
 בענין נר שבת חובה   - מס' שבת דף כ''ה ע''ב  
 

 ב"ח אורח חיים סימן רסג 
אם כן קשיא מאי קאמר רב הונא הרגיל בנר וכו' דמשמע דאינו אלא רשות אלא בעל כרחך 
דהכי קאמר אף על פי שחייב בנר של שבת מכל מקום יוצא ידי חובתו אפילו אינו יפה ואם  

  הוא זהיר לעשותו יפה לכבוד שבת הויין ליה בנים תלמידי חכמים.
 

 רמב"ם הלכות שבת פרק ה 
בשבת אינה רשות אם רצה מדליק ואם רצה אינו מדליק, ולא מצוה שאינו  הדלקת נר  הלכה א  

חייב לרדוף אחריה עד שיעשנה 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 

שזה בכלל עונג שבת, וחייב לברך קודם הדלקה ברוך  הפתחים ולוקח שמן ומדליק את הנר 
להדליק נר של שבת, כדרך שמברך   אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו

  על כל הדברים שהוא חייב בהם מדברי סופרים.
 

 רש''י ד''ה חובה ותוס' ד''ה הדלקת 
 

 רמב"ם הלכות שבת פרק ל 
ואף על פי שאינו צריך אלא לכזית, וכן מסדר שולחנו    מסדר אדם שולחנו בערב שבתהלכה ה  

במוצאי שבת ואף על פי שאינו צריך אלא לכזית, כדי לכבדו בכניסתו וביציאתו, וצריך לתקן  
ביתו מבעוד יום מפני כבוד השבת, ויהיה נר דלוק ושולחן ערוך ומטה מוצעת שכל אלו לכבוד 

  שבת הן.
 

 ערוך השולחן אורח חיים סימן רסג 
צ"ל דתרווייהו איתנהו דבמקום שאוכלין הוה מכבוד שבת ובשארי חדרים הוה מעונג שבת ו

שלא יכשל בהליכתו שם וזהו שאמרו שם ותזנח משלום נפשי זה הדלקת נר בשבת דכשיש נר  
יש שלום ולא יכשלו ליפול ולכן מפני שיש בזה כבוד ועונג החמירו בה חכמים ועשאוה כמצוה  

ביחוד ועוד כיון דלדעת בה"ג שיתבאר הוי זה קבלת שבת להאשה   בפ"ע עד שמברכין עליה
 המדלקת לכן וודאי שייך ברכה על זה. 

 
 לחיד''א   - מחזיק ברכה  

ואפשר לישב כי ענג שבת הוא דבר נוסף על מנהג החול וכמו שנראה ממ"ש הרמב"ם פ"ל דין 
רי בעני שצריך לשאול ז' איזהו ענג שבת תבשיל שמן ביותר ומשקה מבושם וכו' וא"כ בפ"ה איי

על הפתחים ולהדליק וא"כ זה כל ימי עני רעים הלך חשכים בלילי החול ועתה בליל שבת לא 
תעזוב נפשו לשאול ולהדליק וזה אצלו הוא עונג שהוא דבר נוסף על ימות החול ומשום הכי  

על כתב הרמב"ם שם פ"ה גבי עני שזה בכלל עונג שבת הוא דלדידיה ענג הוא ותוספת טובה 
לילי החול אמנם ברוב בני אדם שמדליקין בכל לילות החול להכינו כהוגן מבעוד יום כבוד  

 שבת הוא כמ"ש פ"ל ודוק. 
 

 סטנסיל   – כתבי הגר''ח והגרי''ז  
 

 
 


