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הדלקת נרות חנוכה
תפילה מרבי צבי אלימלך מדינוב בעל בני יששכר זצוק"ל:
לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה ,בדחילו ורחימו
ורחימו ודחילו ,ליחד שם י"ה בו"ה ביחודא שלים בשם כל
ישראל .הנני מכוון בהדלקת נר חנוכה לקיים מצות בוראי
כאשר צווני חכמינו ז"ל לתקן את שורשה במקום עליון:
ובכן יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו שתהא
חשובה ומקובלת ומרוצה לפניך מצות הדלקת נר חנוכה כאלו
כונתי כל הכונות שכיוונו הכהנים משרתי השם בעת אשר
הערו למות נפשם בשביל כבוד שמך הגדול הגבור והנורא.
ואתה ברחמיך הרבים עוררת נצחך עליהם לנצח את אויביהם
ולנצח על מלאכת בית ה' ,והנני עושה על דעתם ועל כונתם
ועל דעת כל הצדיקים והחסידים שהיו באותו הדור שהשפעת
להם ניסיך וזכו לאור באור החיים ,ועל דעת כל הצדיקים
והחסידים שבדורותינו ,ופי כפיהם ועשיתי כעשייתם ,ובזכות
המצוה הזאת תזכנו לנצח את אויבינו ולנצח על מלאכת בית
יהוה ,וגלה כבוד מלכותך עלינו מהרה ולא ימוש התורה
מפינו ומפי זרעינו ומפי זרע זרעינו מעתה ועד עולם ,ונזכה
לבנים תלמידי חכמים אמן כן יהי רצון .קדשנו במצותיך ותן
חלקנו בתורתך שבענו מטובך ושמח נפשנו בישועתך וטהר
לבנו לעבדך באמת .מלך על כל העולם כלו בכבודך והנשא
על כל הארץ ביקרך והופע בהדר גאון עזך על כל יושבי תבל
ארצך ,וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יציר כי אתה
יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפ"ו (בגי' חנוכ"ה) יהוה
אלהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה (בגי' כ"ו פעמים
חנ"ה אותיות חנוכ"ה ,ובגי' מתתיה"ו ב"ן יוחנ"ן כה"ן גדו"ל
חשמנא"י ובני"ו) .אמן נצח סלה ועד:
ויהי נעם ה' אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה
ידינו כוננהו.

3

© Universal Kabbalah Communities

הדלקת נרות חנוכה
ויש הנוהגים לומר זאת קודם הדלקת נרות חנוכה:

הריני מקשר עצמי בהדלקת נר חנוכה לכל
הצדיקים האמתיים שבדורנו ולכל הצדיקים
האמתיים ,ובפרט לרבי שמעון בר יוחאי
והאר"י הקדוש זכותם יגן עלינו ועל כל
ישראל אמן.

מדליקים את החנוכיה בתוך הבית ,מול דלת הכניסה ,בצד
השמאלי של הדלת (מכיוון הכניסה לבית) ,בצד ההפוך לצד
בו מותקנת המזוזה .בלילה הראשון מדליקים את הנר הימני
הרחוק מהדלת .כל לילה מוסיפים נר בכיוון הפתח ומדליקים
את הנר הקרוב אל הפתח ראשון ,וממשיכים להדליק הפוך
לכיוון הפתח .כל שמונת הנרות צריכים להיות באותו הגובה.
אין חשיבות למקום השמש בחנוכיה.
לפני ההדלקה מברכים "להדליק נר" ו"שעשה נסים" ואח"כ
מדליקים .ובערב הראשון מוסיפים גם כן ברכה שלישית
"שהחיינו":
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חכמה (יוד הי ויו הי)  -קו ימין

ּ ָבר ּוך

שפע מן הכתר

יהֹוָ ײ

אַ ּ ָתה

ימין

יאהדונהי אמצע

אהיה
אלף הי יוד

יהוה
יוד הי ויו הי
הי
+
רגל

ע"ב ()27

קס"א (= )161

(כי גם חנוכה נקרא רג"ל מכלל המועדים ,בסוד "עד שתכלה רגל מן
השוק" )

אֱ לֹהֵ ינ ּו שמאל מֶ לֶ ך הָ ע ֹולָ ם
שנ ּו ּב ִמצ ֹותָ יו ו ִצ ָּונ ּו
שר ִק ּד ָ
אֲ ֶ

להַ דלִ יק

= ק"פ ()181

יוד הי ויו הי  +יוד הי ואו הי  +יוד הא ואו הא
חכמה ,ע"ב ( )27בינה ,ס"ג ( )66זעיר אנפין ,מ"ה ()54
ותכוין להמשיך ג' הויות האלו ע"י הדלקה זו אל הנוקבא
הנקרא הויה דב"ן -
יוד הה וו הה( ,ב"ן 25 ,מלכות)
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ֵנר

=  = 522מ"ז ( )74קי"ב ( )115צ"א ()11

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

חֲ נ ּ ָֻכה:
חנוכה = יוד הי ואו הי  +יהוה
ס"ג (חנה)

כ"ו

תכוין כי ר"ת "להדליק נר חנוכה" הוא שם קדוש הנקרא
נחל היוצא מר"ת "נוצר חסד לאלפים".

נח"ל = יוד הי ו(א אה אהי אהיה)ו הא
(שם מ"ה ובו שם אהיה בריבוע)

שם זה מורה ענין אימא (ס"ג) המאירה בז"א (הויה ,כ"ו)
בהתלבשה בתוכו.

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

ּ ָבר ּוך

שפע מן הכתר

יהֹוָ ײ

אַ ּ ָתה

ימין

יאהדונהי אמצע

יוד הי ואו הי אלהים = קמ"ט

אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ך הָ ע ֹולָ ם

ָשה
שע ָ
ֶ

יכוון להמשיך הארת הפנים העליונים דאריך אנפין שהם ב'
שמות א"ל מלאים העולים ש"ע הרמוזים בחנ"ה כ"ו
כ"ו
חנה (ס"ג)
יהוה
יוד הי ואו הי
ייא"י = אל (כ"ו)  +ד' (אותיות)  +הכולל) = אל
= ש"ע אריך
אלף למד אלף למד
ותמשיכם אל שם אלהים דמילוי יודין ,העולה בגימטריא ש',
ועם ה' אותיותיו הפשוטות ה' ,הרי ש"ה מן שעשה ,ש"ע
ש"ה ,ובזה יתמתק שם אלהים הנזכר.

שה = אלף למד הי יוד מם

נִ ִּסים לַ אֲ ב ֹותֵ ינ ּו ּ ַב ּי ִָמים הָ הֵ ם
ּ ַב ּזמַ ן הַ ּזֶה:
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בלילה הראשון מברכים גם ברכה זו:
זעיר אנפין (יוד הא ואו הא)  -קו אמצע

ּ ָבר ּוך

שפע מן הכתר

יהֹוָ ײ

אַ ּ ָתה

ימין

יאהדונהי אמצע

יוד הא ואו הא אדני

אֱ לֹהֵ ינ ּו מֶ לֶ ך הָ ע ֹולָ ם
ימין

שמאל

אמצע

שהֶ חֱ יָנ ּו ו ִק ּימָ נ ּו ו ִה ִּגיעָנ ּו לַ ּזמַ ן
ֶ
הַ ּזֶה:
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הַ ּנֵר ֹות הַ ּ ָלל ּו

