
 סדר הדלקת נרות חנוכה
עפ"י נוסח ק"ק תימן יע"א

בלילה הראשון לפני שיתחיל להדליק, מברך שלש ברכות: 
ובשאר  ושהחיינו.  נסים,  שעשה  של־חנוכה,  נר  להדליק 
הלילות מברך שתי ברכות: להדליק נר של־חנוכה, ושעשה 

נסים.

ֶמֶלך  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי,  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ִקְּדָׁשנּו ְבִמצוֹ ָתיו,  ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר 
ֶׁשַּל־ֲחֻנָּכה: ֵנר  ְלַהדִליק   ְוִצָּונּו 

)ועונים: ָאֵמן(

ֶמֶלך  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי,  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ָהעֹוָלם, ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו, 
ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזָמן ַהֶּזה: )ועונים: ָאֵמן(

מליל שני ואילך אינו מברך שהחיינו.

ֶמֶלך  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי,  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו 

ַלְּזָמן ַהֶּזה: )ועונים: ָאֵמן(

לאחר שהדליק נר אחד, בעודו עסוק בהדלקת שאר הנרות, 
אומר

ַעל  ַמדִליִקין,  נּו  אָֽ לּו  ַהּלַֽ ַהֵּנרֹות 
פָלאֹות,  ים ְוַעל ַהּנִ ּסִ ׁשּועֹות ְוַעל ַהּנִ ַהּתְ
ָהֵהם  ִמים  ּיָ ּבַ ֲאבֹוֵתינּו  ִעם  יָת  ָעׂשִ ׁשֶ
ים.  דֹוׁשִ ַהּקְ כֲֹהֶניָך  ַעל־ְיֵדי  ה,  ַהּזֶ ָמן  ּזְ ּבַ
לּו  ַהּלַֽ רֹות  ַהּנֵ ה,  ֲחֻנּכָ ְיֵמי  מֹוַנת  ׁשְ ְוָכל 
ׁש  ּמֵ ְלִהׁשּתַ ְרׁשּות  נּו  לָֽ ְוֵאין  ֵהם,  קֶֹדׁש 
ֵדי ְלהֹודֹות  לָבד. ּכְ ֶהן, ֵאָלא ִלראֹוָתן ּבִ ּבָ
ְוַעל  יָך  ִנּסֶ ְוַעל  ִנפְלאֹוֶתיָך  ַעל  ֶמָך,  ִלׁשְ

ְיׁשּועֹוֶתיָך:

יש נוהגים להוסיף ולומר מזמור זה:

י  ּכִ ְיָי  ֲארֹוִממָך  ְלָדִוד:  ִית  ַהּבַ ת  ֲחֻנּכַ יר  ׁשִ ִמזמֹור 
י ֵאֶליָך  עּתִ ּוַ חּתָ אְֹיַבי ִלי: ְיָי ֱאלָֹהי. ׁשִ ּמַ יָתִני. ְולֹא־ׂשִ ִדּלִ
רִדי־ ּיָ יַתִני מִֽ י. ִחּיִ אֹול ַנפׁשִ ָי ֶהֱעִליָת ִמן־ׁשְ ֵאִני: יְֽ רּפָ ַוּתִ
ֶרַגע  י  ּכִ ָקדׁשֹו:  ְלֵזֶכר  ְוהֹודּו  ֲחִסיָדיו.  ַליָי  רּו  ַזּמְ בֹור: 
ה:  ִרּנָ ְוַלּבֶֹקר  ִכי.  ּבֶ ָיִלין  ֶעֶרב  ּבָ רצֹונֹו.  ּבִ ים  ַחּיִ ַאּפֹו.  ּבְ
רצֹוְנָך  ּבִ ָי  יְֽ ְלעֹוָלם:  ל־ֶאּמֹוט  ּבַ לִוי.  ְבׁשַ י  ָאַמרּתִ ַוֲאִני 
ִנבָהל:  ָהִייִתי  ָפֶניָך  רּתָ  ִהסּתַ עֹז.  ַהרִרי  לְֽ ה  ֶהֱעַמדּתָ
ָדִמי  ּבְ ַצע  ַמה־ּבֶ ן:  ֶאתַחּנָ ְוֶאל־ֲאדָֹני  ֶאקָרא.  ְיָי  ֵאֶליָך 
ַמע  ׁשְ ָך:  ֲאִמּתֶ יד  ֲהַיּגִ ֲהיֹוְדָך ָעָפר  ַחת.  ׁשָ י ֶאל  ִרדּתִ ּבְ
ִדי ְלָמחֹול ִלי.  ְיָי  ֱהֵיה עֵֹזר ִלי: ָהַפכּתָ ִמסּפְ ִני.  ְוָחּנֵ ְיָי 
ָכבֹוד  רָך  ְיַזּמֶ ְלַמַען  מָחה:  ׂשִ ֵרִני  ַאּזְ ַוּתְ י.  ּקִ ׂשַ חּתָ  ּתַ ּפִ

