
  מצרים ליציאת זכר ,קודש למקראי תחלה
  נוסח ברכת הקידוש לשבת

.  זכרון למעשה בראשית, ושבת קדשו באהבה וברצון החילו,אשר קדשו במצותיו ורצה בו' ברוך כו
ושבת קדשך באהבה , ת ואותו קדשת מכל העמיםחרכי בו ב, זכר ליציאת מצרים, תחלה למקראי קודש

  .מקדש השבת' ה הברוך את, וברצון החלתו

  נוסח ברכת הקידוש ליום טוב שחל בשבת
באהבה מקרא קודש זכר ליציאת ... ואת יום טוב מקרא קודש הזה זמן ... אשר בחר בו מכל עם ' ברוך כו
  .מצרים

  טו- יד, לאתשא 
  .'הם ַהְּׁשִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון קֶדׁש לַ ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵיָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹו... ַהַּׁשָּבת ִּכי קֶדׁש ִהוא -  ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת

  ג- ב ,כג אמור
  . ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו ֹאָתם ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ֵאֶּלה ֵהם מֹוֲעָדי'הַּדֵּבר ֶאל ְּבֵי ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם מֹוֲעֵדי 

 'הלַ  ִהוא ַׁשָּבת ,ַתֲעׂשּו לֹא ְמָלאָכה ָּכל ֹקֶדׁש ִמְקָרא ֹוןַׁשָּבת ַׁשַּבת ַהְּׁשִביִעי ּוַבּיֹום ,ְמָלאָכה ֵּתָעֶׂשה ָיִמים ֵׁשֶׁשת
   .מֹוְׁשֹבֵתיֶכם ְּבֹכל

  ן שם"רמב
ולעשות אותו יום , בכסות קיה... שיהיו ביום הזה כולם קרואים ואספים לקדש אותו , מקראי קדש

  .קדוש היוםכי ... לכו אכלו משמים ושתו ממתקים ) י, חמיה ח(כמו שאמר בקבלה , משתה

  שםן אדלר "למוהרנתינה לגר 
 ״וביום הסמוך מהפסוק תשיבי ואל .ועומד קדוש שהוא מפי השבת על ש״דק מקרא" מצאו לא ולכן
 ששת, והגר״א אגדות ידושיחב א"המהרש ש"כמ פירושוד שאפשר ,"קדש מקרא שבתון שבת יעהשבי
 תעשה )הסוכות ימי ב׳ ,השה ראש א׳ יום, שבועות' א יום, חהפס ימי ב׳ (המועדים ימי ששת ל"ר ימים

 .פש אוכל מלאכת אפילו ר״ל, תעשו לא מלאכה כל ,כ"יוה ל"ר" ביעישה וביום ",שפ אוכל מלאכת

   א,ג צה"זח
  .ואקרי קדש ולא מקרא קדש ,בגיי כך שבת אשתכח בכלא עדיף מכל זמין וחגין

  קלב' מחזור ויטרי סי
 אלא משום זכר לששת ימי בראשית שה ,ושבת איו ס. ..ביה יסא דלא אמרין בחירה אי לא אתרחיש 

הייו משום .  כי בו בחרתאמריןוהאי מי דמדכרין בקידושין דשבת בחירא כד. היוצר ביום השביעי
 כי הוא יום תחילה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים כי ן כדאמרי, בסמוך לומריןיציאת מצרים דא

  .בו בחרת

  רמב' ר סי"שוע
 ,מכובד' שי דברים תפרשו בשבת על ידי הביאים והם כבוד ועג שאמר וקראת לשבת עג לקדוש ה

 ,' שאמר וביום השביעי שבת שבתון מקרא קדש וגו, שהשבת הוא בכלל מקראי קדש,ועיקרן מן התורה
ויש אומרים שמקרא  .ומקרא קדש פירשו חכמים לקדשו ולכבדו בכסות קיה ולעגו בעג אכילה ושתיה

  .ט והעג בשבת הן מדברי סופרים" אבל הכבוד בשבת ויו,קדש הוא לקדשו באיסור עשיית מלאכה

  קונטרס אחרון שם
  .ם טובמדאיקרי קודש ואתיא במכל שכן מיו, בלאו הכי מי משמע. 'בכלל מקראי כו) א(

  רעא 'יח ס" אוטור
  .לכולם קודם יםהמועד בפרשת תחלה מוזכר שהשבת ,קודש למקראי תחלה

 כתב ם"והרמב .מצרים ליציאת זכר שהם קדש למקראי תחלה שהשבת לומר אפשר ,מצרים ליציאת זכר
  .קדמון אלוה על מורה מצרים יציאת היות בעבור כי מצרים ליציאת זכר עצמו שהשבת

  י שם"ב
דיין לא בחר בו  וע, לפי ששבת יתן במרה,וכתוב עוד שם הטעם שאין או אומרים בקידוש אשר בחר בו

  .לגמרי עד אחר תית התורה



  א, לקוטי תורה צו יב
ם כ יו"משא.  שמתגלה בשבת...קדש העליון '  היא בעצמה היא בחי,וזהו ושמרתם את השבת כי קדש היא

  . הארה בעלמא מקדש העליון,מקרא קדש'  קטוב

  ומנהגים טעמים לקוטי
 על 'הי טוב יום של אבל ,במרה ,באהבה ישראל קבלו דשבת קדש מקרא כי .קדש מקרא באהבה בשבת
  .בסיי כגיגית הר עליהם שכפה ידי

  ב אגרת רכט"אגרות קודש ח
 מקרא הה – בהגדה ש"מ להבין ה"ד ת"בלקו ש"וכמ קדש מקרא ולא קדש 'ק דשבת שהקשה ומה

 .קדש אמקר שבתון שבת השביעי וביום )ג ,כג ויקרא( "וכמש ,רא קדשמק 'ק שבת דגם הוא מפורש
 לגר דבתיה איברא .קדש מקראי בכלל הוא שהשבת )ב"רמ ס"ר ח"חאו( בשולחו הזקן רבו ש"וכמ
 שקודם ימים וששת( פ"ביוהכ זה שבפסוק השביעי וביום דמפרשים א"והגר א"מהרש ג"חדא בשם מביא
 ל"דרז כמהמ מוכח הרי ,ל"כ ז"אדה רושופי הפסוק פשט היפך שהוא מלבד אבל – )ה"ור ט"יו בשאר לו

 אלא ,רא מקרא קדשק לא שבכתוב כותו אין קדש מקרא ולא בזהר ש"ומ ... מדבר הכתוב השבת שביום
  .רא קדשמק קרא השבת אין קדש זמין שלעין הדבר שמפרש


