כיתות א-ג

ּומ ַתכְׁ נְׁ נִ ים
ַהּיֹום יֵׁש לָ נּו ַח ְׁׁש ַמל וְׁ ָאנּו ַמ ְׁדלִ ִיקים ֶאת ַה ְׁת ָ
אּורה ַב ַביִת לִ ְׁפנֵ י ַׁש ָבתְׁ ,
רֹוצים ֶׁשּי ְִׁהיֶה לָ נּו אֹור ְׁב ֶמ ֶׁשְך ַה ַׁש ָבת – ַב ִמ ְׁט ָבחְׁ ,ב ִפנַ ת ָהאֹכֶ ל,
ֵהיכָ ן ָאנּו ִ
ַב ֲח ָד ִרים וְׁ עֹודֲ .א ָבל ַפ ַעםַ ,עד ַמ ָמׁש לִ ְׁפנֵ י כַ ָמה ֲע ָשרֹות ְׁׁשנַ יִםֲ ,ע ַדיִן ֹלא ָהיָה
יע ָה ֶע ֶרבָ ,היּו ַמ ְׁדלִ ִיקים נֵ רֹות כְׁ ֵדי ֶׁשּי ְִׁהיֶה ֶא ְׁפ ָׁשר
ַח ְׁׁש ַמל ָבעֹולָ םּ ,וכְׁ ֶׁש ִהגִ ַ
קֹורה ַב ַביִת.
לִ ְׁראֹות ָמה ֶ
חֹובה לְׁ ַה ְׁדלִ יק נֵ רֹות ֶׁשּי ְִׁדלְׁ קּו
יסת ַה ַׁש ָבת ָ
ֲחכָ ִמים ִת ְׁקנּו ֶׁש ְׁביֹום ִׁש ִׁשי לִ ְׁפנֵ י כְׁ נִ ַ
יֹותר נָ ִעים כְׁ ֶׁש ֻּׁׁשלְׁ ַחן ַה ַׁש ָבת
עּודת ֶע ֶרב ַׁש ָבת .זֶ ה ַה ְׁר ֵבה ֵ
לְׁ ָפחֹות ַעד סֹוף ְׁס ַ
רֹואים ֶאת ָמה ֶׁשאֹוכְׁ לִ ים .זֶ הּו עֹנֶ ג ַה ַׁש ָבת ,וְׁ כָ כָ ה
רֹואים זֶ ה ֶאת זֶ ה ,וְׁ גַ ם ִ
מּואר ,וְׁ ִ
ָ
נֹוס ֶפת -
גַ ם י ְִׁהיֶה ָׁשלֹום ַב ַביִת ,וְׁ ֹלא י ְִׁהיּו ְׁמ ִריבֹות וְׁ ַת ָקלֹות ֲא ֵחרֹותִ .ס ָבה ֶ
יטים
אּורה ַח ְׁׁש ַמלִ יתַ ,הנֵ רֹות ַהּדֹולְׁ ִקים ַמ ְׁבלִ ִ
לִ כְׁ בֹוד ַה ַׁש ָבת .כַ ּיֹום ֶׁשּיֵׁש לָ נּו ְׁת ָ
נֹותנִ ים לְׁ יֹום ָה" ְׁמכֻּׁ ָבד ִמכֹל י ִָמים".
ֶאת ַהכָ בֹוד ֶׁש ָאנּו ְׁ
חֹובה לְׁ ַה ְׁדלִ יק נֵ רֹות ַׁש ָבת ִהיא ַעל כָ ל ְׁבנֵ י ַה ַביִתֲ ,א ָבל ֲחכָ ִמים ָק ְׁבעּו ֶׁש ִא ָמא
ַה ָ
טֹור ַחת לִ כְׁ בֹוד ַה ַׁש ָבת,
ַת ְׁדלִ יק ֶאת ַהנֵ רֹות ,כִ י ִהיא זֹו ֶׁש ְׁב ֶד ֶרְך כְׁ לָ ל ְׁמכִ ינָ ה וְׁ ַ
וְׁ לָ כֵ ן ִהיא ְׁמכֻּׁ ֶב ֶדת לְׁ ַקּיֵם ֶאת ַה ִמ ְׁצוָ ה.
לֹוקינּו ֶמלֶ ְך
ֲחכָ ִמים גַ ם ִת ְׁקנּו ֶׁש ְׁמ ָב ְׁרכִ ים ַעל ַה ְׁדלָ ַקת ַהנֵ רֹותָ " :ברּוְך ַא ָתה ה' ֱא ֵ
ֹותיו וְׁ ִצּוָנּו לְׁ ַה ְׁדלִ יק נֵ ר ֶׁשל ַׁש ָבת"ַ .ה ְׁדלָ ַקת נֵ ר ַׁש ָבת
ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר ִק ְּׁד ָׁשנּו ְׁב ִמ ְׁצ ָ
ּומ ַרגֵ ׁש .כֹל ַה ֲהכָ נֹות לְׁ ַׁש ָבת נִ ְׁפ ָסקֹות ,וְׁ זֶ הּו!! ֵמ ֶרגַ ע זֶ ה ,נִ כְׁ נֶ ֶסת
זֶ ה זְׁ ַמן ְׁמי ָֻּׁחד ְׁ
לּוח ַה ָׁשנָ הְׁ ,ב ֵאיזֹו ָׁש ָעה נִ כְׁ נֶ ֶסת
ַׁש ָבת ַה ַמלְׁ כָ ה ֵאלֵ ינּו ַה ַבי ְָׁתהָ .צ ִריְך לִ ְׁבּדֹק ְׁב ַ
לּוח.
ַה ַׁש ָבת ,וְׁ ֹלא לְׁ ַה ְׁדלִ יק ֶאת ַהנֵ רֹות ַא ֲח ֵרי ַהזְׁ ַמן ֶׁשכָ תּוב ְׁב ַ
יאל ,כָ ַתב ַעל ַה ִמ ְׁצוָ ה ַה ְׁמי ֶֻּׁח ֶדת ֶׁשל ַה ְׁדלָ ַקת נֵ ר
ָה ַרב ֶבן ִצּיֹון ֵמ ִאיר ַחי ֻּׁעזִ ֵ
ּומׁשּום כָ ְך נִ ְׁצ ַטּוִינּו
נֹותן ִש ְׁמ ָחה לַ גּוף ּולְׁ נֶ ֶפׁשִ ,
ַׁש ָבתָ " :האֹור [ ֶׁשל נֵ רֹות ַׁש ָבת] ֵ
עֹורר ִש ְׁמ ָחהּ ,וכְׁ ֶׁש ֵאין נֵ ר ַב ַביִת ִמ ְׁצ ַט ֲע ִרים
ַעל ַה ְׁדלָ ַקת נֵ רֹות ַב ַׁש ָבתַ .הנֵ ר ְׁמ ֵ
כֹל ְׁבנֵ י ַה ַביִת " (שו"ת משפטי עוזיאל ,כרך ג ,אורח חיים סימן לה).
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