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 תקידוש של ליל שב - תבראשי פרשת
 

  :בראשית שבת את המתארים פסוקים 3 יש הובסופ ,העולם בריאת מתוארת השבוע בפרשת

 

  ,ְצָבָאם ְוָכל ְוָהָאֶרץ ַהָשַמִים ַוְיֺכּלּו 
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 . ָעָשה     ֲאֶשר  ְמַלאְכּתוֹ    ַהְשִביִעי        ַבּיוֹם  ֹלִהים-א         ַוְיַכל
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ל  ַהְשִביִעי        ַבּיוֹם   ַוִּיְשבֹת  : ָעָשה     ֲאֶשר  ְמַלאְכּתוֹ          ִמָכ
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ש   ַהְשִביִעי          יוֹם          ֶאת   ֹלִהים-א      ַוְיָבֶרְך  .אֹתוֹ    ַוְיַקדֵּ

 :ַלֲעשוֹת ֹלִהים-א   ָבָרא ֲאֶשר ְמַלאְכּתוֹ ִמָכל ָשַבת וֹ ב ִכי 
 

 

 

 

 שלנו הפינה במסגרת. שבת ליל שלעל היין  בקידוש וגם, שבת של במעריב עמידה בתפילת גםם פסוקים אלו מופיעי

 .בסידור ובמשמעותם אלה בפסוקים לעיין ברצוננו" התפילות אוצר"
 

, נודהיי ,"ְצָבָאם ְוָכל ְוָהָאֶרץ ַהָשַמִים ַוְיֺכּלו: "העולם בריאת סוף את המתאר, קצר פתיחה משפטמופיע  הקטעבראשית 

ית" הפתיחה לאחר ים-א   ָבָרא ְבֵראשִׁ  בריאת של המשימהשל אותה  קיוםה פה מתואר -" ָהָאֶרץ ְוֵאת ַהָשַמִים ֵאת ֹלהִׁ

 .העולם

 חגיגית בצורה חוזרמשפט גם  כלוהרי , כנראה כנגד שבעת ימי הבריאה, מילים 7 של משפטים שלשה מופיעים בהמשך

י יֹום" המילים על יעִׁ ל ָשַבת בוֹ ִכי" - סיוםה משפטלבסוף מופיע . "ַהְשבִׁ ת ֹלִהים-א   ָבָרא ֲאֶשר ְמַלאְכּתוֹ  ִמָכ  ". ַלֲעשוֹ
 

 :הבריאה שבת של שונים ותכנים שלבים הדרגתית בצורה מתארים הפסוקים

 הבריאה במלאכת' ה של טרההמ השגת הוא העולם בריאת סוף :ָעָשה ֲאֶשר ְמַלאְכּתוֹ  ַהְשִביִעי ַבּיוֹם ֹלִהים-א   ַוְיַכל. 

-א   ַוְיַכל" המיליםואילו , הבריאה השלמת את מתארות" צבאם וכל והארץ השמים ויכלו" המיליםש, יש לשים לב

ים י ַבּיֹום ֹלהִׁ יעִׁ ר ְמַלאְכּתוֹ  ַהְשבִׁ  . הבריאהשמנהיג את  עולם בוראדהיינו , להים-א שיש מוסיפות" ָעָשה ֲאשֶׁ

 מעשה בסוף המנוחה כי, ביום השביעי כביכול שבת עצמו' ה :ָעָשה ֲאֶשר ְמַלאְכּתוֹ ִמָכל ַהְשִביִעי ַבּיוֹם ַוִּיְשבֹת 

 על נאמר שמות בספרגם , ואכן .במעשיו להתבונן הזדמנות - אדםקל וחומר לבני הו –' לה כביכול מציעההבריאה 

י": "וינפש"' ה ְשָרֵאל ְבֵני וֵבין ֵבינִׁ ת יִׁ וא אֹו י עָֹלםלְ  הִׁ ת כִׁ ים ֵששֶׁ ת 'ה ָעָשה ָימִׁ ם אֶׁ ת ַהָשַמיִׁ ץ ְואֶׁ י וַבּיֹום ָהָארֶׁ יעִׁ  ַהְשבִׁ

ת" :השבת ביום לנוח לעבד לתת במצווה גם מופיע במדויק ניסוח אותוש, מעניין .(יז, א"ל שמות" )ַוִּיָנַפש ָשַבת  ֵששֶׁ

ים ה ָימִׁ יָך ַּתֲעשֶׁ י וַבּיֹום ַמֲעשֶׁ יעִׁ תּתִׁ  ַהְשבִׁ ָך שֹוְרָך ָינוחַ  ְלַמַען ְשבֹ ש ַוֲחֹמרֶׁ ִיָנפֵּ ן ְו  גדול מסר(. יב, ג"כ שמות" )ְוַהֵגר ֲאָמְתָך בֶׁ

 האדם על גם כך, המעשה ימי ששת לאחר ושביתה מנוחה צריך כביכול' שה כשם: התורה בפתיחת, כן אם, מופיע

 כי, בתוכם אשר ולגר האמה לבן גם תנאים ותםאלהעניק  חייבים ישראל בני ,מזאת יתרה! השביעי ביום לנוח

 . תקינים עבודה תנאיולהעניק להם  הגר ואת האמה בן את לכבד ישראל בני את מחייב מצרים מעבדות שחרור

 ש ַהְשִביִעי יֹום ֶאת ֹלִהים-א   ַוְיָבֶרְך  לאחר השביעי יום את וקידש בירך' שה, מציין השלישי המשפט :אֹתוֹ ַוְיַקדֵּ

 תורה במתן ,ואכן .לדורות וקדושה ברכה שלדתית  משמעות השביעי יום לשביתת ניתנת ובכך, הבריאה מעשה

ת ָזכֹור: "דומה מאוד בניסוח השבת מצוות את מקבלים ישראל בני בסיני ת :ְלַקְדשוֹ ַהַשָבת יֹום אֶׁ ים ֵששֶׁ  ַּתֲעבֹד ָימִׁ

יתָ  ָך ָכל ְוָעשִׁ יעִׁ  ְויֹום :ְמַלאְכּתֶׁ יָך-א  ' הלַ  ַשָבת יַהְשבִׁ ה ֹלא ֹלהֶׁ ְנָך ַאָּתה ְמָלאָכה ָכל ַתֲעשֶׁ ָך ובִׁ ּתֶׁ ָך ַוֲאָמְתָך ַעְבְדָך ובִׁ ְמּתֶׁ  וְבהֶׁ

ר ְוֵגְרָך יָך ֲאשֶׁ ְשָערֶׁ י :בִׁ ת כִׁ ים ֵששֶׁ ת' ה ָעָשה ָימִׁ ת ַהָשַמיִׁם אֶׁ ץ ְואֶׁ ת ָהָארֶׁ ת ַהָּים אֶׁ ר ָכל ְואֶׁ י ַבּיֹום ַוָּיַנח ָבם ֲאשֶׁ יעִׁ  ַעל ַהְשבִׁ

ַרְך ֵכן ת 'ה בֵּ הּו ַהַשָבת יֹום אֶׁ  ברכה של כוס על קידוש שמצוות, בגמרא ל"חז למדו מכאן(. י-ז ,'כ שמות) "ַוְיַקְדשֵּ

 .שבת של לקידוש כציטוט נלקחו העולם בריאת ורפיסמ אלו פסוקים ואכן 1,מצווה היא
 

ת ֹלִהים-א   ָבָרא ֲאֶשר ְמַלאְכּתוֹ ָכלמִ  ָשַבת בוֹ  ִכי: "נוסף מסר מסכם הסיום משפט  אינו בראשית מעשה תיאור ".ַלֲעשוֹ

 תחילה גם מהווה אלא, "(ָעָשה ֲאֶשר" הקודמים במשפטים פעמיים שנאמר כפי) הרחוק בעבר הבריאה תיאור רק
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 .באתר" קידוש ליל שבת"ראה בעיון על ; מדרבנן או מדאורייתאהיא  ושהפוסקים היא אם מצוות קידמחלוקת   
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ים-א   ָבָרא ֲאֶשר: "כולה האנושות של נוספת עתידית לעשייה . 'ה של בריאהמעשה ב לפעול שיךממ האדם ."ַלֲעשוֹת ֹלהִׁ

, ב ראשיתב) "וְלָשְמָרה ְלָעְבָדה" בבחינת באחריות לנהוג עליו  ידי על בראשית במעשה לבורא נאמן שותף ולהיות (טו'

 רב דאמר', ויכלו' לומר צריך שבת בערב המתפלל יחיד אפילו: "ל"חז דרשו זו ברוחו 2.'לה רצויה והתנהגות פעילות

 במעשה הוא ברוך להקדוש שותף נעשה כאילו הכתוב עליו מעלה -' ויכלו' ואומר שבת בערב מתפללה כל: המנונא

 .(ב"ע ט"קי שבת" )ַוְיַכּלו אלא ַוְיֺכּלו תקרי אל -' ויכלו' שנאמר, בראשית

ל לי של הקידושברכת  במרכז עומדיםהם ש ,העולם בריאת פי על השבת משמעותאודות  ,מפרשת השבוע אלו רעיונות

 .שבת
 

 

 .מהתורההללו  הפסוקים בשלושת מילים 33 יש: הקבלה בספרות עיםימופ אשר מעניינים רמזיםכמה  נציין, לסיום

, ב-א', בראשית א) הבריאה מעשהכל ב" להים-א" השם מופיע פעמים 33, כן כמו  הברכה גם מסוימים נוסחים לפי. (ג'

 באה השבת כי, העולם אומות 77 כנגד הואזה  מספר .בקידוש יםמיל 77 יש וכך, מילים 33-מ בנויה" היום קידוש" של

ן ממחיש קדושה זו של "על היי שהקידוש לרמוז, 77 היא ן"יי המילה של הגימטריא גם. כולה האנושות את לתקן

 .העולם אומות 77השבת לכל 
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 .יא, א"י רבא בראשית דרשראה גם מ; ר הירש ואחרים בפירושם לבראשית"רש, ק"רד, ע"כך פירשו ראב  


