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 בתפילת שחרית של שבת" ושמרו" –תשא  יכ פרשת
 

 : מתוארת שמירת השבת של בני ישראל( יז-טז, א"ל)בפרשתנו 
 

 : עוָֹלם ְבִרית ְלדֹרָֹתם ַהַשָבת ֶאת לֲַעשוֹת ַהַשָבת ֶאת ִיְשָרֵאל ְבנֵי ְמרּוְוָש 

  ָהָאֶרץ ְוֶאת ַהָשַמִים ֶאת 'ה ָעָשה ָיִמים ֵשֶשת ִכי ְלעָֹלם ִהוא אוֹת ִיְשָרֵאל ְבנֵי ּוֵבין ֵביִני

 : ַוִּינַָפש ָשַבת ַהְשִביִעי ּוַבּיוֹם
 

שחרית אך ברצוני להתייחס כאן להזכרתם בתפילת העמידה של , מופיעים במספר מקומות בסידור להפסוקים א

  2.ם"בסדר התפילה של הרמבל רב עמרם גאון ובסידור התפילה שכפי שכבר מופיע  1,שבתל

 שלושת תפילות העמידה של שבת נבחרול, לעומת זאת .מנחה ומעריב זהה, בימות חול נוסח התפילה של שחרית

 : פסוקים שוניםו שוניםנושאים 
 

 לראשונההשבת בה נזכרת ש, תפילת העמידה עוסקת בבריאת העולם בליל שבת ,

. ַאָתה ִקַדְשָת ֶאת יוֹם ַהְשִביִעי ִלְשֶמָך: "של בראשית' ומצטטת פסוקים מפרק ב

ְוֵכן ָכתּוב . ְשתוֹ ִמָכל ַהְזַמִניםְוִקדַ . ּוֵבַרְכתוֹ ִמָכל ַהָּיִמים. ַתְכִלית ַמֲעֵשה ָשַמִים ָוָאֶרץ

 ".ַוְיֺכּלּו ַהָשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם: ְבתוָֹרֶתָך

 

 

 נוומצוטטים פסוקים מפרשת, בהר סיני מסופר על מתן תורה בתפילת שחרית  :

. ֶאֶרת ְברֹאשוֹ נַָתתָ ְכִליל ִתפְ . ִכי ֶעֶבד נֱֶאָמן ָקָראָת ּלוֹ. ִיְשַמח מֶשה ְבַמְתַנת ֶחְלקוֹ"

. ְוָכתּוב ָבֶהם ְשִמיַרת ַשָבת. ּוְשנֵי ֺלחוֹת ֲאָבִנים הוִֹריד ְבָידוֹ. ְבָעְמדוֹ ְלָפנֶיָך ַעל ַהר ִסינַי

 לֲַעשוֹת ֶאת ַהַשָבת ְלדֹרָֹתם ְבִרית. ְוָשְמרּו ְבנֵי ִיְשָרֵאל ֶאת ַהַשָבת: ְוֵכן ָכתּוב ְבתוָֹרֶתָך

, רהמתארים את שמירת השבת על ידי בני ישראל לאחר מתן תופסוקים ה ."עוָֹלם

 .והנימוק של שמירת שבת הוא בריאת העולם

 

 

 בלי , מתוארת האחדות וההרמוניה המושלמת על פי מנוחת השבת בתפילת מנחה

 ַאָתה ֶאָחד ְוִשְמָך ֶאָחד ּוִמי ְכַעְמָך ִיְשָרֵאל ּגוֹי ֶאָחד ָבָאֶרץ: "ציטוט פסוקים מיוחדים

   .בתפילה זו מתוארת האחדות וההרמוניה המושלמת על פי מנוחת השבת ". ...

 

 
 

הוגי דעות פי ל ע)שבת מתאימות לשלושת עיקרי האמונה  לשתפילות העמידה  שלושש, על פי ניתוח זה עולה

   3.ת העולםגאולבובהר סיני מתן תורה ב, האמונה בבריאת העולם(: רבים

שלוש הברכות של קריאת שמע מייצגות את אותם שלושת  גם, במקביל לשלושת תפילות העמידה של שבת

ברכת הגאולה ו, לפני קריאת שמע עוסקות בבריאת המאורות ובברכת התורהשהברכות שתי : הונהאמיסודות 

   4.של קריאת שמע וברכותיה חותמת את היחידהשלאחר קריאת שמע 

 

                                                                 
1

ט כבסיס לברכות קריאת "מזמור י"בשיעור " לות ליום חולתפי"במדור של ט "בדיון על תהלים י  www.tefilah.orgאה באתר ר  

 (.המצגת וסרט עם הסברים קוליים למצגת על פי המאמר, נמצאים שם המאמר" )שמע
, ירושלים, "מאסף לענייני חינוך והוראה –מעינות ( "עורך)חיים , בתוך חמיאל" תפילות שבע של יום השבת"יעקב , רוטשילדאה ר  2

 .741-761' עמ, ד"תשל, ההסתדרות הציונית העולמיתשל  בגולה יםרבות תורניתולחינוך המחלקה ל
מוסד , ירושלים, "כוכב הגאולה"פראנץ רוזנצוויג ראה גם '; דפרק  ,מאמר ראשון, "ספר העיקרים"אה למשל רבי יוסף אלבו ר  3

 .  7711, ביאליק
 .המילים המנחותתוך ציון והסבר של , "קריאת שמע וברכותיה"אה בהרחבה בפרק ר  4



   א"תשע,  לפרשת השבוע" התפילה אוצר"

 

www.tefilah.org    (2)   

 

מודל גם הוא מהווה , אותו אנו אומרים בפסוקי דזמרה של תפילת שחרית בשבת, תהליםט בספר "מזמור י

 : מתן תורה ולבסוף הגאולה, תיאור הבריאהבין לשילוב 

 

 ָהָרִקיעַ  ַמִּגיד ָיָדיו ּוַמֲעֵשה ל-אֵ  ְכבוֹד ְמַסְפִרים ַהָשַמִים: "מתוארת הבריאה הנפלאהמזמור בתחילת ה." 

 ֶפִתי ַמְחִכיַמת נֱֶאָמנָה' ה ֵעדּות נֶָפש ְמִשיַבת ְתִמיָמה' ה תוַֹרת: "'טי נלהב של תורת הבהמשך יש תיאור פיו." 

 ָבֶהם ִנְזָהר ַעְבְדָך ַּגם: "ובכך מזכיר את הגאולה, לבסוף המשורר מפנים את שתי החוויות ומשלב אותם בחייו 

 ".ְוגֲֹאִלי צּוִרי' ה ְלָפנֶיָך ִלִבי ְוֶהְגיוֹן ִפי ִאְמֵרי ְלָרצוֹן ִיְהיּו...  :ָרב ֵעֶקב ְבָשְמָרם

 

ט ובין שלוש הברכות של קריאת "ההקבלות הלשוניות בין שלושת חלקי מזמור ילא נרחיב כאן את הדיבור אודות 

כמו גם הצגה , מאמר מורחב בנושאשם מופיע , www.tefilah.orgמזמין אתכם לעיין באתר לשם כך אני . שמע

 . גראפית של הדברים

 

לאחר קבלת עול מלכות )מביאה את האדם ובתורה  ת העולםההתבוננות בבריאעולה ש, אם נסכם את הדברים

ולשלב את הערכים הללו בעבודת הבורא  ,'תפקידו האישי כעבד הבלהכיר ( 'שמע'שמים ועול מצוות בקריאת 

 - ט"מזמור ישל ו ושלושת חלקיברכות קריאת שמע שלושת , שבתהשלושת תפילות ש, אפוא, נו למדיםנמצא. שלו

. בהר סיני' הפסוק מפרשתנו מייצג בתפילות של שבת את התגלות ה .יסודות האמונהשלושת את כולם ים משקפ

 . של עיקרי האמונהנפלא בכך הסידור מהווה ספר יסוד 
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