
א. להאיר אור ההודאה שהוא בחינת שעשוע עוה"ב שעי"ז סמוכין וקרובין 
אליו יתברך.

ביותר  הגבוה  ממקום  ה'{  }קרבת  אלקות  השגת  להמשיך   – חנוכה  נר  ב. 
למקום הנמוך ביותר.

ג.  לכוין להאיר אור האמת בעולם וכל אחד בנפשו שנזכה לעבוד את ה' 
באמת לפי שורש נשמתנו }ולהנצל מכל השקר של העוה"ז{

ד. להדליק להאיר אור הרצון דקדושה שנזכה לרצות לכסוף להשתוקק 
להשי"ת ואע"פ שעובר על האדם קשיים ומניעות. שלא נרפה את הרצון.

שבתורה  נשמתו  משורש  הארה  עצמו  על  אחד  כל  ולהאיר  להדליק  ה. 
ומן  הטומאות  מכל  נטהרין  זה  ידי  ועל  הקדושה  התורה  אור  ולהאיר 

הבגדים הצואים }לכלוך עוונות{

ו. יכוין בהדלקה להמשיך על עצמו אור הצדיק ואור דעתו הקדושה שזה 
מרמז על הפך שמן החתום וכו' ועל ידי זה מתבטלין כל האהבות נפולות 

. }דהיינו תאוות עוה"ז וכו'{ 

מישראל  ואחד  אחד  בכל  השי"ת  שמתפאר  ההתפארות  אור  להאיר  ז. 
ואפילו בפחות שבפחותין הקב"ה משתעשע עמו.

ח. להאיר אור המשיח אותיות ש מ ח ה כי המשיך יהפוך כל היגון ואנחה 
לשמחה. 

ט. להאיר אור הנקודה הטובה והקדושה שיש בכל 
אחד ואחד מישראל וכל אחד ואחד מעצמו 
הטוב  ומתגדל  הרע  ונכנע  נופל  ועי"ז 

והקדושה.

שהם  שבדעת  האהבה  אור  להאיר  י. 
מהמדות,  למעלה  עצומים  רחמים 

ברה"ק
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הימים, והזמן ולגלות רחמים על עצמו ועל כל ישראל.

וסיום  אחת  מידה  ויום  יום  בכל  רחמים  של  מידות  י"ג  אור  להאיר  יא. 
השמיני זאת חנוכה כל הי"ג מידות יחד.

זהב"  "מקשה  המנורה  בחי'  דקדושה  והעקשנות  העזות  אור  להאיר  יב. 
שעל ידי זה בוער הלב להשי"ת כרשפי אש ומאיר באור גדול והעיקר לא 

להתייאש ולהתחיל בכל פעם מחדש בעבודת ה'.

יג. להאיר אור העצות הקדושות כי העדר העצה הוא בחי' חשך וע"י עצה 
הוא זוכה להאיר כל מיני חשך ואפילה ולכן הדלקת נר משתשקע החמה 

שאז מתגלה יותר ויותר אור התורה והעצות הקדושות.

על  להמשיך  יכוין  ולכן  יראה  של  אש  הוא  הנרות  הדלקת  של  האש  יד. 
עצמו אור היראה הקדושה שעל ידי זה ניצול מעוונות וחכמת יוון.

ליקוטי תפילות לחנוכה
ועזרנו ברחמיך הרבים, שנזכה לקיים מצות הדלקת נר חנוכה בזמנו בשלמות כראוי 
בקדשה ובטהרה ובכונה גדולה ועצומה כראוי. ונזכה לתקן כל התקונים האלה שהזכרנו 
ויחשב לפניך קיום מצותנו כאלו קימנוה בכל פרטיה  נר חנכה.  ידי מצות  לפניך על 
ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלוים בה. ויאירו לפניך אור קדשת מצותנו בכל 
העולמות כלם. ונזכה לתקן כל העולמות כולם, על ידי קיום מצוה זו. ועל ידי קיום כל 
המצוות דאוריתא ודרבנן שתזכנו ברחמיך לקיים כולם באהבה 
וביראה ובשמחה גדולה ובשלמות גדולה, עד שנזכה 
להמשיך שלום מאתך בכל העולמות כולם. ויקים 
מקרא שכתוב: "ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו 
ברחמיו  הוא  במרומיו  שלום  עושה  בשלום". 
יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן: 
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