קווים לדמות בתי הכנסת במ־סיי
ומנהגיהם •ימי הביניים
שלמה זאב פיק

מ־סיי בימי הביניים ובתי הכנסת בה
שתי קהילות היו בימי הביניים במרסיי(מרשלייא—  Massilia; Marseilleבלטינית; Marselha
בשפה הפרובנסלית) ,ובידינו ידיעות מעניינות על אודות בתי הכנסת שלהן .המקור הקדום
ביותר הוא דברי ר׳ בנימין מטודלה בספר המסעות שלו ,מהמחצית השנייה של המאה השתים
עשרה :׳ומשם שני [נוסח אחר :שלשה] ימים למרשיליה והיא עיר גאונים וחכמים והם שני
קהלות ובהם כמו שלש מאות יהודים .הקהל האחת היא יושבת על שפת הים למטה ,והקהל
האחר יושבת במגדל למעלה׳ 1.הנוסע המפורסם תיאר את הקהל המצוי במגדל ׳למעלה׳(העיר
העילית :)ville superioris ,׳הם ישיבה גדולה מתלמידי חכמים ,ר׳ שמעון ור׳ שלמה ,ר׳ יצחק
בר אבא מרי ,ור׳ שמעון בן אנטוליו ור׳ יעקב אחיו ור׳ ליבא ,והם ראשי ישיבה של מעלה׳2.
מכאן עולה שר׳ יצחק ב״ר אבא מארי ( 1193-1119בקירוב) ,בעל ׳העיטור׳ ,השתייך לקהילה
שמרכזה היה במגדל שבעיר העילית ,ושהייתה בחסותו של ההגמון .כמו כן יש להניח שמיקום
ה׳ישיבה של מעלה׳ היה בבית הכנסת.
סמוך לנמל בעיר התחתית ( )ville inferiorisהייתה קהילה אחרת ,וכך היא מתוארת
בספרו של ר׳ בנימין :׳ובראש הקהל של מטה ר׳ יעקב פורפית העשיר ור׳ אברהם בר׳ מאיר
חתנו ,ור׳ יצחק בר׳ מאיר ז״ל ,והיא עיר סחורה מאוד על שפת הים׳ 3.עיר זאת הייתה בחסות
הוויקונט ( ,)viscountובמחצית הראשונה של המאה השלוש עשרה הפכה לרפובליקה
עצמאית.
*

1
2
3

תודתי נתונ ה לידידיי פרופ׳ בנימין בר-תקוה ,ד״ר מאיר רפלד ,גב׳ שרה המר ופרופ׳ דניאל לורד סמייל
מאוניברסיטת פו רד ה ם בניו-יורק ,שהעירו הערות ח שובות שתרמו לגיבוש מ א מר זה .תודתי נתונ ה
לספריות שאפ שרו לי שימו ש בכתבי-היד שברשותן ,וכן לעובדי המכון לתצלומי כתבי-היד העבריים בבית
הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים ,ע ל עזרתם ,ב מיו ח ד לד״ר עזרא שבט .כמו כן נתונ ה תודתי
? Lucius n . Littauer Foundation -עבור המענק להכנת מחקר מקיף ע ל אודו ת תולדו ת היהודי ם במרסיי
בימי הביניים.
אדלר ,מסעות ,עמ׳ ה .ספרו של ר׳ בנימין הוא אבן יסוד ל תולדו ת העיר מרסיי בימי הביניים ,ב של מחסור
ב מקורו ת קדומים ,ראו :סמייל ,מרסיי ,עמ׳ . 59-58 , 50
אדלר ,מסעות ,עמ׳ ה.
שם .אזכורים נוספים של מרסיי כעיר נמל ב תקופה זאת ב מ קורו ת יהודיים מצויים בכתבי חכמים ,כמו
ב ה ק ד מ ת תרגומו של ר׳ י הוד ה אלחריזי לפירוש המ שניות של הרמב״ם :אלחריזי ,ע מ׳ ג ,ובצוואתו של
ר׳ י הוד ה אבן תבון ,ראו :אברהמס ,עמ׳ . 72-71

פעמים ( 110תשס״ז) ,עמי 114-85
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תעודות מן המאה הארבע עשרה מעידות שהיו בעיר שני בתי כנסיות ,אחד בחלק העילי
ואחד בעיר התחתית :בעיר התחתית שכן בית הכנסת הגדול ( , ^ ^ maiorשהיה בצד המזרחי
של הרובע היהודי ( ,)Jusatariaובעיר העילית היה בית כנסת נוסף ,הקרוי בית הכנסת של
ה מגדל( ^ ■ ח ^ ^ ^  4.ברור שהמונח ׳י שי ב ה׳( ^ ^ משמש כמילה נרדפת ל׳בית כנסת׳
( ,)synag0gaונראה שהכוונה ל׳ישיבה׳ בעיר העליונה שהזכיר ר׳ בנימין יותר מ 100-שנים
לפני כן; נתון זה מאשר את ההנחה שמרכז הקהילה היה בבית הכנסת5.
גם מתשובה מסוף המאה השתים עשרה שפרסם לראשונה אדולף נויבאואר עולה
שהיה בעיר מרסיי בית כנסת:
שמעתי את העשוי אצלכם במרשלא 6שיוצאים בני אדם מבתיהם בערב שבת
ומוליכים סחורותם 7אל הספינה ומחשיכים שמה ומקדשין ואוכלין מעט בספינה
ואחר כך עולין לבתיהן ומקדשים לבני ביתם ואוכלים וישינים שם כל הלילה ולמחר
מתפללים בבית הכנסת ואוכלין מן הטמון ועולין לישן שינת צהרים ועושין עצמן כר׳
הונא בר סילון(שבת ,קלט ע״ב) דאמר אנא למינם קא מיכוינא .ואני שמעתי מפי בקי
חכם 8כי מן העיר עליונה שלכם עד הנחל 9כשני תחומי שבת או קרוב לזה כי העיר
ארוכה מאד10...
אמנם לא ברור לאיזה בית כנסת כוונו הדברים ,לזה שבעיר התחתית או לזה שבעיר העילית.
לעומת זאת הסופר שהעתיק את תשובת ר׳ צמח בר פלטוי לעניין זלזולי מצווה ,ושהתייחס
בדבריו לבית כנסת במרסיי ,התכוון ככל הנראה לבית הכנסת של העיר התחתית :׳זאת
השאלה רצוני לשלוח [לר׳] יהודה במרשילה על דבר נשאלתי ממנו אם מותר לעשות קפנדריא

4
5

6
7
8
9
10

סמייל ,בתי כנסיות.
השוו :פיק ,הקהילות ,עמ׳  .309-308ה הנ חו ת שהישיבה מזוהה עם בית הכנסת ,ו שהמילה ׳י שיבה׳ נרדפ ת
ל׳בית כנסת׳ ,רווחות בין ההיסטוריונים ,ע ל סמך ת עודו ת מימי הביניים .ראו למשל :בלומנקרנץ ,עמ׳ ,39
 ;57,47-44 ,42-41פיק ,בית הכנסת ,עמ׳  ,26הערות  . 56-55ב ה תכ תבו ת אי שית העיר לי פרופ׳ דניאל
לורד סמייל ,מו מחה לקרטוגרפיה ול ת עודות ארכיוניות של מרסיי ,שהביטויים ( synagogan scoiaכלומר
ישיבה ובית הכנסת) זהים ב ת עו דו ת לטיניות של מרסיי.
עמנואל :׳לכם במרשלייא׳.
שטרן :׳סחורותיהם׳.
עמנואל :׳חכם בקי׳.
נראה שזה נהר  ;la Jolietteשטרן :׳הנמל׳.
שטרן ,עמ׳ נד-נה ,סי׳ יט .הדברים כבר פורסמו בקיצור אצל :עמנואל ,עמ׳  , 70הערה  ,8 7ושניהם ע ל פי כ״י
אוקספורד  ,Opp.Add. Qu . 127אלא ששניהם לא הזכירו שהדברים כבר פורסמו ,ראו :נויבאואר ,בודלי.
לנוסח הפנים ה שתמ שתי בפרסומו של נויבאואר .שטרן עוד הציע להוסיף אחרי המילה ׳ועולין׳ את המילים
׳על הספינה׳ ,וכך מ ש ת מע מ ה מ שך הת שובה .לפי זה אי אפ שר להסיק מן המ שפט ׳ול מחר מתפללים בבית
הכנסת ואוכלין מן הטמון ועולין לישן שינת צהרים׳ שמיקום בית הכנס ת היה בעיר התחתית ,שהרי אין
עולין לעיר העילית ,אלא עולין ע ל הספינה! קורא אנונימי מטעם ה מערכ ת הציע שייתכן שהביטוי ׳ועולין
לישן שינת צהרים׳ ׳נגרר בעקבות הביטוי שקדם לו ״ועולין לבתיהם״ ועל כן אין להסיק ממנו הרבה.
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על גג בית הכנסת נדנראה] לי דהוא זלזול בית הכנסת׳ ".לאמתו של דבר כדי לקבוע לאיזה
בית הכנסת כוונה הערה זו יש לתארכה .אם מקורה במאה הארבע עשרה ,מן הסתם כוונה
לבית הכנסת המצוי בעיר התחתית ,אך אם מדובר במאה השתים עשרה וכנראה במאה
השלוש עשרה ,קשה לקבוע בוודאות לאיזה בית כנסת כוונה אף שמסתבר שמדובר בבית
הכנסת בעיר התחתית ,ושהמתפללים רצו לעלות על גג בית הכנסת כדי לקצר את הדרך
לילך לאן שרצו ללכת12.
לסיכום ,מארבעה מקורות שונים  -התשובה מהמאה השתים עשרה ,ההערה לדברי
הגאון ,התעודות המעידות שהיו שתי קהילות ותיאורו של ר׳ בנימין מטודלה  -עולה שכבר
במאה השתים עשרה עמדו במרסיי שני בתי כנסיות :הגדול והמרכזי לשימוש הקהילה של
העיר התחתית ואולי גם העיר העילית ,ואחד קטן לשימוש החכמים שגרו בעיר העליונה.
מדברי ר׳ בנימין ומן התשובה שפרסם נויבאואר משתמע כי בימי הביניים הייתה מרסיי
עיר נמל חשובה ,שמשכה סוחרים יהודים מדרום צרפת והם אף התיישבו בה .עדות נוספת,
מסוף המאה השלוש עשרה ,על מגורי יהודים במרסיי מצויה בתשובה ששלח ר׳ שלמה בן
אברהם אדרת(הרשב״א 1235 ,בערך  1310 -בערך) למונטפישליר(בפרובנסלית :בצרפתית
מודרנית :למונפלייה) :׳שאלת :אחד שהיה בעיר מיורקא ,וגירש את אשתו שבמונטפישליר.
ואשה זו ,נולדה בנרבונה ,ונתרבתה בעיר מרשיליא...׳ 13.יתר על כן ,בהיותה נמל ביךלאומי
חשוב נקבצו למרסיי מכל אגן הים התיכון ,כולל איטליה ,קטלוניה ,ספרד המוסלמית ,צפון
אפריקה ומצרים ,סוחרים יהודים שחיפשו פרנסה.
בקיבוץ גלויות זה שהתכנס למקום אחד ולבית כנסת אחד גדול ומרכזי ,זה שבעיר
התחתית ,התעוררו מן הסתם ויכוחים על מקומות ישיבה קבועים בבית הכנסת לכל אחד
מן המתפללים .לפי התיאור של ר׳ בנימין מטודלה דלעיל ,לא היו תלמידי חכמים בעיר
התחתית ,ולכן מסתבר שהשאלות בעניין זה הופנו לתלמידי החכמים של העיר העילית.

11

12

13

עמנואל ,ע מ׳  . 70אמנם לא ברור מתי נכתבה הערת הסופר .קובץ הת שובות עצ מו נכתב סביב ה שנה 1200
(עמנואל ,עמ׳ לג) ,אבל כ״י מוסקווה  ,566שבו הוא מועתק ,נכתב סביב ( 1600עמנואל ,עמ׳ יא-יב) ולא
ברור אם הסופר של כ״י מוסקווה כתב הערה זאת או סופר קדום יו ת ר(וכ ב ר העיר ע ל זה עמנואל ,שם).
ראו עוד ב הער ה הבאה.
להלן דב ריו(ב ת רגו ם מ ה תכ תבו ת אי שית באנגלית) של פרופ׳ סמייל בעניין זה :׳אם מדו בר ב מאה הארבע
ע שרה או מאו חר יותר ,כמעט ודאי שהוא מתיי חס לעיר התחתית ,מפני שבית הכנס ת בעיר העילית
ב תקופ ה זאת כמעט לא הוזכר כלל ב ת עו דו ת ולא נראה שה שתמ שו בו הרבה .אם מדו בר ב מא ה ה שתים
עשרה ,הייתי בודק דברי ר׳ בנימין מטודל ה עוד הפעם ,אבל אני זוכר שהוא מצביע ע ל כך שבית הכנס ת
המרכזי היה בעי ר העילית .שני בתי הכנסיות לא היו קרובים לגבול בין העיר העילית לעיר התחתית...
אולי בית הכנסת של העיר העילית היה סמוך ל חו מו ת העיר ,ואז אולי רצו לקצר את הדרך דר ך הגג
לחו מות העיר העילית (אבל לא ברור אם מותר היה לבני העיר לטייל ע ל חו מות העיר ,אני פ שוט איני
יודע) .לפי ת עודו ת היו בעיר ה ת ח תי ת כמה ק שתות מעל הרחובות .צריך לדמיין שמעל הק ש תות היו
אולי בניינים ואולי אפילו נותרה מנ הר ה מעל הרחוב .אולי אז היה אפ שר לעבור מגג בית הכנסת דר ך
הק שתות או גגות הבניינים ולרדת בסולם לצד האחר .לדאבוני ,עדיין לא ראיתי שום תיאור של ק ש תות
אלו ע ל יד בית הכנסת של העיר התחתית׳ .אי לכך עדיין לא ברור מה הייתה תועל ת של קיצור הדרך.
ר שב״ א,ד ,דף כח ע ״ ב ,סי׳ ק צז.
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אי לכך ייתכן שלבית הכנסת זה במרסיי התייחס ר׳ יצחק ב״ר אבא מארי ,בעל ׳העיטור׳,
בדברים שכתב בעניין חזקת מקום של אחד מהמתפללים שנאלץ לצאת מן העיר כדי לטפל
בעסקיו:
ועל ידי היה מעשה במקום של בית הכנסת באדם שהחזיק בו כמה שנים ולא יצא מחזקתו
ובאו עדים ואמרו דכל שנה יצא למערפה 14שלו פעמים בשנה וחברו עלי רבותי ואמרו
אינה חזקה דלא רצופין נינהו והתרסתי כנגדן דחזקה היא כעבדא ושובכים ובית הבדים
כפי המנהג .ושאלתי את פי רבינו יעקב [=רבנו תם] והודה לדברי חזקת מקום כאורחא
דעלמא ואפילו חולה או הולך למערפה שלו או בימי אבלו לא איבד חזקתו ,וחזקתו
כחזקת בני אדם כמו שכתב בתשובה .ודוקא שלא יצא מחזקתו לחזקה אחרינא15...
ברור מן הדברים שבאמצע המאה השתים עשרה היו בבית הכנסת מקומות קבועים ,שהרי
ר׳ יצחק ב״ר אבא מארי פנה לרבנו תם (נפטר  ) 1171כדי לקבל תמיכה בעמדתו 16.נתון זה
מחזק את השערתי שהיו לחצים מצדם של מתפללים ומהגרים חדשים להחזיק במקום קבוע
בבית הכנסת ,ולכן רצו להשתמש בעילה שמי שאינו נמצא במקומו כל ימי החזקה ,הפסיד
את מקומו בבית הכנסת .כנגד טענה זו קבע ר׳ יצחק ב״ר אבא מארי שכל הפסקה מקובלת
 כגון לצורך מסחר  -אינה פוגמת בחזקה .גם בפסק דין אחר של ר׳ יצחק ממרסיי משתקפותהבעיות שנתעוררו בבתי הכנסת בעיר עקב צפיפות המתפללים .הוא שילב בדבריו את עניין
זכותו של ׳בר מצרא׳ ,שמקורו בדיני מקרקעין 17,ופסק ש׳מקומות בית הכנסת כמקרקעי דמי׳,
ובזה הציע הקלה מסוימת בשמירת זכותם של בני המשפחה לשבת ביחד 18.גם ר׳ אברהם בן
דוד מפושקיירה (הראב״ד 1125 ,בערך  ) 1198 -התייחס לאירוע בבית הכנסת במרסיי כמוקד
למחלוקת :מי שרצה להדיר חברו מחלקו בבית הכנסת או מן הספרים שבו ,אינו יכול ,׳והורה
הראב״ד ז״ל וכל חכמי דורו שאין אדם יכול לאסור חלקו לא מבה״כ [מבית הכנסת] ולא מן

14

15

16
17
18

דהיינו :מערופיה ,כלומר יצא אל לקוחותיו .ע ל אודו ת המערופי ה ראו :איידלברג ,שתיאר את מוסד
המערופי ה בצפון צרפת ובגרמניה ,והעיר שהת שובות הרא שונו ת המתיי חסות לנו שא זה הן מר׳ משולם
בן קלונימוס מלוקא ,שחי ב מ א ה העשירית .מדברי ב ע ל ׳העיטור׳ ברור שמוסד המערופי ה היה קיים גם
בדרום צרפת .מדברי קסל ,דף לז ע״ב  -לח ע״א ,סי׳ קמ ,נראה שהמערופיה הייתה קיי מ ת בדרום צרפת,
בנרבונה ,כבר בסוף המאה העשירית .עיינו :פיק ,הקהילות ,ע מ׳ .41
העיטור ,ב ,דף מא ע״ג-ע״ד ,אות מ  -מודעא .מקורה של ת שובת רבנו תם שנוי במחלוקת :לפי אורבך ,עמ׳
 ,69הערה  ,*61מקורו בקאפח; לפי ריינר ,ע מ׳  ,239-238,37-36מקורו בספר הישר ,סי׳ סא .ריינר חלק
על דברי אורבך וטען שקובץ הת שובות שפרסם קאפח נשלח לר׳ משולם ,ראו :ריינר ,עמ׳ .281-278
ע ל הקשרים בין רבנו תם לר׳ יצחק ב ע ל ׳העיטור׳ ראו :ריינר ,עמ׳ . 270-237
ע ל פי דין זה ל שכנו של בעל קרקע המבק ש למכור את חלקתו יש זכות קדי מ ה ברכי שת החלקה.
העיטור ,ב ,דף סו ע״ג ,אות מ  -מכירת קרקעות .לעניין מקו מו ת הי שיבה בבית הכנסת כרכוש של בעליהם
בברצלונה ולמ שמעות החברתי ת של תופעה זו ברא שית ה מאה ה שלו ש ע שרה ראו :קליין ,עמ׳ . 197-196
אוסיף עוד שר׳ יצחק בעל ׳העיטור׳ ציטט בספרו מן ה תו ספ תא מ מסכ ת בבא ק מא יא ,ג( מ ה דו ר ת ליברמן,
עמ׳  ) 58ופסק ע ל פיה :׳תשלום תוספ׳[תא] :האו מר תנו מאתיים דינרי׳[ם] לבית הכנסת תנו ספר תורה
לבית הכנסת ינתנו לבית הכנסת הרגיל ואם היה ב שניהם ינתנו ל שניהם׳(העיטור ,א ,דף עה ע״א ,אות פ -
פקדון) .אמנם הרבה ראשונים ופוסקים הביאו את דברי ה תו ספ תא ה ל לו( ר שי מ ה מלאה אצל ליברמן,
עמ׳  ,) 135ובכל זאת דברי ה תו ספ תא היו רלוונטיים במרסיי לאור העובדה שהיו שני ב תי כנסיות.
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הספרים ואם אסר אין איסורו איסר וכן הורה הלכה למעשה לקהל מארשילייא׳ 19.במקרה
זה לא ברור מה הייתה העילה למחלוקת :האם התעוררה בשל צפיפות כתוצאה מריבוי
מתפללים ,או שמא נבעה מריב משפחתי או מוויכוח בין סוחרים? בין כך ובין כך ,בית הכנסת
היה מוקד החיים ,ופגיעה במקום או בזכויות בו פגעה בהשתתפות היהודים במרכז החיים
הקהילתיים של יהדות מרסיי.

מנהג מ־סיי בבתי הכנסת
אין פלא שדווקא בדרום צרפת ,היינו בפרובינצא(או פרובנס) ,אזור המצוי בצומת הדרכים
שבין צפון אירופה לבין ספרד ,והכולל נמלים גדולים שהגיעו אליהם מהגרים ,סוחרים ומבקרים
מכל אגן הים התיכון  -מצאנו ספרי מנהגים המתעדים את מנהגי המקום ,בדרך כלל כדי לקבע
את המנהג או להציג לפני המבקר מדריך למנהגי המקום20.
יהודים רבים מכל אגן הים התיכון נהרו למרסיי ,ויש להניח שהביאו עמם את מנהגיהם21.
מה הייתה תגובת יהודי המקום על מנהגי אחרים וכיצד התמודדו עם אורחים אלו? תשובות
על שאלות אלו יש לפנינו בקונטרס ׳ספר המנהגות׳ מאת ר׳ משה ב״ר שמואל(סוף המאה
השתים עשרה  -ראשית המאה השלוש עשרה) ,שפורסם זה לא כבר מכתב-יד 22.המהדיר,
יעקב גרטנר ,ערך את הדברים בטוב טעם והניח לפנינו חיבור הכולל את מנהגי מרסיי מראשית
המאה השלוש עשרה ,ושנכתב על ידי אחיינו של בעל ׳העיטור׳ .החיבור מורה כיצד להתנהג
בבית הכנסת ,דהיינו אילו תפילות יש לומר ומה סדר אמירתן ,וההוראות מסודרות על פי לוח
השנה העברי .מחבר ׳ספר המנהגות׳ היה ער להבדלים בין מנהג מרסיי לבין מנהגי קהילות
אחרות ,ומשום כך ראה צורך בחיבור ׳ספר המנהגות׳ ,שנועד לשמש (בין היתר) כמדריך
לשליח ציבור ולתפילת הציבור ,ולהסדיר את מנהג המקום תוך שמירה על אחידותה של
הקהילה והגנה עליה מפני התערבות מנהגים חדשים וזרים23.

19

20
21
22

23

או רחו ת חיים ,פירנצה ,דף ד ע״ג .ראו את הדיון אצל :ריינר ,עמ׳  .242-240אמנם ייתכן שכל ה שאלות
האלו התייחסו לבית הכנסת של העיר העילית ,מקום מגוריו של בעל ׳העיטור׳ ,שהרי עם ריבוי האוכלוסייה
של העיר ,כנראה גדלה הצפיפות ב שתי הקהילות .אולם נראה לי שבעיית הצפיפות הייתה ח מורה יו תר
בקהילה שעל יד הנמל ,שמשכה אנשים רבים יותר ב של ה הזד מנויו ת הכלכליות שם.
פולק; פיק ,מנהג ,עמ׳  ; 160-159פיק ,הקהילות ,עמ׳ . 342-323
דוגמה לזה היא ה שאלה (בערבית) לרמב״ם שנמצאה בגניזה (ללא תשובה) ,בכ״י אוקספורד Heb. f .
 , 103/19דף  ,23שאלה זו עוסקת בדיני מ שפחה ונזכרת בה נסיעה למרסיי (׳אלמרסלילה׳).
גרטנר ,עמ׳  . 176-81מבחינ ת ביבליוגרפית יש להוסיף ולציין כי ה חוקר הרא שון שהצביע ע ל כתב־יד זה
ותוכנו ,ושאפילו ציטט חלקים מובחרים ,הוא נויבאואר ,שונות .ה מ הדיר תיאר את כתב־היד ,ועיקר תיאורו
עוסק בתוכן שלושים וחמישה העמודים הראשונים של כתב־היד ,המכילים את ׳ספר המנהגות׳; ראו :גרטנר,
עמ׳  .94-93יש בכתב־יד זה (שמספרו אצל אדלר ,קטלוג )2237 ,חו מר נוסף שמקורו פרובנסלי ,למ של
התוספ ת ה מפורס מ ת ל׳ספר הקבלה׳ של ר׳ אברהם אבן ד אוד (בדפים רכב ע״ב  -רכח ע״א) ה מ ת א ר ת
את תולדו ת היהודים בנרבונה ובפרובינצא עד אמצע ה מאה ה שתים ע שרה.
גרטנר ,עמ׳  .91-90,86,84ח שיבותו של ׳ספר המנהגות׳ ברא ש וברא שונה בכ ך שאינו קטוע אלא שלם.
הוא כולל מנהגי תפילה ודיני תפילה שנהגו במרסיי בכל ימות השנה ,החל מי מו ת החול ,עבור לתפילו ת
שבת ורא ש חוד ש ולתפילות יום טוב ותעניו ת באופן כללי ,וכלה ברישום ה תפילו ת בבית האבל .ב ה מ שכו
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מיכאל סגן־כהן ,היהודי הנודד ,1983 ,אקריליק ועיפרון על בד מעל טריפטיך,
באדיבות ליאורה סגן־כהן
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׳ספר המנהגות׳ לר׳ משה ב״ר שמואל מצטרף ליתר ספרי פרובינצא שעסקו במנהג,
והמפורסמים שבהם :׳ספר המנהגות׳ של ר׳ אשר מלוניל(סוף המאה השתים עשרה  -ראשית
המאה השלוש עשרה) ,׳ספר המנהיג׳ לר׳ אברהם בן נתן הירחי מלוניל ( 1155בערך 1215 -
בערך) וספר ׳אורחות חיים׳ לר׳ אהרון בן יעקב הכהן(סוף המאה השלוש עשרה  -ראשית
המאה הארבע עשרה) .וודאי ראוי להזכיר כאן גם את ספר ׳מגן אבות׳ של המאירי ,שמתפלמס
עם תלמידי הרמב׳׳ן על אודות מנהגי פרובינצא .החיבורים הללו מתייחסים למכלול מנהגי
פרובינצא ,כולל ענייני אורח חיים ,ולשטחי הלכה אחרים ואף לתפילה .לעומתם ׳ספר המנהגות׳
לר׳ משה ב׳׳ר שמואל מצטמצם רק בהלכות ומנהגי תפילה בבית הכנסת .יתר על כן ,הספרים
הנזכרים עוסקים בעיקר במנהגי נרבונה ( ,)Narbonneלוניל ( )Lunelומונפלייה ()Montpellier
המכונה ׳ההר׳ ,וכמעט לא התייחסו לעיר מרסיי ,ואילו החיבור הנוכחי משקף בעיקר את מנהגי
התפילה שנהגו במרסיי ,ובזה חשיבותו.
׳ספר המנהגות׳ תורם בוודאי להכרת מנהגי מרסיי ודרום צרפת  -דהיינו פרובינצא
(פרובנס)  -בכלל ,ויש בו משום המשך ללימוד תחום זה ואולי אפילו פריצת דרך ,בתנאי
שיימצאו מקורות נוספים שישלימו את הנתונים המצויים בידינו .ברם מאחר שהוא עוסק
אך ורק בענייני תפילה ,יש להיזהר בקביעת טיבם של מנהגי מרסיי על פי חיבור זה בלבד.
למעשה קונטרס זה הוא מדריך תפילה ,המזכיר במתכונתו לוחות שנה של קהילות שונות .הוא
דומה ללוחות אלה בהיקפו ,עוסק אך ורק במנהגי בית הכנסת ,ומשמש כמדריך רק בעניינים
הנגזרים מלוח שנה ,ושונה מ׳שולחן ערוך׳ ,הכולל את מנהגי ספרד או אשכנז בתחומים רבים.
הרוצה לברר את מנהג מרסיי או פרובינצא ואת זיקתו למנהגי קטלוניה ,אראגון ,קסטיליה
או ספרד המוסלמית מחד גיסא או לצפון צרפת ,אשכנז או איטליה מאידך גיסא ,עליו לבחון
את מכלול מנהגי מרסיי ופרובינצא ,שאינם קשורים דווקא לבית הכנסת ,אלא לכלל תחומי
׳אורח חיים׳ ,׳יורה דעה׳ ,׳חושן משפט׳ ו׳אבן העזר׳ ,כפי שהם מופיעים בהרחבה בחיבורים
כדוגמת ׳אורחות חיים׳ לר׳ אהרון הכהן.
תיארתי לעיל את בתי הכנסיות במרסיי בימי הביניים ואת מיקומם בעיר .בהנחה ששני
בתי הכנסיות עמדו על תלם בראשית המאה השלוש עשרה ,נשאלת השאלה אם ר׳ משה ב״ר
שמואל התייחס לשניהם ,או שמא לאחד מהם ,ואם כן לאיזה .ואולי יש מקום לדון במנהג אחד
של שני בתי הכנסיות .ההיגיון מורה שרוב הסוחרים והמבקרים הגיעו ל׳בית הכנסת הגדול׳
( )scola maiorששכן סמוך לנמל והיה גדול מבית הכנסת האחר ,ולכן היה צורך במדריך
לחזן למקדש מעט זה .עם זאת ייתכן שבבתי התפילה בשתי הקהילות נהג מנהג אחיד ,ואם
כן המדריך מכוון לשניהם.

הנחה המחבר את המתפלל בבית הכנסת במרסיי בפרטי המנהגים והתפילות לאורך כל השנה ,החל מחוד ש
תשרי .נוסף ע ל כך מ תיי חד קונטרס זה בכך שאחד מיעדיו ,ואולי העיקרי שבהם ,הוא להע מיד במרכזו
את החזן .דבר העולה ב מיו ח ד מן האמור בסופו  -המחבר הזהיר והוכיח שם את החזן בעניין התפיל ה
(גרטנר ,עמ׳  ,) 172-171וכבר ע מ ד ע ל כך המהדיר.
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מנהג מרסיי
על בסיס הנתונים העולים מ׳ספר המנהגות׳ של מרסיי ומן ההערות וההפניות של המהדיר ,ניתן
לגשת לחקר המנהג ותולדות היהודים בפרובינצא בכלל ובמרסיי בפרט ,במיוחד בכל הנוגע
למנהגי בית הכנסת .׳ספר המנהגות׳ ישמש כאן בסיס לבירורים ,להצגת קשיים ולתהיות על
המצוי במחקר בנושא מנהגי התפילה של פרובינצא בכלל ושל מרסיי בפרט .אבהיר מראש:
בכל מקום שאני מציין ׳מנהג מרסיי׳ אין כוונתי לומר שאכן לפנינו מנהג מבורר וקבוע שנהג
במרסיי  -כדוגמת המנהג במרכזים מוכחים אחרים ,כגון ספרד ,אשכנז או רומא  -אלא
כוונתי למה שעולה מ׳ספר המנהגות׳ ומהערות מהדירו .כאן יש להזכיר מקור חשוב נוסף
לחקר מנהגי מרסיי .כוונתי לחיבורים שכתב דודו של מחבר ׳ספר המנהגות׳ ,ר׳ יצחק ב״ר
אבא מארי ,׳עיטור סופרים׳ ו׳עשרת הדיברות׳ 24.בחיבורים אלו הזכיר ר׳ יצחק הרבה ממנהגי
העיר ,לא רק בתחומי אורח חיים ,אלא גם בדיני אישות ,איסור והיתר ודיני ממונות .ברור
שיש להזדקק לכתבי-יד של ספרי בעל ׳העיטור׳ ולמהדורות ביקורתיות שלהם כדי לברר את
הנוסח שיצא מעטו של חכם זה.
דוגמה יפה למנהג מיוחד המאפיין את מרסיי ,ושנודע לנו מדברי ר׳ יצחק ב״ר אבא מארי,
היא הנוהג לצרף לברכת בדיקת חמץ בליל ארבעה עשר ברכת ׳שהחיינו׳ ,מנהג שנדחה על ידי
כל הראשונים 25.מתקבל על הדעת שר׳ משה ב״ר שמואל לא רשם מנהג זה ב׳ספר המנהגות׳
מפני שאין הוא קשור במהותו לבית הכנסת .׳ספר המנהגות׳ הוא אפוא בבואה מיניאטורית
בלבד למנהגי מרסיי ,בבואה של מנהגי בית הכנסת בלבד.
לחקר מנהגי בית הכנסת והתפילה במרסיי אכן יש ב׳ספר המנהגות׳ תרומה נאה  -למשל
בשאלה אם כשערב פסח ,י״ד בניסן ,חל ביום שישי ,אומרים במוצאי שבת שלפניו תפילת
׳ויהי נועם׳ .אבהיר את הדברים :הנימוק להשמטת תפילת ׳ויהי נועם׳ הוא משום שהקרבת
קרבן פסח בזמן המקדש ביום שישי שחל בו ערב פסח ,גרמה לאיסור מלאכה מחצות היום
של י״ד ניסן ,וכידוע נקבעה הלכה שאם חל יום של איסור מלאכה במהלך ימות השבוע ,אין

24

25

אכן אין לנו מידע מדוי ק ע ל תאריך פטיר תו של ר׳ יצחק ממרסיי ,אבל בידינו מידע מדויק ע ל תאריך
לידתו .ע ל פי שיר הפ תיחה של ר׳ יצחק ל׳עיטור סופרים׳ ,קבע גלצר כי נולד בכ״ח תשרי תת״ף (,) 1119
שהרי היה בן חמישים ושמונה כ שהתחיל לכתוב את הספר ,ביום כ״ח תשרי תתקל״ח; ראו :גלצר ,עמ׳ . 5-1
אציין שר׳ יצחק סיים את חיבורו ׳מאה שערים׳ ב שנת תתקנ״ג ( ,) 1193-1192כ שהיה בן שבעים ושלוש
שנים ,ראו :גלצר ,עמ׳  . 132-131לדברי גרטנר ׳ר׳ בנימין יצא מטודיל ה שבצפון מזרח ספרד סביב שנת
 1160או  1167׳ (גרטנר ,עמ׳  .)86תא־שמע חי שב א ת זמניהם של חכמי פרובינצא ב מא ה ה שתים ע שרה
והגיע למסקנה ברורה וחד־מ שמעית שר׳ בנימין יצא למסעו ב שנת  ;1159-1158ראו :תא־שמע ,זמנים;
ושוב :תא־שמע ,זרחיה ,עמ׳  . 10-7ע ל ביקורו של ר׳ בנימין מ טודל ה במרסיי ראו לעיל ,הערות . 3-1
׳וזמן איכא דבריך ד ה א מזמן לזמן קאתי ואיכא דלא בריך ד ה א לא קבע לי׳[ה] זמן שהא ה מפר ש והיוצא
ב שיירה שדע תו לחזור אפי׳[לו] מר״ה [מראש השנה] צריך לבער ומי שלא בדק אור י״ד יבדוק שחרית
ויבדוק ב תוך ה מועד ולאחר ה מועד ומאן ד מברך סבר מידי ד הו ה אפדיון הבן דמברך כל יו מא ב תר למ״ד
יום ומסתברא דר שות הוא ומנהגא דילן לברך׳( העיטור ,ג ,דף קכ ע״ב ,ע שרת הדיברות ,הלכות ביעור
חמץ) ,דהיינו ה מנ הג שלנו הוא לברך שהחיינו בבדיק ת חמץ בליל י״ד .והשוו :׳אבל הרב בעל העיטור
כתב שבמקומו נוהגין לאמרו׳(ר שב״א ,א ,ע מ׳ קלה ,סי׳ שעט ,ד״ה ׳ת שובה טעם׳) .עיינו עוד בנדון :פיק,
שהחיינו.
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אומרים ׳ויהי נועם׳ במוצאי שבת שלפני כן .סקירת המקורות ההלכתיים שעסקו בנושא מעלה
שהדיונים בו החלו רק במאה השמונה עשרה 26.והנה במרסיי כבר נחלקו בסוגיה זאת כ400-
שנים קודם לכן:
והנה היה מחלוקת בעיר הזאת <<בפסח>> שחל להיות ארבעה עשר בערב שבת
אם אומ׳נר] ׳ויהי נועם׳ במוצאי שבת שלפניו .כי יש מי שאמ׳נרו] כי יד מחצות ולמעלה
יום טוב ואסור בעשיית מלאכה ואמר׳נו] הלל במקדש27.
דוגמה נוספת :אחד המנהגים המיוחדים שמצאנו ב׳ספר המנהגות׳ הוא עניין נשיאת כפיים,
וגרטנר כבר ציין לדברי יצחק (אריק) זימר בנושא זה 28.הקונטרס שלפנינו מוסיף נדבך
לחקר מנהג זה ,ומאשר שבמרסיי עלו הכוהנים לדוכן כל יום ,נוהג השונה לחלוטין ממנהגי
צפון צרפת ואשכנז.
מנהג נוסף ממנהגי מרסיי המופיע בחיבור שלפנינו נוגע לקריאת התורה בציבור :הן
בשנה פשוטה והן בשנה מעוברת קראו לפני פסח פרשת צו :׳וצריך שיזהר שתהיה קריאת ״צו
את אהרן״ בשבת שלפני הפסח בין בשנה פשוטה בין בשנה מעוברת לפי מנהג מרשילייאה׳29.
הרי שלוש דוגמאות לייחוד של מנהגי בית הכנסת במרסיי.

26

27
28
29

הרב שריה דבליצקי פרסם פעמיים בשנים האח רונות ר שימה מקפ ת של שיטות בנוגע למנהג זה ע ל לוח
ה מודעו ת של י שיבת ׳ תפ ארת ציון׳ בבני־ברק (תצלומי ה מו ד עו ת בידי) .בין הפוסקים שלא לאמרו ראו:
יעב״ץ ,דף יט ע״ד ,סי׳ י ט( ה מ א ה ה שמונה עשרה); נהר מצרים ,עמ׳ כ ה( ה מ ש ק ף את מנהגי מצרים); דר ך
אר״ץ ,ע מ׳ ע ד (מנהג ארם צובה); אמרי פנחס ,עמ׳ קלט ,אות רמד; תוספאה ,דף ג ע״א  -ד ע״א ,שאלה
א; טיקוצינסקי ,עמ׳  ;41ציץ אליעזר ,חלק יג ,עמ׳ פ-פא ,סי׳ לז; שור ,עמ׳ קב ,אות ו; לוח חב״ד ע מ׳ פא.
בין ה מצדדי ם בא מיר תו ראו :פרי מגדים ,סי׳ רצה ,מ שבצות זהב ,ס״ק ב; נועם מגדים ,אות ז; שלמי ציבור,
הובא בתוך :שערי ת שובה ,סי׳ רצה ,ס״ק ב; מ שנה ברורה ,סי׳ רצה ,ס״ק ג ,הובא אצל :גרטנר ,ע מ׳ , 158
הערה  ;5בן־נאים ,עמ׳ נח (מנהג מרוקו); דידובסקי (שיצא כנגד הלוח של טיקוצינסקי); חזון אי ש ובעל
׳קהילות יעקב׳ ,ע ל פי הורביץ ,ארחות ,עמ׳ קכח; לוח בלז ,עמ׳  ;277קצה המטה ,עמ׳ נב-נג ,סי׳ תקפא,
ס״ק קג; ועדות אי שית של הרב דבליצקי ע ל נוהגו של הרב יוסף צבי הלוי ,אב בית דין בתל־אביב ,מ שנת
תרצ״ח.
גרטנר ,עמ׳ . 158
זימר ,ע מ׳ ( 137ציונו של גרטנר למאמר זה ב הער ה  49דור ש תיקון).
גרטנר ,עמ׳  . 157ב הער ה  2שם הביא גרטנר מדברי ׳ספר האשכול׳ לר׳ אברהם ב״ר יצחק מנרבונה ומ׳ספר
המנהיג׳ .אף אחד מן החוקרים לא הביא את דברי המאירי ,שהתייחס לעניין זה מספר פעמים .פעמיים
נגע בכך בחיבורו ׳קריית ספר׳ :׳וכן יש מ קו מו ת שעושין לעולם פקיד ופסח ואף במעוברת .ומחלקין כי
תשא מויפן ועוד תרומה ו ת צו ה׳( ק ריי ת ספר ,עמ׳ פד ,מאמר חמישי ,חלק א ,ד״ה ׳ומתוך׳); ׳אבל במקום
שעושין פקיד ופסח אף במ עו ברת וחולקין הרבה סדרים לשנים ,בא ה לפעמים בואת ה תצוה ולפעמים בכי
תשא ,ודין קריאתן ע ל הדר ך שבארנו׳ (שם ,עמ׳ צד ,מאמר חמישי ,חלק ב ,ד״ה ׳ שנינו עוד׳); ופעם נוספת
ב׳בית הבחירה׳ :׳אבל בגלילות פורווינצא [פרובינצא] שעושין פקוד ופסח אף במ עו ברת וחולקין הסדרים
לשנים באה לפעמים בואתה תצוה ולפעמים בכי ת שא ודין קריאתה ע ל הדר ך ש הזכ רנו׳(ה מאי רי ,ע מ׳
קו ,למגילה ל ע״א) .המאירי כינה בחיבורו את בעל ׳העיטור׳ ב שם ׳חכמי פרובינצא׳ ,ולכן ייתכן שהביטוי
׳גלילות פורווינצא׳ ה מופיע כאן מתייחס למרסיי ואולי לכמה קהילו ת נוספות באזור זה ,וממילא מצויה
בזה ע דו ת נוספת למנהג מרסיי.
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בית הכנסת במרכז הקהילה במרסיי
הדמות המרכזית בבית הכנסת במרסיי הייתה החזן .ר׳ משה ב״ר שמואל תיאר את תפקידו,
אמנם על דרך השלילה ,בתוכחה שכתב לחזנים :׳וכל שכן מי שאין כונתו אלא להשמיע קולו
ועונו שאין תפלתו לשם כי אם לעם והוא כמקריב קרבן י״י לזר .וכל מי שאין מתפלל כי אם
להתגדל על העם ,שהוא שנוי ובזוי לשם ולעם׳ 30.מאיגרת משנת  1214שנתגלתה בגניזת
קהיר ,ושפורסמה על ידי שלמה דב גויטיין ,עולה כי חזני מרסיי נודעו בארצות אגן הים
התיכון בכישוריהם כפייטנים ,כלומר כאומרי פיוטים בתפילת הציבור:
בשמ[ך] רחמ[נא] מן המודה יה[ודה] .הגיעו מכתבי אדוני ורבי הנכבד י[ארך ה׳
ימיו]  -מאיר החזן ירום הודו ויגדל כבודו ...ושמחתי גם כן ,שהגיעה אליך הסליחה
׳ואנחנו לא נדע וגו׳׳ ואולם האחרת(שהמקבל הזמין אותה) ,אדוני ,יש לי לקושי גדול
להשיגה וה׳ יעזור לי לתפוס אותה .אבל אדוני ,הבחנתי בדודי (אחי אביו של הכותב
היה חזן) כאשר התפלל אותה ׳באשמורות׳(=סליחות) ,ראיתי שתחילתה ׳אמונתך
יודיעו׳ ,ואולי תיפגש עם אבן אלסדיד ותבקשה ממנו .׳וחייך הטובים׳ ,לא נתקררה
דעתי ,עד ששלחתי בשבילה עד מרסילי (עיר הנמל הצרפתית) .אדוני ,לו(דודי)
היה אומר אותה ׳בחול׳ ,היה אפשר דלכתבה ,אבל אין הוא אומר אותה אלא בליל
׳העקדה׳ או בליל שבת ,כשאי אפשר לרשום אותה כלל31...
אמנם ייתכן שבקטע זה הכוונה לחזן המשמש כפייטן ,ו׳ספר המנהגות׳ מתייחס לחזן המבצע
את התפילה ,אבל ייתכן גם שהחזן שימש בשני התפקידים ,כלומר הפייטן המוצלח בעל
הקול הנעים היה גם החזן שעמד לפני העמוד ,כמו בתקופתנו .נראה מדברי ר׳ משה ב״ר
שמואל שהיה מתח בין הדרישות הרוחניות־הדתיות מן החזנים לבין כישוריהם המוזיקליים
והיצירתיות שלהם.
במרסיי ,כמו ביתר הקהילות בפרובינצא ובפזורות ישראל ,היה בית הכנסת לא רק מקדש
מעט ,אלא גם מרכז לחיי הציבור ועסקו בו אפילו בעניינים מתחום המשפט האזרחי .דוגמה
לכך יש ב׳ספר העיטור׳:
מי שחיבוהו בית דין בחובות או בפקדון ואין יכולים להוציא ממנו ויש בעיר מקום בי
דואר של גויים שאינו לוקח שוחד ומקבל עדות ישראל על חברו ,יש רשות לזקנים
ותלמידים לכוף את העדים שילכו לפני השופט ויעידו שזה חייב לזה ומצוה לעשות
כן ...וכל המורד בדין ,מתרין בו תחלה ואם אינו מקבל ,מעידין עליו וגובין ממנו ,דכי
אמור רבנן לפניהם ולא לפני גויים היינו במקום שאתה יכול לגבות החוב בישראל

30
31

גרטנר ,ע מ׳  , 171וראו שם ,הערה .6
גויטיין ,עמ׳ צ ט -ק א( כ״י קימברידג׳  .) J 13 ^ 1 27.11כל הה של מות ו ה תוספות בסוגריים הן של גויטיין.
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חזן בבית כנסת ספרדי ,איור מתוך כתב-יד הגדת האחות להגדת הזהב ,קטלוניה 1350 ,בקירוב,
הספרייה הבריטית ,לונדון
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או בדיין מומחה אל תזקק להם ולא להדיוטו׳[ת] אבל במקו׳[ם] שאין דיין מומחה32
נדון בהדיוטות ואל יאבד 33,ובמקום שאין בית דין של ישראל גובה החוב בדין גויים
וכן הדין34.
ר׳ יצחק ב״ר אבא מארי הוסיף ב׳ספר העיטור׳ את הפרטים הבאים :׳ומנהג לעכב שלשה
פעמים בבית הכנסת ואחר כך מתירין לו ,כך מנהג שלנו׳ 35.נמצא שהמנהג במרסיי היה
מקיף ותובעני יותר מפסיקתם של הגאונים ,ולא הסתפקו ׳במתרין בו תחלה׳ ומיד אחר כך
השתמשו בהיתרם באופן מידי ,אלא הוסיפו התראה על התראה ,ושילשו בה ,בציבור  -על
ידי הפסקת התפילה בבית הכנסת  -ורק אז התירו לפנות לערכאות של גויים36.
בית הכנסת היה גם המקום שבו הכריזו על תקנות הקהל ועל חרמות .היו שחשבו
שהיעדרותם מבית הכנסת גורמת לכך שהתקנה או החרם אינם חלים עליהם ,מפני שלא ענו
אמן ,דהיינו לא הביעו הסכמה לחרם או לתקנה ,ולכן טרחו הראשונים להדגיש שהחרם או
התקנה חלים בכל מקרה ,וכלשון ׳העיטור׳ :׳ואף על פי שיצא מבית הכנסת חרם הלה עליו
שכל חרם שבית דין גוזרין אין צריך בעל דין לענות אמן׳37.

שמירת מצוות הקשורות לבית הכנסת במרסיי
נוסף על ענייני תפילה מובהקים יש ב׳ספר המנהגות׳ כדי ללמד גם אם וכיצד קיימו
במרסיי מצוות הקשורות לבית הכנסת ובפרט מצוות טלית ותפילין.
אחרי סדר פסוקי ח מרה נאמר שם :׳ועומד שליח צבור ומתעטף בטלית ומברך על מצות
ציצית ופותח ״ישתבח״׳ 38.נראה שמדובר כאן בטלית גדול ,ועולה התמיהה אם הברכה על
העיטוף בטלית הייתה ׳על מצוות ציצית׳ .אולי התכוון בעל ׳ספר המנהגות׳ לומר :ומברך את
הברכה הראויה על מצוות ציצית ,כלומר להתעטף בציצית .והנה בספר ׳כל-בו׳ מופיע התיאור

32
33
34
35
36

37

38

ב מ ה דו ר ת יונה יש הוספה :׳ואין יכול לגבות החוב בי שראל מו מ ח ה׳( ה עי טו ר ,ב ,דף ב ע״ג ,אות ב -
בירורין).
ב מ ה דו ר ת יונה נוסף :׳ה מ מון׳( ש ם).
הציטוט מ׳ספר העיטור׳ כפי שהובא ע ל ידי לוין ,בבא קמא ,עמ׳  , 100סי׳ רצא (על פי דפוס ראשון
וכתבי־יד) .עיינו שם ב מקורות נוספים המצויים בכתבי הגאונים.
העיטור ,ב ,דף ב ע״ג ,אות ב  -בירורין.
לעניין עיכוב תפילה ביתר ערי פרובינצא ותיאור ה שפעות אשכנזיות־צרפתיות על דרום צרפת ראו :גרוסמן,
עיכוב; ועל עיכוב תפילה בפרובינצא ובברצלונה ודיון בדברי גרוסמן ראו :בן־ששון; פיק ,הקהילות ,עמ׳
 ;204-203וכעת פיק ,בית הכנסת ,עמ׳  ,23-22ב מיו ח ד הערות .45-41
העיטור ,ב ,דף יח ע״ג ,אות ע  -עיסקא וחוב ,הלכות מלו ה ע ל פה .כנראה ה מקור מצוי ב ת שוב ת
הרי״ף ,ומצוטט ע ל ידי ראב״י ,עמ׳ קו ,סי׳ קכט; השוו :סופר ,עמ׳  ;397-396ועיינו עוד :פיק ,הקהילות,
עמ׳  199-198והערה  . 14והשוו לת שובת הגאון שהובאה ב׳ספר העיטור׳ :׳ובת שובות תקינו רבנן לרביע
שליש ומחצה בלא שבועה ,ובית דין כותבין איגרות נידוי ומדנין עלי ה ל׳ יום בבית הכנס ת שתוד ה מה
שתפשה מ כ תו ב ת ה׳( ה עי טו ר ,ב ,דף ל ע״ג ,אות כ  -כתובות; הובא גם אצל :לוין ,כתובות ,עמ׳ ,292-291
סי׳ תרפה) .מא חר שבעל ׳העיטור׳ ציטט ת שובה זאת ללא תגובה מצדו ,נראה שנהגו כך במרסיי.
ג ר טנ ר ,ע מ׳ .97
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הבא :׳ועומד החזן ומתעטף בציצית ומברך ברוך אתה ה׳ אמ״ה [אלוהינו מלך העולם] אקב״ו
[אשר קידשנו במצוותיו וציוונו] להתעטף בציצית ויורד לפני התיבה ופותח ישתבח שמך לעד
מלכנו׳ 39,כשיטתו של מחבר ׳ספר המנהגות׳ .לעומת זאת בספר ׳אורחות חיים׳ לר׳ אהרון הכהן
נאמר בסוף הלכות ציצית :׳ואחר שנתעטף בטליתו ילך לבית הכנסת להתפלל׳ 40.כידוע לפי
הדעה הרווחת במחקר בזמננו ,ספר ׳כל־בו׳ הוא מהדורה קמא של ׳אורחות חיים׳ 41,ואם כן חל
שינוי בהוראתו של ר׳ אהרון הכהן בעניין טלית .על פי הוראתו הראשונה ,בספר ׳כל־בו׳ ,רק
החזן צריך היה להתעטף בטלית ,ובספר ׳אורחות חיים׳ כבר חייב כל אחד להתעטף בטלית.
נראה שספר ׳כל־בו׳ משקף את מציאות קיום מצוות ציצית וטלית בפרובינצא ,ואילו ב׳אורחות
חיים׳ יש דרישה לקיים את המצווה כהלכתה.
בכל מקרה מתברר שהן במרסיי בראשית המאה השלוש עשרה והן במקום שבו נתחבר
ספר ׳כל־בו׳  -כנראה בנרבונה  -בראשית המאה הארבע עשרה לא קיימו הקהל מצוות
ציצית ,ורק החזן לבש טלית החל מברכת ׳ישתבח׳ .דבר זה עולה בקנה אחד עם ידיעותינו על
נוהגי קהילות אחרות בספרד ואשכנז ,שלא קיימו מצוות ציצית42.
בעניין מצוות תפילין העיר המהדיר של ׳ספר המנהגות׳ :׳מעניין לציין שמחברנו אינו
מזכיר הברכה על הנחת תפילין׳ 43.יש להעיר שגם בספר ׳כל־בו׳ אין ברכת תפילין מופיעה
ב׳דין ישתבח׳ או לפניו ,ב׳דין מאה ברכות׳ .משמע שאנשי מרסיי לא הניחו תפילין ,ושכך
היה גם במקומו של מחבר ׳כל־בו׳ .הדבר בולט במיוחד לאור האמור ב׳אורחות חיים׳,
בסוף ׳הלכות מאה ברכות׳ :׳ואחר ברכת ישתבח יניח תפלה של יד ואח״כ של ראש והא לך
הלכותיהן׳ 44,ובסוף ׳הלכות תפילין׳ :׳ואחר הנחת תפילין יקום החזן ויאמר קדיש עד ואמרו
אמן ,אחר ישתבח בלא הפסק שום דבר אלא עניין של מצווה כגון הנחת תפילין פותח החזן
קדיש׳ 45.לא ברור אם רק החזן הניח תפילין או שכל המתפללים עשו זאת .אם מצוות תפילין
39
40

41
42
43
44
45

כל־בו ,דף ב ע״ב סי׳ ה ,דין י שתבח.
או רחו ת חיים ,פירנצה ,דף ד ע״א ־ או רחו ת חיים ,ירושלים ,עמ׳ ח .קודם לכן ,בסוף ׳הלכו ת נטילת ידיים׳,
כתב :׳ואחר שנטל ידיו ב שחר יתעטף בטליתו ויברך בא״י [ברוך אתה ה׳] אמ״ה אקב״ו להתעטף בציצית,
ואם הוא טלית קטן י״א [יש אומרים] שמברך ע ל מצות צי צי ת׳( או ר חו ת חיים ,פירנצה ,דף ג ע״א).
ע ל היחס בין ׳כל־בו׳ לבין ׳ אורחו ת חיים׳ עיינו :הבלין ,עמ׳ נ-נג.
לעניין ספרד עיינו לקמן ,ליד הערה  ,47דברי הסמ״ג ,דף צו ע״ד ,סוף עשה ג .לעניין אשכנז עיינו :קנרפוגל,
עמ׳ . 13-12
גרטנר ,עמ׳  ,97הערה .27
או רחו ת חיים ,פירנצה ,דף ז ע״א ־ אורחו ת חיים ,ירושלים ,עמ׳ יד.
או רחו ת חיים ,פירנצה ,דף י ע״א ־ אורחו ת חיים ,ירושלים ,ע מ׳ כא .במ חזור ויטרי מצורפים שני עניינים
אלו בסימן אחד :׳אשרי יושבי ביתיך עוד י הללוך סלה וכו׳ .הללויה הללי נפשי .הללו יה .הללויה הללו.
הללויה שירו .הללויה הללו אל .ברוך י״י לעולם .ויברך דוד .ויושע .אז ישיר עד ושמו א ח ד( כ ב ס דו ר שלנו
בלי שינוי) .וכל אחד מתעטף בטליתו ומברך בא״י אמ״ה אקב״ו לה ת עט ף בציצית :ומי שיש לו תפילין
ורוצה להניח מניח של יד תחילה ומברך בא״י אלקי׳ מ״ה אקב״ו להניח תפילין :ואחר כך מניח של ראש
בלא ברכה :ואם אין לו אלא אותו של ראש מני חן ומברך עליהם ע ל מצות תפילין :וחזן בית הכנסת עו מ ד
לפני התיבה ואומר י שתבח שמך לעד מ ל כנו׳( מ חזו ר ויטרי ,ע מ׳  ,64סי׳ פט) .אמנם בסידור רש״י אין
הדבר מופיע ,וכן חסר במ חזור ויטרי ,גולד שמידט ,ראו :שם ,ע מ׳ ו ,יא .ועל פי הצעתו של תא־שמע בדבר
ה שפעות פרובנסליות על מחזור ויטרי ,ייתכן שזו דוגמה לה שפעה פרובנסלי ת ע ל מחזור ויטרי; ראו:
תא־שמע ,ויטרי.
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באה ב׳אורחות חיים׳ במקום מצוות הטלית במקורות הקודמים ,הרי חלה רק על החזן .אך
לפי הצעתי לעיל ייתכן שהייתה זו דרישה מכל יהודי ,ברוח תביעתו המוסרית של ר׳ אהרון
הכהן לקיים מצוות כהלכתן46.
ר׳ משה מקוצי ,ששהה בספרד שנים אחדות אחרי חיבור ׳ספר המנהגות׳ לר׳ משה ב״ר
שמואל ,דרש דרשה ידועה ומפורסמת שעסקה בהזנחת מצוות תפילין שם ,וזה לשונו:
ויהי אחר ארבעה אלפים ותשע מאת ותשעי׳[ם] וחמש שני׳[ם] לבריאת עולם
היית׳[ה] סיבה מן השמים להוכיח ובשבת תתקצ״ו הייתי בספרד להוכיחם ואמץ הקב״ה
זרועותי בחלומות היהודים ובחלומות הגוים וחזיונו׳[ת] הככבים ויט עלי חסדו ותרגז
הארץ ותהי לחרדת אלהים ועשו תשובות גדולות וקבלו אלפים ורבבות מצות תפילין
מזוזות וציצית :וכן בשאר ארצות הייתי אחר כך ונתקבלו דברי בכל המקומות ובקשו
ממני לכתוב פי׳[רוש] המצות בקוצר47...
מסתבר שר׳ משה מקוצי עבר בדרכו לספרד בדרום צרפת .האם הגיע גם למרסיי ודרש
שם בעניין הנחת תפילין? 48מקורות נוספים מדרום צרפת מלמדים שלא הניחו שם
תפילין כל עיקר 49,ולכן אין להתפלא אם גם במרסיי היה רפיון במצווה זאת.

46

47
48
49

גלינסקי הסביר שבעל ׳ארחות חיים׳ עשה שימוש רב בספר ׳חיי עולם׳ ,אך לא ב׳כל־בו׳ ,ראו :גלינסקי,
טורים ,עמ׳  , 152והערה ( 48על ספר ׳חיי עולם לר׳ יצחק חסיד׳ ,או כפי שהתפרסם בצפון ספרד ,׳ספר
היראה לר׳ יונה׳ ,עיינו :ריצ׳לר; גלינסקי ,טורים ,עמ׳  , 151הערה  ;36עמ׳  , 173הערה  .) 141גלינסקי אמנם
השווה את מיקום הלכות הנחת תפילין ב׳ אורחו ת חיים׳ לעו מ ת הסדר ב׳טור׳ ,אבל לא ע מ ד ע ל מ ש מעות
מנהג המקום ,ראו :שם ,עמ׳  ,305הערה . 53
ס מ ״ ג ,ד ף צו ע ״ ד ,סו ף ע ש ה ג.
גלינסקי ,הגות ,עמ׳ . 15-14
קנרפוגל כבר ציין בין ה שאר כי ב׳ספר המכתם׳ למסכת תענית נאמר :׳ויש מקו מו ת שלא נהגו לת ת אפר
בראש החתנים ,אלא פורסין ע ל ראש החתן והכלה מפ ה שחורה זכר לזה .וכן מנהג שבירת הכוס הוא
ב שביל זה ,כמע שה דרא ש פרק אין עו מדין דתבר כסא דזוית׳ קמיהו .וכן נהגו בעי ר נרבונה .ו שמענו
כי לכך נמנעו הראשונים מל ת ת ה אפר ברא ש החתנים מפני שאין העם מוחזקי׳ כלל ב הנ ח ת תפילין,
ולא יהיה אפר תח ת פאר ,יחו שו שמא לא יהיה גם כן פאר תח ת אפר .ולכך קבעו הנדון אחר במקום׳
(גנזי ראשונים ,עמ׳ רעח-רעט; ומשם :כל־בו ,דף כה ע״ד סי׳ סב ,ד״ה ׳צריך אדם׳; ראו :קנרפוגל ,עמ׳
 , 12-11הערות  .) 23-22ואעיר שב׳ספר ה מנהגות׳ לר׳ א שר בן שאול מ לוני ל( סוף ה מאה ה שתים ע שרה -
ראשית המאה השלו ש עשרה; ראו :אסף ,עמ׳  ) 126-123לא הוזכרה עטיפ ה בטלי ת ב שחרית ,וכן לא
הוזכרה מצוות תפילין ,לא בברכות ה שחר ולא במקום אחר .עוד אעיר שקנרפוגל קבע באופן מו חלט
שהתיאור של ר׳ יוסף בן מאיר בן זבארה בסוף ה מאה ה שתים ע שרה מכוון ל א ח ת מערי פרובינצא שלא
נמצאו ב ה תפילין ומזוזות כלל :׳הנה הארכתי ל שבת בעיר הזאת  /ורב מראו ת צורות מ שונות ונבזות /
ומ שמוע דברי ריבות ועזות  /אשר איני רואה להם תפילין ומזוזות  /או כל דברי שיר ו חרוזו ת׳(זב ארה,
עמ׳  ; 142קנרפוגל ,עמ׳  .) 11אולם כ שדנתי אתו בנו שא זה ,הוד ה שקביעתו אינה מוכרחת .די שון טענה
שקטע זה וקטעים נוספים בחלק זה בספרו של זבארה מתייחסים ׳לתקיפים המתחילים לעלות ב תקופה
זו בק היל ה הי הו די ת בספרד׳ ,ראו :דישון ,עמ׳  184-183והערה  .9קורא אנונימי מטעם ה מערכ ת הציע
לי א ת הדברים הבאים :׳אולם כמדומני שאפ שר להציב את ה שאלה גם קצת אחרת .״ספר המנהגות״
עוסק ב הנ חיו ת לבית הכנסת ,וסביר שנמעני הספר הזה היו ח שודים פחות באי קיום מצוות תפילין מא שר
הקהילה שאותה מתארים ר׳ משה מקוצי וזאברה ,שמטיפים אל כלל הקהיל ה היהודית׳ ,ואני מו ד ה לו ע ל
כך .אולם עיינו להלן ,הערה  , 52שאולי אין כאן ח שד בכלל אלא פטור.
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למעשה בעיה זאת ראשיתה לא בפרובינצא ,ואזור זה לא היה היחיד באירופה שבו לא
הקפידו במצוות תפילין .כבר מתקופת הגאונים עולות עדויות ברורות שלא קיימו מצווה
זאת .מדברי ר׳ משה מקוצי עולה שאף בספרד לא קיימו מצוות תפילין ,ואף מקורות מספרות
אשכנז וצרפת מדווחים על אי קיום מצווה זאת50.
אעיר עוד על מכתבו של ר׳ אברהם ב״ר יצחק (ראב״י) אב בית דין בנרבונה באמצע המאה
השתים עשרה ,שביקש מסופר בלוניל זוג תפילין 51.האם ביקש זוג נוסף ,מהודר ,או שמא -
על אף הקושי שלנו להבין כיצד ייתכן הדבר  -חסרו לו ,כמו ליתר מתפללי נרבונה ,תפילין,
והוא החליט לעשות מאמץ לקיים מצווה זו?
הראשונים מחד גיסא והחוקרים מאידך גיסא העלו כל מיני טעמים למה לא דקדקו
במצוות תפילין בראשית ימי הביניים .האם לא קיימו מצוות תפילין מפני זלזול במצווה או אולי
עקב מחסור בתפילין? אולי התייחסו אל מצווה זאת כאל מצווה קיומית ,בדומה למצוות ציצית
(שחייבים בה רק כשיש בגד של ארבע כנפות ,וכן בתפילין ,שחייבים בהן רק כשיש תפילין),
ולא כאל מצווה חיובית? ואולי יהודי מרסיי ופרובינצא ,וכן יהודי ספרד וקהילות נוספות ,היו
בגדר אנוסים הפטורים מן המצוות ,וזה על פי התשובות הרבות שמצאנו על כך שחולי מעיים
פטורים ממצוות תפילין ,וכמו שהעלה הרב אברהם ב״ר יצחק ,אב בית דין של נרבונה ועוד
ראשונים 52.בכל מקרה מן המקורות על אודות היהודים בפרובינצא עולה שיהודים רבים לא
דקדקו בקיום מצוות תפילין.

הזיקה של מנהג מרסיי למנהגי פרובינצא ,ספרד וצרפת
אחת השאלות החשובות באשר למנהגי בית הכנסת במרסיי היא שאלת זיקתם למנהגי
התפילה שהיו נהוגים בקהילות אחרות באירופה  -במיוחד בספרד או באשכנז וצרפת.
מסקנתו העיקרית של גרטנר במבוא שלו היא ש׳בהכללה אפשר לקבוע שבענייני תפילה תאם
מנהג מרשלייאה את מנהג הספרדי׳ 53.על רקע קביעה זו אני מבקש לבדוק אם אכן היו מנהגי
התפילה בספרד ובפרובינצא בכלל ובמרסיי בפרט זהים בעיקרם ,ורק פה ושם נקלטו בהם
מנהגי תפילה מצרפת ,או שמא היה למרסיי בפרט ולפרובינצא בכלל  -כאזור ביניים בעל

50

51
52

53

עיינו :עמנואל ,עמ׳  ,237-233סי׳ קסא ,ובהערותיו שם; וכן :קנרפוגל .ואוסיף עוד א ת השאלה :׳ויאמר הרב
[ר׳ אברהם ב״ר יצחק ,אב בית דין דנרבונה] :אלו אנשים שאין מקיימין מצות כלאים ,אם מו ת ר למכור
להם בגד כלאים שהוא ידוע וניכר בו לכל אדם ,או לא׳(הורביץ ,תשובות ,עמ׳  ,257סי׳ קיט).
קופפר.
ראב״י ,עמ׳ עו-עז ,סי׳ קד .ראשונים נוספים עיינו למשל :׳ועוד שנו חכמים :פו שעי י שראל בגופן נידונין
בגיהנם שנים ע שר חוד ש ומאן נינהו פושעי י שראל בגופן? קרקפתא דלא מנח תפילין .אמנם מי שנ מנע
מהם מיראתו שלא יכול לנקות את עצמו ולכבד המצוה אין זה בכללן׳(כל־בו ,דף יג ע״ג ,סי׳ נא ,דין הלכות
תפילין) .וכן :׳חולה מעים ומי שאינו יכול ל שמור נקביו אם לא בצער פטו ר׳( ש ם ,דף יג ע״ד).
גרטנר ,מבוא ,עמ׳  .92ה מ הדי ר מנה ארבעה ע שר מנהגים כדוג מאו ת שאמורות להמחי ש את הק שר בין
מנהגי מרסיי ל מנ הג ספרד .אמנם הוא גם הציג חמי שה מנהגים המצביעים ע ל ה שפעה של מנ הג צרפת־
אשכנז ע ל מנהגי מר סיי(גרטנר ,ע מ׳  .)93להלן ,בפרקים הבאים ,אדון במנהגים שהציג כראיות לזיקה
למנהג ספרד.
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ייחוד המפריד בין צרפת לבין ספרד  -מנהג תפילה מיוחד ומובחן ,שקלט פה ושם מנהגים
משני תחומי תרבות שונים ,הן מהדרום והן מהצפון.
ראשית כול יש לברר מהם הקריטריונים לזיהוי מנהג ספרד באותה עת .האם זהו
המנהג המשתקף ביצירות מאוחרות ,כגון בחיבורו של ר׳ יעקב בן אשר (היינו בן הרא״ש,
 ) 1340-1270׳ארבעה טורים׳ ,שנכתב יותר מ 100-שנים אחרי חיבור ׳ספר המנהגות׳ לר׳
משה ב״ר שמואל ,ואולי בחיבורי ר׳ יוסף קארו ( ,) 1575-1488שנכתבו מאוחר עוד יותר?
העוסקים בחקר המנהג בימי הביניים יודעים היטב שיש לדחות אפשרויות אלה ,ולכן קיימת
מבוכה גדולה בהגדרת מנהג ספרד ובשאלה מה בדיוק מציין מונח זה בתקופה הנדונה .זאת
ועוד ,כידוע ספרד היהודית נחלקה למספר תחומים גאוגרפיים  -האם יש לזהות את מנהג
ספרד עם מנהג קטלוניה ,מנהג אראגון או מנהג קסטיליה? האם הכוונה לספרד המוסלמית
או לספרד הנוצרית ,והאם היה הבדל ביניהן ,במיוחד בתקופה זאת של ה׳כיבוש החוזר׳
( ?)reconquistaהאם מנהגי ספרד שהובאו ב׳טור׳ או בספרו של ר׳ דוד בן יוסף אבודרהם
׳חיבור פירוש הברכות והתפילות׳ ( ) 1340או בחיבורו של ר׳ יוסף קארו ׳בית יוסף׳ ,תואמים
את מנהגי ספרד של המאה השתים עשרה או המאה השלוש עשרה? ידוע שבנושאים מסוימים
הייתה קרבה בין מנהג פרובינצא ,במיוחד במחוז לנגד»ק ( ,)Languedocלבין מנהגי קטלוניה.
ברם האם היה מנהג אחיד בספרד כולה במאה השתים עשרה והשלוש עשרה ובתקופות
קודמות? ספרו של ר׳ דוד אבודרהם משקף תקופה מאוחרת קצת יותר ורווחות בו השפעות
חוץ-ספרדיות ,זאת גם בשל אופיו הפרשני הכולל ומגמותיו .הנתונים שפרשתי כאן מלמדים
שיש לנקוט זהירות יתרה בקביעה שנתון כלשהו מייצג מנהג ספרדי .במאה השתים עשרה
ובמאה השלוש עשרה ציין המונח ספרד בעיקר את ספרד המוסלמית ,ולא את קטלוניה או מחוז
אחר בספרד הנוצרית 54.קביעה זו מעוררת שאלות בדבר הזיקה שבין מנהגי ספרד המוסלמית
לספרד הנוצרית במאה השלוש עשרה ובתקופות מאוחרות יותר .יש לציין כי הקו המפריד
בין צרפת לבין מנהג אשכנז הקדום טעון גם הוא בירור55.
נוסף על כל זאת אין די במובאות מספר ׳אורחות חיים׳ לר׳ אהרון הכהן ,מ׳ספר המנהיג׳ לר׳
אברהם הירחי או מדברי ה׳טור׳ לר׳ יעקב בן הרא״ש או בשימוש בספרי ראשונים אחרים ,כדי
לברר מהו מנהג פרובינצא ומהו מנהג ספרד  -אלא יש לבדוק מקורות נוספים שבהם באים
מנהגים אלו לידי ביטוי ,למשל מחזורים וסידורים של פרובינצא ,קטלוניה ,אראגון וקסטיליה
הנמצאים עדיין בכתבי-יד ,ולבחון על פיהם את נוהגי התפילות באותם מקומות ואת נוסחיהן.
בדיקה של ספרי התפילה והשוואתם לנתונים אחרים תאפשר לתאר הן את המשותף והן את
השונה ,להדגיש את המיוחד במנהג מרסיי בתפילה לעומת יתר ערי פרובינצא ,ואף ללמוד
54
55

פיק ,הקהילות ,עמ׳  . 19-17ראו עוד :שבט ,עמ׳  .444-440ע ל הקרבה בין פרובינצא לבין ספרד בכמה
נושאים ראו :פיק ,הקהילות ,עמ׳ . 389-381
גרוסמן עסק בנו שא הזיקה בין צפון צרפת לבין בבל ,ראו :גרוסמן ,צרפת ,ע מ׳  . 554-539יש להוסיף
ולבדוק א ת נוסח הסידור של צפון צרפת ולה שוותו לסידורי ר׳ סעדיה גאון ורב עמרם גאון וכן לת שובות
הגאונים ולפירו שיהם ,ע ל מנ ת לראו ת אם יש בו תרומה לנו שא זה ,ועיינו עוד להלן .יונה פ רנקל עוסק
בשנים האח רונות במיפוי נוסחי התפילה ,והרצה בקונגרס העולמי האחרון למדעי הי הדו ת ע ל ענייני
צרפת ואשכנז ,והדברים טרם נדפסו .בינתיים ראו :פרנקל.
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על אופי הסידור של כל מקום לעצמו 56.בהקשר זה אציין למשל שבסידורי דרום צרפת יש
הבדלי נוסח  -בעיקר בפיוטים  -בין אזור לנגדוק ,שממערב לנהר הרון ( ,)Rhôneלבין
האזור שממזרח לנהר ,אזור הנקרא היום פרובנס .כדי לקבוע שמנהג מרסיי אכן תואם את
מנהג ספרד יש להשוות אפוא גם בין הסידור הפרובנסלי לבין סידורי ספרד ,במיוחד קטלוניה
ואראגון57.
כאן המקום להעיר הערה הנחוצה לכל העוסק בספרות המנהגים מימי הביניים באזורים
שהתייחסתי אליהם ,ובמיוחד במנהגי מרסיי ,והוא הדין לספרות הרבנית של תקופה זאת:
הייתה בתקופה זאת הבחנה ברורה בין דרום צרפת ,המכונה פרובינצא או פרובנס ,והכולל
את המחוזות שקרויים היום בא-לנגדוק ( ,)Bas-Languedocרוסיון ( ,)Rousillonק»מטט.ונסן
( )Comtat Venaissinוהאזור של מחוז פרובנס של היום ( ,)Comté de Provenceלבין מה
שמכונה בספרות בימי הביניים צרפת ,דהיינו צפון צרפת של היום ,הכולל את האזורים
איל דה פ ת ס ( ,)Isle de Franceשבירתו פריז ,קמפניה-שמפני ( ,)Champagneנורמנדי
( )Normandieועוד .יש להדגיש שבתקופה שבה נכתב ׳ספר המנהגות׳ לר׳ משה ב״ר שמואל
ממרסיי היו צרפת ופרובינצא שני אזורים תרבותיים ,גאוגרפיים ופוליטיים שונים ,והקשר
ביניהם היה רופף 58.המחברים שחיו בדרום צרפת בימי הביניים ראו עצמם כפרובנסליים,
רוצה לומר :הייתה להם תחושה של מעמד עצמאי .ואכן ר׳ יצחק ב״ר אבא מארי ,דודו של
ר׳ משה ב״ר שמואל בעל ׳ספר המנהגות׳ ,הקפיד לציין ב׳ספר העיטור׳ :׳ודקדקתי בספרים
ספרדיים וצרפתים ופרובינסא׳ 59.לפיכך כל דיון בנוסח צרפת או במנהג צרפת עוסק בצפון
צרפת בלבד ,והזיקה שבין מנהג פרובינצא למנהג הקרוי מנהג צרפת בתקופת כתיבת ׳ספר
המנהגות׳ הייתה רופפת.

56

57

58
59

יש מע ט מן ההפרזה בטענת ה מ הדי ר ש׳פרסום ספר המנהגו ת לר׳ משה ב״ר שמואל מאפ שר את חקר מנהג
פרובנס ב שלי מותו׳(גרטנר ,עמ׳  .)92אולי אפ שר לומר זאת בא שר לנוהג של בית כנסת מסוים במרסיי,
אבל לנוכח כל הסידורים והמחזורים הפרובנסליים הנמצאים בכתב־יד ,אי אפ שר ללמוד מכאן ע ל טיבו
של מנ הג פרובינצא באופן כללי .אמנם ה מ הדי ר בדק ספרי מנהגים מודפסים ,אבל לא בדק מחזורים
וסידורים מודפסים ,וכן לא את אלו מספרד ומצרפת שעדיין נמצאים בכתב־יד.
אזכיר כאן גם את מחזור מונפלייה ,שנוסחו מיוחד ב מינו ומ שקף ה שפעות מקטלוניה ,דבר שאינו מפ תיע
מפני שמונפלייה הייתה ב שלטון ברצלונה ב מאה השלו ש ע שרה .יש לציין שמחבר ׳ספר המנהגות׳ העיד
על עצמו שכתב א ת רוב הספר כ שהיה במרסיי אבל שינה בכ מ ה עניינים כ שהגיע למונפלייה .מסקרן מאוד
אפוא כיצד ה שפיע מנהג מונפלייה המ שתקף במ חזור זה ע ל המחבר וחיבורו .ע ל מחזור מונפלייה עיינו:
בר־תקוה ,עמ׳ . 19-18
להב חנה בין צרפת לבין פרובינצא עיינו :פיק ,הקהילות ,עמ׳  ; 17-16,14-13בר־תקוה ,עמ׳  ; 11סולוביצ׳יק,
יינם ,ע מ׳ . 19-18
העיטור ,ג ,דף מ ע״ב ,שער שני ,הלכות שחיטה .לעניין ה תודע ה הפרובנסלית עיינו :טברסקי ,עמ׳ ;236-231
פיק ,מנהג ,עמ׳ . 129-128
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הזיקה למנהג ספרד
עוד על זיקת מנהג מרסיי למנהג ספרד אפשר ללמוד מתוך בחינה של מנהגי תפילה המצויים
ב׳ספר המנהגות׳ לר׳ משה ב״ר שמואל ממרסיי .להלן אבקש לברר באיזו מידה תאם מנהג
מרסיי את מנהג ספרד ,ואם קיימות מקבילות בין מנהג מרסיי לבין מנהגי יתר ערי פרובינצא.
כדי למקד את הדיון ,אשתמש בכמה מן הדוגמאות שהביא גרטנר במבוא שלו בניסיון להראות
שמנהג מרסיי תאם את מנהג ספרד60.
א.

מקומן של שלוש ברכות השחר  -׳שלא עשאני גוי׳ ,׳שלא עשאני עבד׳ ,׳שלא עשאני

אשה׳  -בתפילה הוא כמנהג ספרד 61,ויש להדגיש כי אלו נאמרו בסוף רשימת ברכות השחר,
לפני ברכת ׳המעביר שינה׳ .בחקר התפילה מקובל כי סדר זה מייצג את נוסח ספרד ,כדברי
הטור :׳ובסדורי אשכנז כתובים אלו ג׳ ברכות מיד אחר נותן לשכוי בינה ובספרי ספרדים כתובים
בסוף קודם המעביר שינה׳ 62.אמנם ב׳ספר המנהיג׳  -המשקף בדרך כלל את מנהג פרובינצא
או ספרד  -מופיעות הברכות על פי סדר רב עמרם גאון ,לאמור בסדר שונה :׳מפליא לעשות,
נתן לשכוי ,אלקי נשמה ,שלא עש׳[ני] גוי[ ,שלא שע׳ עבד] שלא עש׳ אשה ,מתיר אסורי׳[ם],
פוקח עיורים׳ וכו׳ 63.אולי סדר זה הוא וריאציה של נוסח צרפת־אשכנז ,ור׳ אברהם הירחי,
מחבר ׳ספר המנהיג׳ ,שיקף כאן את המנהג הזה ,או שמא ציטט את דברי רב עמרם גאון ,אך
לא התכוון למנהג ספרד .אולם לא נראה שכך הוא ,שהרי מצויות הוכחות שבספרד נהגו
בסדר ברכות השחר המופיע ב׳ספר המנהיג׳ .ראיה לכך יש מסידור נוסח אראגון בספרד ,שעל
פיו הברכות גוי ,אישה ועבד מופיעות בראשי ברכות השחר לפני כל האחרות 64,כמו ב׳ספר
המנהיג׳ (שמחברו אמנם נולד בפרובינצא 65,אבל חי בראשית המאה השלוש עשרה בטולדו
שבקסטיליה ושם חיבר את ספרו) .מנגד ,בסידור המשקף את מנהג קטלוניה שלוש הברכות
הללו מופיעות בסוף רשימת ברכות השחר כמו ב׳ספר המנהגות׳ 66.קשה אפוא לקבוע באופן
חד־משמעי מה היה מנהג ספרד בעניין זה ,אך מנהג מרסיי דמה לכאורה במקרה זה למנהג
קטלוניה ,אבל לא למנהג אראגון67.

60
61
62
63
64

65
66
67

גרטנר ,ע מ׳ .93-92
שם ,ע מ׳ .96
טור ,אורח חיים ,סי׳ מו.
המנהיג ,עמ׳ לה.
כ״י נים  . 13אעיר עוד שהסדר בסידור זה שונה :גוי (!) ,אישה ,עבד; ועיינו :המנהיג ,עמ׳ לה ,הערת ה מ הדיר
לשורה  ;26השוו :וידר .לפי הקטלוג של מתכ״י הסידור נכתב ב מאה ארבע עשרה ,אבל ב תפילה לכבוד
המלך מופיע השם ׳דון פירנדו׳ ,ונראה שזה המלך פי רנדו הראשון ,שמלך באראגון ברא שית ה מאה החמ ש
עשרה ,ואולי שם המלך הוא תוספת מאו חר ת ע ל ידי הבעלים דאז.
דיון ב שאלה אם נולד באוויניון או בלוניל ראו :המנהיג ,עמ׳ . 11
כ״י אוקספורד  ^ 24ע ל הבעייתיו ת של זיהוי מנהג קטלוניה או אראגון עיינו :דודי.
כמו כן יש לבדוק א ת הה שפעו ת הא שכנזיות ע ל מנהגי ספרד למיניהם ,ב מיו ח ד ב ת קופ ת ה׳ טו ר׳( ה מ א ה
הארבע עשרה) ,ראו :גלינסקי ,טורים ,ע מ׳  152והערה .48
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אעיר עוד שמנהגמרסיי על פי ׳ספר המנהגות׳ שונה בנדון זה ממנהגקרפנטרץ (,Carpentras
מצפוךמזרח לאוויניון [ .)]Avignonבכתב-יד של סידור תפילה מקרפנטרץ (המאה הארבע
עשרה  -החמש עשרה) נמצאו הברכות :׳שלא עשני גוי׳(נמחק על ידי הצנזור) ,׳שלא עשאני
עבד׳ ,׳שלא עשאני אשה׳ ,׳שלא עשאני בור׳ ,׳שלא עשאני עם הארץ׳ .ב׳ספר המנהגות׳ שתי
הברכות האחרונות אינן68.
ב .דוגמה נוספת לכאורה לכך שמנהג מרסיי תאם את הנוהג בספרד היא השמטת ברכת
׳הנותן ליעף כ'ח׳ ,וכן משמע מדברי ה׳טור׳ :׳עוד ברכה אחת יש בסדורי אשכנז בא״י [ברוך
אתה ה׳] אמ״ה הנותן ליעף כח׳ 69.והנה גם בנוסח התפילה של מחזור ויטרי על פי כ״י רג׳יו
חסרה ברכה זאת 70,ושמא יש כאן דווקא מנהג התואם את הנוהג הקדום של צרפת המשתקף
במחזור ויטרי .יתר על כן ,הברכה חסרה גם במנהג רומא ובסידורי תפילה איטלקיים ,ואולי
היה מקור משותף לאיטליה ולמרסיי ,שהרי אפשר להצביע על קשרי מסחר ומשפחה בין
מרסיי לבין איטליה בתקופה זאת ,כמו הקשרים שבין משפחת אבן תבון ,שישבה במרסיי
בראשית המאה השלוש עשרה ,למשפחה בנפולי .לעומת זאת יש סידורים מספרד שכתובה
בהם הברכה 71.בכל מקרה אין שום תכונה ספרדית בהשמטת הברכה ,אלא זהו מנהג שהיה
נהוג בקהילות רבות באירופה ,כולל איטליה ,ספרד ,צרפת ופרובינצא.
ג .דוגמה אחרת שיכולה אולי להצביע על כך שמנהג מרסיי תאם את מנהג ספרד היא
נוסח הברכה השנייה של ברכות התורה :׳הערב נא׳ ,ללא וי״ו ,דהיינו לא ׳והערב נא׳ ,וכן

68

69
70
71

כ״י אוקספורד  ,Opp. Add . 8°14דף  28א .ע ל הברכה בור עיינו :וידר ,ע מ׳ קט-קיב .וידר דן בקטע גניזה
שגרס ׳עם הארץ׳ וקבע ע ל פי קטע זה שבור זהה ?עם עם הארץ ,ראו :שם ,הערה  .60לפי מנהג קרפנטרץ
הסבר זה אין לו מקום .וידר גם הזכיר את נוסח מחזור טורין ׳שלא ע שיתני גוי כגויי הארצות׳  -והוא
יחידאי לפי שעה; ראו :שם ,עמ׳ קז והערו ת  .49,47והנה בסידור קרפנטרץ יש מחיקה של הצנזור ,אלא
שהיא ארוכה מדי ב שביל מילה אח ת כ׳גוי׳ ,ואולי ב מקור היה כתוב ׳שלא עשאני גוי כגויי הארצות׳.
הר שימה בסידור זה ב דף  27ב  28-א כוללת גם את הברכות ׳מלביש ערומים׳ ,׳רופא חולים׳ ו׳שלא חסר
מכל צרכו כלום׳; שלו שתן חסרות בר שימת מנהג מרסיי ,ראו :גרטנר ,עמ׳  .96-95ברכת ׳מלבי ש ערומים׳
אכן נמצאת בסידור קטלוניה (כ״י אוקספורד  .)Or. 24ראו עוד :גולד שמידט ,מחקרי ,ע ל פי המפתח ,ע מ׳
 ,455׳ברכות השחר׳.
טור ,אורח חיים ,סי׳ מו.
ראו :גולד שמידט ,ויטרי ,עמ׳  .67כ״י רג׳יו הוא כיום כ״י ניו־יורק .Mic . 8092
למ של בכ״י ירושלים  ,8°844סידור לפי מנ הג ספרד מה מ א ה החמ ש ע שרה ,כתוב :׳הנותן ליעף כח׳ ו׳שלא
עשני גוי ...עבד ...אשה׳ ,לפני ׳המעביר חבלי שינה מעיני׳; כתב־יד זה תואר אצל :גולד שמידט ,סידור ,ע מ׳
 .289גרטנר הפנה ל מא מרו של חלמיש ,ראו :גרטנר ,עמ׳  ,96הערה  . 13והנה חלמי ש הביא מ ח ד גיסא עוד
סידורים לפי מנ הג צרפת ,מלבד מחזור ויטרי ע ל פי כ״י רג׳יו ,שהברכה חסרה בהם ,ו מאידך גיסא הציג
מקורות אחרים מסידורי פ רו בנ ס( ל מ ש ל סידור קרפנטרץ בכ״י אוקספורד  ,)Opp. Add . 8°14שמופיעה
בהם הברכה ׳הנותן ליעף כח׳ ,ומקורות מספרד שהברכה נ מצאת בהם .והסיק :׳שבשום מקום בפזורה
היהודית באירופה לא היה מנהג קבוע ואחיד ,פרט למנהג בני רומא׳ (חלמיש ,עמ׳ שסד) .מ שמעות הדברים
ברורה :ק שה לומר שמנהג מרסיי מתאים למנהג ספרד בלבד ,אלא הוא מ שקף מנ הג שנהוג היה באזורים
שונים בצרפ ת או אפילו באיטליה .לעניין קשרי מסחר ומ שפחה בין מרסיי לבין איטליה ב תקופה הזאת
ראו :סופר ,עמ׳ סב ,סו ,סז ועוד (עיינו ב מ פ ת ח בע מ׳  .)x x v i i iל תקופה ק דו מ ה יו תר ראו :זוסמן ,ע מ׳
 , 160,156-155הערה  . 108אוסיף עוד שגם אם חכמי ההלכה לא הזכירו בחיבוריהם נוסח ברכה כלשהי,
או אפילו התנגדו לאמירתה ,העובדה שהיא מצויה בסידורים מצביעה ע ל ה מנהג הפ שוט לאמרה .כמובן
היעדרה מסידורים מוכיח שלא נאמרה.
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משמע מדברי ר׳ יוסף קארו ,שהעיר שיש מחלוקת בנושא זה בין נוסח התוספות(בווי״ו ,משקף
את נוסח אשכנז) לנוסח הרמב״ם (ללא וי״ו ,משקף את נוסח ספרד) 72.גם בסידור של נוסח
צרפת הברכה מנוסחת ללא וי״ו 73.אנו יודעים שתוספת הווי״ו מקורה בפסקו של רבנו תם,
לכן כמעט ודאי שהמנהג והנוסח המקורי בצרפת קודם הגהת רבנו תם היה ללא וי״ו 74.ממילא
מדובר במקרה זה במנהג שאינו תואם את מנהג ספרד ,אלא דווקא את נוסח צרפת הקדום.
ד .נראה כי סדר קטעי התפילה של פסוקי דזמרה במנהג מרסיי תאם את מנהג ספרד ,למשל:
( ) 1הקדימו ׳הודו לה׳ קראו בשמו׳ ל׳ברוך שאמר׳; ( )2בשבת בלבד הוסיפו ׳ה׳ מלך ה׳ מלך ה׳
ימלוך לעולם ועד׳ לפני ההוספות לפסוקי דזמרה של תפילת שבת; ( )3בשבת בלבד הוסיפו
׳מזמור לדוד׳ אחרי ההוספה דלעיל ,׳ה׳ מלך ה׳ מלך ה׳ ימלוך לעולם ועד׳; ( )4המזמורים
הנוספים בשבת נאמרו לפני ברכת ׳ברוך שאמר׳ ולא אחריה75.
בעניין הקדמת קטעי ׳הודו׳ ומזמורי שבת האחרים לברכת ׳ברוך שאמר׳(סעיפים )4,1
מנהג מרסיי אכן תאם את מנהג ספרד .בכל הסידורים של המחוזות השונים בספרד שבדקתי,
גם ׳הודו׳ בתפילת החול וגם יתר פסוקי דזמרה של שבת מופיעים לפני ׳ברוך שאמר׳ ,שלא
כמו במנהג צרפת ואשכנז .אולם בפרטי הדברים ,כפי שתוארו ב׳ספר המנהגות׳ ,הייתה במנהג
מרסיי תופעה ייחודית:
ובשבת מוסיף אחר מדרש רבי ישמעאל ׳י״י מלך׳ ו׳מזמור לתודה׳ ו׳השמים מספרים׳
ו׳רננו צדיקים׳ ו׳לדוד בשנותו׳ ו׳תפילה למשה׳ ו׳יושב בסתר׳ ו׳הללויה׳ ו׳הודו לי״י כי
טוב׳ .ואחר כך אומ׳ ׳הודו לי״י קראו בשמו׳ כבחול עד ׳מלך מהולל בתשבחו׳[ת]׳76.
לפי סידור קטלוניה יש לומר ׳ה׳ מלך׳ ואת המזמורים הנוספים של שבת אחרי ׳הודו לה׳ קראו
בשמו׳ 77,ולא לפניו כמנהג מרסיי .אם כן בעיקרון סדר המזמורים (דהיינו בעצם אמירתם
לפני ׳ברוך שאמר׳ או אחרי פסקה זו) תאם מנהג מרסיי את מנהג ספרד ,אבל בפרטי הדברים
היה ייחוד בסדר שרווח במרסיי ,לפי המתואר ב׳ספר המנהגות׳.

72
73

74

75
76
77

בית יוסף ,אורח חיים ,סי׳ מו.
כ״י נים  . 12ה מ חזור נכ תב ב מ א ה ה שלו ש ע שרה  -ה א רבע ע שרה ,יש בו  212דפים (מסומן אצל
גולד שמידט ,מחזור ,עמ׳ נד ,באו ת נ ,)°גם בכ״י אוקספורד  ,Opp. Add . 4°68מחזור מנ הג צרפת לימים
הנוראים מן המאה ה שלו ש עשרה ,מופיעה הברכה בלי וי״ו (מסומן אצל גולד שמידט ,שם ,באו ת ע).
עיינו :זק״ש ,עמ׳ קלט (לברכות יא ע״ב ,ד״ה ׳ הג ה ת רבינו תם׳) ,ו מקורות נוספים ראו :בית יוסף ,אורח
חיים ,סי׳ מו .אוסיף ב מא מר מוסגר שאף שב היעד ר האו ת וי״ו מ שמע שיש מערך של שלוש ברכות לברכות
התורה ,היו בין חכמי הראשונים שמנו כאן רק שתיים; ראו :זק״ש ,שם ,הערה  ,987ושם הובאו מקבילות,
ב מיוחד ממ חזור ויטרי ,שעל פיו יש כאן שתי ברכות ואין וי״ו ,ראו :מחזור ויטרי ,עמ׳  . 58-57מנגד אפ שר
להעלות ע ל הדע ת שבכתבי-היד מ שתקף חוסר ה ת אמה בין ה מנהג הקדום לבין הוראתו הס מכו תית של
רבנו תם .יש בעניין זה מחלוקת נוסחאות בכתבי היד לתלמוד ,ולא ברור אם הנוסח ב תו ספ ת וי״ו קדם
לרבנו תם או הוא תוצאה של גרסה שחיד ש רבנו תם בעצמו; ראו :זק״ש ,שם ,הערה .988
ג ר טנ ר ,ע מ׳ .97
שם.
כ״י אוקספורד .Or. 24
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הגבהת ספר התורה מעל הבימה ,פרט מתוך איור להגדת ברצלונה ,ספרד 1350 ,בקירוב,
הספרייה הבריטית ,לונדון

אשר לקטע שתחילתו ׳מזמור לתודה׳(סעיף  ,)3בסידור קטלוניה הנזכר אין הוא מצוי
במזמורי שבת 78,והדבר תואם את מנהג צרפת .לעומת זאת ׳מזמור לתודה׳ מופיע במחזור
לראש השנה המייצג את נוסח צרפת במאה השלוש עשרה ,בתוך פסוקי דזמרה של שבת
ויום טוב ,בהתאם לנוסח האשכנזי בימי הביניים 79.נמצא שבעניין אמירת ׳מזמור לתודה׳ אין
התאמה מלאה בין מנהג מרסיי למנהג ספרד  -אדרבה ,נראה שבפרט זה תאם מנהג מרסיי
דווקא את מנהג צרפת הקדום.
ה.

פרט נוסף הקושר לכאורה את מנהג מרסיי למנהג ספרד הוא קדושת מוסף של שבת,

הפותחת במילים ׳כתר יתנו לך׳ ,וזאת בהתאם לנוסח ספרד ולא לנוסח אשכנז ,כפי שכתב ר׳
יעקב ברוך לנדא ב׳ספר האגור׳ בסוף המאה החמש עשרה :׳ובכ״מ [ובכל מקום] אומרים כתר
78

79

שם ,וכך הוא בדפוס קדום של מנהג ספרד ,ראו :גולד שמידט ,ספרדי ,עמ׳  .305וראו עוד :פליישר,
עמ׳  ,211-210הערה  . 248בכתב-יד זה חסר ה מז מור ׳רננו צדיקים׳ וכן תהלים צג( א ח רי ׳ברוך שאמר׳
ו׳מזמור שיר ליום השבת׳) ,שלא כמנהג מרסיי .אוסיף עוד שב מנהג קטלוניה הוסיפו אחרי א מיר ת שירת
מ ש ה(׳ אז ישיר׳) ארבעה בתים מן ה שיר של ר׳ שלמה מ שה אל שקר ׳כל ברואי מעל ה ומטה׳ עם הסיו מ ת
׳ובתורת ך כ תוב לאמר שמע י שראל י״י אלהינו י״י א חד׳  -דבר שאינו נמצא ב מנ הג מ ר סיי( ה שוו :בער,
עמ׳ .)9
כ״י אוקספורד  ;Opp. Add . 4°68ראו :גולד שמידט ,מחזור ,ע מ׳ נד.
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יתנו לך בקדושה חוץ מבאשכנז׳ 80.עם זאת על פי דברי ׳האגור׳ ייתכן שבצרפת אמרו ׳כתר׳.
ואכן כך הוא במחזורים המשקפים את נוסח צרפת במוסף של יום ראשון של ראש השנה,
אחרי הפיוט ׳ונתנה תוקף׳  -שהיה מצוי באותה עת רק במנהגי צרפת ואשכנז  -וכן בתפילת
יום שני של ראש השנה וביום הכיפורים(ללא אמירת ׳ונתנה תוקף׳) 81.קדושת ׳כתר׳ נמצאת
גם במחזור ויטרי על פי כ״י רג׳יו וכן במנהג אפ״ם(אסטי ,פוסנו ומונקלבו ,קהילות באיטליה
שבמנהגן נשתמר נוסח צרפת הקדום) ,ואם כן אין כאן מנהג ספרדי בלעדי ,אלא הוא תואם
את מנהג צרפת הקדום82.
ו.

הדוגמה אחרונה שהביא גרטנר ממנהג מרסיי כדי להראות שתאם את מנהג ספרד

היא נוסח ברכת תקיעת שופר בראש השנה :במרסיי בירכו ׳לשמוע קול שופר׳ 83,וממקורות
מאותה תקופה עולה שכך היה במנהג ספרד ,שנבדל בעניין זה ממנהג צרפת .למשל על פי
מחזור ויטרי היה מנהג צרפת לברך ׳על תקיעת שופר׳ :׳ועומד על רגליו ומברך ...על תקיעת
שופר׳ ,ומיד אחר כך נכתב שם :׳ובנרבונה ובפרוונציא אומ׳נרים] לשמוע בקול שופר׳84.
משמע שאכן מנהג צרפת היה שונה ממנהג מרסיי ,שדמה ליתר אזורי פרובינצא .וב׳ספר
המנהיג׳ נאמר:
וכן אמ׳נר] רב היי ז״ל והלכה רווחת בישראל לברך לשמוע בקול שופר ,ולא תזוז מינה.
ויראה לי שאין לו לברך לתקוע בשופר או על תקיעת שופר כמנהג צרפת ...וביסוד העמרמי
לתקוע בשופר ,וכן רוב המקומות באלמנייא 85,וכן בצרפת אומ׳ על תקיעת שופר ולא
ייתכן ,אך בפרובינצ׳ וספרד לשמוע בקול שופר וכן עיקר ,כמנהג רבי׳ היי ז״ל86.

80
81
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האגור ,ע מ׳ עד ,הלכות ש ב ת( ש ל ח -תכ ה) ,סי׳ שצד.
כ״י אוקספורד  Opp. Add . 4°68וכ״י נים . 12
ע דו ת לקדו ש ת ׳כתר׳ במ חזור ויטרי עיינו :גולד שמידט ,ויטרי ,עמ׳  ; 74נוסח שונה של ׳כתר׳ ראו :מחזור
ויטרי ,עמ׳  . 175מנהג אפ״ם ראו :כ״י ייל  ,m s Heb . 52דף לו ע״ב ,סט ע״ב ,קלט ע״א; גולד שמידט ,אפ״ם,
עמ׳  .90גרטנר הצביע ע ל קיומה של קדו שת ׳כתר׳ במ חזור ויטרי ,וכן הצביע ע ל דברי אלבוגן ש׳מנהג
צרפת העתיק נזקק לה [ל׳כתר׳] אף הוא למוסף׳(אלבוגן ,עמ׳  .) 50ראו :גרטנר ,עמ׳  , 107הערה  .36ע ל
פי כל זה יש מקום להעיר ע ל דברי תא-שמע שנוסח ׳כתר יתנו לך׳ נמצא ׳לעתים נדירות ביותר בצרפת׳
(תא-שמע ,הנגלה ,ע מ׳  , 104הערה  - ) 107מה מקורו ת שהבאתי מ שמע שזה אכן היה מנ הג צרפת הקדום,
כפי שכבר ציין אל נכון גולד שמידט ,אפ״ם ,הערה . 37
גרטנר ,ע מ׳ . 124
מחזור ויטרי ,עמ׳ .386-385
ייתכן שזה כינוי לגרמניה .בדומ ה לכך הר שב״א הביא מ ת שוב ת הרמב״ן ע ל אודו ת ׳מנהג חסידי אלמנייא׳
לעסוק בדברי שדים (רשב״א ,א ,עמ׳ קמט ,סי׳ תיג ,ד״ה ׳ת שובה שה שבתי למונטפ שליר׳; רשב״א,
דימיטרובסקי ,א ,עמ׳ שז ,שורה  ,236וכן הבין ה מ הדי ר שם שהכוונה לאשכנז) ,ומ שמע שכוונת הדברים
לחסידי אשכנז .ה מקור ראו :רמב״ן ,כתבים ,א ,עמ׳ שפא; רמב״ן ,תשובות ,עמ׳ קנז ,הערה  , 52ושם עוד
דוגמה .וכן מ שמע מ מע שה שנכתב בו :׳לר׳ שמעון ב אל מני א׳(ילינ ק ,ע מ׳  ; 138אייזנשטיין ,ב ,עמ׳ שיט,
ד״ה ׳מע שה ברבנו שמעון הגדול [ממגנצא]׳).
המנהיג ,ע מ׳ שטו .מקורות נוספים מלמדי ם שבירכו ׳על תקיעת שופר׳ כפסקו של רבנו תם ,כגון ב׳ספר
ה מ חכי ם׳( ה מ ש ק ף מנ הג צרפת) :׳ומברכים ע ל ת קי ע ה׳( ה מ חכי ם ,עמ׳  .) 38ובמחזור לפי מנהג צרפת מן
המאה השלו ש ע שרה כתוב :׳על תקיעת שופ[ר]׳ (כ״י אוקספורד .)Opp. Add . 4°68
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ברם נראה שהנוסח ׳לשמוע קול שופר׳ לא היה נחלת פרובינצא וספרד בלבד .בסידור רש״י
הובאו שתי הנוסחאות; ב׳ספר הפרדס הגדול׳ נכתב :׳ושמיעת קול שופר יש מחלוקת בקהלות
יש מברכין אותה לתקוע ויש מברכין לשמוע והוא העיקר׳; ובמנהג אפ״ם הברכה היא ׳לשמוע
קול שופר׳ 87.לפיכך נראה שהמנהג הקדום בצרפת היה לברך ׳לשמוע קול שופר׳ ,והנוסח
שונה ל׳על תקיעת שופר׳ עקב דבריו ופסקו של רבנו תם ,בדומה לשינויים שנעשו על פי פסקיו
בעניינים נוספים .יתר על כן ,גם מתוך מקורות אשכנזיים מובהקים משמע שנהגו לברך ׳לשמוע
קול [או בקול] שופר׳ 88.בכל מקרה אין בדוגמה זו ראיה חד־משמעית לכך שמנהג מרסיי תאם
את מנהג ספרד דווקא ,וייתכן מאוד שתאם בעניין זה גם את מנהג צרפת ואפילו את מנהגם
של אזורים שונים בגרמניה89.
מסקירה זו של כמה ממנהגי מרסיי על פי ׳ספר המנהגות׳ לר׳ משה ב״ר שמואל ושל
ממצאיו של גרטנר באשר לזיקת מנהג מרסיי למנהגי קהילות שונות בספרד עולות שאלות
כלליות הנוגעות לחקר מנהגי קהילות אלו במאה השתים עשרה והשלוש עשרה וזיקתם למנהגי
קהילות אחרות באשכנז ,בצרפת ובאיטליה.

87

88

89

סידור רש״י ,עמ׳  .85ועיינו :תא-שמע ,ויטרי ,עמ׳  ;89תא-שמע תיאר שם את היחס בין סידור רש״י לבין
מחזור ויטרי ,ולדע תו סידור רש״י הוא מ הדו ר א ק מא של מחזור ויטרי .ראו עוד :הפרדס ,דף יז ע״א ,סי׳
מג .ול מנ הג אפ״ם עיינו :גולד שמידט ,אפ״ם ,עמ׳ .88
ראו :ראבי״ה ,ב ,עמ׳  ,216סי׳ תקלד והערה  ; 7כך גם :ראב״ן ,דף כט ע״א ,ע״ג ,סי׳ לה; אור זרוע ,ב ,דף סב
ע״ד  -סג ע״א ,הלכות ראש השנה ,סי׳ רעא-רעג; מנהגים ,ע מ׳  .42אציין עוד שבמנהגי ר׳ חיים פלטיאל
כתוב ׳ועומד חזן ומברך בא״י אלהינו מ״ה [מלך העולם] אש׳[ר] ק׳ב׳ו״צ [קידשנו ב מצוו תיו וציוונו] ע ל
תקיע ת שופר ,ונ״ל [ונראה לי] דצרי׳[ך] לברך ל שמוע בקול שופ ר׳(ר או :גולד שמידט ,מנהגי ,עמ׳ .)42
מדברי ר׳ אברהם חילדיק עולה שבירכו ׳על תקיעת שופר׳ כ שיטת רבנו תם ,אלא שיש שם תוספת :׳ויש
מברכין ל שמוע בקול שופר׳ .ראו :שפיצר ,עמ׳  . 160מכ ל ה מקורו ת שנסקרו מ שמע שהמוצא של ׳יש
מברכין׳ הוא בא שכנז עצמה .ועיינו עוד ב׳ספר הפרנס׳ :׳וצריך לברך א שופר ל שמוע קול שופר׳( הפ רנס,
עמ׳ תפו ,סי׳ תיב) ,וכן :׳והתוקע אסור להסיח בדברים מ שעה ש ה תחי ל לברך ל שמוע קול שופר עד גמר
כל התקיעות ש מעו מד׳ (שם ,עמ׳ תפז ,סי׳ תיג).
גרטנר הציע דוגמה נוספת ממנהגי שופר ה תוא מ ת לדבריו את מנהגי ספרד :׳אחרי מלכיות תוקעים תקיעה
שברים תרועה תקיעה ,אחרי זכרונות  -תקיעה שברים תקיעה ,אחר שופרות  -תקיעה תרועה תקיעה׳
(גרטנר ,עמ׳  .)93מקורו של מנהג זה אצל הגאונים ,עיינו :לוין ,ראש השנה ,עמ׳  , 59-58סי׳ קיג-קיז.
על ה שפעת הגאונים ע ל דברי חכמי מרסיי ופרובינצא בכלל עיינו :סולוביצ׳יק ,ראב״ד ,עמ׳  . 12-11מן
הגאונים הגיע ה מנ הג לכל אירופה ,כולל מרסיי ,והוא תואם הן א ת ה מנהג העתיק בצרפת והן א ת מנ הג
אשכנז הקדום (שעדיין שריר וקיים אצל בני אשכנז ,ויש שנוהגים בו עד היום  -בעצמי שמעתי מסורת
זאת של קולות שופר בקהילת יוצאי גרמניה בארצות-הברית ברא ש השנה ,בבית הכנסת ׳תקווה חד ש ה׳
בעיר הרטפורד ,קונטיקט ,ב שנות החמי שים למניינם) .לאשכנז ראו :ראבי״ה ,ב ,עמ׳  ,236סי׳ תקמא;
אור זרוע ,דף סב ע״ג-ע״ד ,הלכות ראש השנה ,סי׳ רסט; תשב״ץ ,דף י ע״ב ,דיני תקיעה (־ מהר״ם ,ע מ׳
רצז ,סי׳ תקכו); ואף :שפיצר ,עמ׳  . 161א שר לצרפת ,כך יוצא מסידור רש״י ,ע מ׳  ,86אך הא מור שם שונה
מכוח סמכותו של רבנו יעקב תם ,שהעיר והק שה ע ל מנהג עתיק יומין זה (עיינו ב תו ספו ת ראש השנה,
דף לג ע״ב ,ד״ה ׳שיעור׳  -שלדברי אורבך נערכו ע ל ידי הר״ש משאנץ ,ראו :אורבך ,עמ׳  .)613מעניין
כי ע ל פי מחזור בנוסח צרפת מה מ א ה ה שלו ש ע שרה (כ״י אוקספורד  )Opp. Add . 4°68תקעו תשר״ת,
תש״ת ,תר״ת ,הן למלכויות ,הן לזיכרונות והן ל שו פ רו ת(כ מנ הג ה מקובל במזרח אירופה).
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הזיקה למנהג גמבינצא
האם תאם מנהג מרסיי את מנהגי יתר ערי
דרום צרפת? אביא שתי דוגמאות מתוך ׳ספר
המנהגות׳ כדי להבהיר את הקושי להכריע
בשאלה זו .בפרובינצא נהוג היה לומר את
הקטע שתחילתו ׳אין כאלוהינו׳ במוצאי שבת
בצמוד לאמירת הברייתא ׳פטום הקטורת׳ .כך
נזכר ב׳ספר המנהיג׳ :׳ובפרובינצ׳ אומרים
אחריה׳נם] [אחרי פסוקי ׳ויתן לך׳] אין
כאלוהינו ופיטום הקטורת׳ ,ואכן כך נמצא
במחזורי פרובינצא 90.ב׳ספר המנהגות׳ כתוב:
׳ואחר כך מתחיל ויתן לך ופטום הקטורת׳91,
ולא ברור אם לפנינו מנהג פרובינצא ,הכולל
גם את הפיוט המקדים ׳אין כאלוהינו׳ ,או
וריאציה עצמאית ,ללא הפיוט הזה לפני ׳פיטום
הקטורת׳ 92.מכאן שאי אפשר לקבוע מסמרות
ממנהג זה באשר לזיקה בין מנהג מרסיי לבין

בית כנסת בקרפנטרס ,פרובנס ,צרפת ,המאה
השמונה עשרה .בדומה לבתי כנסת אחרים
באזור פרובנס וספרד ,לבית הכנסת גומחת
ארון קודש הבולטת מקירותיו .צילום :רות
יעקבי; באדיבות המרכז לאמנות יהודית,
האוניברסיטה העברית בירושלים

מנהגי יתר הערים בפרובינצא.
זאת ועוד ,לפי המחזורים הקדומים שעדיין מצויים בכתב-יד ,ושאופייניים לאזור זה ,אמרו
בפרובינצא בכל שלוש התפילות של חול ושבת ׳שלום רב׳ ,ואילו על פי ׳ספר המנהגות׳ אמרו
במרסיי ׳שים שלום׳ לפחות בשחרית וכן בערבית של שבת 93.אך בתפילת מעריב של ראש
השנה ובנעילה ביום הכיפורים כתב המחבר במפורש שיש לומר ׳שלום רב׳ 94.מכאן שגם

90
91
92

93
94

המנהיג ,עמ׳ ר .וראו לדוגמה :כ״י אוקספורד  ,Opp. Add . 8°14דף ( 88מן המאה הארבע ע שרה  -החמ ש
עשרה); כ״י ניו־יורק ( Ms . 4783משנת  ;)1470ועיינו :בר־תקוה ,ע מ׳ . 18
גרטנר ,ע מ׳ . 109
לא הייתי נזקק לעניין זה אלמלא העדויות העולו ת מה מקורו ת הבאים :בסידור נוסח אראגון ,כ״י נים , 13
יש ׳אין כאלוהינו׳ ללא תוספ ת של ׳פיטום הקטורת׳ ,וכן בסידור קטלוניה ,כ״י נים  , 11אלא שבסידור זה
סדר הפיוט הוא הפוך ,ונכון מב חינ ה הגיונית :ה שאלות הן ׳מי כאלוהינו...׳ ,ואחר כך באו ת הת שובות ׳אין
כאלוהינו...׳.
גרטנר ,ע מ׳ . 104,99
בר־תקוה ,עמ׳  . 18ואכן נ מצאת תפילת ׳שלום רב׳ בכ״י מונטיפיורי  ,203שנכתב ב מאה הארבע ע שרה -
החמ ש ע שרה ,והמ שקף את מנ הג מונפלייה .עיינו ב׳ספר המנהגות׳ לר׳ א שר ב״ר שאול :אסף ,ע מ׳ . 137
והנה ע ל פי מחזור לראש ה שנה ויום הכיפורים ב מנ הג קטלוניה מה מ א ה החמ ש עשרה ,כ״י נים  , 11אמרו
בכל התפילות ׳שלום רב׳ .מ מילא עדיין מ שמע שאין כאן מנ הג פרובנסלי מיוחד אלא מנ הג המ שותף
לקטלוניה ופרובינצא .אם כן ייתכן שטענתו של גולד ש מידט ש הדפסת ׳שלום רב׳ פעם אח ת במ חזור
קטלוניה מ שנת רפ״ז ( ) 1527הייתה טעות של המסדר ,אינה נכונה ,אלא שהדבר דווקא מ שקף א ת ה מנ הג
הקדום של קטלוניה .ראו :גולד שמידט ,יוון ,עמ׳ .272
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בעניין זה אי אפשר לקבוע דברים ברורים בדבר זיקה מקפת או חלקית בין מנהגי פרובינצא
לבין מנהגי מרסיי המשתקפים ב׳ספר המנהגות׳.
לאור דבריי אלו אני מציע לבחון היטב ולזהות את נוסחי התפילה של אזורים אחרים
בדרום צרפת שבהם ישבו יהודים ,כמו קרפנטרץ ואוויניון ,נוסף על בחינת מנהגי צרפת,
קטלוניה ,אראגון ויתר מחוזות ספרד הנוצרית והמוסלמית .ללא בירור כזה אי אפשר לשרטט
חד-משמעית את הנוסח של מרסיי ואת מקורותיו .והוא הדין לקביעת אופיו הכללי של סידור
התפילה הפרובנסלי .כאן יש להעיר על נקודה מרכזית השנויה במחלוקת בין החוקרים .אברהם
גרוסמן טען שנוסח התפילה העתיק שנהג בצרפת מקורו בהגמוניה של מנהג בבל-ספרד
ובהשפעתו .על יסוד טענה זו אפשר להניח שכל סידורי מערב אירופה היו נתונים להשפעה
זו ,אלא שכל מחוז או חבל ארץ יצר נוסח עצמאי משלו ,וכך נולדו נוסחי תפילה שונים בצרפת,
בפרובינצא(כולל מרסיי) ,בקטלוניה ,באראגון וביתר חלקי חצי האי האיברי .לעומת זאת טען
שמעון שוורצפוקס שמנהג צרפת הוא וריאציה כלשהי של מנהג אשכנז או מנהג עצמאי העומד
בזכות עצמו .גישה זו מובילה לבירור נושא אחר הנוגע ישירות לדיוני כאן ,שבו ביקשתי לברר
את טיבם של מנהג מרסיי בפרט ומנהג פרובינצא בכלל ואת זיקתם למנהג צרפת מחד גיסא
ולמנהג קטלוניה ויתר מחוזות ספרד מאידך גיסא .כמו כן דרושה בדיקה קפדנית של מנהג
בני רומא הקדום ,כדי לברר אם הייתה זיקה בינו לבין מנהג פרובינצא בנוסח התפילה ,שהרי
בתחומים שונים היו קשרים בין פרובינצא לאיטליה95.
לסיכום ,מרסיי ,שהיה בה נמל חשוב ושהייתה עיר מסחר בימי הביניים ,משכה אליה יהודים
מכל אגן ים התיכון .בעיר היו שתי קהילות ,ולכל אחת מהן היה בית כנסת ,וסוחרים ,מבקרים
ומהגרים הגיעו להתפלל באותם בתי כנסת עם תושבי המקום .מאחר שמתפללים בעלי מנהגים
שונים התפללו יחד באותם בתי כנסת ,היה צורך לחבר מדריך לחזן  -ששימש למעשה מדריך
לבית הכנסת  -לצורך קביעת נוסח תפילה מקומי אחיד .אלא שמעיון במדריך זה עדיין קשה
לקבוע את מקורות נוסח התפילה של מנהג מרסיי ,ויש צורך במחקר נוסף ובבדיקת נוסחי
התפילה שנהגו במחוזות העיקריים שבספרד ,בצרפת וביתר ערי פרובינצא.

95

שוורצפוקס; גרוסמן ,צרפת ,ע מ׳ ( 539גרוסמן הזכיר שם בע מ׳  ,540הערה  ,2את דברי שוורצפוקס ,אלא
שהציון ל מא מרו שגוי) .ראו גם א ת דברי הביקורת של גרוסמן ,הגירה ,עמ׳  . 114-112לזיקה בין פרובינצא
לבין אשכנז ראו עוד :זוסמן ,עמ׳  161-154וב מיוחד הערה  . 100בעבודת הדו קטור שלי הסקתי שארגון
הקהילות בדרום צרפת היה בעל סגנון ספרדי ,ודנתי בה שפעות צרפתיות ע ל דרום צרפת לעו מת ה שפעות
ספרדיות; ראו :פיק ,הקהילות ,עמ׳  .389-381נמנעתי מלדון שם בטיב ה מנהג הפרובנסלי ,ובייחוד במנהגי
התפילה ,מהני מוקי ם שציינתי כאן :אי אפ שר לקבוע מסמרו ת ב מ הו תו של מנ הג פרובינצא בלי לקבוע
מהו מנ הג צרפת הקדום ובלי לברר את מנ הג קטלוניה ,קסטיליה ואת ההבדלים ביניהם לבין מנהגי ספרד
המוסלמית ,ודי ב הוכ חו ת שכתבתי כאן להבין את טיעוני.

10.06.2007, 07:40
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קיצורים ביבליוגרפיים
אברהמס
אדלר ,מסעו ת
אדלר ,קטלוג
אור זרוע
אורבך
או רחות חיים ,ירושלים
או רחות חיים ,פירנצה
איידלברג
אייזנ שטיין
אלבוגן
אלחריזי
אמרי פנ חס
אסף
בית יוסף
בלומנקרנץ
בן־נאים
בן־ששון

בער
בר־תקוה
גויטיין
גולד שמידט ,אפ״ם
גולד שמידט ,ויטרי
גולד שמידט ,יוון
גולד שמידט ,מחזור
גולד שמידט ,מחקרי
גולד שמידט ,מנהגי
גולד שמידט ,סידור
גולד שמידט ,ספרדי
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Israel Abrahams (ed.), Hebrew Ethical Wills, Philadelphia 1976
מרדכי אד ל ר( מ הדי ר) ,ספר מסעות של ר׳ בנימין ז״ל ,לונדון ת ר ס״ז(דפו ס צילום:
ניו־יורק ת שכ״ד)
Elkan Nathan Adler, Catalogue ofHebrew Manuscripts in the Collection
o f Elkan Nathan Adler, Cambridge 1921
ר׳ יצ חק ב״ר מ שה מווינה ,או ר זרוע ,א -ב ,בני־ברק ת שי״ח (דפוס צילום:
זיטאמיר תרכ״ב)
אפרי ם אלימל ך אורבך ,בעלי התוספו ת :תולדו תיה ם ,חיבוריהם ,שיטתם ,4א-ב,
ירושלים תש״ם
ר׳ אהרון הכהן ,ספר או ר חו ת חיים ,ירושלים תשט״ז
—  ,ספר או ר חו ת חיים ,פירנצה תקי״ד
Shlomo Eidelberg, ‘“Maarafia” in Rabbenu Gershom’s Responsa’, Historia
Judaica 15 (1953), pp. 59-66
י הוד ה דוד אייזנשטיין ,אוצר מדר שים ,א-ב ,ניו־יורק תרע״ה
יצחק מ שה אלבוגן ,ה תפיל ה בי שראל ב ה ת פ ת תו ת ה ההיסטורית ,תרגם יהו שע
עמיר ,ערך יוסף היינימן ,תל־אביב תשל״ב
ר׳ מ שה בן מימון ,ה ק ד מו ת לפירו ש המ שנה ,מ ה דו ר ת מרדכי ד ב רבינוביץ,
ירושלים ת שכ״א
ר׳ פנ חס [שפירא] מקוריץ ,א מרי פנ חס השלם ,בני־ברק ת שמ״ח
שמחה אסף ,ספרן של רא שונים ,ירושלים תרצ״ה
ר׳ יוסף קארו ,בית יוסף ע ל הטורים ,טורים :או רח חיים ,וילנה תר״ס
Bernhard Blumenkranz, ‘Les synagogues’, idem (ed.), Artetarchéologie
des Juifs en France médiévale, Paris 1980, pp. 33-72
ר׳ יוסף בן נאים ,נו הג בחכמה ,בני־ברק ת שמ״ז
מ׳ בן־ששון ,׳הצעקה א ל הציבור בבית הכנסת בארצו ת האסלאם ברא שית ימי־
הביניים׳ ,שול מי ת אליצור ואחרים (עורכים) ,כנסת עזרא :ספרו ת וחיים בבית
הכנסת ,ירושלים תשנ״ה ,עמ׳ 350-327
יצחק בער ,ס ד ר ע בו ד ת י שראל ,תל־אביב תשי״ז (דפוס צילום :ר עדעל היי ם
תרכ״ח)
בנימין בר־תקוה ,פיוטי ר׳ יצחק השנירי ,רמת־גן ת שנ״ו
שלמה דב גויטיין ,סדרי חינוך בימי הגאונים ובית הרמב״ם :מקורות חד שים מן
הגניזה ,ירושלים ת שכ״ב
דניאל גולד שמידט ,׳לקט שכחה ופאה למחזור אפ״ם׳ ,הנ״ל ,מחקרי תפילה ופיוט,
ירושלים תש״ם ,עמ׳ l 2 l - 80
—  ,׳נוסח ה תפילו ת של מחזור ויטרי לפי כתב־יד רג׳יו׳ ,הנ״ל ,מחקרי תפילה
ופיוט ,ירושלים תש״ם ,עמ׳ 79-66
—  ,׳מחזורים כ מנ הג קהילו ת יוון׳ ,הנ״ל ,מחקרי תפילה ופיוט ,ירושלים תש״ם,
עמ׳ 288-2l7
— ( ,מהדיר) ,מחזור לימים הנוראים לפני מנהגי בני א שכנז לכל ענפיהם ,א:
ראש השנה ,ירושלים ת ש״ל
—  ,מחקרי תפילה ופיוט ,ירושלים תש״ם
—  ,׳מנהגי רבי חיים פלטיאל׳ ,הנ״ל ,מחקרי תפילה ופיוט ,ירושלים תש״ם,
עמ׳ 60-38
—  ,׳סדור תפלו ת כתב־יד מן ה מאה החמש־עשרה׳ ,הנ״ל ,מחקרי תפילה ופיוט,
ירושלים תש״ם ,עמ׳ 296-289
—  ,׳על דפוס קדום של מחזור ספרדי׳ ,הנ״ל ,מ חקרי תפילה ופיוט ,ירושלים
תש״ם ,עמ׳ 3l4-303
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גלינסקי ,הגות
גלינסקי ,טורים
גלצר
גנזי ראשונים
גרוסמן ,הגירה

גרוסמן ,עיכוב
גרוסמן ,צרפ ת
גרטנר
דודי
דידובסקי
די שון
דרך אר״ץ
האגור
הבלין
הורביץ ,או ר חו ת
הורביץ ,ת שובות
המחכים
המנ היג
העיטור
הפרדס
הפרנס
וידר

זבארה
זוסמן

זימר
זק״ש
חלמי ש
טברסקי

י הודא דו ב גלינסקי ,׳ולהיות לפניך עבד נאמן כל הימים :פרק ב הגו תו ה ד תי ת של
רבי מ שה מקוצי׳ ,ד ע ת ( 42חורף תשנ״ט) ,ע מ׳ 31-13
—  ,׳ ארבע ה טורים ו ה ספ רו ת ה ה ל כ תי ת של ספ ר ד ב מ א ה ה : 14-אספקטי ם
היסטוריים ,ספרותיים והלכתיים׳ ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר-אילן ,תשנ״ט
מרדכי גלצר ,עיטור סופרים (ספר העיטור) לרב יצחק בן רב אב א מארי ,פרקי
מבוא ,א ,ירושלים ת שמ״ו
גנזי ראשונים ,א ,מ ה דו ר ת מ שה הרשלר ,ירושלים ת שכ״ג
אברהם גרוסמן ,׳הגירת היהודי ם א ל גרמניה והתיי שבותם ב ה ב מ או ת ט-יא׳,
אביגדור שנ אן( עו ר ך) ,הגירה והתיי שבות בי שראל ובעמים ,ירושלים ת שמ״ב,
עמ׳ 128-109
—  ,׳רא שיותיו וי סודו תיו של מנ הג עיכוב התפילה׳ ,מילא ת א (תשמ״ג) ,ע מ׳
219-199
—  ,חכמי צרפת הרא שונים ,ירו שלים ת שנ״ה
יעקב גרטנר ,׳ מנ הג מר שלייאה :ספר המנ הגו ת לר׳ משה ב״ר שמואל׳ ,קיבץ ע ל
יד ס״ח יד [כד](ת שנ״ח) ,עמ׳ 176-81
עמוס דודי ,׳מחזורי קטלוניה ה מנוקדים :ב עיו ת ה מ חקר שבכתבי יד מ ת קופ ת
ספרד הנוצרית׳ ,קרי ת ספר סד (ת שנ״ב-ת שנ״ג) ,עמ׳ 1076-1067
רפאל יעקב דידובסקי ,ויהי נועם ,ירושלים תרצ״ז
יהודי ת דישון ,ספר שע שועים ליוסף בן מ איר אבן זבארה ,ירושלים ת שמ״ה
ר׳ אברהם עדס ,דרך אר״ץ :מנהגי ארם צובה (חלב) ,בני-ברק תש״ן
ר׳ יעקב ברוך בן יעקב לנדא ,האגור השלם ,מ ה דו ר ת משה הרשלר ,ירושלים
תש״ך
ר׳ שלמה זלמן הבלין ,׳מבוא׳ ,ר׳ א הרן הכהן ,א ר חו ת חיים :עניני שבת ,ירושלים
תשנ״ו ,ע מ׳ מ א -ס ה
ר׳ אברהם הורביץ ,א ר חו ת רבנו ,א ,בני-ברק תש״ן
אלעזר הורביץ(מהדיר) ,ת שובות הגאונים עם ת שובות ופסקים מחכמי פרובינצא,
ניו-יורק ת שנ״ה
ר׳ נתן ב״ר י הודה ,ספר מחכים ,מ ה דו ר ת יעקב פרימאנן ,ק ראקא תרס״ט
ר׳ אברהם ברבי נתן הירחי ,ספר המנהיג ,א-ב ,מ ה דו ר ת יצחק רפאל ,ירושלים
ת של״ח
ר׳ יצחק ב״ר אב א מארי ,ספר העיטור ,א -ג (בשני כרכים) ,מ ה דו ר ת מ איר יונה,
ירושלים ת ש״ ל( ד פו ס צילום :וילנה תרל״ד ,ורשה תרמ״ג ,ורשה תרמ״ה)
ספר הפרדס הגדול וספר האורה ,ור שה תר״ל
ר׳ משה פרנס מרוטנברג ,ספר הפרנס עם פירו ש ׳אמרי נוי׳ ,מ ה דו ר ת צבי דומב,
תל-אביב ת שכ״ט
נפתלי וידר ,׳על הברכות גוי-עבד-אשה ,ב ה מ ה ובור׳ ,סיני פה (תשל״ט) ,ע מ׳
צז -ק טז(נ ד פ ס שנית :הנ״ל ,התגב שות נוסח התפיל ה ב מז רח ובמערב ,א ,ירושלים
תשנ״ה ,עמ׳ )218-199
ספר שעשועים ,מ ה דו ר ת י שראל דוידזון ,ברלין 1925
יעקב זוסמן ,׳פירו ש הראב״ד למס׳ שקלים? חידה ביבליוגרפית :בעיה היסטורית׳,
עזרא פליי שר ואחרים(עורכים) ,מאה שערים :עיונים בעולמם הרוחני ש לי ש ר א ל
בימי הביניים לזכר יצחק טברסקי ,ירושלים תשס״א ,עמ׳ 170-131
יצחק זימר ,עולם כמנהגו נוהג :פרקים ב תול דו ת המנהגים ,הלכותיהם וגלגוליהם,
ירושלים ת שנ״ו
ניסן זק״ ש (מהדיר) ,תו ס פו ת רבינו י הו ד ה שירלי און ע ל מ סכ ת ברכות ,א,
ירושלים ת שכ״ט
משה חלמיש ,׳ברכת הנותן ליעף כח׳ ,אסופו ת א( ת ש מ״ו) ,ע מ׳ שסא -שעז
Isadore Twersky, Rabad o f Posquieres: A Twelfth-Century Talmudist,
)Philadelphia 1980 (revised edition
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טור
טיקוצינסקי
ילינק
יעב״ץ
כ״י אוקספור ד
Heb. f. 103/19
כ״י אוקספור ד
Opp. Add. 4°68
כ״י אוקספור ד
Opp. Add. 8°14
כ״י אוקספור ד
Opp. Add. Qu. 127
כ״י אוקספור ד Or. 24
כ״י ייל MS Heb. 52
כ״י ירושלים 8°844
כ״י מונטיפיורי 203
כ״י מו סקווה 566
כ״י ניו-יורק Mic. 8092
כ״י ניו-יורק Ms. 4783
11
כ״י נים
12
כ״י נים
13
כ״י נים
כ״י קימברידג׳
T-S 13 J 27.11
כל-בו
לוח בלז
לוח חב״ד
לוין ,בב א ק מ א
לוין ,כתובות
לוין ,רא ש ה שנה
ליברמן
מאירי
מהר״ם
מחזור ויטרי
מחזור ויטרי ,גולד ש מידט
מנהגים
מ שנה ברורה
מתכ״י
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ר׳ יעקב בן ר׳ אשר ,טור :או רח חיים ,וילנה תר״ס
יחיאל מיכל טיקוצינסקי ,לוח ארץ י שראל ל שנת תשל״ח :דיני ומנהגי השנה,
ירושלים [תשל״ז]
א ה רן ילינק ,בי ת ה מדר ש ,ח ד ר ו ,י רו שלי ם ת שכ״ז (דפוס צילום :לייפ ציג
תרל״ח)
ר׳ יעקב עמדין ,שאלת יעב״ץ ,ל מב רג תרמ״ד
כ״י אוקספורד ,בודלי ( Ms. Heb. f . 103/19מתכ״י ס׳ )21239
כ״י אוקספורד ,בודלי ( Opp. Add . 4°68נויבאואר  ;2502מתכ״י ס׳ )22214
כ״י אוקספורד ,בודלי ( Opp. Add . 8°14נויבאואר  ; 1142מתכ״י ס׳ ) 16603
כ״י אוקספורד ,בודלי ( Opp. Add. Qu . 127נויבאואר  ;2343מתכ״י ס׳ )21407
כ״י אוקספורד ,בודלי ( Or. 24נויבאואר  ; 1137מתכ״י ס׳ ) 16598
כ״י נירהייבן ,אוניברסיטת ייל ,ספריית ביינקה ( m s Heb . 52מתכ״י ס׳ ) 12764
כ״י ירושלים ,בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי 8°844
כ״י לונדון ,אוסף מונטיפיורי ( 203מתכ״י ס׳ ) 5126
כ״י מוסקווה ,ספריית ה מדינה ,אוסף גינצבורג ( 566מתכ״י ס׳ )48899
כ״י ניו-יורק ,בית ה מדר ש לרבנים ( Mic . 8092לשעבר  ;MS 8334מתכ״י ס׳
) 53188
כ״י ניו-יורק ,בי ת ה מדר ש לרבנים ( Ms . 4783מתכ״י ס׳ )25684
כ״י נים ( ,)Nîmesהספרייה העירונית ( 11מתכ״י ס׳ )4416
כ״י נים ,הספרייה העירוני ת ( 12מתכ״י ס׳ )4417
כ״י נים ,הספרייה העירוני ת ( 13מתכ״י ס׳ )4418
כ״י קימברידג׳ ,ספריית האוניברסיטה ( t - s 13 J 27.11מתכ״י ס׳ )6668
ספר כל-בו ,נפולי ר״ן
אליה שמואל וינד ,דבר יום ביומו :לוח הלכות ומנהגים לארץ י שראל ולחוץ לארץ
ל שנת ה׳ת שנ״ח לפ״ק ,ירושלים ת שנ״ח
לוח כולל חב״ד ל שנת תשנ״ח ,ירו שלים ת שנ״ח
בנימין מנ ש ה לוין ,אוצר הגאונים ,יב :בב א קמא ,חלק הת שובות ,ירו שלים
תש״ג
—  ,אוצר הגאונים ,ח :כתובות ,חלק הת שובות ,ירושלים תרצ״ט
—  ,אוצר הגאונים ,ה :רא ש השנה ,חלק הת שובות ,ירושלים תרצ״ג
שאול ליברמן ,תו ספ תא כפ שוטה ,ט ,ניו-יורק ת שמ״ח
ר׳ מנ ח ם ב״ר שלמה המאירי ,בית ה בחיר ה ע ל מסכת מגילה ,מ ה דו ר ת מ שה
הרשלר ,ירושלים ת שכ״ח
ר׳ מ איר ב״ר ב רו ך( מ ה ר״ ם) מרוטנבורג ,ת שובות ופסקים ומנהגים ,א ,מ ה דו ר ת
יצחק זאב כהנא ,ירושלים תשי״ז
ר׳ ש מחה מויטרי ,מחזור ויטרי ,מ ה דו ר ת שמעון הורוויץ ,ירושלים ת שכ״ג( ד פו ס
צילום :נירנברג תרפ״ג)
ר׳ ש מ ח ה מויטרי ,מ חזור ויטרי ,א -ב ,מ ה דו ר ת ארי ה גולד שמידט ,ירו שלים
תשס״ד
ספר מנהגים דבי מהר״ם ב״ר ברוך מרוטנברג ,מ ה דו ר ת י שראל שנהב אלפנביין,
ניו-יורק תרצ״ח
ר׳ י שראל מ איר הכהן ,מ שנה ברורה ,מ ה דו רו ת רגילות
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