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 המשך הלכות שבת

–
 


     
    

ואין  מקדשין  על  היין  דריחיה :  הגה

 :)טור(חמרא וטעמיה חלא 
     


 


ויש  אוסרין  לקדש :  הגה

עליו  אלא  יסננו  תחלה  להעביר  הקמחין 
הגהות  מרדכי  פרק  המוכר  פירות  ובית  יוסף  בשם (

,  )אורחות  חיים  ותוספות 





 



 

)פירוש 
)  שראוי  למזוג


ויינות  שלנו  יותר :  הגה

 :)טור(טובים הם בלא מזיגה 
) והוא  שיש  בהן

 :)טור() לחלוחית קצת בלא שרייה



)ד  סעיף "יל  סימן  רועיין  לע

 ):'ה




והמנהג  לקדש  עליו  אפילו  יש  לו  יין :  הגה
אחר  רק  שאינו  טוב  כמו  המבושל  או  שיש  בו 

 :)אגור(דבש 
     


    






הגה :
ש ואם יין בעיר "וכן  המנהג  פשוט  כדברי  הרא

לא  יקדש  על  הפת  ומי  שאינו  שותה  יין  משום 
ר  יכול  לקדש  עליו  וישתו  אחרים  המסובין נד

עמו  ואם  אין  אחרים  עמו  יקדש  על  הפת  ולא 
הגהות (על  היין  או  ישמע  קידוש  מאחרים  

ט  דמחזר  אחר  יין  ותשובת  מיימוני "מיימוני  פרק  כ

  דיקדש  על  הפת  לכן  צריך  לומר 'סוף  הפלאה  סימן  ד

 :)החילוק אם אוכל לבדו ואם אוכל עם אחרים


    


) ועיין  לעיל
 ):'ד סעיף ו"סימן קע

–
 







ומבית :  הגה
מרדכי  פרק  ערבי (לסוכה  חשוב  כמפנה  לפנה  

.  )פסחים





)ח"ועיין  לעיל  ריש  סימן  קע  (


) וכן
 ):עיקר



 

 


יך  לאכול  במקום  קידוש וצר:  הגה

לאלתר  או  שיהא  בדעתו  לאכול  שם  מיד  אבל 
בלאו  הכי  אפילו  אכל  במקום  קידוש  אינו 

  ואם  היה  בדעתו  שלא )י  מולון"מהר(יוצא  
בית  יוסף  סוף (לאכול  שם  מיד  ונמלך  ואכל  יצא  

 :)הסימן





     



הגה :

ואפילו  בקידוש  של  יום  בשחרית  בשבת  מותר 
ף "רבינו  ירוחם  ובית  יוסף  בשם  הרי(לעשות  כן  

.  )ד"ש  והטור  סימן  תפ"והרא



 




    


ולפי זה היה : הגה



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

מותר  למוהל  ולסנדק  לשתות  מכוס  של  מילה 

 )בית  יוסף(בשבת  בשחרית  אם  שותין  כשיעור  
הגהות  מיימוני  פרק (אבל  נהגו  ליתן  לתינוק  

 :)ט"כ



    

 







 
–

 
)שלימות  (

ודוקא :  הגה

  אבל  ביום  השבת  או )דברי  עצמו(בלילי  שבת  
כל  בו (בלילי  יום  טוב  בוצע  על  העליונה  

 )  מהלכות  חמץ  ומצה'והגהות  מיימוני  פרק  ח
 :והטעם הוא על דרך הקבלה

    
) ועיין  לעיל

 ):ז"סימן קס





 
     

 
–

 
)לבער  את  הכנים  מהבגדים פירוש  

)  תרגום  בערתי  הקדש  פליתי


     
     


 


)להטות  הנר  כדי פירוש  
)  שיגיע  השמן  לפתילה




ויש  אומרים  דבשני  ספרים  אפילו :  הגה
  ולכן  אסור  לומר )בית  יוסף(בענין  אחד  אסור  

ם  בליל  יום  טוב  שחל  להיות  בשבת פיוטי

ג "ת  וסמ"מרדכי  וסה(בבית  הכנסת  וכן  נהגו  

 :)והגהות




 


