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 קריאת שמע –ואתחנן  פרשת

" שמע"עיון פשוט בסמיכות הפרשיות מראה שפרשת  .מופיעה הפרשה הראשונה של קריאת שמעבפרשתנו 

יש כמה מקבילות לשוניות וענייניות ברורות . ועד בפרק הקודםאשר מת, ממשיכה כביכול את מעמד הר סיני

 : למעמד הר סיני" שמע ישראל"המקשרות את פרשת 

ְקָרא: "סמוך לפני עשרת הדברים נאמר ה ַויִּ ְשָרֵאל כָל אֶׁל מֹשֶׁ ר יִּ ם ַויֹאמֶׁ ְשָרֵאל ְשַמע ֲאֵלהֶׁ ת יִּ ים אֶׁ  ְואֶׁת ַהֺחקִּ

ים ְשָפטִּ ר ַהםִּ י ֲאשֶׁ ם ַהיוֹם ְבָאְזנֵיכֶׁם ֵברדֹ ָאֹנכִּ ם אָֹתם וְלַמְדתֶׁ מיד לאחר תיאור (. א', דברים ה" )ַלֲעשָֹתם וְשַמְרתֶׁ

ת: "מתן תורה נאמר ים אֶׁ ר ָהֵאלֶׁה ַהְדָברִּ בֶׁ ל' ה דִּ ם ָכל אֶׁ תוְֹך ָבָהר ְקַהְלכֶׁ ָענָן ָהֵאש מִּ ל הֶׁ  ָיָסף ְוֹלא ָגדוֹל קוֹל ְוָהֲעָרפֶׁ

ְכְתֵבם ְתנֵם ֲאָבנִּים ֺלחֹת ְשנֵי לעַ  ַויִּ  ַאָתה ְקַרב: "'ם ישראל מבקש ממשה להשמיע להם את דברי העַ (. יח', ה" )ֵאָלי ַויִּ

ר כָל ֵאת וֲשָמע ר כָל ֵאת ֵאֵלינו ְתַדֵבר ְוַאְת  ֹלֵהינו-א   'ה יֹאַמר ֲאשֶׁ ינו ְוָשַמְענו ֵאלֶׁיָך ֹלֵהינו-א  ' ה ְיַדֵבר ֲאשֶׁ ', ה" )ְוָעשִּ

 (. כג

ְשָרֵאל ְשַמע"המילים  ים"ובהמשך הפרשה מדובר על הפנמת , הן הפתיחה של קריאת שמע" יִּ , "ָהֵאלֶׁה ַהְדָברִּ

משה אכן משמיע להם בפרשה , עם ישראל ו שלעל פי בקשת. דהיינו עשרת הדברים של מתן תורה בהר סיני

ְשרָ  ְשַמע": "ֹלֵהינו-א   'ה"הראשונה את דברי  ָחד' ה ֹלֵהינו-א   'ה ֵאליִּ  (.ד', ו דברים" )אֶׁ

דרושה , לאחר המעמד החגיגי והמרשים של מתן תורה: התורה מלמדת אותנו בכך מסר פשוט וחשוב ביותר

לקראת העתיד בארץ לשפת המעשה עבודה עצמית כדי להפנים את הדברים ששמענו בחורב ולתרגם אותם 

בפסוקים . דנולווה במאמצים מצ  תת רושם לטווח ארוך אם היא לא החוויה של הר סיני לא תוכל לעשו. ישראל

ְצָוה ְוזֹאת: "נאמר כך במפורש" שמע ישראל"לפני פרשת ש ים ַהםִּ ים ַהֺחקִּ ְשָפטִּ ר ְוַהםִּ ָוה ֲאשֶׁ ם-א  ' ה צִּ  ְלַלֵםד ֹלֵהיכֶׁ

ם ְתכֶׁ ץ לֲַעשוֹת אֶׁ ר ָבָארֶׁ ם ֲאשֶׁ ים ַאתֶׁ ְשָתה ָשָםה עְֹברִּ יָרא ַמַעןלְ  :ְלרִּ יָך-א   'ה אֶׁת תִּ ְשמֹר ֹלהֶׁ ת לִּ ְצוָֹתיו ֺחקָֹתיו כָל אֶׁ  ומִּ

ר י ֲאשֶׁ ְנָך ַאָתה ְמַצוֶָׁך ָאֹנכִּ ן ובִּ ְנָך ובֶׁ ֺכן וְלַמַען ַחיֶׁיָך ְיֵמי כֹל בִּ יָך ַיֲארִּ מדריכה אותנו " שמע"פרשת (. ב-א', דברים ו" )ָימֶׁ

 . בארץ ישראלבעתיד לקראת קיום התורה , בהר סיני' האותנו  צווהאשר , "הדברים האלה"אפוא להפנים את 
 

: בהר סיני' מדריך את עם ישראל בדרך הגיונית להפנים את דברי האכן משה " שמע"במהלך הרעיוני של פרשת 

כָל"' אדם מישראל בא לידי אהבת ה, אחד' לאחר שמיעה שה ָך בְּ ָבבְּ ָכל לְּ ָך ּובְּ שְּ כָל נַפְּ ֹאֶדָך ּובְּ יםהַ ": "מְּ ָבר  " ָהֵאֶלה דְּ

ָבֶבָך ַעל"מוצאים את מקומם  ָך"ובעקבות כך מלמדים אותם את הבנים ועוסקים בתורה , "לְּ תְּ בְּ ש  ֵביֶתָך בְּ  בְּ

ָך תְּ ֶלכְּ ָך ַבֶדֶרְך ּובְּ בְּ ָשכְּ קּוֶמָך ּובְּ ָתם: "'בכך נוצר קשר הדוק עם מצוות ה". ּובְּ ַשרְּ אֹות ּוקְּ ָהיּו יֶָדָך ַעל לְּ טָֹטפֹ  וְּ  ֵבין תלְּ

