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Prayers of Shabbat – Part One – Blessing for Lighting Candles 

Rabbi Aviad Bodner 
 

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

The kindling of a Sabbath lamp is not a matter left to our 

volition - i.e., [it is not a matter about which,] if one desires, one 

may kindle it, but if one does not desire, one need not. Nor is it 

a mitzvah that we are not obligated to pursue - e.g., making 

an eruv for a courtyard or washing one's hands before eating. 

Instead, it is an obligation.  

Both men and women are obligated to have a lamp lit in their 

homes on the Sabbath. Even if a person does not have food to 

eat, he should beg from door to door and purchase oil to kindle a 

lamp, for this is included in [the mitzvah of] delighting in the 

Sabbath.  

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. 

ַהְדָלַקת ֵנר ְבַשָבת ֵאיָנּה ְרשּות ִאם ָרָצה  
ַמְדִליק ְוִאם ָרָצה ֵאינֹו ַמְדִליק. ְולֹא  
יָה ַעד   ֵאינֹו ַחָיב ִלְרֹדף ַאֲחרֶׁ ִמְצָוה שֶׁ

ָנה ְכגֹון ֵערּוֵבי ֲחֵצרֹות אֹו ְנִטיַלת  שֶׁ  ַיֲעשֶׁ
ה חֹוָבה.  ָלא זֶׁ  ָיַדִים ַלֲאִכיָלה אֶׁ

 
ָחד ָנִשים ַחָיִבין ִלְהיֹות   ָחד ֲאָנִשים ְואֶׁ ְואֶׁ

ן ֵנר ָדלּוק ְבַשָבת. ֲאִפלּו ֵאין לֹו   ְבָבֵתיהֶׁ
ַמה יֹאַכל שֹוֵאל ַעל ַהְפָתִחים ְולֹוֵקַח  

ן ּומַ  מֶׁ ג  שֶׁ ה ִבְכַלל ֹענֶׁ זֶׁ ת ַהֵנר שֶׁ ְדִליק אֶׁ
 ַשָבת. 

 
ם ַהְדָלָקה ָברּוְך ַאָתה ה'   ְוַחָיב ְלָבֵרְך ֹקדֶׁ

ר ִקְדָשנּו  לה-א ְך ָהעֹוָלם ֲאשֶׁ לֶׁ ינּו מֶׁ
ל ַשָבת.  ְבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק ֵנר שֶׁ
הּוא   ְמָבֵרְך ַעל ָכל ַהְדָבִרים שֶׁ ְך שֶׁ רֶׁ ְכדֶׁ

ם ִמִדְבֵרי סֹוְפִריםחַ   :ָיב ָבהֶׁ

 

2. Mishnah, Shabbat Chapter 2  משנה שבת פרק ב 

For three transgressions women are punished and die during childbirth: For 

the fact that they are not careful in observing the laws of a menstruating 

woman, and in separating ḥalla from the dough, and in lighting the Shabbat 

lamp. 

There are three things a person must say in his home on Shabbat eve at 

nightfall and not before. The mishna elaborates: He should ask the members of 

his household, have you tithed the crop that required tithing? Have you placed 

the eiruv for joining the courtyards and joining the Shabbat borders? If you 

have done so, light the lamp in honor of Shabbat. 

ַעל ָשֹלש ֲעֵברֹות ָנִשים  
 ,ֵמתֹות ִבְשַעת ֵליָדָתן

ֵאיָנן ְזִהירֹות   ַעל שֶׁ
ַבִנָדה, ּוַבַחָלה,  
 .ּוְבַהְדָלַקת ַהֵנר

ְשֹלָשה ְדָבִרים ָצִריְך  
ָאָדם לֹוַמר ְבתֹוְך ֵביתֹו  

ב ַשָבת ִעם ֲחֵשָכה רֶׁ  :עֶׁ
ן?   ן? ֵעַרְבתֶׁ ִעַשְרתֶׁ
ת ַהֵנר  .ַהְדִליקּו אֶׁ

