני  ְיָי  ְׁשַמע 
ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ִלי ִּפַּתְחָּת ַׂשִּקי ַוְּתַאְּזֵרִני 
ִׂשְמָחה: ְלַמַען ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹם ְיָי 

ֱאלַֹהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך:
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ויהי   ז' פעמים  חנוכה  נר  לילה אחר הדלקת  כל  לומר  סגולה לשמירה 
נועם, ומזמור יושב בסתר

ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאלֵֹהינּו  ֲאדָֹני  נַֹעם  ִויִהי 
ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:

ב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי ִיְתלֹוָנן: אַֹמר ַליָי  ֵ יֹ�ׁש
ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאלַֹהי ֶאְבַטח ּבֹו: ִּכי הּוא ַיִּציְלָך 
ִמַּפח ָיקּוׁש ִמֶּדֶבר ַהּוֹות: ְּבֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת 
ִתיָרא  לֹא  ֲאִמּתֹו:  ְוסֵֹחָרה  ִצָּנה  ֶּתְחֶסה  ְּכָנָפיו 
ָּבאֶֹפל  ִמֶּדֶבר  יֹוָמם:  ָיעּוף  ֵמֵחץ  ָלְיָלה  ִמַּפַחד 
ֶאֶלף  ִמִּצְּדָך  ִיּפֹל  ָצֳהָרִים:  ָיׁשּוד  ִמֶּקֶטב  ַיֲהלְֹך 
ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך ֵאֶליָך לֹא ִיָּגׁש: ַרק ְּבֵעיֶניָך ַתִּביט 
ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה: ִּכי ַאָּתה ְיָי ַמְחִסי ֶעְליֹון 
לֹא  ְוֶנַגע  ָרָעה  ֵאֶליָך  ְתֻאֶּנה  לֹא  ְמעֹוֶנָך:  ַׂשְמָּת 
ִיְקַרב ְּבָאֳהֶלָך: ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָּלְך ִלְׁשָמְרָך ְּבָכל 
ְּדָרֶכיָך: ַעל ַּכַּפִים ִיָּׂשאּוְנָך ֶּפן ִּתּגֹוף ָּבֶאֶבן ַרְגֶלָך: 
ַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדרְֹך ִּתְרמֹס ְּכִפיר ְוַתִּנין: ִּכי ִבי 
ִיְקָרֵאִני  ְׁשִמי:  ָיַדע  ִּכי  ֲאַׂשְּגֵבהּו  ַוֲאַפְּלֵטהּו  ָחַׁשק 
ַוֲאַכְּבֵדהּו:  ֲאַחְּלֵצהּו  ְבָצָרה  ָאנִֹכי  ִעּמֹו  ְוֶאֱעֵנהּו 
אֶֹרְך  ִּביׁשּוָעִתי:  ְוַאְרֵאהּו  ַאְׂשִּביֵעהּו  ָיִמים  אֶֹרְך 

ָיִמים ַאְׂשִּביֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי:
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חתום שם המחבר בראשי החרוזים "מרדכי חזק"

ְלַׁשֵּבַח,  ָנֶאה  ְלָך  ְיׁשּוָעִתי  צּור  עֹוז  ָמ 
ִּתּכֹון ֵּבית ְּתִפָּלִתי ְוָׁשם ּתֹוָדה ְנַזֵּבַח, 
ְלֵעת ָּתִכין ַמְטֵּבַח ִמָּצר ַהְמַנֵּבַח, ָאז 
ֶאְגמֹור ְּבִׁשיר ִמְזמֹור ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח:

ִּכָלה,  ּכִֹחי  ְּבָיגֹון  ַנְפִׁשי  ָׂשְבָעה  עֹות  ָר 
ַמְלכּות  ְּבִׁשְעּבּוד  ְּבקּוִׁשי  ָמְררּו  ַחַּיי 
ֶאת  הֹוִציא  ַהְּגדֹוָלה  ּוְבָידֹו  ֶעְגָלה, 
ָיְרדּו  ַזְרעֹו  ְוָכל  ַּפְרעֹה  ֵחיל  ַהְּסֻגָּלה, 

ְכֶאֶבן ִּבְמצּוָלה:

לֹא  ָׁשם  ְוַגם  ֱהִביַאִני  ָקְדׁשֹו  ִביר  ְּד 
ָזִרים  ְוִהְגַלִני, ִּכי  ָׁשַקְטִּתי, ּוָבא נֹוֵגׂש 
ִּכְמַעט  ָמַסְכִּתי  ַרַעל  ְוֵיין  ָעַבְדִּתי, 
ְלֵקץ  ְזֻרָּבֶבל,  ָּבֶבל,  ֵקץ  ֶׁשָעַבְרִּתי, 

