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 קידוש וקדושת השבת –תרו י רשתפ
 

דהיינו , "קידושא רבה" אנו מצטטים קטע זה במסגרת. נזכרת מצוות שמירת השבתפרשתנו עשרת הדברות בב

ובהמשך נעיר , נתייחס למסרים של עשרת הדברות בתורה" אוצר תפילות"במסגרת . בקידוש של שבת בבוקר

 .כמה הערות על מצוות הקידוש של שבת

 

אותו ניתן לסכם בצורה תמציתית על ידי עיון פשוט במילה , המבנה של עשרת הדברות בתורה משדר מסר חשוב

לעם ישראל בהר סיני ' בהתגלות ה". ְלֵרֶעָך ֲאֶשר ְוכֹל...  ֹלֶהיָך-א   'ה ָאֹנִכי: "ה של היחידה כולההראשונה והאחרונ

והחדרת האמונה לבית היהודי , ואיסור עבודה זרה' אמונה בייחוד ה', הכרת ה -במישור האחד : יש שני מישורים

איסור פגיעה  -במישור השני . ראשוניםזהו הנושא של חמשת הדברות ה. עלי ידי שמירת שבת וכיבוד הורים

. כל אלו מופיעים בחמשת הדברות האחרונים". לא תחמוד"ואיסור , שקר, גניבה, ניאוף, איסור רצח: בזולת

וחודרת , "... ֹלֶהיָך-א   'ה ָאֹנִכי"ובייחודו ' לעם ישראל בהר סיני פותחת בהכרת ה' התגלות ה, במילים אחרות

 ֲאֶשר כֹל" -באמצעות קביעת ערכים בסיסים של יחסי אנוש ורגישות לזולת , עם סגולהבאופן הדרגתי לתוך אמוני 

 ".ְלֵרֶעָך

וביום השביעי נח , ברא את העולם בששת ימי הבריאה' כשם שה: מצוות שמירת שבת משתלבת היטב במבנה זה

. שו את השבת וינוחווביום השביעי יקד, כך גם בני ישראל יעשו מלאכתם במשך ששה ימים –וקידש את השבת 

במעשה בראשית מתורגמת ' וכך השגחת ה, קידש את השבת בבריאה' כשם שה -ישראל מקדשים את השבת 

  ".ַוְיַקְדֵשהּו ַהַשָבת יוֹם ֶאת 'ה ֵבַרְך ֵכן ַעל...  ְלַקְדשוֹ ַהַשָבת יוֹם ֶאת ָזכוֹר: "כביכול לחיי האדם עלי אדמות

 

ו "ק)התלמוד במסכת פסחים . השורה על השבת' את קדושת ה, הלכה למעשה, ל"יישמו חז נעיין כעת באופן שבו

 : מזכיר את החיוב המעשי של הקידוש בשבת( א"ע
 

  – מנין ביום, בלילה אלא לי אין -( ז', שמות כ) ְלַקְדשוֹ ַהַשָבת יוֹם ֶאת ָזכוֹר
 . הגפן פרי בורא: יהודה בר אמר -? מברך מאי ביום. השבת יום את זכור לומר תלמוד

 
אשר מתבטאת בקידוש על היין בכניסת השבת , הפסוק מפרשתנו קובע את מצוות זכירת השבת, לפי הגמרא

היום אנו , אגב. מצוות הקידוש היא מדאורייתא, ן על התורה"לפי הרמב, ואכן. ובברכות ההבדלה ביציאת השבת

 ". י מקדש השבת"בא"ולסיים בברכת הקידוש בנוסח  ,נוהגים להוסיף על הקידוש פסוקים מבריאת העולם

 

שהרי הוא איננו מציין את כניסת השבת או את , לכאורה לא ברור מה מקומו, בעניין הקידוש בשבת בבוקר

שרב אשי , הגמרא מספרת בהמשך. ותו לא" בורא פרי הגפן"הגמרא המצוטטת קובעת לו רק את ברכת . יציאתה

אך הוא לא ידע מה לברך , "קידושא רבה"ו אותו לקדש שם בשבת בבוקר את בא לבקר בעיר מחוזא וכיבד

הפסוקים המוכרים לנו היום התווספו לקהילות ישראל בתקופות מאוחרות . 'בורא פרי הגפן'והסתפק בברכת 

אשר מבוסס רק על ברכת , מקומו של הקידוש בשבת בבוקראך מה . כל עדה לפי המסורת והמנהגים שלה, יותר

   1 ?דהיינו קידוש גדול, "קידושא רבה"ומדוע זכה לכינוי המיוחד של , "פרי הגפן בורא"

היא משותפת לכל קידוש " בורא פרי הגפן"שברכת , ם מסבירים"י והרשב"רש: מספר תירוצים נתנו לשאלה זו

בורא "ת צר ללא אפיון מיוחד מעבר לברכקידוש קאכן הוא " קידושא רבה"ד סבור ש"תוספות רי; ודבר בקדושה

ייתכן שעיון פשוט בגמרא יגלה , לחלופין". קידושא רבה"זה " קטן"אך מדרכי כבוד קראו אף לקידוש , "פרי הגפן

, אולם לצד זאת. עיקר מצוות קידוש השבת הוא בכניסת השבת וביציאתה, אכן": קידושא רבה"מה אופיו של 

                                                                 
1

 .ל"ואכמ, א"רע' שולחן ערוך ובמפרשים על אורח חיים סי, ראו בטור   
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גם אם אין לכך מקור הלכתי  -ת תלמיד חכם בנוכחו, יחד עם חברים ובני משפחה, עצם קביעת סעודה בצוותא

עד שרב אשי בירך ברכת , המסובים במחוזא לא טעמו כלום בסעודתם. היא כבוד השבת הגדול ביותר -ברור 

חכם אומר בפני המסובים -התלמיד, בפשטות. על מנת לפתוח את סעודת השבת המשותפת –" בורא פרי הגפן"

יש "ש, (ד"נ' שבת סי)מציין בהקשר זה " הרוקח"בעל . ופי של קדושהובכך נותן לסעודת השבת א, דברי תורה

, אם כן, קדושת השבת נוצרת. ואומרים דברי תורה על השולחן, בסעודה" ה"מזמרים זמירות ושבח בשבת להקב

, נזקקים וחברים, משתפים בני משפחה, בני אדם באים לקדש את קדושת השבת ביוזמתם: בדרך היפה ביותר

 !של השבת" קידושא רבה"וזאת אכן הקדושה המיוחדת של  -מים מקרינים עליהם מתורתם ותלמידי חכ

 

לפי הכלל ההלכתי . לקדש בלילי שבת בבית הכנסת, בהקשר זה יש לציין מנהג יפה ומיוחד של קהילות רבות

. אוכלים שםשהרי אנו לא , לכאורה אין מקום לקידוש בבית הכנסת -" אין קידוש אלא במקום סעודה"הידוע של 

שאורחים התארחו בבית הכנסת או בחדרים , המנהג לקדש בבית הכנסת היה מבוסס על הנוהג הידוע, אמנם

ולכן קידשו להם גם על הכוס בתפילת , והקהילה סיפקה לאורחים ולעניים גם מקום לישון ולאכול, הסמוכים לו

אולם קהילות רבות , ה לעניים ולאורחיםבתקופות מאוחרות יותר בית הכנסת כבר לא שימש כאכסני. ליל שבת

מנמק את המנהג ( 31-31מאה , אשכנז וספרד)ש "הרא. המשיכו בכל זאת לקדש על הכוס בלילי שבת בבית הכנסת

 שאינם אדם בני שיש כיון הלכך ',בכניסה היין על זכרהו' כדכתיב הוא התורה מן הקידוש עיקר: "בדרך מעניינת

הקידוש בבית הכנסת  ,לפי דבריו ."התורה מן קידוש ידי שיצאו כדי הכנסת יתבב לקדש נהגו - לקדש יודעים

בעל , בכיוון דומה". בני אדם שאינם יודעים לקדש"אלא בגלל שיש , איננו מחמת האורחים והענייםבתקופתו אכן 

 2 .האור זרוע מסביר שהילדים אוהבים לטעום יין כשהם באים לבית הכנסת בלילי שבת

 

: עלינו לדאוג בעצמנו וביוזמתנו לקדושת השבת, שכדי לקדש את השבת כראוי, ם נוכל לומרלסיכום הדברי

" שבני אדם שאינם יודעים לקד", תוך שיתופם של העניים ואורחים אחרים, סעודת שבת עם זמירות ודברי תורה

 .של קדושת השבת" קדושא רבה"וכך נזכה ל –וילדים שיטעמו טעם של שבת 
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 . ו"ט' סי ,חיים אורח, א"ח אומר יביעת "רתק בשוראו דיון הלכתי עשיר ומ   


