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חנוכה שמח מפוטו—ברכון

 ָ
בּרּוְך ַאתָ ּה יְי ָ אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם,
אֲ שֶ ׁר קִ דְ ּשָ ׁנּו ְבּמִ צְֹותָ יו ,ו ְ ִצוָּנּו לְהַ דְ לִיק נֵר חֲ נֻ ָכּה.


 ָ
בּרּוְך ַאתָ ּה יְי ָ אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם,
שֶ ׁעָ שָ ׂה נִסִ ּים לַאֲ ֵ
בֹותֽינּו ַ ּביָּמִ ים הָ הֵ ם ַ ּב ְזּמַ ן הַ ֶזּה.
On the first night of Hannukah only, add this third blessing.

ָ
בּרּוְך ַאתָ ּה יְי ָ אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הַ עֹולָם,
שֶ ׁהֶ חֱ י ָנּו ו ְקִ יְּמָ נּו ו ְהִ ִגּיעָ נּו ַל ְזּמַ ן הַ ֶזּה.

Hanukkah candles are lit from newest to oldest, from rightmost candle to the leftmost.
Hanerot Halalu is recited while or after lighting candles.

הַ נֵּרֹות הַ ָלּלּו ָאֽנּו מַ דְ לִיקִ ין ,עַ ל הַ נִּסִ ּים ו ְעַ ל הַ נִּפְ לָאֹות ו ְעַ ל
ביָּמִ ים הָ הֵ ם
הַ תְ ּׁשּועֹות ו ְעַ ל הַ מִ ּלְחָ מֹות ,שֶ ׁעָ שִ ׂיתָ לַאֲ בֹותֵ ינּו ַ ּ
בזְמַ ן הַ ֶזּה ,עַ ל י ְדֵ י כ ֹּהֲ נֶיָך הַ קְ ּדֹושִ ים .וְכָל שְ מֹונַת י ְמֵ י חֲ נֻ ָכּה,
ַּ
הַ נֵּרֹות הַ ָלּלּו ק ֹדֶ ׁש הֵ ם ,ו ְאֵ ין לָנּו ְרׁשּות לְהִ שְ ׁתַ ּמֵ ּׁש ָבּהֵ ן,
ב ְלבָדְ ,כּדֵ י לְהֹודֹות (ּולְהַ לֵל) לִשְ מֶ ָך ,עַ ל נִסֶ ּיָך
אֶ ָלּא ל ְִראֹותָ ן ִ ּ
ו ְעַ ל י ְׁשּועָ תֶ ָך ו ְעַ ל נִפְ לְאֹותֶ יָך׃

נר לי ,נר לי ,נר לי דקיק .בחנוכה נרי אדליק .בחנוכה נרי יאיר ,בחנוכה שירי אשיר .נר לי ,נר לי ,נר לי דקיק.

לנו רשות להשתמש בהן ,אלא לראיתן בלבד ,כדי להודות ולהלל לשמך ,על נסיך ועל ונפלאותיך

Candles are filled in the Hannukiah from left to right.
All two/three blessings are recited prior to lighting the candles.
The first two blessings are recited on all nights of Hannukah

שירים של חנוכה

It is traditional to sing Ma’oz Tzur after the candles have been lit.

