
  

  

  לחנוכהלה יתפ
  כפי המבואר בספרים הקדושים החנוכה מיוסדת על פי סגולות ימי

  מאת הגאון רבי אלעזר זאב רז שליט"א
  

ים וְ ־לַ�ל ּכ�  ֱאלֵֹהינוּ  ה' ְלךָ  ֲאַנְחנוּ  מֹוִדים ּסִ יָת  ְפָלאֹותַהנִּ ־לכ� ַהּנִ ָ�שִֹ  רוּ ָב ים ָ� ִמ יָ ּבְ  נוּ ּמָ ִע ׁשֶ
רּוךְ . נוּ ּתָ ִא ד ֵמ ָח ֶא ־לכ� ְל  ינוּ ֵמ יָ ְב וּ     יַ� גִּ ַה ְל  נוּ יָת יִ ֱח ֶה ל ׁשֶ ַ�  ךָ ה ְל ָד . תוֹ ַההֹוָדאֹות ֵאל ּבָ
לוּ ה" ּכָ נ' י ֲח "יֵמ ִל  ה, ַהּלָ ָ ד' ת ְק פוֹ ְס תוֹ ' נוּ ָל  יַ� ּפִ ׁשְ ַמ  ְוַאּתָ  ְו'ַנַחל' 'יםִל דוֹ ת גְּ רוֹ אוֹ 'וְ  'הָר ָא ֶה ה ְו ׁשּ

ׁש ר אוֹ 'ם . גַ ָלנוּ  ץֵצ נוֹ ְמ  'יַח ׁשִ ָמ 'ל ֶש  רוֹ ם אוֹ . גַּ נוּ ה ָל ֶק ְש ַמ  ֲ�ָדֶניךָ  . ֵאֶליךָ ב ּלֵ ר ַה ֵר עוֹ ְל  'ּוָבהַהּתְ
י" ָלנוּ  ְמחֹוֵנןה ּתָ ַא  'הָר וֹ ּת ר ַה אוֹ '. וְ ינוּ ֵל ָ� ים ֵמ ינִ ִד ־ליק ּכ� ּתִ ְמ ַה ְל  ךָ ּתְ ִא ן' ֵמ 'ֵח ם ַה גַ וְ   ִמְצָוה ֵנר ּכִ

  ".אֹור ְותֹוָרה
ָפֶניךָ  ָרצֹון ִויִהי ה. ָ�ֵלינוּ  לוּ ּלָ ת ַה רוֹ אוֹ ָה ־ליד ּכ� ִמ ְת ּתַ ׁשֶ  ִמּלְ ה ֶל גְ נִּ ה ּבַ ָר וֹ ּת ין ּבַ ִב ָה ְל  ְוִנְזּכֶ

 ֶצֱאָצֵאינּו, ְוֶצֱאָצֵאי ל־ֶצֱאָצֵאינוּ ּכ� ב ָב ֵל ְב וּ  נוּ ּבֵ ִל ְב וּ  נוּ ֵח מוֹ יר ּבְ ִא ה יָ ָר וֹ ּת ר ַה אוֹ ר, וְ ָת ְס נִּ ַב וּ 
ךָ ּכ�  ְוֶצֱאָצֵאי ית ל־ַ�ּמְ ָרֵאל ּבֵ  נוּ ּכֵ זַ ְת יד. וּ ִמ ה ּתָ ׁשָ דוֹ ּקְ ה ַה ָר תוֹ ה ּבַ ָד ָמ ְת ַה ְל  נוּ ָת א אוֹ ה נָ ּכֵ זַ ְת . וּ ִישְֹ

