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Prayers of Shabbat – Part Three– במה מדליקין 

Rabbi Aviad Bodner 
 

 

 

Seder Rav Amram 1. סורא( 875 -810)   סדר שבתות  סדר רב עמרם גאון , 

After reciting 

Kiddush in 

synagogue, they read 

one chapter from 

Masechet Shabbos; 

the chapter that 

begins: Ba’Mah 

Madlikin until the 

end of that chapter of 

Mishna… 

ולאחר שמקדשין בבית הכנסת אומר פרק אחד ממס' שבת, וזה הוא הפרק, במה  
  מדליקין וגו' עד סוף פרקא.

,  אמר ר' חנינא ת"ח מרבים שלום בעולם שנאמר וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך
יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך. למען בית  

  ה' אלהינו אבקשה טוב לך. וראה בנים לבניך שלום על ישראל. ואומר קדיש.

והאי קדושתא דתקינו רבנן משום סכנה דבי שמשי דשכיחי מזיקין, דילמא איכא  
ומסתכן, ותקינו רבנן דמתאחרי  דעאיל ולא מצלי, ועד דמצלי נפק צבורא ופייש הוא  

  צבורא אחר תפלה, כי היכי דגמר צלותיה ונפיק בהדי צבורא.

 

 מגנצא( 1170-1090, אליעזר בן נתן רביאבן העזר סימן שמ"ב )ראב"ן,  .2

 
 

 

3. Sefer Chasidim 154 (Translations by Avraham Katz)   ספר חסידים קנד )רבי יהודה החסיד
 , גרמניה(1217-1140

It is a mitzvah to review the 39 primary acts of work that are prohibited 

on Shabbat so that one will not forget which work is prohibited. This is 

similar to the requirement to review the Mitzvot of a holiday before the 

holiday. We act similarly before Shabbat in order to prepare properly 

for Shabbat. Chazal instituted the practice to recite the chapter of 

Mishna that begins: Ba’Meh Madlikin after reciting Tefilat Arvit on 

מצוה לשנות ארבעים מלאכות 
חסר א' כדי שלא ישכח איזו  

מלאכ' אסורה כמו שיש לדרוש 
במעשה מועדים לפני המועדים. 
כך בענין שבת לפניו כדי למהר 

בצרכי שבת. אחר התפלה תקנו  
וקבעו לומר במה מדליקין בבית  
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Erev Shabbat. Its purpose was to affirm that one had fulfilled what one 

had learned in that Mishna… 

הכנסת. כלומר סיימתי מה  
 …שבזאת המשנה 

 

 , רומא וגרמניה( 1280-1220, רבי צדקיה בן רבי אברהם הרופא) ספר שבלי הלקט ענין שבת סימן סה .4

באו האחרונים והוסיפו לומר ויכולו השמים וברכה אחת מעין שבע בנועם ובמשיכה ופרק במה מדליקין כל  
מתפללין ואומרין ויכולו  זה לצורך ולתקנה היא שאם יש אחד שאיחר לבוא לבית הכנסת בעוד שהצבור 

והפרק הוא קורא את שמע בברכותיה ומתפלל ואינו נשאר שם יחידי כדי שלא יסתכן דבמקום רבים לא  
 שכיחי להזיק ומנהג אבות תורה היא 

 

5. Tur OC 270 (1343-1270, יעקב בן אשר רבי) טור אורח חיים הלכות שבת סימן רע 

ונוהגין לומר משנת במה מדליקין לפי שיש בה דין הדלקה וג' דברים שצריך אדם לומר בתוך ביתו ע"ש עם  
חשכה ונוהגין באשכנז שלא לאומרו בי"ט שחל להיות בערב שבת מפני שאין יכולין לומר עשרתם ואומר  

 לבתיהם לשלום:קדיש וניפטרין  

 

 פרובנס(  14-13, מאה האהרון הכהן מלוניל רביאורחות חיים, הלכות שבת טו ) .6

 
 

 

7. Abudraham, Maariv for Shabbat 14)רבי דוד אבודרהם, מאה ה ספר אבודרהם מעריב של שבת  
 ספרד( 

After reciting Kiddush in synagogue, it was 

customary to read the the chapter of Mishna that 

ולאחר הקידוש נהגו לומר משנת פרק במה מדליקין   
מפני שיש בה דיני הדלקה ושלשה דברים שצריך אדם  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%A9%D7%A8
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begins: Ba’Meh Madlikin because it contains 

within it the rules for lighting candles and the three 

matters that one must remind others in the house to 

perform before Shabbos. We do not review the 

rules for insulating hot foods and for placing food 

on the stove because it would be burdensome for 

the community to read so many Mishnayos. In 

addition, candle lighting was unique because it was 

instituted to establish peace in the household 

making it an act that needed to be reinforced. I 

heard that there were places where they recite this 

chapter of Mishna between Mincha and Arvis. That 

practice appears to me to be a good practice 

because what good does it do to read those 

Mishnayos after Arvis. After reciting Tefilas Arvis, 

it is too late to correct what was done wrong. In 

addition, one might inadvertently try to correct 

what he did and thereby violate a prohibition. 

When he reads the Mishna after Mincha, he can 

still correct any mistake he may have made in 

preparing the lights for Shabbos… 

לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשכה. ומה שלא נהגו  
לומר דיני הטמנה במה טומנין וכירה שהסיקוה  

צבור אי נמי מפני שנר שבת הוא משום   משום טורח
שלום הבית הוצרך להזהיר עליו יותר. ושמעתי שיש  
מקומות שאומרי' פרק זה בין המנחה לערבית וישר  

בעיני. כי קריאתו אחר ערבית מה תועיל. אז אינו עת  
לתקן פתילותיו ונרותיו ויעשה מלאכה מה שהיה  

כח  היה, אבל כשקורא אותו בין המנחה לערבית אם ש
מלתקן ילך ויתקן. וכתב הרב ר' יעקב בן הרא"ש  

ובאשכנז נוהגין שלא לאמרו ביום טוב שחל להיות  
 ..בערב שבת מפני שאינו יכול לומר עשרתן.

ואומר אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא תלמידי  
חכמים מרבים שלום בעולם וכו'. ואח"כ אומר שליח  

.  צבור קדיש שלם וכל העם נפטרים לבתיהם לשלום
וכתב אבן הירחי מנהג צרפת כשחל יום טוב בערב  
שבת שאין אומרים במה מדליקין מפני שאין יכול  

לומר עשרתן ערבתן שאין מגביהין תרומות ומעשרות  
ביום טוב ע"כ. ובספרד אומרים אותו וכן נראה בעיני  

שאין צריך למנעו שאין לומר שמא יבואו להגביה  
שאין  תרומות ומעשרות כשיבנה בית המקדש 

  האנשים טועים בזה

 

 (1575-1488)רבי יוסף קארו שם  בית יוסף .8

ונוהגין לומר משנת במה מדליקין וכו' נראה מדבריו שהיו נוהגין לאומרו אחר תפלת ערבית וכן נוהגין  
ויותר נכון לאומרו קודם כמנהג בני ספרד שע"י קריאת פרק זה יזכור הג' דברים   אשכנזים והמוסתערב

ין בידו לתקן מעתה  שצ"ל בתוך ביתו ויזהיר עליהם אבל אחר תפלת ערבית מה תועלת יש לו שיזכור הרי א
ונוהגין באשכנז שלא לאומרו בי"ט שחל להיות בע"ש מפני שאין יכולין לומר עשרתם ג"כ הרוקח ושבלי  

הלקט והכלבו כתבו כן וכן נהגנו שלא לאומרו ואע"פ שאין טעם זה כדאי אפשר דטעמא דידן משום דבי"ט  
בדו להו ואין צריך להזהירם כמו בשאר  אין טרודים בשום דבר כי אם בבישול והדלקה הילכך מבעוד יום ע

