
 
 

 

 
 

 סדר הדלקת נרות חנוכה

 :ברכות ההדלקה

ה ה" רוך ַאּתָ ְּבָ ה' ּ ל ֲחֻנּכָ ִמְצֹוָתיו ְוִצָונו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ נו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ֱּאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ ּ ּ ְּ" 
 

ה ה" רוך ַאּתָ ְּבָ ָיִמים ָהֵהם ' ּ ה ִנִסים ַלֲאבֹוֵתינו ּבַ ָעׂשָ ֱּאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ׁשֶ ּ ּּ ְזַמן ַהֶזהְ ּּבַ ּ" 
 

 :בלילה הראשון מוסיפים
ה " רוך ַאּתָ ְּבָ ְ ֱאלֵֹהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם'הּ ֶהֱחָינו ְוִקְיָמנו ְוִהִגיָענו ַלְזַמן ַהֶזה, ּ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ." 

 

 :הנרות הללו
ַּהֵנרֹות ַהָללו ֲאַנְחנו ַמְדִליִקין ַעל ַהִנִסים ְוַעל" ּ ּּ ּ ׁשועֹות ְוַעל ַהִנְפָלאֹות  ּ ַּהּתְ יָתּ ָעׂשִ   ׁשֶ

ָיִמים ָהַהם ַּלֲאבֹוֵתינו ּבַ ְזַמן ַהֶזה ַעל ְיֵדי ּ ּּבַ ֲהֶניך ּ ים ָּכֹ ה ְוָכל . ַּהְקדֹוׁשִ ֹמַנת ְיֵמי ֲחֻנּכָ   ּׁשְ
ֹּות ַהָללוַּהֵנר ְּוֵאין ָלנו ְרׁשות ֹקֶדׁש ֵהם ּ ֶהם ּ ֵמׁש ּבָ ּתַ ְלָבד ְלִהׁשְ ֵדי, ֶּאָלא ִלְראֹוָתם ּבִ   ּכְ

ְמך ַהָגדֹול ַעל ִנֶסיך ְוַעל ְיׁשוָעֶתך. ְָלהֹודֹות וְלַהֵלל ְלׁשִ ָ ָּ ּּ ּ  ."ְָוַעל ִנְפְלאֹוָתיך ּ
 

 :מעוז צור
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 ד"בס

ּצור ְיׁשוָעִתי עֹוזָמ ַח ְָלך ָנֶאה ּ ּבֵ    ְלׁשַ
ּכֹון ִפָלִתי ּתִ ית ּתְ ם ּּבֵ ַח ְוׁשָ    ּתֹוָדה ְנַזּבֵ
ַח ְלֵעת ִכין ַמְטּבֵ ַח ִּמָצר ּתָ    ַהְמַנּבֵ

יר ִמְזמֹור ָאז ׁשִ ת ֶאְגֹמר ּבְ ַח ֲחֻנּכַ    ַּהִמְזּבֵ
  

י ָרעֹות ְבָעה ַנְפׁשִ ָיגֹון ׂשָ ִחי ּכָ ּבְ    ָלהּכֹ
י ַּחַיי ְעּבוד ַמְלכות ֶעְגָלה ֵּמְררו ְבֹקׁשִ ׁשִ ּּבְ ּ   

ֶּאת ַהְסֻגָלה הֹוִציא ַּהְגדֹוָלה ּוְבָידֹו ּ   
ְמצוָלה ָּיְרדו  ַּפְרעֹה ְוָכל ַזְרעֹו ֵחיל ֶאֶבן ּבִ    ּּכְ

  
ִביר ם ָקְדׁשֹו ֱהִביַאִני ּדְ י ְוַגם ׁשָ ַקְטּתִ    לֹא ׁשָ
י  ְוִהְגַלִנינֹוֵגׂש ּוָבא י ּכִ    ָזִרים ָעַבְדּתִ
י ְויֵין ְמַעט ַרַעל ָמַסְכּתִ י ּכִ ָעַבְרּתִ    ׁשֶ

ֶבל ֶבל ֵקץ ּבָ י ְלֵקץ ְזֻרּבָ ְעּתִ ְבִעים נֹוׁשַ   ׁשִ

רֹות ֵקׁש ּכְ רֹוׁש ּבִ ן ַהְמָדָתא ֲאָגִגי  ּקֹוַמת ּבְ    ּּבֶ
ָתה ְּוִנְהָיָתה לֹו ְלַפח וְלמֹוֵקׁש ּבָ    ְוַגֲאָותֹו ִנׁשְ

אָת ֹראׁש מֹו ָמִחיָת ְואֹויֵב ְּיִמיִני ִנׂשֵ    ׁשְ
ָניו ְוִקְנָיָניו ֹרב ִליָת ַעל ָהֵעץ ּבָ    ּתָ

  
צו ָעַלי ְיָוִנים ַמִנים ֲאַזי ִּנְקּבְ יֵמי ַחׁשְ    ּּבִ
ּוָפְרצו ַלי ּ ְּוִטְמאו  חֹומֹות ִמְגּדָ ָמִנים ּ ל ַהׁשְ   ּּכָ

 
ּוִמנֹוַתר ַקְנַקִנים ּ ה ּ ִנים ַנֲעׂשָ ֵּנס ַלׁשֹוׁשַ ּ   

ֵני מֹוָנה ּבְ יר וְרָנִנים ָּקְבעו  ִביָנה ְיֵמי ׁשְ    ּׁשִ
  

ך ֲחׂשֹוף    ֵּקץ ַהְיׁשוָעה ְוָקֵרב ְָזרֹוַע ָקְדׁשֶ
ָעה ֵּמֻאָמה ִָנְקַמת ֲעָבֶדיך ְנֹקם    ָהְרׁשָ
י ָעה ּכִ    ִליֵמי ָהָרָעה ְוֵאין ֵקץ ָּאְרָכה ַהׁשָ
ֵחה ֵצל ַצְלמֹון ּדְ ְבָעה ָהֵקם ַאְדמֹון ּבְ   ָּלנו רֹוִעים ׁשִ