ִׁשְבִעים נֹוָׁשְעִּתי:
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ֶּבן  ֲאָגִגי  ִּבֵּקׁש  ְּברֹוׁש  קֹוַמת  רֹות  ּכְ 
ּוְלמֹוֵקׁש  ְלַפח  לֹו  ְוִנְהָיָתה  ַהְּמָדָתא, 
ְוַגֲאָותֹו ִנְׁשָּבָתה, רֹאׁש ְיִמיִני ִנֵּׂשאָת, 
ְוִקְנָיָניו  ָּבָניו  רֹב  ָמִחיָת,  ְׁשמֹו  ְואֹוֵיב 

ַעל ָהֵעץ ָּתִליָת:

ִנְקְּבצּו ָעַלי ֲאַזי ִּביֵמי ַחְׁשַמִּנים,  ָוִנים  יְ 
ָּכל  ְוִטְּמאּו  ִמְגָּדַלי  חֹומֹות  ּוָפְרצּו 
ַנֲעֶׂשה  ַקְנַקִּנים  ּוִמּנֹוַתר  ַהְּׁשָמִנים, 
ְׁשמֹוָנה  ְיֵמי  ִביָנה  ְּבֵני  ַלּׁשֹוַׁשִּנים,  ֵנס 

ָקְבעּו ִׁשיר ּוְרָנִנים:

ֲחׂשֹוף ְזרֹוַע ָקְדֶׁשָך ְוָקֵרב ֵקץ ַהְיׁשּוָעה, 
ְנקֹם ִנְקַמת ַדם ֲעָבֶדיָך ֵמֻאָּמה ָהְרָׁשָעה, 
ִליֵמי  ֵקץ  ְוֵאין  ַהְיׁשּוָעה,  ָלנּו  ָאְרָכה  ִּכי 
ָהֵקם  ַצְלמֹון  ְּבֵצל  ַאְדמֹון  ְּדֵחה  ָהָרָעה, 

ָלנּו רֹוִעים ִׁשְבָעה:
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ֶאת  ה.  ֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ְלַהְדִליק  ַמְתִחיִלים  ִכְסֵלו  ּבְ ְלכ”ה  אֹור  ּבְ
מֹוָנה ָיִמים. ְך ׁשְ ֶמׁשֶ י ַלְיָלה ּבְ רֹות ַמְדִליִקים ִמּדֵ ַהּנֵ

ה ַמְדִליִקים?  ּמֶ ּבַ
ל  ֶמן ַזִית ּוִבְפִתילֹות ׁשֶ ׁשֶ ְבָחר ְלַהְדִליק ֵנרֹות ּבְ ִמְצָוה ִמן ַהּמֻ
ה.  ִרים ְלֵנר ֲחֻנּכָ ׁשֵ ִתילֹות ּכְ ָמִנים ְוַהּפְ ְ ל ַהּשׁ ֶפן; ַאְך ּכָ ֶצֶמר ּגֶ

ִלְמּכֹר  ָאָדם  ב  ַחּיָ ׁשֶ ַעד  ַהַהְדָלָקה,  ִמְצַות  ֲחׁשּוָבה  ְך  ל-ּכָ ּכָ
ֶמן ּוְפִתילֹות ְלֵנר  ֶסף ִלְקנֹות ׁשֶ ְהֶיה לֹו ּכֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ סּותֹו ּכְ ֶאת ּכְ

ה. ֲחֻנּכָ

חֹות  ַהּפָ ְלָכל  ִיְדלֹק  ר  ַהּנֵ ׁשֶ יק  ְלַהְסּפִ ְצִריָכה  ֶמן  ֶ ַהּשׁ ּמּות  ּכַ
ָעה ְלַאַחר ֵצאת ַהּכֹוָכִבים.  ֲחִצי ׁשָ

ֶהן  ּבָ ְלַהְדִליק  ר  ֻמּתָ ַאַחת  ַעם  ּפַ ֶהן  ּבָ ִהְדִליקּו  ׁשֶ ִתילֹות  ּפְ
ּנֹוַתר. ֶמן ׁשֶ ֶ ּשׁ ׁש ְלצֶֹרְך ֶזה ּבַ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ְלָמֳחָרת, ְוֵכן ֻמּתָ

