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��חנוכה ��

הדלקת נרות בבית הכנסת:
, ואומרים הנרות מדליקין נרות חנוכה בבית הכנסת מיד אחרי עלינו לשבח של תפלת מנחה* 

.הללו ומזמור שיר חנוכת הבית לדוד

לפני שמתחילין "יושב בסתר"במוצאי שבת מדליקין בבית הכנסת נרות חנוכה אחרי מזמור * 
.א"ואתה קדוש"

:על הנסים
.באי (בלי חיריק)נָ וֹ מְש * חַ 

.$תָ רָ וֹ ת* לשכחם מִ 

נהגו סלה (בחנוכה ובפורים), וברוב הקהילות לא"והקדוש"* יש מוסיפים ונודה לשמך הגדול 
.גכן

הדלקת הנרות בבית:
* בדמשק נהגו גם בתוך "חארת אל יהוד" להדליק את הנרות בתוך הבית, ומי שהיה לו חלון 

בחלון, ואם לא, הדליקו סמוך לפתח.פונה לחצר הדליק את הנרות

* נהגו לשים מים בנרות שיהיה השמן צף עליהם.

.דומשתף גם את שאר בני הבית בהדלקת הנרות הנוספים,הנר הראשוןאת * בעל הבית מדליק 

:הבנוסח זה"הנרות הללו"* אחר הדלקת הנר הראשון אומרים 

ועל ,ועל הגבורות,ועל הפרקן,על הנסים,הנרות הללו אנחנו מדליקין
שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן ,ועל הנחמות,ועל הנפלאות,התשועות

,הנרות הללו קדש הם.שמונת ימי חנוכהוכל,על ידי כהניך הקדושים,הזה

דבר. ונלע"ד דראו לנכון להסמיך הדלקת הנרות לפרסומי ניסא כך המנהג פשוט בכל הקהילות. ולא שמעתי טעם לא
דוקא באמירת התיבות "ואראהו בישועתי". ובלא"ה נכון להקדים כמה שאפשר הדלקת הנרות כדי שיתקיים פרסומי ניסא 
בזמן שהאנשים נמצאים בבית הכנסת, דהא מטעם זה לא נהגו להדליק הנרות בכל יום אחר תפלת ערבית, ע"ד קריאת 

המגלה, וכמ"ש בשו"ת זבחי צדק (או"ח סימן כ"ט) ע"ש.
כ"ה בסידור בית עובד, וכך שמעתי ממתפללי בית כנסת אלפראנג'.ב
בסידור תוספת זו שמעתי בשם זקני ק"ק אגודת דודים, ובשאר הקהילות בדמשק לא הוסיפו תיבת והקדוש, וגםג

בית עובד ליתא.
(סימן פקפק בזה, נהגו כן ע"פ רבי חיים פאלאג'י בספר מועד לכל חיח"י)(ש"ר וישב אותאע"פ שהרב בן איש חיד

.כ"ז אות ל"ו)
כ"ה בסידור בית עובד, וכך המנהג פשוט.ה
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על ךכדי להודות לשמ,אלא לראותם בלבד,ואין לנו רשות להשתמש בהם
נסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך.

ם מזמור שיר חנוכת הבית לדוד ארוממך ה' וכו'.* אח"כ אומרי

שחרית:בית הכנסת הדלקת נרות ב
אחרי הלל וקדיש נהגו להדליק נרות (בלי ברכה) ואומרים הנרות הללו, ואח"כ פתיחת * 

.וההיכל

קריאת התורה:
* ביום הראשון מתחילים מברכת כהנים וקורא הכהן עד "המשכן", והלוי קורא עד "חנוכת 

.זוהישראל קורא עד "עמינדב",המזבח"

.ח* אם יום הראשון חל בשבת גם מתחילים את הקריאה מברכת כהנים

* ביום השמיני הכהן קורא עד "מלאה קטורת", והלוי קורא עד "בן פדהצור", והישראל חוזר 
וקורא מ"ביום השמיני" עד "כן עשה את המנורה", כדי ששלשת העולים יקראו בנשיא היום.

ר תורה ומזמור של יום:החזרת ספ
למקומו אומרים "מזמור שיר חנוכת הבית". והמנהג הקדום היה לא כשמחזירים ספר תורה* 

.טאלא קדיש יהא שלמא,לומר בית יעקב ומזמור של יום

מקאם שבת חנוכה:
* מתפללים שחרית במקאם "נאווה". והקדיש, בין בערבית ובין בשחרית, הוא במנגינת "צ'ן 

צ'ן צ'ורמא".צ'ורמא יא 

הוצאת ספר תורה בשבת חנוכה:
: יפסוקים אלוספרי תורה אומריםשלשהבשבת חנוכה שמוציאים אש חודשחל ראם * 

כך נהגו בבית כנסת "כותאב אלעתיק" ובמדרש "בית חסון" ועוד.ו
הן עד "מלאה קטורת", כך המנהג בכל הקהילות. ושמעתי בשם חכם ע. מסלתון טראב ע"ה שהיה נוהג לקרוא לכז

וללוי עד "עמינדב", ולישראל חוזר לקרוא מ"ויהי המקריב", כדי ששלשת העולים יקראו בנשיא היום כדוגמת הקריאה 
ביום השמיני.

