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Prayers of Shabbat – Part Two – Candle Lighting Matters 

Rabbi Aviad Bodner 

1. Midrash Tanchuma Noach 1  מדרש תנחומא נח א 

Why were women enjoined to perform these three duties? The 

Holy One, blessed be He, said: Adam, the first of My 

creatures, was commanded not to eat the fruit of the tree of 

knowledge, yet concerning Eve, it is written: And when the 

woman saw that the tree was good for food … she gave also 

unto her husband with her and did eat (Gen. 3:6)… 

Why is a woman charged with the duty of lighting the Sabbath 

lights? It was she (Eve) who extinguished the light of Adam by 

causing his death, as it is written: The spirit of man is the light 

of the Lord (Prov. 20:27). Therefore she is obliged to observe 

the commandment to light the Sabbath lights. 

ְצַטּוֹות ַעל ָשֹלש  ים ְלהִׁ ּוָמה ָראּו ָנשִׁ
ְצֹות ָהֵאּלּו? ָאַמר ַהָקדֹוש ָברּוְך   מִׁ

ּיֹוַתי   ַּלת ְברִׁ אשֹון ְתחִׁ הּוא, ָאָדם ָהרִׁ
יב   ְצַטָּוה ַעל ֵעץ ַהַדַעת. ּוְכתִׁ ָהָיה ְונִׁ
ֵתן ַגם  ָשה ְוגֹו' ַותִׁ ְבַחָּוה, ַוֵתֶרא ָהאִׁ

ָמּה ַוּי   יָשּה עִׁ בראשית ג, )אַכל ְלאִׁ
 (...ו

ְבָתה ֵנרֹו   יא כִׁ ן, הִׁ ַניִׁ ַהְדָלַקת ַהֵנר מִׁ
ְשַמת  יב: ֵנר ה' נִׁ ְכתִׁ ֶשל ָאָדם, דִׁ

ְשמ ר ( כ, כז )משלי ָאָדם יָכְך תִׁ ְלפִׁ
 .ַהְדָלַקת ַהֵנר

 

2. Maimonides, Mishne Torah Hilchot Shabbat 5:3   רבי   הלכות שבת פרק ה:ג רמב"ם משנה תורה(
 (1204-1138משה בן מיימון, מצרים 

Women have a greater obligation in this regard than men, for 

they are normally at home and are involved in the household 

tasks. Nevertheless, a man should alert them concerning this 

matter and check that they have done so. He should tell the 

members of his household on the Sabbath eve before 

nightfall, "Kindle the lamp." 

ים   ן ָהֲאָנשִׁ ים ְמֻצּוֹות ַעל ָדָבר ֶזה יֹוֵתר מִׁ ְוָנשִׁ
ים ְוֵהן ָהֲעסּוקֹות   י ֶשֵהן ְמצּויֹות ַבָבתִׁ ְלפִׁ

ְמֶלאֶכת ַהבַ  יש  בִׁ יְך ָהאִׁ י ֵכן ָצרִׁ ת. ְוַאף ַעל פִׁ יִׁ
ְבד ק אֹוָתן ַעל ָכְך ְולֹוַמר ָלֶהן   יָרן ְולִׁ ְלַהְזהִׁ
ּוְלַאְנֵשי ֵביתֹו ֶעֶרב ַשָבת ק ֶדם ֶשֶתְחַשְך 

יקּו ֶאת ַהֵנר  .ַהְדלִׁ

 

3. Halachot Gedolot 9 Laws of Chanuka מיוחס   ספר הלכות גדולות ט הלכות חנוכה(
ְמעֹון ַקְייָרא רבל  בבבל(  9, מאה השִׁ

Where one needs to light the Chanuka candle and the Shabbat 

candle, first he lights [the candle] of Chanuka and then he 

returns and lights [the candle] of Shabbat, for if he lights [the 

candle] of Shabbat first, it becomes prohibited to him to 

light [the candle] of Chanuka because he accepted Shabbat 

upon himself. 

