אתר החגים www.hagim.org.il

סדר הדלקת נרות מסורתי ושוויוני
מנהג חסידי להקדים להדלקת הנרות את הפסוק:

ֲשה יָדֵ ינּו ּכוֹנְ נָה
יהי נֹעַ ם אֲ ֹדנָי אֱ ֹלהֵ ינּו עָ לֵינּו ּומַ ע ֵ
וִ ִ
ֲשה יָדֵ ינּו ּכוֹנְ נֵהּו (תהילים צא).
עָ לֵינּו ּומַ ע ֵ
ואבאר לך בסייעתא דשמיא כי נסים מיציאת מצרים הש"י בחסדו הגדול פעל זאת בלי שום
התעוררות התחתון מה שאין כן בחנוכה .הניסים היה קצת ג"כ ע"י התחתונים שחשמונאי ובניו
היו לוחמים עם חיל אנטיוכוס הרשע ימ"ש לכן אנו אומרים בחנוכה "ויהי נועם" בהדלקת נרות
של חנוכה שבו נאמר ומעשה ידינו כוננה עלינו לרמז על נס חנוכה שהוא מעשה ידינו במלחמה.
ספר קדושת לוי  -דרושים לחנוכה

בָּ רּוְך אַ ָּתה יי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ ע ֹולָּם אֲ ֶשר ִק ְּד ָּשנּו בְּ ִמ ְּצו ָֹּתיו וְּ ִצּוָּ נּו לְּ הַ ְּדלִ יק נֵר
חֲ ֻנכָּה:
בָּ רּוְך אַ ָּתה יי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ ע ֹולָּם ֶשעָּ ָּשה נִ ִסים לַאֲ בו ֵֹתינּו ואימותינו בַ י ִָּמים
הָּ הֵ ם בַ זְּ מַ ן הַ זֶה:
בערב הראשון בו מדליקים נרות יש להוסיף את ברכת הזמן:

וקיְּמָּ נ וְּ ִהגִיעָּ נּו לַזְּ מַ ן הַ זֶה.
בָּ רּוְך אַ ָּתה ה' אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ ע ֹולָּם ֶשהֶ חֱ יָּנו ִ

במהלך הדלקת הנרות נוהגים לשיר:

יקין עַ ל הַ ִנ ִסים וְ עַ ל הַ נִפְ לָּאות וְ עַ ל הַ ְתׁשּועות וְ עַ ל
הַ נֵּרות הַ לָּלּו ָאנּו מַ ְדלִ ִ
בותינּו בַ י ִָּמים הָּ הֵּ ם בַ זְ ַמן הַ זֶׁ ה .עַ ל יְ ֵּדי כֹּהֲ נֶׁיָך
ית לַאֲ ֵּ
הנחמותֶׁׁ .שעָּ ִש ָּ
הַ ְקדושים .וְ כָּל ִמ ְצוַ ת ְׁשמונַת יְ ֵּמי חֲ נֻכָּה .הַ נֵּרות הַ לָּלּו ק ֶֹּׁדׁש הֵּ ם .וְ ֵּאין לָּנּו
ְרׁשּות לְ ִה ְׁש ַתמֵּ ׁש בָּ הֶׁ ם .אֶׁ לָּא לִ ְראותָּ ם בִ לְ בָּ ד .כְ ֵּדי לְ הודות ּולְ הַ לֵּל לְ ִׁש ְמָך
הַ גָּדול עַ ל נִ סֶׁ יָך וְ עַ ל ִנפְ לְ אותֶׁ יָך וְ עַ ל יְ ׁשּועָּ תֶׁ ָך.
מנהג קהילות ספרד לומר לאחר הדלקת הנרות (ויש הנוהגים במהלך ההדלקה) את
מזמור תהילים ל'" ,מזמור שיר חנוכת הבית לדוד":
ִמזְ מוֹר ִשיר חֲ נֻ ַּכת הַ בַ יִ ת לְ דָ וִ ד -
הוָה הֶ עֱלִ יתָ ִמ
הוָה אֱ ֹלהָ י ִשּוַעְ ִתי אֵ לֶיָך ו ִַת ְרפָ אֵ נִ י :יְ ֹ
הוָה ּכִ י ִדלִ יתָ נִ י וְ ֹלא ִשמַ ְח ָת אֹיְ בַ י לִ י :יְ ֹ
אֲ רו ִֹמ ְמָך יְ ֹ
ידיו וְ הוֹדּו לְ ֵזכֶר ָק ְדשוֹּ :כִ י ֶרגַע בְ אַ פוֹ חַ יִ ים בִ ְרצוֹנוֹ.
הוָה חֲ ִס ָ
ְשאוֹל נ ְַפ ִשי ִחיִ יתַ נִ י ִמיָ ְר ִדי בוֹר :ז ְַמרּו לַי ֹ
הוָה בִ ְרצוֹנְ ָך הֶ עֱמַ ְד ָתה לְ הַ ְר ִרי עֹז.
בָ עֶ ֶרב יָלִ י בֶ כִ י וְ ַלב ֶֹקר ִרנָה :וַאֲ נִ י ָאמַ ְר ִתי בְ ַשלְ וִ י בַ ל אֶ מוֹט לְ עוֹלָם :יְ ֹ
הוָה אֶ ְק ָרא וְ אֶ ל אֲ ֹדנָי אֶ ְתחַ ָנ  :מַ ה בֶ צַ ע בְ ָד ִמי בְ ִר ְד ִתי אֶ ל ַשחַ ת
יתי נִ בְ הָ ל :אֵ לֶיָך יְ ֹ
ִה ְס ַת ְר ָת פָ נֶיָך הָ יִ ִ
הוָה הֱ יֵה ֹעזֵר לִ י :הָ פַ כְ ָת ִמ ְס ְפ ִדי לְ מָ חוֹל לִ י ִפ ַת ְח ָת ַש ִקי
הוָה וְ חָ נֵנִ י יְ ֹ
הֲ יו ְֹדָך עָ פָ ר הֲ יַגִ יד אֲ ִמ ֶתָךְ :שמַ ע יְ ֹ
הוָה אֱ ֹלהַ י לְ עוֹלָם או ֶֹדךָ.
ו ְַתאַ זְ ֵרנִ י ִש ְמחָ ה :לְ מַ עַ יְ זַמֶ ְרָך ָכבוֹד וְ ֹלא יִ דֹם יְ ֹ

אתר החגים www.hagim.org.il

הפזמון מעוז צור התחבר בגרמניה בימי הביניים .יש המתארכים אותו לתקופת מסעי הצלב
השלישי בסוף המאה ה .-21ראשית התקבל הפזמון בכל עדות אשכנז ובדורות האחרונים נוהגים
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
מצרים ,גלות בבל ,גזירות המן וגזירות אנטיוכוס.

מָּ עוֹז צּור יְּשּועָּ ִתי לְּ ָך נָּאֶ ה לְּ ַשבֵ חַ ,
ִתכוֹן בֵ ית ְּתפִ ל ִָּתי וְּ ָּשם תו ָֹּדה ְּנזַבֵ חַ ,
לְּ עֵ ת ָּתכִ ין מַ ְּטבֵ חַ ִמצָּ ר הַ ְּמנַבֵ חַ ,
ָאז אֶ גְּמוֹר בְּ ִשיר ִמזְּ מוֹר חֲ נֻכַת הַ ִמזְּ בֵ חַ .
ָּרעוֹת ָּשבְּ עָּ ה נַפְּ ִשי בְּ יָּגוֹן כ ִֹחי כִ לָּה,
קּושי בְּ ִש ְּעבּוד מַ לְּ כּות עֶ גְּ לָּה,
חַ יַי מָּ ְּררּו בְּ ִ
ּובְּ יָּד ֹו הַ גְּ ד ֹולָּה הו ִֹציא אֶ ת הַ ְּסגֻלָּה,
חֵ יל פַ ְּרעֹה וְּ כָּל ז ְַּרע ֹו י ְָּּרדּו כְּ אֶ בֶ ן בִ ְּמצּולָּה.
ְּדבִ יר ָּק ְּדש ֹו הֱבִ יַאנִ י וְּ גַם ָּשם ֹלא ָּש ַק ְּט ִתי,
ּובָּ א נ ֹוגֵש וְּ ִהגְּ לַנִ י .כִ י ז ִָּרים עָּ בַ ְּד ִתי,
וְּ יֵין ַרעַ ל מָּ סַ כְּ ִתי כִ ְּמעַ ט ֶשעָּ בַ ְּר ִתי,
ֵקץ בָּ בֶ ל .זְּ רֻ בָּ בֶ ל .לְּ ֵקץ ִשבְּ ִעים נו ָֹּש ְּע ִתי.
כְּ רוֹת קוֹמַ ת בְּ רוֹש בִ ֵקש אֲ גָּגִ י בֶ ן הַ ְּמ ָּד ָּתא,
וְּ נִ ְּהי ָָּּתה ל ֹו לְּ פַ ח ּולְּ מו ֵֹקש וְּ גַאֲ וָּ ת ֹו נִ ְּשבָּ ָּתה,
ית,
את .וְּ א ֹויֵב ְּשמ ֹו מָּ ִח ָּ
רֹאש י ְִּמינִ י נִ ֵש ָּ
ית..
רֹב בָּ נָּיו וְּ ִקנְּ ָּינָּיו עַ ל הָּ עֵ ץ ָּתלִ ָּ

יְּוָּ נִים נִ ְּקבְּ צּו עָּ לַי אֲ זַי בִ ימֵ י חַ ְּשמַ נִים,
ּופָּ ְּרצּו חוֹמוֹת ִמג ְָּּדלַי וְּ ִט ְּמאּו כָּל הַ ְּשמָּ נִים,
ּומנו ַֹתר ַק ְּנ ַקנִים נַעֲ ֶשה נֵס לַשו ַֹשנִים,
ִ
בְּ נֵי בִ ינָּה יְּמֵ י ְּשמ ֹונָּה ָּקבְּ עּו ִשיר ְּּורנָּנִים.
חֲ שוֹף זְּ רוֹעַ ָּק ְּד ֶשָך וְּ ָּק ֵרב ֵקץ הַ יְּשּועָּ ה,
נְּ קֹ ם נִ ְּקמַ ת ַדם עֲ בָּ דֶ יָך מֵ אֻ מָּ ה הָּ ְּר ָּשעָּ ה,
ָארכָּה לָּנּו הַ ָּשעָּ ה .וְּ אֵ ין ֵקץ לִ ימֵ י הָּ ָּרעָּ ה,
כִ י ְּ
ַאדמוֹן בְּ צֵ ל צַ לְּ מוֹן הָּ ֵקם לָּנּו רוֹעֶ ה ִשבְּ עָּ ה.
ְּדחֵ ה ְּ

מי ימלל גבורות ישראל אותם מי ימנה
הן בכל דור יקום הגיבור גואל העם
שמע – בימים ההם בזמן הזה
מכבי מושיע וגואל
ובימינו – כל עם ישראל
יתאחד יקום ויגאל

