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כל  גופו  ואם  אי  אפשר  לו :  הגה
  )טור(ירחוץ  


ואם  היו  שערות  ראשו  גדולות :  הגה

  וכשנוטל )אור  זרוע  פרק  אלו  מגלחין(מצוה  לגלחן  
צפרניו  לא  יטול  אותן  כסדרן  ויתחיל  בשמאל 

א "ובימין  באצבע  וסימן  לזה  דבהגבקמיצה  
 :)אבודרהם וספר המוסר(ה בימין "בשמאלו ובדאג




 ובמקום  שאין
 :)טור(מעשרין אין צריך לומר עשרתם 

–
 

) והיינו  כדי
טור (  רבעי  מיל  אחר  שקיעת  החמה  'שיעור  הלוך  ג

  ושיעור  מיל  הוא )'ג  וכדלקמן  סוף  סימן  ב"בסימן  רצ
)  'שליש  שעה  פחות  חלק  ל

     


)ו  סעיף  ב"ימן  תטועיין  לקמן  ס'  (
     

) ועיין  לקמן  סימן
).  ג"שצ    




וכן  מי  שקבל :  הגה
  קודם  חשיכה  יכול  לומר 'בעליו  שבת  שעה  או  

לאינו  יהודי  להדליק  הנר  ושאר  דברים  שצריך 
 ):ב"ועיין לקמן סימן שמ ()ו"ו סימן קי"מהרי(



      


     







ואם  רוצה  להקדים  ולקבל  עליו  השבת  מפלג :  הגה

טור  ואגור  בשם  תוספות (המנחה  ואילך  הרשות  בידו  

 ):ז"ועיין לקמן סימן רס ()רק תפלת השחרפ
      

     
    



 





 
–

 



ויהיה  שלחנו  ערוך  כל  יום :  הגה

ט "טור  סוף  סימן  רפ(השבת  וכן  המנהג  ואין  לשנות  

ט "ומרדכי  סוף  פרק  כל  כתבי  והגהות  מרדכי  פרק  כ

 :)דשבת


)ישלשלם פירוש  
כלפי  מטה  שיהיו  ארוכים  כמדת  העשירים 

)  י  שם"רש.  היושבים  בביתם
 

   


     


וילביש  עצמו  בבגדי  שבת  מיד  אחר  שרחץ :  הגה

כן  לא  ירחץ  לשבת עצמו  וזהו  כבוד  השבת  ועל  
הגהות  מרדכי (אלא  סמוך  לערב  שילביש  עצמו  מיד  

 :)החדשים
–

 
     



ויכולין  להוסיף  ולהדליק  ג:  הגה' 
האשה  ששכחה  פעם  אחת .  כן  נהגו  נרות  ו'או  ד

  כי )ל"מהרי(  נרות  'להדליק  מדלקת  כל  ימיה  ג
יכולין  להוסיף  על  דבר  המכוון  נגד  דבר  אחר 

י  ומרדכי  מסכת  ראש  השנה "אשר(ובלבד  שלא  יפחות  

 :)וריש פרק יום טוב





 







) ואם
אין  ידו  משגת  לקנות  יין  לקידוש  ולקנות  נר  חנוכה 

 ):ה"עיין לקמן סימן תרע






   


ועיין  לקמן :  הגה
ז  ואם  היה  הנר  דלוק  מבעוד  היום  גדול "סימן  רס

 :)טור(יכבנו ויחזור וידליקנו לצורך שבת 









יש  מי  שאומר  שמברכין  קודם  ההדלקה  ויש :  הגה

מרדכי  סוף  במה (מי  שאומר  שמברך  אחר  ההדלקה  

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

הדלקה  ומברכין  ואחר  כך  מסלקין  היד  וזה  מקרי 
 :)ל"מהרי(עובר לעשייה וכן המנהג 
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