ְמקֹום ַהַהְדָלָקה 
ים  ָהַרּבִ ִלְרׁשּות  מּוְך  ַהּסָ ֶפַתח  ּבְ יִחים  ַמּנִ רֹות  ַהּנֵ ֶאת 
ֲעמֹד  ּתַ ה  ּיָ ַהֲחֻנּכִ ֶסת.  ִמְרּפֶ ּבְ אֹו  ֶלת  ּדֶ ְלַיד  ַחּלֹון,  ּבַ חּוץ,  ִמּבַ
ב  ְמֻסּבָ ִיְהֶיה  ְדִליק  ַהּמַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַתח,  ַהּפֶ ל  ׁשֶ מֹאל  ׂשְ ַצד  ּבְ

מֹאל.  ה ִמּשְׂ ִמין ְוֵנר ֲחֻנּכָ ִמְצוֹות - ְמזּוָזה ִמּיָ ּבְ

הלכות חנוכה
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ה  ִרים ַאּמָ בֹוָהה ָהְרחֹוָקה יֹוֵתר ֵמֶעׂשְ קֹוָמה ּגְ ְתּגֹוְרִרים ּבְ ַהּמִ
יָתם ָסמּוְך  תֹוְך ּבֵ ְדִליקּו ּבְ ּיַ ים, ָעִדיף ׁשֶ ְרַקע ְרׁשּות ָהַרּבִ ִמּקַ
ה ְלַהְדִליק  ִחּלָ ַכּתְ ּיֹום, ֵיׁש נֹוֲהִגים ִמּלְ מֹאל. ּכַ ד ׂשְ ַתח ִמּצַ ַלּפֶ

ַתח. יָתם ָסמּוְך ַלּפֶ תֹוְך ּבֵ ְוָקא ּבְ ּדַ

ה  ּיָ ּגַֹבּה ַהֲחֻנּכִ
ה ְטָפִחים  לֹׁשָ ְ חֹות ִמּשׁ ל לֹא ּפָ גַֹבּה ׁשֶ ה ַלֲעמֹד ּבְ ּיָ ַעל ַהֲחֻנּכִ
ְרַקע.  ָרה ְטָפִחים ֵמַהּקַ ל יֹוֵתר ֵמֲעׂשָ גַֹבּה ׁשֶ ְרַקע, ְולֹא ּבְ ֵמַהּקַ
ר. יֹוֵתר  ׁשֵ ָרה ְטָפִחים – ּכָ ה ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ ּיָ יַח ַהֲחֻנּכִ ִאם ִהּנִ

סּול. ְרַקע – ּפָ ה ֵמַהּקַ ִרים ַאּמָ ֵמֶעׂשְ

רֹות  ּגַֹבּה ַהּנֵ
ֵדי  ּכְ ָלֶזה  ֶזה  י  ִמּדַ ְסמּוִכים  לֹא  ָגְבָהם,  ּבְ ִוים  ׁשָ ִיְהיּו  רֹות  ַהּנֵ

ָרה. ׁשּוָרה ַאַחת ְיׁשָ ם ּבְ ֲאבּוָקה, ְוֻכּלָ ּלֹא ֵיָראּו ּכַ ׁשֶ

ַלֲעמֹד  ְוָעָליו  ׁש”,  ּמָ ַ ַה”ּשׁ הּוא  ַמְדִליִקים  אֹותֹו  ׁשֶ נֹוָסף  ֵנר 
ֶאת  ַמְדִליִקים  ׁש  ּמָ ַ ּשׁ ּבַ ָהֲאֵחִרים.  רֹות  ֵמַהּנֵ ָנמּוְך  אֹו  בֹוּהַ  ּגָ
ם ֶנֱהִנים ֵמאֹור  ֶהם. ָאנּו ּגַ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ן ָאסּור ְלִהׁשְ ּכֵ רֹות, ׁשֶ ַהּנֵ

רֹות ָהֲאֵחִרים. ל ַהּנֵ ׁש, ְולֹא ֵמאֹוָרם ׁשֶ ּמָ ַ ַהּשׁ

ַהְדָלָקה  ִבים ּבְ ַהַחּיָ
ים. ָהִאיׁש ַמְדִליק ֶאת  ים ְוָנׁשִ ה, ֲאָנׁשִ ֵנר ֲחֻנּכָ ִבים ּבְ ם ַחּיָ ּלָ ּכֻ
ְיכֹוָלה  ה  ָ ִאּשׁ ם  ּגַ ַהּצֶֹרְך  ּוְבֵעת  יתֹו,  ּבֵ ֵני  ּבְ ֶאת  ּומֹוִציא  ר  ַהּנֵ

ִמְצַות ַהַהְדָלָקה.  יָתּה ּבְ ֵני ּבֵ ְלהֹוִציא ְיֵדי חֹוַבת ּבְ