מֹורת. כוֹ ָל ֲה ַה ־לד ּכ� מוֹ ְל ִל  ם ַלֲ�שֹֹות ִלׁשְ ה. ּוְלַקּיֵ ְלִמיֵדיים נִ ָב ְל  ְוִנְזּכֶ ים נִ ָת ֲח ְל וּ  ֲחָכִמים ּתַ
ְלִמיֵדי נּו  םיַּ ִויק' . ֲחָכִמים ּתַ ר "רּוִחיּבָ ר ּוְדָבַרי ָ�ֶליךָ  ֲאׁשֶ י ֲאׁשֶ ְמּתִ ִפיָך, ׂשַ יךָ  מּוׁשוּ יָ  לֹא ּבְ  ִמּפִ

י י ַזְרֲ�ךָ  ּוִמּפִ ה ָאַמר ַזְרֲ�ךָ  ֶזַרע ּוִמּפִ י , ּכִ יךָ ֶכ ָר ְד ּבִ  ָלֶלֶכת נוּ ֵד ּמְ ַל ְת וּ  .ָאֵמן. "עֹוָלם ְוַ�ד ה' ֵמַ�ּתָ
הר ַה אוֹ ' ָ�ֵלינוּ יד ִמ ְת ן ּתַ ֵכ . וְ ָאנוּ  ַח י רוּ ֵר ְצ ִק ל וְ ֶכ י ֹשֵ נֵּ ַט ְק  ָ ׁשּ ה. ָב וּ ׁש ְת ב ּבִ וּ ׁש נָ , וְ 'הָר ֳה ּטָ ַה וְ  ְקד'
הה. ׂשֶ ֲ� ַמ ר וּ וּ בּ ִד ה וְ ָב ׁשָ ֲח ַמ ּבְ  נוּ ֵר ְמ ׁשְ ִת וְ    . 'רוּ בּ ִד ַה ה ְו ּפֶ ַה 'ן וּ ּק ִת ה ְל ּתָ ַ� ֵמ  ְוִנְזּכֶ

ה נוּ ֵר זְ ָרע", ע�  ֵמְראֹות ֵ�יַנִים ל "ְטהֹור, ֵא ָאָנא ְזּכֶ ּנִ הִל  ׁשֶ ָ ׁשּ ה ּמֶ יט ּבַ ּבִ ַה ר ֵמ ּבֵ גַ ְת נִ וְ  ,םיִ ינַ ֵ� ּבַ  ְקד'
נוּ ט. יּבִ ַה ְל  יךְ ִר ין ָצ ֵא ׁשֶ  ן ֵה וְ  ,ןמוֹ ָמ ן ּבְ ֵה  ,דֶס ֶח ה וָ ָק ָד ּצְ ת ַה וַ ְצ ִמ ים ּבְ ִק סוּ ת ֲ� יוֹ ְה א, ִל נָ  ְוַזּכֵ
  . ָאֵמןיד. ִמ ְת ּתַ  ָ�ֵלינוּ  ךָ ֲ� ְפ ׁשִ יד. וְ ִמ ב ּתָ ב ֵל טוּ ה, ּבְ ׂשֶ ֲ� ַמ ּבְ 

ה ֵלָמה ְרפּוָאהן ּתֵ  ּוְבַרֲחֶמיךָ  ךָ ְד הוֹ ּבְ  ְוַאּתָ ה ֶל גְ נִּ י ַה ִל ֳח ־לּכ�  נוּ ֵפ וּ גּ א ִמ יר נָ ִס ָת , וְ נוּ ּלָ כ' ְל  ׁשְ
ֵ ַה , וְ ְראּותָה  יחּוׁשֵ  ָלנוּ  קזֵּ ַח ְת . וּ נוּ ֵת יאוּ ִר יד ּבְ ִמ ְת ַת . וְ ָאֵמןר. ּתָ ְס נִּ ַה וְ  ם, ַ� ּטַ ַה , וְ יַח ֵר ָה ע, וְ ַמ ׁשּ
ִליֵכִני "ַאלה. יָב ׂשֵ ה ְו נָ ְק ד זִ , ַ� ׁש וּ ׁשּ ּמִ ַה וְ  ׁשְ ְכלֹות ִזְקָנה ְלֵ�ת ּתַ ִחי ּכִ ַ�ְזֵבִני". ַאל ּכֹ ל ּטֵ ַב וּ  ּתַ
יְוכ�  ְושֹֹוְנֵאינוּ  ־אֹוְיֵבינוּ לק ּכ� ּלֵ ַס ד וְ ּבֵ ַא וְ  ל־ּכ� ה נָ יוֹ ְל ֶ� ל ָה ַ�  ָיֵדינוּ  ְוִתְהֶיה, ָרָ�ֵתנוּ  ל־ְמַבְקׁשֵ

ִמים ִמיםּכ� ם לוֹ ׁשָ ת וְ ַח נַ ט וְ ֵק ׁשְ ַה  נוּ נֵּ ח� . וְ ַהּיָ ן ְיִהי ָרצֹון ָאֵמן. ל־ַהּיָ   . ּכֵ
ִזְכרֹון ִתְפקֹודׁשֶ  ָרצֹון ִויִהי ֵלִמים תנוֹ בָ ְב וּ ים נִ ָב ם ּבְ ֵד ְק ְפ ִת , וְ ָבִנים ּוֵכיל־ֲחשׂ ּכ�  בטוֹ  ּבְ ִריִאים ּוׁשְ  ּבְ

  . ָאֵמן. ׁש ֶפ נֶ ְב ף וּ גוּ ּבְ 
ָפֶניָך, ָרצֹון ִויִהי ה ִמּלְ ְזּכֶ ּנִ ה. ָח ְמ ׂשִ א ְב ֵה יְ  ךָ ְת ָר וֹ ד ּת וּ ּמ ִל ה. וְ ָח ְמ ׂשִ ּבְ  יךָ ֶת וֹ ְצ ִמ ־לם ּכ� יֵּ ַק ְל  ׁשֶ

ה נוּ . ינוּ ֵת ָב טוֹ ְל ת, וּ ירוּ ׁשִ ֲ�  ָלנוּ  אנָ  יַ� ּפִ ׁשְ ַת יד. וְ ִמ ה ּתָ ָח ְמ ׂשִ ת ּבְ יוֹ ְה ִל  ְוִנְזּכֶ ים ִמ יָ  ךְ ֶר אֹ ְל  ְוַזּכֵ
נוּ ים. נִ ׁשָ וְ  ה ,ּה ָמ ׁשְ ד ִל מוֹ ְל ִל וְ  ,הָר וֹ ה ּת ּבֵ ְר ד ַה מוֹ ְל ִל  ְוַזּכֵ  יָת ּלִ גִּ ׁשֶ  םּוְכׁשֵ . ָאֵמן, ּה ָד ְמ ַל ְל  ְוִנְזּכֶ
י יִה . וִ ָאֵמן ,נוּ ֵת ָמ ׁשְ נִ  ׁש ֶר י ׁשֹ ִפ ְל  יךָ ֶת דוֹ סוֹ  ָלנוּ  הּלֶ גַ ן ּתְ ה, ּכֵ זֶּ ן ַה ַמ זְ ּבַ  'הש2ֶ מֹ ה ְל ָר וֹ ּת ת ַה דוֹ סוֹ '
 נוּ ּכֵ א ה' זַ נָ . ָא 'נוּ ֵק ְד ִצ  יַח ׁשִ ְמ 'ת י ֶא לוּ גָ ְב  נוּ יא ָל ִב ָה ְל  ָהַאֲהָבהר ֵר עוֹ ְל  יךָ נֶ ָפ ן ְל צוֹ ת ָר א ֵ� נָ 
ִמיםּכ� יד ִמ ּתָ  ךָ ת ְל דוֹ הוֹ ְל  י ַלה' "הֹדוּ . ל־ַהּיָ   ַחְסּדֹו". ְלעֹוָלם יּכִ  טֹוב ּכִ
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