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חזרת הש"ץ בערבית של ימים טובים ושבתות מצוינות במנהג ארץ ישראל

מאת

מרדכי עקיבא פרידמן

וחזרה עליה בקול  היחידים  ידי  בתפילות בציבור קובעים מקורותינו תפילת עמידה בלחש על 

על ידי שליח הציבור, חוץ מתפילת ערבית, שאין בה חזרת הש"ץ. קיומו של מנהג חזרת ש"ץ 

חקר  האחרונה  במאה  שהעלה  מופלא  חידוש  הוא  טובים  וימים  שבת  של  בערבית  )מפויטת( 

זו נתקבלה עד שנחשבה  פי שהנחה  והתפילה של בני ארץ ישראל שמן הגניזה. אף על  הפיוט 

'מן המפורסמות', לא הוצג שום מסמך המעיד על מנהג זה ממש עד המחקר של עזרא פליישר 

משנת תשנ"ג. במאמר שלהלן נבחן את העדויות שהביא פליישר בתוספת עדות מאותו מקום, 

נביא עדויות נוספות ממקום אחר, נעמוד על טיבם של העדים, ונחתום בדיון ובהצעת שחזור של 

ההתפתחויות בסוגיה זו.

א. הנחת ספרות המחקר בדבר חזרת ש"ץ מפויטת בערבית

במחקר  שנתקבלה  השיטה  עיקר  את  פליישר  סיכם  תשנ"ג(  )משנת  התפילה'  'לסדרי  במחקרו 

בשאלה זו וציין את חסרון עדות ברורה לה עד הזמן ההוא: 

תודתי נתונה למנהלים ולעובדים של הספריות שחומר מכתבי היד שברשותן מתפרסם ונדון במאמר. להלן    *

 Bodl. = The Bodleian Library, University of Oxford; CAJS = Library :קיצורים לאוספי כתבי היד

 at the Herbert D. Katz Center for Advanced Judaic Studies, University of Pennsylvania; ENA
 = E. N. Adler Collection, JTS; HUC = Klau Library, Cincinnati, Hebrew Union College,
 Jewish Institute of Religion; JTS = Jewish Theological Seminary of America Library; TS =
Taylor-Schechter Collection, Cambridge University Library. נעזרתי באתר פרויקט פרידברג לחקר 
( ובתקליטור פרויקט השו"ת של אוניברסיטת בר־ /http://www.jewishmanuscripts.org(  )FGP( הגניזה 

 אילן )ועל פיו צוטטו דברי רבותינו הראשונים(. אות קטועה או אות שפענוחה מסופק נדפסה כאות חלולה. 

>< פתיחת קיצור. בתרגום מקורות שבערבית־יהודית נדפסו בהבלטה ביטויים שהועתקו מן המקור כמות שהם 

לתרגום )לפעמים בשינוי הכתיב(. מובאה מכתב יד בלי ציון העמוד לקוחה בדרך כלל מעמוד א שלו, שהוא 

העמוד שלדעתי נכתב ראשונה. פרופ' שולמית אליצור קראה את המאמר, וקריינים אנונימיים קראו גרסה 

מוקדמת שלו והם העירו הערות נכוחות. להם התודה ועליי האחריות.
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מנהגם של בני ארץ־ישראל לחזור על העמידה בערבית בקול, בלשון פיוט, לפחות בימים 

טובים ובשבתות מצוינות, הוא מן המפורסמות. מעידות עליו הרבה עשרות שבעתות של 

השנים  כל   ]...[ חד־משמעיים  ליטורגיים  בהקשרים  הגניזה  מן  לידינו  שהגיעו  ערבית, 

תמהנו על שאין לנו עדות חיצונית למנהג נפוץ זה. באמת לא מצאנוהו נזכר עד היום הזה 
בשום תיאור כתוב.1

יש לעמוד על ההבדל בדברי פליישר בין עדותן של 'הרבה עשרות שבעתות' לבין 'עדות חיצונית'. 

תפילות  את  פייטה  שבעתא  הש"ץ.  בחזרת  נאמרו  שהן  עצמן  על  מעידות  לערבית  השבעתות 

העמידה של שבע ברכות של שבתות וימים טובים שלא נאמרה בהן קדושה במנהג ארץ ישראל 

הקדום.2 )במקום המונח הארמי המיודע שבעתא משמש במקורות המובאים להלן המונח העברי 

ִׁשבעה.3( עדותן של השבעתות היא אמנם ראיה עקיפה. הפיוטים מלמדים במהותם שנאמרו בקול 

על ידי החזן ולא על ידי הציבור.4 ההקשרים הליטורגיים )כגון המקראות, עניין של הבדלה או 

של ליל פסח( של עשרות שבעתות מלמדים שהן יועדו להיאמר בתפילת ערבית.5 החוקרים הניחו 

בני ארץ־ישראל בפוסטאט בראשית המאה השלוש עשרה',  'לסדרי התפילה בבית הכנסת של  ע' פליישר,   1

בעריכת  ובהתגבשותן,  בהתהוותן  בישראל  הקבע  תפילות  )=הנ"ל,  רלה–רלו  עמ'  )תשנ"ג(,  ז   אסופות, 

817–818(. על שיטת המחקר הנזכרת ראו עוד: הנ"ל, שירת־ ש' אליצור וט' בארי, ירושלים תשע"ב, עמ' 

הקודש העברית בימי־הביניים2, ירושלים תשס"ח, עמ' 182–183 )שם לא הזכיר את חזרת הש"ץ, אבל ברור 

שלכך התכוון, וראו: שם, עמ' 30(; הנ"ל, 'לתכונות פיוטי המעריב', סיני, סט )תשל"א(, עמ' קכג, הערה 3 

)ושם: 'קשה להניח שחזרת הש"ץ על עמידת הערב היתה מתקיימת רק בהזדמנויות שבהן נאמרה שבעתא, 

 ולומר שנהגו כך לפי שלא ראו את השבעתא, שנאמרה בהשמטת נוסחאות הקבע כולן מלבד הברכות גופן – 

)תשמ"ג(,  נב  קיליר', תרביץ,  בירבי  'לוח מועדי השנה בפיוט לרבי אלעזר  הנ"ל,   כחזרת ש"ץ מובהקת'(; 

14; הנ"ל, תפילה ומנהגי תפילה ארץ־ישראליים  360(, הערה  עמ' 226 )=הנ"ל, תפילות הקבע ]שם[, עמ' 

'תפילת שמונה־ 'מן המפורסמות'(; הנ"ל,  )גם שם   63 111, הערה  ירושלים תשמ"ח, עמ'  בתקופת הגניזה, 

218 )=הנ"ל, תפילות הקבע  עשרה – עיונים באופיה, סדרה, תוכנה ומגמותיה', תרביץ, סב )תשנ"ג(, עמ' 

147 )'ואין ספק שבמקומות ובזמנים שבהם פסקו שתפילת ערבית חובה, חזר שליח־ 98(, הערה  ]שם[, עמ' 

הציבור גם על העמידה הזאת ]ועל הקדּושה שבתוכה[ בקול'(; וכן: ש' אליצור, בתודה ושיר: שבעתות לארבע 

ולפרשות,  לסדרים  שבעתות  מחזורי  הנ"ל,   ;19 עמ'  תשנ"א,  ירושלים  קליר,  בירבי  אלעזר  לר'  הפרשיות 

 J. Mann, ‘Genizah Fragments of the האלה;  במחקרים  שצוינה  והספרות   ,13 עמ'  תשנ"ג,  ירושלים 

Palestinian Order of Service’, HUCA, 2 (1925), p. 327
'כלומר עמידות למעריב, מוסף ומנחה של שבתות וחגים, ועמידות למוסף של ראשי חודשים שחלו בימות   2

החול' )פליישר אצל: ח' שירמן, תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום צרפת, ערך, השלים וליווה 

בהערות ע' פליישר, ירושלים תשנ"ז, עמ' 705(.

'שבעה' יכולה להיות גם תיבה ארמית בלתי מיודעת. ואולם התיבה העברית 'השבעה' )ראו דוגמאות להלן(   3

מראה ש'שבעה' נחשבה עברית.

'מאופָיה של הפייטנות, כפי שנתעצב לפי תפקידה הליטורגי הראשוני, מובן שדברי הפיּוט לא נאמרו מפי   4

המתפללים אלא מפי החזן בלבד' )פליישר, שירת הקודש ]לעיל הערה 1[, עמ' 54(. ואולם במקומות אחרים 

ציין פליישר שבתקופה מאוחרת חדרה התפילה המפויטת גם לרשות היחיד.

המקראות  את  שמביאה  )'שבעתא   111 עמ'   ,)1 הערה  )לעיל  תפילה  ומנהגי  תפילה  פליישר,  ראו:   5 
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אפוא שכשם שהקרובות לתפילות האחרות נאמרו בחזרת הש"ץ, כך נאמרו השבעתות לערבית 

בחזרת הש"ץ )וכדברי פליישר הנזכרים: 'לחזור על העמידה בערבית בקול, בלשון פיוט'(. אף 

על פי שהנחה זו הפכה במרוצת השנים למקובלת בין חוקרי הפיוט, הם לא הביאו במשך תקופה 

ארוכה שום מסמך שמקיים אותה במפורש.

