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  ברכת משה כתבנית לתפילת עמידה:  וזאת הברכה פרשת

 בנוי בצורה הגיוניתג "לפרק  1;משה רבנו נפרד מעם ישראל ומברך את השבטים באופן חגיגי לפני מותובפרשתנו 

מקדים דברי שבח משה ; (כה-ו)עשר השבטים -בחלק המרכזי משה מברך את שנים: משלושת החלקים הבאים

אשר מושיע את עם ', ולבסוף הוא מוסיף דברי הודאה לה ,(ה-ב)בהר סיני בעבר לעם ישראל תגלה אשר ה', לה

 (. כט-כו) לארץ דגן ותירושבעתיד הקרוב ישראל ומביא אותו 

שכן בני ישראל נהיו  ,הפתיחה והחתימה משמשות מעין מסגרת ספרותית ורעיונית לברכות השבטים בפי משה

, (ה-ב)אל העם ' דברי משה על הופעת ה בפתיחת .ייכנסו לארצם' ובעזרת ה, בזכות מתן תורה בהר סיניבעבר לעם 

ֲעֹקבּתוָֹרה ִצָוה לָ : "בני ישראל שלפסוק ד מנוסח בגוף ראשון  ת יַּ ה מוָֹרָשה ְקִהלַּ מסתבר שבפסוק זה בני ". נו משֶׁ

ישראל עונים לדברי משה ומאשרים לו שאכן משה הוא שמסר את התורה לעם ישראל ויצר על ידי כך מורשה 

' ובכך העם מצהיר שה, הפסוק מביע את קבלת עול מלכות שמים וקבלת עול תורה מצד בני ישראל. לקהילת יעקב

שיזכה בה לביטחון , משה מברך את עם ישראל העומד להיכנס לארצו( כט-כו)הברכה  בחתימת2 (.ה)הוא מלכו 

 (. למעט פסוק כו)חתימה מנוסחת בגוף נוכח לעם ישראל ולכן ה, 'ולברכת ה
 

ועל ידי כך נוצרת מסגרת אחידה רצופה , (כט-כו)ובין החתימה ( ה-א)בין הפתיחה יש הקבלה עניינית ולשונית 

אשר ', מקביל לדברי התודה של ישראל לה, (ה-א)לעם ישראל מהר סיני בעבר הבא ', שבחו של ה3 :ליחידה כולה

בעבר בהר  לעם ישראל' בפתיחה משה מדבר על הופעת ה(. כט-כו)גן עליהם יאל ארצם ובעתיד הקרוב יא אותם יב

" ַיֲעֹקב"ו" ִיְשָרֵאל", "ַעם", "ְיֺשרּון" המילים. ובחתימה הוא פונה לעם ישראל ערב כניסתם לארץ ישראל, סיני

 "לחתימתן סמוך פתיחתן מעין"ל במבנה הברכות "על פי העיקרון של חז –מחברות בין הפתיחה לחתימה 

 .ברכות של משה לשבטי ישראלשתים עשרה הבין שני חלקי השיר מופיעות  (.א"ע קד פסחים)

משה פונה לכל , וישראל בהתחלה' לאחר הצגת הקשר בין ה: מבנה זה של שלושת החלקים הינו הגיוני ביותר

מבנה זה מתאר . כדי לסכם בסוף את ייעודם העתידי בארץ ישראל, אחד משבטי ישראל ומברך אותם באופן אישי

מאז ' עם ישראל זכה לאותו קשר ייחודי מה -והרי בזכות משה , בצורה הגיונית את הקשר של משה לעם ישראל

 .ארבעים שנות הנהגה במדבר עד בואם לארץ ישראל בעתיד הקרוב, מתן תורה דרך, יציאת מצרים

 

טיפוס -אבלפני מותו משמשת כאת עם ישראל " ונראה שברכת משה, נפנה עכשיו כדרכנו לעולם של תפילות

שלושת לקבילה במדוייק ממשה הינה  החלוקה לשלושת המרכיבים של ברכת. למבנה של תפילת העמידה

לעולם אל ישאל אדם צרכיו  :אמר רב יהודה": א"ברכות לד עעל פי הסוגיה במסכת החלקים של תפילת העמידה 

דומה לעבד שמסדר שבח  –ראשונות  :דאמר רבי חנינא ,לא בשלש ראשונות ולא בשלש אחרונות אלא באמצעיות

  ".עבד שקבל פרס מרבו ונפטר והולך לודומה ל –אחרונות  ,דומה לעבד שמבקש פרס מרבו –אמצעיות  ,לפני רבו
 

 :מבנה של ברכת משה לזה של תפילת העמידההל כבר עמדו על דמיון "חז( ג"שמ, וזאת הברכה) מדרש ספריב

 בצרכם פתח כך ואחר ָבא ִמִסיַני 'ה ַוֹיאַמר שנאמר מקום של בשבחו שפתח עד ישראל בצרכי פתח לא רבינו משה"

לאחר הבאת מקבילות נוספות למבנה ". ְיֺשרּון ל-ָכאֵ  ֵאין מקום של בשבחו וחתם חזר  ֶמֶלְך ִביֺשרּון ַוְיִהי ישראל של

: שגם תפילת עמידה בנוייה ממרכיבים אלה, המדרש מסיק בצורה מפורשת, זו במזמורי תהלים ומתפילת שלמה

 של בצרכם פתחו לא: יום בכל מתפללים ישראל שיהו הראשונים נביאים שתיקנו ברכות עשרה שמנה ואף"

                                                           
1  

אשר מופיע יחד עם דף גראפי גם  ,733-404' עמ, א"אלון שבות תשע, ובחג הסוכות "בספר  משהראו מאמרי המפורט על ברכת 

 ."שמחת תורה"ביחידה , "חגים"במדור  www.tefilah.orgבאתר 
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 ...".מֶשה ָלָנא ַפֵקיד אֹוַרְייָתא ִיְשָרֵאל ְבֵני ָאְמִרין": כך כבר תרגם יונתן  
3
 (.1הערה )ראה בצד שמאל של הדף הגרפי באתר   
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 מתיר' כך ואחר ;'שמך ונורא אתה קדוש – והנורא הגבור הגדול ל-הא' - מקום של בשבחו שפתחו עד ישראל

 . ..."'לך אנחנו מודים' כך ואחר ;'חולים רופא' כך ואחר ',אסורים
 

שמונה "תפילת גם נתחברה שעל פיו , דוד ושלמה, התפילות של משהאפוא את מבנה ל זיהו "חזנפלא זה במדרש 

 :הת העמידברכת משה לתפילהמרכיבים של אפשר לזהות מקבילות נוספות בין  4."עשרה
 

 ה מוָֹרָשה ": עם ישראל מקבל עליו עול מלכות שמים ועול תורה, בפתיחה של ברכת משה ּתוָֹרה ִצָוה ָלנו משֶׁ

ֲעֹקב המתפללים מקבלים עליהם בציבור את , גם בסוף שלוש הברכות הראשונות של תפילת העמידה ."ְקִהלַּת יַּ

  .של הציבור קדושההבברכת ' מלכות ה

 5.עשרה הברכות של משה לשבטי ישראל-עשרה הברכות האמצעיות הוא כנגד שתים-המספר של שתים 

  ָואף בשלוש הברכות , (כט-כו)רצם שבם באמשה מתאר בחתימת ברכתו את השראת השכינה בתוך עם ישראל בי

להודות "על מנת , (עבודה)במקדש בירושלים ' המתפללים מבקשים לעבוד את ה, האחרונות של תפילת העמידה

 .בירושלים' ולזכות לברכת השלום האמורה מפי אהרן ובניו הכוהנים במקדש ה6 "בחצרות קודשך' לה

 דהיינו בין שלוש הברכות הראשונות , הפתיחה לחתימה הן בברכת משה והן בתפילת העמידה יש דמיון רב בין

  7.לאחרונות

 

משה הוא הראשון שיסד יוצא ש, ל כבר זיהה"מדרש הנאשר ה, לפי דמיון זה בין ברכת משה ובין תפילת העמידה

מבחינה רעיונית השוואה זאת מעניינת  .ל את תפילת העמידה"ובעקבותיו חיברו חז, וקבע את מרכיבי התפילה

 : סיבות משתי

 אותו הוא הנהיג לאורך ארבעים שנה במדבר ממצרים עד , נפרד בברכתו האחרונה לפני מותו מעם ישראל משה

הנהגת משה את ישראל . כל אדם ניגש אל בוראו בתפילתו היומיומית בתפילת עמידה; לכניסתם לארץ ישראל

 .'מקבילה כביכול לעמידתנו בתפילה היומית לפני ה

  להים לפני -הולך כביכול בעקבותיו של משה רבנו איש הא -בוראו  לכל פרט הניגש א מיתהיובתפילת עמידה

 .אנו רשאים לגשת לבורא העולם בכל יום כשם שמשה רבנו ניגש לעם ישראל לפני מותו –ללא תיווך  .מותו

 

חשוב על  מלמדת מסר -דיון מעניין זה על המקבילה בין הפרשה האחרונה בתורה והתפילה המרכזית בסידור 

חינך והנהיג את עם ישראל בעזרת משה עבדו ' לאורך חמישה חומשי תורה ה: המהות והיחס בין תורה ותפילה

 .ותפילת העמידה שומרת כביכול על תכונה זו בעתיד בזכות תפילתנו לבורא בכל יום, לקראת ייעודם העתידי
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בייחוד , 227-931' עמ, (ג"תשנ)סב , תרביץ, "תוכנה ומגמותיה, סדרה, עיונים באויה –תפילת שמונה עשרה ", ראה עזרה פליישר  

 .ואילך 912' עמ
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שאלת כל הדברים שהן "שבתפילת העמידה הן " הברכות"ואילו , שבטי ישראלכל אחד ממשה הן תפילות ל" ברכות"יש לשים לב ש   

 (.ד"א ה"תצפילה פ' ם הל"רבמ" )וולצרכי הציבור כול ,כמו אבות לכל חפצי איש ואיש
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 .וצרף את הדברים לכאן, "נןמודים דרב"באתר מאמר ומצגת על ראה    
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 ".תפילת עמידה"ביחידה על , במדור של תפילות חול www.tefilah.orgראה בעניין זה גם באתר    


