שבת
המלכה שלי
נרות שבת

חברותא

על פי תורתו של הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל

היום נעסוק בנרות השבת המאירים את שולחן השבת
ילדי משפחת אור מתכוננים לשבת ,אמא סיימה להכין את תבשילי השבת הנהדרת ,והלכה לנוח.
ילדי משפחת אור החליטו שהם רוצים להפתיע את אמם ,ולסיים את ההכנות לשבת:
צביקה :טוב ,אז אני מצחצח את הנעליים לכולם
רונית :ואני עורכת שולחן .אל תדאגו :אני אסדר הכל ,אפילו מפיות מקופלות אכין לכל אחד.
שלומי :אתם חושבים שאני לא יכול לעזור? אני מתנדב לנקות את הבית ,לטאטא ולשטוף .איך אני?
אבא :אתם ממש נהדרים ,ילדים מתוקים .אמא כל כך תשמח ,אבל גם אני רוצה להתכונן לשבת.
לא השארתם לי כלום.
רונית :אבל'ה ,לך יש תפקיד מאד חשוב
אבא :מה ,לסדר את שעון השבת? כבר עשיתי את זה...
רונית :יותר מזה ,אבא ,אתה תסדר את האור בבית.
 .1מה דעתכם ,ילדים ,מה נשאר לאבא לעשות להתכונן לשבת? הרי יש כבר אור בבית?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 .2יהא זהיר לעשות נר יפה (שולחן ערוך אורח חיים סימן רס"ג סעיף א).
כמה נרות צריך להדליק לפי זה? __________
לפי ההלכה  ,בעצם מספיק לעשות נר אחד ,ובכל זאת כולם מדליקים לפחות שתי נרות ,ואף יותר.
מה המקור לזה?
ׁלת ַה ַלּיְ ָלה
קטֹן ְל ֶמ ְמ ֶש ֶ
ׁלת ַהּיֹום וְ ֶאת ַה ָמּאֹור ַה ָ ּ
ארֹת ַהגְ ּד ִֹלים ֶאת ַה ָמּאֹור ַהגָ ּדֹל ְל ֶמ ְמ ֶש ֶ
מ ֹ
ׁנֵ י ַה ְ ּ
ֹלקים ֶאת ְש
וַ יַ ַּעׂש ֱא ִ
וְ ֵאת ַהּכֹוכָ ִבים(.בראשית א ,טז)
 .3כאשר נברא העולם ,הקב"ה עשה אור אחד גדול/שני מאורות (הקף בעיגול)
 .4נרות השבת הם זכר לשני המאורות הגדולים של מעשי בראשית.
לפי הפסוק ,היו בהתחלה שתי אורות גדולים ,אבל בעצם כתוב שהיו שני אורות לא באותו .גודל.
עיינו היטב בפסוק ומתחו קו:
להאיר ביום
		
בהתחלה היו
שני מאורות
		
המאור הגדול  -השמש
להאיר בלילה
המאור הקטן  -הירח

חז"ל מסבירים ,שבהתחלה היו שני מאורות גדולים ,ואחר כך הקדוש ברוך הפחית את האור של הירח
וקבע שהוא יאיר בלילה .אבל אל תדאגו ,תקראו בספר ישעיהו מה יהיה לעתיד לבוא:
ׁב ַעת ַהיָ ִּמים ְבּיֹום ֲחבֹׁש יְ הוָ ה ֶאת
ׁב ָע ַתיִ ם כְ ּאֹור ִש ְ
וְ ָהיָ ה אֹור ַה ְל ָּבנָ ה כְ ּאֹור ַה ַח ָמּה וְ אֹור ַה ַח ָמּה יִ ְהיֶ ה ִש ְ
ּומ ַחץ ַמכָ ּתֹו יִ ְר ָפּא (ישעיהו ל ,כו)
ׁבר ַעּמֹו ַ
ֶש ֶ

שבת
המלכה שלי

חברותא

 .5בחרו בתשובה הנכונה ,מה יהיה לעתיד לבוא:
 .1אור השמש יהיה חלש כמו אור הירח
 .2אור הירח יהיה יותר מאור השמש
 .3אור הירח יהיה כמו אור השמש
 .4אור השמש יהיה חזק פי שבע מאור הירח
 .6אמרנו שנרות שבת הם כמו שני המאורות ,אבל אנחנו לא מדליקים נר אחד חזק ונר אחד חלש כמו השמש
והירח .אנחנו מדליקים שתי נרות גדולים (לפחות).
הרב עוזיאל זצ"ל מסביר שנרות שבת "הם הם ששמרו את נצחיות ישראל בכל ימי גלותו הארוכים
והקודרים והם שומרים לנצח תקוות הגאולה העתידה שתאיר את חשכת גלותנו ותוציאנו מאפילה
לאורה" .תוכלו להסביר את הדברים במילים שלכם?
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 .7יש עוד משהו קדוש במיוחד שדולק על ידי נרות ,בבית המקדש .ראו בציור והשלימו,
"נרות של שבת שעל השולחן הם כמו ___________ ________ שהיתה בבית המקדש" (מכמני עוזיאל)

ּובּה ִה ְד ִליקּו נֵ רֹות ֶׁש ֶמןְּ .ב ָכל ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ָהיּו ְמ ַמ ְּל ִאים ֶאת
נֹורת ַׁש ָּבת ָ
ּדֹוסא ָהיְ ָתה ְמ ַ
ְּ .8ב ֵביתֹו ֶׁשל ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א ֶּבן ָ
ּדֹול ִקים ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁשעֹות ַרּבֹות וְ ֵה ִאירּו ֶאת ֵּביתֹו ֶׁשל
ּומ ְד ִל ִיקיםַ .הּנֵ רֹות ָהיּו ְ
יסים ְּפ ִתילֹות ַּדּקֹות ַ
נֹורה ְּב ֶׁש ֶמןַ ,מ ְכנִ ִ
ַה ְּמ ָ
ּוב ָר ָכה ֶאת ִּב ְר ַּכת
ּדּוסא ֶאת נֵ רֹות ַה ַּׁש ָּבת ְ
ָה ַרב ְּב ֵליל ַה ַּׁש ָּבתַּ .פ ַעם ַא ַחת ְּב ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ַה ְּד ֵל ָקה ִּבּתֹו ֶׁשל ר` ֲחנִ ינָ א ֶּבן ָ
צּובהִּ ,ב ְמקֹום ִל ְהיֹות ִׂש ְמ ָחה ִל ְכבֹוד
ַהּנֵ רֹותָ .ה ַרב ִה ְתּכֹונֵ ן ָל ֶל ֶכת ְל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת ְּול ַה ְפ ָּת ָעתֹו הּוא ָר ָאה ֶאת ִּבּתֹו ֲע ָ
צּובה? ַׁש ָּבת ַהּיֹום ָ -צ ִריְך ִל ְׂשמ ַֹח!`
ּדּוע ַא ְּת ֲע ָ
`מ ַ
אֹותּה ַר ִּבי ֲחנִ ינָ אַ :
ַה ַּׁש ָּבתָׁ .ש ַאל ָ
יתי
ּומ ַה ְר ִּתי ְמאֹוד ִּכי ְּכ ָבר ִק ְר ָבה ַה ַּׁש ָּבתַ .ע ְכ ָׁשו ָר ִא ִ
יתי! ֵה ַכנְ ִּתי ֶאת ַהּנֵ רֹות ִ
ּתֹו`:א ָּבא! ֵאיזֹו ָטעּות ָע ִׂש ִ
ַ
ָענְ ָתה לֹו ִּב
נֹורה ִ -ה ְכנַ ְס ִּתי ח ֶֹמץ! ַהּנֵ רֹות ַה ָּללּו ֹלא יִ ְד ְלקּו וְ ֹלא יִ ְהיֶ ה אֹור ְּב ַׁש ָּבת!`
ֶׁש ִּב ְמקֹום ְל ַה ְכנִ יס ֶׁש ֶמן ְלתֹוְך ַה ְּמ ָ
ֹאמר ַלח ֶֹמץ ִל ְדֹלקֶ .את ַה ֶּׁש ֶמן וְ גַ ם
`אל ִּת ְד ֲאגִ יִ .מי ֶׁש ָא ַמר ְל ַׁש ֵּמן ֶׁשּיִ ְדֹלק י ַ
צּובה וְ ָא ַמרַ :
ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א נִ ֵחם ֶאת ִּבּתֹו ָה ֲע ָ
ּוׁשנֵ ֶיהם יַ ֲעׂשּו ְרצֹונֹו`.
ֶאת ַהח ֶֹמץ ָּב ָרא ָה ֵאל ְ
וְ ָא ֵכן ָק ָרה נֵ סְּ .כ ִפי ֶׁש ָא ַמר ר` ֲחנִ ינָ א ַ -הח ֶֹמץ ָע ָׂשה ֶאת ְּד ַבר ָה ֵאל וְ ֶד ֶלק ָּכל ַה ַּׁש ָּבת!
הביעו דעתכם ,כיצד רואים מהסיפור שנרות שבת קדושים?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

