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 "של שבת ונרות של ציון נרות" –בהעלותך  פרשת
 

ר: "רהפותחת במצוות הדלקת הנרות של המנופרשתנו  בֵּ ְרת   ַאֲהרֹן ֶאל דַּ יו ְוָאמַּ ל  ֲעֹלְתָך אֵּ מֵּרֹת ֶאת ְבהַּ  ְפנֵּי מּול ֶאל הַּ

ה ְםנֹור  ת י ִאירּו הַּ מֵּרֹות ִשְבעַּ מנורת המקדש הפכה לסמל מפורסם של עם ישראל בכמה הקשרים , במשך הדורות". הַּ

בירושלים יחד עם ' ה כפי שהייתה במקדש הרואה בחזונו את המנור כריהז,  בדור של שיבת ציון. ותקופות שונות

היא ; בנבואת זכריה באה לידי ביטוי המשמעות של המנורה. והרי זה הסמל של מדינת ישראל; שני עלי זיתים

ר ֶזה: "מביאה אור לעולם מבחינה רוחנית ֶבל ֶאל' ה ְדבַּ יִל ֹלא לֵּאֹמר ְזֻרב  ר ְברּוִחי ִאם ִכי ְבכֹחַּ  ְוֹלא ְבחַּ  'ה ָאמַּ

אֹותצְ   ". ב 

 אם" :(ט"תשי)מדרש ידוע מילקוט שמעוני ל תייחסנ .מנורהל הקשוריםמדרשים רבים ישנם ל "חזבדברי 

מֵּרֹות' שנאמר ,ציון של נרות לכם מראה אני - שבת של נרות שמרתם ם בַּ לִַּ ׂש ֶאת יְרּוש  פֵּ ִהיא ֲאחַּ ת הַּ עֵּ י ה ב  ...". ְוה 

בדומה לתפקיד המנורה במקדש כפי  .ין שמירת שבת ובין ציוןבמדרש זה המנורה מסמלת את הקשר המיוחד ב

 .מחבר את עם ישראל לציון –קיום מצוות הדלקת נרות שבת , שמתואר בפרשתנו

 

ברצוני להתייחס לקשר זה . מודגש הקשר בין שבת לירושלים, בתפילות רבות של שבת ובמיוחד בזמירות שבת

 : בשתיים מתפילות השבת

עוסקים למעשה רק שני הבתים הראשונים והבית האחרון בשמירת שבת בעוד שששת " דילכה דו"בשיר הנפלא 

הבתים במרכז השיר מתייחסים לשלבים השונים של הגאולה כשעם ישראל חוזר מהגלות לארץ ישראל ורואה 

אך שיבת עם ישראל לארצו מקבלת , שבת היא המסגרת הספרותית של הפיוט. בבניין ירושלים וקיבוץ גלויות

 של נרות שמרתם אם: "כביכול את דברי המדרש" לכה דודי"בכך ממחיש השיר . מקום נכבד ומרכזי בתוך השיר

 ".ציון של נרות לכם מראה אני - שבת

 

בשעה : סוף הברכה האחרונה לאחר קריאת שמעב נמצא השבת וירושליםדוגמא נוספת לקשר מעניין זה בין 

ה ה"שבימות החול חותמים  ת  רּוְך אַּ ד -' ב  עַּ ל ל  אֵּ םֹו ִיְׂשר  ר עַּ בשבת  נוסח  ישראל התקבל ברוב קהילות 1,"שֹומֵּ

ה ה: "אחר ת  רּוְך אַּ ִים -' ב  ל  ל ְירּוש  ל ְועַּ אֵּ םֹו ִיְׂשר  ל עַּ ל כ  ינּו ְועַּ לֵּ לֹום ע  ׂש ֻסכַּת ש  פֹורֵּ בברכות קריאת שמע אין הבדל  ".הַּ

אם , מה הניע 2.כאן השינוי הלכה למעשה בין שבת וימות החול ולכן מפתיע, בנוסח התפילה בין ימות החול ושבת

ד"את מסדרי הסידור לשנות את הנוסח המקובל של ימות חול , כן עַּ ל ל  אֵּ םוֹ ִיְׂשר  ר עַּ  לנוסח שונהולהחליפו " שֹומֵּ

 :עיון בשאלה מראה תובנות מעניינות ?בשבת

ד"הנוסח  עַּ ל ל  אֵּ םוֹ ִיְׂשר  ר עַּ ֲעלֹות ִשיר: "א"קכבוסס על הפסוק בתהלים של ימות חול מ" שֹומֵּ א לַּםַּ ינַּי ֶאש   ֶאל עֵּ

ִרים ַאִין ֶהה  ִעם ֶעְזִרי :ֶעְזִרי י בֹא מֵּ ה' ה מֵּ ִים עֹׂשֵּ מַּ ן ַאל :ו ָאֶרץ ש  ְגֶלָך לַּםֹוט ִיתֵּ ן ְוֹלא י נּום ֹלא ִהמֵּה :שְֹמֶרָך י נּום ַאל רַּ  ִייש 

ר ל שֹומֵּ אֵּ ל ִצְלָך 'ה שְֹמֶרָך 'ה :ִיְׂשר  ם :ְיִמינֶָך יַּד עַּ ֶשֶמש יֹומ  ה ֹלא הַּ חַּ  יַּכֶכ  ה ְוי רֵּ ְיל  ל  ְרָך' ה :בַּ ל ִיְשמ  ע ִמכ   ֶאת ִיְשֹמר ר 

ר' ה :נְַּפֶשָך אְתָך יְִשמ  ה ּובֹוֶאָך צֵּ ת  עַּ ד מֵּ ם ְועַּ , להגן עלינו" שומר ישראל"בימות החול אנו פונים בזמן שכיבה ל". עֹול 

 ".  ו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולםצאתנ"ולשמור 

, שמירה צריך אין שהשבת"לסידור מסביר  וכבר הרוקח בפירוש; בשבת אנו לא מתפללים לאותה שמירה מיוחדת

כפי שאנו אומרים מיד בסמוך , עם ישראל שומר את השבתכש; "השבת ידי על ישראל שומר הוא ברוך שהקדוש

ְמרּו" ל אֶ  ְושָׁ אֵּ תְבנֵּי ִיְׂשר  ב  שַּ ם ְבִרית עוֹל ם. ת הַּ ת ְלדֹרֹת  ב  שַּ ֲעׂשֹות ֶאת הַּ על שמירת בשבת אין כביכול צורך לבקש  –" לַּ

                                                                 
 ???קורמ  1
2
"'סעיף ג, ז"אורח חיים רסוכך פסק להלכה בשולחן ערוך     שהגיע כיון אלא, ישראל עמו שומר בה חותם אינו השכיבנו בברכת: 

 ועל ישראל עמו כל ועל עלינו שלום סכת הפורס י"בא, עירך ירושלים ועל עלינו שלום סכת ופרוס: אומר רנותסתי כנפיך לובצל
 ."ירושלים
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הִכי : "כך גם ניסח רבי אברהם אבן עזרא את הקשר הזה בצורה פיוטית קולעת בשירו. לעמו ישראל 'ה  ֶאְשְמרָׁ

ת אֵּ  ב    3."ִיְשְמֵרִניל -שַּ

בו הוא מופיע , (ה"ד ה"מסכת ברכות פ)בת לקוח דווקא מהתלמוד הירושלמי מעניין שהנוסח המיוחד לש

 עמו ועל עלינו שלום סוכת פורש'[ חותמים] 'שמע' בקרית: "גם לימות חול" השכיבנו"כחתימה קבועה של ברכת 

שומר עמו "ולכן הבקשה , יושבי ארץ ישראל אינם מרגישים את הפחד של הגלות...". 'ליםירוש ועל אלישר

הבדל בסיסי בין יושבי התפוצות שצריכים שמירה , אם כן, בכך משתקף. לא קיימת שם גם בימות החול" שראלי

ליהודי ארץ ישראל שיושבים על אדמתם לבטח ומרגישים את סוכת שלום על עמו ישראל ועל , מיוחדת בגלות

 .ירושלים

מה רבה את נוסח ברכת החול של חתימת לשנות ברגישות ובחכ, אם כן, ביקשו מסדרי הסידור" השכיבנו"בברכת 

, לנוסח ברכת התלמוד הירושלמי –המבקשת שמירה והצלה על רקע של פחד ומצוקה ממושכים בגלות , הברכה

על . ופריסת שלום מיוחדת על עמו ישראל בארץ ישראל ובעיר הקודש בירושלים' אשר משדר תחושה של קרבת ה

מסדרי הסידור אימצו  -לעמו ישראל השוכן בשלום בירושלים  שבתבאת הקשר המיוחד כביכול להדגיש מנת 

  .את נוסח הירושלמי לתפילת מעריב של שבתדווקא 

". ציון של נרות לכם מראה אני - שבת של נרות שמרתם אם: "שינוי זה מתאים להפליא לקשר המפורש במדרש

הנוסח לתפילת שבת , בעקבות כך! שמירת השבת היא שתשמור עלינו ותקרב אותנו גם מבחינה רוחנית לציון

כדי שהיהודי המתפלל בשבת ירגיש אפילו בתפוצות כאילו הוא כבר תושב ארץ , נה על פי נוסח הירושלמיּוש

 . המתפלל בשבת על פי נוסח הירושלמי וכולל את הברכה על ירושלים בתפילתו, ישראל

 שבת שלום

  

                                                                 
 שמירה הוי עצמה דשבת לעד ישראל עמו שומר לחתום אין השכיבנו בברכת: "ז"רס 'סי חיים אורח השולחן ערוךוכך כתב להלכה ב  3

 ישראל שמרו דאלמלי גאולה מעין כ"ג והוא אותנו שומרת השבת אז השבת שומרים ודכשאנחנ משום ושמרו פסוקי אומרים ולכן
 ".נגאלין מיד כהלכתן שבתות שתי


