The Bracha on Shabbat Candles
שלחן ערוך או''ח סי' רס''ג
סעיף ה כשידליק ,יברך :בא"י אמ"ה אקב"ו להדליק נר של שבת ,אחד האיש ואחד
האשה .גם ביו"ט צריך לברך :להדליק נר של יו"ט .ובי"ה בלא שבת ,יש מי שאומר
שלא יברך ,וע"ל סימן תר"י .הגה :יש מי שאומר שמברכין קודם ההדלקה ,ויש מי
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).

משנה ברורה
אחר ההדלקה  -ס"ל דאם תברך הוי כאלו קבלה לשבת בפירוש ושוב אסורה להדליק
וא"כ ביו"ט דלא שייך זה לכ"ע תברך ואח"כ תדליק ודעת המ"א דלא פלוג אבל הרבה
אחרונים ס"ל כמ"ש מתחלה:
שלחן ערוך או''ח סי' רס''ג סעיף י
לבה"ג ,כיון שהדליק נר של שבת חל עליו שבת ונאסר במלאכה .ועל פי זה נוהגות
קצת נשים שאחר שברכו והדליקו הנרות משליכות לארץ הפתילה שבידן שהדליקו
בה ,ואין 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 ממלאכתם .ולדידן ,כיון שהתחילו מזמור שיר ליום השבת הוי כברכו
לדידהו .הגה :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 תלויה בנרות שמדליקין על השלחן ,אבל לא
בשאר הנרות שבבית (א"ז) .וצריך להניח הנרות במקום שמדליקין ,לא להדליק
במקום זה ולהניח במקום אחר (מרדכי פ' ב"מ).

שלחן ערוך או''ח סי' רס''ג סעיף א
יהא זהיר לעשות יפה ,ויש מכוונים לעשות ב' פתילות אחד כנגד זכור ואחד כנגד
שמור .הגה :ויכולין להוסיף ולהדליק ג' או ד' נרות ,וכן נהגו .האשה ששכחה פעם
אחת להדליק ,מדלקת כל ימיה ג' נרות (מהרי"ל) כי יכולין להוסיף על דבר
המכוון נגד דבר אחר ,ובלבד שלא יפחות (אשר"י ומרדכי מס' ר"ה ר"פ יו"ט).

משנה ברורה
ג' נרות  -מיירי בשהיתה רגילה בשנים ואם היתה רגילה מתחלה בשלשה צריכה
להדליק כל ימיה ד' ואם שכחה כמה פעמים צריכה להוסיף בכל פעם עוד נר אחד יותר
והכל משום קנס כדי שתהא זהירה בכבוד שבת וע"כ אם נאנסה ולא הדליקה כגון
שהיתה בבית האסורים וכיוצא בזה א"צ להוסיף .כתב הא"ר דבאשה עניה יש להקל
בששכחה שתוסיף כל ימיה מעט שמן בנר ואם היא מדלקת נרות תדליק תמיד נר אחד
מעט יותר ארוך מבתחלה:

