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

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 הירושלמים )היהודים המתפללים לפי מנהג ארץ ישראל( בֻפסטאט, היא קהיר 

בידי  בתיקונו  או  ובדחייתו  בו  לדבוק  הקהילה  של  בניסיונה  המנהג,  בביאור  ענייננו  העתיקה. 

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

לפניהם. הדיונים והמקורות שיפורסמו בביאור פרטי המנהג מזכירים גם מנהגי תפילה ונוסחים 

ארץ  ולמנהג  הירושלמים  כנסת  בבית  שבת(  )לליל  ערבית  לתפילת  ברובם  הקשורים  אחרים 

ישראל, ונדון בכמה מהם גם כן. 

של  ובייחוד  החכמים  של  יחסם  בבחינת  )ב(  נעסוק  השאלה,  של  חדשה  ההדרה  )א(  אחרי   

הרמב"ם לנוסח 'אשר כילה' בברכת 'מעריב ערבים', שנזכר בשאלה, )ג( בדיון באיסור אמירת 

'מעריב ערבים' הנזכר בשאלה,  )ד( בנוסח ברכת  ורירה"ס,  'אשר כילה' במשנתם של הראב"ם 

לרבות ההדרת חלק מדף של סידור התפילה של בית כנסת הירושלמים )סדר פסטאט ב( שמתקופת 

הברכה,  לנוסח  עדות  ובה  חול,  בימות  פסחים  בלילי  ערבית  תפילת  תחילת  הכולל   הראב"ם, 

הכנסת  בבית  שבת  ליל  תפילת  רוב  את  המתאר  ב  פסטאט  מסדר  דף  לההדרת  ונעבור   )ה( 

)ו( ולההדרת נוסח פיוט המעריב שעל אודותיו נשאל הראב"ם, ושנכתב בדף התוכף. בסוף המאמר 

ולאחריו  הסידור,  בדפי  הנזכר  שבת,  ליל  בתפילת  'ַוְיֻכּלּו'  פסוקי  לקרוא  במנהג  עיון  )ז(   יבואו 

)ח( סיכום כללי.

הספריות  של  ולעובדים  למנהלים  נתונה  תודתי  למדע.  הלאומית  הקרן  בידי  נתמך   )779/14 )מס'  זה  מחקר    *

שכתבי יד שברשותן מתפרסמים ונדונים להלן. כתבי יד של התלמוד הבבלי מצוטטים לפי מאגר הנוסחאות על 

http://www.( שבמכון על שם שאול ליברמן ליד בית המדרש לרבנים, ניו יורק Sol and Evelyn Henkind שם

lieberman-institute.com(. נעזרתי בתקליטור פרויקט השו"ת של אוניברסיטת בר־אילן )ועל פיו צוטטו דברי 
רבותינו הראשונים(, באתר הגניזה על שם פרידברג )http://www.jewishmanuscripts.org/( )FGP(, באתר 

הגניזה שבאוניברסיטת פרינסטון )/https://geniza.princeton.edu/pgp( ובכרטסת הגניזה שבעיזבונו של מורי 

ורבי פרופ' ש"ד גויטיין. אות קטועה או שפענוחה מסופק נדפסה כאות חלולה; } { כתוב בשולי הדף; >< השלמת 

השמטה שגויה במקור או פיתוח קיצור.
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שאלה אל הראב"ם על מעריב מפויט לשבת – מהותה, זמנה   א. 

ת והשואל וזיהוי בית הכנס  

לראשונה  )ופורסם  בגניזה  שרד  ממנה  גדול  שקטע  הראב"ם  אל  שאלה  של  חדש  פרסום  להלן 

על ידי אלכסנדר שייבר(.1 השאלה עוסקת בסדר התפילה בבית כנסת שבו היו מברכים בלילי 

ואחריה. החטיבה הראשונה של הפיוט  שבתות בפיוט מעריב את הברכות שלפני קריאת שמע 

שסוף  פי  על  אף  כילה'.  'אשר  הנוסח  את  שכללה  ערבים'  'מעריב  ברכת  פתיחת  לאחר  שולבה 

בתרגום מקורות שבערבית־יהודית נדפסו בפיזור ביטויים שהועתקו מן המקור כמות שהם ל'תרגום' )לפעמים   

בשינוי הכתיב(. בציון מידות כתבי יד הקדמתי )בקריאה מימין לשמאל( את הרוחב לאורך. מובאה מכתב יד בלי 

ציון העמוד לקוחה מעמוד א שלו, שהוא העמוד שלדעתי נכתב ראשונה. להלן רשימת קיצורים לאוספי כתבי 

היד שפורסמו או נדונו במחקר זה:

 AIU = Alliance israélite universelle, Paris; BL = British Library, London; Bodl. = The Bodleian  

 Libraries, University of Oxford; CUL = Cambridge University Library; CAJS = Center of
 Advanced Jewish Studies, University of Pennsylvania; DK = David Kaufmann Collection,
 Hungarian Academy of Sciences, Budapest; ENA = E. N. Adler Collection, JTSL; JTSL = Jewish
 Theological Seminary of America Library; Mosseri = The Jacques Mosseri Genizah Collection

.at CUL; TS = Taylor-Schechter Collection, CUL
הקיצורים הביבליוגרפיים שלהלן חוזרים פעמים רבות במאמר: איגרות הרמב"ם )שילת( = איגרות הרמב"ם,   

ר' אברהם בן הרמב"ם, ספר המספיק לעובדי   = )דנה(  ירושלים תשנ"ה; כפאיה  א–ב, מהדורת יצחק שילת3, 

השם, הוא כתאב כפאי̈ה אלעאבדין ]הכרך השני מתוך החלק השני[, מהדורת נ' דנה, רמת גן תשמ"ט; מאן, 

 J. Mann, ‘Genizah Fragments of the Palestinian Order of Service’, HUCA, 2 (1925), pp. = תפילה

338–269; סידור רס"ג = סדור רב סעדיה גאון: כתאב ̇גאמע אלצלואת ואלתסאביח2, מהדורת י"ד דודזון, ש' 
אסף וי' יואל, ירושלים תשכ"ג; פליישר, לסדרי התפילה = ע' פליישר, 'לסדרי התפילה בבית הכנסת של בני 

)= הנ"ל, תפילות,  ריז–רס  ז )תשנ"ג(, עמ'  ארץ־ישראל בפוסטאט בראשית המאה השלוש עשרה', אסופות, 

עמ' 799–842(; פליישר, תפילה ומנהגי תפילה = ע' פליישר, תפילה ומנהגי תפילה ארץ־ישראליים בתקופת 

= ע' פליישר, תפילות הקבע בישראל בהתהוותן ובהתגבשותן,  ירושלים תשמ"ח; פליישר, תפילות  הגניזה, 

בעריכת ש' אליצור וט' בארי, ירושלים תשע"ב; פרידמן, התנגדות לתפילה = מ"ע פרידמן, 'התנגדות לתפילה 

הסדר(',  ראש  יוסף  ר'  של  )מתשובותיו  הגניזה  שמן  ותשובות  בשאלות  ארץ־ישראליים  תפילה   ולמנהגי 

ש' אליצור ואחרים )עורכים(, כנסת עזרא: ספרות וחיים בבית הכנסת – אסופת מאמרים מוגשת לעזרא פליישר, 

ירושלים תשנ"ה, עמ' 69–102; פרידמן, מחלוקת לשם שמים = מ"ע פרידמן, 'מחלוקת לשם שמים – עיונים 

בפולמוס התפילה של ר' אברהם בן הרמב"ם ובני דורו', תעודה, י )תשנ"ו(, עמ' 245–298 )המחקר המוגש בזה 

הוא פיתוח של חלק ט הנזכר שם, עמ' 245–246, הערה 1, בתור חלק העתיד להתפרסם(; פרידמן, מילון = מ"ע 

ירושלים  אחרים,  ולטקסטים  הודו  ספר  של  הגניזה  לתעודות  הביניים  מימי  הערבית־היהודית  מילון  פרידמן, 

תשע"ו; תשובות הראב"ם = תשובות רבנו אברהם בן הרמב"ם, מהדורת א"ח פריימן וש"ד גויטיין, ירושלים 

תשי"ח–תשמ"ו;  ירושלים  בלאו,  י'  מהדורת  א–ד,  הרמב"ם,  תשובות   = )בלאו(  הרמב"ם  תשובות  תרצ"ח; 

תשובות הרמב"ם )פריימן( = תשובות הרמב"ם, מהדורת ח' פריימן, ירושלים תרצ"ד. תודה לפרופ' שולמית 

אליצור ולקריין האנונימי על הערותיהם הנכוחות, והאחריות עליי.

 A. Scheiber,=( )תש"ך(, עמ' רסח–רע  מו  סיני,  בן הרמב"ם',  לרבינו אברהם  'שאלה שנשלחה  א' שייבר,   1

Geniza Studies, Hildesheim and New York 1981, החלק העברי, עמ' 58–60(. 
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 השאלה חסר, ברור שהראב"ם נשאל אם מותר להתפלל לפי הנוסחים הללו. השאלה מובאת על פי 

       2.DK M55 כ"י

כתב היד היה באוסף קאופמן בבודפשט, ושייבר מצאו בין הניירות שבעיזבונו של פרופ' י"י גולדציהר. מספר   2

 S. Shaked, A Tentative Bibliography of Geniza כתב היד באוסף ומקום הימצאו היום אינם ידועים. אצל

Documents, Paris 1964, p. 39 סומן *DK 17b; המספר שבפנים )M= Missing( הוא בקטלוג לאוסף שהכין 
ד"ר עזרא שבט בספרייה הלאומית. לפי שייבר חומר הכתיבה נייר, ומידותיו 16×6 ס"מ.

הטקסט של המקור תוֵאם את הטקסט שפרסם שייבר בתיקונים קלים בפענוח התצלום שנדפס במאמרו. יש   3

שינויים גם בתרגום.

= בן.  4

ראו: פרידמן, מילון, עמ' 19.  5

'תיקון' זה הוא 'תקנה', וכן להלן כמה פעמים.  6

בביטוי 'היוצר ומנחה ומעריב' מסתבר ש'יוצר' הוא כינוי לתפילת שחרית. כך למשל במסכת סופרים יט, ה:   7 

יורק  ניו  היגער,  מ'  מהדורת  סופרים,  מסכת  ראו  ובערבית'.  במנחה  ביוצר  בתפילה  טובים  ימים  'מקלסים 

תודה   ;http://tinyurl.com/l54bzrp ב'מאגרים',  המובאה  ואת  הנוסחאות,  שינויי  לפי   ,327 עמ'  תרצ"ז, 

תרגם  ההיסטורית,  בהתפתחותה  בישראל  התפילה  אלבוגן,  )י"מ  לשם.  אותי  שהפנתה  אליצור  ש'   לפרופ' 

י' עמיר, ערך והשלים י' היינמן, ישראל תשמ"ח, עמ' 11, 385, כבר העיר שתפילת שחרית  ]של חול[  מכונה 

יוצר', אלא שבמקור שציין ממדרש תהלים יש השלמה ותיקון, והמקור שציין מקטע  'יוצר' או 'תפילה של 

'יוצר  ברכת  נוסח  אחריו  בא  שם  כי  לסתור,  ראיה  הוא  יוצר'  ערבית־יהודית[   מילה  ]זו  'צלוה  לביטוי  גניזה 

את  השווה  ואחריה.  שלפניה  והברכות  שמע  קריאת  חטיבת  גם  כמובן  משמעו  'היוצר'  חושך'.(  ובורא  אור 

TS H 12.11, בתיאור סדר התפילה ליום טוב שני  לשונו של הכותב ר' ידותון הלוי )ראו עליו להלן( בכ"י 

ונשמת עלי  ועשר הדברות  וספרה  ואלשיר  'אלברכות  הירושלמים בפסטאט:  של שמיני עצרת בבית כנסת 

ותפילת  והיוצר  כנהוג,  ונשמת  הדיברות  ועשר  וספרו  והשיר  )הברכות  ואלצלוה'  ואליוצר  אלעאדה 

שם,  ההוא.  הקטע  את  וביאר  שציטט   ,226–225 עמ'  תפילה,  ומנהגי  תפילה  פליישר,  ראו:   העמידה(. 

 עמ' 260–261, עמד פליישר על כך שלפי קטעי גניזה נקראו עשרת הדיברות אחרי פסוקי דזמרה, ובעמ' 262 

אין  כי  אם  שבת,  של  בתפילה  שמדובר  לומר  אפוא  'קרוב  )וחג(:  שבת  של  בתפילה  רק  נקראו  שהם  הסיק 

להביא  אפשר  חג(.  של  בתפילה  שעוסק  קטע  הביא   263 )בעמ'  ספק'  מכל  למעלה  שהיא  בצורה  מוכח  זה 

כל  פי  שמע  קרית  קבל  הדברות  ̇י  יקרון  אלשאם  'ואהל  כט:  לשמ'  רס"ג  מפירוש  זו  למסקנה  ראיה  עכשיו 

לפני  הדיברות  י'  קורין  ישראל  ארץ  )ואנשי   ' ]427 עמ'  מילון,  פרידמן,  ראו:  כאצה  ]'̇כאצה',  סבת  יום 

שמע בייחוד בכל יום שבת; פירושי רב סעדיה גאון לספר שמות: מקור ותרגום, ליקט, תרגם והעיר  קרית 

תרגום

מה אומר מרינו ורבינו אברהם השר האדיר 

בישראל חמוד4 אדונינו ורבינו מש ]ה הרב 

הגדול בישראל הפטיש[ 

החזק מנוחתו כבוד בדבר בית כנסת שהושתת 

על מנהג ותיקון6 שתיאורו שמתפללים 

תפילות ה ]...[ 

והיוצר7 ומנחה ומעריב התפילה הידועה היטב 

3 מקור

מא יקול הדרת מרינו ורבינו אברהם השר   1

האדיר בישראל חמוד אדונינו ורבינו מש ]ה 

הרב הגדול בישראל הפטיש[ 

החזק מנוחתו כבוד פי כניס̈ה בנית5 על    2

מנהג ותיקון וצפתה אן יצלי צלואות אל ] [ 

ואליוצר ומנחה ומעריב אלצלאה    3
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מקור

4[ 

י' רצהבי, ירושלים תשנ"ח, עמ' שנח  ]מקור[ , קעא  ]תרגום[ (. ואולם ספק אם ברווח החסר בסוף שורה 2 כאן   

הזכיר הכותב את השיר וספר התורה שלו ועשר הדיברות, כי במקום זה הוא רצה להדגיש שאין שינוי של ממש 

במנהג בית הכנסת, ויש לבטל את האמור אצל פרידמן, מחלוקת לשם שמים, עמ' 262, הערה 70, שאולי נזכר 

בחסר שינוי במנהג. השלמת החסר הנזכר עדיין צריכה עיון.

לקרוא  אפשר  ולכן  בלבד,  הימנית  רגלה  שרדה  המשוערת  האל"ף  ומן  דל"ת,  לקרוא  אפשר  רי"ש  במקום   8

ולהשלים גם 'אלקדו ]שה[  ', כפי שהועתק אצל שייבר.

הקריאה וההשלמה של התיבה ששרדה במקור אינן ודאיות, ראו את הערה 7 לטקסט. קריאת הסדרים בתורה   9

על  מחלוקת  סלע  הייתה  בתרגום,  המשוערת  שבהשלמה  הביטוי  עניין  שהיא  התלת־שנתי,  המחזור  לפי 

זו בצד חריגות אחרות בתפילה  מנהג בית כנסת הירושלמים בפסטאט. נאמנותם של בני הקהילה לקריאה 

וההתנגדות לה מצד הרמב"ם, הראב"ם, רירה"ס ואחרים נזכרו במפורש בכמה מקורות ובהם 'כתב האמנה' 

של בני הקהילה בכ"י Bodl. MS. Heb. b. 13, fol. 41, שורות 6–7 )יצא לאור אצל: פליישר, תפילה ומנהגי 

)דנה(,  וכפאיה  ונדונו במאמרי: פרידמן, התנגדות לתפילה,  219(, תשובות רירה"ס שפורסמו  תפילה, עמ' 

כך  למהותו.  מפורש  ציון  בלי  התורה  בקריאת  הקהילה  של  המיוחד  מנהגה  נזכר  מקורות  בכמה   .180 עמ' 

למשל בשאלה ששלחו נאמני הקהילה אל חכמי האסלאם הזכירו את מנהגם 'בקריאת מה שקוראים בו ובמה 

שמתפללים בו במשך השנה, בימי חול, בשבתות ובימים טובים' )כ"י TS Ar. 41.105, תרגום שורות 4–5, ראו 

להלן הערה 27(; ובטיוטה של תקנה נגד מנהג הירושלמים שכתב רירה"ס ציין את המגונה 'בתפילות ובקריאת 

4, ראו: מ"ע פרידמן, 'עדות חדשה על ביטול התפילות ומנהגי  התורה' )כ"י TS AS 163.166, תרגום שורה 

התפילה הארץ־ישראליים במצרים בימי הראב"ם', א' ארליך  ]עורך[ , התפילה בישראל: היבטים חדשים, באר 

שבע תשע"ו, עמ' 315–326(.

אצל שייבר: 'בצלאה', וקשה להבחין בין זה לזה.  10

לפי הקריאה השנייה: 'בתפילה'.  11

אצל שייבר: 'יין ל ]קידוש[ ', וגם אם אפשר אולי לקרוא ולשחזר כך, אינו מתקבל על הדעת כאן.  12

דומה שאין 'מעריב' זה שם תפילת ערבית אלא 'קומפוזיציה המפייטת בקטעים קצרים את הברכות שמסביב   13

בספרד  העברית  השירה  תולדות  שירמן,  ח'  אצל:  פליישר  ראו  המונח  להגדרת  ערבית'.  של  שמע  לקריאת 

הנוצרית ובדרום צרפת, ערך, השלים וליווה בהערות ע' פליישר, ירושלים תשנ"ז, עמ' 686.

ראו: פרידמן, מילון, עמ' 31. השווה תשובות הרמב"ם )בלאו(, סימן רס, עמ' 487: 'אן ̇דלך ̇גאיזא פי אלאצול'   14

)שזה מותר לפי כללי ההלכה  ]התרגום בשינוי[ (.

חרף הטשטוש בתצלום הפענוח הוא ודאי.  16     בר' ב 3.  15

אלמשהורה בארבע כנפות כל הארץ ̇גיר אן 

אלקרא ]ה8 ...[ 

ואיאם אלסבות פי גמיע צלואתהא כצלאה10    4

אלמשהורה וליאלי אלסבות יקאל12 ] [ 

מעריב ללשבת וכדלך ללאעיאד בחית לא    5

א̇ל̇מ̇ה אשר כלה  תגייר אלאצול14 בל יקול בא

מע ]שיו ביום השביעי וקראו שבת כי[ 

בו שבת מעריב ערבים בעתם ומכין15    6

בארבע כנפות כל הארץ חוץ מן הקרי ]אה 

בתורה לפי הסדרים.9 ואולם התפילה ...[ 

וימי השבת בכל התפילות שלו כתפילה11 

הידועה היטב. ובלילות השבת אומרים ]...[ 

מעריב13 לשבת וכן לימים טובים באופן שאין 

הכללים המקובלים בהלכה משתנים אלא הוא 

אומר: 'בא"י אמ"ה אשר כלה מע ]שיו ביום 

השביעי וקראו שבת כי[ 

בו שבת16 מעריב ערבים בעתם ומכין לילות 

תרגום



149מעריב של שבת בבית כנסת הירושלמים בֻפסטאט בימי ר' אברהם בן הרמב"ם

מקור

 ]5

פיוט המעריב שבשאלה ' ]מזמור[ שיר אזמרה' וכו' מתפרסם להלן )סעיף ו(. הכותב העתיק את 

זו שבברכת 'מעריב ערבים'. בחטיבה השנייה  הנוסח השלם של החטיבה הראשונה של הפיוט, 

כבר קיצר והביא את המילים הראשונות והאחרונות בלבד, ומסתבר שהוא החליט שאין השאלה 

מחייבת את הבאת הנוסח השלם. אחרי 'והיה אם שמע ויאמר' נשאר רווח, ואין רואים כל המשך, 

אף על פי שנשאר מקום ריק בשורה. ייתכן שכאן גמר הכותב את השאלה, ושאת דברי הסיום, 

הנחתם במילים 'יורנו רבנו ושכרו כפול מן השמים' או כיוצא באלה, כתב בשורה הבאה, אלא שזו, 

כפי שרואים בתצלום, נקרעה. על פי החיסרון בסוף השאלה קבע שלמה דב גויטיין שהיא מעולם 

לילות  ומכין  בעתם  ערבים  המעריב    ] א̇ת  ]...  'ב̇ר   :TS NS 150.161 בכ"י  שבת  לליל  הנוסח  את  השווה   17

בזמניהם גולל אור מפני  ]חשך וחשך מ[ פני אור מז̇מ שיר אזמרה' וכו', ואת הנוסח בכ"י TS 13 H 4.3 המובא 

להלן על יד הערה 158. בהנחה שכך היה הנוסח גם בשאלה זו, צריך לומר שהכותב השאיר רווח ריק בין 'מפני 

אור' לבין 'מזמור'. גם בכ"י TS F 8.143, המובא להלן, ושיש בו פיוט מעריב לליל פסח, העתיק הכותב את 

הפיוט מיד אחרי 'מפני אור'.

על המנהג לברך בנוסח 'אהבת עולם' במקום 'אהבה רבה' ראו: י"מ תא־שמע, התפילה האשכנזית הקדומה:   18

פרקים באופייה ובתולדותיה, ירושלים תשס"ג, עמ' 73–83.

את נוסח הברכה עד 'לעולם ועד' אפשר להשלים על פי המובאה מכ"י TS F 8.143 שלהלן.  19

אצל שייבר: 'או  ]ה[ ב ע ]מו[ '.  20

בכ"י CAJS 209, המתפרסם אצל פליישר, לסדרי התפילה, עמ' רכג )= הנ"ל, תפילות, עמ' 805(, שמידי אותו   21

29: 'מטבע החיתום )"אוהב את עמו  כותב )ראו להלן(: 'אוהב את עמו ישראל'. והעיר פליישר )שם(, הערה 

ישראל"( שגור במנהג א"י, אבל הוא מצוי גם במנהגים מטיפוס בבלי'. אותה חתימה במעריב 'ושמרו ידידים 

TS NS 124.60 )ומתוך כתב יד שני( אצל: פליישר  יום שילום', שמידי אותו כותב, והמתפרסם מתוך כ"י 

'אוהב את  ]עמו[   TS NS 158.16, שגם הוא מידי אותו כותב:  וכן בכ"י   ,)838 )= שם, עמ'  רנו  )שם(, עמ' 

ישראל'.

לילות בזמניהם גולל אור מפני חושך וחשך 

מפני ]אור מזמור[ 

שיר אזמרה לרוכב ערבות. בצלו אחסה    7

בצדקת שלשת ה ]אב[ ות גם בערב שבת 

אנצ ]חהו באלפי רבבות דוד מעריב ערב[ 

קולו חוצב להבות באיָיי המעריב ערבים    8

אהבת עולם י̈ש ע̈מ אה̈ב ע̈ד לעולם ועד 

]טוב אישור הלל אהללו ומצרות יפדה עד[ 

לעם מיחלו באייָי אוהב א ]ת עמ[ ו20 ישראל    9

]ש[ מע והיה ]אם[ שמ ]ו[ ע ויאמר

בזמניהם גולל אור מפני חושך וחשך מפני 
]אור מזמור[17

שיר אזמרה לרוכב ערבות. בצלו אחסה 

בצדקת שלושת ה ]אב[ ות גם בערב שבת 

אנצ ]חהו באלפי רבבות דוד מעריב ערב[ 

קולו חוצב להבות בא"ה המעריב ערבים'. 

'אהבת עולם18 יש' עמ' אהב' ' עד 'לעולם 

 ועד19 ]טוב אישור הלל אהללו ומצרות 

יפדה עד[ 

לעם מיחלו בא"י אוהב א ]ת עמ[ ו 

ישראל.21 שמע והיה אם שמע ויאמר'

תרגום
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לא הושלמה, וממילא מעולם לא הגיעה אל הנמען.22 ואולם כפי שנראה להלן, מסתבר שהשאלה 

אכן הגיעה אל ראב"ם, ושהוא השיב עליה, אך ייתכן שהנוסח שבקטע זה היה טיוטה או העתק 

)חלקי( בלבד.23 

בית הכנסת שהראב"ם נשאל על נוסח התפילה שלו לא זוהה בשאלה. אבל אין ספק שהכוונה   

'בית  )בתרגום(  ובכתב. הביטוי  יש ראיות לדבר בכתוב  הירושלמים שבפסטאט.24  לבית כנסת 

האמנה'  ב'כתב  קלים  בשינויים  מצוי  ותיקון'  מנהג  על  "בנית"(  )במקור:  שהושתת  הכנסת 

שפרסם עזרא פליישר, ושבו הצהירו מתפללי בית כנסת הירושלמים על נאמנותם למנהגם חרף 

ובשאלה  אלא לשמם'(,  ]"בנית"[  נבנה  שלא  וכתיקונה  'כמנהגה  )בתרגום:  הניסיון לשנותו 

פי  על  מנהגיו  ונקבעו   ]... ]"בנית"  'נבנה  )בתרגום:  רירה"ס  את  הכנסת  בית  נאמני  ששאלו 

התיקון הזה'(. 'כתב האמנה' והשאלה לראש הסדר נכתבו בשנת 1211 ועוסקים במפורש בבית 

תקנה  בתוקף  במנהגם  נוהגים  שהם  טענו  הכנסת  בית  מתפללי  בפסטאט.25  הירושלמים  כנסת 

)'תיקון'(, שתיקנו האבות המייסדים, ושחוזקה בחרמים ובשבועות.26 

בשאלה בערבית, באותיות ערביות, אל חכמי האסלאם אם מותר לכפות על מתפללים ועל   

חזנם שינוי במנהגם אין תאריך, ולא פירשו השואלים באיזה בית הכנסת )'רבני'( מדובר. אבל 

תיאור בית הכנסת, 'בית כנסת מדורי דורות ושנים רבות, שנוהגים בו לפי שיטה ומנהג שבוניו 

השתיתו אותו עליהם' וזיהוי הכותב )ראו להלן( מוכיחים שהכוונה גם שם לבית כנסת הירושלמים 
שבפסטאט.27

 S. D. Goitein, ‘Abraham Maimonides and his Pietist Circle’, A. Altmann (ed.), Jewish Medieval  22

 and Renaissance Studies, Cambridge, MA 1967, p. 158; idem, A Mediterranean Society: The
 Jewish Communities of the Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza, V,

 Los Angeles, Berkeley and London 1967-1993, p. 487
כמה שורות רשומות בכיוונים שונים בשולי הדף על יד השאלה, ואולי היה שם כתב באותיות זעירות, שנמחק,   23

אבל אי אפשר לזהות מהן שום אות בתצלום שנדפס.

 – 271; הנ"ל, 'זעקת שבר על ביטול אמירת הפיוטים  ראו בקיצור אצל: פרידמן, מחלוקת לשם שמים, עמ'   24

בקשה לפנות לסולטאן', פעמים, 78 )תשנ"ט(, עמ' 132.

'כתב האמנה' בכ"י Bodl. MS. Heb. b. 13, fol. 41, שורה 7, וראו שם, שורה 2, על 'תיקון ומנהג' בית הכנסת   25

)יצא לאור אצל: פליישר, תפילה ומנהגי תפילה, עמ' 219; וראו: פרידמן, מחלוקת לשם שמים, עמ' 252(; 

4–5, שפורסם אצל: פרידמן, התנגדות  ENA 1267.8, ע"ב, שורה  יוסף ראש הסדר היא בכ"י  השאלה לר' 

לתפילה, עמ' 89–90.

ראו בתשובות רירה"ס שבכ"י ENA 1267.8, ע"ב, שורה ENA 1267.11 ;12–11, ע"ב, שורה 7, 18 )פרידמן,   26

התנגדות לתפילה, עמ' 90, 95, 96(.

כ"י TS Ar. 41.105, שורה 3–4 )תרגום(. כתב היד יצא לאור אצל: י' ינון )פנטון(, 'תפילה בעד הרשות ורשות   27

 G. Khan, Arabic Legal and  ;20 עמ'  )תשמ"ד(,  ד  וממערב,  ממזרח  הגניזה',  מן  זוטות   – התפילה  בעד 

 ;Administrative Documents in the Cambridge Genizah Collections, Cambridge 1993, pp. 291-292 
מהדורה חדשה אצל: מ"ע פרידמן, 'מינוי שליח ציבור והדחתו אצל הרמב"ם והראב"ם על פי מקורות בערבית־

יהודית', מ' בר־אשר ואחרים )עורכים(, ספר הזיכרון לפרופ' מאיר בניהו )בדפוס(, על יד הערה 148. ראו גם: 

פליישר, תפילה ומנהגי תפילה, עמ' 222–223, הערה 28.
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כנסת  בית  של  התפילה  מסידורי  בקטעים  לעסוק  ִהרבה  פליישר  ולכותב,  לכתב  אשר   

הירושלמים בפסטאט בתחילת המאה השלוש עשרה. הוא קבע שרבים מן הקטעים שייכים לשני 

ספרים גדולים. לאחד, שאופיו הארץ ישראלי מובהק יותר, קרא: סדר פסטאט א, על פי ההנחה 

באחד  אדם.  אותו  ידי  על  נכתבו  שניהם  ב.  פסטאט  סדר  ולשני:  תחילה,  נכתב  שהוא  הסבירה 

הקטעים מסדר פסטאט ב גילה פליישר את שם הכותב: 'ידותון הלוי החבר'. ר' ידותון הלוי בן 

פליישר  אברהם.  ר'  בתקופת  בפסטאט  הירושלמים  כנסת  בית  כחזן  אחרות  מתעודות  ידוע  לוי 

אף הבחין אל נכון שר' ידותון כתב בכתבו הטיפוסי קטעים ליטורגיים ארץ ישראליים מובהקים 

'כתב האמנה', את עותק השאלה באותיות ערביות אל חכמי  אחרים ששרדו בגניזה, את טופס 

ואת   – הדף28  בשולי  ידותון  ר'  שרשם  והתפילה  הפיוט  וקטעי  ההערות  מן  כמוכח   – האסלאם 
השאלה אל הראב"ם שאנו דנים בה.29

כנסת  בית  לתפילות  חזק  מגן  היה  ידותון  שר'  מוכיחים  נוספים  ומקורות  הנזכרים  המקורות   

הירושלמים בפסטאט ולמנהגיו. סופר מהיר היה ר' ידותון, ונמצאו בגניזה קטעים רבים שהעתיק. 

בית  של  מלחמתו  ולוחם  יוזם  בוודאי  היה  הוא  הנדונים  במקורות  היה.  ומשורר  פייטן  גם  אבל 

הכנסת ולא מעתיק בלבד. 

ידותון רק לשאול אם מותר  ר'  מלשון השאלה אל הראב"ם אנו למדים שגם בה לא התכוון   

לקיים את מנהג בית הכנסת לומר את הנוסח 'אשר כילה' ופיוטי מעריב בשבת ויום טוב. הוא אף 

לימד זכות על המנהג וניסח את השאלה בכוונה לשכנע את מקבלּה שהמנהג ראוי. הציון כי 'בית 

ותיקון' מצביע על מסורת קדומה שאין לשנותה או לערערה. עניין  מנהג  על  הכנסת הושתת 

עוד  ומפורט  ושנים רבות'(,  דורות  )'מדורי  הנזכרת אל חכמי האסלאם  יותר בפנייה  זה מפורש 

יותר במקורות אחרים מידי ר' ידותון ותומכים נוספים של בית הכנסת. אבל הדברים משתמעים 

היטב גם מן הביטוי שבשאלה זו. קדמותו של המנהג והעובדה שמעולם לא גינה אותו אדם הן 

על תוספות השוליים האלה ראו כבר: פליישר, תפילה ומנהגי תפילה, עמ' 223, הערה 28, ושם גם השערה על   28

התנגדותו של הראב"ם למנהג הירושלמים.

826–842( )ושם,  על ר' ידותון ראו במיוחד: פליישר, לסדרי התפילה, עמ' רמד–רס )= הנ"ל, תפילות, עמ'   29 

826–827[ על זיהוי הכתב; כמוכח ממקומות רבים מאמר זה נדפס בלי שהייתה  עמ' רמד–רמה ]= שם, עמ' 

לפליישר הזדמנות להגיה אותו(; הנ"ל, 'השלמות לקובץ שירי הצימודים של יהודה אלחריזי לכבוד נכבדי 

208–209; פרידמן, מחלוקת לשם שמים, עמ'  ]כח[ )תשס"ה(, עמ'  יח  יד,  ֹקבץ על  קהל הקראים בדמשק', 

וו' נעם )עורכים(, הלכה והגות, גניזה  274; ש' אליצור, 'שירי ר' ידותון הלוי החבר', א' אדרעי, ס"ל סטון 

תש"ע,  אביב  תל  ]תשס"ט–תש"ע[ (,  כו–כז  ישראל,  )דיני  פרידמן  עקיבא  מרדכי  לכבוד  מחקרים   ופיוט: 

)ושם   24–16 עמ'  )תשע"א(,  ז  קדם,  גנזי  קדומים',  בפיוטים  העם  ונחמת  אישי  'אבל  הנ"ל,   ;362–301 עמ' 

27(; הנ"ל,  זיהתה את שם אביו(, והספרות שצוינה שם. ראו עוד: פרידמן, מינוי שליח ציבור )לעיל הערה 

לדפוס(,  )בהתקנה  קהיר  וגניזת  הרמב"ם  )עורך(,  פרידמן  מ"ע  הרמב"ם',  לחקר  הגניזה  בתרומת  'עיונים 

 M. Rand,  ;313 עמ'  )שם(,  ידותון  אליצור,  ראו:  א  פסטאט  מסדר  הידועים  הקטעים  לסיכום   .744 הערה 

 ‘Additional Fragments Belonging to the First Order of Fustat’, Cambridge University Library,
 Taylor-Schechter Reseach Unit, Fragment of the Month (2011), (http://tinyurl.com/hxtocfq);

idem, ‘Addendum to November 2011’s Fragment of the Month’, (http://tinyurl.com/jd7wxqq)
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טענה שחייבים לדבוק בו, טענה שהראב"ם הזכיר בכתביו ודחה.30 בשאלה זו ציין ר' ידותון שכל 

התפילות שמתפללים בבית הכנסת הן 'התפילה הידועה היטב בארבע כנפות כל הארץ', ושגם 

בשבת 'כל התפילות שלו כתפילה הידועה היטב', חוץ משינויים קלים. תיאור זה בוודאי מכוון 

פיוט  גם  בבל.  מנהג  לבין  הירושלמי  הכנסת  בבית  התפילה  בין  ממש  של  הבדל  שאין  להבליט 

המעריב הנדון בשאלה נאמר לדברי ר' ידותון 'באופן שאין הכללים המקובלים בהלכה משתנים'. 

