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במשך ,  נרות חנוכהמתחילים להדליק )8.12.12 מוצאי שבת -ג "תשע'השנה ה (ה כסלו"לילה שלפני כב
   השמיני לילהעד שב, וכן הלאה,  נרות2בלילה השני , בלילה הראשון מדליקים נר אחד. שמונה לילות

   ."ׁשָמהַׁש"והוא נקרא , גבוה יותר משאר הנרות, ליקים נר נוסףדממוסיפים וכל לילה ב.  נרות8מדליקים   
  .כ כל ילד מדליק חנוכיה לעצמו"וכמו, ה את החנוכיה/ראש המשפחה מדליק

 .החנוכיה צריכה לדלוק במשך חצי שעה לפחות
   .בחלון או ליד הדלת או :מקום ההדלקה

  . מ" ס80-ויותר נמוך מ, מ" ס30-ותר גבוה מי, )בשמאל הדלת( יש להדליק מול המזוזה ,אם מדליק ליד הדלת

, ידליק ליד הדלת, ואין חלון מתאים, גבוההגר בקומה אם .  מטר מהרחוב9.60-ו יותר גבוה מ יש להדליק בחלון שאינ,חלוןבאם מדליק 
  .במקום שבני ביתו או השכנים יראו את החנוכיה

כל זמן שיש , מאוחריכול להדליק יותר ,  מי שאינו יכול להדליק בזמן זה.18:00 בשעה ובמוצאי שבת .17:00 בשעה כל לילה :זמן ההדלקה
 ,16:20אוחר מהשעה ומדליקים לא י,  מקדימיםביום שישי.  וידליק ערים יהיובני ביתודאג שי, אם כבר אין אנשים ברחוב. אנשים ברחוב

  .כ נרות שבת"אחמיד ו
  

  : בקול נעים ובשמחה אומר,הדלקת נרות חנוכהלפני 

רוך ַאָתה ֲא ּּבָ ְ ְינו ֶמֶלך ָהעֹוָלםֵהֹול- ֱאדֹוָני-ּ ִמְצֹוָתיו, ּ נו ּבְ ר ִקְדׁשָ ֲּאׁשֶ ּ ,  
ְּוִצָונו    הֲחר ֵנַהְדִליק ְלּ    .ֻנכָּ

  .ָאֵמן :השומעים עונים

רוך ַאָתה  ּּבָ ְ ְינו ֶמֶלך ָהעֹוָלֵהֹול-ֱא, דֹוָני-ֲאּ ים ַלֲאבֹוֵת, םּ ה ִנסִּ ָעׂשָ    ,ּינוׁשֶ
ָיִמ   ְזַמן ַהֶזהּּבַ ּים ָהֵהם ּבַ ּ.  

  .ָאֵמן :השומעים עונים
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  : בקול נעיםמרו א,דליק נר אחדמ שיאחר
ֲהֶני ֹו ְיֵדי ּכֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַעל, ְוַעל ַהִּנְפָלאֹות, ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות,  ַהָּללּו ֲאַנְחנּו ַמְדִליִקין ַעל ַהִּנִּסיםַהֵּנרוֹת

  ֶאָּלא ִלְראֹוָתם , ְוֵאין ָלנּו ְרׁשּות ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם, ֶדׁשֹוְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחנָֻּכה ַהֵּנרֹות ַהָּללּו ק ְוָכל. ַהְּקדֹוִׁשים
  .ׁשּועֹוֶתייִנְפְלאֹוֶתי ִוְו ְּכֵדי ְלהֹודֹות ִלְׁשֶמ ַעל ִנֶּסי ,ִּבְלָבד  

  

  :מחה ובחדוה בשמזמרים יחד
 ִּתּכֹון ֵּבית ְּתִפָּלִתי ְוָׁשם ּתֹוָדה , צּור ְיׁשּוָעִתי ְל ָנֶאה ְלַׁשֵּבַחָמעוֹז
 ָאז ֶאְגמֹור ְּבִׁשיר ִמְזמֹור , ְלֵעת ָּתִכין ַמְטֵּבַח ִמָּצר ַהְמַנֵּבַח,ְנַזֵּבַח

