
For local candle lighting times visit www.Chabad.org/Candles

T H I N G S  T O  D O

Chanukah Preparations: The Menorah and Candles
• As a hiddur mitzvah, use an attractive menorah for Chanukah, 

and if possible—a silver one.1

• The Rebbe writes that when using a menorah with branches, it 
is better for the branches to extend in a straight line, similar to 
(the correct form of) the menorah in the Beis Hamikdash.2 

• Preferably, olive oil should be used for the Chanukah lights, 
but wax candles can also be used.3

• It is customary to use a wax candle for the shamosh.4

SHABBOS, 21 KISLEV, 5778
PARSHAS VAYEISHEV

T H I N G S  T O  D O

1  באה"ט סי' תרעג ס"ג. וראה סה"ש תש"נ ח"א עמ' 702 הערה 96. ולהעיר שהרבי היה מדליק במנורה פשוטה דווקא.

44. והמדובר כשעושים את החנוכייה קנים בדוגמת המנורה, ובפרט בהדלקות פומביות,  2  לקוטי-שיחות חכ"א עמ' 169 הערה 
ואף בס'  נהגו להדליק בחנוכייה ללא קנים,  ואדרבה רבים מהחסידים בדורות שעברו  דווקא,  זו  אין קפידא לעשות בצורה  אבל 
ימי בראשית עמ' 50 נדפס צילום מכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, שהדליק בחנוכה תש"י בחנוכייה כזאת. אף הרבי, כששהה לפעמים 
בספרייה )וי"א שכך נהג גם בביתו( הדליק בחנוכייה פשוטה, ללא קנים וללא דופן. והיו פעמים שהדליק בחנוכייה ללא דופן עם 

קנים מרובעים, והשמש באמצע בין הנרות.

3 רמ"א סי' תרע"ג ס"א. וראה ספר המנהגים ע' 69.

4  ספר-המנהגים ע' 69.

ב"ה
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• Farbrengens should be arranged 
on Shabbos, in continuation to 
Yud-Tes Kislev.5

TUESDAY, 24 KISLEV, 5778
EREV CHANUKAH

T H I N G S  T O  D O

• During Minchah, do not say Tachanun.

Lighting the Menorah in Shul 
• In shul, the menorah is lit during Minchah, before Aleinu. The 

menorah is lit even if it is before shekiah, as long as it is after 
pelag haminchah.7 

• The menorah should be placed higher than ten tefachim,8 on 
the southern wall with its two ends facing east and west.9 

• After the menorah has been lit, we sing Haneiros Halalu.10 This 
is followed by Aleinu.

• Even if you lit the menorah in shul, light the menorah again at 
home. However, do not say Shehecheyanu again unless you are 
also being motzi others (e.g., your family).11

5 סה"ש תנש"א ח"א ע' 178. וראה סה"ש תשמ"ח ח"א ע' 155.

6 וראה סה”ש תש”נ ח”א ע’ 952 ואילך באריכות.

7 ראה ב"ח ר"ס תער"ב ופר"ח סי' תרע"ט. וראה שיחות-קודש תשכ"ג עמ' 401. אג"ק כרך י' עמ' רכח. וע"ע 'התקשרות' גיליון עג 
עמ' 13, ודיוק המסופר  שם - ב'כפר חב"ד' גיליון 740 עמ' 76.

8  פרי-מגדים סי' תרע"ה בא"א ס"ק ב.   

9  שו"ע ורמ"א סי' תרע"א ס"ז.

10  ספר-הניגונים ח"א, ניגון נג. בשנים האחרונות ניגנו זאת במניין של הרבי בכל יום מימי החנוכה.

11  רמ"א סי' תרע"א סוס"ז ושערי תשובה שם.

