
הלכה שלהלכה של
שבתשבת

לשבת מברכין כסלו - הרב משה צבי נריה
כשחוזרים בערב שבת מבית הכנסת, עושים קידוש. הכל חייבים לשמוע קידוש - גברים נשים 

ואף ילדים. איך מקדשים את השבת? מי שמקדש ממלא גביע ביין, הוא מחזיק את הגביע 

ומברך שתי ברכות חשובות וגם קצת ארוכות. מה אנו אומרים בקידוש? כדאי לקחת סידור 

או ברכון ולהבין מה אומרים.  

בברכה הראשונה של הקידוש אומרים פסוקים מפרשת בראשית: "ויכולו השמים והארץ וכל 

ביום  ימים.  בששה  העולם  את  לברוא  סיים  כילה,  ה'  "ויכולו"-  א-ג(.  ב,  )בראשית  צבאם" 

השביעי הוא שבת – הוא נח. וברך את היום השביעי, וקדש אותו. הרב משה צבי נריה )נר 

היום  העולם,  בריאת  מאז  אכן,  הזמן.  קדושת  את  כתב שהשבת מסמלת   )276 עמ'  למאור, 

השביעי בכל שבוע הוא יום שבת – מקודש ומבורך. את הברכה הזו אנו מסיימים בברכה על 

היין שתיכף נשתה: ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, בורא פרי הגפן". 

בברכה השניה אנו מזכירים שה' ציווה אותנו- עם ישראל, ורק אותנו ולא שום עם אחר לשמור 

את השבת. הציווי ניתן לנו לאחר שיצאנו ממצרים, במעמד הר סיני: "זכור את יום השבת 

מסיימים  אנו  הזו  הברכה  את  מצרים".  ליציאת  "זכר  בברכה:  מזכירים  אנו  ולכן  לקדשו".  

בברכה לה': "ברוך אתה ה' מקדש השבת".  

יין, מפני שהוא המשקה המשובח ביותר. המקדש  חכמים תקנו לקדש את השבת דוקא על 

שותה את היין ומכבד את המסובים גם כן.  אין יין היכן שנמצאים )היין נגמר, שכחו לקנות 

וסיבות דומות( אפשר לקדש על החלות. 
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הלכה שלהלכה של
שבתשבת

לשבת מברכין כסלו - הרב משה צבי נריה
כשחוזרים בערב שבת מבית הכנסת, עושים קידוש. ממלאים גביע ביין, והמקדש מחזיק את 

הגביע ומברך  שתי ברכות חשובות. 

בברכה הראשונה של הקידוש אומרים פסוקים מפרשת בראשית: "ויכולו השמים והארץ וכל 

צבאם" )בראשית ב, א-ה(– ה' ברא את העולם בששה ימים, ונח ביום השביעי. מכאן הברכה 

המיוחדת של היום השביעי: "ויברך אלוהים את היום השביעי כי בו שבת אל מכל מלאכתו". 

הברכה מסתיימת בברכה על היין: "בורא פרי הגפן". השניה היא ברכה על כך שה' ציוה אותנו 

- עם ישראל, לשמור את השבת "זכרון למעשה בראשית", ו"זכר ליציאת מצרים" – המועד 

הראשון שצווינו עליו בהר סיני, בעשרת הדברות. הברכה מסתיימת: "ברוך אתה ה' מקדש 

השבת". 

חכמים תקנו לקדש את השבת דוקא על יין, מפני שהוא המשקה המשובח ביותר. אם אין יין 

כן. הכל חייבים  ומכבד את המסובים גם  אפשר לקדש על החלות. המקדש שותה את היין 

לשמוע קידוש- גברים נשים ואף ילדים. 

הרב משה צבי נריה )נר למאור, עמ' 276( כתב שהשבת מסמלת את קדושת הזמן. אכן, מאז 

בריאת העולם, היום השביעי הוא באופן קבוע שבת. יכול להיות שזה גם ראש השנה או יום 

כיפור או סוכות, או פסח ועוד. אך יום השבת הוא יום קבוע. 
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