חנוכה ,סדר הדלקת נרות חנכה
תפילה לפני הדלקת הנרות  -מהגה"ק ר' צבי אלימלך זצוק"ל:
שׁם י"ה בְּו"ה
וּרחִימוּ וּדְ חִילוְּ ,ליַחֵד ֵ
וּרחִימוּ ְ
שׁכִינְתֵּהּ ,בִּדְ חִילוּ ְ
שׁם י ִחוּד קֻדְ שָׁ א בּ ְִריְך הוּא וּ ְ
ְל ֵ
שׁר
בּוֹר ִאי ַכּ ֲא ֶ
שׁם כָּל יִשׂ ְָר ֵאלִ .הנְנִי ְמ ַכוֵּן ְבּהַדְ ָל ַקת נֵר חֲנוּכָּה ְל ַקי ֵם ִמ ְצוַת ְ
שׁלִים ְבּ ֵ
ְבּי ִחוּדָ א ְ
שׁה ְבּ ָמקוֹם ֶעלְיוֹן:
שׁוֹר ָ
צִוּוּנִי ֲח ָכמֵינוּ ז"ל ְל ַת ֵקן ֶאת ְ
שׁתְּ הֵא חֲשׁוּבָה וּ ְמקֻ ֶבּלֶת וּמְ ֻרצָּה ְל ָפנֶיָך
וּ ְבכֵן יְהִי ָרצוֹן ִמ ְל ָפנֶיָך י ְהֹוָה ֱאֹלהֵינוּ וֵאֹלהֵי ֲאבוֹתֵ ינוּ ֶ
שׁם ְבּעֵת ֲאשֶׁר
ְשָׁרתֵ י ַה ֵ
שׁ ִכּוְּנוּ הַכּ ֹ ֲהנִים מ ְ
ִמ ְצוַת הַדְ ָל ַקת נֵר חֲנוּכָּה ְכּ ִאלּוּ ִכּ ַוּנְ ִתּי כָּל ַה ַכּ ָוּנוֹת ֶ
עוֹר ְרתָּ
ַנּוֹראְ .ו ַאתָּ ה בּ ְַרחֲמֶ יָך ה ַָרבִּים ַ
שׁם בִּשְׁ בִיל כְּבוֹד שִׁ ְמָך ַהגָדוֹל ַהגִּבּוֹר ְוה ָ
ֶהעֱרוּ לַמָּ וֶת נַ ְפ ָ
נִ ְצחֲָך ֲעלֵיהֶם ְלנַ ֵצּ ַח ֶאת אוֹיְבֵיהֶם וּ ְלנַ ֵצ ַח עַל ְמלֶאכֶת בֵּית יְהֹוָהְ ,ו ִהנְנִי עוֹשֶׂ ה עַל דַּ ְע ָתּם ְועַל
שׁ ַפּעְתָּ ָלהֶם נִסֶּיָך ְוזָכוּ ֵלאוֹר
שׁהָיוּ בְּאוֹתוֹ הַדּוֹר שֶׁ ִה ְ
ַכּ ָוּנָתָ ם ְועַל דַּ עַת כָּל ַהצַדִּ יקִים ְו ַה ֲחסִידִ ים ֶ
שׂיּ ָתָ ם.
