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THE CHANUKAH MENORAH, OR CHANUKIYAH, may be lit with 
either olive oil or wax candles. On the first night, one candle is inserted  
on the right-hand side of the menorah. On each night, an additional candle 

is added to its left, so there would be two candles on the second night, three on the third, etc. There is also a “helper” candle called 
a shamash, which should be placed higher than the others so that it is evident that it is not one of the night’s candles. On each night, 
the shamash candle is lit and the following two blessings are recited:

ּּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל חֲנוּכָה. ּּ בְּמִצְוֹתָיו, וְצִוָּנו ְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְשָׁנו ּ מֶלֶך בָּרוּך אַתָּה ה’ אֱלֹקֵינו
ּּ, בַּיָּמִים הָהֵם בַּזְּמַן הַזֶּה. ּּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם שֶׁעָשָׂה נִסִּים לַאֲבוֹתֵינו בָּרוּך אַתָּה ה’ אֱלֹקֵינו

On the first night only, a third blessing is also recited: 

ּּ לזְּמַן הַזֶה. ּ וְהִגִּעָנו ּּ וְקִיְמָנו ּּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם שֶׁהֶחֱיָנו בָּרוּך אַתָּה ה’ אֱלֹקֵינו

After reciting the blessings, the candles  
are lit from left to right,  
starting with the newest candle first.

The Chanukah lights are lit solely for 
the sake of the mitzvah. They may 
not be used to read by or for any 
other purpose – this is why we have 
a shamash! Therefore, if you need a 
fire for any reason (such as to soften 
the bottom of a candle to make it 
stay in place), you must use the 
shamash and not one of the other 
candles.
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ּ מַדְלִיקִין, עַל הַנִּסִּים וְעַל הַנִּפְלָאוֹת ּּ אָֽנחנו  הַנֵּרוֹת הַלָּלו
ּּּ בַּיָּמִים וְעַל הַתְּשוּּעוֹת וְעַל הַמִּלְחָמוֹת, שֶׁעָשִׂיתָ לַאֲבוֹתֵינו

 הָהֵם בַּזְמַן הַזֶּה, עַל יְדֵי כֹּהֲנֶיךָ הַקְּדוֹשִים. וְכָל שְמוֹנַת יְמֵי חֲנֻכָּה,
ּּרְׁשוּּּת להִשתּמש בָּהֵן, ּּ קֹדֶשׁ הֵם, וְאֵין לָנו  הַנֵּרוֹת הַלָּלו

ָ הַגָּדוֹל, ּּלְהַלֵל לִשְמֶך  אֶלָּא לִרְאוֹתָם בִּלְבָד, כְּדֵי לְהֹודוֹת ו
      ָ ָ וְעַל יְׁשוּּעָתֶך ָ וְעַל נִפְלְאוֹתֶיך  עַל נִסֶיך

 מָעוֹז צוּ ר יְשוּעָתיִ לְךָ נָאֶה לְשַׁבֵַּח
 תִּכּוֹן בֵּית תְּפִלָּתִי, וְשָׁם תֹודָה נְזַבֵּחַ.

 לְעֵת תָּכִין מַטְבֵּחַ מִצָּר הַמְנַבֵּחַ.
אָז אֶגְמוֹר בְּשִׁיר מִזְמוֹר חֲנֻכַּת הַמִּזְבֵּחַ.

 רָעוֹת שָׂבְעָה נַפְשִׁי, בְּיָגוֹן כֹּחִי כּלָה
ּ ת עֶגְלָה ּ בְקֹשִׁי, בְּשִׁעְבּוּד מַלְכו  חַיַּי מֵרְרו

ּ ּבְיָדוֹ הַגְּדוֹלָה הוֹצִיא אֶת הַסְּגֻלָּה  ו
ּ כְּאֶבֶן בִּמְצוּלָה חֵיל פַּרְעֹה וְכָל זַרְעֹו יָרְדו

 דְּבִיר קָדְשׁוֹ הֱבִיאַנִי, וְגַם שָׁם לֹא שָׁקַטְתִּי
ּ ּבָא נוֹגֵשׂ וְהִגְלַנִי, כִּי זָרִים עָבַדְתִּי  ו
 וְיֵין רַעַל מָסַכְתִּי, כִּמְעַט שֶׁעָבַרְתִּי

קֵץ בָּבֶל זְרֻבָּבֶל, לְקֵץ שִׁבְעִים נוֹשַׁעְתִּי.

 כְּרוֹת קוֹמַת בְּרוֹשׁ בִּקֵּשׁ, אֲגָגִי בֶּן הַמְּדָתָא
ּ לְמוֹקֵשׁ, וְגַאֲוָתוֹ נִשְׁבָּתָה  וְנִהְיָתָה לוֹ לְפַח ו

 רֹאשׁ יְמִינִי נִשֵּׂאתָ, וְאוֹיֵב שְׁמוֹ מָחִיָת
רֹב בָּנָיו וְקִנְיָנָיו עַל הָעֵץ תָּלִיתָ.

ּ עָלַי, אֲזַי בִּימֵי חַשְׁמַנִּים  יְוָנִים נִקְבְּצו
ּ כָּל הַשְּׁמָנִים ּ חוֹמוֹת מִגְדָּלַי, וְטִמְּאו  וּפָרְצו

ּ מִנוֹ תַר קַנְקַנִּים נַעֲשָׂה נֵס לַשּׁוֹשַׁנִּים  ו
ּ רְנָנִים ּ שִׁיר ו בְּנֵי בִינָה יְמֵי שְׁמוֹנָה קָבְעו

ּ עָה ָ וְקָרֵב קֵץ הַיְׁשו  חֲשׂוֹף זְרוֹעַ קָדְשֶׁך
 נְקֹם נִקְמַת דם עֲבָדֶיךָ מֵאֻמָּה הָרְשָׁעָה

ּ הֵַישוּעָה וְאֵין קֵץ לִימֵי הָרָעָה  כִּי אָרְכָה לָנו
ּ רוֹעִים שִׁבְעָה. דְּחֵה אַדְמוֹן בְּצֵל צַלְמוֹן הָקֵם לָנו