אֲ נַחנ ּו מַ דלִ ִיקים עַל הַ ִ ּנ ִּסים ועַל הַ ִ ּנפלָ א ֹות
ָשיתָ
שע ִ
ועַל הַ ּתש ּוע ֹות ועַל הַ ּ ִמלחָ מ ֹותֶ ,
לַ אֲ ב ֹותֵ ינ ּו ּ ַב ּי ִָמים הָ הֵ ם ּ ַבזמַ ן הַ ּזֶה ,עַל י ֵדי
ּכהֲ נ ָ
דושים .וכָ ל שמונַת ימֵ י חַ נ ּ ָֻכה
ֶיך הַ ּק ִ
קדש הֵ ם ,ואֵ ין לָ נ ּו ר ּש ּות
הַ ּנֵרות הַ ּלָל ּו ֶ
ל ִהש ּ ַת ּ ֵמש ּ ָבהֶ ם ,אֶ ּלָא לִ ראותָ ם ִּבלבָ ד,
ּכ ֵדי להודות ּולהַ ּלֵל ל ִשמ ָך הַ ּגָדול עַל
יך ועַל נִ פלאותֶ ָ
נִ ּ ֶס ָ
יך ועַל יש ּועָתֶ ָך.
מזמורים אשר טוב לאומרם לאחר ההדלקה (תהלים ל' ):
ִשיר חֲ נ ּ ַֻכת הַ ּ ַביִ ת ל ָדוִ ד .אֲ רוֹ ִממ ָך
ִמזמוֹר
ֹ
יה ָוײיאהדונהי ִּכי ִד ִ ּליתָ נִ י ולא ִש ּ ַמח ּ ָת אֹיבַ י לִ י.
ֵא ֶל ָ
וַתר ּ ָפאֵ נִ י.
ִּ
יך
ִש ּוַע ִּתי
יה ָוײיאהדונהי אֱ לֹהָ י
יה ָוײיאהדונהי הֶ עֱלִ יתָ ִמן שא ֹול נַפ ִשי ִח ִ ּייתַ נִ י מיורדי
ידיו והוֹד ּו לזֵכֶ ר ָקדשוֹ .
[ ִמ ּיָר ִדי] בוֹר .ז ַּמר ּו ַליהוײ חֲ ִס ָ
ִּכי ֶרגַע ּב ַא ּפ ֹו חַ ִ ּיים ִ ּברצוֹנ ֹו ּ ָבע ֶֶרב יָלִ ין ּ ֶב ִכי ו ַל ּבֹ ֶקר ִר ּנָה.
שלוִ י ּ ַבל ֶא ּמוֹט לע ֹולָם .יה ָוײיאהדונהי
ַואֲ נִ י אָ מַ ר ִּתי ב ַ
ָ
ֹ
יתי נִ בהָ ל.
ִ ּברצוֹנ ָך הֶ עֱמַ ד ּ ָתה להַ ר ִרי עז ִהס ּ ַתר ּ ָת פָ נֶיך הָ יִ ִ
ֵא ֶל ָ
יך יה ָוײיאהדונהי ֶאק ָרא ו ֶאל אֲ דֹנָי ֶאתחַ ּנָן .מַ ה
שחַ ת הֲ יוֹד ָך ָעפָ ר הֲ י ִַּגיד אֲ ִמ ּ ֶת ָך.
ּ ֶבצַ ע ּב ָד ִמי ּב ִרד ִּתי ֶאל ָ
שמַ ע יה ָוײיאהדונהי וחָ ּנֵנִ י יה ָוײיאהדונהי הֱ יֵה עֹזֵר
ש ִ ּקי ו ַּת ַא ּז ֵרנִ י ִשמחָ ה.
לִ י .הָ פַ כ ּ ָת ִמס ּפ ִדי למָ ח ֹול לִ י ִּפ ּ ַתח ּ ָת ַ
למַ ַען יז ּ ֶַמר ָך כָ בוֹד ולֹא יִ ּדֹם יה ָוײיאהדונהי אֱ לֹהַ י
לע ֹולָם או ֶֹד ּ ָך.
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מעוז צור
חסד

מָ

ש ּ ֵבחַ ִּ .ת ּכ ֹון
ע ֹוז צ ּור יש ּוע ִָתי ל ָך נָאֶ ה ל ַ

שם ּת ֹו ָדה נז ּ ֵַבחַ  .לעֵת ּ ָת ִכין
ּ ֵבית ּת ִפ ָּל ִתי ו ָ
מַ ט ּ ֵבחַ ִמ ָ ּצר הַ מנ ּ ֵַבחַ  .אָ ז אֶ גמ ֹור ּב ִשיר
ִמזמ ֹור חֲ נ ּ ַֻכת הַ ּ ִמז ּ ֵבחַ :
גבורה

ָר

שבעָה נַפ ִשי ּביָג ֹון ּכֹ ִחי ִּכלָה .חַ ּיַי
ע ֹות ָ
מָ רר ּו ּבק ּו ִשי ּב ִשע ּב ּוד מַ לכ ּות עֶגלָה.
ּוביָד ֹו הַ ּגד ֹולָ ה ה ֹו ִציא אֶ ת הַ ּסג ֻּלָה .חֵ יל
ּ ַפרעֹה וכָ ל זַרע ֹו יָרד ּו כאֶ בֶ ן ִּבמצ ּולָה:
תפארת

ּד

שם לֹא
ִביר ָקדש ֹו הֱ ִביאַ נִ י וגַם ָ
ש ַקט ִּתיּ .ובָ א נ ֹוגֵש ו ִהגלַ נִ יִּ .כי ז ִָרים
ָ
שעָבַ ר ִּתי.
עָבַ ד ִּתי .ויֵין ַרעַל מָ סַ כ ִּתי ִּכמעַט ֶ
שע ִּתי:
ֵקץ ּ ָבבֶ ל .ז ֻר ּ ָבבֶ ל .ל ֵקץ ִשבעִ ים נ ֹו ָ
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נצח

ּכ

ר ֹות ק ֹומַ ת ּבר ֹוש ִּב ֵּקש אֲ גָגִ י ּ ֶבן
הַ ּמ ָדתָ א .ונִ היָתָ ה ל ֹו לפַ ח ּולמ ֹו ֵקש למ ֹו ֵקש
שאתָ  .וא ֹויֵב
וגַאֲ וָ ת ֹו נִ ש ּ ָבתָ ה .רֹאש י ִמינִ י נִ ּ ֵ
שמ ֹו מָ ִחיתָ  .רֹב ּ ָבנָיו ו ִקנ ָינָיו עַל הָ עֵץ
ּ ָתלִ יתָ :
הוד

