
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.

1. מה דעתכם, ילדים, מה נשאר לאבא לעשות להתכונן לשבת? הרי יש כבר אור בבית?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. יהא 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?

ַוַיַּעׂש ֱאֹלִקים ֶאת שְֵׁני ַהְמֹּאֹרת ַהְגֹּדִלים ֶאת ַהָמּאֹור ַהָגֹּדל ְלֶמְמשֶֶׁלת ַהּיֹום ְוֶאת ַהָמּאֹור ַהָקֹּטן ְלֶמְמשֶֶׁלת ַהַלְּיָלה 
ְוֵאת ַהּכֹוָכִבים.)בראשית א, טז(

3. כאשר נברא העולם, הקב"ה עשה אור אחד גדול/שני מאורות )הקף בעיגול(

4. נרות 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:
בהתחלה היו               להאיר ביום
שני מאורות המאור הגדול - השמש  
המאור הקטן - הירח           להאיר בלילה

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:

ְוָהָיה אֹור ַהְלָּבָנה ְכּאֹור ַהַחָמּה ְואֹור ַהַחָמּה ִיְהֶיה שְִׁבָעַתִים ְכּאֹור שְִׁבַעת ַהָיִּמים ְבּיֹום ֲחֹבׁש ְיהָוה ֶאת 
שֶֶׁבר ַעּמֹו ּוַמַחץ ַמָכּתֹו ִיְרָפּא )ישעיהו ל, כו(

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

נרות שבתנרות שבת



5. בחרו בתשובה הנכונה, מה יהיה לעתיד לבוא:
    1. אור השמש יהיה חלש כמו אור הירח

    2. אור הירח יהיה יותר מאור השמש
    3. אור הירח יהיה כמו אור השמש

    4. אור השמש יהיה חזק פי שבע מאור הירח

6. אמרנו 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(.

הארוכים  גלותו  ימי  בכל  ישראל  נצחיות  את  ששמרו  הם  "הם  שבת  שנרות  מסביר  זצ"ל  עוזיאל  הרב 
מאפילה  ותוציאנו  גלותנו  חשכת  את  שתאיר  העתידה  הגאולה  תקוות  לנצח  שומרים  והם  והקודרים 

לאורה". תוכלו להסביר את הדברים במילים שלכם?
______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

7. יש 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(

8. ְּבֵביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ּדֹוָסא ָהְיָתה ְמנֹוַרת ַׁשָּבת ּוָבּה ִהְדִליקּו ֵנרֹות ֶׁשֶמן. ְּבָכל ֶעֶרב ַׁשָּבת ָהיּו ְמַמְּלִאים ֶאת 

ַהְּמנֹוָרה ְּבֶׁשֶמן, ַמְכִניִסים ְּפִתילֹות ַּדּקֹות ּוַמְדִליִקים. ַהֵּנרֹות ָהיּו ּדֹוְלִקים ְּבֶמֶׁשְך ָׁשעֹות ַרּבֹות ְוֵהִאירּו ֶאת ֵּביתֹו ֶׁשל 

ָהַרב ְּבֵליל ַהַּׁשָּבת. ַּפַעם ַאַחת ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ַהְּדֵלָקה ִּבּתֹו ֶׁשל ר` ֲחִניָנא ֶּבן ּדּוָסא ֶאת ֵנרֹות ַהַּׁשָּבת ּוְבָרָכה ֶאת ִּבְרַּכת 

ַהֵּנרֹות. ָהַרב ִהְתּכֹוֵנן ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוְלַהְפָּתָעתֹו הּוא ָרָאה ֶאת ִּבּתֹו ֲעצּוָבה, ִּבְמקֹום ִלְהיֹות ִׂשְמָחה ִלְכבֹוד 

ַהַּׁשָּבת. ָׁשַאל אֹוָתּה ַרִּבי ֲחִניָנא: `ַמּדּוַע ַאְּת ֲעצּוָבה? ַׁשָּבת ַהּיֹום - ָצִריְך ִלְׂשֹמַח!`

ָעְנָתה לֹו ִּבּתֹו:`ַאָּבא! ֵאיזֹו ָטעּות ָעִׂשיִתי! ֵהַכְנִּתי ֶאת ַהֵּנרֹות ּוִמַהְרִּתי ְמאֹוד ִּכי ְּכָבר ִקְרָבה ַהַּׁשָּבת. ַעְכָׁשו ָרִאיִתי 

ֶׁשִּבְמקֹום ְלַהְכִניס ֶׁשֶמן ְלתֹוְך ַהְּמנֹוָרה - ִהְכַנְסִּתי ֹחֶמץ! ַהֵּנרֹות ַהָּללּו ֹלא ִיְדְלקּו ְוֹלא ִיְהֶיה אֹור ְּבַׁשָּבת!`

ַרִּבי ֲחִניָנא ִנֵחם ֶאת ִּבּתֹו ָהֲעצּוָבה ְוָאַמר: `ַאל ִּתְדֲאִגי. ִמי ֶׁשָאַמר ְלַׁשֵּמן ֶׁשִּיְדֹלק ֹיאַמר ַלֹחֶמץ ִלְדֹלק. ֶאת ַהֶּׁשֶמן ְוַגם 

ֶאת ַהֹחֶמץ ָּבָרא ָהֵאל ּוְׁשֵניֶהם ַיֲעׂשּו ְרצֹונֹו.`

ְוָאֵכן ָקָרה ֵנס. ְּכִפי ֶׁשָאַמר ר` ֲחִניָנא - ַהֹחֶמץ ָעָׂשה ֶאת ְּדַבר ָהֵאל ְוֶדֶלק ָּכל ַהַּׁשָּבת!

הביעו דעתכם, כיצד רואים מהסיפור שנרות שבת קדושים? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 


