
  

  

  .בסייעתא דשמיא

  תפילות צדיקים לפני הדלקת נר חנוכהתפילות צדיקים לפני הדלקת נר חנוכה

        לללל""""מלך מדינוב בעל בני יששכר זצוקמלך מדינוב בעל בני יששכר זצוקמלך מדינוב בעל בני יששכר זצוקמלך מדינוב בעל בני יששכר זצוקצבי אליצבי אליצבי אליצבי אלי' ' ' ' ק רק רק רק ר""""תפילה מהגהתפילה מהגהתפילה מהגהתפילה מהגה

ה ביחודא שלים בשם כל "ה בו"ליחד שם י, בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו, דשא בריך הוא ושכינתהולשם יחוד ק
   .ל לתקן את שורשה במקום עליון"ון בהדלקת נר חנוכה לקים מצות בוראי כאשר צווני חכמינו זוהנני מכ. ישראל

 ,ת הדלקת נר חנוכהוצה לפניך מצוובלת ומרושתהא חשובה ומק ,קי אבותינוונו ואליקואל' דן יהי רצון מלפניך ובכ
בור יביל כבוד שמך הגדול הגת נפשם בשוונו הכהנים משרתי השם בעת אשר הערו למוונות שכונתי כל הכווכאלו כו
והנני עושה על . 'דולנצח על מלאכת בית  ואתה ברחמיך הרבים עוררת נצחך עליהם לנצח את אויביהם, והנורא

, נתם ועל דעת כל הצדיקים והחסידים שהיו באותו הדור שהשפעת להם נסיך וזכו לאור באור החייםודעתם ועל כו
  .יתםייתי כעשיופי כפיהם ועש, ועל דעת כל הצדיקים והחסידים שבדורותינו

ולא ימוש , וגלה כבוד מלכותך עלינו מהרה, 'דכת בית ה הזאת תזכנו לנצח את אויבינו ולנצח על מלאוובזכות המצו
קדשנו . ונזכה לבנים תלמידי חכמים אמן כן יהי רצון, נו ומפי זרע זרענו מעתה ועד עולםהתורה מפינו ומפי זרע

ך על כל העולם ומל. במצותיך ותן חלקנו בתורתך שבענו מטובך ושמח נפשנו בישועתך וטהר לבנו לעבדך באמת
וידע כל פעול כי אתה , והנשא על כל הארץ ביקרך והופע בהדר גאון עזך על כל יושבי תבל ארצך ,כלו בכבודך

אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל  'ד) ה"חנוכ' בגי(ו "פעלתו ויבין כל יציר כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפ
  :אמן נצח סלה ועד. )ל חשמנאי ובניוון גדמתתיהו בן יוחנן כה' ובגי, חנוכהה אותיות "חנו פעמים "כ' בגי(משלה 

  

        """"משפט צדקמשפט צדקמשפט צדקמשפט צדק""""כה מספר כה מספר כה מספר כה מספר וווום הדלקת נר חנם הדלקת נר חנם הדלקת נר חנם הדלקת נר חנדדדדוווולה קלה קלה קלה קייייתפתפתפתפ     

הריני בא , ה ביחודא שלים בשם כל ישראל"ה בו"לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתה בדחילו ורחימו ליחד שם י
  .ורשה במקום עליוןכה לתקן את שוות הדלקת נר חנום מצילקי

כה כאלו ות הדלקת נר חנוקי אבותי שיהיה עתה עת רצון לפניך להיות עולה מצוואלי ואלוק' ויהי רצון מלפניך ה
ה זאת הנעשית על ידי בני ונת מעשה מצווותעלה לפניך עם כו, השגתי כל הסודות הנוראים אשר הם חתומים בה

, דושות העליונותווג מדות הקייחוד וזיהמעלים , ונים כל שמותיך הקדושים הראויים לבא בהדלקה זווידידיך המכ
כי אתה "לאור באור החיים  )פלוני בן פלונית(שפע שפע לי אני עבדך וומשם י, זך המאורות הגדוליםוולהאיר בשכינת ע

