
                                                   בס"ד
       

 שבת חנוכה
 

 ערב שבת 
 
 נרות שבת. מדליקים נר חנוכה ולאחר מכן   םבערב שבת מדליקי  א.

 ג המנחה )שעה ורבע זמנית לפני הזמן המוקדם ביותר להדלקת נר חנוכה הוא פל  ב.

 15.40דהיינו:   (השקיעה      

 ולכן   להדליק נרות חנוכה מפלג המנחה עדיף להדליקם סמוך יותר לשקיעה,למרות שניתן   ג.

 . דקות לפני השקיעה 25 -כ, 16.15בערך  להדלקה בערב שבת הוא הזמן המומלץ    

 יש לשים מספיק שמן כדי שהנרות ידלקו עד חצי שעה לאחר צאת הכוכבים.  ד.

 חצי שעה לאחר צאת כק עד נרות היכולים לדלו כן המשתמשים בנרות ישתמשו בכמו     

 17.30 בערך , דהיינוהכוכבים     

 לכן תהיה תפילת מנחה  בערב שבת חנוכה עדיף להתפלל מנחה לפני הדלקת נרות חנוכה ה.

     להתפלל מנחה התפלל מנחה לפני ההדלקה יכול אך מי שלא , 12.30מוקדמת בשעה      

 16.25ולכן תהיה תפילת מנחה גם בשעה  ההדלקה לאחר    

 הנשים מקבלות שבת כה יש להזדרז ולהדליק נרות שבת.  לאחר שמדליקים נרות חנו  ו.

 16.18בשעה  בהדלקת הנרות    

 , אם הם כבר התפללו כיוון שיש מצווה להוסיף מן החול על הקודש ראוי שגם הגברים    

 עלי שבת".    מקבל"הריני  :ויאמרו בשעת כניסת שבת קבלו  שבת ימנחה,      

 . מתפללים קבלת שבת   16.35בשעה ערך ב  ז.

 

 מוצאי שבת 
 

 .םנרות חנוכה ואחר כך מבדילי םבבית הכנסת מדליקי א.

 ואחר כך   םויש הסוברים שמבדילי םך מבדיליואחר כ םבבית יש הסוברים שמדליקי ב.

 יעשה כמנהגו.   דכל אחם. מדליקי     

 כין את הפתילות או את הנרותולכן עדיף לה יש להזדרז ולהדליק נרות כמה שיותר מהר,  ג.

 שיהיו מוכנות למוצאי שבת.   ביום שישי כדי    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Shabbat Chanukah 

Erev Shabbat (Friday Afternoon) 

1. On Friday afternoon, first one lights Chanukah candles and then Shabbat 
candles.  

2. The earliest time one may light Chanukah candles is plag haminchah (15.40) 
(one and a quarter halakhic hours before sunset) 

3. Although one is permitted to light Chanukah candles as early as plag 
haminchah, it is preferable to light them closer to shkiah (sunset).  Therefore, 
the recommended time for candle lighting is around 25 minutes before sunset 
(16.15).  

4. If using oil, one should use enough so that it will continue to burn for half an 
hour after sunset.  Similarly, someone using wax candles should use candles 
which will last until around half an hour after stars come out (around 17.30).  

5. On Friday afternoon, it is preferable to daven Minchah before lighting the 
Chanukah candles and therefore we will have early minyan at 12.30  
However, one who did not daven before candle-lighting may daven 
afterwards and therefore we will have also Minchah at 16.25 

6. After lighting Chanukah candles, one should immediately light Shabbat 
candles.  Women accept Shabbat with the lighting of the Shabbat candles 
(16. 81 ).   

Since there is a mitzvah to extend Shabbat, it is proper that also men, if they 
already daven Mincha, will accept Shabbat at time of lighting Shabbat 
candles by saying “I accept Shabbat upon myself.” 

7. We will daven Kabalat Shabbat around 16.35 

 

Motzei Shabbat (Saturday Night(      

1. In shul, Chanukah candles are lit before making havdalah. 

2. At home, there are some who are of the opinion that Chanukah candles 
should be lit before making havdalah, while others are of the opinion that 
havdalah should be made before lighting candles.  Everyone should follow 
their custom. 

3. One should light candles as soon as possible after Shabbat.  Therefore, it is 
recommended to prepare the wicks or candles on Friday before Shabbat 
begins, so that they will be ready for use immediately after Shabbat ends. 

 

                                                                                                    
 
 
 

           