והיכא דבעי אדלוקי נר חנוכה ונר שבת,  
ברישא מדליק דחנוכה והדר מדליק  

דאי אדליק דשבת ברישא  דשבתא, 
איתסר ליה לאדלוקי דחנוכה משום 

 .דקבלה לשבת עליה

 

4. Ramban Shabbat 23b  רבי משה בן נחמן,  : ן שבת כג"חידושי הרמב(
 ( 1270-1194ספרד 

But the lighting of the Shabbat candle, if he lit it while it 

was still daytime, what acceptance of Shabbat is there in 

that? Behold he does it [lighting] in order that he not be 

preoccupied in the evening. If so, he lit the Shabbat candle 

and should not light another candle! And on the contrary, 

he lights not because it is Shabbat, but rather he lights 

because it is not yet Shabbat. And does the completion of 

lighting bring on refraining from labor? 

י  " אבל הדלקת נר שבת אם הדליקו מבע
]=מבעוד יום[ מה קיבול שבת יש בכך הרי  
כ  "כדי שלא יהא טרוד בערב הוא עושה, א 

]=אם כן[ הדליק נר של שבת לא ידליק נר  
אחרת, ואדרבה לא מפני שהוא שבת הוא  

מדליק אלא מפני שעדיין אינה שבת מדליק  
 ?תה וכי גמר הדלקה קונה שבי 

/Genesis.3.6
/Proverbs.20.27
/Genesis.3.6
/Genesis.3.6
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5. Ge'onic Responsa (Mussafiyeh) 82  מוסאפיה סימן פב  –תשובות הגאונים  

Of Rav Sherira and Rav Hai. You asked…If the householder has 

to light many candles beyond the first one, does he recite 

a beracha over the first one or over the last one? If he recites 

a beracha over the first one, how can he light [other candles] 

after accepting Shabbat? And if he recites a beracha over the last 

one, it is a beracha after [the mitzva] act….And as to whether he 

recites a beracha over the first or last [candle] we don’t need so 

much precision this matter…And further, according to your 

reasoning, if [the obligation] to refrain from labor [takes effect] 

with the beracha, then he should not light even one!…And we 

are not precise in this specifically to [recite the beracha] prior to 

the [mitzva] action, and even though if it were necessary, he 

would initially not accept Shabbat upon himself until he had set 

all of the candles, [so] he would not be obligated in refraining 

from labor until setting all of the candles, and it would be 

a beracha prior to the [mitzva] action and work out well. 

 

  לרב שרירא ורב האיי. שאלתם….ואי
אית ליה לבעל הבית להדליק נרות  
הרבה על הראשונה מברך או על  

האחרונה אי על הראשונה מברך היכי  
מדליק בתר דקבלה לשבתא. ואי על  
אחרונה מברך הויא לה ברכה לאחר  

מעשה…ולענין אי על הראשונה  
מברך או על האחרונה כולי האי  
דיוקא ליכא בהא מלתא ….ועוד  
לית  לטעמיכו אי שביתה עם ברכה 

ליה לאדלוקי אפי]לו[ חדא….ולא  
דייקינן בהאי דוקא עובר לעשייתן  
ואף על גב דאי צריך ברישא ולא  

מקבל עליה שביתה עד דמתקן לכלהו  
שרגי לא מחייב בשביתה עד דמתקן  

לכלהו שרגי והוי ברכה עובר לעשייתן  
 .ושפיר דמי

 

6. Tur, OC 263  ( 1343-1270, יעקב בן אשר רבי )טור אורח חיים סימן רסג 

. והתוספות כתבו  .שהדליק נר של שבת חל עליו שבת.  כתב בה"ג דקבלת שבת תלויה בהדלקת הנר, דכיון
שאין תלוי בהדלקת הנר, דאפילו לאחר שהדליק לא חל עליו שבת, אלא תלוי בתפלת ערבית, שהמתפלל  

