
  סדר הדלקת נרות חנכה, חנוכה
  

  :ל"זצוקצבי אלימלך ' ק ר"מהגה -לפני הדלקת הנרות תפילה 

ה "ה ְּבו"ְליֵַחד ֵׁשם י, ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, יִחּוד ֻקְדָׁשא ְּבִרי� הּוא ּוְׁשִכינְֵּתּה ְלֵׁשם

ְלַקיֵם ִמְצַות ּבֹוְרִאי ַּכֲאֶׁשר  ֲחנּוָּכהִהנְנִי ְמַכֵּון ְּבַהְדָלַקת נֵר . ְּביִחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל

  : ל ְלַתֵקן ֶאת ׁשֹוְרָׁשה ְּבָמקֹום ֶעְליֹון"נִי ֲחָכֵמינּו זִצּוּו

 ּוְבֵכן יְִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶי% יְהָֹוה ֱא(ֵהינּו ֵוא(ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשְּתֵהא ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ּוְמֻרָּצה ְלָפנֶי%

נֹות ֶׁשִּכְּונּו ַהּכֲֹהנִים ְמָׁשְרֵתי ַהֵׁשם ְּבֵעת ֲאֶׁשר ְּכִאּלּו ִּכַּונְִּתי ָּכל ַהַּכּוָ  ֲחנּוָּכהִמְצַות ַהְדָלַקת נֵר 

ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי% ָהַרִּבים עֹוַרְרָּת . ֶהֱערּו ַלָּמֶות נְַפָׁשם ִּבְׁשִביל ְּכבֹוד ִׁשְמ% ַהָגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא

ְוִהנְנִי עֹוֶׂשה ַעל ַּדְעָּתם ְוַעל , ֶכת ֵּבית יְהָֹוהנְִצֲח% ֲעֵליֶהם ְלנֵַּצַח ֶאת אֹויְֵביֶהם ּוְלנֵַצַח ַעל ְמֶלא

אֹור ַּכָּונָָתם ְוַעל ַּדַעת ָּכל ַהַצִּדיִקים ְוַהֲחִסיִדים ֶׁשָהיּו ְּבאֹותֹו ַהּדֹור ֶׁשִהְׁשַּפְעָּת ָלֶהם נִֶּסי% ְוזָכּו לֵ 

   .ם ַוֲעִׂשּיִָתי ַּכֲעִׂשּיָָתםּוִפי ְּכִפיהֶ , ְּבדֹורֹוֵתינּוְוַעל ַּדַעת ָּכל ַהַּצִּדיִקים ְוַהֲחִסיִדים ׁשֶ , ְּבאֹור ַהַחּיִים

ְוַגֵּלה ְּכבֹוד , ּוִבזְכּות ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ְּתזֵַּכנּו ְלנֵַּצַח ֶאת אֹויְֵבינּו ּוְלנֵַּצַח ַעל ְמֶלאֶכת ֵּבית יְהָֹוה

י זְַרֵעינּו ּוִמִּפי זֶַרע זְַרֵעינּו ֵמַעָּתה ְוַעד ַמְלכּוְת% ָעֵלינּו ְמֵהָרה ְו(א יָמּוׁש ַהּתֹוָרה ִמִּפינּו ּוִמּפִ 

ַקְּדֵׁשנּו ְּבִמְצֹוֶתי% ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶת% . ְונִזְֶּכה ְלָבנִים ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון, עֹוָלם

  . נּו ְלָעְבְד% ֶּבֱאֶמתַׂשְּבֵענּו ִמטּוֶב% ְוַׂשַּמח נְַפֵׁשנּו ִּביׁשּוָעֶת% ְוַטֵהר ִלּבֵ 

ל ְמ(� ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִּבְכבֹוֶד% ְוִהּנֵָׂשא ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ִּביָקֶר% ְוהֹוַפע ַּבֲהַדר ְּגאֹון ֻעּזֶ% ַעל ּכָ 

ה יְַצְרּתֹו ְויֹאַמר ּכֹל ְויֵַדע ָּכל ָּפעּול ִּכי ַאָּתה ְפַעְלּתֹו ְויִָבין ָּכל יְִציר ִּכי ַאּתָ , יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצ%

ֹ "� ּוַמְלכּות"ל ֶמלֶ "י יְִׂשָראֵ "ה ֱא(הֵ "יְהֹוָ ) ה"חנוכ' בגי(ֹו "ֲאֶׁשר נְָׁשָמה ְבַאּפ ה "ל ָמָׁשלָ "ֹו ַּבּכ

י "ל חשמנא"ן גדו"ן כה"חנן יו"ו ב"מתתיה' ובגי, ה"ה אותיות חנוכ"ו פעמים חנ"כ' בגי(

  :ָאֵמן נֶַצח ֶסָלה ָוֶעד .)ו"ובני
   

   :פני ההדלקה מברכים להדליק נר ושעשה נסים ובערב הראשון מוסיפים ברכת שהחיינול

 נָֻּכהחֲ ר נֵ ַהְדִליק לְ ַאָּתה יְהָֹוה ֱא$ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו  ָּברּו�

  : )ל"זצוק נחמן מברסלברבי רבינו , הנחל נובע מקור חכמההוא  ,נחל= ראשי תיבות (
  

   :ַאָּתה יְהָֹוה ֱא$ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ֶׁשָעָׂשה נִִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבּיִָמים ָהֵהם ַּבּזְַמן ַהּזֶה ָּברּו�
  

  :רק בלילה הראשון

  : ַאָּתה יְהָֹוה ֱא$ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ֶׁשֶהֱחיָנּו ְוִקּיְָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלּזְַמן ַהּזֶה ָּברּו�

  

  



   :ראשון משמאל יאמר זאת כשמדליק השאראחרי שהדליק הנר ה

ֶׁשָעִׂשיָת . ָאנּו ַמְדִליִקין ַעל ַהּנִִּסים ְוַעל ַהּנְִפָלאֹות ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות ְוַעל ַהִּמְלָחמֹות ַהָּללּו ַהּנֵרֹות

. ַות ְׁשמֹונַת יְֵמי ֲחנָֻּכהְוָכל ִמצְ . ַעל יְֵדי ּכֲֹהנֶי% ַהְּקדֹוִׁשים. ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבּיִָמים ָהֵהם ַּבּזְַמן ַהּזֶה

ְּכֵדי ְלהֹודֹות . ֶאָּלא ִלְראֹוָתם ִּבְלָבד. ְוֵאין ָלנּו ְרׁשּות ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם. ַהּנֵרֹות ַהָּללּו קֶֹדׁש ֵהם

  : ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמ% ַהָּגדֹול ַעל נִֶּסי% ְוַעל נְִפְלאֹוֶתי% ְוַעל יְׁשּוָעֶת%

  

יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר : י ֱא(ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּונַֹעם ֲאדֹנָ  ִויִהי

ִּכי הּוא יִַּציְל% ִמַּפח : אַֹמר ַליהָֹוה ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱא(ַהי ֶאְבַטח ּבֹו: ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי יְִתלֹונָן

(א ִתיָרא ִמַּפַחד : ְּבֶאְבָרתֹו יֶָס� ָל� ְוַתַחת ְּכנָָפיו ֶּתְחֶסה ִצּנָה ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו: תיָקּוׁש ִמֶּדֶבר ַהּוֹו

יִּפֹל ִמִּצְּד% ֶאֶלף ּוְרָבָבה : ִמֶּדֶבר ָּבאֶֹפל יֲַה(� ִמֶּקֶטב יָׁשּוד ָצֳהָריִם: ָליְָלה ֵמֵחץ יָעּוף יֹוָמם

ִּכי ַאָּתה יְהָֹוה ַמְחִסי ֶעְליֹון : ְּבֵעינֶי% ַתִּביט ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאהַרק : ִמיִמינֶ% ֵאֶלי% (א יִָּגׁש

ִּכי ַמְלָאָכיו יְַצֶּוה ָּל� ִלְׁשָמְר% ְּבָכל : (א ְתֻאּנֶה ֵאֶלי% ָרָעה ְונֶגַע (א יְִקַרב ְּבָאֳהֶל%: ַׂשְמָּת ְמעֹונֶ%

ִּכי : ַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדרֹ� ִּתְרמֹס ְּכִפיר ְוַתּנִין: % ֶּפן ִּתּגֹוף ָּבֶאֶבן ַרגְֶל%ַעל ַּכַּפיִם יִָּׂשאּונְ : ְּדָרֶכי%

יְִקָרֵאנִי ְוֶאֱענֵהּו ִעּמֹו ָאנִֹכי ְבָצָרה ֲאַחְּלֵצהּו : ִבי ָחַׁשק ַוֲאַפְּלֵטהּו ֲאַׂשְּגֵבהּו ִּכי יַָדע ְׁשִמי