 





 


 


     
 


 

     



 





     
    



 





 



)מין פירוש  

ויש :  הגה)  זפת  לבן  וריחו  רע

מתירין  בשל  נפט  אפילו  בשמש  שאינו  קבוע 
.  )טור  ובית  יוסף  בשם  הפוסקים(







נהגו  לכסות  הקטנים  שלא  יהיו :  הגה
ערומים  בפני  הנרות  משום  ביזוי  מצוה  וכן 

 :כתב הרוקח

–
 

 
     

ואין  חילוק  בזה  בין :  הגה
קצב  לו  שכר  או  לא  קצב  או  שעשאו  בקבלנות 

או  בשכירות  דהואיל  והישראל  נהנה  ממלאכה 
הגהות אשירי פרק (עצמה בשבת אסור בכל ענין 

.  )ת"ג  וסה"קמא  דשבת  ובית  יוסף  בשם  סמ
     

או :  הגה
לצורך  קטנים  דהוא  כחולה  שאין  בו  סכנה 

,  )מרדכי  פרק  קמא  דשבת(
    
     


מיהו  אם  עשה  אינו :  הגה
ראל  צריך יהודי  בבית  ישראל  מדעתו  אין  היש

לצאת  אף  על  פי  שנהנה  מן  הנר  או  מן 
 :)טור(המדורה 








יש :  הגה
אומרים  דמותר  לומר  לאינו  יהודי  להדליק  לו 

נר  לסעודת  שבת  משום  דסבירא  ליה  דמותר 
אמירה  לאינו  יהודי  אפילו  במלאכה  גמורה 

אליעזר  דמילה '  ן  סוף  פרק  ר"ר(במקום  מצוה  

  שעל  פי  זה  נהגו  רבים  להקל )בשם  העיטור

  לצורך בדבר  לצוות  לאינו  יהודי  להדליק  נרות
סעודה  בפרט  בסעודת  חתונה  או  מילה  ואין 

מוחה  בידם  ויש  להחמיר  במקום  שאין  צורך 
. גדול  דהא  רוב  הפוסקים  חולקים  על  סברא  זו

 :)'סעיף ה(ז "ועיין לקמן סימן ש





 
ומותר  לומר  לאינו  יהודי  לילך  עמו :  הגה

ליטול  נר  דלוק  כבר  הואיל  ואינו  עושה  רק 
רבינו  ירוחם  והגהות  מרדכי (טלטול  הנר  בעלמא  

 :)'פרק קמא דשבת והגהות מיימוני פרק ו










 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               


ומותר  למחות  באינו :  הגה

 :)טור(יהודי שבא להדליק נר או להוסיף שמן 







 

–
 


)ב "כ  ומרדכי  פרק  'ם  פרק  ה"רמב()  כדרכו

אבל   )ג"ובית  יוסף  בשם  סמ

תרומת  הדשן  סימן (לנעול  הדלת  כנגדו  מותר  

  והוא  הדין  בחלון  שכנגד  הנר  שעל )ט"כ

ב  ובית  יוסף  בשם  תוספות "מרדכי  פרק  כ(השלחן  

.  )וטור







ובנר  של  שעוה  מותר  לפתוח :  הגה

בית (ולנעול  אף  על  פי  שהוא  קבוע  בדלת  

 :)יוסף





     
 




וטוב  לעשותו  על  ידי :  הגה

, )כל  בו(אינו  יהודי  במקום  שאינו  צריך  כל  כך  



     



  דבר  הנושא  דבר  אחר  תרגום  ואת  כנו פירוש(
ומכל :  הגה)  וית  בסיסיה

מקום מותר ליגע בטבלא הואיל ואינו מטלטל 
הנר  והוא  הדין  שמותר  ליגע  במנורה  שבבית 

כנסת  והנרות  דולקות  עליו  ובלבד  שלא ה
 :)ב"מרדכי פרק כ(ינענע 


     
   




 


 
–

 


 
–

 





 