י

וָ נִ ים נִ ק ּבצ ּו עָלַ י אֲ זַי ִּבימֵ י חַ שמַ ִ ּניםּ .ופָ רצ ּו
ח ֹומ ֹות ִמג ָּדלַ י ו ִט ּמא ּו ּ ָכל הַ ּשמָ נִ יםּ .ו ִמ ּנ ֹותַ ר
ש ִ ּניםּ .בנֵי ִבינָה ימֵ י
ֲשה נֵס לַ ּש ֹו ַ
ַקנ ַק ִ ּנים ַנע ֶ
שמ ֹונָה ָקבע ּו ִשיר ּורנָנִ ים:
יסוד
ש ָך ו ָק ֵרב ֵקץ הַ יש ּועָה.
חֲ ש ֹוף זר ֹו ַע ָקד ֶ
נקֹם נִ קמַ ת ַדם עֲבָ ֶד ָ
שעָה.
יך מֵ אֻ ּ ָמה הָ ר ָ
שעָה .ואֵ ין ֵקץ לִ ימֵ י
ִּכי אָ רכָ ה לָ נ ּו הַ ּ ָ
הָ ָרעָהּ .דחֵ ה אַ דמ ֹון ּבצֵ ל צַ למ ֹון הָ ֵקם לָנ ּו
ר ֹועֶה ִשבעָה:
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כהת
כהת -שם מע"ב שמות ובסגולתו לסלק אויבים
ש ַ ּדי יִ תל ֹונָן .אֹמַ ר לַיהוָ ה
שב ּבסֵ תֶ ר עֶלי ֹון ּבצֵ ל ַ
יֹ ֵ
ֹ
מַ ח ִסי ּומצ ּו ָד ִתי אֱ להַ י ֶאבטַ ח ּב ֹוִּ .כי ה ּוא יַצִּ יל ָך
ִמ ּ ַפח יָק ּוש ִמ ֶ ּדבֶ ר הַ ּו ֹותּ .ב ֶאב ָרת ֹו יָסֶ ך לָך ותַ חַ ת
ּכנָפָ יו ּ ֶתחסֶ ה ִצ ּנָה וסֹחֵ ָרה אֲ ִמ ּת ֹו .לֹא ִת ָירא
ִמ ּ ַפחַ ד לָ ילָ ה מֵ חֵ ץ יָע ּוף י ֹומָ םִ .מ ֶ ּדבֶ ר ּ ָבאֹפֶ ל
יַהֲ לֹך ִמ ֶּקטֶ ב יָש ּוד צָ הֳ ָריִ ם .יִ ּפ ֹל ִמצִּ ּד ָך אֶ לֶף
יך לֹא יִ ּגָשַ .רק ּבעֵינ ָ
ימינ ֶָך ֵאלֶ ָ
ֶיך תַ ִ ּביט
ּורבָ בָ ה ִמ ִ
ש ִעים ִּתר ֶאהִּ .כי ַא ּ ָתה יהוָ ה מַ ח ִסי
ו ִש ּ ֻלמַ ת ר ָ
שמ ּ ָת מע ֹונ ֶָך .לֹא ת ֻא ּנֶה ֵאלֶ ָ
יך ָרעָה ו ֶנגַע
עֶלי ֹון ַ
לֹא יִ ק ַרב ּב ָאהֳ לֶ ָךִּ .כי מַ לאָ כָ יו יצַ ֶ ּוה ּ ָלך לִ שמָ ר ָך
ּבכָ ל ּד ָרכֶ ָ
שא ּונ ָך ּ ֶפן ִּת ּגֹף ּ ָב ֶאבֶ ן
יך .עַל ּ ַכ ּ ַפיִ ם יִ ּ ָ
שחַ ל וָ פֶ תֶ ן ִּתדרֹך ִּתרמֹס ּכ ִפיר ותַ ִ ּנין.
ַרגלֶ ָך .עַל ַ
ש ּגבֵ ה ּו ִּכי י ַָדע ש ִמי.
שק וַ אֲ פַ לּ טֵ ה ּו אֲ ַ
ִּכי ִבי חָ ַ
יִ ק ָר ֵאנִ י ו ֶא ֱענֵה ּו ִע ּמ ֹו ָאנ ֹ ִכי בצָ ָרה אֲ חַ לּ צֵ ה ּו
וַ אֲ כַ ּב ֵדה ּו .א ֹ ֶרך י ִָמים ַאש ִ ּביעֵה ּו ו ַאר ֵאה ּו
א ֹ ֶרך י ִָמים ַאש ִ ּביעֵה ּו ו ַאר ֵאה ּו
ִ ּביש ּוע ִָתי.
ִ ּביש ּוע ִָתי( .תהלים ,צ"א)
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(תהלים ס"ז )
ַלמ ַנ ֵ ּצח ִ ּבנגִ ינֹת ִמזמוֹ ר ִשיר .אֱ ל ֹ ִהים י ָח ּנֵנ ּו וִ יבָ רכֵ נ ּו י ֵָאר
ּ ָפנָיו ִא ּ ָתנ ּו סֶ ָלה .ל ַָדעַת ּ ָב ָא ֶרץ ַ ּדר ּ ֶכ ָך ּבכָ ל ּג ֹויִ ם יש ּועָ ֶת ָך.
יוֹד ּו ָך ַע ּ ִמים אֱ ל ֹ ִהים יוֹד ּו ָך ַע ּ ִמים ּ ֻכ ּ ָלם .יִ שמח ּו וִ ַיר ּנ ּנו
לאֻ ּ ִמים ִּכי ִתש ּפֹט ַע ּ ִמים ִמישוֹר ּולאֻ ּ ִמים ּ ָב ָא ֶרץ ּ ַתנחֵ ם
סֶ ָלה .יוֹד ּו ָך ַע ּ ִמים אֱ ל ֹ ִהים יוֹד ּו ָך ַע ּ ִמים ּ ֻכ ּלָםֶ .א ֶרץ נָתנָה
או
יב ּו ָל ּה יבָ רכֵ נ ּו אֱ ל ֹ ִהים אֱ לֹהֵ ינ ּו .יבָ רכֵ נ ּו אֱ ל ֹ ִהים ויִ יר ּ
אֹת ֹו ּ ָכל אַ פסֵ י אָ ֶרץ.
אומרים את כל "אנא בכח" שבע פעמים:

ָא ּנָא ּבכֹחַ ּג ֻד ּ ַלת י ִמינ ָך ּ ַת ִּתיר צר ּו ָרה( .אב"ג
ית"ץ):
ש ּגבֵ נ ּו טַ הֲ ֵרנ ּו נ ֹו ָרא( .קר"ע
ַק ּ ֵבל ִר ּנַת ע ַּמ ָך ַ
שט"ן):
שמ ֵרם( .נג"ד
שי יִ ח ּוד ָך ּכבָ בַ ת ָ
נָא גִ ּב ֹור ּד ֹור ֵ
יכ"ש):
ּ ָברכֵ ם טַ הֲ ֵרם ַרחֲ מֵ י ִצד ָקת ָך ּ ָת ִמיד ּגָמלֵ ם.
(בט"ר צת"ג):
חֲ ִסין ָקד ֹוש ּבר ֹוב ט ּוב ָך נַהֵ ל ע ֲָדתֶ ָך( .חק"ב
טנ"ע):
שתֶ ָך( .יג"ל
ָי ִחיד ּג ֵֶאה לע ַּמ ָך ּפנֵה ז ֹוכ ֵרי ק ֻד ּ ָ
פז"ק):
שועָתֵ נ ּו ַק ּ ֵבל ּושמַ ע צַ ע ֲָקתֵ נ ּו י ֹו ֵד ַע ּ ַתעֲל ּומ ֹות.
ַ
(שק"ו צי"ת):
שם ּכב ֹוד מַ לכ ּות ֹו לע ֹולָ ם וָ עֶד:
בלחשָ ּ :בר ּוך ֵ
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(תהלים קלג )

ִשיר הַ ּ ַמעֲל ֹות ל ָדוִ ד ִה ּנֵה מַ ה
שבֶ ת אַ ִחים ּגַם
ּט ֹוב ּומַ ה ּנָעִ ים ֶ
שמֶ ן הַ ּט ֹוב עַל הָ רֹאש
יָחַ דַ ּ .כ ּ ֶ
ש ּי ֹ ֵרד
י ֹ ֵרד עַל הַ ּז ָָקן ז ַקן אַ הֲ רֹן ֶ
עַל ִּפי ִמ ּד ֹותָ יוּ .כטַ ל חֶ רמ ֹון
שם
ש ּי ֹ ֵרד עַל הַ ר ֵרי ִצ ּי ֹון ִּכי ָ
ֶ
ִצ ּוָה יהוָה אֶ ת הַ ּב ָרכָ ה חַ ִ ּיים
עַד הָ ע ֹולָ ם.
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