סדר הדלקת נרות חנוכה

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

עפ"י נוסח ק"ק תימן יע"א

דל ִיקיןַ ,על
ַהּנֵ רֹות ַה ּ ַֽלל ּו ָֽאנ ּו ַמ ִ
פלאוֹ ת,
ַה ְּת ׁשוּעוֹ ת ְו ַעל ַה ִּנ ּ ִסים ְו ַעל ַה ִּנ ָ
ׁ ֶש ָע ִ ׂ
ש ָית ִעם ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם
ַ ּב ְּז ָמן ַה ֶּזהַ ,על־ ְי ֵדי כ ֲֹה ֶנ ָיך ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים.
ְו ָכל ׁ ְשמוֹ ַנת ְי ֵמי ֲח ֻנ ָּכהַ ,ה ֵּנרוֹ ת ַה ּ ַֽלל ּו
ק ֶֹד ׁש ֵהםְ ,ו ֵאין ָֽלנ ּו ְר ׁשוּת ְל ִה ׁש ַּת ֵּמ ׁש
לבדְּ .כ ֵדי ְלהוֹ דוֹ ת
ָ ּב ֶהןֵ ,א ָלא ִלראוֹ ָתן ִ ּב ָ
פלאוֹ ֶת ָיך ְו ַעל ִנ ּ ֶס ָיך ְו ַעל
ִל ׁ ְש ֶמ ָךַ ,על ִנ ְ
ְי ׁשוּעוֹ ֶת ָיך:

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

ֹלהינּו ֶמלֶ ך
ּבָ רּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱ ,א ֵ
ָהעֹולָ םֲ ,א ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ְב ִמצו ָֹתיו,
־חנֻ ּכָ ה:
וְ צִ ּוָ נּו לְ ַהדלִ יק נֵ ר ֶׁשּלַ ֲ
(ועוניםָ :א ֵמן)

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

ֹלהינּו ֶמלֶ ך
ּבָ רּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱ ,א ֵ
בֹותינּו,
ָהעֹולָ םֶׁ ,ש ָע ָׂשה נִ ִּסים לַ ֲא ֵ
ּבַ ּיָ ִמים ָה ֵהם ּבַ ּזְ ָמן ַהּזֶ ה( :ועוניםָ :א ֵמן)
מליל שני ואילך אינו מברך שהחיינו.

ֹלהינּו ֶמלֶ ך
ּבָ רּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱ ,א ֵ
ָהעֹולָ םֶׁ ,ש ֶה ֱחיָ נּו וְ ִקּיְ ָמנּו וְ ִהּגִ ָיענּו
לַ ּזְ ָמן ַהּזֶ ה( :ועוניםָ :א ֵמן)

יש נוהגים להוסיף ולומר מזמור זה:

ִמזמֹור ׁ ִשיר ֲח ֻנ ַּכת ַה ַ ּב ִית ְל ָד ִודֲ :ארוֹ ִמ ָ
מך ְי ָי ִּכי
ִד ִּל ָית ִניְ .ולֹא־ ִ ׂ
עתי ֵא ֶל ָיך
ש ַּמ ָּ
חת אֹ ְי ַבי ִליְ :י ָי ֱאל ָֹהיִ ׁ .ש ַ ּו ִּ
רדי־
ן־שאוֹ ל ַנ ׁ ִ
רפ ֵא ִניְֽ :י ָי ֶה ֱע ִל ָית ִמ ׁ ְ
ַו ִּת ּ ָ
פשיִ .ח ִ ּי ַית ִני ִֽמ ָ ּי ִ
דשוֹ ִּ :כי ֶר ַגע
בוֹ רַ :ז ְּמר ּו ַלי ָי ֲח ִס ָידיוְ .והוֹ ד ּו ְל ֵז ֶכר ָק ׁ
ְ ּב ַא ּפוֹ ַ .ח ִ ּיים ִ ּברצוֹ נוֹ ּ ָ .ב ֶע ֶרב ָי ִלין ֶ ּב ִכיְ .ו ַלבּ ֶֹקר ִר ָּנה:
ל־א ּמוֹ ט ְלעוֹ ָלםְֽ :י ָי ִ ּברצוֹ ְנ ָך
ַו ֲא ִני ָא ַמ ִּ
רתי ְב ׁ ַש ִלויּ ַ .ב ֶ
ָ
בהל:
סת ָּ
דתה ְֽל ַה ִררי עֹזִ .ה ַּ
ֶה ֱע ַמ ָּ
רת ָפ ֶניך ָה ִי ִיתי ִנ ָ
תח ָּנןַ :מ ֶ ּ
ה־ב ַצע ְ ּב ָד ִמי
ל־אדֹ ָני ֶא ַ
קראְ .ו ֶא ֲ
ֵא ֶל ָיך ְי ָי ֶא ָ
דתי ֶאל ׁ ָש ַחתֲ .היוֹ ְד ָך ָע ָפר ֲה ַי ִ ּגיד ֲא ִמ ֶּת ָךְ ׁ :ש ַמע
ְ ּב ִר ִּ
ספ ִדי ְל ָמחוֹ ל ִלי.
ְי ָי ְו ָח ֵּנ ִניְ .י ָי ֱה ֵיה ע ֵֹזר ִליָ :ה ַפ ָּ
כת ִמ ּ ְ
מחהְ :ל ַמ ַען ְי ַז ֶּמ ָ
ש ִּקיַ .ו ְּת ַא ְּז ֵר ִני ִ ׂ
חת ַ ׂ
רך ָכבוֹ ד
ּ ִפ ַּת ָּ
ש ָ
ְולֹא יִדּ ֹםְ .י ָי ֱאל ַֹהי ְלעוֹ ָלם אוֹ ֶדּךָ:

שירים הקשורים לימי חנוכה

שירה

נשיד (שיר)

ָמעֹוז צוּר ְי ׁשו ָּע ִתיְ ,ל ָך ָנ ֶאה ְל ׁ ַש ֵ ּב ַח.
ִּתכּ וֹ ן ֵ ּבית ְּת ִפ ָּל ִתיְ ,ו ׁ ָשם ּתוֹ ָדה ְנ ַז ֵ ּב ַח.
ְל ֵעת ָּת ִכין ַמ ֵ ּ
טב ַחִ ,מ ָצּר ַה ְּמ ַנ ֵ ּב ַח.
ָאז ֶאגמוֹ רּ ְ ,ב ׁ ִשיר ִמזמוֹ רֲ ,ח ֻנ ַּכת ַה ִּמ ֵ ּ
זב ַח:

שיר מוסרי "לעשות" תורה .שייכותו לחנוכה ,מפני שאומרים
בנוסח על הנסים ,ופושעים ביד "עושי" תורתך .והוסבר
בהרחבה ע"י מרן שליט"א במקומות אחרים.

פׁשי ֲא ׁ ֶשר ַ ּב ּגוּף לַ ֲעצָ ִתי ׁ ְש ַמע.
נַ ִ
קו ִּמי ֲע ִׂשי תוֹ ָרה וְ ַאל נָא ַת ֲח ָרה:

פשיּ ְ ,ב ָיגוֹ ן ֹּכ ִחי ָּכ ָלה.
ָרעוֹ ת ָש ְׂב ָעה ַנ ׁ ִ
גלה.
ַח ַ ּיי ֵמ ְרר ּו ְ ּבק ׁ ִֹשיּ ְ ,ב ׁ ִשעבּ וּד ַמלכוּת ֶע ָ
וּב ָידוֹ ַה ְגּדוֹ ָלה ,הוֹ ִציא ֶאת ַה ּ ְס ֻג ָּלה.
ֵחיל ּ ַפרעֹהְ ,ו ָכל ַזרעוֹ ָ ,י ְרד ּו ְכ ֶא ֶבן ְמצו ָּלה:

ִּכי הוּא לְ ָך ְ ּב ַתחבּ וּלוֹ ת לְ ַרע.
ֹאמ ָרה:
ַאל ַּת ֲאזֵ ן ִמ ָּליו ְ ּב ֶט ֶרם י ְ

טתי.
ְ ּד ִביר ָק ׁ
דשוֹ ֱה ִב ַיא ִניְ ,ו ַגם ׁ ָשם לֹא ׁ ָש ַק ִּ
דתי.
ו ָּבא נוֹ ֵג ׂ
גל ִניִּ ,כי ָז ִרים ָע ַב ִּ
ש ְו ִה ַ
רתי.
מעט ׁ ֶש ָע ַב ִּ
ְו ֵיין ַר ַעל ָמ ַס ִּ
כתיִּ ,כ ַ
עתי:
בעים נוֹ ׁ ָש ִּ
ֵקץ ָ ּב ֶבלְ ,ז ֻר ָ ּב ֶבלְ ,ל ֵקץ ׁ ִש ִ

ּמאס ֲעצַ ת יֵצֶ ר ו ִּמדַּ רכּ וֹ ְמנַע.
ו ַ
ּבחר ְ ּב ֶד ֶרך טוֹ ב ְ ּב ִמדָּ ה י ׁ ְָש ָרה:
ו ַ