ויש אומרים : הגה

דמי  שהוא  איסטניס  והנר  מאיס  עליו  מותר 
להוציאו  דהוי  לדידיה כגרף של רעי והמחמיר 

 :)י ריש ביצהמרדכ(לא הפסיד 





 
      


ויש  אומרים  דלא  מהני  תנאי :  הגה

ודין  התנאי  עיין וכן  נוהגין  במדינות  אלו  
הגהות  אשירי  פרק  כירה (ח  "לקמן  סימן  תרל

  ונוהגין  לטלטלו  על )  וכל  בו'ורבינו  ירוחם  חלק  ב
ידי  אינו  יהודי  ואין  בזה  משום  איסור  אמירה 

לאינו  יהודי  הואיל  והמנהג  כך  הוי  כאלו 
 :כן נראה לי. התנה עליו מתחלה ושרי





 





 



    




 

–
 


    

 


 
–

 


    
ונוהגים  שבשבת  מאחרין  יותר :  הגה

לבוא  לבית  הכנסת  מבחול  משום  דבתמיד  של 
אמר ימות  החול  נאמר  בבוקר  ואצל  שבת  נ

 )ב"מרדכי  פרק  כ(וביום  השבת  דמשמע  איחור  
ונוהגין  להרבות  בזמירות  של  שבת  כל  מקום 

לפי  מנהגו  ובכל  דבר  אם  לא  אמרו  אין 
מחזירין  אותו  מלבד  אם  לא  אמר  לאל  אשר 

  מחזירין  אותו  ויש  להאריך  ולהנעים 'שבת  וכו
בזמירות  ואין  למחות  במאריך  בהם  אף  על  פי 

 )אור  זרוע(ורה  שהמוחה  מכוין  משום  ביטול  ת
ומכל  מקום  בשבת  ויום  טוב  לא  יאריך  יותר 

מדאי  כדי  שיאכלו  קודם  שעה  ששית  כדלקמן 
 :ח"סימן רפ

–
 


והוא  הדין  ביום :  הגה

ם "רמב(ם  טוב  מותר  להוסיף  על  מנין  הקרואי

 )ם  ובית  יוסף"ב  מהלכות  תפלה  ותשובת  מהר"פרק  י

ן  פרק "ר(ויש  אומרים  דביום  טוב  אין  להוסיף  

  וכן  נהגו  במדינות  אלו  מלבד  בשמחת )הקורא

תורה  שמוסיפין  הרבה  גם  בכל  יום  טוב  אין 
 :המפטירין ממנין הקרואים כדלקמן




מרדכי  סוף (ויש  אוסרים  :  הגה

  וכן  נהגו  במדינות  אלו  חוץ  מבשמחת )מגילה
תורה  שנהגו  להרבות  בקרואים  ונהגו  כסברא 

 :הראשונה





רפים  למנין ואלו  דוקא  מצט:  הגה
הקרואים  אבל  לא  שיהיו  כולם  נשים  או 

ודין עבד כנעני כדין אשה . )ש"ן וריב"ר(קטנים  
הגהות (אבל  אם  אמו  מישראל  מותר  לעלות  

ואסור  לקרות .  )ב  מהלכות  תפלה"מיימוני  פרק  י
בראש  מגולה  ואין  איסור  לקרות  עם  הארץ 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

נכבד  עשיר  וגדול  הדור  לפני  תלמיד  חכם  כי 

תלמיד  חכם  רק  כבוד  לתורה אין  זה  בזיון  ל
וממזר .  )אור  זרוע(שמתכבדת  באנשים  גדולים  

. )א  מפראג"מהר(מותר  לעלות  לספר  תורה  
 :ז מסדר הקרואים"ועיין לעיל סימן קל

    


וכן :  הגה
ממנין נוהגים  ביום  טוב  שאין  מפטיר  

הקרואים  אבל  בחול  שאסור  להוסיף  על  מנין 
הקרואים  השלישי  הוא  מפטיר  וביום 

  המפטיר  קורא '  ספרים  או  ג'שמוציאין  ב
באחרונה  וקטן  יכול  לקרות  בפרשת  המוספין 

  פרשיות  שמוסיפין  באדר  וכן  נוהגים 'או  בד
  אף  על  פי  שיש )  דמגילה'ן  ומרדכי  פרק  ב"ר(

לה המפטיר חולקים ואומרים קדיש קודם שעו
ואין  חילוק  בזה  בין  הוסיפו  על  מנין  הקרואים 

או  לא  ובין  מוציאין  ספר  תורה  אחד  או  שנים 
ש  ורבינו "ר  ישעיה  והרא"בית  יוסף  בשם  הר(

 :)ירוחם








אבל  אם  לא  אמר  קדיש  יפטיר מי שעלה :  הגה
לשביעי  אם  יודע  ואם  יש  אחרים  שיודעים 

 :)אור זרוע(להפטיר לא יפטיר מי שעלה כבר 






 

    



 
–

 



 
–

 





א "ודוקא  בשבת  בעינן  כ:  הגה
  פסוקים  לכל  אחד  מן  הקרואים 'פסוקים  ג

ו  פסוקים "  סגי  בט'  טוב  שקורין  האבל  ביום

  ולא  נתקנה  ההפטורה  רק )ה"ם  פאדוא"מהר(
ן "תשובת  הרמב(בצבור  אחר  שקראו  בתורה  

  אבל  בלאו  הכי  אסור  לקרות  עם )ט"סימן  קצ
הברכות  שלפניה  ולאחריה  אבל  בלא  ברכה 

 :)בית יוסף(שרי 







    

 
  




 
   ואם  קראו :  הגה

למפטיר  מי  שאינו  יודע  לומר  ההפטורה  יכול 

 :אחר לאומרה אבל לכתחלה אסור לעשות כן



    
    

ושנים  לא  יאמרו  ההפטורה :  הגה

ש "ריב(ת  דתרי  קלי  לא  משתמעי  בפעם  אח

 :)ז"סימן ל


 

   
ועיין  לקמן :  הגה

ונהגו  להזכיר אחר קריאת התורה .  ח"סימן  תכ
נשמת  המתים  ולברך  העוסקים  בצרכי  צבור 

לקט והגהות מרדכי שבולי ה(כל  מקום  לפי מנהגו 

ונוהגין  לומר  יקום  פורקן .  )פרק  קמא  דשבת

וגם  כן .  ואין  בזה  משום  איסור  תחנה  בשבת
נוהגין  לומר  אב  הרחמים  ובכל  יום  שאין 

אומרים  בו  צדקתך  וצדקתך  אין  אומרים  אותו 
וכן  כשיש  חתונה  או  מילה  ויש  מקומות  שאין 

אומרים  אותו  כשמברכין  החדש  מלבד  בימי 
 :ים בכל זה אחר המנהגהספירה והולכ

–
 





 




 
 




     

) דהיינו  בשמחת
 ):תורה שאז משלימים הצבור


) ועיין  לעיל

 ):ו"סימן קמ
    

 
הגה :

מרדכי  הלכות (וכן  אין  צריך  לקרות  ההפטורות  

  ומכל  מקום  נהגו  לקרות  ההפטורה )קטנות

  שבת ובשבת  של  חתונה  יקרא  ההפטורה  של
 :)א"י סימן ק"פסקי מהרא(ולא שוש אשיש 

–
 









ואם  התפלל  אותה :  הגה

אוהל  מועד  בשם (קודם  תפלת  שחרית  יצא  

 :)י פרק תפלת השחר"א ור"הרשב


ואחר :  הגה

כך  חוזר  השליח  ציבור  התפלה  כמו  בשאר 
 :)שבולי לקטבית יוסף בשם (תפלות 

    



 



)טור,  ומחצה (




בית (ומיהו  אם  הקדים  של  מוסף  יצא  :  הגה

.  )א"יוסף  בשם  הרשב

    




 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               


  קטנה  יתפלל ומיהו  אם  הגיע  מנחה:  הגה

.  )ש  בשם  ירושלמי"י  והרא"הר(מנחה  תחלה  
     


 


)ג"ועיין לעיל סימן קל:( 
–

 






