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The time for lighting the candles starts in the evening after darkness (A day in the 
Hebrew calendar starts on sunset of the day before).  

The place for the candles is inside the house, next to the left door post of the front 
door (left, facing the entrance from the outside), on the opposite side to the Mezuza. 

The eight candles should be at the same height (The height and location of the 

Shamash, the 9th candle in the Menorah is not important, but this additional candle 
should always be there). 

The order of the lighting - On the first night, light the candle that is the farthest from 
the door (on your right). Every night, add one more candle and light that candle first, 

than continue lighting the candles opposite from the direction of the door, from left 

to right. Light the Shamash (serving) candle first, say the blessings (3 on the first 
night and from the second night on say only the first two blessings) standing. After 

lighting the candles, sit and continue with the psalms and the meditations. 

The meditation and chanting next to the candles should be at least 30 minutes. This 
is also a time for a small meal in order to reveal the light. 

 
בצד , (מכיוון הכניסה לבית)בצד השמאלי של הדלת , מול דלת הכניסה, מדליקים את החנוכיה בתוך הבית

כל לילה מוסיפים נר . בלילה הראשון מדליקים את הנר הימני הרחוק מהדלת. ההפוך לצד בו מותקנת המזוזה

כל שמונת . וממשיכים להדליק הפוך לכיוון הפתח, אל הפתח ראשון בכיוון הפתח ומדליקים את הנר הקרוב

 .אין חשיבות למקום השמש בחנוכיה .הנרות צריכים להיות באותו הגובה

 ברכה כן גם מוסיפים הראשון ובערב. מדליקים כ"ואח" נסים שעשה"ו" נר להדליק" מברכים ההדלקה לפני

 ":שהחיינו" שלישית

 

 A prayer before the blessings Standing  :ל"ינוב בעל בני יששכר זצוקצבי אלימלך מד ביתפילה מר

    
ה ביחודא שלים בשם כל "ה בו"ליחד שם י, בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו, הידשא בריך הוא ושכינתולשם יחוד ק

 :במקום עליון ל לתקן את שורשה"ים מצות בוראי כאשר צווני חכמינו זין בהדלקת נר חנוכה לקוהנני מכו. ישראל
צה לפניך מצות הדלקת נר חנוכה כאלו ובלת ומרואבותינו שתהא חשובה ומק אלהינו ואלהי יהוהובכן יהי רצון מלפניך 

. נו הכהנים משרתי השם בעת אשר הערו למות נפשם בשביל כבוד שמך הגדול הגבור והנוראוויכונתי כל הכונות שכ

והנני עושה על דעתם ועל , 'האת אויביהם ולנצח על מלאכת בית  ואתה ברחמיך הרבים עוררת נצחך עליהם לנצח
ועל דעת כל , סיך וזכו לאור באור החייםיכונתם ועל דעת כל הצדיקים והחסידים שהיו באותו הדור שהשפעת להם נ

צח על ובזכות המצוה הזאת תזכנו לנצח את אויבינו ולנ, תםיופי כפיהם ועשיתי כעשי, הצדיקים והחסידים שבדורותינו

וגלה כבוד מלכותך עלינו מהרה ולא ימוש התורה מפינו ומפי זרעינו ומפי זרע זרעינו מעתה ועד , יהוהמלאכת בית 

קדשנו במצותיך ותן חלקנו בתורתך שבענו מטובך ושמח נפשנו . ונזכה לבנים תלמידי חכמים אמן כן יהי רצון, עולם
כלו בכבודך והנשא על כל הארץ ביקרך והופע בהדר גאון עזך מלך על כל העולם . בישועתך וטהר לבנו לעבדך באמת

' בגי)ו "וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יציר כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפ, על כל יושבי תבל ארצך

ן "ן יוחנ"ו ב"מתתיה' ובגי, ה"ה אותיות חנוכ"ו פעמים חנ"כ' בגי)י ישראל מלך ומלכותו בכל משלה אלה יהוה( ה"חנוכ
 :אמן נצח סלה ועד(. ו"י ובני"ל חשמנא"ן גדו"כה

 .נו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהואלהי' ויהי נעם ה
 

       :Some people add this prayer too :כהודם הדלקת נרות חנוזאת ק ומרנוהגים להיש ו
 

י ובפרט לרב ,יים שבדורנו ולכל הצדיקים האמתייםכה לכל הצדיקים האמתוהריני מקשר עצמי בהדלקת נר חנ

