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ברכות להדלקת נרות של חנוכה
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

ֲאֶשׁר ִקְדָּשׁנּו ְבִּמְצֹוָתיו, וְִצוָּנּו ְלַהְדִליק נֵר ֲחנָֻכּה.  ָבּרּוְך ַאָתּה  יְיָ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,
    

ינּו ַבּיִָּמים ָהֵהם ַבְּזַּמן ַהֶזּה. ֶשָׁעָשׂה נִִסּים ַלֲאבֹוֵתֽ   ָבּרּוְך ַאָתּה  יְיָ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,
On the first night of Hannukah only, add this third blessing.

     ָבּרּוְך ַאָתּה יְיָ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ַהעֹוָלם, ֶשֶׁהֱחיָנּו וְִקיְָּמנּו וְִהִגּיָענּו ַלְזַּמן ַהֶזּה.
Hanukkah candles are lit from newest to oldest, i.e. from rightmost candle to the leftmost.

Hanerot Halalu is recited while or after lighting candles.

ַהְתּׁשּועֹות וְַעל  ַהנְִּפָלאֹות  וְַעל  ַהנִִּסּים  ַעל  ַמְדִליִקין,  נּו  ָאֽ ַהָלּלּו   ַהֵנּרֹות 
ֲֹּהנֶיָך  וְַעל ַהִמְּלָחמֹות, ֶשָׁעִשׂיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַבּיִָּמים ָהֵהם ַבְּזַמן ַהֶזּה, ַעל יְֵדי כ
 ַהְקּדֹוִשים. וְָכל ְשמֹונַת יְֵמי ֲחנָֻכּה, ַהנֵּרֹות ַהָלּלּו קֶֹדׁש ֵהם, וְֵאין ָלנּו ְרׁשּות
ַעל ִלְשֶמָך,  )ּוְלַהֵלל(  ְלהֹודֹות  ְכֵּדי  ִבְּלָבד,  ִלְראֹוָתן  ֶאָלּא  ָבֵּהן,   ְלִהְשַׁתֵּמּׁש 

נִֶסּיָך וְַעל יְׁשּוָעֶתָך וְַעל נְִפְלאֹוֶתיָך׃

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

ְכּרֹות קֹוַמת ְבּרֹוׁש, ִבֵּקּׁש ֲאָגִגי ֶבּן ַהְמָּדָתא
וְִנְהיָָתה לֹו ְלַפח ּוְלמֹוֵקׁש, וְַגֲאוָתֹו ִנְשָׁבָּתה

רֹאׁש יְִמיִני ִנֵשּׂאָת, וְאֹויֵב ְשׁמֹו ָמִחיָת
  רֹב ָבָּניו וְִקְניָָניו ַעל ָהֵעץ ָתִּליָת.

יְוִָנים ִנְקְבּצּו ָעַלי, ֲאַזי ִבּיֵמי ַחְשַׁמִנּים
ּוָפְרצּו חֹומֹות ִמְגָדַּלי, וְִטְמּאּו ָכּל ַהְשָּׁמִנים

ּוִמּנֹוַתר ַקְנַקִנּים ַנֲעָשׂה ֵנס ַלּׁשֹוַשִׁנּים
  ְבֵּני ִביָנה יְֵמי ְשׁמֹוָנה ָקְבעּו ִשׁיר ּוְרָנִנים

ֲחׂשֹוף ְזרֹוַע ָקְדֶשָׁך וְָקֵרב ֵקץ ַהיְׁשּוָעה
ְנקֹם ִנְקַמת ֲעָבֶדיָך ֵמֻאָמּה ָהְרָשָׁעה

ִכּי ָאְרָכה ַהָשָּׁעה וְֵאין ֵקץ ִליֵמי ָהָרָעה
ְדֵּחה ַאְדמֹון ְבֵּצל ַצְלמֹון ָהֵקם ָלנּו רֹוִעים ִשְׁבָעה

ָמעֹוז צּור יְׁשּוָעִתי, ְלָך ָנֶאה ְלַשֵׁבַּח.

ִתּּכֹון ֵבּית ְתִּפָלִּתי, וְָשׁם ּתֹוָדה ְנַזֵבַּח.
ְלֵעת ָתִּכין ַמְטֵבַּח ִמָצּר ַהְמַנֵבַּח.

ָאז ֶאְגמֹור ְבִּשׁיר ִמְזמֹור ֲחֻנַכּת ַהִמְּזֵבַּח.

ִֹּחי ָכָּלה ָרעֹות ָשְׂבָעה ַנְפִשׁי, ְבּיָגֹון כ
ַחיַּי ֵמְררּו ְבקִֹשׁי, ְבִּשְׁעּבּוד ַמְלכּות ֶעְגָלה

ּוְביָדֹו ַהְגּדֹוָלה הֹוִציא ֶאת ַהְסֻּגָלּה
  ֵחיל ַפְּרעֹה וְָכל ַזְרעֹו יְָרדּו ְכֶּאֶבן ִבְּמצּוָלה.

ְדִּביר ָקְדׁשֹו ֱהִביַאִני, וְַגם ָשׁם ֹלא ָשַׁקְטִתּי
ּוָבא נֹוֵגׂש וְִהְגַלִני, ִכּי ָזִרים ָעַבְדִתּי
וְיֵין ַרַעל ָמַסְכִתּי, ִכְּמַעט ֶשָׁעַבְרִתּי

 ֵקץ ָבֶּבל ְזֻרָבֶּבל, ְלֵקץ ִשְׁבִעים נֹוַשְׁעִתּי.

ת ועל
הנפלאו

ם ועל 
סי

הנ
על 

מדליקין, 
אנו 

הללו 
ת 

הנרו
 

 התשועות ועל המלחמות, שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, על ידי כהניך הקדושים.  וכל שמונת ימי הנכה, הנרות הללו קדש הם.  ואין לנו רשות להשתמש בהן, אלא לראיתן
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שירי אשיר.  בחנוכה  יאיר,  נרי  בחנוכה  אדליק.  נרי  בחנוכה  דקיק.  לי  נר  לי,  נר  לי,  נר  שירי אשיר.   בחנוכה  יאיר,  נרי  בחנוכה  אדליק.  נרי  בחנוכה  דקיק.  לי  נר  לי,  נר  לי,  נר 



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

ימי החנוכה
האירו! הדליקו!

נרות חנוכה רבים
 על הנסים ועל הנפלאות

אשר הוללו המכבים
 על הנסים ועל הנפלאות

אשר הוללו המכבים

 ימי החנוכה, 
חנוכת מקדשינו
 בגיל ובשמחה

ממלים את לבינו
לילה ויום סביבוניינו ניסוב
 סופגניות נאוכל גם לרוב.

סביבון - סוב סוב סוב
סוב נא סוב, כה וכה, 

נס גדול היה פה. 
נס גדול היה פה, 

סוב נא סוב, כה וכה. 

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

סביבון - סוב סוב סוב. 

שירים לילדים

נר לי
נר לי, נר לי, נר לי דקיק. 

בחנוכה נרי אדליק. 
בחנוכה נרי יאיר, 

 .בחנוכה שירי אשיר

מי ימלל
מי ימלל גבורות ישראל

אותן מי ימנה
הן בכל דור יקום הגיבור

גואל העם

שמע – בימים ההם בזמן הזה
מכבי מושיע ופודה

ובימינו כל עם ישראל
יתאחד, יקום ויגאל
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