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בלילה שלפני כ"ה כסלו )השנה ה'תשע"ג  -מוצאי שבת  (8.12.12מתחילים להדליק נרות חנוכה ,במשך
שמונה לילות .בלילה הראשון מדליקים נר אחד ,בלילה השני  2נרות ,וכן הלאה ,עד שבלילה השמיני
מדליקים  8נרות .בכל לילה מוסיפים ומדליקים נר נוסף ,גבוה יותר משאר הנרות ,והוא נקרא "השַׁ מָ שׁ".
ראש המשפחה מדליק/ה את החנוכיה ,וכמו"כ כל ילד מדליק חנוכיה לעצמו.
החנוכיה צריכה לדלוק במשך חצי שעה לפחות.
מקום ההדלקה :או ליד הדלת או בחלון.
אם מדליק ליד הדלת ,יש להדליק מול המזוזה )בשמאל הדלת( ,יותר גבוה מ 30-ס"מ ,ויותר נמוך מ 80-ס"מ.
אם מדליק בחלון ,יש להדליק בחלון שאינו יותר גבוה מ 9.60-מטר מהרחוב .אם גר בקומה גבוהה ,ואין חלון מתאים ,ידליק ליד הדלת,
במקום שבני ביתו או השכנים יראו את החנוכיה.
זמן ההדלקה :כל לילה בשעה  .17:00ובמוצאי שבת בשעה  .18:00מי שאינו יכול להדליק בזמן זה ,יכול להדליק יותר מאוחר ,כל זמן שיש
אנשים ברחוב .אם כבר אין אנשים ברחוב ,ידאג שבני ביתו יהיו ערים וידליק .ביום שישי מקדימים ,ומדליקים לא יאוחר מהשעה ,16:20
ומיד אח"כ נרות שבת.

לפני הדלקת נרות חנוכה ,אומר בקול נעים ובשמחה:

ָּב ּ ְ
ינו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֲ ,א ׁ ֶשר ִק ְ ּד ׁ ָש ּנו ְּב ִמצְ וֹ ָתיו,
רוך ַא ָּתה ֲא-דוֹ נָ י ֱא-לוֹ ֵה ּ
וְ צִ וָ ּ ּנו לְ ַה ְדלִ יק נֵ ר ֲחנֻ ָּכה.
.
השומעים עוניםָ :א ֵמן.
ָּב ּ ְ
ינו,
ינו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֶ ׁ ,ש ָעשָׂ ה נִ ִּסים לַ ֲאבוֹ ֵת ּ
רוך ַא ָּתה ֲא-דוֹ נָ יֱ ,א-לוֹ ֵה ּ
ַּביָ ּ ִמים ָה ֵהם ַּב ּז ְַמן ַה ּזֶה.
ראשי תיבות "להדליק נר חנוכה"  -שם קדוש
נח"ל יכוון שע"י אמירת ברכה זו יושפע עליו ועל
כל עם ישראל שפע עצום מ 13-מעיינות רחמים
עליונים קדושים.

השומעים עוניםָ :א ֵמן.

יברך גם ברכה זו בשמחה עצומה .ויכוון שע"י
אמירתה יושפע על נשמתו ועל כל עם ישראל -
 370אורות עליונים עצומים קדושים.

בפעם הראשונה לשנה זו שמדליק ,אומר גם ברכה זו:

ָּב ּ ְ
ינו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֶ ׁ ,ש ֶה ֱחיָ ּנו וְ ִקיְ ּ ָמ ּנו ִוהגִ ּ ָיע ּנו לַ ּז ְַמן ַה ּזֶה.
רוך ַא ָּתה ֲא-דוֹ נָ יֱ ,א-לוֹ ֵק ּ
השומעים עוניםָ :א ֵמן.
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אחרי שמדליק נר אחד ,אומר בקול נעים:

יקין עַ ל הַ נּ ִִסּים ,וְ עַ ל הַ ְתּשׁוּעוֹת ,וְ עַ ל הַ נִּפְ לָאוֹתֶ ,שׁעָ ִשׂיתָ לַאֲ בוֹתֵ ינוּ עַ ל יְ ֵדי כּ ֹוהֲ נֶי
הַ נֵּרוֹת הַ לָּלוּ אֲ נ ְַחנוּ מַ ְדלִ ִ
הַ ְקּדו ִֹשׁים .וְ ָכל ְשׁמ ֹונַת יְ מֵ י חֲ נ ֻכָּ ה הַ נֵּרוֹת הַ לָּלוּ ק ֹו ֶדשׁ ,וְ אֵ ין לָנוּ ְרשׁוּת לְ ִה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בָּ הֶ ם ,אֶ לָּא לִ ְראוֹתָ ם
בִּ לְ בָ ד ,כְּ ֵדי לְ הוֹדוֹת לִ ְשׁמֶ  עַ ל נִסֶּ י וְ ִנפְ לְ אוֹתֶ י וִ ישׁוּעוֹתֶ י.
מזמרים יחד בשמחה ובחדוה:
ָמעוֹז צוּר יְ שׁוּעָ ִתי לְ  נ ֶָאה לְ ַשׁבֵּ חַ ִ ,תּכּוֹן בֵּ ית ְתּפִ לּ ִָתי וְ ָשׁם תּו ָֹדה
נְזַ בֵּ חַ  ,לְ עֵ ת ָתּכִ ין ַמ ְטבֵּ חַ ִמצָּ ר הַ ְמנַבֵּ חַ  ,אָז ֶאגְ מוֹר ְבּ ִשׁיר ִמזְ מוֹר
חֲ נֻכַּ ת הַ ִמּזְ בֵּ חַ .
קוּשׁי ְבּ ִשׁעְ בּוּד
ָרעוֹת ָשׂ ְבעָ ה נַפְ ִשׁי ְבּיָגוֹן כּ ִֹחי כִּ לָה ,חַ יַּי ָמ ְררוּ ְבּ ִ
וּביָד ֹו הַ גְּ ד ֹולָה הו ִֹציא אֶ ת הַ ְסּ ֻגלָּה ,חֵ יל פַּ ְרעֹה
ַמלְ כוּת עֶ גְ לָהְ ,
וְ כָ ל זַ ְרע ֹו י ְָרדוּ כְ ֶאבֶ ן ִבּ ְמצוּלָה.
ְדּ ִביר ָק ְדשׁ ֹו הֱ ִביאַנִי וְ גַם ָשׁם א ָשׁ ַק ְט ִתּי ,וּבָ א נ ֹוגֵשׂ וְ ִהגְ ַלנִי ,כִּ י
זָ ִרים עָ בַ ְד ִתּי ,וְ יֵין ַרעַ ל ָמ ַסכְ ִתּי כִּ ְמעַ ט ֶשׁעָ בַ ְר ִתּיֵ ,קץ בָּ בֶ ל,
זְ ֻרבָּ בֶ ל ,לְ ֵקץ ִשׁ ְבעִ ים נו ָֹשׁעְ ִתּי.

כְּ רוֹת קו ַֹמת ְבּרוֹשׁ ִבּ ֵקּשׁ אֲ גָגִ י בֶּ ן הַ ְמּ ָד ָתא ,וְ נ ְִהי ָָתה ל ֹו לְ פַ ח
את ,וְ א ֹויֵב ְשׁמ ֹו
וּלְ מו ֵֹקשׁ ,וְ ַגאֲ וָת ֹו נ ְִשׁבָּ ָתה ,רֹאשׁ יְ ִמינִי נ ִֵשּׂ ָ
ית.
ית ,רֹב בָּ נָיו וְ ִק ְנ ָינָיו עַ ל הָ עֵ ץ ָתּלִ ָ
ָמ ִח ָ
יְ וָנִ ים נ ְִק ְבּצוּ עָ לַי אֲ זַי ִבּימֵ י חַ ְשׁמַ נִּ ים ,וּפָ ְרצוּ חוֹמוֹת ִמגְ ָדּלַי
ֲשׂה נֵס לַשּׁו ַֹשׁנִּ ים,
וּמנּו ַֹתר ַקנ ְַקנִּ ים ַנע ֶ
וְ ִט ְמּאוּ כָּ ל ַה ְשּׁמָ נִ יםִ ,
ְבּנֵי ִבינָה יְ מֵ י ְשׁמוֹנָה ָק ְבעוּ ִשׁיר ְוּרנָנִ ים.
חֲ שׂוֹף זְ רוֹעַ ָק ְד ֶשׁ וְ ָק ֵרב ֵקץ הַ יְשׁוּעָ הְ ,נקֹם נ ְִק ַמת ַדם עֲבָ ֶדי
אַדמוֹן ְבּצֵ ל צַ לְ מוֹן
אָרכָה לָנוּ הַ ָשּׁעָ הְ ,דּחֵ ה ְ
ֵמאֻ ָמּה הָ ְר ָשׁעָ ה ,כִּ י ְ
הָ ֵקם לָנוּ רוֹעֶ ה ִשׁ ְבעָ ה.

כדאי מאוד לשבת עם בני הבית למסיבה קטנה ,לשוחח מענייני החג ,לזמר משירי החג ,ולאכול סופגניות טעימות.

 Wחג חנוכה שמח ,ומאיר! X

