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 "קריאת שמע"פרשיות התורה שצורפו ליחידה אחת הנקראת 

 :שלוש הפרשיות המופיעות בתוך קריאת שמע נמצאות בתורה על פי הפרוט הבא
וממוקמת , ציציתשהיא מצוות , )מא-לז, טו' במ" (ויאמר"מופיעה פרשת " שלח לך"בפרשת 

 . כפרשיה שלישית בקריאת שמע
והיא הפרשיה ', שהיא מצוות אהבת ה, )ט-ד, ו' דב" (שמע"ת מופיעה פרש" ואתחנן"בפרשת 

 . הראשונה בקריאת שמע
, ועבודתו'  שהיא מצוות יראת ה,)כא-יג, יא(" והיה אם שמוע"בפרשתנו מופיעה פרשת 

 .ומקומה בקריאת שמע הוא באמצע
 :על כך נשאלות השאלות הבאות

ה של עם ישראל ונקבעו כחלק מחובת מדוע זכו דווקא  פרשיות אלו להיכנס לסידור התפיל. 1
ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך : "ככתוב, התפילה הנאמרת השכם והערב

 ?)יט, יא' דב" (ובקומך
 ?ומהו הקשר בין שלוש פרשיות אלו שצורפו כאחד, ל דווקא"מדוע נקבע הסדר הנ. 2
 

בין מדוע נקבעו בתוך נוכל לה, ל"לאחר שנשים לבנו לתוכן של כל אחת מהפרשיות הנ
 :התפילה

היא עוסקת בציווי לעשות ציצית על ארבע : כשמה כן היא,  ציצית–" ויאמר"פרשת  •
כאשר האחת , הבאות כשרשרת של חוליות, לעצם העשייה יש תכליות נוספות. כנפות הבגד

      'את כל מצֹות הוזכרתם   –> אֹתווראיתם  –> לציִצתוהיה לכם: "מהווה תכלית לזו שלפניה
) ב"ע, מג(הגמרא במסכת מנחות ". להיכם- לאוהייתם קדֹשים –> אֹתם ועשיתם –>

ואנו , "זכירה מביאה לידי עשייה, ראייה מביאה לידי זכירה: "מסכמת את הרעיון כך
 . עשייה מביאה לידי קדושה: נשלים

 .ולקבל עול מלכותו באהבה' עוסקת בהוראה לאהוב את ה" שמע"פרשת  •
ודרישה זו מלווה ', עוסקת בדרישה לקיים את כל מצוות ה" ם שמעוהיה א"פרשת  •

 .בהבטחת שכר למקיימי המצוות ובאזהרה מפני העונש לאלה שלא יקיימו אותן
 
בשתיהן : יש גם מכנה משותף, "והיה אם שמע"ו" שמע"כי לשתי הפרשיות , ראוי לציין

ייתכן שזו אחת . ה ומצוות מזוזהעיסוק תמידי בתור, לימוד הבנים, מוזכרות המצוות של תפילין
 לקבוע את שתיהן כחובה מדאורייתא -ל בראשית קביעת נוסח התפילה "הסיבות שגרמו לחז

 .ולאחר מכן הוסיפו גם את פרשת ציצית, לָאמרן שחרית וערבית
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 : י תוכנן של הפרשיות הגענו לתשובה על שאלתנו הראשונה"עפ,  אם כן
המחויבות של ישראל . שהוא התכליות הנובעות מקיומה,  ערך מיוחד במינוציציתלמצוות 

אני : "שהיא בחירתם לעם והוצאתם ממצרים', לקיים מצווה זו נובעת מן הטובה שעשה להם ה
 ".להים-להיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לא-א' ה

ו ואין הוא אלוקינ; אהבתו וקבלת עול מלכותו,  עוסקת במצוות ייחוד הבורא"שמע "פרשת
 . אהבתו ומוראו, העבד מקבל עליו את עול האדון, כלומר. זולתו

העבד מבצע את כל , כלומר. עוסקת בהוראה לקיים את כל מצוותיו" והיה אם שמוע"פרשת 
 . ההוראות שנותן לו האדון

 :נוכל להבין את חשיבותן של פרשיות אלו ואת הקשר ביניהן, עתה בבדיקת הסדר
 :מסבירה את הסדר ואומרת) ב"ע, יד(הגמרא במסכת ברכות 

 
ושיננתם ("שזה ללמוד וללמד ולעשות ', והיה אם שמוע'ל' שמע'בדין הוא שתקדם 
שזה יש ' ויאמר'ל) תקדם(' והיה אם שמוע'").  וכתבתם… וקשרתם…לבניך ודברת בם

אין בה אלא ' ויאמר'").  וכתבתם… ולמדתם את בניכם…וקשרתם("בה ללמד ולעשות 
והיה אם "ל" שמע"סיבה נוספת להקדמת  (…") ועשו להם ציצית("ד לעשות בלב

 .כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחלה ואחר כך יקבל עליו עול מצות:) היא" שמוע
 

: מכילה שלושה תחומים" שמע. "הסדר של הפרשיות נקבע על פי מידת היקפן, י הגמרא"עפ
ואילו , ללמד ולעשות: ני תחומיםמכילה רק ש, "והיה אם שמע. "ללמד ולעשות, ללמוד

אשר ליחס בין שתי הראשונות אומרת הגמרא שהן . לעשות: מכילה תחום אחד בלבד" ויאמר"
, תחילה על האדם לקבל עול מלכות שמים: מסודרות על פי סדר  השלבים החשובים שבאמונה

 . כ יוכל לקבל עליו עול מצוות"ורק אח
קריאת 'רשת ציצית נתווספה לתפילה ונקבעה בתוך פ) ב"ע, יב(י הגמרא במסכת ברכות "עפ

 :וכך נאמר שם, גם בגלל חמישה דברים נוספים שיש בה פרט למצוות ציצית' שמע
 

מפני שיש בה חמשה , אמר רבי יהודה בר חביבא? פרשת ציצית מפני מה קבעוה
והרהור , הרהור עבירה, ודעת מינים, עול מצות, יציאת מצרים, מצות ציצית: דברים

 -ציצית . ''וראיתם אֹתו וזכרתם את כל מצות ה':  דכתיב- עול מצות …. עבודה זרה
. 'אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים':  דכתיב-יציאת מצרים . 'ועשו להם ציִצת': דכתיב

). א, יד' תה(' להים-אמר נבל בלבו אין א':  זו מינות וכן הוא אומר-' אחרי לבבכם '…
ויאמר שמשון אל אביו אותּה קח לי כי היא ': עבירה שנאמר זה הרהור -' ואחרי עיניכם'

ויזנו ':  זה הרהור עבודה זרה וכן הוא אומר-' אתם זֹנים'). ג, יד' שופ(' ָישרה בעיני
 ).לג, ח' שופ(' אחרי הבעלים

 
 :קובע את הסדר ומנמק אותו) ג-ב, קריאת שמע א(ם בספרו היד החזקה "הרמב

 
ומקדימים . 'ויאמר', 'והיה אם שמוע', 'שמע': אלו הןשלשה פרשיות ? ומה הוא קורא
 מפני שיש בה יחוד השם ואהבתו ותלמודו שהוא העיקר הגדול -' שמע'לקרות פרשת 
. שאר כל המצות) זכירת( שיש בה צווי על -' והיה אם שמוע'ואחריה . שהכל תלוי בו

פ שאין מצות "עא)ו. ( שגם היא יש בה צווי זכירת כל המצות-ואחר כך פרשת ציצית 
ומצווה , קוראים אותה בלילה מפני שיש בה זיכרון יציאת מצרים, ציצית נוהגת בלילה

למען תזכֹר את יום צאתך מארץ מצרים כל ': להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה שנאמר
 .וקריאת שלש פרשיות אלו על סדר זה היא הנקראת קריאת שמע, )ג, טז' דב ( 'ימי חייך

 
' אהבת ה: האחד. לפנינו שלושה שלבים בקבלת עול מלכות שמים, ם" הרמבי"עפ, כלומר
: השני. ואין זולתו, אמונה בבורא כאדון האחד והיחיד, שהיא קבלת עול מלכות שמים, לשמה

וקבלת עול מצוות , בתקווה לשכר או יראה מפני העונש', שהיא יראת ה, שלא לשמה' אהבת ה
קיום מצוות : והשלישי. ותיו ולָעבדו באמת ובתמיםשמשמעותה נכונות לבצע את כל הורא

דוגמת , י לבישת הבגד שהוא ייחד לנו כעבדיו" קבלת עול מלכותו באופן מעשי ע-האדון 
בגד זה . אשר מהווה עדות חותכת להיותו עבד עולם לאדונו, המרצע הנמצא בָאזנו של העבד



 3

ומכריז עלינו בפני ,  עבדים לבוראמזכיר לנו תמיד את עצם היותנו, שהוא עבורנו כמרצע לעבד
 . בגאווה אנו מתהלכים עטופים בו. ל ועבדיו-כל הברואים שאנו בחירי הא

מכיוון שהן מהוות בסיס איתן , שלוש פרשיות אלו נקבעו בתוך תפילת שחרית וערבית, לסיכום
רשיות פ. בתתו שכר לנאמניו ועונש למורדים בו, לאמונה בהשגחתו על ברואיו, לאמונה בבורא

לכך שאנו אוהבים , ה"אלו מהוות עדות מוחשית לבחירה ההדדית שבין עם ישראל לבין הקב
והייתם לי קדֹשים ... אשר הבדלתי אתכם מן העמים , להיכם-א' אני ה "-אותו והוא אוהב אותנו 

 ). כו-כד, כ' ויק" ( אתכם מן העמים להיות לי ואבִדל... כי קדוש אני
 להים-לא לך להיות היום האמרת 'ה את": י ביטוי ברור בספר דבריםהבחירה ההדדית באה ליד

 סגלה לעם לו להיות היום האמירך 'וה .בקלו ולשמע ומשפטיו … חקיו ולשמֹר בדרכיו וללכת
 עם ולהיֹתך ,ולתפארת ולשם לתהלה ,עשה אשר הגוים כל על עליון ולתתך . ..לך דבר כאשר
 ).יט-יז, כו(" דבר כאשר … 'לה קדש

 
" קריאת שמע"ומכאן גם הבנו את חשיבותה של , נה למדנו את מעלות שלוש הפרשיות הללוה

 ):ב"ע, ברכות טז(אלעזר ' דברי רב נסייםבהקשר זה . בתוך התפילה
 

כן , ')ה, סג' תה ('כן אברכך בחיי בשמך אשא כפי' מאי דכתיב :              אמר רבי אלעזר
 ואם עושה כן עליו הכתוב .זו תפלה -'  אשא כפיבשמך '.זו קריאת שמע -' אברכך בחיי

 העולם ; ולא עוד אלא שנוחל שני עולמים,)ו, שם(' כמו חלב ודשן תשבע נפשי' :אומר
 ).שם(' ושפתי רננות יהלל פי' : שנאמר,הזה והעולם הבא

  
 יחיאל עמרני
 הוד השרון

 
 

 
 
 