  .ֲחנַֻּכת ַהִּמְזֵּבַח

 ַחַּיי ָמְררּו ְּבקּוִׁשי ְּבִׁשְעּבּוד , ָׂשְבָעה ַנְפִׁשי ְּבָיגֹון ֹּכִחי ִּכָלהָרעוֹת
 ֵחיל ַּפְרֹעה , ּוְבָידֹו ַהְּגדֹוָלה הֹוִציא ֶאת ַהְּסֻגָּלה,ַמְלכּות ֶעְגָלה

  .ְוָכל ַזְרעֹו ָיְרדּו ְכֶאֶבן ִּבְמצּוָלה

 ִּכי , ּוָבא נֹוֵגׂש ְוִהְגַלִני,ִּתי ָקְדׁשֹו ֱהִביַאִני ְוַגם ָׁשם א ָׁשַקְטְּדִביר
 , ֵקץ ָּבֶבל, ְוֵיין ַרַעל ָמַסְכִּתי ִּכְמַעט ֶׁשָעַבְרִּתי,ָזִרים ָעַבְדִּתי

  . ְלֵקץ ִׁשְבִעים נֹוָׁשְעִּתי,ְזֻרָּבֶבל

 לֹו ְלַפח  ְוִנְהָיָתה, קֹוַמת ְּברֹוׁש ִּבֵּקׁש ֲאָגִגי ֶּבן ַהְּמָדָתאְּכרוֹת
 ְואֹוֵיב ְׁשמֹו , ֹראׁש ְיִמיִני ִנֵּׂשאָת,ֲאָותֹו ִנְׁשָּבָתה ְוַג,ּוְלמֹוֵקׁש

  . ֹרב ָּבָניו ְוִקְנָיָניו ַעל ָהֵעץ ָּתִליָת,ָמִחיָת

 ּוָפְרצּו חוֹמוֹת ִמְגָּדַלי ,ְיָוִנים ִנְקְּבצּו ָעַלי ֲאַזי ִּביֵמי ַחְׁשַמִּנים
 ,ֲעֶׂשה ֵנס ַלּׁשוַֹׁשִּנים ּוִמּנוַֹתר ַקְנַקִּנים ַנ,ְוִטְּמאּו ָּכל ַהְּׁשָמִנים

  .ְּבֵני ִביָנה ְיֵמי ְׁשמוָֹנה ָקְבעּו ִׁשיר ּוְרָנִנים

 ְנֹקם ִנְקַמת ַדם ֲעָבֶדי , ְזרֹוַע ָקְדֶׁש ְוָקֵרב ֵקץ ַהְיׁשּוָעהֲחׂשוֹף
 ְּדֵחה ַאְדמֹון ְּבֵצל ַצְלמֹון , ִּכי ָאְרָכה ָלנּו ַהָּׁשָעה,ֵמֻאָּמה ָהְרָׁשָעה

  . רֹוֶעה ִׁשְבָעהָהֵקם ָלנּו
  

  . ולאכול סופגניות טעימות,לזמר משירי החג, יני החג מענילשוחח, בת עם בני הבית למסיבה קטנהכדאי מאוד לש
  

W  ומאיר,חנוכה שמחחג ! X  

  : גם ברכה זואומר, מדליקפעם הראשונה לשנה זו שב

רוך ַאָתה ֲא ּּבָ ְ ְינו ֶמֶלך ָהעֹוָלםֵקֹול-ֱא, ָניֹוד- ּ ֶהֱחָי, ּ ִּקְיָמנו וִהִגיָענו ַלְזַמן ַהֶזהּנו ְוׁשֶ ּ ּ ּּ ּ.  
 .ָאֵמן :השומעים עונים

 שם קדוש -" נוכהחר נהדליק ל"ראשי תיבות 
י אמירת ברכה זו יושפע עליו ועל " יכוון שע.ל"נח

 מעיינות רחמים 13- כל עם ישראל שפע עצום מ
  .עליונים קדושים

 

י "יכוון שעו.  בשמחה עצומה גם ברכה זויברך

-  עם ישראל על נשמתו ועל כלאמירתה יושפע

 .ם קדושים אורות עליונים עצומי370

 


