
תקציר

מעריב של שבת בבית כנסת הירושלמים בֻפסטאט בימי ר' אברהם בן הרמב"ם

מאת

מרדכי עקיבא פרידמן

המחקר נפתח בשאלה שנשאל ר' אברהם בן הרמב"ם )הראב"ם( על אודות תפילת ערבית לליל 

שבת בבית כנסת שבו פתחו את ברכת 'מעריב ערבים' בנוסח 'אשר כילה' ואמרו פיוט מעריב. 

המאמר עוסק בביאור המנהג, בניסיונה של הקהילה לדבוק בו ובדחייתו או בתיקונו בידי הראב"ם 

ובן דורו המבוגר ממנו ר' יוסף ראש הסדר בן ר' יעקב בן ר' עלי )רירה"ס( ובידי הרמב"ם לפניהם. 

השאלה נכתבה בידי ר' ידותון חזן בית כנסת הירושלמים )היהודים המתפללים לפי מנהג ארץ 

ישראל( בֻפסטאט בתחילת המאה השלוש עשרה, ואין ספק שהיא עוסקת במנהג אותו בית כנסת. 

ניתוח הלשון מראה שהשאלה נשלחה אל הראב"ם בתחילת הנהגתו בניסיון לשכנע אותו להכיר 

במנהג זה.

הוסיפה  ולאחריה  הגאונים  בתקופת  כילה'.  'אשר  הנוסח  אמירת  את  התיר  גאון  סעדיה  רב   

ספרות השאלות והתשובות לעסוק באמירתו, ונמצאה עדות חדשה לכך בגניזה. יש שתיקנו את 

הרמב"ם  קבע  בתשובותיו  השביעי'(.  'ביום  )במקום  שבת'  בערב  מעשיו  כילה  ל'אשר  הנוסח 

שאמירת 'אשר כילה' היא טעות, אבל הוא הכשיר אותה בדיעבד, כי אין בה שינוי עניין הברכה. 

הוא התנגד לכפיית ביטולה, כדי שלא לגרום למחלוקת בציבור, ואף הציע נוסח המשלב אותה 

)בשינוי( אחרי 'אשר בדברו' שבברכת מעריב ערבים. נוסח מעורב כזה נמצא בגניזה. ב'הלכות 

קריאת שמע' הורה הרמב"ם שהְמשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות טועה וצריך לברך שוב, 

וב'הלכות ברכות' הורה שאף על פי ששינה את המטבע, אם הזכיר שם ומלכות ועניין הברכה, 

זו או  זו לכתיבת הלכה  יצא. מפרשי הרמב"ם נחלקו בשאלה אם הוא חזר בו בין כתיבת הלכה 

שההלכות עוסקות במצבים שונים.

'אשר כילה' ואמרו שיש בו שינוי עניין הברכה, בניגוד  ורירה"ס אסרו את אמירת  הראב"ם   

לדעת הרמב"ם. הראב"ם ציטט שתי ברייתות העוסקות בשינוי מטבע ברכה, אחת מהן שאינה 

ידועה ממקום אחר. על פי הברייתות האלה אפשר לקבוע שההבדל בין ההלכה ב'הלכות קריאת 

שמע' לבין ההלכה ב'הלכות ברכות' איננו מלמד שהרמב"ם חזר בו מדעתו הראשונה, אלא ששתי 

ההלכות עוסקות בדברים שונים. בתשובתו משנת 1215/6 לתימן הודיע הראב"ם שכבר בראשית 

'אשר  אמירת  את  היינו  בדברו',  ב'אשר  השינוי  את  מצרים(  או  )פסטאט  ב'מצר'  ביטל  הנהגתו 

כילה'. לדבריו הוא כתב אז כמה חיבורים להוכיח את שיטתו, ביניהם תשובה, ומסתבר שזו הייתה 

התשובה על שאלתו של ר' ידותון.

 ]תרביץ – רבעון למדעי היהדות, שנה פה, חוברת א )תשע"ח(, עמ' 145־199[ 



מסידור  קטעים  אחרים.  שינויים  על  מצביעה  שבשאלה  ערבים'  'מעריב  מברכת  המובאה   

התפילה של בית כנסת הירושלמים מזמנו של הראב"ם, סדר פסטאט ב, שעוסקים בתחילת תפילת 

מוכיחים  אחרים  יד  וכתבי  לראשונה,  במאמר  ושמתפרסמים  חול,  בימות  פסחים  בלילי  ערבית 

שבני ארץ ישראל היו רגילים במשך השנה כולה לברך את הברכה בלי המילים 'אשר בדברו'. רמז 

לנוסח זה נמצא בברייתא שבתלמוד הבבלי. 

המחקר כולל ההדרה מוערת של קטעים מסדר פסטאט ב המנציחים את רוב הנוסח של ערבית   

אחר  ממקום  ידועים  שאינם  ומנהגיה  התפילה  נוסח  של  רבים  פרטים  בהם  יש  רגילה.  לשבת 

של  השלם  הנוסח  את  גם  כוללים  הם  במנוחתנו'(.  'ְרצה  במקום  במנוחתנו'  'ְרצינו  הנוסח  )כגון 

פיוט המעריב 'מזמור שיר אזמרה' לליל שבת, שנזכר בשאלה של ר' ידותון, והוא מפורסם כאן 

לראשונה.

בסוף המאמר נדונה אמירת פסוקי 'ַויֻכלו' בערב שבת )או בליל שבת( במנהג הארץ ישראלי.  