זאת בוודאי טענה שאין בנוסח הפיוט לא שינוי במטבע לשון הברכות בפתיחתן )וראו עוד להלן( 

ב(,  סעיף  להלן  )הנדון  הרמב"ם  של  לפסקו  אפוא  מתאים  ושהפיוט  בעניינן,  ולא  בחתימתן  או 

ויוצאים בו ידי חובה.

יש כמה עדים המעידים בבירור על התנגדותו הנחרצת של הראב"ם לחריגות ממסורת בבל   

מארי  במנהג הארץ ישראלי בכלל ולאמירת הפיוטים מסביב לקריאת שמע בפרט )'אני ואבא 

כנסיות מתפלל  הברכות בפיוטים'; 'בבתי  מטבע  זצ"ל ואחרים המותחים ביקורת על שינוי 

הציבור בתוספת מגונה בברכות קרית שמע'(. לנוכח דעתו השלילית המובהקת על מנהג בית 

כנסת הירושלמים מפליאה הפנייה של נאמני בית הכנסת אל הראב"ם כדי לקבל את ברכתו לקיים 

את אמירת פיוט המעריב לשבת.31 אין זאת אלא שר' ידותון כתב שאלה זו זמן קצר יחסית לאחר 

פטירת הרמב"ם. ייתכן אפוא שזאת השאלה הישנה על אודות נוסח ברכת 'מעריב ערבים' שאת 

התשובה עליה כתב הראב"ם בשעה 'שעלה לראשות', והזכירּה בסימן פז בתשובותיו )שנדון להלן 

סעיף ג(. באותו זמן טרם נודעה ברבים מלוא התנגדותו של הראב"ם למנהגם של הירושלמים. 

הם קיוו לשכנע אותו. כך קרה גם אצל ר' יוסף ראש הסדר.32 שניהם אכזבו אכזבה מרה את מי 

שהחזיקו בתקווה זו.

או רמזים אחרים  זמנה של כתיבת השאלה אל הראב"ם נסמכת גם על רמז  מסקנתנו בדבר   

בלשונה. התשובה הישנה שהזכיר הראב"ם בסימן פז נכתבה, כפי שעוד נראה להלן, זמן קצר 

חמוד  בישראל  האדיר  השר  אברהם  ורבינו  'מרינו  אל  זו  בשאלה  הפנייה  אביו.  פטירת  לאחר 

בית  מנהג  על  מחו  שלא  חכמים  של  שמותיהם  נרשמו  האמנה'  ב'כתב   .184 עמ'  )דנה(,  כפאיה  למשל:  ראו   30

מן  21, העיר ששום מנהג  221, הערה  ומנהגי תפילה, עמ'  גאון. פליישר, תפילה  כולל רב סעדיה  הכנסת, 

המנהגים שנרשמו ב'כתב האמנה' לא נזכר בסידור רס"ג. ראו מה שכתבתי: פרידמן, מחלוקת לשם שמים, עמ' 

252, הערה 24. רב סעדיה אמנם הזכיר בפירושו לספר שמות את מנהג אנשי ארץ ישראל לקרוא את עשרת 

הדיברות. ראו לעיל הערה 7.

מחלוקת  פרידמן,  ראו:  מקומות.  בכמה  הירושלמים  של  החריגים  למנהגים  הראב"ם  של  בהתנגדותו  דנתי   31

 לשם שמים; הנ"ל, התנגדות; הנ"ל, זעקת שבר )לעיל הערה 24(, ועוד. 'אני ואבא מארי' וכו', כפאיה )דנה(, 

עמ' 75; 'בבתי כנסיות' וכו', שם, עמ' 180, והתרגום בשינוי. ראו אליצור, ידותון )לעיל הערה 29(, עמ' 312: 

'ר' ידותון – ספק מתוך רצון אמיתי לברר את ההלכה מתוך כניעה לתורתם של הבבליים, ספק בתקווה תמימה 

לגייס את הראב"ם עצמו לצדו – שלח בעניין זה שאלה' וכו'.

על כך שהכוונה כנראה לשאלה זו בתשובות הראב"ם, סימן פז, ראו בקיצור כבר: פרידמן, התנגדות לתפילה,   32

)שם(,  שבר  זעקת  הנ"ל,  ראוי(;  שהמנהג  רירה"ס  את  לשכנע  הכושל  הניסיון  על   ,74 עמ'  )ושם,   85  עמ' 

עמ' 132.
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אדונינו ורבינו מ ]שה הרב הגדול בישראל הפטיש[ החזק מנוחתו כבוד' יכולה להתאים לנסיבות 

הללו. ר' אברהם נקרא 'השר האדיר האיתן בישראל' כבר בחיי אביו.33 הוא נקרא 'השר האדיר 

בישראל' בתעודה שנכתבה בחודש ניסן, שנת 1205, היינו ארבעה חודשים בלבד אחרי פטירת 

אביו. בנוסח איגרת אליו משנת 1210 בערך הוא נקרא: 'כג"ק ]כבוד גדולת קדושת[ מרינו ורבינו 

]...[ אברהם השר האדיר המבהק החזק ]הרב[ הגדול בישראל'.34 גם הברכה 'מנוחתו כבוד' )על 

10(, שנוספה לשם הרמב"ם, נדירה למדי בתעודות הגניזה ואינה באה בפניות אל ר'  פי יש' יא 

אברהם בשאלות אחרות. סביר לומר שאף היא רומזת לזמן 'שעלה לראשות'.

פיוט  לומר  המנהג  על  מעידה  בה,  עוסקים  ושאנו  ידותון,  ר'  שכתב  הראב"ם  אל  השאלה   

מעריב בשבתות רגילות בבית כנסת הירושלמים בפסטאט בראשית המאה השלוש עשרה. על 

נוספת  עדות  להלן.  ושיידונו  ידותון,  שכתב  ב  פסטאט  מסדר  הדפים  שני  גם  מעידים  זה  מנהג 

נמצאת במכתבו של תומך נלהב במנהג אמירת הפיוטים בבית הכנסת. הוא פנה אל חצרן וביקש 

שילך לֻסלטאן לקבל את הגנתו מפני 'רשעת מי שאוהב את השלטון והשררה', ואשר רצה לבטל 

שיערתי  וכבר  בשבתות,  )'אלמעריבאת'(  המעריב  ופיוטי  הטובים  בימים  הקרובות  אמירת  את 
שהמנהיג ה'רשע' הנרמז הוא הראב"ם.35

העדויות על מנהג זה מצביעות על שינוי מסוים ממה שהיה ידוע קודם לכן בספרות המחקר   

על הפיוטים שנמצאו בגניזה. לפני שנים כתב פליישר: 'ואכן, נראה שלא מצאנו פיוטי מעריב 

קדומים לשבתות רגילות, ואין צריך לומר – לימות חול רגילים. המעריב הוא סוג חגיגי מובהק: 

בארץ־ישראל  למדי  היה  נפוץ  המצויינות  והשבתות  ערבי־החגים  תפילות  את  לקשט  המנהג 

הקדומה'.36 ואולם לאחר ששלחתי לו טיוטה ראשונה של מאמר זה כתב לי פרופ' פליישר: 'מן 

 S. Eppenstein, Abraham Maimuni sein Leben ראו: תשובות הרמב"ם )בלאו(, ב, סימן רו, עמ' 362. דברי  33

und seine Schriften, Berlin 1914, p. 2, n. 4, שיש ללמוד מן הביטוי הזה שר' אברהם היה 'חבר בקבינט' 
של אביו, משקפים את מצב המחקר בתקופה שכתבם ותו לא. בנו של בעל שררה נקרא 'השר' גם בחיי אביו, 

וראו: תשובות הראב"ם, סימן ד, עמ' 19. אך הוסיפו לכנות את הראב"ם 'השר' עד שנותיו האחרונות; ראו על 

כך: מ"ע פרידמן, 'הנגיד, הנשיא והרבנים הצרפתים – משבר בהנהגה בימי ר' אברהם בן הרמב"ם', ציון, פב 

)תשע"ז(, עמ' 236, הערה 255. 

התעודה משנת 1205 היא בכ"י TS 16.187, שפרסם ש"ד גויטיין, 'התחדשותה של המחלוקת בענין "הרשות"   34

זכרון לכבוד  וי' שומוג'י )עורכים(, ספר  אחר עליתו של רבנו אברהם בן הרמב"ם', ד"ש לוינגר, א' שייבר 

עמ'  שמים,  לשם  מחלוקת  פרידמן,  ראו:   .55–49 עמ'  תשי"ח,  ירושלים  ב,  גולדציהר,  יהודה  יצחק  פרופ' 

269–270; ש"ד גויטיין ומ"ע פרידמן, ספר הודו, ג: אברהם בן ִי̇גּו סוחר ויצרן בהודו, תעודות מגניזת קהיר, 

ירושלים תש"ע, עמ' 379, הערה 3. נוסח האיגרת משנת 1210 בערך הוא בכ"י TS 10 J 12.27. לזיהוי הכותב 

 M. A. Friedman, ‘Responsa of ;200 והזמן המשוער ראו: פרידמן, עיונים ברמב"ם )לעיל הערה 29(, הערה

 Abraham Maimonides on a Debtor’s Travails’, J. Blau and S. C. Reif (eds.), Genizah Research
 after Ninety Years: The Case of Judaeo-Arabic, Cambridge 1992, pp. 83, 85

כ"י TS 8 J 21.12, שורה 17–19, והתרגום בשינוי; יצא לאור אצל: פרידמן, זעקת שבר )לעיל הערה 24(,   35

עמ' 139.

ע' פליישר, שירת־הקודש העברית בימי־הביניים2, ירושלים תשס"ח, עמ' 243.   36
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העובדה, שהיה מעריב מפויט קבוע לשבתות רגילות בכנסת השאמיים אפשר להבין מדוע כ"י 

TS H 12.11, שבו אני מרבה לדון בספרי תפילה ומנהגי תפילה, מביא מעריבים מפויטים מיוחדים 
כמעט לכל שבת מצוינת'.37

*

הגניזה שהוהדר מחדש לעיל עוסקת כאמור בעניין התפילה בבית  השאלה אל הראב"ם בקטע 

מעריב  בפיוט  והמשיכו  כילה'  'אשר  בנוסח  בשבת  ערבים'  'מעריב  ברכת  את  פתחו  שבו  כנסת 

'מזמור שיר אזמרה' )שמתפרסם להלן בסעיף ו(. פליישר כבר זיהה את הכתב של הקטע ככתב ידו 

של ר' ידותון, חזן בית כנסת הירושלמים בפסטאט. ניתוח לשון השאלה תומך במסקנה שהכוונה 

לבית הכנסת ההוא, ושר' ידותון קיווה לשכנע בה את הראב"ם שמנהג בית הכנסת ראוי, ושמותר 

להתפלל לפי נוסחו. לשון הפנייה אל המשיב רומזת שהשאלה נכתבה זמן מועט לאחר פטירת 

הרמב"ם, בשעה שהראב"ם 'עלה לראשות', וכאשר התנגדותו לחריגות הנרמזות טרם התפרסמה. 

שלפני  ההלכה  ספרות  פי  על  בו  לברך  מותר  אם  ובשאלה  כילה'  'אשר  בנוסח  נעיין  ב  בסעיף 

הרמב"ם ובייחוד על פי דבריו שלו.

ויחס החכמים, ובייחוד הרמב"ם, לאמירתו ב. הנוסח 'אשר כילה' 

ואלתסאביח'  'אלצלואת  שיביא  בסידורו  גאון  סעדיה  רב  כתב  חול  לימי  התפילות  הבאת  אחרי 

)התפילות והתשבחות( של הימים המיוחדים.38 את אלה הוא פתח בנוסח לברכות שלפני קריאת 

זכר השבת בברכות'.39  'ויש אנשים שמכניסים את  והציעֹו בלשון  ואחריה בלילות שבת,  שמע 

רב סעדיה אף הורה בפירוש שמותר לברך בנוסח זה אף על פי שאיננו 'פי אצל אלקאנון' )בסדר 

התפילה המקורי(.40 נוסח הברכה הראשונה לפני קריאת שמע בליל שבת הוא: 'בא"י אמ"ה אשר 

לעניין זה ראו עתה בהרחבה את דבריה המבוארים של אליצור, ידותון )לעיל הערה 29(, עמ' 310–314.  37

תורגמה  בהמשך  וכן  וברכותיהם',  המיוחדים  הימים  'תפילות  שם:  הנדפס  בתרגום  קט.  עמ'  רס"ג,  סידור   38

אלברכות',  'פי  השבת  את  שמזכירים  אנשים  שיש  רס"ג  כתב  בהמשך  ואמנם  'וברכותיה'.  'ותסאביחהא': 

שנקט  המונחים  בין  להבחין  שיש  דומה  אולם  ושלאחריה.  שבת  של  למעריב  שמע  קריאת  שלפני  בברכות 

הגאון. 'תסאביח' הן תשבחות כאמור. הללו כוללות ברכות; ראו למשל יהודה הלוי, כתאב אלרד ואלדליל 

'וקד   :100 עמ'  תשל"ז,  ירושלים  בן־שמאי,  וח'  בנעט  ד"צ  מהדורת  אל̇כזרי(,  )אלכתאב  אל̇דליל  אלדין  פי 

נקל אן אלאקّל אלמקאדיר אלתי ית̇כّלץ אלאנסאן בה פי אלתסאביח הו מאה ברכות' )ונמסר בתורה שבעל 

פה שהמספר הקטן ביותר של תשבחות שיוצא בו אדם ידי חובתו הוא מאה ברכות(. אבל בדרך כלל לשון זה 

192, על עשר 'תסאביח' בקדיש. וכן רגיל  נופל על תשבחות שאינן ברכות. ראו למשל: כפאיה )דנה(, עמ' 

בלשון יחיד 'תסביח'. ואמנם בסידור רס"ג, עמ' יא: 'אלצלואת ואלתסאביח ואלברך' )התפילות והתשבחות 

והברכות(. כך בנוסח הפנים שם, ואולם בשינוי הנוסח שם גם בלי 'ואלתסאביח'. 

סידור רס"ג, עמ' קט, והתרגום בשינוי קל.  39

שם, עמ' קיא, תורגם 'מעיקר הדין'. המילה 'קאנון' מתייחסת לפי ההקשר אל 'חוק, דין, הוראה, הלכה, תורה,   40

מנהג )בתפילה(, מצווה וסדר תפילה של עדה' וכיוצא באלה. ראו: פרידמן, מילון, עמ' 809–810. 
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כלה מעשיו ביום השביעי,41 ויקראהו עונג שבת קדשו,42 מערב עד ערב43 התקין מנוחה לעמו 
ישראל כרצונו,44 גולל אור מפני חשך וחשך מפני אור בא"י המעריב ערבים'.45

יש לציין שגם למוצאי שבת הציע רב סעדיה נוסח מעריב מפויט, הפותח בלשון 'בא"י אמ"ה   

המבדיל בין קודש לחול ומצפין לנוגה חמה'. פליישר חקר מעריב זה והראה שהוא מבוסס על פיוט 

גמור שעּוַּבד לפני קביעתו בסידור רב סעדיה. לאחר הבאת לשון המעריב פסק הגאון: 'וי̇גוז אן 

יקול ה̇דה אלפואסיק וה̇דה אלברכות אלפראד ואל̇גמאעה ליס פיה ̇כטא' )ומותר ליחידים ולציבור 

לומר את הפסוקים האלה והברכות האלה. אין בזה חטא/טעות(.46 את נוסח הברכה 'אשר כילה 

מעשיו ביום השביעי' זיהה יצחק משה אלבוגן כהוספה ארץ ישראלית עתיקה.47 אבל יעקב מאן 

הטיל ספק בקביעה זו והעיר שאי אפשר לאשר אותה כל עוד לא נמצא טקסט ארץ ישראלי טהור 

המכיל נוסח זה.48 

שינוי אחד מעניין בנוסח 'אשר כילה' ראוי לציון. הלשון הנזכרת, שבסיומה 'ביום השביעי',   

ידועה לנו )בווריאציות קלות( לא רק מסידור רס"ג אלא אף מסידור קדמון שפרסמו שמחה אסף 

גניזה  ומקטעי  לעיל  שנדונה  הראב"ם  אל  השאלה  מן  הרמב"ם,  מתשובות  אברמסון,49  ושרגא 

רבים,50 וכן הוא עד היום במנהג איטליה. אולם בשאלה שנשאל רב נטרונאי גאון )ראו להלן( כפי 

על פי בר' ב 2: 'ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה'. ראו להלן בסמוך.  41

הגאונים  תשובות  הגאונים:  מספרות  אסף,  ש'  שפרסם  בנוסח  ֹקדש'(.  מקרא  שבתון  )'שבת   3 כג  וי'  פי  על   42

ושרידים מספרי ההלכה מתוך כתבי־יד של ה'גניזה' ומקורות אחרים, ירושלים תרצ"ג, עמ' 75: 'ויקראה שבת 

 למנוחה' )השווה בבלי, ברכות מט ע"א: 'ברוך שנתן שבתות למנוחה' ועוד(. 'ויקראהו עונג' וכו' הוא על פי 

1–2( וגם  13. התיבה 'עונג' חסרה בכמה נוסחאות )ראו: סידור רס"ג, עמ' קט, שינוי הנוסח לשורה  יש' נח 

בנוסח שהוצע בתשובות הרמב"ם )בלאו(, ב, סימן קפא, עמ' 330 )ראו להלן(.

על פי וי' כג 32; בבלי, ראש השנה ט ע"א ומקבילות )'אין לי אלא יום הכפורים שבתות מנין'(.  43

על פי מל"א ח 56; ירושלמי, ברכות ז, ד )יא ע"ג; טור 59( ומקבילות: 'שכח ולא הזכיר שלשבת א̇ו ]מר[ : אשר   44

נתן מנוחה לעמו י̇ש ]ראל[ '.

סידור רס"ג, עמ' קי, וראו הערת אסף שם לשורה 1. על שיטת רב סעדיה שאין נוסח זה נחשב 'שינוי', כיוון   45

 R. Brody, ‘Saadya Gaon on the Limits of Liturgical :שאין הוא משנה את משמעות הברכה כולה, עיין

34(, עמ' 40–46, ושם צוינה ספרות מחקרית נוספת  ורייף, מחקר הגניזה )לעיל הערה  ’Flexibility, בלאו 
בשאלה זו. 

ושם   ,84–80 עמ'  תפילה,  ומנהגי  תפילה  פליישר,  ראו:  בשינוי.  והתרגום  קכג–קכד,  עמ'  רס"ג,  סידור   46

התייחסות מסוימת גם לברכות של ליל שבת.

י' היינמן, התפילה בתקופת התנאים והאמוראים  7(, עמ' 83;  )לעיל הערה  ראו: אלבוגן, התפילה בישראל   47

טיבה ודפוסיה, ירושלים תשכ"ד, עמ' 25. וראו: אליצור, ידותון )לעיל הערה 29(, עמ' 310, הערה 38. 

עשרת  קריאת  הכולל   ,CAJS 182 לכ"י  לבי  תשומת  את  הפנה  ארליך  אורי  פרופ'   .312 עמ'  תפילה,  מאן,   48

ראו:  זה  יד  שבכתב  הדיברות  עשרת  על  כילה'.  'אשר  ונוסח  מובהק,  ישראלי  ארץ  מנהג  שהיא  הדיברות, 

פליישר, תפילה ומנהגי תפילה, עמ' 265–267 )במפתח הספר נדפס בטעות 175(, ועל המעריב של שבת שבו, 

שהוא לפי נוסח סידור רס"ג: שם, עמ' 174, הערה 77. על קריאת עשרת הדיברות ראו עוד לעיל הערה 7.

אסף, מספרות הגאונים )לעיל הערה 42(, עמ' 75; ש' אברמסון, 'לתולדות ה"סידור" ', סיני, פא )תשל"ס(, עמ'   49

ריד, וראו שם, הערה 8.

 S. C. Reif, Jewish Prayer Texts from the Cairo Genizah, Leiden :ראו ,TS NS 123.92 למשל כ"י  50
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שבת', וכן הלשון )בשינוי  שזו באה בסדר רב עמרם גאון הלשון היא: 'אשר כלה מעשיו בערב 

שבת'.51 'בערב  קל( באותה שאלה כפי שהיא באה ב'ספר העתים': 'אשר כילה את מעשיו בערב 

שבת' הוא בוודאי נוסח משני ל'ביום השביעי' )שהוא לשון הפסוק הנזכר בבר' ב 2(. מסתבר שזו 

דוגמה של 'שינוי' ו'תיקון' שחכמים שינו ותיקנו לשון ברכה. שינוי זה הוא ברוח אחד השינויים 

אשר 'שינו חכמים לתלמי המלך' בתרגום המקרא – מחמת התמיהה הא כיצד עשה האל מלאכה 
ביום השבת: 'ויכל בשישי וישבות בשביעי'.52

נהגו לומר את הנוסח 'אשר כילה' בליל שבת )ואת הנוסח המיוחד לברכות שלפני קריאת שמע   

ואחריה במוצאי שבת( בתפוצות רבות הן במנהג ארץ ישראל הן במנהג בבל. שאלות אם מותר 

לברך בנוסח זה נשאלו בתקופת הגאונים ולאחריה.53 

בתשובת רב נטרונאי גאון הנזכרת:  

וששאלתם נוהגין למימר בשבת אשר כלה מעשיו, יש54 למנהג זה או לא? 

קטעים   .)http://tinyurl.com/jhuut33( ב'מאגרים'  הרשומים  הקטעים  וראו   ;and Boston 2016, p. 91
נוספים יצוינו להלן.

ברזילי  בר  יהודה   ;)http://tinyurl.com/jtoro5b(  BL Or. 1067, fol. 87r כ"י  לפי  גאון  עמרם  רב  סדר   51

קראקא  קדמונים,  מהגאונים  ותשובות  חדושים  וגם  והלכות  הש"ס  פסקי  כולל  העתים  ספר  אלברצלוני, 

נדון בספרות המחקר. פרופ' ארליך הודיע לי שלא  זה  ידוע לי אם שינוי  172. לא  תרס"ג, סימן קלז, עמ' 

לחקר  במפעל  והרשומים  כילה',  'אשר  המכילים  גניזה  קטעי  חמישים  בין  זה  בנוסח  דוגמה  שום  נמצאה 

'מהו לומר אשר כלה מעשיו בערב שבת' לא נראה לי ש'ערב  התפילה שבראשותו. בשאלה לרב נטרונאי 

שבת' מוסב על הפועל 'לומר' )כי היה צריך להיות אפוא: מהו לומר בליל שבת אשר כלה מעשיו(. ראו גם 

את נוסח השאלה המובא להלן בסמוך.

 ,1944 יורק  ניו  וראו: מ"מ כשר, תורה שלמה, ב3,  ומקבילות,   )751 טור  )עא ע"ד;  ט  א,  ירושלמי, מגילה   52 

עמ' קפה–קפו.

לתשובות הגאונים ראו להלן בסמוך, ולכתבי הרמב"ם, הראב"ם ורירה"ס ראו להלן בסעיף זה ובסעיף ג.  53

בתשובות גאוני מזרח ומערב, מהדורת י' מיללער, ברלין תרמ"ח, סימן קז, דף כז ע"ב, הדפיס נקודתיים אחרי   54

32, הדפיס  זו, וב"מ לוין, אוצר הגאונים למסכת ברכות, חיפה תרפ"ח, חלק התשובות, סימן ס, עמ'  תיבה 

בהשלמה: 'יש למנהג זה ]עקר[ '. תשובות רב נטרונאי בר הילאי גאון, מהדורת י' ברודי, ירושלים תשנ"ד, 

עמ' 180, הערה א: 'אך נראה שאין צורך בהשלמה זו'. אמנם 'יש' זה אינו זקוק להשלמה. ראו למשל שאלה 

לגאון בכ"י Bodl. MS Heb. c. 18, fol. 40: 'יש שמאריכין בגאולה שלאמת יציב ]...[ ומאריך הרבה ̈ישנה 

 L. Ginzberg, Geonica, II, :)אולא' )או לא, ובכתבי הגאונים רגיל 'אולא' בתיבה אחת(. הדפיס )בטעויות

New York 1909, p. 91, ושם במקום 'ישנה': 'ושנה', ובהערה 4, הציע 'לקרוא': 'וֹשֶנה מותר לעשות כן או 
28, הדפיס 'ישנה' כראוי. ביטוי זה, 'יש ל־' או 'ישנו', משמעו ')האם( יש בו  לא'. לוין )שם(, סימן מט, עמ' 

ממש או אפשר לסמוך עליו' וכיוצא בזה. הביטוי הוא בבואה של הביטוי בארמית בבלית 'איתא )איתה( לדר' 

 M. Jastrow, A Dictionary of the Targumim and the Talmud Babli […], I, New York פלוני'. ראו

 1950 (reprint), p. 61: ‘if the opinion of R. […] has (had) any substance, i. e. if we must adopt
 his authority’; M. Sokoloff, A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic of The Talmudic and
’Geonic Periods, Ramat Gan 2002, p. 126: ‘PN’s opinion is valid [lit. it is for that of PN] )ולטעמי 

תוספת ההסבר בסוגריים גורעת(.
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אנחנו בישיבה שלנו אין אומר לפנינו בין בשבת בין ביום טוב בין בחול אלא אשר בדברו 
מעריב ערבים.55

כתוספת למקורות הידועים מביא אני את לשון פתיחת שאלה כזאת כפי שנרשמה בקטע גניזה 

שאומר  ציבור  'ושליח  לשונה:  וזו  מהן,  ופסקאות  תקציריהן  ותשובות,  שאלות  רשימת  הכולל 

רשום:  זו  תשובה  מול  בשוליים  כלה'.  אשר  שמע  על  שפורש  בזמן  שלשבת  ערבית  בתפלת 

'ואל̇י̇ח', היינו כנראה התשובה השמונה עשרה שבקונטרס. לאחר תשובה זו רישום של תשובות 
שיוחסו בפירוש לרי"ף, ומשמע לכאורה שתשובה זו לא הייתה משלו.56

*

הרמב"ם נשאל כמה פעמים על אודות הנוסחים המיוחדים בברכות שלפני קריאת שמע ולאחריה 

בליל שבת ובמוצאי שבת, הידועים מסידור רס"ג. סימן קפא במהדורת יהושע בלאו הוא תשובה 

על שאלה ששואלּה התמנה כנראה למשרה של חזן ורצה לדעת אם מותר לו להתפלל לפי נוסח 

התפילה המקובל בקהילה ולפי מנהגיה.57 השאלה נראית מקוצרת ועניינה מעט סתום: 'ותורנו 

בדבר שינוי הברכות בלילות שבת ובמוצאי שבת ושכרכם כפול'. ואולם הדברים ברורים למדי 

בתשובת הרמב"ם:

ומחזיקים  הואיל  אך  טעות,  ספק  בלי  הוא  וזולתן  בשבתות  הברכות  אותן  של  השינוי58 

ברודי, תשובות רב נטרונאי )שם(. ראו את הדיון והמקורות והספרות שצוינו שם.  55

כ"י TS G 2.80. יש רשימות דומות מידי אותו כותב ובהן תשובות מן הגאונים ומן הרי"ף בקטעים הללו: כ"י   56

ידי ש' אברמסון, עניינות בספרות הגאונים,  BL Or. 10123.14-15 )שניהם פורסמו על   ;TS NS 177.81
את  וראו  ברויאר[ ,  לעדיאל  ]תודה  היד  כתבי  מספרי  את  שם  לתקן  ויש   ,204–200 עמ'  תשל"ד,  ירושלים 

התיאור שם(; TS NS 259.58 ;TS NS 325.110 ;BL Or. 10578R.117; בכ"י JTSL MS R 1887 דפים 

קרועים באופן דומה לכתב היד שבו רישום תשובה זו ואולי היו שייכים יחד. יש עוד דפים מידי אותו סופר 

שפרסם   ,ENA 1338.1-4 בכ"י  שהעתיק  מיגש  אבן  הר"י  לתשובות  לציין  ויש  שלמות,  תשובות   שבהם 

א' אשור, 'מתשובות רבנו יוסף מיגש מן הגניזה הקהירית', קבץ על יד, כא ]לא[ )תשע"ב(, עמ' 1–23. 'פורש 

'פורס על שמע'. משמעו של הביטוי כאן הוא קורא בקול את הברכות שלפני קריאת שמע  על שמע' היינו 

 ואחריה. על ביטוי זה נשברו קולמוסין רבים. ראו: ש' ליברמן, תוספתא כפשוטה, ה, ניו יורק תשט"ו–תשמ"ח, 

הנ"ל,   =(  144–133 עמ'  )תשל"ב(,  מא  תרביץ,  שמע" ',  על  ה"פורס  עניין  'לליבון  פליישר,  ע'   ;1207 עמ' 

ומונח" ',  "כתוב  הביטוי  על  במקדש:  הנחתו  ידי  על  ספר  'פרסום  פרידמן,  מ"ע   ;)242–231 עמ'  תפילות, 

לשוננו, מח–מט )תשמ"ד–תשמ"ה(, עמ' 52, הערה 18, והספרות שצוינה שם.

ראו: תשובות הרמב"ם )בלאו(, ב, סימן קפא, עמ' 300, הערה 3 לתרגום, ויש סימנים נוספים לכך.   57

'אשר  במילה:  מילה  תגייר',  'אמא  במקור:  להלן.  ראו  הברכה,  נוסח  את  העם  המון  שמשנים  השינוי  היינו   58

אותן  'לשנות  )בלאו(,  הרמב"ם  בתשובות  התרגום  שינוי'(;.  'אמנם  ]פריימן[ :  הרמב"ם  )בתשובות  לשינוי' 

מסתבר  התוכפת.  בהערה  ראו  בהמשך,  לכתוב  )שינוי(  'תגייר'  המילה  שבין  הזיקה  את  מטשטש  הברכות', 

שהתיבה 'אמא' מצביעה על כך שסימן קפא הוא המשך סימן קפ )ראו: תשובות הרמב"ם ]בלאו[ , ב, סימן רס, 

עמ' 489, 'ואמא', ובהערה 37 למקור שם(, ויש רמזים נוספים לכך.
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גדול  דופי  בו  אין  כי  להניחו,62  יש  מחלוקת,  לידי  )סילוקו(61  ויביא  העם,60  המון  בו59 

כמה  פי  יש  כהלכה,  שהם  שחושבים  ציבור,  כל  אצל  שהונהגו64  ובמנהגות  בהלכה.63 

כפי  אותם  מניח  )ו(אני  קשה,  כבר  נעשה  וסילוקם  בעוונות,65  הזאת,  הטעות  משיעור 

שהם נהוגים.66 והואיל והן מתקיימות,67 ואם לא תתפלל בהן אתה לפני התיבה, יתפלל בהן 

בשינוי. התרגום הוא על פי נוסח כי"א: 'יתמסכו בה', והמקדים של 'בה' הוא 'תגייר' )שינוי(.   59

במקור: '̇גמהור', ואפשר לתרגם: פשוטי העם, עמך, עם הארץ וכיוצא באלה. ראו: פרידמן, מילון, עמ' 105.   60

לשון זו רגילה בכתבי הרמב"ם. 

'סילוקו', ויש לומר שהיא משתמעת מן העניין. אולי התרגום הקדום  'ויודי', בלי תיבה המיתרגמת  בכי"א:   61

הסילוק  עניין  את  שכלל  במקור,  אחר  נוסח  משקף  בסלוקו',  מחלוקת  'ויש  )פריימן(,  הרמב"ם  בתשובות 

בפירוש. בכי"ש: 'וינדי', ומסתבר שזה שיבוש בהעתקה )ו<נ(. 

במקור: 'יתרך' )ְקרא ُיْתَרُך(, מילה במילה: 'יונח'. צורת היחיד מוסבת על המנהג שבנוסח הברכה שהחזיקו בו   62

המון העם, שהוא שינוי )'תגייר'( מן המסורת ההלכתית. באיגרות הרמב"ם )שילת(: 'הנח להם', ומסתבר שרצה 

לומר: הנח לעם. התרגום לא נראה לי אף על פי שמצד העניין הנחת המנהג המשובש והנחת העם להחזיק בו 

תואמות שתיהן את לשון הרמב"ם בהלכות ממרים א, ג: 'או שיניחו העם על מנהג זה ]...[ ולא להניח מנהג זה' 

)לתיבה 'על' ראו י' שילת, רמב"ם מדויק, מעלה אדומים תשס"ד, עמ' קיד, הערה 11(.

