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  עת רצוןעת רצון

  

ה קדושה של הדלקת נרות המנורה הטהורה בבית אות

המקדש מתמזגת עם הקדושה של הדלקת נרות שבת קודש 

לפני אבינו שבשמים  עת רצוןהדלקת נרות זוהי . בימינו

כי דמעות , להזיל דמעות כמים ולהתפלל להצלחת הדורות

  .הן כניסוך המים על גבי המזבח

  )החינוך בדרכי אבותינו(

  

בעל כשרון אך מתאמץ ומשתדל  יתכן שבחור שאינו"

ומצליח בזכות זאת שהייתה לו אמא או סבתא או אפילו 

שכשהדליקה נרות שבת התפללה מקירות , אמא של סבתא

שיהיו לה צאצאים , ליבה ואף הזילה דמעה חמה על לחיה

אותה דמעה של . הלומדים תורה ועולים במעלות התורה

ת גדול אמו או זקנתו עמדה לאותו בחור שיזכה להיו

  ."בתורה

  )מדבריו של החזון איש(

  

תיזהר בנפשה , כשהאישה מדלקת את הנר בערב שבת

ותתפלל באותה שעה ... להדליק מבעוד יום שהשמש נראית

, על בניה שיהיו בניה מאירים בעולם בתורה ובמצוות

יהי רצון שיהיו בני מאירים בעולם " :ותתפלל ותאמר

לה זו נאה ישתפ מפני, "בתורה ובמצוות וביראת שמים

כי נר 'כעניין שנאמר , להתפלל בשעה שהאירה נר של שבת

  . 'מצווה ותורה אור

  )אגרת התשובה לרבנו יונה גירונדי(

úáù úåøð ú÷ìãäúáù úåøð ú÷ìãä  

  נרות שבתנרות שבתמעלת מעלת 
  

שהרי , צריכה האישה בלב שמח וברצון להדליק נר של שבת

בנים כבוד עליון הוא לה וזכות גדולה לעצמה לזכות ל

וירבו שלום , שיהיו נרו של העולם בתורה וביראה, קדושים

  .ונותנת לבעלה חיים ארוכים, בעולם

  )לפידות' ר 'הר" / שירת הבית היהודי"מובא ב, תרגום מן הזוהר(

  

  

, ציון של נרות לכם מראה אני שבת של נרות שמרתם אם

 ואיני ",בנרות ירושלים את אחפש ההיא בעת" :שנאמר

 מאיר אני בכבודי אלא, חמה של באורה לראות לכם מצריך

 ולנוגה יומם לאור השמש עוד לך יהיה לא" :שנאמר, לכם

 והאומות, "עולם לאור' ה לך והיה לך יאיר לא הירח

 בזכות ,למה כך וכל ...לאורכם מהלכים להיות עתידים

  .בשבת מדליקים שהם הנרות

  )ילקוט שמעוני בהעלותך רמז תשיט(

  

        דבר המערכתדבר המערכתדבר המערכתדבר המערכתדבר המערכתדבר המערכתדבר המערכתדבר המערכת

אחת מן המצוות המקודשות והמרוממות שניתנו בידיה של האם בישראל 
בכל שבת ושבת זוכה היא להדליק את נרות  .שבת היא מצוות הדלקת נרות

המסמלים את נרות המנורה הטהורה שהאירו בבית המקדש ואף , תהשב
את לבבות בני ביתה באש  מדליקה היא ומאירהועל ידי כך , מחוצה לו

  .'שלהבת קה וברגשות קודש של קרבת אלוקים ואהבת ד
כמה קדושה וברכה טומנת היא , שעת הדלקת הנרותמה מרוממת ונעלה היא 

ולהגיע אליה בשעה , ראתה כראויאם רק נשכיל להתכונן לק –בתוכה 
כאשר כל בני הבית כבר לבושים , מתוך רגיעה ושלוות נפש, מוקדמת

  .במחלצות השבת וקדושת השכינה שורה על פניהם
כהבטחת , יאיר לנו הבורא במהרה את אורו, ובזכות מצוות הדלקת הנרות

  ".עליך זרח' קומי אורי כי בא אורך וכבוד ד: "הכתוב

 

 .ניתן לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים. דף זה טעון גניזה
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        קדושת הנרותקדושת הנרותקדושת הנרותקדושת הנרותקדושת הנרותקדושת הנרותקדושת הנרותקדושת הנרות

אור פניו ברכו וקדשו ב, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו"

למאור , אינו דומה מאור פניו של אדם בכל ימות השבוע. של אדם

   ".פניו בשבת

  )ב, בראשית רבה יא(

הדלקת הנרות היא האות להאיר את נר הנשמה ולהקרין זיו והארת 

  .פנים על בני הבית לכבוד שבת מלכתא

  )שירת הבית היהודי/ לפידות ' ר 'הר(

  

  

, היא מקטירה קטורת. מקדשה כל השבוע האישה ככהן הגדול בבית

מפנה , היא מוציאה את הדשן. וניחוחות הבישול ממלאים את הבית

מקפידה על רחצת הידיים . את הפסולת ומותירה את הבית בנקיות

  .ואינה מסיחה דעת מחוקי הביגוד של כהן בעבודתו. ככהן, בכיור

. שעת ההדלקה –ופעם בשבוע מתעלה היא במעלות השעה הגדולה  

כמה . שעה בה מחילה האישה את קדושת השבת על עצמה ועל ביתה

  !הוד וקדושה עוטפים את בת ישראל בשעת הברכה

, זו שעה מסוגלת לבקשה. זו שעה נשגבה שבין אישה לבין קונה

  .לתחינה ולהודיה, לתפילה

  )סיימון' ש/ שלווה בארמנותייך (

  

  

מגרשים את , כל בית יהודינרות השבת מביאים אורה ושמחה ונחת ב

את הנרות האלה  .כל דאגות החולין והופכים כל יהודי לבן מלך

היא עיקרו של הבית ובידה הכוח העצום . יהימדליקה האישה היהוד

היא נושאת את האוצר . להביא שפע זה של ברכה ואושר לביתה

וכיוון  ,של אורה קדושה וקדושה מאירה, העשיר של נועם וחדווה

, חת את אוצרה ומביאה לכל בני ביתה את מתנות השבתשהיא פות

מיד באה שבת המלכה ומשרה את קדושתה וזיווה ואת הנשמה 

  .היתרה על הבית ושוכניו

  )אוסטרובצר' הרב ש( 