אמנם לא היה הכרח לכאורה בהנחה הזאת. כיוון שבניגוד לתפילות האחרות לא נהוג ששליח   

שבתפילה  למשל  הדעת  על  להעלות  היה  אפשר  היחידים,  תפילת  על  בערבית  חוזר  הציבור 

בציבור לא היה בערבית מעמד כפול של תפילת לחש ושבעתא בקול אלא מעמד אחד בלבד – 

החזן קרא שבעתא, והמתפללים ענו אחריו 'אמן'. הראיה שהציג פליישר וראיות נוספות שנביא 

להלן מעידות עדות חדשה בענייננו, וגם הן, כפי שנראה, זקוקות לפענוח ולפרשנות. 

ב. ראיות מסדרי ֻפסטאט מתחילת המאה השלוש עשרה

התמיהה על היעדר עדות חיצונית למנהג ארץ ישראל לומר שבעתא בחזרת הש"ץ של ערבית 

בטלה לכאורה בשנת תשנ"ג, במחקרו הנזכר של פליישר. שבעתות לשבתות מצוינות ולימים 

טובים הוסיפו להיכתב עוד בראשית המאה השלוש עשרה, כמוכח מסדר פסטאט א ומאחיו הצעיר 

סדר פסטאט ב. אלו היו סידורי תפילה גדולים שכתב החזן ר' ידותון הלוי בן לוי לבית הכנסת 

הירושלמים בפסטאט, היא קהיר העתיקה, בתקופת ר' אברהם בן הרמב"ם )הראב"ם(.6 דף מסדר 

פסטאט ב )כ"י CAJS 209( שפרסם פליישר מעיד עדות מפורשת על המעמד הכפול במנהג בית 

כנסת הירושלמים בליל פסח ושבת ובליל פסח ומוצאי שבת. ההוראות ונוסחי התפילה כתובים 

בזה אחר זה ומובאים להלן בדילוגים: 

יָיי  ]...[ ב>רוך< א>תה<  ]...[ והשיאנו  )בליל פסח ושבת:( ויתפלל התִפלה כמו שכתבנו 

מקדש השבת וישראל והזמנים. רצה יָיי אל>הינו< כול' יהיו לרצון כול'. ויעלה לבימה יאמר 

הִשבעה שכתבנו שהיא ב>רוך< א>תה< השם אלהינו ואל>הי< אבו>תינו< כול' שיר השירים 

אשירה נא לידידי כולה שבעה ב>רוך< המברך את עמו ישראל בשלום. 

)ובליל פסח ומוצאי שבת:( ברוך א>תה< יָיי אל>הינו< ואל>הי< אבו>תינו< ב>רוך< א>תה< 

לששון  וזמנים  וחגים  לשמחה  מועדים  באהבה  אלהינו  יָיי  לנו  ותתן   ]...[ אברהם  מגן  יָיי 

וכוליה תפלה בפיסוקים. ויהיו לרצון אמ>רי< פ>י< והג>יון< לבי לפ>ניך< יָיי צורי וגואלי 

שלעמידות הרגילות בידוע שנועדה לערבית' וכו'(; עמ' 105, הערה 46 )'בגניזה יש שפע יחסי של שבעתות 

ערבית לליל ראשון של פסח ובלא מעטות מהן מפוייט הפסוק "ליל שימורים הוא" ' וכו'(; הנ"ל, 'שבעתות 

 ,]1 הערה  ]לעיל  הקבע  תפילות  )=הנ"ל,   365–342 עמ'  )תשכ"ז(,  לו  תרביץ,  ישראליות',  ארץ   הבדלה 

עמ' 955–978(.

על ר' ידותון ועל הסדרים האלה ראו את הספרות שצוינה אצל: מ"ע פרידמן, 'מעריב של שבת בבית כנסת   6

הירושלמים בֻפסטאט בימי ר' אברהם בן הרמב"ם', תרביץ, פה )תשע"ח(, עמ' 151, הערה 29 ועוד.
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וה... ערב )?( ויעלה הבימה יאמר הִשְבָעה אשירה נא לידידי כו̇ל ב>רוך< המברך את עמו 

ישראל בשלום.7 

המעמד הכפול בערבית, עמידה בנוסח הקבע ואחריה עמידה מפויטת )שבעתא(, בוודאי עורר 

התנגדות אצל בעלי ההלכה )הבבלית(, מפני ברכות שנאמרו לבטלה. פליישר כבר הצביע על 

כך שבברכה הפותחת את השבעתא של ליל פסח ושבת כתב ר' ידותון את התיבה 'השם' בברכה: 

'ב>רוך< א>תה< השם אלהינו ואל>הי< אבו>תינו<', וזאת בניגוד למנהגו בכל מקום לכתוב בשלוש 

יו"דין )יָיי(: 'בכל מה שנותר בידינו מכתיבת ידו של הסופר הזה אין שימוש בכינוי "השם". קשה 

להניח שהוא כאן מקרה או טעות. וקרוב לומר שמנהג היה בעת הזאת בבית הכנסת של פוסטאט 

לא להגות את שם ה' בברכות העמידה המפויטת, לפחות בשבעתות של ערבית'.8 ועוד, בסדר 

פסטאט א כתב ר' ידותון את הברכות בפיוטי מעריב9 'ב>רוך< א>תה< יָיי' וכו', ואילו בשבעתות 

מחיה  'ב>רוך<  אברהם',  מגן  'ב>רוך<  כלומר  בלבד,  בי"ת  האות  את  תמיד  ידותון  ר'  שם  כתב 

המתים' וכיוצא באלה. )וכן הוא בברכת השלום של הִׁשבעה בסדר פסטאט ב בפסקאות המובאות 

לעיל על פי הפענוח שהצעתי.( עקביות זאת ברישום שונה של פתיחת הברכה בשני סוגי הפיוט 

אומרת דרשני. מכאן הסיק פליישר אל נכון: 'יש להניח שהשיטה מכוונת, ושהיא נקבעה כך מפני 
טינת הבבליים שראו בכל המעמד דבר בטל, ובהגיית ה' בהקשרו נשיאת שם שמים לבטלה'.10

ומוצאי שבת שהציג פליישר מסדר פסטאט ב הן פגומות  וליל שבת ומפסח  העדויות מפסח   

שינוי  עבר  מתארות  שהעדויות  שהמנהג  לומר  צריך  תקניות.  אינן  הברכות  פתיחות  כי  אפוא, 

כלשהו, ושהן זקוקות לפרשנות ולשחזור מסוים כדי להבין מה היה המצב לפני השינוי. 

*

אין סיבה לומר שהמעמד הכפול של תפילה בנוסח הקבע ושבעתא התקיים בבית כנסת הירושלמים 

בערבית רק בשני הלילות הנזכרים, וכן שיער כבר פליישר.11 תיאור קצר של מעמד כזה מצאתי 

באחד הדפים מסדר פסטאט א שנדונו הרבה במחקר. אחרי שהביא הכותב, ר' ידותון, פיוט מעריב 

לליל חנוכה ושבת וציין לקדיש )'יתגדל'( הוא כתב שם: 

ראו: פליישר, לסדרי התפילה )לעיל הערה 1(, עמ' רכא–רכג, רלה )= הנ"ל, תפילות הקבע ]לעיל הערה 1[,   7

עמ' 803–805, 817(. הטקסט מועתק כאן בשינויים קלים.

שם, עמ' רלו )= עמ' 818(.  8

של  שמע  לקריאת  שמסביב  הברכות  את  קצרים  בקטעים  המפייטת  'קומפוזיציה  כאן  מציין  מעריב  המונח   9

ערבית' )פליישר, השירה העברית בספרד הנוצרית ]לעיל הערה 2[, עמ' 686(.

פליישר, לסדרי התפילה )לעיל הערה 1(, עמ' רלו )= הנ"ל, תפילות הקבע ]לעיל הערה 1[, עמ' 818(. שם גם   10

שיער שקריאת השבעתא מעל הבימה מלמדת 'שהיא לא נחשבה בעת הזאת תפילה מחויבת, אלא נוי לתפילה, 

לא יותר'; ובהמשך שם שיער שברכה אחת מעין שבע בליל פסח ושבת, אחרי חזרת הש"ץ בשבעתא, נוספה 

בגלל 'תכתיב בבלי'. ראו: שם, עמ' רמ )= עמ' 822(, הערה 104. 

פליישר, לסדרי התפילה )שם(, עמ' רלו )= הנ"ל, תפילות הקבע ]שם[, עמ' 818(.  11
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ואן כאנת אול אלחנוכה ינאדי ועל הנסים במודים ואלנדא אול לילה וטול איאם אלחנוכה 

קבלהא  סבק  קד  ויכון  אלחנוכה  ויקד  אלכניסה  קדם12  יברך  חתי  יקד  מעריב  יצלי  לא 

בוקיד13 סרג ואללחש תם יצלי אלשבעה )ואם הוא היום הראשון של חנוכה, יכריז14 'ועל 

מעריב עד  יתפלל  חנוכה. לא15  ימי  ובכל  בלילה הראשון  היא  וההכרזה  הנסים' במודים. 

שיברך בחלק הקדמי של בית הכנסת וידליק את ה'חנוכה',16 וזאת לאחר שכבר הדליק לפני 
כן נרות.17 והלחש. אז יתפלל השבעה(.18

אמנם הקדים ר' ידותון וכתב כאן את ההנחיה הכללית של אמירת 'ועל הנסים' בברכת 'מודים' 

אין קריאת התיבה או תרגומה ודאיים. ראו: מ"ע פרידמן, מילון הערבית־היהודית מימי הביניים לתעודות   12

הגניזה של ספר הודו ולטקסטים אחרים, ירושלים תשע"ו, עמ' 774.