“Through having a 
chazakah of three 
consecutive days of 
farbrengens, we bring 
strength into all matters 
of Yiddishkeit and 
chassidishkeit, causing it 
to be a chassidishe year.”
(Sefer Hasichos 5751 vol. 1,      
p. 178)



TUESDAY NIGHT, 25 KISLEV, 5778
FIRST NIGHT OF CHANUKAH

T H I N G S  T O  D O

When to Light
• According to Chabad custom, the menorah is lit shortly after 

shekiah,13 between Minchah and Maariv.14 

• If you did not light it at that point, it can be lit later as well, as 
long as there are others present who are awake. If everyone is 
already asleep, light the menorah without the berachos.15

Where to Light
• According to Chabad custom, the menorah is placed on a chair16 

within an internal doorway, and not near the window.17

• The menorah should be placed on the left side of the doorway 
(opposite the mezuzah).18 It should be placed higher than three 
tefachim (9.6 in./24 cm.) but below ten tefachim (32 in./80 cm.). 
If it is above ten tefachim, you are still yotzei (as long as it is 
below twenty amos).19 

• If a number of menorahs will be lit, they should be set apart 
from each other so each one will be noticeable individually.20

How to Light
• Prepare a single light on the menorah’s right side.21 According 

to Chabad custom, enough oil should be inserted to burn for 
at least fifty minutes (i.e., a half hour after tzeis hakochavim).22

12 וראה סה”ש תש”נ ח”א ע’ 952 ואילך באריכות.

13  בלוח כולל-חב"ד הלשון: "תיכף אחר השקיעה". וע"ע.

14 ספר המנהגים ע' 70.

15 מג"א סי' תרעב סק"ו. קצשו"ע סי' קלט ס"י.

16 ספר המנהגים ע' 70.

17  ספר המנהגים ע' 70. לקו"ש ח"ה עמ' 456, ועיי"ש.

18  סי' תרע"א ס"ז, לבוש וט"ז שם.

19  שו"ע סי' תרע"א ס"ו.
לעניין ג' טפחים ועשרים אמה – נחשב הגובה לפי השלהבת, ולעניין עשרה טפחים - לפי בסיס הנרות, ובכל אופן, לא לפי בסיס 

החנוכייה )ראה שו"ת מנחת-יצחק ח"ו סי' סה אות ב' וש"נ(.

20 דרכי-משה והג"ה סי' תרע"א ס"ד ובאחרונים.

21  ספר-המנהגים עמ' 70, מסידור אדמוה"ז ועוד.

22  ספר-המנהגים ע' 71. ולמעשה, מדייקים בזה בלא פלוג גם כשמדליקים אחר צאת-הכוכבים, כגון במוצש"ק או כשמדליקים 
באיחור.



• When preparing the menorah, it is recommended to have in 
mind that you are only designating for the mitzvah what is 
needed to burn for the above amount of time. This way, you will 
be allowed to throw out the leftover oil, wicks, and/or wax.23

• Regular weekday clothing are worn when lighting the menorah. 
If married, put on a gartel.24 

• Light the shamosh and recite all three berachos: Lehadlik 
Ner Chanukah, She’asah Nissim, and Shehecheyanu. After 
concluding all of the berachos,25 kindle tonight’s light.

Say/sing Haneiros Halalu.
• Remain near the lights for around 

a half hour.26

Maariv
• Mourners daven at the amud on Chanukah (except for Hallel).27

• Add Ve’al Hanissim during Shemoneh Esrei. See below, 
“Hosafos,” for the laws that apply if you forgot to say Ve’al 
Hanissim.

Chanukah Gelt
• It is customary to give Chanukah gelt.28

• The Rebbe Rashab would give Chanukah gelt on either the 
fourth or fifth night.29 The Rebbe encouraged giving Chanukah 
gelt every day of Chanukah (except on Shabbos30). To follow 
the custom of giving on the fourth or fifth night, at that time 
give double or triple the usual amount.31  

23 מג"א סי' תרעז סק"י.

24  ספר-המנהגים ע' 70.

25  ספר-המנהגים ע' 70.

26  ספר-המנהגים ע' 71, ע"פ האחרונים סי' תער"ב ס"ב. וכדלהלן – יש לעסוק באותה שעה יחד עם בני ביתו בתורה או בשמחה 
של מצווה.

27  ספר-המנהגים עמ' 8.