  : אֶֹר� יִָמים ַאְׂשִּביֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי: ֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתיאֶֹר� יִָמים ַאְׂשִּבי: ַוֲאַכְּבֵדהּו

ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהרֹאׁש יֵֹרד : ִעים ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם יַָחדַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ִהּנֵה ַמה ּטֹוב ּוַמה ּנָ  ִׁשיר

ְּכַטל ֶחְרמֹון ֶׁשּיֵֹרד ַעל ַהְרֵרי ִצּיֹון ִּכי ָׁשם ִצָּוה יְהָֹוה : ַעל ַהּזָָקן זְַקן ַאֲהרֹן ֶׁשּיֵֹרד ַעל ִּפי ִמּדֹוָתיו

  :ְּבָרָכה ַחּיִים ַעד ָהעֹוָלםֶאת הַ 

ְלֵעת ָּתִכין ַמְטֵּבַח . ִּתּכֹון ֵּבית ְּתִפָּלִתי ְוָׁשם ּתֹוָדה נְזֵַּבחַ . ָעִתי ְל% נֶָאה ְלַׁשֵּבחַ יְׁשּוצּור  ָמעֹוז

  : ָאז ֶאְגמֹור ְּבִׁשיר ִמזְמֹור ֲחנַֻּכת ַהִּמזְֵּבחַ . ִמָּצר ַהְמנֵַּבחַ 

ּוְביָדֹו ַהְּגדֹוָלה . י ְּבִׁשְעּבּוד ַמְלכּות ֶעגְָלהַחּיַי ָמְררּו ְּבקּוׁשִ . ָׂשְבָעה נְַפִׁשי ְּביָגֹון ּכִֹחי ִּכָלה ָרעֹות

  : ֵחיל ַּפְרעֹה ְוָכל זְַרעֹו יְָרדּו ְכֶאֶבן ִּבְמצּוָלה. הֹוִציא ֶאת ַהְּסגָֻּלה

ַעל ְויֵין רַ . ִּכי זִָרים ָעַבְדִּתי. ּוָבא נֹוֵגׂש ְוִהגְַלנִי. ָקְדׁשֹו ֱהִביַאנִי ְוגַם ָׁשם (א ָׁשַקְטִּתי ְּדִביר

  : ְלֵקץ ִׁשְבִעים נֹוָׁשְעִּתי. זְֻרָּבֶבל. ֵקץ ָּבֶבל. ָמַסְכִּתי ִּכְמַעט ֶׁשָעַבְרִּתי

. ְונְִהיָָתה לֹו ְלַפח ּוְלמֹוֵקׁש ְלמֹוֵקׁש ְוגֲַאָותֹו נְִׁשָּבָתה. קֹוַמת ְּברֹוׁש ִּבֵּקׁש ֲאָגגִי ֶּבן ַהְּמָדָתא ְּכרֹות

  : רֹב ָּבנָיו ְוִקנְיָנָיו ַעל ָהֵעץ ָּתִליתָ . ְׁשמֹו ָמִחיתָ  ְואֹויֵב. רֹאׁש יְִמינִי נִֵּׂשאתָ 

ּוִמּנֹוַתר . ּוָפְרצּו חֹומֹות ִמגְָּדַלי ְוִטְּמאּו ָּכל ַהְּׁשָמנִים. נְִקְּבצּו ָעַלי ֲאזַי ִּביֵמי ַחְׁשַמּנִים יְָונִים

  : נָה ָקְבעּו ִׁשיר ּוְרנָנִיםְּבנֵי ִבינָה יְֵמי ְׁשמֹו. ַקנְַקּנִים נֲַעֶׂשה נֵס ַלּׁשֹוַׁשּנִים

ִּכי ָאְרָכה ָלנּו . נְקֹם נְִקַמת ַדם ֲעָבֶדי% ֵמֻאָּמה ָהְרָׁשָעה. זְרֹוַע ָקְדֶׁש% ְוָקֵרב ֵקץ ַהיְׁשּוָעה ֲחׂשֹוף

  : ְּדֵחה ַאְדמֹון ְּבֵצל ַצְלמֹון ָהֵקם ָלנּו רֹוֶעה ִׁשְבָעה. ְוֵאין ֵקץ ִליֵמי ָהָרָעה. ַהָּׁשָעה



