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בין נוסח מפויט לתפילת קבע: הערה לתולדות ברכת 'המעריב ערבים'

מאת

שולמית אליצור

ואורי ארליך )להלן: המחברים(  'תרביץ' הופיע מאמרם של אורי ספראי  בחוברת האחרונה של 

על נוסחּה הקדום של ברכת 'המעריב ערבים'.1 המאמר מבוסס על בדיקה של יותר מ־150 קטעי 

גניזה, ונוסח ברכת 'המעריב ערבים' לימות החול מתועד בו על פי 81 קטעים. המחברים ממיינים 

ניתוח של דרך  פיהם מציעים  ועל  הנוסח השונים הבאים בהם,  ומציגים את ענפי  את הקטעים 

התפתחות הברכה.

איסוף החומר הרב והעמדתו לרשות הציבור ראויים לכל שבח. עם זאת הקורא חייב להיות   

מודע להתערבות המחקרית )המחויבת( של המחברים בדרך הצגת החומר: הם בוחנים כל קטע, 

מחליטים אם הוא מייצג את המנהג הבבלי או המנהג הארץ ישראלי, ועל פי קביעה זו מציעים את 

הענפים השונים של נוסח הברכה. אין צורך לומר שניתוח הממצאים – הנשען במידה רבה על מיון 

ראשוני זה – הוא בגדר השערה, ואפשר להציע גם נקודת מבט שונה.

מבט  נקודת  לעורכים  והצעתי  פרסומו  לפני  המאמר  את  קראתי  'תרביץ'  מערכת  כחברת   

אחרת, המשנה גם את מיון החומר והצגתו וגם את ניתוחו. המחברים ניסו להתמודד עם טענותיי 

בהערות שונות, ואף הוסיפו פסקה המציגה בקצרה את דעתי.2 אך כיוון שהדברים הובאו בקיצור 

נמרץ ובאופן חלקי, ומאחר שיש להם משמעות עקרונית לחקר התפילה, אני מבקשת להסבירם 

באופן מלא יותר.

א. הצגת ענפי הנוסח

ערבים':3  'המעריב  ברכת  של  נוסח  ענפי  שלושה  המחברים  מציגים  עיניים  מאירת   בטבלה 

שני ענפים ארץ ישראליים וענף אחד בבלי. עיון קל בטבלה יגלה שאין בה אלא שני נוסחים: 

א' ספראי וא' ארליך, 'לנוסחּה הקדום של ברכת "המעריב ערבים" ', תרביץ, פה )תשע"ח(, עמ' 495–522.  1

ראה: שם, עמ' 507–508.  3 שם, עמ' 498.  2
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הנוסח הארץ ישראלי, הפותח 'המעריב ערבים בעתם ומכין לילות בזמניהם', ולצידו נוסח הפותח 

וַכנוסח  שני  ישראלי  ארץ  כנוסח   – טורים  בשני  והמוצג  ערבים',  מעריב  בדברו  'אשר   בלשון 

הנוסח  לברכה:  עיקריים  נוסחים  שני  אלא  אפוא  אין  הבדל.4  כל  כמעט  ביניהם  שאין   – הבבלי 

המיוצג לטענת המחברים ב־11 קטעים ארץ ישראליים )'המעריב ערבים בעתם'(,5 והנוסח הפותח 

ובחמישה  )65 קטעים(  הבבליים  בכל הקטעים  מופיע  ושלכאורה  בדברו מעריב ערבים',  'אשר 

קטעים ארץ ישראליים.

כיוון שהנוסח 'אשר בדברו מעריב ערבים' מתועד לדעת המחברים גם בארץ ישראל וגם בבבל,   

הוא מוצג במאמר כנוסח הקדום, ואילו הנוסח 'המעריב ערבים בעתם' – כהתפתחות משנית שלו. 

אבל האם באמת מתועד נוסח זה בארץ ישראל באופן המצדיק את הצגתו כנוסח קדום? כדי לקבוע 

זאת יש לבחון היטב את הקטעים המוצגים כקטעים ארץ ישראליים שבהם מופיע נוסח זה. ואכן 

פירוט מלא של קטעים אלו מופיע במאמר:6 כל אחד מהקטעים מתואר בהרחבה, תוך הדגשת 

אופיו הארץ ישראלי. אבל בחינה מעמיקה של כל חמשת הקטעים מעלה שאף אחד מהם איננו 

מביא – גם לדברי המחברים – נוסח ארץ ישראלי 'נקי': הקטע הראשון, כ"י קיימברידג', ספריית 

תפילת  ישראלי.  ארץ  כקטע  ובצדק,  בעבר,  במחקר  נזכר  כבר   ,T-S 8 H 24.5 האוניברסיטה 

העמידה של חול מועתקת בו כמעט כולה בנוסח ארץ ישראלי מובהק, ויש בו שפע סימנים ארץ 

ישראליים נוספים, כפי שציינו המחברים. 

בו דומה לנוסח הבבלי,7  ירושלים  נוסח ברכת  בו השפעה בבלית.  ניכרת  פינות  אבל בכמה   

עמך  את  לברך  בעיניך  טוב  'כי  בבל  בנוסחי  השכיחה  התוספת  בו  מופיעה  השלום  בברכת  וגם 

ישראל בשלום'.8 המחברים עצמם מודים שגם ברכת האהבה, הסמוכה לברכת 'המעריב ערבים', 

בהערת  אך  ישראלי,  הארץ  בענף  ולילה'  יומם  'בורא  המשפט  חסרון  הוא  הטבלה  מן  העולה  היחיד  ההבדל   4

השוליים נאמר שמשפט זה חסר גם בכשליש מקטעי הגניזה המייצגים את הענף הבבלי.

למעשה מספר עדי הנוסח ל'המעריב ערבים בעתם ומכין לילות בזמניהם' גדול יותר, שכן המחברים הביאו רק   5

סידורים המכילים נוסחי קבע ללא פיוטים, אבל בסידורים מן הגניזה מופיע נוסח זה בצד קטעי פיוט. דוגמאות 

אחדות לנוסחים מורכבים כאלה באות במאמרו של מ"ע פרידמן, 'מעריב של שבת בבית כנסת הירושלמים 

בֻפסטאט בימי ר' אברהם בן הרמב"ם', תרביץ, פה )תשע"ז(, עמ' 145–199.

ספראי וארליך, עמ' 499–500, הערה 25.  6

לנוסחי ברכת ירושלים ראה: א' ארליך, תפילת העמידה של ימות החול, ירושלים תשע"ג, עמ' 190–200. כתב   7

היד הנדון הוא אחד משני כתבי יד המייצגים לכאורה ענף ארץ ישראלי ייחודי, שהברכה פותחת בו בלשון 

'על ירושלים עירך ברחמים תשוב', הדומה ללשון 'ולירושלים עירך ברחמים תשוב' שבחלק מענפי נוסח בבל, 

והשונה מהפתיחה שביתר הקטעים הארץ ישראליים. גם במקרה זה צריך לדעתי לחשוד שמדובר לא בענף 

ארץ ישראלי אלא בהשפעה בבלית מקומית. יש לציין שהקטע הנדון כאן הוא הקטע הארץ ישראלי היחיד 

המביא את המשפט 'ותשכון בתוכה כאשר דברת', נוסח המופיע בקטעים בבליים בלבד )הקטע המקביל לו 

מחליף נוסח זה בלשון 'וכסא דוד בתוכה יכון', המתאים יותר לנוסח ארץ ישראל שברכת דוד נכללה בו ב'בונה 

ירושלים'(.

לתוספת זו ראה: ארליך, תפילת העמידה )שם(, עמ' 260. על פי ההצגה הסינופטית היא מופיעה )בשינויים   8
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ועל  אין כאן,  'נקי' לגמרי  ישראלי  נראה אפוא שנוסח ארץ  מנוסחי בבל.9  בו כנראה  מושפעת 

כתב יד זה ודאי אי אפשר לסמוך כדי לקבוע שהנוסח הרווח בבבל בברכת 'המעריב ערבים' היה 

קיים בתקופה קדומה גם בארץ ישראל: אכן מדובר בסידור ארץ ישראלי, אבל כיוון שיש כמה 

השפעות בבליות על נוסחו, יש לחשוד בהשפעה כזאת גם בברכת 'המעריב ערבים' המתאימה 

למנהג בבל.

באשר לקטעים האחרים קשה עוד יותר לקבוע שהם מייצגים בברכה זו את מנהג ארץ ישראל:   

בכ"י קיימברידג', אוסף האוניברסיטה Add. 3160.5 באה הברכה בנוסח ייחודי הנפתח כמו בארץ 

המיוחד  במשפט  ומסתיים  בבל,  לנוסח  הקרוב  בנוסח  נמשך  ערבים',  'המעריב  במילים  ישראל 

זה, שאף המחברים מציינים אותו כ'חריג',  נוסח  ובנפש חפצה'.10  ונברכך בלבב שלם  'ונהללך 

מעריב  בדברו  'אשר  בלשון  נפתח  הוא  שאין  כיוון  ובבל;  ישראל  ארץ  נוסחי  של  עירוב  בו  יש 

הנוסח הבבלי  קיומו של  'נקי' המלמד על  נוסח  הוא עד  וגם המשכו שונה, מובן שאין  ערבים', 

בארץ ישראל. 

באשר לכ"י קיימברידג', אוסף לואיס־גיבסון )לשעבר וסטמינסטר קולג'( Lit. I 110 כותבים   

המחברים בפירוש שלצד ברכת המעריב בו, התואמת את נוסחי בבל, באה בו ברכת האהבה בנוסח 

שאי  מובן  אבל  שם,  כמפורט  ישראל,  ארץ  למנהגי  קרוב  הוא  אחרים  בפרטים  אומנם  הבבלי; 

אפשר להוכיח ממנו את קיומו של ענף ארץ ישראלי קדום שהכיר את נוסח 'אשר בדברו מעריב 

 ,ENA 2011.3–4 לרבנים  המדרש  בית  ספריית  יורק,  ניו  כ"י  הבא,  לקטע  באשר  גם  ערבים'. 

מציינים המחברים בשם עזרא פליישר ש'יש בקטע מאפיינים ארץ ישראליים ובבליים כאחד'.

כעד למציאותו של הנוסח 'אשר בדברו מעריב ערבים' בארץ ישראל נותר רק מקור אחד, הוא   

כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S AS 119.139. זהו קרע של דף אחד – מצידו האחד 

מועתק סופה של שבעתא לשבת אשר מטבעות החתימה שבסופי חטיבותיה כולן ארץ ישראליות 

קלים( בכל נוסחי בבל, ואיננה קיימת בשום ענף נוסח ארץ ישראלי. הופעתה בקטע הנדון נזכרת בשינויי 

הנוסח המצוינים שם, בעמ' 269 )קטע ז(.

'אולי בהשפעה חלקית של מנהג בבל'  מוסיפים:  ישראל, אך  בנוסח ארץ  היא  הם מציינים שברכת האהבה   9

)ספראי וארליך, עמ' 499–500, הערה 25(. נוסחה בכתב היד הוא: 'אהבת עולם לישראל עמך אהבת ]מלפ[ נים 

רצית בנו תורה ומצות למדת ]א[ ותנו על כן בשכבינו ובקומינו נשיח בחוקיך ולא נסור ממצותיך כי הם חיינו 

ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה ואהבתך לא תסור ממנו, ב>רוך< א>תה< יי אוהיב את עמו ישראל אמין'. 

עירוב הנוסחים ניכר במיוחד בפתיחה, 'אהבת עולם לישראל עמך אהבת', שדומה לנוסח בבל, ושאינה נקשרת 

ישראלי  הארץ  בנוסח  זאת  לעומת  בנו'.  רצית  ' ]מלפ[ נים   – ישראל(  בארץ  כנראה  )שמקורו  להמשך  היטב 

החלק יותר 'אהבת עולם מראש אהבתנו' 'מלפנים' מקביל ל'מראש'. ראה דרך משל בכ"י קיימברידג', ספריית 

.T-S 8 H 10.15 ;T-S K 27.17 האוניברסיטה

ללשון 'בלבב שלם ובנפש חפצה' השווה: דה"א כח 9. ייתכן שלשון זה מושפע מברכת המצוות הארץ ישראלית   10

על קריאת שמע, שלשונה )בגיוונים קלים בכתבי יד שונים(: 'ברוך ]...[ אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על 

 J. Mann, ‘Genizah :מצוות קריית שמע להמליכו בלבב שלם ולייחדו ]בלב טוב ולעבדו[ בנפש חפצה'. ראה
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מובהקות, ואחריה נוסח הקבע המקובל של ברכת קדושת היום למוסף של שבת; ומצידו השני 

מועתקת ברכת 'אשר בדברו מעריב ערבים'. המחברים מגדירים את הקטע ארץ ישראלי טיפוסי 

על סמך חתימות הברכות המלוות את השבעתא. אבל נראה שהקטע אינו סידור אלא לקט פיוטים 

ותפילות ללא סדר ברור. המעתיק עשוי היה להביא בו כל קטע ממקור אחר. מעתיקי פיוטים 

נהגו לעיתים קרובות להעתיק את המקור שלפניהם בשלמותו, על חתימות הברכות המופיעות 

בו, גם אם אלה לא תאמו את מנהגי התפילה שלהם. לעיתים אפילו שינו המתפללים בעת אמירת 

הארץ  בחתימות  הפיוטים  את  וליוו  בהן,  מורגלים  שהיו  הבבליות  הברכות  חתימות  את  פיוטים 

ישראליות הקדומות.11 כיוון שזהו לקט, ולא ברור כלל שיש איזה קשר בין השבעתא שבעמוד 

הראשון לברכת המעריב שבעמוד השני, גם כתב יד זה אין בו כדי ללמד על מציאות הנוסח 'אשר 

בדברו מעריב ערבים' בארץ ישראל.

חד־ אפוא שום מקור  אין  ישראלי  המוצג כארץ  'אשר בדברו מעריב ערבים'  הנוסח  ל'ענף'   

זה היה מקובל גם בארץ ישראל,  משמעי. על כן לדעתי ראוי לסייג מאוד את הקביעה שנוסח 

ועדיף היה להביא בטבלה רק שני טורים ובהם נוסח ארץ ישראל מול נוסח בבל, תוך ציון העובדה 

שהנוסח הבבלי חדר בתקופת הגניזה גם לכמה מקורות שאופיים הכללי ארץ ישראלי.

ב. האם נוסח ארץ ישראל מקורו פייטני?

ארץ  כנוסח  גם  קיים  היה  ערבים'  מעריב  בדברו  'אשר  הבבלי  שהנוסח  הסוברים  המחברים, 

ישראלי, רואים בכך – כפי שכבר צוין – חיזוק לקדמותו. אשר לנוסח החלופי, המתועד בארץ 

ישראל בלבד, הם מקבלים את דעתו של פליישר שזהו נוסח מפויט. פליישר דן בנוסח זה כאשר 

פרסם את כ"י קיימברידג', אוסף האוניברסיטה T-S NS J 502.12 במקור זה לשון הברכה הוא:

ברוך אתה יי א>לה<ינו מ>לך< העולם

המעריב ערבים בעתם ומכין לילות בזמניהם

הגאולה שאחרי קריאת שמע של ערבית באשכנז בעת אמירת  הוא חתימת ברכת  ביותר  המקרה המפורסם   11

פיוטי מעריב בנוסח הארץ ישראלי 'צור ישראל וגואלו' במקום 'גאל ישראל'; גם את נוסח המעבר לפסוק 'ה' 

ימלוך לעולם ועד' – 'זה אלי ענו ואמרו' – החליפו במקרים אלה בנוסח הארץ ישראלי: 'זה צור ישענו פצו 

פה ואמרו'. החלפות דומות קיימות בקדושת היוצר ובפסקת 'אמת ויציב' בשחרית. ראה בפירוט: ע' פליישר, 

שוב:  )נדפס  מח  עמ'  תשמ"ו,  ואדוז  המבואות,  כרך  וורמיישא:  מחזור  וורמיישא',  במחזור  ופיוט  'תפילה 

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

עמ' 1139–1141(.

ע' פליישר, 'קריאת שמע של ערבית כמנהג ארץ־ישראל: בין ההלכה למנהג המאוחר', הנ"ל, תפילות הקבע   12

776–777 )המאמר  בישראל בהתהוותן ובהתגבשותן, בעריכת ש' אליצור וט' בארי, ירושלים תשע"ב, עמ' 

נדפס במקביל גם בתוך: ד' גולינקין ואחרים ]עורכים[ , תורה לשמה: מחקרים במדעי היהדות לכבוד פרופסור 

שמא יהודה פרידמן, ירושלים תשס"ח, עמ' 268–302(.
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מונה מספר לכוכבים לכולם בשם יקרא

ב>רוך< א>תה< יי המעריב ערבים

מן הטקסט שהוא  המחברים מצטטים בהרחבה את דבריו של פליישר, שטען ש'הרושם הנאצל 

של  'רושמה  זה  בנוסח  ושניכר  ממנו',  קדומים  לשונות  של  לפעמים,  מלאכותי  מודע,  עיבוד 

אלא  לפנינו,  פיוט  שלשון  בפירוש  כתב  ולא  בדבריו,  זהיר  היה  פליישר  הפייטנית'.  העברית 

שמדובר ב'רושם הנאצל מן הטקסט'; וכנוסח פייטני 'גלוי כמעט' ציין את שתי הברכות הראשונות 

של קריאת שמע, שנוסחן 'מציב לפנינו שני טורים פייטניים מושלמים'. המחברים מקבלים את 

דעתו של פליישר ללא פקפוק, ומכאן ואילך מכנים פעם אחר פעם את הנוסח הארץ ישראלי בשם 

'העיבוד הפייטני'.

למרות דבריו של מורי ורבי, פרופ' פליישר ז"ל, אני מבקשת כאן לקרוא את הטקסט של ברכת   

הנוסח  ושהוא עיבוד משני של  פייטני,13  נוסח  ולחלוק על הקביעה שזהו  המעריב באופן שונה 

'אשר בדברו מעריב ערבים'. תוך כדי כך תידון השאלה המתודית איך מבחינים בין נוסחי תפילה 

חגיגיים לבין נוסחי פיוט.

פליישר חילק את לשון גוף הברכה לארבעה משפטים מקבילים, היוצרים לדבריו טור פייטני   

/ ומכין לילות בזמניהם / מונה מספר לכוכבים / לכולם בשם  'מובהק': 'המעריב ערבים בעתם 

יקרא'. לפנינו לכאורה קטע קצוב היטב ובו ארבע צלעיות, שבכל אחת מהן שלוש מילים. ואולם 

אם מתבוננים היטב אפשר לראות שבר מסוים באמצע הקטע. שתי הצלעיות הראשונות קשורות 

היטב זו בזו ועומדות בתקבולת ברורה: 'המעריב ערבים בעתם / ומכין לילות בזמניהם'. כנגד זה 

שתי הצלעיות הבאות יוצרות משפט רצוף שאין בו תקבולת. עיון קל יגלה שלפנינו שני שברי 

פסוקים: 'מונה מספר לכוכבים' מתה' קמז 4 ו'לכולם בשם יקרא' מיש' מ 26, פסוק העוסק גם הוא 

וספראי  הנוסח שעמד לפני פליישר. ממחקרם של ארליך  פי  זאת רק על  בצבא השמיים. אבל 

עולה שנוסח זה יחידאי, ואילו הנוסח הרווח ברוב כתבי היד הארץ ישראליים בצלעית האחרונה 

הוא 'לכולם שמות יקרא'; ואין זה אלא סוף הפסוק מתהילים שראשו הובא בצלעית הקודמת. 

לפנינו אפוא לא ארבע צלעיות פייטניות, קצובות, אלא שתי צלעיות העומדות בתקבולת ולצידן 

פסוק שלם כנתינתו. אין זו דרכם של פייטנים לשבץ בשיר השקול פסוקים שלמים בדרך זו. אבל 

ברכות  כפי שהראיתי בעבר במחקר מפורט,14  דרכם של מחברי הברכות הקדומים:  זו בהחלט 

לצערי לא היה סיפק בידי לדון עם פרופ' פליישר עצמו בקביעותיו שבמאמר זה: הוא סיים את כתיבת המאמר   13

כשבועיים לפני פטירתו, הפקיד בידי עותק שלו וביקשני לטפל בהדפסתו, ומייד לאחר מכן חלה הידרדרות 

קשה במצבו, ולא היה אפשר עוד לשוחח איתו.

