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 הבדלה  – קהל וי

 

ת" :ומפורט בה דווקא האיסור להדליק אש בשבת ,השבתמוזכרת מצוות  פרשתנותחילת ב שֶׁ ה יִָׁמים שֵׁ שֶׁ עָׁ  תֵׁ

אכָׁה ּיוֹׁם ְמלָׁ ְשִביִעי ּובַׁ ם ִיְהיֶׁה הַׁ כֶׁ ש לָׁ ת קֹׁדֶׁ בַׁ תוֹׁן שַׁ בָׁ ל 'הלַׁ  שַׁ ה כָׁ עֹׁשֶׁ אכָׁה בוֹׁ הָׁ ת ְמלָׁ ֲערּו ֹלא :יּומָׁ ש ְתבַׁ  ְבכֹׁל אֵׁ

ם יכֶׁ ת ְביוֹׁם מְֹׁשבֹׁתֵׁ בָׁ שַׁ  (.ג-ב, לה" )הַׁ

הבערת האש המיוחד של אזכור הופרשני התורה נוספים הסבירו את , ן"הרמב, ם"רשב, אי אברהם בן עזררב

, לצורך אוכל נפשלהשתמש באש לבישול ולאפייה בהם מותר , קדושת ימים טוביםההלכתי לבשבת בגלל הניגוד 

ְך : "...פסחפרשה של קרבן בט כפי שמופר ר אַׁ ָאכֵׁל ֲאשֶׁ ש ְלכָׁל יֵׁ ּדוֹׁ הּוא נֶׁפֶׁ ה ְלבַׁ שֶׁ ם יֵׁעָׁ כֶׁ בשבת (. טז, ב"שמות י" )לָׁ

תוֹׁן: "... כפי שמפורש בפרשת המן, קיים איסור גם לבשל ולאפות בָׁ ת שַׁ בַׁ ש שַׁ ר' הלַׁ  קֹׁדֶׁ חָׁ ת ,מָׁ ר אֵׁ פּו תֹׁאפּו ֲאשֶׁ  אֵׁ

ת ר ְואֵׁ ְשלּו ֲאשֶׁ לּו ְתבַׁ שֵׁ מובן על פי פשוטו של בכך . דהיינו אסור לאפות ולבשל בשבת, (כג, ז"שמות ט" ) ... בַׁ

 .למה התורה מזכירה במסגרת מצוות השבת דווקא את האיסור להדליק אש, מקרא
 

מצות עשה מן התורה : "יש מצווה לציין את תחילת השבת ואת יציאתה, (א:שבת כט' בהל)ם כותב "כפי שהרמב

כוֹׁר'לקדש את יום השבת בדברים שנאמר  ת זָׁ ת יוֹׁם אֶׁ בָׁ שַׁ ְּדשוֹׁ הַׁ כלומר זכרהו זכירת שבח  ,(ז',מות כש)' ְלקַׁ

שהדלקת , להוסיףיתן נ. "בכניסתו בקידוש היום וביציאתו בהבדלה ,וצריך לזכרהו בכניסתו וביציאתו ,וקידוש

 .הבדלההאור בשבת והן את יציאת השבת במסגרת ברכת  לשהאש מציינת הן את תחילת השבת עם הדלקת נרות 

 

, היתר העבודהיציאת השבת את באשר מציינת , ובמיוחד לברכת האור 1,ההבדלהות לברככאן ברצוני להתייחס 

ֲערּו ֹלא: "כפי שמודגש בפרשתנו, הרי הדלקת אש אסורה בשבת ש ְתבַׁ ם ְבכֹׁל אֵׁ יכֶׁ ת ְביוֹׁם מְֹׁשבֹׁתֵׁ בָׁ שַׁ  (.ג, לה" )הַׁ

, יציאת השבת כסימן מובהק של; "שיבדיל קודם חפציו שיעשה לאדם לו אסור: "ב"נ ע"הגמרא קובעת בשבת ק

ם מרוטנבורג באופן סמלי "ברוח זו הסביר המהר !עשיית מלאכההיתר ממחישה את בהבדלה הרי הדלקת האש 

... ' מאורי האש'מה שפושטים האצבעות בברכת : "וח את היד בברכת האור של ההבדלהתלפ, ועאת המנהג היד

ואחר כך פושטן  ,ייתי אסור בעשיית מלאכהשה ,בתחילה כופה אצבעותיו כלומר עד עתה הייתי כאלו ידי אסורות

הדלקת האש במוצאי שבת מציינת את סוף איסור מלאכה ביציאת , לפי זה 2".כלומר מעתה ידי מותרות במלאכה

 .השבת

 

: א"ד ע"כפי שעולה מהגמרא בפסחים נ, ל בקשו להדגיש בחינה נוספת של ברכת האור במוצאי שבת"שחז, ייתכן

האור הוא המלאכה . (א"ד ע"פסחים נ" )א במוצאי שבת הואיל ותחילת ברייתו הואאין מברכין על האור אל"

ד "פסחים נ)את האש לאדם הראשון מסר ' ובמקביל ה, ה ביום ראשון של מעשה הבריאה"הראשונה של הקב

שם כ. לעסוק ביישובו של עולם' חיקוי רצוי של האדם ללמוד מדרכי ההוא מעין העיסוק ביישובו של עולם (. א"ע

אם בשבת האדם . שלו "המעשה"כך על האדם לפעול בעולם בששת ימי , ברא את העולם בששת ימי הבריאה' שה

עסק ' כשם שה ,הרי עכשיו בצאת השבת מוטלת עליו המצווה לחזור ולפעול בבריאה, נח מעשיית המלאכה

צאת לאחר אכת חול מעשי של היתר מלהיכר הדלקת האש היא לא רק סימן , לפי הבנה זו! בבריאת העולם

 .ביישובו של עולם –עצמו ' כמו ה –אלא היא מציינת את חובת האדם לעסוק , השבת

 

 דיעה הוא ברוך הקדוש נתן שבת ובמוצאי: "א"ד ע"של הגמרא בפסחים נמעניין בהקשר זה יש להתבונן בניסוח 

נתן ' מה פשר הניסוח שה ."אור מהן ויצא בזו זו וטחנן אבנים שני והביא, מעלה של דוגמא מעין הראשון באדם
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האיר כאן , בדורנוגדול חוקרי התלמוד  3,שאול ליברמן' הרב פרופ? "מעין דגמא של מעלה"דיעה לאדם הראשון 

אשר , שהאש באה לעולם על ידי פרומיתיוס, וניםוהי ידועה האגדה האלילית של: את עיננו בהפניה מאוד מעניינת

בורא מאורי "ל ביקשו להעביר עם ברכת "לפי ליברמן חז. ימפוס היוונידהיינו מהאול, גנב את האש מציאוס

נתן לאדם את האש בששת ימי ' לפי תורת ישראל ה: של הבדלה מסר בדיוק הפוך למסורת היוונית" האש

אין . כדי לעסוק ביישובו של עולם, ועל אדם הראשון מוטלת החובה להשתמש בעולם ביצירתיות שלו, בראשית

לאדם לעסוק באופן ' אלא אדרבא ציווי של ה, גניבת האש מהאלים -מסורת האלילית של היוונים כמו ב -כאן 

את האדם בששת ימי ' עולם על פי בריאת הלעסוק ביישובו של הוא יעודו של האדם יו, פעיל ביישובו של עולם

התחיל החושך  ,שבת״כיון ששקעה החמה במוצאי  :על פי הבנה זו מסביר ליברמן גם את המדרש הבא. בראשית

אותו , (יא, ט"תהלים קל)' ַבֲעֵדִני אוֹר ְוַלְיָלה ְישּוֵפִני ֹחֶשְך ַאְך ָוֹאַמר' שנאמר, ונתירא אדם הראשון ,ממשמש ובא

ה זימן לו שני "מה עשה הקב, בא להזדווג לי( טו', בראשית ג)' ָעֵקב ְתשּוֶפּנּו ְוַאָתה רֹאש ְישּוְפָך הּוא'שכתוב בו 

? מה בירך עליה ;(ט"תהלים קל) 'ַבֲעֵדִני אֹור ְוַלְיָלה'ד "הה, ויצא מהן אור ובירך עליה והקישן זה לזה, עפיםר

דאמר שמואל מפני מה מברכין על האור במוצאי שבת מפני שהיא תחלת  אתיא כשמואל, 'בורא מאורי האש'

 .(ב, א"פי, בראשית רבהב) "ברייתה

' שה, וברכת מאורי האש מלמדת אותנו בצאת השבתהדלקת האש , ליברמן' ופזה של הרב פרמקורי פירוש לפי 

' של האדם אינה פוגעת בהנהגת הויצירתו פעילותו . מזמין אותנו להיות כביכול שותפים פעילים במעשה בראשית

   .העולם עצמו כביכול מתוך שותפות מלאה עם בוראבעולם ל ופעלהאדם מזמין את ' ה: אדרבאאלא , את העולם

 

 !שבת שלום
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