ראו: י' בלאו, מילון לטקסטים ערביים־יהודיים מימי הביניים, ירושלים תשס"ו, עמ' 775.  13

 R. Dozy, Supplément aux dictionaires arabes, II, Leiden ראו  רם'.  בקול  'יקרא  גם  לתרגם  אפשר   14

1881, p. 653
אפשר לכאורה גם לפסק: 'וההכרזה היא בלילה הראשון. ובכל ימי חנוכה לא' וכו'.  15

לפעמים במקום 'נר חנוכה' כתבו 'חנוכה' סתם, ומתברר שזאת קודמתה של המילה חנוכייה שבעברית החדשה.   16

כך בסידור ארץ ישראלי )שנדון בו להלן(, כ"י Bodl. MS Heb. g. 2, fol. 74, ע"ב: 'ויגב אן תסרג אלחנוכה 

 Bodl. לילה כמסה ועשרין פי כסליו' )וחייבים להדליק את החנוכה בליל כ"ה בכסלו( – וכן הוא במקבילה בכ"י

ירושלים תשי"ח–תשמ"ו, סימן רכב,  י' בלאו,   MS Heb. e. 25, fol. 60; בתשובות הרמב"ם, ב, מהדורת 
עמ' 395–396: 'מן אשעל סרא̇ג אלחנוכה ובארך עליה ועאד אסר̇ג חנוכה א̇כרי' )מי שהדליק נר חנוכה ואחר 

כך הדליק חנוכה אחרת; התרגום בשינוי(; פירוש רבינו פרחיה ב"ר נסים על מסכת שבת2, מהדורת א' שושנה 

 Bodl. MS כ"י  שבת';  נר  ואחריו  החנוכה  'הדלקת   :52 עמ'  תשמ"ח,  וקליבלנד  ירושלים  הירשפלד,  וב"ח 

 M. Gil, :שורה 8: 'וקיד אלחנוכה' )חומר בערה לחנוכה; פסטאט 1184, יצא לאור אצל ,Heb. f. 56, fol. 60
Documents of the Jewish Pious Foundations, Leiden 1976, p. 352, והתרגום בשינוי(. 

ראו:  שמן.  לנר  כלל  בדרך  הכוונה  הכנסת.  בבית  לתאורה  נרות  היינו  סרא̇ג(,  של  )ריבוי  'סר̇ג'  במקור:   17 

ר' אברהם בן הרמב"ם, ספר המספיק לעובדי השם: הוא כתאב כפאי̈ה אלעאבדין )הכרך השני מתוך החלק 

 S. D. Goitein, A Mediterranean Society: The  ;107 עמ'  תשמ"ט,  גן  רמת  דנה,  נ'  מהדורת  השני(, 

 Jewish Communities of the Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza,
 .Los Angeles, Berkeley, CA and London 1967–1993, II, p. 150; IV, pp. 135–136, 388, n. 208
רבותינו הגאונים ורבותינו הראשונים נחלקו בשאלה איזה מן הנרות יש להדליק תחילה, נר שבת או נר חנוכה. 

ש' אסף  דודזון,  י"ד  ואלתסאביח2, מהדורת  ̇גאמע אלצלואת  גאון: כתאב  סעדיה  רב  )סדור  גאון  סעדיה   רב 

שיש  הורו  ועוד  גאון  האיי  ורב  חנוכה,  נר  להקדים  שיש  הורו  ועוד  רנה(  עמ'  תשכ"ג,  ירושלים  יואל,  וי' 

 להקדים נר שבת. השיטות השונות הובאו אצל בן דורו של ר' ידותון שפעל במצרים, ר' פרחיה בן נסים; ראו: 

ראו:  בבית הכנסת  חנוכה  נר  והספרות שצוינה בהערות שם. על הדלקת  )שם(,  ר' פרחיה, על מסכת שבת 

'חנוכה', אנציקלופדיה תלמודית, טז, ירושלים תש"ם, טור רסח.

במספר זה  יד  כתב  צוין  קודמים  )בפרסומים   10–6 שורות  ימין(,  צד   ,FGP  C240858(  TS H 12.11 כ"י   18 

TS H12.11a(. התחלת הפיוט שבהמשך היא 'ויהי המקריב אצל שבט גור'. הפיוט מועתק במלואו ב'מאגרים' 
http://t; במקום לשון הברכה 'ב מקדש' שם, צ"ל: 'ב מק>דש< הש>בת<'(. אחת  inyurl.com/hn628a9 (

המחרוזות של הפיוט נדפסה אצל: מ' זולאי, מפי פייטנים ושופכי שיח, בעריכת ש' אליצור, ירושלים תשס"ה, 

עמ' פח, קטע ה. ראו את הערתה של אליצור, שם, עמ' רלו. 
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מופיעה  שאינה  )מילה  'הלחש'  בלבד,  ברמז  ציין  עצמן  העמידה  תפילות  את  אבל  חנוכה,  בימי 

במובאות שלעיל מסדר פסטאט ב( 'השבעה', בלי שום פרטים על פתיחת הברכות וחתימתן. 

ג. דברי הראב"ם שאין בהם עדות לחזרת הש"ץ בערבית

)'ספר  אלעאִּבדין'  ִּכפאי̈ה  ב'ִּכתאב  מפסקה  פליישר  המציא  בערבית  הש"ץ  לחזרת  נוספת  ראיה 

המספיק לעובדי השם'( של הראב"ם. לדברי פליישר עולה מכאן שלא ראה הראב"ם שום פסול 

בחזרת הש"ץ של ערבית )בלשון הקבע( בימים טובים וביום הכיפורים. 'אבל יש לנו עדות על 

מנהגן של קהילות במזרח להעמיד שליח ציבור לחזור על לשון עמידות ערבית בלילי מועדים 

וימים נוראים בלשונן הקבועה19 ]...[ ר' אברהם בן הרמב"ם דווקא, גדול המתנגדים לשיטת בני 

ארץ־ישראל בימיו, וברור שהוא לא ראה בו מנהג יוצא דופן'.20 

ואולם אין שום ראיה למנהג של חזרת הש"ץ בערבית בדברי הראב"ם לדעתי. להלן תרגום   

הִּפסקה הנרמזת:

ופשוטי העם22  תפילות שלפרקים21  כיוון שהן  יום הכיפורים,  ובלילי  ימים טובים  ובלילי 

יודעים אותן בעל פה אך מעט, מאחר שהן באות לעתים רחוקות, נהגו הבריות, לפי מה 

שום  ואין  הללו.  בלילות  ערבית  תפילת  את  גם  רם  בקול  אומר  ציבור  ששליח  שראינו, 

של  רם  בקול  האמירה  אלא  המקורית  התקנה  מן  נשתנתה  לא  כי  בזה,23  )איסור(  פקפוק 

מה שתוקן שיהיה בלחש ותו לא, ואילו סדר התפילה נשאר כמות שהוא. זאת אומרת, אף 

בזה חזר בו פליישר מן הדברים שכתב )תפילה ומנהגי תפילה ]לעיל הערה 1[(: 'יש להדגיש שאין לפי שעה   19

במקום  שלא  גם  בקול  חג  בלילי  העמידה  על  חוזר  היה  ציבור  ששליח  כך  על  עדות  במקור[  ]הפיזור  שום 

שבעתא. לפי הנראה לא היתה חזרת ש"ץ על עמידת הערבית בחג, אלא בהקשר של תפילה מפוייטת'.

 ,]1 הערה  ]לעיל  הקבע  תפילות  )=הנ"ל,   75 הערה  רלה,  עמ'   )1 הערה  )לעיל  התפילה  לסדרי  פליישר,   20 

3, הביאה בשם פליישר אותה מובאה  1(, עמ' 13, הערה  עמ' 817(. אליצור, מחזורי שבעתות )לעיל הערה 

כראיה לחזרת הש"ץ בערבית )'עדות זו חשובה ביותר לפי שהיא באה מפי אדם המתאר את המצב כמשיח לפי 

תומו, וללא כל זיקה אל הפיוטים'(.

'תפילות שלפרקים' היינו תפילות שנאמרו לעתים רחוקות. לביטוי זה ראו: ראש השנה לה ע"א )ושם פירש   21

רש"י: 'מועדות'(; הלכות תפילה ד, יט; תשובות הרמב"ם )לעיל הערה 16(, ב, סימן רנו, עמ' 470, 473. וראו 

הראב"ם, כפאיה ]לעיל הערה 17[, עמ' 63: 'אמרוא אן תעאד אלצלואת אלפצליה כמוסף של ראש חדש ונחוה 

קבל אן יצלי בהא ליכון אללסאן טלקא פי איראדהא ואלניה גיר משגולה בת̇דכרהא' )ציוו לחזור על התפילות 

שלפרקים כמוסף של ראש חדש וכיוצא בו לפני שיתפלל אותן, כדי שיהיו רהוטות בפיו וכוונת הלב לא תהיה 

טרודה בזכירתן; התרגום בשינוי(. 'ַפְצל' )فَْصل( בערבית משמעה פרק של ספר או עונה. אינני זוכר את שם 

התואר 'ַפְצִלי', של פרקים, ממקום אחר, וייתכן שהיא הומצאה לצורך העניין והמקום.

במקור: '̇גמהור', ואפשר לתרגם: 'המון העם', 'עמך', 'עמי הארץ' וכיוצא באלה. ראו: פרידמן, מילון )לעיל   22

הערה 12(, עמ' 105.

)לעיל  התפילה  לסדרי  פליישר,  ציטטו  כאן  עד   .889 עמ'  )שם(,  מילון  פרידמן,  ראו:  'משאחחה',  במקור:   23 

הערה 1(, עמ' רלה )=הנ"ל, תפילות הקבע ]לעיל הערה 1[, עמ' 817(, הערה 75; אליצור, מחזורי שבעתות 
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על פי ששליח הציבור אומר בקול רם, אין הוא מוציא את התפילה מצורת הלחש, הואיל 

ואין קדושה בברכה שלישית בתפילת24 ציבור והווידוי בלילי יום הכיפורים אחר התפילה 

כווידוי היחיד, לא באמצע ברכה רביעית כסדר וידוי שליח ציבור בשחרית ומוסף ומנחה 
ונעילה.25

הִּפסקה מתארת מנהג של אמירת תפילת העמידה של ערבית בימים טובים וביום כיפור מפי החזן, 

בקול רם, אבל אין היא אומרת כלום על חזרת הש"ץ. התפילה בקול רם הייתה במקום תפילת 

עליה. תיאור המנהג בא כהמשך ישיר לפסקה ארוכה שבה הסביר הראב"ם  בנוסף  הלחש ולא 

כיצד סדר תפילת ערבית רגיל מיועד להבהיר למתפללים שאין התפילה חובה,26 ושאין לחזן לומר 

אותה בקול – היינו שאין לה חזרת הש"ץ. מדברי ר' אברהם על מנהג הבריות בערבית של ימים 

טובים ויום כיפור עולה בבירור שרוב המתפללים לא החזיקו בידיהם סידורים )מחזורים(.27 פשוטי 

העם ידעו אך מעט מתפילות העמידה המיוחדות בעל פה,28 ומי שלא ידעו אותן בעל פה לא יכלו 

להתפלל. כאשר אמר החזן את התפילה בקול רם, יכלו המתפללים שהכירו אותה פחות או יותר 

לעקוב אחר תפילתו ולומר אותה עמו בלחש, ומי שהכירו אותה אך מעט, והם רוב פשוטי העם, 

יצאו ידי 'חובתם' בשמיעת תפילתו )ובעניית 'אמן'(.29 גם מנימוקו של הראב"ם לכך שאין במנהג 

)לעיל הערה 1(, עמ' 13, הערה 3 )ושם הוסיפה 'וכו' '(. שניהם ציטטו כמובן מן התרגום הנדפס, אבל אין בינו 

לבין התרגום שלי שינוי לעניין הראיה שמצאו בפסקה.

כך הוא בבירור בכתב היד: 'בתפלת' )בכתיב חסר(, בבי"ת )ראו: http://tinyurl.com/hd8a88j(, ואולי צ"ל:   24

'כתפלת', בכ"ף.

הראב"ם, כפאיה )לעיל הערה 17(, עמ' 201, והתרגום בשינוי. לא ברור לי אם הראב"ם ראה את המשך הפסקה   25

'וסדר תפלת הצבור בתפלת מוספין קדיש בתחלתה וקדיש בסופה' וכו' שייך לכאן אם לא, ואין בזה נפקא מינה 

לענייננו. 

'וקבלוה עליהם כתפלת חובה'.  הרמב"ם פסק בהלכות תפילה א, ו, שתפילת ערבית אינה חובה אך הוסיף:   26

 ,TS Ar. 48.294 חכם מתימן בן דורו של הראב"ם הקשה על הפסק שתפילת ערבית רשות, ודבריו באים בכ"י

שאני מקווה לפרסם במקום אחר. ראו מה שכתבתי על כתב יד זה לפי שעה: מ"ע פרידמן, הרמב"ם, המשיח 

בתימן והשמד, ירושלים תשס"ב, עמ' 189; ש"ד גויטיין ומ"ע פרידמן, ספר הודו, ב: ַמְ̇צמּון נגיד ארץ תימן 

וסחר־הודו: תעודות מגניזת קהיר, ירושלים תשע"א, עמ' 14, 433. ואולם ראו בית הבחירה למאירי, מסכת 

ברכות כא ע"א: 'בתפלת ערבית הואיל וִעקרּה רשות יש חולקים לומר שאם התפלל בינו לבין עצמו אינו עובר 

עליה לפני התיבה ויש מדמין אותה לשאר התפלות הואיל ועכשיו קבעוה חובה ולדעת זה אף הם רוצים לומר 

שמתפלל אותה בקול רם' וכו'.

ר' יוסף ראש הסדר בן יעקב כתב: 'עם הארץ הוא אדם שלמד את התורה והסידור' )כ"י TS K 3.1, שורות 13–14;   27 

יוצא עם הארץ  התרגום בשינוי(. בהמשך כתב שהסידור הטוב ביותר הוא של רב סעדיה גאון, ושבלימודו 

ידי חובתו ללמוד תורה שבעל פה. כתב היד פורסם אצל: נ' אלוני, הספרייה היהודית בימי הביניים: רשימות 

ספרים מגניזת קהיר, בעריכת מ' פרנקל וח' בן־שמאי ובהשתתפות מ' סוקולוב )אוריינס יודאיקוס, סדרה א, 

כרך ג(, ירושלים תשס"ו, עמ' 422.

הראב"ם, כפאיה )לעיל הערה 17(, עמ' 201, במקור 'חפ̇ט', וכך יש לתרגם שם, עמ' 195.   28

ראו תשובות הרמב"ם )לעיל הערה 16(, ב, סימן רנו, עמ' 474: 'מי שאינו בקי יצא בשמיעת התפילה והבקי   29
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זה כל חשש לאיסור משתמע שלא היה המנהג כרוך בחזרת הש"ץ: 'כי לא נשתנתה מן התקנה 

המקורית אלא האמירה בקול רם של מה שתוקן שיהיה בלחש ותו לא' וכו'.

ד. עדויות מסידור)ים( ארץ ישראלי)ים( מתחילת המאה האחת עשרה

עדויות על אמירת שבעתא בערבית של ימים טובים ושבתות מצוינות במנהג ארץ ישראל, אם 

לבד אם בחזרת הש"ץ, נמצאות בסידור ארץ ישראלי או בסידורים ארץ ישראליים שמן הגניזה. 

כוונתי בראש ובראשונה לשרידים מסידור גדול שנדון פעמים רבות בספרות המחקר אך טרם 

פורסם במלואו. הוא כולל תפילות קבע ופיוטים והלכות תפילה כתובות עברית והערות והנחיות 

Bodl. MS Heb. g. 2 )והוא נזכר לרוב על פי  כתובות ערבית־יהודית. חלק הארי נמצא בכ"י 

מספרו הקטלוגי, אוקספורד 2700: להלן סידור אוקספורד א(. הוא מונה שם שמונים ושניים דפי 

נייר, ומצטרפים אליו דפים מאוספי גניזה אחרים. לסידור אוקספורד א אופי ארץ ישראלי מובהק, 

ישראליים  ארץ  תפילה  מנהגי  ואף  בבליים  תפילה  ומנהגי  תפילות  הכותב  הביא  לפעמים  אבל 

 – א  אוקספורד  סידור  כותב  אותו מקורות שונים.  הסידור שימשו  ומתברר שבכתיבת   חריגים, 

שידוע  יעקב,  בן  שמואל  הסופר  לדעתי  היה   – להלן(  )ראו  אליו  זיקה  בעלי  אחרים  וסידורים 

1010( ושל מצחפים אחרים של  ככותבם של כ"י לנינגרד של המקרא )בפסטאט כנראה בשנת 

)רשומות כאן לפי סדר  א  המקרא.30 להלן כמה עדויות רלוונטיות לענייננו מסידור אוקספורד 

הופעתן בכתב היד(.

1. לילה ראשון של פסח. מובא פיוט מעריב שנקטע לפני סופו. לאחר חסר של דף אחד נמשך   

 Bodl. MS Heb. g. 2, fol. 14–15 הטקסט באמצע נוסח שבעתא שלאחריה אמירת הלל. כ"י 

)נדפס כאן בדילוגים(:

ליל שימורים אומץ לזרע תמימים31 ]...[ בגילה בר>נה< ובש>מחה<32

]...[ על חתומים33 היו בל>ילה< זה חרומים

יתפלל לעצמו עם שליח ציבור מילה במילה' )בתרגום המילים שבערבית־יהודית(. שם העניין תקנת הרמב"ם 

בדבר חזרת הש"ץ בשחרית ומוסף של שבתות וימים טובים, ראו להלן.

דנתי בתכונות מסוימות של סידור אוקספורד א והסידורים האחרים הנרמזים, בזהות הכותב ובתאריך העתקת   30

כ"י לנינגרד למקרא ועוד במאמרי 'הסידורים הארץ־ישראליים של סופר כתב יד לנינגרד למקרא', גנזי קדם, 

יד )נתקבל לפרסום(.

)=הנ"ל, תפילות הקבע  רכז–רכט  1(, עמ'  )לעיל הערה  פליישר, לסדרי התפילה  ונחקר אצל:  נדפס  הפיוט   31

]לעיל הערה 1[, עמ' 809–811(.

כאן חסר דף.  32

שבעתא לפסח המועתקת גם בכ"י TS NS 130.50 + 67, אבל השורה הראשונה ניזוקה ואין אנו יודעים את   33

לשון הפתיחה )הערתה של פרופ' אליצור על פי הקטלוג של המפעל לחקר השירה והפיוט בגניזה על שם עזרא 

פליישר(.
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]...[ יה המברך חוכי פדות ברינה משמיע ב' >עושה השלום<

וילחק34 אלצלוה בקול אלהלל ]...[

במבט ראשון היה עולה על הדעת שאולי התיבה 'בקול' היא עברית, ושיש לתרגם את המשפט 

ושהתרגום  הערבית,  המילה  שזו  יותר  נראה  ואולם  ההלל',  בקול;  התפילה  את  'ויוסיף  האחרון 

הנכון הוא 'ויוסיף לתפילה את אמירת ההלל'. אין לדעת אפוא אם היה מעמד כפול של תפילת 

עמידה בנוסח קבע – שנכתב בדף החסר – ושבעתא )וכן מסתבר( או שבעתא בלבד.

תפילת  פסח,  של  לשביעי  מעריב  פיוט  מובאים  בטקסט  )'ויושע'(.  פסח  של  שביעי  ליל   .2  

העמידה בנוסח הקבע )הכתוב ברמיזה( ושבעה. כ"י Bodl. MS. Heb. g. 2, fol. 23–24 )נדפס 

כאן בדילוגים(:

מעריב ויושע
ויושע ייי אום נדגלה ]...[35

פורס ס>וכת< ש>לום<
אתה בחרתה36

ותתן לנו ייי אל>הינו< בא>הבה< מוע>דים< לשמ>חה< את יו>ם< מק>רא< ק>ודש< ה>זה< את יום 

שביעי חג המצות ]...[ ככ>תוב< בתו>רתך< והקרבתם ]...[ עד יום האחד ועשרים לחודש בערב 

לעיר בית חיינו  

אלהינו ואלהי אבות>ינו< כוליה

והשיאנו ייי ]...[ ב' מקד>ש< יש>ראל< ואת יום השב>יעי< חג המ>צות< ומ>ועדי< שמ>חה< 
וה>זמנים< ומ>קראי< קו>דש<37

שבעה
ויושע אנוקים ]...[38

ראו: פרידמן, מילון )לעיל הערה 12(, עמ' 451.  34

מועתק   )230 ו   ,188 עמ'  תרפ"ה–תרצ"ג,  יורק  ניו  ב,  והפיוט,  השירה  אוצר  דוידזון,  )י'  זה  מעריב  פיוט   35

.)https://tinyurl.com/y9wj4ssn( 'ב'מאגרים

במנהג ארץ ישראל אמרו במועדים 'אתה בחרת בישראל עמך' במקום 'אתה בחרתנו'. ראו: פליישר, תפילה   36

לתפילה  'התנגדות  פרידמן,  מ"ע  בחרת'(;  'אתה  בערך  )במפתח   334 עמ'   ,)1 הערה  )לעיל  תפילה  ומנהגי 

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

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

פליישר, ירושלים תשנ"ה, עמ' 95.

לנוסחי התפילה הארץ ישראליים הללו ראו: פליישר, תפילה ומנהגי תפילה )שם(, עמ' 95–97, ושם, עמ' 98,   37

הערה 14, על הטור המשולש שתחילתו 'לעיר בית חיינו', המופיע לעתים קרובות בסידור אוקספורד א. כמו 

במקומות רבים אחרים )ראו להלן( לא ראה הכותב צורך לציין כאן את שלוש הברכות הראשונות של העמידה 

ושלוש הברכות האחרונות, כי היה ברור שהן צריכות להיאמר, וידעו אותן בעל פה.

)תשמ"א(,  נ  תרביץ,  קיליריים',  'עניינים  פליישר,  ע'  זה,  יד  כתב  פי  על  פרסם,  זו  קילירית  שבעתא   38 
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ישאו הרים שלום ]ל[עם
ב' עושה השלום39

3. ליל יום כיפור. דף שנפל מסידור אוקספורד א, כ"י ENA 2152.75, נפתח באמצע פיוט מעריב 

ליום כיפור. אחרי חתימת הפיוט הוצע נוסח חלופי )פיוט שנקרא כאן 'וידוי'( לברכת קדושת היום 

ולבסוף באה   ,Bodl. MS. Heb. g. 2, fol. 25–26 וסופו כתובים בכ"י  של העמידה, שהמשכו 

הנחיה לאמירת שבעתא )נדפס כאן בדילוגים(.

תכסוף על מעשה ידיך ]...[40

ויפרוס עלינו שלום סוכתו

ב' פורס סוכת

ווגדת רמום )צ"ל: רסום( ]אל[שאם יקולון מוצע אתה בחרת הדא אל ווידוי בעד האל הקדוש

)ונמצאים מנהגים / לשונות תפילה של ארץ ישראל שבמקום אתה בחרת אומרים את הווידוי 

הזה אחרי האל הקדוש41:(

אנא סלח ]נא[ לחטאת ]ע[מך42 ]...[

)צ"ל:   )!( והש̇מ  שמחה  ומוע>די<  הכיפורים  צום  יום  ואת  ישר>אל<  מקדש  ב'   ]...[ והשיאנו 

יש>ראל<  בית  ע̇מ>ו<  ולעונ>ות<  לעונותינו  סלה  וסולח  מוחל  קודש  ומ>קראי<  והז̇מ = והזמנים( 
ברחמים בעבור שמו הגדול43

תם יקול אלשבעה רח̇ו>ם< אמא גירהא אלי כמאלהא ואלפרק

עמ' 296–299. בכתב היד יש ציון מקוצר לכל הברכות של העמידה בשבעתא. אחרי 'ב >האל הקדוש<' הוסיף 

הכותב 'אתה בחרת' לפני המשך השבעה.

לחתימה ארץ ישראלית טיפוסית זו ראו: א' ארליך, תפילת העמידה של ימות החול: נוסחי הסידורים בגניזה   39

הקהירית, שורשיהם ותולדותיהם, ירושלים תשע"ג, עמ' 267–268, והספרות שצוינה שם.

HUC 403, שהוא גיליון ששרד מסידור )שאני  תחילת הפיוט, 'מי אל כמוך אדיר המלוכה' וכו', באה בכ"י   40

 קורא לו סידור סינסינטי( המקביל לסידור אוקספורד א. ראו: פליישר, תפילה ומנהגי תפילה )לעיל הערה 1(, 

עמ' 143; והדיון אצל: פרידמן, סידורים ארץ ישראליים )לעיל הערה 30(, סימן ה, ועיינו שם לפרטים ולציונים 

לספרות על הטקסט שלהלן.

במנהג ארץ ישראל לא שינו בימים הנוראים את מטבע הברכה 'האל הקדוש' למטבע 'המלך הקדוש'. ראו:   41

39(, עמ' 66, והספרות שצוינה שם; פרידמן, מעריב של שבת )לעיל  ארליך, תפילת העמידה )לעיל הערה 

הערה 6(, עמ' 186–187, הערה 209.

הפיוט 'אנא סלח נא לחטאת עמך' נדון אצל: פליישר, תפילה ומנהגי תפילה )לעיל הערה 1(, עמ' 142–147;   42 

ש' אליצור, סוד משלשי קודש: הקדושתא מראשיתה עד ימי ר' אלעזר בירבי קליר )בדפוס(, פרק תשיעי, 

סעיף ב, פיוט קלב. 

כאמור לא ראה הכותב צורך לציין כאן את הברכות הראשונות והאחרונות של העמידה.  43
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]במה  הפרק  ואת  סופה  עד  אחרת  ]שבעה[  או  רחו>ם<44  השבעה  את  יאמר  מכן  )לאחר 
מדליקין[(45

4. שבת וראש חודש. מובאים פיוט מעריב ואחריו פיוט 'שבעה', המפייט את העמידה בשלמותה 

ומיד אחריו נוסח ברכת מזון לשבת וראש חודש. כ"י Bodl. MS Heb. g. 2, fol. 32–34 )נדפס 

כאן בדילוגים(:

מעריב שבת וחודש

והיה מדי חודש בחדשו46 / נגיש לחם אישו ]...[

נדחי ישראל יכנס / שלומו וסוכתו על יש>ראל< פורס

ב' פורס

שבעה

שני אחים מותאמים47 / שבת וחודש מונעמים ]...[

ותברך בשלום זרע יושב כ>חום< ה>יום<

ב' עושה השלום

בין נוסח פיוט המעריב לנוסח פיוט השבעה אין שום רמז לתפילת עמידה בנוסח הקבע, ולכאורה 

אין לומר כאן שהכותב התכוון להשלמה כזאת אף על פי שלפעמים כתב בקיצורים ובדילוגים. 

5. ליל שמיני עצרת. לאחר פיוט מעריב מובאים קטעים מנוסח העמידה בלשון קבע ואחריו   

שבעתא. כ"י Bodl. MS Heb. g. 2, fol. 68–70 )נדפס כאן בדילוגים(:

אגודי מסוכה לדירה ]...[48

תמים בפורשך שלומך על אום מקוטרת

ב' פורס סוכת שלום

209: 'השבעתא "רחו' " היא בלי ספק  1(, עמ' 144, הערה  ראו פליישר, תפילה ומנהגי תפילה )לעיל הערה   44

ראו  הפיוט  של  לטקסט  וכו'.  נסבר" '  ולרחמיך  אתה  "רחום  יהושע  בירבי  הכהן  יוחנן  ר'  של  הנפוץ  פיוטו 

'מאגרים' )https://tinyurl.com/y9tls5a9(. הפיוט נדפס אצל: נ' ויסנשטרן, 'פיוטי יוחנן הכהן בירבי יהושע', 

עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשמ"ד, עמ' 84–88. 

היחידים, בלחש'  'מפי  יש תפילת עמידה  זה  144, קבע שבקטע  עמ'  )שם(,  ומנהגי תפילה  פליישר, תפילה   45

'מעריב  358, בערך  'חזרת הש"ץ'. אבל הכתוב שם לא נרשם במפתח לספרו, עמ'  ולאחריה שבעתא שהיא 

)עמידת ה־(: חזרת הש"ץ של עמידת ה־ בחג )ושבת(', ועד כמה שידוע לי לא התייחס פליישר אליו בדיונים 

שכתב בנושא זה. על השאלה אם תפילת הקבע נאמרה בלחש ראו את הדיון שלהלן.

פיוט מעריב זה נרשם גם בכ"י TS 6 H 4.9, TS NS 243.174, TS NS 273.133 )הערתה של פרופ' אליצור   46

על פי הקטלוג של המפעל לחקר השירה והפיוט בגניזה על שם עזרא פליישר(.

שבעתא זו רשומה גם בכ"י TS 10 H 6.7, TS NS 198.65 )גם הערה זו כנ"ל(.  47

 ,Bodl. MS Heb. e. 36, fol. 2 פיוט מעריב זה ידוע לפי שעה רק מסידור אוקספורד א ומסידור אוקספורד ב – כ"י  48 

שנדון להלן.
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וילחק בעד דאלך אלצלוה אלי האל הקד>וש<

)ויצרף אחרי זה את התפילה עד האל הקדוש(

ותתן לנו ייי אלהינו באהבה מועדים49 את יום מקרא קודש הזה את יום שמ>יני< ע>צרת< ה>זה< 

לשמחה ול>יום< טוב ולמקרא קודש ככ>תוב< בת>ורתך< שבעת ימים תקריבו אשה ]...[ ורציתי 

אתכם נאם ייי אלהים )יח' מג 27(

אלהינו ואלהי אבותינו כו̇ל

ב' מקדש ישר>אל< ואת יום שמ>יני< עצ>רת< ומו>עדי<שמחה והזמ>נים< ומק>ראי< קוד>ש<

ויתם אלצלוה אלי )וישלים את התפילה עד( עוש>ה< השלום

שבעה
למנצח אומר תהילות / בם צורי לחלות50

]...[ המבשר שלום להשמיעי
ב' עושה השלום51

 .Bodl. MS Heb. e. 36, fol. 1–3 5א. סדר ליל שמיני עצרת זה מופיע בסידור ארץ ישראלי אחר, בכ"י 

זהו שריד מסידור מהודר )שאני קורא לו סידור אוקספורד ב(, שכתוב על קלף, ושלדעתי יצא 

גם כן מתחת ידי שמואל בן יעקב הסופר. הטקסט שבשרידי סידור זה חופף ברובו את הטקסט 

יש  זעירים  ואות באות. מלבד שינויים  שבכמה דפים מסידור אוקספורד א כמעט מילה במילה 

לסידור אוקספורד ב הרחבות ותוספות אחדות.52 בסדר ליל שמיני עצרת בסידור אוקספורד ב 

באות אותן יחידות שבסידור אוקספורד א, ובאותה לשון )כמעט(: פיוט המעריב 'אגודי מסוכה 

לדירה', אותם חלקים של נוסח קבע של העמידה )בתוספת ציון לנוסח 'אתה בחרת' וגו'(, הכותרת 

'שבעה' ואחריה גוף השבעה 'למנצח אומר תהילות' עד הברכה 'עושה השלום' שבסופה. 

אלא שבחטיבה זו נוספו בסידור אוקספורד ב שני דברים שאינם בסידור אוקספורד א. אחרי   

העמידה בנוסח הקבע נכתב נוסח של הקידוש שהיו אומרים בבית הכנסת. ואחרי הכותרת 'שבעה' 

נוספה הערה: 'וכאן יגב תקדם עלי אלקדוס'. דומה שחמש התיבות הללו נכתבו בדיעבד ובאותיות 

קטנות קמעא מן האותיות האחרות של הטקסט, כדי להתאימן לרווח שאחרי 'שבעה'.

חסרה כאן המילה 'לשמחה'.  49

 M. Rand, ‘Fientivity, Transitivity, and Stem Vowel ראו:  לההדרתו  לקילירי.  שבעתא  פיוט  זהו   50

Variation in Byzantine Piyyut’, JQR, 93 (2003), pp. 492–495. בכתב היד ציון מקוצר לכל ברכות 
העמידה. אחרי 'האל הקדוש' שילב הכותב 'אתה בחרתה' לפני המשך השבעה.

הדברים שלעיל מובאים ומבוארים במאמרי סידורים ארץ ישראליים )לעיל הערה 30(, סימן ד.  51

ראו את הדיון שם.  52
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מסתבר  הקידוש'.  לפני  אותה  להביא  צריך/ראוי  'והיה  מתרגם:  אני  הזה  הקצר  המשפט  את   

שזה הסבר למיקום שגוי של השבעה )או הקידוש(, כי יש לומר את הקידוש אחרי העמידה, וכאן 

באה העמידה במעמד כפול, נוסח הקבע ושבעה. ואולם ייתכנו בתרגום שינויים כלשהם, ובהם: 

'וצריך/וראוי להביא אותה לפני הקידוש' )בלי 'והיה'(; ')והיה( יכול להביא' וכו'; 'ומותר' וכו'.53 

או  א  אוקספורד  בסידור  הכנסת  בבית  בערבית  אומרים  שהיו  הקידוש  מובא  שראיתי  כמה  עד 

בידי שמואל  TS H 8.61, שכתוב לדעתי  הזה בלבד. אמנם בכ"י  ב במקום  בסידור אוקספורד 

בן יעקב גם כן )וששייך כנראה לסידור סינסינטי הנזכר(,54 בא נוסח הקידוש לראש השנה אחרי 

העמידה בנוסח קבע. ואולם רק התיבות הראשונות של הקידוש שרדו בגיליון, ואי אפשר לדעת 

אם בגיליון התוכף, שטרם זוהה, נכתב אחרי הקידוש נוסח של שבעתא לערבית של ראש השנה 

אם לא.

בסידור אוקספורד א רובו ככולו חסרות מילות הפתיחה של הברכות, ולא כתב הסופר אלא אות   

בי"ת מוארכת. אי אפשר לדעת אפוא אם באמירת שבעתא במעמד הכפול בירך שליח הציבור 

את הברכות התקניות במלואן. ואולם בסידור אוקספורד ב רשם הכותב ברוב המקומות את ראשי 

לֹום'.55 מכאן  התיבות של פתיחת הברכות בשלמותן. כך למשל בסוף השבעתא: 'ָּבַ̇אְ̇יָי ֹעֵׂש̄ה ַהׁשָּ

שלפי מנהג הכותב היה החזן אומר את הברכות שבצמד העמידות כולן בשלמותן.

ישראליים,  מן הסידורים הארץ  או  הסידור  מן  מן העדויות שהובאו  נמצאנו למדים ששלוש   

שנכתבו לדעתי על ידי שמואל בן יעקב, מתארות בבירור מעמד כפול של עמידות לערבית של 

יום טוב, אחת בנוסח קבע ואחת בנוסח מפויט )שבעה( – בשביעי של פסח )2(, ביום כיפור )3( 

ובשמיני עצרת )5–5א(. סדר לילה ראשון של פסח )1( מעיד על אמירת שבעתא, אבל בגלל חסר 

בכתב היד אי אפשר לדעת אם הייתה לפניה עמידה בנוסח קבע. בסדר ליל שבת וראש חודש )4( 

הובאה שבעתא בלי שום זכר לעמידה בנוסח הקבע.

ה. דיון

1. את הדיון במעמד של שתי עמידות לערבית במנהג ארץ ישראל נפתח בשאלת מנהג ערבית 

בלי שום עמידה. קטע גניזה לערבית )של חול( שחסר בו ציון לתפילת העמידה פורסם במחקר 

של פליישר שיצא לאור אחרי פטירתו. לדבריו שם מעיד הקטע על מנהג ארץ ישראל להתפלל 

פי קטעים  וכן במחקר אחר על  אינה ראיה. בהערה שם  ואולם לא ראינו  ערבית בלי העמידה. 

אחרים עמד פליישר על אפשרות לפרש את הממצא באופן שונה – שהתפללו את העמידה לפני 

 ,)12 13(, עמ' 612; פרידמן, מילון )לעיל הערה  ליסוד התרגומים החלופיים ראו: בלאו, מילון )לעיל הערה   53

עמ' 170. 

ראו את הדיון אצל: פרידמן, סידורים ארץ ישראליים )לעיל הערה 30(, סימן ה.  54

אמנם את שתי הברכות הראשונות של השבעתא רשם בקיצור: 'ב' מגן', 'ב̇א מחיה'.  55
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קריאת שמע.56 עד כמה שידוע לי אין שום ראיה למנהג ארץ ישראלי שלא להתפלל את העמידה 

בערבית.

ועמידה  מן המקורות שנסקרו לעיל אכן מתארים מעמד כפול של עמידה בנוסח קבע  2. כמה   

בפיוט שבעתא לערבית של ימים טובים ושבתות מצוינות. אבל רק במקום אחד, בתפילת שבת וליל 

'לחש'.  חנוכה בסדר פסטאט א מתחילת המאה השלוש עשרה, נזכרה העמידה הראשונה כתפילת 

ההנחה שגם במקום שלא נזכר הדבר נאמרה העמידה הראשונה בלחש מסופקת לדעתי.57 

קודם כול יש לציין את הכתוב כבר ב'ספר החילוקים' )כנראה מן המאה השביעית(, שבני ארץ   

ישראל כנראה לא היו מתפללים את העמידה בתפילת לחש בכלל – בנוסח 'צדה לדרך': 'א>נשי< 

מ>זרח< מתפלל אדם י"ח ברכות בלחש ובני א>רץ< י>שראל< בקול רם, להרגיל העם'; ובנוסח 'ים 

של שלמה': 'בני בבל אוסרים שיתפלל י"ח אלא בלחש ובני ארץ ישראל בקול גדול, כדי להרגיל 

את הצבור'.58 אין זכר בחילוק לחזרת הש"ץ, ומן הכתוב שם אין לדעת בבירור אם אחרי התפילה 

בקול הייתה לבני ארץ ישראל חזרת הש"ץ אם לא.

3. פשוטי העם רצו להתפלל אף על פי שלא ידעו בעל פה את לשון התפילה, והחכמים רצו   

לסייע להם. רצונות אלה היו כמפורסם מיסודות התפילה בציבור בכלל וחזרת הש"ץ בפרט כבר 

TS NS J502+Add. 3160.5 ע' פליישר, 'קריאת שמע של ערבית כמנהג ארץ־ישראל – בין ההלכה  כ"י   56

לכבוד  היהדות  במדעי  מחקרים  לשמה:  תורה  )עורכים(,  ואחרים  גולינקין  ד'  המאוחר',  למנהג  הקדומה 

 ,]1 הערה  ]לעיל  הקבע  תפילות  הנ"ל,   =(  280 עמ'  תשס"ח,  ירושלים  פרידמן,  יהודה  שמא   פרופסור 

עמ' 775(: 'משתמע בעליל שמעמד מעריב לפי תפיסת המעתיק לא כלל אמירת שמונה־עשרה כלל. העובדה 

שכך היה עיקר מנהגם של בני ארץ־ישראל בתפילה הזאת נתגלתה רק בעת האחרונה' וכו'. בהערה 25 שם: 

 26 בהערה  הפניה  יש  מנהגם'  'עיקר  על  לגילוי  וכו'.  שמע'  קריאת  לפני  להיאמר  נועדה  היא  כן  אם  'אלא 

למחקר של הנ"ל, ' "סידור" השם המפורש: לנוסחי התפילה של בני ארץ ישראל בשבתות ובשבתות ראש 

חודש', תרביץ, סט )תש"ס(, עמ' 321–326 )=הנ"ל, תפילות הקבע ]שם[, עמ' 575–580(, אלא שהדוגמאות 

)וקטע  ואין בהן ראיה לערבית בלי העמידה  המפורשות שם עוסקות באמירת העמידה לפני קריאת שמע, 

אחד חסר בראשו(.

ראו למשל פליישר, תפילה ומנהגי תפילה )לעיל הערה 1(, עמ' 144, על אודות הנוסח המפויט של ערבית ליום   57

כיפור: 'נוסח זה נאמר במקום המעתיק ובזמנו מפי היחידים, בלחש'.

מג,  סימן  תרצ"ח,  ירושלים  מרגליות,  מ'  מהדורת  ישראל,  ארץ  ובני  מזרח  אנשי  שבין  החילוקים  ספר  ראו   58 

88, הערה ב,  87–92 )עמ'  עמ' 87, 165–167; אוצר חלוף מנהגים, מהדורת ב"מ לוין, ירושלים תש"ב, עמ' 

'אל"ר', במקום 'אמר לי רבי', צ"ל: 'אמרתי לו, רבי'(; ל' גינצבורג, פירושים וחדושים בירושלמי, ג, ניו יורק 

תש"א, עמ' 12–17 )עמ' 16: 'היוצא מדברינו אלה שאין לנו אפילו מקום אחד במקורות ארצ־ישראלים שנמצא 

בו רמז לתפלה בלחש במובנה הטכני'(. משער אני שבמקור החילוק 'שיתפלל' )שבנוסח 'ים של שלמה'( מוסב 

ניו  'צדה לדרך'(; ראו גם: ש' ליברמן, תוספתא כפשוטה, א,  )כנוסח  'אדם' סתם  ולא על  על שליח הציבור 

יורק תשט"ו, עמ' 30; א' ארליך, 'כל עצֹמַתי תאמרנה': השפה הלא מילולית של התפילה, ירושלים תשנ"ט, 

עמ' 168–171. כבר ציינתי במקום אחר ש'העם' משמש בחילוק סימן מז ובמקורות אחרים במשמעות קהל 

36[, עמ' 78(. ולי נראה  המתפללים בבית הכנסת, בניגוד לשליח הציבור )פרידמן, התנגדות ]לעיל הערה 

שזו המשמעות בסימן מג, וכגרסת 'ים של שלמה' 'הציבור', והכוונה להרגיל את המתפללים לתפילה שאין 

הם בקיאים בה. לא מן הנמנע לדעתי שבנוסח המקורי לא היה 'י"ח' אלא 'עמידה' או 'תפילה', ומכל מקום אין 

טעם לומר שהכוונה דווקא לתפילה של חול.
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בימי קדם )ראו: משנה, ראש השנה ד, ט ומקבילותיה(. חרף חזרת הש"ץ שבשמיעתה יכלו מי 

שלא היו בקיאים בתפילה לצאת ידי חובתם, הביאו אותם רצונות וכוחות אחרים לידי התפתחויות 

נוספות בתפילה בציבור בתקופה הבתר־תלמודית, בין במקום שהייתה חזרת הש"ץ בין במקום 

שלא הייתה, וזאת במגמות שונות ואף סותרות זו את זו. 

4. לפעמים לא הסתפקו עמי הארץ בעמידה 'בטלה' בתפילת היחידים וביציאת ידי חובה בחזרת   

הש"ץ בעניית 'אמן' אלא רצו להשתתף ממש בזה ובזה. הם ביקשו מחזנם להתפלל גם את תפילת 

ה'לחש' בקול, לפני חזרת הש"ץ. רב שרירא גאון נשאל למשל על אפשרות כזאת: 'ביום הכפורים 

יודע להסדיר את  ומי שאינו  מהן עמי הארץ  ויש  ובאין לתפלה  העיירות  מן  ישראל  כשנקבצין 

התפלה כולה מפני שארוכה היא, ורוב הקהל אינן יודעין אותה כִתקנּה אלא טועים בה. יש רשות 

לשליח ציבור להסדיר לפניהם ולהשמיע להם כדי שילכו אחריו ולא )ינועו( ]יטעו[ או לא?'.59 היו 

קהילות במצרים )ובמקומות אחרים( שבהן אמר החזן את תפילת ה'לחש' בקול בשבתות וימים 

טובים.60 אשר לערבית, שכמקובל אין בה חזרת הש"ץ, כבר ראינו את עדות הראב"ם על מנהגי 

הקהילות בתפילות 'שלפרקים', ובהם לילי ימים טובים ויום הכיפורים, שבמקום תפילת לחש היה 

שליח הציבור מתפלל את העמידה בקול. אחרים, חכמים וסתם מתפללים הבקיאים בתפילה, מחו 
על ביטול התפילה בלחש ממש ולא רצו לוותר עליה.61

5. היו קהילות במצרים שביטלו את המעמד הכפול של תפילת הלחש וחזרת הש"ץ בשחרית   

ומוסף של שבתות וימים טובים ואיחדו אותן בתפילה אחת בקול. החזן התפלל בקול רם, ותפילתו 

כללה את המרכיבים המיוחדים של תפילה בציבור של חזרת הש"ץ, שהם קדושה וברכת כוהנים. 

בקיאים  היו  שלא  מי  ואילו  שלהם,  לחש  בתפילת  הבקיאים  ליוו  החזן  של  בקול  התפילה  את 

הקשיבו לתפילתו בלבד. אלו ואלו ענו על הקדושה ועל ברכת הכוהנים. הרמב"ם סיגל מנהג זה 

בתקנה כידוע.62 הדבקים בתפילת הלחש ממש התנגדו גם למנהג ולתקנה אלה. התנגדו להם אף 

כ"י JTS MS R1887 )עד כמה שידוע לי טרם פורסם(; התשובה של הגאון )שאסר את התפילה בקול בתפילת   59

'הלחש'( לא הועתקה שם. בשוליים צוין 'ואלט̇ו', כלומר זו התשובה החמש עשרה בקובץ כלשהו. בדף הקודם 

סומן קיצור תשובה בשוליים 'אל̇י', העשירי, ובטקסט לפני כן: 'ל̇מ שרירא וחמודו רב האיי ̇ז̇ל מן דרג )קובץ( 

כמה שיעור המוהר'. הסימן שלאחריו צוין 'אל̇ה', החמישי, ובטקסט לפני כן: 'ל̇מ שרירא וחמודו רב האיי ̇ז̇ל 

מן דרג )קובץ( האומר לאישה התקדשי לי'. ראו את המובאות והציונים הביבליוגרפיים לתשובה המקבילה: 

58, סימן קנב )ולענייננו  אוצר הגאונים, א, בעריכת ב"מ לוין, חיפה תרפ"ח, ברכות, חלק התשובות, עמ' 

יודע להתפלל מהו שיאמר ש"ץ בקול' וכו';  'וששאלתם, בצומא רבא שאין כל אדם   ראו שם גם סימן קנג: 

עמ' 36, סימן צט(; שם, ה, ירושלים תרצ"ג, ראש השנה, חלק התשובות, עמ' 71, סימן קלא )וראו בכלל שם, 

עמ' 68–75(.

16(, ב,  לעניין זה ולמנהגים השונים של קהילות מצרים הנזכרים להלן ראו תשובות הרמב"ם )לעיל הערה   60

סימן רנח, עמ' 479–482 )בשאלה(. המנהג ששליח הציבור קורא את תפילת ה'לחש' בקול היה לדברי השואל 

בחינת חדש מקרוב בא, ואולם ייתכן שיש בזה המשך כלשהו של המנהג הנזכר ב'ספר החילוקים'. ראו גם: 

אוצר הגאונים )שם(, א, ברכות, התשובות, סימן קפח, עמ' 73.

