
בערב הראשון בלבד בערב הראשון בלבד 1

ַהֵּנרֹות ַהָּללּו ֲאַנְחנּו ַמְדִליִקין ַעל ַהִּנִּסים, ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות, ְוַעל ַהִּנְפָלאֹות,
ינּו ַעל ְיֵדי ֹּכֲהֶניָך ַהְּקדֹוִׁשים. ְוָכל־ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה ַהֵּנרֹות ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתֽ

ַהָּללּו ֹקֶדׁש, ְוֵאין ָלנּו ְרׁשּות ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם, ֶאָּלא ִלְראֹוָתם ִּבְלָבד ְּכֵדי ְלהֹודֹות
ִלְׁשֶמָך ַעל ִנֶּסיָך ִנְפְלאֹוֶתיָך ִויׁשּועֹוֶתיָך:

לאחר הדלקת הנר הראשון יאמר "הנרות הללו":

1. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר 
ִקְדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק ֵנר ֲחֻנָּכה:

3. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם 
ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְיָמנּו ְוִהִגיָענּו ַלְזַמן ַהֶזה:

2. ָּברּוְך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם 
ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָיִמים ָהֵהם ַּבְזַמן ַהֶזה:

Before lighting the candles, recite the following Blessings:
לפני ההדלקה מברכים "להדליק נר" ו"שעשה נסים" ואח"כ מדליקים:

סדר ברכות חנוכה
ְלֵׁשם ִיחּוד ֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתּה, ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו, ּוְרִחימּו 

ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא ֵׁשם יֹו"ד ה"י ְּבָוא"ו ה"י ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים, ְּבֵׁשם ָּכל 
ִיְׂשָרֵאל, ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ָּבִאים ְלַקֵים ִמְצַות ַהְדָלַקת ֵנרֹות ֲחֻנָּכה ְּכמֹו 

ֶׁשִּתְּקנּו ָלנּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ִעם ָּכל־ַהִּמְצֹות ַהְּכלּולֹות ָּבּה, 
ְלַתֵּקן ֶאת ָׁשְרָׁשּה ְּבָמקֹום ֶעְליֹון, ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ְוַלֲעׂשֹות 

ְרצֹון ּבֹוְרֵאנּו. ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה 
ָעֵלינּו ּֽוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנֽהּו׃

On the first night add:  
בערב הראשון בלבד מוסיפים:

After lighting the first candle (even while lighting the 
remaining candles), recite “Hanerot Halalu”:
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 ִמְזמֹור ִׁשיר ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ְלָדִוד: ֲארֹוִמְמָך ְיהָוה ִּכי ִדִּליָתִני ְולֹא ִׂשַּמְחָּת ֹאְיַבי ִלי: ְיהָוה ֱאֹלָהי 
ִׁשַּוְעִּתי ֵאֶליָך ַוִּתְרָפֵאִני: ְיהָוה ֶהֱעִליָת ִמן ְׁשאֹול ַנְפִׁשי ִחִייַתִני ִמָיְרִדי בֹור: ַזְּמרּו ַליהָוה ֲחִסיָדיו 

ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: ִּכי ֶרַגע ְּבַאפֹו ַחִיים ִּבְרצֹונֹו ָּבֶעֶרב ָיִלין ֶּבִכי ְוַלֹּבֶקר ִרָּנה: ַוֲאִני ָאַמְרִּתי 
ְבַׁשְלִוי ַּבל ֶאּמֹוט ְלעֹוָלם: ְיהָוה ִּבְרצֹוְנָך ֶהֱעַמְדָּתה ְלַהְרִרי ֹעז ִהְסַּתְרָּת ָפֶניָך ָהִייִתי ִנְבָהל: 
ֵאֶליָך ְיהָוה ֶאְקָרא ְוֶאל ֲאדָֹני ֶאְתַחָּנן: ַמה ֶּבַצע ְּבָדִמי ְּבִרְדִּתי ֶאל ָׁשַחת ֲהיֹוְדָך ָעָפר ֲהַיִגיד 

ֲאִמֶּתָך: ְׁשַמע ְיהָוה ְוָחֵּנִני ְיהָוה הֱ ֵיה ֹעֵזר ִלי: ָהַפְכָּת ִמְסְפִדי ְלָמחֹול ִלי ִפַּתְחָּת ַׂשִּקי ַוְּתַאְזֵרִני 
ִׂשְמָחה: ְלַמַען ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִידֹם ְיהָוה ֱאֹלַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָך:

ָמעֹוז צּור ְיׁשּוָעִתי ְלָך ָנֶאה ְלַׁשֵּבַח
ִּתּכֹון ֵּבית ְּתִפָּלִתי ְוָׁשם ּתֹוָדה ְנַזֵּבַח

ְלֵעת ָּתִכין ַמְטֵּבַח ִמָּצר ַהְמַנֵּבַח
ָאז ֶאְגמֹר ְּבִׁשיר ִמְזמֹור ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח

ָרעֹות ָׂשְבָעה ַנְפִׁשי ְּבָיגֹון ֹּכִחי ָּכָלה
ַחַיי ֵמְררּו ְבֹקִׁשי ְּבִׁשְעּבּוד ַמְלכּות ֶעְגָלה

ּוְבָידֹו ַהְגדֹוָלה הֹוִציא ֶאת ַהְּסֻגָּלה
ֵחיל ַפְרֹעה ְוָכל ַזְרעֹו ָיְרדּו ְּכֶאֶבן ִּבְמצּוָלה

ְדִביר ָקְדׁשֹו ֱהִביַאִני ְוַגם ָׁשם לֹא ָׁשַקְטִּתי
ּוָבא נֹוֵגׂש ְוִהְגַלִני ִּכי ָזִרים ָעַבְדִּתי
ְוֵיין ַרַעל ָמַסְכִּתי ִּכְמַעט ֶׁשָעַבְרִּתי

ֵקץ ָּבֶבל ְזֻרָּבֶבל ְלֵקץ ִׁשְבִעים נֹוַׁשְעִּתי

ְּכרֹות קֹוַמת ְּברֹוׁש ִּבֵּקׁש ֲאָגִגי ֶּבן ַהְּמָדָתא
ְוִנְהָיָתה לֹו ְלַפח ּוְלמֹוֵקׁש ְוַגֲאָותֹו ִנְׁשָּבָתה

רֹאׁש ְיִמיִני ִנֵּׂשאָת ְואֹוֵיב ְׁשמֹו ָמִחיָת
רֹב ָּבָניו ְוִקְנָיָניו ַעל ָהֵעץ ָּתִליָת

ְיָוִנים ִנְקְּבצּו ָעַלי ֲאַזי ִּביֵמי ַחְׁשַמִּנים
ּוָפְרצּו חֹומֹות ִמְגָדַלי ְוִטְּמאּו ָּכל ַהְּׁשָמִנים

ּוִמּנֹוַתר ַקְנַקִּנים ַנֲעָׂשה ֵנס ַלּׁשֹוַׁשִּנים
ְּבֵני ִביָנה ְיֵמי ְׁשמֹוָנה ָקְבעּו ִׁשיר ּוְרָנִנים

ֲחׂשֹוף ְזרֹוַע ָקְדֶׁשָך ְוָקֵרב ֵקץ ַהְיׁשּוָעה
ְנֹקם ִנְקַמת ֲעָבֶדיָך ֵמֻאָּמה ָהְרָׁשָעה

ִּכי ָאְרָכה לנו ַהיּׁשוָעה ְוֵאין ֵקץ ִליֵמי ָהָרָעה
ְדֵחה ַאְדמֹון ְּבֵצל ַצְלמֹון ָהֵקם ָלנּו רֹוִעים ִׁשְבָעה
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סגולה לשמירה ולהצלחה לומר כל לילה ז' פעמים ויהי נועם וכו' ומזמור יושב בסתר עליון וכו'.
There is a remedy for success and protection to say each night

.seven times'יושב בסתר עליון וכו  and 'ויהי נועם וכו 

* This is a holy document and cannot be disposed regularly.
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