 .ערבית חל עליו שבת

 

7. Shulchan Aruch OC 263:10 רבי יוסף קארו   ח רסג: י"שולחן ערוך או(
1575-1488) 

For Behag, since he lit the Shabbat candles, Shabbat has taken 

effect for him and he is prohibited from labor. And according to 

this, a few women have the practice that after they have recited 

the beracha and lit candles, they cast to the ground the wick in 

their hand with which they lit, and do not extinguish it…And 

there are those who disagree with Behag and say that accepting 

Shabbat is not dependent on lighting the candle, but rather on 

the ma’ariv prayer…Rema: And the custom is that the woman 

who lights accepts Shabbat through her lighting, if she did not 

make a condition first, and even a mental condition suffices, 

but the rest of the household members are permitted in 

[performing] labor until barechu. 

 

ג, כיון שהדליק נר של שבת חל  "לבה
עליו שבת ונאסר במלאכה. ועל פי זה  

צת נשים שאחר שברכו  נוהגות ק
והדליקו הנרות משליכות לארץ 

הפתילה שבידן שהדליקו בה, ואין  
מכבות אותה…ויש חולקים על בעל  

ג ואומרים שאין קבלת שבת תלוי  "ה
בהדלקת הנר אלא בתפלת  

ערבית…הגה: והמנהג שאותה אשה  
המדלקת מקבלת שבת בהדלקה, אם  
לא שהתנה תחלה, ואפילו תנאי בלב  

אבל שאר בני הבית   סגי )מרדכי(;
 .מותרין במלאכה עד ברכו

 

8. Aruch Ha-shulchan OC 263:14 הרב יחיאל מיכל   ערוך השלחן או"ח רסג:יד(
 (1908-1829אפשטיין, בלארוס, 

Our Rav Beit Yosef wrote in se’if 10 that “according to this 

[accepting Shabbat through lighting], a few women have 
]=הבית יוסף[ בסעי]ף[ י   י" כתב רבינו הב

שמפני זה נוהגות קצת נשים שאחר 

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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the custom that after they have lit the candles with 

a beracha, they cast to the ground the wick in their hand 

with which they lit, and do not extinguish it.” And it seems 

that those women recited a beracha prior to lighting, for if 

they were to recite a beracha afterwards, couldn’t they still 

extinguish prior to the beracha, for it is obvious that prior 

to the beracha it is still not an acceptance of Shabbat. And 

according to this, our women, who recite a beracha after 

the lighting as I wrote in the previous section, can certainly 

extinguish and afterwards recite the beracha, and it seems 

to me that so is the custom and one shouldn’t doubt it. 

 

שהדליקו את הנרות בברכה משליכות  
לארץ הפתילה שבידן שהדליקו בה ואין  

מכבות אותה עכ”ל ]=עד כן לשונו[ ונראה  
דאותן נשים ברכו מקודם ההדלקה דאלו  

כ ]=אחר כך[ הלא היו  "היו מברכות אח
הו  יכולות לכבות עדיין קודם הברכה דז

פשיטא דקודם הברכה לא הוי קבלת שבת  
ז ]=ולפי זה[ נשים שלנו  "עדיין ולפ

ש ]=כמו  "שמברכות אחר ההדלקה כמ 
שכתבתי[ בסעי]ף[ הקודם שפיר יכולות  

כ ]=ואחר כך[ יברכו וכמדומני  "לכבות ואח
 :שכן המנהג ואין פקפוק בזה

 

9. Maimonides, Mishne Torah Hilchot Shabbat 5:1  ,רבי    משנה תורה הלכות שבת ה:ארמב"ם(
 (1204-1138משה בן מיימון, מצרים 

One is obligated to recite a blessing before kindling [the Sabbath 

lamp], as one does before fulfilling any of the obligations 

incumbent upon us by virtue of Rabbinic decree. [The blessing 

is:] Blessed are You, God, our Lord who has sanctified us with 

His commandments and commanded us to light the Sabbath 

lamp. 