ראו בשתי ההערות הקודמות.  61

ראו: תשובות הרמב"ם )לעיל הערה 16(, ב, סימן רנו, עמ' 469–476 ומקבילות.  62
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חזנים ואוהבי פיוט, כי היו רגילים לומר את הפיוטים בחזרת הש"ץ, וכאשר היא בוטלה, בטלה גם 

אמירתם.

את  היהודים שבאלכסנדריה לקבל  את  של הרמב"ם, שכנע  ברכות, תלמידו  ב"ר  סעדיה  ר'   

וביום  שבועות  בימי  התקנה  פי  על  לנהוג  סירבו  חזניהם  או  הקהילה  אנשי  ואולם  רבו.  תקנת 

כיפור, כי לא רצו לבטל את אמירת פיוט האזהרות שבחזרת הש"ץ של זה ופיוט הקרובה של זה. 

לבסוף שכנע ר' סעדיה את המתפללים ואת החזנים באחד משני בתי הכנסת שבעיר, בית הכנסת 

הקטן )של 'הבבלים'(, להתפלל תפילה אחת בקול גם בימים האלה. הם השתכנעו בזכות הסכמתו 

כיפור,  ביום  תפילה'  בלי  'לבדה,  הקרובה  ואת  בשבועות  העמידה  אחרי  האזהרות  את  שיוסיפו 

היינו לדלג על הברכות, כדי שלא יאמרו ברכה לבטלה. בבית הכנסת הגדול )של 'הירושלמים', 
שדבקו במיוחד באמירת הפיוטים( דחו את הפשרה.63

המאמר,  בגוף  לעיל  שנסקרו  במקורות  משתקפים  הללו  והמנהגות  שהמגמות  אני  מניח   .6  

מקורות מסידורי התפילה הארץ ישראליים שכנראה כתב שמואל בן יעקב, בחלקה הראשון של 

המאה האחת העשרה, ומסדרי פסטאט א וב מבית כנסת הירושלמים שבפסטאט, מתחילת המאה 

השלוש עשרה. על סמך השערה זו מציע אני להלן נקודות אפשריות לשחזור חלקי, ניסיוני, של 

ההתפתחויות האלה.

מקודם  כפול  מעמד  היה  שלא  ייתכן  מצוינות  ושבתות  טובים  ימים  של  ערבית  בתפילת  א.   

אלא תפילת עמידה אחת, שנאמרה בין בנוסח הקבע בין בשבעתא מפויטת. את העמידה התפללו 

הבקיאים בתפילה ביחידות, והיא נאמרה בקול על ידי החזן בתפילה בציבור. הנחה זו מתאימה 
לכאורה להלכה שב'ספר החילוקים' ולסדר שבת וראש חודש בסידור אוקספורד א.64

ב. חכמי ההלכה )הבבלית( גינו את אמירת פיוטי השבעתא, שבכולם שינוי מטבע הברכה,   

השבעתות  את  לגמרי  לנטוש  אבו  לא  והמתפללים  החזנים  הקבע.  בתפילת  להחליפם  ודרשו 

סידור  לתרווייהו.65  נימרינהו  בחינת  הקבע,  לתפילת  כתוספת  נשמרו  הן  עליהם.  החביבות 

תשובות הרמב"ם )שם(, ב, סימן רנט, עמ' 485–486 )בשינוי תרגום הביטוי שצוטט(. על השאלה ועל הוראת   63

הרמב"ם בתשובה זו הרציתי ביום העיון 'שירה ותפילה בימי הביניים ובראשית העת החדשה', לכבוד פרופ' 

2016(, ומקווה אני לדון בזה  טובה בארי באוניברסיטת תל אביב ביום ט"ז במרחשוון תשע"ז )17 בנובמבר 

בדפוס במקום אחר. הסימן הנזכר שייך לקובץ שאלות של ר' סעדיה אל הרמב"ם שנחתם בשנת דתתקס"א 

ליצירה )1200/1( בפסטאט, אבל שאלה זו ושאלות אחרות בקובץ עוסקות באלכסנדריה.

ואין הוכחה שם אם הכוונה לתפילת יחידים או לתפילה בציבור. אחרי שרב סעדיה גאון כתב בסידורו שאין   64

שליח הציבור יורד לפני התיבה בכלל בערבית של ראש חודש ומועדים ויום כיפור שחלים בימי חול, הוא חזר 

'במעריב לא יעבור החזן כלל לפני התיבה' )ראו: סידור רס"ג ]לעיל  בהלכות יום הכיפורים והדגיש שנית: 

הערה 17[, עמ' רסג, קיד בתרגום(. נ' וידר, התגבשות נוסח התפילה במזרח ובמערב: קובץ מאמרים, ירושלים 

זו על דין שכבר נזכר במקום אחר ]...[ להוציא  117, שיער השערה סבירה: 'חזרה  37, הערה  תשנ"ח, עמ' 

מאלה הנוהגים אחרת באה'.

רל  עמ'   ,)1 הערה  )לעיל  התפילה  לסדרי  פליישר,  ראו  המעריב  בפיוטי  דומים  אפיונים  בעלת  להתפתחות   65

1[, עמ' 812(: 'סימן של השפעה "בבלית": בבית כנסת השאמיים של  )=הנ"ל, תפילות הקבע ]לעיל הערה 
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אוקספורד א מתאר את המעמד הכפול הזה לפחות שלוש פעמים, בערבית של שביעי של פסח, 

בקיא  היה  לא  הקהל  שרוב  אמירות  כללה  אלה  לימים  הקבע  תפילת  עצרת.  ושמיני  כיפור  יום 

בהן, ומן הסתם היא נאמרה בקול. מסידור אוקספורד ב נלמד שהמשיכו לברך את הברכות בשם 

ומלכות בשתי העמידות, נוסח הקבע ופיוט שבעתא. לא מן הנמנע שכתיבת השבעתא לשמיני 

עצרת אחרי קידוש וההערה שמקומה לפניו מעידות בסידור ההוא לא רק על טעות סופר אלא אף 

על החריגּות שבמעמד הכפול בעיני הכותב.

ימים  של  לערבית  העמידות  שתי  את  להתפלל  הוסיפו  שבפסטאט  אלשאמיין  בכניס̈ה  ג.   

טובים ושבתות מצוינות, נוסח הקבע ופיוט שבעתא. בהוראות לשבת חנוכה שבסדר פסטאט א 

נקראה התפילה התקנית ה'לחש', כי מלבד התוספת 'ועל הנסים' זאת הייתה תפילת שבת רגילה, 

ידותון את ההוראה לחזן  ר'  ב כתב  סיוע. בסדר פסטאט  ויכלו לאמרּה בלי  שהמתפללים הכירו 

בליל פסח ושבת: 'ויתפלל התפלה', במקום ההוראה 'ויעֹמד הקהל ויתפללו שבע ברכות בלחש' 

ומוצאי שבת  וליל שבת, בפסח  שבשבת רגילה.66 סביר להניח שאת התפילה התקנית שבפסח 

ובמועדים אחרים התפלל החזן בקול, כי הציבור לא היה בקיא בנוסחּה.

זמן  ד. את הברכות בפיוט השבעתא, שנוסף אחרי התפילה בנוסח הקבע, אמר החזן באותו   

בהזכרת התיבה 'השם' או בלי שם ומלכות. זו בוודאי הוראת פשרה. הוראת פשרה בדיוק כמוה 

באה בתשובות הראב"ם לבני תימן שבהן מנע ברכה לבטלה בברכת המזון על פת של דורה או 

של דוחן ובקידוש עליהן או על ֵׁשכר.67 ייתכן אפוא שהשינויים הללו באמירת שבעתא בפסטאט 

נעשו בהדרכתו.

המקורות שהוצגו לראשונה במאמר זה או שנדונו בו מספקים חומר להערכה חדשה של מנהג   

כפול,  במעמד  מצוינות  ושבתות  טובים  ימים  של  בערבית  העמידה  את  להתפלל  ישראל  ארץ 

תפילה בנוסח הקבע ופיוט שבעתא. השחזור שהצעתי בסוף הדיון מושתת על מקורות אחרים ועל 

השערות מסוימות, וברור שאינו יוצא מידי ספק.
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עליהם,  נוספו  אלא  הקבע,  נוסחי  במקום  נאמרו  לא  כבר  הפיוטים  לשונות  הי"ג,  המאה  בראשית  פוסטאט, 

כנראה, כשהם נאמרים בשלימותם'.

'ויתפלל' )לעיל עמ' 479(. ראו: פרידמן, מעריב של שבת )לעיל הערה 6(, עמ' 184.  66

תשובות רבנו אברהם בן הרמב"ם, מהדורת א"ח פריימן וש"ד גויטיין, ירושלים תרצ"ח, סימן פד, עמ' 128–129;   67 

עניינו של תלמיד כתב  56 על  כד  196–197. במכתב אישי שבו הסב את לשון הפסוק בבר'  עמ'  סימן קט, 

הראב"ם: 'אל תאחרו אותו והשם הצלי]ח[ דרכו', בכתיבת 'השם' במקום י'י. כ"י TS 10 J 30.11, שוליים, 

)ושם   196 עמ'  )תשכ"ד(,  לג  תרביץ,  החסידי',  וחוגו  הרמב"ם  בן  אברהם  'רבנו  גויטיין,  ש"ד  אצל:  פורסם 

טעות בפענוח(.




