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  שבת בראשית
  

 השבת – ל" אחד מהם בספרות חז:יםמע קדמונינו שלושה משבספרות יש "שבת בראשית"מונח ל
גיה של יהודי ארץ אשכנז בימי רטויספרות המנהגים והלב. שנקבעה זכר למעשה בראשית, השבועית
שחלה מיד , השבת הראשונה בעולם, האחד: וספיםים ני משמענ ש"שבת בראשית" לישהביניים 

השבת :  המשמע השני הוא1.ג-א: ב'השבת המתוארת בבר,  דהיינו;בתום ששת ימי מעשה בראשית
 הפותחת את מחזור 2,דהיינו השבת הראשונה שאחרי חגי תשרי,  את פרשת בראשיתהאים ברשקו

-דהיינו שמחת, ה בסיום המחזורה גדולווכשם שעושים שמחה של מצו. שנתית- קריאת התורה החד
ניתן לומר שזה מעין המשך .  החדש של הקריאה בתורהכך יש שמחה זוטא בפתיחת המחזור, תורה

חתן "עורך  "שבת בראשית" של ה שאת החגיג,ח המנהגוֵ  רֹו. שמחת התורה3וחתימה לחגיגת
 של ספר בראשית  הראשון4'סדר'דהיינו מי שזכה ביום שמחת תורה לסמוך את קריאת ה, "בראשית

וכך לסמל ששרשרת הקריאה והעיסוק , "וזאת הברכה"אל חתימת מחזור הקריאה הקודם בפרשת 
  5.בתורה אינה ניתקת לעולם

היא שבת שבועית שקוראים ": שבת בראשית" את כל שלושת המשמעים של כוללתשבתנו היום       
מכל מלאכתו ' ה שבה שבת ה השבת הראשונ-המספרת על שבת בראשית " בראשית"בה את פרשת 

  . כילה את כל מלאכתוש לאחר
לִֹהים ַּבּיֹום ַהְּשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר - אֱ ַוְיַכל: " בסוף פרשת הבריאהידועה הקושיה על הכתוב

  ! ?וביום השביעי שבת ממלאכה, את מלאכתו'  והלוא ביום השישי כילה ה–) ב:ב" (ָעָׂשה
להים ביום -ויכל א"גורסים , וכן הנוסח השומרוני, וריתרגום השבעים והתרגום הס, אכן
. כדי למנוע תמיהה מצד קוראי התרגום, מתרגמי התורה ליוונית שינו כך בכוונה, ל"לפי חז". השישי

ל "וביניהם שד( אישרו גם רבים מהפרשנים המודרניים LECTIO DIFFICILIORמתוך הכלל הפילולוגי 

                                                             
  ).109' עמ(קלט , )82' עמ(קג , )1963צ ירושלים "ד, הורוביץ' מהד (מחזור ויטריכגון   1
2

  . 62' עמ) ד"שת(ורשה , חזן' מ' מהד, א טירנא" של יהגיםספר המנכגון   
 בתפילת העמידה בערבית של יום המצוי) כמצוי בלשון חכמים, לא קרבן חגיגה: דהיינו(במשמע זה ' חגיגה'לשון   3

  .טוב הָחל במוצאי שבת
 שם הסדר הראשון ).שנתי- או ארבע(שנתי -דהיינו סדר הקריאה לפי המנהג הקדמון של ארץ ישראל במחזור תלת  4

בנתקה את השבת , שלא כחלוקת הפרקים הנוצרית שקלקלה, דהיינו כל שבעת הימים, ג:א עד ב:כולל בראשית א
  .ממעשה הבריאה

והם מודפסים בכמה מהדורות של , קהילות ארץ אשכנז נהגו גם לשלב פיוטים בתפילת שחרית של שבת בראשית   5
  .624-627' עמ, ח"רדלהיים תרכ, בער'  שההדיר זסדר עבודת ישראל : כגון,סידורי התפילה



, ג-ב:הנתמכת גם מתוך מבנה הפסוקים ב, "ַּבּיֹום ַהְּשִביִעי "את קריאת המסורה) 6בביאורו לתורה
  : כדלהלן, שהוא מבנה וסגנון של פרוזה מוגברת

  ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה       ַּבּיֹום ַהְּשִביִעי             לִֹהים - אֱ ַוְיַכלב :ב
  ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה-ִמָּכל        ַּבּיֹום ַהְּשִביִעי                       ַוִּיְׁשּבֹת       
  יֹום ַהְּשִביִעי-ֶאת       לִֹהים- אֱ ךְ ַוְיָברֶ ג :ב

  ִּכי בֹו                                                           אֹתֹו                          ַוְיַקֵּדׁש      
  ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר-ִמָּכל                                                        ָׁשַבת      
  .ַלֲעׂשֹות                                                                         לִֹהים-ָּבָרא אֱ       

יום  ";"להים- א "–השם : ארבעה מרכיבים באים שלוש פעמים כל אחד: בולט כאן המבנה המשולש
לשתי . אשר חותם את שלוש הפסוקיות שבקטע" ה-ׂש-ע"והפועל , "מכל מלאכתו אשר ";"השביעי

חסר בשורה " להים-א"רק שם הקודש . מבנה מקביל וכמעט זהה) פסוק ב(השורות הראשונות 
שני הפעלים המקבילים שבראש שתי . כיוון שמתוך המבנה המשולש הוא נצרך בסוף הקטע, השנייה

  . ה כילה את הבריאה ולכן שבת ממנה" הקב:השורות מתארים יחד את סיום מעשה הבריאה
כך ". ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה-ַּבּיֹום ַהְּשִביִעי ִמָּכל"בפרשתנו באה שלוש פעמים הלשון : ויושם אל לב

, "להים-א"בראש הפסוק השם : כאילו מפורקת, ובפסוק ג באה הלשון במבנה אחר, בפסוק ב
החזרה המשולשת היא כנגד שלוש ). 'עשה'במקום (" לעשות... מכל מלאכתו אשר"ולקראת סופו 

פעמיים בשני הנוסחים של מצוות : פעמים שבאה מעין לשון זו בתורה בעניין ַשּבתם של ישראל
 ובפעם 7,"ְמָלאָכה-ַתֲעֶׂשה ָכל- לֶֹהיָך לֹא-אֱ '  ַהְּשִביִעי ַׁשָּבת ַלהְויֹום "–השבת בעשרת הדיברות 

" 'ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו ַׁשָּבת ִהוא ַלה- ָּכל: " בראש פרשת המועדות- גם כאן בשינוי לשון - השלישית 
  ).ג:כג' ויק(

ועדיין תמהים הפרשנים , "עשה"לצד שני הסיומים הקודמים " לעשות"הקטע חותם ב, כאמור
כי בו שבת מכל מלאכתו 'הלוא דיו לכתוב ". לעשות"בדבר המעמד התחבירי והמשמע הענייני של 

ויעש "ֶּבנו יעקב אומר ששני הפעלים נצרכים כחתימה חגיגית לתהליך של ! 'לוהים-אשר ברא א
אולם עדיין אין בזה כדי לפתור את שאלת ,  אכן נכון הדבר8".לוהים- ויברא א"וגם " לוהים-א

  .משמעות המילה בפסוקית
שני : "ל בבראשית רבה"י הולך בעקבות חז"בסקרנו את הפרשנות הקלאסית נמצא את רש

 9".גם את זאת שהייתה מיועדת להיעשות בשבת, ברא ביום השישי שתי בריאות' כי ה, הלשונות
. עשות כךהי לכו הדבריםבאופן שבטבע ימשיאת העולם ברא ' שהק מפרשים "ע ובעקבותיו רד"ראב
לעשות בחומר זה יצירות בשאר ימי , ברא יש מאין ביום הראשון: "ן בביאורו הראשון"רמב

מלעשות כל מלאכתו : כאילו כתוב, לאחור' לעשות' הוא מציע למשוך את בביאור חלופי". בראשית
היות שבלשון מקרא אין שתי אותיות שימוש מתוך , הצעה אחרונה זו קשה. להים- אשר ברא א

ברא חומר ביום הראשון ' ה: ן" לכן נראית החלופה הראשונה שמציע רמב10.מ מצטרפות יחד"בכל
מצד אחד חותמת הפסוקית : ומבחינה ספרותית. ראשיתכדי לעשות ממנו יצירות בשאר ימי ב

מצד אחר סיפור מעשה . ה לצד חותמת שתי הפסוקיות הקודמות- ׂש- השלישית שבקטע בפועל ע
כשם שסיפור זה פותח אחרי , "להים-ברא א"במילים ) לפני מילתו האחרונה(בראשית כולו חותם 

   11".ברא אלהים"מילתו הראשונה 
לִֹהים - אֱ ַוְיַכל"וכיצד נאמר , מלאכתו'  הלוא ביום השישי גמר ה–עיל ואשר לשאלה שהעלינו ל

קאסוטו ובנו יעקב , ל"ק הן אחרונים כשד"ע ורד"הן פרשנים קדמונים כראב? "ַּבּיֹום ַהְּשִביִעי
יעקב מוכיחים זאת מתוך היקרויות אחרות של ' קאסוטו וב. כבר היה גמור ומושלם": ויכל"מפרשים 

                                                            
ל אינו נוקט את הטרמינוס הלועזי אך "שד. ו"א תשכ"ת, שמואל דוד לוצאטו על חמשה חומשי תורה' פירוש ר  6

 מהציטוט באיגרת ת בין היהודים בסוף בית שני מוכח"ביום השביעי"נוסח המסורה תפוצת . מתארו בהרחבה
  .4, 4פאולוס אל העברים 

7
  . יד:ה' דב, י:כ' שמ  

  .)כה, טז, ז( "לוהים- ויעש א"; )כז, כא, א' פס( "לוהים-ויברא א" : פעמים במעשה בראשית3 ותי הלשונות באתש  8
9

ביום : בימינו היינו מגדירים. יושש בריאות ליום השיש, שם מנויות לכל יום שלוש בריאות. ב, בראשית רבה יא  
  .בשה והאדםחיות הי: השישי שתי בריאות נפרדות

  .א:איוב לב; י: לד'יח: ראות - ב- ל הפועל שע  10
  .44' עמ, ט"ירושלים תשי' חלק א, פירוש על ספר בראשית, ד קאסוטו"מ 11



כיוון : עניינן, שאחריהן בא עוד פועל, "ותכל"ו" ויכל"טו אף למד מהן שלשונות  וקאסו12,ה- ל-כ
. בירך וקידש אותו יום,  שַבת- מלאכתו ' כיוון שכילה ה: וכאן: נבעה מכך פעולה נוספת, שכבר כילה

לרמוז שכאן יסודה של , ת- ב- השורש ש- בתחילתה ובסופה -בתוך שרשרת פעלים זו בא פעמיים 
   .מצוות השבת

זמן קצר , תיאמר רק כשיופיע בעולם עם ישראל שהשבת ניתנת לו" שבת"המצווה עצמה ששמה 
עם נתינת הברכה הגשמית של ירידת . עוד לפני מתן הברית והחוק בהר סיני, אחרי יציאת מצרים

אל הפועל את ' שם מתרגם ומוציא ה). ז"שמות ט(ניתנת לישראל הברכה הרוחנית של השבת , המן
וכפי . לא היה עדיין עם ישראל שישמור את השבתאז שהרי ,  בפרשתנו כרעיון היוליאשר נאמר
ויקדש ", ן ביום השישיבמנה כפולה של מָ , "להים- ויברך א "13:ל"בשם חז, מקומנוי ב"שמפרש רש

-  ִּכיְראּו: "ככתוב שם, תם הראשונהּבלישראל את ַש ' כך הדגים והראה ה. בשביתת המן מרדת, "אותו
  ). כט:טז' שמ" ( ָלֶכם ַהַּשָּבתָנַתן' ה

  ).ח:שם כ" (יֹום ַהַּשָּבת ְלַקְּדׁשֹו- ֶאתָזכֹור"לצוותם בסיני ' על סמך תקדים זה יכול ה      
  ישר-מנחם בן

  המכללה האקדמית אשקלון  

                                                            
  .יז:ב כט"יחשבון הימים בדהי "עפ יעקב וועוד בנ, )39-38' עמ( לג:מט; יט:כד; כב:יז' בר שם לקאסוטו  12
13

 .י:בראשית רבה יא  
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	שבת בראשית
	למונח "שבת בראשית" יש בספרות קדמונינו שלושה משמעים: אחד מהם בספרות חז"ל – השבת השבועית, שנקבעה זכר למעשה בראשית. בספרות המנהגים והליטורגיה של יהודי ארץ אשכנז בימי הביניים יש ל"שבת בראשית" שני משמעים נוספים: האחד, השבת הראשונה בעולם, שחלה מיד בתום ששת ימי מעשה בראשית; דהיינו, השבת המתוארת בבר' ב:א-ג. המשמע השני הוא: השבת שקוראים בה את פרשת בראשית, דהיינו השבת הראשונה שאחרי חגי תשרי, הפותחת את מחזור קריאת התורה החד-שנתית. וכשם שעושים שמחה של מצווה גדולה בסיום המחזור, דהיינו שמחת-תורה, כך יש שמחה זוטא בפתיחת המחזור החדש של הקריאה בתורה. ניתן לומר שזה מעין המשך וחתימה לחגיגת שמחת התורה. רוֹוֵח המנהג, שאת החגיגה של "שבת בראשית" עורך "חתן בראשית", דהיינו מי שזכה ביום שמחת תורה לסמוך את קריאת ה'סדר' הראשון של ספר בראשית אל חתימת מחזור הקריאה הקודם בפרשת "וזאת הברכה", וכך לסמל ששרשרת הקריאה והעיסוק בתורה אינה ניתקת לעולם.
	      שבתנו היום כוללת את כל שלושת המשמעים של "שבת בראשית": היא שבת שבועית שקוראים בה את פרשת "בראשית" המספרת על שבת בראשית - השבת הראשונה שבה שבת ה' מכל מלאכתו לאחר שכילה את כל מלאכתו. 
	ידועה הקושיה על הכתוב בסוף פרשת הבריאה: "וַיְכַל אֱלֹהִים בַּיּוֹם הַשְּבִיעִי מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה" (ב:ב) – והלוא ביום השישי כילה ה' את מלאכתו, וביום השביעי שבת ממלאכה?! 
	אכן, תרגום השבעים והתרגום הסורי, וכן הנוסח השומרוני, גורסים "ויכל א-להים ביום השישי". לפי חז"ל, מתרגמי התורה ליוונית שינו כך בכוונה, כדי למנוע תמיהה מצד קוראי התרגום. מתוך הכלל הפילולוגי LECTIO DIFFICILIOR אישרו גם רבים מהפרשנים המודרניים (וביניהם שד"ל בביאורו לתורה) את קריאת המסורה "בַּיּוֹם הַשְּבִיעִי", הנתמכת גם מתוך מבנה הפסוקים ב:ב-ג, שהוא מבנה וסגנון של פרוזה מוגברת, כדלהלן: 
	ב:ב וַיְכַל אֱלֹהִים             בַּיּוֹם הַשְּבִיעִי        מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה
	      וַיִּשְׁבֹּת                       בַּיּוֹם הַשְּבִיעִי         מִכָּל-מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה
	ב:ג וַיְבָרֶךְ אֱ-לֹהִים       אֶת-יוֹם הַשְּבִיעִי
	      וַיְקַדֵּשׁ                          אֹתוֹ                                                           כִּי בוֹ
	      שָׁבַת                                                        מִכָּל-מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר
	      בָּרָא אֱלֹהִים                                                                         לַעֲשׂוֹת.
	בולט כאן המבנה המשולש: ארבעה מרכיבים באים שלוש פעמים כל אחד: השם – "א-להים"; "יום השביעי"; "מכל מלאכתו אשר", והפועל "ע-שׂ-ה" אשר חותם את שלוש הפסוקיות שבקטע. לשתי השורות הראשונות (פסוק ב) מבנה מקביל וכמעט זהה. רק שם הקודש "א-להים" חסר בשורה השנייה, כיוון שמתוך המבנה המשולש הוא נצרך בסוף הקטע. שני הפעלים המקבילים שבראש שתי השורות מתארים יחד את סיום מעשה הבריאה: הקב"ה כילה את הבריאה ולכן שבת ממנה. 
	ויושם אל לב: בפרשתנו באה שלוש פעמים הלשון "בַּיּוֹם הַשְּבִיעִי מִכָּל-מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה". כך בפסוק ב, ובפסוק ג באה הלשון במבנה אחר, כאילו מפורקת: בראש הפסוק השם "א-להים", ולקראת סופו "מכל מלאכתו אשר... לעשות" (במקום 'עשה'). החזרה המשולשת היא כנגד שלוש פעמים שבאה מעין לשון זו בתורה בעניין שַבּתם של ישראל: פעמיים בשני הנוסחים של מצוות השבת בעשרת הדיברות – "וְיוֹם הַשְּבִיעִי שַׁבָּת לַה' אֱלֹהֶיךָ לֹא-תַעֲשֶׂה כָל-מְלָאכָה", ובפעם השלישית - גם כאן בשינוי לשון - בראש פרשת המועדות: "כָּל-מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ שַׁבָּת הִוא לַה'" (ויק' כג:ג).
	כאמור, הקטע חותם ב"לעשות" לצד שני הסיומים הקודמים "עשה", ועדיין תמהים הפרשנים בדבר המעמד התחבירי והמשמע הענייני של "לעשות". הלוא דיו לכתוב 'כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא א-לוהים'! בֶּנו יעקב אומר ששני הפעלים נצרכים כחתימה חגיגית לתהליך של "ויעש אלוהים" וגם "ויברא א-לוהים". אכן נכון הדבר, אולם עדיין אין בזה כדי לפתור את שאלת משמעות המילה בפסוקית.
	בסקרנו את הפרשנות הקלאסית נמצא את רש"י הולך בעקבות חז"ל בבראשית רבה: "שני הלשונות, כי ה' ברא ביום השישי שתי בריאות, גם את זאת שהייתה מיועדת להיעשות בשבת". ראב"ע ובעקבותיו רד"ק מפרשים שה' ברא את העולם באופן שבטבע ימשיכו הדברים להיעשות כך. רמב"ן בביאורו הראשון: "ברא יש מאין ביום הראשון, לעשות בחומר זה יצירות בשאר ימי בראשית". בביאור חלופי הוא מציע למשוך את 'לעשות' לאחור, כאילו כתוב: מלעשות כל מלאכתו אשר ברא א-להים. הצעה אחרונה זו קשה, היות שבלשון מקרא אין שתי אותיות שימוש מתוך בכל"מ מצטרפות יחד. לכן נראית החלופה הראשונה שמציע רמב"ן: ה' ברא חומר ביום הראשון כדי לעשות ממנו יצירות בשאר ימי בראשית. ומבחינה ספרותית: מצד אחד חותמת הפסוקית השלישית שבקטע בפועל ע-שׂ-ה לצד חותמת שתי הפסוקיות הקודמות. מצד אחר סיפור מעשה בראשית כולו חותם (לפני מילתו האחרונה) במילים "ברא א-להים", כשם שסיפור זה פותח אחרי מילתו הראשונה "ברא אלהים". 
	ואשר לשאלה שהעלינו לעיל – הלוא ביום השישי גמר ה' מלאכתו, וכיצד נאמר "וַיְכַל אֱלֹהִים בַּיּוֹם הַשְּבִיעִי"? הן פרשנים קדמונים כראב"ע ורד"ק הן אחרונים כשד"ל, קאסוטו ובנו יעקב מפרשים "ויכל": כבר היה גמור ומושלם. קאסוטו וב' יעקב מוכיחים זאת מתוך היקרויות אחרות של כ-ל-ה, וקאסוטו אף למד מהן שלשונות "ויכל" ו"ותכל", שאחריהן בא עוד פועל, עניינן: כיוון שכבר כילה, נבעה מכך פעולה נוספת: וכאן: כיוון שכילה ה' מלאכתו - שבַת, בירך וקידש אותו יום. בתוך שרשרת פעלים זו בא פעמיים - בתחילתה ובסופה - השורש ש-ב-ת, לרמוז שכאן יסודה של מצוות השבת. 
	המצווה עצמה ששמה "שבת" תיאמר רק כשיופיע בעולם עם ישראל שהשבת ניתנת לו, זמן קצר אחרי יציאת מצרים, עוד לפני מתן הברית והחוק בהר סיני. עם נתינת הברכה הגשמית של ירידת המן, ניתנת לישראל הברכה הרוחנית של השבת (שמות ט"ז). שם מתרגם ומוציא ה' אל הפועל את אשר נאמר בפרשתנו כרעיון היולי, שהרי אז לא היה עדיין עם ישראל שישמור את השבת. וכפי שמפרש רש"י במקומנו, בשם חז"ל: "ויברך א-להים", במנה כפולה של מָן ביום השישי, "ויקדש אותו", בשביתת המן מרדת. כך הדגים והראה ה' לישראל את שַבּתם הראשונה, ככתוב שם: "רְאוּ כִּי-ה' נָתַן לָכֶם הַשַּבָּת" (שמ' טז:כט). 
	      על סמך תקדים זה יכול ה' לצוותם בסיני "זָכוֹר אֶת-יוֹם הַשַּבָּת לְקַדְּשׁוֹ" (שם כ:ח).
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