שׂיּ ָתִ י ַכּ ֲע ִ
שׁבְּדוֹרוֹתֵ ינוּ ,וּפִי ְכּפִי ֶהם ַו ֲע ִ
בְּאוֹר ַה ַחיּ ִיםְ ,ועַל דַּ עַת כָּל ַהצַּדִּ י ִקים ְו ַה ֲח ִסידִ ים ֶ
וּ ִבזְכוּת ַה ִמּ ְצוָה הַזּ ֹאת תְּ זַכֵּנוּ ְלנַ ֵצּ ַח ֶאת אוֹיְבֵינוּ וּ ְלנַ ֵצּ ַח עַל מְ לֶאכֶת בֵּית י ְהֹוָהְ ,ו ַגלֵּה כְּבוֹד
ַתּוֹרה ִמפִּינוּ וּ ִמ ִפּי ז ְַרעֵינוּ וּ ִמפִּי ז ֶַרע ז ְַרעֵינוּ מֵ עַתָּ ה ְועַד
ַמלְכוּתְ ָך ָעלֵינוּ מְ ה ֵָרה וְֹלא י ָמוּשׁ ה ָ
ְתוֹרתֶ ָך
עוֹלָםְ ,ונִזְכֶּה ְל ָבנִים תַּ ְלמִידֵ י ֲח ָכ ִמים אָ ֵמן כֵּן יְהִי ָרצוֹן .קַ דְּ שֵׁנוּ ְבּ ִמצְוֹתֶיָך וְתֵ ן ֶח ְלקֵנוּ בּ ָ
שׂ ְבּעֵנוּ ִמטוּבֶָך וְשַׂ מַּ ח נַ ְפשֵׁנוּ בִּישׁוּעָתֶ ָך ְו ַטהֵר ִל ֵבּנוּ ְל ָעבְדְ ָך בֶּאֱ מֶ ת.
ַ
ָאָרץ בִּיק ֶָרָך וְהוֹפַע ַבּהֲדַ ר גְּאוֹן ֻעזֶָּך עַל ָכּל
ְמֹלְך עַל כָּל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ ִבּכְבוֹדֶ ָך ְו ִהנָּשֵׂ א עַל כָּל ה ֶ
אַרצֶָךְ ,וי ֵדַ ע כָּל פָּעוּל כִּי ַאתָּ ה ְפ ַעלְתּוֹ ְויָבִין כָּל יְצִיר כִּי ַאתָּ ה יְצ ְַרתּוֹ וְי ֹאמַר כּ ֹל
יוֹשְׁ בֵי תֵ בֵל ְ
שׁ ָל"ה
ִשְׂר ֵא"ל מֶ ֶל"ְך וּ ַמלְכוּת"וֹ בַּכּ ֹ"ל ָמ ָ
ֲאשֶׁר נְשָׁ מָ ה בְאַפּ"וֹ )בגי' חנוכ"ה( י ְה ֹ ָו"ה ֱאֹל ֵה"י י ָ
)בגי' כ"ו פעמים חנ"ה אותיות חנוכ"ה ,ובגי' מתתיה"ו ב"ן יוחנ"ן כה"ן גדו"ל חשמנא"י
ובני"ו( .אָ ֵמן נֶצַח ֶסלָה ָועֶד:
לפני ההדלקה מברכים להדליק נר ושעשה נסים ובערב הראשון מוסיפים ברכת שהחיינו:

חנֻכָּה
בָּרוְּך אַ תָּ ה יְהֹוָה אֱ ֹלהֵינוּ ֶמלְֶך הָעוֹלָם אֲ שֶׁ ר קִדְּ שָׁ נוּ ְבּ ִמצְוֹתָ יו ְו ִצוָּנוּ ְלהַדְ לִיק ֵנר ֲ
)ראשי תיבות = נחל ,הוא הנחל נובע מקור חכמה ,רבינו רבי נחמן מברסלב זצוק"ל(:

בָּרוְּך אַ תָּ ה יְהֹוָה אֱ ֹלהֵינוּ ֶמלְֶך הָעוֹלָם שֶׁ עָשָׂ ה נִסִּים לַאֲ בוֹתֵ ינוּ ַבּיָּ ִמים ָההֵם ַבּזְּמַן ַהזֶּה:
רק בלילה הראשון:

בָּרוְּך אַ תָּ ה יְהֹוָה אֱ ֹלהֵינוּ ֶמלְֶך הָעוֹלָם שֶׁ ֶה ֱחיָנוּ ְו ִקיְּ ָמנוּ ְו ִהגִּיעָנוּ ַלזְּמַן ַהזֶּה:

אחרי שהדליק הנר הראשון משמאל יאמר זאת כשמדליק השאר:

שׂיתָ
שׁ ָע ִ
ַהנֵּרוֹת ַהלָּלוּ אָנוּ מַדְ לִיקִין עַל ַהנִּסִּים ְועַל ַהנִּ ְפלָאוֹת ְועַל הַתְּ שׁוּעוֹת ְועַל ַה ִמּ ְלחָמוֹתֶ .