 .יגן עלינו ועל כל ישראל אמן זכותם י הקדוש "שמעון בר יוחאי והאר



Hanukkah Blessings 

Universal Kabbalah Communities©          Hebrew reading direction 

 

 

3 

okhma, Right Column  H                                   קו ימין -( יוד הי ויו הי) חכמה

ה רּוְך ַאּתָ   יאהדונהיײְיהֹוָ      ּבָ

Adonai             ata     Barukh 
 יהוה                            אהיה

 יוד הי ויו הי                  אלף הי יוד הי
 רגל( 722)=  (161)א "קס      +(         27)ב "ע       
 " (עד שתכלה רגל מן השוק"בסוד , ל מכלל המועדים"כי גם חנוכה נקרא רג) 

 ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם 
ha’olam melekh Eloheinu 

נּו  ָ ש  ר ִקּדְ ֶ ִמְצֹוָתיו  ֲאש  נוּ   ּבְ  ְוִצּוָ
vetsivanu bemitsvotav kideshanu  asher  

 Lehadlik (181)פ "ק = ַהְדִליקלְ 

 להדליק=  יוד הא ואו הא + יוד הי ואו הי + יוד הי ויו הי  
okhmaH, (27)ב "ע  Bina, (62)ג "ס   Zeir Anpin, 181= ( 54)ה "מ  

 Meditate to draw the light to Malkhut  (מלכות 47, ן"ב) ,וו ההיוד הה 

  Candle (11)א "צ( 110)ב "קי( 74)ז "מ=  Ner    =052     רנֵ 

 יהוה אהיה   
 יהוה אלהים
 יהוה אדני

 .היחודים הנזכרים' ותתייחד עם בעלה בג, היחודים הנזכרים' ואז תעשה בחינת נר חנוכה שהוא כמנין ג

החֲ    יהוה+   יוד הי ואו הי= חנוכה        :ֻנּכָ

Hanukkah            = (76) ו"כ    (  חנה) (62)ג "ס 
 ".אלפיםלסד חוצר נ"ת "הוא שם קדוש הנקרא נחל היוצא מר" נוכהחר נהדליק ל"ת "תכוין כי ר

אימא שם זה מורה ענין  (ה ובו שם אהיה בריבוע"שם מ) ו הא(א אה אהי אהיה)יוד הי ו=  (88) ל"נח

 .בהתלבשה בתוכו( ו"כ, הויה)א "המאירה בז( ג"ס)

 מהש( = שמות)ו + חנוכה + נר 
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                                             Bina, Left Column  קו שמאל -( יוד הי ואו הי) בינה

 

ה  רּוְך ַאּתָ  יאהדונהיְיהָֹוײּבָ

Adonai       ata     Barukh 
 ט"קמ=  (86)אלהים (62)יוד הי ואו הי                            

 ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
 ha’olam melekh Eloheinu 

ה ָ ָעש  ֶ  she’asa ש 

 Alef Lamed, Alef Lamedאלף למד  ,אלף למד= שע             
ובזה , ה"ע ש"ש, מן שעשהה "הרי ש', אותיותיו הפשוטות ה' ועם ה', העולה בגימטריא ש, ותמשיכם אל שם אלהים דמילוי יודין

 Sweeten Elohim (Judgment) with El (Loving Kindness) .יתמתק שם אלהים הנזכר

  Letters 4( + 211) אלף למד הי יוד מם=  (214)שה            
 

ַמן ַהּזֶה ּזְ ּיִָמים ָהֵהם ּבַ ים ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ  :ִנּסִ
Haze bazeman hahem ba’yamim    lavoteinu nisim 

 
 ( הכולל+  (אותיות)' ד+  (ו"כ) יהוה= ( ו"כ)אל 
 (ג"מילוי ס)י "ייא( = ג"ס)אל 
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               Zeir Anpin, Central Column   קו אמצע -( יוד הא ואו הא) זעיר אנפין

ה ְיהֹוָ  רּוְך ַאּתָ  יאהדונהיײּבָ

Adona       ata     Barukh 
 

                    (64) אדני  (54) יוד הא ואו הא            

 ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
ha’olam melekh Eloheinu 

 
         Right                  Left              Center 

ַמן ַהּזֶה יָענּו ַלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ֶ  :ש 
 anueyhazeh lazeman vehigi’anu veki’yemanu sheheh 

 

Sitting 
 

 melody          Hanerot Halalu         הנרות הללו
         

We light these candles 

For the miracles and the 

wonders, 

For the redemption and the 

battles 

That you made for our 

forefathers 

In those days at this season, 

Through your holy priests. 

During all eight days of 

Hanukkah, 

these lights are sacred.  

And we should not make  

ordinary use of them,  

but only to see them;  

In order to express thankfulness  

and praise to Your great Name  

for your miracles, Your wonders  

and Your salvations. 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Kxn8AA7mq5s
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לּו אֲ  ְפָלאֹותַהּנֵרֹות ַהּלָ ים ְוַעל ַהּנִ ּסִ  ַנְחנּו ַמְדִליִקים ַעל ַהּנִ
nu halalu hanerothmadlikim ana      al  hanisim  hanifla’ot ve’al 

ְלָחמֹות ּועֹות ְוַעל ַהּמִ ש  ּיִָמים , ְוַעל ַהּתְ ָעִשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ ֶ  ש 
shu’ot ve’alhate amot ve’al hhamil   she’asita la’avoteinu  a’yamimb 

ְזַמן ַהּזֶה דוִשים, ָהֵהם ּבַ מוַנת. ַעל ְיֵדי ּכֲהֶניָך ַהּקְ ְ  ְוָכל ש 
shemonat vekhol hakedoshim kohaneikha yedei al haze bazman hahem 

ה   ְיֵמי לּו קֶדש ֵהם   ַחֻנּכָ ּות , ַהּנֵרות ַהּלָ ּ  ְוֵאין ָלנּו ְרש 
anukkah yemeiHhanerot  eshut lanu ve’ein hem kodesh halalur 

ֶהם ש ּבָ ּמֵ ּתַ ְ ְלָבד, ְלִהש  א ִלְראוָתם ּבִ ֵדי ְלהודות , ֶאּלָ  ּכְ
lehodot kedei     bilvad    lirotam       ela   bahem lehishtamesh 

ְמָך  ִ ל ְלש  יָך  ּוְלַהּלֵ דול ַעל ִנּסֶ  ְוַעל ִנְפְלאוֶתיךָ  ַהּגָ
Nifle’oteikha ve’al niseikha al hagadol leshimkha ulehalel 

ּוָעֶתךָ   .ְוַעל ְיש 
yeshuatekha ve’al 

 

 

 (Psalms 30  'תהלים ל)

ת  יר ֲחֻנּכַ ִ ִית  ִמְזמֹור ש  י  יאהדונהיײֲארֹוִמְמָך ְיהוָ . ְלָדִוד  ַהּבַ  ּכִ
Ki      Adonai aromimkha leDavid haba’yit hanukat shir Mizmor 

ְחּתָ  ּמַ ִ יָתִני ְולֹא ש  י ֵאֶליךָ  יאהדונהיְיהָוײ. אְֹיַבי ִליִדּלִ ְעּתִ ּוַ ִ  ֱאלָֹהי ש 
ta velo  dilitanihEleikha shivati Elohai         Adonai    li   oivai sima 

ֵאִני ְרּפָ יַתִני מיורדי  יאהדונהיְיהָוײ. ַוּתִ י ִחּיִ ִ אֹול ַנְפש  ְ  ֶהֱעִליָת ִמן ש 
hiyitani nafshi she’ol min he’elita          Adonai vatirpa’eni 

רּו ַליהו. בֹור[ ִמּיְָרִדי] וֹ  ײַזּמְ י . ֲחִסיָדיו ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדש   ּכִ
vor mi’yardi zamru  lAdonai  asidavhsho lezekher vehodu kodKi  

ְרצֹונֹו  ים ּבִ ַאּפֹו ַחּיִ ִכי  ֶרַגע ּבְ ֶעֶרב ָיִלין ּבֶ  .ִרּנָה ְוַלּבֶֹקר   ּבָ
ayim be’apo regahoker bekhi yalin ba’erev birtsono rina velab 