ְולֹא ִיּדֹם. ְיָי ֱאלַֹהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך:

מוגש בהוקרה למשתתפי
מסיבת חנוכה

בהשתתפות מרן הגר"י רצאבי שליט"א
פוסק עדת תימן ונשיא קרית מהרי"ץ

מוצש"ק מקץ ה'תשע"ח ב'שכ"ט
עמנואל ת"ו



שירים הקשורים לימי חנוכה
נשיד )שיר(

שיר מוסרי "לעשות" תורה. שייכותו לחנוכה, מפני שאומרים 
והוסבר  תורתך.  "עושי"  ביד  ופושעים  הנסים,  על  בנוסח 

בהרחבה ע"י מרן שליט"א במקומות אחרים.

ַמע. ּגּוף ַלֲעָצִתי ׁשְ ר ּבַ ַנפִׁשי ֲאׁשֶ
י תֹוָרה ְוַאל ָנא ַתֲחָרה: קּוִמי ֲעׂשִ

רּכֹו ְמַנע. ּומַאס ֲעַצת ֵיֶצר ּוִמּדַ
ָרה: ה ְיׁשָ ִמּדָ ֶדֶרך טֹוב ּבְ ּובַחר ּבְ

ַתחּבּולֹות ְלַרע. י הּוא ְלָך ּבְ ּכִ
ֶטֶרם ֹיאְמָרה: יו ּבְ ֲאֵזן ִמּלָ ַאל ּתַ

ַמע. ן ְוִלדָבָריו ׁשְ ב ְלקֹול ִמְסּכֵ ַהקׁשֵ
י הּוא ְלֶדֶרך טֹוב ְותֹוָרה ִיבֲחָרה: ּכִ

ַנע. ְך ּכְ ַעִין ְוַגם ָלׁשֹון ְוַגם ִלּבָ
ָרה: ֶדֶרְך ִנסּתְ ת ֵחְטא ּבְ ִחּלַ י ֵהם ּתְ ּכִ

ם ְלַדרֵכי ֵאל ְוַדלתֹוָתיו ְקַרע. ַהׁשּכֵ
ִניִנים ְיָקָרה: ׁשּוָבה ִמּפְ ם ַהּתְ ּגַ

ּנֹו ְנַטע. תֹוך ּגַ ַיְנִחיְלָך ֵעֶדן ּבְ
ָרה: ָרה ָתִמיד ְלֵעָדה ְיׁשָ ְתַחּבְ ּתִ

ֵצל ָנִעים ְוִדיָרָתך ְקַבע. ב ּבְ ׁשֵ ּתֵ
ָרה: כּתְ ם ֵאל ּתִ ׁשֵ תָרְך ֲעֵלי רֹאָשְך ּבְ ּכִ

ַמע. לֹום ָרב ְלִמי ִיׁשמֹור ׁשְ ְוׁשָ
ֶאֶלף ְוַגם ִרּבֹוא ְלרֹאׁשֹו ִיסֲחָרה:

ָטר חֹובֹו ְקַרע. ַחזַמ"ק ְילּוד ַּבּכַי"ץ ׁשְ
ָרה: ְ ה ָלְך ְלַדרּכֹו ַיּשׁ י הּוא ְמַצּפֶ ּכִ

אנא וכו'