המחברים,   .473–425 עמ'  )תשס"ח(,  עז  תרביץ,  הקדומה',  והקדושתא  הפסוקים  'שרשרות  אליצור,  ש'   14

ושאם  זו, טוענים שהיא תלויה בהשערתי שהברכות הקדומות הכילו פסוקים,  בהציגם את דעתי על ברכה 

לא נקבל השערה זו – אין עוד עמידה להצעה כולה. אבל טענה זו אינה סבירה: אני ניסיתי לגלות עקבות של 

פסוקים במקומות שבהם הם נעלמו, בעיקר בברכות תפילות העמידה. על טענה זו אפשר להשיב שכל עוד לא 
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קדומות רבות כוללות פסוקים בנקודת המעבר לחתימותיהן. בחלק גדול מברכות קריאת שמע 

נותרו פסוקים אלה עד היום. נראה אפוא שאין כאן פיוט אלא ברכה קצרה וחסכונית המציינת 

את הקב"ה כ'מעריב ערבים בעתם', המדגישה זאת שוב באמצעות התקבולת, והנחתמת בפסוק 

הממחיש את שליטתו של הקב"ה בכוכבים המופיעים עם ערב. הברכה מלוטשת ומגובשת, ללא 
כל זיקה פייטנית.15

אכן גוף הברכה, שלפני הפסוק, עומד על תקבולת, וזו עשויה לכאורה להיחשב כמהלך פייטני   

ירדה   – המקראית  בשירה  ביותר  הבולט  הספרותי  האמצעי  שהייתה   – התקבולת  אבל  מובהק. 

מכך  ויותר  הקדם־קלסי  הפיוט  בתקופת  כבר  הפייטנים,  ישראלית:  הארץ  בפייטנות  מגדולתה 

בתקופת הפיוט הקלסי, המחורז, הכירו כמובן את התקבולת, אבל השתמשו בה במידה, ולא היו 

מחויבים לה עוד.16 כנגד זה מנסחי הברכות השונות בתפילות ישראל נטו להשתמש בתקבולות 

כאשר ביקשו ליצור טקסט חגיגי ומרומם. מובן שגם הם לא היו משועבדים לשימוש בתקבולות, 

אבל התקבולות שכיחות בברכות רבות, כגון: 'אתה חונן לאדם דעת / ומלמד לאנוש בינה'; 'תקע 

בשופר גדול לחרותנו / ושא נס לקבץ גלויותינו' או בפתיחת ברכת קדושת היום של בני ארץ 

ובהמשך:  לשון',  מכל  רצית  ישורון  זרע   / עם  מכל  עמך  בישראל  בחרת  'אתה  בחגים:  ישראל 

/ ותקרבם באהבה סביבות הר סיני'.17 תקבולת בלשון ברכה אינה הופכת  'ותגישם לפני חורב 

אותה אפוא לפייטנית: היא שימשה בידי מנסחי הברכות הקדומות כאמצעי ליצירת טקסט נשגב, 

ללא 'תיווך' חיצוני.

קדומים  כפיוטים  להגדיר  נהוג  תפקודית:  היא  הפיוטים  שהגדרת  להדגיש  יש  זה  בהקשר   

נמצאו פסוקים אלו – אין לכאורה ממש בדבריי )טענה שאינני מקבלת כל עוד אין משיבים על כל ההוכחות 

שהבאתי במאמרי, אך הדברים אינם חשובים בהקשר הנוכחי(. אבל במקרה של ברכת המעריב הפסוק עומד 

לפנינו בשלמותו וחוזר שוב ושוב בכתבי יד רבים, וכאן אי אפשר לטעון שאין פסוק. מעתה צריך להסביר את 

סיבת הופעתו. לשיטתי הסיבה פשוטה, ומי שמתנגד לה – צריך למצוא הסבר אחר להופעת הפסוק.

הלשון שנוסף ברבים מהקטעים הארץ ישראליים, והדומה למופיע בענף הבבלי – 'גולל אור מפני חושך וחושך   15

מפני אור, מעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה' – חסר כמעט במחצית הקטעים הארץ ישראליים 

11(, ונראה שהוא משני כאן, שכן הוא חוצץ בין הפסוק לחתימת הברכה. היעדר הפסוק משלושה  )5 מתוך 

וכו' – מצביע על האפשרות שהקטע  'גולל אור'  יד הכוללים את הנוסח  זה – כולם כתבי  מכתבי היד בענף 

או כמעבר  )ובסופו של דבר שרד לצידו בחלק מהמקורות(  הזה חדר לברכה בשלב כלשהו כתחליף לפסוק 

לברכה הבא אחרי הפסוק )בדומה למצוי עד היום בנוסחי אשכנז בברכות היוצר והגאולה שבקריאת שמע של 

שחרית; ושם הקטעים הנוספים נראים מאוחרים יותר( – ובמקרה זה גרם להשמטת הפסוק עם ביטול תפקידו 

כמעבר לחתימה. בין כך ובין כך מדובר בתהליך שחל אחרי שנתערער מעמדם של הפסוקים בברכות )לערעור 

זה – שחל כנראה לא לפני המאה הרביעית, אבל לא יאוחר מהמאה השישית – ראה במאמרי שנזכר בהערה 

הקודמת(.

התנ"ך'  לשירת  כך  כל  האופיינית  האברים"  ב"הקבלת  רבה  זהירות  נוהג   ]...[ הקדם־קלאסי  'הפייטן   16 

)ע' פליישר, שירת הקודש העברית בימי הביניים, ירושלים תשל"ה, עמ' 100(.

לנוסח ברכה זו ראה: ע' פליישר, תפילה ומנהגי תפילה ארץ־ישראליים בתקופת הגניזה, ירושלים תשמ"ח,   17

עמ' 95–97.
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קטעים הכתובים בלשון שירה, ושנתחברו על מנת להחליף נוסחי קבע פרוזאיים של תפילות.18 

משום כך קשה להגדיר כ'פיוט' ברכות עתיקות המנוסחות בלשון 'פייטנית' מובהקת, כגון ברכת 

הלבנה 'אשר במאמרו ברא שחקים' )בבלי, סנהדרין מב ע"א( או ברכת המילה 'אשר קידש ידיד 

מבטן' )תוספתא, ברכות ו, יג; בבלי, שבת קלז ע"ב(, משום שמחמת קדמותן אין דרך לקבוע אם 

הן באו להחליף נוסח קבע או נוסחּו מלכתחילה בלשון שירית. עם זאת ברור שיש ברכות שהשתנו 

או עוצבו בהשפעת הפיוטים. 