שמעתי מאחד מזקני העדה שנסתפק איך נהגו בזה, דדוקא אם יום הראשון חל בחול מתחילים מברכת כהנים ח
אבל כשחל בשבת שאין הכהן קורא בפרשה זו אין צורך להתחיל משם. ועד כמה משום שהעולה הראשון הוא כהן, 

שבררתי לא שמעתי מי שחילק בדבר.
כך שמעתי מר' ג'מיל דאנה יצ"ו שהיו נוהגים לפני שנים רבות, והזכיר שבמקצת מקומות שינו המנהג לומר אחריו ט

"ו שמעתי שעד היום נוהגים כמנהג הקדום בלי שינוי. בית יעקב ומזמור של יום ע"פ הבן איש חי, ומר' יעקב עטאר יצ
ובסידור "שער בנימין" (הוצאה ראשונה) מופיע מזמור שיר חנוכת הבית אחרי מזמור של יום, והוא כמו ששמעתי בשם 

, ולא אומרים בית חכם א. סולי ע"ה, וכעת נתברר בלי ספק שבדמשק לא נהגו כן, וצריך לאומרו בעת החזרת ספר תורה
כמו שכתבתי כאן.ב ושיר של יוםיעק

שמעתי שבכמה ומחכם ג. דאנה יצ"ו.כך קבלתי הסדר מחכם מ. מהדיב יצ"ו כמנהג רבו החכם א. סולי ע"הי
. "'ה' מלך וכו""שמע ישראל וכו'""ימין ה' רוממה וכו'"קהילות בדמשק היו מקצרים ואומרים רק

פס בראש ספר "דברי שלום" (אות ו') שהביא מנהג זה, וכתב וז"ל: ותהילות לאל עליון מצאתי במנהגי בית אל הנד
ולא נמצא כתוב טעם למנהג, וגם שאלתי לחכמי ורבני דורינו ולא ראו ולא שמעו טעם למנהג. ונלע"ד לומר טעם למנהג 
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מלך הגוים כי לך יאתה כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין מי לא יראך
ים אמת הה אליהווה גדול אתה וגדול שמך בגבורה.יהומאין כמוך כמוך.

תוהי אים ומלך עולם מקצפו תרעש הארץ ולא יכילו גוים זעמו. ים חיההוא אל
דרכמה רברבין ותמהוהי כמה תקיפין מלכותיה מלכות עלם ושלטניה עם

ה יהואלקינו יהוהשמע ישראל ה עושה חיל.יהוה רוממה ימין יהוימין .דרו
אחד.

היהומלך היהומלך היהוים (ב' פעמים).הה הוא האליהוים הה הוא האליהו
היהואנא הושיעה נא (ב' פעמים).היהואנא ימלוך לעולם ועד (ב' פעמים).

.הצליחה נא (ב' פעמים)

ישראל בירפיוט "יצאלמלך מבית סורים" ל* בשבת פרשת מקץ בהוצאת ספר תורה נהגו לשיר
. מקאם נאווה. לחן "צ'ן צ'ורמא יא צ'ן צ'ורמא". נג'ארה

ית סּוִרים ְלֵדי ָהִעְבִרים/ ָיָצא ִלְמלֹוְך ִמּבֵ ֵאל ַקְרנֹו ֵהִרים. ֶעֶבד ִמּיַ ַטח ּבָ ּוֵבין / ּבָ
ם ִקּנוֹ  :ּכֹוָכִבים ׂשָ

מֹו ָאדֹון ַעל ְמכֹונוֹ  ָכל ִקְנָינוֹ / ׂשָ ל ּבְ י ַרב הֹונוֹ . ּומֹוׁשֵ ִחים ּכִ ר ַטּבָ ּוְמֹאד ַרּבּו / ׂשַ
:ַמְכמֹוָניו

ת ֲאדֹוָניו ַהר/ ָרַאְתהּו ֵאׁשֶ ּסַ י ּכַ לֹא ָנְתָנה / ָחְמָדה ָיְפיֹו ְואֹור ֵעיָניו. ִנְדמּו ָפָניוּכִ
ּה ּדִֹמי :ְלִלּבָ

י ְכָבה ִעּמִ י/ ָאְמָרה לֹו ּבֹא ׁשִ יְמָך ְנִגיד אּוָלִמי. ְוִאם ַאּתְ ָהִעְבִרי ָזר ִעּמִ ָנא / ֲאׂשִ
א ֶאת ֶחְפִצי קּוָמה :ַמּלֵ