28 ראה לקוטי לוי יצחק – אגרות ע' שנח. תוכנם – ]לא לשמחם בלבד, אלא[ עניין החינוך, מתן 'פרס', כ'מיקדמה' לעודדם שיוסיפו 
יותר בלימוד התורה )'התוועדויות' תשמ"ח ח"ב עמ' 65(; להראות שגם הממון נהפך לרוחניות על-ידי שמשמש לעניינים כשרים 

ובפרט לענייני קדושה )לקו"ש ח"י עמ' 290(; ובמיוחד – לחנכם להרבות בצדקה )'התוועדויות' תשמ"ט ח"ב עמ' 63(.

29 היום יום, כח כסלו.

30 "גם לא בדבר המותר, גזירה כו'" )סה"ש תש"נ ח"א ע' 194(.

31 סה"ש תשמ"ח ח"א ע' 163 ואילך. וראה סה"ש תש"נ ח"א ע' 194 וע' 199.

“We must listen to what 
the Chanukah lights are 
telling us.” 
(Sefer Hasichos 5706, p. 22)



• The Frierdiker Rebbe would give Chanukah gelt to his daughters 
even after they married, as well as to his sons-in-law.32

• Children should be encouraged to use their Chanukah gelt to 
give tzedakah.33

• The Rebbe mentioned that children themselves should give 
Chanukah gelt to each other (boys to other boys and girls to 
other girls).34

Chanukah Meals and Gatherings
• It is customary to eat festive meals on Chanukah.35 

• It is customary to eat foods fried in oil, to commemorate the 
miracle of the oil that lasted for eight days.36

• Some have the custom of eating dairy dishes, to commemorate 
the miracle that took place with Yehudis, who subdued an 
enemy leader by feeding him cheese and wine.37

• When bentching, add Ve’al Hanissim. See below, “Hosafos,” for 
the laws that apply if you forgot to say Ve’al Hanissim.

• The Rebbeim would arrange a family gathering during one of 
the nights of Chanukah,38 and this is a custom that should be 
followed.39

• Gatherings should also be made in schools and at places of 
work.40

Other Chanukah Customs
• The Rebbe encouraged giving extra tzedakah41 and learning 

more Torah on Chanukah.42

32 סה"ש תשמ"ח ח"א ע' 163. לקו"ש ח"כ ע' 451 הערה 36, ע"ש.

33 לקו"ש ח"כ ע' 484. סה"ש תשמ"ט ח"א ע' 122. תורת מנחם תשמ"ט ח"ב ע' 63 ואילך.

34 לקו"ש ח"כ ע' 450.

35 השלמה לשו"ע אדה"ז סי' עת"ר ס"ג. "דבר נכון וטוב – להציע ולקבוע, אשר, בכל יום ויום דחנוכה יעשו מסיבות של שמחה 
)פארבריינגענישן(" )לקו"ש חכ"ה ע' 401(. "הן לאנשים הן לנשים והן לטף" )סה"ש תשמ"ח ח"א ע' 165(.

36 מובא )גם( בסה"ש תשנ"ב ח"א עמ' 196 הערה 26.

37 רמ"א סי' עת"ר ס"ב.

38 היום-יום, כח כסלו.

39 סה"ש תשמ"ח ע' 165 הערה 104. סה"ש תשמ"ט ח"א ע' 122. וראה תורת מנחם חכ"א ס"ע 295.

40 סה"ש תשמ"ט ח"א ע' 123.

41  תו"מ תשמ"ב ח"ב עמ' 593 ואילך. וראה ספר-המנהגים ע' 71, עיי"ש בהערה, ובלקו"ש ח"ה עמ' 443 בהערות.  

42  תו"מ תשמ"ב ח"ב עמ' 598 ואילך. 



• It is customary to play dreidel.43

Mivtza Chanukah
• Influence other Jews to light the menorah in their homes.44 

• If they do not have their own menorah, give them one as a 
present.45

• When lighting the menorah with someone who has not yet lit 
this year, recite all three berachos. If he/she has already lit the 
menorah this year, omit Shehecheyanu.

• Menorahs should be lit in public locations as well.46 

• The onlookers should be reminded to light the menorah 
themselves at home.47

WEDNESDAY, 25 KISLEV, 5778
FIRST DAY OF CHANUKAH

T H I N G S  T O  D O

• We don’t say Tachanun throughout Chanukah.

• The menorah is lit in shul for the duration of Shacharis, without 
a berachah.49

• Don’t forget to say Ve’al Hanissim during Shemoneh Esrei. See 
below, “Hosafos,” for the laws that apply if you forgot to say 
Ve’al Hanissim.

• After chazaras hashatz, say the whole Hallel. This is followed by 
Chatzi Kaddish. 

• If a mourner is davening at the amud, he should be replaced by 

43 ראה בני-יששכר מאמרי חודש כסלו-טבת מאמר ב' )מו, ב(. סה"ש תשמ"ח ח"א עמ' 360 הערה 32. וכן נהגו גם בבית רבותינו 
נשיאינו – 'התוועדויות' תשמ"ז ח"ב עמ' 185.

44 ראה, לדוגמא, סה"ש תשמ"ז ח"א ע' 172.

45 שיחו"ק תשל"ד ח"א ע' 196.

46 ראה, לדוגמא, סה"ש תשמ"ז ח"א ע' 172. ע' 190 ואילך.

47 סה"ש תשמ"ז ח"א ע' 172. ע' 190.

48 וראה סה”ש תש”נ ח”א ע’ 952 ואילך באריכות.

49  פרמ"ג סי' תרע"ה בא"א ס"ק ד. וראה 'שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"ב עמ' רעו.



another for Hallel.50 After Hallel, the mourner should return to 
the amud and recite Chatzi Kaddish.51

• One Sefer Torah is then removed from the aron kodesh, and 
three aliyos are read, from Vayehi beyom kalos Moshe until 
zeh korban Nachshon ben Aminadav (Bamidbar 7:1–17). This is 
followed by Chatzi Kaddish, hagbah and gelilah. 

• Continue with Ashrei and Uva Letzion, concluding davening as 
usual.

• The Rebbe mentioned that in a shul that is frequented 
throughout the day, it is recommended to keep the menorah 
lit the entire day, provided there are no safety concerns.52

WEDNESDAY NIGHT, 26 KISLEV, 5778
SECOND NIGHT OF CHANUKAH

T H I N G S  T O  D O

• Prepare two light on the menorah’s right side. Light the shamosh 
and recite two berachos: Lehadlik Ner Chanukah and She’asah 
Nissim. After concluding all of the berachos, kindle tonight’s 
lights, beginning from the newly added light on the left. After 
kindling all the lights,54 say/sing Haneiros Halalu.

• Follow this system during the subsequent nights as well: 
Prepare the lights on the menorah’s right side, adding a new 
light to the left of the previous ones, and begin lighting from 
the newly added light on the left.

THURSDAY, 26 KISLEV, 5778
SECOND DAY OF CHANUKAH

T H I N G S  T O  D O

50  ספר-המנהגים עמ' 8.

51  מכיוון שהוא סיום לתפילת שמו"ע, שו"ע אדמוה"ז סי' נה ס"ד.

52  סה"ש תש"נ ח"א עמ' 193 הערה 81. וראה חקרי מנהגים ח"ב ע' קסד ואילך, ובהערה 40 שם.

53 וראה סה”ש תש”נ ח”א ע’ 952 ואילך באריכות.

54  ספר-המנהגים ע' 70.



• Daven Shacharis as yesterday. For krias hatorah three aliyos are 
read, from Bayom hasheni until zeh korban Nesanel ben Tzuar. 
This system is followed during the subsequent days as well, in 
which we read the Nossi of that day and the next day.55

FRIDAY, 27 KISLEV, 5778
THIRD DAY OF CHANUKAH

• Today marks the anniversary of the Alter Rebbe’s release from his 
second imprisonment in 5561 (1800).58

O N  T H I S  D A T E

T H I N G S  T O  D O

• 58

• For shnayim mikra, read the haftorah of both Parshas Mikeitz 
and Shabbos Chanukah.59

• Give Chanukah gelt today for Shabbos.60

Menorah Lighting on Erev Shabbos
• If possible, daven Minchah earlier in the afternoon, before 

lighting the menorah.61 However, if it is late, or if there is no 

55  אג"ק כרך י עמ' רצו. וממנה נכנסה ההוראה ללוח כולל-חב"ד, ואחרי הפירסום שם – כתב הרבי באג"ק כרך טו עמ' כה: "וכן 
כתב גם הרר"ב שי' נאה בלוח כולל חב"ד, שעברתי עליו. ופליאה מה גרם לספק בהנהגת חב"ד מפורסמת" )=שגם בארה"ק מנהגנו 

כדעת הרמ"א סי' תרפ"ד ס"א, ושו"ת הצמח-צדק או"ח סי' סח.(

56 וראה סה”ש תש”נ ח”א ע’ 952 ואילך באריכות.

57  החופשה השניה בשנת תקס"א היתה נצחון תורת החסידות ודרכי החסידות ביתר שאת ויתר עז מכמו שהיה בפעם הראשונה 
)בשנת תקנ"ט( – שאז היתה ההלשנה בעיקרה על אדמו"ר הזקן, וההלשנה בשנת תקס"א היתה בעיקרה על תורת החסידות - 

ספר-המנהגים עמ' 93, מלוח היום-יום עמ' ז, וקונטרס לימוד החסידות פרק ו, עיי"ש בארוכה.
בג' דחנוכה חופשה ניתנה לו להעתיק דירתו למעון פרטי, ואשר יקבע דירתו – באופן זמני – בפטרבורג )רשימת אדמו"ר מהוריי"צ, 
'ספר התולדות – אדמו"ר הזקן' ח"ג עמ' 746(. ובספר-השיחות תורת-שלום עמ' 84 איתא שיצא בנר החמישי. והשיב כ"ק אדמו"ר 

נשיא דורנו: "ויש לומר, דבשניהם היו ענייני גאולה )גם כפשוטם(" – הובא בלקוטי-שיחות כרך כה עמ' 399 הערה 44.
ואף בגאולתו הראשונה, י"ט כסלו תקנ"ט, היתה שלימות הגאולה )בנוגע אלינו( באופן ש'חזר לבוריו' בימי חנוכה – שהרי ביום ג' 

דחנוכה חזר מפטרבורג לוויטבסק, כדאיתא בלקוטי-דיבורים עמ' 23 )'התוועדויות' תשמ"ז ח"ב עמ' 95 ועמ' 101(.

58  החופשה השניה בשנת תקס"א היתה נצחון תורת החסידות ודרכי החסידות ביתר שאת ויתר עז מכמו שהיה בפעם הראשונה 
)בשנת תקנ"ט( – שאז היתה ההלשנה בעיקרה על אדמו"ר הזקן, וההלשנה בשנת תקס"א היתה בעיקרה על תורת החסידות - 

ספר-המנהגים עמ' 93, מלוח היום-יום עמ' ז, וקונטרס לימוד החסידות פרק ו, עיי"ש בארוכה.
בג' דחנוכה חופשה ניתנה לו להעתיק דירתו למעון פרטי, ואשר יקבע דירתו – באופן זמני – בפטרבורג )רשימת אדמו"ר מהוריי"צ, 
'ספר התולדות – אדמו"ר הזקן' ח"ג עמ' 746(. ובספר-השיחות תורת-שלום עמ' 84 איתא שיצא בנר החמישי. והשיב כ"ק אדמו"ר 

נשיא דורנו: "ויש לומר, דבשניהם היו ענייני גאולה )גם כפשוטם(" – הובא בלקוטי-שיחות כרך כה עמ' 399 הערה 44.
ואף בגאולתו הראשונה, י"ט כסלו תקנ"ט, היתה שלימות הגאולה )בנוגע אלינו( באופן ש'חזר לבוריו' בימי חנוכה – שהרי ביום ג' 

דחנוכה חזר מפטרבורג לוויטבסק, כדאיתא בלקוטי-דיבורים עמ' 23 )'התוועדויות' תשמ"ז ח"ב עמ' 95 ועמ' 101(.