לתקנה  הציע  שבלאו  שבכי"א,  'פא̇צחה'  המילה  תרגום  הוא  'דופי'  קל.  בשינוי  בלאו  של  תרגומו  הוא  זה   63

 R. Dozy, Supplément לפי  בזה(  וכיוצא  )גנאי  משמעות  אותה  לו  שיש  'פ̇צאחה',  צ"ל:  אולי  ל'פ̇ציחה'. 

 aux dictionnaires arabes, I-II, Leiden 1881, p. 265; A. de Biberstein Kazimirski, Dictionnaire
arabe-français, II, Paris 1860, p. 605. אפשרות אחרת היא לפרש 'ליס פיה פא̇צחה ע̇טימה', 'אין בפגם 
שלו חטא גדול', וזאת אם נניח שכאן 'פיה' הוא כתיב שגוי או עממי ל'פי' )על ההפך, פי>פיה, ראו: י' בלאו, 

 ;)692 עמ'  מילון,  פרידמן,   ;519 עמ'  תשס"ו,  ירושלים  הביניים,  מימי  ערביים־יהודיים  לטקסטים  מילון 

 E. W. Lane, An Arabic-English Lexicon, :פא̇צחה' = 'פא̇צח + ־ُה' )'פא̇צח' ]גנאי, מעשה מגונה[ , ראו'

 M. Hinds and El-S. Badawi, A Dictionary of Egyptian Arabic, London 1895, p. 2419, בשינוי; 
Beirut 1986, p. 660 ]מונח משפטי[ (; 'ע̇טימה' )חטא גדול, ראו: ליין ]שם[ , עמ' 2088(. דומה שהאפשרות 
הראשונה פשוטה יותר, ואולם לא מן הנמנע שהשנייה משתקפת בתרגום הקדום בתשובות הרמב"ם )פריימן(: 

'כי אינו חטא פלילי'.

במקור: 'אלמדברה', וכן תורגם באיגרות הרמב"ם )שילת(: 'המונהגים'. הכוונה שחזנים ומנהיגים טועים הם   64

שהנהיגו את המנהגות המשובשים הנרמזים. השווה: תשובות הרמב"ם )בלאו(, ב, סימן רס, עמ' 489; איגרות 

הרמב"ם )שילת(, עמ' תקצו: 'אצל ̇דלך אלמנהג ]...[ תקדיר אלחזאנין לא תקדיר אהל אלעלם' )מקור מנהג 

זה ]...[ הוא קביעת החזנים, לא קביעת החכמים; התרגום בשינוי, וראו: פרידמן, מילון, עמ' 833(. תשובות 

הרמב"ם )בלאו(, ב, סימן 507; איגרות הרמב"ם )שילת(, עמ' תרג: 'ה̇דה אלאסת̇גאבאת כלהא לא אצל להא 

ולא ̇דכרת בו̇גה פי שי מן דברי רז"ל ואלאקרב ענדי אנהא סייר חזנין שהרת' )לכל העניות הללו אין שום מקור 

הידועות  חזנין  הליכות  הוא שהן  על דעתי  ביותר  והמתקבל  רז"ל,  דבר מדברי  כלל בשום  נזכרו  לא  והן 

היטב; התרגום בשינוי(. השווה: כפאיה )דנה(, עמ' 179; תשובות הראב"ם, סימן צ, עמ' 134; וראו: פרידמן, 

מחלוקת לשם שמים, עמ' 256; הנ"ל, מינוי שליח ציבור )לעיל הערה 27(.

כלומר בעוונותינו, וכן רגיל.   65

לתיבה   .2 הערה   ,329 עמ'  קפא,  סימן  ב,  )בלאו(,  הרמב"ם  תשובות  ראו  מתבעהא'.  עלי  'אתמהא  במקור:   66

מסתבר  )ُمتَبَّع(.   190 עמ'  תשל"ב,  אביב  תל  א,  חדש,  ערבי–עברי  מילון  גושן־גוטשטיין,  מ'  ראו  'מתבע' 

שהכינוי החבור '־הא' הנשנה בביטוי הנזכר מוסב על כלל המנהגות המשובשים הנרמזים.

התיבה 'הן' )בתרגום( מורה כאן לדעתי על הברכות בנוסח השינוי שהמון העם מתפללים בו. ייתכן שלשון   67
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זולתך לפני התיבה,68 יותר טוב שאתה תעבור לפני התיבה.69 ויהיה טוב מאוד70 אם תתקרב 

ערבים  מעריב  בדברו  אשר  אמ"ה  'בא"י  הלשון:  בזו  ותפתח72  בהלכה,71  למחויב 

שבת'73 ]...[ ובמוצאי שבת תפתח:  ויקראהו  השביעי  ביום  מעשיו  וכלה  בחכמה, 

וכו' '. אם זה אפשרי,74 הוא  לחול  קדש  בין  המבדיל  ערבים  מעריב  בדברו  'אשר 
הטוב ביותר, והראוי ביותר,75 וטוב מאוד.76

את הקדמת מטבע הברכה 'אשר בדברו מעריב ערבים' לנוסח 'אשר כילה' וכו' בליל שבת ולנוסח 

'המבדיל בין קדש לחול' וכו' במוצאי שבת אנו מוצאים בדף של סידור מן הגניזה. הנוסח תואם 

את עצתו של הרמב"ם – אם כי בשינוי לשון – אבל אי אפשר לדעת אם הוא חובר בהשפעתו, כדי 

להכשיר את הלשונות החריגות ההן, אם לאו:

לילה אלסבת ]ליל שבת[ . והוא רחום כול'. ברכו כול'. ברוך אתה י א̇ל ̇מ ̇ה אשר ב ]דברו[ 

מעריב ערבים בחכמה ומשנה עתים בתבונה ומסדר ]את הכוכבים[ במשמרותיהם ברקיע 

יום ולילה  כרצונו בור77 אשר כלה מעשיו ביום הש ]ביעי[ וקראו שבת כי בו שבת בורא 

גולל אור מפני חשך וח ]שך[ מפני אור. מזמור שיר אזמרה78 ]...[ 

הנקבה, המשמשת לריבוי, כאן ובהמשך, 'והי באקיה ]...[ תצליהא ]...[ צלאהא', ננקטה בגררה, והיה צ"ל: 

'והו באקי ]...[ תצליה ]...[ צלאה', היינו 'והוא ]השינוי בנוסח[ מתקיים ]...[ תתפלל אותו אתה ]...[ יתפלל 

אותו'. כיוצא בזה נמצא בתרגום הקדום בתשובות הרמב"ם )פריימן(, סימן נה: 'והואיל והמנהג ישאר קיים 

אם לא תתפלל אותו אתה יתפלל אותו זולתך'. לתרגום התיבה 'באקיה' ראו: פרידמן, מילון, עמ' 60–63. 

במקור: 'תצליהא אנת צלאהא גירך'. 'לפני התיבה' לא נזכר בפירוש במקור, ותרגמתי על פי הוראה זו של   68

'צלו II', ראו: פרידמן, מילון, עמ' 738. 'בהן', על פי התרגום אצל רבנו משה בן מימון, ספר משנה תורה, ב, 

מהדורת י' קאפח, ירושלים תשמ"ה, הלכות קריאת שמע א, ו, עמ' כב, הערה יח.

במקור: 'פצלאתך בהם'. ראו: בלאו, מילון )לעיל הערה 63(, עמ' 376; פרידמן, מילון, עמ' 738–739.  69

פנים'; בתשובות  כל  'ועל  )פריימן(:  37. בתשובות הרמב"ם  עמ'  מילון,  פרידמן,  ראו:  באס'.  'ולא  במקור:   70

הרמב"ם )בלאו(: 'ואין חשש', וכן באיגרות הרמב"ם )שילת(, ובהערה ביאר שילת: ' "זה לא נורא", כלומר: 

לכתחילה לא' וכו', אבל ראו: י' בלאו, 'הוצאה חדשה ושלמה של איגרות הרמב"ם', קרית ספר, סג )תש"ן–

תשנ"א(, עמ' 977.

במקור: 'אלחק'. לתרגום זה ראו: פרידמן, מילון, עמ' 302–303.  71

במקור: 'ותבתדי'. ראו: שם, עמ' 37.  72

'ויקראהו שבת', ראו לעיל הערה 42.  73

על פי כי"א: 'אן אמכן', וכן בתרגום הקדום הנדפס בתשובות הרמב"ם )פריימן(: 'אם אפשר'. בכי"ש חסרה   74

ולא  'ִאמרו',  בתרגום:  ]בלאו[  הרמב"ם  )ובתשובות  'אמרו'  שובשה:  )'אמכן'(  והשנייה  הראשונה,  התיבה 

מסתבר לדעתי שהרמב"ם היה נוקט תיבה עברית זו כאן(.

במקור: ')ו(אלאצלח'. ראו: פרידמן, מילון, עמ' 741.  75

תשובות הרמב"ם )בלאו(, ב, סימן קפא, עמ' 329–330, והתרגום בשינוי.  76

הכותב התחיל לכתוב 'בורא', שבא בהמשך, ומחקו.  77

כאן מתחיל הפיוט המובא להלן סעיף ו.  78
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]̇ב ̇א י א̇ל ̇מ ̇ה אש[ ר בדברו מעריב ע̇ר ב̇ח ומשנה עתים ב̇ת ומסדר את הכ̇ו במש̇מ ]ברקי[ ע 

כרצ̇ו המבדיל בין קדש לחול ומצפין לנוגה אור החמה וחותם בעד ]כוכ[ בי הרקיע כדבר ש̇נ 

האומר לחרס ולא יזרח ובעד כוכבים יחתום79 גולל ]אור[ מפני חשך וכו' ̇ב ̇א י המעריב 
ערבים.80

שהיו  למנהגים  ביחסו  גדולים  עיקרים  והם  במשנתו,  היבטים  שני  מתגלים  הרמב"ם  בתשובת 

בעיניו שגויים או בלתי ראויים: מחד גיסא תכונת מורה ההוראה המשיב לשואלים ומדריך אותם 

כיצד לנהוג איש איש בקהילתו, ומאידך גיסא עדות יקרה של מנהיג כלל הציבור על התנהגותו 

שבת  בלילי  שמע  קריאת  שלפני  הברכות  של  המפויט  שהנוסח  קבע  הוא  חשובה.  בסוגיה  שלו 

)ושלאחריה(, הידוע מסידורו של רב סעדיה גאון, הוא 'בלי ספק טעות', אולם הורה שאין לבטל 

)בכוח( את המנהג לברך בנוסח זה, 'כי אין בו דופי גדול בהלכה', כלומר אמירתו איננה עברה של 

ממש, וסילוקו היה מביא לידי מחלוקת. 

'ואפילו בדברים שדבר  במקומות אחרים כתב הרמב"ם דברים דומים אבל בדגשים שונים.   

המחלוקת, קל וחומר במה שאין איסור דבק בו  מפני  אדם  ישנה  איסור דבק בהם אמרנו אל 

בכלל'.81 אפשר לומר אם כן שמה שהוא 'טעות בלי ספק' אבל 'אין בו דופי גדול בהלכה' דינו כדין 

מה 'שדבר איסור דבק בו' אבל אין בו איסור ממש. 

בתשובה אחרת קבע הרמב"ם שאין לשנות שום מנהג – 'א̇דא לם יו̇גב ̇דלך פסאד פי אלדין   

ולא תעדי'82 )אם אין הוא גורם לסטייה בדת ולא לעברה(. מכאן אנו למדים שצריכים לשנות את 

המנהג לא רק במקרה של איסור בהלכה אלא אף אם הוא גורם לסטייה )או לקלקול, לשיבוש, 

להטיה וכיוצא באלה( בדת. הכוונה ככל הנראה לפגימה באמונות ודעות.83 אם במנהג פסול יש 

ביטולו  גם אם  ודעות, צריכים אפוא לבטלו  גורם לסטייה באמונות  או שהוא  איסור של ממש 

מנהג  את  לבטל  שראוי  הרמב"ם  של  הוראתו  היא  לכך  דוגמה  מחלוקת.  לידי  להביא  עלול 

איוב ט 7.  79

TS 13 H 4.3. הערה על הנוסח המורכב שבכתב היד הזה נרשמה כבר בסידור רס"ג, עמ' תכז בהערה  כ"י   80 

יד  על  להלן  ראו  כזה.  מעורב  לנוסח  אחרת  דוגמה  בגניזה  נמצאה  שלא  לי  הודיע  ארליך  פרופ'  קי.   לעמ' 

.TS 8 H 10.15 הערה 162 על הקדמת 'אשר בדברו' לנוסח למעריב של חול בכ"י

494; איגרות הרמב"ם )שילת(, עמ' תקצט, והתרגום בשינוי )וראו  תשובות הרמב"ם )בלאו(, ב, רסב, עמ'   81

שילת ]שם[ , עמ' תר, הערה לשורה 10: " 'מה שנתלה בו איסור" אינו איסור ]...[ סרך איסור', ושם ציין להסבר 

 הרמב"ם לביטוי 'יתעלק ב̇דלך איסור', שם, עמ' שעח, שפה, ושם הבחין בין דאורייתא לדרבנן(. ראו עוד: 

י' בלידשטיין, התפילה במשנתו ההלכתית של הרמב"ם, ירושלים תשנ"ד, עמ' 140–141. 

לפי אחת הנוסחאות במקום 'תעדי' )עברה(: 'תצר' )ת̇צّר( )יזיק(, והרמב"ם משתמש בלשון זו במקומות אחרים,   82

ראו להלן הערה 118.

ראו: תשובות הרמב"ם )בלאו(, ב, סימן קנב, עמ' 296; איגרות הרמב"ם )שילת(, עמ' תרצח )וראו שם, הערה 2,   83 

 M. A. Friedman, ‘Abraham Maimonides on his Leadership, Reforms and :על 'הפסד בדת'(. עיין גם

Spiritual Imperfection’, JQR, 104 (2014), p. 497, n. 5
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העמידה בשעת קריאת עשרת הדיברות בבית הכנסת, כי היא גורמת לקלקול באמונה )'פסאד 

אלאעתקאד'(.84 

בענייני  דעתו  את  רמה  ביד  יכפה  שלא   1191 בשנת  אחד  רב  אל  בתשובתו  הורה  הרמב"ם   

איסור והיתר גם אם יש לו הכוח לעשות כך: 'וינבגי אי̇צא לאלמקדם ולו ע̇טם מקדארה אן יתלטף 

חתי  בר̇צא  קבולה  יו̇גב  ותלטף  בלין  אנכארה  י̇גב  מא  כל  וינכר  כבודו  על  וימחול  באל̇גמהור 

י̇גרהם85 לפעל אלצואב בעבותות אהבה' )וראוי גם כן לממונה, ולּו יהיה כוחו גדול, לנהוג עם 

המון העם בנחת/בערמת חסד הגורמת שיקבלו אותו ברצון, עד שיחזירם לעשיית הדבר הנכון 
אהבה(.86 בעבותות 

כילה  'אשר  בנוסח  שבתות  בלילי  ערבים'  'מעריב  ברכת  לברך  המנהג  של  הגדולה  תפוצתו   

מעשיו ביום השביעי' )ובמוצאי שבת 'המבדיל בין קדש לחול'( נזכרת בשאלה ששאלו את הרמב"ם 

אנשי אלכסנדריה. הם שמעו מעוברי דרכים שכך התפללו רוב היהודים בִעראק, בארץ ישראל 

ובסוריה )'אלשאם'( ובארצות אירופה הנוצרית )'אלרום'(. גם בתשובה ההיא גינה הרמב"ם את 

המנהג וקבע שיש בנוסח 'שינוי ממטבע ברכות':

ולא  החכמים  שטבעו  המטבע  מן  בברכות  לסטות  שלא87  הוא  הראוי  דבר,  של  וכללו 

המתפלל/ התפלל  ואם  האחרונים.  שחיברו  הפיוטים88  מן  דבר  בשום  )אותו(  לשנות 

חובת  ידי  יצא  ובמוצאי שבת,  בליל שבת  ב)נוסח( הברכות האלה90  שליח הציבור89 

תשובות הרמב"ם )בלאו(, ב, סימן רסג, עמ' 498. הרמב"ם השיב כך לשואלים אבל לא אמר שהוא הורה לכל   84

הקהילות לבטל את המנהג.

התיבה 'י̇גרהם' היא על פי התיקון באיגרות הרמב"ם )שילת(, עמ' שצז, והערה 7 )בכתב היד: 'י̇גדהם'(. ראו:   85

מ"ע פרידמן, 'תלונה לֻסלטאן על ר' אברהם בן הרמב"ם', ציון, פא )תשע"ו(, עמ' 375, הערה 239. 

הרמב"ם  איגרות  גדולה'(;  מדרגתו  תהיה  'אפילו  )שם:   514 עמ'  רסח,  סימן  ב,  )בלאו(,  הרמב"ם  תשובות   86

ודרגתו  לכוחו  'הכוונה   :25 הערה  )ושם  גדול'  כוחו  'אפילו  ובעמ' תא שם תרגם שילת:  עמ' שצז,  )שילת(, 

בתורה'(, והתרגום בשינוי. כאמור בפנים, לי נראה שהכוונה לכוח של הרב לכפות את דבריו. ראו: פרידמן, 

ם' היה דיין ורב 'ממונה' לשמש מנהיג דתי  מילון, עמ' 171, 782; הנ"ל, תלונה לסלטאן )שם(, עמ' 375. 'ֻמַקַדّ

ומנהלי בערים שונות; ראו: הנ"ל, 'הרמב"ם ומינויו של ר' אנטולי מוקדם אלכסנדריה', תרביץ, פד )תשע"ה(, 

עמ' 135, והמקורות והספרות שצוינו שם. 'בעבותות אהבה', הו' יא 4.

במקור 'אלוא̇גב אן לא', וכן תורגם במשנה תורה )קאפח; לעיל הערה 68(, הלכות קריאת שמע א, ז, עמ' כד,   87 

הוא שלא'.  'המחויב  )שילת(:  ובאיגרות הרמב"ם  'אסור',  )בלאו(:  הערה כא. התרגום בתשובות הרמב"ם 

עם  משנה  ראו:  'ראוי'.  במשמעות  הלכה  בענייני  בכתביו  אן'  'אלוא̇גב  הלשון  את  לנקוט  רגיל  הרמב"ם 

 פירוש רבינו משה בן מימון: מקור ותרגום, א, מהדורת י' קאפח, ירושלים תשכ"ג–תשכ"ט, עמ' כה, לג; ג, 

עמ' רצה; ו, עמ' תעה )ושם תרגם קאפח: 'צריך'(; ז, עמ' תרלד )פעמיים(; תשובות הרמב"ם )בלאו(, ב, 

סימן רנח, עמ' 480. בתשובות הרמב"ם )בלאו(, ב, סימן רנד, עמ' 467, נקט לשון איסור במפורש: 'לא י̇גוז 

אלשנוי פי מטבע ]...[ אלפיוטין אלתי הי זיאדה מעאני' וכו' )אסור לשנות במטבע ]...[ הפיוטין שהם 

תוספת עניינים(.

במקור: 'אקאויל'. ראו: פרידמן, מילון, עמ' 786.  88

במקור: 'צלא אלמצלי'. ראו: שם, עמ' 739.   89

של רב סעדיה.  90
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 ברכות, כי ענייני91 הברכות נשמרים בהן, וכבר התקנו זאת92 בתשובות שאלות כמה 
פעמים.93

*

לדברי הרמב"ם בתשובותיו הללו יש להוסיף את דבריו ב'משנה תורה'.94     

א, ז95 שמע  קריאת  ה–ו96הלכות  א,  ברכות  הלכות 

ברכות אלו עם שאר כל הברכות הערוכות בפי 

כל ישראל עזרא ובית דינו תקנום97 ואין אדם 

רשאי לפחות מהן ולא להוסיף עליהן ]...[ 

ונוסח כל הברכות עזרא ובית דינו תקנום ואין 

ראוי לשנותן ולא להוסיף על אחת מהן ולא 

לגרוע ממנה 

כללו שלדבר כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים 

בברכות הרי זה טועה98 וחוזר ומברך כמטבע

וכל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות 

אינו אלא טועה99 ]...[ ואם שינה את המטבע 

הואיל והזכיר אזכרה ומלכות ועניין הברכה 

ואפילו בלשון חול יצא

במקור: 'אגרא̇ץ', ואפשר לתרגם: תכנים, כוונות, נושאים, מטרות. 'עניין' )שגם בתרגום באיגרות הרמב"ם   91

]שילת[ , עמ' תקצז( הוא כלשון הרמב"ם בהלכות ברכות א, ו, המובאת בסמוך. השווה סידור רס"ג, עמ' יא: 

סמת' )לא שינו אותן מן העניינים שבשבילן נתקנו(. ספק לדעתי אם  רהא ען אלאגרא̇ץ אלתי להא רُ 'לם יגיّ

הרמב"ם הבחין בפרשה זו בין גוני המשמעות השונים של 'אגרא̇ץ' ו'עניינים', וראו: בלידשטיין, התפילה 

)לעיל הערה 81(, עמ' 137. 

ועוד.  'מקום שהתקינו לחתום בברוך'  ז:  א,  והוא כלשון הרמב"ם בהלכות קריאת שמע  וכן תרגם בלאו,   92

לומר  רבנו  התכוון  לדעתי   .507–506 עמ'  א,   ,)63 הערה  )לעיל  מילון  דוזי,  ראו:  ̇דלך',  'רתבנא  במקור: 

בביטוי זה כאן מעין 'הצעתי את נוסח הברכה המורכבת', כמפורש בתשובתו הנזכרת )סימן קפא(. לביטוי 

'רתבה צלאה', שעניינו סידור צורת התפילה, ראו למשל: תשובות הרמב"ם )בלאו(, ב, סימן, רנו, עמ' 475. 

הערתו של אברהם גייגר המובאת שם: 'אעפ"י שהתפלה בכל יום מן התורה' וכו' מיותרת לעניין זה.

)שילת(, עמ' תקצו–תקצז; בתשובות  489; איגרות הרמב"ם  סימן רס, עמ'  ב,  )בלאו(,  תשובות הרמב"ם   93

הרמב"ם, מהדורת מכון ירושלים, ירושלים תשע"ו, סימן כח, עמ' כז–כח, וכאן התרגום בשינוי.

.)http://maimonides.bodleian.ox.ac.uk( 'את המובאות משתי ההלכות העתקתי לפי 'כתב היד המוגה  94

ב'הלכות קריאת שמע' סומנו מספרי ההלכות בכתב היד.   95

'הלכות ברכות' הועתקו כנראה על ידי סופר אחר ולא סומנו בהן מספרי ההלכות.  96

'עזרא ובית דינו תקנום'. וכן הוא במקבילה בהלכות ברכות א, ה. בבבלי, ברכות לג ע"א: 'אנשי כנסת הגדולה   97

תקנו להם לישראל ברכות ותפלות קדושות והבדלות'. ראו ההקדמה של הרמב"ם למשנה )משנה עם פירוש 

ירושלים  י' שילת,  טו; הקדמות הרמב"ם למשנה, מהדורת  זרעים, עמ'   , ]87 הרמב"ם  ]קאפח; לעיל הערה 

תשנ"ב, עמ' לז, שלו(, שעזרא היה משיירי כנסת הגדולה; פרידמן, מחלוקת לשם שמים, עמ' 94, הערה 72, 

ולהלן על תשובתו של רירה"ס )הערה 131( ועל שאלה בתשובות הראב"ם )בלאו(, סימן פז.

הטי"ת והווי"ו תוקנו. דומה שהמעתיק התחיל לכתוב תיבה אחרת ותיקנה. ייתכן שאפשר להבחין בסימנים   98

זה  'הרי  יצא'. ללשון  'לא  'לא', כלומר  מן הנמנע שהתחיל לכתוב  ולא  כלשהם מכתיבה ראשונה שנמחקה, 

טועה' כאן השווה דברי רירה"ס המובאים להלן והדיון שם.

ראו להלן על לשון זו.  99
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א, ז שמע  קריאת  הלכות 

וכל שאינו אומר אמת ויציב בשחרית ואמת 
אמונה בערבית לא יצא ידי חובתו.100

ההבדל בין שתי ההלכות בלשון ההוראה המעשית בולט לעין. ב'הלכות קריאת שמע': 'ואין אדם 

רשאי ]...[ וחוזר ומברך כמטבע׳, וב'הלכות ברכות': 'ואין ראוי ]...[ ואינו אלא טועה' אבל 'יצא'. 

הרמ"ך )ר' משה הכהן, בן דורו של הרמב"ם( ציין את הסתירה בין השתיים. לאחר שנים הוסיף 

זאת  לעומת  שמע.  קריאת  בהלכות  מהוראתו  הרמב"ם  בו  חזר  ברכות  שבהלכות  וקבע   הגר"א 

שתי  בין  סתירה  שום  שאין  ביארו  אחרים  ומפרשים  זמרא(  בן  דוד  )ר'  הרדב"ז  קארו,  יוסף  ר' 

ההלכות, ושכל אחת מהן עוסקת בסוג אחר של 'שינוי מטבע', וכן מסתבר )וראו את דברי הראב"ם 

המובאים להלן סעיף ג(.101 בין כך ובין כך בשתי ההלכות לא נדרש הרמב"ם במפורש לנוסחים 

הנזכרים לליל שבת ולמוצאי שבת שבסידור רב סעדיה. את יחסו להם הבהיר בתשובותיו. משם 

'ענייני  על  שומרים  הם  ממש.  של  עברה  באמירתם  אין  אבל  טעות,  ההם  בנוסחים  שיש  עולה 

ידי חובה. אין צורך לבטל את מנהגה של קהילה המתפללת לפי  יצא  הברכות', והמברך אותם 

נוסח זה אלא יש להניחו, כי השינוי הכפוי יכול לגרום למחלוקת בציבור.

לנוכח שתי השיטות בביאור ההבדל בין ההוראות שב'הלכות קריאת שמע' ושב'הלכות ברכות'   

הנזכרים  המפויטים  הנוסחים  לפי  למתפללים  להניח  שיש  בתשובותיו  הרמב"ם  הוראת  ולאור 

לפי  המתפללים  כלפי  ובמקומו  עצמו  הרמב"ם  של  מעשיו  בהבהרת  עניין  יש  במנהגם,  לדבוק 

הנוסח שבאותו מנהג. הצורך בהבהרה עולה במיוחד ממה שנראה כסתירה בין שתי תשובותיו 

הנוסח  לפי  להתפלל  לעם  להניח  שיש  לשואל  שהורה  אחרי  קפא  בסימן  שלו.  הנהגתו  בדבר 

שבסידור רב סעדיה, העיד הרמב"ם על עצמו שגם במנהגים שהטעות שבהם היא חמורה פי כמה 

ואולם בסימן רס כתב השואל  נהוגים'.102  'אני מניח אותם כפי שהם  מן הטעות שבמנהג ההוא 

מאלכסנדריה 'ושמענו שבמושבו הגדול יירומם הוא מגנה אותם ]את נוסחי הברכות הנרמזים[ 

בו'. השואל תהה אם הרמב"ם מנע שם את אמירת הברכות המפויטות ההן  ומונע את אמירתם 

)'אשר כילה'( מפני שהן אסורות איסור מוחלט, או שהן מותרות 'לפי כללי ההלכה' אלא שהוא לא 

שורה זו אינה שייכת לענייננו והעתקתי אותה כדי להראות את ההבדל בלשון מן השורה הקודמת )'טועה וחוזר   100

ומברך כמטבע'; 'לא יצא ידי חובתו'(. על האפשרות ש'טועה וחוזר ומברך כמטבע' אף על פי שיצא ידי חובתו 

ראו: בלידשטיין, התפילה )לעיל הערה 81(, עמ' 266, הערה 12, 13.

ראו: הגהות הרמ"ך להלכות ברכות א, ו )משנה תורה: ספר אהבה, מהדורת ש' פרנקל, ירושלים ובני ברק   101

תשובות  ה;  א,  ברכות  להלכות  משנה  כסף  קארו,  יוסף  ר'  סח;  סימן  חיים,  לאורח  הגר"א  ביאור  תשס"ז(; 

ירושלים  לרנר,  מ"ב  תרגם  לרמב"ם,  תורה  למשנה  מבוא  טברסקי,  י'  ראו:  )אתכד(.  נא  סימן  ה,  הרדב"ז, 

תשנ"א, עמ׳ 233–234, ועל עניין זה ושינוי מטבע בכלל במשנת הרמב"ם ראו את הדיון המקיף והמעמיק של 

בלידשטיין, התפילה )שם(, עמ' 124–128, 266–268, והמקורות והספרות שם.

על תרגום הביטוי 'אתמהא עלי מתבעהא' ראו לעיל הערה 66.  102
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ראו בעין יפה את הנחת הברכות המפויטות ולכן ציווה לומר את הברכות 'כמות שהן', בלי שום 
תוספת.103

לפי סימן רס אפוא לא זו בלבד שהרמב"ם גינה את אמירת הברכות בנוסח שכתוב בסידור רב   

סעדיה, אלא הוא אף מנע את אמירתן 'במושבו הגדול יירומם' )הביטוי כתוב בעברית במקור(.104 

ואולם אין לומר ש'מושבו' זה מורה על העיר פסטאט, שבה היה ביתו של הרמב"ם. שם המשיכו 

להתפלל בבתי הכנסת בנוסח המפויט עד זמנו של הראב"ם, כפי שנראה להלן. 'מושב' זה הוא 

ַמְ̇גִלס )مجلس(. למילה זו בערבית־יהודית יש שתי הוראות  תרגום שאילה של המילה הערבית 

יירומם'  'מושבו הגדול  'הדרה', ומכאן התאים לומר בעברית  הקשורות לכתוב כאן. האחת היא 
)הדרתו הגדולה תירומם(. השנייה היא 'בית כנסת פרטי'.105

מתקבל על הדעת שהרמב"ם מנע את אמירת 'אשר כילה' ב'מושבו הגדול יירומם' ששימש   

בית מדרשו. בשאלות ותשובות הראב"ם נזכרת 'תפלת צבור בעת שיתקבצו בבית מדרשים ]...[ 

ובבתיהם', ולראב"ם היה ַמְ̇גִלס שבו התפלל עם חסידיו ולמדו תורה.106 ר' אברהם אף העיד על 

אביו: 'ואבא מארי זצ"ל וגירה מן תלמידי חכמים יצלון פי בתי המדרשות אלתי להם באלוא̇גב פי 

חכמים אחרים  זצ"ל ותלמידי  מארי  נצוץ אלברכות מן גיר זיאדה מנכרה וגיר ̇דלך' )ואבא 

היו מתפללים בבתי המדרשות שיש להם בנוסחי החובה שבברכות בלי תוספת מגונה ועוד(.107 

מסתבר שר' אברהם והשואל מאלכסנדריה שפנה אל הרמב"ם התכוונו לדבר אחד, ושאין שום 

ראיה שהרמב"ם מנע את אמירת הברכות המפויטות הנזכרות מחוץ למושב ההוא.

*

רב סעדיה גאון התיר כאמור את אמירת הנוסח 'אשר כילה' בברכת 'המעריב ערבים' בליל שבת. 

487, והתרגום בשינוי קל. 'לפי כללי ההלכה' הוא תרגומי לביטוי  תשובות הרמב"ם )בלאו(, סימן רס, עמ'   103

'פי אלאצול', ראו לעיל הערה 14 )בלאו תרגם: 'מעיקרו'(, ו'כמות שהן' הוא תרגומי למילה 'הי' )בלאו תרגם: 

'לבד'(.

הסר  בציבור  שמדובר  ככל  הפיוט,  אמירת  את  'מנע   :131 עמ'   ,)81 הערה  )לעיל  התפילה  בלידשטיין,  ראו   104

'נקט פעולה תקיפה באשר לברכות מפויטות   :141 ' "מונע מלאומרן" במקומו'; עמ'   :137 למשמעתו'; עמ' 

]...[ אך גם אם נבין "מניעה" זו בצורה מילולית, הרי בוודאי אין הרמב"ם ממליץ על התנהגות דומה בכל 

מקום ומקום'.

לשתי ההוראות ראו: פרידמן, מילון, עמ' 105. על השימוש בתיבה 'מושב' במשמעות 'ַמְ̇גִלס' בפנייה לנגיד   105

העיר גויטיין, חברה )לעיל הערה 22(, ה, עמ' 640, הערה 270. 

תשובות הראב"ם, סימן סב, עמ' 62–65; כ"י TS 10 J 13.8 + Mosseri II.162.1 )את הקטע הזה פרסם ש"ד   106

גויטיין, 'רבנו אברהם בן הרמב"ם וחוגו החסידי', תרביץ, לג ]תשכ"ד[ , עמ' 187, שורה 7–8; פרסום של שני 

הקטעים אצל: מ"ע פרידמן, 'ביקורת חסידים – ביקורת חסידי ר' אברהם בן הרמב"ם על חבריהם', תעודה, כט 

]יד משה – מחקרים בתולדות יהודי ארצות האסלאם מוקדשים לזכרו של משה גיל[, עמ' 254–274(. ראו עוד 

את המקורות שצוינו במאמריי: מ"ע פרידמן, 'רשימות תלמיד בבית מדרש הרמב"ם באמונות ודעות ובהלכה', 

תרביץ, סב )תשנ"ג(, עמ' 527, הערה 21; הנ"ל, תלונה לסלטאן )לעיל הערה 85(, עמ' 357–358.