 

3. Babylonian Talmud, Shabbat 25B  :בבלי, שבת כה 

We learned in the mishna that Rabbi Yishmael says that kindling a lamp 

on Shabbat with tar is prohibited. The Gemara asks: What is the reason 

for this? Rava said: Because its odor is bad the Sages issued a decree 

prohibiting the use of tar, lest one forsake the light and leave. Abaye said 

to him: And let him leave. What obligation is there to sit next to the 

light? Rava said to him: Because I say that kindling Shabbat lights is an 

obligation, and one is required to eat specifically by that light in deference 

to Shabbat. As Rav Naḥman bar Rav Zavda said, and others say that it 

אֹוֵמר כּו׳:   ַרִבי ִיְשָמֵעאל
 :ָרָבאַמאי ַטְעָמא? ָאַמר 

ָמא   ֵריחֹו ַרע ְגֵזָרה שֶׁ ִמתֹוְך שֶׁ
ָנה ְוֵיֵצא. ֲאַמר ֵליּה   ַיִניחֶׁ

ְוֵיֵצא! ֲאַמר ֵליּה:  :ַאָבֵיי
ֲאִני אֹוֵמר ַהְדָלַקת ֵנר   שֶׁ

ַרב  ְבַשָבת חֹוָבה. ְדָאַמר 
ַזְבָדא, ְוָאְמִרי   ַרבַבר  ַנְחָמן

ַלּה ָאַמר ַרב ַנְחָמן ַבר ָרָבא  
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was Rav Naḥman bar Rava who said that Rav said: Kindling the 

Shabbat lamps is an obligation, whereas washing one’s hands and feet 

with hot water in the evening prior to Shabbat is merely optional. And I 

say: Washing is not merely optional; it is a mitzva even though it is not an 

obligation… 

Since bathing as preparation for enjoyment of Shabbat was discussed, the 

Gemara cites the homiletic interpretation of the verse describing those 

heading into exile: “And my soul is removed far off from peace, I 

forgot prosperity” (Lamentations 3:17). What is: And my soul is 

removed far off from peace? Rabbi Abbahu said: That is the lack of 

opportunity to engage in kindling the Shabbat lights, which a refugee is 

unable to do. I forgot prosperity, Rabbi Yirmeya said: That is the lack 

of opportunity to bathe in the bathhouse. Rabbi Yoḥanan said: That is 

the lack of opportunity to engage in washing one’s hands and feet in hot 

water. Rabbi Yitzḥak Nappaḥa said: Prosperity is a pleasant bed and 

the pleasant bedclothes that are on it, which are not available in exile. 

Rabbi Abba said: That is a made bed, and a wife adorned, i.e., worthy 

of and suitable (Rashba) for Torah scholars. 

ַהְדָלַקת ֵנר ְבַשָבת   :ַרבָאַמר 
חֹוָבה, ְרִחיַצת ָיַדִים ְוַרְגַלִים  
ְבַחִמין ַעְרִבית, ְרשּות. ַוֲאִני  

 .. .אֹוֵמר: ִמְצָוה

״ַוִתְזַנח ִמָשלֹום ַנְפִשי ָנִשיִתי  
טֹוָבה״. ַמאי ״ַוִתְזַנח  

ַרִבי  ָאַמר  —ִמָשלֹום ַנְפִשי״ 
זֹו ַהְדָלַקת ֵנר   :ֲאָבהּו

  —ְבַשָבת. ״ָנִשיִתי טֹוָבה״ 
זֹו ֵבית   :ַרִבי ִיְרְמָיהָאַמר 

ְרָחץ. ָאמַ  זֹו   ַרִבי יֹוָחָנןר ַהמֶׁ
ְרִחיַצת ָיַדִים ְוַרְגַלִים  

 ַרִבי ִיְצָחק ַנָפָחא .ְבַחִמין
זֹו ִמָטה ָנָאה ְוֵכִלים   ָאַמר:

יהָ  ָעלֶׁ  ַרִבי ַאָבא .ָנִאים שֶׁ
ָאַמר: זֹו ִמָטה מּוַצַעת  

ת ְלַתְלִמיֵדי   טֶׁ ְוִאָשה ְמקּושֶׁ
 .ֲחָכִמים

 

4. Babylonian Talmud, Shabbat 23A  .בבלי, שבת כג 

And what blessing does one recite? He recites: Who has made us holy 

through His commandments and has commanded us to light the Hanukkah 

light. The Gemara asks: And where did He command us? The Gemara 

answers that Rav Avya said: The obligation to recite this blessing is derived 

from the verse: “You shall not turn aside from the sentence which they shall 

declare unto you, to the right, nor to the left” (Deuteronomy 17:11). Rav 

Neḥemya said that the mitzva to heed the voice of the Elders of Israel is 

derived from the verse: “Ask your father, and he will declare unto you, your 

Elders, and they will tell you” (Deuteronomy 32:7). 

  —ְמָבֵרְך? ַמאי 
ר ִקְדָשנּו   ְמָבֵרְך: ״ֲאשֶׁ

ְבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו  
ל   ְלַהְדִליק ֵנר שֶׁ

 ?ֲחנּוָכה״. ְוֵהיָכן ִצָּונּו
ָאַמר: ִמ״לֹא   ב ַאְוָיאַר 

ְמָיה   ַרב .ָתסּור״ ְנחֶׁ
ָאַמר: ״ְשַאל ָאִביָך  

יָך ְויֹאְמרּו   ְוַיֵגְדָך ְזֵקנֶׁ
 .ָלְך״

 

 ( תשובות )אורח חיים סו(9-ה  המאהגאון )  נטרונאירב  .5

המדליק נר של שבת צריך לברך. מה טעם, כיון דחובה היא, דקאמרינן )שבת כה, ב( הדלקת נר בשבת חובה  
 היא... ואם תאמר היכן ציוונו, מדרב איויה ורב נחמן בר יצחק )שם כג, א( לא תסור מן הדבר אשר יורוך. 

 

6. Ge'onic Responsa - Mussafieh 82  מוסאפיה )ליק( סימן פב  –תשובות הגאונים  

Of Rav Sherira and Rav Hai. You asked if the essence of 

the beracha “to kindle the candle of Shabbat” is a custom or a 

halacha, and if it is a halacha, where is it written in the 

Talmud…The beracha over the Shabbat candle is a halacha, 

even though it was not stated clearly, for behold Rava said to 

Abbaye (Shabbat 25b) “For I say the lighting of the Shabbat 

candle is an obligation.”…And it is established for us [as 

halacha] in accordance with Abbaye, who said (Shabbat 23a): 

A definite Rabbinic [commandment] requires a beracha. 

.  בבל( 939-1038) לרב שרירא ורב האיי
  שאלתם עיקר ברכה להדליק נר של

שבת מנהגא או הלכתא ואי הלכתא  
היכא כתיבה בתלמוד. ….ברכת נר של  

שבת הלכתא היא ואף על גב דלא  
אתאמרה בהדיא דהא א”ל ]=אמר 
ליה[ רבא לאביי )שבת כה ב( שאני  

אומר הדלקת נר שבת  
חובה….וקיימא לן כאביי דאמר )שם 

 .כג א( ודאי דדבריהם בעי ברכה
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7. Siddur Rav Saadia Gaon בבל( 942-882)  סידור ר' סעדיה גאון 

…before sunset on Friday, we are required to light candles 

for Shabbos. The majority recite a Bracha for lighting 

candles.  

לפני שקיעת החמה ביום הששי חייבים  …
מברכים עליו   ורובינולהדליק נר לשבת 
 …להדליק נר השבת

 

8. Sefer Ha-yashar (Responses section) 47 ספר הישר )חלק התשובות( סימן מז 

From Rav Meshullam…VI (in the matter of the beracha of the 

Shabbat candle). And the beracha of the candle similarly he 

[Rav Eliyahu] ruled and practiced first—and so we saw in many 

other places—that they are not accustomed to recite a beracha. 

And the reason that makes sense is that its lighting is not the 

completion of a mitzva, and is only for illumination at night. 

And if a lantern were continuously lit, he would not be obligated 

to extinguish it and light it [for Shabbat]… 

משלם…ו. )בענין ברכת נר שבת(.   'מר
וברכת נר כמו כן הורה הוא ]רב 

אליהו[ ונוהג תחילה, וכן במקומות  
אחרים הרבה ראינו שאין נוהגין  

לברך. וטעמא דמסתבר שאין 
לא[  הדלקתה גמר מצותה, ואינה ]א

כדי להאיר בלילה. ואם היתה עששית  
דולקת והולכת אינו חייב לכבותה  

 …ולהדליקה
 

9. Sefer Ha-yashar (Responsa Section) 48:6-7  רבינו  ) ז-ספר הישר )חלק התשובות( מח:ו
 ( 1171-1100תם צרפת, 

(Regarding the beracha over the Shabbat candle). What you 

wrote, that he [Rav Eliyahu] also ruled regarding the Shabbat 

candle not to recite the beracha and the reasoning makes sense 

because it is not the completion of its mitzva. This is not so, for 

it [kindling] is a completion of its mitzva, as with the Chanuka 

candle, which is to publicize the miracle, and this too since it is 

his shalom bayit, for he should not make it early and not delay 

it… And I am surprised at you… do you not believe Rav 

Amram…to recite a beracha over lighting the Shabbat 

candle!.…And because women recite the beracha in a whisper 

so their voice is not heard, you forgot the custom that also I had 

not heard in my days, and occasionally when I was lighting I 

would forget because it is not for men as for women. And there 

is further proof for the beracha, for it is written in Halachot 

Gedolot that one who lights the Chanuka candle and the Shabbat 

candle lights the Chanuka candle first, for if he lights for 

Shabbat first, [lighting] becomes forbidden to him. The 

inference is that he recites a beracha, for if he does not recite 

a beracha, whence is acceptance [of Shabbat]?…And what you 

wrote that if a lantern were continuously lit, she does not 

extinguish it and light it … our women have a custom to 

extinguish the candle and then light. And I saw it with my eyes 

and asked them and they said so. And if they are not prophets, 

they are children of prophets. 

ו. )בענין ברכת נר בשבת(. ומה 
שכתבת שגם הורה בנר שבת שלא 
לברך ומסתבר טעמא שאינה גמר  

הא ליתא שגמר מצותה היא  מצותה 
כנר חנוכה דלפרסומי ניסא היא וה”נ  
]=והכי נמי[ מדהוה שלום ביתו דאין  
לו להקדים ולא לאחר… ותמיה אני  

עליך …ואינך מאמין לרב  
עמרם…לברך על הדלקת נר  

בשבת…ולפי שהנשים מברכות בלחש  
וקולם לא ישמע, שכחת המנהג שגם  

אני לא שמעתי מימי, ופעמים שהיתי  
ליק היתי שוכח לפי שאינה מד

באנשים כבושים /כבנשים/. ועוד  
ראיה לברכה שכן כתב בהלכות  

גדולות המדליק נר חנוכה ונר שבת 
תחילה מדליק נר חנוכה דאי אדליק  

שבת ברישא איתסר ליה. מכלל שהוא  
מברך, שאם אין ברכה קבלה מניין…  

ומה שכתבת שאם היתה עששית  
קה  דולקת והולכת אינה מכבה ומדלי

…שנשים שלנו מנהג בידם לכבות  
ולהדליק. ואני ראיתי בעיני ואשאלם 

ותאמרנה כן. ואם אינן נביאות בני  
 .נביאות הן

 

