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כהיום הזה בירושלים: למקורה, לתפוצתה ולגלגוליה של תפילה לסיום טקסים

מאת

שולמית אליצור

א. טקס הסיום של סעודת ראש חודש

במסכת סופרים יט, ז מופיע טקסט ארוך המשמש כסיום מפואר של סעודות ראשי חודשים,1 והרי 

לשונו, כשהוא מחולק לכמה חטיבות:

בראש ֹחדש ישבו החבורות של זקנים, ושל בולווטין, ושל תלמידים, מן המנחה ולמעלה, 

עד שתשקע החמה. וצריך בברכת היין לומר, 

ברוך אתה י"י אלהינו מלך העולם בורא פרי הגפן,   )1(

ברוך אתה י"י אלהינו מלך העולם   

אשר בעגולה גידל דורשים, הורם ולימדם זמני חדשים,   

טיכס ירח, כילל לבנה, מינה נבונים סודרי עתים,   

פילס צורינו קרבי2 רגעים, שבם תיקן אותות חדשים ומועדים,   

דכתיב עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו,   

החידוש העיקרי במאמר מבוסס על מהדורת פיוטי ר' אלעזר בירבי קליר לחג הסוכות, שאני מכינה עם ד"ר    *

מיכאל רנד. מחקר זה ממומן על ידי הקרן הלאומית למדע, תקציב 93/13. את רוב כתבי היד הנזכרים במאמר 

חלק  פליישר.  עזרא  שם  על  בגניזה  והפיוט  השירה  לחקר  שבמפעל  הממוחשב  המאגר  באמצעות  איתרתי 

מכתבי היד מצאתי גם בעזרת אתר 'מאגרים' של המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית. ברוב קטעי 

הגניזה עיינתי באמצעות הסריקות שבאתר פרויקט פרידברג לחקר הגניזה. תודתי נתונה לכל המזכים את 

הרבים במפעלים חשובים אלה.

על הסעודות הללו, שהשתתפו בהן ראשי הערים ותלמידי החכמים בלבד, ראה בהרחבה: ע' פליישר, 'בירורים   1

בבעיית ייעודם הליטורגי של פיוטי קידוש ירחים', תרביץ, מב )תשל"ג(, עמ' 337–341 )נדפס שוב: הנ"ל, 

עמ'  ירושלים תשע"ב,  וט' בארי,  אליצור  ש'  ב, בעריכת  ובהתגבשותן,  בישראל בהתהוותן  תפילות הקבע 

ובמחקרים   ,239–238  ,73–70 ירושלים תשס"ד, עמ'  פינחס הכהן,  רבי  פיוטי  וכן: ש' אליצור,   ;)847–843

המצוינים בהערות השוליים שם. הטקסט המלא מובא בסמוך על פי מסכת סופרים, מהדורת מ' היגער, ניו יורק 

תרצ"ז, עמ' 329–332.

ומנהגי תפילה ארץ־ 'קנצי'; ראה: ע' פליישר, תפילה  'קיצי' או  'קרבי' משובשת, ובמקורות אחרים  תיבת   2

2( עומדת חזקת  יח  יחידאית מאיוב  )מילה  ל'קנצי'   .66 ירושלים תשמ"ח, עמ'  ישראליים בתקופת הגניזה, 
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ואומר, כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפני נאום   

י"י כן יעמוד זרעכם ושמכם, 

וחותם, ברוך אתה י"י מקדש ישראל וראשי חדשים.   

ואומר, הודו לי"י כי טוב,   )2(

כהיום הזה בירושלים ששים ושמחים כולנו במקום,   

אליהו הנביא במהרה יֹבא אצלינו, המלך המשיח יצמח בימינו,   

שימנה את הימים כשנים בביניין בית המקדש.   

ירבו שמחות, ויענו העם ויאמרו אמן, ירבו בשורות טובות בישראל,   )3(

ירבו ימים טובים בישראל, ירבו תלמידי תורה בישראל.  

מקודש החדש, מקודש בראש חדש, מקודש בזמנו, מקודש בעיבורו,   )4(

מקודש כתורה, מקודש כהלכה, מקודש בתחתונים, מקודש בעליונים,   

מקומות  בכל  מקודש  בירושלים,  מקודש  בציון,  מקודש  ישראל,  בארץ  מקודש   

ישראל, 

מקודש בפי רבותינו, מקודש בבית הוועד.   

הודו לי"י כי טוב כי לעולם חסדו, וכולכם ברוכים.  )5(

היחידה כולה נאמרה בסיום הסעודה, אחרי ברכת המזון, כמפורש בהלכה הסמוכה במסכת סופרים 

)יט, ח(.3 הקטע כולל כמה חטיבות, שאינן תלויות זו בזו. 

חטיבה 1 היא עיקר הטקס: ברכת ראש החודש 'אשר בעגולה גידל דורשים', הנאמרת על היין.   

זוהי ברכה מפויטת המיוסדת על אלף־בית תיבות;4 פייטנים אחדים – ובראשם ר' פינחס הכהן – 

החליפו אותה בפיוטי קידוש ירחים מיוחדים לכל חודש וחודש.5 

2, שתעמוד במרכז עיוני כאן, מתחילה רצף של פסקאות איחול לקראת סיום הטקס  חטיבה   

והפֵרדה. לאחר הפסוק 'הודו לה' כי טוב' וגו' באות הנוסחה 'כהיום הזה בירושלים ששים ושמחים 

כולנו במקום' ותפילה נוספת – אולי משנית – לביאת אליהו הנביא והמשיח. פרטי הנוסח של 

קטע זה יידונו בהמשך.

חטיבה 3 היא תוספת איחולים לריבוי שמחות ועוד דברים טובים בישראל. מוביל הטקס מכריז   

על כל איחול, והשומעים עונים 'אמן'. חטיבה זו אינה אלא דוגמה – המוביל יכול להוסיף איחולים 
רבים כיוצא באלו המוצעים כאן. בכתבי יד ובדפוסים שונים התארכה חטיבה זו מאוד לעתים.6

 Ms.(  ENA 2943/9 יורק, ספריית בית המדרש לרבנים,  ניו  זה נמצא דרך משל בכ"י  נוסח  הנוסח הקשה. 

.T-S NS 275.184 8080(, ובכ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה
מסכת סופרים )לעיל הערה 1(, עמ' 333–334, וראה במחקרים המצוינים לעיל בהערה 1.  3

לעניין ברכה זו ראה: פליישר, תפילה ומנהגי תפילה )לעיל הערה 2(, עמ' 66.   4

ראה בפירוט במחקרים המצוינים לעיל בהערה 1.  5

ראשי  "ראש  לעניין  'חדשות  פליישר,  ע'  ראה:  ותפוצתה,  הרחבותיה  נוסחיה,  על  זו,  בחטיבה  מפורט  דיון   6

חדשים" ', הנ"ל וי' פטוחובסקי )עורכים(, מחקרים באגדה, תרגומים ותפילות ישראל, מוקדשים לזכר יוסף 
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קידוש  על  הדין  בית  להכרזת  תחליף  מעין  בה  ויש  חודש,  לראש  מיוחדת  שוב   4 חטיבה    

החודש.7 

בראש חטיבה 5 חוזר שוב הפסוק 'הודו לה' כי טוב' וגו', ואחריו נפרד מוביל הטקס משומעיו   

באיחול הקצר 'וכולכם ברוכים'. זו נקודת הסיום של הטקס כולו.

בנוסחה  ובעיקר  האחרות,  בחטיבות  אלא  חודש  לראש  המיוחדים  בקטעים  אתמקד  לא  כאן   

'כהיום הזה בירושלים' וכו' שבחטיבה 2. ייתכן שנוסח חטיבה זו במסכת סופרים השתבש, שכן 

בכתבי יד מן הגניזה הקהירית המביאים נוסח מקביל שלה אחרי פיוטי קידוש ירחים לשונה הרווח 

הוא: 'כהיום הזה בירושלים ששים ושמחים בבנין בית המקדש'.8 בדרך כלל נוסף כאן המשפט: 

'אליהו הנביא יצמח בימינו'.9 גם בכתבי היד הללו פותח את החטיבה הפסוק 'הודו לה' כי טוב' 

הזה  'כהיום  לבין  בינו  שונים  בנוסחים  בא   3 שבחטיבה  בישראל'  שמחות  'ירבו  הקטע  אך  וגו', 

בירושלים'.10 ניידותה של חטיבה זו עשויה ללמד שאין היא אלא תוספת משנית, ושהנוסח 'כהיום 

הזה בירושלים' הוא העיקר. הוכחה לכך תבוא בהמשך.

שינוי המילים 'בבניין בית המקדש' ל'כולנו במקום' במסכת סופרים ייחודי, וייתכן שהוא פרי   

תיקון משני. המילים 'שימנה את הימים כשנים בביניין בית המקדש' הן תוספת שאין לה מקבילות 

מחוץ למסכת סופרים. מסתבר שלאחד המעיינים, שהנוסח 'ששים ושמחים בבניין בית המקדש' 

היה שגור על פיו, הפריע הנוסח 'ששים ושמחים כולנו במקום', ולכן הוא הוסיף בצד הדברים את 

הגלוסה 'בבניין בית המקדש'; מעתיק מאוחר יותר לא הבין לאן שייכת הגלוסה, וניסה לשלבה 

אחרי 'המלך המשיח יצמח בימינו', וכדי לקשר את הדברים הוסיף לפניה את הנוסח 'שימנה את 

הימים כשנים'; נוסח מוזר זה מוסיף קישור של הִּפסקה לעניין ראש החודש )בעיקר בעניין מניין 

השנים והימים(, אך מסתבר כאמור שאינו אלא תיקון מיותר תוך שילוב גלוסה שלא במקומה.

טקס  לסיום  מתאים  אכן  המקדש'  בית  בבניין  ושמחים  ששים  בירושלים  הזה  'כהיום  הנוסח   

תקווה  המתכנסים  מביעים  בסופו  הוועד:  בבית  הרשמי  החודש  לקידוש  תחליף  מעין  המשמש 

ב,   , ]1 הערה  בישראל  ]לעיל  הקבע  תפילות  הנ"ל,  שוב:  )נדפס  קיז–קיח  עמ'  תשמ"א,  ירושלים   היינימן, 

עמ' 895–896(.

דיון רחב בפסקה זו ראה: פליישר, חדשות לעניין )שם(, עמ' קיט–קכ )שם, עמ' 897–898(.  7

 heb. f. 59 נויבאואר וקאולי 2852/8(, דף 27, ובדומה גם שם( heb. f. 57 על פי כ"י אוקספורד, בודליאנה  8

)נויבאואר וקאולי 2854/9(, דף 62; וכן בכ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS 108.57 ועוד; ראה: 

אליצור, פיוטי ר' פינחס )לעיל הערה 1(, עמ' 70.

כך בכ"י אוקספורד heb. f. 57, דף 27, שנזכר בהערה הקודמת; בכ"י קיימברידג' T-S NS 108.57, שאף הוא   9

נזכר שם: 'אליהו הנביא עם מלך המשיח יעמדו בימינו', ובכ"י אוקספורד heb. f. 59, דף 63, שנזכר שם גם 

 הוא: 'אליהו הנביא מלך המשיח ישמח בימינו'. נראה שהנוסח 'יצמח', המתאים בעיקר למשיח )על פי זכ' ו 12 

ועוד(, הוא המקורי; 'ישמח' הוא שיבוש פונטי של 'יצמח', ו'יעמדו' אולי יסודו בשיבוש גרפי של מילה זו.

לגיוון בנוסחיו ראה: אליצור, פיוטי ר' פינחס )לעיל הערה 1(, עמ' 70, וביתר פירוט במצוין לעיל הערה 6.   10 

המילים  בה  חוזרות  משפט  שבכל  שלמה,  לליטניה  הקטע  את  המפתחים  היד  כתבי  את  במיוחד  לציין  יש 

ברכה  תרבה  בישראל,  אהבה  )'תרבה  אלף־ביתי  בסדר  מתחלפת  האמצעית  והמילה  בישראל',  'תרבה  ]...[  

בישראל' וכו'(; כך הוא למשל בכ"י אוקספורד heb. f. 59, דף 62.
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ש'כהיום הזה', כלומר כאשר יחזור התאריך הזה בשנה הבאה,11 נזכה להתכנס לקדש את החודש 

בסנהדרין היושבת בלשכת הגזית שבבית המקדש הבנוי. לשון 'ששים ושמחים' אמנם אינו מכוון 

לראש חודש )הופעתו בברכת הלבנה מוסבת על המאורות, לא על ישראל(, אך בניין המקדש ודאי 

יגרום לששון ולשמחה. סעודות ראשי חודשים, שבאו לעשות זכר לקידוש החודש בבית הוועד, 

שיוכח  כפי  אולם  בירושלים'.  הזה  'כהיום  הנוסח  לצמיחת  מתאים  מקום  להיות  אפוא  עשויות 

בהמשך, יש מקום מתאים מזה, ותפילה זו אכן מתועדת בו בתקופה קדומה עוד יותר.

ב. שמחות משפחתיות

נוסף על הופעתו בסיום טקסי קידוש החודש, במקורות רבים מופיע הנוסח 'כהיום הזה בירושלים' 

ברכותיה  על  החתנים  סעודת  או  החופה,  בחתונות:  במיוחד  שכיח  הוא  אחרים.  בהקשרים 

המקדש',  בית  בבניין  ושמחים  ששים  בירושלים  הזה  'כהיום  בהכרזה  מסתיימת  המיוחדות, 

ביותר  המתאים  איחול  בישראל',  שמחות  'ירבו  ובראשם  שבקטע,  האחרים  האיחולים  בתוספת 

 לטקס כלולות.12 המנהג כבר מתועד בגניזה הקהירית ובכתבי יד נוספים,13 והוא הותיר את רושמו 

משמע זה של המילים 'כהיום הזה' שונה ממשמען המקראי, שהוא: כשהגיע היום המסוים )ראה: בר' לט 11(   11

או: כפי שאתם רואים היום )יר' מד 22; עז' ט 7(. 'כהיום הזה' במשמע ביום הזה עדיין מופיע בתקיעתא דבי 

היום  והוא מציין את התאריך של  )'מי לא נפקד כהיום הזה'(, אם כי שם משמעו כנראה מורחב קמעא,  רב 

'כהיום הזה' במשמע של התאריך הזה בשנה אחרת, אך  הזה החל מדי שנה )כולל היום שבו נמצא הדובר(. 

בהתייחסות לאותו תאריך בעבר ולא בעתיד, מופיע בנוסח 'על הנסים' לחנוכה: 'ולעמך ישראל עשית תשועה 

גדולה ופורקן כהיום הזה'. המשמע שלפנינו, בתאריך הזה בשנה אחרת, קרוב במקצת אל השימוש המקראי 

של 'כעת' בהקשרים שבהם משמעה: כאשר תחזור שוב העת הזאת ביום אחר )'כעת מחר'  ]שמ' ט 18 ועוד[  או 

'מחר כעת הזאת'  ]יהו' יא 6[ ( או בשנה אחרת )בצירוף 'כעת חיה'  ]בר' יח 10, 14; מל"ב ד 16–17[ (.

בפתיחת הפסקה דווקא באיחול 'ירבו שמחות בישראל' יש זכר לברכת נישואין קדומה, כנראה ארץ ישראלית,   12

'מסורות  שבט,  ע'  ראה:  שונה  לניתוח  נפרד.  מחקר  לה  להקדיש  מקווה  שאני  בישראל',  שמחות  'המרבה 

וחלופות עתיקות בברכות אירוסין ונישואין', ישורון, ל )תשע"ד(, עמ' לז.

דרך משל בכ"י אוקספורד heb. g. 2 )נויבאואר וקאולי 2700(, דפים 39–40, באות ברכות האירוסין והנישואין   13

)בנוסח הבבלי, אף על פי שמדובר בסידור ארץ ישראלי מפורסם(, ואחרי חתימת הברכה האחרונה )בנוסח 

'מצליח חתן עם הכלה'( מצוין: 'הודו ליי כי טוב, כהיום הזה כוליה' )לנוסח 'מצליח חתן עם הכלה' ראה: מ' כ"ץ 

ומ' סבתו, 'ברכת חתנים וברכת אבלים', כנישתא, ג  ]תשס"ז[ , עמ' קס–קסה; על הופעת המטבע בכתב היד 

הנדון כאן עמד א' שמידמן, 'שמחה והצלחה בפיוטי חתנים', ב' גזונדהייט  ]עורך[ , עיוני תפילה: ברכת חתנים, 

 ,T-S 8 H 14 שבע ברכות, ברכת המזון, אלון שבות תשס"ה, עמ' 79(; בכ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה 

14א, מסתיימת העתקה של ברכות האירוסין והנישואין )שוב בנוסח הבבלי הרווח(, ולאחר סיום הברכה  דף 

השווה:  הכלה';  עם  חתן  ומשמח  'מצליח'[   מצמיח  ]במקום  וכלה  חתן  'משמח  המורכב:  )במטבע  האחרונה 

58( מועתקת פסקת 'כהיום הזה בירושלם  סידור התפילות כמנהג היהודים הקראים, ד, רמלה תשכ"ד, עמ' 

ששים ושמחים בבניין בית המקדש' ואחריה 'ירבו שמחות בישראל  ]...[  ירבה אהבה ביש>ראל< ירבה ברכה 

ביש>ראל<' וכו' )אלף־בית חלקי ולא מדויק(, 'אליהו הנביא במהרה יבוא עלינו והמלך המשיח יצמח בימינו' 

ואיחולים לחתן ולכלה; גם בכ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS 328.72 מופיעה הנוסחה 'כהיום 

14א  F/2736(, דף  heb. c. 20 )נויבאואר וקאולי  הזה בירושלים' וכו' אחרי ברכות חתנים; בכ"י אוקספורד 
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עד היום.14 כבר לפני כמה וכמה שנים הראה עזרא פליישר שהוא נהג גם באיטליה הקדומה:15 

ר' אִמתי בר שפטיה שילב את מילות הקטע בסופי המחרוזות ביוצר 'אדון מגיד מראשית אחרית 
שנים', שכתב לכבוד חתונת כסיאה אחותו:16

ְקֵריִבים ָעֶדיָך ְּבִׂשְמָחָתם ֲעמּוֵסי ֵמיַעִיים

ָלִגיל ְּבמֹוָרא ְוֹלא ְבַעּזּות ַאַּפִיים

ִּבירּוָׁשַלִם ַהֶּזה  ְמַסְּייִמים ִּבְרָכָתם ְּכַהּיֹום 

ַרֲחִמים ְמַבְּקִׁשים ִמְּמָך נֹוָרא ְוִנְקָּדׁש

ֶלֱאֹסף ְנדּוִחים ְוָלִׁשיר ִׁשיר ָחָדׁש

ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית  ין  ַי ְנ י ִב ְּב ּוְׂשֵמיִחים  ָׂשִׂשים 

וגם בקדושתא שלו לחתן הוא חזר והבליט פסקה זו, שהייתה כנראה רגע של שיא בטקס החתונה:

)קטע מסידור רב עמרם גאון( מועתקות שבע ברכות הנישואין, ואחרי החתימה 'משמח חתן עם הכלה' נרשם: 

'כיום הזה בירושלם. ירבו שמחות בישראל' וכו' )תודתי נתונה לפרופ' אורי ארליך על ההפניה למקור זה, מתוך 

מפעל התפילה בהנהלתו(; נוסח דומה מופיע בכ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS 119.30; ושם, 

T-S H 5.11, אחרי ברכת המזון לחתן הפותחת 'אשיש במשוש חתן וכלה' )ראה: א' שמידמן, 'ברכות המזון 
תשס"ט,  בר־אילן,  אוניברסיטת  דוקטור,  עבודת  מדעית',  ומהדורה  מבוא  הקהירית:  הגניזה  מן   המפויטות 

עמ' 646(, מופיע הנוסח המקוצר: 'כהיום הזה ששים וש>מחים< באליהו הנ>ביא< ובמ>לך< המשיח. ירבה אהבה 

ירבה ברכה ירבו שמחות  ]...[  ירבו חתנים ירבו כלות' וכו' )בהמשך באים עוד איחולים לחתן ולכלה(. הנוסח 

כאן שונה מהרגיל, אבל אין ספק שיסודו בנוסחת 'כהיום הזה בירושלים' ובאמירות הנלוות אליה. מחוץ לגניזה 

הקהירית מופיעה פסקת 'כהיום הזה בירושלים' בסוף טקס הנישואין בשניים מכתבי היד של סידור רב עמרם 

גאון. ראה: סדר רב עמרם גאון, מהדורת ד' גולדשמידט, ירושלים תשל"ב, עמ' קפב.

על הופעת הפסקה בחתונות בסידור הקראים עמד פליישר, תפילה ומנהגי תפילה )לעיל הערה 2(, עמ' 307,   14

הפסקה  שרדה  הודו(  דרום  )קרלה,  קוצ'ין  יוצאי  בקהילות  הקראים  ]שם[ (.  כמנהג  סידור  )ראה:   60 הערה 

בחתונות, אך הועברה לפתיחת טקס הקידושין. המנהג תועד על ידי יעקב ספיר בספרו אבן ספיר, ב, מגנצא 

בידו  ]...[   'ואוחז החתן את הכוס  יוצאי קוצ'ין בישראל. ראה:  גם בקהילות  והוא משמש  תרל"ח, עמ' עח, 

ועונין: מרשות השמים, ואומר: הודו  ועונין: ברשות השמים, ואומר: מרשות רבותינו,  ומברך: ברשותכם, 

בירושלים,  הזה  כהיום  ועונין:  בישראל,  שמחות  ירבו  ואומר:  וחוזר  חסדו.  לעולם  כי  ועונין:  טוב,  כי  ליי 

ואומר: ששים ושמחים וטובי לב בבנין בית המקדש ואליהו הנביא משיח בן דוד בחיינו' )ספר שירות למועדים, 

ובברכת  הגפן  בברכת  החתן  ממשיך  מכן  לאחר  קמג(;  עמ'  תשכ"ד,  נבטים  מילה,  וברית  חתונה  שבתות, 

האירוסין. מלבד העברת פסקת 'כהיום הזה בירושלים' לפתיחת הטקס, באה חלוקה שעל פיה המילים 'כהיום 

נמשכת  הפסקה  אך  בישראל',  שמחות  'ירבו  האיחול  על  הציבור  כעניית  לכאורה  מופיעות  בירושלים'  הזה 

כלשונה )בתוספת 'וטובי לב', בהשפעת מל"א ח 66( מפי החתן.

ראה: ע' פליישר, 'בחינות בשירת פייטני איטליה הראשונים', הספרות, 30–31 )תשמ"א(, עמ' 141. לדברי   15

פליישר, שם, הערה 55, הפסקה 'כהיום הזה בירושלים' 'נחשבה כמעין שיא בטקסי חתונה'.

י' דוד, שירי אמתי, ירושלים   ;62–60 ליוצר כולו ראה: ב' קלאר, מגילת אחימעץ2, ירושלים תשל"ד, עמ'   16

תשל"ה, עמ' 46–52. לנסיבות כתיבת היוצר ראה: קלאר, מגילת אחימעץ )שם(, עמ' 26–27. הנוסח כאן מובא 

על פי כ"י אוקספורד, בודליאנה heb. e. 34 )נויבאואר וקאולי 2716/10(, דף 35.



שולמית אליצור 2986[  

ָקִמים ְלָבֵרְך ֲחָתִנים ִּבְפִרי ֵמַעִיים
ִּבירּוָׁשַלִים17 ֶּזה  ַה קֹוְרִאים ְּכַהּיֹום 

גם טקסי ברית מילה הסתיימו בקריאת 'כהיום הזה בירושלים'. המנהג מתועד בהקשר זה בגניזה 
הקהירית,18 והוא מופיע גם במחזור רומניא ובסידורי הקראים.19

 heb. d. 42 קלאר, מגילת אחימעץ )שם(, עמ' 92; דוד, שירי אמתי )שם(, עמ' 20; על פי כ"י אוקספורד, בודליאנה  17 

)נויבאואר וקאולי 2740/2(, דף 12ב.

בכ"י אוקספורד heb. g. 2, שנזכר לעיל הערה 13, מועתקות בדף 40ב )אחרי סיום ברכות הנישואין( ברכות   18

עליך  ואעבור  'ככ>תוב<  )לפנינו:  פסוקים  בשרשרת  כאן  מסתיימת  מבטן'  ידיד  קידש  'אשר  ברכת  המילה; 

הבט  ונ>אמר<   , ]6 טז  חי>י<  ]יח'  בד>מיך<  לך  ואומ>ר<  חי>י<  בדמיך  לך  ואומר  בדמיך  מת>בוססת<  ואראך 

וש>בועתו<  אברהם  את  כרת  אשר  ונ>אמר<   , ]20 עד  חמס  ]תה'  נאות  אר>ץ<  מח>שכי<  מל>או<  כי  לברית 

ליצח>ק< ויעמ>ידה< ליעק>ב< לחק וי>שראל<  ]בנוסח המסורה: לישראל[  ב>רית< עולם  ]דה"א טז 16–17[ '; 

לקיומם של פסוקים בנוסח הקדום של ברכת המילה ראה: ש' אליצור, 'שרשרות הפסוקים בקדושתא והברכה 

הקדומה', תרביץ, עז )תשס"ח(, עמ' 443, הערה 81[ (. היא נחתמת במטבע המורחב 'כורת הברית עם אבינו 

ליי כי טוב, כהיו>ם< הזה שש>ים<  'הודו  ואחרי החתימה באים הציונים  זרעו אחריו עד עולם',  ועם  אברהם 

 .)Ms. 7794( ENA 3794.8 וש>מחים< כוליה'. ציון דומה בא בכ"י ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים 

בכתב היד שני עמודים, שאינם קשורים זה בזה: באחד שרשרת פסוקים ארוכה וחתימת ברכת האבלים )'ברוך 

אתה ייי מנחם ציון באבליה'; בנקודה זו נקטע הדף וייתכן שהיה המשך לברכה(. בצדו השני שרד סוף שרשרת 

הפסוקים של ברכת המילה; לפנינו פסוקי דה"א טז 16–17: 'אשר כרת את אברהם ושבעתו ליצחק ויעמידה 

ליעקב לחוק ולישראל )בנוסח המסורה: לישראל( ברית עולם' )העובדה שמדובר בסוף שרשרת רחבה יותר 

מציין  ו'ונאמר'  'ככתוב',  תמיד  מציינים  ראשון  פסוק  לפני  הפסוקים;  לפני  שבא  'ונא>מר<'  מהציון  מוכחת 

יוי  אתה  'ברוך  יותר:  עוד  מורחב  בנוסח  המילה  ברכת  חתימת  באה  מכן  לאחר  בשרשרת(.  נוספים  פסוקים 

כורת הברית עם אבינו אברהם ועם אבינו יצחק ועם יעקב ועם זרעו אחריו עד עולם'. אחרי החתימה באים 

ירבו  המשיח.  מלך  הנבי ]א[   באליהו  ושמחים  ששים  בירושלים  הזה  כהיום  רבותינו.  'מרשות  הסיום:  קטעי 

מולים  ירבו  ילדים  ירבו  מולידים  ירבו  טובות  בשורות  ירבו  נפלאות  ירבו  נסים  ירבו  ישועות  ירבו  שמחות 

ירבו נמולים. יחי הילד לאביו ולאימו, יהי אח לשבעה ואב לשמונה )למקורותיו ותפוצתו של איחול זה ראה: 

מ' שוחט, 'דרשות המילה מאת ר' אפרים בן גרשון הרופא מיוון', קובץ חצי גבורים פליטת סופרים, י  ]ניסן 

163(, כנכנס לברית כן יכנס לחופ ]ה[  פלוני הקטן )המילה האחרונה מחוקה(  תשע"ז[ , עמ' תנו–תנז, הערה 

 כן ירבה וכן יפרוץ, הודו לייי כי טוב וכולכם ברוכים'. נראה שגם בכ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה

T-S AS 111.175 באה התפילה )בנוסח מקוצר( בטקס ברית מילה: לפנינו קרע קטן, אך ניתן לזהות בו את 
נרשם  לפענח  שקשה  איחולים  עוד  ואחרי  וכו',  ולחפה'  לתור ]ה[   נזכה  כן  ל[ מ ]י[ ל ]ה[   ש...  ' ]כשם  הברכה 

' ]כהיו[ ם הזה ששים וש ]מחים[ ' וכו'. וראה גם במצוין אצל ט' בארי, 'הפרנס הירושלמי עלי בן יחזקאל הכהן: 

היהודים  יד משה: מחקרים בתולדות  )עורכים(,  פוליאק  ומ'  א' ברקת  י' ארדר,  חובב שירה',  לתרומתו של 

בארצות האסלאם מוקדשים לזכרו של משה גיל, )תעודה, כט(, תל אביב תשע"ח, עמ' 323–324.

220, עם סיום ברכת  685(, דף  Harley 5583 )מרגליות  במחזור רומניא שבכ"י לונדון, הספרייה הבריטית   19

המילה ותפילה לרפואת התינוק )'תשתלח אסותא'(, נרשם: 'הודו ליי כי טוב כי לעולם חסדו. ירבו שמחות 

שמחים. פלוני  וגם  ששים  בירושלם  הזה  בישראל ירבו ישועות בישראל ירבו מילות בישראל. כהיום 

ולמעשיו  ולחופתו  נזכה לתורתו  כן  וגם לשמונה, כשם שזכינו למילתו  יהא אח לשבעה  יגדל בתורה  הקטן 

הטובים' )מקור זה צוין אצל ע' שבט, כהיום הזה בירושלים: מסורות וחלופות עתיקות בברכות אירוסין ונישואין 

ע"א,  תמב  דף  רפ"ג,  ונציה  רומניא,  במחזור   .)45 הערה   ,9 עמ'  תשע"ד,  ירושלים  הגנוזים,   מאוצרותינו 
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בניגוד לסעודות ראשי חודשים, שבהן הפסקה 'כהיום הזה בירושלים' מבטאת תקווה להחזיר   

טקס קדום של קידוש החודש למקומו הטבעי על הר הבית, בחתונות ובבריתות מילה אין הדברים 

 מכוונים היטב: אין כאן אירוע מעגלי, העתיד לחזור 'כהיום הזה' – בתאריך דומה בשנה אחרת – 

הזה'  'כהיום  לירושלים  להגיע  צפויים  אינם  הנולד  הרך  או  והכלה  חד־פעמי. החתן  אירוע  אלא 

דווקא, כאשר יחזור תאריך החתונה או הברית. בהקשר של שמחת כלולות או ברית מילה התפילה 

כללית  למשאלה  והופכת  הראשונית,  המילולית  משמעותה  את  מאבדת  בירושלים'  הזה  'כהיום 

שבקרוב ייבנה המקדש ולביטוי הממחיש שגם בעת שמחה לא נשכח זכר החורבן. השינוי במשמע 

או  חתונה  טקסי  של  לסיומם  מלכתחילה  נועדה  לא  בירושלים'  הזה  'כהיום  שפסקת  ללמד  עשוי 

ברית מילה, ושהיא הועברה לשם באופן משני ממקום אחר. מקום זה עשוי לכאורה להיות סעודות 

של  מצומצם  בקהל  נערכו  אלה  סעודות  יותר; אך  מכוונת  התפילה  שבהן  משום  חודשים,  ראשי 

גדולי הערים בלבד, והעברת הפסקה לשמחות משפחתיות נראית מהלך עממי של שימוש בתפילה 

הידועה לרבים.

ג. סיום הקריאה בתורה ומועדים אחרים

הזדמנות נוספת לאמירת 'כהיום הזה בירושלים' עולה מכמה קטעי גניזה שבהם היא מופיעה אחרי 

סיום קריאת פרשת וזאת הברכה בשמחת תורה. בכ"י אוקספורד, בודליאנה heb. e. 71 )נויבאואר 

וקאולי 2849/11(, דף 25 באה העתקה מפוארת הנפתחת במילים ' ]כהיום הזה[  בירושלם ששים 

ושמחים בבנין בית המקדש, אִליה הנביא מהרה יבוא עלינו, מלך המשיח יצמח בימינו'. לאחר 

מכן מועתקת במלואה הליטניה 'תרבה אהבה בישראל'. עם סיומה באה ההכרזה: 'זכינו להשלים 

ספר תורה בשלום, נזכה להתחיל ולהשלים כל התורה בשלום', והתוספת: 'ִׂשמחו בשמחת תורת 

משה / כי ְנתנּה אלהים למשה / על הר סיני ירד וִדבר עם משה'. ההקשר של סיום הקריאה בשמחת 

T-S NS 152.27 שרד קרע  קיימברידג', ספריית האוניברסיטה  בכ"י  ברור. בדומה לכך  תורה 

'הודו  ובו סופה של ברכת התורה המפויטת לסיום התורה,20 ואחריו באים קטעי הסיום: הפסוק 

כבר הושמט המשפט 'כהיום הזה בירושלים' וגו', אך נותר הפסוק 'הודו לה' כי טוב' וגו' והציון 'ירבו שמחות 

בישראל ירבו מילות'. גם שם בא האיחול 'זה הקטן יגדל בתורה, יהא אח לשבעה וגם לשמונה' )ראה במצוין 

בהערה הקודמת(. במנהגי הקראים באה התפילה בכ"י סנקט פטרבורג, ספרייה לאומית Box D. 15 )מתכ"י 

F 70844; תודתי נתונה לד"ר אבי שמידמן על ההפניה למקור זה(. היא כלולה גם בסידור כמנהג הקראים 
)לעיל הערה 13(, עמ' 48.

לפי  תורה:  ושמחת  עצרת  שמיני  סוכות,  מחזור  )ראה:  גידל'  בנים  אבות  בגלל  'אשר  הפותחת  הברכה  היא   20

471–472(; כאן  מנהגי בני אשכנז לכל ענפיהם, מהדורת ד' גולדשמידט וי' פרנקל, ירושלים תשמ"א, עמ' 

היא נקטעת אחרי האות פ"א, על פי ההוראה של רב סעדיה גאון בסידורו )ראה: י' ברודי, 'סיום סידור התפילה 

של רב סעדיה גאון', תרביץ, סג  ]תשנ"ד[ , עמ' 395–398(. המילים האחרונות של טור זה, 'יי ימלוך לעולם 

ועד', מועתקות שלוש פעמים, ואחריהן חתימת הברכה )'ברוך אתה יי נותן וגו' '; נראה שהחתימה המכוונת 

היא 'נותן התורה' בלבד ולא החתימה המורחבת המופיעה אצל גולדשמידט ופרנקל  ]שם[ , עמ' 473(. 
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ליי כי טוב כי לעולם חסדו', התפילה 'ירבו שמחות בישראל / ירבו ששונות בישראל / ירבו ימים 

טובים בישראל', הליטניה 'תרבה אהבה בישראל' כולה ולאחר מכן: 'כהיום הזה בירושלים ששים 

כאן  בימינו'.  יצמח  יבוא אלינו, מלך המשיח  הנביא מהרה  בית המקדש, אליהו  בבנין  ושמחים 

בכ"י  מופיע  זהה  הרכב  'להשלים'.  אחרי  נקטע  היד  כתב  להשלים';  'כשזכינו  הבקשה  מופיעה 

קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS 135.45 וכן שם, T-S NS 153.109. הקטע הראשון 

'כהיום הזה בירושלים',  'זכינו להשלים כל'. בקטע השני באה בשלמותה, אחרי  נקטע במילים 

התפילה 'זכינו להשלים כל התורה ֻּכלה / כן נזכה להתחיל ולסיים בשלום אמן'. בכתבי יד נוספים 

ניכר זכר לקיומה של תפילת 'כהיום הזה בירושלים' במעמד סיום התורה, גם אם היא עצמה אינה 
מתועדת.21

התפתחות מיוחדת של אמירת 'כהיום הזה בירושלים' בשמחת תורה, הבונה קומה פייטנית על   

heb. e. 71 )נויבאואר וקאולי 2849/14(,  מילות התפילה, מתועדת בכ"י אוקספורד, בודליאנה 

בדרך כלל באים בהקשר הזה הפסוק 'הודו ליי כי טוב' וגו' והליטניה 'תרבה אהבה בישראל'. הרכב זה נרמז   21

פליישר, תפילה  ראה:   ;T-S H 12.11a האוניברסיטה  ספריית  קיימברידג',  בסידור הארץ ישראלי שבכ"י 

 T-S NS 239.100 ומנהגי תפילה )לעיל הערה 2(, עמ' 306–307. בכ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה

מועתקת הברכה המפויטת לסיום התורה 'אשר בגלל אבות בנים ִגדל' )ראה בהערה הקודמת(; הברכה נקטעת 

גם כאן אחרי האות פ"א, אבל סיום האלף־בית נרמז בהוראה 'ובעץ יתמם אל אלף בית כלהא' )ואחרי שישלים 

את האלף־בית כולו(; לאחר מכן נראית האות יו"ד, ואולי היא רומזת לפועל 'י>קול<' )יאמר(. כאן באים הפסוק 

'הודו ליי כי טוב כי לעולם חסדו' והליטניה 'תרבה אהבה בישראל' )רק אותיות א–ג(, הפסוק 'הללויה הללויה 

)כפול!( אודה את יי בכל לבב בסוד ישרים ועדה' )תה' קיא 1( וציון לפזמון לשמחת תורה. הכתיבה בנקודה זו 

מרושלת מאוד וקשה לפענוח. בכ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S 8 J 41.10 מופיע הרכב דומה: 

הדף קרוע בראשו, אבל בשורה הראשונה שלפנינו ניכר ציון לאמירת הברכה ' ]א[ שר בגלל  ]אבות[ '. לאחר 

מכן בא הציון ' ]זכינו להשלים ספר תורה בש[ לום, כן נזכה להתחיל ולהשלים' וכו' )ההמשך קרוע(. ושוב לאחר 

הפסוק 'הודו ליי כי טוב כי לעולם חסדו' עבר המעתיק לליטניה ' ]תרבה[  אהבה בישראל', המובאת בשלמותה 

)הטור 'ירבה כבוד בישראל' הועתק בטעות לפני האות חי"ת; מהאות למ"ד ואילך ויתר המעתיק על מילות 

הקבע 'תרבה  ]או ירבה, ירבו[   ]...[  בישראל', והביא את המילים המתחלפות בלבד: 'למידים,  ]מ"ם דולגה[ , 

י  תורה'  ]דוידזון  בשמחת  אהובים  'ישמחו  לפזמון  עבר  מכן  לאחר  וכו'(.  פדות'  עתידות,  שמחות,  נעימים, 

4105[ , ואחריו בא פיוט על מתן תורה שאינו ידוע ממקור אחר, והפותח 'איומה כנדגלות וכלה'. כאן נקטע 

כתב היד. גם בכ"י מוצרי IV, דף 159, בא, אחרי העתקת 'אשר בגלל אבות', הפסוק 'הודו ליי כי טוב' וגו', 

ולאחר מכן רשם המעתיק 'תרבה אהבה', אך קטע את העתקתו והשאיר את יתר העמוד ריק. שלושת המקורות 

הללו הותירו אפוא את הפסוק 'הודו לה' כי טוב' ואת הליטניה 'תרבה אהבה בישראל', אך אין לדעת אם ביקשו 

לחתום את הטקס באמירת 'כהיום הזה בירושלים', או שהמעבר לפזמונות קלילים בשני הקטעים הראשונים 

 X גרם לוויתור על פסקה זו. לציון מיוחד ראוי מחזור קורפו, כ"י ניו יורק, ספריית אוניברסיטת קולומביה 

J 5224 893, דף 153ב: אחרי סיום קריאת התורה בשמחת תורה וברכת 'אשר בגלל אבות בנים גידל' )ואחרי 
השלמתה – גם ברכת 'שהחיינו'(, בא קטע מפויט ובו איחולים לזכות להתחיל ולסיים כל אחד מחומשי התורה, 

ַיֲעֶׂשה ִעָּמנּו ָׁשלֹום /  ְיָי ָׁשלֹום / עֹוֶׂשה ִבְמרֹוָמיו ָׁשלֹום / הּוא  המסתיים במילים: 'ֵאל ַחי ָמרֹום יֹוֵׁשב ָמרֹום ְׁשמֹו 

ם ָזִכינּו ְלַהְׁשִלים ְּבָׁשלֹום'. המילים 'כהיום הזה בירושלים' באות לכאורה כחלק  ִי ַל ָׁש ִּבירּו ֶּזה  ַה ּיֹום  ַה ִויַזֵּכנּו ְּכ

מהרצף, אך נוכחותן כאן מעידה על המסורת של אמירת הפסקה כולה עם סיום התורה. לעדות נוספת לאמירת 

'כהיום הזה בירושלים' מן המחזור הזה ראה בהערה הבאה.
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דפים 35–36. מקור זה הוא גיליון לא רצוף, בדפו הראשון באים פיוטים לקריאת סוף פרשת וזאת 

הברכה, ובדפו השני – כנראה לאחר דילוג – מופיעה אמירת 'כהיום הזה בירושלים' בנוסח מפויט. 

הפיוטים נדפסו בעבר באופן ראשוני,22 אך משום חשיבותם לדיון כאן אביא אותם שוב במלואם, 

בתוספת ניקוד וביאור:

ְּכַהּיֹום ַהֶּזה ִּבירּוָׁשַלִים ַנֲעֶלה ְלֵביְתָך ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה   

ְּכַה>ּיֹום< ַה>ֶּזה< ִּבי>רּוָׁשַלִים< ְוֶנְאּפֹוד ְׂשָמחֹות ְוָנבֹוָאה ִבְׁשָעֶריָך   

ְּכ>ַהּיֹום< ַה>ֶּזה< ִּב>ירּוָׁשַלִים< ְוָנִגיל ְוִנְׂשַמח ְוָנדּוץ ְּבֶחְדָוה    

ְּכ>ַהּיֹום< ַה>ֶּזה< ִּב>ירּוָׁשַלִים< ּוְנַהֵּלְך ְּבֶרֶגׁש ְונֹוִסיף ְׂשָמחֹות   

ְּכ>ַהּיֹום< ַה>ֶּזה< ִּב>ירּוָׁשַלִים< ְוִנְזֶּכה ִלְׂשמֹוַח ְוָנחּול ִּבְמחֹולֹות   5

ששים וגם שמחים בבנין בית המקדש    

ֻּכָּלנּו ַבִּמְקָּדׁש ִיְראּו ְוֶיֱחזּו ֵעיֵנינּו ִּבְמׂשֹוׂש ִצּיֹון    

ֻּכָּל>נּו< ַבִּמ>ְקָּדׁש< ֲאסּוִפים ִמְּקָצאֹות / ַאִחים ְוֵרִעים / ָּבִאים ַּבַּצִּבים   

ֻּכָּל>נּו< ַבִּמ>ְקָּדׁש< ְּגאּוִלים ִּבְזרֹוַע / ְּדֵביִקים ֵּבא>ֹלֵה<ינּו / הֹוִגים ְזִמירֹות   

אליהו הנביא במהרה / אליהו הנביא במהרה / יבא עלינו   10

ֲאַסֵּפר ְּפֻעוּלֹות ֵאל    

ְּבֵעת ָיִחיׁש ָלנּו ּגֹוֵאל    

ִלְהיֹות מֹוֵׁשל ְּבִיְׂש>ָרֵאל<    
ִּבְמ>ֵהָרה< ָיֹב>א< ָעֵל>ינּו<     

ראה: צ' מלאכי, 'קובץ שירי־זמר של פייטני איטליה הקדמונים', הנ"ל )עורך(, יד להימן: מחקרים בתרבות   22

101–102. מלאכי הציע שהדפים שייכים לקובץ שירים מפרי  העברית לזכר א"מ הברמן, לוד תשמ"ד, עמ' 

עטם של פייטני איטליה הקדומים, אך לא היה בטוח בכך. הכתיבה אמנם דומה אבל אינה זהה לגמרי, וההקשר 

הליטורגי המובהק אינו מתאים לקובץ האיטלקי, ומשום כך ספק גדול אם אכן מדובר בדפים מאותו קובץ. 

X 893 J 5224, שנזכר  הפיוט הראשון בסדרה, ובו הרפרן 'כהיום הזה בירושלים', מופיע גם בכ"י ניו יורק 

בהערה הקודמת. בדף 156ב ובדף 157א יש בו 'זמירות לחתן תורה'; הזמר הראשון מפייט את הפסוק 'הודו לו 

ברכו שמו' וגו' )תה' ק 4(, אולי כזכר לפסוק 'הודו לה' כי טוב', השכיח לפני 'כהיום הזה בירושלים'. אחריו בא 

הזמר שלפנינו, בנוסח זהה, להוציא מחרוזת הפתיחה, שנוסחה שם בסדר הפוך: 'כהיום הזה בירושלים נעלה 

 לביתך נגילה ונשמחה'; ובטור 3 במקום 'ונדוץ בחדוה' נרשם בטעות 'ונוסיף שמחות', צירוף שנגרר מטור 4. 

 אחרי טור 5 בא קטע שונה, ולשונו: 'ַּכֲאֶׁשר ָרִאינּו ִׂשְמַחת ּתֹוָרָתְך / ֵּכן ְּבִבְנַיין ֵּבית ְּבִחיָרָתְך / ֶנֱחֶזה ַעִין ְּבַעִין אֹוָתְך / 

ְוֵכן ִנְזֶּכה ִלְראֹות ְּפֵני ְמִׁשיֶחָך' וכו'.

 ביאור: 2 ונאפוד: ונחגור )השווה וי' ח 7(, נתעטף בשמחות. 4 ונהלך ברגש: על פי תה' נה 15.
באים   .8 אחים ורעים: ישראל, על פי תה' קכב  מקצאות: מקובצים מכל קצוות הארץ.  אסופים   8
 .16 עז  פי תה'  בזרוע: על  גאולים   9 .20 סו  יש'  פי  מן הגלות בעגלות צב; על  בצבים: מובלים 

דביקים בא>לה<ינו: על פי דב' ד 4. 13 להיות מושל ביש>ראל<: מיכה ה 1.
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ר ּגֹוֵאל ּוְמַבּשֵׂ    15

ר ָּדגּול ָיִחיׁש ְלִהְתַּבּשֵׂ    

ר< ַמה ָּנאוּו ַעל ֶהָה>ִרים< ַרְג>ֵלי< ְמ>ַבּשֵׂ    

ִּב>ְמֵהָרה< ָיֹב>א< ָע>ֵלינּו<     

המלך המשיח יצמח בימינו    

ִיְצַמ>ח< ְּבָיֵמינּו קֹול ֹיאַמר / ֲאִני ֶאְרֶעה ֹצאִני    20

ִיְצ>ַמח< ְּבָיֵמ>ינּו< קֹול ֹיאַמר / ִּבְצָדָקה ִּתּכֹוָנִני    

ִיְצ>ַמח< ְּב>ָיֵמינּו< קֹול ֹיא>ַמר< / ִּגיִלי ְוִׂשְמִחי ַּבת ִצּיֹון   

ִיְצ>ַמח< ְּב>ָיֵמינּו< קֹול ֹיא>ַמר< / ּדֹוִדי ַצח ְוָאדֹום    

ִיְצ>ַמח< ְּבָיֵמ>ינּו< קֹול ֹיא>ַמר< / ִהֵּנה ַמְלֵּכְך ָיֹבא ָלְך   25

ִיְצ>ַמח< ְּבָי>ֵמינּו< קֹול ֹיא>ַמר< / ְוָעַלִיְך ִיְזַרח ְיָיי    

לפנינו ארבעה קטעי פיוט פשוטים, אולי מקוצצים )שכן בכל אחד מהם אקרוסטיכון אלף־ביתי 

חלקי(,23 והם מפייטים בהתאמה את ארבעת חלקי התפילה 'כהיום הזה בירושלים'; 'ששים ושמחים 

)כאן: ששים וגם שמחים( בבניין בית המקדש'; 'אליהו הנביא במהרה יבוא אלינו )כאן: עלינו('; 

'המלך המשיח יצמח בימינו'. מילות התפילה משמשות בפיוטים כרפרנים. אחרי הפיוטים הללו 

בא פזמון נוסף שתוכנו אינו שייך לעניין, ואחריו שוב פיוטים לשמחת תורה.24 העובדה שפסקת 

בפיוט הראשון באות האותיות א–ח )בשורשי הפעלים 'ונאפוד', 'ונבואה', 'ונגיל' וכו'(, שתי אותיות בכל טור.   23

בכל אחד מטוריו דאג הפייטן לשלב מילה מהשורש שמ"ח. בפיוט השני באות בטור הראשון האותיות א–ב, 

שבכל  משולשות,  מחרוזות  ובנוי  מחורז  השלישי  הפיוט  מחורזים.  אינם  הללו  הפיוטים  שני  ג–ה.   – ובשני 

אחת מהן שני טורים על פי אותיות האלף־בית )לפנינו: א–ב, ג–ד( וסיומת מקראית. הפיוט הרביעי שוב אינו 

מחורז. כל אחד מטוריו נפתח במילות הקבע 'קול יאמר', ואחריהן בא שבר פסוק העוסק בגאולה. הפסוקים 

סדורים על פי אותיות האלף־בית, ולפנינו: א–ו.