ַהְדָלָקה ָברּוְך ַאָתה ה'   ֹקֶדםְוַחָּיב ְלָבֵרְך 
ְדָשנּו  -א   ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשר קִׁ

יק ֵנר ֶשל ַשָבת.  ָּונּו ְלַהְדלִׁ ְצֹוָתיו ְוצִׁ ְבמִׁ
ים שֶ  הּוא  ְכֶדֶרְך ֶשְמָבֵרְך ַעל ָכל ַהְדָברִׁ

ים ְבֵרי סֹוְפרִׁ דִׁ  :ַחָּיב ָבֶהם מִׁ

 

10. Rema OC 263:5 רבי משה   רמ"א שולחן ערוך או"ח רסג:ה(
 (1572-1530איסרליש 

Gloss: There is one who says that we recite the beracha prior to 

lighting, and there is one who says that one recites 

the beracha after lighting (Mordechai, end of the second chapter 

of Shabbat), and in order that it be prior to the [mitzva] action 

one should not benefit from it until after the beracha, and we 

place the hand before the candle after lighting and recite 

the beracha, and afterwards remove the hand, and this is called 

prior to the [mitzva] action, and thus is the custom (Maharil). 

הגה: יש מי שאומר שמברכין קודם  
ההדלקה, ויש מי שאומר שמברך 

מ( וכדי  "אחר ההדלקה )מרדכי סוף ב 
ממנה   שיהא עובר לעשייתו לא יהנה

עד לאחר הברכה, ומשימין היד לפני  
כ  "הנר אחר הדלקה ומברכין, ואח

]=ואחר כך[ מסלקין היד וזה מקרי  
 .ל("עובר לעשייה, וכן המנהג )מהרי

 

11. Introduction of the Author's Son to Derisha and 

Perisha 

יהושע   רבי) הקדמת בן המחבר לפרישה ודרישה 
 פולין(   1555- 1615, פלק

Look now and see what she [Rebbitzen Baila Falk] sensed 

regarding the mistake of women in their lighting Yom Tov 

candles…That they are accustomed to light Yom Tov 

candles as on Shabbat, which is that they light the candles 

first and afterwards place their hands before the candles 

and recite the beracha over the candles and afterwards 

remove their hands, all like Shabbat candles…It makes 

sense with lighting candles for Shabbat, for after 

the beracha lighting further is prohibited, but on Yom Tov, 

when it is permissible to light the candle on Yom Tov 

itself, it is better that we make the beracha of the candles as 

שה בטעות  הביטה נא וראו את מה שהרגי
הנשים בהדלקתן הנרות ביום טוב…מה  

שנוהגות להדליק נרות של יום טוב כמו של  
שבת דהיינו שמדליקין תחלה הנרות ואחר  

כך משימין ידיהן לפני הנרות ומברכין  
הברכה על הנרות ואחר כך מסלקין ידיהן  
הכל כמו נרות של שבת…התינח בהדלקת  
הנרות לשבת שאחר הברכה אסור שוב  

אבל ביום טוב שמותר להדליק   בהדלקה
הנרות ביום טוב עצמו מוטב שנעשה ברכת  

הנרות כתיקונה להיות הברכה עובר  
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its enactment for the beracha to be before the act…And it 

seems in my humble opinion that the halacha is with her… 

ד ]ונראה לפי עניות דעתי[  "לעשייתן…ונלע 
 …שהדין דין עמה

 

12. Magen Avraham 263:12 הלוי   אברהם אבלי רבי) מגן אברהם רסג:יב
 , פולין( 1682-1637, גומבינר

After the lighting – For if she recites the beracha, she has 

accepted Shabbat and is prohibited from lighting and if so, 

on Yom Tov she should recite the beracha and afterwards 

light, so it is written in the Derisha in Even Ha-ezer in the 

name of his mother, but there is no wisdom for women 

[except in the spindle], for the sages did not distinguish… 

דאם תברך קבלה לשבת   –אחר ההדלקה 
ואסור]ה[ להדליק וא”כ ]=ואם כן[ בי”ט  
]=ביום טוב[ תברך ואח”כ ]=ואחר כך[  

תדליק כ”כ ]=כך כתוב[ בסוף ס’ הדרישה  
ן  בא”ע ]=באבן העזר[ בשם אמו אבל אי
 חכמה לאשה וכו’ דלא חלקו חכמים 

 

13. Mishna Berura 263:27  ליטא  רבי ישראל מאיר כהן) משנה ברורה רסג:כז ,
1933-1839) 

After the lighting – He thinks that if she recites 

the beracha it is as though she accepted Shabbat 

explicitly and is prohibited from lighting further, and if 

so on Yom Tov, when according to all views this is not 

applicable, she should recite the beracha and then light. 

And the view of Magen Avraham is not to make a 

distinction, but many later authorities think as I wrote 

from the beginning. 

 

ל ]=סבירא ליה[ דאם  "ס  –אחר ההדלקה 
תברך הוי כאלו קבלה לשבת בפירוש ושוב  

כ ]=ואם כן[ ביום טוב  "אסורה להדליק וא 
ע ]=לכולי עלמא[ תברך  " דלא שייך זה לכ

א  "כ ]=ואחר כך[ תדליק ודעת המ"ואח
]=המגן אברהם[ דלא פלוג אבל הרבה  

להו כמו   ש ]=סבירא"ל כמ"אחרונים ס
 :שכתבתי[ מתחלה

 

14. Bei'ur Halacha 263:5 s.v. After the lighting ה אחר ההדלקה" ביאור הלכה רסג: ה ד  

A woman who made a condition that she not accept 

Shabbat through lighting…that even so they should light 

and spread their hands and afterward should recite 

the beracha in order to keep practice consistent and in 

accordance with the view of Magen Avraham, but from 

the words of Rabbi Akiva Eiger in his novellae and from 

the words of Chayyei Adam, it is demonstrated that in this 

[case] they should recite the beracha and afterwards light. 

ואשה שמתנית שאינה מקבלת שבת 
ה ]=דאפילו הכי[ ידליקו  "בהדלקה … דאפ

ויפרסו ידיהם ואח”כ ]=ואחר כך[ יברכו  
א ]=המגן  " משום דלא פלוג וכדעת המ

א ]=רבי  "אברהם[ אבל מדברי הגאון רע
א ]=חיי  "עקיבא איגר[ בחדושיו ומדברי ח

כ ]=ואחר כך[  "זה יברכו ואח אדם[ מוכח דב
 :ידליקו

 

 רסג:יג  השלחן ערוך  .15

שלא תקבל עליה שבת, מכל מקום הנשים אינן מורגלות בכך ודעתן קצרה   ואף על פי שאפשר לברך ולכוין
 ...מלהבין זאת, ועוד דיש מי שסובר דלא מהני תנאי בזה כמו שיתבאר

בהדלקה תברך מקודם, כדי שתהא עובר לעשייתן ממש. )דרישה( ויש מי שהשיג על   ולפי זה ביום טוב דמותר
 .זה, משום לא פלוג. )מג"א סקי"ב( וחלקו עליו רבים, דהא שבת ויום טוב שני דברים הם, וכן עיקר לדינא

, וכתבו שראוי  מברך קודם ההדלקה, ומכוין שלא לקבל שבת -ומכל מקום איש כשמברך בערב שבת )
 ...( התפלל בעת הדלקה שיתן לה הקב"ה בנים מאירים בתורהלאשה ל

 