ויש  אומרים :  הגה
  וכן  נהגו 'דאין  צריך  לומר  ורחמיו  מרובים  וכו

 :)ד"ם פרק כ"רמב(
–
 

הגה :
מרדכי  פרק  קמא (ואפילו  לומד  ומתפלל  אסור  

 :)דשבת



וכן  מי  שיש  לו  עונג  אם  יבכה  כדי  שילך :  הגה

אגור  בשם (הצער  מלבו  מותר  לבכות  בשבת  

 :)שבולי לקט


)דבר פירוש  

)  קבוע



 








וכל  שכן  אם  היה :  הגה

ביום  ראשון  חנוכה  או  ראש  חודש  או  פורים 
או  יום  טוב  אפילו  יום  טוב  שני  של  גליות 

שאין  להתענות  עד  אחר  כך  ויש  אומרים  מי 
ם  לו  חלום  רע  יתענה שישן  שינת  צהרים  וחל

מחצי  היום  עד  חצי  הלילה  ואז  יבדיל  וביום 
הראשון  יתענה  כאלו  התענה  כל  יום  השבת 

 :)כ"מ(








    

     


  


    



    


 



רבון  העולמים  גלוי ויאמר  אחר  תפלתו  :  הגה

 :)אור זרוע הלכות תענית( כמו בחול 'וכו


    


וכן  מי  שיש  לו  סעודות  כל  יום :  הגה
כמו  בשבת  ישנה  בשבת  להקדים  או  לאחר 

 :)ב וטור"גמרא פרק כ(
 



     
    





) ועיין  לקמן  סימן

 ):ג"ו סעיף י"תקע






יום וכן  מותר  לברך  החולה  המסוכן בו ב:  הגה
 'ן  פרק  ג"ן  ובית  יוסף  בשם  הר"י  ברי"ליקוטי  מהר(

 :)דתענית

–
 





) ועיין

)  ה"ב  בהג"סעיף  יא  "לעיל  סימן  רע






ועיין  לעיל  כל  דיני :  הגה
 :ג"ב רע"א ער"קידוש סימן רע


     


 
–

 


ואם  רגיל :  הגה

  כי  עונג  הוא  לו בשינת  צהרים  אל  יבטלנו
 :)טור(

    


הגה :
ופועלים  ובעלי  בתים  שאינן  עוסקים  בתורה 

כל  ימי  השבוע  יעסקו  יותר  בתורה  בשבת 
מתלמידי  חכמים  העוסקים  בתורה  כל  ימי 

ר  בעונג השבוע  והתלמידי  חכמים  ימשיכו  יות
אכילה  ושתיה  קצת  דהרי  הם  מתענגים 

ח "בית  יוסף  סימן  רפ(בלימודם  כל  ימי  השבוע  

 :)בשם ירושלמי

–
 








הגה :
ומי  שלא  אכל  בליל  שבת  יאכל  שלש  סעודות 

 :)ש פרק ערבי פסחים"הרא(ביום השבת 





ים  דאסור  לשתות  מים  בין יש  אומר:  הגה
מנחה  למעריב  בשבת  דאז  חוזרות  הנשמות 

לגיהנם  ועל  כן אין לאכול סעודה שלישית בין 
מנחה  למעריב  אלא  יאכל  אותה  קודם  מנחה 

  ויש )ש  ומרדכי  פרק  ערבי  פסחים"תוספות  והרא(
אומרים  דיותר  טוב  להתפלל  מנחה  תחלה 

 'ם  וטור  והגהות  מרדכי  והגהות  מיימוני  פרק  ל"רמב(



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

וכן  נוהגים  לכתחלה  בכל  מדינות  אלו )  ואגור

ומכל  מקום  אין  לשתות  מים  מן  הנהרות  אבל 
הגהות (בבית  שרי  וכל  שכן  שאר  משקין  דשרי  

  ויש  אומרים  דאין  אסור  אלא )'מיימוני  פרק  ל
אגודה  ומרדכי (ב  חודש  על  אביו  ואמו  "תוך  י

  ויש  אומרים  דאיסור  זה  של )פרק  ערבי  פסחים
תוספות (ק  בערב  שבת  שתיית  מים  אינו  ר

 :) משולם והגהות מיימוני'ש ומרדכי בשם ר"והרא


    





אבל  מי  שיודע :  הגה

שאפשר  לאכול  אחר  שיתפלל  מנחה  עם 
הצבור  לא  יעשה  סעודה  שלישית  קודם  מנחה 

 :מיהו אם עשאה יצא


ואם :  הגה
סועד  הרבה  פעמים  בשבת  צריך  לכל  סעודה 

חות  לא  יהיה   ולפ)אבודרהם  ומיימוני(  ככרות  'ב
לו  בסעודה  שלישית  פחות  מככר  אחד  שלם 

  ומזה  פשט  המנהג )טור  ומרדכי  פרק  כל  כתבי(
להקל  לבצוע  בסעודה  שלישית  רק  בככר  אחד 

 :שלם אבל יש להחמיר ליקח שנים


    



     



הגה :
או  במקום  שאי  אפשר  לו  לאכול  פת  כגון 

בערב  פסח  שחל  להיות  בשבת  שאסור  לו 
לאכול  פת  לאחר  מנחה כדלקמן בהלכות פסח 

 :)ל הלכות פסח"מהרי(
 

–
 

 ) אומרים  אשרי  ובא  לציון  ואני
  )טור(  'תפלתי  וגו  



 




הגה :

ונהגו  שלא  לקבוע  מדרש  בין  מנחה  למעריב 

  אבל  אומרים  פרקי  אבות  בקיץ  ושיר )טור(
 :המעלות בחורף וכל מקום לפי מנהגו

–
 


 





 



    




ונוהגים  לומר  והוא  רחום  וברכו :  הגה
באריכות  נועם  כדי  להוסיף  מחול  על  הקודש 

 :)אור זרוע(

–
 







 



 





 




 





 

–
 

ואומרים  ויהי  נועם  וסדר  קדושה :  הגה

באריכות  כדי  לאחר  סדר  קדושה  שאז  חוזרים 
  ובזמן שאין אומרים ויהי )טור(רשעים  לגיהנם  

נועם  כגון  שחל  יום  טוב  בשבוע  אין  אומרים 
 :)כל בו(סדר קדושה אבל אומרים ויתן לך 


ו  לומר  ולהזכיר ונהג:  הגה

אליהו  הנביא  במוצאי  שבת  להתפלל  שיבא 

 :)טור(ויבשרנו הגאולה 

–
 

     

ונהגו  לומר  קודם  הבדלה :  הגה

  כוס 'שעושים  בבית  הנה  אל  ישועתי  וגו

 '  ליהודים  היתה  אורה  וגו'ות  אשא  וגוישוע
לסימן  טוב  ובשעת  הבדלה  יתנו  עיניהם  בכוס 

ובנר  ונוהגין  לשפוך  מכוס  של  יין  על  הארץ 
קודם  שסיים  בורא  פרי  הגפן  כדי  שלא  יהיה 

הכוס  פגום  וטעם  השפיכה  דאמרינן  כל  בית 
שלא  נשפך  בו  יין  כמים  אין  בו  סימן  ברכה 

ע  גם ועושין  כן  לסימן  טוב  בתחלת  השבו
שופכין  מן  הכוס  לאחר  הבדלה  ומכבין  בו 

 :הנר ורוחצים בו עיניו משום חיבוב המצוה




וטוב :  הגה

יותר  להבדיל  על  כוס  פגום  של  יין  מעל  שכר 
   ונהגו  להבדיל  במוצאי  פסח  על)אבודרהם(

.  שכר  ולא  על  יין  משום  דחביב  עליו



    

)והסברא :  הגה

 ):ראשונה עיקר











    








 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               




 


 
ויש  אומרים :  הגה

  )אגודה  וכל  בו  ואגור(מעומד  





 



 


על  כן  לא :  הגה

יבדילו  לעצמן  רק  ישמעו  הבדלה  מן 

 :האנשים

–
 


 


