
 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( שמות פרשת ויקהל פרק לה סימן ג 
לישראל מימי משה רבינו להדליק הנר. וחכמים אומרים מצוה להדליק מפני שלום ביתו, ושלא  ללמדך שקבלה היתה

יבא אדם לידי חילול שבת, ולידי חילול מזיד, כגון שהוצרכה לו נר לחולה ולחיה, ועוד משום שלא יאכל בחשך, ואפילו 
 לא נתקדש היום.שרץ בקערה אינו רואה, ואם נאמר יאכל מבעוד יום, אין זה כבוד שבת, שהרי 

 שבת כה ע"א 
רבי ישמעאל אומר כו' מאי טעמא אמר רבא מתוך שריחו רע גזרה שמא יניחנה ויצא אמר ליה אביי ויצא אמר ליה 
שאני אומר הדלקת נר בשבת חובה דאמר רב נחמן בר רב זבדא ואמרי לה אמר רב נחמן בר רבא אמר רב הדלקת נר 

 .בשבת חובה
 ד ב רש"י מסכת שבת דף כה עמו

 כבוד שבת הוא, שאין סעודה חשובה אלא במקום אור כעין יממא, בפרק בתרא דיומא )עה, ב(. -חובה 
 תוספות מסכת שבת דף כה עמוד ב 

 .פי' במקום סעודה דחובה היא שיסעוד במקום הנר משום עונג -הדלקת נר בשבת חובה 
  , ארמב"ם שבת ה

צה אינו מדליק, ולא מצוה שאינו חייב לרדוף אחריה עד שיעשנה הדלקת נר בשבת אינה רשות אם רצה מדליק ואם ר
כגון עירובי חצרות או נטילת ידים לאכילה אלא חובה, ואחד אנשים ואחד נשים חייבין להיות בבתיהן נר דלוק 
בשבת, אפילו אין לו מה יאכל שואל על הפתחים ולוקח שמן ומדליק את הנר שזה בכלל עונג שבת, וחייב לברך קודם 
הדלקה ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של שבת, כדרך שמברך על כל 

 הדברים שהוא חייב בהם מדברי סופרים.
 , הרמב"ם שבת ל

 וצריך לתקן ביתו מבעוד יום מפני כבוד השבת, ויהיה נר דלוק ושולחן ערוך ומטה מוצעת שכל אלו לכבוד שבת הן.
 שבת כג ע"א 

אמר רב הונא הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים הזהיר במזוזה זוכה לדירה נאה הזהיר בציצית זוכה לטלית 
נאה הזהיר בקידוש היום זוכה וממלא גרבי יין רב הונא הוה רגיל דהוה חליף ותני אפתחא דרבי אבין נגרא חזא דהוה 

מינייהו רב אידי בר אבין ורב חייא בר אבין רב חסדא הוה  רגיל בשרגי טובא אמר תרי גברי רברבי נפקי מהכא נפקי
רגיל דהוה חליף ותני אפיתחא דבי נשא דרב שיזבי חזא דהוה רגיל בשרגי טובא אמר גברא רבא נפק מהכא נפק 

 .מינייהו רב שיזבי
 רש"י מסכת שבת דף כג עמוד ב 

 בא אור דתורה. -)משלי ו( כי נר מצוה ותורה אור, על ידי נר מצוה דשבת וחנוכה  דכתיב -בנים תלמידי חכמים 
 זוהר כרך א )בראשית( פרשת בראשית דף מח עמוד ב 

ואתתא בעיא בחדוה דלבא ורעותא לאדלקא בוצינא דשבת דהא יקרא עלאה היא לה וזכו רב לגרמה למזכי לבנין 
תא ויסגון שלמא בארעא ויהיבת לבעלה אורכא דחיין בגין כך בעיא קדישין דיהון בוצינא דעלמא באורייתא ובדחל

 .לאזדהרא בה
 תוספתא מע"ש פרק ה הלכה כד

דבר אחר כיון שהפרשתו מן הבית אין אתה זקוק לו כל העסוקין במצות פיהם פתוח בתפילה לפני )מקום( ]המקום[ 
 .ה' זכר נא וגו' שנ' ותגזר אומר ויקם לך ואומ' ויסב חזקיהו פניו וגו' ויאמר אנא

 רבינו בחיי שמות יט 
ולכך ראויה האשה להתפלל לשם יתברך בשעת הדלקת הנר של שבת שהיא מצוה מוטלת עליה שיתן לה ה' בנים 
מאירים בתורה, כי התפלה יותר נשמעת בשעת עשיית המצוה, ובזכות נר שבת שהוא אור תזכה לבנים בעלי תורה 

י נר מצוה ותורה אור", וכן דרשו רז"ל: )שבת כג ב( האי מאן דרגיל בשרגי הויין הנקראת אור שנאמר: )שם ו, כג( "כ
 ליה בנים תלמידי חכמים:

 סעיף א שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רסג
להוסיף  יהא זהיר לעשות נר יפה, ויש מכוונים לעשות ב' פתילות אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. הגה: ויכולין

ולהדליק ג' או ד' נרות, וכן נהגו. האשה ששכחה פעם אחת להדליק, מדלקת כל ימיה  ג' נרות )מהרי"ל( כי יכולין 
 להוסיף על דבר המכוון נגד דבר אחר, ובלבד שלא יפחות )אשר"י ומרדכי מס' ר"ה ר"פ יום טוב(.

 
 

 משנה ברורה סימן רסג



הוא חובה משום מצות עונג שבת ומחמת הידור מצוה יראה לעשותו יפה  הנה עיקר הדלקת הנר -)א( יהא זהיר וכו' 
 ועיין לקמן סי' רס"ד ס"ו:

ואיתא בש"ס דזוכה עבור זה לבנים תלמידי חכמים דכתיב כי נר מצוה ותורה אור ע"י נר מצוה דשבת בא  -)ב( יפה 
לה הקדוש ברוך הוא בנים זכרים  אור דתורה ולכך ראוי שתתפלל האשה אחר שתגמור ההדלקה והברכה שיתן

מאירים בתורה והדלקת הנר צריך להיות בכל החדרים שהולך שם בשבת עכ"פ נר אחד אף שאינו אוכל שם כדי שלא 
 יכשל בעץ או באבן מיהו הברכה תברך על הנר שבמקום אכילה:

 ן:ואם מעותיו מצומצמין נראה שטוב יותר שיקנה אחד יפה ולא שנים גרועי -)ג( לעשות 
היינו כשהוא דולק שמן בנר ואם הדלקתו הוא בנרות עושה שני נרות. ומותר להדליק מנר לנר בין  -)ד( שתי פתילות 

אם מדליק שנים או יותר ואין בזה משום בזוי מצוה דכולן של מצוה הם אבל אסור להדליק קיסם או נר של חול מנר 
 כונתו כדי להדליק בו נר אחר של שבת ועיין בבה"ל:של שבת משום בזוי מצוה. ונהגו להחמיר בזה אפילו אם 

ויש שמכוונין לעשות נר של שעוה משני נרות קלועים ביחד זכר למה שאמרו חז"ל דזכור ושמור בדבור  -)ה( אחד וכו' 
אחד נאמרו ומנהג הגון הוא אבל אותן האנשים שמדבקין אותן בשעת הדלקה סמוכין זה לזה שלא כדין עושין כי 

חממות זו מזו ונוטף השעוה עי"ז וגם נכפלות ונופלות. אסור להדליק נרות של שבת משעוה הבאה מבית לבסוף מת
תפלתם של א"י אפילו באופן שמותר להדיוט כגון שבטלו הא"י אפ"ה אסור למצוה משום דמאיס ]מלעיל סימן קנ"ד 

זה ועיין לעיל סימן קנ"ד סי"א ובמש"כ  סי"א[ ועיין בפמ"ג שכתב דאם אין לו נר אחר כ"א זה דשרי ומ"מ לא יברך על
 שם:

ויש נוהגין להדליק ז' נרות כנגד ז' ימי השבוע ויש עשרה כנגד עשרת הדברות ואין צריכין להיות כולן על  -)ו( להוסיף 
 השלחן:

מיירי בשהיתה רגילה בשנים ואם היתה רגילה מתחלה בשלשה צריכה להדליק כל ימיה ד' ואם שכחה  -)ז( ג' נרות 
כמה פעמים צריכה להוסיף בכל פעם עוד נר אחד יותר והכל משום קנס כדי שתהא זהירה בכבוד שבת וע"כ אם 
נאנסה ולא הדליקה כגון שהיתה בבית האסורים וכיוצא בזה א"צ להוסיף. כתב הא"ר דבאשה עניה יש להקל 

 מעט יותר ארוך מבתחלה: בששכחה שתוסיף כל ימיה מעט שמן בנר ואם היא מדלקת נרות תדליק תמיד נר אחד
 ר"ל ששתי נרות הוא מכוון כנגד זכור ושמור וכנ"ל: -)ח( דבר המכוון 

 ספר חסידים )מרגליות( סימן רעב 
 מעשה באחד שהאריך ימיו ולא מצאו לו שום זכות אלא שלא היה מדליק בחלב בערב שבת אלא בשמן זית.

 שו"ע או"ח סימן רסד סעיף ו
 מאלו, מדליקים בהם; ומ"מ שמן זית מצוה מן המובחר.שאר כל השמנים, חוץ 

 משנה ברורה סימן רסד ס"ק כג 
דהוא נמשך אחר הפתילה טפי מכולהו ואם אין שמן זית מצוי מצוה בשאר שמנים שאורן צלול והם  -)כג( המובחר 

נין הנר דבנר שלנו קודמין לנר שעוה ונר שעוה קודם לנר של חלב דאורה צלול ויפה ]מטה משה[ ונ"ל דכ"ז לפי ע
]שקורין סטרין[ שצלול בודאי יותר מן השעוה ואינו רגיל להטות בו אפילו בחול זה עדיף מנר שעוה ואולי אף מכל 

 השמנים דהרי בודאי לא אתי להטות ועיין מה שנכתוב לקמן בסימן ער"ה:
 שו"ת משנה הלכות חלק טו סימן פג ד"ה ובדבר שאלתו 

ילה להדליק נרות של שמן זית וברצונה למעט בנרות של שמן זית ובמקומן להדליק ובדבר שאלתו עוד באשה שרג
 נרות של פאראפין רגילים שמדליקין בבית אי מותר לה לשנות.

יפה כוון כאן, ולכתחילה נראה דאין לשנות שהרי המדליקין בנרות שמן זית נהגו כן מטעם הפוסקים דס"ל דאינו 
עכ"פ כפסק המחבר סי' רס"ד ס"ו שאר כל השמנים מדליקין בהם ומ"מ שמן זית יוצא בנרות שבת רק בשמן זית או 

מצוה מן המובחר. ועיין ס"ח סי' ער"ב מעשה באחד שהאריך ימים ולא מצאו זכות אחר לתלות בו אלא שהדליק בכל 
ם אין שמן ע"ש בשמן זית, ואם אין שמן זית אז מצוה בשאר שמנים הכשרים להדלקה כשמן שומשמין וכיוצא בו, וא

זה אז נר של שעוה קודם לנר של חלב, ולדידן שהנרות אינם מחלב אפשר דנר של שעוה ושאר נרות שוים, ומיהו בנר 
 של שעוה יש ענין אחר ע"פ ספרי הקבלה. ועיין ב"ח שמחלק בין שעוה עם הפסולת לשעוה צלול ועיין מג"א ס"ק י"ב.

וה מן המובחר אפי' להפוסקים דבשאר שמנים ונרות מותר ומעתה לשאילתן כיון דהדלקת נר שמן זית הוא מצ
לכתחילה א"כ כמה נרות שמדלקת של שמן זית הוא נר מצוה לכתחילה, ואפשר שהוא בכלל קבלה מאבותיה א"כ אין 
לשנות ולפחות משמן זית, ואם יכולה לשאול ולהתיר נדר בכגון זה או הוה בכלל שאין שואלין לדבר מצוה אין הז"ג 

 כעת.