כיצד בכל זאת אפשר לזהות עקבות של השפעה פייטנית על נוסחי קבע של ברכות? בנקודה   

זו אפשר לתת כמה סימנים – שאף אחד מהם איננו מתקיים בברכת 'המעריב ערבים בעתם'. ראש 

לכולם הוא המקצב. המקצב הראשי ששלט בפייטנות בתקופת הפיוט הקדם־קלסי, אשר יצירותיו 

השפיעו על תפילות הקבע, הוא המקצב המרובע: טורים בני שמונה מילים מוטעמות, הנחצים 

באמצעם באופן בולט לשתי צלעות, ושכל אחת מצלעותיהם שבה ונחצית לשתי צלעיות, שהֶּפֶסק 

ביניהן חזק פחות. כזה הוא דרך משל לשון ברכת האהבה בכ"י קיימברידג', אוסף האוניברסיטה 

T-S NS J 502, שהדפיס פליישר בסמוך לברכת המעריב שהובאה קודם:19 'אהבת עולם / ישראל 
אהבתה // וברית שלומך / לנו־יה קיימתה'. נוסח זה אכן קצוב היטב, על פי כללי הפיוט, ואולי 

נוסח מפויט.20 מקצב דומה  'המעריב ערבים בעתם'  הוא שהטה את פליישר לראות גם בברכת 

מופיע בכמה וכמה נוסחי קבע שנראה שמקורם פייטני, כגון התקיעתות דבי רב, ובעיקר 'עלינו 

לשבח' ו'על־כן נקווה־לך' וברכת השופרות;21 נוסח ברכת קדושת היום בכמה מתפילות השבת22 

ועוד. 

ראה: פליישר, שירת הקודש )לעיל הערה 16(, עמ' 7–8; הנ"ל, 'עיונים בבעיות תפקידם הליטורגי של סוגי   18

הפיוט הקדום', תרביץ, מ )תשל"א(, עמ' 41–63.

פליישר, קריאת שמע )לעיל הערה 12(, עמ' 771. כלל נוסחי הקבע של ברכת האהבה טרם הוצג, ולכן אין בידי   19

לקבוע אם מדובר בנוסח יחידאי )כשם שבקטע זה בא בברכת המעריב הנוסח היחידאי 'לכולם בשם יקרא', כפי 

שצוין(. נקווה שאורי ארליך יזכה אותנו בקרוב גם במגוון הנוסחים של ברכה זו.

הודה  ואף   ,29 הערה   ,776 עמ'  )שם(,  שמע  קריאת  פליישר,  התייחס  המעריב  ברכת  של  השונה  למקצב   20

טורים מרובעים שבכל אחת  הופקו המרובעים'.  פיה  מן השיטה שעל  יותר  ' "מאוחר"  שם שמדובר במקצב 

 מצלעיותיהם שלוש הטעמות נדירים מאוד בפייטנות הקדם־קלסית ולא נרשמו אלא בשוליה. ראה דוגמה: 

 34 גנזי קדם, א )תשס"ה(, עמ'  ' "ארצך תפקוד בגשם": קטעי פיוט משבעתות גשם קדומות',  ש' אליצור, 

)הפיוט עצמו נדפס שם, עמ' 51–53(.

ירושלים  ובגולה,  בארץ־ישראל  התפתחותו  הפיוט:  הנ"ל,  התלמוד',  בתקופת  'השירה  מירסקי,  א'  ראה:   21

תש"ן, עמ' 72–76; הנ"ל, 'יסוד קרובה', שם, עמ' 90–91.

למקצבה של הפתיחה 'ישמח משה' ראה: מירסקי, יסוד קרובה )שם(; ל'תיקנת שבת' )או 'תיכנת שבת'( ראה:   22

פליישר, תפילה ומנהגי תפילה )לעיל הערה 17(, עמ' 52. בנוסח זה נוסף גם האקרוסטיכון האלף־ביתי )ראה 

בסמוך(, וייתכן ששרידיו מופיעים גם ב'ישמח משה', כפי שהסביר מירסקי, יסוד קרובה )שם(. גם פתיחותיהן 

של יתר תפילות השבת קצובות: 'אתה קידשת / את־יום־השביעי לשמך // תכלית מעשה / שמים וארץ'; וכן: 

'אתה אחד / ושמך אחד // ומי כעמך־ישראל / גוי־אחד בארץ'; בולטים באופיים הפייטני גם הטורים הבאים: 

תפארת גדולה / ועטרת ישועה // יום־מנוחה וקדושה / לעמך נתת  

אברהם יגל / יצחק ירנן // יעקב ובניו / ינוחו בו  
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מקצב מרובע לבדו איננו מספיק כדי לקבוע השפעה פייטנית על נוסחי קבע, בעיקר כאשר   

מדובר במשפט בודד ולא בקטע בן כמה טורים שקולים. משפטים בני שמונה מילים מוטעמות 

הנחצים באמצעם טבעיים ללשון, וייתכן שמנסחי התפילות השתמשו בהם לעיתים ללא תיווך 

ולך   // קדוש  ושמך   / קדוש  'אתה  העמידה,  בתפילת  השם  קדושת  ברכת  נוסח  האם   פייטני. 

יאמרו / קדושים קדוש' או 'אתה קדוש / ושמך קדוש // וקדושים בכל־יום / יהללוך סלה'23 הוא 

בהכרח פייטני? אפילו כאשר משפט קצוב מן הסוג הזה מתארגן בתקבולת, כ'תקע בשופר גדול 

לחירותנו / ושא נס לקבץ גלויותינו', שהובא קודם, אין הוא חייב להיות לשון פיוט. בזיהוי קטע 

של תפילה כפיוט חובה להצביע על מקצבו, אך המקצב לבדו אינו מספיק כדי להוכיח שמדובר 

אקרוסטיכון,24  שרידי  כגון  תקבולות(,  דווקא  )ולאו  נוספים  גורמים  דרושים   – פייטני  בקטע 

צריך  הטקסט  ששומע  אסינדטיים  ומשפטים  אליפטיים  מבנים  מובהקים,25  פייטניים  כינויים 

להשלים מדעתו,26 או לשון גבוהה הכוללת מילים או תצורות שאין משתמשים בהם אלא בלשון 
שירה.27

פליישר,  ע'  ראה:  המעשים'.  מכל  שבת  אשר  'אל  היוצר,  בברכת  השבת  פסקת  גם  בנויה  מרובע  במקצב   

להלן  המפורטים  בקטעים  גם  חוזר  זה  מקצב   .48 עמ'  תשמ"ד,  ירושלים  והתפתחותם,  בהתהוותם  היוצרות 

בהערה 24.

לשני הנוסחים ראה: ארליך, תפילת העמידה )לעיל הערה 7(, עמ' 65.  23

שרידי אקרוסטיכון מצויים כידוע בפסקת 'תיקנת )תיכנת( שבת' )תשר"ק; ראה לעיל הערה 22(; וכן בפסקאות   24

החלופיות 'אל ברוך גדול דעה' )להדפסה המבליטה את מקצבו ראה: פליישר, תפילה ומנהגי תפילה ]לעיל 

הערה 17[ , עמ' 55( ו'אל אדון על כל המעשים', המשולבות בברכת היוצר. לפסקאות דומות ששולבו כנוסחי 

56 ובקטעים נוספים  קבע בברכות שונות בתקופת הגניזה ראה: פליישר, תפילה ומנהגי תפילה )שם(, עמ' 

בהמשך הפרק שם.

