
 סעיף ד שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רסג
לא יקדים למהר להדליקו בעוד היום גדול שאז אינו ניכר שמדליקו לכבוד שבת; וגם 
לא יאחר. ואם רוצה להדליק נר בעוד היום גדול ולקבל עליו שבת מיד, רשאי כי כיון 
שמקבל עליו שבת מיד אין זו הקדמה, ובלבד שיהא מפלג המנחה ולמעלה שהוא שעה 

"ז.  ואם היה הנר דלוק מבעוד היום גדול, ורביע קודם הלילה. הגה: וע"ל סימן רס
 .יכבנו ויחזור וידליקנו לצורך שבת

 סעיף ה
כשידליק, יברך: בא"י אמ"ה אקב"ו להדליק נר של שבת, אחד האיש ואחד האשה.  
גם ביום טוב צריך לברך: להדליק נר של יום טוב. ובי"ה בלא שבת, יש מי שאומר 

י שאומר שמברכין קודם ההדלקה, ויש מי שלא יברך, וע"ל סימן תר"י. הגה: יש מ
שאומר שמברך אחר ההדלקה )מרדכי סוף ב"מ(, וכדי שיהא עובר לעשייתו לא יהנה 
ממנה עד לאחר הברכה, ומשימין היד לפני הנר אחר הדלקה ומברכין, ואח"כ מסלקין 

 היד וזה מקרי עובר לעשייה, וכן המנהג )מהרי"ל(.
 סעיף ח

ים במקום א', י"א שכל אחד מברך על מנורה שלו, ויש מגמגם ב' או ג' בעלי בתים אוכל
 בדבר. ונכון ליזהר בספק ברכות ולא יברך אלא אחד. הגה: אבל אנו אין נוהגין כן.

 סעיף י
לבה"ג, כיון שהדליק נר של שבת חל עליו שבת ונאסר במלאכה. ועל פי זה נוהגות קצת 

פתילה שבידן שהדליקו בה, ואין נשים שאחר שברכו והדליקו הנרות משליכות לארץ ה
מכבות אותה. וי"א שאם מתנה קודם שהדליקה שאינה מקבלת שבת עד שיאמר החזן 
ברכו, מועיל. וי"א שאינו מועיל לה. ויש חולקים על בעל ה"ג ואומרים שאין קבלת 
שבת תלוי בהדלקת הנר אלא בתפלת ערבית, שכיון שאמר החזן: ברכו, הכל פורשין 

דן, כיון שהתחילו מזמור שיר ליום השבת הוי כברכו לדידהו. הגה: ממלאכתם. ולדי
והמנהג שאותה אשה המדלקת מקבלת שבת בהדלקה, אם לא שהתנה תחלה, ואפילו 
תנאי בלב סגי )מרדכי(; אבל שאר בני הבית מותרין במלאכה עד ברכו. ועיקר הדלקה 

)א"ז(. וצריך להניח תלויה בנרות שמדליקין על השלחן, אבל לא בשאר הנרות שבבית 
 .הנרות במקום שמדליקין, לא להדליק במקום זה ולהניח במקום אחר

 סעיף יז
י"א שמי שקבל עליו שבת קודם שחשכה מותר לומר לישראל חבירו לעשות לו 
מלאכה. הגה: ומותר ליהנות מאותה המלאכה בשבת. וכ"ש במו"ש, מי שמאחר 

ר לומר לחבירו ישראל שכבר התפלל להתפלל במו"ש או שממשיך סעודתו בלילה, מות
והבדיל לעשות לו מלאכתו להדליק לו נרות ולבשל לו, ומותר ליהנות ולאכול 

 ממלאכתו, כן נ"ל.
 משנה ברורה סימן רסג

היינו כשהוא זמן הרבה קודם תוספת שבת וזמן תוספת שבת  -)טו( בעוד היום גדול 
. ועיין בסימן רס"א במ"ב להשו"ע הוא מעט קודם סוף השקיעה ועיין בבאור הלכה

ס"ק כ"ג דמסקינן שם דמי שפורש עצמו ממלאכה חצי שעה או עכ"פ שליש שעה קודם 
 השקיעה אשרי לו דהוא יוצא בזה ידי כל הראשונים:

היינו היכא שהוא מדליק בצמצום בסוף זמן המותר והטעם משום  -)טז( לא יאחר 
 ן רס"ב סקי"א במ"ב:דשמא בין כך ובין כך יאחר הזמן ועיין לעיל בסימ

 אבל קודם פלג המנחה אין קבלתו קבלה אף בדיעבד: -)יח( ולמעלה 
היינו צאת ג' כוכבים ודעת הלבוש והגר"א דפלג המנחה הוא שעה ורביע  -)יט( הלילה 

קודם השקיעה. ולכו"ע שעה ורביע זו היא שעה זמנית דהיינו שמתחלק כל יום לי"ב 



ך או קצר להשו"ע מתחלק מעה"ש עד צאת חלקים לפי שעותיו בין שהוא ארו
 הכוכבים ולהלבוש והגר"א מזריחת השמש עד השקיעה:

י"א כשיש חופה בע"ש ומאחרין בה עד אחר שקיעת החמה והאשה  -)כא( כשידליק 
אינה רוצה לקבל שבת לפני החופה פן תצטרך לעשות עוד איזה דבר האסור בשבת 

נו לפי מה דקיי"ל דיכולה לברך ולהתנות ומסקי האחרונים עצה אחרת לזה דהייוכו' 
עכ"פ בלצורך שאינה מקבלת שבת בהדלקה ה"נ בעניננו הוי לצורך ותדליק ותברך 
קודם שהולכת לחופה ותתנה וה"ה נמי באשה שחל ליל טבילתה בע"ש תדליק ותברך 

 קודם הליכתה לבית הטבילה ותתנה שאינה מקבלת שבת עד אחר רחיצה וחפיפה:
 כשאר כל המצות שמברכין עליהן עובר לעשייתן: -דלקה )כו( קודם הה

ס"ל דאם תברך הוי כאלו קבלה לשבת בפירוש ושוב אסורה  -)כז( אחר ההדלקה 
להדליק וא"כ ביום טוב דלא שייך זה לכ"ע תברך ואח"כ תדליק ודעת המ"א דלא 

 פלוג אבל הרבה אחרונים ס"ל כמ"ש מתחלה:
וסף אורה יש בה שלום בית ושמחה יתירה דכל מה דמית -)לה( שכל אחד מברך  

 להנאת אורה בכל זוית וזוית:
 טעמם דבלא"ה יש שם אורה מרובה מנרות שהדליק הראשון: -)לו( ויש מגמגם 

אלא כדעה הראשונה וכתב המ"א בשם השל"ה דמ"מ לא יברכו  -)לז( אין נוהגין וכו' 
וכתב הפמ"ג דיש לסמוך שנים במנורה אחת שיש לה קנים הרבה ויש מקילין גם בזה. 

 ע"ז בנשים עניות שאין להם כ"א מנורה אחת:
ואם יש לאחד מהן חדר המיוחד לו אף על פי שאינו אוכל שם ואינו משתמש  -)לח( כן 

 שם שום צורך אכילה לכ"ע יכול לברך שם וכנ"ל בסעיף ו':
בסעיף  ואם האיש מדליק אפילו כשהוא מברך על הדלקתו וכדלעיל -)מב( והמנהג וכו' 

 ו' ליכא מנהגא ומותר במלאכה ומ"מ טוב להתנות:
ותתפלל מנחה תחלה דהואיל דכבר קבלה שבת שוב א"א להתפלל  -)מג( מקבלת שבת 

יף תפלה של חול. ובשאין שהות לזה יותר טוב שתתפלל ערבית שתים וכדלקמן בסע
 .ט"ו מלכנוס ח"ו בספק חלול שבת

ואין להתנות כ"א לצורך מאחר שיש חולקין וסוברין דלא מהני  -)מד( שתתנה תחלה 
 תנאי וכנ"ל:

דכיון שלחבירו מותר אין איסור אמירה שייך בזה. וסעיף זה איירי  -)סד( מותר לומר 
כשיש שהות הרבה עד בה"ש דאם הוא סמוך לבין השמשות בודאי קבלו רוב אנשי 

הן בע"כ וכדלעיל בסי"ב ולא שייך דין זה. כשמגיע העיר שבת והמיעוט נגרר אחרי
סמוך לבין השמשות אל ימתינו לומר מזמור שיר ליום השבת ]או שאר מאמרים 
הנוהגים לומר בשביל קבלת שבת[ בשביל איזה אנשים העוסקים בביתם בעניניהם 

 ומשהין לבוא לבהכ"נ:
ואפ"ה שרי וכ"ש פי' דהא בע"ש כבר קבל שבת וא"א לחזור  -)סה( וכ"ש במו"ש 

 במו"ש דכל שעה ושעה אם רוצה מתפלל ומבדיל מכ"ש דמותר לומר:
היינו שהבדיל בתפלה דבזה מותר לעשות מלאכה וכדלקמן  -)סו( התפלל והבדיל 

 בסימן רצ"ט אף שלא הבדיל על הכוס:
והלבוש אוסר אלא א"כ בירך והסיח דעתו מהשבת והאחרונים  -)סז( ומותר ליהנות 

השו"ע. ואם אמר המבדיל בין קודש לחול באמצע סעודתו לכו"ע שרי הסכימו עם 
כמ"ש בסוף סי' רצ"ט דאפילו הוא בעצמו מותר אז במלאכה אך צ"ע אם יכול אח"כ 
לומר רצה בברכת המזון כיון שעשהו מתחלה לחול. כתב הפמ"ג במו"ש אין היחיד 

וא להבדיל ולעשות נגרר אחר הרוב אף על פי שכולם לא התפללו ולא הבדילו יכול ה
 מלאכה משיגיע הזמן:


