
 בם בימי ניסן.ּובלבל   ,ברכת האילנותי לם והראּוהנוסח הקדּו
 95:02כ"ה אדר תשע"ב   גרסה:                                                                                                                                                                                                                        

 

ברוב עדי  יא א(, ר"המג ב;  ברכות) ני מקומותשב תלמוד הבבליב , וגםהמשנהמימי  ברכות הראייהאוסף הברכה מובאת כבר ב
 בני (מהן :או) בהן להתנאות( כדי) טובות ות ואילנותטוב בריות בו וברא כלום)מעולמו או:) חיסר בעולמו שלא ברוך כך:  הנוסח
מכון ירושלים, , מהדורת ד"ה אמר רב ,פרק שישי ,הלכות ברכות -סימן א  ספר הלכות גדולות) גאוניםה חנוסקרוב ל. זה גם אדם

 על אתר )ווילנא(.  רש"יו הרי"ףוזה נוסח  (,אילנות טובותאבל שם חסר:  -ירושלים תשנ"ב
 

 ד"ה להתנאות: ]ווילנא[, ר"הבבלי, ) ליהנות -כ להתנאות המילה את משמעותפירושו על התלמוד כאן, ב ,מסביר רש"י
ני והשאול: ש  מופיע כאן במובנו המ   ,להתקשט/ יפותילהתשמשמעותו הנפוצה  (נא"י)מהשורש  התנאותל הפועל . לפי זה,(תנו  ה  ל  

נעשה, בהקשר הנידון, שווה משמעות עם  להתנאותלכן, הביטוי . הנ"י ושורששה, ָאנ  ה  נגזר מהשם  , כאילו הואהָאנ  ה  להפיק 
  .בין שני הפעלים גזרוניאין קשר שאף , על הנ"י, הנגזר גם כן מהשורש נפעל(, נותיה  ה  ל  )=תנו  יה  ל  
 

כה כבר בגרסת הבר , אנו מוצאיםאחרי ימי רש"ישנכתבו  ראש השנהכ"י של מסכת בעיקר ב של עדי הנוסח של התלמוד, במיעוטם
התהליך המוכר של נו ישלפנ! נדמה ליהנות, לפני ימי רש"י, עם החלופה  נוסח ילא מצינו עד .ליהנות  להתנאותבמקום עצמה, 
רש"י בתלמוד  פירוש. תקופת רש"יהחל מ, ליהנותלגוף הטקסט התלמודי בידי המעתיקים וכך נולדה הגרסה רש"י  פירושהכנסת 

  .ו, אחרת לא היה מוסיף את פירושושהייתה לפני להתנאותמעיד על גרסת 
 

כגאונים, הרי"ף  ,להתנאותבמהדורות המוקפדות( -יג  הלכה ,פרק י ,הלכות ברכותאהבה, ) גורס בברכה ב'משנה תורה' רמב"םגם 
 וגרסתו )במהדורות המתוקנות. במהדורות הצילום המצויות של ואילנות טובותבדומה לגאונים, את המילים  ורש"י, אלא משמיט,

או: )ב"א ייי אמ"ה שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות נאות כדי להתנאות בהם ווילנא, גרסתו כשל שו"ע( -דפוסי וורשא
 , כשיטתם לפסוק הלכה כרמב"ם.סידורי התימניםרוב בבשינויים קלים,  , לפעמיםהתקבלה בני אדם (בהן

 

ראה להלן(, המתבססת על רוב הפוסקים - ן/בהם)פרט לשינוי בה רכו או"ח, סימן הטור והשו"ע,לפי הגרסה של  להלן: הטקסט
נדמה  .ביניהםהראשונים אחרי רש"י. בעקבותיהם של אלו הביאו את הגרסה כך גם רוב הפוסקים האחרונים, עם שינויים מזעריים 

 .עת ישראל שקבלו עליהן לפסוק הלכה כשו"דו  בע   לאומרו הנוסח הראוישזה 
 

 את)ראה במהדורתו המחודשת, הוצ 8/50/1-/חה, אלטונא, תק"עמודי שמים, בסידורו יןמד  ע  ר' יעקב  = יעב"ץ לפי :להלןהניקוד 
בעמ'  /ותמהסימנים חלק א', ) רשאלוח ספרו וב (שם אינו בהכרח מידי יעב"ץ! הטקסט-ח"ב, עמ' קמ תשנ"ג, , ירושליםאשכול
, סימן ועמ' תצה/ותתקיד -תתקיג ניםסימ עמ' תנג,אוצרנו, טורונטו תשס"א וראה הערות המהדיר שם,  ,ר"ד יצחקימהדורת , קלו/ז
כי בלשון חכמים אין חובה לרפות את בגדכפ"ת  ו,ּבקלות את הבי"ת )=להטיל בה דגש קל( של   שיגהדל מותר בו  בראבצירוף   .קעג(

 .מערכת מפעל המקרא( - בראש התיבה אחרי אותיות אהו"י, כבמקרא )ד"ר רפאל זר
 

, בעיקר את אלה האשכנזיים, מדקדקים'תקנו' אותם הש טרם ,הישניםהאשכנזיים והספרדיים  סידוריםלהלן נמצא גם בהנוסח 
  :, כגון" כשיטתםדקדוק  המקראיפי ה"-, עלבגרמניה 81-ההשכלה וההשכלה במאה ה-בתקופת טרום

 שינה 8/90-ניץ תפ"הס  י   ,דף עח ע"ב ,הבית תפילבסידורו  )=רז"ה(הענא  למה זלמןש' ר[: םלּוּכ   רב  ד ] 

 כט, עמק ברכה , במדור 8/10-תקמ"ה ברלין, ,ויעתר יצחקבסידורו  בָאנט  ס   ' יצחקור 

נוֹת  ואת ניקוד טובים אילנות  טובות אילנות :]שינה                 .[)=פיעל(ּנותה  ל    )=נפעל( ֵליה 

קדום מאוד  בהם  בהן  השינוי .)השמטת הדגש הקל אחרי אותיות אהו"י, כבמקרא(בו  וּבנוי: אינני יודע מי הנהיג את השי
  .דפוס-העתקה או -טעותלאור רוב המקורות האחרים, זה כנראה  .(בטור ובשו"ע, רמב"םכבר בחלק מכ"י החשובים של )כך 

 

, גם ("עהמצויים בזמננו )תש אשכנזייםידורים ההס רובובעטיים הנ"ל  מגיהיםה ששינו מקומותה: )ובצבע( עבהבאות  להלן
יכול להיות  .)אלה של רז"ה( חלקם או את 81-'תיקונים' מהמאה ההכל את , ללא ביקורת, מצויא המוקפדים ביניהם. אלה

 שגרסת השו"ע כבר סוטה בעצמה מהנוסח התלמודימצאם שהמגיהים האלה הרשו לעצמם את השינויים הנקובים, בגלל מ  
 דולניק חלופה תקינהא ושה -כדלהלן רסֵ ח    , אבל ניקדושל שו"עשמרו בדרך כלל על הנוסח  ספרדייםהסידורים ה .המקורי

 הסידורים האשכנזיים. 
 

, מערכת מפעל זר, ממערכת המילון ההיסטורי; ד"ר רפאל בירנבאוםד"ר גבריאל : )בסדר א"ב( , בעזרת חכמים מובהקים בתחוםלוינגריעקב  בידי נרשם:
ועוד מומחים ; מושב חמד ,מישלובהרב ד"ר דוד  , והאקדמיה ללשון העברית;אונ' ת"א, מכהןד"ר חיים  ;בני ברק, כולל 'חזון איש', יצחקיהרב דוד  רא;המק
ים הנ"ל בני ומעדיף כנראה את תיקוני המדקדקמאונ' ת"א הביע את הסתייגותו מהנוסח המובא להלן,  דותןוכולם יעמדו על הברכה. פרופ' אהרן  - רבים

 . 'ל גלגוליה של ברכת האילנות'עאבל לא פירט לפניי את נימוקיו.  רשימה זו מהווה תקציר של מאמרי המורחב: , 81-המאה ה
 
 

רּו י   ְךב  ה י  ל   ינּוה  ֹל-א   ַאת  ם ְךמ  ל  עו   ה 
ַסר אֹּלש   ר :)בסידורי הספרדים חלופה תקינה ח  ס   (ח 

עו   מו  ב  לּוםל  א  ּכ  ר  ר  ּבּוב  תּיו  ב  בו   ו ת טו 
ת נו  יל  א  ה  נה  לֵ  טוֹבוֹת ו  ת ב  י ןו  נ  ם ב   .ָאד 