כפאיה )דנה(, עמ' 180, והתרגום בשינוי.  107
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שאלה זו נדונה לא מעט בתקופת הגאונים ולאחריה, ופרסמנו לראשונה מקור מן הגניזה העוסק 

בה. שאלה שנשאל רב נטרונאי גאון מעידה, לפי גרסאות אחדות, שהנוסח הוכשר על ידי תיקונו 

מן 'אשר כילה מעשיו ביום השביעי' ל'אשר כילה מעשיו בערב שבת'. הרמב"ם קבע בתשובותיו 

שהנוסח 'אשר כילה' הוא שינוי מטבע, ושאמירתו היא טעות, אך הורה שיוצאים בו ידי חובה, 

מיקומו  ידי  על  ההלכה  לדרישות  הנוסח  קירוב  על  יעץ  הוא  אמירתו.  ביטול  את  לכפות  ושאין 

יותר.  זו פחות או  )בשינוי( אחרי הביטוי 'אשר בדברו', ומצאנו נוסח בקטע גניזה התואם עצה 

מתברר שהידיעה שהרמב"ם מנע 'במושבו' את אמירת 'אשר כילה' מתייחסת לבית מדרשו ולא 

לעיר פסטאט כולה. ב'הלכות קריאת שמע' פסק הרמב"ם שהמשנה ממטבע ברכה 'הרי זה טועה 

וחוזר ומברך כמטבע', וב'הלכות ברכות' – 'יצא'. יש חכמים שאמרו שהרמב"ם חזר בו ב'הלכות 

הראב"ם  דברי  שונה.  בעניין  אחת  כל  עוסקות  ההלכות  ששתי  אמרו  אחרים  וחכמים  ברכות', 

המובאים בסעיף הבא רלוונטיים להכרעת שאלה זו.

ור אמירת הנוסח 'אשר כילה' במשנת הראב"ם ורירה"ס ג. איס

בתשובתו הנזכרת בסימן קפא הודה הרמב"ם שהוא לא ביטל מנהגים רבים אשר מידת הטעות 

בליל שבת.  כילה'  'אשר  בנוסח  'מעריב ערבים'  זו של אמירת ברכת  על  פי כמה  שבהם עלתה 

הראב"ם לעומת זאת כתב שהוא שינה מה שלא הצליח אביו לשנות. כמפורש בדברי הראב"ם, 

הכוונה בעיקר למנהגים של 'כניס̈ה אלשאמיין' )בית כנסת הירושלמים( בפסטאט שהיו שגויים 

לדעתו של הרמב"ם, ובהם קריאת התורה לפי המחזור התלת־שנתי. ר' אברהם סיפר כי 'נמנעו 

אנשים חכמים ויראי שמים ואדוקים מאוד מלגנות' את המנהגים ההם 'מסיבות שאין אנו יודעים 

אותן לאשורן, אם מפני שקצרה ידם לגנות אם מפני שמה שנתברר לזולתם108 לא נתברר להם'. 

)וזולתו( גזר עליו שתיקה, ואחר מתלמידי  'היה מוחה על כך, והרע שברעים  אביו לעומת זאת 

ידו'.109  לאל  חכמים היה צועק צעקה גדולה על כך, ואין 

את דברי הראב"ם על ההימנעות מלגנות מנהגים פסולים מפני קוצר היד יש להשוות אל דבריו   

במקום אחר:

דין  הקימת  ועושים זאת בנוכחות ממונים, דיינים וכיוצא בהם, והם אינם מוחים. ותהי 

להן  קוראים  שהבורים  הללו  ליצנות111  המשעשעות/של  בהליכות  להשגיח  אין  מזויף!110 

מסתבר שבזה רמז הראב"ם לעצמו.  108

והמקורות   ,257 עמ'  שמים,  לשם  מחלוקת  פרידמן,  ראו:  בשינוי.  והתרגום   ,180–179 עמ'  )דנה(,  כפאיה   109

והספרות שנזכרו שם.

כלומר העמדת דיין שאינו הגון, וראו: בבלי, סנהדרין ז ע"ב.  110

'אללעביה' במקור, ראו: דוזי, מילון )לעיל הערה 63(, ב, עמ' 535. הראב"ם כתב בכמה מקומות על מנהגים   111

פסולים שאינם רציניים אלא משחק. ראו: פרידמן, מחלוקת לשם שמים, עמ' 256 והערה 39.
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'מנהגות' ואין לעשות דבר מהן ואין להימנע מלמחות עליהן אלא בשעה שטרוד בדברים 

אחרים, כמו שיימנע מלמחות עליהן כאשר יש משהו חמור מזה – וקצרה ידו בגלל החולשה 
במצב הגלות.112

אין לפקפק בעיקר העובדות שסיפר הראב"ם על אודות אביו. הרמב"ם גילה את דעתו שהמנהגים 

הנרמזים פסולים )וביקורתו על הקריאה התלת־שנתית משתמעת מן הכתוב ב'משנה תורה': 'ויש 

מי שמשלים את התורה בשלש שנים, ואינו מנהג פשוט'(,113 ו'הרע שברעים', כמשוער כינוי גנאי 

לראש היהודים שר שלום הלוי,114 דחה את הביקורת. אולם ייתכן שהרמב"ם פירש את הנסיבות 

פירוש שונה מפירוש בנו. סביר להניח שהוא לא ראו בהתנהגותו משום חולשה, כפי שמשתמע 

מדברי הראב"ם, אלא פועל יוצא מן התודעה שלא היה במנהגים איסור ממש ולא סטייה באמונות 

ודעות. הוא ניסה אמנם לשכנע את העם לנטוש את מנהגי הטעות שלהם, אך כיוון שלא עלה 

בידו למשוך אותם לדרך הנכונה 'בעבותות אהבה' )כשיטתו הנזכרת(, הצדיק את החלטתו לחדול 

מהחרפת המחאה בחשיבות מניעת המחלוקת בעם.

בכמה מקומות התייחס הראב"ם לשינוי מטבע בברכת 'מעריב ערבים' )'אשר כילה'( ובשאר   

הברכות של קריאת שמע בליל שבת, אבל רק חלק ממה שכתב בנושא הגיע לידינו. החסרים 

כללו מאמר מיוחד, חלק או חלקים בחיבורו 'כפאיה', תשובה וכתב הכחשה. הראב"ם הזכיר אותם 

יובאו  ושניהם  פז(,  )סימן  בתשובותיו  והשני  ששרד  ה'כפאיה'  בחלק  האחד  שלו,  דיונים  בשני 

להלן. לדיון הקצר שב'כפאיה' יש חשיבות מכמה פנים.       

תרגום116מקור115

לא יגוז לנא אן נגיר מן אלברכות אללאזמה 

לא פתיחתה ולא חתימתה ולא אגרא̇צהא ולא 

נצוצהא אלמשהורה ולא נכתצר מנהא

אסור לנו לשנות את ברכות החובה, לא 

פתיחתה ולא חתימתה, לא ענייניהן117 ולא 

נוסחיהן הידועים היטב, ואין אנו גורעים מהן

Bodl. MS. Heb. 2422, fol. 12, ע"ב, יצא לאור בידי י' דוד, 'קטעים חדשים מספר המספיק לעובדי  כ"י   112

ה' לרבנו אברהם בן הרמב"ם', סיני, קלב )תשס"ג(, עמ' י )מספר כתב היד שם שגוי(. מובא כאן בשינויים מן 

התרגום הנדפס שם, עמ' כב–כג.'טרוד בדברים אחרים', במקור 'גלבה', ראו דוזי, מילון )לעיל הערה 63(, ב, 

עמ' 221.

הלכות תפילה וברכת כוהנים יג, א, וראו שם, הלכה ב. על הלשון המתונה שנקט ראו: פרידמן, מחלוקת לשם   113

שמים, עמ' 260, הערה 63. 'ואינו מנהג פשוט', משמעו שלא נתפשט המנהג, ומכאן שגם אפשר לשנותו. ראו: 

הלכות ממרים ב, ב, ו–ז ועוד, ולהלן הערה 118. עניין זה מחייב עיון נוסף אבל אין זה מקומו.

שמים,  לשם  מחלוקת  פרידמן,   ;251 עמ'  תשנ"ד,  ירושלים  וכפוסק,  כפילוסוף  הרמב"ם  לוינגר,  י'  ראו:   114 

עמ' 260, והספרות שצוינה שם, הערה 64.

http://tinyurl.com/hd8a88j כפאיה )דנה(, עמ' 233 )בפרק העוסק ב'שאר הברכות'(. העתקתי מן  115

התרגום בשינוי מן הנדפס.  116

64: 'ששנוי מטבע הוא שנוי צורת הברכה בפתיחתה או בחתימתה או  ראו תשובות הראב"ם, סימן סב, עמ'   117

בענינה' )המקור בעברית(.
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תרגוםמקור

ולא נזיד פיהא אלא פי מא אבאחוא פיה דלך 

באמצעיות שלתפלה

ולא מוסיפים עליהן אלא מה שהתירו לעשות 
באמצעיות שלתפילה.118

ואלאמר פי דלך כמא נצת119 אלמשנה מקום 

שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר ]...[ 

והעניין בזה הוא כמו ששנינו במשנה מקום 

שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר120 ]...[ 

וכמא נצת אלבריתא כל המשנה ממטבע 

שטבעו חכמים בברכות לא יצא ידי חובתו 

 ואלבריתא אלאכרי אלקאילה 

אינו אלא טועה 

'כל המשנה ממטבע  וכמו ששנינו בבריתא: 

שטבעו חכמים בברכות לא יצא ידי 

האומרת:  שנייה  .121 ובבריתא   חובתו'

'אינו אלא טועה'. 

אם שינה122 את העניין או פגם בו, כמי שהוסיףאן גיّר אלמעני או אכל בה כמן זאד דכר

במקום 'ואין אנו גורעים מהן ולא מוסיפים עליהן' אפשר לתרגם: 'ולא לגרוע מהן ולא להוסיף עליהן', כמו   118

בתרגום הנדפס )בתוספת וי"ו החיבור בראש הביטוי(, כהמשך לפתיחה 'לא י̇גוז' )אסור(. ואולם שיניתי את 

התרגום בגלל ההבדל הדק להלכה בין 'אסור לגרוע' וכו' לבין 'אין אנו גורעים', כמפורש להלן כאן. האמצעיות 

הנזכרות הן הברכות של תפילת העמידה שאחרי שלוש הברכות הראשונות ולפני שלוש הברכות האחרונות. 

ולא בשלש  ישאל אדם צרכיו לא בשלש ראשונות  יהודה, לעולם אל  רב  'אמר  ראו בבלי, ברכות לד ע"א: 

שיחדש  'צריך  נדבה(:  בתפילת  )העוסקת  ט  א,  כוהנים  וברכת  תפילה  הלכות  באמצעיות'.  אלא  אחרונות 

דבר בתפלה בכל ברכה וברכה מן האמצעיות מעין הברכה  ]...[  ושלש ראשונות ושלש אחרונות לעולם אין 

מוסיפים בהן ולא פוחתין מהן ואין משנין בהן דבר'; ב, ב: 'שלש ראשונות וברכה אחת מעין כל האמצעיות 

זכרנו לחיים  ]...[   ימים אלו להוסיף בברכה ראשונה  'יש מקומות שנהגו בעשרת  יט:  ב,  ושלש אחרונות'; 

אבל בראש השנה ויום הכפורים מנהג פשוט הוא להוסיף בשלישית' וכו'; ו, ב–ג: 'אם רצה להוסיף בכל ברכה 

ולא בשלש אחרונות'.  וברכה מן האמצעיות מעין הברכה מוסיף  ]...[  אבל לא ישאל לא בשלוש ראשונות 

בנוגע לכתוב שם )ו, ג( נשאל הרמב"ם על יחידים שנהגו לומר בברכת 'עבודה' נוסח של רשות, 'בהר מרום' 

וכו', 'אם זה מותר אם לאו', והשיב: 'ה̇דא אלנץ אל̇די זיד פי עבודה לא י̇צר ולא ̇גנאח פיה ולא ה̇דא שואל צרכיו 

בל ה̇דא גר̇ץ אלברכה' )לשון זו שמוסיפים בעבודה אינה מזיקה ואין בה כל רע/שום עברה, ואין זה שואל 

339; תשובות הרמב"ם   ,336 סימן קפד, עמ'  ב,  זה עניין הברכה; תשובות הרמב"ם  ]בלאו[ ,  צרכיו, אלא 

מילון  ]לעיל  גושן,  ראו:  רע'  כל  בה  'אין  נח–נט; לתרגום  עמ'  נח,  סימן   , ]93 הערה  לעיל  ירושלים;  )מכון 

68(, הלכות תפילה וברכת  66[ , עמ' 307(. על פי תשובה זו נקבע במשנה תורה )קאפח; לעיל הערה  הערה 

כוהנים, עמ' קיא, הערה לא, שלשיטת הרמב"ם מוסיפים 'זכרנו לחיים' וכיוצא בזה 'אף לכתחלה', כי תוספת 

זו היא מעניין הברכה. ואולם הלשון 'נהגו' ו'מנהג' בהלכה הנזכרת )ב, יט( היא על פי בבלי, תענית כו ע"ב: 

'מנהג מידרש לא דרשינן אורויי מורינן  ]...[  נהגו אורויי לא מורינן ואי עביד עביד ולא מהדרינן ליה' )העיר 

קעד–קעה(,  עמ'  תשמ"ד,  ירושלים  אהבה,  ספר  פשוטה:  יד  פירוש  עם  תורה  משנה  רבינוביץ,  נ"נ  כך  על 

 ומשם עולה שלשיטת הרמב"ם ההיתר להוסיף 'זכרנו לחיים' הוא בדיעבד בלבד )על 'מנהג פשוט' ראו לעיל 

'אינה מזיקה ואין בה כל רע/שום עברה' מתאימה לשיטת הרמב"ם שנדונה לעיל על  113(. התשובה  הערה 

אמירות שהוכשרו בדיעבד, ראו למשל לעיל הערות 63, 82.

ראו: פרידמן, מילון, עמ' 539.  119

משנה, ברכות א, ד.  120

בבלי, ברכות מ ע"ב.  121

כאן הסביר הראב"ם את ההלכה הנלמדת מן הברייתא הראשונה. דנה בההדרתו לא עמד על כך ותרגומו לא   122
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תרגוםמקור

אלשבת פי ברכות קרית שמע או גיّר חתימה 

לא יצא ידי חובתו

זכר השבת בברכות קרית שמע או שינה 

חתימה, לא יצא ידי חובתו.

ואלבריתא אלאכרי ואן זאד פי אלנץ או גיّרה 

ולם יכרג ען123 אלגר̇ץ ולא גיّר חתימה טעה 

ולכנה יצא ידי חובתו בדאי עבד 

והבריתא השנייה – אף על פי שהוסיף לנוסח 

או שינה אותו, אם לא חרג מן העניין ולא שינה 

חתימה, טעה אבל יצא ידי חובתו בדאי 
עבד.124

וקד אשבענא הדא אלמעני ביאנא פי מקאלה 

לנא אנכרנא פיהא זיאדאת גיّרת מעאני 

אלברכות ונבהנא125 עלי דלך פי מא תקדם 

מן פצול הדא אלגז אי̇צא ואלדי דכרנאה הנא 

כאף בחסב גר̇ץ הדא אלפצל

וכבר ביארנו את העניין הזה באר היטב במאמר 

שכתבנו, וגינינו בו תוספות שמשנות את ענייני 

הברכות, וגם הערנו על זה בפרקים הקודמים 

של החלק הזה.126 ודי במה שהזכרנו כאן 

בהתאם למגמת הפרק הזה.

ע"ב  מ  ברכות  בבבלי,  יוסי  ר'  בשיטת  ברייתא  מובאת  לנו  המוכרות  התלמוד  בנוסחאות 

ידי  יצא  )ובמקבילות בתוספתא ובירושלמי(: ׳כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות לא 

חובתו׳. לעומת זאת הרמב"ם בהלכות קריאת שמע א, ז, כתב, כמובא לעיל: 'כל המשנה ממטבע 

שטבעו חכמים בברכות הרי זה טועה', ובהלכות ברכות א, ה, המובאת גם היא לעיל, כתב: 'כל 

טועה'. ר' יוסף קארו הקשה בפירושו 'כסף  אלא  המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות אינו 

טועה?'. השואל שפנה אל הרמב"ם בסימן  אלא  משנה': 'למה שינה רבינו הלשון וכתב אינו 

רנד בתשובותיו ציטט את לשון התלמוד בלשון זו גם כן. כיוצא בזה כתב הרמב"ם בתשובתו שם 

)'וכל המשנה טעה'(. בלאו כבר שיער שהיה לרמב"ם נוסח כזה בברייתא שבתלמוד.127 השערה 

זו מתאשרת על ידי דברי הראב"ם אבל בדרך בלתי צפויה. על יד הברייתא בנוסח המוכר, 'לא 

יצא ידי חובתו׳, הוא ציטט ברייתא שנייה, שאינה ידועה מעדי הנוסח לתלמוד, ושם: 'אינו אלא 

טועה'. 

הראב"ם קיצר בפסקה זו כאמור, והפנה את הקוראים למאמר מיוחד שכתב בנושא, ולכן אין   

לתמוה שלא הזכיר כאן את הדברים שכתב אביו ב'משנה תורה'. חרף ההבדל בלשון בין דברי 

הרמב"ם הנזכרים בהלכות קריאת שמע א, ז )'הרי זה טועה וחוזר ומברך כמטבע ]...[ לא יצא 

עלה יפה, ראו: כפאיה )דנה(, עמ' 233.

ראו: פרידמן, מילון, עמ' 431–432.  123

'בדאי עבד' = בדיעבד.  124

ראו: פרידמן, מילון, עמ' 495.  125

החלק הזה של 'כפאיה'.  126

ראו: תשובות הרמב"ם )בלאו(, ב, סימן רנד, עמ' 466, הערה 19; וכן: יד פשוטה, ספר אהבה )לעיל הערה 118(,   127 

עמ' כח–כט. ראו גם להלן הערה 134 על לשון תשובת רירה"ס.
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]...[ יצא'( לבין הכתוב בדברי הראב"ם  )'אינו אלא טועה  ידי חובתו'( ובהלכות ברכות א, ה–ו 

ידי  יצא  'לא  האומרת  הברייתא  האב.  לדברי  ביאור  יש  הבן  שבדברי  הדעת  על  מתקבל  הללו, 

חובתו' עוסקת לדברי הראב"ם במי ששינה את העניין )המשמעות( של הברכה, פגם בו או שינה 

את החתימה, וכך יש להבין את הכתוב בהלכות קריאת שמע א, ז; והברייתא האומרת 'אינו אלא 

טועה' עוסקת במי שהוסיף ללשון הברכה או שינה אותה אך לא חרג מן העניין של הברכה ולא 

שינה את חתימתה, ולכן יצא ידי חובתו בדיעבד, וזאת מתאימה לכתוב בהלכות ברכות א, ה–ו.

שמע  קריאת  בברכות  השבת  שזכר  כאן,  המצוטטים  הבן  דברי  את  ליישב  אפשר  אי  ואולם   

הוא שינוי של עניין הברכה )'אלמעני', 'אגרא̇ץ'( או פגם בו, ושבגינו לא יצא המברך בנוסח זה 

ידי חובתו, עם דברי האב בתשובותיו הנזכרות, שהתיר בדיעבד את הברכה בנוסח 'אשר כילה', 

כלומר בזכר השבת. הניגוד בין שיטת ר' אברהם לשיטת אביו בולט בייחוד באשר לדברי הרמב"ם 

בתשובתו סימן רס שבהם נימק שהמברך ברכת 'מעריב ערבים' בנוסח 'אשר כילה' בשבת ובנוסח 

אין אלא  בהן'.  ]אגרא̇ץ[ הברכות נשמרים  ענייני  'כי  חובתו:  ידי  יצא  'המבדיל' במוצאי שבת 

לתהות אם הראב"ם לא הכיר את התשובות האלה או אם הכיר אותן והחליט להתעלם מהן כאן. 

להלן נראה שהוא רמז )בתשובתו סימן פז( לתשובות חכמי דורו וקודמיו בעניין זה.

אל  להשוות  יש  בו  וכיוצא  כילה'  'אשר  הנוסח  באמירת  הראב"ם  של  המחמירה  שיטתו  את   

שיטת רירה"ס, שכמוהו פסל את אמירת הפיוטים והתנגד לתפילות ולמנהגי תפילה של בית כנסת 

1211 נגד מסורותיהם ומנהגיהם של המתפללים  הירושלמים בפסטאט. בתשובה ארוכה משנת 

שם התייחס רירה"ס לשינויי הנוסח בברכות קריאת שמע בליל שבת ובמוצאי שבת על ידי הוספת 

זכר השבת וההבדלה:

פורסם אצל: פרידמן, התנגדות לתפילה, עמ' 101.  128

את השינוי. כבר ראינו לעיל שרב סעדיה גאון התיר את אמירת הנוסחאות הללו.  129

ייתכן שרירה"ס משתמש כאן בפועל '̇גנב' שבמקור בבניין השמיני במשמעות הבניין הראשון, היינו לדחות   130

אותו וכיוצא בזה.

)פרידמן, התנגדות   19 ,11 ENA 1267.11, ע"ב, שורה  והשווה דבריו בכ"י  על פי בבלי, ברכות לג ע"א,   131

מקור128  ,ENA  1267.9 כ"י 

7                                  ואמא ̈תَגייר נצוץ הדה

אלברכות ליל̈ה אלסבת וליל̈ה אלאחד    8

בדכר אלסבת ואלהבדלה

פאנה ואן כאן בע̇ץ אלגאונים קד א̇גאזה    9

פאן אלוא̇גב ענדי

10  א̇ג̈תנאבה לאן הדה אלברכות אלתי בידינא 

הי בלא שך תקנת

11  אנשי כנסת הגדולה ולו כאן דכר אלסבת

תרגום

                               ואשר לשינוי נוסחי אלה

הברכות בליל שבת ובמוצאי שבת, על ידי 

הזכרת השבת וההבדלה,

אף על פי שאחד/מקצת הגאונים התיר 

אותו,129 חייבים לדעתי

להימנע ממנו.130 כי הברכות הללו שבידינו הן 

תקנת ללא ספק 

אנשי כנסת הגדולה.131 ואילו הייתה 
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את פסיקתו של רירה"ס 'משנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות וטועה הוא' יש להשוות להוראתו 

זה  הרי  בברכות  חכמים  שטבעו  ממטבע  המשנה  'כל  ז:  א,  שמע  קריאת  בהלכות  הרמב"ם  של 

'וחוזר  טועה'. אלא שיש בדברי רירה"ס עליית מדרגה של חומרה לכאורה, כי ב'משנה תורה': 

על  זו  הלכה  רירה"ס  החיל  הראב"ם  כמו  אותו'.  'ומחזירין  רירה"ס:  לפי  ואילו  כמטבע',  ומברך 

שינויי הנוסח של ברכות קריאת שמע בליל שבת )'אשר כילה'( ושל מוצאי שבת )'המבדיל'(, וזאת 
בניגוד לרמב"ם בתשובותיו, שהתיר אותם בדיעבד.135

היא  גם  עסקה   136 1215/6 בשנת  מתימן  ראב"ם  אל  שנשלחו  השאלות  עשרה  משלוש  אחת   

בשינוי נוסח ברכת 'מעריב ערבים'. השאלה המקורית לא הועתקה בקובץ תשובותיו, והראב"ם 

ציטט או סיכם אותה בקיצור בלבד, אבל אין שום קושי לעמוד על העניין.

השאלה  על  ולהלן  דינו'(  ובית  )'עזרא  הרמב"ם  אצל  הלשון  אודות  על  לעיל  וראו   ;)96–95 עמ'  לתפילה, 

שבתשובות הראב"ם, סימן פז.

ראו: פרידמן, מילון, עמ' 739.  132

לצירוף 'א̇ד ו־' ראו: בלאו, מילון )לעיל הערה 63(, עמ' 8, ויש כאן עדות להרחבת תחום השימוש בו מעבר   133

למה שצוין שם.

משתמע לכאורה שרירה"ס גרס בבבלי, ברכות מ ע"ב דווקא כך )'טועה'(, כי אילו גרס 'לא יצא ידי חובתו',   134

סביר שהיה נוקט את הלשון ההיא בהתאם למגמתו המחמירה. ראו לעיל ליד הערה 127 על השערתו של בלאו 

שגם הרמב"ם גרס ')אינו אלא( טועה'. וראו עוד לעיל את המובאה מן הראב"ם שלפיה היו שתי ברייתות, אחת 

הגורסת 'לא יצא ידי חובתו' ואחת הגורסת 'אינו אלא טועה'.

במקום אחר כבר הצבעתי על הדמיון בין שיטת רירה"ס לשיטת פירקוי בן באבוי ולשיטותיהם של חכמים   135

84–85; וראו: הנ"ל,  אחרים, ועמדתי על ההבדל בינו לבין הרמב"ם; ראו: פרידמן, התנגדות לתפילה, עמ' 

'על תרומת הגניזה לחקר ההלכה', מדעי היהדות, 38 )תשנ"ח(, עמ' 282–288. על רירה"ס ראו: הנ"ל, עיונים 

ברמב"ם )לעיל הערה 29(, הערה 108 ואילך.

השנה, שנת אתקכ"ז לשטרות, לא נזכרה בתשובות הראב"ם, וזיהויה הוא על פי הכתוב בשאלה אל הראב"ם   136

TS 13 G 2(, ומסתבר שהיא השאלה הראשונה משלוש עשרה השאלות הנזכרות. התשובה על  מתימן )כ"י 

שאלה ההיא באה בתשובות הראב"ם, סימן פב. כתבתי על כך בכמה מקומות, וראו בייחוד: מ"ע פרידמן, 'משא 

ומתן בין חכם מתימן לר' אברהם בן הרמב"ם על כסף הכתּוּבה ועל סמכות המסורת', תעודה, יד )תשנ"ח(, עמ' 

139–190, ושם פורסמו כתב היד ההוא וכתבי יד אחרים העוסקים באותו עניין. 

מקור  ,ENA  1267.9 כ"י 

ואלהבדלה פיהא

וא̇גב לדכרה אלתלמוד כמא ̇דכר דלך פי   12
אלצלאה132 וא̇ד וליס133

שטבעו  ממטבע  משנה  פקאילה  וא̇גב  הו   13

חכמים בברכות

וטועה הוא ומחזירין אותו.  14

תרגום

הזכרת השבת וההבדלה בהן

חובה, היה התלמוד מזכיר את זה, כפי שהזכיר 

את זה בתפילת העמידה. וכיוון שאין

שטבעו  ממטבע  משנה  האומרה  חובה,  היא 

חכמים בברכות

ומחזירין אותו. וטועה הוא134 
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.http://tinyurl.com/jfncs7b תשובות הראב"ם, סימן פז, עמ' 132–133, והתרגום בשינוי. העתקתי מן  137

כאמור לעיל הערה 6, 'תיקון' זה הוא 'תקנה'.  138

הלשון חריגה. ייתכן שהכינוי החבור '־הא' בנקבה הוא גררה בעקבות התיבות 'תכון  ]...[  הי', המתייחסות   139

כמשוער לנוסח 'אשר בדברו' )ואולי התיבות ההן בנקבה בגלל 'ברכה' הנרמזת(, והיה צ"ל 'גירה', והמקדים 

'תקון'. אפשרות אחרת: '־הא' הוא במקום '־הם' והמקדים שלו הוא 'עזרא ובית דינו'. עוד אפשרות אחרת: 

בתיבה שלפני 'גירהא' היה צ"ל 'אן' במקום 'או'. בכתב היד אפשר להבחין בסימן כלשהו אחרי הווי"ו שצורתו 

כנו"ן סופית מחוקה. על הצירוף 'הל  ]...[  או' בהוראות אחרות ראו: פרידמן, מילון, עמ' 161.

הלשון במקור אינה ברורה, ראו ההערה הקודמת. לפי התרגום הראשון ייתכן שהתכוונו השואלים לשאול אם   140

נוסח הברכה 'אשר בדברו' הוא חלק מן התקנה הנזכרת ולכן חייבים לדבוק בו בלי שינוי. התרגום השני מכוון 

לשינוי 'אשר כילה'. בין כך ובין כך מסתבר שעיקר השאלה הוא אם מותר לברך לפי הנוסח הזה. ראו: תשובות 

הראב"ם, סימן פז, עמ' 132, הערה 1.

כאן ובהמשך נקט הראב"ם לשון מדברים, כרגיל, אף על פי שהכוונה אליו עצמו, ואפשר לתרגם 'כתבתי' וכן   141

הלאה.

ראו: פרידמן, מילון, עמ' 575.  142

 H. Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, ed. J. M. :ְקרא: קריןَ, כפי שנוקד במהדורה. ראו  143

Cowan, Ithaca, NY 1966, p. 890
ראו: פרידמן, מילון, עמ' 554.  144

לחבילה של שלוש עשרה התשובות הנזכרות צירף הראב"ם את העתקי המאמר, התשובה וכתב ההכחשה ההם.  145

ראו: בלאו, מילון )לעיל הערה 63(, עמ' 508.  146

מלבד רירה"ס, שתשובתו כבר הובאה לעיל, אין אנו יודעים את זהותם של המשיבים האחרים הנרמזים.  147

ראו: פרידמן, מילון, עמ' 291, 755.  148

כרגיל הכוונה לדוחקו של השליח הנושא את הכתבים לצאת לדרך )לתימן(.  149

יש חור קטן בנייר מעל התיבה והיא נדפסה במהדורה בטעות 'ואלת̇צור' אך תורגמה כראוי.  150

 ]27

מקור137   

אמר ברכות שלקרית שמע לילה אלסבת הל 

תכון אשר בדברו הל הי תקון עזרא ובית דינו 

או גירהא139 

וה̇דה אלמסלה קד כתבנא פיהא פי אלמקאלה 

ואלפתיא ואלרד עלי מן כאלפנא וקד סירנא142 

̇גמיע ̇דלך אליכם קרין143 ה̇דה אלמסאיל144 

ופיה מא ישפי אלגליל ויו̇צח אלסביל ואלדי 

אפתינא בה אפתי בה ̇גמאעה מן תלמידי 

חכמים אלמוגודין פי עצרנא פ̇צלא עלי146 מן 

תקדמהם ולולא ̇ציק אלוקת וחפז148 אלרסול 

נקלנא כל מא אפתי בה פי ̇דלך ואן כאן בע̇ץ 

מא ̇דכרנא כאפי לדוי אלתצור150 

תרגום

עניין ברכות שלקרית שמע בליל שבת, האם 

עזרא ובית דינו או  אשר בדברו תיקון138 

זולתו/אם שינה אותו?140 

על השאלה הזאת כבר כתבנו141 במאמר 

ובתשובה ובכתב הכחשת מי שחלק עלינו. 

ושלחנו את כל זה אליכם במצורף לתשובות 

האלה.145 ויש בהם מה ששובר את הצָמא 

)לדעת( ומאיר את הדרך. ורבים מתלמידי 

החכמים הנמצאים בדורנו,147 נוסף על 

קודמיהם, השיבו אותו דבר שהשבנו בזה. 

ולולי דוחק הזמן ואיצת השליח,149 היינו 

מעתיקים את כל מה שהשיבו בעניין זה, 

אף על פי שגם מקצת מה שהזכרנו מספיק 

לאנשים נבונים. 
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שני דברים בתשובה זו ראויים לציון מיוחד לענייננו. האחד, הודעתו של הראב"ם שכבר בשעה 

שעלה להנהגה הוא סילק מן 'מצר', כלומר מפסטאט )או: ממצרים(,154 את הטעות הנרמזת, היא 

במוצאי שבת(.  בה  'המבדיל'  )ואמירת  שבת  בליל  'מעריב ערבים'  כילה' בברכת  'אשר  אמירת 

מאחר שקבענו שתשובה זו נכתבה בשנת 1215/6, צריך לומר שהכוונה לשנים הראשונות לאחר 

שצירף  כיוון  קצרה  בתשובה  כאן  הסתפק  הראב"ם  והשני,   .1204 שנת  בסוף  הרמב"ם  פטירת 

למשלוח את העתקיהם של שלושה חיבורים שכבר כתב באותו נושא, והם: מאמר מיוחד, תשובה 

על שאלה ישנה וכתב הכחשת מי שחלק עליו. המאמר )במקור: 'מקאלה'( הוא בוודאי אותו מאמר 

שגינה בו 'תוספות שמשנות את ענייני הברכות', לפי דבריו בפסקה מן ה'כפאיה' שהובאה לעיל. 

המאמר  את  הראב"ם  כלל  לא  כתיבתה  עת  עד  שלפחות  להניח  אפשר  ההיא  בפסקה  האמור  מן 

בחיבורו ה'כפאיה'. על כתב ההכחשה הנזכר אין לנו ידיעות נוספות.

א  בסעיף  לעיל  ונדונה  מחדש  שנתפרסמה  ערבית  תפילת  על  הראב"ם  אל  השאלה  מניתוח   

שנכתבה  הישנה,  שהתשובה  להניח  וסביר  לראשות',  'עלה  שהוא  בשעה  נכתבה  שהיא  הסקנו 
באותו זמן, ושרמז לה הראב"ם בסימן פז, היא התשובה על שאלה זו.155

*

ורירה"ס  הראב"ם  לעיל.  ונותחו  הוצגו  כילה'  'אשר  באמירת  ורירה"ס  הראב"ם  של  שיטותיהם 

אביו שהתיר את  הזכיר את תשובות  לא  והראב"ם  כילה',  'אשר  הנוסח  החמירו באיסור אמירת 

התיבות האחרונות מעט מטושטשות אבל אין ספק בקריאתן. וכן העיר גויטיין בתשובות הראב"ם, עמ' 133,   151

הערה 5, שהוא קרא כך. אלא שלא נדפסו שתי התיבות האחרונות בפנים שם, כי 'ד"ר בנעט סובר שלא יתכן 

שראב"ם כתב כך'.

5, כבר ציין לכתוב  133, הערה  במקום 'לראשות' אפשר לתרגם 'להנהגה'. גויטיין בתשובות הראב"ם, עמ'   152

'ובתחילת  שם  הנדפס  ובמקום  ̇טהורה',  'ומבאדי   :109 עמ'  פב,  סימן  שם,  לתימן,  התשובות  קובץ  בתחילת 

גילויו' אפשר לתרגם: 'ובתחילת הנהגתו'. ראו: פרידמן, מילון, עמ' 102, 348, 777 )הערך 'תקדם'(.

לביטויים האחרונים ראו: פרידמן, מילון, עמ' 18, 135, 172, 249, 790, 797.  153

המילה 'מצר' שבמקור היא שם העיר פסטאט או שם ארץ מצרים )שלפעמים קראו לה 'דיאר ]ארץ[ מצר' או   154

כיוצא בזה(. התרגום הנדפס במהדורה: 'מצרים'.

ראו לעיל הערה 32.  155

28[ 

  59

 60

 61

תרגום

וכבר סילקנו את הטעות הזאת מפסטאט/

ממצרים בשעה שעלינו לראשות,152 והחזרנו 

את העניין למה שחייב להיות, שהמצאנו/כי 

המצאנו לו ראיות חותכות והוכחות ברורות. 

והנכון לקיים את )נוסח( החובה ולהניח את 

זולתו.

מקור

וקד מחונא ה̇דא אלגלט מן מצר ענד 

תגלינא151 ורדדנא אלאמר לוא̇גבה אל̇די 

אקמנא אלדלאיל אלקאטעה ואלח̇ג̇ג אלוא̇צחה 

עליה ואלצואב אתבאע אלואגב153 ורפ̇ץ סואה.
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אמירתו בדיעבד. הראב"ם התגאה שהוא ביטל טעויות בתפילות בתי כנסת ובמנהגיהם )ובייחוד 

מובהק  בניגוד  לבטל.  הצליחו  לא  אביו(  )ובהם  שאחרים  בפסטאט(  הירושלמים  כנסת  בית  של 

שתי  ציטט  הוא  הברכה.  'עניין'  שינוי  יש  כילה'  'אשר  שבנוסח  הראב"ם  טען  הרמב"ם  לדברי 

ברייתות בדבר שינוי מטבע ברכות, שאחת מהן אינה ידועה לנו ממקום אחר, אך כוונת דבריו 

שובשה בתרגום מן הערבית־היהודית. ַּבהבדל שבין שתי הברייתות יש הסבר להבדל בין שתי 

וזו של 'הלכות ברכות', הבדל שהעסיק  זו של 'הלכות קריאת שמע'  ההלכות שב'משנה תורה', 

את החכמים בדורות הבאים, כמבואר בסעיף הקודם של מחקרנו. הראב"ם העיד שהוא סילק את 

טעות אמירת 'אשר כילה' בראשית הנהגתו והזכיר כמה חיבורים שכתב בעניין, ושלא שרדו. אלה 

כללו תשובה מפורטת, וקרוב לשער שהכוונה לתשובה על שאלה העוסקת בתפילת ערבית של 

ליל שבת במנהג בית כנסת הירושלמים בפסטאט שנדונה לעיל בסעיף א.

; תחילת תפילת ערבית מעריב ערבים'  ד.  נוסח ברכת '

לחול המועד פסח על פי סדר פסטאט ב  

הנוסח לברכה הראשונה לפני קריאת שמע בליל שבת שבשאלה אל הראב"ם שהוהדרה בסעיף א 

אינו ידוע במלואו ממקום אחר.

בא"י אמ"ה

אשר כלה מע]שיו ביום השביעי וקראו שבת כי[ בו שבת

מעריב ערבים בעתם ומכין לילות בזמניהם
גולל אור מפני חושך וחשך מפני ]אור[ 156

]מזמור[ שיר אזמרה לרוכב ערבות בצלו אחסה בצדקת שלשת ה ]אב[ ות גם בערב שבת 

אנצ ]חהו באלפי רבבות דוד מעריב ערב[ קולו חוצב להבות

בא"י המעריב ערבים

)אשר  חלקים  לארבעה  הברכה  גוף  את  לחלק  אפשר  ב'ברוך'  והחתימה  ב'ברוך'  הפתיחה  מלבד 

כילה וכו', מעריב ערבים בעתם וכו', גולל אור וכו' ומזמור שיר אזמרה וכו'(. 'אשר כילה' הוא 

בעיקר הנוסח הנזכר שבסידור רב סעדיה גאון. השלמת החסר היא בהתאם למצוי בשני כתבי יד 

̇ה אשר כלה  ̇מ  '̇ב̇א י̇י א̇ל   :TS H 18.2 שפרופ' אורי ארליך הפנה את תשומת לבי אליהם. בכ"י 

יום  מעשיו ביום השביעי וקראו שבת כי בו שבת גולל אור מפני חשך וחשך מפני אור מעביר 

ייי  'ברוך אתה   :ENA 3257.5 בכ"י  י̇י המעריב ערבים'.  ̇ב̇א  ללילה  יום  בין  לילה מבדיל  ומביא 

אלהינו מלך העולם אשר כלה מעשיו ביום השביעי וקראו שבת כי בו שבת }גולל אור מפני חשך 

טור זה נזכר על ידי אביי בבבלי, ברכות יא ע"ב.  156
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וחושך מפני אור{ לך ייי הגדולה / לך ארוממה ואגדלה / מרומם על כל ברכה ותהלה / לך יום אף 
לך לילה / ברוך אתה ייי המעריב ערבים'.157

מסתבר שמי שניסח את הברכה שבשאלה לא התכוון להפסיק בין 'כי בו שבת' לבין 'מעריב   

ערבים בעתם' אלא לחבר ביניהם כנשוא וכנושא )וכיוצא בזה בכתבי היד הנזכרים 'כי בו שבת 

גולל אור' ובכ"י TS 13 H 4.3 הנזכר: 'כי בו שבת בורא יום ולילה'(. בין כך ובין כך לטור הפייטני 

הברכה  גוף  נפתח  ובו  עצמו  בפני  קיום  היה  בזמניהם'158  לילות  ומכין   / בעתם  ערבים  'מעריב 

בנוסחים ארץ ישראליים. לטור זה היו שתי צלעיות נוספות בכמה כתבי יד ארץ ישראליים. כך 

למשל בכ"י TS NS J 502 שפרסם פליישר במחקר שיצא לאור לאחר פטירתו: '̇ב ̇א י̇י א"ינו ̇מ 

̇  העולם: המעריב ערבים בעתם / ומכין לילות בזמניהם / מונה מספר לכוכבים / לכולם בשם יקרא / 

ב ̇א י̇י המעריב ערבים'.159 

בכמה כתבי יד משובץ נוסח זה בברכה 'בשתי קומות, אחת פייטנית ואחת שאינה פייטנית'   

TS NS 110.28 (e): 'ברוך אתה ייי אלהינו מלך העולם  )כלשונו של פליישר(. כך למשל בכ"י 

 / יקרא  שמות  לכולם   / לכוכבים  מספר  מונה   / בזמניהם  לילות  מכין   / בעתם  ערבים  המעריב 

גולל אור מפני חשך וחשך מפני אור מעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ללילה ברוך אתה 

ייי ]ה[ מעריב ערבים'.160 יש דמיון מובהק בין הלשון שבשאלה אל הראב"ם שאנו עוסקים בה, 

'מעריב ערבים בעתם ומכין לילות בזמניהם גולל אור מפני חושך וחשך מפני ]אור ...[ ', לבין 

הלשון בדוגמה שלהלן מתפילת ערבית לחול. ואולם בדוגמה שלהלן לא זו בלבד שההמשך 'אינו 

לביטוי  הוקדם  )הבבלי(  בדברו'  'אשר  שהביטוי  אלא  המוכר,  הבבלי  הנוסח  את  והולם  פייטני' 

וכו' היא   )11 )דה"א כט  ה' הגדולה'  'לך   .80 יד הערה  TS 13 H 4.3 שלעיל על  ראו גם את המובאה מכ"י   157

המחרוזת הראשונה של פיוט מעריב )ראו עליו עוד להלן(. במעריב לשבת בכ"י TS 6 H 8.2 באה חטיבה זו 

אחרי פתיחת הברכה בנוסח 'אשר בדברו': 'ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם אשר בדב ]רו[ מעריב ערבים לך 

יי הגדולה / לשמך תמ ]יד[ ארוממה ואגדלה / מרומם על כל ברכה ותהלה / לך יום אף לך לילה / ב המעריב 

ערבים'. את הִּפסקה פרסם מאן, תפילה, עמ' 403, ושם, עמ' 394, קבע שביסוד כתב היד נוסח ארץ ישראלי, 

ואולם הוא שייך למנהג מצרים וכולל השפעות בבליות. 

ראו גם את הנוסח בכ"י TS NS 150.161 שהובא לעיל הערה 17.  158

ע' פליישר, 'קריאת שמע של ערבית כמנהג ארץ־ישראל – בין ההלכה הקדומה למנהג המאוחר', ד' גולינקין   159

ירושלים  פרידמן,  יהודה  שמא  פרופסור  לכבוד  היהדות  במדעי  מחקרים  לשמה:  תורה  )עורכים(,  ואחרים 

771( )שם נדפס 'אל"ינו'(. נוסח זה בא בשינויים קלים בכתבי יד  276 )= הנ"ל, תפילות, עמ'  תשס"ח, עמ' 

 ;TS K 27.17 אחרים )במקום 'בשם יקרא', על פי יש' מ 6, בכולם: 'שמות יקרא', על פי תה' קמז 4(, ובהם כ"י

AIU IVA.1 )אצל I. Levi, ‘Fragments de rituels de prières’, REJ, 53 [1907], p. 234: 'ומביא לילות 
46, אבל בכתב  בזמניהם', וכן העתיק ע' פליישר, היוצרות בהתהוותם והתפתחותם, ירושלים תשמ"ד, עמ' 

היד 'ומכ ]ין[ ', ואולי לתיקון זה התכוון פליישר, קריאת שמע של ערבית ]שם[ , עמ' 281 ]= שם, עמ' 776[ : 

'כלשונו ממש בטקסט שפרסם מן הגניזה י' לוי' וכו'(.

'בשתי קומות' וכו', פליישר, קריאת שמע של ערבית )שם(, עמ' 282 )= הנ"ל, תפילות, עמ' 777(; כתב היד   160

צוין שם בהערה 34. השווה: כ"י ENA 3756.7, מתפילת מעריב לחול, שהועתק אצל פליישר )שם(, ושם: 

'לכולם ]כצ"ל[ שמות יקרא / בורא יום ולילה גולל אור מפני חשך וחשך מפני ]...[ '.
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הצעת  את  תואם  הבבלי  והנוסח  ישראלי  הארץ  הנוסח  של  כזה  שילוב  בעתם'.  ערבים  'מעריב 

מלך  אלהינו  יי'  'ברוך   :TS 8 H 10.15 בכ"י  כילה'.  'אשר  הנוסח  להכשרת  הנזכרת  הרמב"ם 

העולם אשר בדברו מעריב ערבים בעתם / מכין לילות בזמניהם / גולל אור מפני חשך וחשך 

מפני אור מעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ללילה יי' צבאות שמו ושמו חי וקיים161 ב' אתה 
יי' המעריב ערבים'.162

'אשר  בלי  ערבית  של  שמע  קריאת  לפני  הראשונה  לברכה  אחר  מובהק  ישראלי  ארץ  נוסח   

בדברו' נדפס על ידי מאן: '̇ב ̇א י̇יי163 המעריב ערבים / המשנה את העתים / המחליף את הזמנים 

/ הסודר כל הימים / גולל חושך מפני אור ואור מפני חשך ומעביר יום ומביא לילה / היא תהלתך 

ותפארתך צורינו מלכינו י̇יי צבאות שמך בקר וערב ונהללך ונברכך בלבב שלם ובנפש חפיצה ̇ב 
̇א י̇יי המעריב ערבים'.164

עד כמה שידוע לי טרם זוהה הנוסח המלא של הברכה הראשונה לפני קריאת שמע של ערבית   

בימי חול שהיו מברכים בבית הכנסת של הירושלמים בפסטאט בראשית המאה השלוש עשרה. 

ב  פסטאט  סדר  של  הדפים  באחד  כלול  שבת  במוצאי  שחל  פסח  לליל  הברכה  של  מקוצר  נוסח 

שזיהה פליישר. לברכת 'מעריב ערבים' בדף הנזכר כתוב כך:

̇ב ̇א ייי א̇ל ̇מ ה̇ע המעריב ערבים כול'

ליל אומץ ]...[
]...[ המעריב ערבים.165

לפני אמירת פיוט המעריב 'ליל אומץ' וכו'166 פתחו את הברכה אפוא בנוסח 'בא"י אמ"ה המעריב 

ראו כ"י TS NS J 504: 'ושמו חי וקיים תמיד הוא ימלוך עלינו לעולם ועד' )אברמסון, לתולדות הסידור ]לעיל   161

הערה 49[ , עמ' קפו(.

מניח אני שפליישר, קריאת שמע של ערבית )לעיל הערה 159(, עמ' 282 )= הנ"ל, תפילות, עמ' 777(, הערה   162

34, התכוון לכתב יד זה, אלא שהמספר שם )TS 8 H 10( לא נרשם במלואו. יש להעיר שנוסח גוף הברכה 

TS 10 H 8.6 נראה בבלי לכל דבר אבל הוא  הראשונה שלפני קריאת שמע של ערבית למוצאי שבת בכ"י 

מתחיל במילים ' ]ה[ מעריב ערבים בחכמה', וחסרה הפתיחה 'אשר בדברו'.

רב  לדברי  מתאים  שהוא  לומר  יש  הסופר,  של  וקיצור  דילוג  העולם'  מלך  'אלוהינו  ההמשך  חסרון  אין  אם   163

 בבבלי, ברכות יב ע"א ומ ע"ב: 'כל ברכה שאין בה הזכרת השם אינה ברכה', ושלא כדברי ר' יוחנן שם וכדברי 

65(: 'כל ברכה שאין עמה מלכות אינה  ר' זעירא ור' יהודה בשם רב בירושלמי, ברכות ט, א )יב ע"ד; טור 

ברכה'. וראו: הלכות ברכות א, ה; ח, יא; מ' בנוביץ, תלמוד האיגוד: מאימתי קורין את שמע: ברכות פרק 

ראשון מן התלמוד הבבלי עם פרשנות על דרך המחקר, ירושלים תשס"ו, עמ' 582–583.

כ"י CUL Add. 3160.6, ראו: מאן, תפילה, עמ' 391 )בשינויים קלים(.  164

כ"י CAJS 209, ראו: פליישר, לסדרי התפילה, עמ' רכב–רכג )= הנ"ל, תפילות, עמ' 804–805(, בשינוי קל.   165

בדף נוסף מסדר פסטאט ב שזיהה פליישר, כ"י TS H 8.95, מובאת ערבית למוצאי שבת, אבל ראש הדף קרוע 

והוא מתחיל 'והיה אם שמ ]ע ...[ '. לדברי פליישר ]שם[ , עמ' רכ )= שם, עמ' 802(, הערה 18: 'נוסח הקבע של 

הברכות שמסביב לק"ש הוא כמובא בסידור רס"ג' )היינו על פי הברכות שאחרי קריאת שמע(.

תפילות,  הנ"ל,   =( רכז–רכט  עמ'  התפילה,  לסדרי  פליישר,  אצל:  פורסם  תמימים'  לזרע  אומץ  'ליל  הפיוט   166 
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ערבים' וכו', בלי המילים 'אשר בדברו'. סביר להניח שבבית כנסת הירושלמים שבפסטאט פתחו 

כך את הברכה ברוב תפילות ערבית של השנה אם לא בכולן, שהרי שתי המילים ההן חסרות גם 

בנוסחים הארץ ישראליים שהובאו לעיל )וראו עוד את הדיון להלן(. ר' ידותון לא העתיק את לשון 

הברכה שאחרי הביטוי 'המעריב ערבים' בנוסח לליל פסח שחל במוצאי שבת אלא הסתפק בתיבה 

'כול' '. אבל מתבקש להשלים את הנוסח כך: 'המעריב ערבים בעתם ומכין לילות בזמניהם', כמו 

בשאלה אל הראב"ם, שנכתבה כאמור גם היא בידי ר' ידותון )וכמו בסדר תפילת ערבית לליל 

פסח בחול המובא להלן(. אף את קטעי הפיוט 'ליל אומץ' וכו' הביא ר' ידותון ברימוז בדף ההוא, 
וזאת כדברי פליישר 'בלי ספק מפני שהפיוט הועתק בשלימותו במדור הקודם'.167

בדבר  הנחתי  ואת  בלבד  ברימוז  הפיוט  קטעי  להבאת  הסיבה  בדבר  פליישר  של  הנחתו  את   

ההשלמה אחרי 'המעריב ערבים' אפשר לאמת עכשיו על פי הטקסט בדף שכתב ר' ידותון במדור 

הקודם של סדר פסטאט ב, ושזיהיתי )כ"י TS F 8.143(, ובו אותו פיוט מעריב לליל פסח שחל בימי 

חול. אחרי הבאת עניינים שונים בדף168 כתב ר' ידותון סדר פסח בימי חול משעת בדיקת חמץ 

ותפילות היום בערב פסח ועד קריאת פרשת 'והיה אם שמע' בתפילת ערבית של פסח. כיוון שלא 

שבפסטאט  הירושלמים  כנסת  בבית  חול  בימות  פסחים  בלילי  ערבית  תפילת  פתיחת  נשתמרה 

במקום אחר, אני מביא את לשונה כאן:

מלך  ייָי  העם  יענו  לבש  גאות  מלך  ייָי  צבור{  }שליח  אומר  ערבית  תפלת  עת  וכשיגיע 

גאות לבש לבש ייָי עוז התאזר אף תכון תבל בל תמוט כול' עד לאורך ימים169 

הללו יה הללו את שם ייָי ]...[ שכן ירושלים  יאמר מזמור שלפסח }בטעמו שלקרא{170 

הללו יה171 ברוך ייָי ]לעולם אמן ואמן[ ימלך ייָי לעולם ]אמן ואמן[ 172 ויעמד יתפלל 

עמ' 809–811; בטור 19 יש לפרש 'נמהרים': נחפזים, על פי דב' טז 3(, וראו הנספח של מקורות ושינויי נוסח 

שם, עמ' רס )= שם, עמ' 842(, ועוד להלן כאן.

פליישר, לסדרי התפילה, עמ' רכו )= הנ"ל, תפילות, עמ' 808(.  167

ובהם ברכת המזון, תפילת מנחה ביום ראש חודש בחול ובשבת וברכת הלבנה. כפי שהעיר הקריין האנונימי   168

מטעם המערכת, כ"י TS F 8.143 הוא המשכו של כ"י TS H 2.106, שעסק בו פליישר הרבה במחקריו.

על הקדמת תה' צג למזמור של המועד ראו: פליישר, לסדרי התפילה, עמ' רכד–רכה )= הנ"ל, תפילות, עמ'   169

אחריו  ענו  המתפללים  ושציבור  הראשונות,  המילים  בארבע  פתח  הציבור  ששליח  למדנו  כאן   .)807–806

בחזרה על אותן מילים ובהשלמת שאר המזמור. משתמע שהשלימו את המזמור בלי קריאה לסירוגין עם שליח 

והמקורות   ,78 היינו קהל המתפללים בבית הכנסת, ראו: פרידמן, התנגדות לתפילה, עמ'  'העם',  הציבור. 

 TS 13 H 3.11 שצוינו שם בהערה 21. על קריאה לסירוגין באמירות שהקדימו לקידוש בסדר פסטאט א )כ"י

+ TS NS 325.69( ראו להלן הערה 219.

היינו כנראה בקריאה לפי טעמי המקרא.  170

ידותון כתב כאן את תה' קלה בשלמות, ורשמתי בדילוג. על כך שזה היה המזמור של פסח בבית כנסת  ר'   171

807(. על הרגלו של   הירושלמים בפסטאט ראו: פליישר, לסדרי התפילה, עמ' רכה )= הנ"ל, תפילות, עמ' 

ר' ידותון לכתוב 'הללו יה' בשתי מילים במקום 'הללויה' ראו: פליישר, תפילה ומנהגי תפילה, עמ' 279, הערה 

20; עמ' 307, הערה 61.

על סיום זה ראו: פליישר, לסדרי התפילה, עמ' רכה–רכו )= הנ"ל, תפילות, עמ' 807–808(.  172
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יאמר בָרם173 והוא רחום ]יכפר[ עון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו 

]יענו העם והוא[ רחום כול'174 יאמר ברכו את ייָי המבורך לעולם ועד ]יענו העם ברוך ייָי[ 
יאמר בניגון הרגיל בכל הימים176 המבורך לעולם ועד175 

]ברוך אתה[ ייָי אלהינו מלך העולם

המעריב ערבים בעתם ומכין ]לילות בזמניהם[ גולל אור מפני חושך וחשך מפני אור

ֵליל ֻאוַּמץ ְלֶזַרע ְּתִמיִמים  

]ּבֹו ִנְגֲאלּו[ ִמֶּפֶרְך ֲעָנִמים  

הּוא ַהַּלְיָלה ְּגֻאוָּלָתם ָחָׁשה ַּבְּנִעיִמים  

ּדֹוד ַמֲעִריב ֶעֶרב ְיָפֲארּוהּו ֵלילֹות ְוָיִמים  

ברוך אתה ייָי המעריב ערבים   

אהבת עולם ישראל עמך אהבתה תורה ומצות חוקים ומשפטים אותנו למדתה על כן 

בשכבינו וקומינו תן בליבנו ונשיח בחקי רצונך ונשמח ]בדברי תורתיך ובמצותיך[ 
לעולם ועד177

אפשר שאחרי הבי"ת יש סימן לתוספת שהייתה בשוליים )ושלא שרדה(: 'ב ]קול[ '.   173

'רחום  ואין הכתוב שם קריא. התיבות  'חמתו' מחוי  38. הנייר בסוף השורה אחרי  וכו', תה' עח  'והוא רחום'   174

וכול' ' הבאות בתחילת השורה התוכפת מוכיחות לדעתי שהיה כתוב במקום המחוי שהקהל חוזר על קריאת 

הפסוק הזה לאחר שקראֹו החזן. ייתכן שאחרי 'חמתו' היה כתוב גם 'כול' ', רמז לתה' כ 10, 'ה' הושיעה' וכו'. 

למנהג אמירת 'והוא רחום' וכו' בשלמותו על ידי שליח הציבור והחזרה על הכול אחריו על ידי הקהל ראו כ"י 

ויגיבון גמיע אלצבור  יכפר עון כל אלפואסיק  והוא רחום  ויפתח  'ויקום שליח ציבור   :CUL Add. 3159.2
כדלך' ) ]...[ יכפר עון וכל הפסוקים ועונים כל הציבור כזאת(. הטקסט הזה עוסק באמירת 'והוא רחום' וכו' 

בשחרית אחרי 'ישתבח' ולפני הקדיש ונדפס בשינויים קלים על ידי מאן, תפילה, עמ' 273, וראו: י' צימילס, 

יוצא לאור למלאת  )עורך(, רב סעדיה גאון: קובץ תורני־מדעי  יל"ה פישמן  'בגיליוני "סדור רב סעדיה" ', 

אלף שנה לפטירתו )ד' תש"ב – ה' תש"ב(, ירושלים תש"ג, עמ' תקם. לפי הראב"ם, כפאיה )דנה(, עמ' 200, 

אומרים 'והוא רחום' וכו' לפני 'אשרי' במנחה, 'שליח ציבור והציבור עמו'. 

על אמירת 'והוא רחום' בליל שבת ועל 'ברכו' כאן ראו: פליישר, לסדרי התפילה, עמ' רל )= הנ"ל, תפילות,   175

CAJS 209 אלא  עמ' 812(, והספרות שצוינה שם. פליישר כתב שם שמענה הקהל על 'ברכו' לא צוין בכ"י 

נרמז בתיבה 'כול' '. כאן צוין בפירוש. בכ"י TS NS 150.161 הנזכר, המכיל את פיוט המעריב לשבת 'מזמור 

רחום, אחר כך אומר[ ב̇ר א̇ת ]...[  והוא  שיר אזמרה' )ראו להלן סעיף ו(: 'יקול והוא רחום תם יקול ]אומר 

המעריב ערבים בעתם' וכו', בלי 'ברכו'. ואם לא נאמר שהמעתיק קיצר סתם, יש להניח שהנוסח נועד לתפילת 

'והוא רחום' בערבית  ועל כך שלא אמרו  'ברכו'  302, על תפילת ערבית בלי  יחיד. ראו: מאן, תפילה, עמ' 

לפי מנהג ארץ ישראל; ע' פליישר, 'לתפוצתן של קדושות העמידה והיוצר במנהגות התפילה של בני ארץ־

ישראל', תרביץ, לח )תשכ"ט(, עמ' 275 )= הנ"ל, תפילות, עמ' 485(, הערה 66.

איני יודע אם נמצאה הוראה לניגון של שליח הציבור בדפים אחרים מסידורי התפילה שבפסטאט שכתב ר'   176

ידותון. ראו לעיל בפסקה זו על קריאת המזמור של פסח 'בטעמו שלקרא'.

 ,http://tinyurl.com/jtoro5b( בשינויים קלים BL Or. 1067, fol. 70r זהו נוסח סדר רב עמרם גאון לפי כ"י  177

TS 13 H 4.3: 'בשכבינו וקומינו תן בלבנו  ושם: 'בשכבנו ובקומנו תן בלבנו ונשיח' וכו'(. וכן למשל כ"י 

נשיח' וכו'; כ"י CUL Add. 3160.2, ושם: 'בשכבנו ובקומנו תן בלבנו נשיח' וכו' )כתב יד זה יצא לאור אצל: 

רייף, קטעי תפילה ]לעיל הערה 50[ , עמ' 68–74; בעמ' 74, הערה 12, כתב שהביטוי 'תן בלבנו' נוסף אולי 
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ֵליל ֵהִחיׁש178 ִיְׁשָעם ִמְּמרֹוִמים  

]ְוִנְגָלה ַּבֲחִצי ַלִיל ְלַהְכִחיד הֹוִמים  

הּוא[ ַהַּלְיָלה ָזַכר ְּבִרית ְּתִמיִמים  

חֹוק ַאֲהָבתֹו ]ִיְזּכֹור ָלמֹו ְבַרֲחִמים  
ברוך אתה ייָי אוהב את עמו[ ישראל179   

עצם העובדה שבשאלה אל הראב"ם שהוהדרה לעיל בסעיף א כתב ר' ידותון את נוסח הקבע של 

פתיחת הברכה הראשונה שלפני קריאת שמע בלילי שבת, 'בא"י אמ"ה אשר כלה ]...[ גולל אור 

מפני חושך וחשך מפני ]אור[ ', לפני המחרוזת הראשונה של פיוט המעריב ' ]מזמור[ שיר אזמרה', 

ואת נוסח הקבע של פתיחת הברכה השנייה, 'אהבת עולם יש' עמ' אהב' ]...[ לעולם ועד', לפני 

המחרוזת השנייה, ראויה לציון מבחינת חקר הפיוט. על החריגּות שבדבר העמידני פרופ' פליישר 

ז"ל במכתביו לפני כעשרים וחמש שנים. אותה חריגות מאפיינת את כתיבת לשונות הקבע של 

הברכות לפני המחרוזות של פיוט המעריב 'ליל אומץ לזרע תמימים' בטקסט המובא לעיל ובדף 

של נוסח התפילה לליל פסח שחל במוצאי שבת שפרסם פליישר לאחר כמה שנים. במחקר הנרמז 

הסביר:

אחר כך באה התחלת נוסח הקבע של הברכה הראשונה שלפני ק"ש באריכות מסויימת, 

ורק אחר־כך צויין טור הפתיחה של הפיוט. לא כך עולה בדרך כלל מכתבי־היד הקדומים, 

ציון  שום  בלא  בטהרתם,  הפיוט  נוסחי  את  מביאים  אלה  בכלל:  הפייטניות  ומההעתקות 

לנוסחי הקבע. באמת, כך נאמרו פיוטי המעריב )וגם שאר סוגי הפיוט( בימי קדם. העובדה 

'בבלית':  ומן הסתם גם סימן של השפעה  שלא כך מובא כאן היא סימן של איחור בזמן, 

בבית כנסת השאמיים של פוסטאט, בראשית המאה הי"ג, לשונות הפיוטים כבר לא נאמרו 
במקום נוסחי הקבע, אלא נוספו עליהם, כנראה, כשהם נאמרים בשלימותם.180

בטעות, והשווה: שם, עמ' 76, הערה 22(. אצלנו פענוח הווי"ו בתיבה 'ונשיח' מסופק, ואולי יש לקרוא 'נשיח'. 

נוסח אחר בכ"י BL Add MS 26957 )אשר כולל גם נוסח 'אשר כילה'(: 'בשכבי' ובקומינו תן בלבינו להשיח' 

וכו' )http://tinyurl.com/zborrbl; וראו ב'מאגרים' http://tinyurl.com/hzbpe3j(; וכן הוא )בשינויי כתיב( 

.)http://tinyurl.com/z54m3pu 'במחזור פאנו שנת רס"ג )אשר כולל גם נוסח 'אשר כילה

אצל פליישר, לסדרי התפילה, עמ' רכז )= הנ"ל, תפילות, עמ' 809(, על פי כ"י TS H 2.8: 'החיש בו'. אבל   178

התיבה 'בו' היא תוספת בין השיטין שם )לא צוין אצל פליישר(. וראו: פליישר )שם(, עמ' רס )= שם, עמ' 842(, 

שהתיבה חסרה בארבעה כתבי יד אחרים מן הגניזה. הוספתי את הניקוד בשתי מחרוזות הפיוט ואינו בכתב 

היד.

בהמשך בשתי השורות האחרונות בדף באה תחילת הפסוקים 'שמע ישראל ייָי' ו'והיה עם שמוע'. השאר, עד   179

כמה שנכתב, אינו קריא. 

פליישר, לסדרי התפילה, עמ' רל )= הנ"ל, תפילות, עמ' 812(. בהערה 55 שם הצביע על חוסר העקיבות בציון   180

נוסחי הקבע עם נוסחי המעריבים שהעתיק ר' ידותון ועל הספק בביאור התופעה: 'אמנם בסדר פוסטאט א, 

שהוא מלא מעריבים מפויטים – קטעי הפיוט מועתקים בטהרתם, בלא שום רמז לנוסחי הקבע. קשה לדעת 

אם משמע מזה ששיטת קריאתם נשתנתה )מן הקצה אל הקצה בעניין הזה( בין שתי ההעתקות. סדר פוסטאט 
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גם  שבו  ידותון  ר'  על  במאמרה  אחדות  שנים  לפני  תבל"א  אליצור  שולמית  פרופ'  העירה  וכן 

פרסמה מעריב לפורים שהוא חיבר והעתיק בדף נוסף של סדר פסטאט ב:

למרות מקומם המרכזי של פיוטי המעריב, יש לציין שהם לא נאמרו עוד כתחליף לנוסח 

הקבע אלא הובאו לעתים לצדו: במעריב לפורים ]...[ מציין ידותון לאמירת הנוסח המלא 

כמובן  נועדו  קלסיים  מעריב  פיוטי  הפיוט.  בצד  ו'השכיבנו'  עולם'  'אהבת  ברכות  של 
להחליף נוסחים אלה ולהעביר ישירות אל מטבעות החתימה של הברכות.181

נוסח הקבע של  'השפעה בבלית' שנקט פליישר הוא כללי למדי. משער אני שהקדמת  הביטוי 

פתיחת הברכה לפיוט באה כדי להכשיר את הפיוט בעיני החכמים הנרמזים שפסלו חיבור פייטני 

אם הוא לא שמר על הפתיחה והחתימה של הברכה כצורתן, בין שהשינוי נעשה במצוות החכמים 

בין שנעשה בעצת המתפללים. 

*

ישראלית  הארץ  במסורת  שראינו,  כפי  זה.  בהקשר  נוספת  להערה  ראוי  בדברו'  'אשר  הביטוי 

')ה(מעריב ערבים', בלי 'אשר בדברו'. הרמב"ם  'בא"י ]אמ"ה[ '( במילים  נפתחת הברכה )אחרי 

יעץ להכשיר את הנוסח 'אשר כילה' בליל שבת על ידי שילובו בנוסח הקבע הידוע: 'אשר בדברו 

א מרוכז הרבה יותר מסדר ב, וההנחיות לדרך ביצועם של קטעי התפילה מעטות ומתומצתות בו מאוד. אפשר 

להניח שסדר א הועתק לשימושו של חזן מיומן שסדרי התפילה היו נהירים לו מן הנסיון בעוד סדר ב הועתק 

לשימושם של מתפללים סתם, או ]...[ לצרכים קודיפיקאטוריים'. חוסר העקיבות הנזכר בא לידי ביטוי גם 

בכתיבת פיוט המעריב 'מזמור שיר אזמרה' שבסדר פסטאט ב, המובא להלן בסעיף ו, ושם, שלא כמו בשאלה 

אל הראב"ם ובפיוט לליל פסח במוצאי שבת, אין רמז לנוסח הקבע הפותח את ברכת 'מעריב ערבים', אבל 

לפני המחרוזת שעניינה הברכה השנייה כתובה התיבה 'אהבת'. שם נכתב הפיוט אחרי מעריב אחר, ואולי הניח 

המעתיק שהמתפלל ייקח את נוסח הקבע של 'מעריב ערבים' משם.

מעתיק  אחרים  מעריב  פיוטי  זאת,  'עם  ובהמשכה:   ,42 הערה   ,311 עמ'   ,)29 הערה  )לעיל  ידותון  אליצור,   181 

ר' ידותון בסידוריו ללא ציונים כאלה, ואין לדעת אם באותם מקרים נשמר המנהג הקדום או שהציונים נעדרים 

משום שלא היו רשומים במקורות שמהם העתיק את הפיוטים ובפועל היה ברור לו שהחזן אמור להוסיף את 

ועל   .46 הערה   ,312 עמ'  גם: שם,  ראו  הקודמת(.  פליישר המצוטטים בהערה  דברי  )ראו את  קטעי הקבע' 

תשנ"ג  ירושלים  ולפרשות,  לסדרים  שבעתות  מחזורי  הנ"ל,  ראו:  בשבעתות  לתפילה  הקבע  נוסחי  חזרת 

' ]...[ לא בא הפיוט   :8 49(, עמ' ריד, הערה  עמ' 79–84. ראו גם אברמסון, לתולדות הסידור )לעיל הערה 

 במקום תפלת הקבע, אלא נוסף עליה' )הפיזור במקור(. המעריב לפורים נדפס אצל: אליצור, ידותון )שם(, 

עמ' 337–339. בעמ' 337 צוין נוסח ברכת 'אהבת עולם' במילה 'אהבת' בלבד. בעמ' 341, לאחר חתימת הברכה 

'̇ב̇א י̇י גאל ישראל' באה עוד מחרוזת שעניינה הברכה ההיא בלבד, ואחריה צוינה הברכה 'השכיבנו' במלואה 

המעריב  פיוט  בסוף  כתוב   TS NS 150.161 בכ"י  גם  ואמן'(.  אמן  ]עד[  אלי  בשלום  אלהינו  יי  )'השכיבנו 

נחתמת  הגאולה,  עניין  את  הממשיכה  האחרונה,  החטיבה  שם  אבל  'השכיבנו',  אזמרה':  שיר  'מזמור  לשבת 

פיוט, באה ברכת  אותו  בו  TS 13 H 4.3, שגם  בכ"י  וכן  ישראל'.  יישן שומר  ולא  ינום  לא  'הנה  בפסוק 

 ,)811 הנ"ל, תפילות, עמ'   =( ראו: פליישר, לסדרי התפילה, עמ' רכט   'השכיבנו' בשלמותה באותו מקום. 

הערה לשורה 61.
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מעריב ערבים בחכמה וכלה' )תשובות הרמב"ם, סימן קפא(. והראב"ם נשאל בשאלה מתימן אם 

'אשר בדברו' נחשב 'תיקון עזרא ובית דינו' )תשובות הראב"ם, סימן פז(. 

צירוף המילים 'אשר בדברו' אינו נזכר בספרות התלמודית בשום מקום. בברייתא שבבבלי,   

ברכות יב ע"א שנינו: 'שחרית פתח ביוצר אור וסיים במעריב ערבים לא יצא'. רש"י ומפרשים 

בסיום  אלא  הברכה  שבסוף  בחתימה  לא  עוסק  ערבים'  במעריב  'וסיים  שהביטוי  הבינו  אחרים 

אור'  'יוצר  הפתיחה  בסיום  לומר  בכוונה  הברכה  את  המברך  פתח  לדבריו  היינו  פתיחתה.  של 

אבל במקומו אמר 'מעריב ערבים'. לשיטתו דומה שהברייתא כפשוטה תואמת את הנוסח הארץ 

הכיר  לא  הסתם  שמן  רש"י,  בדברו'.  'אשר  בלי  וכו',  ערבים'  )ה(מעריב  אמ"ה  'בא"י  ישראלי 

נוסח כזה, לא פירש כך כמובן. כדי להתאים את הברייתא לנוסח הבבלי של הברכה שהכיר הוא 

בדברו מעריב  וסיים אשר  נזכר  'כשאמר מלך העולם  השלים בפירושו את המילים החסרות: 
ערבים'.182

לפני  הראשונה  הברכה  נוסח  שעניינם  האחרים  ההלכתיים  והמקורות  והתשובות  השאלות   

קריאת שמע בערבית ושצוטטו ושנדונו לעיל, עוסקים כולם כנראה במפורש או במרומז במנהג 

)ו'המבדיל' במוצאי שבת( או במנהג לומר פיוט מעריב. אין רמז  לומר 'אשר כילה' בליל שבת 

שמחברי השאלות והתשובות והדיונים התכוונו גם למנהג הארץ ישראלי לפתוח את הברכה 'בא"י 

אמ"ה )ה(מעריב ערבים' בלי המילים 'אשר בדברו', אף על פי שאפשר היה להקשות על מנהג 

'המבדיל'  הנוסח  )וכמוהו  כילה'  'אשר  אני שהנוסח  קושיות שהם הקשו. משער  זה כמה מאותן 

במוצאי שבת( הידוע מסידור רב סעדיה עורר התנגדות מיוחדת בגלל הפופולריות של המנהג 

ברוב קהילות ישראל, בבליות וארץ ישראליות. אין שום ראיה שהחכמים המתנגדים לנוסח 'אשר 

כילה', הכירו את המנהג הארץ ישראלי לברך את הברכה הראשונה לפני קריאת שמע של ערבית 
בנוסח 'המעריב ערבים בעתם' וכו', בלי 'אשר בדברו'.183

האפשרות שאותם חכמים מצריים, ובהם הרמב"ם, הראב"ם ורירה"ס – שהתנגדו לתפילות   

ושנעשו  ושנאמרו  התקנית,  הבבלית  המסורת  מן  החורגים  ישראליים  ארץ  תפילה  ולמנהגי 

החריגות  התפילות  בפרטי  בקיאים  היו  לא   – בפסטאט  הירושלמים  של  הכנסת  בבית  בקרבתם 

ובדקדוקיהן, אינה השערה רחוקה. אדרבה, יש סימנים מובהקים לכך. כבר צוין לעיל שהרמב"ם 

וחכמים אחרים לא נהגו להתפלל בבתי הכנסת הרגילים אלא בבתי מדרש שלהם, וגם לראב"ם 

כשם שהושלם החסר בפירוש רש"י כך נעשה בספרות המחקר. את לשון הירושלמי ברכות א, ד )ג ע"ד; טור   182

11(: 'היה עומד בשחרית ושכח והזכיר את שלערבית' וכו' פירש ל' גינצבורג, פירושים וחדושים בירושלמי, 

א, ניו יורק תש"א–תשכ"א, עמ' 203: 'אמר בשחרית בברכה ראשונה של ק"ש אשר בדברו', וזאת בוודאי כי 

הניח את ההנחה המפוקפקת שכך הייתה לשון ברכת 'מעריב ערבים' לפי מסורת הירושלמי. ראו גם הרמב"ם, 

הלכות קריאת שמע א, ח: 'פתח יוצר אור וסיים מעריב ערבים', ורבו השיטות בפירוש דבריו. 

אמנם אפשר לפרש כך את תשובות הראב"ם, סימן פז הנזכר. יש עוד לציין לדברי ר' יהודה ב"ר יקר, פירוש   183

התפלות והברכות2, א, מהדורת ש' ירושלמי, ירושלים תשל"ט, עמ' עח: 'ורבנו משה לא כתב אשר בדברו 

אלא מעריב ערבים', וצריך עיון. 
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היה מניין תפילה פרטי משלו. במקום אחד בתשובותיו הפוסלות את התפילות ומנהגי התפילה 

התכוון  למה  ידע  לא  שהוא  רירה"ס  כתב  בפסטאט  הירושלמים  של  הכנסת  בית  של  החריגים 

השואל בדבר 'שינוי' בברכה האמצעית של תפילת העמידה בלילי ימים טובים. במקום אחר כתב 

שהמנהג לפתוח את הברכה האמצעית שבעמידה בימים טובים בנוסח 'אתה בחרת בישראל עמך' 

במקום הנוסח הבבלי הידוע 'אתה בחרתנו', 'הוא בניגוד למה שהאומה נוהגת, ממה שהנהיגו אנשי 

׳לפי מה ששמעתי׳  זה הוא  הוא!', אך הוא הודה שמנהג פסול  מינות  ודרך  הגדולה,  כנסת 
בלבד.184

*

אל  שבשאלה  ערבים'  'מעריב  ברכת  חלקי  של  פרטים  והסברנו  ביררנו  מחקרנו  של  זה  בסעיף 

הראב"ם בהשוואה אל כתבי יד ארץ ישראליים ומסורות אחרים. במנהג הירושלמים שבפסטאט 

ובמנהג ארץ ישראל בכלל היו רגילים לפתוח את ברכת 'מעריב ערבים' בלי המילים 'אשר בדברו'. 

רמז לנוסח הברכה בלעדיהן נמצא בברייתא שבתלמוד הבבלי. ייתכן שחכמים שהתנגדו למנהג 

שבת.  ליל  בתפילת  רק  ולא  אחרים  בזמנים  אף  בו  חסר  זה  שביטוי  לב  שמו  לא  ישראלי  הארץ 

קטעים מדף של סדר פסטאט ב לתפילת ערבית של חול המועד פסח נתפרסמו כאן לראשונה, 

וגם בהם חסר הביטוי. מסתבר שנוסח הקבע של פתיחת הברכה הוקדם לפיוט, כדי להכשיר אותו 

בעיני החכמים שהלכו בשיטת ההלכה הבבלית. 

שני הדפים של סדר פסטאט ב המתפרסמים והמתבארים בשני הסעיפים )ה, ו( שלהלן מציגים   

את נוסח רוב תפילת ערבית של ליל שבת בבית כנסת הירושלמים בתחילת המאה השלוש עשרה 

ואת הנוסח המלא של המעריב 'מזמור שיר אזמרה' כפי שהתפללו שם.

ה. שני דפים של סדר פסטאט ב לתפילת ליל שבת

ערבים'  'מעריב  בברכת  כאמור  עוסקת  לעיל,  ושנדונה  ידותון,  ר'  שכתב  הראב"ם  אל  השאלה 

בליל שבת בנוסח 'אשר כילה' ובפיוט המעריב ' ]...[ שיר אזמרה'. בכתב היד לא שרדו אלא כמה 

מילים מן הפיוט וראשו חסר. כשפניתי אל פרופ' פליישר ז"ל כדי לברר את העניין, הודיע לי שזה 

פיוט אלף־ביתי העשוי על פי תה' צב, 'מזמור שיר ליום השבת', ושהוא נשתמר במלואו או בחלקו 
בלא פחות משלושה כתבי יד מן הגניזה )והיום ידוע על כתב יד רביעי(.185

כ"י ENA 1267.11, ע"ב, שורה 14–15, תרגום )לא ידע וכו'(, יצא לאור אצל: פרידמן, התנגדות לתפילה,   184

 עמ' 101–102; כ"י ENA 1267.11, ע"ב, שורה 5–7, תרגום )'לפי מה ששמעתי' וכו'(, יצא לאור: שם, עמ' 95. 

ראו את הדיון שם, עמ' 73, על כך שרירה"ס לא התפלל בבית הכנסת הנזכר.

פרופ' פליישר הואיל להשיב ולחזור ולהשיב על שאלותיי בנדון, ונסתייעתי בהערותיו הרבה. עוד לפני שמצא   185

את הציונים לשלושת כתבי היד כבר זיהה, על פי העיון בנוסח השאלה שנתפרסם אצל שייבר, שזה פיוט אלף־

ביתי, ושיש להשלים בו את האות דל"ת 'דוד', ושיער שיש להשלים בראשו ' ]מזמור[ שיר' על פי תה' צב 1. 
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מנוסח קבוע של ערבית של שבת. בשעה  הוא חלק  יד מבהיר שהפיוט  העיון באותם כתבי   

 TS NS )כ"י  שעיינתי בכתבי היד שפליישר הפנה את תשומת לבי אליהם, ראיתי שאחד מהם 

124.60(, דף גדול שכתוב בהידור רב, אינו אלא דף מסידור התפילה של בית כנסת הירושלמים 

שבפסטאט, סדר פסטאט ב, שלימים נודע שר' ידותון כתבו. דף זה הוא המשכו הישיר של דף נוסף 

מסדר פסטאט ב, העשוי שני קטעים מצטרפים ששרדו בגניזה, ופרופ' ארליך זיהה אותם לפני 

שנים אחדות.186 לפנינו אפוא שני דפים מסדר תפילת ערבית לליל שבת.

שבת  של  לערבית  התפילה  לנוסח  הבלעדי  המקור  שעה  לפי  הוא  השניים  מן  הראשון  הדף   

רגילה בבית כנסת הירושלמים בפסטאט בראשית המאה השלוש עשרה מלבד המובאות הקטועות 

מתחיל  הדף  שלם.  איננו  עדיין  לערבית  התפילה  סדר  לעיל.  שנדונה  הראב"ם  אל  שבשאלה 

וכו'( לתחנה הליטורגית שלאחר קריאת שמע,  )'בגילה ברינה'  באמצע פסקת המעבר הקבועה 

באמצע פיוט מעריב ידוע לשבת, 'לך ה' הגדולה'.187 לפיוט שש מחרוזות ולפנינו שלוש המחרוזות 

האחרונות.188 להלן הטקסט של הדף כמעט במלואו:

]בגלה ברנה ובשמחה רבה משה וכל בני ישראל כשעלו מן הים[ ענו189 שירה וָאמרו מי 

כמכה באלים ייָי מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלות עשה פלא

על מקום מזמור צב בתפילות שבת לפי נוסח ארץ ישראל ראו: פליישר, תפילה ומנהגי תפילה, עמ' 174–175, 

ושם עמ' 345 )במפתח(. שלושת כתבי היד הם כ"י TS 13 H 4.3 ,TS NS 150.161 ,TS NS 124.60 )אצל 

 .)TS NS 13 H 4.2 :פליישר, לסדרי התפילה, עמ' רנ ]= הנ"ל, תפילות, עמ' 832[ , הערה 148, נדפס בטעות

על הקטע הרביעי )כ"י TS AS 118.53(, הודיעה לי פרופ' אליצור. יש גם יוצר לשבת הנפתח במילים 'מזמור 

שיר אזמרה'; ראו: פליישר, תפילה ומנהגי תפילה, עמ' 178.

כ"י TS NS 156.164 )הקטע העליון( + כ"י TS NS 160.4 )הקטע התחתון(. ראו: א' ארליך, 'קריאת פסקאות   186

מעשה בראשית ומזמורי שיר של יום בסידור הקדום על פי ממצאים חדשים מן הגניזה הקהירית', תרביץ, עח 

 ,TS NS 124.60 תשס"ט(, עמ' 193, הערה 21 )שם נדפס בטעות שהדף שארליך זיהה הוא המשכו הישיר של(

וצריך להיות כמובן להפך(. 

עזרא  שם  על  בגניזה  והפיוט  השירה  לחקר  שב'מפעל  לי  מסרה  הפיוט,  זיהוי  על  לי  הודיעה  אליצור  פרופ'   187

פליישר' רשומים עשרה קטעים המכילים אותו או חלקים ממנו, והעירה לי הערות חשובות על הטקסט. בכמה 

ישראליים  ארץ  מאפיינים  יש  מהם  ובכמה  לשבת,  מעריב  הוא  שהפיוט  בפירוש  צוין  הנרמזים  הקטעים  מן 

מובהקים. הנוסח שבכ"י ששון 217.20 צוין אצל: מ' זולאי, 'רשימת פיוטי הגניזה באוסף ששון', קרית ספר, 

 .TS H 15.15 כז )תש"י(, עמ' 88, והוא העיר שם גם על כ"י

ה'  'לך  הגדולה',  ה'  'לך  הראשונים:  שטוריהן  הראשונות,  המחרוזות  שלוש  את  מכיל   TS 6 H 8.2 כ"י   188

וכ"י  ENA 3257.5 מכ"י  לעיל  כבר  הובאה  הפיוט  של  הראשונה  )המחרוזת  גבורה'  עם  זרוע  'לך   החסד', 

TS 6 H 8.2(. כ"י TS 8 H 23.10 מכיל את שלוש המחרוזות האחרונות שבאות גם לפנינו. הפסקאות משני 
כתבי יד אלה ובהן שש המחרוזות פורסמו אצל: מאן, תפילה, עמ' 319–320, ובעמ' 394 הוא שיער שהקטע 

השני הוא המשכו של הראשון, לאחר חסר קטן בין זה לזה. ואולם אין כתבי היד הללו דומים זה לזה בכתבם 

ובשאר נתוניהם הקודיקולוגיים, ומוכח שאין הם שייכים לאותו סידור תפילה. לא צוינו להלן כל שינויי הנוסח 

שבקטעים האחרים, כי אין זה מענייננו במחקר זה.

.TS NS 156.164 בתיבה זו מתחיל כ"י  189
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ְלָך ייָי ַהַּמְמָלָכה  

ַאִּדיר ַהְּמלּוָכה  

ִׁשְמָך ָעֵלינּו ַנְמִליָכה  

ְּכָנמּו עֹוְלִלים ְויֹוְנִקים ִּכי ַלייָי ַהְּמלּוָכה  

זה צור ישענו פצו פה ואָמרו ייָי ימלך לעלם ועד

ְלָך ֶאְזַּבח ֶזַבח ּתֹוָדה   5

ְלתֹוָרה ְוִלְתעּוָדה  

ְלֵנֶצר ִמֵּגַזע ִייַׁשי ַהֲעִמיָדה  

ְּבָיָמיו ִּתּוַׁשע ְיהּוָדה  
ברוך אתה ייָי גאל ישראל190

ְלָך ָׁשַמִים ַאף ְלָך ָאֶרץ  

נֹוֶטה ָׁשַמִים ְויֹוֵסד ָאֶרץ  10

ַּתְׁשִמיַע ְלגֹוי ֶאָחד ָּב>ָא<ֶרץ   

ְוָעַלץ ְּבִביַאת ֶּבן ָּפֶרץ  
ְלַקֵּיים ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ191  

ייָי פֹוֵרס סוכת שלום עלינו ועל עדת עמו ישראל ועל ירושלים  ברוך אתה 
אמן192

'גאל  הבבלי  בנוסח   )303 עמ'  תפילה,  מאן,  )ראו:  וגואלו'  ישראל  'צור  ישראלי  הארץ  הנוסח  החלפת  על   190

ישראל', ראו: פליישר, תפילה ומנהגי תפילה, עמ' 309, הערה 71; הנ"ל, לסדרי התפילה, עמ' ריח )= הנ"ל, 

תפילות, עמ' 800(, הערה 10.

ביאור טורי הפיוט הבאים בדף זה: 1 על פי דה"א כט 11.     2 ירושלמי, ראש השנה ד, ו )נט ע"ג; טור 678(.  191 

.17 5 שם קטז       .29 184[ , ומקבילות(; כב  ו, ד ]מהדורת ליברמן, עמ'  3 )ותוספתא, סוטה   4 על פי תה' ח 

6 יש' ח 20.     7 על פי יש' יא 1.     8 יר' כג 6.     9 תה' פט 12.     10 יש' נא 13.     11 על פי שמ"ב ז 23. בטעות 

לא העתיק ר' ידותון את האל"ף בתיבה 'בארץ'. היא כתובה כדין בקטעי הפיוט האחרים.     13 וי' כו 6. 

על הנטייה להאריך את המחרוזת האחרונה של פיוט ראו: ע' פליישר, 'עיונים בתהליכי עיצובם התבניתי של   

סוגי הפיוט הקלאסיים', תרביץ, לט )תש"ל(, עמ' 248–267. בכתבי יד אחרים של הפיוט נמצא נוסח אחר ובו 

רק ארבעה טורים למחרוזת זו. בכ"י TS 8 H 23.10 למשל: 'לך שמים אף לך ארץ / ָתֵגל במלכך הארץ / ישמחו 

השמים ותגל הארץ / ותפרוס שלומך על קרוֵאי חפץ ארץ ]על פי מל' ג 12[ '.

TS NS 124.60. על נוסחי ברכת 'השכיבנו' ראו: ש' פוגל וא' ארליך, 'לתולדות נוסחּה  וכן הוא להלן בכ"י   192

77–101; הנ"ל, 'פורס סוכת שלום – מבט נוסף על  הקדום של ברכת השכיבנו', תרביץ, פד )תשע"ו(, עמ' 

חתימת ברכת השכיבנו', פעמים, 149 )תשע"ו(, עמ' 117–144. החתימה כאן היא לפי נוסח בבל. בכמה כתבי 

יד המביאים פיוט זה החתימה היא לפי נוסח ארץ ישראל הכולל 'מנחם ציון ובונה ירושלים' או כיוצא בזה, 

כך למשל בכ"י ENA 3494.9 ,TS 8 H 23.10. על שהמברך עונה 'אמן' על ברכה זו ראו: הלכות ברכות א, 

' "אמן  1207–1208; א' ארליך וא' שמידמן,  56(, ה, עמ'  טז; וראו: ליברמן, תוספתא כפשוטה )לעיל הערה 

בימינו...": התהוותה של פסקה חדשה בין ברכת ירושלים לברכת "הטוב והמיטיב" בברכת המזון', תרביץ, 
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יתגדל כוליה ויעֹמד הקהל ויתפללו193 שבע ברכות בלחש יתחילו 

ייָי שפתי תפ>תח< כול'

 ] ̇ב ̇א ייָי אל>הינו< ואל>הי< אבותינו אל>הי< אב̈ר>הם< ]... ̇ב[ ̇א ייָי ]  

[ אתה קדוש כול' ̇ב ̇א ייָי האל194 הקדוש:  כול' ]  

אתה קדשתה את יום השביעי לשמך תכלית מעשה שמים195 ובירכתו מכל הימים וקדשתו 

מכל הזמנים וכן כתוב בתורתך 

ויכלו השמים והארץ כול'196 

ייָי אלהינו שאהבתה את עמך בית ישראל ומחמלתך מלכינו שחמלתה על  ומאהבתך197 

הזה לאהבה לגבורה  והקדוש  יום השביעי הגדול  ייָי אלהינו את  לנו  בני בריתיך נתתה 

לקדושה למנוחה לעבודה198 לנחלה199 להודאה לאות ולברית לכבוד ולתפארת לתת לנו 

ברכה ושלום מאתך.200 

את  להביע  נוספת  הזדמנות  נמצאה  הברכה  שלאחר  ה"אמן"  )'באמירת   122  ,120  ,118 עמ'  )תשע"ד(,  פב 

הדחיפות בצורך בניין ירושלים והגאולה'(.

מכאן משתמע לכאורה שהקהל לא היה עומד בשעה שקרא החזן את הקדיש שלפני תפילת העמידה. ואולם לפי   193

כפאיה )דנה(, עמ' 77: 'בקדיש קמא הבא לפני תפילת המנחה ותפילת המוספין וכיוצא בהן, הואיל והוא 

הקדמה לתפילה אשר מן ההכרח לעמוד בה, איש אינו יושב בו בכלל, על פי מה שראינו ושמענו, אלא בשעת 

קריאתו הציבור כולם מקשיבים לו ועומדים כמו שהם עומדים בעת התפילה. כי הגלות והסתר הפנים לא 

הגיעו למידה שיתווכחו על העמידה בקדיש' וכו' )התרגום בשינוי קל(. וראו: י' שבח, אמרות יוסף על מנהגי 

תפילה בקהילות ישראל, ירושלים תשנ"ד, עמ' קצד–ריז.

.TS NS 160.4 בתיבה זו מתחיל כ"י  194

בכל הנוסחים הידועים: 'תכלית שמים וארץ' )על פי בר' ב 1: 'ַויֻכלו השמים והארץ'(. סביר להניח שהתיבה   195

'וארץ' נשמטה בטעות אבל לא מן הנמנע שהביטוי 'תכלית מעשה שמים' בא לציין את מהותה של השבת, 

שהיא כביכול שמימית ולא ארצית, מעין 'שבת ומנוחה לחיי העולמים'. ראו: מ"ע פרידמן, הרמב"ם, המשיח 

בתימן והשמד, ירושלים תשס"ב, עמ' 108–110.

בזה נפתרה הסתומה שעליה העיד פליישר, לסדרי התפילה, עמ' רנא )= הנ"ל, תפילות עמ' 833(, הערה 152:   196

'אין אנו יודעים מה היה נוסחם ]של המתפללים בבית כנסת הירושלמים בפסטאט[ בברכה הרביעית של עמידת 

ליל שבת, דהיינו אם אמרו בה "ויכלו" אם לא'. על אמירת 'ויכלו' ראו להלן סעיף ז.

13–14(. ראו: ליברמן, תוספתא  'ומאהבתך' וכו' מובאת כבר בתוספתא, ברכות ג, ז )מהדורת ליברמן, עמ'   197

כפשוטה )לעיל הערה 56(, א, עמ' 34–35.

'לאהבה לגבורה', כך בשינויי הנוסחאות של סידור רס"ג, עמ' קיב. 'לעבודה', היינו לתפילה, שהיא עבודה   198

שבלב.

ראו למשל בבלי, שבת קיח ע"א: 'כל המענג את השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים', ובנוסח הרגיל שלהלן:   199

'והנחילנו באהבה וברצון שבתות קדשך'. לפי ר' יהודה ב"ר יקר, פירוש התפילות והברכות )לעיל הערה 183(, 

'ואמר והנחילנו ע ]ל[ ש ]ם[ דכתיב )שמות לח, ט( ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת  עמ' צ: 

לדורותם כיון שאומ' לדורותם הוי שבת לנו לשמרו כשאר נחלות'.

)סדור  רב עמרם השלם  סדר  כנוסח  הוא  וכו',  'ומאהבתך'  'ויכלו',  'אתה קדשתה',  בו  הנוסח שלפנינו, שיש   200

תפילה כמנהג אשכנז עם סדר רב עמרם השלם, ב, מהדורת א"ל פרומקין, ירושלים תרע"ב, עמ' 18; שם רק 

בר' ב 3: 'ויברך' וכו', בלי 'ויכלו' וכו', וראו: פליישר, תפילה ומנהגי תפילה, עמ' 48, 180, הערה 102(. את 
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חלקינו  ותן  במצותיך202  קדשינו  וברכינו  במנוחתינו201  רצינו  אבותינו  ואלהי  אלהינו 

ורצון  באהבה  והנחילנו  באמת  לעבדך  לבינו  טהר  בישועתיך  נפשינו  ושמח  בתורתיך 

שבתות קדשך ברוך אתה ייָי מקדש השבת203 

הדמיון כבר ציין נ' וידר, התגבשות נוסח התפילה במזרח ובמערב:קובץ מאמרים, ירושלים תשנ"ח, עמ' 316, 

וראו גם: שם, עמ' 317–319, אלא שהוא לא היה יכול לדעת שכ"י TS NS 160.4 הוא מסידור התפילה של 

בית כנסת הירושלמים בפסטאט. כדבריו שם, צירוף 'אתה קידשת' ו'ומאהבתך' הוא 'מנהג פשרני, על דרך 

"הילכך נימרינהו לתרווייהו" '. וידר גם העתיק שם את הנוסח של 'ומאהבתך' שלפנינו )בשינוי קטן(.

'ְרֵצינו', וכן הוא להלן בברכה אחת מעין שבע. זאת כנראה בקשה שבזכות מנוחתנו בשבת יתקיים בנו הכתוב   201

'ורציתי אתכם' )יח' מג 27( או הכתוב 'רוצה ה' את יראיו' )תה' קמז 11(, ושלא כלשון קידוש על הכוס 'ורצה 

יום  בנתינת  הקב"ה  בהם  שרצה  שעניינה  להם',  להניח  רצה  בם  'כי  שלהלן,  שבע  מעין  אחת  וברכה  בנו', 

יקר,  ב"ר  יהודה  ר'  )וראו  לרצון  היינו שמנוחתנו תתקבל  במנוחתנו',  )נא(  'רצה  הוא  הרגיל  הנוסח  השבת. 

 ]...[ במנוחתנו  נא  'רצה  בנו':  'ְרצה  מעין  שהבין  פט,  עמ'   , ]183 הערה  ]לעיל  והברכות  התפילות  פירוש 

התרצה שנהיה ככלתך ותנוח כלתך בך'(. בברכת 'העבודה' )'רצה'( שבעמידה בפסיקתא דרב כהנא )פסיקתא 

רצינו  דרב כהנא על פי כתב יד אוקספורד, מהדורת ד' מנדלבוים, ניו יורק תשכ"ב, עמ' 353( בא הנוסח: '

ברכה  באותה  לו  ודומה  'רצינו'(,  במקום  אחרות  גרסאות  יש  שם  הנוסח  )בשינויי  וכו'  בציון'  ושכון  אלהינו 

אצל:  )צוין  וכו'  שכון'  אלהינו  ייי  רצינו  '  :TS NS 158.37 בכ"י  לשבת  התפילה  של  ישראלי  ארץ   הנוסח 

ותולדותיהם,  שורשיהם  הקהירית,  בגניזה  הסידורים  נוסחי  החול:  ימות  של  העמידה  תפילת  ארליך,  א' 

וי"ו בראשה(. בנוסח הארץ ישראלי הרגיל:  ויש להוסיף שם ציון ל'שכון' בלי   ,234 ירושלים תשע"ג, עמ' 

'רצה יי אלהינו )ו(שכון בציון'. בהמשך הברכה לפי מנהג ארץ ישראל, ענף 2 )החלוקה היא של ארליך ]שם[ , 

, ומעין כך במנהג בבל, ענף 2ג )שם(. לכלל נוסחאות  עמ' 221 ואילך(: 'ואתה ברחמים תחפץ בנו ותרצינו'

שהביא  המקורות  מן   .238–219 עמ'  )שם(,  ארליך  ראו:  התפתחותה  של  משוער  ולשחזור  'העבודה'  ברכת 

ומניתוחו מסתבר שבנוסח הקדום של הברכה בא 'רצה' בלי מושא, ושהוא הושלם בדרכים שונות במסורת זו 

או במסורת זו. להשערה אחרת ראו: ד' הנשקה, 'לתולדות תפילת העמידה: בין ברכה לתפילה', תרביץ, פד 

)תשע"ו(, עמ' 384. לצירוף 'רצה ]...[ )ו(שכון' וכו' )בלי מושא ל'רצה'( שבנוסח הארץ ישראלי יש להשוות 

לא רק את הנוסח 'רצה והחליצנו' שבברכת המזון לשבת )ראו: הנשקה ]שם[ , עמ' 383, הערה 174( אלא גם 

יי למפצא יתי' וכו'(. בצורת  'איתרעי  14; בתרגום:  'ְרצה ה' להצילני, ה' לעזרתי חושה' )תה' מ  את הפסוק 

)המפורשת בצורת  'להצילני' שברישה של הפסוק משתמעת מאליה לדעתי הבקשה למימוש הרצון  המקור 

בצורת  הרצון  למימוש  הבקשה  מפורשת  והחליצנו'  ו'רצה  )ו(שכון'   ]...[ 'רצה  בביטויים  שבסיפה(;  הציווי 

הציווי 'שכון', 'והחליצנו'.

וכן הוא להלן בקידוש על הכוס: 'וברכנו' וכו'. לא ראיתי נוסח זה במקום אחר. אפשר לכאורה לקרוא בשלוש   202

 / במנוחתנו  'ְרֵצינּו  דעתי(;  על  מתקבל  )וכך  במצוותיך'  ַקְּדֵשנּו   / וָבְרֵכנּו  במנוחתנו  'ְרֵצינּו  שונות:  דרכים 

וָבְרֵכנּו, ַקְּדֵשנּו במצוותיך'; 'ְרֵצינּו במנוחתנו / וָבְרֵכנּו, ָקְדֵשנּו, במצוותיך' )בניגוד לכל הנוסחים האחרים(.

וכן להלן בברכה אחת מעין שבע ובנוסח הקידוש: 'מקדש השבת'. זו היא החתימה הבבלית במקום החתימה   203

הארץ ישראלית: 'מקדש ישראל ו)את( יום השבת'. ראו: ירושלמי, פסחים י, ב )לז ע"ג; טור 556(; החילוקים 

שבין אנשי מזרח ובני ארץ ישראל, מהדורת מ' מרגליות, ירושלים תרצ"ח, עמ' 85, סימן לב; עמ' 150–151. 

לפי מרגליות )שם(, עמ' 151: 'בראשית תקופת הגאונים ]...[ עוד נשמר חילוק זה ]...[ באמצעה של תקופה 

ראו:  בגניזה.  מתועדת  ישראלית  הארץ  החתימה  ואולם  נמחה'.  בא"י  הבבלית  ההשפעה  התגברות  עם  זו, 

ליברמן, תוספתא כפשוטה )לעיל הערה 56(, א, עמ' 40, 43; ובעיקר: ע' פליישר, 'לנוסח הקדום של ברכת 

היום בעמידות השבת', בר־אילן, כו–כז ]מוגש לכבוד פרופ' יצחק ד' גילת[ )תשנ"ה(, 251, הערה 14 )= הנ"ל, 

תפילות, עמ' 269, וראו: שם, עמ' 1379, לפי המפתח, הערך 'מקדש ישראל ואת יום השבת'(.



