
 ]תרביץ – רבעון למדעי היהדות, שנה פה, חוברת ד )תשע"ח(, עמ' 695־700[ 

'ה' צבאות שמו' בברכת 'המעריב ערבים': גלגולם ושחיקתם של מטבעות תפילה

מאת

מנחם קיסטר

מחקרם של אורי ספראי ואורי ארליך על ברכת 'המעריב ערבים', שפורסם בחוברת הקודמת של 

'תרביץ',1 אֹוֵצר בחובו עדויות על נוסחיה של ברכה זו, ומאפשר לדון בה ובנוסחיה לאור ממצא 
עשיר לאין ערוך מזה שעמד לפני החוקרים עד כה.2

ברצוני להיזקק כאן למילים המצויות לפני חתימת הברכה בנוסח בבל, והמתועדות בכתבי יד   

רבים מן הגניזה. אחרי המילים 'ומבדיל בין יום ובין לילה' אנו מוצאים שלוש נוסחאות עיקריות: 

)א( כאן באה מייד חתימת הברכה, 'המעריב ערבים'; )ב( בכתבי יד רבים מן הגניזה נאמר לפני 

של  ובנוסחאותיהם  הגניזה  מן  יד  בכתבי  )ג(  ישראל';3  קדוש  שמו  צבאות  'ה'  הברכה  חתימת 

ימלוך עלינו לעולם  וקיים תמיד  חי  'ה' צבאות שמו  מנהגים שונים נאמר לפני חתימת הברכה 

ועד', בווריאציות שונות.

מן המאמר אנחנו למדים עוד שכתב יד אחד מן הגניזה לברכת 'המעריב ערבים' בחול גורס   

צבאות ברוך אתה ה' המעריב ערבים',4 ובכתב  גרסה קצרה מאוד: ')ומבדיל בין יום ללילה( ה' 

א' ספראי וא' ארליך, 'לנוסחה הקדום של ברכת "המעריב ערבים" לאור קטעי הסידורים מן הגניזה', תרביץ,   1

פה )תשע"ח(, עמ' 495–522.

אומנם לחקר הברכות אין להסתפק בתיעוד קטעי הגניזה בלבד, ויש להוסיף מבחר מנוסחי הברכה ממקורות   2

נוספים )נוסחי התפילה והברכה הם אוקיינוס שאין לו סוף, ולכן אין ברירה אלא להסתפק במבחר(. לדוגמה 

'קווים  קיסטר,  מ'  ראה:  הגניזה  בקטעי  מתועדים  אינם  שכמעט  העמידה  בתפילת  נוסחים  של  לקדמותם 

)תשס"ח(,  עז  תרביץ,  השליחים" ',  "תקנות  של  השביעי  בספר  ברכות  לאור  הקבע  בתפילות   לנוסחאות 

עמ' 224. 

זה הנוסח שבחרו ספראי וארליך לנוסח הפנים שלהם, אבל מן האפרט שלהם אין לדעת מה נוכחותו של נוסח   3

זה בקטעי הגניזה. פרופ' אורי ארליך מסר בידי בטובו רשימה ארוכה של כתבי יד מן הגניזה )למעלה מ־15 

כתבי יד של סידורים בנוסח בבל( הגורסים כך )כמה כתבי יד הוסיפו נוסח זה בברכות המיוחדות לליל שבת 

ולמוצאי שבת; ראה: ספראי וארליך, עמ' 520, 522(. אפשר להוסיף שזה הנוסח גם בכמה נוסחאות של הברכה 

מחוץ לגניזה.

.)T-S NS 157.144 כתב יד סא )קיימברידג', ספריית האוניברסיטה  4
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שמך בקר וערב ונהללך  צבאות  יד אחר הגרסה היא: 'היא תהלתך ותפארתך צורינו מלכינו ה' 

ונברכך בלבב שלם ובנפש חפיצה'.5 בשני כתבי יד מן הגניזה לברכה למעריב לליל שבת )'אשר 

כילה'( ובשני כתבי יד לברכה למעריב של מוצאי שבת )'אל המבדיל'( הנוסח הוא 'ה' צבאות שמו' 

בלבד.6 

המשותף לכל הנוסחאות הללו הוא המשפט 'ה' צבאות שמו', אם כי משפט זה מופיע רק בנדיר   

בפני עצמו.7 הנוסחים הרווחים מרחיבים נוסחת יסוד זו: הנוסחה השנייה, 'ה' צבאות שמו קדוש 

ישראל', היא ציטוט של הפסוק 'ֹגֲאֵלנּו ה' צבאות שמו קדוש ישראל' )יש' מז 4(. הנוסחה המורחבת 

שהיא  ואפשר  'השכיבנו',  מברכת  שהועברה  אפשר  ועד',  לעולם  עלינו  ימלוך  תמיד  וקיים  'חי 
נוסחה ניידת בתפילה, כפי שהעלו המחברים ושולמית אליצור.8

חכמי ישראל מאז ימי הביניים היו ערים לבעיה הליטורגית הכרוכה בנוסחה השלישית )וגם   

בנוסחה השנייה(, והיו מהם שהציעו הצעות לפתרון הבעיה.9 את הבעיה ניסח אבודרהם )ספרד, 

המאה הארבע עשרה לסה"נ(, שמשפט זה לא היה בנוסח הברכה שלו )הנוסחה הראשונה(: 'ויש 

וארליך  שספראי  למה  שייך  הזה  היד  כתב   .)Add. 3160.6 האוניברסיטה  ספריית  )קיימברידג',  יג  יד  כתב   5

נוסח מפויט  'בין  זה בכללו ראה מאמרה של ש' אליצור,  מיון  2'; על  'סידור מנהג ארץ ישראל ענף  מכנים 

גם  אומנם   .)694–683 עמודים  )לעיל  זו  בחוברת  ערבים" '  "המעריב  ברכת  לתולדות  הערה  קבע:  לתפילת 

שלם  בלב  ונברכך  'ונהללך  המשפט  ביסודו.  קדום  ישראלי  ארץ  נוסח  להיות  יכול  בבל'  'נוסח  הקרוי  נוסח 

 ובנפש חפיצה' קשור בברכה הקודמת בכתב יד זה עצמו, 'אשר קדשנו במצ' וצונו על מצות קריאת שמך ]![ 

על ]![ המליכו ]צ"ל: קריאת שמע להמליכו[ בלבב שלם וליחדו בנפש חפיצה'. על נוסח זה ראה: אליצור )שם(, 

עמ' 685, הערה 10.

 ;)T-S AS 105.155 (, קכב )שםT-S NS 110.20 אשר כילה' – כ"י קד )קיימברידג', ספריית האוניברסיטה'  6

ראה: ספראי וארליך, עמ' 520. 'אל המבדיל' – כ"י קלד )שם Or. 1080 2.77(, קלז )שם T-S H 18.25 – סידור 

רס"ג – המילים 'ה' צבאות שמו' נוספו בגיליון(; ראה: ספראי וארליך, עמ' 522. בכל מקרה מדובר ככל הנראה 

'המעריב  ו'אל המבדיל', והגיעו לברכות אלו מנוסח ברכת  בנוסחאות שאינן מקוריות בברכות 'אשר כילה' 

ערבים' של חול.

האפרט של ספראי וארליך מטעה בנקודה זו: בעמ' 516 סומן שהמילים 'קדוש ישראל' חסרות בכתבי יד רבים,   7

'נוסף'. בשלושה  ג – מצוינות באמצעות המילה  נוסחה  וריאציות של מה שקראתי לעיל  וגרסאות שונות – 

כתבי יד המילים 'קדוש ישראל' מסומנות באפרט כחסרות ולא מצוינת כל תוספת: כ"י ל, לז, עב. ברם למעשה 

גרסת שלושת כתבי היד הללו כנוסחה ב: כ"י ל )סנקט פטרבורג ספרייה לאומית Evr III B 145(: 'ה' צבאות 

 (T-S K 25.287 verso שמו קיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד'; כ"י לז )קיימברידג', ספריית האוניברסיטה

'ה' צבאות שמו ־ ־ ־ ־ חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד'; כ"י עב )T-S AS 101.47 6r): 'ה' צבאות 

שמו חי וקיים ־ ־ ־ ־ ־ לעולם ועד'. מכאן יש ללמוד לנהוג זהירות בהסתמכות על האפרט בלא לבדוק את 

כתבי היד )שקל לאתרם בפרויקט הגניזה של פרידברג(. יש לקוות שפרויקט התפילה החשוב והמקיף של אורי 

ארליך יפרסם את הנתונים גם בצורה אלקטרונית, ולא רק באפרט חילופי נוסחאות, המחייב לפי טבעו שחזור 

הנוסח בכל כתב יד מתוך חילופי הנוסח שבאפרט )ראה גם לעיל הערה 3(. פרסום אלקטרוני של נתוני כתבי 

היד יקל על הלומדים והחוקרים בהבנת הנתונים, במיונם ובהערכתם.

ספראי וארליך, עמ' 507 הערה 50. ואף אפשר שהזכרת מלכות האל אינה קשורה בברכה עצמה אלא בהמלכתו   8

בקריאת שמע )ראה לעיל הערה 5(.

לעיקר הדברים ראה: ספראי וארליך, עמ' 507.  9



697 'ה' צבאות שמו' בברכת 'המעריב ערבים': גלגולם ושחיקתם של מטבעות תפילה  ]3

מקומות שמוסיפין לומר כאן "ה' צבאות שמו חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד" וטעות הוא, 

כי אין זה מעין חתימה סמוך לחתימה'.10 ר' אלעזר מוורמייזא )אשכנז, המאות השתים עשרה – 

השלוש עשרה לסה"נ(, שגרס כנוסחה השנייה, פירש: ' "ה' צבאות שמו" לפי שכת' "ה' צבאות 

ה' שמו", "וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך ה' צבאות" )יש' כד 23(, לכך תיקנו "ומבדיל בין 

יום ובין לילה ה' צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלך עלינו לעולם ועד" לפי שכתו' בו ">וחפרה 

הלבנה ובושה החמה< כי מלך ה' צבאות בהר ציון" )יש' כד 23(, תיקנו כאן מלכות: "אל חי וקיים 

תמיד ימלוך עלינו ]לעולם ועד[ , ברוך אתה ה' המעריב ערבים" '.11 ר' אשר בן יחיאל )הרא"ש, 

אשכנז וספרד, המאה השלוש עשרה – הארבע עשרה לסה"נ( תירץ נוסחה זו באופן אחר, והסביר 

מדוע המשפט הסמוך לחתימה הוא מעין החתימה: 'שאנו מתפללין "ה' ימלוך לעולם ועד" ויקויים 

הפסוק "והיה לעת ערב יהיה אור" )זכ' יד 7( ויאיר לנו, והוי קצת מעין חתימה סמוך לחתימה'.12 

חכמים אחרים ראו במילים 'ה' צבאות שמו' סיכום של המילים הקודמות בברכה, סיכום המצטרף 

לחתימה. ר' אליהו מפריז )המאה השתים עשרה לסה"נ( הסביר מילים אלו לאור האמור בחולין פז 

ע"א: 'אמר ליה ההוא מינא לר' מי שיצר הרים לא ברא רוח ומי שברא רוח לא יצר הרים, דכתיב 

"יוצר הרים ובורא רוח" )עמ' ד 13(, אמר ליה: שטיא, שפיל לסיפיה דקרא "ה' צבאות שמו",13 

הכא נמי כתיב "יוצר אור ובורא חושך" )יש' מה 7(,14 לכך אנו מזכירים אותם יחד, שֻּכלם יוצר 

)המאה  ר' אליה שפירא מפראג  ואחריו  )המאה השש עשרה לסה"נ(  ר' משה מת  אחד בראם'.15 

השבע עשרה לסה"נ( דקדקו יותר בפסוק זה שבעמוס: 'מצאתי שהוא גם כן מעין חתימה דכתיב 

">יוצר הרים ובורא רוח< עושה שחר עיפה ה' צבאות שמו" ',16 ומשם הביאו מפרשי הסידור דקדוק 

פירוש הברכות והתפלות אבודרהם השלם, ירושלים תשכ"ג, עמ' קלח; ספראי וארליך )שם(.  10

פירושי סידור התפילה לרוקח: פירוש התפילה וסודותיה לכל ימות השנה לבנו אלעזר ב"ר יהודה מגרמייזא,   11

וי"א הרשלר, ירושלים תשנ"ב, עמ' תמו, סימן עח. וראה גם: רבינו יהודה בר' יקר, פירוש  ב, מהדורת מ' 

התפלות והברכות, א, מהדורת ש' ירושלמי, ירושלים תשל"ט, עמ' עט–פ.

הובא בשם הרא"ש בטור, אורח חיים, סימן רלו; ספראי וארליך, עמ' 507.  12

בנוסח המסורה: 'ה' אלהי צבאות שמו'. בכתבי היד של התלמוד: 'ה' צבאות שמו' )בבלי, חולין פז ע"א(.  13

והמשך הפסוק: 'אני ה' ֹעשה כל אלה'.  14

הבאתי לפי תוספות ר' יהודה שירליאון על מסכת ברכות )יא ע"ב(, א, מהדורת נ' זק"ש, ירושלים תשכ"ט,   15

עמ' קלג–קלד, וכך גם בתוספות הרא"ש על אתר, מהדורת ש' וילמן, ניו יורק תשל"ח, עמ' יב. לפי רבנו יונה 

נב,  ירושלים תשמ"ד, עמ'  מ' הרשלר,  )כגון חידושי הריטב"א לברכות, מהדורת  וראשונים אחרים  למקום 

'יוצר אור ובורא  וראה עוד בהערות המהדיר לתוספות יהודה שירליאון( ויכוח רבי עם המין היה על הפסוק 

'ה' צבאות שמו'. בחידושי הריטב"א לחולין פז ע"א נאמר:  7 אינו  7(, אבל סופו של יש' מה  ֹחשך' )יש' מה 

'מכאן אומר רבי' אליהו ז"ל מפריז שתקנו בסוף ברכת מעריב ערבים לומר סמוך לחתימה "ה' צבאות שמו", 

ואין אומרים "תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד" ' )מהדורת ש' רפאל, ירושלים תשמ"ב, עמ' צד–צה(; המהדיר 

הגיה מסברה 'ואין אומרים' – 'צ"ל "ואח"כ אומרים" '.

שפירא  אליה  ר'  שפג;  סימן  קכו,  עמ'  תשע"א,  ירושלים  אהרן,  זכרון  מהדורת  משה,  מטה  ספר  מת,  משה   16

מפראג, ספר אליהו רבה, אורח חיים, סימן רלו, זולצבאך תקי"ז, פד ע"א. אני מודה לפרופ' שמחה עמנואל, 

שהפנה את תשומת ליבי לספר 'מטה משה' ולמקום זה.
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זה בפסוק מעמוס.17 )וכבר ָרַמז לזה ר' אלעזר מוורמייזא: ' "עושה שחר עיפה וגו' ה' אלקי צבאות 

שמו" לכן מזכירין ה' צבאות שמו'.18( 

בפירושם של ספראי וארליך לנוסח החתימה 'ה' צבאות שמו קדוש ישראל' כיוונו לדעתו של   

ר' אליהו מפריז, שכוונת המילים לומר שֵאל אחד שולט בכל גורמי הטבע, בדומה לעניינו הכללי 

של הניסוח בעמוס.19 עם זאת הם מפקפקים במקוריות המשפט ואומרים: 'קשה לקבוע את מעמדו 

של הפסוק כאן. מצד אחד בחלק משמעותי מן הסידורים הוא חסר, ושמא זו תוספת מאוחרת באופן 

יחסי, שלא נקלטה באופן מלא; מצד אחר הוא נרשם הן בסידורים הבבליים והן בסידורים הארץ 
ישראליים' )עמ' 507(.20

שמש  ֵתן  ֹנ ה'  אמר  'כה  לפסוק  שריד  אלא  אינן  שמו'  צבאות  'ה'  שהמילים  לי  נראה  ואולם   

שמו' )יר' לא  צבאות  ַוֶּיֱהמּו גליו ה'  לילה ֹרַגע הים  לאור  וכוכבים  יומם ֻחֹּקת ירח  לאור 

34 ]35[ (. אין מתאים מפסוק זה להופיע לאחר האמור על ה', שהוא מביא את היום ואת הלילה, 

ולפני החתימה; אין ספק שפסוק זה הוא מעין החתימה ועניינו – למעט המילים 'רגע הים ויהמו 

גליו' – הוא ממש עניינה של הברכה, ואף יש בו אזכור מפורט של 'מדת יום בלילה' )בבלי, ברכות 

זה  פסוק  של  האפשרי  קשרו  על  אכן  אלה.  בכל  השולט  הוא  שה'  במפורש  בו  ונאמר  ע"ב(,  יא 

ללשון הברכה כבר עמד יצחק זליגמן בער ב'סדר עבודת ישראל': ' "ה' צבאות שמו" – ירמיה לא 

לה, ומוזכר שם אצל ירח וכוכבים ולכן נתקן בברכת ערבית'.21 כאמור הנוסח הרווח כבר מימים 

קדומים, 'ה' צבאות שמו קדוש ישראל', מכוון אותנו דווקא ליש' מז 4. אלא שהנוסח שפירש בער 

היה הנוסח השני שנזכר לעיל, ולכן יכול היה לבודד את המילים 'ה' צבאות שמו' ולראות בהן רמז 

לפסוק בירמיה. ברם ברצוני להציע שהמילים 'ה' צבאות שמו', שהן עיקרו של המשפט הנדון, 

ברכה שכלל ציטוט רחב יותר של יר' לא 34 ]35[ . מן הציטוט הזה  נוסח  של  אינן אלא שריד 

נותרו רק מילים מעטות – מילות הסיום של הפסוק, 'ה' צבאות שמו', והעיקר חסר מן הברכה. 

נראה שציטוט זה של הפסוק הוא עוד דוגמה לפסוק או פסוקים הבאים בסמוך לחתימת ברכות, 

כהצעתה של אליצור במאמרה על פסוקים הסמוכים לחתימה בברכות.22 מכל מקום בנוסחאות 

סדור אוצר התפילות, וילנה תרפ"ח, עמ' 536, ושם הובאו הדברים בשם 'אליהו רבה'.  17

ר' אלעזר מוורמייזא, סודי רזיי, א, מהדורת מכון סודי רזיי, ירושלים תשס"ד, עמ' סב, חלק א, סימן כ. אני   18

מודה לפרופ' שמחה עמנואל, שהראה לי מראה מקום זה.

ספראי וארליך, עמ' 507. יש להטעים שעניינו של פסוק זה – יש' מז 4 )שבסופו המילים 'ה' צבאות שמו קדוש   19

ישראל'( – אינו מתאים למסירת רעיון זה.

דברים אלו אמורים לשיטתם של ספראי וארליך, שלפנינו עדי נוסח בבליים ועדי נוסח ארץ ישראליים קרובים   20

להם. וראה לעיל הערה 5.

י' זליגמן בער, סדר עבודת ישראל, רדלהיים תרכ"ח, עמ' 164. הנוסח שפירש הוא: 'ה' צבאות שמו אל חי וקים   21

 תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד', ולא 'ה' צבאות שמו קדוש ישראל', ומשום כך יכול היה לפרש את המילים 

'ה' צבאות שמו' בפני עצמן.

גם:  וראה   .433 עמ'  )תשס"ח(,  עז  תרביץ,  הקדומה',  והברכה  בקדושתא  הפסוקים  'שרשרות  אליצור,  ש'   22

קיסטר, קווים לנוסחאות )לעיל הערה 2(, עמ' 210–211. 



699 'ה' צבאות שמו' בברכת 'המעריב ערבים': גלגולם ושחיקתם של מטבעות תפילה  ]5

השונות הורחב הגרעין 'ה' צבאות שמו' בכיוונים שונים: נוסח אחד זיהה מילים אלו בפסוק אחר 

)יש' מז 4(, ונוסחים אחרים הוסיפו על מילים אלו מטבעות תפילה אחרים. הנוסח המקורי יותר, 

'ה' צבאות שמו', שאף הוא לפי הצעתי שריד של ציטוט רחב יותר, שרד אך בקושי בפני עצמו.

אולי לא מיותר להעיר בשולי הדברים שפסוק זה עצמו מירמיה משמש בברכות לבוקר ולערב   

ישראל'  עליך  שלום  היומם  'אור  המילים  שרדו  לערב  הברכות  אחת  של  בסיומה  בקומראן.23 

)4Q503, קטע 1–6, שורה 10( המילים 'אור היומם' מצויות בחיבור זה עוד כמה פעמים בברכות 

6(.24 הפסוק מירמיה מהדהד גם בקטע מחיבור אחר  15–16, שורה  הבוקר )למשל שם, קטעים 

מקומראן, שנאמר בו: 'ואין עמו להבדיל בין האור לחשך25 כי לבני ]אד[ ם הבדילם לא ]ור[ יומם 

ובשמש לילה ירח וכוכבים' )4Q392, קטע 1, שורות 5–6(;26 הטקסט השתבש כאן וצריך לתקן: 

'כי לבני ]האד[ ם הבדילם שמש לאור יומם ובלילה ירח וכוכבים'.27 אין ספק שיר' לא 34 נקשר 

בין היום ובין הלילה' )בר' א 14(, בדומה  בקטע זה לפסוק 'יהי מֹאֹרת ברקיע השמים להבדיל 

לברכת 'המעריב ערבים', שהפסוק 'ה' צבאות שמו' בא בה מייד לאחר המילים 'ומבדיל בין יום 

קרוב  וכוכבים',  ירח  ובלילה*  יומם  לאור  *שמש  'הבדילם,  מקומראן,  בקטע  הניסוח  ללילה'. 

ביותר לנוסח המשוחזר – לפי הצעתי – של ברכת 'המעריב ערבים': 'ומבדיל בין יום ובין לילה 

>הנותן שמש לאור יומם חקות ירח וכוכבים לאור לילה...< ה' צבאות שמו'. מובן שאיני טוען 

לראות  אפשר  בשניהם  הצעתי  לפי  ברם  לברכה;  הקומראני  הטקסט  בין  טקסטואלי  קשר  שיש 

מהלך דומה, השוזר את הפסוק מירמיה בפסוק מבראשית.

נוסח ארץ ישראל לברכה זו הוא 'המעריב ערבים בעתם ומכין לילות בזמניהם, מונה מספר   

לכוכבים לכולם שמות יקרא. ברוך אתה ה' המעריב ערבים'. גם בנוסח זה אפשר לראות מבנה 

בבל,  שבנוסח  לזה  דומה  המהלך  וחתימה.   )4 קמז  )תה'  פסוק  ברכה,   – דומים  ורכיבים  דומה 

וחתימת הברכה שווה, אבל גוף הברכה שונה במקצת, והפסוק – אחר לגמרי. אני מעדיף לראות 

הטקסט של ברכות אלו נשתמר בקיטוע רב בקומראן. אין קשר מילולי בינן לברכות 'המעריב ערבים' הידועות   23

לנו. על קווי דמיון בין ברכת 'המעריב ערבים' לניסוחים בטקסטים אחרים מקומראן ראה גם להלן, הערה 28.

'יומם' כאן אינו תואר הפועל כמו בפשט הפסוק )השווה: יש' ס 19; יר' לג 20( אלא שם עצם, וכך הובן הפסוק   24

הובן פסוקנו  הידיעה(. כך  )בלוויית ה"א  היומם'  'אור  מן הצירוף  זה בקומראן, כפי שעולה  בירמיה בחיבור 

εἰς φῶς τῆς ἡμέρας; 'לנוהרא דאיממא'. שימוש  גם בתרגום השבעים ובפשיטתא, שתרגמו 'לאור יומם': 

נדיר זה )לפי בדיקה באתר 'מאגרים'( מצוי גם בנוסח 'בורא יומם ולילה' שמקצת הנוסחים של ברכת 'המעריב 

ערבים' )ספראי וארליך, עמ' 516, חילופי נוסחאות לשורה 5(.

על פי בר' א 18 )העוסק אף הוא במאורות היום והלילה(.  25

 D. Falk, ‘392. Works of God’, E. Chazon et al. (eds.), Qumran Cave 4, XX: Poetical and  26

Liturgical Texts, Part 2 (DJD, 29), Oxford 1999, pp. 25-44; מגילות מדבר יהודה: החיבורים העבריים, 
ג, מהדורת א' קימרון, ירושלים תשע"ה, עמ' 154. שלא כמו החיבור הקודם, חיבור זה אינו בעל אופי ליטורגי.

ג  מגילות,  הקומראני" ',  ב"דואליזם  האור  ותפיסת   )4Q392 1( מקומראן  'קטע  קיסטר,  מ'  הצעתי:  ראה   27

השורות,  בין  ונוספה  שלפנינו,  הטקסט  של  באביו  הנראה  ככל  נשמטה  'שמש'  המילה   .129 עמ'  )תשס"ה(, 

ובהעתקה שלפנינו נכנסה שלא במקומה. הצורך בהגהה מוכח הן מן הבעייתיות בנוסח הטקסט כפי שהוא הן 

מן הפסוק המקראי )יר' לא 34( שהוא הבסיס לקטע בקומראן. 
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כאן – ככל שעינינו מגיעות – שתי ברכות 'המעריב ערבים', שיש ביניהן דמיון. הערפל הסמיך 

השורה על תולדות נוסחי הברכה אינו מאפשר לטעמי לדעת אל נכון אם בשלב כלשהו התפצלו 

הנוסחים מנוסח אחד, ומה היה נוסח זה. מכל מקום במקרה זה – כמו במקרים אחרים – אין להניח 

משני;  שהוא  או  דווקא,  בבבל  ולידתו  שהורתו  נוסח  הוא  בבל'  כ'נוסח  המתועד  שנוסח  מראש 

עקרונית הוא עשוי להיות עדות לנוסח קדום של הברכה.28 

בדברים אלו באתי להעיר ולעורר על גלגוליהם של מטבעות תפילה ושחיקתם משעת יצירתם   

זה גלגוליו ושחיקתו של פסוק. שני תהליכים  ועד שהגיעו לידינו בימי הביניים, שהם במקרה 

מנוגדים לכאורה זה לזה פועלים על הטקסט: ההתכווצות וההתרחבות. אם כנים הדברים, יש להם 

משמעות רחבה יותר מן העניין הספציפי שנדון במאמר זה.