שירה

ַח. ֵבּ ָמעֹוז צּור ְיׁשּוָעִתי, ְלָך ָנֶאה ְלַשׁ
ַח. ם ּתֹוָדה ְנַזֵבּ ִתי, ְוָשׁ ִפָלּ ית ְתּ ּכֹון ֵבּ ִתּ

ַח. ַנֵבּ ר ַהְמּ ַח, ִמָצּ ִכין ַמטֵבּ ְלֵעת ָתּ
ַח: זֵבּ ת ַהִמּ יר ִמזמֹור, ֲחֻנַכּ ִשׁ ָאז ֶאגמֹור, ְבּ

ָלה. ִחי ָכּ ָיגֹון כֹּ י, ְבּ ְבָעה ַנפִשׁ ָרעֹות ָשׂ
עּבּוד ַמלכּות ֶעגָלה. ִשׁ י, ְבּ קִֹשׁ י ֵמְררּו ְבּ ַחַיּ

ה. ֻגָלּ דֹוָלה, הֹוִציא ֶאת ַהְסּ ּובָידֹו ַהְגּ
רעֹה, ְוָכל ַזרעֹו, ָיְרדּו ְכֶאֶבן ְמצּוָלה: ֵחיל ַפּ

י. ַקטִתּ ם לֹא ָשׁ ִביר ָקדׁשֹו ֱהִביַאִני, ְוַגם ָשׁ ְדּ
י. י ָזִרים ָעַבדִתּ ּוָבא נֹוֵגׂש ְוִהגַלִני, ִכּ
י. ָעַברִתּ מַעט ֶשׁ י, ִכּ ְוֵיין ַרַעל ָמַסכִתּ

י: עִתּ בִעים נֹוׁשָ ֶבל, ְלֵקץ ִשׁ ֶבל, ְזֻרָבּ ֵקץ ָבּ

ָדָתא. ן ַהְמּ ׁש, ֲאָגִגי ֶבּ ֵקּ רֹוׁש ִבּ רֹות קֹוַמת ְבּ ְכּ
ָתה. ְוִנהְיָתה לֹו ְלמֹוֵקׁש, ְוַגֲאָותֹו ִנׁשָבּ

מֹו ָמִחיָת. אָת, ְואֹוֵיב ְשׁ ׂ רֹאׁש ְיִמיִני ִנֵשּ
ִליָת: ָניו, ְוִקנָיָניו, ַעל ָהֵעץ ָתּ רֹב ָבּ

ים. יֵמי ַחׁשַמִנּ צּו ָעַלי, ֲאַזי ִבּ ְיָוִנים ִנקְבּ
ָמִנים. ל ַהְשּׁ אּו ָכּ ַלי, ְוִטְמּ ּוָפְרצּו חֹומֹות ִמגָדּ

ים. ִנּ ֹוַשׁ ה ֵנס ַלּשׁ ים, ַנֲעָשׂ ּוִמּנֹוַתר ַקנַקִנּ
יר ּורָנִנים: מֹוָנה, ָקְבעּו ִשׁ ֵני ִביָנה, ְיֵמי ְשׁ ְבּ

ָך, ְוָקֵרב ֵקץ ַהיׁשּוָעה. ֲחׂשֹוף ְזרֹוַע ָקדֶשׁ
ה ָהִרׁשָעה. ם ֲעָבֶדיָך, ֵמֻאָמּ ְנקֹם ִנקַמת ּדַ

ָעה, ְוֵאין ֵקץ ִליֵמי ָהָרָעה. י ָאְרָכה ָלנּו ַהָשּׁ ִכּ
בָעה: ֵצל ַצלמֹון, ָהֵקם ָלנּו רֹוִעים ִשׁ ֵחה ַאדמֹון, ְבּ ְדּ

והללו־יה וכו'

