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 י נר הבדלהדינ –ימן רצח  סהמשך
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) ועיין  לקמן
 ):'ד סעיף ה"סימן תרכ





 


 

 


     
 




 






 





 
 


 

)כלי  שנותן פירוש  
)  בו  הנר  שלא  תכבה
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) אפילו

.  )בית  יוסף()  משתיה

     


והמנהג  פשוט  כסברא :  הגה
 :הראשונה




 


   
 







 


 










והעיקר  כסברא  הראשונה  ומי :  הגה

  לילות  ישמע  הבדלה  מאחרים '  ימים  וג'שמתענה  ג
ל  בשבת  מבעוד ואם  אין  אחרים  אצלו  יכול  להבדי

תרומת (יום  ולשתות  ולקבל  אחר  כך  התענית  עליו  

 :)ט"הדשן סימן קנ






ה ואם  הבדיל  תחלה  צריך  לברך  אחריו  ברכ:  הגה
 :)תוספות ומרדכי פרק כיצד מברכין( 'מעין ג

 






 




     

 



  
    

)בין  הקודש  ובין  החול  (
וכן  נשים  שאינן  מבדילין :  הגה

בתפלה  יש  ללמדן  שיאמרו  המבדיל  בין  קודש 
  ויש  אומרים )כל  בו(לחול  קודם  שיעשו  מלאכה  

רג  אבל דכל  זה  במלאכה  גמורה  כגון  כותב  ואו
הדלקת  הנר  בעלמא  או  הוצאה  מרשות  לרשות  אין 

  ומזה )ט"ב  חלק  י"רבינו  ירוחם  נתיב  י(צריך  לזה  
נתפשט  המנהג  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 

כל (בו  וישתה  ממנו  יתרפא  מכל  תחלואיו  שפוגע  

ג  מי "  ולא  ראיתי  למנהג  זה  ועיין  לעיל  סימן  רס)בו
שמוסיף  מחול  על  הקודש  אם  מותר  לומר  לאחר 

 :שהבדיל לעשות לו מלאכה