59 ראה היום יום, ל' סיון.

60 סה"ש תשמ"ח ח"א ע' 163. סה"ש תש"נ ח"א ע' 199.

61  ספר-המנהגים ע' 71, ראה שם הטעמים לזה.



minyan for Minchah at an earlier time, daven Minchah after 
lighting the menorah.62

• The menorah is lit first, followed by the Shabbos candles.63 

• When lighting the menorah, make sure to add enough oil to 
burn at least a half hour after tzeis hakochavim. If using candles, 
use candles large enough to burn for this amount of time.

• There is no need to remain near the lights this evening.64

• The menorah and the chair upon which it is lying remain 
muktzah throughout Shabbos, even after the lights have 
burned out.65 If you will need to move the chair on Shabbos, a 
Rov should be consulted.

HOSAFOS

Lighting the Menorah
• It is customary to educate even young children to light their 

own menorah.66 

• Women and girls are yotzei with their husband/father, and do 
not light their own menorah67 (unless no one lighting on their 
behalf).

• Even if you will be eating at a friend’s house, light the menorah 
at home.68

62  קיצור של"ה הל' חנוכה, וא"ר ר"ס תרע"ט. וכן נהג הרבי אחרי שנת תשמ"ח, כאשר חזר מן ה'אוהל' סמוך לשקיעה: הדליק נר 
חנוכה, נר שבת, ואחר-כך התפלל מנחה בציבור.

63 ספר המנהגים ע' 71.

64 ספר המנהגים ע' 71.

65 ראה שו"ע אדה"ז סי' רעט ס"א.

66  כך הנהיג הרבי בשנים האחרונות, ראה 'שבח המועדים' )תשנ"ג( עמ' 101, 'התקשרות' גיליון ח"י עמ' 14 הע' 11, וש"נ. ומשתדלים 
לחנכם עם כל ההידורים )ע' לקו"ש חי"ב עמ' 251(.

67  ספר-המנהגים ע' 69, עיי"ש. לקו"ש חלק ל' עמ' 312. ועל-אף האמור ב'שלשלת היחס' שבראש ס' 'היום יום' מהדורת תשנ"ה 
עמ' 34, על שנת תשמ"ח )מוגה(, שהרבי "מעורר שכל ילד/ה ידליק נרות חנוכה בפתח חדרו", והכוונה להנדפס ב"משיחות ש"פ 
וישב, כ"א כסלו" ס"י )סה"ש תשמ"ח ח"א עמ' 162(, הנה הרבי נשאל על כך כמה שאלות, ומהן: "האם גם הבנות צריכות להדליק?", 
בעת  כסלו  כ"ד  )שיחת  בחינוך"  יוסיפו  אופן  באיזה  בפועל,  עניין את התוצאות  לגופו של  בכל מקום  ולבדוק  לעיין  "יש  והשיב: 
ה'יחידות' לאורחים ס"ו, התוועדויות תשמ"ח ח"ב עמ' 91, בלתי מוגה(. ולמעשה המשיך הרבי לציין את 'מנהג בית הרב' שהבנות 
אינן מדליקות, גם בשנים הבאות - בסה"ש תש"נ ח"א עמ' 194 הערה 84. וכן בסה"ש תנש"א ח"א עמ' 165 הערה 110. וראה שיחות 

קודש תשל"ה ח"א עמ' 34. ראה גם אנציקלופדיה תלמודית ערך 'חנוכה', כרך טז עמ' רמח ו-רנב, ובהמצויין שם.

68  רמ"א סי' תרע"ז ס"א, ט"ז ומ"א שם. בעניין פנימיות של ישיבות ומוסדות חינוך, בס' 'חובת הדר' )עמ' קו( כתב שהתלמידים 
כבני-בית וחובתם מדינא בחדר האוכל, ואם ירצו - יכוונו שלא לצאת בהדלקה שבחדר האוכל ואז ידליקו בברכה בחדר השינה. 
ובשו"ת אגרות-משה )או"ח ח"ד סי' ע אות ג ויו"ד ח"ג סי' יד אות ה( ומנחת-יצחק )ח"ז סי' מח( כתבו שמן הדין עליהם להדליק 

בחדר השינה כיוון שרק הוא מיוחד לכל אחד מהם. ועליהם להסדיר תור לשמירה מפני סכנת דליקה ח"ו.



• Do not move the menorah until it has burned for a half hour 
after tzeis hakochavim.69After this time, the menorah may be 
moved even if the lights are still burning.70

• If a flame went out before a half hour after tzeis hakochavim, 
rekindle it without a brachah.71 Do not kindle it from another 
Chanukah light; instead, use the shamosh or another flame.72 If 
it went out after this time, there is no need to rekindle it.

Ve’al Hanissim
• Do not skip Ve’al Hanissim to be able to answer Kedushah or 

Modim.73

• The following laws apply if you forgot to say Ve’al Hanissim 
when davening: 

• If you remembered before saying Hashem’s name at the end of 
the berachah, go back and say Ve’al Hanissim.74

• If you remembered after saying Hashem’s name, do not go 
back.75

• The following laws apply if you forgot to say Ve’al Hanissim 
when bentching: 

• If you remembered before saying Hashem’s name at the end of 
the berachah, go back and say Ve’al Hanissim.76

• If you remembered after saying Hashem’s name, when reaching 
Harachaman hu yizakeinu, add: כמו שעשה נסים  לנו  יעשה  הוא   הרחמן 
וכו’  and then continue with ,לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, בימי מתתיהו 
Harachaman.77

• If you remembered after finishing bentching, do not go back.

69  שו"ע תרע"ה ס"א, ובמשנ"ב ס"ק ו.

70  ספר-המנהגים ע' 71.

71  ספר-המנהגים ע' 71 מאחרונים סי' תרע"ג ס"ב.

72  שו"ע סי' תרע"ד ס"א בהג"ה.

73  ספר המנהגים עמ' 71.

74  שו"ע סי' תרפ"ב ס"א.

75  שו"ע סי' תרפ"ב ס"א. סי' תרצ"ג ס"ב. ובט"ז סי' תרפ"ב ס"ק ג וא"ר שם ס"ק ב כתבו שכל-שכן שמי ששכח בתפילה יאמר קודם 
יהיו לרצון האחרון "יהי רצון מלפניך שתעשה לנו ניסים ונפלאות כמו שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. בימי מתתיהו...".

76  שו"ע סי' תרפ"ב שם.

77  שו"ע סי' תרפ"ב שם. סידור אדה"ז. ובראש-חודש, יקדים לזה 'הרחמן הוא יחדש' משום דתדיר קודם – יד אפרים, משנ"ב 
וכה"ח שם.
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 שלושה פרקים ליום

SHABBOS
הלכות אישות, פרק יד-טז.

SUNDAY
הלכות אישות, פרק יז-יט.

MONDAY
הלכות אישות, פרק כ-כב.

TUESDAY
הלכות אישות, פרק כג-כה.

WEDNESDAY
הלכות גרושין, פרק א-ג.

THURSDAY
הלכות גרושין, פרק ד-ו.

FRIDAY
הלכות גרושין, פרק ז-ט.

פרק אחד ליום

SHABBOS
הלכות תפלה וברכת כהנים, פרק יב.

SUNDAY
הלכות תפלה וברכת כהנים, פרק יג.

MONDAY
הלכות תפלה וברכת כהנים, פרק יד.

TUESDAY
הלכות תפלה וברכת כהנים, פרק טו.

 
WEDNESDAY

הלכות תפילין ומזוזה וס״ת, פרק א.

THURSDAY
הלכות תפילין ומזוזה וס״ת, פרק ב.

 
FRIDAY

הלכות תפילין ומזוזה וס״ת, פרק ג.

ספר המצוות

כא מל״ת רסב. כב מל״ת רסב. כג מ״ע ריב. כד מ״ע ריב. כה מ״ע רכב. כו מ״ע רכב. כז מל״ת שנו.
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