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תפילה מהגה"ק ר' צבי אלימלך מדינוב זצוק"ל בעל "בני יששכר"

ּוְׁשִכיְנֵּתּה,  הּוא  ְּבִריְך  ֻקְדָׁשא  ִיחּוד  ְלֵׁשם 
ֵׁשם  ְלַיֵחד  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו 
ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְׁשִלים  ְּבִיחּוָדא  ְּבו"ה  י"ה 
ִמְצַות  ְלַקֵים  ֲחנּוָּכה  ֵנר  ְּבַהְדָלַקת  ְמַכֵּון  ִהְנִני 
ֶאת  ְלַתֵקן  ז"ל  ֲחָכֵמינּו  ִצּוּוִני  ַּכֲאֶׁשר  ּבׂוְרִאי 
ׁשׂוְרָׁשה ְּבָמקׂום ֶעְליׂון: ּוְבֵכן ְיִהי ָרצׂון ִמְלָפֶניָך 
ֲחׁשּוָבה  ֶׁשְּתֵהא  ֲאבׂוֵתינּו  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי 
ֵנר  ַהְדָלַקת  ִמְצַות  ְלָפֶניָך  ּוְמֻרָּצה  ּוְמֻקֶּבֶלת 
ֲחנּוָּכה ְּכִאּלּו ִּכַּוְנִּתי ָּכל ַהַּכָּונׂות ֶׁשִּכְּונּו ַהּכֲֹהִנים 
ַנְפָׁשם  ַלָּמֶות  ֶהֱערּו  ֲאֶׁשר  ְּבֵעת  ַהֵׁשם  ְמָׁשְרֵתי 
ְוַהּנׂוָרא,  ַהִּגּבׂור  ַהָגדׂול  ִׁשְמָך  ְּכבׂוד  ִּבְׁשִביל 
ֲעֵליֶהם  ִנְצֲחָך  עׂוַרְרָּת  ָהַרִּבים  ְּבַרֲחֶמיָך  ְוַאָּתה 
ֵּבית  ְמֶלאֶכת  ַעל  ּוְלַנֵצַח  אׂוְיֵביֶהם  ֶאת  ְלַנֵּצַח 
ְיָי, ְוִהְנִני עׂוֶׂשה ַעל ַּדְעָּתם ְוַעל ַּכָּוָנָתם ְוַעל ַּדַעת 
ַהּדׂור  ְּבאׂותׂו  ֶׁשָהיּו  ְוַהֲחִסיִדים  ַהַצִּדיִקים  ָּכל 
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ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי
ֲאֶׁשר  ָהעׂוָלם  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו 
ְוִצָּונּו  ְּבִמְצׂוָתיו  ִקְּדָׁשנּו 

ְלַהְדִליק ֵנר )ֶׁשל( ֲחֻנָּכה:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי
ֶׁשָעָׂשה  ָהעׂוָלם  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו 
ָהֵהם  ַּבָּיִמים  ַלֲאבׂוֵתינּו  ִנִּסים 

ַּבְּזַמן ַהֶּזה:
בערב ראשון מוסיפים ברכה זו

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי
ְוִקְּיָמנּו  ֶׁשֶהֱחָינּו  ָהעׂוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו 

ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה.

ֶׁשִהְׁשַּפְעָּת ָלֶהם ִנֶּסיָך ְוָזכּו ֵלאׂור ְּבאׂור ַהַחִּיים, 
ְוַעל ַּדַעת ָּכל ַהַּצִּדיִקים ְוַהֲחִסיִדים ֶׁשְּבדׂורׂוֵתינּו, 
ּוִפי ְּכִפיֶהם ַוֲעִׂשָּיִתי ַּכֲעִׂשָּיָתם, ּוִבְזכּות ַהִּמְצָוה 
ַעל  ּוְלַנֵּצַח  אׂוְיֵבינּו  ֶאת  ְלַנֵּצַח  ְּתַזֵּכנּו  ַהּזֹאת 
ָעֵלינּו  ַמְלכּוְתָך  ְּכבׂוד  ְוַגֵּלה  ְיָי,  ֵּבית  ְמֶלאֶכת 
ַזְרֵעינּו  ּוִמִּפי  ִמִּפינּו  ַהּתׂוָרה  ָימּוׁש  ְולֹא  ְמֵהָרה 
ְוִנְזֶּכה  עׂוָלם,  ְוַעד  ֵמַעָּתה  ַזְרֵעינּו  ֶזַרע  ּוִמִּפי 
ָרצׂון,  ְיִהי  ֵּכן  ָאֵמן  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ְלָבִנים 
ַקְּדֵׁשנּו ְּבִמְצׂוֶתיָך ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתׂוָרֶתָך ַׂשְּבֵענּו 
ִלֵּבנּו  ְוַטֵהר  ִּביׁשּוָעֶתָך  ַנְפֵׁשנּו  ְוַׂשַּמח  ִמטּוֶבָך 
ֻּכּלׂו  ָהעׂוָלם  ָּכל  ַעל  ְמלְֹך  ֶּבֱאֶמת,  ְלָעְבְדָך 
ִּבְכבׂוֶדָך ְוִהָּנֵׂשא ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ִּביָקֶרָך ְוהׂוַפע 
ַאְרֶצָך,  ֵתֵבל  יׂוְׁשֵבי  ָּכל  ַעל  ֻעֶּזָך  ְּגאׂון  ַּבֲהַדר 
ָּכל  ְוָיִבין  ְפַעְלּתׂו  ַאָּתה  ִּכי  ָּפעּול  ָּכל  ְוֵיַדע 
ְנָׁשָמה  ֲאֶׁשר  ּכֹל  ְויֹאַמר  ְיַצְרּתׂו  ַאָּתה  ִּכי  ְיִציר 
ְבַאּפ"ׂו )בגי' חנוכ"ה( ְיהָֹו"ה ֱאלֵֹה"י ִיְׂשָרֵא"ל ֶמֶל"ְך 
ּוַמְלכּות"ׂו ַּבּכֹ"ל ָמָׁשָל"ה )בגי' כ"ו פעמים חנ"ה אותיות 
יוחנ"ן כה"ן גדו"ל חשמנא"י ובני"ו(,  חנוכ"ה, ובגי' מתתיה"ו ב"ן 

ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד:
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ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאלֵֹהינּו  ֲאדָֹני  נַֹעם  ִויִהי 
ּכׂוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכׂוְנֵנהּו:

אַֹמר  ִיְתלׂוָנן:  ַׁשַּדי  ְּבֵצל  ֶעְליׂון  ְּבֵסֶתר  ב  יֹׁשֵ
הּוא  ִּכי  ּבׂו:  ֶאְבַטח  ֱאלַֹהי  ּוְמצּוָדִתי  ַמְחִסי  ַליָי 
ָיֶסְך  ְּבֶאְבָרתׂו  ַהּוׂות:  ִמֶּדֶבר  ָיקּוׁש  ַיִּציְלָך ִמַּפח 
ֲאִמּתׂו:  ְוסֵֹחָרה  ִצָּנה  ֶּתְחֶסה  ְּכָנָפיו  ְוַתַחת  ָלְך 
יׂוָמם:  ָיעּוף  ֵמֵחץ  ָלְיָלה  ִמַּפַחד  ִתיָרא  לֹא 
ִמֶּדֶבר ָּבאֶֹפל ַיֲהלְֹך ִמֶּקֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים: ִיּפֹל 
ִיָּגׁש:  לֹא  ֵאֶליָך  ִמיִמיֶנָך  ּוְרָבָבה  ֶאֶלף  ִמִּצְּדָך 
ִּתְרֶאה:  ְרָׁשִעים  ְוִׁשֻּלַמת  ַתִּביט  ְּבֵעיֶניָך  ַרק 
לֹא  ְמעׂוֶנָך:  ַׂשְמָּת  ֶעְליׂון  ַמְחִסי  ְיהָֹוה  ַאָּתה  ִּכי 
ְּבָאֳהֶלָך:  ִיְקַרב  לֹא  ְוֶנַגע  ָרָעה  ֵאֶליָך  ְתֻאֶּנה 
ְּדָרֶכיָך:  ְּבָכל  ִלְׁשָמְרָך  ָּלְך  ְיַצֶּוה  ַמְלָאָכיו  ִּכי 
ַעל  ַרְגֶלָך:  ָּבֶאֶבן  ִּתּגׂוף  ֶּפן  ִיָּׂשאּוְנָך  ַּכַּפִים  ַעל 
ִבי  ִּכי  ְוַתִּנין:  ְּכִפיר  ִּתְרמֹס  ִּתְדרְֹך  ָוֶפֶתן  ַׁשַחל 
ָחַׁשק ַוֲאַפְּלֵטהּו ֲאַׂשְּגֵבהּו ִּכי ָיַדע ְׁשִמי: ִיְקָרֵאִני 
ַוֲאַכְּבֵדהּו:  ֲאַחְּלֵצהּו  ְבָצָרה  ָאנִֹכי  ִעּמׂו  ְוֶאֱעֵנהּו 
ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי: אֶֹרְך  ָיִמים ַאְׂשִּביֵעהּו  אֶֹרְך 

ָיִמים ַאְׂשִּביֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי:

ַמְדִליִקין  ָאנּו  ַהָּללּו  ַהֵּנרׂות 
ַהִּנְפָלאׂות  ְוַעל  ַהִּנִּסים  ַעל 
ַהֶּנָחמׂות  ְוַעל  ַהְּתׁשּועׂות  ְוַעל 
ֶׁשָעִׂשיָת  ַהִּמְלָחמׂות,  ְוַעל 
ַּבְּזַמן  ָהֵהם  ַּבָּיִמים  ַלֲאבׂוֵתינּו 
ַהֶּזה, ַעל ְיֵדי ּכֲֹהֶניָך ַהְּקדׂוִׁשים, 
ְיֵמי ֲחֻנָּכה,  ְוָכל ִמְצַות ְׁשמׂוַנת 
ַהֵּנרׂות ַהָּללּו קֶֹדׁש ֵהם, ְוֵאין ָלנּו 
ֶאָּלא  ָּבֶהם,  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ְרׁשּות 
ִלְראׂוָתם ִּבְלָבד, ְּכֵדי ְלהׂודׂות 
ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמָך ַהָּגדׂול ַעל ִנֶּסיָך 
ְוַעל ִנְפְלאׂוֶתיָך ְוַעל ְיׁשּוָעֶתָך:


