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ואם  טעו ,  מי  ומי  המדליקין  –המשך  סימן  רסג  

 ביום המעונן





 


 





אבל אנו אין נוהגין כן: הגה: 




 





    







     


והמנהג :  הגה
שאותה  אשה  המדלקת  מקבלת  שבת  בהדלקה  אם 

 )מרדכי(לא  שתתנה  תחלה  ואפילו  תנאי  בלב  סגי  
אבל  שאר  בני  הבית  מותרין  במלאכה  עד  ברכו 
ועיקר  הדלקה  תלויה  בנרות  שמדליקין  על  השלחן 

  וצריך )אור  זרוע(  בשאר  הנרות  שבבית  אבל  לא
להניח  הנרות  במקום  שמדליקין  לא  להדליק 

מרדכי  פרק  במה (במקום  זה  ולהניח  במקום  אחר  

 :)מדליקין





 


 





 








    



    
     



 









 





 



  ומותר  ליהנות  מאותה :  הגה

מי .  המלאכה  בשבת  וכל  שכן  במוצאי  שבת
שמאחר  להתפלל  במוצאי  שבת  או  שממשיך 
סעודתו  בלילה  מותר  לומר  לחבירו  ישראל  שכבר 
התפלל  והבדיל  לעשות  לו  מלאכתו  להדליק  לו 

, נרות  ולבשל  לו  ומותר  ליהנות  ולאכול  ממלאכתו
 :כן נראה לי

–
 








ואם  הדליק  בדברים  האסורים  אסור :  הגה

  ויש )א"א  סימן  קע"תשובת  הרשב(להשתמש  לאורו  
אומרים  דאם  יש  נר  אחד  מדברים  המותרים  מותר 
להשתמש  לאור  האחרים  וכן  דבר  שאפשר  בלא  נר 
מותר  לעשות  אפילו  אצל  נרות  האחרים  ולצורך 

א  ופרק הגהות  מרדכי  פרק  קמ(שבת  יש  להקל  בדיעבד  

 :) דשבת'ב
      

     )פירוש 
)  לעשותה  עבה






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

 :) וטור'מיימוני פרק ה(בשבת 







     

 



 


     

 