    )ודוקא  (




  ואם  בירך  על :  הגה

מים  אלו  לא  יצא  וצריך  לחזור  ולברך  על בש
 :)בית יוסף בשם אורחות חיים(אחרים 




 


ויש  אומרים  דאין  לברך  על  הדס  היבש :  הגה
טור  בשם (ר  בשמים  דאינו  מריח  רק  על  שא

  וכן  נהגו  במדינות )א  מפראג"ר  אפרים  והר"הר
ונראה  לי  דיש  להניח  גם  הדס  עם .  אלו

 :הבשמים דאז עושין ככולי עלמא





 
–

 





מי  שאין :  הגה

לו  כוס  להבדיל  כשרואה  האש  מברך  עליו  וכן 

 :)טור(הבשמים 





ונר :  הגה
 :)אגודה(שיש לו שתי פתילות מיקרי אבוקה 


ויש  לראות  בצפרני  יד  ימין  ולאחוז :  הגה

הכוס  ביד  שמאל  ויש  לכפוף  האצבעות  לתוך 

 הכפות בבת אחת היד  שאז  רואה בצפרנים עם
זוהר  פרשת (ולא  יראה  פני  האצבעות  שבפנים  

 :)בראשית ובפרשת ויקהל



     

 


    
    






)טור( 
    







) ועיין  לקמן  סימן

 ):'ד סעיף ה"תרכ



     

 



 




 





 



     


 





 
 


 
)כלי פירוש  

)  שנותן  בו  הנר  שלא  תכבה 
    



    
 

–


 






.  )בית  יוסף()  אפילו  משתיה(




הגה :
 :והמנהג פשוט כסברא הראשונה


    


 


      

 
    





 


 









 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

     





והעיקר  כסברא  הראשונה  ומי :  הגה

  לילות  ישמע  הבדלה '  ימים  וג'שמתענה  ג
מאחרים  ואם  אין  אחרים  אצלו  יכול  להבדיל 

בשבת  מבעוד  יום  ולשתות  ולקבל  אחר  כך 
 :)ט"תרומת הדשן סימן קנ(התענית עליו 

     
     



ואם  הבדיל  תחלה :  הגה
תוספות (  'צריך  לברך  אחריו  ברכה  מעין  ג

 :)ומרדכי פרק כיצד מברכין









 



     


 







)  ובין  החולבין  הקודש  (
וכן  נשים :  הגה

שאינן  מבדילין  בתפלה  יש  ללמדן  שיאמרו 

המבדיל  בין  קודש לחול קודם שיעשו מלאכה 
  ויש  אומרים  דכל  זה  במלאכה  גמורה )כל  בו(

כגון  כותב  ואורג  אבל  הדלקת  הנר  בעלמא  או 
רבינו (הוצאה  מרשות  לרשות  אין  צריך  לזה  

  ומזה  נתפשט  המנהג )ט"יב  חלק  "ירוחם  נתיב  י
להקל  שמדליקים  נרות  מיד  שאמרו  הקהל 

ברכו  אבל  העיקר  כסברא  ראשונה  ויש 
אומרים  לדלות  מים  בכל  מוצאי  שבת  כי 

בארה  של  מרים  סובב  כל  מוצאי  שבת  כל 
הבארות  ומי  שפוגע  בו  וישתה  ממנו  יתרפא 

  ולא  ראיתי  למנהג  זה )כל  בו(מכל  תחלואיו  
שמוסיף  מחול  על ג  מי  "ועיין  לעיל  סימן  רס

הקודש  אם  מותר  לומר  לאחר  שהבדיל 
 :לעשות לו מלאכה

–
 




 

–


 



ואסור  לפסוע  יותר מאמה בפסיעה אחת :  הגה

אור  זרוע  והגהות  אשירי (אם  אפשר  לו  בפחות  

 :)פרק מי שהוציאוהו




 ):בית יוסף, וכן מותר לטייל(

     





 







) ועיין  לקמן

) ה"  בהג'  ובסעיף  ח'ג  סעיף  ה"סימן  תרי



 


     

 


 

 

 










 

 


