כָּל יִ ְׂש ָּראֵ ל יֵׁש לָּהֶ ם חֵ לֶק לָּעֹולָּם הַ בָּ אׁ ,שֶ נֶאֱ מַ ר וְׂ עַ מֵ ְך ֻּכלָּם
צַ ִדיקִ ים לְׂ עֹולָּם יִ ְׂירׁשּו אָּ ֶרץ נֵצֶ ר מַ טָּ ַעי מַ עֲשֵ ה יָּדַ י לְׂ ִה ְׂתפָּ אֵ ר:
מסכת שבת פרק ב

א

בַּ מֶּ ה מַּ ְדלִ יקִ ין ּובַּ מֶּ ה אֵ ין מַּ ְדלִ יקִ ין .אֵ ין מַּ ְדלִ יקִ ין ל ֹא
בְ ֶּלכֶּׁש ,וְ ל ֹא בְ חֹ סֶּ ן ,וְ ל ֹא בְ ָכלְָך ,וְ ל ֹא בִ פְ ִתילַּת הָ ִאידָ ן,
וְ ל ֹא בִ פְ ִתילַּת הַּ ִמ ְדבָ ר ,וְ ל ֹא בִ ירֹוקָ ה ׁשֶּ עַּ ל פְ נֵי הַּ מָ יִ ם .ל ֹא
בְ זֶּפֶּ ת ,וְ ל ֹא בְ ׁשַּ ֲעוָה ,וְ ל ֹא ְבׁשֶּ מֶּ ן קִ יק ,וְ ל ֹא בְ ׁשֶּ מֶּ ן ְש ֵרפָ ה,
וְ ל ֹא בְ אַּ לְ יָה ,וְ ל ֹא בְ חֵ לֶּב .נָחּום הַּ מָ ִדי אֹומֵ ר ,מַּ ְדלִ יקִ ין
אֹומ ִרים ,אֶּ חָ ד ְמבֻשָ ל וְ אֶּ חָ ד
ְ
בְ חֵ לֶּב ְמבֻשָ לַּ .ו ֲחכ ִָמים
ׁשֶּ אֵ ינֹו ְמבֻשָ ל אֵ ין מַּ ְדלִ יקִ ין בֹו:

1
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ב

אֵ ין מַּ ְדלִ יקִ ין בְ ׁשֶּ מֶּ ן ְש ֵרפָ ה בְ יֹום טֹובַּ .רבִ י יִ ְׁשמָ עֵ אל
אֹומֵ ר ,אֵ ין מַּ ְדלִ יקִ ין בְ עִ ְט ָרןִ ,מפְ נֵי כְ בֹוד הַּ שַּ בָ ת.
ַּו ֲחכ ִָמים מַּ ִת ִירין בְ כָל הַּ ְשמָ נִ ים ,בְ ׁשֶּ מֶּ ן ׁשֻ ְמ ְׁש ִמיןְ ,בׁשֶּ מֶּ ן
אֱגֹוזִים ,בְ ׁשֶּ מֶּ ן צְ נֹונֹות ,בְ ׁשֶּ מֶּ ן דָ גִ ים ,בְ ׁשֶּ מֶּ ן פַּּקּועֹות,
בְ עִ ְט ָרן ּובְ נֵפְ טַּ .רבִ י טַּ ְרפֹון אֹומֵ ר ,אֵ ין מַּ ְדלִ יקִ ין אֶּ לָא
בְ ׁשֶּ מֶּ ן זַּיִ ת בִ לְ בָ ד:
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ג

כָל הַּ ּיֹוצֵ א ִמן הָ עֵץ אֵ ין מַּ ְדלִ יקִ ין בֹו אֶּ לָא פִ ְׁשתָ ן .וְ כָל
הַּ ּיֹוצֵ א ִמן הָ עֵץ אֵ ינֹו ִמטַּ מֵ א ט ְֻמאַּ ת אֹ הָ לִ ים אֶּ לָא פִ ְׁשתָ ן.
פְ ִתילַּת הַּ בֶּ גֶּד ׁשֶּ ּקִ פְ לָּה וְ ל ֹא הִ ְבהֲבָ ּהַּ ,רבִ י אֱ לִ יעֶּ זֶּר אֹומֵ ר,
הֹורה,
ְטמֵ אָ ה ,וְ אֵ ין מַּ ְדלִ יקִ ין בָ ּהַּ .רבִ י עֲקִ יבָ א אֹומֵ רְ ,ט ָ
ּומַּ ְדלִ יקִ ין בָ ּה:
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ד