שׁיםְ .וכָל ִמ ְצוַת שְׁ מוֹנַת י ְמֵ י ֲחנֻכָּה.
ַלאֲבוֹתֵ ינוּ ַבּיָּמִים ָההֵם ַבּזְּ ַמן ַהזֶּה .עַל י ְדֵ י כּ ֹ ֲהנֶיָך ַה ְקּדוֹ ִ
שׁתַּ מֵּ שׁ ָבּהֶםֶ .אלָּא ל ְִראוֹתָ ם ִבּ ְלבָד .כְּדֵ י לְהוֹדוֹת
ַהנֵּרוֹת ַהלָּלוּ ק ֹדֶ שׁ הֵםְ .ו ֵאין לָנוּ ְרשׁוּת ְל ִה ְ
שׁ ְמָך ַהגָּדוֹל עַל נִסֶּיָך ְועַל נִ ְפלְאוֹתֶ יָך ְועַל י ְשׁוּעָתֶ ָך:
וּ ְל ַהלֵּל ְל ִ
שׂה י ָדֵ ינוּ כּוֹנְנֵהוּ :יֹשֵׁב ְבּסֵתֶ ר
וִיהִי נֹעַם ֲאדֹנָי ֱאֹלהֵינוּ ָעלֵינוּ וּ ַמ ֲעשֵׂה י ָדֵ ינוּ כּוֹנְנָה ָעלֵינוּ וּ ַמ ֲע ֵ
שׁדַּ י י ִתְ לוֹנָן :אֹמַר לַיהֹוָה מַ ְחסִי וּ ְמצוּדָ תִ י ֱאֹלהַי אֶ ְבטַח בּוֹ :כִּי הוּא יַצִּילְָך ִמפַּח
ֶעלְיוֹן ְבּצֵל ַ
ירא ִמ ַפּחַד
י ָקוּשׁ ִמדֶּ בֶר הַוּוֹת :בְּאֶ ב ְָרתוֹ יָסְֶך לְָך וְתַ חַת ְכּנָפָיו תֶּ ְחסֶה ִצנָּה וְסֹח ֵָרה אֲ ִמתּוֹֹ :לא תִ ָ
וּר ָבבָה
ָליְלָה מֵ חֵץ י ָעוּף יוֹמָ םִ :מדֶּ בֶר בָּאֹפֶל יַהֲֹלְך ִמ ֶקּטֶב י ָשׁוּד ָצה ֳָרי ִם :י ִפּ ֹל ִמצִּדְּ ָך ֶאלֶף ְ
שׁעִים תִּ ְר ֶאה :כִּי ַאתָּ ה י ְהֹוָה מַ ְחסִי ֶעלְיוֹן
שׁ ֻלּ ַמת ְר ָ
ִמימִ ינֶָך ֵאלֶיָך ֹלא יִגָּשַׁ :רק ְבּעֵינֶיָך תַ בִּיט ְו ִ
שׂ ְמתָּ ְמעוֹנֶָךֹ :לא תְ ֻאנֶּה ֵאלֶיָך ָרעָה ְונֶגַע ֹלא יִק ְַרב בְּאָ ֳהלֶָך :כִּי מַ לְאָכָיו י ְ ַצוֶּה לְָּך לִשְׁ מָ ְרָך ְבּכָל
ַ
דְּ ָרכֶיָך :עַל ַכּ ַפּי ִם י ִשָּׂ אוּנְָך פֶּן תִּ גּוֹף ָבּ ֶאבֶן ַרגְלֶָך :עַל שַׁ חַל ָופֶתֶ ן תִּ דְ רְֹך תִּ ְרמ ֹס ְכּפִיר וְתַ נִּין :כִּי
שׂ ְגּבֵהוּ כִּי י ָדַ ע שְׁ מִי :יִק ְָר ֵאנִי ְו ֶא ֱענֵהוּ עִמּוֹ אָנֹכִי ְבצ ָָרה ֲא ַח ְלּצֵהוּ
שׁק ַו ֲא ַפ ְלּטֵהוּ ֲא ַ
בִי ָח ַ
ְאַר ֵאהוּ בִּישׁוּעָתִ י:
שׂבִּיעֵהוּ ו ְ
ְאַר ֵאהוּ בִּישׁוּעָתִ י :א ֶֹרְך י ָ ִמים אַ ְ
שׂבִּיעֵהוּ ו ְ
ַו ֲא ַכבְּדֵ הוּ :א ֶֹרְך י ָ ִמים ַא ְ
שׁיר ַה ַמּעֲלוֹת לְדָ וִד ִהנֵּה מַ ה טּוֹב וּמַ ה נָּעִים שֶׁ בֶת אַחִים גַּם יָחַד :כַּשֶּׁ ֶמן הַטּוֹב עַל הָר ֹאשׁ י ֵֹרד
ִ
שׁם ִצוָּה י ְהֹוָה
שׁיּ ֵֹרד עַל ה ְַר ֵרי צִיּוֹן כִּי ָ
שׁיּ ֵֹרד עַל פִּי מִדּוֹתָ יוְ :כּטַל ח ְֶרמוֹן ֶ
עַל ַהזָּקָן זְ ַקן אַהֲר ֹן ֶ
ֶאת ַהבּ ְָרכָה ַחיּ ִים עַד הָעוֹלָם:
שׁם תּוֹדָ ה נְזַ ֵבּ ַחְ .לעֵת תָּ כִין ַמ ְט ֵבּ ַח
שׁ ֵבּ ַח .תִּ כּוֹן בֵּית תְּ ִפלָּתִ י ְו ָ
ָמעוֹז צוּר י ְשׁוּעָתִ י לְָך נָאֶ ה ְל ַ
שׁיר ִמזְמוֹר ֲחנֻכַּת הַמִּ זְ ֵבּ ַח:
ִמצָּר ַה ְמנַ ֵבּ ַח .אָז אֶ גְמוֹר ְבּ ִ
שׁעְבּוּד ַמלְכוּת ֶעגְלָה .וּ ְבי ָדוֹ ַהגְּדוֹלָה
שׁי ְבּ ִ
מָררוּ בְּקוּ ִ
ָרעוֹת שָׂ ְבעָה נַפְשִׁ י ְבּי ָגוֹן כֹּחִי ִכּלָהַ .חיּ ַי ְ
הוֹצִיא ֶאת ַה ְסּגֻלָּה .חֵיל פּ ְַרע ֹה ְוכָל ז ְַרעוֹ י ְָרדוּ ְכ ֶאבֶן ִבּ ְמצוּלָה:
שׁקַ טְתִּ י .וּבָא נוֹגֵשׂ ְו ִהגְ ַלנִי .כִּי ז ִָרים ָעבַדְ תִּ יְ .וי ֵין ַרעַל
שׁם ֹלא ָ
דְּ בִיר קָדְ שׁוֹ ֱהבִיאַנִי ְוגַם ָ
שׁעְתִּ י:
שׁ ְבעִים נוֹ ָ
שׁ ָעב ְַרתִּ י .קֵץ ָבּבֶל .ז ְֻר ָבּבֶלְ .ל ֵקץ ִ
ָמ ַסכְתִּ י ִכּ ְמעַט ֶ
שׁבָּתָ ה.