יְהָֹוה ֱא(ָהי : ֲארֹוִמְמ% יְהָֹוה ִּכי ִדִּליָתנִי ְו(א ִׂשַּמְחָּת אֹיְַבי ִלי: ְלָדִוד ִׁשיר ֲחנַֻּכת ַהַּביִת ִמזְמֹור

זְַּמרּו ַליהָֹוה ֲחִסיָדיו : הָֹוה ֶהֱעִליָת ִמן ְׁשאֹול נְַפִׁשי ִחּיִיַתנִי ִמּיְָרִדי בֹוריְ : ִׁשַּוְעִּתי ֵאֶלי% ַוִּתְרָּפֵאנִי

ַוֲאנִי ָאַמְרִּתי : ָּבֶעֶרב יִָלין ֶּבִכי ְוַלּבֶֹקר ִרּנָה. ִּכי ֶרגַע ְּבַאּפֹו ַחּיִים ִּבְרצֹונֹו: ְוהֹודּו ְלזֵֶכר ָקְדׁשֹו

: ִהְסַּתְרָּת ָפנֶי% ָהיִיִתי נְִבָהל. יְהָֹוה ִּבְרצֹונְ% ֶהֱעַמְדָּתה ְלַהְרִרי עֹז: םְבַׁשְלִוי ַּבל ֶאּמֹוט ְלעֹולָ 

ַמה ֶּבַצע ְּבָדִמי ְּבִרְדִּתי ֶאל ַׁשַחת ֲהיֹוְד% ָעָפר ֲהיִַּגיד : ֵאֶלי% יְהָֹוה ֶאְקָרא ְוֶאל ֲאדֹנָי ֶאְתַחּנָן

ָהַפְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ִלי ִּפַּתְחָּת ַׂשִּקי ַוְּתַאּזְֵרנִי : יֵה עֹזֵר ִליְׁשַמע יְהָֹוה ְוָחּנֵנִי יְהָֹוה הֱ : ֲאִמֶּת%

  : ְלַמַען יְזֶַּמְר% ָכבֹוד ְו(א יִּדֹם יְהָֹוה ֱא(ַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדּךָ : ִׂשְמָחה

  

ָלַדַעת ָּבָאֶרץ : ֶסָלה. נָיו ִאָּתנּויֵָאר ּפָ . ֱא(ִהים יְָחּנֵנּו ִויָבְרֵכנּו :ִּבנְִגינֹות ִמזְמֹור ִׁשיר ַלְמנֵַּצחַ 

ִּכי . יְִׂשְמחּו ִויַרּנְנּו ְלֻאִּמים: יֹודּו% ַעִּמים ֻּכָּלם. יֹודּו% ַעִּמים ֱא(ִהים: ְּבָכל ּגֹויִם יְׁשּוָעֶת%. ַּדְרֶּכ%

: יֹודּו% ַעִּמים ֻּכָּלם. (ִהיםיֹודּו% ַעִּמים אֱ : ּוְלֻאִּמים ָּבָאֶרץ ַּתנְֵחם ֶסָלה. ִתְׁשּפֹט ַעִּמים ִמיׁשֹר

  : ְויִיְראּו אֹותֹו ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ. יְָבְרֵכנּו ֱא(ִהים: יְָבְרֵכנּו ֱא(ִהים ֱא(ֵהינּו. ֶאֶרץ נְָתנָה יְבּוָלּה

  

  :ץ"ג ית"אב. ְּבכַֹח ְּגֻדַּלת יְִמינְ% ַּתִּתיר ְצרּוָרה ָאּנָא

  :ן"ע שט"קר. ַקֵּבל ִרּנַת ַעְּמ% ַׂשְּגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא

  :ש"ד יכ"נג. נָא גִּבֹור ּדֹוְרֵׁשי יִחּוְד% ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם

  :ג"ר צת"בט. ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצְדָקְת% ָּתִמיד ָּגְמֵלם

  :ע"טנב "חק. ֲחִסין ָקדֹוׁש ְּברֹוב טּוְב% נֵַהל ֲעָדֶת%

  :ק"ל פז"יג. יִָחיד ֵּגֶאה ְלַעְּמ% ְּפנֵה זֹוְכֵרי ְקֻדָּׁשֶת%

  :ת"ו צי"שק. ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות

  :ָּברּו� ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד :בלחש

  
  

  

  

  

  

  

  

  