ל ֶאּמֹוט ְלעֹוָלםַוֲאִני  ְלִוי ּבַ ַ י ְבש  ְרצֹוְנךָ  יאהדונהיְיהָוײ. ָאַמְרּתִ  ּבִ
biretsonekha Adonai le’olam emot bal veshalvi amarti va’ani  
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ְרּתָ ָפֶניָך  ה ְלַהְרִרי עֹז ִהְסּתַ  ֵאֶליָך . ָהלָהִייִתי ִנבְ   ֶהֱעַמְדּתָ
Eleikha nivhal ha’yiti faneikha histarta oz lehareri he’emadeta 

ן יאהדונהיְיהָוײ י . ֶאְקָרא ְוֶאל ֲאדָֹני ֶאְתַחּנָ ִרְדּתִ ָדִמי ּבְ ַצע ּבְ  ַמה ּבֶ
anan Adonai ve’el ekra            Adonaihberideti bedami betasa ma et 

ַחת ֲהיֹוְדָך  ָ ךָ עָ   ֶאל ש  יד ֲאִמּתֶ ַמע . ָפר ֲהַיּגִ ְ   יאהדונהיְיהָוײש 
at elhAdonai shema amitekha hayagid afar hayodekha sha 

ִני ִדי ְלָמחֹול ִלי . ֵיה עֵֹזר ִליהֱ  יאהדונהיְיהָוײ ְוָחּנֵ  ָהַפְכּתָ ִמְסּפְ
onenihol mispedi hafakhta  li ozer heye    Adonai vehli lema 

 ַ ְחּתָ ש  ּתַ ְמָחהּפִ ִ ֵרִני ש  ַאּזְ י ַוּתְ ְרָך   ְלַמַען . ּקִ  ָכבֹוד    ְיַזּמֶ
taha vate’azreni saki pitahkhavod yezamerkha lema’an sim 

 .ֱאלַֹהי ְלעֹוָלם אֹוֶדךָּ  יאהדונהיְיהָוײְולֹא ִיּדֹם 
Odeka le’olam Elohai       Adonai yidom velo  

 

1 A Psalm; a Song at the Dedication (Hanukkah) of the House (The Temple); of 

David. 
2 I will exalt You, Adonai, for You have raised me up, and not allowed my enemies 

to rejoice over me. 
3 Adonai my God, I cried unto Thee, and You healed me; 

4 Adonai, You have brought up my soul from the nether-world; You kept me alive, 

that I should not go down to the pit. 
5 Sing praise unto Adonai, all His righteous ones, and give thanks to His holy name. 

6 For His anger is but for a moment, His favor is for a life-time;  

weeping may tarry for the night, but joy cometh in the morning. 

7 Now I had said in my shelter: 'I shall never fall.' 
8 You had established, Adonai, in Thy favor my mountain as a stronghold. 

When You hid Your face; I was afraid. 

9 Unto You, Adonai, did I call, and unto Adonai I made supplication: 
10 'What profit is there in my blood, when I go down to the pit?  

Shall the dust praise Thee? Shall it declare Your truth? 

11 Hear, Adonai, and be gracious unto me; Adonai, be You my helper.' 

12 You have turned for me my mourning into dancing; You have loosened my 
sackcloth, and gird me with gladness; 

13 So that my glory may sing praise to You, and not be silent;  

Adonai, my God, I will give thanks unto You for ever. 
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 Ma’oz Tsur מעוז צור
 esedH חסד

חַ מָ  ּבֵ ַ ּוָעִתי ְלָך ָנֶאה ְלש   .עֹוז צּור ְיש 
Ma’oztsur na’eh lekha yeshuati  heshabe’al 

חַ  ם ּתֹוָדה ְנַזּבֵ ָ ִתי ְוש  ִפּלָ ית ּתְ ּכֹון ּבֵ  .ּתִ
toda vesham tefilati beit tikon hnezabe’a 

חַ  ר ַהְמַנּבֵ ַח ִמּצָ ִכין ַמְטּבֵ  .ְלֵעת ּתָ
takhin le’et hmitsar matbe’a hhamnabe’a 

יר ִמְזמֹור חֲ  ִ ש  חַ ָאז ֶאְגמֹור ּבְ ְזּבֵ ת ַהּמִ  :ֻנּכַ
hanukat mizmor beshir egmor az hhamizbe’a 

 

  Gevura גבורה

ָלהרָ  ָיגֹון ּכִֹחי ּכִ י ּבְ ִ ְבָעה ַנְפש  ָ  . עֹות ש 
i be’yagon nafshi save’a ra’othkila ko 

ְעּבּוד ַמְלכּות ֶעְגָלה ִ ש  י ּבְ ִ קּוש   . ַחּיַי ָמְררּו ּבְ
ayaihhi mareru bud bekoseegla malkhut beshi’ 

ה ֻגּלָ דֹוָלה הֹוִציא ֶאת ַהּסְ  . ּוְבָידֹו ַהּגְ
hasegula et hotsi hagedola uve’yado 

ְמצּוָלה ְרעֹה ְוָכל ַזְרעֹו ָיְרדּו ְכֶאֶבן ּבִ  :ֵחיל ּפַ
eilhbimtsula khe’even yardu zaro vekhol Paro  

 Tiferet תפארת

ם ּדְ  ָ ֹו ֱהִביַאִני ְוַגם ש  יִביר ָקְדש  ַקְטּתִ ָ  . לֹא ש 
shakateti lo sham vegam hevi’ani kodesho devir 

י. ּוָבא נֹוֵגש  ְוִהְגַלִני י ָזִרים ָעַבְדּתִ  . ּכִ
avadeti zarim ki vehiglani noges uva 

י ָעַבְרּתִ ֶ ְמַעט ש  י ּכִ  . ְוֵיין ַרַעל ָמַסְכּתִ
she’avarti kimat masakhti ra’al ve’yein 

ֶבל ֶבלזְ . ֵקץ ּבָ י. ֻרּבָ ְעּתִ ָ ְבִעים נֹוש  ִ  :ְלֵקץ ש 
noshati shive’im lekets Zerubavel Bavel Kets 
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 hNetsa נצח

ָדָתאכְּ  ן ַהּמְ ש  ֲאָגִגי ּבֶ ּקֵ רֹוש  ּבִ  . רֹות קֹוַמת ּבְ

Hamedata ben Agagi bikesh berosh komat kerot 

תָ  ּבָ ְ  . הְוִנְהָיָתה לֹו ְלַפח ּוְלמֹוֵקש  ְוַגֲאָותֹו ִנש 
lo veni’hayata hnishbata vega’avato ulemokesh lefa 

אתָ  ֵ מֹו ָמִחיתָ . רֹאש  ְיִמיִני ִנש ּ ְ  . ְואֹוֵיב ש 
Mahita shemo ve’oyev niseta yemini rosh 

ִליתָ  ָניו ְוִקְנָיָניו ַעל ָהֵעץ ּתָ   :רֹב ּבָ

talita ha’ets al vekinyanav banav rov 
 

  Hod הוד

יםָוִנים ִנְקבְּ יְ  ַמּנִ ְ יֵמי ַחש   . צּו ָעַלי ֲאַזי ּבִ
ashmanim bimei azai alai nikbetsu YevanimH 

ָמִנים ְ ּ ל ַהש  אּו ּכָ ַלי ְוִטּמְ  . ּוָפְרצּו חֹומֹות ִמְגּדָ
omot ufartsuhhashmanim kol vetimu migdalai  

ים ּנִ ַ ֹוש  ּ ה ֵנס ַלש  ֶ ים ַנֲעש   . ּוִמּנֹוַתר ַקְנַקּנִ
lashoshanim nes na’asa kankanim uminotar 

יר ּוְרָנִנים ִ מֹוָנה ָקְבעּו ש  ְ ֵני ִביָנה ְיֵמי ש   :ּבְ
Urenanim shir kave’u  shemona yemei Bina benei 

 

 Yesod יסוד

ֹוףחֲ  ּוָעהקָ רֹוַע זְ  ש  ָך ְוָקֵרב ֵקץ ַהְיש  ֶ  . ְדש 
asofhzero’a  hekhasa’yeshu’a kets vekarev kodeh 

ָעה ְנקֹם ִנְקַמת ָ ה ָהְרש   . ַדם ֲעָבֶדיָך ֵמֻאּמָ
haresha’a me’uma avadeikha dam 

ָעה ָ ּ י ָאְרָכה ָלנּו ַהש   . ְוֵאין ֵקץ ִליֵמי ָהָרָעה. ּכִ
hara’a liyemei kets ve’ein hasha’a lanu arkha ki 
ְבָעה ִ ֵצל ַצְלמֹון ָהֵקם ָלנּו רֹוֶעה ש  ֵחה ַאְדמֹון ּבְ  :ּדְ

ehem tsalmon betsel admon dero’eh lanu hak hivas 

 