שלח אורך ואמתך המה ינחוני ליראה ולאהבה את שמך וללמוד וללמד את תורתך ". אלקי יגיה חשכי' דתאיר נרי 
  . גדולה ולכבוד שמך יתברך ויתעלה הקדושה תורה שבכתב ותורה שבעל פה בהתמדה

לא ימושו מפיך ומפי 'ים בי מקרא שכתוב וויק, כה תחכמנו באור תורתך אנו וזרענו וזרע זרענווח סגולת נר חנוובכ
 ]וזכנו להוליד בנים זכרים תלמידי חכמים[ ויהיו זרעי וזרע זרעי תלמידי חכמים', מעתה ועד עולם' זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה

ואזכה לראות בנים ובני בנים , ותחזק את לבבם לתורה ועבודה הכל כרצונך הטוב .אהובים למעלה ונחמדים למטה
. תה של תורה וסודותיהיגל עינינו ונביטה נפלאות מתורתך הקדושה לכוון לאמ. ות באמתועוסקים בתורה ומצ

הר את לבבנו לעבודתך והרחיקנו ממידות רעות וט, ובאורך נראה אור, ובזכות מתתיהו כהן גדול ובניו הראנו נפלאות
ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים , ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים בהעלותך את הנרות, ומחשבות זרות

  : קדמוניות

: ךעת רצון אלקים ברב חסדך ענני באמת ישע' ואני תפלתי לך ה. צורי וגואלי' יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה
  . אלקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו' ויהי נעם ה

  

        """"אוצר התפילותאוצר התפילותאוצר התפילותאוצר התפילות""""תפילה קדושה מספר תפילה קדושה מספר תפילה קדושה מספר תפילה קדושה מספר 

שאזכה , שעת רחמים ועת רצון, שתהא שעה זו של הדלקת נרות חנוכה, אלוקי ואלוקי אבותי' יהי רצון מלפניך ד
ובכל השמות הקדושים , תי בכל הכוונות הראויות לכווןוייחשב כאילו כיוונ, לקיים מצוות נר חנוכה כרצונך הטוב

ותן . ג מצוות התלויים בה"ובכל התיקונים הגדולים הנעשים בעת הדלקה זו בכל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה ותרי
ר חתירה תחת כסא כבודך להטות לבבנו ותחתו, בליבנו ובלב כל ישראל לב אחד לעבדך באמת ביראה ובאהבה

, ויזכו לשוב אליך באמת, להתעדן באור תורתך וקדושת מצוותיך, בניך הרחוקים מרחוק יבואו וכל, שנשוב אליך
ונתתיך לאור גויים להיות ישועתי עד : "עד שיתקיים בנו נבואת ישעיהו נביאך, בכוח השפעת אור קדושת הנרות

  ".קצה הארץ

ובזכות כוח הצדקה שאני [ירים בימים אלו ג מידותיך של רחמים המא"מלא משאלותי לטובה בזכות י, אנא מלא רחמים

ותסיר מעלי טרדות , ותשפיע עלי שפע רב לכל מחסורי, תושיעני מכל צרותי ותצילני מכל מכאובי, ]מפריש מממוני
כי עמך מקור חיים באורך ותיטיב החתימה לנו , למען אוכל לעבדך באמת כרצונך הטוב, הפרנסה וטרדות הזמן

  .אמן, ולכל ישראל

ויראה להביט על אור הנרות הקודשים שכוחם רב לטהר ולזכך את , וכל יום בעת הדלקת הנרות יכול לתקן את אשר שיחת... ימי החנוכה הם ימי תשובה"
  )סגולת הימים( "...והוא זמן מסוגל להתפלל על כל צרכיו, ים שערי אורהואז נפתח, ג מכלין דרחמי"י שבימים אלו מאירים י"ידוע מהארו. העיניים

התפילה , כי בשעת קיום המצווה, לכן ראוי שתתפלל בשעת הדלקה שיהיו בניה תלמידי חכמים. על ידי נר מצווה זוכה לתורה אור, כי נר מצווה ותורה אור"
  )מחצית השקל( ."על השכר המיוחד לאותו מצווה רצויה ביותר לפניו יתברך

  )אמרי נועם(. "יכולים לפעול בעת הדלקה לפקוד עקרות"