10. Tosafot. Shabbat 25A “Obligation”  תוספות, שבת כה: ד"ה חובה 
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Some wanted to argue that it is not necessary to recite a Bracha 

when lighting candles for Shabbos based on the fact that the Gemara 

used the word: mandatory in reference to the act of lighting Shabbat 

candles. They made that argument because concerning the practice 

of washing one’s hands after eating, the Gemara also used the word 

“mandatory” and did not require the recital of a Bracha. Rabbeinu 

Tam said it was a mistake to compare the two acts. Washing hands 

after eating was instituted only as protection against endangering 

one’s life but lighting candles before Shabbos was enacted as a 

mandatory act as part of the Mitzvah of enjoying Shabbos. Several 

similar obligations come with the requirement that they include a 

Bracha. Another reason given for not making a Bracha; i.e. because 

when the candles are already lit well before Shabbos, there is no 

requirement to put them out and to relight them, I am not sure that I 

agree that there is no requirement to extinguish and to then relight 

the candles. I can support that position by pointing to the practice of 

covering the blood of an animal once it is slaughtered. Even if the 

wind blows dirt over the blood, and he is not required to cover the 

blood, if he covers the blood anyway, he has to make a Bracha. 

Similarly when a male child is born without foreskin, it may not be 

necessary to cut him at all but when he goes through the 

circumcision ceremony, we still recite the Brachos. In addition we 

find that in Seder Rav Amrom Gaon, he requires the recital of a 

Bracha for lighting Shabbos candles. It therefore is the position of 

Rabbeinu Tam that if candles were already lit well before Shabbos, 

they should be extinguished and then relit with the recital of a 

Bracha provided that it is not done too early or too late. 

ויש שרוצים לומר דאין לברך 
אהדלקת נר מדקרי ליה חובה 

כדאמרינן )חולין קה.( מים  
אחרונים חובה ואין טעונין ברכה 

1100-רבינו תם צרפת, )ואומר ר"ת 
דשיבוש הוא דלא דמי למים  ( 1171

אחרונים דלא הוי אלא להצלה 
בעלמא אבל הדלקת נר היא  

חובה של מצות עונג שבת וכמה  
נין ברכה ומה  חובו' הן דטעו 

שאומר טעם אחר שלא לברך 
משום שאם היתה מודלקת  

ועומדת לא היה צרי' לכבותה 
ולחזור ולהדליקה ולא להדליק  
אחרת אין נראה דהא גבי כיסוי  

הדם )שם פז.( אם כסהו הרוח 
פטור מלכסותו אפ"ה כשמכסה  
צריך לברך וכן נולד מהול איכא 

למ"ד דאין צריך להטיף ממנו דם  
ל תניא בשילהי פר' ר'  ברית וכשמ

אליעזר דמילה )לקמן דף קלז:( 
המל אומר כו' ובסדר רב עמרם 

 , סורא( 875 -810 עמרם גאון רב)
יש המדליק נר בשבת מברך אשר 
קדשנו כו' ועוד נראה לר"ת שאם 

היה הנר מודלק ועומד שצריך 
לכבות ולחזור ולהדליק כדאמר 

ליה ההוא סבא ובלבד שלא  
חר )לעיל  יקדים ובלבד שלא יא

 : דף כג:(
  

11. Tur, Orach Chaim 263 ( 1343-1270, יעקב בן אשר רבי ) טור, אורח חיים סימן רסג 

לחזור  וי"א שאין לברך עליו, ונותנין טעם לדבריהם שאם היתה דלוקה ועומדת אין צריך לכבותה כדי 
ולהדליקה וגם לא להדליק אחרת. ואינו טעם, שהרי גבי כסוי הדם תנן כסהו הרוח אינו חייב לכסותו ואפ"ה  

מברכין על הכסוי. ועוד היה אומר ר"ת שאם היה דלוק ועומד צריך לכבותו ולחזור ולהדליקו, דאמר ההוא  
 .של שבת מברך סבא תנינא ובלבד שלא יקדים ושלא יאחר. וכן כתב רב עמרם המדליק נר

 