מרדכי עקיבא פרידמן 18642[ 

רצה ומודים ושים שלום ויהיו לרצון אמרי פי כול' 

ושלוש פסיעות ונתינת שלום לפאת ׂשמאל תחלה ולפאת ימין ולפנים בהשתחויה לבד 

בלא דיבור:204 

ואחר כך יתחיל שליח צבור בקול רם ויכלו השמים והארץ כול'.205 

וברכה שלשבת206 וזאת היא: 

ברוך אתה ייָי אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדֹול 

הגיבור והנורא אל עליון קונה ברחמיו שמים וארץ207: מגן אבות בדברו מחיה המתים208 

להניח  רצה  בם  כי  קדשו  בשבת  לעמו  המניח  כמוהו  שאין  והקדוש209  הגדול  המלך 

שורה זו צוטטה אצל וידר, התגבשות )לעיל הערה 200(, עמ' 174 )וראו שם את הדיון בעמ' 172–177(. הרישה   204

'ושלוש פסיעות ונתינת שלום לפאת שמאל תחלה ולפאת ימין' היא על פי בבלי, יומא נג ע"ב, וראו: הלכות 

תפילה וברכת כוהנים ה, י, ואת הדיון אצל: א' ארליך, 'כל עצֹמַתי תאמרנה': השפה הלא מילולית של התפילה', 

שלום'  'נתינת  שהביטוי  סבור  איני   ,117 עמ'  )שם(,  ארליך  כדברי  שלא   .127–116 עמ'  תשנ"ט,  ירושלים 

 ,42 42, הערה   במקורות התלמודיים הנרמזים הוא רק בׁשחייה ובלי דיבור, וגם מדברי ליברמן שציין בעמ' 

 ,368–367 עמ'   ,)201 הערה  )לעיל  העמידה  תפילת  לתולדות  הנשקה,  וראו:  אמירה,  שהייתה   משתמע 

הערה 101. בסידור לפי מנהג ארץ ישראל שבכ"י Bodl. MS Heb. g. 2, fol. 48, שורה 3–5, באה הנחיה זו 

למתפלל: 'וכשיגמור תפי̇ל יפסע שלוש פסיעות לאחריו ואומר שלום שלום שמאל וימין' )ראו: מ' מרגליות, 

 הלכות ארץ ישראל מן הגניזה, ירושלים תשל"ד, עמ' קלד, והמובאה אצל ארליך )שם(, עמ' 117, הערה 4, 

ובשניהם יש אי דיוק בהעתקת הטקסט. כתב היד הועתק בתחילת המאה האחת עשרה, כפי שהראיתי במחקר 

שטרם ראו אור(. 'בהשתחויה לבד בלא דיבור' הוא בעקבות סידור רס"ג, עמ' כ, וראו את דיונו הנזכר של וידר. 

אשר להשתחויה 'לפנים', ראו: וידר )שם(, עמ' 174–175. ושם, עמ' 172–173, כבר ציין לדברי אלקרקסאני , 

שגינה את הרבניים על מנהגם. ויש להעיר שאלקרקסאני אמר במקום הנרמז כי 'אסרו על הבריות להצמיד את 

פניהם לאדמה בשעת ההשתחוויה', ובסוף התפילה 'כורעים אחר כך לבורא יתגדל ויתעלה, שהיא כריעה עד 

הפנים' )כך יש לתרגם ולא 'בכריעתם שהם כורעים למולם', כפי שהביא וידר ]שם[ , עמ' 173(. לעניין שלוש 

הפסיעות ראו גם: שבח, אמרות יוסף )לעיל הערה 193(, עמ' רכא–רמד.

על אמירת 'ויכלו' כאן ראו את הדיון שלהלן סעיף ז. מן הכתוב כאן לא ברור אם במקום זה אמר הציבור 'ויכלו'   205

בקול או רק שליח הציבור.

וכן הוא 'ברכה שלשבת' בכ"י CAJS 209 הנדפס אצל פליישר, לסדרי התפילה, עמ' רכב )= הנ"ל, תפילות,   206

עמ' 804; שם נדפס בשתי מילים 'של שבת'(, וראו: שם, עמ' רמ )= שם, עמ' 822( והערה 105, וכן הוא בכמה 

מקומות בסדר פסטאט א. לא ידוע לי שלברכה אחת מעין שבע )'מגן אבות'( קראו 'ברכה שלשבת' במקום אחר 

במקורותינו הקדומים.

על מטבע הלשון 'קונה ברחמיו שמים וארץ' בתפילה ראו: וידר, התגבשות )לעיל הערה 200(, עמ' 82–87,   207

.194 ,186

הנוסח המוכר הוא 'מגן אבות בדברו, מחיה מתים במאמרו'. התפילה נקראה לפעמים על פי שלוש המילים   208

הראשונות; ראו ברודי, תשובות רב נטרונאי )לעיל הערה 54(, סימן עה, עמ' 185: 'ושמע משליח צבור מגן 

אבות בדברו מרישא ועד סיפא'. הצירוף 'בדברו מחיה המתים' בא בתוספתא, ברכות ו, ו )מהדורת ליברמן, 

עמ' 34(: 'ברוך נאמן בדברו מחיה המתים' )בכ"י וינה(. בירושלמי, ברכות ט, ב )יג ע"ד; טור 71(: 'ר' חייא 

בשם ר' יוחנן ברוך נאמן בדברו ומחיה מתים'; ראו: ליברמן, תוספתא כפשוטה )לעיל הערה 56(, א, עמ' 109. 

ימי  בעשרת  הקדוש'  'המלך  ואומרים  הקדוש',  'האל  הוא:  שבע  מעין  אחת  בברכה  לו  רגילים  שאנו  הנוסח   209



187מעריב של שבת בבית כנסת הירושלמים בֻפסטאט בימי ר' אברהם בן הרמב"ם  ]43

להם: לפניו נעבוד ביראה ופחד ונודה לשמו בכל יום תמיד כי הוא מעון הברכות210 אל 

ליציאת  זכר  עֹוֶנג211  מדשני  לעם  בקדושה  ומניח  שביעי  מברך  שבת  מקדש  ההודאות 

מצרים: אלהינו ואלהי אבותינו רצינו במנוחתינו וברכנו קדשינו במצותיך212 ותן חלקינו 

וברצון  והנחילנו באהבה  לבינו לעבדך באמת  בישועתיך טהר  נפשינו  ושֵמח  בתורתיך 

שבתות קדשיך ברוך אתה ייָי מקדש השבת:

ויתן  ויפסע הפסיעות  יהא שלמא רבה מן שמיא כול' עושה שלום  כול'  ויתקדש  יתגדל 

שלום כמה שביארנו.213 

תשובה. ואולם בכמה מקורות אמרו בברכה זו 'המלך הקדוש' במשך השנה כולה, למשל, בקטע גניזה המובא 

בשינויי הנוסח של סידור רס"ג, עמ' קיד; ברודי, תשובות רב נטרונאי )שם(, עמ' 184; בהלכות תפילה וברכת 

הקדוש'  'האל  נכתב   )http://maimonides.bodleian.ox.ac.uk( המוגה'  היד  'כתב  לפי  )יא(,  י  ט,  כוהנים 

ותוקן: 'המלך הקדוש', ראו: רמב"ם מדויק: הלא הוא ספר משנה תורה לרבנו משה בן מימון, א: ספר אהבה, 

מהדורת י' שילת, מעלה אדומים וירושלים תשס"ו, עמ' מה, הערה 2; ועוד. ראו ע' פוקס, ' "המלך הקדוש": 

עיון בחתימת הברכה ובסוגיית ברכות יב ע"ב', תרביץ, עה )תשס"ו(, עמ' 131; ארליך, עמידה של חול )לעיל 

הערה 201(, עמ' 66, הערה 8 )השערתו שיוצר הפיוט כתב 'המלך הקדוש' במקום 'האל הקדוש', כדי להימנע 

מכתיבת שם השם, אינה נראית לי(. הצירוף 'המלך הגדול והקדוש' ידוע מברכת 'ישתבח'. 

'מעון הברכות' )במקום 'מעין הברכות'( נחשב נוסח ארץ ישראלי. ראו: ג' אלון, 'מעון הברכות', תרביץ, יד   210

22; י' היינמן, 'ברכה  34, הערה  56(, א, עמ'  70–74; ליברמן, תוספתא כפשוטה )לעיל הערה  )תש"ג(, עמ' 

2. אבל כך הוא  36, הערה  אחת מעין שבע', הנ"ל, עיוני תפילה, בעריכת א' שנאן, ירושלים תשמ"א, עמ' 

http://maimonides.bodleian.( 'לפי 'כתב היד המוגה ,)מעון'( גם בהלכות תפילה וברכת כוהנים ט, י )יא'(

לדעתי  אבל  'מעין',  שם  לקרוא'  'אפשר   ,4 הערה  מה,  עמ'  )שם(,  מדויק  רמב"ם  שילת,  לדברי   .)ox.ac.uk
הקריאה 'מעון' מוכחת, השווה את התיבה אל 'מעין' ארבע שורה לפני כן. את הצירוף 'כי הוא מעון הברכות' 

לא ראיתי במקום אחר. אבל בסידור רס"ג, עמ' קיד: 'כי הוא משים שלום מעון הברכות', והוא כמו החתימה 

הארץ ישראלית לברכת השלום שבעמידה: 'מעון הברכות ועושה השלום'; ראו: ארליך, עמידה של חול )לעיל 

הערה 201(, עמ' 260, 267 והערה 49.

נטרונאי  רב  תשובות  ברודי,  ראו:  בפתח.  הדל"ת  מנוקדת  ובמקצתם  מקורות,  בכמה  מצוי  'מדשני'  הכתיב   211

ֵני'( בסדר רב עמרם גאון לפי כ"י  )לעיל הערה 54(, עמ' 185, הערה 7, והספרות שצוינה שם. וכן הוא )'ְמַדּׁשְ

http://tinyurl.com/jtoro5b( BL Or. 1067, fol. 89r(; וכן הוא )'מדשני'( בהלכות תפילה וברכת כוהנים ט, 
י )יא(. לפי ברודי )שם( צורה זו 'מצריכה עיון': 'לכאורה צריכה לבוא כאן צורה סבילה, כמו הנוסח המקובל 

ֵני( לפי ח' ילון, מבוא לניקוד המשנה, ירושלים  ֵני' כסביל )ְמֻדּׁשְ היום, "מדושני" '. אמנם אפשר לפרש 'ְמַדּׁשְ

תשכ"ד, עמ' 176–180 )כפי שכבר הובא בשמי אצל ברודי ]שם[ (. ואולם נראה לי עכשיו שסביר יותר לטעון 

ובשתייה.  באכילה  נפשם  את  מדשנים  ישראל  כי  עיון,  שצריכה  היא  הסבילה  שהצורה  כלומר  ההפך,  את 

ראו רבנו דוד ברבי יוסף ברבי דוד בן אבודרהם, פירוש הברכות והתפלות אבודרהם השלם2, מהדורת ש"א 

ורטהיימר, ירושלים תשכ"ג, עמ' קמח: 'ומניח בקדושה לעם מדשני עונג. כמו )ישעיה ל, כג( והיה דשן ושמן 

וזהו באכילה  ור' ]וצה[ ל' ]ומר[ מקבלי הנאה דרך תענוג כמו שנאמר )ישעיה נח, כג( וקראתם לשבת עונג 

ושתיה וכסות נקיה והוא על שם )שם נה, ב( ותתענג בדשן נפשכם'. ושים לב שבפסוק: 'וִאכלו טוב ותתענג 

בדשן נפשכם'; וראו: ר' יהודה ב"ר יקר, פירוש התפילות והברכות )לעיל הערה 183(, עמ' צא–צב.

לחמש המילים האחרונות ראו את ההערות שלעיל לברכה האמצעית בעמידה.  212

על שלוש הפסיעות ראו לעיל הערה 204.  213
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ויביאו לו כוס שלברכה ביין שהוא לינסך על גבי המזבח214 בשיעור רביעית או יותר215 

היום216: להקדים:  ויתחיל לאמר עליו קדוש 

הודו217 לייָי כי לעולם חסדו:218 מרשות רבותינו מרשות השמים:219 

ברוך אתה ייָי אלהינו מלך העולם בורא פרי הגפן: ברוך אתה ייָי אלהינו מלך העולם אשר 

זכרון למעשה בראשית תחלה למקראי  הנחילנו  ושבת קדשו באהבה  בנו  ורצה  קדשנו 

יין יפה  'ימלא הכוס  'קידוש הפסח על השולחן' בבית:  TS H 2.146 בנוסח  כיוצא בזה כתב ר' ידותון בכ"י   214

הראוי לינסך על גבי המזבח', ולפנינו קיצר בהשמטת 'ראוי'. ראו בבלי, בבא בתרא צז ע"א: 'אמר רב זוטרא 

בר טוביה אמר רב, אין אומרים קידוש היום אלא על היין הראוי לינסך על גבי המזבח'; הלכות שבת כד, יד: 

'אין מקדשין אלא על היין הראוי לנסך על גבי המזבח, לפיכך אם נתערב בו דבש או שאור ]...[ אין מקדשין 

עליו. וכך אנו מורים בכל המערב. ויש מי שמתיר לקדש עליו' וכו'; תשובות הרמב"ם )בלאו(, ב, סימן קפד, 

עמ' 338–340; תשובות הראב"ם, סימן פד, עמ' 128–129; סימן קט, עמ' 196–197 )מן התשובות הללו מוכח 

שדעת הרמב"ם במצרים לא הייתה כדברי המתירים, כפי שנמצא בתשובות הרדב"ז, ג, סימן תתקסב ]תקכז[ (.

על אודות קידוש בליל שבת בבית הכנסת ראו: י"מ תא־שמע, מנהג אשכנז הקדמון: חקר ועיון, ירושלים   215

תשנ"ב, עמ' 157–170; וראו עוד: ע' פליישר, 'שרידים נוספים מקובצי תפילה ארץ־ישראליים מן הגניזה', 

קבץ על יד, טו ]כה[ )תשס"א(, עמ' 20 )= הנ"ל, תפילות, עמ' 720(. לדברי תא־שמע )שם(, עמ' 167–168, 

זה היה מנהג ארץ ישראלי קדום.

יש קרע קטן לפני 'היום' אבל לא ברור שנכתב שם כלום. בכ"י CAJS 209, המתפרסם אצל פליישר, לסדרי   216

התפילה, עמ' רכב )= הנ"ל, תפילות, עמ' 804(: 'ויברך על הכוס קדושו שליום'.

בתיבה זו מתחיל כ"י TS NS 156.164, ע"ב.  217

דה"ב כ 21. אך ייתכן שצ"ל: 'כי טוב כי', כפי שרגיל ר' ידותון לכתוב )ראו בהערה התוכפת(.   218

פליישר,  ראו:  ישראל.  ארץ  מנהג  לפי  לקידוש  הטיפוסית  הפתיחה  היא  זו  וכו'.  מרשות'   ]...[ לה'  'הודו   219

108, והספרות שצוינה שם; הנ"ל,  822–823(, הערה  לסדרי התפילה, עמ' רמ–רמא )= הנ"ל, תפילות, עמ' 

'על "סידור" קדום כמנהג ארץ ישראל', הנ"ל ואחרים )עורכים(, מאה שערים: עיונים בעולמם הרוחני של 

ישראל בימי הביניים לזכר יצחק טברסקי, ירושלים תשס"א, עמ' 36 )= הנ"ל, תפילות, עמ' 532(, הערה 49; 

 =( 122 ע' פליישר, 'קטעים מקובצי תפילה ארץ־ישראליים מן הגניזה', קבץ על יד, יג ]כג[ )תשנ"ו(, עמ' 

הנ"ל, תפילות, עמ' 632(, הערה 119. כאן נראה לכאורה כאילו החזן אמר את ארבע המילים 'מרשות רבותינו 

מרשות השמים'. וכן נראה כאילו בעל הבית אומר אותן לפי כ"י TS H 2.146 הנזכר. אבל ממקורות אחרים 

עולה ששתי המילים 'מרשות השמים' הן תשובת הקהל. ראו: מ"ע פרידמן, 'תשובת ר' יחיאל בר' אליקים, 

המתירה את ה"רשות" ', ע' פליישר, מ"ע פרידמן וי' קרמר )עורכים(, משאת משה: מחקרים בתרבות ישראל 

וערב מוגשים למשה גיל, ירושלים תשנ"ח, עמ' 336–337, 355; פליישר, קטעים מקובצי תפילה )שם(. ואכן 

בזכות שחזור של דף מסדר פסטאט א לקידוש של שבת ראש חודש ניסן שכתב ר' ידותון, שחזור שעשה מיכאל 

רנד, יודעים אנו עכשיו שגם שתי האמירות הללו, 'הודו לה' ]...[ מרשות' וכו', נאמרו בבית כנסת הירושלמים 

לסירוגין, מפי שליח הציבור והקהל: 'ויקול ]ויאמר[ להקדים הודו לייָי כי טוב יגיבו ]= יענו[ כי לעולם חסדו: 

 ,TS NS 139.88 + TS NS 325.69 + TS 13 H 3.11 מרשות רבותינ ]ו[ יגיבו ]יענו[ מרשות הש'>מים<'; כ"י

יצא לאור אצל רנד, תוספת )לעיל הערה 29(. משם משתמע שאת התיבה 'להקדים' אמר החזן בקול )למנהג 

להקדים לקידוש את התיבות 'עת להקדיש' ראו: תא־שמע, מנהג אשכנז ]לעיל הערה 215[ , עמ' 162–163(. 

מנהג הירושלמים בפסטאט לומר 'מרשות' וכו' לפני הקידוש הוא בניגוד למצוטט מן 'הירושלמי' )ומקבילות( 

בתשובת ר' יחיאל הנרמזת: 'מרשין על הפת ואין סוברין על הפת סוברין על היין ]...[ ואין מרשין על היין', 

ראו: פרידמן, תשובת ר' יחיאל )שם(.
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באהבה  קדשך  ושבתות  העמים  מכל  בחרתה  בנו  כי  להודיע  מצרים  ליציאת  זכר  קדש 

וברצון הנחלתנו ברוך אתה ייָי מקדש השבת220 
וישתה מלא לוגמיו וישב וישתו העם221

ויקָרא פרק שלשבת הידוע במה מדליקין222 ]...[ וטומנים את החמין

אמר ̇ר אלעזר אמר ̇ר חנינה תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנא' }וכל בניך ִלמוֵדי 

ֶאל תיקרא בניך אלא בוניך יהי שלום בחילך223 שלוה בארמנותיך  ייָי{ ורב שלום בניך 

]...[ וראה בנים לבניך שלום על ישראל:
אין כאלהינו ]...[ אתה הוא מושיענו: אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד.

ויעמד יאמר קדיש דרבנן ̇ז̇ל יתגדל ]...[ עושה שלום כול'

נוסח הקידוש הוא ביסודו כנוסח סידור רס"ג, עמ' קיד–קטו )ויש שם נוסח תמוה, כפי שצוין בהערה: 'למעשה   220

היד  שבכתבי  ישראלי  הארץ  לנוסח  דמיון  מעט  שלפנינו  בנוסח  וכו'(.  מקרא'  באהבה  תחלת  היא  בראשית 

שצוינו ושנדונו אצל פליישר, סידור קדום )לעיל הערה 219(, עמ' 35–36 )= הנ"ל, תפילות, עמ' 531–532(, 

ובייחוד ראויים לציון הביטויים אצלנו 'תחלה למקראי קדש ]...[ להודיע כי בנו בחרת', הנדונים אצל פליישר 

)שם(.

804(: 'וישתה  CAJS 209, המתפרסם אצל פליישר, לסדרי התפילה, עמ' רכב )= הנ"ל, תפילות, עמ'  בכ"י   221

)לעיל  נטרונאי  רב  ראו ברודי, תשובות  TS H 2.146(. על שהמתפללים שתו  הוא בכ"י  )וכן  וישקה לעם' 

הערה 54(, סימן עו, עמ' 188: 'יקדשו על היין בבתי כנסיות, מה טעם מפני שהטעמת יין של קדוש שבת משום 

 רפואה היא וזה שטועם כל הצבור כולו ]...[ ונותן להם כדי ליתן ממנו על עיניהם' וכו', וראו שם, הערה 7, 

שעניין הרפואה והנתינה על העיניים חסר או נשמט בספר העתים )לעיל הערה 51(, עמ' 182. שם, עמ' 183, 

הובאו דברי ר' שמואל הנגיד, שהקשה על הנלמד מתשובת רב נטרונאי, ובסיום דבריו כתוב: 'וליטעם ולא 

אצלינו  מנהג  ואין  לעולם  הכנסת  בבית  לקדש  האידנא  נהגו  מיהו  אלא   ]...[ העינים  גבי[  ]על  ע"ג  להניח 

לשתות כל הצבור בבית הכנסת'. מ' מרגליות, הלכות הנגיד, כולל שרידי הלכתא גבראתא לר' שמואל הנגיד 

ושרידים של שאר כתביו ההלכיים, ירושלים תשכ"ב, עמ' 117, העיר שאפשר שהמשפט האחרון אינו דברי 

הנגיד אלא סיכומו של הברצלוני, וכן נראה לי, ולא דייק תא־שמע, מנהג אשכנז )לעיל הערה 215(, עמ' 161, 

שכתב כי לדעת מרגליות שייכות מילות הסיום הללו לנגיד. בתשובות הרמב"ם )בלאו(, ב, סימן רכא, עמ' 

394, כתוב שחייבים לקדש בבית הכנסת גם אם אין אורחים שאוכלים שם. שם, הערה 5, הובאו דברי פריימן 

שציין לפסקה בספר 'מעשה רקח', שהיא כנראה מדברי הראב"ם בשם הרמב"ם, שאם אין שם אורחים, זו ברכה 

לבטלה. ראו: מסעוד חי בן אהרן רקח, ספר מעשה רקח, ונציה תקי"ב, ]דף ד ע"ב[ . אפשר היה לשער שבאחד 

משני המקורות הללו חזר בו הרמב"ם, ואולם תא־שמע )שם(, עמ' 165, העיר שאין הפסקה בספר 'מעשה רקח' 

מסירה מהימנה של דברי הרמב"ם. הפסקה מובאת גם בכ"י מוסקווה, ספריית המדינה הרוסית, אוסף גינצבורג 

322, דף 65א. אין זכר לצורך באורחים בבית הכנסת לקידוש בשבת גם בסידור רס"ג, עמ' קיד.

קריאת  על   .)677 עמ'  מילון,  פרידמן,  ראו:  בערבית־יהודית,  'אלמערוף'  )כמו  בשם  הידוע  היינו  'הידוע',   222

 ,)200 הערה  )לעיל  התגבשות  וידר,  ראו:  שבת  בליל  הכנסת  בבית  ב(  פרק  שבת  )משנה,  מדליקין'   'במה 

רלט,  עמ'  התפילה,  לסדרי  פליישר,   ;327 עמ'  שם,  ראו:  ערבית  אחרי  אותו  שקראו  ועל   ,351–323 עמ' 

TS NS 821, 824(. דילגתי כאן על המשך פרק המשנה, ובאמצעו מתחיל כ"י   רמב )= הנ"ל, תפילות, עמ' 

160.4, ע"ב.
.TS NS 124.60 בתיבה זו מתחיל כ"י  223
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דכרן טב לניחות נפשתא לכלל מיתינו ומיתיכם ומיתי כל ]עם[ ייָי ]צב[ אות ]...[ ילוה 

עליהם השלום ]...[ חברים עם כל ישראל אמרו אמן
שבת שלום עלינו ועליכם ועל כל בית ישראל:224  

וילכו כל הקהל לביתם לשלום:225  

מזמור שיר אזמרה' ' ו. פיוט המעריב 

אחרי 'וילכו כל הקהל' וכו' כתוב בכ"י TS NS 124.60: 'מעריב שבת אחר', ומועתק הטקסט של 

הפיוט 'מזמור שיר אזמרה', שיובא להלן. בסופו בא פיוט מעריב נוסף, וכותרתו 'מעריב שבת לר' 

אנוש ז"ל' )ראו להלן(. בדף זה הועתק חלקו הראשון של הפיוט ההוא בלבד, והמשכו הועתק בדף 

אחר, שטרם זוהה. אי אפשר לדעת אם נכתב שם אחריו עוד פיוט מעריב. הדף הקודם של הסידור, 

המובא לעיל, מתחיל כפי שראינו באמצע פיוט המעריב 'לך ה' הגדולה'. ברור שלא היה נוסח אחר 

של תפילת ערבית לפני אותו הפיוט, כי הובא שם כל סדר התפילה שלאחריו, מן העמידה ועד 

'וילכו כל הקהל' וכו', ולא עולה על הדעת שנכתבו הדברים הללו יותר מפעם אחת. בסדר פסטאט 

ב כתב ר' ידותון אפוא לפחות שלושה נוסחי תפילה שונים לערבית של שבת רגילה, ובכולם פיוט 

מעריב במקום הברכות שלפני קריאת שמע ואחריה בלשון הקבע המלא. 

את פיוט המעריב 'מזמור שיר אזמרה' הציג ר' ידותון בשאלה אל הראב"ם שנתפרסמה מחדש   

לעיל בסעיף א, כנוסח הרגיל לליל שבת בבית כנסת הירושלמים. מסתבר שעברו כמה שנים עד 

שכתב ר' ידותון את סדר פסטאט ב. שם הרי הציג את המעריב 'לך ה' הגדולה' כנוסח המועדף 

בבית הכנסת. אף על פי שאפשר לשער שנדחה פיוט המעריב 'מזמור שיר אזמרה' למקום השני 

בגלל התנגדותו המשוערת של הראב"ם לנוסח שהוצג בפניו בשאלה, ייתכן גם שלא הייתה סיבה 

מיוחדת לשינוי בהעדפת אחד הפיוטים על חברו.

מקראיות  פתיחות  על  הבנוי  אלף־ביתי  אקרוסטיכון  בעל  הוא  אזמרה'  שיר  'מזמור  הפיוט   

מתה' צב )'מזמור שיר ליום השבת'(, כפי שכבר צוין לעיל. ככל פיוטי המעריב הוא מורכב משש 

יותר.226  ארוכה  כרגיל  שהיא  השלישית,  מן  חוץ  טורים  ארבעה  של  הן  החטיבות  כל  חטיבות. 

'הברכה "שבת שלום" השגורה בפינו   :168 נ' ברגגרין, עיונים בלשון העברית, ירושלים תשנ"ה, עמ'  לפי   224

התיעוד  מן  שנים  במאות  מאוחר  הוא  שם  שתועד  ביותר  הקדום  המקור  עתיקים'.  במקורות  נמצאת  אינה 

 ;72 311, הערה  שלפנינו. בסדר פסטאט א 'שבת שלום ושלום'; ראו: פליישר, תפילה ומנהגי תפילה, עמ' 

הנ"ל, לסדרי התפילה, עמ' רמג )= הנ"ל, תפילות, עמ' 825(.

לסדרי  פליישר,  ראו:  בדילוגים,  שהבאתי  כאן,  עד  )'בחילך'(   TS NS 124.60 כ"י  מראש  הפסקאות  לכל   225

דרבנן  קדיש  של  בטקסט   .)825–824  ,822–821 עמ'  תפילות,  )=הנ"ל,  רמב–רמג  רלט–רמ,  עמ'  התפילה, 

במקום 'ועל כל תלמידיהון' צ"ל: 'ועל תל' תלמידיהון' )= 'ועל תלמידיהון'; האותיות 'תל', שהן שתי האותיות 

של התיבה התוכפת, נכתבו בסוף השורה כדי ליישר אותה(. בטקסט של 'דכרן טב' צ"ל: ' ]צב[ אות ]...[ ילוה 

עליהם', כמו שהעתקתי כאן.

עיין: ע' פליישר, 'לתכונות פיוטי המעריב', סיני, סט )תשל"א(, עמ' קכד ואילך; הנ"ל, שירת הקודש )לעיל   226

הערה 36(, עמ' 244.
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משועבדת  שלאחריהן  המילה  אחת.  תיבה  של  או  תיבות  שתי  של  הן  המקראיות  הפתיחות 

לאקרוסטיכון האלף־ביתי, שנפגם בכמה מקומות בכתבי היד השונים. בחטיבה האחרונה כנראה 
חתם הפייטן את שמו, אבל קשה לפענח אותו.227

ביסוד הנוסח שלהלן מונח הכתוב בכ"י TS NS 124.60, הדף מסדר פסטאט ב, כיוון שנוסחו   

הוא הקרוב ביותר לזה שבשאלה אל הראב"ם, ושניהם כתובים בידי ר' ידותון.228 

מעריב שבת אחר

ִמְזמֹור ִׁשיר / ֲאַזְּמָרה ְלרֹוֵכב ֲעָרבֹות     

ְּבִצּלֹו ֶאֱחֶסה ְּבִצְדַקת ְׁשלֹוֶׁשת ָהָאבֹות     

ַּגם ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ֲאַנְּצֵחהּו ְּבַאְלֵפי ְרָבבֹות     

ּדֹוד ַמֲעִריב ֶעֶרב קֹולֹו חֹוֵצב ֶלָהבֹות     

ב ̇א ייָי המעריב ערבים אהבת      ̇

לחתימת הפייטן במקום זה ראו: פליישר, שירת הקודש )שם(, עמ' 245. אפשר ששמו של הפייטן היה חננאל   227

)ראו טור 23(. ייתכנו כמה אפשרויות פענוח של שם אביו, ואי אפשר לקבוע דבר.

 TS 13 H ב =   ;TS NS 124.60 א =  בהערות ובביאור שלהלן צוינו כתבי היד בקיצור על ידי אותיות כך:   228

4.3; ג = TS NS 150.161; ד = TS AS 118.53. השלמתי טור 14 והמילה האחרונה בטור 12, החסרים בכ"י 
ולאו  יחידים  ידי  על  להיאמר  הפיוט  נועד  ג  שבכ"י  ייתכן   ,175 הערה  לעיל  שציינתי  )כפי  ג  ב,  פי  על  א, 

דווקא בתפילת ציבור(, הערתי על שינויי נוסח והוספתי ניקוד כמקובל. השינויים בתפילות הקבע בכתבי היד 

האחרים משמעותיים יותר, ולא הערתי על כולם. נוסח תפילות הקבע מורחב וכמעט שלם בכ"י ב, אבל הוא 

מראה סימנים של עיבוד; ראו למעלה בדבר עריכת פתיחת הברכה 'מעריב ערבים' ברוח הצעתו של הרמב"ם 

בכתב יד זה.

ביאור: 1 לרוכב ערבות: על פי תה' סח 5     2 בצלו: על פי תה' נז 2     3 בערב שבת: לכאורה משמעו 

המילון  של  לדוגמה  במחברת  איננה  וכן  במילונים,  רשומה  זו  משמעות  ראיתי  לא  משחשיכה.  שבת 

ההיסטורי ללשון העברית על השורש ער"ב: לשוננו, מו )תשמ"ב(, עמ' 165–267. אולם היא נמצאת 

יהודה אמר שמואל מערב  רב  אימת אמר  'עונה של תלמידי חכמים  סב ע"ב:  למשל בבבלי, כתובות 

בא  שבת'  'ערב  שכאן  ייתכן  אבל  שבת'.  לערב  שבת  מערב  מיטתו  המשמש   ]...[ שבת  לערב  שבת 

ע"ב:  קיט  שבת  בבלי,  ראו  יום.  מבעוד  שבת  של  להתפלל  להקדים  היה  ומנהגם  הרגיל,  במשמעו 

'אמ']ר[ רב ואיתימ']א[ ר' יהושע בן לוי אפי']לו[ יחיד המתפלל בערב שבת צריך לומר ויכלו' )וראו 

 .)TS Ar. 51.108 מזון מפויטת בכ"י  ועל מובאה מברכת  נוסח הגמרא  ז, על  את הדיון שלהלן סעיף 

מבעוד  שבת  של  ערבית  להתפלל  'ומקדימין  קמד:  עמ'   ,)211 הערה  )לעיל  השלם  אבודרהם  גם  ראו 

יום יותר משאר ימות החול'; ועיין: גינצבורג, פירושים וחידושים )לעיל הערה 182(, א, עמ' 9 ואילך, 

ובמקורות שהובאו שם. אנצחהו: היינו אשבחהו, ארוממהו. ראו ירושלמי, סוכה ג, ב )נד רע"א; טורים 

647–648(: 'בעשרה לשונות של שבח נאמר ספר תילים באישור בניצוח' וכו'. באלפי רבבות: על פי 

 :CAJS 209 דוד מעריב ערב: וכן הוא 'דוד מעריב ערב' במעריב לפסח בסידור זה )כ"י   4      36 במ' י 
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טֹוב / ִאיּׁשּור ַהֵּלל ֲאַהְּללֹו   5

ּוִמָּצרֹות ִיְפֶּדה ֶגַזע ְקָהלֹו     

ָזכֹור ְוָׁשמֹור ִּדֵּבר ְּבַהְנִחילֹו     

ַחי ִיְזּכֹור ַאֲהָבתֹו ְלַעם ְמַיֲחלֹו     

ב ̇א ייָי אוהב. שמע ובר>וך< שם: ואהבת: והיה אם שמע: ויאמר.      ̇   
אמת אמונתך בשביעי כול' עד נתתה229      

על אמירת פסקה קבועה זו כאן, לפני המחרוזת הבאה של פיוט המעריב, ראו: פליישר, לסדרי התפילה, עמ'   229

רלא )= הנ"ל, תפילות, עמ' 813; ושם על אודות ציון פיוט המעריב 'ליל אומץ לזרע תמימים' בסדר פסטאט 

ב(. הפסקה 'אמת אמונתך בשביעי ]...[ נתתה' היא לפי הנוסח המובא בסידור רס"ג, עמ' קי )'נתתה' איננה שם 

בפנים אבל ישנה בכ"י אדלר שנרמז שם, בהערה לשורה 9: 'ובשביעי נחתה ולעמך מנוחה נתתה'(. בכ"י ב: 

'אמת אמונתך בשביעי ]...[ לראש ארבעה משה נתנתה ]כך![ ]...[ ולעמך מנוחה נתתה' )העתקתי בדילוג(. 

גם  נמצא  אמונה'(  'אמת  )במקום  אמונתך'  'אמת  מנוחה'.  ישראל  ולעמך  ]עד[  אלי  אמונתך  'אמת  ג:  בכ"י 

805(; בסידור  CAJS 209, שהתפרסם אצל פליישר )שם(, עמ' רכג )= שם, עמ'  בדף מסדר פסטאט ב, כ"י 

 S. C. Reif, ‘Liturgical Difficulties and Geniza Manuscripts’, :רס"ג, עמ' קי, ועוד. על נוסח זה ראו

 S. Morag, I. Ben-Ami and N. A. Stillman (eds.), Studies in Judaism and Islam Presented to
Shelomo Dov Goitein, Jerusalem 1981, p. 116. ואולי נפלה טעות בדברי פליישר )שם(, עמ' רלא )= שם, 
עמ' 813(, הערה 58: 'ואולי הוא טעות סופר כאן' )השווה: הנ"ל, קריאת שמע של ערבית ]לעיל הערה 159[ , 

עמ' 293 ]= הנ"ל, תפילות, עמ' 788[ , הערה 75(. 

בכ"י  ניסן  חודש  לראש  במעריב  רכז(;  עמ'   ,]809 עמ'  תפילות,  הנ"ל,   =[ התפילה  לסדרי  פליישר, 

TS H 12.11 ולפסח בכ"י TS NS 158.16, שאת שניהם כתב ר' ידותון; במעריב ללילה הראשון של 
ג:   ;321 TS H 2.14. בנוסח התפילה לליל שבת ב'סדר חיבור ברכות': מאן, תפילה, עמ'  פסח בכ"י 

ב: 'טוב אשור'. התיבה 'אישור'  טוב אישור: וכן   5      7 'דוד מעריב ערבים'. קולו וכו': על פי תה' כט 

'טוב להודות', כלשון הכתוב בתה'  ג:  'הלל'. אבל  מפריעה לאקרוסטיכון שנמשך בתיבה שלאחריה, 

פי  'להודות' על  הוא  'אישור'  והוא  ואינה מפריעה אפוא לאקרוסטיכון.  2, שאותו מפייט הפייטן,  צב 

ירושלמי, סוכה ג, יב )נד רע"א; טורים 647–648( הנ"ל: 'בעשרה לשונות של שבח ]...[ באישור' וכו'. 

ואפשר לומר ש'טוב' משמש כאן ככינוי לה'     6 גזע: ג: זרע     7 בהנחילו: על כך שהקב"ה 'הנחיל' את 

 השבת ראו למשל בנוסח הקבע של קידוש: 'ושבת קדשך באהבה וברצון הנחלתנו' )ולעיל על יד הציון 

להערה 220(; סידור רס"ג, עמ' קי: 'למען אהבת עמוסים / נטעת עץ חיים / שבת קדשת מימים / ואותה 

נטע  עולם  ' "חיי  פרידמן,  מ"ע  ראו:  התורה;  את  נתת  היינו  חיים',  עץ  )'נטעת  כו'  לתמימים'  הנחלת 

בתוכנו" – לשעבר; "יטע תורתו בלבנו" – לעתיד לבוא', תרביץ, ס ]תשנ"א[, עמ' 265–268(; פרקי 

66: 'כשיצאו  דרבי אליעזר, מהדורה מדעית כתב יד רח"מ הורוביץ, ירושלים תשל"ב, פרק יח, עמ' 

ממצרים עד שלא נתן להם את התורה הנחיל את השב]ת[ לישראל'. וראו לעיל הערה 199 )'לנחלה'(. 

דבר: חסר ג 8 חי: כינוי לקב"ה. אהבתו לעם מיחלו: וכן הוא )'אהבתו לעם מיחלו'( ב )אלא שבטעות 

'... מיחל ואהבתך לא תסיר ממנו עד נצח נצחים כי היא עטרת ראשינו', והווי"ו שב'ואהבתך',  שם: 

זאת  'מיחלו', מפני הדומות(. לעומת  שהיא מנוסח הקבע שהוסיף הסופר, גרמה להשמטת הווי"ו של 

הטור בא בשינוי לשון בכ"י ג: 'אהבת עם מיחל]ו[' )קרוע בסוף השורה; גם כאן נוספה מטבע תפילת 

קבע: ']אה[בת עולם ישראל וג̇מ'(. 'לעם מיחלו' על פי תה' קמז 11 ועוד.
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ְלַהִּגיד ַּבּבֶקר / ַטֲעֵמי ִהיּלּוִלים     

ר ָאוְרחֹוֵתינּו ֵאל ֵאִלים ַיּשֵׁ   10

ֵמי ְזבּוִלים ַּכְלְּכֵלינּו ׂשֹוַבע ִמּשְׁ     

ְלַהְׂשִּביַע ְּבִריָּנה ַעם ְסגּוִלים     

ְמַיֲחִדים ְלִׁשְמָך ּוְמַהְּלִלים     

ִנְּצחּוָך ִמִּפי עֹוְלִלים ְויֹוְנִקים     

בגלה ברנה ובשמחה רבה: משה וכל בני ישראל }כשעלו מן הים{ ענו שירה ואמרו מי כמכה 
באלים ייָי מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלות עושה פלא:230

ֲעֵלי ָעׂשֹור / ׂשֹוֲחִחים ִהיּלּולֹו   15

ַוֲעֵלי ָנֶבל / עֹוִנים ְלַהְּללֹו     

ּפֹוְצִחים ְּבִׁשיַרת ָים ְלמּולֹו     

ִהֵּנה ֱאֹלֵהינּו ֶזה ִקִּוינּו לֹו     

זה צור ישעינו פצו פה ואמרו ייָי ימלך לעולם231 ועד

ִּכי / ָצַדְקָּתה ׁשֹוֵכן רּוָמה     

על ציון נוסחות הקבע הללו, הרגילות במזרח, בהעתקות פיוטים, כאן ואחרי החטיבה הבאה, ראו: פליישר,   230

לתכונות )לעיל הערה 226(, עמ' קכה; הנ"ל, שירת הקודש )לעיל הערה 36(, עמ' 244.

תיבה זו חסרה בכ"י א, והשלמתי אותה על פי כ"י ג, ד.  231

הנפוץ  השימוש  פי  על  הילולים,  דברי  פירושו  ז"ל  פליישר  מפרופ'  שלמדתי  כפי  הילולים:  טעמי   9

חזן,  א'  בעריכת  הגניזה,  בפיוטי  מחקרים  ופיוטיה:  ארץ־ישראל  זולאי,  מ'  ראו:  בפיוט.  'טעם'  של 

 ירושלים תשנ"ו, עמ' 334 )'טיעם: דיבר'(; ש' אליצור, פיוטי ר' אלעזר בירבי קילר, ירושלים תשמ"ח, 

אלים:  אל  'לישר'.  'להגיד':  בהשפעת  ב   .6 ג  מש'  פי  על  אורחותינו:  ישר   10 )אמירה(       101  עמ' 

דנ' יא 36     11 זבולים: כינוי לשמים     12 עם סגולים: על פי דב' ז 6 ועוד. השלמתי 'סגולים' על פי ג; 

חסר א, ב     13 מיחדים וכו': חסר ג     14 נצחוך וכו': השלמתי על פי ג; חסר א, ב. נצחוך: ראו לעיל 

בטור 3 )אנצחהו(. מפי עוללים ויונקים: תה' ח 3 על פי תוספתא, סוטה ו, ד )מהדורת ליברמן, עמ' 184( 

ומקבילות: 'אמרו כולם שירה, עולל' וכו'. לפי החרוז צריך להיות 'יונקים ועוללים'. המעתיק שיבש 

על פי לשון הכתוב או מטבע התפילה המקובלת )'מפי עוללים ויונקים שירה שמעתה על הים' וכיוצא 

4, ובהערה  321; ובמובאה לעיל מן הפיוט 'לך ה' הממלכה', טור  בזה, ראו למשל: מאן, תפילה, עמ' 

191(     15 הילולו: ב, ג: סלסולו )ועדיף(     16 עונים: על פי 'ענו שירה' )בטור הבא: 'בשירת הים'( ועל 

 פי תה' קמז 7 )'ענו ]...[ בכנור', באסוציאציה לכתוב במזמור 'עלי הגיון בכנור'(     18 הנה וכו': יש' כה 9

19 כי צדקתה: כלומר הצדקת ואולי יש לנקד ִצַּדְקָּתה. כך ג. ד: ']צ[דקת'. והוא המתאים לאלף־בית. 

ואולם א: 'חלצתה'; ב: 'חלצת', על פי תה' קטז 8. שוכן רומה: כינוי מצוי בפיוט לקב"ה; ראו: יש' לג 5 

)'כי ֹׁשֵכן מרום'(, תה' נז 6 )'רומה על שמים'( ועוד.

 ]49
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ְקִהַּלת יֹוָנה ַּתָּמה   20

רֹוְמָמּה ׁשֹוְבָבּה ְואֹוְיֶביָה ָהֵתיָּמה     

ִּתְגֲאָלּה ְגֻאוָּלה ְׁשֵליָמה     
ב ̇א ייָי גאל ישראל232

ַמה ָּגְדלּו / ֲחנּוֶניָך ֵאל     

ִׂשיֵחינּו ַּתְקִׁשיב ְּבִבְנַין ֲאִריֵאל     

ֵרינּו ְּבִביַאת ּגֹוֵאל ָמרֹום ַּבּׂשְ   25

ְּכנֹוַאם ִהֵּנה ֹלא ָינּום ְוֹלא ִייַׁשן ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל     

ב ̇א ייָי פורס סוכת שלום עלינו ועל עדת עמו ישראל ועל ירושלים      ̇   

אמן יתגדל כול'      

TS NS 124.60 כאמור 'מעריב שבת לר' אנוש ז"ל'.  אחרי נוסח 'מזמור שיר אזמרה' צוין בכ"י 

אחריו בא טקסט של רוב הפיוט שפתיחתו 'ושמרו ידידים יום שילום עשות עולם יום שמחתכם'. 

הפיוט  של  אחר  נוסח  כתב  ידותון  ר'  'ידותון'.  מחברו  שם  חתום  ובו  אקרוסטיכון  יש  זה  לפיוט 

TS 13 H 4.2, ושם אף בכותרת ייחס בפירוש את הפיוט לעצמו: 'מעריב לשבת ידותון'.  בכ"י 

TS NS 124.60 הנייר קופל וניזוק באותה שורה שנכתב בה 'מעריב שבת לר' אנוש ז"ל'.  בכ"י 

בגלל קרע כלשהו בנייר במילים 'מעריב שבת לר' אנוש', במקום הקיפול ממש, נראה קצת כאילו 

נמחקו המילים הללו, אבל איני סבור שיש בהן שום מחיקה )'ז"ל' כתוב מעל השיטה, כרגיל בסופי 

שורות, ולא ניזוק(. הכינוי 'ר' אנוש ז"ל' שייחס ר' ידותון לעצמו )?!( יוצא דופן מכמה בחינות, 

וכוונתו בכך סתומה וחתומה.233 פליישר פרסם וביאר את המעריב הזה. הפיוט כולל את מנהגי 
השבת ופירוט ל"ט המלאכות האסורות.234

על חתימה זו במקום 'צור ישראל וגואלו' ראו לעיל הערה 190.  232

ראו פליישר, לסדרי התפילה, עמ' רנ )= הנ"ל, תפילות, עמ' 832(, הערה 148: 'נראה שמחק את המילים "לר'   233

אנוש" בקו אופקי. אפשר שביקש להעתיק כאן מעריב אחר, ונמלך בדעתו והעתיק את חיבורו שלו. השם "ר' 

אנוש" משונה ביותר, ועד כמה שידוע לי אינו מצוי באונומסטיקון העברי של ימי הביניים. האם אפשר שכיוון 

להסתיר בדרך זו, משום צניעות, את שם עצמו, העולה מפורשות, כפי שצויין, מחתימת הפיוט?'. משער אני 

'יונה  ג: 'קהילות'.  קהלת וכו': כינויים לכנסת ישראל כנגד הכינוי החבור ב'שמחתני' שבכתוב(.   20

תמה' על פי שה"ש ה 2; ו 9     21 רוממה שובבה וכו': ג: 'שובב]ה ... ואויבי[ ה' וכו'. 'שובבה', ראו יר' 

נ 19: 'ושבבתי את ישראל אל נוהו'     23 תה' צב 6: 'מה גדלו מעשיך ה' '. 'מעשיו' שבכתוב הם 'חנוניך' 

 :3 שיחינו תקשיב: ראו למשל תה' נה   24 )חסדיך( שבפיוט, ואולי יש בזה רמז לשם הפייטן חננאל     

וכו'.  'ואתה מרום'   :9 מרום: כינוי לקב"ה על פי תה' צב  ג.  זה חסר  25 טור  ]...[ בשיחי'      'הקשיבה 

בשרינו: ד: 'יבשרינו'     26 כנואם: ג: כנם. הנה וכו': תה' קכא 4. 
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' ֻכּלּו ְי ַו ' וקי  ז. אמירת פס

לסיום אדון בעניין אמירת פסוקי 'ויכלו', שנזכרה פעמיים בדף מסדר פסטאט ב לתפילת ערבית 

של שבת שנתפרסם לעיל. בני ארץ ישראל נהגו לומר את פסוקי 'ויכלו' במעמד קריאת המזמורים 

בתחילת תפילת ערבית של שבת )שתיאורו לא שרד בדף ההוא(.235 בתלמוד הירושלמי אין זכר 

לאמירת 'ויכלו' בתפילה של שבת.236 אבל אמירתו בליל שבת )'בערב שבת', וראו להלן( נזכרת 

בתלמוד הבבלי, שבת קיט ע"ב: 'אמ' ]ר[ רב ואיתימ' ]א[ ר' יהושע בן לוי אפי' ]לו[ יחיד המתפלל 

בערב שבת צריך לומר ויכלו וכל האומרו מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקב'ה במעשה 

בראשית' וכו'.237 כיוון שרב שהה בארץ ישראל והיה רגיל להביא את מסורותיה, ור' יהושע בן 

דוחקו ראו: פליישר  'ָאנּוׁש', כדי לציין את מצבו הקשה מבחינות שונות. על  ידותון רמז בשם לתיבה  שר' 

)שם(, עמ' רנה )= שם, עמ' 837(; הנ"ל, השלמות )לעיל הערה 29(, עמ' 209; פרידמן, מחלוקת לשם שמים, 

עמ' 274. מקווה אני להרחיב על מצבו האנוש במקום אחר, וראו בינתיים את היוצר שבו פייט את דברי איוב 

א 21 בכ"י TS H 2.146. את הפיוט הקצר הזה פרסם פליישר, לסדרי התפילה, עמ' רמז )=הנ"ל, תפילות, עמ' 

829; טור 5 במקום 'ונתאחרתי' צ"ל: 'ונתחחזקתי'; טור 8 במקום 'רצונו' צ"ל: 'רצוני'; 'בסשוטני ִלמקח', היינו 

כנראה 'בשוטי בארץ לקנות ]ולמכור[ '(. משער אני שר' ידותון כתב את הדברים על עצמו.

ראו: פליישר, לסדרי התפילה, עמ' רנו–רס )=הנ"ל, תפילות, עמ' 838–842(. בטור 12: 'יושמר ֻמוְנָעם כבבת',   234

במקום 'ֻמוְנָעם', שניקד פליישר, יש לדעתי לנקד 'מֹוְנָעם', ופירושו: הנמנע מלעשות את המלאכות יישמר 

כבבת. בטור 34: 'המוחקו והמחתכו אסור בגלויו ובסודו', פירושו: בין בגלוי בין בסתר )וראו טור 48: 'כרת 

או סקילה'(. בטורים 39–40: 'הבונה והסותר ]כצ"ל[ / חייב ואם יסתר', וגם עניינו חייב אף אם עבר בסתר. 

טור 61: 'צאת אבותם מיד מצרים ומתגאל', עניינו לדעתי בצאתם מארץ מצרים וגאולתם; הפייטן נקט בגלל 

החרוז צורת 'מתגאל', שמשמעו בהתפעל בדרך כלל שלילי, והחטיבה נחתמת בברכת 'גאל ישראל'.

למנהג זה ראו: פליישר, תפילה ומנהגי תפילה, עמ' 178 ואילך.  235

על ערבית מנהג ארץ ישראל בלי 'ויכלו' בעמידה ראו: מאן, תפילה, עמ' 312.  236

זהו נוסח כ"י מינכן, ספריית המדינה הבוורית hebr. 95. השווה אל כ"י ENA 2990.7 )קטע גניזה מן המאה   237

השתים עשרה בערך(: ' ]אמר רב[ ואי תימא ̇ר יהושע בן לוי אפילו יחיד המ ]תפלל[ בערב שבת ואו̇מ ויכלו 

אחרים  נוסח  ועדי  יד  בכתבי  וכו'.  ב ]ראשי[ ת'  במעשה  ל̇ה̇ק̇ב̇ה  שותף  נעשה[  ]כאילו  הכתוב  עליו  מעל ]ה[ 

עניין 'מעלה עליו הכתוב' וכו' הוא דברי רב המנונא, ולפני שמו באה מילת קישור 'אמר' )למשל אבודרהם 

השלם ]לעיל הערה 211[ , עמ' קמה, וחסרות שם התיבות 'בערב שבת'(, 'ואמר' או 'דאמר' )ואצל רבינו אלעזר 

מגרמיזה, ספר הרוקח הגדול, מהדורת ב"ש שניאורסון, ירושלים תשכ"ז, סימן מט, עמ' מ: 'כדרב המנונ' '(. 

בדפוסים במקום 'רב': 'רבא', ובהמשך 'דאמר רב המנונא'. על הגרסה 'רב ]...[ ואמר' כבר העיר בעל 'מסורת 

הש"ס' בדפוס וילנה, וראו: רנ"נ ראבינאוויטץ, ספר דקדוקי סופרים, ירושלים, ניו יורק ומונטריאול תש"ך 

)מינכן תרכ"ח–תרנ"ז(, למסכת שבת, עמ' 268, הערה א )על הגרסה 'רב'(. אפשר שהגרסה 'רבא' שבדפוסים 

באה לפתור את הקושי של סדר הזמנים הנרמז במילת הקישור 'דאמר' )!(, כי ממנה עולה כביכול שהדורות 

וראו ספר הרוקח הגדול  זאת אלא השערה בעלמא.  אין  הראשונים סמכו על דברי הדורות האחרונים, אבל 

)שם(: 'ומסיק רבא במדרש ויכולו ג' פ' ]עמים[ חייב אדם לומר בשבת, אחד בתפלה ואח' ]ד[ לאחר התפלה ועל 

הכוס'. א' גרינהוט, ספר לקוטים, ב, ירושלים תשכ"ז )ירושלים תרנ"ח–תרס"ג(, דף טז ע"ב, תיקן את הגרסה 

2(, אבל ראו מלאכי הכהן, ספר יד מלאכי, מהדורת א'  ויכולו: 'אמר רב' )ראו שם, הערה  במובאה ממדרש 

הערץ, ]תל אביב[ תשכ"ד )ברלין תרט"ז(, כלל תקנג, עמ' צב: 'וכן ראיתי במדרש ויכולו רבא אמר רב יהודה 

אמר ר' אבא משמע דהיינו רב וכך היה שמו'. ראו עוד ההערה התוכפת. על 'ערב שבת' שזמנו 'ליל שבת' ראו 

לעיל עמ' 191, ביאור לשורה 3.
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לוי – שמחליף את רב לפי יש אומרים – היה אמורא ארץ ישראלי, סביר להניח שבני ארץ ישראל 
נהגו באמירת 'ויכלו' מנהג ארץ ישראל קדום, ושלא הושפעו מן התלמוד הבבלי.238

קהל קדוש מן ישראל ]...[ שנהגו מימות עולם וכשנים קדמוניות'  הרמב"ם נשאל על '  

לומר 'ויכלו' בליל שבת אחרי אמירת תה' צב. תלמיד חכמים אחד גינה את מנהגם ואמר שהם 

'ויכלו'  שיאמרו  בתנאי  במנהגם  לדבוק  לציבור  שמותר  הורה  הרמב"ם  עברה.  בזה  עוברים 

ישראל  ארץ  מנהג  היה  בוודאי  הקהל  מנהג  בבל(.239  במנהג  )כמקובל  העמידה  תפילת  אחרי 

הנזכר.240 מסתבר שהלשון 'מימות עולם וכשנים קדמוניות' רומזת על בית כנסת הירושלמים 

 בפסטאט, שהמתפללים בו היו רגילים להצדיק את מנהגיהם בטענה שנהגו בהם בבית כנסת זה 

מימי קדם.241 

לשון ההוראה של הרמב"ם בתשובתו איננה חד־משמעית. לא ברור אם הוא התיר את אמירת   

'ויכלו' אחרי תה' צב אך התנה את אמירתו בתנאי שיוסיפו אותו גם אחרי תפילת העמידה, וכך 

ומנהגי  'תפילה  בספרו  בלבד.  העמידה  תפילת  אחרי  רק  אמירתו  את  התיר  שמא  או  לי,  נראה 

תפילה ארץ־ישראליים' העמיד פליישר על שני הפירושים האפשריים בהבנת ההוראה.242 בדף 

מסדר פסטאט ב הכולל סוף סדר ליל פסח ושבת, שפרסם פליישר לאחר מכן, צוינה אמירת 'ויכלו' 

אחרי העמידה. במחקר ההוא הניח פליישר שאם אמרו 'ויכלו' אחרי העמידה, כבר לא אמרו אותו 

במעמד המזמורים, אך העיר שאולי בזמן מסוים הוסיפו לומר את פסוקי 'ויכלו' בשני המקומות 

)למעשה בשלושה מקומות, כי עכשיו למדנו שאמרו אותם גם בעמידה(. ואמנם בפיוט מעריב 

ב,  פסטאט  לסדר  שייך  שכאמור   ,TS NS 124.60 כ"י  בסוף  והעתיק  ידותון  ר'  שחיבר  לשבת 

ושההדיר פליישר במחקר ההוא, פייט החזן: 'וביכלו התחילו' את תפילות היום. כל עוד לא נמצא 

דף מסדר פסטאט ב הכולל את תחילת סדר שבת, לא נוכל לדעת אם הפיוט שמר זכר למנהג שכבר 

בטל בשעת כתיבת הסידור הגדול ההוא, או שמתפללי בית הכנסת הוסיפו לדבוק במנהגם לומר 
את פסוקי 'ויכלו' במעמד המזמורים נוסף על אמירתם בעמידה ואחריה.243 

פליישר, תפילה ומנהגי תפילה, עמ' 179–180, העלה אפשרות של השפעת התלמוד הבבלי בזה על פי נוסח   238

הדפוס בשבת קיט ע"ב, וראו ההערה הקודמת.

לעיל  ירושלים;  )מכון  הרמב"ם  תשובות  השווה:   ;327–326 עמ'  קעח,  סימן  ב,  )בלאו(,  הרמב"ם  תשובות   239

93(, סימן מג, עמ' מג–מד. במקום התרגום 'עוברים על זה' שאצל בלאו, צ"ל לדעתי: 'עוברים בזה  הערה 

עברה' )ראו: פרידמן, מילון, עמ' 614, 720(, במקום 'מורה הדת' צ"ל: 'מורה ההלכה של האומה' )ראו: שם, 

עמ' 480(, ובמקום 'יישארו על מנהגם' צ"ל: 'ידבקו במנהגם' )ראו: שם, עמ' 62(.

וכן קבע פליישר, תפילה ומנהגי תפילה, עמ' 180.  240

ראו לעיל סעיף א, ד"ה 'בית הכנסת שהראב"ם' ואילך.  241

על הספק ראו: פליישר, תפילה ומנהגי תפילה, עמ' 180. ספק זה נדון גם בתשובות הרמב"ם )מכון ירושלים;   242

3. שם העדיפו את האפשרות שהרמב"ם התיר את אמירת 'ויכלו'  93(, סימן מג, עמ' מד, הערה  לעיל הערה 

ההנחה  מן  תוצאה  הוא  הנימוק  העמידה.  אחרי  אותו  לומר  היה  המנהג  שממילא  בנימוק  צב,  תה'  אחרי  גם 

המפוקפקת שמנהג בית הכנסת היה כמנהג הידוע לנו לומר 'ויכלו' אחרי העמידה. 

'וביכלו התחילו', פליישר, לסדרי התפילה, עמ' רנ–רנא )= הנ"ל, תפילות, עמ' 832–833( והערה 156. הכוונה   243

לטור 7 שבפיוט הנדפס שם, עמ' רנו )= שם, עמ' 838(. על האפשרות שמדובר במנהג שכבר בטל ראו פליישר 
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מן המילים 'וביכלו התחילו' שבפיוטו של ר' ידותון משתמע שהקדימו את פסוקי 'ויכלו' לכל   

דבר אחר בתפילות שבת, שלא ככתוב בשאלה הנזכרת לרמב"ם שאמרו 'ויכלו' אחרי 'מזמור 

שיר ליום השבת'. ואכן לפי מנהג ארץ ישראלי מסוים הקדימו 'לעת ערב' את קריאת 'ויכלו', 

מפויטת  מזון  ברכת  מנוסח  לדעתי  נלמד  זאת  צב.  תה'  קראו  שבת',  'בליל  מכן,  לאחר  ורק 

לליל שבת שתחילתה 'אשרי אנוש יעשה זאת / וברית שבת מלחלל ומלבזות', והיא מתייחסת 

לכאורה לסדר אמירת 'ויכלו' ו'מזמור שיר ליום השבת'. במחרוזת המביאה את נוסח סוף ברכת 

ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם',  'הזן' הזכיר הפייטן: 'ְלֵעת ֶעֶרב ִיְפְצחּו ָבּה ַוְיֻכוּלּו / ̇כ̇כ ]ככתוב[ ַוְיֻכוּלּו ַהׁשָּ

ָּבת / נֹוֲעִדים ּוְמַזְּמִרים ְּבֵליֵלי  ולאחריו במחרוזת של תחילת ברכת הארץ: 'ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהׁשַּ
ַׁשָּבת'.244

ח. סיכום

בחלקם  שנהגו  תפילה  ומנהגי  נוסחים  כידוע  שרדו  שבגניזה  ופיוט  תפילה  של  היד  בכתבי 

ישראלי קדום  בזיהוי שקיעין של מנהג ארץ  לפני כתיבת הקטעים ההם. הספקות  מאות שנה 

שנהגו  תפילה  ומנהגי  תפילות  שמנציחים  יד  כתבי  בבדיקת  מתחזקים  נאמנותם  ובהערכת 

 בבית כנסת הירושלמים בפסטאט בתקופת הראב"ם. זאת הייתה תקופת דמדומי המנהג הנזכר 

וביטול תפילותיו. ואולם גם לאחר שהורחקו גופי תפילה ומנהג ארץ ישראליים עדיין נתקיימו 

שרידים כאלה, בין שהכשירו אותם חכמי ההלכה הבבלית בין שלא שמו לב אליהם או לא הקפידו 

עליהם.

תפילת  אודות  על  הראב"ם  אל  בערבית־יהודית  שאלה  של  חדשה  בההדרה  נפתח  המחקר   

ערבית של שבת רגילה. תפילת בית הכנסת כללה את הנוסח 'אשר כילה' ופיוט מעריב. השאלה 

נכתבה בידי ר' ידותון, החזן של בית כנסת הירושלמים בפסטאט. מניתוחה עולה בבירור שהיא 

)שם(, עמ' רנא )= שם, עמ' 833(: 'מנהג זה כבר נתבטל בכנסת השאמיים ]...[ אבל הוא שמר לו זכר בפיוטו'. 

לפי אבודרהם השלם )לעיל הערה 211(, עמ' קמו, אף על פי שאמרו 'ויכלו' אחרי העמידה, 'אפילו הכי טוב הוא 

לאמרו בתפלה', ושם, עמ' קמז: 'ואע"פ שאמרו אותו בתפלה תקנו לאמרו פעם אחרת בקול רב ומעומד' וכו'. 

183(, עמ' צא; והמובאה הנזכרת ממדרש  וראו: ר' יהודה ב"ר יקר, פירוש התפילות והברכות )לעיל הערה 

ויכולו שהביא ספר הרוקח הגדול )לעיל הערה 237(.

כ"י TS Ar. 51.108. הפיוט פורסם על פי כמה כתבי יד אצל: א' שמידמן, 'ברכות המזון המפויטות מן הגניזה   244

הקהירית: מבוא ומהדורה מדעית', עבודת דוקטור, ב, אוניברסיטת בר־אילן, תשס"ט, עמ' 313–316, מספר 

כט. הוא חתום 'אלעזר', וראו: שם, א, עמ' 57, על הספק בזיהויו. על זמן אמירת 'ויכלו' לפי הפיוט ראו: שם, 

יש מכתב שלם  זה  יד  וסדר אחרים מזה שהצעתי כאן. בע"א של כתב  זמנים  314, שהציע  ב, עמ'   ,16 עמ' 

בערבית ובאותיות ערביות, שלא פענחתי. שם הנמען היה אבו אלפר̇ג. מתחת לכתובת בע"ב נרשמו שורתיים 

בערבית־יהודית, באותיות עבריות, ובהן דרישת שלום לנמען, לכל הידידים ובמיוחד ל'רבי נתן ורבינו וולדה 

]ובנו[ ', ולא מן הנמנע שרבנו ובנו הם הרמב"ם והראב"ם. נוסח ברכת המזון המפויטת כתוב על החלק הריק 

בע"ב. 
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מתייחסת למנהג של אותו בית כנסת, שהיא נכתבה בראשית הנהגתו של הראב"ם, ושר' ידותון 

ניסה בה לשכנע את הראב"ם שהתפילה ראויה. השאלה המציאה עדות ראשונה לאמירת פיוטי 

מעריב בשבת רגילה.

רב סעדיה גאון התיר את אמירת הנוסח 'אשר כילה' שהיה מקובל במנהגים שונים. בתקופת   

חדשה  עדות  ונמצאה  באמירתו,  לעסוק  והתשובות  השאלות  ספרות  הוסיפה  ולאחריה  הגאונים 

שבת' )במקום 'ביום השביעי'(.  לכך בגניזה. יש שתיקנו את הנוסח ל'אשר כלה מעשיו בערב 

בתשובותיו קבע הרמב"ם 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' שב'משנה תורה' הורה הרמב"ם שהְמשנה ממטבע שטבעו 

חכמים בברכות טועה וצריך לברך שוב, וב'הלכות ברכות' הורה שאף על פי ששינה את המטבע, 

בין  בו  חזר  הוא  אם  בשאלה  נחלקו  הרמב"ם  יצא. מפרשי  הברכה,  ועניין  ומלכות  שם  הזכיר  אם 

מנע  אמנם  'במושבו'  שונים.  במצבים  עוסקות  שההלכות  או  זו  הלכה  לכתיבת  זו  הלכה  כתיבת 

שבו  שלו,  המדרש  לבית  אלא  פסטאט  לעיר  הכוונה  אין  אבל  כילה',  'אשר  אמירת  את  הרמב"ם 

התפלל.

הראב"ם ורירה"ס אסרו את אמירת הנוסח 'אשר כילה' משום שבנוסח זה משתנה עניין הברכה,   

בניגוד לדעת הרמב"ם בתשובותיו. הראב"ם ציטט שתי ברייתות העוסקות בשינוי מטבע ברכה, 

אחת מהן שאינה ידועה ממקום אחר. על פי הברייתות האלה אפשר לקבוע שההבדל בין ההלכה 

מדעתו  בו  חזר  שהרמב"ם  מלמד  איננו  ברכות'  ב'הלכות  ההלכה  לבין  שמע'  קריאת  ב'הלכות 

הודיע  לתימן  משנת 1215/6  שונים. בתשובתו  בדברים  עוסקות  ההלכות  ששתי  אלא  הראשונה 

בדברו',  ב'אשר  השינוי  את  מצרים(  או  ב'מצר' )ֻפסטאט  ביטל  הנהגתו  בראשית  שכבר  הראב"ם 

היינו אמירת 'אשר כילה'. לדבריו הוא כתב אז כמה חיבורים להוכיח את שיטתו, ביניהם תשובה, 

ומסתבר שזו התשובה על השאלה הנזכרת ששרדה בגניזה.

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

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

ערבית בלילי פסחים בימות חול, ושנתפרסמו כאן לראשונה, וכתבי יד אחרים מוכיחים שבני ארץ 

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

זה נמצא בברייתא שבתלמוד הבבלי. לפיוט המעריב מבית כנסת הירושלמים הוקדם, כמשוער 

בהשפעה בבלית, נוסח הקבע של הברכה, שלא כמקובל בפיוט הקלסי. 

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 

כאן  מתפרסם  והוא  ראב"ם,  אל  בשאלה  שנזכר  שבת,  לליל  אזמרה'  שיר  'מזמור  המעריב  פיוט 

לראשונה.
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המנהג לומר את פסוקי 'ַויֻכלו' בערב שבת )או בליל שבת( במנהג הארץ ישראלי נדון בסוף   

ישראלית,  ארץ  מסורת  הייתה  זאת  הבבלי,  בתלמוד  רק  נזכרה  שאמירתם  פי  על  אף  המאמר. 

כמוכח משמות האמוראים הארץ ישראלים שבנוסח כתבי היד. קטעי הגניזה מדגימים את המנהג 

הארץ ישראלי לפתוח את תפילות השבת בפסוקי 'ויכלו'. לפי הדפים מסדר פסטאט ב הוסיפו את 

אמירת פסוקי 'ויכלו' בעמידה ולאחריה.
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