הפזמון שאינו מעניין שמחת תורה: 'יאדירוך אדירי עליונים / יברכוך ברוכי תחתונים' )מלאכי, קובץ שירי   24

זמר  ]שם[ , עמ' 102(. על פי תוכנו הוא נראה כמעין רהיט קדום המתאים למעבר לקדושה. הפיוטים האחרים 

הם: 'איש אשר לא קם נביא כמותו', המפייט את פרשת וזאת הברכה )נקטע אחרי האות חי"ת באקרוסטיכון 

אלף־ביתי(, והפזמון 'אהבתי אתכם אמר ייי', העוסק בהצהרות אהבה של הקב"ה לישראל )ראה: מלאכי, שירי 

יביא  יחיש:   .10 ה  דגול: הקב"ה, על שום שה"ש  הנביא. 16  ומבשר: אליהו  גואל: המשיח.   15
במהרה. 17 מה  ]...[  מ>בשר<: יש' נב 7. 20 אני ארעה צאני: יח' לד 15. 21 בצדקה תכונני: 
יש' נד 14. יצ>מח< בימ>ינו<: אחרי מילים אלה נוסף בכתב היד, כנראה בטעות )בהשפעת הכותרת(: 
המ>לך< המש>יח<. 22 גילי ושמחי בת ציון: על פי זכ' ב 14 'רני ושמחי בת ציון', אך אולי התכוון 
בטעות  שינה  והמעתיק   ,14 בטור  מובא  שהמשכו  פסוק  ציון',  בת  מאד  'גילי   :9 ט  לזכ'  הפייטן 
לנחמה:  'מפורענות  אליצור,  ב'  ראה:  רבתי  הפסיקתא  בפסקאות  גם  הללו  הפסוקים  בין  )לערבוב 
מנהגי הקריאה וההפטרה הקדומים בשבתות הפורענות והנחמה ובתשעה באב', דרך אגדה, יב  ]ספר 
זיכרון ללאה חובב[   ]תשע"ג[ , עמ' 280(. 23 דודי צח ואדום: שה"ש ה 10. 24 הנה מלכך יבא 

לך: זכ' ט 9. 25 ועליך יזרח ייי: יש' ס 2.
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'כהיום הזה בירושלים' מפויטת בין פזמונים לשמחת תורה מבליטה שנוכחותה במקום הזה הייתה 
ברורה למתפללים, ושהם תפסו אותה כתפילת קבע שאפשר לעשותה בסיס להרחבות פייטניות. 

צריך להדגיש שבניגוד לטקס קידוש החודש, שמקומו הטבעי אכן בירושלים, נראה שכמו   

הזה  'כהיום  אמירת  'נולדה'  שבו  הטבעי  המקום  אינה  תורה  שמחת  גם  המשפחתיות  השמחות 

בירושלים': אכן בכל הזדמנות חשובה קיוו יהודים לזכות לעלות לירושלים, ופסקת 'כהיום הזה 

בירושלים' מבטאת זאת היטב, אבל לקריאה השבועית בתורה אין קשר למקדש או לירושלים, 

ואין סיבה לאחל למתפללים לזכות לסיים את התורה בשנה הבאה דווקא שם.

במקביל לסיום קריאת התורה, נראה שהיו קהילות שנהגו לומר 'כהיום הזה בירושלים' וכו'   

 T-S NS 128.9 גם לאחר קריאת מגילת אסתר בפורים. בכ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה

נוסח מפויט של הברכה שאחרי קריאת המגילה,25 ולאחר החתימה ב'האל המושיע' בא  מועתק 

הרצף: 'הודו ליי כי טוב כי לעולם חסדו, כהיום הזה ששים ושמיחים באליהו הנביא, מלך המשיח 

יבא מהירה בימינו, ירבו שמחות בישראל, ירבו ששונות בישראל, תרבה אהבה בישראל'; בנקודה 

זו נקטע כתב היד. העובדה שברכת 'האל המושיע' אכן משמשת שם בהקשר של ברכת המגילה 

בפורים מוכחת מהציון 'ברוך מרדכי' באחד מדפי הקטע.

מנהג ייחודי לומר 'כהיום הזה בירושלים' אחרי קידוש של יום טוב מתועד בכ"י אוקספורד,   

זה, שהוא סידור  יד  3א. כתב  דף   ,)2715/1 וקאולי  )נויבאואר   heb. e. 36 (2715/1) בודליאנה 

ארץ ישראלי בהעתקה מפוארת של הסופר שמואל בן יעקב,26 מביא אחרי תפילת הקבע הארץ 

ישראלית לליל שמיני עצרת את הכותרת 'קידוש' ואחריה את הנוסח הארץ ישראלי של הקידוש 

לליל החג. עם סיום הקידוש בברכת שהחיינו בא הציון: 'הודו ליי כי טוב. כהיום הזה וג' '. ברור 

שכוונת המעתיק לפסקת 'כהיום הזה בירושלים' )עם הפסוק 'הודו לה' כי טוב' לפניה, כמקובל(. 
ייתכן שהפסקה שימשה במועדים נוספים, כנרמז משילובה בסוף גוף יוצר לחג הסוכות.27

אולי  'תורה תמימה',  ורשם את המילים  102(. המעתיק קטע את הפיוט אחרי האות דל"ת,  זמר  ]שם[ , עמ' 

כפתיחה של פיוט נוסף. בנקודה זו כתב היד נקטע.

נוסח הברכה כאן אינו מקובל. במה ששרד ממנו אין אלא רצף אלף־ביתי של תוארי שבח להקב"ה, בצמדים   25

דו־טוריים מחורזים )לפנינו – מהאות חי"ת עד תי"ו(: 'חֹוֵמל ַעל ֲחָייָליו // טֹוִבים ַמֲעָׂשיו / ַיְפִליא ִניָּסיו // ָּכַתב 

ֻחוִּקים / ְלַעם ּבֹו ְדֵביִקים // ֶמֶלְך ְמָלִכים / נֹוָרא ִמְּמָלִכים // סֹוֵמְך וסועד )נראה שצ"ל: ְוסֹוֵבל, כלומר נושא, 

 משום החרוז( / ֲעִתיָרה ְמַקֵּבל // ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות / צֹוֶפה ַׁשְועֹות // ָקרֹוב ְלקֹוְרָאיו / רֹוֶצה ְיֵריָאיו // ׁשֹוֵמר ְׁשבּוָעה / 

ׁשֹוֵמַע ַׁשְוָעה // ּתֹוִעים ַמְרִׁשיַע / ְּתִמיִמים מֹוִׁש ]יַע[  // ברוך אתה יי האל המושיע'.

לתיאור מפורט של כתב היד, זיהוי מעתיקו ופירוט תוכנו ראה: מ"ע פרידמן, 'הסידורים הארץ ישראליים של   26

סופר כ"י לנינגרד למקרא' )גנזי קדם, בדפוס(. להופעות נוספות של נוסחת החתימה 'וכולכם ברוכים' אחרי 

קידוש )ללא 'כהיום הזה בירושלים'( ראה עוד להלן הערה 36.

גוף היוצר 'אפאר לאלהי מערכה', המשמש בקהילות פולין בשבת חול המועד סוכות )גולדשמידט ופרנקל,   27

מחזור סוכות  ]לעיל, הערה 20[ , עמ' 247–249(, מסתיים במחרוזת: 'ַּתִּקיף ְיַחֵּיינּו ִמּיֹוַמִים / הֹוד ְוָהָדר ּתֹוִדיַע 

ְּבִכְפַלִים / ְּכַהּיֹום ַהֶּזה ִּבירּוָׁשַלִים'. מובן שאין זה סיומו של טקס, אבל מסתבר שהפייטן הכיר את 'כהיום הזה 

בירושלים' כנוסחת סיום בהקשר אחר, שאין דרך לזהותו )להופעת הנוסח המקביל 'לשנה הבאה בירושלים' 

או 'בירושלים לשנה הבאה' בסוף פיוטים ראה: ש' אליצור, 'בין יוסף ליוסף: לזהות מחברו של יוצר קדום', 
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ד. תפילות מקבילות

נראה שלפסקת 'כהיום הזה בירושלים' אפשר להקביל פסקה אחרת החותמת תפילות חג: בקהילות 

את  אחרים  במועדים  או  נוראים  ימים  של  מוסף  בתפילות  הש"ץ  חזרת  בסוף  לשלב  נהגו  רבות 

הליטניה 'היום תאמצנו',28 המשמשת כפיוט עושה השלום.29 בסוף הברכה באה שרשרת פסוקים, 

ובתוכה – לפני הפסוק 'והביאותים אל הר קדשי' וגו' )יש' נו 7( – משולב הפיוט. כמעבר לפסוק 

זה מופיע במקורות רבים הנוסח: 'כהיום הזה תביאנו ששים ושמחים בבניין שלם'. לשונות 'כהיום 

מבחינה  בירושלים'.30  הזה  'כהיום  ולפסקת  זה  לנוסח  משותפים  בבניין'  ושמחים  ו'ששים  הזה' 

תחבירית הנוסח שלפנינו נוח יותר: המשפט האליפטי 'כהיום הזה בירושלים' )שמשמעו: כהיום 

הזה נהיה בירושלים( מושלם על ידי הפועל 'תביאנו'; אך מנגד ירושלים אינה נזכרת במפורש, 

ומושא הפועל 'תביאנו' חסר. במקום 'בבניין בית המקדש' נאמר כאן: 'בבניין שלם', ביטוי העשוי 

אמנם להתפרש כמכוון לבניין העיר שלם, היא ירושלים, אך נראה יותר שהמכוון בו הוא בניין 

נוספים;31 ומכל מקום  יניי ובמקורות  העשוי בשלמות, כפי שעולה ממשמע הביטוי בפיוט של 

57(. הפיוט חתום 'יהודה', ולדעת החוקרים הוא קדם־אשכנזי )ראה:  85, הערה  תרביץ, עא  ]תשס"ב[ , עמ' 

גולדשמידט ופרנקל, מחזור סוכות  ]שם[ , במבוא, עמ' לב, סעיף 8–9 והערה 53(, אך הוא לא התגלה בגניזה 

וקשה לקבוע במדויק את זמנו ומקומו.

ראה: מחזור לימים הנוראים: לפי מנהגי בני אשכנז לכל ענפיהם, א: ראש השנה, מהדורת ד' גולדשמידט,   28

275–276. במנהגי אשכנז משולבת הליטניה בתפילות מוסף של ימים נוראים )בחלק  ירושלים תש"ל, עמ' 

מהקהילות חוזרים עליה גם בתפילת נעילה(. בגניזה ובמחזורי קהילות שונות היא מתועדת בתפילות נוספות 

של יום הכיפורים וכן במועדים אחרים, בעיקר בסיום שבעתות טל וגשם. כך דרך משל 'היום תאמצנו' מועתק 

בהקשר של שבעתות טל בכ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS 274.48 )נוסח הסיום שם: 'היום 

ENA 2152/21 )נקטע לפני  תביאנו לעירך ששים ושמחים'(; בכ"י ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים 

הסיום( ובכ"י אוקספורד, בודליאנה heb. f. 37 )נויבאואר וקאולי 2707/1(, דף 16ב )הסיום שם: 'היום תביאנו 

'ה>יום< תעלינו להר  )הסיום שם:   IV C 81 כי"ח  ובסוף שבעתת גשם בכ"י פריז,  לביתך ששים ושמחים'( 

קדשך ששים ושמחים'(. 

תשל"ה,  ירושלים  הביניים,  בימי  העברית  הקודש  שירת  פליישר,  ע'  ראה:  השלום  עושה  פיוטי  על   29 

עמ' 297–299.

עם זאת בקטעי גניזה רבים כתוב 'היום' במקום 'כהיום הזה'; ראה דוגמאות לעיל בהערה 28.  30

דרך משל בסילוק של יניי לשבת דברי, 'ותדבר דברך הטוב' )נדפס: צ"מ רבינוביץ, מחזור פיוטי רבי יניי לתורה   31

האוניברסיטה ספריית  קיימברידג',  בכ"י  באה   ,)308–307 עמ'  תשמ"ז,  אביב  ותל  ירושלים  ב,   ולמועדים, 

 )104 שורה   ,308 עמ'  יניי  ]שם[ ,  פיוטי  )רבינוביץ,  ִתְבֶנה'  ַאָּתה  ֶהֱחַרְבָּתה  'ַאָּתה  הטור  אחרי   T-S H 14.90
ב ִּב>ְנָין< ְמֻכּוון ִּב>ְנָין< עֹוֵמד ִּבְנ>ָין< ְמֻקוָּיים ִּבְנ>ָין<  התוספת: 'ִּבְנָין ָׁשֵלם ִּבְנ>ָין< ָמֵלא ִּב>ְנָין< ַמְצִליַח ִּב>ְנָין< ְמֻיוּשָׁ

ְוַקָּיים' )בהמשך באה עוד השלמה לנוסח הנדפס, אך אין היא חשובה לענייני; ראה  ַחי  ֵאל  ְּבַיד  ָּבנּוי  ְמֻסוָּיים 

באתר 'מאגרים'(. יניי הקביל אפוא 'בניין שלם' ל'בניין מלא', 'עומד', 'מקויים' וכדומה. הקבלה דומה עולה 

 :T-S NS 196.5a האוניברסיטה  ספריית  קיימברידג',  שבכ"י  עמידה  בתפילת  ירושלים  ברכת  של  מנוסח 

ולא  ]יה[ רס לעולם' )ראה: א'  ינתש  ירו[ שלם בניין שלם בניין מתוקן  ]ב[ ניין מסוים בניין שלא  'ובנה  ]את 

ארליך, תפילת העמידה של ימות החול, ירושלים תשע"ג, עמ' 199, בשינויי הנוסח מכ"י נה(. משמע דומה 

עולה מהשימוש בביטוי בכמה מדרשים מאוחרים, כגון: 'אל תתעצב שאני בונה אותו בניין שלם' )פסיקתא 
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משום  דווקא  כך  ובין  כך  בין  המקדש'.  בית  מ'בניין  בהרבה  שונה  אינו  תוכנו  הפירושים  לשני 

המקורית,  היא  ושמחים'  ששים  בירושלים  הזה  'כהיום  שתפילת  נראה  פחות  המוצלח  התחביר 

'כהיום הזה תביאנו ששים ושמחים' התפתח ממנה, תוך ניסיון לתקן את  וייתכן שקטע המעבר 
התחביר.32

למדנו אפוא שהנוסחה המביעה תקווה להיות בשנה הבאה בירושלים, בבית המקדש הבנוי,   

שכיחה גם במעמד סיום התורה בשמחת תורה וגם בסופי תפילות בימים הנוראים ובמועדים. אי 

אפשר שלא להסמיך לכך את האיחול 'לשנה הבאה בירושלים', הנאמר במועדים שונים. הוא ידוע 

בעיקר מסיומו של ליל הסדר ומסוף תפילת יום הכיפורים – שני אירועים שבהם התקווה לחוג 

בירושלים מהותית: סדר ליל הפסח אינו אלא תחליף לחגיגה בירושלים תוך הקרבת קרבן הפסח, 

ותפילות יום הכיפורים באות במקום עבודת הכוהן הגדול במקדש ביום הזה. במקורות שונים באה 

ואינה מתועדת  בירושלים',  הזה  מ'כהיום  זו מאוחרת  נוסחה  גם במועדים אחרים. אבל  הנוסחה 

אלא לקראת סוף המאה העשירית.33 גם בלשונה אין היא דומה ל'כהיום הזה בירושלים', וברור 

שהתפתחה באופן נפרד. רק העיקרון משותף: התקווה לשוב לירושלים ולראות בבניינה בתוך 

שנה אחת.

כהיום הזה בירושלים' ה. מקור קדום ל'

רוב המקורות שנסקרו עד כה מתעדים שימוש מעשי בפסקת 'כהיום הזה בירושלים', אם בספר 

בהופעותיה  הפסקה  של  משמעה  מניתוח  ליטורגיים.  יד  בכתבי  ואם  סופרים(  )כמסכת  הלכה 

השונות למדנו שהתיעוד הקדום ביותר שלה שראינו עד כה – בסוף סעודות ראשי חודשים – הוא 

לחזור עליו  יש משמעות ממשית לתקווה  ביותר, שכן מדובר בטקס שבו  גם המתאים  לכאורה 

משם  אם  וספק  בחוגים מצומצמים,  נערך  כפי שצוין הטקס  זאת  עם  בירושלים.  דווקא  בעתיד 

התפשטה התפילה והגיעה גם לטקסי חתונות, בריתות מילה וסיום קריאת התורה.

רבתי כ  ]מהדורת איש שלום, דף צו ע"ב[ (, וכן: 'עורה בחורבן בית שני שעתיד להבנות על ידך בנין שלם' 

)מדרש תהלים כב, ט  ]מהדורת בובר, דף צג ע"א[ (.

ד"ר אבי שמידמן הציע )במכתב פרטי( שהנוסח 'כהיום הזה תביאנו ששים ושמחים בבניין שלם' אולי נועד   32

לאנשים הנמצאים בירושלים, ואילו 'כהיום הזה בירושלים' נועד למי שעדיין לא הגיע אליה. על פי הצעה 

'כהיום הזה בירושלים' תוקנה באיזה שלב בידי אנשים שהגיעו לעיר; אך תפוצת הנוסח  ייתכן שתפילת  זו 

המתוקן איננה מוגבלת בשום אופן לבני ירושלים, והוא מופיע בתפוצות שונות, למן קהילות מצרים בתקופת 

הגניזה ועד קהילות אשכנז, כמפורט לעיל הערה 28.

ראה בהרחבה: ז' גוטהולד, 'לשנה הבאה בירושלים: עיון בפיוטים ומנהגים', הנ"ל, תחכמון: אוסף מאמרים על   33

ערכי היהדות, ב, ירושלים תש"ע, עמ' 60–106. בניגוד לקביעתו של גוטהולד, שהפייטנים הקדומים ביותר 

המשתמשים ב'לשנה הבאה בירושלים' הם ר' יוסף טוב עלם ור' יהודה הלוי, נראה שהתיעוד הקדום ביותר 

של נוסחה זו, וכן של נוסחה קרובה, 'בירושלים לשנה הבאה', עולה מפיוטים של ר' יוסף אבן אביתור. ראה: 

אליצור, בין יוסף ליוסף )לעיל הערה 27(, עמ' 85, הערה 57.
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כי  אם   – מתעד  שכבר  סופרים  ממסכת  לפחות  שנה  בכמאה  קדום  מקור  שבידינו  מתברר   

בעקיפין – את השימוש בפסקת 'כהיום הזה בירושלים', ובהקשר שאין מתאים ממנו לתפילה זו: 

בסופה של הושענא של ר' אלעזר בירבי קיליר החותמת את אמירת ההושענות כולן בהושענא 

רבה. ההושענא המפורסמת 'אומן ישעך בא / קול דודי הנה זה בא / מבשר ואומר', הנאמרת בסיום 

ההושענות ביום זה בכל קהילות אשכנז, עומדת במחזורי אשכנז על אלף־בית שלם ומסתיימת 

פי כתבי  חזק'; על  בירבי קליר  'אלעזר  לה חלק שני, החתום  יש  באות תי"ו. במחזורי איטליה 

הגניזה נראה שמדובר בהושענא עצמאית.34 פיוט זה, הפותח 'אבי־עד חש )או: חיש( לתארך / 
קומי אורי כי בא אורך', מסתיים במחרוזות אלה:35

ר ְואֹוֵמר ְמַבּשֵׂ ה ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה  ֶּז ַה ַחִּיים ִּתְמְצאּו ַוֲהָנָחה / ְּכַהּיֹום 

ר ְואֹוֵמר  ְמַבּשֵׂ ים  ּוְׂשֵמִח ֶזֶבד טֹוב ַלֲאנּוִחים / ְּכַהּיֹום ָׂשִׂשים 

ר ְואֹוֵמר ְמַבּשֵׂ ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ן  ַי ְנ ִב ָקדֹוׁש ַהֲעֵלינּו ּוַבֵּלב ִנְתַחַּדׁש / ְּב

ר ְואֹוֵמר ְמַבּשֵׂ ִּתְהֶיה  ְּברּוִכים ִּתְהיּו, ְוִאְמרּו ִלי ָּברּוְך  ם  ֶכ ְּל ֻכ ַׁשַּדי ָּבְרֵכנּו ְוִנְחֶיה / ְו

ברי שהקילירי שילב כאן, בסיום ההושענות, את פסקת הסיום הקדומה 'כהיום הזה  ]בירושלים[  

מעמד  את  מנהגו  פי  על  חתמה  זו  שפסקה  אפוא  נראה  המקדש'.  בית  בבניין  ושמחים  ששים 

'ירבו  כגון  תוספות  ללא  עצמה,  בפני  עמדה  עדיין  שהיא  ומסתבר  רבה,  שבהושענא  ההושענות 

שמחות בישראל', שכן מיד אחריה הוא טרח להכניס לפיוטו את מילות הפֵרדה שבהן חתם החזן את 
הטקס, 'וכולכם ברוכים', ולא ויתר אפילו על תשובת הציבור הצפויה: 'ברוך תהיה'.36

בירושלים'.  הזה  'כהיום  הקטע  להיווצרות  ביותר  מתאים  מקום  הוא  ההושענות  סיום  אכן   

ראה: גולדשמידט ופרנקל, מחזור סוכות )לעיל הערה 20(, עמ' 202–205. שאלת הקשר בין שני חלקי הפיוט   34

לחג  קליר  בירבי  אלעזר  ר'  פיוטי  למהדורת  במבוא  יידונו  נפרד,  פיוט  אלא  אינו  השני  שהחלק  והאפשרות 

הסוכות שאני עומדת להוציא עם מיכאל רנד.

הקטע נדפס אצל גולדשמידט ופרנקל, מחזור סוכות )שם(, עמ' 205. כאן הוא מובא על פי כ"י פריז, הספרייה   35

הלאומית héb. 599 )מחזור רומא(, דף 124. המהדירים סברו שהמחרוזת האחרונה זרה והדפיסו אותה באותיות 

קטנות ובסוגריים, אבל על פי כתבי היד השונים, וכן על פי תוכנה, כפי שיוסבר בהמשך, אין סיבה לחשוב 

שאין היא מקורית.

)למשל  בנוסח קבע  מזון  כגון ברכות  ליטורגיים אחרים,  גם בסופי טקסים  'וכולכם ברוכים' מתועד בגניזה   36

T-S NS 203.42 ובמצוין להלן בסוף ההערה( או מפויטות )ראה:  בכ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה 

28 שם, ובמובא אצל שמידמן, ברכות  1[ , עמ' 851, ובמפורט בהערה  פליישר, קידוש ירחים  ]לעיל הערה 

למועדים  הכוס  על  קידוש  אחרי  וכן   )457  ,414  ,321  ,316  ,276 עמ'   , ]13 הערה  המפויטות  ]לעיל  המזון 

האוניברסיטה ספריית  קיימברידג',  כ"י  לסוכות:  15ב;  דף   ,heb. g. 2 אוקספורד  כ"י  )לפסח:   שונים 

Or. 1080 3.52; לשמיני עצרת: כ"י אוקספורד heb. e. 34, דף 62א(. קהילות תימן שימרו עד היום את המנהג 
'ברוך  ידי הקהל כולו במילים  'וכולכם ברוכים', הנענה על  יחיד מן הקהל בלשון  לסיים כל אירוע שמוביל 

'ברוך תהיה' מתועדת גם אחרי ברכת המזון בכ"י קיימברידג',  'כולכם ברוכים' עם הענייה  )הנוסחה  תהיה' 

 ספריית האוניברסיטה T-S NS 111.10(. תודתי נתונה לד"ר אבי שמידמן על ההפניה לקטעי הגניזה הנזכרים 

בהערה זו.
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הציבור כביכול מכריז: עתה אנחנו מקיפים בלולבינו את הבמה בבית הכנסת, אבל טקס זה לידתו 

בבית  הטבעי –  במקומו  אותו  לערוך  נוכל  הבאה  בשנה  הזה'  ש'כהיום  מייחלים  ואנו  במקדש,37 

המקדש שייבנה במהרה בימינו, כאשר הכוהנים יקיפו את המזבח בלולבים ובערבות. בהקשר של 

חג הסוכות, 'זמן שמחתנו', מתאים גם המשך הקטע בלשון 'ששים ושמחים'.

בכ"י  הנראה  ככל  מתועד  ההושענות  אחרי  בירושלים'  הזה  'כהיום  בתפילת  מעשי  שימוש   

קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S AS 120.213. קטע זה הוא שריד קטן מגיליון בלתי רצוף 

בהעתקה מפוארת. בדף אחד שלו נותרו שרידים מההושענא 'אנא המקדים לעולם דברים שבעה', 

היא ההושענא השלישית של רב סעדיה גאון להושענא רבה.38 בדף השני נותרו שרידים מהקטע 

אהבה  'תרבה  הליטניה  כנראה  ואחריו  ב ]ישראל[ ',  ששונות  ירבו   / ב ]ישראל[   שמחות  'ירבו 

בישראל'. לפני הקטעים הללו בא קרע גדול, אך באחד מצדדיו שרדה המילה 'כולנ ]ו[ ', וייתכן 

שהיא חלק מתפילת 'כהיום הזה בירושלים' כנוסחּה שבמסכת סופרים: 'ששים ושמחים כולנו'. בין 

מילה זו לבין 'ירבו שמחות' ניכרים שרידי הפסוק 'הודו ליי  ]כי טוב[ ' וגו'. ייתכן אפוא שקטע זה 

אכן משמר עדות לשימוש בתפילת 'כהיום הזה בירושלים' בסוף ההושענות.

געגועים לבית המקדש עולים מפסקה נוספת המלווה את פיוטי ההושענות: על פי סידור רב   

והאחרונה  השלישית  ההושענא  הושענות.  שלוש  הסוכות  מימי  אחד  בכל  נאמרות  גאון  סעדיה 
מלווה בענייה הפותחת: 'תבנה ציון בימינו ותעלנו לתוכה בשמחה'.39

תיעודה  לאור  אבל  בירושלים',  הזה  'כהיום  פסקת  של  מקורה  מה  בבטחה  לקבוע  אפשר  אי   

בסיום ההושענות, שהוא התיעוד העתיק ביותר שבידינו להופעתה, ומשום התאמתה המושלמת 

לעבור  עשויה  הייתה  היא  משם  להושענות.  סיום  כתפילת  נוצרה  אכן  שהיא  ייתכן  זה,  לטקס 

גם  עברה  היא   – במקביל  ואולי   – הדורות  במרוצת  חודשים.  ראשי  סעודות  בסיום  גם  לשמש 

לשמחות משפחתיות, לשמחת התורה ולמועדים נוספים. תוך כדי כך היא התרחבה וספחה אליה 

בשמחות  דווקא  אולי  שמקורה  בישראל',  שמחות  'ירבו  פסקת  ובראשם  שונים,  הרחבה  קטעי 

הובאה  חודש  ראש  בסעודות  בישראל'.  אהבה  'תרבה  האלף־ביתית  הליטניה  או  המשפחתיות, 

משמשת  שהתפילה  הוא  הללו  הטקסים  לכל  החודש. המשותף  קידוש  על  ההכרזה  אליה  בסמוך 

הטקס  נחתם  סופרים(  ומסכת  הקלירית  )ההושענא  הקדומים  ובמקורותיה  המעמד,  בסיום  בהם 

באיחול לקהל: 'וכולכם ברוכים'.

פרופ' שולמית אליצור, החוג לספרות עברית, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 9190501

shulamit.elizur@mail.huji.ac.il

שנאן,  א'  בעריכת  תפילה,  עיוני  הנ"ל,  קדומים',  פיוט  דפוסי  של  שרידים   – 'ההושענות  היינימן,  י'  ראה:   37 

עמ' 135–147.

ראה: סדור רב סעדיה גאון, מהדורת י' דודזון, ש' אסף וי' יואל, ירושלים תש"א, עמ' רנ–רנא.  38

שם, עמ' רלח.  39