מָ עֹוז צּור י ְׁשּועָ תִ י ,לְָך נָאֶ ה לְשַ ׁ ֵבּחַ .
תִ ּּכֹון ֵבּית תְ ּ ִפ ָלּתִ י ,ו ְשָ ׁם ּתֹודָ ה נְ ַז ֵבּחַ .
ְכּרֹות קֹומַ ת ְבּרֹוׁשִ ,בּקֵ ּׁש ֲא ָגגִי ֶבּן הַ מְ ּדָ תָ א
לְעֵ ת תָ ּכִין מַ טְ ֵבּחַ מִ ָצּר הַ מְ נַ ֵבּחַ .
ְמֹוקֵ
ָאז אֶ גְמֹור ְבּשִ ׁיר מִ זְמֹור חֲ נֻ ַכּת הַ מִ ּ ְז ֵבּחַ  .וְנִהְ י ָתָ ה לֹו ְלפַח ּול ׁש ,וְגַאֲ ו ָתֹו נִשְ ׁ ָבּתָ ה
ר ֹאׁש י ְמִ ינִי נִשֵ ּׂאתָ  ,ו ְאֹוי ֵב שְ ׁמֹו מָ חִ יתָ
בנָיו ו ְקִ נְיָנָיו עַ ל הָ עֵ ץ תָ ּלִיתָ .
בי ָגֹון כ ֹּחִ י ָ ּכלָה  ר ֹב ָ ּ
ָרעֹות שָ ׂבְעָ ה נַפְ שִ ׁיּ ְ ,
חַ יַּי מֵ ְררּו בְק ֹשִ ׁיְ ,בּשִ ׁעְ ּבּוד מַ לְכּות עֶ ְגלָה
ִ
ׁמַ
חַ
ּימֵ
ִ
ּו ְבי ָדֹו הַ ְגּדֹולָה הֹוצִיא אֶ ת הַ סְ ּ ֻג ָלּה יְוָנִים נִקְ ְבּצּו עָ לַי ,אֲ זַי ב י שְ נּים
 חֵ יל ַפּרְ ע ֹה וְכָל זַרְ עֹו י ָרְ דּו ְכּאֶ בֶן ִבּמְ צּולָהּ .ופָרְ צּו חֹומֹות מִ גְדָ ּלַי ,ו ְטִ מְ ּאּו ָכּל הַ שְ ּׁמָ נִים
ּומִ ּנֹותַ ר קַ נְקַ נִּים נַעֲ שָ ׂה נֵס לַּׁשֹושַ ׁנִּים
ּורנָנִים
דְ ּבִיר קָ דְ ׁשֹו הֱ בִיַאנִי ,וְגַם שָ ׁם ֹלא שָ ׁקַ טְ תִ ּי ּ ְ בנֵי בִינָה י ְמֵ י שְ ׁמֹונָה קָ בְעּו שִ ׁיר ְ
ּובָא נֹוגֵׂש ו ְהִ ְג ַלנִיִ ,כּי ז ִָרים עָ בַדְ תִ ּי
וְי ֵין ַרעַ ל מָ סַ כְתִ ּיִ ,כּמְ עַ ט שֶ ׁעָ ב ְַרתִ ּי חֲ ׂשֹוף זְרֹועַ קָ דְ שֶ ָׁך ו ְקָ ֵרב קֵ ץ הַ י ְׁשּועָ ה
קֵ ץ ָ ּבבֶל ז ְֻר ָ ּבבֶל ,לְקֵ ץ שִ ׁבְעִ ים נֹושַ ׁעְ תִ ּי .נְק ֹם נִקְ מַ ת עֲ בָדֶ יָך מֵ אֻ מָ ּה הָ ְרשָ ׁעָ ה
ָארכָה הַ שָ ּׁעָ ה ו ְאֵ ין קֵ ץ לִימֵ י הָ ָרעָ ה
ִכּי ְ
דְ ּחֵה ַאדְ מֹון ְ ּבצֵל ַצ ְלמֹון הָ קֵ ם לָנּו רֹועִים שִ ׁ ְבעָה

נר לי ,נר לי ,נר לי דקיק .בחנוכה נרי אדליק .בחנוכה נרי יאיר ,בחנוכה שירי אשיר .נר לי ,נר לי ,נר לי דקיק.

לנו רשות להשתמש בהן ,אלא לראיתן בלבד ,כדי להודות ולהלל לשמך ,על נסיך ועל ונפלאותיך

הנרות הללו אנו מדליקין ,על הנסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות ,שעשית לאבותינו

ברכות להדלקת נרות של חנוכה

הנרות הללו אנו מדליקין ,על הנסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות ,שעשית לאבותינו

בימים ההם בזמן הזה ,על ידי כהניך הקדושים .וכל שמונת ימי הנכה ,הנרות הללו קדש הם .ואין

בימים ההם בזמן הזה ,על ידי כהניך הקדושים .וכל שמונת ימי הנכה ,הנרות הללו קדש הם .ואין

שירים לילדים
על הנסים

על הנסים ,ועל הפרקן ,ועל הגבורות ,ועל התשועות ,ועל המלחמות,
שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

ימי החנוכה

האירו! הדליקו!
ימי החנוכה,
נרות חנוכה רבים
חנוכת מקדשינו
על הנסים ועל הנפלאות
בגיל ובשמחה
אשר הוללו המכבים
ממלים את לבינו
לילה ויום סביבוניינו ניסוב על הנסים ועל הנפלאות
סופגניות נאוכל גם לרוב .אשר הוללו המכבים

סביבון  -סוב סוב סוב

סביבון  -סוב סוב סוב,
חנוכה הוא חג טוב.
חנוכה הוא חג טוב,
סביבון  -סוב סוב סוב.

נר לי

נר לי ,נר לי ,נר לי דקיק.
בחנוכה נרי אדליק.
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סוב נא סוב ,כה וכה,
נס גדול היה פה.
נס גדול היה פה,
סוב נא סוב ,כה וכה.
בחנוכה נרי יאיר,
בחנוכה שירי אשיר.

נר לי ,נר לי ,נר לי דקיק .בחנוכה נרי אדליק .בחנוכה נרי יאיר ,בחנוכה שירי אשיר.

סביבון  -סוב סוב סוב ,חנוכה הוא חג טוב .חנוכה הוא חג טוב ,סביבון  -סוב סוב

סוב .סוב נא סוב ,כה וכה,נס גדול היה פה .נס גדול היה פה .סוב נא סוב ,כה וכה.

