
                     בס"ד                                   

 תשפ"א  תפילות חנוכה

 Weekdays ימי חול 

במנחה בערב חנוכה ובכל ימי חנוכה לא אומרים   •
 תחנון. 

• Mincha Erev Chanukah and on all the days of 
Chanukah, we do not say Tachanun 

 בכל תפילות שמונה עשרה מוסיפים "על הניסים" •
 . בברכת הודאה

• During tefilat Shemoneh Esreh, we add “Al 
HaNisim” in the   ברכת הודאה 

מי ששכח על הניסים, אם נזכר לפני שאמר את שם   •
ה' של סוף הברכה, חוזר ל"על הניסים". ואם נזכר  
לאחר שאמר את שם ה', אינו חוזר, אך יכול לומר 

לפני "יהיו לרצון": "הרחמן הוא יעשה לנו ניסים 
ונפלאות כשם שעשית לאבותינו בימי ההם בזמן  

 הזה, בימי מתיתיהו וכו'". 

• If you forgot “Al HaNisim”, but remember 
before you say the name of Hashem at the 
end of the bracha, return to “Al HaNisim.”  If 
you forget after you said the name of 
Hashem, don’t return but you can say “Al 
HaNisim” before “vayehi Ratzon” the 
following:  הרחמן הוא יעשה לנו ניסים"

ונפלאות כשם שעשית לאבותינו בימי ההם בזמן  
 הזה, בימי מתיתיהו וכו'". 

כנסת להדליק נרות חנוכה בברכה  נוהגים בבית ה •
 בסוף תפילת מנחה לפני "עלינו לשבח".

• In shul we light Chanukah candles with a 
bracha at the end of Mincha before “Aleinu.” 

נוהגים בבית הכנסת להדליק נרות חנוכה לפני  •
 תפילת שחרית בלי ברכה. 

• In shul we light Chanukah candles before 
Shacharit without a bracha. 

 .We say a full Hallel • אומרים הלל שלם.  •

 We do not say “El Erech Apayim” before we • לא אומרים לפני הוצאת ספר תורה "אל ארך אפים".  •
take out the Torah. 

קוראים שלושה עולים לתורה בפרשת נשא, על פי   •
 מנהג ארץ ישראל.

• We read three aliyot in Parshat Naso, 
according to the minhag of Eretz Yisrael 

 We do not say “Yehi Ratzon” after Kriyat • אחרי קריאת התורה "יהי רצון".לא אומרים  •
haTorah 

 ”We do not say “Laminatzayach • לא אומרים "למנצח"  •

"מזמור שיר   For the shir shel yom we say • שיר של יום "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד". •

  חנוכת הבית לדוד"

 Shabbat שבת 

 Preferable to daven Mincha before lighting • . להתפלל מנחה לפני הדלקת נרות חנוכה ףעדי •
Chanukah candles 

מדליקים נרות בבית הכנסת בברכה לפני   •
 השקיעה

• We light candles in the shul with a bracha 
before Shkiya 

  , גם במוסף,בכל תפילות שמונה עשרה  •
 מוסיפים "על הניסים". 

• In all tefilot of shemoneh Esreh, also in 
Musaf, we add “Al HaNisim” 

  If you forgot “Al HaNisim” see rules above • בימי חול. כנ"למי ששכח על הניסים דינו 

 We say a full Hallel • אומרים הלל שלם.  •

מוציאים שני ספרי תורה, בראשון קוראים   •
למפטיר "ביום  פרשת וישב, ובשני קוראים 

 השני" בפרשת נשא. 

• We take out two Sifrei Torah, in the first we 
read Parshat Vayeshev and in the second we 
read the Maftir “B’yom HaSheni” in Parshat 
Naso 



 Shabbat, cont’d שבת 

 If there is only one Sefer Torah, we use that • אם יש ספר תורה אחד, גוללים אותו למפטיר. •
for the Maftir as well 

 ”Haftorah is “Rani v’Simchi • הפטרה "רני ושמחי". •

 We say the tefilah for the upcoming Rosh • מברכים את חודש טבת שיהיה ביום רביעי. •
Chodesh 

דקות   51עם   4המולד יהיה בליל שלישי בשעה   •
 חלקים.  2-ו

• The Moled will be Tuesday night, 4 hours 
and 51 minutes and 2 chalakim 

 ”We do not say “Av HaRachamim • לא אומרים "אב הרחמים".  •

"מזמור שיר   For the Shir shel Yom, we say • שיר של יום "מזמור שיר ליום השבת".  •

 ליום השבת" 

  "צדקתך" At Mincha we do not say • במנחה לא אומרים "צדקתך". •

במוצאי שבת אומרים "אתה חוננתנו" "ויהי  •
נועם" "ואתה קדוש", ומדליקים נרות חנוכה  

 אחרי קדיש תתקבל לפני "עלינו". 

• On Motzei Shabbat we say  
 "אתה חוננתנו"
 "ויהי נועם" 
And we light the Chanukah candles after 
Kaddish before “Aleinu.” 

אומרים "ויתן לך". ויש אומרים "ויתן לך" אחרי  •
 רות חנוכה בבית. הדלקת נ

• We say "ויתן לך", and some say  "ויתן לך" after 
lighting the Chanukah candles at home 

בבית יש שנוהגים להבדיל ואחר כך להדליק  •
נרות חנוכה, ויש שנוהגים להדליק נרות ואחר  

 כך להבדיל. 

• At home some say Havdalah and then light 
the Chanukah candles, and some light 
Chanukah candles and then say Havdalah 

הזדרז להדליק נרות כמה  לכל הדעות יש ל •
ביום  נרות כין את הולכן עדיף לה , שיותר מהר, 

 שישי כדי שיהיו מוכנות למוצאי שבת.  

• All are of the opinion that we should hurry to 
light the Chanukah candles after Shabbat, 
and therefore it is advised to prepare the 
Chanukah candles for Motzei Shabbat on 
Erev Shabbat so that everything is ready. 

 on ”בורא מאורי האש“ We do not say • כהעל נרות חנו ”בורא מאורי האש“אין לברך  •
Chanukah candles 

 


