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פרשת

כי תשא
תפילות העמידה בשבת

"ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַּׁשָּבת ְלדֹרָֹתם ְּבִרית עֹוָלם: ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ַוִּיָּנַפׁש"  אֹות ִהוא ְלעָֹלם ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ה' ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת 

(שמות ל"א, טז-יז)

פסוקים אלה מופיעים בתפילת העמידה של שחרית לשבת.1 

בימות חול נוסח התפילה של שחרית, מנחה וערבית זהה. לעומת זאת, לשלוש תפילות 

העמידה של שבת נבחרו נושאים שונים: 

נושאנוסחתפילה

ערבית

ַהְּׁשִביִעי  יֹום  ֶאת  ִקַּדְׁשָּת  ַאָּתה 

ִלְׁשֶמָך, ַּתְכִלית ַמֲעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, 

ִמָּכל  ְוִקַּדְׁשּתֹו  ַהָּיִמים,  ִמָּכל  ּוֵבַרְכּתֹו 

ַהְּזַמִּנים...

השבת כחלק 

מבריאת העולם

שחרית

ִּכי  ֶחְלקֹו,  ְּבַמְּתַנת  מֶׁשה  ִיְׂשַמח 

ִּתְפֶאֶרת  ְּכִליל  ָקָראָת ּלֹו.  ֶנֱאָמן  ֶעֶבד 

ַהר  ַעל  ְלָפֶניָך  ְּבָעְמדֹו  ָנַתָּת,  ְּבֹראׁשֹו 

ִסיַני. ּוְׁשֵני ֻלחֹות ֲאָבִנים הֹוִריד ְּבָידֹו, 

ְוָכתּוב ָּבֶהם ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת...

השבת כחלק 

ממתן תורה

מנחה

ְּכַעְּמָך  ּוִמי  ֶאָחד  ְוִׁשְמָך  ֶאָחד  ַאָּתה 

ִּתְפֶאֶרת  ָּבָאֶרץ.  ֶאָחד  ּגֹוי  ִיְׂשָרֵאל 

ְמנּוָחה  יֹום  ְיׁשּוָעה  ַוֲעֶטֶרת  ְּגֻדָּלה 

ָיֵגל  ַאְבָרָהם  ָנַתָּת.  ְלַעְּמָך  ּוְקֻדָּׁשה 

ִיְצָחק ְיַרֵּנן ַיֲעֹקב ּוָבָניו ָינּוחּו בֹו...

השבת כיום 

מנוחה - 

מעין עולם הבא

(ירושלים  והוראה  חינוך  לענייני  מאסף   - מעינות  השבת",  יום  של  שבע  "תפילות  רוטשילד,  יעקב  ראו    .1
תשל"ד), עמ' 167-147.
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על פי ניתוח זה עולה, ששלוש תפילות העמידה של שבת מתאימות לשלושת עיקרי האמונה 
(על פי הוגי דעות רבים): האמונה בבריאת העולם, במתן תורה בהר סיני ובגאולת העולם.2

במקביל לשלוש תפילות העמידה של שבת, גם שלוש הברכות של קריאת שמע מייצגות 

את אותם שלושת יסודות האמונה: שתי הברכות שלפני קריאת שמע עוסקות בבריאת 

המאורות ובברכת התורה, וברכת הגאולה שלאחר קריאת שמע חותמת את היחידה של 
קריאת שמע וברכותיה.3

מזמור י"ט בספר תהילים,4 אותו אנו אומרים בפסוקי דזמרא של תפילת שחרית בשבת, 

מהווה גם הוא מודל לשילוב בין תיאור הבריאה, מתן תורה והגאולה: 

בתחילת המזמור מתוארת הבריאה הנפלאה: 

"ַהָּׁשַמִים ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד ֵא-ל ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַע" (פסוק ב)

בהמשך יש תיאור פיוטי נלהב של תורת ה': 

"ּתֹוַרת ה' ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש ֵעדּות ה' ֶנֱאָמָנה ַמְחִּכיַמת ֶּפִתי" (פסוק ח)

לבסוף המשורר מפנים את שתי החוויות ומשלב אותן בחייו, ובכך מזכיר את הגאולה: 

"ַּגם ַעְבְּדָך ִנְזָהר ָּבֶהם ְּבָׁשְמָרם ֵעֶקב ָרב... ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך ה' צּוִרי ְוֹגֲאִלי" 

(פסוקים יב-טו)

ההתבוננות בבריאת העולם ובתורה מביאה את האדם (לאחר קבלת עול מלכות שמים 

ועול מצוות בקריאת שמע) להכיר בתפקידו האישי כעבד ה', ולשלב את הערכים הללו 

בעבודת הבורא שלו. נמצאנו למדים, אפוא, ששלוש תפילות השבת, שלוש ברכות קריאת 

שמע ושלושת חלקיו של מזמור י"ט - משקפים כולם את שלושת יסודות האמונה. בכך 

הסידור מהווה ספר יסוד נפלא של עיקרי האמונה.

ראו למשל רבי יוסף אלבו, ספר העיקרים, מאמר ראשון, פרק ד'; ראו גם פראנץ רוזנצוויג, כוכב הגאולה    .2
(ירושלים 1970). 

ראו בהרחבה באתר www.tefilah.org בפרק "קריאת שמע וברכותיה", תוך ציון והסבר של המילים המנחות.   .3
ראו באתר לגבי ההקבלות הלשוניות בין שלושת חלקי מזמור י"ט ובין שלוש הברכות של קריאת שמע.   .4