 (1488-1575)רבי יוסף קארו  בית יוסף שם  .12

ומ"ש וי"א שאין לברך עליו ונותנין טעם וכו' ואינו טעם וכו' ועוד היה אומר ר"ת שאם היה דלוק ועומד וכו'  
קע"ד   ספרד(-, גרמניה1327-1250, אשר בן יחיאל בי)ר  והרא"שוכ"כ רב עמרם וכו' בפ' ב"מ כ"כ התוס' )כה:( 

, אשכנז(  1298-1250, מרדכי בן הלל הכהן רבי) והמרדכי  , ספרד( 1376-1315, ִגירֹוְנִדי רבי נסים בן ר' ראובן) והר"ןדאמר 

  (13-מאה הב  בעלי התוספותהיה מ משה בן יעקב מקּוִצי ירב) סמ"ג וכן דעת הרמב"ם בפ"ה שמברכין עליו וכ"כ 
וכתב ר"י וכן עמא דבר: כתב בהגהות פ"ה ובמרדכי פרק ב"מ דאיתא בירושלמי דגם בי"ט צריך לברך  

שבת אין מברכין דלא חשו לשלום הבית אלא בשבת אבל הרא"ש כתב   להדליק נר של י"ט ונראה דבי"ה בלא
 : במסכת יומא ויראה שיש לברך על הדלקת הנר בי"ה כמו בשבת משום שלום הבית

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%A9%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%27%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-13
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13. Shemot 35  שמות לה 

1 Moses assembled all the congregation of the children of Israel, 

and said to them, "These are the words which The Lord has 

commanded, that you should do them. 2 'Six days shall work be 

done, but on the seventh day there shall be a holy day for you, a 

Sabbath of solemn rest to The Lord: whoever does any work in 

it shall be put to death. 3 You shall kindle no fire throughout 

your habitations on the Sabbath day.'" 

ת א ה, אֶׁ ֲעַדת ְבֵני  - ָכל-ַוַיְקֵהל ֹמשֶׁ
ם:-- ִיְשָרֵאל ר ֲאֵלהֶׁ ה,   ַויֹאמֶׁ ֵאלֶׁ

ר , ַלֲעֹשת ה’ִצָּוה -ַהְדָבִרים, ֲאשֶׁ
ה ְמָלאָכה,   ב.  ֹאָתם ת ָיִמים, ֵתָעשֶׁ ֵששֶׁ

ש ַשַבת  ם ֹקדֶׁ ּוַביֹום ַהְשִביִעי ִיְהיֶׁה ָלכֶׁ
ה בֹו - ; ָכלה’ַשָבתֹון, לַ  ְמָלאָכה,  ָהֹעשֶׁ

ְתַבֲערּו ֵאׁש, ְבֹכל -לֹא ג.  יּוָמת
ת  .ֹמְׁשֹבֵתיֶכם, ְביֹום, ַהַשבָּ

 

 , ספרד( 1089-1164אברהם בן מאיר ִאבן עזרא   )רבי , פירוש על שמות פרק להאבן עזרא .14

שהשיב תשובות גמורות על הצדוקים האוסרים נר בשבת. ופעם אחת   )רס"ג( והשם יכפיל שכר הגאון
ואשאלהו   ,התחבר עמי אחד מהם. ואמרתי לו, שנעזוב דברי הקבלה, ונרדוף אחר הכתוב לבדו. אז שמח

לאמר: מי אסר להדליק הנר בלילי השבת, ואחר שקוע השמש? אז ענה ואמר, לא תבערו אש. גם אני עניתי,  
לא נמול בלילה. אז ענה,    )ג ,ויקרא יב(כי אם היום, וכן: וביום השמיני ימול בשר ערלתו כי הכתוב לא הזכיר 

, שניהם נקראו יום והערב קודם הבקר. גם אני השיבותי, כי זה  )בראשית א, ה(ויהי ערב ויהי בקר יום אחד  
  ]...[ר והחושך יום? , ואיך יסתור דבריו לקרוא האו)שם(להים לאור יום -לא יתכן, כי הכתוב אומר: ויקרא א

