
  ד"בס
  
  

  סדר הדלקת נר חנוכה
  

 את הנר .בערב השני שני נרות ומוסיף והולך עד ליום השמיני, בערב הראשון נר אחד. בכל ערב משמונת ימי חנוכה מדליקים נרות
כלומר בכל ערב , סדר ההדלקה הוא משמאל לימין. הראשון מציבים בצד ימין של החנוכיה ובכל ערב מוסיפים נר נוסף משמאלו

   ".שעשה ניסים"ו" להדליק נר" לפני ההדלקה מברכים . ם תחילה את הנר החדש שנוסף באותו ערבמדליקי

  
  .ינ� ֶמֶלְ� ָהע ָל% ֲאֶ"ר ִקְ#ָ"נ� ְ�ִמְצ ָתיו ְוִצָ�נ� ְלַהְדִליק ֵנר ֲחנ�ָ�הֵק ֱאלֹ'ה �ָ�ה ָ�ר�ְ�

  
  .ה ִנִ-י% ַלֲאב ֵתינ� ַ�ָ+ִמי% ָהֵה% ַ�ְ(ַמ* ַהֶ(הינ� ֶמֶלְ� ָהע ָל% ֶ"ָעָ)ֵק ֱאלֹ'ה �ָ�ה ָ�ר�ְ�

  
  :"שהחיינו"בערב הראשון מוסיפים ברכת 

  .ינ� ֶמֶלְ� ָהע ָל% ֶ"ֶהֱחָינ� ְוִקְ+ָמנ� ְוִהִ.יָענ� ַלְ(ַמ* ַהֶ(הֵק ֱאלֹ'ה �ָ�ה ָ�ר�ְ�
  

  :לאחר ההדלקה אומרים

�ָעִ$יָת .  ַעל ַהִ�ִ"י� ְוַעל ַהִ�ְפָלא�ת ְוַעל ַהְ���ע�ת ְוַעל ַהִ�ְלָחמ�ת� ַהָ�ל� �נ� ַמְדִליִקיַהֵ�ר�תֶ
ַהֵ�ר�ת .  ֲחנ0ָ.הֵמיְוָכל ְ�מ�ַנת ְי. ַעל ְיֵדי .ֲֹהֶניָ, ַהְ+ד�ִ�י�. ַלֲאב�ֵתינ� ַ)ָ(ִמי� ָהֵה� ַ)ְ&ַמ' ַהֶ&ה

ֵ�� ָ)ֶה�ְר�� ְוֵאי' ָלנ�. ַהָ�ל� קֶֹד� ֵה��ַ�ְ.ֵדי ְלה�ד�ת �ְלַהֵ�ל . ֶאָ�א ִלְרא�ָת� ִ)ְלָבד. ת ְלִהְ
  .ְלִ�ְמָ, ַה1ָד�ל ַעל ִנֶ"יָ, ְוַעל ִנְפְלא�ֶתיָ, ְוַעל ְי��ָעֶתָ,

  
��ָעִתי צ�ר ְיע�זָמ  

  ִ�.�' ֵ)ית ְ�ִפָ�ִתי
  י' ַמְטֵ)ַחְלֵעת ָ�ִכ

  ְזמ�ר�ז ֶאְגמ�ר ְ)ִ�יר ִמ
  
  ְפִ�י ָ$ְבָעה ַנע�תָר

�יַחַ(י ָמְרר� ְ)+ִֹ  
  �ְבָיד� ַה1ְד�ָלה

  ֵחיל 6ְַרעֹה ְוָכל ַזְרע�
  
  ִני ָקְד�� ֱהִבי7ִבירְ#

  ,�ָבא נ�ֵג$ ְוִהְגַלִני
  ַסְכִ�יְוֵיי' ַרַעל ָמ
  ,ְזר0ָ)ֶבל,  ֵק: ָ)ֶבל

  ,ְלָ, ָנֶאה ְלַ�ֵ)ַח
  ,ֵ)ַחַזְוָ�� ��ָדה ְנ
  ,ִמָ;ר ַהְמַנֵ)ַח
  .ֲחנ0ַ.ת ַהִ�ְזֵ)ַח

  

  ,ְ)ָיג�' .ִֹחי ִ.ָלה
�ְע)�ד ַמְלכ�ת ֶעְגָלהִ(ְ,  

  ,ָ�הה�ִציא ֶאת ַהְ"ג0
  .ָיְרד� ְכֶאֶב' ִ)ְמצ�ָלה

  

  ,ְוַג� ָ�� לֹא ָ�ַקְטִ�י
  ,יִ.י ָזִרי� ָעַבְדִ�
  ,יִ.ְמַעט ֶ�ָעַבְרִ�
�ְעִ�יְלֵק: ִ�ְבִעי� נָ�  

�  ק�ַמת ְ)ר�� ִ)ר�תְ�+ֵ  
  �ֵק�ְוִנְהָיָתה ל� ְלמ

  ,רֹא� ְיִמיִני ִנֵ>אָת
  רֹב ָ)ָניו ְוִקְנָיָניו

  
  ַלי ִנְקְ)צ� ָעָוִני�ְי

  י�ָפְרצ� ח�מ�ת ִמְגָ=ַל
  י��ִמ��ַתר ַקְנַקִ�

  ְ)ֵני ִביָנה ְיֵמי ְ�מ�ָנה
  
  ָ,ְדֶ�ָקר�ַע ְז $�<ֲח

  � ֲעָבֶדיָ,ְנקֹ� ִנְקַמת ַד
  ,ִ.י �ְרָכה ָלנ� ַהָ?ָעה

  ְ=ֵחה 7ְדמ�' ְ)ֵצל ַצְלמ�'

  ,ֲאָגִגי ֶ)' ַהְ�ָדָתא
  ,ְוַגֲאָות� ִנְ�ָ)ָתה

  ,ְוא�ֵיב ְ�מ� ָמִחיָת
  .ַעל ָהֵע: ָ�ִליָת

  

  ,ֲאַזי ִ)יֵמי ַחְ�ַמִ�י�
  ,�ְוִטְ�א� ָ.ל ַהְ?ָמִני

  ,� ֵנס ַל?�ַ�ִ�יַנֲעֶ$ה
  .ָקְבע� ִ�יר �ְרָנִני�

  

��  ,הָעְוָקֵרב ֵק: ַהְי
ָ�ה ָהְרָ�ָע   ,הֵמא0

  ,ְוֵאי' ֵק: ִליֵמי ָהָרָעה
  ָהֵק� ָלנ� ר�ֶעה ִ�ְבָעה

 

_____  
  :יש מוסיפים

  

 ָיֵדינ� ינ� ָעֵלינ� �ַמֲעֵ$ה ָיֵדינ� .�ְנָנה ָעֵלינ� �ַמֲעֵ$הֵק ֱאלֹ'ה נַֹע� ִויִהי
 ַמְחִסי 'ה ַלאַֹמר . ְ)ֵסֶתר ֶעְלי�' ְ)ֵצל ַ�ַ=י ִיְתל�ָנ'יֵֹ�ב ..�ְנֵנה�

 . ה�א ַיִ;יְלָ, ִמ6ַח ָיק�� ִמֶ=ֶבר ַה��תִ.י .�ְמצ�ָדִתי ֱאלַֹהי ֶאְבַטח )�
 ִתיָרא לֹא .�� ָיֶסְ, ָלְ, ְוַתַחת ְ.ָנָפיו ֶ�ְחֶסה ִצָ�ה ְוסֵֹחָרה ֲאִמְ)ֶאְבָרת�

 ָ)אֶֹפל ַיֲהלְֹ, ִמֶ+ֶטב ָי��ד ִמֶ=ֶבר .ִמ6ַַחד ָלְיָלה ֵמֵח: ָיע�< י�ָמ�
 ְ)ֵעיֶניָ, ַרק . ִמִ;ְ=ָ, ֶאֶל< �ְרָבָבה ִמיִמיֶנָ, ֵאֶליָ, לֹא ִי1ָ�ִי6ֹל .ָצֳהָרִי�

 . ַמְחִסי ֶעְלי�' ַ$ְמָ� ְמע�ֶנָ,'ה 7ָ�ה ִ.י .ַתִ)יט ְוִ��0ַמת ְרָ�ִעי� ִ�ְרֶאה
ֶ�ה ֵאֶליָ, ָרָעה ְוֶנַגע לֹא ִיְקַרב ְ)�ֳהֶלָ,לֹא  ַמְל�ָכיו ְיַצֶ�ה ָ�ְ, ִ.י . ְתא0

�ַחל ַעל . ַ.6ִַי� ִיָ>א�ְנָ, 6ֶ' ִ��1< ָ)ֶאֶב' ַרְגֶלָ,ַעל .ִלְ�ָמְרָ, ְ)ָכל ְ=ָרֶכיָ,ַ 
 ִבי ָחַ�ק ַוֲאַפְ�ֵטה� ֲא1ְ$ֵַבה� ִ.י ִ.י .ס ְ.ִפיר ְוַתִ�י'ָוֶפֶת' ִ�ְדרְֹ, ִ�ְרמֹ

 אֶֹרְ, . ְוֶאֱעֵנה� ִע�� �נִֹכי ְבָצָרה ֲאַחְ�ֵצה� ַוֲאַכְ)ֵדה�ִיְקָרֵאִני .ָיַדע ְ�ִמי
�  ָיִמי� $ְ7ִ)יֵעה� ְו7ְרֵאהאֶֹרְ, .ָיִמי� $ְ7ִ)יֵעה� ְו7ְרֵאה� ִ)י��ָעִתי

  .ִ)י��ָעִתי
  

 ִ.י ִדִ�יָתִני ְולֹא ִ$ַ�ְחָ� 'ה ֲאר�ִמְמָ, . ִ�יר ֲחנ0ַ.ת ַהַ)ִית ְלָדִודִמְזמ�ר
 ֶהֱעִליָת ִמ' ְ�א�ל ַנְפִ�י 'ה .י ִ�ַ�ְעִ�י ֵאֶליָ, ַוִ�ְר6ֵָאִניָק ֱאלֹ'ה .אְֹיַבי ִלי