פרופ' מנחם קיסטר, החוג לתלמוד והלכה, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 9190501

menahem.kister@mail.huji.ac.il

אעיר כאן על עניין המילים 'גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור'. ניסוח זה קרוב לאמור בחיבור קומראני:   28

 ,3 4Q300, קטע   = 6–5 1, טור א, שורות  'יגלה הרשע מפני הצדק כגלות ]ח[ ושך מפני אור' )1Q27, קטע 

 .) ]130 עמ'  תשע"ג,  ירושלים  קימרון,  א'  מהדורת  ב,  העבריים,  החיבורים  יהודה:  מדבר  ]מגילות   5 שורה 

 L. H. Schiffman, ‘4QMysteriesb’, T. Elgvin et a (eds.), l., Qumran Cave :העיר על כך שיפמן; ראה

XV: Sapiential Texts, Part I (DJD, 20), Oxford 1197, pp. 105-106 ,4. הנוסח 'גולה' במקום 'גולל' 
באחד מכתבי היד של נוסח בבל )כ"י כח ]ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים ENA 3137.2[ ( אינו אלא 

צירוף מקרים. בקטע מקומראן התמונה היא ודאי שהחושך חולף מן העולם עם ָהֵאר האור. כדאי להעיר גם על 

ְלָּתה תֹוהּו ָובֹוהּו ְלַחְדֵרי  ַל שימוש הלשון בפיוט 'אז באין כול': 'ָּגַנְזָּתה ְמַרֶחֶפת ]=רוח[ ְּבַאְרַּבע ִּפיּנֹוֶתיָה ]...[ ָּג

ָׁשְך ֵהיאְרָּת ]ה ־ ־ ־[ ' )אז באין כול, שורות 88–91 ]מהדורת י' יהלום, ירושלים תשנ"ז, עמ' 73[ ;  ֲח ֹצלֹות, וַמ ְמ

ניקדתי את המילה 'מחשך' בשונה מיהלום; והשווה: 'ַׁשַּתִני בבור תחתיות במחשכים במצלות' ]תה' פח 7[ (. 

2 – הרוח, תהו ובהו, חושך – אומנם ממשיכים להיות  כאן 'גללתה' עניינו לסלק: הדברים המנויים בבר' א 

תיאור  להשוות  מעניין  תחתיות.  ובבור  במצולות  ונמצאים  עולמנו  של  מעיקרו  מסולקים  הם  אבל  קיימים, 

 זה ללשון הברכה שלפנינו: 'גולל חושך מפני אור' )כמו בתחילת מעשה בראשית(, ו'גולל אור מפני חושך' 

)עם בוא הערב(, ושניהם עניינם סילוק וגלגול. נראה שגם בקטעי הברכות לבוקר ולערב בקומראן )לעיל 

 ,4Q503 23( מוזכרים – לפחות לעיתים – האור בברכות הערב והלילה בברכות הבוקר )ראה למשל:  הערה 

קטעים 1–3 ]מהדורת קימרון )שם(, עמ' 13[ (. הכלל המובא בתלמוד שיש להזכיר 'מדת יום בלילה ומדת לילה 

ביום' )בבלי, ברכות יא ע"ב( עשוי היה לצמוח משימושים ליטורגיים קדומים, שיש בהם רגישות דתית אבל 

לא בהכרח פולמוס דתי )השוו לעומת זאת ספראי וארליך, עמ' 506(. בברכות אלו גם מוזכרים כמה פעמים 

10 ]שם,  29–32, שורה  11[ ; קטעים  2 ]מהדורת קימרון )שם(, עמ'  7–9, שורה   'שערי אור' )למשל קטעים 

עמ' 14[ ( בדומה ל'פותח שערים' שבנוסח בבל )אם כי התפיסה שהמקורות יוצאים משערי שמים רווחת למדי(. 

אין אפוא לשלול את קדמותו האפשרית של נוסח מעין זה )אם כי אין בכך כמובן ראיה לקדמותו(. ויינפלד 

העלה קו דמיון בין מגילות קומראן לברכה שלפנינו )בנוסח בבל(, והוא הזכרת חוכמתו של האל, אולם קו 

זה נראה לי עמום יותר. ראה: מ' ויינפלד, הליטורגייה היהודית הקדומה: מהספרות המזמורית ועד לתפילות 

במגילות קומראן ובספרות חז"ל, ירושלים תשס"ד, עמ' 172–173.




