 %נוסחו הקדום ש  %ברכה בונה
"
9רוש 9 %ם ו ברכה דוד בהפסה

"

" "

אורי ארליד
מבוא
שאלת " הנוסח

המקורי " ) ( Urtext

של תפילות ישראל שבה ועלתה לדיון מחודש בידי

עזרא פליישר במאמרו " לקדמוניות תפילות החובה בישראל "  1 .פליישר קרא תיגר על
העמדה ששלטה בכיפה בעשרות השנים האחרונות ושגובשה במלוא היקפה ועומקה

בידי יוסף היינימן  .היינימן ביצר את התפיסה שלפיה תפילות ישראל  ,ובכלל זה תפילות
החובה  ,מעולם לא נתנסחו ניסוח מחייב אחד  ,ושמלכתחילה שררה רב -גוניות בנוסח
התפילה  ,ולפיכך דחה מכל וכל את החתירה לגילוי נוסחה המקורי  ,שלפי דעתו איננו
מצוי בכלל בתחום התפילות .

2

פליישר ערער  ,כאמור  ,על קביעה עקרונית זו  -טענתו מתפרסת על כלל תפילות

החובה  ,אך גרעין דבריו מכוון בראש ובראשונה לתפילת ה " עמידה "  .לדעתו תפילה
זו נתנסחה במועד ידוע ובידי מוסד ידוע  ,הלא הוא בית דינו של רבן גמליאל דיבנה ,
בתקופה שלאחר החורבן  .תקנת רבן גמליאל העניקה לתפילה את נוסחה המסוים ,
ומנקודה זו ואילך עלתה תפילת העמידה ונכנסה לתולדות התפילה בישראל  .מכאן
שלתפילה נוסח מקורי
לחקר

אחדך

ונקודת מפתח זו צריכה לעמוד לנגד עיני כל מי שניגש

התפילה .

אין בכוונתי להכניס ראשי בין שני הרים רמים אלה  ,ולא אעסוק בשאלת הנוסח
המקורי מנקודת המבט העקרונית וגם לא אעסוק בשאלה במלוא היקפה  .אדון בבמה זו
בתפילת " שמונה עשרה " בלבד  ,ובפרט בשתי ברכות מהתפילה  ,ואעמוד על שני עניינים

עיקריים  :א  -טילו הם הנוסחים הקדומים ביותר שאפשר לתעד בברכת " בונה

*

ירושלים "

עונג הוא לי להקדיש מאמר זה לחוקר התפילה הדגול פרופ ' נפתלי וידר  ,שרבים ממחקריו חותרים

לגילוי הנוסח המקורי של תפילות ישראל  .תודתי נתונה לפרופ ' יעקב בלידשטיין  ,לפרופ ' שמואל

מפראי ולד " ר שלמה נאה על הערותיהם  .תודה מיוחדת לפרופ ' עזרא פליישר שעימו התייעצתי
לגבי מספר פרטים במאמר  .מובן שהאחריות על הדברים מוטלת עלי

בלבד .

1

פליישר  ,תפילות החובה  ,עמ ' . 441 - 397

2

הוא מפתח עמדה זו במלואה בפרק ב ' של ספרו ( הייגימן  ,התפילה  ,עמ '  29ואילך )  ,ואפשר למוצאה
במפורש ובמובלע במחקרים נוספים .

3

על בסיס הנחה זו נכתב מאמרו השני על תפילת העמידה  :פליישר  ,שמונה-עשרה .

לנוסחן הקדום של ברכת 'צונה ירושלים " ו 'צרכת דוד" בתפילה

ן
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וב " ברכת דוד " בתפילה ? ב  -לאור התשובה לשאלה הראשונה  ,אנסה לקבוע אם היה
נוסח מקורי לברכות האלה .

בחירתה של ברכת בונה ירושלים אינה מקרית  ,כמובן  .ברכה זו עומדת במרכז כתביו
של היינימן בסוגיית הנוסח המקורי  ,ולדבריו יש בה כדי להדגים יותר מכל את דרכי
ההתהוות של התפילה ואת התפתחותה  ,ומכאן גם את הגישה העקרונית לחיקרה .

4

לברכת דוד נזקקנו בראש ובראשונה לצורך השלמת הדיון בברכת בונה ירושלים  ,שהלוא

שתי הברכות שלובות זו בזו  .עם זאת  ,יש גם בברכת דוד כדי לתרום לגופו של הדיון .
לפני שניגש לבדיקת הנושא  ,אקדים הערות מתודולוגיות אחדות  .תפילת העמידה ,
זו של י " ח ברכות או של שבע ברכות  ,זכתה למעמד הלכתי וליטורגי שונה בתכלית מכל

תפילות ישראל ויש לה גם רקע היסטורי ותרבותי ייחודי ; קווי ייחוד אלה פרושים על
פני כל היבטיה השונים של התפילה והם מחייבים לבחון אותה לעצמה  .מרכיבים אחרים
בתפילות ישראל יכולים לסייע במאמץ המחקרי לבירור נוסחאותיה  ,אך יש לעשות זאת
בזהירות יתרה  ,מבלי להסיר את הגבולות הראויים לכל תפילה וברכה .

5

ראוי גם להגדיר את המרחב ההיסטורי שהדיון מתנהל בו  .יש לקבל את הקביעה
הרווחת  ,שעיקר מעמדה ומקומה של תפילת העמידה  ,כפי שאנו מכירים אותה במסגרת
תפילות ישראל  ,נקנה לאחר החורבן ; מתקופה זו ואילך התבצר מעמדה ההלכתי והתגבשו
נוסחאותיה  ,הלכותיה  ,כוונותיה וכיוצא באלה .

6

יש להתחשב בקביעה הזאת כשבאים

להעריך את חשיבותן של נוסחאות תפילה  -המעטות ממילא  -הקודמות לתקופה

הזאת ,כגון נוסחאות מספר בן מירא ( פרק נא ) או מברכות הכהן הגדול ביום הכפורים

( יומא ז  ,א )  ,הנתונות כולן בהקשרים שונים בתכלית מהתפילה שאותה אנו בוחנים  .י לא
פחות מכך צריכה קביעה זו להשפיע על יחס המחקר לנוסחאות הסידורים הקדומים ,
כולל נוסחאות הגניזה הקהירית  :אלה כולן ימי ביניימיות  ,ורחוקות מאות רבות של
שנים מהנקודה שבה התגבשה

תפילת העמידה .

8

בנוגע לממצאי הגניזה יש עוד לזכור ,

שככל שהתרבו ידיעותינו על תקופת הפיוט בארץ ישראל  ,התבררה השפעתו העמוקה
של הפיוט על התפילה ובכלל זה על נוסחאות תפילות הקבע .

9

יש להביא בחשבון אפוא

שלא כל התופעות שאנו מוצאים בסידורים הקדומים היו מצויות גם בתקופת

היינימן  ,בונה ירושלים  ,עמ '  . 3ביתר הרחבה ראו היינימן  ,התפילה  ,עגך

36 - 35

חז " ל ;

ועמ ' . 5 % - 48

היינימן השתית את מסקנותיו בנוגע לברכת בונה ירושלים על בחינה של הופעותיה של הברכה על
ירושלים בתפילות שונות  -ראו את ההפנייה לדבריו לעיל  ,הערה . 4
אין בכוונתי להיכנס כאן לשאלת זמן התהוותן של תפילות

ישראל ; הספרות

בנושא זה עצומה -

ראו בעיקר היינימן  ,התפילה  ,פרקים א  ,ט ; פליישר  ,תפילות החובה  ,ובספרות המובאת במחקרים
אלה .
אני מציע לראות בתקופה זו " פרה  -היסטוריה " של התפילה  ,ואילו מתקופת רבן גמליאל את ההיסטוריה
שלה  .ראו לאחרונה שני מאמרים הבוחנים את נוסח העמידה לאור הספרות מימי הבית השני -
כלומר וויינפלד .
פינקלשטין  ,במאמרו הנודע על הנוסח המקורי של התפילה  ,העמיד את נוסחי הסידורים במוקד
מחקרו  -ראו

פינקלשטין .

תמונה זו עולה ממחקרים רבים  -ראו דברים נהירים בסוגיה זו אצל פליישר  ,בין ארעי לקבע .

18

ן

אוריארליד

הדבר אמור הן בנוסחאות התפילה עצמן  ,והן בתופעת הגיוון הרב המאפיין את ממצאי
הגניזה הקהירית .
במוקד מחקרי יעמדו אפוא בראש ובראשונה אותם מקורות העוסקים בתפילת העמידה
במישרין  ,ובייחוד המקורות התלמודיים .

10

לאחר מיצוי המקורות האלה לא נמנע כמובן

מלהיעזר במידע השאוב מתפילות אחרות ומתקופות אחרות .

 %נוסחה הרוס ש  %ביכה

בונה ירושלים

א  .שם הברכה
שמה הקדום של הברכה הוא " ירושלים "  ,על פי תוכנה  -כך עולה מן המקור העתיק
ביותר העוסק בברכה

זו :

שמונה עשרה ברכות שאמרו חכמים כנגד שמונה עשרה הזכרות שב " הבו לה ' בני

אלים "  .כולל של מינים בשל

פרושיי

ושל גרים בשל זקנים ושל דוד בשל ירושלם .

אם אמרו אילו לעצמן ואילו לעצמן יצא .

11

במקורות מאוחרים יותר השתנה שם הברכה והיא כונתה " בונה

חתימתה .

12

ירושלים " ,

על פי

שם זה הוא כינויה של הברכה אפילו במקבילות לתוספתא שמצויות בתלמוד

הירושלמי :

כולל של מינים ושל רשעים במכניע זדים  ,ושל גרים ושל זקנים במבטח לצדיקים ,
ושל דוד בבונה ירושלים .

10

11

13

נעסוק גם בספרות המדרשית המאוחרת  ,על אף הסייגים שיש לנקוט בשימוש במקורות אלה .
תוספתא ברכות ג  ,כה  ,מהדורת ליברמן

עמ ' . 18

זהו נוסח כ " י

ערפורט ; בכ " י וינה :

" ושל דוד בבונה

ירושלם "  .אך נוסח כ " י ערפורט עדיף מכיוון שהנוסח " בשל " מצוי גם בשאר מרכיבי הברייתא ,
והולם את דרכה לכנות את הברכות על פי תוכנן ולא על פי חתימתן  .נוסח הדפוס  " ,ושל דוד
בירושלים "  ,תומך בגירסה המכנה את הברכה על שם תוכנה ולא על שם חתימתה  .מסתבר שנוסח

כ " י וינה הושפע משם הברכה  -בונה ירושלים  -במקורות המאוחרים יותר  ,כפי שנראה
בברייתא זו עסקו רבים  -ראו  ,למשל  ,ש ' ליברמן  ,תוספתא כפשוטה לברכות ,

הפניותיו לדברי
12

ל ' גיגצבורג ) :

ופליישר  ,תפילות החובה ,

עמ '  436הערה

עמ ' 5 3

להלן .

ואילך ( וראו

. 101

התופעה שבמקורות הקדומים מכונה הברכה " ירושלים " ובמקורות המאוחרים היא מכונה " בונה

ירושלים "  ,קיימת גם לגבי ברכת בונה ירושלים שבברכת המזון  ' " :ואכלת ושבעת וברכת ' זו ברכת

הזימון  ' ,את ה ' אלהיך ' זו ברכה ראשונה  ' ,על הארץ ' זו ברכת הארץ  ' ,הטובה ' זו ירושלם ,
' ההר הטוב הזה

והלבגון ' "

שנא '

( תוספתא ברכות ו  ,א  ,עמ '  . ) 52וכן הוא נוסח " הטובה זו ירושלם " גם
עמ '  , 60ברוב

במכילתא דר ' ישמעאל  ,מסכתא דפסחא פרשה טז  ,מהדורת הורוויץ  -רביו ,
ואולם הברייתא המובאת בתלמודים גורסת " הטובה זו בונה ירושלים " ( ירושלמי ברכות פ " ז ה " א ,

עדי הנוסח .

יא ע " א = בבלי ברכות מח ע " ב )  .עובדה זו תומכת בפרשנות שהצענו  ,הרואה בברייתא שבתוספתא
מקור קדום  ,ובמקבילותיה שבתלמוד הירושלמי עיבוד מאוחר יותר ( ראו להלן ) .
3נ

ירושלמי ברכות פ " ב ה " ד  ,ה ע " א = שס  ,פ " ד ה " ג  ,ח ע " א  ,תעניות פ " ב ה " ב  ,טה ע " ג  ,בשינויים קלים
שאינם נוגעים לענייננו .

לנוסחן הקדום של ברכת " בונה ירושלים " כברכת דוד " בתפילה

ן

19

מקבילות אלה הן עיבוד 14של ההלכה הקדומה בתוספתא  ,המשקף שלב נוסף במיסוד

התפילה  .הבחנה כרונולוגית זו ניכרת בשני נושאים החשובים לענייננו  .ראשית  ,שמות
הברכות  " ,מכניע זדים "  " ,מבטח לצדיקים " ו " בונה ירושלים "  ,הוסבו משמות של הברכות

על פי נושאן לשמות המבוססים על לשון החתימה של הברכות ; יש להסביר תופעה זו
ברשמיות ובתוקף שקיבלו נוסחי החתימות בתקופה שהברייתא משקפת.

15

שנית  ,בתוספתא

עדיין קיימת  -גם אם בדיעבד  -האפשרות לסדר תפילה אחר  " :אם אמרו אילו לעצמן
ואילו לעצמן

יצא " .

מסתבר שבאותה העת לא נפוץ עדיין ולא נתקבל באופן מוחלט סדר

הברכות הרשמי  ,והיה אפשר לצאת ידי חובה גם אם המתפלל אמר את אחד מנושאי
המשנה כברכה בפני עצמה  .לעומת זאת  ,במקבילות שבתלמוד הירושלמי אפשרות זו

כבר לא התקבלה  :אין לומר סדר ברכות כלשהו מלבד הסדר הרשמי  ,והברכות הרשמיות ,

שנושאי המשנה כלולים בהן  .מכאן ואילך בכל המקורות מכונה הברכה " בונה ירושלים " .

16

ב  .תוכו הברכה
המקורות התלמודיים מלמדים על שני נושאים עיקריים בברכת בונה ירושלים  ,הן בנוסח
בבל והן בנוסח ארץ ישראל  ,הלא הם בניין ירושלים ובניין המקדש  .בנוסח ארץ ישראל
נכלל בברכה זו נושא

נוסף  ,הוא משיח בן דוד  ,שאינו מצוי בברכת בונה ירושלים בנוסח

בבל אלא מופיע בברכה שאחריה  ,שעומדת לעצמה  ,ברכת דוד .

בכיין ירושלים ובניין המקדש
הנושא המרכזי של ברכת בונה ירושלים  ,בניין ירושלים  ,משתקף ממקורות רבים ומודגש

בחתימת הברכה ובשמה  " ,בונה ירושלים "  .אך אין זה הנושא הבלעדי ובצידו היה מצוי
בניין

המקדש  ,ועדות על כך נמצאת הן במקורות ארץ ישראליים והן במקורות בבליים .

אולם מקומו של בניין המקדש בנוסחה הקדום של הברכה טעון חיזוק  ,שכן בצדק ציינו
חוקרים שנושא זה חסר בנוסח המכונה " נוסח בבל "  ,כפי שהוא משתקף בסידור רב
עמרם גאון ובסידורים אחרים  ,ובהם נוסחי גניזה .

17

עדות להזכרתו המפורשת של בניין המקדש בברכה מצויה בתפילת " הביננו "  ,כפי
שהיא מובאת בתלמוד הבבלי ובתלמוד הירושלמי  .כידוע  ,תפילת זו היא נוסח מקוצר
של הברכות האמצעיות של עמידת החול  ,וכל ברכה מהתפילה המלאה נזכרת בה במילים

ספורות  .זוהי עדות קדומה לנוסח התפילה מתקופת חז " ל  ,אלא שמהנוסח המקוצר אפשר

14

בתלמוד הבבלי יש רק הד לברייתא ( מגילה יז ע " ב )  ,והוא עיבוד נוסף שלה .

15

ראוי לציין שהסבה זו נעשתה בברכות ה " רשמיות " בלבד  ,ואילו הביטויים " רשעים " " גרים " וכדומה
נשארו כביטויים המציינים נושאי משנה שצריכים להיזכר בתוך הברכה .
ע " א ; מדרש

16

ראו  :ירושלמי ברכות פ " ה ה " ג  ,ט ע " ג ; תנחומא בובר  ,ויקרא ג  ,ב

17

נוסח סדר רע " ג  " :על ירושלים עירך ברחמים תשוב ובנה אותה בנין עולם בימינו  .ברוך אתה

בונה ירושלים "  .על נוסח זה ראו להלן הערות

; 64 - 65

של אלבוגן וליברייך  ,המובאים שם בהערה . 4

תהלים יז  ,ד  ,סד ע " א .

וראו היינימן  ,בונה ירושלים ,

עמ ' , 4

ה'

ומאמריהם

20

ן

אוריארליד

להשליר רק באופן חלקי על נוסח התפילה המלא  -וכך נזכרת ברכת בונה ירושלים
בתפילת

" הביננו " :

וישמחו צדיקים בבנין עירך ובתקון היכלך ובצמיחת קרן לדוד עבדך ובעריכת
נר לבן ישי משיחך  ,טרם נקרא אתה תענה .

18

וישמחו כל חוסי בך בביניין עירך ובחידוש בית מקדשך 19כי טרם נקרא אתה
תענה .

20

תפילת הביננו מובאת מפי שמואל  ,החכם הבבלי הנודע  ,אך בירושלמי היא עובדה בעיבוד
שהתאים אותה לתפילה בארץ ישראל  .אפשר לראות זאת בפירוש מהיעדר האיזכור של
ברכת דוד  .לפיכך  ,בפנינו עדות הן לנוסח התפילה בארץ ישראל והן לנוסח התפילה
בבבל  .מתוך תפילת הביננו עולה שנוסח התפילה המלא כלל שני נושאים  " :העיר "  ,בשמה

או בכינוייה  ,ובית המקדש באחד משמותיו האפשריים  -בית מקדש  ,מקדש  ,היכל ,
וכיוצא בהם .

21

עדות ארץ ישראלית נוספת להזכרת בניין המקדש מובאת במקור

הבא :

הכנע קמינו  .הכנעת קמינו  -צדקינו במשפט  .צידקתנו  -בנה ביתך ושמע עתירתינו
ורצינו בתוכו .

22

המאמר של ר ' יהושע בן לוי  ,שממנו לקוחה המובאה  ,בא להצביע על הרצף ההגיוני של

הברכות האמצעיות של תפילת שמונה עשרה  ,שהן " צרכן של בריות "  .הוא מציג את
התפיסה שלפיה כל ברכה בנויה על מילוי הבקשה בברכה שלפניה  ,ואת ברכת בונה
ירושלים הוא מביא בלשון " בנה ביתך "  ,שהיא רמיזה ברורה לבקשה על בניין המקדש .
את הזכרת בניין המקדש בנוסח התפילה של ארץ ישראל ניתן להוכיח ממקורות
נוספים ,

23

אך לגבי נוסח התפילה של בני בבל אנו נאלצים להסתפק בעדות של נוסח

הביננו  ,מתוך הכרה בחשיבותו  ,לפחות לגבי הנוסח הקדום שעליו הוא מושתת .

18

ברכות כס ע " א .

19

בנוסח הביננו שבמקבילה במסכת ברכות נוסף כאן בדפוס ונציה  " :ובצמח דוד
מילים אלו הן תוספת המגיה בכ " י ליידן מעל השורה  .וראו אפשטיין ,

עמ ' 356

24

עבדך " ;

ואולם

הערה  , 23ששיער

שתוספת זו נכנסה בהשפעת הנוסח בבבלי .
ע " א.

20

ירושלמי תעניות פ " ב ה " ב  ,מה ע " ג = ברכות פ " ד ה " ג  ,ח

21

כך העיר כבר קוהלר  ,עמ '  , 405 - 404אלא שאין הכרח לקבל את השיחזור המסוים שהוא מציע ,
המסתמך על נוסח בבל  .יהיה גם קשה מאוד לקבל שהזכרה זו בהביננו מושתתת על רמיזה מסופקת
למקדש במילים " ותשכון בתוכה "  ,שבנוסח התפילה של בבל  ,כפי שהציע היינימן  ,בונה ירושלים ,
לעיל הערה . 17

22
25

ירושלמי ברכות פ " ב ה " ד  ,ד ע " ד .

ראו מדרש תהלים כט ( מובא להלן  ,עמ '  . ) 23עדות אמוראית ארץ ישראלית נוספת להזכרת בניין
המקדש בברכה  ,ראו גינצבורג  ,א  ,עמ '  . 339 - 358ואולם עדות זו תלויה בפרשנות של קטע קשה ,
ומשקלה מועט יותר .

24

הצמדת בניין ירושלים לבניין המקדש בתחום התפילה באה כבר בעדות קדומה  ,בהלל הגדול

שבבן סירא נא  ,יב  " :הודו לבונה עירו ומקדשו " .

לנוסחן הקדום של ברכת "בונה ירושלים " ( "ברכת דוד " בתפילה

ן

2%

משיח בן דוד  -הפיצול בין נוסח ארך ישראל לבין נוסח בבל
הזכרת משיח בן דוד בברכת בונה ירושלים מבדילה  ,כאמור  ,בתקופת התלמוד  ,בין
נוסח בבל לבין נוסח ארץ ישראל  .הראשונים כבר הבחינו שבבבל ייחדו לנושא זה ברכה
עצמאית  ,ברכת דוד  ,ואילו בארץ ישראל כללו את הנושא בבונה ירושלים ; הבחנה זו

היא יסוד מוסד בקרב חכמים וחוקרים כהבדל מובהק שבין נוסח בבל לנוסח ארץ ישראל.

25

בספרות המחקר מצויות לא פעם הערות המקהות את חדות התופעה  ,ולפיהן גם בארץ

ישראל נשארה התופעה  -השולית אמנם  -של אמירת ברכת דוד כברכה בפני עצמה .

26

ברם  ,כל המקורות שמצאתי  ,לפי שעה  ,מצביעים על תמונה חד -משמעית של התפלגות
המנהג בין ארז ישראל לבין בבל  .אסתפק כאן בטיפול במקורות המצביעים הצבעה
ברורה על ההבחנה  ,וכן במקורות שאחרים ניתלו בהם כדי לערפל אותה .
בסעיף א ' ביססתי את ההבחנה הכרונולוגית בין שני הנוסחים של הברייתא " כולל
של מינים בשל פרושין ושל גרים בשל זקנים ושל דוד בשל ירושלם  .אם אמרו אילו

לעצמן ואילו לעצמן יצא " ( לעיל  ,ליד הערה  ; ) % %ברייתא זו מופיעה במקבילות שבתלמוד
הירושלמי ללא משפט הסיום ( ראו שם ) ומכאן הסקנו שרק בתקופה הראשונה של תקנת
התפילה  ,ורק בדיעבד  ,היתה אפשרות לומר את ברכת דוד בפני עצמה  ,ואילו בתקופה
התנאית המאוחרת יותר  ,המשתקפת בברייתות שבתלמוד הירושלמי  ,ובוודאי בארץ
ישראל בתקופת התלמוד  ,אפשרות זו כבר לא היתה מקובלת .
חסרונה של ברכת דוד עולה מכל מקור ארץ ישראלי שעוסק בנושא  ,ובפרט בשני
המקורות החשובים הבאים

27 :

א  -בברכת הביננו שבתלמוד הירושלמי חסרה רמיזה

לברכה וו ; ב  -במאמרו של ר ' יהושע בן לוי  ,המציג את סדר הברכות שהן " צרכן של
בריות "  ,מוצגת ברכת בונה ירושלים  " -בנה ביתך "  ,ומיד לאחריה ברכת שומע תפילה -

" ושמע עתירתנו " .
25
26

ראו אסף  ,עמ '

28

לעומת זאת  ,מקורות בבליים  ,כדוגמת הביננו ( שצוטט לעיל ) וכדוגמת

118

הערה . 6

ראו למשל היינימן  ,התפילה  ,עמ '  , 46שאף הסתמר על כר לחיזוק שיטתו בדבר חסרונו של נוסח
מקורי .

27

המקורות הובאו לעיל  ,עם  , 20 ,וראו גם הערה . 19

28

מדרש ארץ ישראלי חשוב לחקר ניסח ארץ ישראל מעיד לכאורה על מציאותה של ברכת דוד

עצמאית  ,ולא על הכללת הנושא בברכת בונה ירושלים  .וזה לשונו  " :שמונה עשרה ברכות  ' . . .ורשעים
בחשך ןדמו ' ( שמואל א ב  ,ט )  -מכניע זדים  ' .ויתן עוז למלכו ' ( שם ,
משיחו ' ( שם ) -

את צמח דוד  ' .ואין צור כאלהינו ' ( שם ,

( שם ג )  -שאותך לבדך ביראה

ונעבודן  ( " . . .ילקוט

ב)

י) -

בונה ירושלים  ' .וירם קרן

 -שומע תפלה .

' אל תרבו תדברו גבוהה '

שמעוני שמואל  ,רמז פ  ,בשם

ילמדנו ) ;

המדרש

סומך את י " ח הברכות לתפילת חנה  .חשיבותו של המדרש בכך שהוא מביא נוסחאות תפילה ולא

שמות או נושאים של ברכות  .מוצאו של המדרש  ,ילמדנו  ,וגם תוכנו מעידים שמקורו ארץ ישראלי .
ואולם  ,אין ספק שעל המדרש יש השפעה של נוסח התפילה בבבל  ,ומסיבה זו הוא משובש בברכת
בונה ירושלים ובמספר הכולל של הברכות הקשור לנוסח הברכה הזאת  .אפשר לראות שחסרה
במובאה זו ברכת " מבטח לצדיקים "  ,המצויה סמוך ולפני ברכת בונה ירושלים  ,וחסרונה קשור

בוודאי בסתירה שבין המספר שמונה  -עשרה  ,המצוין במפורש בראש המדרש ובסופו  ,לבין הוספת
ברכת דוד ( כנוסח בבבל )  ,שהעלתה את מספר הברכות לתשע  -עשרה  .כדי להתאים את מספר

הברכות לי " ח  ,הוצאה ברכת מבטח לצדיקים  .במקום זה דפוס סלוניקי רפ " ז משובש עוד יותר ,
וחסרות בו הברכות מבטח לצדיקים ובונה ירושלים גם יחד  .השיבוש סביב ברכת בונה ירושלים

22

ן

אורי ארליד

המקור הבא  ,מצביעים על קיומה החד -משמעי של ברכת דוד כברכה עצמאית  ,שמקומה
ירושלים :

לאחר ברכת בונה

והיכן מתרוממת קרנם ? בירושלים  ,שנאמר " שאלו שלום ירושלים ןשליו

עהבןך "

בא דוד ,

שנאמר :

( תהלים קכב  ,ו )  .וכיון ( שנבנית ירושלים ) [ שבאו
"

סר  :שבי

לירושלים ] - 29

בני ישראל ובקשו את ה ' אלהיהם ואת דוד מלכם " ( הושע ג  ,ה )  .וכיון

שבא דוד  -באתה
~

תפלה .

30

על פי מובאה זו  ,שהיא " מדרש תפילה " על סדר הברכות  ,אין כל ספק שההתייחסות
לדוד היא בברכה נפרדת  ,תוך מתן הסבר מפורש המצדיק את הופעת דוד לאחר ברכת
ירושלים .

31

ברכה נפרדת זו מייתרת כל צורך לכלול את הנושא בברכת ירושלים .

32

כללו של דבר  ,לאור המקורות המצויים בידינו עולה שההבחנה בין נוסח בבל לנוסח
ארץ ישראל בתקופת התלמוד נשמרת בקפידה .

ג .נוסחאות הברכה
לעומת המידע בתלמוד הבבלי על תוכן

הברכה  ,אין בו אפילו עדות אחת לנוסח ברכת

בונה ירושלים ; לעומת זאת  ,המקורות הארץ -ישראליים נדיבים יותר  ,ונותנים בידינו
עדויות לא מעטות .

ניכר גם

מהפסוק שהברכה נסמכת עליו  ,שכן גם ברכת " עושה השלום " נסמכת לפסוק " ויתן עוז

למלכו "  .נראה אפוא שמלכתחילה נקשרה ברכת רנה ירושלים לפסוק " וירם קרן למשיחר  ,שהתאים
לברכה המזכירה את דוד  ,וברכת דוד לא היתה במניין הברכות  ,כמקובל בנוסח ארץ ישראל  .ואכן

כך הוא במדרש לקח טוב ( ואתחנן  ,מהדורת א " מ מקרלין ,

1

ע " א )  ,אלא שהמדרש שם זכה כבר

לעיבוד  .וראו גם א ' גרינהוט  ,ספר הליקוטים  ,ירושלים תרנ " ח  -תרנ " ט  ,ח " ב עמ ' יט  ,שמביא את
המדרש מתוך ספר רוקח  ,סימן שכו  ,בשם מדרש ויכולו  .וראו מה שכתב על מדרש זה אברמסון ,

עמ '  . 152על מדרש נוסף ( תנחומא פרשת קרח  ,סימן יב ) המזכיר את קיומה של ברכת דוד  ,ונתלו
בו תלי תלים של דברים בהקשרה של הברכה  ,כבר הלגרו שהוא מאוחר ואינו משקף את המציאות
הקדומה בארץ ישראל  -ראו  :תא  -שמע  ,מצמיח ,
29

עמ ' ; % 84

קיסטר  ,עמ '

192

הערה  . 7על מדרשים

ימי ביניימים מאוחרים נוספים ראו גינצבורג  ,ג  ,עמ ' . 262 - 238
" שבאו לירושלים "  -כן הוא בכל כתבי היד המהימנים  .על כתבי היד של תלמוד בבלי מסכת

מגילה ראו סגל.
30

ממלה יז ע " ב .

31

והשוו זאת למקור הארץ ישראלי במדרש תהלים כ " ט המובא להלן

עמ '

. 23

מדרש זה סומך את

נוסח ארץ ישראל של התפילה לסדר הפוך של גאולה  -קודם ביאת המשיח ולאחר מכן בניין
המקדש .
32

הנוסח " וכסא דוד . . .

בתוכה  /לתוכה תכין " המצוי היום ברוב הנוסחים של ברכת בונה ירושלים הוא

אכן צורה של הכללת דוד בבונה ירושלים בתוך מסורת נוסח שהיא בבלית בגרעינה  .אולם אין כל
ספק שזוהי התפתחות מאוחרת של שילוב נוסחים ואין תוספת זו מצויה בסידורים של תקופת
הגאונים והגניזה ; וראו להלן עמ ' . 31

לנוסחן הקדום של ברכת י ' בונה ירושלים " כברכת דוד " בתפילה

ן

23

" אלהי דוד ובונה ירושלים "
מקורות ארץ ישראליים מגוונים מעידים על נוסח החתימה " אלהי דוד ובונה ירושלים " :
 . 1רבי בא בשם אבא בר ירמיה  :בתפילה הוא אומר אלהי דוד ובונה ירושלם ,

בנביא הוא אומר אלהי דוד מצמיח ישועה ( ירושלמי ראש השנה פ " ר ה " ו ,
נט

ע"ג).

דברי ר ' אבא מובאים במסגרת כמה דוגמאות לברכות בעלות חתימה כפולה  .שתי החתימות
( של התפילה ושל ההפטרה ) מוכרות גם מהקשרים אחרים כחתימת הברכות במקורות
ארץ ישראליים .

33

 . 2אמר רבי אבון  " :בנוי לתלפיות " ( שיר השירים ד ,

ד) -

תל שכל הפיות מתפללין

עליו בברכה בקרית שמע ובתפילה  .בברכה  -בונה ירוש '  ,בתפילה  -אלהי דוד

ובונה ירו '  ,בקרית שמע  -פורש סוכת שלום עלינו ועל עמו ישר ' ועל

( ירושלמי ברכות פ " ד ה " ה  ,ח ע " ג ) .

ירוש '

34

מקור זה מביא שלוש דוגמאות ללשון חתימה של ברכות המזכירות את ירושלים ; " אלהי
דוד ובונה ירושלים " הוא הנוסח של חתימת הברכה בתפילה .

 " . 3ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים " וגו ' ( שמואל ב ז ,

ט) -

מיכאן קבעו חכמים

אלהי דוד ובונה ירושלים  ,כנגד אלהי אברהם יצחק ויעקב  .ובשבת אף על פי

שאין העובר לפני התיבה מזכירו  ,המפטיר בנביא מזכירו  -אלהי דוד מצמיח

ישועה לעמו ישראל ( מדרש שמואל כו ג  ,מהדורת בובר  ,סג ע " ב ) .
המדרש מצוי אמנם רק בקובץ מאוחר

זה  ,אך את תוכנו יש להקדים לתקופת האמוראים

הראשונים שכן אמוראי בבל מתפלמסים כנגדו .
 " . 4קול ה ' יחולל אילות " ( תהלים כס ,
לאיילות  " . . .ובהיכלו כלו אומר

35

ט) -

שיולדו מושיעים לישראל  ,שנמשלו

כבוד " ( שם ) -

כיון שיבא משיח ויפרע מרשעי

אומות העולם  ,מיד בית המקדש נבנה  ,לכך אומר אלהי דוד בונה ירושלים " ( מדרש
תהלים כט  ,קטז

53

ע"ב ) .

ראו על כר בדוגמאות להלן  .חתימת ברכת ההפטרה בבבל היתה " מגן

דוד "

( פסחים קיז ע " ב ) .

אמנם המימרא מיוחסת כאן לר  ,אבא בר ירמיה  ,חכם בבלי בן הדור השני והשלישי  ,אך איני סבור
שיש בכך כדי ללמד גם על נוסח בבל .
34

בארץ ישראל חתמו את ברכת " השכיבנו " בכל ימות השנה בלשון " פורש סוכת שלום  , " . . .וכבר
העירו על כך חוקרים רבים  -ראו גרטנר ,

עמ ' 119 - 118

והמחקרים הנזכרים שם  ,הערה

תא  -שמע  ,מנהג אשכנז  ,עמ '  . 142וראו דברינו להלן  ,הערה . 54
35

ראועלכך להלן .

;8

כן ראו

24

ן
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מדרש ארץ ישראלי זה מתעד את נוסח החתימה הכפולה  ,וגם מצדיק אותה בנימוק של
סדר הגאולה .

36

נוסח החתימה " אלהי דוד ובונה ירושלים " הוא חד -משמעי אפוא ומתועד ברבדים
שונים של הספרות הארץ  -ישראלית .

37

כאמור  ,נוסח חתימה זה לא מוזכר כלל בתלמוד

הבבלי  ,והדבר מובן  ,שהרי עניין דוד נזכר שם בברכה שלאחר מיכן  ,ברכת דוד  .אולם
אפשר להראות שבבבל הכירו חתימה זו  ,או מעין זו  ,ולא נהגו כמוה  .יתרה מזו  ,ניכר
בתלמוד הבבלי פולמוס כנגד חתימה

זו :

אמר רב יהודה אמר רב  :לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון  ,שהרי דוד מלך
ישראל הביא עצמו לידי נסיון ונכשל  .אמר לפניו  :רבונו של עולם  ,מפני מה אומרים
אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב ואין אומרים אלהי דוד ? אמר  :אינהו מינסו

לי  ,ואת לא מינסית לי  .אמר לפניו  :רבונו של עולם  " ,בחנני

כו  ,ב ) .

[ ה ' ] ונסני "

( תהלים

38

מההזכרה של האבות ברור שרב יהודה עוסק בתפילת י " ח  .בהקשרה הוא מזכיר גם את

הנוסח " אלהי דוד " ושם אותו בפי דוד  ,המבקש שגם שמו ייזכר בתפילה כשם האבות .
נוסח זה נדחה  ,מתוך ביקורת על יומרנותו של דוד להידמות
36

לאבות .

העמדת י " ח הברכות בתפילה כנגד האזכרות שבתהלים כ " ט היא עתיקה מאוד ( תוספתא ברכות ג

כה  ,עמ '  . ) 18 - 17אפשר למצוא התחלה של התאמה מפורטת של האזכרות לברכות בתפילה כבר
בספרות האמוראים ( מגילה יז ע " ב = ראש השנה לב ע " א [ ברייתא

בבלית ] ,

ירושלמי ברכות פ " ב

ה " ד  ,ד ע " ד )  ,אולם את ההתאמה המלאה בין האזכרות לבין הברכות מצאנו רק כאן במדרש המאוחר .
יש לזכור שיחידה זו במדרש תהלים מצויה רק בענף נוסח אחד וחסרה בשני ענפי הנוסח האחרים
( ראו בובר  ,מדרש תהלים שם  ,אות י )  ,ולפיכך ייתכן שהיא תוספת מאוחרת .
7

3

יש לדון בשני מקורות ממדרש תהלים שמצביעים לכאורה על נוסחאות אחרות בברכה זו  " :דבר

אחר :

' אמונים נוצר ה " ( תהלים לא  ,כד )  ,אלו ישראל שאומרים
שמאמינים בכל כחם בהקב " ה שמחיה המתים  ,ועדיין לא בא תחיית המתים ; אומרים ' גואל ישראל ' ,
' ברוך מחיה

המתים ' ובאמונה עונין אמן ,

ועדיין לא נגאלו ; אומרים ' ברוך בונה ירושלים '  ,ועדיין לא נבנית  .אמר הקב " ה  :ישראל לא נגאלו

אלא לשעה וחזרו ונשתעבדו  ,והם מאמינים בי שאני עתיד למאלם  ,הוי ' אמונים נוצר

ה"'

( מדרש

תהלים לא  ,ח  ,קכ ע " ב )  .לכאורה יש כאן עדות לנוסח חתימה בונה ירושלים בלבד במקור ארץ ישראלי .

אולם המילים " אומרים ברוך בונה  . . .לא נבנית " מצויות רק בכ " י פרמא  ,שממנו העתיק בובר  ,וחסרות
בכל שאר כתבי היד ( ראו בובר שם  ,אות כט )  .משפט זה קוטע את רצף המדרש המתקשר לברכת
גואל ישראל  ,ומסתבר אפוא שמשפט זה הוא תוספת מאוחרת  ,המושפעת מנוסח התפילה בימי הביניים .

מקור שני מפורסם יותר  ,ויש אף שסמכו על מקורו הארץ  -ישראלי של נוסח התפילה המצוי בו
היינימן  ,התפילה ,

עמ ' 46

הערה

; 41

היינימן  ,בונה ירושלים ,

עמ ' 5

הערה

:)8

( ראו :

" היכן הוא מזכיר ? עומד

בתפלה חייב להזכיר את ירושלים  ( ,שנאמר ) [ ולומר ] ' ולירושלים עירך ברחמים תשוב '  ,בברכת המזון
אומר ' מנחם ציון ובונה ירושלים '  ,בנביא מזכיר אותה  ,לכך נאמר ' אם לא אזכרכי אם לא אעלה את

ירושלים על ראש שמחתי ' ( תהלים קלז ,

ארץ ישראלי המעיד על נוסח

ו) "

" ולירושלים

( מדרש תהלים קכא  ,ג  ,רנג ע " ב )  .לכאורה יש כאן מקור

עירך ברחמים תשוב "  ,שהוא נוסח בבל  ,המוכר מסידור

רע " ג ומקורות אחרים  .אולם מדרש זה  ,כמו כל החלק האחרון של מדרש תהלים  ,אינו מצוי בכתבי

היד ואין כל ספק שהוא מאוחר ( ראו דבריו של בובר במבוא למדרש תהלים )  .גם באשר לנוסח שבברכת
המזון  " ,מנחם ציון ובונה ירושלים "  ,זהו תיקון שהכניס בובר על פי הגהות ר ' אברהם פרובינציאלי ,
אך בדפוס הנוסח הוא רק " בונה ירושלם " .
38

סנהדרין קז ע " א .

לנוסחן הקדום של ברכת " בונה ירושלים " ו " ברכת דוד " בתפילה

ן

25

האם הצעת הנוסח " אלהי דוד " במקור זה היא בגדר אפשרות בעלמא ? אפשר ללמוד

שאין הדבר כן מן המדרש הארץ -ישראלי שהובא לעיל  ' " :ועשיתי לך שם גדול כשם
הגדולים ' וגו ' ( דברי הימים א יז ,

כנגד אלהי אברהם יצחק ויעקב " .

ח) -
39

מיכאן קבעו חכמים אלהי דוד ובונה ירושלים ,

רב יהודה שולל שלילה נחרצת את הנוסח " אלהי

דוד " ואף את האידאולוגיה שניתנה לו ; כבדרך אגב נמצאנו למדים על בסיסו הקדום
של המקור ממדרש שמואל  ,לפחות מראשית תקופת האמוראים .
את קדמותו של הטיעון המובא במדרש  ,ואולי גם הד נוסף לוויכוח סביב הזכרת שמו
של דוד בתפילה  ,אפשר לראות במאמר נוסף בתלמוד

הבבלי :

אמר רבה בר שילא  :דצלותא  -מצמיח קרן ישועה  ,דאפטרתא  -מגן דוד  " .ועשיתי
לך שם גדול כשם

הגדולים " -

תני רב יוסף  :זהו שאומרים מגן דוד .

40

אין ספק שהזכרת אברהם יצחק ויעקב  ,בברכה הראשונה בתפילה היא העומדת בבסיס

דברי רב יוסף  .כך הוא מפרש את הפסוק " ועשיתי לך שם גדול כשם
ששם האבות נזכר בתפילה 41כן ייזכר שמו של דוד ; והיכן

ייזכר ?

הגדולים " -

כפי

בברכת ההפטרה .

כמובן שהבנה זו של הפסוק מפורשת גם במדרש שמואל שהובא לעיל  ,אלא שבמדרש

האריךישראלי פירשו זאת על " אלהי דוד " בתפילה ובהפטרה  ,ואילו במאמר הבבלי על
" מגן דוד " בהפטרה  -זה כנוסחו וזה כנוסחו .
שני המקורות מהתלמוד הבבלי עם המאמר במדרש שמואל משקפים את הפילוג ,
ואולי אף את הוויכוח הקשור להזכרת דוד בתפילה  ,שבין נוסח ארץ ישראל ונוסח בבל .
נוסח החתימה בארץ ישראל מתועד  ,כאמור  ,תיעוד ברור  ,אך יש להקפיד בבירור

ראשיתו  .החתימה " אלהי דוד ובונה ירושלם " מתועדת  ,כפי שראינו  ,רק מראשית תקופת
האמוראים  ,לפיכך לא ברור אם חתימה זו רווחה גם לפני כן ; אפשר שכן  .אך ייתכן גם

שהחתימה הכפולה היא שלב היסטורי שני של הקביעה הארץ -ישראלית הקדומה יותר ,

שכללה את " של דוד בבונה ירושלים "  .הברייתא שנידונה לעיל  ,הקובעת שיש לכלול
את דוד בבונה ירושלים  ,אינה מעידה על נוסח החתימה אלא על גוף הברכה  .כך הוא
בברייתא בעניין הברכות מכניע זדים ומבטח לצדיקים  ,וכך הוא בוודאי גם לגבי ברכת
בונה ירושלים  .הדעת נותנת כי כוונת הברייתא היא להזכרת העניין  ,בדומה למה שעשו
בהזכרת דוד בברכת המזון  42 .ייחודה של ברכת דוד  ,שזכתה להיזכר במפורש גם בחתימה
39

מדרש שמואל בו  ,ג  ,סג ע " ב .

40

פסחים קיז ע " ב  .קרובים לדברי רב יוסף הם הדברים במדרש תהלים יח  ,כה  ,עז ע " ב  ,אלא שקטע

מדרש זה מצוי רק בענף נוסח אחד של המדרש  ,וחסר בשני ענפי הנוסח האחרים  -ראו בובר שם

סימן קעז  .דומה כי קטע זה הוא תוספת מאוחרת  ,וניכרת בו השפעת התלמוד הבבלי מפסחים קיז
ע " ב ומסנהדרין קז ע " א .
41

הבנה זו עולה במפורש במדרש שהובא מיד לאחר דברי רב יוסף  " :א " ר שמעון בן לקיש  ' :ואעריך

לגוי גדול ( בראשית יב ,

ב) -

זהו שאומרים אלהי אברהם  ' .ואברכך '  -זהו שאומרים אלהי יצחק .

' ואגדלה שמך '  -זהו שאומרים אלהי יעקב  .יכול יהו חותמין בכולן ? ת " ל  ' :והיה
חותמין ואין חותמין בכולן " ( פסחים קיז ע " ב ) .
42

ירושלמי ברכות פ " א ה " ו  ,ד ע " ד ; בבלי שם  ,מח

ע-ב.

ברכה ' -

בך

ן
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של הברכה  ,אינו משתקף בברייתא  .אפשר  ,כמובן  ,שהחתימה הכפולה וההכללה של
הנושא בגוף הברכה נולדו כאחד  ,אך אין הכרח בנידון  .הפולמוס על חתימת הברכה
בראשית תקופת האמוראים  ,שנחשף בדיון לעיל  ,מסייע לאפשרות שהחתימה הכפולה
נתהוותה בשלב קצת יותר מאוחר .

" בנה ביתך "
בדיון אודות תוכן הברכה ציינתי את הביטוי " בנה

ביתך " ,

מתוך מאמרו של ר ' יהושע בן

לוי  ,כעדות להזכרה מפורשת של הבקשה לבניין המקדש בנוסח ארץ ישראל  .אולם כבר

טען לוי גינצבורג שלשונות מאמרו של ר ' יהושע בן לוי מושתתות  -לפחות בחלקן -

על לשונות התפילה ממש  ,ולכן אפשר שכך הדבר גם לגבי המילים " בנה ביתך " .

43

אפשרות

זו מתקבלת על הדעת  ,לאור ההופעה של מילים אלו במספר תפילות המובאות במקורות
ישראליים :

ארץ
.1

בברכה בשם בית ר ' ינאי לנעור משנתו נאמר  " :ותן חלקינו בתורתך עם עושי

רצונך בנה ביתך היכלך עירך ומקדשך במהרה

בימינו "

( ירושלמי ברכות פ " ד ה " ב ,

ז ע"ד).
.2

בתפילה המושמת בפי דוד  " :רבונו של עולם בנה ביתך ושכנינו בתוכו מקצה

הארץ אליך אקרא " ( פסיקתא רבתי ט  ,מהדורת איש שלום  ,לג ע " א ) .
לפיכך ניתן לקבוע שהביטוי " בנה ביתך " הוא לשון תפילה ממש  ,לשון שהיתה מצויה

בארץ ישראל בימי ראשוני האמוראים ( ר ' ינאי ) ובתקופת המדרש המאוחר  .קביעה זו
מחזקת את האפשרות שלשון זו שימשה גם בתפילת

י"ח

ובה השתמש ר ' יהושע בן לוי

במאמרו .

ד  .הנוסח בסביבה הליטורגית הקרובה
עיקר ההתחקות אחר נוסח ברכת בונה ירושלים נעשה בסעיפים הקודמים  .אולם אין
התפילה מתנסחת בחלל ריק ומנסחיה היו מצויים ב " סביבה ליטורגית " מסוימתי שממנה
שאבו בוודאי כמה מיסודות העיצוב של נוסחם  .עוד יש מקום לשער  ,שנוסח התפילה
השפיע אף הוא על ניסוחן של תפילות יחיד או של ציבור שנתנסחו בסביבתו  .עיון בנוסחאות
תפילה המצויות בסביבה הליטורגית של ברכת בונה ירושלים בתקופה הנידונה יכול
לסייע אפוא בלימוד על הלשונות האפשריות לניסוח תפילת העמידה  ,ובאותה מידה
להצביע על אותן לשונות תפילה שאינן מתאימות לה  .נוסיף ונאמר  ,שמתוך זהירות
מסוימת ניתן להצביע על מרכיבים ליטורגיים שמטבעם הם קרובים יותר לנוסחאות
תפילת העמידה  ,ויש בהם כדי לשמש משקל רב יותר בהצבעה על טיבן של נוסחאותיה .
כך הוא הדבר לדוגמה בקשר לברכת בונה ירושלים בברכת המזון .

43

.

גיגצבורג  ,א עמ ' . 322

לנוסחן הקדום של ברכת " בונה ירושלים " ו " ברכת דוד " בתפילה

ברכת בונה

ן

27

ירושלים בברכת המזון

טבעי הוא להתחיל מהלך זה מברכת בונה ירושלים שבברכת המזון  ,שהלו ז השם

"

המשותף  -ירושלים בקבצים התנאיים ובונה ירושלים בתלמודים - 44מעיד בפשטות
על יסוד משותף מוצק .

עדות נוסח לברכת המזון נמצאת בתלמוד הבבלי בלבד  -על ברכת המזון נאמר

שם :

אמר רב נחמן  :משה תקן לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם מן  ,יהושע תקן
להם ברכת הארץ כיון שנכנסו לארץ  ,דוד ושלמה תקנו בונה ירושלים  .דוד תקן
על ישראל עמך ועל ירושלים עירך  ,ושלמה תקן על הבית הגדול והקדוש  .הטוב
והמטיב ביבנה תקנוה .

45

על ברכה מעין שלוש  ,שהיא קיצור של הברכה המלאה  ,נאמר הנוסח הבא בשם רב
דימי :

לאכול מפריה ולשבוע מטובה רחם ה ' אלהינו על ישראל עמך ועל ירושלים עירך

ועל מקדשך ועל מזבחך ותבנה ירושלים עיר קדשך במהרה בימינו והזילנו לתוכה
ושמחנו בה כי אתה טוב ומטיב לכל .

46

שתי נוסחאות אלה מצביעות כמובן על נוסח ברכה בסיסי אחד  ,וההבדלים בין הנוסחאות
אינם אלא הבדלים המצויים בין סידורים שונים לאותה יחידת תפילה  .יש להצביע על

שני היבטים חשובים בנוסח זה  :א  -יש הצמדה של ירושלים והמקדש  ,כפי שמצאנו גם
בתפילה ; ב  -ברכת בונה ירושלים שבברכת המזון פתחה בנוסח " רחם

" 47 ,

וכללה סידרה

של מושאים בסיומת שיוכית אל האל ( עמך  ,עירך ) ובהקדמת מילת הקישור " על "  .יש
להדגיש שנוסח ברכת בונה ירושלים בברכת המזון משקף את הנוסח שהיה מצוי
בבבל .

תוספת

מעין המאורע בתשעה

באב

פתיחתה של ברכת בונה ירושלים שבברכת המזון בנוסח

" רחם "

מביאה אותנו לעיון

ביחידת תפילה נוספת  ,שראוי לדון בה כחלק מהסביבה הליטורגית הקרובה של התפילה .

44

ראו לעיל  ,העסה . 12

45

ברכות מח ע " ב .

46

שם מד ע " א  .בשתי המובאות הנוסח בכתבי היד שונה בפרטים קטנים  ,כפי שנבדלים נוסחי ברכות
ותפילות בסידורים  ,אך הנוסח הבסיסי מתועד בכל כתבי

47

היד .

אמנם נוסח הברכה שמביא רב נחמן מתחיל במילים " על ישראל "  ,אך בוודאי שלפניהן באו המילים

" רחם

וה ' אלהינו ] " .

זאת ניתן גם להסיק מנוסח הברכה " מעין שלוש " המושתת על נוסח הברכה

המלא  .הפתיחה בנוסח " רחם " בתלמוד הבבלי מוכחת גם מדברי רב ששת על מציאותן של שתי
פתיחות  " :פתח ברחם על עמך

ישראל " ,

" פתח ברחם על

הפתיחות הוא אותו נוסח כסיסי בסדר שונה

ירושלים "

( ברכות מט ע " א )  .נוסח שתי

28

ן

אוחארליד

בארץ ישראל הוסיפו בתשעה באב פיסקת " מעין המאורע " בברכת העבודה שבתפילה ,

וכך

48

נוסחה :

רחם ה ' אלהינו ברחמיך הרבים ובחסדיך הנאמנים עלינו ועל ישראל עמך ועל
ירושלם עירך ועל ציון משכן כבודך ועל העיר האבילה ההרוסה השוממה הנתונה
ביד זרים .

49

בקשה זו על ירושלים אינה  ,כמובן  ,נוסח חלופי של ברכת בונה ירושלים  ,אלא היא

תוספת מעין המאורע  ,שנועדה להשתלב בברכת עבודה  ,כפי שאומר במפורש ר ' מנא

שם .

50

אף על פי כן  ,מנסחה  ,שלא היה מאוחר מאמצע תקופת האמוראים ,

51

השתמש

בלשון דומה מאוד ללשון ברכת בונה ירושלים שבברכת המזון  .הדבר אך טבעי  ,שהלוא
מנסחה של תוספת זו הכיר בוודאי לשונות של בקשה על ירושלים  -בברכת המזון ,
בתפילה 52ואולי בהקשרים נוספים  -ועשה בהם שימוש  .ממילא למדנו שנוסח

" רחם "

בהקשר לבקשה על ירושלים היה מוכר גם בארץ ישראל בתקופת התלמוד .

חתימת ברכת " השכיבנו " בנוסח ארץ ישראל
בתלמוד הירושלמי עצמו מוסבת תשומת הלב לקירבה הליטורגית בעניין הבקשה על
ירושלים הקיימת בין התפילה  ,ברכת המזון וברכת
אמר רבי אבון  " :בנוי

לתלפיות " -

" השכיבנו " :

תל שכל הפיות מתפללין עליו בברכה בקרית

שמע ובתפילה  .בברכה  -בונה ירוש '  ,בתפילה  -אלהי דוד ובונה

שמע  -פורש סוכת שלום עלינו ועל עמו ישר ' ועל ירוש ' .

ירו ' ,

בקרית

53

ברכת המזון נידונה לעיל ומתבקשת כאן גם התייחסות לברכת השכיבנו  .מן הנוסח
שבמובאה זו דומה שגם החתימה בברכת השכיבנו קרובה לנוסח רחם  ,מעין זה שבברכת
המזון ובתוספת מעין המאורע בתשעה באב  .השוואה בין שני הנוסחים מעלה אף את
האפשרות שחתימת ברכת השכיבנו בלשון הודאה היא עיבוד של לשון בקשה בנוסח רחם
48

לא מצאנו שנהגו בבבל  ,עד ימי הגאונים  ,להזכיר " מעין המאורע בתשעה

באב " -

54 :

ראו סידור רס " ג ,

עמ ' שיח והערות שם  ,וכן גינצבורג  ,ד  ,עמ ' . 307
49

ירושלמי תעניות פ " ב ה " ב  ,מה ע " ג = ירושלמי ברכות פ " ד ה " ג  ,ח ע " א  ,בשינויים קלים ביותר .

50

ורק בהקשר הזהיר הזה ניתן ללמוד ממנה על ברכת בונה ירושלים  .וראו דבריו של היינימן  ,התפילה ,
עמ ' 49

51

הערה . 7

מהימנותו של נוסח התפילה מתאשרת ממדרשו של ר ' יצחק נפחא בפני ר ' אמי ור ' אסי  ,שזיקתו
להמשך התפילה שם ניכרת בעליל  ' " :כי תצא אש ומצאה קוצים ' ( שמות כב ,

' שלם ישלם המבעיר את

הבערה ' ( שם ) -

הציתי אש בציון  ,שנאמר ' וחת

ה) -

תצא מעצמה .

אמר הקב " ה  :עלי לשלם את הבערה שהבערתי  .אני

אש בציון ותאכל יסודותיה ' ( איכה ד  ,יא )  ,ואני עתיד לבנותה באש ,

שנאמר ' ואני אהיה לה נאום ה ' חומת אש סביב וללבוד אהיה בתוכה ' לכריה ב ,

ט) "

( בבא קמא ס

ע" ב ) .
52

ראו דבריו של גינצבורג  ,ג  ,עמ ' . 310 - 309

53

ברכות פ " ד ה " ה  ,ח ע " ג .

54

הזיקה שבין חתימת ברכת השכיבנו לנוסח ראפ נתמכת בעיקר מנוסח החתימה המובא ב  -פוס

לנוסחן הקדום של ברכת " בונה ירושלים " ו " ברכת דוד " בתפילה

השכיבנו

מעץ המאורע  -ט ' באב55

פורש סוכת שלום

רחם ה ' אלהינו ברחמיר הרבים ובחסדיר הנאמנים

עלינו

עלינו

ועל עמו ישראל

ועל עמר ישראל

ועל ירושלים

ועל ירושלם עירר

ן

29

שלוש יחידות תפילה אלה הן המצויות בסביבה הליטורגית הקרובה לברכת בונה ירושלים
שבתפילת י " ח  .הן מעידות על נוסחאות שהיו מצויות במרחב של התפילה הקבועה  ,והן
משקפות את התקופה הקדומה שבה אני מחפש את נוסח הברכה .

56

משלוש היחידות

משתקף למעשה נוסח יסוד אחד  ,הוא הנוסח שאותו אני מכנה " נוסח רחם "  ,ומאפייניו

הם פתיחה בלשון " רחם " והמשך במושאים שונים המקושרים במילה " על "  .בין מושאים
אלה ניתן למצוא  " :עלינו "  " ,ישראל "  " ,ירושלים "  " ,מקדש " ו " מזבח "  .מתוך מבחר הנושאים ,
רק ישראל וירושלים באים בכל

הדוגמאות .

האחידות הבסיסית המשתקפת מעדויות אלה מפתיעה לכאורה  ,אולם כבר הראו
חוקרים אחדים 57שנוסח רחם מושתת על נוסח קדום מאוד של תפילה על ירושלים ,

אשר שרד בספר בן מירא ( לו ,

יז  -יט ) :

ונציה ובכ " י ליידן  ,שעליו הדפוס מבוסס  .אולם כבר העירו חוקרים שנוסח החתימה בכ " י
וטיקן  133הוא  " :פורס סוכת שלום על עמו ישר ' מנחם צ ' ובונה ירוש ' "  .גינצבורג ( ג  ,עמ ' - 399
) 402

דן בשני הנוסחים  ,תוך הבאת מיגוון של מקורות וסברות  ,אך נשאר בספק איזה מבין הנוסחים

יש להעדיף  .לעומתו  ,יש מן החוקרים שהעדיפו את נוסח כ " י וטיקן ( ראו  ,למשל  ,גרטנר ,

הערה

)6

עמ ' 118

ולאחרונה הצטרף אליהם גם פרופ ' נפתלי וידר  ,במאמרו וידר  ,שלום  ,עכך . % 07 - 106

לדעתו  ,השתרבב לכ " י ליידן נוסח מעובד של חתימת הברכה המקורית  ,כפי שהיא מופיעה בכ " י
וטיקן  ,על פי קביעתם של גאוני בבל ש " אין חותמים בשתיים "  .עיבוד זה אינו רדיקלי  ,אלא יש בו
פשרה  ,שכן לא רצו לאבד לגמרי את זיכרה של ירושלים בברכה  .אף שהצעה זו אפשרית  ,לא נראה

לי להוציא את גירסת כ " י ליידן מחזקתה  .לאור הצעתי להבין את קרקע צמיחתו הליטורגית של
נוסח זה  ,מתחזקת עוד יותר עדיפותו של נוסח החתימה בכ " י ליידן  .ואם לשער את תהליך התפתחות
הנוסח  ,סביר בעיניי יותר שהנוסח בכ " י וטיקן הוא עיבוד של הנוסח המקורי שבכ " י ליידן  ,בשל
החיסרון הרעיונרהדתי שבו  ,דהיינו שאין הוא מדגיש דיו ( ואולי אינו מזכיר כלל ) את חורבן ירושלים
ואת הכמיהה לבניינה  .להלן אציע תהליך מעין זה שהביא לשינוי בנוסח התפילה לגבי ברכת בונה

ירושלים בתפילה  .במקום אחר הצעתי אותו להבנת תהליך התפתחותה של מ -כת ה " עבודה " בתפילה -
ראו ארליך  ,הנוסח הקדום  ,עמ ' לג .
55

ירושלמי ברכות פ " ר ה " נ  ,ח ע " א  .הבאתי כאן את נוסח " מעין המאורע " מהמקבילה במסכת ברכות
הגורסת  -על עמך ישראל "  ,כדי להדגיש את הדמיון הרב בין היחידות  .אך זאת רק לחידוד התמונה ,

ואין לדבר צורך מחקרי אמיתי  ,שהלוא איני טוען כאן על זהות נוסחאית מלאה  -שמעולם לא
היתה  -אלא על נוסח יסוד משותף .
56

ראוי היה לצרף ליחידות אלה גם את ברכת ירושלים שבברכות ההפטרה  ,שיש להן כידוע גרעין
קדום ביותר  ,אולם אין לנו נוסח קדום ממש לברכות אלה  .הנוסח הקדום ביותר המצוי בידנו מובא

במסכת סופרים  ,והוא טבוע כבר ברושם העמוק של חורבן המקדש  " :נחם  /רחם ה ' אלהינו

ציון עירך כי היא בית חיינו ולעלובת נפש תנקום נקם במהרה

בימינו - " . . .

( על )

ראו מסכת סופרים יג ,

יא  ,מהדורת היגר  ,עמ '  . 247אף על פי כן  ,מראשיתו של הנוסח דומה שהוא מושתת על נוסח קרוב

לנוסח רחם המובא ביחידות התפילה האחרות שנידונו כאן .
57

ראו  ,למשל  ,קוהלר ,

עמ ' . 403

30

ן

אורי ארעד

רחם על עם נקרא בשמך ישראל בכור כיניתה  .רחם על קרית קדשך ירושלם מכון
שבתיך  .מלא ציון את הודך ומכבודך את היכלך .
הדמיון שבין תפילה זו לבין נוסח הבקשה על ירושלים שראינו ביחידות התפילה
שלעיל הוא מאלף  ,ועל אף הריחוק הכרונולוגי שביניהם  ,ניכר שלשון הברכה " רחם "
בתקופת חז " ל מושתתת על הלשון של התפילה הזאת או דומה לה  .הדעת נותנת אפוא
שהתפילה על ירושלים בתקופת חז " ל נתונה היתה כבר בתוך מסילה מוגדרת למדי של
מסורת .

לאור הנאמר בסעיף הזה  ,אפשר לשער ש " הנתון

הנעלם " -

נוסח ברכת בונה ירושלים

בתפילה  -פתח אף הוא בנוסח רחם .

ה  .נוסחי הברכה בסידורים הקדומים
נוסחאות התפילה שבסידורים הקדומים רחוקות אמנם במאות שנים מהתקופה הנידונה
כאן  ,ועם זה הן העדויות המלאות הקדומות ביותר הקיימות  ,ושמא נוכל בעזרתן להשלים
נקודות נעלמות בנוסח התפילה הקדום .

58

מתוך בחינה של נוסחי הסידורים הקדומים עולה מציאותן של שתי " נוסחאות
לברכת ירושלים  ,שאחת מהן מתחלקת לשתי נוסחאות מישנה  -להלן שלוש
נוסח

אב "

הנוסחאות :

או :

רחם עלינו ה ' אלהינו ברחמיך הרבים על ישראל עמך על ירושלים עירך על ציון
משכן כבודך על מלכות בן דויד משיחך בנה ביתך ושכלל היכלך ברוך אתה
אלוהי דוד בונה ירושלים .

ה'

59

נוסח זה מצוי  ,בשינויים מועטים  ,בעוד מספר נוסחי גניזה ,

60

והוא המכונה במחקר

" נוסח

ארץ ישראל "  .בכל הסידורים שבהם מופיע נוסח זה אין ברכת דוד מצויה .
נוסח

א: 2

רחם ה ' אלהינו עלינו על ישראל עמך ועל ירושלם עירך ועל היכלך ועל מעונך
ועל ציון משכן כבודך ובנה ברחמיך את ירושלם ברוך אתה ה ' בונה ירושלם .

58

על נוסחאות הסידורים הקדומים אפשר לעמוד בקלות יחסית מתוך שתי עבודות חשובות  :א -
פינקלשטין ערך השוואה סינופטית של נוסח התפילה והעמיד זה מול זה אבות נוסח של כל ברכה
וברכה  -ראו פינקלשטין  ,עמ '

; 170 - 142

ב  -לאחרונה כתב יחזקאל לוגר דיסרטציה

בכותרת :

תפילת העמידה לחול לפי הגניזה הקהירית ( להלן  :לוגר )  .בעבודה זו הציג לוגר תמונה מדגמית
של נוסחי סידורים מהגניזה הקהירית  ,ובכל ברכה וברכה העמיד מספר טיפוסי נוסח של אותה

ברכה מתוך כחמישה  -עשר נוסחים ויותר שמצא .
59

אסף  ,עמ ' . 116

60

ראו שני נוסחים אצל שכסר  ,עמ '  ; 659 , 657לוגר  ,עמ '  , 170מביא נוסח נוסף 27 . 18 :א  . TSכעת

הוסיף פליישר עדות נוספת  -ראו פליישר  ,קטעים  ,עמ ' 49נ .

לנוסחן הקדום של ברכת " בונה ירושלים " כברכת דוד " בתפילה

נוסח זה נמצא בסידור רב סעדיה גאון ,

שבעה כתבי יד שמן הגניזה .

62

ן

31

וכמותו בשינויים מועטים מצא לוגר בעוד

61

בכל הסידורים שנוסח זה מצוי בהם מצויה גם ברכת דוד .

נוסח א  %ונוסח א 2שייכים בבסיסם לנוסח אב אחד  ,שכיניתי אותו לעיל " נוסח רחם " .
ההבדל המהותי ביניהם הוא אותו הבדל שבמקורות התלמודיים בין נוסח ארץ

ישראל ,

שכלל את דוד בבונה ירושלים  ,ובין נוסח בבל  ,שנקט ברכה עצמאית לנושא זה  -ברכת

דוד  -ולפיכך לא הזכיר את דוד בברכת בונה ירושלים .
נוסח

ב:

על ירושלם עירך ברחמים תשוב ובנה אותה בניין עולם בימינו ברוך אתה
-

בונה ירושלים .

63

נוסח זה מובא בסידור רב עמרם גאון ,

חמישה קטעי גניזה .
המקובלים היום .

ה'

65

64

וכמותו בשינויים מועטים מצא לוגר בעוד

נוסח זה מכונה במחקר " נוסח

בבל " ,

והוא אביהם של כל הנוסחים

66

נפתח את דיוננו בנוסח ב ' של הברכה  :בממצאים מתקופת התלמוד אין זכר לנוסח זה
מלבד החתימה  ,ואי  -אפשר לשחזר אפילו חלק קטן ממנו בעזרת חלקי הנוסח או הדיונים
אודות הנוסח המצויים בספרות התלמודית .

67

מבחינות מסוימות נוסח זה אף מתנגש

במידע שעולה מהתלמודים  :אין בו הזכרה של בניין המקדש  ,שעלתה מעדויות שונות
בתלמוד הבבלי והירושלמי כאחד  .כמו כן  ,הנוסח אינו מתקרב כלל לסביבה הליטורגית

של לשון התפילות העתיקות על ירושלים ; אין הוא דומה במאומה לברכת בונה ירושלים
שבברכת המזון או לכל תפילה אחרת על ירושלים המצויה בתלמודים  .זרותו של הנוסח

בולטת במיוחד בהקשר למקורות הארץ -ישראליים  ,שבהם המידע רב יותר ומוצק יותר .

68

כללו של דבר  ,נוסח זה מופיע לראשונה בסידורי הגאונים והגניזה .
לעומת נוסח ב ' נוסח א ' צמח  ,ללא ספק  ,מנוסח תפילה קדום  ,ואת שורשיו אפשר
למצוא בדיונים אודות הנוסח ובנוסחים המצויים בספרות התלמוד  .נתחיל במרכיבים
המשותפים לשני נוסחי המשנה  ,ונעבור בעקבותיהם למרכיבים המצויים רק באחד מהם .
61

סידור רס " ג  ,עמ ' יח .

62

ראו לוגר  ,עמ '  . 170כל כתבי היד שלוגר מציין אליהם  ,גורסים במקום " ובנה ברחמיך את
את הנוסח " ובנה את ירושלים בנין

63

ירושלם "

עולם " .

בתחילת ברכה זו יש כידוע נוסחים אחדים  ,אך הנוסח הרווח בתקופת הגאונים והגניזה הוא הנוסח
" על ירושלים "  .כך הוא בסידור רע " ג בכל כתבי היד  ,וכך מעידים הממצאים שמביא לוגר
( עמ ' ) 177 , 172

מהסידורים שבגניזה  .על כך יש עוד להוסיף את נוסח הברכה בקרובה שתידון

להלן  .על הנוסחים השונים בברכה זו ראו לאחרונה שפרבר  ,עמ ' יג  -יז  ,והמחקרים המוזכרים
בדבריו .
64

בדבריו לסדר תשעה באב  ,ראו סידור רע " ג  ,עמ ' קלב .

65

לוגר  ,עמ '  : 170מאן  ,עמ ' . 506

66

פינקלשטין  ,עמ '  . 166 - 165ראו גם היינימן  ,בונה ירושלים  ,עמ '  , 8 - 7שהראה כיצד גם נוסח ספרד ,
" תשכון בתוך ירושלים  , " . . .השתלשל מנוסח זה .

67

על הופעת הנוסח במדרש תהלים קכ " א  ,ראו לעיל הערה . 37

68

נקודה זו ראויה להדגשה  ,שכן בסעיף הבא תובא עמדת החוקרים הסבורים שנוסח זה נתהווה

ן

32

אוריארליד

א  -נוסח א ' כולל התייחסות הן לירושלים והן למקדש  ,כפי שעולה ממקורות שונים
בתלמוד הבבלי ובתלמוד הירושלמי  .ב  -הוא כולל בתוכו את הנוסחה " רחם "  ,שרווחה

בוודאי בעולם התפילה הקבועה בתקופה קדומה מאוד  .ג  -הנוסח מתעד בתוכו את
הפיצול  ,שעליו מעידה הברייתא  :שיש הכוללים בברכת ירושלים את עניין דוד  ,ויש

שאין כוללים  .ד  -נוסח א  %משקף את הנתונים הייחודיים שמצאנו בנוסח ארץ ישראל
בתקופת התלמוד  .הוא חותם בלשון " אלהי דוד ובונה ירושלים "  ,וכולל בקשה מפורשת

בעניין דוד בגוף הברכה  .בכל הסידורים שבהם מצוי נוסח זה אין ברכת דוד

מצויה  .ה -

בשלושה מתוך ארבעה כתבי היד שבהם מופיע נוסח התפילה המלא בנוסח ארץ ישראל

מצוי הביטוי " בנה ביתך ושכלל היכלך " .

(א ) %

69

כאמור  ,יש יסוד סביר להניח שהמילים

" בנה ביתך " היו מצויות בנוסח ברכת בונה ירושלים כבר בתקופת התלמוד .
לסיכום  ,רק לנוסח א '  ,נוסח רחם  ,יש תיעוד קדום  :נוסח ארץ ישראל מן הגניזה

(א ) %

ניתן בחלקו הגדול לשחזור מהמקורות הארץ -ישראליים הקדומים  ,ואילו הנוסח המצוי
בסידור רב סעדיה גאון

( א) 2

מתאים בעיקרו לנוסח הקדום של הברכה שעולה מהמקורות

התלמודיים  .ההבדל המהותי בין שני נוסחי המשנה הוא רק אותו ההבדל המצוי כבר
בתקופת התלמוד בין נוסח ארץ ישראל לבין נוסח בבל  .נוסח ב '  ,לעומת זאת  ,הוא ככל
הנראה התפתחות מאוחרת יותר של הנוסח  ,ואת רקע צמיחתו אבקש להציע בסעיף

הבא .

ו  .להתפתחותו של הנוסח " על ירושלים עירד ברחמים תשוב "
אף שנוסח זה מכונה במחקר " נוסח בבל "  ,על סמך הופעתו בסידור רע " ג ובסידורים

שהושפעו ממנו  ,כבר שיערו חוקרים אחדים שמוצאו בארץ ישראל  .יעקב מאן פירסם
נוסח עמידה מן הגניזה  ,שהוא ארץ ישראלי במובהק ובו מצויה הברכה בנוסח זה  " :על
ירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת ברוך אתה ה ' אלהי דוד
בונה ירושלים

" ; 70

על סמך תעודה זו שיער מאן שנוסח זה הוא הנוסח הארץ -ישראלי

המקורי  ,ולא נוסח רחם  .וי כאמור  ,הממצאים שנידונו לעיל אינם תומכים במסקנה זו ,
אבל הנוסח שמאן הביא לפנינו משקף ללא ספק את קיומו של הנוסח גם במסורת התפילה
של חלק מבני ארץ ישראל  .גם יוסף היינימן סבר שמוצאו של נוסח זה בארץ ישראל .

72

לדעה זו מצא היינימן סימוכין בקטע גניזה ארץ ישראלי נוסף  ,שעוד נדון בו בהמשך ,

וכן בכך שהנוסחים המאוחרים ( אשכנז וספרד ) המחזיקים את לשון הברכה " על ירושלים
בארץ ישראל  ,וכי לפיכך לשתיקת המקורות הארץ  -ישראליים הקדומים נודעת חשיבות מיוחדת .
69

יחסר באחד הנוסחים שמביא שכסר  ,עמ '  . 657אצל פליישר  ,קטעים  ,עמ '  , 149חלק זה של הברכה
קרוע .

70

נ7

 .מאן  ,עמ ' . 306
מאן  ,עמ '  . 296כבר השיג על השערה זו גינצבורג  ,ג  ,עמ '  . 310 - 309גינצבורג סבור שהנוסח שמאן
דן בו הוא נוסח המושפע מנוסח בבל  .אין להוציא אפשרות זו מהכלל  ,אך הסידור כולו הוא בעל
מאפיינים ארץ ישראליים מובהקים  ,ולהלן אציע תהליך אחר לקליטת הנוסח במקור הארץישראלי .

72

היינימן  ,בונה ירושלים  ,עמ ' . 6 - 5

לנוסחן הקדום של ברכת ' צונה ירושלים " ו " ברכת דוד " בתפילה

ן

33

עירך " כוללים את הפיסקה " וכסא דוד  . . .בתוכה  /לתוכה תכין "  .פיסקה זו נוסחה בוודאי
בהשפעה ארץ ישראלית  ,שבה הזכירו את דוד בבונה ירושלים  ,ולפיכך סבר היינימן
שנוסח זה נוצר בארץ ישראל  ,אך היה נהוג רק בפי חלק המתפללים .
אם כדעתם של חוקרים אלה  ,הרי שהנוסח " על ירושלים עירך " התפתח בזמן שבו
נוסח רחם כבר היה שגור ומקובל  .דבר זה עולה בבירור מן הממצאים התלמודיים הארץ-

ישראליים  ,וכך עולה גם מממצאי הגניזה .

73

הנוסח " על ירושלים עירך " אינו התפתחות נוסחאית טבעית מנוסח רחם  ,כפי שנמצא

פעמים רבות בתהליכי התפתחות של נוסחאות תפילה  :אין בין שני הנוסחים דמיון לשוני
או צורני  ,ורק הנושא המרכזי והחתימה יש בהם יסוד משותף  .ואם כן  ,נשאלת השאלה
מהי הקרקע שעליה צמח נוסח

זה  .היינימן כבר היפנה את תשומת הלב לנוסח תפילה

ארץ ישראלי נוסף שבו מצוי נוסח הברכה " על ירושלים עירך "  ,שאף הוא פורסם לראשונה
בידי מאן .

74

נוסח זה הוא קרובת י " ח לא מחורזת  ,הבנויה בסדר א " ב  ,אלא שסדר זה

משובש שיבוש  -מה בסופו  -להלן ברכות אחדות בהעתקתה ( והשלמתה ) של

שולמית

פרופ '

אליצור 5 :י

כמשפוט צדקך  /תרחם עדתך  /שפוט בישר  /עני ואביון
ברוך אתה אוהב המשפט .
מחה פושעים  /משחר [  ] . . .חיים  /ואל -תתן לחלוקים  [ /ת ] אות לבם

ברוך אתה ה ' מכניע זדים .

נצור לישרים  /חסד עמלם  /ושמח לב  -הנילוים  /עליך באמת
ברוך אתה ה ' מבטח לצדיקים .
על -ירושלם עירך  /ברחמים תשוב  /כסא דויד  /בתוכה יכון

ברוך אתה ה ' אלהי דויד בונה ירושלם .
סידר תפילתינו  /והגיון לבינו  /ואנקת נפשינו  /מהרה תשמע

ברוך אתה ה ' שמיע תפילה .

פנה אל /מזבחך בימינו  /פרים נשלם  /ואתה  -תרצה בעבודיה

]

ברוך אתה ה ' שאותך ביראה נעבוד .

אליצור דנה בפיוט זה ובקרובות י " ח לא מחורזות נוספות  ,ושייכה אותו לתקופה הקדם -

קלסית ; זוהי אפוא ההופעה הקדומה ביותר שיש בידנו לנוסח הברכה " על ירושלים
עירך "  ,תקופה שנושקת כמעט לחתימת התלמוד בארץ ישראל .
כיוון שקרובה זו היא יצירה פייטנית  ,גם נוסח הברכה הנידון הוא עיבוד פייטני
לברכת בונה ירושלים  .עיבוד זה נועד לשליח הציבור  ,והיה שונה מנוסח העמידה הקבוע

73

כנגד הסידור הארץישראלי האחד שתיעד מאן  ,עומדות חמש עדויות לפחות על נוסח

74

מאן  ,עמ ' . 309

75

אליצור  ,עמ . 172 - 171 ,

רחם .

34

של

ן

אורארליד

היחידים .

76

אם כן  ,נוסח זה מעיד על כך שבתפילת הקבע של היחידים לא נאמר

במקומו של הפייטן הנוסח " על ירושלים עזרך "  ,אלא נוסח אחר
האפשרות שנוסח זה הוא עיבוד נוסח הקבע ( ככל הנראה נוסח

; 77

סבירה למדי היא

רחם )

לנוסח מפויט ,

שנועד לשליחי הציבור  .כעת ברור הקשר הספרותי הרופף בין שני הנוסחים  ,שכן זהו
עיבוד פייטני חדש  ,שאינו מתיימר לשמור על הזיקה הספרותית אלא רק על הזיקה
הנושאית ועל החתימה  ,כמקובל אצל הפייטנים .

ההסבר לצמיחתו של הנוסח " על ירושלים עירך " בבית היוצר של הפייסנות הארץ-
ישראלית הוא טבעי ומתבקש  .אין כל תיעוד קדום לנוסח זה והעדויות עליו בסידורים
מן הגניזה ובסידור רע " ג הן כולן מאוחרות ללשון הקרובה במאות שנים ; כיוון שכך ,
דומה כי תהליך התפשטות הנוסח הוא מהפיוט אל תפילת הקבע של היחידים המאוחרת
לו  ,ולא להפך  .הדעת נותנת כי נוסח זה של ברכת בונה ירושלים נשתגר בתפילתם של
שליחי הציבור כשם שנשתגרו בפיהם נוסחאות מפויטות רבות ,

78

ומכאן התגלגל הנוסח

ונשתגר אף בתפילתם של היחידים  ,שמצאו בו נוסח ראוי יותר מנוסח התפילה הקבוע
שהורגלו בו .

9

נ

לאחרונה הצביע פליישר 80על נוסח תפילת י " ח מן הגניזה שכולו בלשון הפרוזה
הקבועה בנוסח ארץ ישראל  ,אך שתי הברכות האחרונות -

" הודאה " ו " שלום " -

מובאות

בה בלשון פיוט קדום  ,דהיינו לא מחורז  .בברכת ההודאה משולבת לשון הפיוט בתוך
הלשון הרגילה של הברכה  ,ואילו בברכת שלום לשון הפיוט באה במקום הלשון הקבועה ,

שאין לה זכר בתפילה  .שתי ברכות אלה מצויות בשרידים של קרובת י " ח שנמצאה
בגניזה  ,ובה צור מחצבתן  .דוגמה זו מתפילת י " ח מדגימה את התהליך שאנו מציעים
כאן בהשתלשלות ברכת בונה ירושלים .

נ8

להבדיל מדוגמה זו  ,ברכת " על ירושלים

עירך "

נקלטה ונתפשטה עד שנתקבלה בלשון הקבע כמעט בכל קהילות ישראל ; ההתקבלות
המלאה נתרחשה דווקא בנוסח בבל  ,ותהליך זה חייב את ההשמטה של היסודות הארץ -

76

על כך ראו  ,פליישר  ,עיונים ,

77

היינימן הציע כהשערה זהירה שזהו צור מחצבתו של נוסח זה ובכך הסביר את הקושי הלשוני

עמ ' 44

ואילך .

בצירוף " על ירושלים עירך ברחמים תשוב "  ,שאינו מתאים ללשון תפילה  -היינימן  ,בונה ירושלים ,
עמ '  . 7לפי הצעתו  ,לשון זו נוצרה כדי להתאים את לשון הברכה לאקרוסטיכון באות עי " ן  .אפשר
גם שהפייטן השתמש בצירוף לשוני מנוסח הקבע  " :רחם  . . .על ירושלים עירך "  .פרופ ' יעקב בלידשטיין
העירני שהמילה " רחם " לא הושמטה  ,אלא הועברה לאחר המילה " עירך "  ,ובכך ניכר יותר תהליך
העיבוד הספרותי שעשה הפייטן .
78

על התופעה שנוסחי פיוט חזגיים שנועדו להשתנות ולגוון את התפילה נאמרו בפי חזנים פעם אחר
פעם והפכו כמעט לנוסחי קבע של חזנים העמיד פליישר בכמה מקומות  -ראו במיוחד פליישר ,

79

בין עראי לקבע  ,עמ ' יא  -טו .
על התהליך שבו נוסחאות פיוט של חזנים מתגלגלות אל לשון תפילתם של היחידים ומתקבלות
בפיהם כתחליף לנוסחאות הקבע השגורות  ,ראו פליישר  ,תפילה  ,פרק א  ,בייחוד מעמ '  49ואילך .

80

פליישר  ,קטעים  ,עמ ' . 149 , 104

81

נקודה נוספת שניתן ללמוד מדוגמה זו היא שתהליך הכנסתן של לשונות הברכה המפויטות אל

התפילה הקבועה של היחידים נעשה לעתים תוך עיבוד מסוים של לשון הפיוט  .גם בנידון דידן אין
בידינו אף העתקה של לשון קבע של ברכת " על ירושלים עירך " שזהה לכל לשון הקרובה .

לנוסחן הקדום של ברכת 'צונה ירושלים " ו 'צרכת דודיי בתפילה ן

ישראליים מן הברכה .

82

35

הממצאים הארץ-ישראליים מלמדים שתהליך השינוי של נוסח

הברכה התחולל רק אצל חלק קטן מקרב המתפללים בארץ ישראל; התהליך התרחב
יותר בבבל  ,כפי שעולה מסידור רע " ג  ,אך גם בה תחילה רק באופן חלקי  83 .סידור
מלמד

רס " ג

שבנבל נהג גם נוסח רחם הקדום  ,במאפיינים הבבליים שלו ( א , ) 2ואין כל סיבה

המחייבת לומר שזהו נוסח המשקף את ההשפעה הארץ-ישראלית על סידור רס " ג .

84

ועוד  ,ברוב הסידורים הבבליים מן הגניזה מצויה ברכת בונה ירושלים בנוסח רחם  ,כמו
בסידור רס " ג  ,ורק מיעוטם בנוסח " על ירושלים "  ,כנוסח סידור רע " ג .

יש לשער שלתהליך הנידון בברכת בונה ירושלים היתה סיבה אידאולוגית -דתית .

בנוסח המפויט החדש מודגשת הבקשה לשובה של השכינה  ,לאחר שנסתלקה עם החורבן .
מאידך  ,בנוסח רחם אין כל זכר לרעיון הסתלקות השכינה או בקשה לשובה לציון  .יתרה
מכך  ,חלקו הראשון של נוסח רחם אינו משקף כלל מציאות של חורבן  ,ושמא אף

להפך :

המתפלל מבקש רחמים על " ציון משכן כבודך "  ,ודומה שאפשר לשמוע כי ה " כבוד " עוד
שוכן בציון ! תוכן זה של נוסח הברכה הקדום ( רחם ) מובן  ,שכן לעיל הוכח שהוא מבוסס
על נוסח ברכה מלפני החורבן  .לאחר החורבן לא התאים יותר תוכן הברכה למציאות ,
ועם העמקת התודעה של הסתלקות השכינה וזימונה של נוסחה אחרת מצא  ,כנראה ,
אוזן קשבת והביא לשינוי

המתבקש .

85

אם כן  ,היעדר כל זכר לנוסח בספרות התלמוד נובע מכך שהנוסח לא היה בנמצא
באותה תקופה  .בכך מתאשרת המסקנה שנוסח רס " ג הוא הנוסח הקדום בבבל  ,ואילו

נוסח רע " ג הוא פרי התפתחות מאוחרת בנוסח הברכה  ,בהשפעת הפייסנות בארץ ישראל.

ז  .וסיכום
תולדות ברכת בונה ירושלים התחילו בנוסח רחם  ,שאין בו הזכרת דוד ,

86

בונה ירושלים  .בשלב מוקדם ביותר  ,אולי באותו זמן שנתקנה התפילה על
נקבע נוסח מעט שונה של הברכה ,

82

שכלל את עניין דוד

(א ; ) %

עם החתימה
י " ח ברכותיה ,

שינוי זה נעשה בד בבד עם

מסיבה זו נמצא בסידור רע " ג רק החלק הראשון של נוסח הברכה שבקרובה  ,אך החלק השני של
הקרובה  " ,כסא דויד בתוכה יכון "  ,הגיע כמעט במלואו למערב  ,ונמצא בלשון הברכה הן בנוסח
אשכנז והן בנוסח

83

ספרד .

על השפעת התפילות מבית היוצר של הפייטנות הארץ  -ישראלית על תפילתם של בני בבל  ,ראו
למשל מאן  ,עמ ' . 301

84

אלבוגן  ,עמ '

; 41

גינצבורג  ,ג ,

עמ ' ; 310 - 309

היינימן  ,קטעים  ,עמ ' . 364

לשיטתם של חוקרים אלה

קשה  ,מדוע דווקא בברכת בונה ירושלים קיימת השפעה כה חזקה של נוסח ארץ ישראל ובשאר
הברכות אין הדבר כן .
85

במקום אחר ( ארליך  ,שכינה  ,עמ '

) 22 - 18

הראיתי שרעיון גלות השכינה או הסתלקות השכינה

אינו מצוי במקורות שלפני דור תלמידיו של ר ' עקיבא והדורות הראשונים של האמוראים  .רעיונות
אלה עומדים בבסיסו של נוסח הברכה  " ,על ירושלים עירך ברחמים תשוב "  ,ולפיכך ניתן להיעזר
בתיארוך רעיונות אלה בקביעת איחורו היחסי של נוסח זה .
86

כפי שגם היה בתקופה קדומה יותר בנוסח התפילה המצוי בספר בן סירא ( ראו לעיל  ,ליד
הערה  . ) 57גם בברכות ההפטרה מוקדשת ברכה נפרדת לירושלים וברכה נפרדת לדוד  -ראו

מסכת סופרים יג  ,יב  ,עמ ' . 247

36

ן
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ביטולה של ברכת דוד  ,כדי לשמר את מספר י " ח הברכות של התפילה  ,כפי שעולה
מהתוספתא .

87

השינוי  ,שהיה לפי רצונם של החכמים ( תוספתא הנ " ל )  ,לא נתקבל בבת

אחת ונתקיימה בצידו גם אמירת שתי הברכות בנפרד  ,אולם עד מהרה נתקבל שינוי זה
בארץ ישראל  ,והוא נשמר בקפדנות לכל המאוחר מראשית תקופת האמוראים ואולי
אף קודם לכן  .לעומת זאת  ,בבבל לא נתקבל השינוי  ,וברכת דוד נאמרה כברכה בפני
עצמה  ,ודומה כי ברכת בונה ירושלים לא עסקה בנושא זה כלל  .הנוסח בבבל באותה
תקופה מושתת אף הוא על נוסח רחם עם המאפיינים הבבליים  ,כלומר ללא הזכרת דוד

כמו שמובא בנוסח רס " ג ( א . ) 2מסקנה זו עלתה מן העיון במקורות התלמודיים  ,ובירור
נוסחאות הגניזה והגאונים אישש אותה  .הנוסח " על ירושלים עירך " הוא נוסח שהתפתח

בראשית תקופת הפיוט בבית היוצר של הפייסנות הארץ -ישראלית ומשם עבר ונשתגר
בתפילה הקבועה של חלק מבני ארץ ישראל ובבל  ,וכעבור זמן הפך להיות הנוסח המקובל
כמעט בכל קהילות ישראל .

 %נוסחה הקיוט ש  %ביכה דוד
הברכה נזכרת בשמה בהלכה הקדומה שנידונה בתחילת המאמר  . . . " :ושל דוד בשל ירושלם .

אם אמרו אילו לעצמן ואילו לעצמן יצא " .

88

היא היתה מוכרת אפוא בארץ ישראל כברכה

עצמאית בתקופה הקדומה שאותה משקפת הברייתא  ,אלא שההלכה באה לשנות מציאות
זו  .כפי שהראיתי  ,המקורות מוכיחים שכבר בדורות האחרונים של תקופת התנאים ,
ולכל המאוחר בראשית תקופת האמוראים  ,בארץ ישראל נפוצה יותר תפילה הכוללת
את דוד בבונה ירושלים  .לא כן בבבל  :מקורות אמוראיים רבים מלמדים על קיומה של
ברכת דוד כיחידה עצמאית בתוך תפילת העמידה  .קיומה הקדום של ברכת דוד אינו
מפתיע  ,שכן כבר העירו חוקרים אחדים שלשון תפילה מעין זו משתקפת מההלל הגדול

שבספר בן מירא " הודו למצמיח קרן לבית

דוד "

( בן סירא נא  ,כח ) ומתפילה יהודית

עתיקה שנשתקעה בלוקס א  ,סט  " :וירם קרן ישועה לנו בבית דוד

עבדו " 9נ

.

א  .תוכו הברכה
הנושא המרכזי של הברכה הוא משיח בן דוד  -ולא העניין המשיחי הכללי הוא העיקר ,
אלא התלבשותו של המשיח בדמותו של דוד או של בן דוד  .כך עולה משמה של הברכה -
" ושל

87

דוד " -

בתוספתא  ,וכך עולה גם מתוך המדרש על סדר התפילה במסכת

מגילה :

זהו התהליך שמצביע עליו פליישר  ,תפילות החובה  ,עמ '  , 437 - 435אלא שהוא קושר את התהליך
בקשר הדוק עם התהוותה של ברכת המינים .

88

תוספתא ברכות ג  ,כה  ,עמ ' . 18

89

ראו  ,למשל  ,אלבוגן  ,עמ ' . 32 - 31

לנוסחן הקדום של ברכת " בונה ירושלים " ושרכת דוד " בתפילה

וכיון ( שנבנית ירושלים ) [ שבאו לירושלים

-,

ן

37

בא דוד  ,שנאמר  " :אחר ישבו בני

ישראל ובקשו את ה ' אלהיהם ואת דוד מלכם " ( הושע ג  ,ה )  .וכיון שבא דוד -
באתה תפלה .

90

מרכזיותו של המשיח הפרסונלי ושל השם " דוד " בברכה עולה גם מנוסח התפילה שעליו
מתבססת תפילת

" הביננו " ,

כפי שהיא מצויה בתלמוד הבבלי  ,לא יאוחר מראשית תקופת

האמוראים :

וישמחו צדיקים בבנין עירך ובתקון היכלך ובצמיחת קרן לדוד עבדך ובעריכת
נר לבן ישי משיחך טרם נקרא .

91

חשיבותו של דוד עולה גם מנוסח החתימה של ברכת בונה ירושלים בארץ ישראל ,

שכללה בתוכה את עניין דוד  " :אלוהי דוד ובונה

ירושלים " .

הדעת נותנת אפוא שמוטיב

המשיח ושמו המפורש של דוד הופיעו בנוסח הברכה בכל תקופותיה .

ב  .נוסח הברכה
עדות נוסח של הברכה יש בידינו  ,למצער  ,רק
המתעדת את חתימת

אחת  ,והיא מפי חכם בבלי בן הדור הרביעי ,

הברכה :

אמר רבה בר שילא  :דצלותא מצמיח קרן ישועה  ,דאפטרתא מגן דוד  " .ועשיתי לך
שם גדול כשם הגללים " ( שמואל ב ז ,

כדי לדייק בנוסח

שימה

ט) -

תני רב יוסף  :זהו שאומרים מגן דוד .

92

עלינו לציין שבכתבי היד התימניים המשובחים הנוסח הוא

" מצמיח קרן הישועה "  ,בתוספת ה " א .

93

אין ספק שמדובר בנוסח החתימה כפי שהוא

בברכת ההפטרה וכפי שניתן ללמוד מההקשר בתלמוד  .חתימה זו אפוא קדומה בוודאי
לדור הרביעי בבבל .

94

90

מגילה יז ע " ב  -יח . K - y

91

ברכות כס ע " א .

92

פסחים קיז ע " ב .

93

ראו כ " י אנלאו

 , 271וכ " י קולומביה 142ז ; % 893 -

עמ '  . 10 - 9 , 4 - 3כ " י אנלאו

271

דיון בכתבי היד התימניים האלה  ,ראו קארה ,

נחשב על ידי אליעזר שמשון רוזנטל לכתב היד הטוב ביותר

למסכת פסחים  -ראו רוזנטל  ,עמ '  . 1וראו גם מכתבו של רוזנטל לשלמה מורג אודות חשיבות
כתב יד זה  :מורג  ,ארמית  ,עמ '

ראו כעת סבתו ,

עמ ' 1

150

הערה  . 50על

חשיבותם וערכם של כתבי היד התימניים בכלל

והערות  . 7 - 6כצפוי  ,כך הגירסה גם בנוסח תימן  .כמובן  ,לפי נוסח זה אין

עמידה לסברתו של ליבם ( ראו ליבס ) בעניין הרקע הנוצרי של הברכה ; וראו גם את התגובות על
מאמרו  :תא  -שמע  ,מצמיח ; קיסטר ומורג  ,ישועה  ,וכן את תשובתו של ליבס למבקריו  :ליבס  ,תשובה .
94

ואין לותר שחכם זה קבע את הנוסח  ,כשם שמוכח מדברי רב יוסף  ,שלא הוא קבע את הנוסח של
ברכת ההפטרה .

ן
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ג  .הנוסח בסביבה הליטורגית הקרובה
להלן שלוש חתימות של ברכות העוסקות בעניין דוד  ,בדומה לברכת דוד בתפילה .
 " . 1אלהי דוד ובונה

ירושלים " :

נוסח החתימה של ברכת בונה ירושלים בארץ ישראל

( ראו לעיל  ,עמ ' . ) 23

.2

" מגן

דוד " :

נוסח החתימה של ברכת ההפטרה בבבל התלמודית ( ראו לעיל ,

עמ' . ) 25

.3

" אלהי דוד מצמיח

התלמודית ( ראו לעיל ,

ישועה " :

. ) 23

עמ '

נוסח החתימה של ברכת ההפטרה בארץ ישראל

95

ברכת דוד עתיקה היא  ,כאמור  ,והיתה ידועה למנסחי תפילת העמידה  ,אלא שהם
העדיפו לכוללה בבונה ירושלים  ,וביקשו לבטל את המנהג לאומרה כברכה בפני עצמה .

קביעה זו מדגישה את ייחודה של ברכת דוד  ,שאף שביקשו לבטלה ( כשם שביטלו ברכות

נוספות ) והצליחו בכך בארץ ישראל  ,היא מתגלה במפתיע בבבל התלמודית.

96

מובן

שהופעתה של הברכה בבבל יכולה להיות המשך טבעי של האפשרות שהביאה הברייתא

( " אם אמרו אילו לעצמן ואילו לעצמן יצא " )  ,אך אין האפשרות הזאת קיימת לגבי הברכות

האחרות שבברייתא  ,וגם לא לגבי ברכת דוד עצמה בארץ ישראל ,שבה נתנסתה הברייתא .
ייתכן אפוא שבבבל זכתה ברכה זו לתחייה  .בין כך ובין כך  ,ברכת דוד צמחה שלא על פי
כוונת חכמים מלכתחילה  ,ומי יודע אילו תהליכים עברו עליה עד שזכתה להתקבל כבת-
בית מלאה בתפילתם של בני בבל  .התפתחות ייחודית זו מצדיקה לפחות את העמדת
השאלה אם נוסח הברכה בבבל התלמודית הוא המשך לנוסח ברכת דוד  ,שנדחתה

בברייתא.

97

כבר תהו החוקרים על כך שדוד אינו נזכר בחתימת הברכה  ,ותמיהה זו מוצדקת
נוכח זה שהמקורות התלמודיים מלמדים כי לב הברכה אינו בישועה הכללית  ,אלא
במשיח ובאישיותו של

דוד .

98

אין פלא אפוא שבלשון חתימתן של הברכות שהובאו

לעיל מוזכר שמו של דוד במפורש ; לפיכך סבירה ההשערה שנוסחה הקדום של ברכת
דוד היה נוסח מעין זה שבהלל הגדול בבן

95

סירא :

" מצמיח קרן ( לבית ) דוד " .

99

אך ההלל

החתימה מצויה גם במדרש מאוחר  " :אלהי דוד מצמיח ישועה לעמו ישראל " ( מדרש שמואל כו  ,ג

 [ ראו לעיל  ,עמ '  . ) 23נראה שהתוספת היא בהשפעת נוסח ברכה ארץ ישראלי מאוחר  :ראו למשלמסכת סופרים יג  ,יב  .במדרש תהלים  ,בשני מקומות באותו המזמור ( מזמור יח  ,ח ; כה )  ,עולה

כביכול שבארץ ישראל בתקופת המדרש המאוחר נהגו לחתום בהפטרה

" מגן

דוד " .

אולם הנוסח

בשני המקומות מפוקפק ביותר  :הוא חסר ברוב כתבי היד  ,כפי שציין לכך בובר ( שם  ,סימנים לד ,
קעז ) ,

ובשני המקומות ניכרת השפעת התלמוד הבבלי  ,סנהדרין קז ע " א ופסחים קיז ע  -ב  .מסתבר

שבשני המקומות זו תוספת
96

97
98

מאוחרת.

התופעה כה ייחודית עד שאלבוגן  ,עמ '  , 30 - 29סבר שברכה זו נתקנה בבבל .עמדה זו נדחתה
אמנם במחקר ( ראו למשל היינימן  ,התפילה  ,עמ'  , ) 142אולם התופעה בעינה עומדת.
בנקודה זו אין בידינו כל מידע מבוסס  ,ובהיסוס מה אני גולש לדיון ספקולטיבי

זו נקודה מרכזית בטיעונו של ליבם ,

עמ ' 313

וראו את התגובות שנזכרו לעיל  ,הערה . 93
99

למדי.

ואילך  ,אלא שאת עיקר הקושי הלשוני קשה לקבל ,

ראו במאמרו של ליבם  ,ובהיסוס מה תמך בהשערה זו גם קיסטר  ,עמ ' . 199

לנוסח ן הקדום של ברכת " בונה ירושלים " ו " ברכת דוד " בתפילה

ן

39

שבבן סירא רחוק מתפילת העמידה כפי שאנו מכירים אותה בספרות חז " ל ; לכן יש
להציע נוסח קדום אחר ,

100

המסתמך על אותן נוסחאות המצויות בסביבה הליטורגית

הקרובה לתפילה  ,דהיינו המקורות שנזכרו

לעיל.

הנוסח הראשון שצריך למשוך את תשומת הלב הוא " אלהי דוד ובונה ירושלים " ,
החתימה בברכת בונה ירושלים בנוסח ארץ ישראל  .הביטוי " אלהי דוד " אינו שאוב כאן
ישירות ממקורו המקראי ,

01נ

אלא הוא לשון תפילה מוכר בארץ ישראל בתקופה הנידונה .

כך ניתן ללמוד מהחתימה בברכת ההפטרה בנוסח ארץ ישראל הקדום  ,וכך ניתן גם

לשער מלשון ברכה שזמנה מראשית הנצרות  " :הושע נא לאלהי דוד " .

102

גדליה אלון

זיהה את הברכה מתורת השליחים כברכת המזון  ,ואמנם הסעיף הזה מקביל לברכה
השלישית בברכת המזון היהודית  ,ברכת בונה ירושלים  ,שנכללת בה התייחסות למלכות
בית דוד .

105

מקורו של הביטוי " אלהי דוד " בברכת בונה ירושלים בנוסח ארץ ישראל

אינו ידוע  ,אך אפשר שהחתימה לקוחה כמות שהיא מברכת דוד הקדומה  -שנדחתה -

שאת תוכנה ביקשו לכלול בברכה  .אם כהשערתנו  ,הרי שהדברים שנכתבו לעיל בדבר
ההתנגדות בבבל לנוסח הברכה " אלהי

המקור נביא אותו

דוד "

מקבלים יתר משמעות  . .מחמת חשיבות

שוב :

אמר רב יהודה אמר רב  :לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון  ,שהרי דוד מלך

ישראל הביא עצמו לידי נסיון ונכשל .אמר לפניו  :רבונעשל עולם  ,מפני מה אומרים
אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב ואין אומרים אלהי דוד ? אמר  :אינהו מינסו
לי  ,ואת לא מינסית לי  .אמר לפניו  :רבונו של עולם  " ,בחנני

כו  ,ב ) .

[ ה' ]

ונסני " ( תהלים

104

לעיל הבאתי גם את המקור הארץ  -ישראלי המטיף לאמירת " אלוהי דוד "  ,וראיתי בו

עדות לוויכוח על נוסח התפילה העושה שימוש בביטוי " אלהי דוד "  .ייתכן אפוא שהפולמוס
בבבל כנגד הביטוי " אלוהי דוד " יכול לשמש גם הד להתנגדות אפשרית לחתימת ברכת

דוד בלשון זו ורקע להעדפת נוסח אחר  .הנוסח האחר המתבקש הוא " מצמיח קרן ישועה " ,
וכבר הדגיש מנחם קיסטר את הצד המיוחד שבו  -שנמנע מלנקוב בשם דוד  -כדי
להדגיש את תפקידו של האל בגאולת העם כולו .
דוד " -

105

השלילה של היסוד האישי  " -אלהי

היא גם היסוד העיקרי במדרש שבפי רב יהודה .

100

שגם אותו הציע ליבט  ,עמ '  , 320בין הצעות אחרות  ,אך לא ראה בו עיקר .

% 01

מלכים ב כ  ,ה ; ישעיהו לח  ,ה .

102

דידכי י  ,ו .

103

אלון  ,א  ,עמ '  . 290 , 286וראו גם פלוסר וספראי  ,בעיקר

104

החשוב שתפסה דמותו הממשית של דוד בתקווה המשיחית של סוף ימי הבית ולאחר מכן .
סנהדרין קז ע " א .

105

קיסטר  ,עמ '

. % 99

מעמ ' 96

ואילך  ,המצביעים על המקום

40

ן

אוריארליד

נותרו בידינו שתי הצעות בדבר הנוסח הקדום של חתימת ברכת דוד  :א  " -מצמיח
קרן ישועה "  ,שהוא הנוסח המצוי בבבל התלמודית ; ב  " -אלהי דוד "  ,שהיה נוסחה
( המשוער ) של הברכה רק בארץ ישראל בתקופה של ראשית התהוות התפילה  ,אך נבלע
בברכת בונה ירושלים עם הכללת שתי הברכות יחד .

ד  .נוסחי הסידורים הקדומיט
לברכה זו קיים  ,כידוע  ,נוסח בסיסי אחד  " :את צמח דויד עתה תצמיח וקרנו תרים בישועתך

ברוך אתה ה ' מצמיח קרן
נוספים .

106

ישועה " ;

נוסח זה מובא בסידור רס " ג ובסידורים ימי ביניימיים

השוואת נוסח זה למקורות התלמודיים שנידונו בסעיפים הקודמים מלמדת

שהוא נוסח קדום של הברכה  .חתימת הברכה מתועדת בפירוש בתלמוד הבבלי ,
והתמקדותה במשיח מזרע דוד מתאימה גם היא לדיונים התלמודיים השונים  .גם הלשון
של גוף הברכה נראית קדומה  ,שכן הזכרת הברכה בתפילת

" הביננו "

תואמת אותה ,

והיא דומה באוצר המילים שבה לקטעי התפילה שנמצאו בבן מירא ובלוקס .

ה  .סיכום
ברכת דוד מוכרת בהקשר של תפילת י " ח משלביה הקדומים ביותר  ,כפי שעולה בבירור
מהתוספתא  .התוספתא מורה על הכללת הברכה בברכת בונה ירושלים  ,אך מתירה ,
בדיעבד  ,גם את אמירתה כברכה בפני עצמה  .בהמשך תקופת התנאים  ,ולכל המאוחר
בתקופת האמוראים  ,כבר שלטה בארץ ישראל מציאות אחידה של הכללת דוד בבונה

ירושלים ; לעומת זאת ,בבבל התלמודית הברכה נאמרה בפני עצמה  .נוסח הברכה בסידורים
הקדומים הוא כנראה הנוסח שהיה מצוי בבבל התלמודית  .לעומת זאת  ,אין בידינו מידע
מספק לגבי נוסח ברכת דוד שהיתה מצויה בארץ ישראל בראשית תהליך עיצוב התפילה .
הדעת נותנת שנוסח זה הוא אביה הטבעי של הברכה בבבל התלמודית ולפיכך הוא
דומה לה או אף זהה לה ממש  ,אך אין ודאות שהברכה העצמאית בבבל היא המשך
אורגני מלא לברכה הקדומה  ,שהלא את זו ביקשו חכמים לבטל  .לפיכך הבאנו הצעה

נוספת ולפיה הברכה הקדומה בארץ ישראל חתמה בנוסח שונה  " :אלהי דוד "  .ברכה זו
נתבטלה עד מהרה ונשתקעה בברכת בונה ירושלים ובחתימתה  .בבבל  ,שם המשיכו
לומר את הברכה לעצמה  ,או שחידשו את אמירתה  ,עשו זאת תוך שינוי בנוסח החתימה ,
שבו מודגשת ישועת ה ' לעם כולו .

106

סידור רס " ג  ,עמ ' יח  .ראו פינקלשטין ,

ולא " תרים " .

עמ ' 167

ולוגר  ,עמ '  , 181 - 180ושם בכל כתבי היד

" תרום "

ן

לנוסחן הקדום של ברכת " בונה ירושלים " כברכת דוד " בתפילה

4%

וף דבר
~

תוצאות הדיון מעידות על מציאות שהיא היפוכה הגמור של המציאות שהציג היינימן .
טענתו בדבר פתיחות כמעט מוחלטת בנוסח ברכת " בונה

ירושלים "

ובדבר מיגוון רב

של נוסחי הברכה בתקופה הקדומה אינה נכונה  ,לדעתנו  ,לגבי ברכת " בונה

בתפילה .

107

ירושלים "

המקורות הקדומים משקפים נוסח בסיסי אחד של הברכה  " ,נוסח רחם " ,

ואין בהם כל רמז לנוסח תפילה חלופי  .זהו אפוא הנוסח הקדום היחיד  ,וככל הנראה

הנוסח המקורי  .הפיצול הקיים בין הנוסח הארץ -ישראלי והבבלי בעניין הזכרת דוד
בברכה מתועד היטב  ,וממדיו מוגדרים מהבחינה ההיסטורית והגיאוגרפית  .גם הנוסחים
של הסידורים הקדומים אינם משקפים תמונה כה מגוונת כפי שעולה מדבריו של היינימן .
מחקריהם של פינקלשטין ולוגר העלו  ,כאמור  ,שני נוסחי אב בלבד לברכה זו  ,והמקורות
הקדומים די בהם כדי לקבוע קביעה סבירה איזה מהם קודם לרעהו .
אם היינו מסיימים במסקנה זו בלבד  ,די היה בכך  .אך כמדומה שהצלחנו להגיע למסקנה
מרחיקת לכת עוד יותר  .נוסח הברכה " על ירושלים עירך "  ,המכונה במחקר " נוסח

בבל " ,

ואשר נשתגר בברכת בונה ירושלים בכל העדות כמעט  ,נחשב בעיני המחקר כנוסח קבע
עתיק  .ברם  ,ממחקר זה עולה כי זהו נוסח ברכה מפויט  ,שנקלט בנוסח התפילה הפרוזאי
של היחידים  ,לא לפני ראשית  ,או אמצע  ,תקופת הפיוט בארץ ישראל .
גם הממצאים לגבי " ברכת דוד "  ,שהם דלים יותר  ,משקפים את קיומו של נוסח אחד

ויחיד  .אין כל זכר למיגוון נוסחים  ,והשערתי בדבר שינוי מסוים בנוסח ברכת דוד הקדומה
אינה משנה את התמונה  .אם השערה זו נכונה  ,דומה כי חלה התפתחות בנוסח התפילה
וכי ניתן להגדירה במונחים היסטוריים וגיאוגרפיים  -אין כאן נוסחים שהמתפלל או
שליח הציבור יכול לבחור ביניהם  .תוצאות מחקר זה מצדיקות בדיקה מחודשת בשאלת
הנוסח המקורי  ,אך אין להסתפק בבחינה העקרונית של השאלה ובמקורות הכלליים
הנוגעים לה אלא לבחון כל ברכה ותפילה לגופן .

 07נ וכנראה גם לא בברכת המזון ובתפילות אחרות  -ראו בעיקר  :היינימן  ,התפילה
שם  ,עמ '

, 51 - 48

וכן היינימן  ,בונה ירושלים  ,עמ '

.5-3

עמ ' 36 - 35

ובנספח

ן

42

אוה ארליך

"

קיצורים ביבליוגרפ ם
אברמסון

ש' אברמסון  ,עניינות בספרות הגאונים  ,ירושלים תשהד.

אלבוגן

י " מ אלבוגן  ,התפילה בישראל בהתפתחותה ההיסטורית  ,תל אביב תשאב
ג' אלון  ,מחקרים בתולדות ישראל ,תל אביב תשי " ז .
קד אליצור  - ,ראשיתם של פיוטי יח "  ,מחקרי ירושלים בספרות עברית ה ( תשמ " ד ) ,

אלון
אליצור

ע%

. 173 - 165

אסף

ש אסף  " ,מסדר התפילה בארץ ישראל"  ,ספר דינבורג  ,בעריכת " בער ואחרים ,
ירושלים תש " ט  ,ענף . 131 - 116

אפשטיין

י " נ אפשטיין  " ,דיקדוקי הירושלמף  ,מבואות לספרות האמוראים  ,ירושלים תשכ " ג ,

עמ' . 609 - 335
ארליך  ,הנוסח הקדום
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