
                     בס"ד                        4\

 הלכות לשבועות שחל במוצאי שבת 

 :שבת ערב 

 לצורך אש ממנו להעביר יהיה שניתן מנת על שבת בערב נשמה נר להדליק לשכוח לא •

 דולקים אחד ליום המספיקים הנשמה  נרות כל שלא  לשים לב כדאים טוב )יו נרות הדלקת

 (. שעות 48 של נר להדליק מומלץם טוב  לכן יו נרות הדלקת  לזמן עד תמיד

 שבת

 . אין מזכירים נשמות. אומרים "אב הרחמים" •

 אין אומרים "צדקתך" •

 יש כמה אפשרויות כיצד  לעשות זאת )בסדר יורד(: יש לאכול סעודה שלישית. •

 ( 16.10דה שלישית רגילה לפני שעה עשירית )סעו  לאכול .1

 פחות מהרגלו.אחר שעה עשירית, ולאכול בה סעודה שלישית לאכול  .2

  לעשות, הסעודה באמצע המזון ברכת לברך. לשניים הצהריים סעודת את לחלק .3

 .הסעודה את ולסיים שוב ידיים וליטול, קטנה הפסקה

 בשבועות.  יםלהיות ערכוח  שנים בשבת כדי שיהיהראוי שלא לומר שי •

 

 שבועות 

 . (20.15השבת )צאת הכנה ליום טוב לפני  לעשות שוםלהדליק נרות ואין  •

לה 4" או לומר הבדלומר "ברוך המבדיל בין קודש לקודש לפני שעושים כל מלאכה יש •

 בתפילה. 

 , ואין להבהב את הנרות. אין להדביק נרות ביום טוב •

 בהדלקת נרות מברכים "להדליק נר של יום טוב" ו"שהחיינו". •

 העברה מאש שהודלקה בערב  שבת. מדליקים נרות על ידי  •

 על ידי העברה מאש שהודלקה בערב  שבת. מדליקים נר נשמה לזכר הקרובים  •

 , ומוסיפים בשמונה עשרה "ותודיענו".(20.00) בצאת הכוכבים  מתפללים ערבית של יום טוב •

נר   –  )קידוש )"מקדש ישראל והזמנים" –יין )"הגפן"(  -סדר הקידוש וההבדלה הוא: יקנה"ז. •

 זמן )"שהחיינו"(. –ל בין קודש לקודש"( י"המבד)הבדלה  –)"בורא מאורי האש"( 

 אין מברכים על הבשמים.  •

 אין למלא את הכוס באופן שתעבור על גדותיה. •

 גם נשים טועמות מהיין.  •

 

 

 

 

 



When Shavu’ot falls out on Motza’ei Shabbat 
 

Erev Shabbat 

• Don't forget to light a yahrzeit candle before Shabbat, from which the Yom 

Tov candles should be lit. [Please note that not all yahrzeit candles last all 

the way until Yom Tov candle-lighting time. It is best to use a 48-hour 

candle.] 

 

Shabbat 

• Av Ha-rachamim is recited. Kel Malei is not recited. 

• Tzidkatekha is not recited. 

• One must eat a third meal (se’uda shlishit). There are several ways to do 

so (in descending order of preference): 

o Eat a regular se’uda shlishit before the 10th hour (16.10). 

o Eat se’uda shlishit after 10th hour, but eat less than usual. 

o Divide lunch in half – bentch in the middle of the meal, wait a 

little bit, then wash again and complete the meal. 

• It is best not to say that one is napping on Shabbat in order to be able to 

stay up all night. 

 

Shavu’ot 

•  Do not light candles and do not  make any preparations for Yom Tov until 

Shabbat is over (20. 51 ) 

• Before doing any labor prohibited on Shabbat, say “Barukh ha-mavdil bein 

kodesh le-kodesh” or recite havdala in the Amida of Ma’ariv. 

• Candles may not be affixed to candlesticks on Yom Tov, nor may they be 

lit temporarily to prepare for the main lighting. 

• When lighting the candles, recite the berakha of “le-hadlik ner shel Yom 

Tov” followed by “she-hecheyanu.” 

• Candles must be lit from a flame that had been kindled before Shabbat. 

• A yahrzeit candle may be lit from a flame that had been kindled before 

Shabbat. 

• Ma'ariv srarts at nightfall (tzeit ha-kokhavim) ( 00.20 ). The paragraph “va-

todi’einu” is added to the Amida of Ma’ariv. 

• Kiddush and Havdala are recited over one cup of wine, in the order of 

berakhot that corresponds to the adrostic YKNH”Z: 

o Yayin (wine – “borei pri ha-gefen”) 

o Kiddush (“mekadesh Yisrael ve-hazmanim”) 

o Ner (fire – “borei me’orei ha-esh”) 

o Havdala (“ha-mavdil bein kodesh le-kodesh”) 

o Zeman (the season – “she-hecheyanu”) 

• No berakha is recited on spices (“besamim”). 

• Do not fill the cup to the point that it overflows. 

• Women should drink from the wine. 
 

 

 