קריאה במגילת בני חשמונאי
נר חמישי דחנוכה

ַוֲעַרק,  סִפיְנָתא.  ּבִ ָבא,  ַחּיָ גַרס  ּבַ ְיֵתיב  ִין.  אדַֽ ּבֵ מד. 
יַזבּו,  י ִאׁשּתֵ יּה ּגּובִרין. ּדִ א. ְוִעּמֵ ְלָות ַאנְטיּוַכס ַמלּכָ
ְלַאנְטיּוַכס  ְוָאַמר,  גַרס  ּבַ ָעֵנה  מה.  א:   ַחרּבָ ִמן 
ָלא ִמן ְיהּוד.  ֵעים, ְלַבּטָ מּתָ ּטְ א. ׂשַֽ א. ַאנּתְ ַמלּכָ ַמלּכָ
ּה. ְולּו  ַגַוּ ּדּור ַרב ּבְ א. ְוֶאׁשּתַ ָתא, ְוַירָחא ּומֻהלּתָ ּבְ ׁשַ
ָלא  א.  ַנּיָ ְוִליׁשָּ א  ּיָ אּוַמּ א,  ַעְמַמּיָ ל  ּכָ ֲעֵליהֹון,  ֲאתֹו 
ַארָיָון  ִמן  ִאיּנּון,  י  ּדִ תָיה.  ַמּתִ ְבֵני  א  ְלַחמׁשָ ָכֲהִלין, 
יִפין:   ַחּצִ ין,  ּדּוּבִ ּוִמן  יִלין.  ַקּלִ ִנׁשִרין,  ּוִמן  יִפין.  ּקִ ּתַ
ְתִגיַח  ְוָלא  ֲעָלְך.  ר  ִיׁשּפַ י,  ִמלּכִ א.  ַמלּכָ ַען  ּכְ מו. 
ִגיַח  ּתְ ְוִאם  ין.  ָהִאּלֵ ַמׁשְרָיָתא  ּבְ ְקָרָבא,  הֹון  ִעּמְ
י  ַאנּפֵ ּבְ ֵהית,  תּבְ ּתִ ין.  ָהִאּלֵ ַמׁשְרָיָתא  ּבְ הֹון,  ִעּמְ
א, ְלָכל ְמִדיָנת  רּתָ ִאּגַ ַלח  ָלֵכן. ׁשְ מז.  א:   ָכל ַמלַכּיָ
ל  ּכָ הֹון  ְוִעּמְ ֵחיְלָוָתא,  ַרבְרֵבי  ְוֵייִתיאּו  ַמלכּוָתְך. 
א,  יַלּיָ א. ְוַאף ּפִ הֹון, ֱאָנׁשָ ַאר ִמּנְ א. ְוָלא ִיׁשּתְ ַעְמַמּיָ
תָגָמא,  ּפִ ַפר  ׁשְ ִין.  ֱאדַֽ מח.  רָיָנא:   ׁשִ י  ׁשֵ ְמלּוּבְ
ֵעיֵני ַאנְטיּוַכס. ּוׁשַלח. ּוקָרא, ְלַרבְרֵבי ְמִדיָנָתא.  ּבְ
י  ׁשֵ ְמלּוּבְ א,  יַלּיָ ּפִ הֹון  ְוִעּמְ א.  ַעְמַמּיָ ל  ּכָ ְוֵאיִתיאּו, 
ַוֲאָתא  ָבא.  ַחּיָ גַרס  ּבַ ָקם  נָינּות,  ּתִ מט.  רָיָנא:   ׁשִ
ית  ׁשּור ּבֵ רִעין, ּבְ ר ּתַ ָלת ֲעׂשַ ּה. ּתְ ַרע ּבַ ִלירּוׁשַלם. ּתְ
ּוׂשַרף ַאבַנּה,  ְמִדיְנָתא.  י  ּדִ ַנהָרא  ּוסַגר,  א.  ׁשָ ַמקְדּ
יּה, ַוֲאַמר. ָהָדא  ִלּבֵ יב ּבְ ֵ ַעפָרא:  נ. ַחׁשּ י ֲהָוה ּכְ ַעד ּדִ
י.  ִזמָנא, ָלא ָכֲהִלין ִלי. ֲאֵרי ַרב ֵחיִלי, ּותקֹוף ְיַדי ַסּגִ

ן: יב ּכֵ ֵ א, ָלא ַחׁשּ ַמּיָ ֶוֱאָלּה ׁשְ