ערבי שבתות וכתב הגאון מהרי"א ז"ל בסוף הל' חנוכה בשם א"ח דיש שאין אומרין ב"מ בע"ש של חנוכה  
לפי שמזכיר שם פיסול שמנים שאסור להדליק בהם בשבת מה שאין כן בחנוכה ע"כ ולא ראיתי שנמנעין  

 ...מלאומרו 
 

9. Bait Chadash    (1640-1561יואל סירקיס, פולין )רבי שם ב"ח 

ונוהגין לומר משנת ב"מ וכו' נראה מהסדר שסדר רבינו דדעתו היא שיאמר ב"מ אחר תפלת ערבית וקשה  
אדרבה טוב יותר לומר קודם תפלה מקמי שקיבל עליו שבת כדי שיזכור להזהיר על ג' דברים ולתקן השמן  

ערבית מה תועלת יש לו שיזכור הלא אין בידו לתקן  והפתילה שלא יהא בה שום פיסול אבל אחר תפלת 
מעתה וכמ"ש ב"י וי"ל דאין טעם אמירת ב"מ היא כדי להזכירו הג' דברים ולהזהיר לבני ביתו אלא לפי  

שמקדימין להתפלל ערבית מפלג המנחה ואחר יציאת ב"ה עדיין יום הוא ולא ישב לסעוד ולומר קידוש עד  
וא פנוי ולא ראו ללמוד פ' יציאות השבת או פ' אחר אלא פ' במה מדליקין  שחשכה ע"כ נהגו ללמוד בשעה שה

דמדבר בדין הדלקה ובג' דברים השייך לליל שבת כדי להזכירו אגב לימודו שאם הדליק בשמנים ופתילות  
האסורות להדליק בהם שאסור להשתמש לאורן וכן אם לא הפרישו מעשר שלא יאכלו אותם פירות ואם לא  

אסורים לטלטל בחצר וכן בע"ת שלא ילך חוץ לתחום ולפ"ז ניחא הא דנוהגין שלא לאמרו בי"ט  עירבו ע"ח ש
שחל להיות בע"ש דכיון דקי"ל חציו לה' וחציו לכם לא הטריחוהו לומר דבר אחר חצי היום כי כבר יצא י"ח  

ן לומר עשרתם  ביום ע"ש מה שמחוייב בו חציו לה' עד חצי היום אבל הטעם שכתב רבינו מפני שאין יכולי
הוא טעם חלוש גם הב"י כתב שאין טעם זה כדאי וז"ל מהרש"ל ובמנהגים כתב שאין לאמרו בשום שבת  

שחל בי"ט דאף בשבת של ח"ה אין אומרים אותו ואני כתבתי בספר ים של שלמה שיש לאמרו לעולם והא  
דימין ליה וכמ"ש מהרא"י  דכתב רבינו דין הקידוש קודם שכתב דנוהגין לומר ב"מ טעמו דעיולי יומא מק

והעולם נוהגין לומר תחלה ב"מ ואח"כ  ' בסי' ס בת"ה גבי ספירה דמה"ט מברכין וסופרין אחר קידוש ע"ש
 :מקדש הש"ץ והוא טעות ויש למחות בידם



4 

 

 

10. Shulchan Aruch OC 270:1   שולחן ערוך או"ח סימן ער:א 

It was customary to recite the chapter of Mishna that began: Ba’Meh 

Madlikin. The Sephardim recited it before Tefilat Arvit and this is 

the correct practice 

נוהגים לומר פרק במה מדליקין  
והספרדים אומרים אותו קודם 

 .נכוןתפלת ערבית והוא ה

 

11. Seder Olat Shabbat, סדר עולת שבת, Siddur. Sabbath (Ashkenazi). 1742 

 
 

 מחזור כל השנה : כפי מנהג ק"ק איטאלייאני  .12
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 ( 1800) ליוורנו : דפוס א' סעדון, י'ש'ר'י'ם' ]תק"ס[ ספר תפילת ישרים )סדר תפלות כמנהג ספרדים(  .13

 
 

 אנגליה( 1953-1884 שם טוב גאגין  הרב )  כתר שם טוב ח"א עמוד קפ .14

 
 

 ( 1923-1853) יעקב שור  ביבינה לעתים )פירוש על ספר העתים( לר .15
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 ברכה בלתי ידועה על קריאת פרק "במה מדליקין" מתוך ה"גניזה"', סיני, פב )תשל"ח( נפתלי וידר,  .16

 

 

 

 
 

Baruch Ata . . . who chose the Sages and their students and gave them the Torah on Mount 

Sinai in the hands of Moshe Rabbenu and commanded them to study the written law and the 

oral law, Mishna, Talmud, Halacha, in order to merit life in two worlds. And chose Moshe 

Rabbenu from all the prophets and spoke to him face to face as it is written: face to face I 

spoke to him etc. To succeed Moshe Rabbenu, He chose Yehoshua, Moshe’s student, and the 

70 elders, prophets, sages, and their students and commanded them in the laws of observing 

Shabbos and of preparing light for Shabbos: Bameh Madlikin . . . 
 

17. Chayei Adam 1:34  וילנה( 1820-1748 אברהם דנציג רבי ) חיי אדם חלק א כלל לד 

מנהג בכל ישראל שאומרים אחר קבלת שבת קודם תפלת ערבית פרק במה מדליקין. והטעם, עיין בש"ע  
   טוב וכן בשבת חול המועד, אין אומרים אותו:סימן ע"ר. ויום טוב שחל להיות בשבת או שבת אחר יום  
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18. Aruch Hashulchan OC 270:2  (1908-1829)הרב יחיאל מיכל אפשטיין, בלארוס, ערוך השלחן או"ח סימן ער 

ולפי זה יש לנו לאומרו קודם תפלת ערבית, דאחר תפלת ערבית הלא אין בידינו לתקן, שכבר קבלנו עלינו  ב. 
ב'ברכו'. ויש מקומות שאחר תפלת ערבית אומרים זה, ואינו נכון. ויש מי שכתב דמפני שאצלינו  את השבת 

 לכן לא חיישינן לזה. )ב"ח(  - לא נהגו להדליק בפתילות ושמנים האסורים 

ולי נראה טעם אחר, דבשלמא בזמן הקדמון שהיו מתפללים ערבית בעוד היום גדול, ואצלם היה קבלת שבת  
הוה תקון למי שעבר על זה. אבל עכשיו שאין מקדימין כל כך להתפלל, ואצלינו הוה קבלת   שפיר -ב'ברכו' 

הא כבר קבלנו עלינו את   - שבת ב'מזמור שיר ליום השבת' ו'לכה דודי', אם כן אפילו נאמר קודם 'ברכו' 
 .השבת ואי אפשר לתקן, וגם ברוב מקומות הוא אחר השקיעה, ולפיכך לא נהגו לדקדק בכך

 

19. Aruch Hashulchan OC 267:2   (1908-1829)הרב יחיאל מיכל אפשטיין, בלארוס, ערוך השלחן או"ח סימן רסז 

שהוא מרמז ליום שכולו שבת, כמו ששנינו שלהי תמיד, עיין   ,"מזמור שיר ליום השבת" ואחר כך אומרים
ויש שנהגו לומר מאמר מהזוהר   ."במה מדליקין" םואחר כך אומרי .שם. ובזה קיבלנו עלינו שבת קודש

 ."כגוונא" עד "בנהירו דאנפין" )זוהר תרומה דף קלה א(

 

דניאל דן רבינוביץ, "האם מיקום אמירת 'במה מדליקין' בדורות אחרונים לפי מנהג אשכנז קשור לפולמוס  הרב  .20
 .החסידות?", אור ישראל נ', מאנסי תשס"ח

 

 
 

 

 

 

 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A6%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%A9%D7%91%D7%AA_%D7%91