ַמע ְלקֹול ְנאּוָמהּ  ב ֶאְצלָ / לֹא ׁשָ ּכַ הּ ִלׁשְ יט ֶאל ׁשֹוֵכן רּוָמה. ּה ִלְהיֹות ִעּמָ י ִהּבִ / ּכִ
ּתוֹ  ֵאיָתן ַקׁשְ ב ּבְ ׁשֶ :ַוּתֵ

יתוֹ  ֹבא ֲאדֹוָניו ֶאל ּבֵ ּתוֹ / ּבְ ָרה לֹו ִאׁשְ ְוֶלֱאסֹר / ָאז ֵהִעיר ָעָליו ֲחָמתוֹ . סֹוד זֶה ִסּפְ
:ֶאת ַנְפׁשֹו ִמֵהר

י ִלּבֹו ִנְטָהר ה לֹו ׁשָ / ָרָאה ֵאל ּכִ ָהרִהּטָ ּנָ ר ֹסַהר. לֹום ּכַ ֵעין ׂשַ ם ִחּנֹו ּבְ ַרב / ׂשָ
ה ֶפֶלא ִהּלֹות עֹוׂשֶ :ּתְ

ה ר ּוְמֻעּלֶ ֶלא/ ִמּנָה אֹותֹו ׂשַ ֵבית ּכֶ ל ָאסּור ּבְ י ֵאל ֲחָסָדיו לֹא ִיְכֶלה. ַעל ּכָ / ּכִ
:ׁשֹוֵמר ֶחֶסד ַלֲאָלִפים

המלך והיו שנתייסד על פי מנהג בני סאראגוסטא [ספרד] שהיו נוהגים להוציא ג' ספרים מכל הבתי כנסיות לקבל פני 
מקלסין אותו וגם המלך היה מהלל למלך מלכי המלכים הקב"ה, ונעשה להם נס גדול ככתוב במגילת סאראגוסטא באורך 

ועושים פורים יום י"ז בשבט כידוע עכ"ל.
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ר ָהאֹוִפים ִקים ְוׂשַ ר ַמׁשְ ים ּוְנזּוִפים/ ׂשַ ם ָהיּו ִנְכּפִ ֵחן / ָרָאה ְפֵניֶהם זֹוֲעִפים. ׁשָ
ָפָתיו ָנַתן ָלמוֹ  :ׂשְ

ידּו לֹו ִאיׁש ֲחלֹומוֹ  ְנאּומוֹ / ִהּגִ ַתר ָלֶהם ּבִ ם ַעל ְמקֹומוֹ . ּפָ ִקים ׂשָ ר ַמׁשְ ר / ׂשַ ְוֶאת ׂשַ
ָלה :ָהאֹוִפים ּתָ

ָנַתִים ִנְגָלה עֹוד ׁשְ ְרֹעה סֹוד / ּבְ ה. ֲחלֹום ִנְפָלאֶאל ּפַ ּלָ ֶאת סֹוד / ְולֹא ִנְמָצא ָחָכם ּגִ
:ְנִתיבֹו ְוַדְרּכוֹ 

ִקים ְלַמְלּכוֹ  ר ַמׁשְ ּכוֹ . ְיִדיַעת יֹוֵסף ְוֶעְרּכוֹ / ָרַחׁש ׂשַ ית ַהּבֹור ְוֶחׁשְ ֵהִריצּוהּו / ָאז ִמּבֵ
ֹרב אֹוִנים :ּבְ

ְתרֹוִנים ם ּפִ ָבִרים טֹוִבים ּוְנכ/ ַלֲחלֹומֹו ׂשָ / ָאַמר לֹו ַאּתְ ֹראׁש ְמִביִנים. ֹוִניםּדְ
יר ֶאת הֹוד ַמֲהָלָליו :ִהְגּבִ

ֶנה ֵאָליו ם אֹותֹו ִמׁשְ ָליו/ ְוׂשָ ם ַעל ּכֵ ר ָסר ִלְנׁשֹוק ׁשּוָליו. ּוְרִביד ָזָהב ׂשָ / ְוָכל ׂשַ
ל דֹול ּדֹוֵפק ַעל ּדָ :ְוִאיׁש ּגָ

ל לְוֹיאְמרּו ָתמִ / ָיֹרּנּו ַעל זֶה ַעם ִנְבּדָ ל. יד ֵאל ִיְגּדַ ּפֹות / ֵאל ְמִקיִמי ֵמָעָפר ּדַ ּוֵמַאׁשְ
:ָיִרים ֶאְביֹון

יֵמהּו ֶעְליֹון/ ַחזֵּק צּוִרי ֶאת ַעם ֶאְביֹון ׂשִ ִחיׁש ּתְ ר ֶחְביֹון. ּתָ ר ֶעֶבד ּדָ ֲאׁשֶ ָיָצא / ּכַ
ית סּוִרים :ִלְמלֹוך ִמּבֵ
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