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ואם ,  מי  ומי  המדליקין  –שך  סימן  רסג  המ

 טעו ביום המעונן









יש  מי  שאומר :  הגה

שמברכין  קודם  ההדלקה  ויש  מי  שאומר 
מרדכי  סוף  במה (שמברך  אחר  ההדלקה  

  וכדי  שיהא  עובר  לעשייתו  לא  יהנה )מדליקין
ממנה  עד  לאחר  הברכה  ומשימין  היד  לפני 

הנר  אחר  הדלקה  ומברכין  ואחר  כך  מסלקין 
היד  וזה  מקרי  עובר  לעשייה  וכן  המנהג 

 :)ל"מהרי(






 


    
 





אבל :  הגה

 :אנו אין נוהגין כן



 









    



    



     

 והמנהג  שאותה  אשה :  הגה

המדלקת  מקבלת  שבת  בהדלקה  אם  לא 
 )מרדכי(שתתנה  תחלה  ואפילו  תנאי  בלב  סגי  

ה  עד אבל  שאר  בני  הבית  מותרין  במלאכ
ברכו  ועיקר  הדלקה  תלויה  בנרות  שמדליקין 

אור (על  השלחן  אבל  לא  בשאר  הנרות  שבבית  

  וצריך  להניח  הנרות  במקום  שמדליקין )זרוע

לא  להדליק  במקום  זה  ולהניח  במקום  אחר 
 :)מרדכי פרק במה מדליקין(






 

     
 





 
     



    







    





 









 





 


    
ומותר  ליהנות :  הגה

מאותה  המלאכה  בשבת  וכל  שכן  במוצאי 
מי  שמאחר  להתפלל  במוצאי  שבת  או .  שבת

שממשיך  סעודתו  בלילה  מותר  לומר  לחבירו 
ישראל  שכבר  התפלל  והבדיל  לעשות  לו 

אכתו  להדליק  לו  נרות  ולבשל  לו  ומותר מל
 :כן נראה לי, ליהנות ולאכול ממלאכתו
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ואם  הדליק :  הגה

בדברים  האסורים  אסור  להשתמש  לאורו 
  ויש  אומרים  דאם )א"א  סימן  קע"תשובת  הרשב(

יש נר אחד מדברים המותרים מותר להשתמש 
לאור  האחרים  וכן  דבר  שאפשר  בלא  נר  מותר 

  נרות  האחרים  ולצורך לעשות  אפילו  אצל
הגהות  מרדכי  פרק  קמא (שבת  יש  להקל  בדיעבד  

 :) דשבת'ופרק ב


)פירוש 
)  לעשותה  עבה







נותנין  גרגיר  של  מלח  וגריס :  הגה
של  פול  על  פי  הנר  בערב  שבת  כדי  שיהא 

 :) וטור'מיימוני פרק ה(דולק יפה בשבת 
     

    







 



 




 



 

      
 


 

)ן   עניפירוש

הבהוב  יפול  על  דבר  שאינו  נשרף  לגמרי  וגם 
אל  תאכלו  ממנו  נא  תרגום )  (לא  קיים  לגמרי

ומכל  מקום  נהגו :  הגה).  יונתן  מהבהב
להדליק  הפתילה  ולכבותה  כדי  שתהיה 

 :)טור(מחורכת ויאחז בה האור יפה 
   

 
–

 







 



 


     


הגה :

ואסור  ליגע  בנר  דולק  כשהוא  תלוי  אף  על  פי 
שאינו  מטלטלו  ואין  בו  משום  מוקצה  בנגיעה 

תנדנד  קצת בעלמא  מכל  מקום  אסור  פן  י
 :)אור זרוע(מנגיעתו ויטה 




     



    
ויש  אומרים  אפילו  מתכוין :  הגה

לכיבוי שרי מאחר שאין המים בעין אלא תחת 
השמן  לא  הוי  אלא  גרם  כיבוי  וכן  נוהגין 

 :)ג"סמ(
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)פירוש 

)  מנהיג  את  החמור


    
    

 
והוא  לא  ירכב  על  החמור  אלא :  הגה

ילך  ברגליו  ואם  הוא  צריך  לצאת  חוץ  לתחום 

מפני  שמתיירא  מן  הלסטים  או  שאר  סכנה 
ואפילו  הוא  תוך  התחום  יכול  לישב  על 

 :)ץ"ש ובית יוסף בשם תשב"ריב(החמור ולרכוב 
     

     
 


 


 

    


ודוקא  כשנותן  להם :  הגה
 משחשכה  אבל  כשנותן  להם  מבעוד  יום  מותר

 :בכל ענין
      

    


 

 






 

 




