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ַׁשָבת ֵני  פְׁ ּוָרה ַבַבִית ִל א ִליִקים ֶאת ַהתְׁ ּו ַמדְׁ ָאנ וְׁ ַמל  ׁשְׁ ּו ַח ׁש ָלנ ֹום ֵי ִנים  , ַהּי נְׁ כְׁ ַת ּומְׁ
ָבת  ׁש ַ ְך ַה ֶׁש ֶמ ֹור בְׁ ּו א ֶיה ָלנ ֶׁשִּיהְׁ ֹוִצים  ּו ר ָכן ָאנ ָבח–ֵהי ל, ַבִמטְׁ ֶכ ֹא ת ָה ִפַנ ,  בְׁ

ֹוד ע וְׁ ַעם. ַבֲחָדִרים  ַנִים, ֲאָבל ַפ ׁשְׁ ֹות  ָשר ֲע ַכָמה  ֵני  פְׁ ׁש ִל ֲעַדִין ֹלא ָהָיה  , ַעד ַמָמ
ֹוָלם ע ַמל ָב ׁשְׁ ֶעֶרב, ַח ַע ָה ֶׁשִהִגי כְׁ ָׁשר , ּו פְׁ ֶיה ֶא ֶׁשִּיהְׁ ֵדי  כְׁ ֹות  ִליִקים ֵנר דְׁ ּו ַמ ָהי

ֹוֶרה ַבַבִית ֹות ָמה ק א . ִלרְׁ
ּו   ק לְׁ ֶׁשִּידְׁ ֹות  ִליק ֵנר ַהדְׁ ֹוָבה לְׁ ָבת ח ׁש ַ ִניַסת ַה כְׁ ֵני  פְׁ י ִל ׁש ִ ִׁש ֹום  י ֶׁשבְׁ ּו  נ ָכִמים ִתקְׁ ֲח

ַׁשָבת ֶעֶרב  ּוַדת  ע ף סְׁ ֹו ַעד ס ֹות  ָפח ָבת  . לְׁ ׁש ַ ַחן ַה לְׁ ׁש ֻּׁ ֶׁש כְׁ ִעים  ֹוֵתר ָנ ֵבה י ֶזה ַהרְׁ
ֶזה, מּוָאר ֶזה ֶאת  ֹוִאים  ר ִלים, וְׁ כְׁ ֹו א ֶׁש ת ָמה  ֶא ִאים  ֹו ַגם ר ָבת. וְׁ ׁש ַ ג ַה ֹעֶנ ָכה  , ֶזהּו  ָכ וְׁ

ֹום ַבַבִית ל ָׁש ֶיה  ֹות, ַגם ִיהְׁ ֹות ֲאֵחר ַתָקל וְׁ ֹות  ִריב ּו מְׁ י ֹלא ִיהְׁ ת . וְׁ -ִסָבה נֹוֶסֶפ
ָבת ׁש ַ ֹוד ַה ב כְׁ ַמִלית. ִל ׁשְׁ ּוָרה ַח א ּו תְׁ ׁש ָלנ ֶׁשֵּי ֹום  ִליִטים  , ַכּי ִקים ַמבְׁ ֹולְׁ ֹות ַהּד ַהֵנר

ֹום  י ִנים לְׁ ֹותְׁ ּו נ ֶׁשָאנ ֹוד  ָכב ָבד"הָ ֶאת ַה כֻּׁ ".ִמכֹל ָיִמיםמְׁ
ֵני ַהַבִית ָכל בְׁ ַעל  ַׁשָבת ִהיא  ֹות  ִליק ֵנר ַהדְׁ ֹוָבה לְׁ ּו , ַהח ע בְׁ ָכִמים ָק ָבל ֲח ֶׁשִאָמאֲא

ֹות ִליק ֶאת ַהֵנר ָבת, ַתדְׁ ׁש ַ ֹוד ַה ב כְׁ ֹוַרַחת ִל ט וְׁ ִכיָנה  ָלל מְׁ כְׁ ְך  ֶדֶר ֶׁשבְׁ ֹו  ז ,  ִכי ִהיא 
ַקֵּים ֶאת  ֶבֶדת לְׁ כֻּׁ ֵכן ִהיא מְׁ ָל ָוהוְׁ .  ַהִמצְׁ

ֹות ָלַקת ַהֵנר ַעל ַהדְׁ ִכים  ָברְׁ ֶׁשמְׁ ּו  נ ָכִמים ַגם ִתקְׁ ְך ַאָתה ה: "ֲח ְך ' ָברּו ֱאלֹוֵקינּו ֶמֶל
ו  ֹוָתי ִמצְׁ ּו בְׁ ָׁשנ ֶׁשר ִקּדְׁ ֹוָלם ֲא ע ּוָה ּוָנ ִצ ַׁשָבתוְׁ ֶׁשל  ִליק ֵנר  ַהדְׁ ַׁשָבת ".  לְׁ ָלַקת ֵנר  ַהדְׁ

ַמן  זְׁ ָחדֶזה  יֻּׁ ׁשמְׁ ַרֵג ֹות. ּומְׁ ָסק פְׁ ַׁשָבת ִנ ֹות לְׁ ָכנ ּו, ֹכל ַהֲה ֶזה ֶזה!! וְׁ ע  ֶנֶסת  , ֵמֶרַג כְׁ ִנ
ָתה ּו ַהַביְׁ ָכה ֵאֵלינ ָנה. ַׁשָבת ַהַמלְׁ ׁש ָ ּוַח ַה ל ּדֹק בְׁ ְך ִלבְׁ ֶנֶסת  , ָצִרי כְׁ ָעה ִנ ָׁש ֹו  ז ֵאי בְׁ

ָבת ּוחַ , ַהׁש ַ ל ּוב בְׁ ָכת ֶׁש ַמן  זְׁ ֹות ַאֲחֵרי ַה ִליק ֶאת ַהֵנר ַהדְׁ ֹלא לְׁ .  וְׁ
ִזיֵאל ל , ָהַרב ֶבן ִצּיֹון ֵמִאיר ַחי עֻּׁ ָוהָכַתב ַע ֶחֶדתַהִמצְׁ יֻּׁ ָלַקת ֵנר  ַהמְׁ ֶׁשל ַהדְׁ

ׁש[ ֶׁשל ֵנרֹות ַׁשָבת]ָהאֹור : "ַׁשָבת ֶפ ֶנ ּולְׁ ף  ּו ָחה ַלג ִשמְׁ ֹוֵתן  ְך , נ ּוּוִמׁש ּום ָכ ּוִינ ַט ִנצְׁ
ָבת ֹות ַבׁש ַ ָלַקת ֵנר ָחה. ַעל ַהדְׁ ֹוֵרר ִשמְׁ ע ֲעִרים  , ַהֵנר מְׁ ַט ֶׁשֵאין ֵנר ַבַבִית ִמצְׁ כְׁ ּו

ֵני  ו)" ַהַבִיתֹכל בְׁ עוזיאל"ש (.  אורח חיים סימן לה, כרך ג, ת משפטי 
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