קשב לְ קוֹ ל ִמ ְס ֵּכן וְ לִ דבָ ָריו ׁ ְש ַמע.
ַה ׁ ֵ
ִבח ָרה:
ִּכי הוּא לְ ֶד ֶרך טוֹ ב וְ תוֹ ָרה י ֲ
ַעיִן וְ גַ ם לָ ׁשוֹ ן וְ גַ ם לִ ָ ּב ְך ְּכנַע.
ִסת ָרה:
ִּכי ֵהם ְּת ִח ַּלת ֵח ְטא ְ ּב ֶד ֶר ְך נ ְּ

ְּכרוֹ ת קוֹ ַמת ְ ּברוֹ ׁש ִ ּב ֵ ּק ׁשֲ ,א ָג ִגי ֶ ּבן ַה ְּמ ָד ָתא.
ְו ִנה ְי ָתה לוֹ ְלמוֹ ֵק ׁשְ ,ו ַג ֲא ָותוֹ ִנ ׁש ָ ּב ָתה.
ׂאתְ ,ואוֹ ֵיב ׁ ְשמוֹ ָמ ִח ָית.
ר ׁ
ֹאש ְי ִמי ִני ִנ ּ ֵש ָ
רֹב ָ ּב ָניוְ ,ו ִקנ ָי ָניוַ ,על ָה ֵעץ ָּת ִל ָית:

ַינ ְִחילְ ָך ֵע ֶדן ְ ּבתוֹ ך ַ ּגנּוֹ נ ְַטע.
ִּת ְת ַח ְ ּב ָרה ָת ִמיד לְ ֵע ָדה י ׁ ְָש ָרה:

ְי ָו ִנים ִנ ְ ּ
קבצ ּו ָע ַליֲ ,א ַזי ִ ּב ֵימי ַח ׁש ַמ ִנּים.
גד ַליְ ,ו ִט ְּמא ּו ָּכל ַה ּׁ ְש ָמ ִנים.
ו ָּפ ְרצ ּו חוֹ מוֹ ת ִמ ָ ּ
ו ִּמנּוֹ ַתר ַק ַנק ִנּיםַ ,נ ֲע ָשׂה ֵנס ַל ּׁשוֹ ׁ ַש ִנּים.
ְ ּב ֵני ִבי ָנהְ ,י ֵמי ׁ ְשמוֹ ָנהָ ,ק ְבע ּו ׁ ִשיר וּר ָנ ִנים:

ַה ׁש ֵּכם לְ ַדרכֵ י ֵאל וְ ַדלתוֹ ָתיו ְק ַרע.
ַ ּגם ַה ְּת ׁשוּבָ ה ִמ ּ ְפנִינִים י ְָק ָרה:

ֵּת ׁ ֵשב ְ ּבצֵ ל נ ִָעים וְ ִד ָיר ָתך ְקבַ ע.
כת ָרה:
ֹאש ְך ְ ּב ׁ ֵשם ֵאל ִּת ְּ
תר ְך ֲעלֵ י ר ָ
ִּכ ָ
וְ ׁ ָשלוֹ ם ָרב לְ ִמי י ִׁשמוֹ ר ׁ ְש ַמע.
ִסח ָרה:
ֶאלֶ ף וְ גַ ם ִרבּ וֹ א לְ ר ׁ
ֹאשוֹ י ֲ
ַח ַזמ"ק יְלוּד ּבַ ּכיַ "ץ ׁ ְש ָטר חוֹ בוֹ ְק ַרע.
ִּכי הוּא ְמצַ ּ ֶפה לָ ְך לְ ַדרכּ וֹ י ּׁ ְַש ָרה:
אנא וכו'

דש ָךְ ,ו ָק ֵרב ֵקץ ַה ׁישו ָּעה.
ֲחשׂוֹ ף ְזרוֹ ַע ָק ׁ ֶ
ָ
קמת ַּדם ֲע ָב ֶדיךֵ ,מ ֻא ָּמה ָה ִר ׁש ָעה.
ְנקֹם ִנ ַ
ִּכי ָא ְר ָכה ָלנ ּו ַה ּׁ ָש ָעהְ ,ו ֵאין ֵקץ ִל ֵימי ָה ָר ָעה.
בעה:
ְ ּד ֵחה ַאדמוֹ ןּ ְ ,ב ֵצל ַצלמוֹ ןָ ,ה ֵקם ָלנ ּו רוֹ ִעים ׁ ִש ָ
והללו־יה וכו'

קריאה במגילת בני חשמונאי
נר חמישי דחנוכה
ספי ְנ ָתאַ .ו ֲע ַרק,
מדּ ֵ .ב ַֽ
אד ִיןְ .י ֵתיב ַ ּב ַגרס ַח ָ ּי ָבאּ ִ ,ב ִ
נטיו ַּכס ַמ ָּ
ּבריןִּ .די ִא ׁש ֵּת ַיזבוּ,
ְל ָות ַא ְ
לכאְ .ו ִע ֵּמ ּיה ּגו ִ
ִמן ַח ָ ּ
נטיו ַּכס
רבא :מהָ .ע ֵנה ַ ּב ַגרס ְו ָא ַמרְ ,ל ַא ְ
לכאַ .א ְּנת ַמ ָּ
ַמ ָּ
מת ּ ְט ֵעיםְ ,ל ַב ּ ָט ָלא ִמן ְיהוּד.
לכאַֽׂ .
ש ָּ
לתאְ .ו ֶא ׁש ַּתדּ וּר ַרב ְ ּב ַג ַו ּּהְ .ול ּו
ּמה ָּ
רחא ו ֻ
ׁ ַש ְ ּב ָתאְ ,ו ַי ָ
יש ַנ ָ ּיאָ .לא
ֲאתוֹ ֲע ֵליהוֹ ןָּ ,כל ַע ְמ ַמ ָ ּיא ,או ַּּמ ָ ּיא ְו ִל ׁ ּ ָ
משא ְב ֵני ַמ ִּתת ָיהִּ .די ִאי ּנוּןִ ,מן ַאר ָי ָון
ָכ ֲה ִליןְ ,ל ַח ׁ ָ
ַּת ִּק ִיפין .ו ִּמן ִנ ׁש ִריןַ ,ק ִּל ִילין .ו ִּמן דּ ו ִ ּּביןַ ,ח ִ ּצ ִיפין:
לכאִ .מ ִּ
מוְּ .כ ַען ַמ ָּ
לכיִ ,י ׁש ּ ַפר ֲע ָל ְךְ .ו ָלא ְת ִג ַיח
ִע ְּמהוֹ ן ְק ָר ָבאּ ְ ,ב ַמ ׁש ְר ָי ָתא ָה ִא ֵּליןְ .ו ִאם ְּת ִג ַיח
ִע ְּמהוֹ ןּ ְ ,ב ַמ ׁש ְר ָי ָתא ָה ִא ֵּליןִּ .ת ְ ּ
תב ֵהיתּ ְ ,ב ַא ּ ֵנפי
רתאְ ,ל ָכל ְמ ִדי ָנת
לכ ָ ּיא :מזָ .ל ֵכןְ ׁ .ש ַלח ִא ַ ּג ָּ
ָכל ַמ ַ
בר ֵבי ֵח ְיל ָו ָתאְ ,ו ִע ְּמהוֹ ן ָּכל
ַמלכו ָּת ְךְ .ו ֵי ִיתיא ּו ַר ְ
ַע ְמ ַמ ָ ּיאְ .ו ָלא ִי ׁש ְּת ַאר ִמ ְּנהוֹ ןֱ ,א ָנ ׁ ָשאְ .ו ַאף ּ ִפ ַיל ָ ּיא,
תג ָמא,
ְמלו ְ ּּב ׁ ֵשי ׁ ִשר ָי ָנא :מחֱ .א ַֽד ִיןְ ׁ .ש ַפר ּ ִפ ָ
בר ֵבי ְמ ִדי ָנ ָתא.
ּקראְ ,ל ַר ְ
נטיו ַּכס .ו ּׁש ַלח .ו ָ
ְ ּב ֵעי ֵני ַא ְ
ְו ֵא ִיתיאוָּּ ,כל ַע ְמ ַמ ָ ּיאְ .ו ִע ְּמהוֹ ן ּ ִפ ַיל ָ ּיאְ ,מלו ְ ּּב ׁ ֵשי
ׁ ִשר ָי ָנא :מטִּ .תנ ָינוּתָ ,קם ַ ּב ַגרס ַח ָ ּי ָבאַ .ו ֲא ָתא
רעיןּ ְ ,ב ׁשוּר ֵ ּבית
ִלירו ּׁש ַלםְּ .ת ַרע ַ ּב ּהְּ .ת ָלת ֲע ַ ׂ
שר ַּת ִ
הרא ִּדי ְמ ִדי ְנ ָתאּ .וש ַׂרף ַאב ַנ ּה,
ַמ ְ ּ
ּסגרַ ,נ ָ
קד ׁ ָשא .ו ַ
פרא :נַ .ח ׁ ּ ֵשיב ְ ּב ִל ֵ ּב ּיהַ ,ו ֲא ַמרָ .ה ָדא
ַעד ִּדי ֲה ָוה ְּכ ַע ָ
ִזמ ָנאָ ,לא ָכ ֲה ִלין ִליֲ .א ֵרי ַרב ֵח ִילי ,וּתקוֹ ף ְי ַדי ַס ִ ּגי.
ֶו ֱא ָל ּה ׁ ְש ַמ ָ ּיאָ ,לא ַח ׁ ּ ֵשיב ֵּכן:

