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 מסורתי ושוויוניסדר הדלקת נרות 
 
 

 מנהג חסידי להקדים להדלקת הנרות את הפסוק: 

ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו ּכוְֹנָנה 
 .)תהילים צא( ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו ּכוְֹנֵנהּו

 
 

הגדול פעל זאת בלי שום  ואבאר לך בסייעתא דשמיא כי נסים מיציאת מצרים הש"י בחסדו
התעוררות התחתון מה שאין כן בחנוכה. הניסים היה קצת ג"כ ע"י התחתונים שחשמונאי ובניו 

בהדלקת נרות  "ויהי נועם"היו לוחמים עם חיל אנטיוכוס הרשע ימ"ש לכן אנו אומרים בחנוכה 
 ידינו במלחמה.  של חנוכה שבו נאמר ומעשה ידינו כוננה עלינו לרמז על נס חנוכה שהוא מעשה

 דרושים לחנוכה -ספר קדושת לוי 
 
 
 

ִליק ֵנר  ַהדְּ נּו לְּ ִצּוָּ יו וְּ ֹותָּ ִמצְּ נּו בְּ שָּ ם ֲאֶשר ִקדְּ עֹולָּ ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ בָּ
ה:  ֲחֻנכָּ

 
ה ִנִסים ַלֲאבֹוֵתינּו ואימותינו בַ  שָּ ם ֶשעָּ עֹולָּ ה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ יִָּמים בָּ

ַמן ַהֶזה: ֵהם ַבזְּ  הָּ
 

 בערב הראשון בו מדליקים נרות יש להוסיף את ברכת הזמן:
ַמן ַהֶזה. נּו ַלזְּ ִהִגיעָּ נ  וְּ מָּ ם ֶשֶהֱחיָּנו וִקיְּ עֹולָּ ה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ  בָּ

 
 

 במהלך הדלקת הנרות נוהגים לשיר: 
לּו ָאנּו ַמְדִליִקין עַ  ל ַהִנִסים ְוַעל ַהִנְפלָּאות ְוַעל ַהְתׁשּועות ְוַעל ַהנֵּרות ַהלָּ

ֲהנֶׁיָך  י כֹּ ה. ַעל ְידֵּ ם ַבְזַמן ַהזֶׁ הֵּ ִמים הָּ ינּו ַביָּ ִשיתָּ ַלֲאבותֵּ עָּ הנחמות. ׁשֶׁ
נּו  ין לָּ ם. ְואֵּ ׁש הֵּ דֶׁ לּו קֹּ ה. ַהנֵּרות ַהלָּ י ֲחנֻכָּ ל ִמְצַות ְׁשמוַנת ְימֵּ ַהְקדושים. ְוכָּ

ל ְלִׁשְמָך ְרׁשּות ְלִהְׁש  י ְלהודות ּוְלַהלֵּ ד. ְכדֵּ ם ִבְלבָּ לָּא ִלְראותָּ ם. אֶׁ הֶׁ ׁש בָּ ַתמֵּ
ָך תֶׁ יָך ְוַעל ְיׁשּועָּ יָך ְוַעל ִנְפְלאותֶׁ דול ַעל ִנסֶׁ  .ַהגָּ

 
מנהג קהילות ספרד לומר לאחר הדלקת הנרות )ויש הנוהגים במהלך ההדלקה( את 

 :מזמור תהילים ל', "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד"
 

  -ִמְזמוֹר ִשיר ֲחנַֻּכת ַהַבִית ְלָדִוד 
ָוה ֶהֱעִליָת ִמ  ֲארוִֹמְמָך ְיֹהָוה ִּכי ִדִליָתִני ְוֹלא ִשַמְחָת ֹאְיַבי ִלי: ְיֹהָוה ֱאֹלָהי ִשַּוְעִתי ֵאֶליָך ַוִתְרָפֵאִני: ְיהֹ 

ִסיָדיו ְוהוֹדּו ְלֵזֶכר ָקְדשוֹ: ִּכי ֶרַגע ְבַאפוֹ ַחִיים ִבְרצוֹנוֹ. ְשאוֹל ַנְפִשי ִחִייַתִני ִמָיְרִדי בוֹר: ַזְמרּו ַליֹהָוה חֲ 
ה ְלַהְרִרי ֹעז. ָבֶעֶרב ָיִלי  ֶבִכי ְוַלֹבֶקר ִרָנה: ַוֲאִני ָאַמְרִתי ְבַשְלִוי ַבל ֶאמוֹט ְלעוָֹלם: ְיֹהָוה ִבְרצוְֹנָך ֶהֱעַמְדָת 

ָהל: ֵאֶליָך ְיֹהָוה ֶאְקָרא ְוֶאל ֲאֹדָני ֶאְתַחָנ : ַמה ֶבַצע ְבָדִמי ְבִרְדִתי ֶאל ַשַחת ִהְסַתְרָת ָפֶניָך ָהִייִתי ִנבְ 
ֹהָוה ְוָחֵנִני ְיֹהָוה ֱהֵיה ֹעֵזר ִלי: ָהַפְכָת ִמְסְפִדי ְלָמחוֹל ִלי ִפַתְחָת ַשִקי ֲהיוְֹדָך ָעָפר ֲהַיִגיד ֲאִמֶתָך: ְשַמע יְ 

 ַוְתַאְזֵרִני ִשְמָחה: ְלַמַע  ְיַזֶמְרָך ָכבוֹד ְוֹלא ִיֹדם ְיֹהָוה ֱאֹלַהי ְלעוָֹלם אוֶֹדָך.
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ותו לתקופת מסעי הצלב הפזמון מעוז צור התחבר בגרמניה בימי הביניים. יש המתארכים א

. ראשית התקבל הפזמון בכל עדות אשכנז ובדורות האחרונים נוהגים -21השלישי בסוף המאה ה
לשיר אתו מרבית עדות ישראל לאחר ההדלקה. בבית הראשון והאחרון מובעת תקוות העם 
לגאולה ולשיבת ציון בארבעת הבתים האמצעיים מסופרת הצלתם של בני ישראל משעבוד 

 , גלות בבל, גזירות המן וגזירות אנטיוכוס.מצרים
 
 

ַשֵבַח,  ֶאה לְּ ָך נָּ ִתי לְּ שּועָּ עֹוז צּור יְּ  מָּ
ַזֵבַח,  ה נְּ ם תֹודָּ שָּ ִתי וְּ ִפלָּ  ִתכֹון ֵבית תְּ

ַנֵבַח,  ר ַהמְּ ֵבַח ִמצָּ ִכין ַמטְּ ֵעת תָּ  לְּ
ֵבַח. מֹור ֲחנַֻכת ַהִמזְּ ִשיר ִמזְּ מֹור בְּ  ָאז ֶאגְּ

 
עֹות שָּ  ה, רָּ יָּגֹון ֹכִחי ִכלָּ ִשי בְּ ה ַנפְּ עָּ  בְּ

ה,  לָּ כּות ֶעגְּ בּוד ַמלְּ ִשעְּ קּוִשי בְּ רּו בְּ רְּ  ַחַיי מָּ
ה,  גֻלָּ ה הֹוִציא ֶאת ַהסְּ דֹולָּ יָּדֹו ַהגְּ  ּובְּ

ה. צּולָּ ֶאֶבן ִבמְּ דּו כְּ עֹו יָּרְּ ל ַזרְּ כָּ ֹעה וְּ  ֵחיל ַפרְּ
 

ַקטְּ  ם ֹלא שָּ ַגם שָּ שֹו ֱהִביַאִני וְּ דְּ ִביר קָּ  ִתי, דְּ
ִתי,  ַבדְּ ִרים עָּ ַלִני. ִכי זָּ ִהגְּ א נֹוֵגש וְּ  ּובָּ
ִתי,  ַברְּ ַעט ֶשעָּ ִתי ִכמְּ ַסכְּ ֵיין ַרַעל מָּ  וְּ

ִתי. עְּ ִעים נֹושָּ ֵקץ ִשבְּ ֶבל. לְּ ֻרבָּ ֶבל. זְּ  ֵקץ בָּ
 

א, תָּ דָּ ִגי ֶבן ַהמְּ רֹוש ִבֵקש ֲאגָּ רֹות קֹוַמת בְּ  כְּ
מֹוֵקש   ַפח ּולְּ ה לֹו לְּ יָּתָּ ִנהְּ ה, וְּ תָּ בָּ תֹו ִנשְּ ַגֲאוָּ  וְּ

 , ִחיתָּ מֹו מָּ אֹוֵיב שְּ . וְּ ִמיִני ִנֵשאתָּ  ֹראש יְּ
.. ִליתָּ ֵעץ תָּ יו ַעל הָּ נָּ יָּ ִקנְּ יו וְּ נָּ  ֹרב בָּ

 
ַמִנים,  ַלי ֲאַזי ִביֵמי ַחשְּ צּו עָּ בְּ ִנים ִנקְּ וָּ  יְּ

ִנים,  מָּ ל ַהשְּ אּו כָּ ִטמְּ ַלי וְּ דָּ צּו חֹומֹות ִמגְּ רְּ  ּופָּ
 ַקִנים ַנֲעֶשה ֵנס ַלשֹוַשִנים, ּוִמנֹוַתר ַקנְּ 

ִנים. נָּ עּו ִשיר ּורְּ בְּ ה קָּ מֹונָּ ֵמי שְּ ה יְּ ֵני ִבינָּ  בְּ
 

ה,  שּועָּ ֵרב ֵקץ ַהיְּ קָּ ֶשָך וְּ דְּ רֹוַע קָּ  ֲחשֹוף זְּ
ה,  עָּ שָּ רְּ ה הָּ ֶדיָך ֵמֻאמָּ ַמת ַדם ֲעבָּ ֹקם ִנקְּ  נְּ

ה,  עָּ רָּ ֵאין ֵקץ ִליֵמי הָּ ה. וְּ עָּ נּו ַהשָּ ה לָּ כָּ  ִכי ָארְּ
ה.דְּ  עָּ נּו רֹוֶעה ִשבְּ ֵקם לָּ מֹון הָּ ֵצל ַצלְּ מֹון בְּ  ֵחה ַאדְּ
 
 

 
 מי ימלל גבורות ישראל אותם מי ימנה

 הן בכל דור יקום הגיבור גואל העם
 בימים ההם בזמן הזה –שמע 

 מכבי מושיע וגואל
 כל עם ישראל –ובימינו 

 יתאחד יקום ויגאל
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