. גם אני עניתי, כי זה הכתוב הוא על יום הכפורים  )לב ,ויקרא כג(אז השיב: מערב עד ערב תשבתו שבתכם 
. ועוד,  )שם יט, ל(לבדו. והראיה שאמר 'שבתכם' לשון יחיד, ולא אמר 'שבתותיכם', כמו את שבתותי תשמרו 

ויקרא כג,  (רק יום הכפורים נקרא כן, שבת שבתון היא לכם  ]..[כי השבת לא תקרא שבתכם, כי אם שבת ה' 
 ...שבת לה''. ולא אאריך. ופסוק מערב עד ערב לא נאמר כי אם ביום הכפורים', ולא מצאנו שאמר בו )לב

 

15. Sefer HaItim 16  12-11, ספרד מאה ההברצלונייהודה בן ברזילי  רביהעתים טז ספר) 

הטמנת חמין תקנה גדולה היא דתקינו רבנן משום עונג שבת, שהרי כל ימות החול אוכל אדם תבשיל מכל  
ובשבת תקנו חכמים לטמנו מבערב כדי שישתמר המאכל בחמימותו ויהיה חם בשבת, ואיכא בהא   פנים וחם

בייתוס, יהיה אהליהם לנתוץ וירקבו עצמותם, אשר הטעו את  מילתא עונג שבת. ורוב מן החיצונים תלמידי 
כל הטועים והזונים אחריהם להטעותם שהחמין אסור בשבת, ותיפח עצמותיהם, שהרי המאכל עצמו שיניח  

אדם מבערב על גבי גחלים, לא אסרוה רבותינו אלא מטעם שמא יחתה בגחלים, אבל איסור אין בו מן  
חמין בשבת, בר נידוי הוא ודרך מינות יש בו, וצריך להפרישו מקהל ישראל.   התורה, והילכך כל שאינו אוכל

אבל מכל מקום יש לנו לדקדק אחריו אי משום חולי הוא או משום פנים אחרים, כגון שאינו תאב לאכול  
מאותו מאכל ואינו מניחו משום צד מינות, אז אין לנו להוכיחו בכך. אבל מכל מקום יש לנו לזרזו ולהודיעו  

 .להתרחק מאותו דרך, ולהכריח עצמו כדי שיענג את השבת כדרך שתקנו חכמים בהטמנת חמין
 

16. Baal HaMaor, Shabbat 16B  רבי זרחיה הלוי,   בעל המאור שבת סוף דף טז: בדפי הרי"ף(
 (1186-1130פרובנס 

 תקנת רבותינו היא לענג את השבת בחמין,  
 וכל מי שאינו אוכל חמין צריך בדיקה אחריו אם הוא מין, 

 ואם מת יתעסקו בו עממין,  
 ולהזמין לבשל להטמין,  

 ולענג את השבת ולהשמין,  
 הוא המאמין,  

 וזוכה לקץ הימין,  
 ויש מן החכמים אומרים על השמאל שהוא ימין,  

 אנו קורין עליהם מי יתן החרש תחרישון ותהי לכם לחכמה
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17. Rema, Orach Chaim 257:8 רבי משה   הגהת הרמ"א, אורח חיים רנז:ח(
 (1572-1530איסרליש 

It is a mitzvah to wrap food for Shabbos so that he will have 

hot food to eat on Shabbos, for this is an honor and delight 

of Shabbos. Whoever does not put trust in the words of the 

sages and forbids eating hot food on Shabbos, may be 

suspect of being a heretic. (Baal HaMeor Chapter 'With 

What Do We Insulate' etc). 

ומצוה להטמין לשבת כדי שיאכל חמין  
בשבת, כי זהו מכבוד ועונג שבת. וכל מי  

שאינו מאמין בדברי החכמים ואוסר  
בת, חיישינן שמא אכילת חמין בש

אפיקורוס הוא )הר"ן פרק במה טומנין  
 :וכל בו(

 

 

 