.'דהיינו מצוות תפילין של יד ושל ראש מביאה לידי קשר חזק לתורת ה, "ֵעינֶיָך
1  

' לבסוף ישפיע העיסוק בתורת ה

ָתם: "על הבית כולו ועל העיר כולה ַתבְּ זּוזֹת ַעל ּוכְּ ָעֶריָך ֵביֶתָך מְּ שְּ על ידי ציון " שמע"נוכל לסכם את פרשת ". ּוב 

ַמע: "המילה הראשונה היינו ההפנמה של הדברים בהר סיני תביא אותנו להגשים את הדברים האלה בחיי ד, "שְּ

ָעֶריָך"דהיינו כל הנלווים אל , יום שלנו עם כל בני הבית וגם עם הסביבה-היום ".שְּ
2
 

 

ל הבינו היטב שהתפילה באה להפנים את היסודות האמוניים של קבלת מלכות "חז. מכאן נעבור לעולם התפילה

אין לך בתורה פרשה מתאימה יותר ". עבודה שבלב"והרי התפילה היא , עול מצוות לתוך הלבשמים וקבלת 

יום -אשר מלמדת את הפנמתם של יסודות האמונה שנאמרו בהר סיני ואת הגשמתם בחיי היום, "שמע"מפרשת 

בהזדמנות אחרת. של כל אדם פרטי בביתו ובשערי עירו
3
ריאת שמע כבר הזכרנו את המקור הקדום ביותר על ק 

                                                                 
י' כעין. ידך על כתוב כאילו תמיד לזכרון לך יהיה פשוטו עומק לפי – ידך על לאות: "ט, ג"י מותם בפירושו על ש"ו רשברא 1 יֵמנ   ש 

ֶבָך ַעל ַכחוָֹתם  .כב-כ', ראו גם משלי ו". לנוי המצח על ליתן שרגילין זהב ורביד תכשיט כעין – עיניך בין; (ו', שיר השירים ח)' ל 

, כא, ד"י; כא, יח-יז, ב"ו דברים ירא. כי גם ישראל יבנו ערים בארץ ישראל, מופיעה פעמים רבות בספר דברים" שעריך"המילה  2

 .יב, א"ל; יב, ו"כ; יז, ד"כ; ח, ז"י; יד, יא, ז"ט; כב, ו"ט; כח-כז
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ואת " עשרת הדברים"שבה מסופר שהכוהנים בשעת הקרבת קרבן תמיד קראו בפני העם את , א, ה תמידבמשנה 

-ומתרגמת אותם לחיי היום" עשרת הדברים"כי הרי קריאת שמע מפנימה את , שלוש הפרשיות של קריאת שמע

 : יום שלנו
 

 .ויאמר ,שמוע אם והיה ,שמע ,הדברים עשרת קראו ,ברכו והן "אחת ברכה ברכו" :הממונה להם אמר

 למשמר אחת ברכה מוסיפין ובשבת ,כהנים וברכת ,ועבודה ,ויציב אמת :ברכות שלש העם את ברכו

 .היוצא
 

והרי שני לוחות , התקיימה רק בתפילה המיוחדת שבמעמד קרבן תמיד בבית המקדש" עשרת הדברים"קריאת 

לא מצאה את " עשרת הדברים"קריאת . בקודש הקודשיםשמורים בארון " עשרת הדברים"הברית שעליהם 

".מפני תרעומת המינים"יומית -מקומה בתפילה היום
4
 

 

 : ב, במשנה ברכות ב רבי יהושע בן קורחה מסביר את הרצף ההגיוני של שלוש הפרשיות של קריאת שמע
 

 שמים מלכות לעו עליו שיקבל כדי אלא – "שמוע אם והיה"ל "שמע" קדמה למה קרחה בן יהושעמר א

 ובלילה ביום נוהג שמוע אם שוהיה "ויאמר"ל "שמוע אם והיה"; מצות עול עליו יקבל כך ואחר ,תחלה

 .ביום אלא נוהג אינו ויאמר
 

מלכות שמים כיסוד קבלת : מדגיש את המשמעות הייחודית של שתי פרשיות קריאת שמעבן קרחה רבי יהושע 

יש  –רק לאחר קבלת עול מלכות שמים בדרך הנכונה . לת עול מצוותלקב מתקוד –דתי של אמונה בבורא העולם 

 .לעבור לפרשה השנייה של קבלת עול מצוות

בעניין קבלת עול מלכות שמים ברצוני להפנות לגרסת כתב יד 

מופיע בהם ש, (ב ,ברכות ב)קויפמן ולגרסת הירושלמי של המשנה 

מלכות  עולקבלת "במקום  "קבלת מלכות שמים"המושג 

 לוהיה שמע קדמה למה(ו) קרחה בן יהושע מר רביא: ""יםשמ

ר ואח תחילה שמים מלכות עליו יקבל[ש כדי( ]אלא) שמוע אם

 ...".תומצו עול( יקבל עליו)כך 

בעניין קבלת מצוות אכן שייך להוסיף את המחויבות לקיום 

אך בהקשר , "מצוות עול"ההלכה ולכנות אותה בעקבות כך בשם 

  "עול" התוספת   –ם מתוך הפנמה ואהבה של קבלת מלכות שמי

 .מלכות שמים" עול"כתב יד קויפמן של המשנה בלי  .אינה במקום

 

ובדומה לכך גם מסדרי , ראינו אפוא שהפרשיות של קריאת שמע בתורה הן מעין המשך של מתן תורה בהר סיני

.ותינוכחלק מרכזי של תפילכבר בתקופת המשנה הסידור שילבו בו את קריאת שמע 
5
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