כְּרוֹת קוֹמַ ת בְּרוֹשׁ ִבּקֵּשׁ ֲא ָגגִי בֶּן ַה ְמּדָ תָ אְ .ונִ ְהי ָתָ ה לוֹ ְלפַח וּלְמוֹ ֵקשׁ לְמוֹקֵ שׁ ְוגַאֲ וָתוֹ נִ ְ
ר ֹאשׁ יְמִינִי נִשֵּׂאתָ  .וְאוֹי ֵב שְׁ מוֹ מָ חִיתָ  .ר ֹב ָבּנָיו ְו ִקנְיָנָיו עַל ָהעֵץ תָּ לִיתָ :
יְ ָונִים נִ ְקבְּצוּ ָעלַי ֲאזַי בִּי ֵמי חַשְׁ ַמנִּים .וּפ ְָרצוּ חוֹמוֹת ִמגְדָּ לַי ְו ִט ְמּאוּ כָּל הַשְּׁ ָמנִים .וּ ִמנּוֹתַ ר
וּרנָנִים:
שׁיר ְ
שׁנִּיםְ .בּנֵי בִינָה יְמֵי שְׁמוֹנָה ָקבְעוּ ִ
ַקנְ ַקנִּים נַ ֲעשֶׂה נֵס לַשּׁוֹ ַ
אָרכָה לָנוּ
שָׁך ְו ָק ֵרב קֵ ץ ַהי ְשׁוּעָה .נְק ֹם נִ ְק ַמת דַ ם ֲעבָדֶ יָך ֵמאֻ מָּ ה ה ְָרשָׁ עָה .כִּי ְ
חֲשׂוֹף זְרוֹ ַע קָדְ ֶ
שׁ ְבעָה:
שּׁעָהְ .ו ֵאין ֵקץ לִי ֵמי ה ָָרעָה .דְּ חֵה אַדְ מוֹן ְבּצֵל ַצלְמוֹן ָה ֵקם לָנוּ רוֹעֶה ִ
ַה ָ

שׂמַּ חְתָּ אֹיְבַי לִי :יְהֹוָה אֱ ֹלהָי
ִמזְמוֹר שִׁ יר ֲחנֻכַּת ַה ַבּיִת לְדָ וִד :אֲרוֹמִ ְמָך י ְהֹוָה כִּי דִ לִּיתָ נִי וְֹלא ִ
שׁי ִחיּ ִיתַ נִי ִמיּ ְָרדִ י בוֹר :זַ ְמּרוּ לַיהֹוָה ֲחסִידָ יו
שׁ ַוּעְתִּ י ֵאלֶיָך וַתִּ ְר ָפּ ֵאנִי :י ְהֹוָה ֶה ֱעלִיתָ ִמן שְׁ אוֹל נַ ְפ ִ
ִ
וְהוֹדוּ ְלזֵכֶר ָקדְ שׁוֹ :כִּי ֶרגַע ְבּ ַאפּוֹ ַחיּ ִים בּ ְִרצוֹנוָֹ .בּע ֶֶרב יָלִין ֶבּכִי ְולַבּ ֹ ֶקר ִרנָּה :וַאֲ נִי אָמ ְַרתִּ י
שׁ ְלוִי בַּל אֶ מּוֹט לְעוֹ ָלם :י ְהֹוָה בּ ְִרצוֹנְָך ֶה ֱעמַדְ תָּ ה ְלה ְַר ִרי ע ֹזִ .הסְתַּ ְרתָּ ָפנֶיָך ָהי ִיתִ י נִ ְבהָל:
ְב ַ
ֵאלֶיָך י ְהֹוָה ֶאק ְָרא ְואֶל ֲאדֹנָי אֶ תְ ַחנָּן :מַ ה ֶבּצַע בְּדָ ִמי בּ ְִרדְ תִּ י אֶ ל שַׁ חַת הֲיוֹדְ ָך ָעפָר ֲהיַגִּיד
שׂ ִקּי וַתְּ ַאזּ ְֵרנִי
שׁמַ ע י ְהֹוָה ְו ָחנֵּנִי י ְהֹוָה ֱהי ֵה עֹזֵר לִיָ :ה ַפכְתָּ ִמ ְספְּדִ י ְל ָמחוֹל לִי פִּתַּ חְתָּ ַ
ֲא ִמתֶּ ָךְ :
שׂמְ חָהְ :ל ַמעַן יְזַמֶּ ְרָך כָבוֹד וְֹלא י ִדּ ֹם י ְהֹוָה ֱאֹלהַי לְעוֹלָם אוֹדֶ ָךּ:
ִ
ָאָרץ
ַל ְמנַ ֵצּ ַח ִבּנְגִינוֹת ִמזְמוֹר שִׁ ירֱ :אֹלהִים י ְ ָחנֵּנוּ וִיב ְָרכֵנוּ .י ָאֵר ָפּנָיו ִאתָּ נוֶּ .סלָה :לָדַ עַת בּ ֶ
ִירנְּנוּ ְל ֻא ִמּים .כִּי
דַּ ְרכֶָּךְ .בּכָל גּוֹי ִם י ְשׁוּעָתֶ ָך :יוֹדוָּך ַעמִּים ֱאֹלהִים .יוֹדוָּך ַע ִמּים ֻכּלָּם :יִשְׂמְ חוּ ו ַ
ָאָרץ תַּ נְחֵם ֶסלָה :יוֹדוָּך ַע ִמּים ֱאֹלהִים .יוֹדוָּך ַע ִמּים ֻכּלָּם:
תִ שְׁפּ ֹט ַעמִּים מִישׁ ֹר .וּלְאֻ ִמּים בּ ֶ
אָרץ:
אֶרץ נָתְ נָה י ְבוּלָהּ .יְב ְָרכֵנוּ ֱאֹלהִים ֱאֹלהֵינוּ :יְב ְָרכֵנוּ ֱאֹלהִיםְ .וי ְִיראוּ אוֹתוֹ כָּל אַ ְפסֵי ֶ
ֶ
ְרוּרה .אב"ג ית"ץ:
ָאנָּא בְּכ ֹ ַח גְּדֻ לַּת יְמִינְָך ַתּתִּ יר צ ָ
נוֹרא .קר"ע שט"ן:
שׂ ְגּבֵנוּ ַטה ֲֵרנוּ ָ
ַקבֵּל ִרנַּת עַמְּ ָך ַ
שׁי י ִחוּדְ ָך ְכּ ָבבַת שָׁ מ ְֵרם .נג"ד יכ"ש:
דּוֹר ֵ
נָא גִבּוֹר ְ
בּ ְָרכֵם ַטה ֲֵרם ַר ֲח ֵמי צִדְ ָקתְ ָך תָּ ִמיד ָגּ ְמלֵם .בט"ר צת"ג:
ֲחסִין קָדוֹשׁ בְּרוֹב טוּבְָך נַהֵל עֲדָ תֶ ָך .חק"ב טנ"ע:
שּׁתֶ ָך .יג"ל פז"ק:
יָחִיד גֵּאֶ ה ְל ַע ְמָּך ְפּנֵה זוֹכ ְֵרי קְדֻ ָ
שׁ ְועָתֵ נוּ ַקבֵּל וּשְׁמַ ע ַצ ֲעקָתֵ נוּ יוֹדֵ ַע תַּ עֲלוּמוֹת .שק"ו צי"ת:
ַ
שׁם כְּבוֹד ַמלְכוּתוֹ לְעוֹלָם ָועֶד:
בלחש :בָּרוְּך ֵ

