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 ת נרות חנוכהקלסדר הד
 (נוסח תימן בלדי)             

 
ִמְצֹותָ  נֻו ֻבְ ָ ש  ר ִקֻדְ ֶ ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינֻו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאש  רֻוְך ַאֻתָ  יו ֻבָ

נֻו ְלַהְדלִ                    הלַֻ ש ֶ יק ֵנר ְוִצֻוָ   (אמן) ֲחֺנֻכָ

 

ים  ה ִנֻסִ ָעש ָ ֶ ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינֻו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ש  רֻוְך ַאֻתָ  ַלֲאבֹוֵתינוֻ ֻבָ
הבַֻ                    ַמן ַהֻזֶ ֻזְ ִמים ָהֵהם ֻבַ  (אמן) ֻיָ

 
 ובלילה הראשון מוסיף ברכת שהחיינו

ָמנוֻ  ֶהֱחָינֻו ְוִקֻיְ ֶ ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינֻו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ש  רֻוְך ַאֻתָ ה ֻבָ ַמן ַהֻזֶ יָענֻו ַלֻזְ  ְוִהֻגִ

 
  (ואומרים לאחר ההדלקה)

לֻו ָאנֻו ַמְדִליִקין ים ְוַעל ְועַ  תעוֹ וֻ ש  תְֻ ל הַ עַ . ַהֻנֵרֹות ַהֻלָ ֻסִ ל ַהֻנִ
ְפָלאוֹ  יָת ש ֶ , תַהֻנִ ַעל ְיֵדי ה זֶֻ ן הַ מָ זְֻ ם בַֻ הֵ ים הָ מִ יָֻ בַֻ  וֻ ֵתינֲאבוֹ ם עִ ָעש ִ

יםכ דֹוש ִ הְוָכל  .ֲהֶניָך ַהֻקְ מֹוַנת ְיֵמי ֲחֺנֻכָ  .ןהֶ  ש  קֹדֶ  לוַהֻנֵרֹות ַהלַֻ  ש ְ
ֶהן ש  ֻבָ ֻמֵ ֻתַ ֻות ְלִהש ְ ְלָבד ְוֵאין ָלנֻו ְרש  א ִלְראֹוָתן ֻבִ ֵדי ְלהֹודֹות . ֶאֻלָ ֻכְ

ֶמָך ַעל ִנְפְלאֹוֶתיךָ  יךָ  ִלש ְ ֻוָעתֶ  ְוַעל ִנֻסֶ  .ךָ יְוַעל ְיש 
 

 ויש נוהגים להוסיף

ִית ְלָדִוד ת ַהֻבַ יר ֲחֺנֻכַ יָתִני. ִמְזמֹור ש ִ י ִדֻלִ ְולֹא  ֲארֹוִמְמָך ְיהָוה ֻכִ
ְחֻתָ ֹאְיַבי ִלי ֻמַ ֵאִני.ש ִ ְרֻפָ י ֵאֶליָך ַוֻתִ ְעֻתִ ֻוַ ְיהָוה ֶהֱעִליָת  .ְיהָוה ֱאלָֹהי ש ִ

יַתִני  י ִחֻיִ אֹול ַנְפש ִ רֻו ַליהָוה ֲחִסי .בֹור יִד ְר וָ יֻ מִ ִמן ש ְ ָדיו ְוהֹודֻו ַזֻמְ
וֹ  ִכי ְוַלֻבֶֹקר  .ְלֵזֶכר ָקְדש  ֶעֶרב ָיִלין ֻבֶ ְרצֹונֹו ֻבָ ים ֻבִ ַאֻפֹו ַחֻיִ י ֶרַגע ֻבְ ֻכִ

ה י בְ  .ִרֻנָ ל ֶאֻמֹוט ְלעֹוָלםַוֲאִני ָאַמְרֻתִ ְלִוי ֻבַ ַ ְרצֹוְנָך  .ש  ְיהָוה ֻבִ
ה ְלַהְרִרי עֹז ִהְסתַֻ  ְקָרא ֵאֶליָך ְיהָוה אֶ  .ְרֻתָ ָפֶניָך ָהִייִתי ִנְבָהלֶהֱעַמְדֻתָ

ן ָדִמי בְֻ  .ְוֶאל ֲאדָֹני ֶאְתַחֻנָ ַצע ֻבְ ַחת ֲהיוֹ ַמה ֻבֶ ָ י ֶאל ש  ְדָך ָעָפר ִרְדֻתִ
ךָ  יד ֲאִמֻתֶ ִני ְיהָוה .ֲהַיֻגִ ַמע ְיהָוה ְוָחֻנֵ ִדי   .ֵיה עֵֹזר ִלי הֱ  ש ְ ָהַפְכֻתָ ִמְסֻפְ

ֵרִני  ַאֻזְ י ַוֻתְ ֻקִ ְחֻתָ ש ַ ֻתַ ְמָחהְלָמחֹול ִלי ֻפִ ְרָך ָכבֹוד ְולֹא . ש ִ ְלַמַען ְיַזֻמֶ
 (א'עיצוב א ©)                                .ִיֻדֹם ְיהָוה ֱאלַֹהי ְלעֹוָלם אֹוֶדךָֻ 