ראה דרך משל את הנוסח השכיח בגניזה לפתיחת ברכת קדושת היום בשבת: 'יום ענוגה תתה / לעם שקניתה'   25

)פליישר, תפילה ומנהגי תפילה ]שם[ , עמ' 31(. 'יום ענוגה' הוא כינוי לשבת, וה'עם שקניתה' – כינוי לישראל. 

גם בנוסח 'אל ברוך גדול דעה' מצויים הכינויים 'טוב' לקב"ה ו'צבאות קדושים' למלאכים. וראה גם את הנוסח 

המפויט של ברכת הגאולה שאחרי קריאת שמע – הכתוב גם הוא בתשר"ק ובמקצב מרובע – 'תשועה שלמה' 

דגלי  'המוני  'פדויים',  'קדושים',  הכינויים  בו  שמופיעים   ,)56 עמ'  ]שם[ ,  תפילה  ומנהגי  תפילה  )פליישר, 

ו'כושים' למצרים. כינויים מופיעים בברכות הקדומות  'נורא' לקב"ה ו'שונאיהם'  ו'בנים' לישראל,  גאולים' 

שאולי נוסחו מלכתחילה בסגנון פייטני, ושהוזכרו קודם: בברכת הלבנה – הקצובה כולה במקצב המרובע – 

 ,)3 מופיעים כינויים פייטניים מובהקים, כ'שחקים' ואפילו 'עמוסי בטן' )כינוי ידוע לישראל על פי יש' מו 

ובדומה לכך בא בברכת המילה הכינוי 'ידיד' )'אשר קידש ידיד מבטן'(. הכתיבה בטורים מרובעים והשימוש 

בכינויים מתועדים גם בשירי הספד מתקופת התלמוד, כפי שהראה מירסקי, השירה בתקופת התלמוד )לעיל 

הערה 21(, בעיקר בעמ' 57–60. מחברי ברכת הלבנה וברכת המילה השתמשו אפוא בלשון השירה שהייתה 

מקובלת בזמנם, גם אם ביקשו לנסח ברכה חדשה ולא להציע תחליף שירי לברכה פרוזאית.

ראה דרך משל את נוסח פתיחת ברכת קדושת היום בשבת: 'הנח לעמך / שבת בריתך // מנוחה ושלום / השקט   26

)'הנח לעמך'  17[ , עמ' 41(. שתי הצלעיות הראשונות  ומנהגי תפילה ]לעיל הערה  )פליישר, תפילה  ובטח' 

ו'שבת בריתך'( אינן מקושרות ויוצרות היגד אסידנטי.

מילים בלשון גבוהה המתאימות ללשון שירה יותר מאשר לפרוזה של התפילה הן דרך משל 'תפארת עטה ליום   27

22(, 'תפארת גדולה ועטרת ישועה' )ב'ישמח משה'; ראה  המנוחה' )מתוך 'אל אשר שבת'; ראה לעיל הערה 
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בברכת 'המעריב ערבים בעתם' אין דבר מכל אלו: המקצב כאמור אינו פייטני אופייני, ואין   

כינויים, מבנים אסינדטיים או לשון ייחודית.28 אין בברכה זו אלא תקבולת קצרה ופשוטה, וזו – 

כפי שהוסבר – אינה מספיקה כדי להצביע על מקור פייטני.

ג. לבירור היחס בין נוסח ארץ ישראל לנוסח בבל

ושהנוסח  פייטני,  איננו  בזמניהם'  לילות  ומכין  בעתם  ערבים  'המעריב  שהנוסח  שהוברר  כיוון 

לדון  יש  חלופי,  ישראלי  כנוסח ארץ  איננו מתועד באופן משכנע  'אשר בדברו מעריב ערבים' 

בשני הנוסחים זה מול זה לגופם: הנוסח 'המעריב ערבים בעתם' כנוסח הארץ ישראלי האופייני, 

ו'אשר בדברו מעריב ערבים' כנוסח הבבלי. 

מעריב  בדברו  'אשר  ולא  ערבים'  'מעריב  בלשון  נפתח  הברכה  של  קדום  שנוסח  ההנחה   

את  מביאים  המחברים  אותה.  המצטטים  חז"ל  מקורות  של  לשונם  עם  היטב  מתיישבת  ערבים' 

לשון הברייתא שבתלמוד הבבלי: 'שחרית פתח ב"יוצר אור" וסיים ב"מעריב ערבים" – לא יצא, 

פתח ב"מעריב ערבים" וסיים ב"יוצר אור" – יצא. ערבית פתח ב"מעריב ערבים" וסיים ב"יוצר 

אור" – לא יצא, פתח ב"יוצר אור" וסיים ב"מעריב ערבים" – יצא'.29 על לשון 'מעריב ערבים' 

כאן אומרים המחברים: 'צמד המילים "מעריב ערבים" שבברייתא זו הן ציטוט של עיקר הברכה 

הפותחת את ברכת המעריב במקביל לצמד המילים "יוצר אור" מן הברכה הפותחת את היוצר'. 

אבל דווקא ההקבלה למילים 'יוצר אור', שהן המילים הראשונות בברכת היוצר, מטה את הדעת 

לאפשרות שלא 'עיקר הברכה' )ובמקרה זה – גם מטבע חתימתה( מצוטט כאן אלא דווקא לשון 

פתיחתה – ולשון זה מכוון: 'מעריב ערבים' ולא 'אשר בדברו מעריב ערבים'.

ערבים'  'מעריב  לשון  את  לכאורה  המקביל  תנחומא,  מדרש  הוא  יותר,  מאוחר  נוסף,  מקור   

ל'יוצר המאורות',30 והמחברים רואים זאת כ'שמה של הברכה שנקבע בספרות האמוראית על שם 

חתימתה'; אבל בנוסח מקביל בדברים רבה במהדורת שאול ליברמן נאמר: 'אבל הרשעים במיתתן 

ובחייהם קרויין מתים ]...[ אלא לפי שבחייו חשוב כמת, מפני מה, שרואה חמה זורחת ואינו מברך 

"יוצר אור", שוקעת, ואינו מברך "מעריב ערבים" '.31 ההקבלה היא שוב בין 'יוצר אור' ל'מעריב 

שם( ו'ידידות שארנו' בברכת המילה. גם בברכת המעריב המפויטת למוצאי שבת הנדונה במאמרם של ארליך 

וספראי )לנוסחּה ראה: שם, עמ' 522( מופיעות מילים גבוהות, כגון 'ומצפין לנוגה חמה'; בהמשך הפיוט )ליתר 

ברכות קריאת שמע( באים גם כינויים רבים. תצורה פייטנית מובהקת היא דרך משל 'תתה' )במקום 'נתת'( 

שבנוסח 'יום ענוגה תתה' )לעיל הערה 25(. 

אומנם פליישר כתב שמדובר בהשפעה פייטנית 'מצד הסלסול הלשוני', אך הודה שזאת 'למרות היותו צנוע'.   28

גיוון  28. השימוש בתקבולת מחייב כמובן  776, הערה  12(, עמ'  )לעיל הערה  פליישר, קריאת שמע  ראה: 

לשוני )כגון השימוש בנרדפים 'עתם' / 'זמניהם'(, אך מעבר לכך קשה לאתר בטקסט סלסול לשוני ממשי. 

ברכות יב ע"א.  29

תנחומא, וזאת הברכה ז; ובדומה תנחומא, מהדורת בובר; שם )כרך ב, דף כט ע"א(.  30

דברים רבה, וזאת הברכה )מהדורת ליברמן, עמ' 131(.  31
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ערבים'. על פי הקבלה זו חייבים להעלות את האפשרות שהכוונה דווקא לפתיחת הברכה, וזו אכן 

מתבקשת בהקשר, כי מדובר בקריאת ההתפעלות הצפויה מאדם המרגיש במעשה ה' בשינויי יום 

ולילה. מקורות חז"ל רומזים אפוא לנוסח קדום של הברכה – גם בבבל – שפתח בלשון 'מעריב 
ערבים',32 בדומה לנוסח הארץ ישראלי, כפי שציין גם מרדכי עקיבא פרידמן בדיונו בברכה זו.33

האוניברסיטה אוסף  קיימברידג',  כ"י   – הבבליים  הגניזה  מקטעי  אחד  שגם  לציין  יש    

T-S 10 H 8.6 – משמר את הפתיחה ללא המילים 'אשר בדברו', והברכה נפתחת בו: ' ]המ[ עריב 
ערבים בחכמה / פותיח שערים ]בתבונה[ '. אומנם במקרה זה מדובר בעד נוסח יחיד, כנגד עשרות 

כתבי יד בבליים הפותחים ב'אשר בדברו מעריב ערבים', ועל כן אי אפשר לקבוע מה המסורת 
שהוא משמר, אבל נראה שמסורת זו לא נשכחה גם בתקופות מאוחרות יותר.34

חשובה יותר נקודה המצוינת בהבלטה על ידי המחברים. הם מפנים להערה של יוסף היינימן,   

שציין את ייחודה של לשון פתיחת הברכה בנוסח 'אשר בדברו מעריב ערבים'.35 היינימן הראה 

שברכות המביאות פועל בבינוני לאחר מטבע הפתיחה לעולם אינן נפתחות במילת הזיקה 'אשר'; 

פתיחה ב'אשר' או ב'ֶׁש' זוקקת פועל בעבר. רק ברכת 'אשר בדברו מעריב ערבים' יוצאת מכלל 

זה. היינימן ניסה לתרץ זאת בכמה דרכים,36 וארליך וספראי מוסיפים הצעה משלהם – 'שמדובר 

במטבעות  ערבים'.  'המעריב  הגניזה  מן  הנוסח  כנגד  ערבים',  'מעריב  בלשון  היידוע  להיעדר  לב  לשים  יש   32

ואולי   – פחות  לא  שכיחים  אך  הרבה(,  ועוד  הארץ'  מן  לחם  )'המוציא  מיודעים  לשונות  משמשים   ברכה 

ועוד הרבה  גבול אלמנה'  'מציב  'עושה מעשה בראשית',  מזונות',  מיני  )'בורא  יידוע  – מטבעות ללא  יותר 

מאוד(. הנוסח 'מעריב ערבים' ללא יידוע נדיר בתקופת הגניזה, אך מתועד – על פי ארליך וספראי – בשני 

קטעי גניזה. הבאת הלשון ללא יידוע במקורות חז"ל יש בה כדי לרמוז שאולי דווקא קטעים אלה שומרים על 

הנוסח המקורי.

פרידמן, מעריב של שבת )לעיל הערה 5(, עמ' 180 )מאמר חשוב זה נוגע בכמה מן הסוגיות שמעלים המחברים   33

ומציג תיעוד רב מן הגניזה, כולל לשונות קבע הבאים בהקשרים מפויטים, אך אין כאן מקום לפרט(. המחברים 

הרואה  לניתוחם  ומכוונים  מסתברים',  אינם  הדברים  כה  עד  דברינו  'לאור  במילים  פרידמן  דברי  את  דוחים 

בלשון 'המעריב ערבים בעתם' עיבוד פייטני מאוחר, ומוסיפים ש'התנא בחר בצמד המילים העיקריות' ולכן 

 ,502 עמ'  וארליך,  ספראי  ראה:  היידוע.  היעדר  את  מציינים  הם  לדבריהם  כחיזוק  בדברו'.  'אשר  על  ויתר 

הערה 33. לדעתי יש לקבל את דבריו של פרידמן ולראות גם בהיעדר היידוע שריד לנוסח קדום, כפי שהוסבר 

בהערה הקודמת.

ראה: 'אשר בדברו מעריב ערבים בחכמה פותח שערים, ורבנו משה לא כתב אשר בדברו אלא מעריב ערבים'   34

)פירוש התפילות לר' יהודה בירבי יקר2, א, מהדורת ש' ירושלמי, ירושלים תשל"ט, עמ' עח; תודתי נתונה 

מעריב  בדברו  'אשר  נכתב:  הרמב"ם  של  התפילה  שבסדר  לציין  יש  זו(.  חשובה  הפניה  על  קיסטר  למנחם 

ערבים' )ד' גולדשמידט, 'סדר התפילה של הרמב"ם על־פי כתב־יד אוקספורד', הנ"ל, מחקרי תפילה ופיוט, 

ירושלים תשל"ט, עמ' 197 ]הדפסה קודמת: ידיעות המכון לחקר השירה העברית, ז )תשי"ח(, עמ' 194[ (. אבל 

בפירוש המשנה לרמב"ם לברכות א, ח: 'אבל בלילה מברך לפניה שתים, מעריב ערבים ואהבת עולם' )משנה 

עם פירוש רבנו משה בן מימון: סדר זרעים, מהדורת י' קאפח, ירושלים תשכ"ד, עמ' לד(. אולם במקרה זה 

אכן עשוי לשון 'מעריב ערבים' לציין את עיקר הברכה ולא את נוסחה המכוון.

ספראי וארליך, עמ' 502; על פי י' היינימן, התפילה בתקופת התנאים והאמוראים2, ירושלים תשכ"ו, עמ' 61,   35

הערה 24.

טענתו הראשונה של היינימן – שהעדיפו את משפט הזיקה 'כדי למנוע שחתימת הברכה תהיה חזרה מלה במלה   36
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בשריד של מטבע ברכה קדום טרם התבססות מטבע הברכה השגור, שריד שמפאת קדמותו נמנעו 

דווקא עדות לעיבוד משני: הנוסח  זו  המתפללים מלתקנו'. אבל פשוט בהרבה לראות בחריגה 

הפשוט שפתח בלשון 'מעריב ערבים' שונה והתפתח, ונוספה לו המילה 'בדברו'.37 תוך כדי עיבוד 

נוצרה החריגה מהמקובל, וייתכן שהתוספת היא שגררה גם את מילת הזיקה 'אשר', כפי שהציע 

אי אפשר לדעת  ישראל לבבל,  בין ארץ  בנוסחי התפילה  היינימן.38 כמו שינויים רבים אחרים 

מתי חלו השינויים הללו. הם מתועדים – כפי שהוסבר קודם – בנוסחי בבל או בכתבי יד ארץ 

ישראליים שיש בהם השפעה בבלית. 

קושי נוסף עולה מתחביר הברכה בנוסח הבבלי. אם נפסק את המשפט 'אשר בדברו מעריב   

ערבים / בחכמה פותח שערים / ובתבונה משנה עתים', נקבל לכאורה תקבולת משולשת סבירה, 

אם כי 'בדברו' אינו מקביל ל'בחכמה' ו'בתבונה'; אבל על פי הפיסוק החלופי: 'אשר בדברו מעריב 

מדולדל  איבר  כמעין  בדברו'  'אשר  המילים  נותרות  בתבונה'39  שערים  פותח   / בחכמה  ערבים 

אמור  אינו  קדום  נוסח  למשפט.  היטב  מתקשר  אינו  אך  כולה40  לברכה  ככותרת  אולי  המשמש 

לעורר קשיים כאלה. 

וספראי  בו. לטענת ארליך  ההנחה שנוסח בבל הוא המאוחר מסבירה עוד תוספות הקיימות   

 על פתיחתה' – אינה הכרחית, שכן מייסדי הברכות הקדומות נטו לחתום אותן בדומה ללשון פתיחתן. ראה: 

זאת  עם   .28–23 עמ'  )תשע"ז(,  לב  סידרא,  יסוד',  קווי  כמה  הקדומות:  הברכות  של  'לדמותן  אליצור,  ש' 

היינימן צדק בכך שהחתימה היא ברוב המקרים מעין הפתיחה ולא ממש כלשונה. טענתו השנייה תידון בסמוך, 

בפנים. יש לשים לב ששתי הטענות מבוססות לכאורה על הנחה שיש כאן שינוי מכוון בנוסח קדום שלא היו 

בו אלא המילים ')ה(מעריב ערבים'.

'במאמרו' למטבע ברכה השווה לברכה אחת מעין שבע, המביאה מטבעות חתימה של  או  'בדברו'  להוספת   37

 ברכות העמידה )או פרפרזות שלהן(, והמצרפת מילים אלה לשתי החתימות הראשונות: 'מגן אבות בדברו / 

'. וראה גם את לשון ברכת הלבנה: 'אשר במאמרו ברא שחקים / וברוח פיו כל צבאם'  מחיה מתים במאמרו

)בבלי, סנהדרין מב ע"א(, המנוסחת בהשפעת: 'בדבר ה' שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם' )תה' לג 6(; להחלפת 

'דבר' ב'מאמר' השווה גם: 'שכשברא הקדוש ברוך הוא את העולם לא בראו אלא במאמר, שנאמ' "בדבר ה' 

שמים נעשו" ' )מכילתא דר' ישמעאל, שירה י ]מהדורת הורוויץ–רבין, עמ' 150[ (; 'שכל העולם כולו לא נברא 

אלא במאמרו של הקדוש ברוך הוא, שנא' "בדבר ייי שמים נעשו" ' )מכילתא דר' שמעון בר יוחאי לשמ' טו 17 

]מהדורת אפשטיין–מלמד, עמ' 99[ (. והשווה גם לברכת האבלים: 'האל הגדול ברוב גדלו / אדיר וחזק ברוב 

במאמרו / עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר, בא"י מחיה המתים'  מתים  נוראות / מחיה 

והמסתיימת  תקבולת,  המעמידים  משפטים  בשני  הנפתחת  ברכה  לפנינו  יש  שוב  ע"ב(:  ח  כתובות  )בבלי, 

בפסוק )הצלעית האחרונה – 'עושה גדולות ]...[ עד אין מספר' היא פסוק מאיוב ט 10; מנחם קיסטר העירני 

שפסוק זה מובא בשם ר' יוחנן בבבלי, תענית ב ע"א, בדיון בשאלה 'מאי גבורות גשמים', וייתכן שבמקורו 

הופיע – משום גבורות הגשמים – בשרשרת הפסוקים של ברכת הגבורות בעמידה, ומשם התגלגל לברכת 

האבלים משום החתימה השווה של הברכות, 'מחיה המתים'(; אך לדיון כאן חשוב במיוחד המשפט שנוסף בין 

התקבולת לפסוק, 'מחיה מתים במאמרו' – גם כאן עומד לפנינו מטבע ידוע )'מחיה מתים'( בתוספת 'במאמרו'. 

ציונים דומים מופיעים בפיוטים מתקופות שונות, ואין זה המקום לפרטם.

ראה במצוין לעיל הערה 35.  38

לשתי אפשרויות הפיסוק ראה: ספראי וארליך, עמ' 504–505.  39

כהצעת המחברים שם.  40
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והרצון  הָחכמה  מן  ומתעלם  'מקצר  הפייטני',  'העיבוד  בפיהם  המכונה  ישראלי,  הארץ  הנוסח 

את  מרחיב  כלל  בדרך  עיבוד  אבל  בבל.  בנוסח  כלומר  הפרוזאית',  הנוסח  בקבוצת  שהודגשו 

תמציתי  ישראלי  הארץ  שהנוסח  העובדה  במקור.  שהודגשו  מעניינים  מתעלם  ואינו  הנושאים 

יותר, ושנוסח בבל מוסיף עליו עוד גורמים, מטה גם היא את הדעת לקבוע שנוסח ארץ ישראל 

הוא המקורי.

ההצעה לראות את נוסח ארץ ישראל כנוסח המקורי של ברכת 'המעריב ערבים' ואת נוסח בבל   

כפיתוח משני שלו מתיישבת אפוא עם פשוטם של הרמזים מספרות חז"ל, ואף מיישבת באופן 

לנוסח  והפשוט  ופשוט כמה קשיים העולים מנוסח הברכה הבבלי. המעבר מהנוסח הקצר  חלק 

זו, כמוה כהצעה  המפורט והמורכב מסתבר גם מבחינה פילולוגית. עם זאת יש לזכור שהצעה 

הנוסחים,  שני  בין  הלשוני  הקשר  שלמרות  ייתכן  השערה;  אלא  אינה  המחברים,  של  האחרת 

שהביא את המחברים לראות באחד עיבוד של חברו,41 מדובר בשני נוסחים עצמאיים, קדומים, 

שהאחד השתמר בארץ ישראל בלבד, והאחר היה הנוסח הבלעדי בבבל, אם כי בתקופת הגניזה 

נראה  לחברו,  קדם  הנוסחים  אחד  אכן  אם  אבל  ישראליות.  ארץ  קהילות  בכמה  גם  הילך  הוא 

שההנחה שהנוסח הארץ ישראלי 'המעריב ערבים בעתם' הוא הקדום סבירה ומיישבת כמה וכמה 

קשיים.

פרופ' שולמית אליצור, החוג לספרות עברית, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 919050

shulamit.elizur@mail.huji.ac.il

ספראי וארליך, עמ' 500.  41