 ֶרַגע ִ.י .יו ְוה�ד� ְלֵזֶכר ָקְד�� ֲחִסיָד'ה ַלַזְ�ר� .ִחִ(יַתִני ִמָ(ְרִדי ב�ר
 �ַמְרִ�י ְבַ�ְלִוי ַוֲאִני . ָ)ֶעֶרב ָיִלי' ֶ)ִכי ְוַל)ֶֹקר ִרָ�ה,ְ)�67 ַחִ(י� ִ)ְרצ�נ�
 ִהְסַ�ְרָ� ָפֶניָ, , ִ)ְרצ�ְנָ, ֶהֱעַמְדָ�ה ְלַהְרִרי עֹז'ה .ַ)ל ֶא��ט ְלע�ָל�

 ֶ)ַצע ְ)ָדִמי ַמה . ֶאְקָרא ְוֶאל ֲאדָֹני ֶאְתַחָ�''ה ָ,ֵאֶלי .ָהִייִתי ִנְבָהל
 ְוָחֵ�ִני ְידָֹוד ֱהֵיה 'ה ְ�ַמע .ְ)ִרְדִ�י ֶאל ַ�ַחת ֲהי�ְדָ, ָעָפר ֲהַי1ִיד ֲאִמֶ�ָ,

 ְלַמַע' . ִמְס6ְִדי ְלָמח�ל ִלי 6ִַ�ְחָ� ַ$ִ+י ַוְ�7ְ&ֵרִני ִ$ְמָחהָהַפְכָ� .עֵֹזר ִלי
  .י ְלע�ָל� א�ֶדCַָק ֱאלֹ'הַזֶ�ְרָ, ָכב�ד ְולֹא ִי=ֹ� ְי
  

  . ֶסָלה, ָיֵאר 6ָָניו ִאָ�נ�, ְיָחֵ�נ� ִויָבְרֵכנ�ִי�ִקֱאלֹ . ִ)ְנִגינ�ת ִמְזמ�ר ִ�ירַלְמַנֵ;ַח
ד�ָ, ַעִ�י�  י�,י�ִק ַעִ�י� ֱאלֹי�ד�ָ, . ְ)ָכל �1ִי� ְי��ָעֶתָ,, ָ)�ֶר: ַ=ְרֶ.ָ,ָלַדַעת
ִ�י�ִיְ$ְמח� ..0ָ�� ִ�י� ָ)�ֶר: , ִ.י ִתְ�6ֹט ַעִ�י� ִמי�ֹר, ִויַרְ�נ� ְלא0  �ְלא0

 , ָנְתָנה ְיב�ָלDֶאֶר: . י�ד�ָ, ַעִ�י� .0ָ��,י�ִק ַעִ�י� ֱאלֹי�ד�ָ, .ַ�ְנֵח� ֶסָלה
   . ְוִייְרא� א�ת� ָ.ל 7ְפֵסי �ֶר:,�יִק ֱאלְֹיָבְרֵכנ� .ינ�ֵקי� ֱאלִֹקְיָבְרֵכנ� ֱאלֹ

  
  .  ְ)כַֹח 1ְד0ַ�ת ְיִמיְנָ, ַ�ִ�יר ְצר�ָרה�ָ�א
  .  ִרַ�ת ַעְ�ָ, 1ְ$ֵַבנ� ַטֲהֵרנ� נ�ָראַקֵ)ל
  .  ִג)�ר =�ְרֵ�י ִיח�ְדָ, ְ.ָבַבת ָ�ְמֵר�ָנא

  .  ַטֲהֵר� ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָ, ָ�ִמיד 1ְָמֵל�ָ)ְרֵכ�
  .  ָקד�� ְ)ר�ב ט�ְבָ, ַנֵהל ֲעָדֶתָ,ֲחִסי'
  .  1ֵֶאה ְלַעְ�ָ, 6ְֵנה ז�ְכֵרי ְקד0ָ?ֶתָ,ָיִחיד

  .  ַקֵ)ל �ְ�ַמע ַצֲעָקֵתנ� י�ֵדַע ַ�ֲעל�מ�תַ�ְוָעֵתנ�
  

  . ַהַ�ֲעל�ת ְלָדִוד ִהֵ�ה ַמה �Eב �ַמה ָ�ִעי� ֶ�ֶבת 7ִחי� �1ַ ָיַחדִ�יר
  . ַה�Eב ַעל ָהרֹא� יֵֹרד ַעל ַהָ&ָק' ְזַק' 7ֲהרֹ' ֶ�(ֵֹרד ַעל 6ִי ִמ=�ָתיוֶ?ֶמ'ַ.

 ֶאת ַהְ)ָרָכה ַחִ(י� ַעד 'ה ֶחְרמ�' ֶ�(ֵֹרד ַעל ַהְרֵרי ִצ(�' ִ.י ָ�� ִצָ�ה ְ.ַטל
  .ָהע�ָל�

  
  "בבא קמא"מתוך אתר 
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