ל ֹא יִ ּקֹ ב אָ דָ ם ְׁשפֹופֶּ ֶּרת ׁשֶּ ל בֵ יצָ ה וִ ימַּ לְ אֶּ נָה ׁשֶּ מֶּ ן וְ יִ ְת ֶּננָה
עַּ ל פִ י הַּ נֵר בִ ְׁשבִ יל ׁשֶּ ְתהֵ א ְמנַּטֶּ פֶּ ת ,אֲ פִ לּו הִ יא ׁשֶּ ל חֶּ ֶּרס.
וְ ַּרבִ י יְ הּודָ ה מַּ ִתיר .אֲבָ ל ִאם חִ בְ ָרּה הַּ ּיֹוצֵ ר ִמ ְתחִ לָה,
מֻתָ רִ ,מפְ נֵי ׁשֶּ הּוא כְ לִ י אֶּ חָ ד .ל ֹא יְ מַּ לֵא אָ דָ ם קְ עָ ָרה ׁשֶּ ל
ׁשֶּ מֶּ ן וְ יִ ְת ֶּננָה בְ צַּ ד הַּ נֵר וְ יִ תֵ ן ר ֹאׁש הַּ פְ ִתילָה ְבתֹוכָּה,
בִ ִׁשבִ יל ׁשֶּ ְתהֵ א ׁשֹואֶּ בֶּ ת .וְ ַּרבִ י יְ הּודָ ה מַּ ִתיר:
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ה

הַּ ְמכַּבֶּ ה אֶּ ת הַּ נֵר ִמפְ נֵי ׁשֶּ הּוא ִמ ְתי ֵָרא ִמפְ נֵי גֹויִ םִ ,מפְ נֵי
לִ ְס ִטיםִ ,מפְ נֵי רּוחַּ ָרעָ ה ,וְ ִאם בִ ְׁשבִ יל הַּ חֹולֶּה ׁשֶּ ּיִ יׁשַּ ן,
פָטּור .כְ חָ ס עַּ ל הַּ נֵר ,כְ חָ ס עַּ ל הַּ שֶּ מֶּ ן ,כְ חָ ס עַּ ל הַּ פְ ִתילָה,
חַּ ּיָב .וְ ַּרבִ י יֹוסֵ י פֹוטֵ ר בְ ֻכלָן חּוץ ִמן הַּ פְ ִתילָהִ ,מפְ נֵי
ׁשֶּ הּוא עֹושָ ּה פֶּ חָ ם:
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ו

עַּ ל ׁשָ לׁש עֲבֵ רֹות נ ִָׁשים מֵ תֹות בִ ְׁשעַּ ת לִ דָ תָ ן ,עַּ ל ׁשֶּ אֵ ינָן
זְהִ ירֹות בַּ נִ דָ ה ּובַּ חַּ לָה ּובְ הַּ ְדלָקַּ ת הַּ נֵר:

6

מסכת שבת פרק ב

ז

ְׁשלׁשָ ה ְדבָ ִרים צָ ִריְך אָ דָ ם לֹומַּ ר בְ תֹוְך בֵ יתֹו עֶּ ֶּרב ׁשַּ בָ ת
עִ ם חֲׁשֵ כָה .עִ שַּ ְרתֶּ ם .עֵ ַּרבְ תֶּ ם .הַּ ְדלִ יקּו אֶּ ת הַּ נֵר .סָ פֵ ק
חֲׁשֵ כָה סָ פֵק אֵ ין חֲׁשֵ כָה ,אֵ ין ְמעַּ ְש ִרין אֶּ ת הַּ ּוַּדַּ אי ,וְ אֵ ין
מַּ ְטבִ ילִ ין אֶּ ת הַּ כֵלִ ים ,וְ אֵ ין מַּ ְדלִ יקִ ין אֶּ ת הַּ נֵרֹות ,אֲבָ ל
טֹומנִ ין אֶּ ת הַּ חַּ ִמין:
ּומעָ ְרבִ ין ,וְ ְ
ְמעַּ ְש ִרין אֶּ ת הַּ ְדמַּ איְ ,
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אָ מַּ ר ִרבִ י אֶּ לְ עָ זָר אָ מַּ ר ִר ִבי חֲנִ ינָא תַּ לְ ִמידֵ י ֲחכ ִָמים
מַּ ְרבִ ים ׁשָ לֹום בָ עֹולָםׁ ,שֶּ נֶּאֱ מַּ ר וְ כָל בָ נַּיִ ְך לִ מּודֵ י יְ הֹ וָה
וְ ַּרב ְׁשלֹום בָ נָיִ ְך ,אַּ ל ִתקְ ֵרי בָ נַּיִ ְך אֶּ לָא בֹונָיִ ְך :יְ הִ י ׁשָ לֹום
בְ חֵ ילְֵך ׁשַּ לְ וָה בְ אַּ ְר ְמנֹותָ יִ ְך :לְ מַּ עַּ ן אָ חַּ י וְ ֵרעָ י אֲדַּ בְ ָרה נָא
ׁשָ לֹום בָ ְך :לְ מַּ עַּ ן בֵ ית יְ הֹ וָה אֱ ֹלהֵ ינּו אֲ בַּ קְ ׁשָ ה טֹוב לְָך:
ְּוראֵ ה בָ נִ ים לְ בָ נֶּיָך ׁשָ לֹום עַּ ל יִ ְש ָראֵ לׁ :שָ לֹום ַּרב לְ אֹ הֲבֵ י
תֹורתֶּ ָך וְ אֵ ין לָמֹו ִמכְ ׁשֹול :יְ הֹ וָה עֹ ז לְ עַּמֹו יִ תֵ ן יְ הֹ וָה
ָ
יְ בָ ֵרְך אֶּ ת עַּמֹו בַּ ׁשָ לֹום:

