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  נוסח קטלוניא
  קווי יסוד בתפילות הקבע ומערכת הפיוטים

  מאת

  עידן פרץ

מבחינה פוליטית,   הייתה שונה משאר הממלכות הנוצריות בספרד אקטלוני
של יהודי  ועל נוסח התפילה םמנהגיההשפיע גם על , שוני שתרבותית ולשונית

בצפון ולספרד  לפרובנסהייתה קרובה  אקטלוני. 1|קטלוניא, ולנסיה ומיורקא
 אהושפעו משני המרכזים הללו. יהדות קטלוניניים אהקטלבדרום, והיהודים 

  .2|פיתחה מאפיינים ייחודיים, שכללו מסורת פסיקת הלכה, מנהגים ונוסח תפילה
מגורשים השמרו ) 1492) והגירוש בשנת רנ"ב (1391לאחר גזרות קנ"א (

, 4|איטליה ,3|צפון אפריקהב באופן חלקי על מנהגם ועל נוסח התפילה שלהם
  
שתרם תרומה גדולה לחקר נוסח התפילה של יהודי  אהרן גבאיתודתי נתונה לידידי הרב   * 

יד ו שהוצאתי לאור, וגם הגהה יסודית על הסידור  העבירקטלוניא, עזר לי לזהות כתבי
המכון לתצלומי לד"ר עזרא שבט, מ הודא. כמו כן מאמר זה עבר את שבט ביקורתו

יד עבריים בספרייה הלאומית, שזיהה רשימת פיוטי הסליחות בקטעי כריכה  כתבי
רות הלפרין על רשימות הפיוטים לד"ר דליה ;ירונהשל ג היסטורישנמצאו בארכיון ה

ולד"ר שרה  ;לימים נוראים שהכינה כחלק ממחקרה על מחזור המיקרוגרפיה הקטלאני
יוט בגניזה על שם עזרא פליישר, שעזרה לי לזהות כהן, מהמפעל לחקר השירה והפ

  פיוטים רבים.
במאה הי"ב התאחדה קטלוניא עם אראגון לממלכה מאוחדת שנקראה 'כתר אראגון'.    1

במאה הי"ג נכבשו ולנסיה ומיורקא מידי המוסלמים והפכו לחלק של אותה ממלכה. 
ה ומיורקא, והביאו יהודים רבים מקטלוניא נשלחו ע"י המלך ע"מ ליישב את ולנסי

  עמהם את נוסח התפילה והמנהגים.
קסטיליה, ונוסח בבחצי האי האיברי התגבשו שני נוסחים עיקריים: נוסח ספרד שמקורו    2

קטלוניא. נוסח קטלוניא היה קרוב יותר לנוסח פרובנס ונשמר חלקית בנוסחים של אלג'יר 
מרוקו, חלק מאלג'יריה,  :איםותוניס. נוסח ספרד הוא המקור של הנוסחים הצפון אפריק

  א"י, עיראק, פרס, בוכרה, תימן (שאמי) והודו. של נוסחי סוריה,כן לוב, מצרים, ו
בעיקר באלג'יריה ותוניס. מנהג אלג'יר הוא המשך ישיר של מנהג קטלוניא שהועתק    3

אל צפון אפריקה אחרי פרעות קנ"א, בעיקר בהשפעת רבי יצחק בר ששת ברפת (ריב"ש) 
שמעון בן צמח דוראן (רשב"ץ). רוב המחזורים כמנהג אלג'יר דומים, אם לא זהים,  ורבי

  .למחזורים מקטלוניא, וכך גם כמה מחזורים כמנהג תוניס
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לא , מלבד מחזורים לימים נוראים. 6|, וארץ ישראל5|העות'מאנית 4האימפריה
  . 7|יד בלבדנשמר בכתביהוא ומעולם  אנוסח קטלונינדפס 

לאחרונה זכיתי להוציא לאור 'סידור קטלוניא: כמנהג ק"ק קטלוניא' (ירושלים 
שמשחזר את נוסח  ,ט"זמן המאות י"ד ידהמבוסס על ששה כתבי, תשע"ט)

הסידור כולל תפילות לכל השנה וגם הלכות, מנהגים והנהגות קטלוניא הקדמון. 

  
  יהודי קטלוניא הקימו קהילות ברומא, נאפולי, ליוורנו, סיציליה ועוד.   4
  יהודי קטלוניא הקימו קהילות באיסטנבול, אדירנה וסלוניקי.   5
  יתה קהילה של יהודי קטלוניא בצפת.הי   6
הודפסו בסלוניקי כמה מהדורות של המחזור לימים נוראים: 'מחזור לנוסח ברצלונה מנהג    7

קאטאלוניה', סלוניקי רפ"ז; 'מחזור לנוסח ברצלונה מנהג קאטאלוניה', סלוניקי תנ"ט (לא 
אלאן ישן וחדש', י מהדורה זו); 'מחזור לראש השנה ויום הכפורים כמנהג ק"ק קאטראית

סלוניקי תרכ"ג; 'מחזור לראש השנה ויום הכפורים כמנהג ק"ק קאטאלאן ישן וחדש', 
סלוניקי תרכ"ט; 'מחזור כפי מנהג ק"ק קאטאלאן ידוע בשם מחזור ברצלונא מנהג 
קאטאלוניא' (ג כרכים), סלוניקי תרפ"ז. ניתן לראות שבמחזורים הנ"ל נשמרה המסורת 

ם, אבל נוסח תפילות הקבע הושפע מהנוסח של הספרדים. בהקדמה הקדומה בנוגע לפיוטי
יהודית שהמהדורות הראשונות של המחזור למחזור משנת תרכ"ט כתוב בשפה ספרדית

שני מחזורים, חזיק הודפסו רק עם הפיוטים, ללא נוסח התפילות, ולכן הקהל היה צריך לה
ם התפילות. זאת הייתה כנראה אחד בנוסח קטלוניא עם הפיוטים, ואחד בנוסח הספרדים ע

הסיבה שבמהדורות שהודפסו במאה הי"ט נוסח תפילות הקבע היה מושפע מהנוסח של 
קהלות יע"א סיינדו איניל מחזור ב'ייז'ו  2הספרדים: "איס ידוע אלוס ס' יחידים די איסטאס 

י פרשיות נון איי זמירות פרימיראס ני סיגונדאס ני נשמת ני יוצר ני ק"ש ני עמידה בלחש נ
ני הפטרות על הסדר נו אין ר"ה נו אין יו"הכ. אי איס מיניסטר די טיניר אל מחזור ספרדי 
אלאדו אי איסטאר דיש'אנדו ליב'רו אי טומאנדו ליב'רו קי פור דיטה ראזון נון ליס פלאזי 
 אלוס סי' יחידים הי"ו די ב'יניר אסיר מתפלל קאדה אונו אסו קהילה יע"א קי אנסי איזיירון

קהילות יע"א קון פ'ואירסה די איל שי"ת  2מונג'וס אופנים לוס סי' גזברים ה"י די איסטאס 
אי דילוס יחידים פור איסטאנפארלוס מחדש קומפלידה מינטי קון פארטידה די הגהות אי 
פירוש המלות חדשים מקרוב באו מהרב המופלא שמואל גאטינייו ז"ל קומו לו ב'יראן לוס 

מוס די לוס סי' סיינדו ייא מוס פ'ואי זוכה איל שי"ת די אזיר ליב'רוס סי'. קי אנסי רוגא
קומפלידוס די ב'יניר ימים נוראים בע"הי אסיר מתפלל קאדה אונו אי אונו אסו קהילה קומו 
מנהג די מואיסטרוס פאדריס. אי רוגאמוס אאיל שי"ת קי סיאה מקבל תפילותנו ברצון 

הקהילות יע"א שבמחזור הישן אין שתי היחידים של  ידוע לאדוני: תרגום לעברית .אנ"סו"
זמירות ראשונות ושניות, ואין נשמת ויוצר ולא ק"ש ועמידה בלחש, ואין פרשיות והפטרות 

צריך  ובאופן תדיר על הסדר, לא בר"ה ולא ביה"כ. ולכן צריך שיהיה המחזור הספרדי בצד
אדוני היחידים כבר לא רוצים להחליף ביניהם ולקחת אחד ולהשאיר את השני. ומסיבה זו 

לבוא להתפלל כל אחד בקהילה שלו יע"א. וכך עשו בהרבה אופנים אדוני הגזברים ה"י 
הקהילות יע"א, בכוח השי"ת ושל היחידים, והדפיסו מחדש ובאופן מלוקט ועם  שתישל 

הגהות ופירוש המילות חדשים מקרוב באו מהרב המופלא שמואל גאטינייו ז"ל, כפי 
לראות האדונים. ולכן אנו מבקשים מהאדונים, כפי שכבר השי"ת זיכה אותנו  שיכולים

להדפיס את הספרים המלוקטים, שיבואו בימים הנוראים בע"הי להתפלל כל אחד בקהילה 
  קבל את תפילותנו ברצון אנ"סו.שלו כפי מנהג אבותינו. ואנו מתפללים להשי"ת שי
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במאמר  יונה גירונדי בבית מדרשו בברצלונה. נומתלמידי רבי שלוקטו על ידי אחד
סכם את המאפיינים העיקריים את התשתית המחקרית שבבסיס הסידור ואאציג זה 

   .במנהג קטלוניא של תפילות הקבע ושל מערכת הפיוטים
 התחיל קטלוניאבקהילות  יםוהמחזור הסידור נוסח של התגבשות תהליך

. מתקופה זו ידכתביהנראה בתקופת הגאונים, אלא שלצערנו אין בידינו  ככל
שהם כולם ענף  למרותט"ז, והמאות הי"ד ןמ הם שבידינו והמחזורים הסידורים

 פרובנסמניכרים בהם השפעות שונות של מנהגי תפילה  ,נוסח העומד לעצמו
שתחילה היה מנהג קטלוניא קרוב  עולהדברי המאירי במגן אבות מ .ספרדמו

המנהג בקטלוניא התרחק אלא שבתקופת בעל המאור  ,מאד למנהג ספרד
כמעט כל נוסח  ,אהרן גבאיהרב לדברי . והתקרב למנהג פרובנסמהמנהג הספרדי 

יש בפרובנס שכלומר  .נס או בספרד, אבל לא להפךבבקטלוניא נמצא או בפרו
הרבה נוסחים ייחודיים וכן יש בספרד נוסחים ייחודיים, ולכן יש להסיק שמנהג 

מו הוא מנהג מובדל לעצ אקטלוניברור שמנהג ומ"מ  .קטלוניא מורכב משניהם
   .מהמאה הי"ג ואילך, ויש לדון בו בפני עצמו

היד להלן רשימת   .בסוף המאמר הרשומיםמאפייני נוסח ומנהג על פי כתבי
 .ואיטליה אשכנז ,צרפת ,8|פרובנס, ספרדצויינו פרטים בולטים בהשוואה למנהג 

ונהגו בחלקם אף  ,חשוב לציין שרבים מן המנהגים הללו הינם עתיקי יומין
  ., ורק לעתים ציינתי זאתבספרד הקדומה או בקהילות אחרות

  הקבע תפילותא. 

  ימות החול

 לשחרית
, ברכות השחר ושארמתחיל החזן בבית הכנסת ומברך על נטילת ידיים   [א]

 .מי שאינו בקיאת להוציא 
ך יך יעקב משכנותימה טובו אהל"הנכנס לבית הכנסת להתפלל אומר:   [ב]

, "ואני ברוב חסדך אבא ביתך אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך", "ישראל
 ."אמרי האזינה יי בינה הגיגי"

כניסה לבית הכסא, כדין התלמוד לפני הנהגו לומר 'התכבדו מכובדים וכו''   [ג]
 .(ברכות ס ע"ב)

'אשר יצר', כך אחר בברכת 'על נטילת ידיים' ו פותחיםרוב הסידורים   [ד]
ת התורה', 'סדר ו'ברכות השחר', 'יהי רצון', 'יהי רצון', 'ברכ'אלהי נשמה', 

, 'ברכת כהנים', 'אלו דברים' [פרשת צו את בני וגו' את קרבני] 'התמיד

  
  ה ועוד).מנהג הספרדים (במחוזות קסטיליה אנדלוסי   8
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 .[פרק איזהו מקומן של זבחים] 'ברייתא דרבי ישמעאל' 'ו'דיני זבחים
בשבת  ].[ולאחר מכן הנחת תפילין וטלית וסדר קבלת עול מלכות שמים

 :םוקרבן הי הפסוקים של אחרי 'סדר התמיד' אתמוסיפים ש ובראש חוד
  .'ובראשי חדשיכם' ,'וביום השבת'

ו'שלא עשני אשה'  9|בד'שלוש הברכות 'שלא עשני גוי', 'שלא עשני עֶ  [ה]
. 10|בתחילת ברכות השחר, לאחר 'הנותן לשכוי בינה' ברוב כה"י נמצאות 

עשרה הברכות הוא: 'הנותן לשכוי בינה', 'שלא ארבע הסדר המקובל של 
', 'שלא עשני אשה', 'פוקח עורים', 'זוקף עבדעשני גוי', 'שלא עשני 

כפופים', 'מגביה שפלים', 'מתיר אסורים', 'מלביש ערומים', 'רוקע הארץ 
על המים', 'המכין מצעדי גבר', 'שעשה לי כל צרכי', 'אוזר ישראל בגבורה', 

שנמצאת בסרע"ג וברוב  11|'מגביה שפלים' תרה'. ברכ'עוטר ישראל בתפא
הוסרה בדורות האחרונים מכל  ,רוב העדותבככל הסידורים הישנים 

 . 12|הסידורים כי אינה מוזכרת בתלמוד
 כנוסח צרפת ואשכנז. ,נוסח ברכת התורה הוא "לעסוק בדברי תורה"  [ו]
', ברכת כהנים'אחרי ברכת התורה אומרים 'פרשת צו' ורק לאחר מכן   [ז]

. המנהג בספרד ובצרפת היה לומר אחר ברכת פרובנס ואיטליהמנהג כ
 בתוך הקרבנות. 'פרשת צו'התורה 'ברכת כהנים' ואילו 

וערבה ליי מנחת יהודה וירושלים " אומריםו'אלו דברים' 'פרשת צו' אחרי   [ח]
 .13|"כימי עולם וכשנים קדמוניות

ולאחר מכן 'פרשת המן' ו'עשרת  יום כלב לומר 'סדר המעמדות' ונהגשיש   [ט]
 . 14|הדברות'

  
'שלא עשני בור' כמו בתוספתא (ברכות ז, יח). ברכה זאת  תמופיעה ברכ 1752בכ"י פר    9

  נמצאת בנוסח פרובנס.
  שלוש הברכות הללו נמצאות בסוף. 1137ובכ"י אוק  1752בכ"י פר    10
כתוב: "מגביה שפלים שנמצא כאן במקצת סדורין אינו  821בפירוש התפילות בכ"י ג    11

  ] לפי שהיא בכלל זוקף כפופים".מב"םכתבו הר"ם ז"ל [= הרבגמ' ולא 
"שבלי הלקט כתב בשם רע"ג שהסיר ברכת מגביה שפלים שאינה מן המטבע, וכן הסיר    12

רע"ג ורב נטרונאי גאון עוטר ישראל בתפארה, שאין עטיפת סודר נוהגת במקומנו 
שפלים, עי' מג"א  עכ"ל, ובכ"י שלפנינו ישנם השנים, והלבוש כתב ברכה זו דמגביה

  ).1סימן מ"ו ס"ק י"ג" (סדר רע"ג, ווארשא תרכ"ה, חלק ראשון, עמ' 
וערבה 'והפסוק  ,טעות הנפלשל הסידור שהוצאתי המודפסת  הבמהדור .1137בכ"י אוק    13

מצירוף שני  תנובע טעות זאת .ולאחר פסוקי ברכת כהנים 'אלו דברים'הוכנס קודם  'ליי
, אבל שם אין הפסוק 'אלו דברים'יד א' יש פסוקי ברכת כהנים לפני בכתב .מקורות שונים

אך שם פסוקי ברכת  ',אלו דברים'יד ד' יש הפסוק 'וערבה' לפני , ואילו בכתב'וערבה'
  לאחר פרשת צו. באשם  'וערבה'ם לפני פרשת צו, כך שלמעשה הפסוק מופיעיכהנים 

י המעמדות, דבר יום ביומו. ואמ' חכמי' כתוב: "ואומ' סדר 821בפירוש התפילות בכ"י ג    14
ז"ל אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץ שנ' אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים 
וארץ שמתי (ירמיהו לג, כה), ואחרי סדר המעמדות קורא פרשת המן בסדר ויהי בשלח, 
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 טלית. יםבשוואחר כך ל ל' מניחים תפיליןאאחרי 'ברייתא דרבי ישמערק   [י]
 בינתיים ורק אם שח ,"להניח תפילין" על התפילין מברכים ברכה אחת

 .מברך על של ראש "על מצות תפילין"
סדר 'קבלת  אומרים הפסוקי דזמר ולפני טלית הנחת תפילין ועטיפת לאחר  [יא]

 רבון העולמים וכו' , דהיינו תפלת "לעולם יהא אדם וכו'עול מלכות שמים'
 ."אתה הוא יי האלהים וכו' יהי רצון מלפניך

מלאכיו גברי כח עשי דברו  ייברכו " ים:פסוקארבעה לפני 'הודו' אומרים   [יב]
כל  יינו: ברכו כל צבאיו משרתיו עשי רצו יילשמע בקול דברו: ברכו 

ברכי " ,כג)(תהלים קג כא" ימעשיו בכל מקמות ממשלתו ברכי נפשי את י
ברוך "ו (תהלים קד א) "הוד והדר לבשת ,את יי, יי אלהי גדלת מאוד נפשי

תהלים ( "יי אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ואמר כל העם אמן הללויה
'יי מלך',  ,'אל נקמות' 'רוממו יי אלהינו' אחרי 'הודו' אומרים .)קו מח

 'למנצח מזמור לדוד השמים מספרים'.
'האדרת  הפיוט שבת אומריםבין ביום חול וין בלפני 'ברוך שאמר' ב  [יג]

 .15|והאמונה'
  .16|בפיוט 'האדרת והאמונה'כן כמו ויש פ"ח תיבות תפילת 'ברוך שאמר' ב  [יד]
'יהי כבוד יי לעולם',  'ברוך שאמר', 'מזמור לתודה',פסוקי דזמרה כוללים:   [טו]

לי נפשי', 'הללויה כי טוב זמרה', 'הללויה הללו את יי ל'אשרי', 'הללויה ה
מן השמים', 'הללויה שירו ליי', 'הללויה הללו אל בקדשו', 'ברוך יי 

'כל הפיוט 'ויברך דוד', 'ויושע יי', 'שירת הים', 'כי ליי המלוכה',  ,לעולם'
  .17|בח'ו'ישת [עיין בסמוך] ברואי מעלה'

אחרי 'שירת הים', לפני 'ישתבח' ביום חול ולפני 'נשמת' בשבת, אומרים   [טז]
פיוט 'כל ברואי מעלה ומטה' לר' שלמה אבן גבירול, וכן הוא במנהג 

 .ופרובנס איטליה

  
 אבל בכל שאר 4112יד נ"י בכתבוכן מופיע  ועשרת הדברות בסדר וישמע יתרו".

  נהגו בה. סידורי קטלוניא לא הועתקה חטיבה זו, וע"כ שרק יחידים
כתוב: "אנשי כנסת הגדולה תקנו לומ' שירה זו לפני ברוך  821בפירוש התפילות בכ"י ג    15

שאמר ומשמשת אלפא ביתא בתרי אפי' כתו' בספר היכלות שבשעה שעלה משה למרום 
דן ביותר ובאו אנשי כנסת הגדולה מצאן למלאכי השרת שהיו אומ' האדרת והאמונה וחמ

  ותקנוה כנגד ברוך שאמר שתמצא בשניהם שמונים ושמונה תיבות".
ות. בסדור הרוקח (עמ' מו) בלפי המקובל אצל חסידי אשכנז יש ב'ברוך שאמר' פ"ז תי   16

כתב: "בברוך שאמר יש פ"ז תבות, כי נתקן כנגד ראשו כתם 'פז', ואין להוסיף עליו, 
רת והאמונה, שכך נמצא בספר רקמה שנכתב בכתיבת מלאכים, ונתקן כנגד האד

). בסדור 970שהאדרת והאמונה שיר שלהם" (מילואים לסדור מה"ר שבתי סופר לעמ' 
  ר' הירץ בתפלת יו"כ הביאו מספר המרכבה והוסיף "אכן איני יכול לכוון החשבון".

  ראו בהמשך הוספות ל'פסוקי דזמרה' של שבת.   17
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 :הקהל אומר בלחש ,המבורך" "ברכו את  :בשעה שהחזן אומר 'ברכו'ב  [יז]
וכל קרבי את שם קדשו יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם  "ברכי נפשי את 

ויתנשא ויתעלה ויתהלל שמו של מלך מלכי המלכים הקב"ה שהוא ראשון 
אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשת ברוך  והוא אחרון ומבלעדיו אין אלהים 

 שם כבוד מלכותו לעולם ועד", וכמנהג רוב הקהילות הישנות. 
היחיד לא אומר 'קדושת יוצר' ב שוכת 821ד ג יכתבב תפילותבפירוש ה  [יח]

 .18|ו'קדושה דסידרא'
יוצר' של ק"ש לפני החתימה מופיע המשפט "והתקין מאורות 'בברכת   [יט]

 . 19|לשמח עולם"
בין "נגילה לבין "לא נבוש ולא נכשל לעולם ועד"  ,בברכת 'אהבת עולם'  [כ]

מופיעה הפסקה "כי שם קדשך באמת נקרא עלינו  ,ונשמחה בישועתך"
ובעבור שמך האל המלך הגדול הגבור והנורא מהרה באהבה תרום קרננו 
ותושיענו מהרה למען שמך בך בטחנו ולא נבוש ובשמך הגדול חסינו לא 
נכלם ולא נכשל עד עולמי עד כי אבינו מלכנו ואלהינו אתה". פסקה זו 

רע"ג, סידור רס"ג, מנהגי תפילה ארץמצויה במקורות קדומים: סידור 
רומא ופרובנס, וחסרה בנוסחי אשכנז וספרד  ,אישראליים ובמחזורי רומני

 .20|בלבד
 .21|מעטים נהגו לומר 'אל מלך נאמן' לפני ק"ש  [כא]

  

  
כתוב: "כתבו הגאונים ז"ל שאין אומ' קדושה זו [קדושת  821התפילות בכ"י ג בפירוש    18

יוצר] ביחיד אלא כך היו מקצרים ואומרים 'בשפה ברורה ובנעימה קדושה (וכו') [קדוש] 
וברוך לאל ברוך וכו', אבל הרב ר' אברהם בר' דוד ז"ל מתיר לומר קדושה זו ביחיד, 

אופנים אומרים. ויש מן הגאונים ז"ל שאומ' לפי שאין זה אלא ספור דברים, במה ש
שהיחיד אומ' שתי הקדושות שהם זו ושל ובא לציון, אבל קדושה דמעומד אין אומרים 
אותה אלא בעשרה, וכן הוא במסכת סופרים, ואומ' שם שצריך לומ' גם כן ימלוך יי 

  לעולם וכו' לפי שבכל התפלות אנו צריכין להזכיר או ציון או ירושלם".
כתוב: "כתבו רב סעדיה גאון ורב נטרונאי ז"ל כי יש  821פירוש התפילות בכ"י ג ב   19

מקומות שאומ' לעושה אורים ואור חדש בציון תכין ככתוב קומי אורי ויש מקומות 
שאומרי' אל יי ויאר לנו, וכתבו (רס"ג כתב כן ונדפס ע"י נ' וידר, אבל רב נטרונאי קיים 

העתיד, כי [אם] על אור הנראה, כדאמרי' בערבי המנהג) שלא יתכן לחתום על אור 
פסחים צריך לסמוך לחתימה מעין פתיחה ומעין חתימה, ולכן צריך לומ' אחר המקראות 

  עולם בא"י יוצר המאורות". ותקן מאורות לשמח 
 ,רבבות לאפרים עמוס דודי, 'מאפיינים בנוסח תפילות הקבע במנהגי קטלוניה ופרובנס',   20

193עמ'  תשע"ח, ירושליםויוונטה, רפאלבעריכת ר' וש'  181.  
הרמב"ן ביטל המנהג לומר 'אל מלך נאמן' ונמחק מרוב הסידורים (מגן אבות למאירי,    21

  מופיע 'אל מלך נאמן' לפני ק"ש. 1137ב). בכ"י אוק ענין א
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מופיע המשפט "מושך חסד , לפני המלים 'על אבותינו' ב'אמת ויציב'  [כב]
, ובמנהג רומניא ,נוסח פרובנסב גםהנמצא , דעיו וצדקתו לישרי לב"ולי

 .צרפת
 "יחד כלם הודו והמליכו ענו ואמרו". :לפני החתימה מופיע המשפט  [כג]

 העמידהתפילת 
שפתי תפתח' ולא לבסוף 'יהי לרצון אמרי  ' להיתח שליח צבור אינו אומר  [כד]

 ולא פוסע שלש פסיעות לאחוריו.  ,פי'
קדוש וקדושים בכל יום  מָ ׁשְלדור ודור אתה קדוש ּו"ברכה שלישית:   [כה]

 .22|"ך סלהלויהל
 , כמו רוב הנוסחים הישנים."דעה ובינה והשכל": 'חונן הדעת'  [כו]
 ב'סלח לנו' של תענית ציבור מאריכים ומוסיפים פסוקי דרחמי וסליחות.  [כז]
'רפאנו': "והעלה רפואה שלמה לכל מכותינו ולכל מכאובינו ולכל   [כח]

 .23|רופא רחמן ונאמן אתה"תחלואינו כי אל 
 המורחב גם בקיץ: "ברך עלינו  'ברך עלינו'אומרים  'ברכת השנים'ב  [כט]

אלהינו את השנה הזאת הבאה עלינו לטובה ואת כל מיני תבואתה לטובה 
: ומטר) לברכה על פני האדמה ושבע את העולם מוסיפים בחורף(ותן טל 

ת ידיך שמרה והצילה שנה כלו מטובך ומלא ידינו מברכותיך ומעושר מתנו
זו מכל דבר רע ומכל פגע רע ומכל מיני משחית ומכל מיני פורענות חוס 
ורחם על כל מיני תבואתה ופירותיה ותהי אחריתה שבע ברכה חיים ושלום 

 .24|"וברכּה עלינו כשנים הטובות
 .25|, כמו באשכנז, פרובנס ועוד"וצדקנו במשפט" :'ברכת המשפט'  [ל]

למשומדים אל תהי תקוה וכל המינין והמלשינים ": 'ניםברכת המי'  [לא]
מהרה יכרתו ומלכות  26|והמסורות כלם כרגע יאבדו וכל אויבי עמך ישראל

ותכריע ותכניע ותשפיל ותפיל את כל  רזדון מהרה תעקר ותשבר ותמג
 אויבינו ותכלם במהרה בימינו. בא"י שובר אויבים ומכניע זדים".

  
לדעת נפתלי וידר נוסח זה הוא אחד מענפי מנהג בבל, אך בפועל לא מצא תיעוד לנוסח    22

אלא בקטלוניא (וגם בפרובנס יש תיעוד לנוסח זה, אך שם רק בתפילות הימים  זה
 ות נוסח התפילה במזרח ובמערב, א, ירושליםשנפתלי וידר, התגב. ראו הנוראים)

57תשנ"ח, עמ'  . הנוסח בפרובנס הוא "לדור ודור המליכו לאל", ובימים 62 ,54
  הנוראים "לדור ודור אתה קדוש".

  .: "כי אל ִחּנָם נאמן ורחמן אתה"1138ואוק  1137בכ"י אוק    23
  : "הטובות והמבורכות".1137: "הטובות לברכה"; בכ"י אוק 1752בכ"י פר    24
  : "בצדק ובמשפט".1137ואוק  1752בכ"י פר    25
: "וכל אויבנו וכל אויבי עמך בית 1137: "וכל אויבינו"; בכ"י אוק 1752בכ"י פר    26

  ישראל".
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הצדיקים ועל החסידים ועל גרי הצדק ועל פליטת עמך : "על 'על הצדיקים'  [לב]
 ".בית ישראל ועלינו

 ."ובנה אותה בקרוב בימינו בנין עולם": 'ירושלים'  [לג]
חוס ורחם עלינו וקבל  27|אלהינו שמע קולנו  אב הרחמן": 'שומע תפילה'  [לד]

ותחנונים אתה  28|ברחמים וברצון את תפילתינו כי אל שומע תפילות
עננו) ועננו  כאןלכנו ריקם אל תשיבנו (בתענית היחיד אומר ומלפניך מ

אבינו כי אתה שומע תפלת עמך ישראל ותחנונים אתה ברחמים", וקרוב 
 לזה נוסח פרובנס.

ותחזינה עיניננו בשובך  29|"ואתה ברחמיך הרבים תחפוץ בנו ותרצנו :'רצה'  [לה]
 פרובנס. לזה נוסחוקרוב כמאז",  30|לציון ולירושלם עירך ברחמים [תשוב]

 .אלהינו ואלהי אבותינו..: "'ברכת כהנים'לפני אומר כשאין כהנים בקהל,   [לו]
. כהנים מברכים את 31|"לְעַם ָקְדׁשֶכהנים ההאמורה מפי אהרן ובניו 

 .32|הברכה שלפני 'יברכך' בלחש
שלום בשמאלי ושלום בימיני עושה שלום "אחרי 'אלוהי נצור' חותם:   [לז]

  .33|וא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל: אמן"במרומיו ה

  
  : "אב הרחמן ברחמיך הרבים שמע קולנו".1138ואוק  1137אוק , 1752בכ"י פר    27
: "כי אל שומע 1138: "כי אל שומע תפלות עמך בית ישראל"; בכ"י אוק 1137בכ"י אוק    28

  תפלות עמך ישראל".
  : "ותחפוץ בנו ותרצנו".1752: "ותחזינה עינינו"; בכ"י פר 821בכ"י ג    29
  .1138ואוק  1137התיבה 'תשוב' מופיעה רק בכ"י אוק    30
  גם "לעם קדושך".   31
כתוב: "כשמגיע שליח צבור למודים צריך הכהן ליטול  821בפירוש התפילות בכ"י ג    32

את ידיו שנאמר שאו ידיכם קדש וברכו את יי, ומברך בלחש בא"י אמ"ה אקב"ו לברך 
צון את עמו ישראל באהבה, והולך ועומד לפתח ההיכל ומחזיר פניו למזרח ואומר: יהי ר

מלפניך יי אלהינו שתהא ברכה זו שצויתנו לברך את עמך ישראל ברכה שלמה וכפרה 
לנו ואל יהא בה מכשול ועון מעתה ועד עולם. וכשמגיע שליח צבור להטוב שמך ולך 
נאה להודות חוזר הכהן פניו למערב ומתחיל שליח צבור יברכך ושונה הכהן יברכך, 

וכן עושה בכל אות ואות השליח צבור והכהן. ואומר שליח צבור יי ושונה הכהן יי, 
ולאחר כל פסוק ופסוק עונין הקהל אמן, ואין הכהן רשאי להתחיל בברכה עד שיכלה 
אמן מפני הצבור, ואין הכהן רשאי להחזיר פניו מן הצבור עד שיתחיל שליח צבור שלום 

ח אומר רב, ואין הכהן רשאי לישא את כפיו אלא כנגד כתפיו, וכשמחזיר פניו למזר
בלחש רבונו של עולם עשינו מה שגזרת עלינו עשה עמנו מה שהבטחתנו השקיפה 

ואת האדמה אשר נתת לנו כאשר  ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל 
לפי האזכור של ברכת "שלום רב" ניכר שהוא  נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש".

  ובנסאלי מובהק.קטע מספר הלכה פרובנסאלי, כי הוא נוסח פר
כתוב: "ויפסיע שלש פסיעות עקב אצל גודל וגודל אצל  821בפירוש התפילות בכ"י ג    33

וכו'. ואומר שלום בשמאלי וכורע, שלום  'ולא תעלה במעלות על מזבחי'עקב כדכתיב 
  בימיני וכורע, שלום עלינו ועל כל ישראל וכורע".
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 קדושה
 ,"נוסח הקדושה: "נקדש את ׁשָמ בעולם כשם שמקדישין אותו בשמי מרום  [לח]

  .שעה באבבדומה לנוסח אשכנז ולנוסח הספרדים בת
אלהינו"],  אומרים קדושה רבה ["כתר יתנו לך במוסף של שבת ויום טוב   [לט]

בראש לא ובחול ובתענית, לא ביום הכיפורים במוסף ובנעילה. אבל כן ו
פיוט 'אלהים הנהגו להוסיף לפני החתימה קטע מ .34|חודש ובחול המועד

וְיֹוׁשִעֵנּו וְיַׁשְִמיעֵנּו ּבְַרֲחָמיו ׁשֵנִית, ֵהן ּגַָאלְִּתי ֶאְתכֶם ַאֲחִרית : "35|ליון'עאל 
 ִ ֱאֹלֵהיכֶם,  ייי ֱאֹלֵהיכֶם, לְִהיֹות לָכֶם לֵאֹלִהים ֲאנִי ּכְֵראׁשִית, ּכִי ַאֶּתם עִַּמי וֲַאנ

 ."ֱאֹלִהים ֵאל עֶלְיֹון, ַהּׁשֹוכֵן ּבְרּום ֶחבְיֹון ָהׁשֵב ׁשְכִינְָת ּוַמלְכּוֶת לְצִּיֹון

 תחינות 
 של ימי החול ונפילת אפים. נוסח התחינות ותאומרים תחינ העמידהאחרי   [מ]

מלא  ,רחום וחנון חטאתי לפניך"את המשפט הוא סדר נפילת אפים, הכולל 
(בדומה לנוסח "יי אל באפך תוכיחני"  מזמור ו' בתהליםו "רחמים רחם עלי

אבינו מלכנו חננו ועננו כי אין " :קטע מאבינו מלכנו לסיום נאמר אשכנז).
כי  ואנחנו לא נדע מה נעשה" ,"בנו מעשים עשה עמנו צדקה והושיענו

ם מן בחלקם על פסוקי יםהמבוסס המספר קטעי תחינו "עליך עינינו
  המקרא.

. אחרי כן סדר ווידוי הרחמים דותיבשני וחמישי אומרים שלוש עשרה מ  [מא]
ר' לוי אבן אלתבאן, ר'  :תחינות 'אחרות' שהן פיוטים של גדולי המשוררים

ועוד אחרים לא  ,ירונדי' עזרא בן שלמה, ר' זרחיה הלוי גיהודה הלוי, ר
מזוהים. יש תחינות מיוחדות לעשרה בטבת, תענית פורים [=תענית אסתר], 

  י"ז בתמוז ותשעה באב.

  
צבור אומ' קדושה רבה, במוסף נהגו לומ' כתוב: "ושליח  821בפירוש התפילות בכ"י ג    34

קדושה רבה בכל ישראל וכן כתבו רבנו שרירא ורבנו האיי ז"ל בנו. וכן בימים טובים, 
ויום הכפורים במוסף ובנעילה, אבל בחול ובתענית וראשי חדשים ובחול המועדים 

סף כלל כלל לא. ובהושענה רבה אומ' אותה במוסף. ונתנו טעם למנהג קדושה רבה במו
שבת ויום טוב לפי שפעם אחת נגזרה גזרה לבטלם מק"ש שחרית והתקינו לאמרו 
במוסף, וכמעשה דגלית ודרשו ז"ל ויגש הפלשתי השכם והערב כדי לבטלן מק"ש 
שחרית וערבית והתקינו לאומרו במוסף. ואע"פ שנתבטלה הגזרה התקנה נתקיימה. 

לה ומוספין כל היום היו אומ' וי"א בתפלת יוצר היו עומדים האויבים עמהם בשעת תפ
  אותו".

  .4637 ה, עמ'תרפ" א, ניו יורק ודסון, אוצר השירה והפיוט,ישראל ד   35
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 36|קריאת התורה

תחינה מורכבת  שתי פעמים אומרים ,לפני הוצאת ספר תורה ,בשני וחמישי  [מב]
, חוסה יי על ומפסוקים: "אל ארך אפים ורב חסד ואמת, אל באפך תוכיחנ

"אל ארך  ,והושיענו מכל רע, חטאנו לך, אדון סלח נא, כרב רחמיך"עמך, 
אל תסתר פניך ממנו חוסה וכו' והצילנו מכל רע  ומלא רחמים, אפיים

 .חטאנו וכו'"
"ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה יי ויפוצו אויביך  :הארון בפתיחת  [מג]

 אלוהיו".וינוסו משאניך מפניך" ו"אשרי העם שככה לו אשרי העם שיי 
החזן בקול רם 'גדלו ליי אתי' ומגביה ספר אומר כשמוציאים ספר תורה   [מד]

השייכים לענין "רוממו יי תורה כלפי מעלה. הקהל נהג לומר פסוקים 
), 'תגלה' (עד 'בית ישראל'החזן ממשיך ואומר 'על הכל' (עד  .אלהינו" וכו'

 כהן'.). נוסח זימון הקוראים הוא: 'כהן קרב ו'לכל החוסים'
"אשר נתן לנו את תורתו תורת אמת", כמו  :התורהלאחר קריאת שה ברכב  [מה]

  הספרדים.
ברכת הגומל: "בא"י אמ"ה הגומל לחייבים טובות". והחזן אומר: "צור   [מו]

 שגמלך טוב הוא יגמלך לעד כל טוב סלה. אמן".
השני, כמו  'אשרי' קודם, לארון מיד אחרי הקריאה התורה ספר את מחזירים  [מז]

 .ותימןבנוסח אשכנז, רומניא 
יהללו את הג לומר 'מזמור לדוד הבו ליי' ו'מנהכשמחזירים הספר לארון   [מח]

 .'קדיש קצר'שם יי', ולאחר מכן 

 התפילה יוםס
אומרים: 'אשרי', 'למנצח מזמור לדוד יענך', 'ובא לציון', 'ברוך הוא אלהינו   [מט]

 (מזמור זה נאמר גם מזמור לאסף' שבראנו', 'צדקתך צדק לעולם', 'שיר
עזרנו  , 'קדיש יהא שלמא', 'עצו עצה ותפר', 'נפשנו חכתה ל)37|בערבית

אלהינו עמנו', 'אין כאלהינו', 'פטום הקטורת', 'תנא  ומגננו הוא', 'יהי 

  
טעמי המקרא בנוסח אלג'יר מקורם מקטלוניא. במנהג רומא טעמי המקרא דומים    36

נוסח קריאת התורה בבית של המאה העשרים לטעמים של אלג'יר. בשנות העשרים 
 ,«Emmanuel Aïm, «Music-Accent Relations in Biblical Cantillation: The Tradition of Algiers. ראו: וצב לפי הטעמים של הקהילה הקטלאניתעהכנסת המרכזי של רומא 

Musica Judaica Vol. 22 (5779/2018-2019), pp. 31-64  
תוב: "תשב"ץ: פעם אחת נגזרה גזרה ובאו עלינו בעצה כ 821בפירוש התפילות בכ"י ג    37

 שלא יעסקו בתורה ומצות ידועות ותקנו חסידים שבאותו הדור לומר מזמור זה בערב
, רוב הציטוטים בשם תשב"ץ 'תשב"ץ' ם ראשי תבותובוקר אחר תפילה" (לא ברור מה ה

  נמצאים בארחות חיים וכלבו).
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נהגו לומר ( 'קדיש על ישראל', 'עלינו לשבח' 'אמר ר' אלעזר', דבי אליהו',
 .ו'קדיש קצר' )ספרד הישןרק החצי הראשון וכמנהג 

ים פסוקים יבכה"י מצויים פיוטי בקשות שמתחילים עם שבעים ושנ  [נ]
יש כמה מזמורי תהלים ובקשה  ע"ב הפסוקיםהמיוחסים לרמב"ן. אחרי 

. בין פיוטי הבקשות 38|ימי השבועיום מכל לכוללת המזלות והמלאכים ה
נמצאים  קשותהב . פיוטי41|והרז"ה 40|, הרשב"א39|יש המיוחסים לרמב"ן

אים לפני התפילה נמצ 1752 בדרך כלל אחרי התפילות, ורק בכ"י פר
 לומר בקשות כהכנה לתפילה). םמנהג הספרדית (כנראה בהשפע

 תפילת מנחה
 , 'קדיש קצר' ועוברים לתפילת העמידה. 'אשרי'ב פותחים  [נא]
 לא .כמו בשחרית של רוב ימי החול 'תחינה'אומרים אחר חזרת הש"ץ ל  [נב]

 בלבד.  אפיים נפילת אלא, במנחה מידות עשרה ושלוש וידוי אומרים
יהא 'וקדיש  42|'עלינו לשבח'אומרים 'קדיש תתקבל', אחרי 'תחינות'   [נג]

  .שלמא'

 ערביתתפילת 
אלוהיך לא ירפך ולא  אחרי 'והוא רחום' הקהל עונה "כי אל רחום   [נד]

 .43|ישחיתך ולא ישכח את ברית אבתיך אשר נשבע להם"
 .44|חי וקיים לעולם ועד" " לפני החתימה: 'המעריב ערבים'  [נה]
מופיע המשפט  "האל הנפרע לנו וכו"המשפט אחרי  :'אמת ואמונה'  [נו]

 לפני הפסוק " ".העושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר"

  
  עמ' תרסא. ,ראו סידור קטלוניא   38
  עמ' תרסו. ,ראו סידור קטלוניא   39
  עמ' תרסח. ,ראו סידור קטלוניא   40
  עמ' תשא. ,ראו סידור קטלוניא   41
לא מופיע 'עלינו לשבח': "אחרי 'תחנה' ו'נפילת  37וספ  1752בהוראות למנחה בכ"י פר    42

  אפים' אומרים 'קדיש שלם' ואיזה מזמור שירצה".
שנותנין רשות טעם למה נהגו העולם לפתוח  כתוב: "יש 821בפירוש התפילות בכ"י ג    43

והוא רחום בערבית קודם ברכו. ואומר לפי שבלילה ניתן רשות למחבלים לחבל כמו 
שכתוב 'בו תרמוש כל חיתו יער', לפיכך אנו קורין אותו פסוק לומר שהב"ה ישמרנו 

שיב ויצילנו ברחמיו ויכפר עלינו ולא יתן רשות למשחית להשחית והרבה מדה טובה לה
מדת פורענות ממנו ולא יעיר כלל חמתו. ואומר 'והוא רחום' והקהל אומרים 'כי אל 
רחום יי אלהיך', שהוא פסוק להבטחה גדולה שלא ירפנו אלא יחזיק בידינו כאב מחזיק 
  ביד בנו יחידו, ולא יתננו ביד משחית, ולא ישכח את ברית אבותינו אשר נשבע להם".

" צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד"  הנוסח הוא 1137בכ"י אוק    44
  שהוא הנוסח בפרובנס.
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אלהינו ראו בניך בוקע ים  ימלוך לעולם ועד" מופיע המשפט "מלכותך 
 .ענו ואמרו"ו 45|לפני משה זה אלי [הודו והמליכו]

 כנגד נה עשר הזכרותואחרי 'השכיבנו' אומרים פסוקים שבהם יש שמ  [נז]
  ואחר כך אומרים 'יראו עינינו'. ,46|י"ח תפילת

  שבתות

 קידושוערבית של שבת 
'מזמור שיר ליום השבת' ו'יי מלך גאות לבש'. המנהג לומר  קבלת שבת:  [א]

בסידור רשב"ן גם מזמורים קודם ערבית בתורת קבלת שבת מופיע האלה 
 בשו"ת פאר הדור קטז, וכך היה גם מנהג ארץ ישראל הקדום.ו

 אומרים 'והוא רחום' גם בערב שבת.  [ב]
ינו סוכת שלומך (כולל "ופרוש על 'השכיבנו' כמו בערבית של יום חול  [ג]

"ופרוס עלינו סוכת  :חותמיםבסוף ורק  ,").ותקננו בעצה טובה מלפניך..
לינו שלומך, עלינו ועל ירושלים עיר קדשך. בא"י הפורס סוכת שלום ע

 מנהג אשכנז ואיטליה.ל בדומה ועל עמו ישראל ועל ירושלים",
 .47|"השבתאחרי 'השכיבנו' לא אומרים "ושמרו בני ישראל את   [ד]
אחרי "וכן כתוב בתורתך" אומרים "ויברך אלהים את יום  :'קדושת היום'  [ה]

וכן הוא במנהג אשכנז העתיק ובמנהג תימן עד השביעי ויקדש אותו וכו'", 
"ויכלו השמים והארץ וכל גם לומר  היום נוסחיםרוב הולא כנהוג ב ,היום

 צבאם וכו'".
בו כל זרע ישראל מקדשי  "מקדש השבת" הנוסח הוא "וינוחו החתימהלפני   [ו]

 שמך". 
אומרים 'ויכולו', 'מגן  העמידהבדיל בבית הכנסת. אחרי תפילת מו מקדש  [ז]

אבות', 'אלהינו ואלהי אבותינו', 'קידוש על הכוס', 'במה מדליקין', 'אמר 
 ר' אלעזר', 'קדיש יהא שלמא', 'עלינו לשבח' ו'קדיש קצר'.

 שחרית של שבת 
בשבת אחרי 'למנצח מזמור לדוד השמים מספרים'  'פסוקי דזמרה'ב  [ח]

מוסיפים המזמורים: 'לדוד בשנותו', 'תפלה למשה', 'יושב בסתר עליון', 
'הללויה הללו את שם יי' ו'הלל הגדול'. אחרי 'ברוך שאמר' אומרים 'מזמור 

  
  .37וספ  1752התיבות "הודו והמליכו" מופיעות רק בכ"י פר    45
כתוב: "ויש חותמין שומר עמו ישראל לעד, ואחר כך  821בפירוש התפילות בכ"י ג    46

ויש בהם שמנה עשרה הזכרות אומ' ברוך יי לעולם אמן ואמן, ופסוקים אחרים ידועים 
  כנגד שמנה עשרה ברכות שבתפלה ואחר אומ' יראו עינינו".

  בסידור רס"ג ובנוסח ארם צובא, אמרו אחרי פסוקים אלו את הקטע 'יראו עינינו'.   47



 99  נוסח קטלוניא: קווי יסוד בתפילות הקבע ומערכת הפיוטים  

ולפני 'אשרי'  .שיר ליום השבת', 'יי מלך גאות לבש', 'יהי כבוד יי לעולם'
פסוקים המתחילים במילה 'אשרי', כנגד שבע ברכות  אומרים שבעה
 העמידה בשבת.

בין "עד הנה עם אבותינו ועמנו".  וסח הוא "שעשיתהנב'נשמת כל חי'   [ט]
בין "על כן אברים שפלגת בנו" מופיע לעזרונו רחמיך... ולא עזבונו חסדיך" 

 אשכנז ועוד. ,כמו בפרובנס ,אלהינו ואל תשכחנו לנצח" "אל תטשנו 
שרפים וחיות עם אופני תפארת וגדולה אומרים "פיוט 'אל אדון' ב  [י]

לאל אשר שבת מכל המעשים " המטבע הואהברכה בהמשך . 48|הקדש"
ביום השביעי נתעלה וישב על כסא כבודו תפארת עטה ליום המנוחה עונג 
קרא ליום השבת זה שיר שבח של יום השביעי שבו שבת אל מכל מלאכתו 

 ", כעין הספרדים.משבח ואומר מזמור שיר ליום השבתוביום השביעי 
לפיכך יפארו ויברכו לאל כל יצוריו שבח וגדולה יתנו לאל מלך ממשיך: "ו

אלהינו  יוצר כל ומנחיל מנוחה לעמו ישראל ביום שבת קדש שמך 
יתקדש זכרך מלכנו יתפאר בשמים ממעל ועל הארץ מתחת ועל כל שבח 

 ".שית הם יפארוך סלהמעשה ידיך ועל מאורי אור שע

 קריאת התורה
 התחינה למעט ,שני וחמישיו בהוא כמבשבת תורה הסדר הוצאה וקריאת   [יא]

 .'אל ארך אפים'
כשמוציאים ספר תורה, אחרי 'גדלו ליי אתי' אומרים 'ברכת המלך', הנוסח   [יב]

הוא: "הנותן תשועה למלכים ומלכותו מלכות כל עולמים, ברוך שם כבוד 
מלכותו לעולם ועד, הוא יאמץ וינשא ויגדל וירומם למעלה כבוד האדון 
אדונינו המלך דון פלוני. מלך מלכי המלכים יברכהו, מלך מלכי המלכים 
ישמרהו ויחיהו ויצילהו מכל צער ונזק. אין שטן ואין פגע רע, מלך מלכי 
המלכים יפדה נפשו משחת ובמלחמה מידי חרב. מלך מלכי המלכים יוסיף 
ימים על ימיו ושנים על שנותיו ככתוב ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו, 
כמו דור ודור, ויטה לבו לעשות טוב לישראל ולדבר עליהם טובות בכל 

 קומות מושבותיהם ונאמר אמן". מ

  
בסדר רע"ג: "תפארת וגדולה שרפים עם אופני קדש". במחזור ויטרי: "תפארת וגדולה    48

. בספר המנהיג לראב"ן הירחי: "אופני הקדש". וזה לשון שרפים וחיות עם אופני הקדש"
שער הכוונות (נ"א ע"ד): "שרפים וחיות ואופני הקדש, כצ"ל, ככתוב בתיקונים תיקון 
ע, כי כן סדרן. ולא יאמר שרפים ואופנים וחיות הקדש, כי שרפים הם בבריאה, וחיות 

כפי ת הראשונים, ביצירה, ואופנים בעשיה". למעשה שורש השינוי כבר בנוסחאו
תפארת וגדולה שרפים ואופנים וחיות הקדש, ויש גורסים "ר"ד אבודרהם: שמתעד 

שרפים וחיות ואופני הקדש, והגרסא הראשונה עיקר, שכן אנו אומרים ביוצר והאופנים 
  וחיות הקדש".
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לכל אחד מהעולים אחרי  'שברךי מ'והחזן אומר  ,עולים שבעה אנשים  [יג]
 .'קדיש קצר'הקריאה. אחרי שקורא המסיים (שביעי) אומר 

, וקודם שיאמר ההפטרה מברך 'ברכת ההפטרה' ,המפטיר קורא בתורה  [יד]
 ולאחר הקריאה מברך ארבע ברכות.

שברך לקהל' המתחיל "מי שברך אברהם יצחק ויעקב דוד  החזן אומר 'מי  [טו]
 הוא יברך..", כמו בנוסח פרובנס. ונביאי ישראל וחסידי עולםושלמה 

 "כל מי שמחלק ממעותיו לשמן ולצדקה".לאומרים 'מי שברך' למנדבים   [טז]
בשבת שלפני ראש חודש מכריזים על ראש החודש הבא לטובה באמירת   [יז]

, וכן אומרים ההכרזה םרצון' כמקובל במנהג הספרדיארבעה קטעי 'יהי 
 . ' לקהל ולכל ישראלו'מי שברך

 . מחזירים הספר לארוןו מכריזים על ימי צום  [יח]

 מוסף של שבת
ואחר כך אומרים 'תהילה לדוד'  ,אחרי קריאת התורה אומרים 'קדיש קצר'  [יט]

ֻ בְּו .את הקטע "שובה למעונך..  מוסף.עוברים לתפילת העמידה של ו" .ה..חֹנ
ולא 'למשה צוית' כמנהג ספרד הישן  ,במוסף אומרים 'תקנת שבת'  [כ]

 .)ז"ל ע"פ האר"י ל'תכנת שבת' שהשתנה כיום(
 .49|'כתר יתנו לך'אומרים קדושת בחזרת העמידה   [כא]
לסיום אומרים 'שיר מזמור לאסף', 'קדיש יהא שלמא', 'עצו עצה ותפר',   [כב]

'נפשנו חכתה ליי', 'יהי יי אלהינו עמנו', 'אין כאלהינו', 'פטום הקטרת', 
 'עלינו לשבח', 'על ישראל'תנא דבי אליהו', 'אמר ר' אלעזר', 'קדיש 

 .ו'קדיש קצר'

 מנחה של שבת
' ו'ברוך תתן אמת ליעקב .צדק לעולם.. 'אשרי', 'קדושה דסידרא', 'צדקתך  [כג]

 ו'.נהוא אלהי
אחרי 'חצי קדיש' פותחים את ההיכל ואומרים שמונה פסוקים: 'ואני   [כד]

ב חסדך', 'תיכון תפלתי', 'הקשיבה לקול שועי', 'ואתה יי תפילתי', 'ואני בר
 מגן בעדי', 'שובה יי חלצה נפשי', 'שמע קול תחנוני', 'ויהי בנסוע הארון'.

כשחוזר ספר תורה למקומו סדר הוצאה והחזרת ספר תורה כמו כל יום.   [כה]
 ועוברים לתפילת העמידה. 'חצי קדיש'אומרים 

וכפי סדרם  פסוקי 'צדקתך' לפי הסדר שקבע רע"ג בסיום התפילה אומרים  [כו]
כנהוג  ,)קתך אלהים', 'צדקתך צדק לעולם'ד'צדקתך כהררי אל', 'צ( בתנ"ך

  
  ראו לעיל 'קדושה'.   49
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'עלינו  ,תתקבל' 'קדיש פרובנס ורומניא. אחר כך אומריםגם בנוסח ספרד, 
  .ו'קדיש יהא שלמא' לשבח'

 פרקי אבות
אחר מנחה, למסכת אבות בין פסח לשבועות, פרק אחד בכל שבת קוראים   [כז]

מקור  .50|'קניין תורה'הנקרא פרק שישי מברייתות  קוראים בשבת השישיתו
המנהג הוא בבלי, בתשובות הגאונים נמסר בשם רב שלום גאון מסורא: 

שמנהג בית רבינו שבבל שאחר תפילת המנחה בשבת שונין אבות וקניין "
  ."תורה

  סדר שילוב ברייתות בסוף פרק חמישי:  [כח]
  .ר' יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר... רצון אביך שבשמים  
  לגהינם... ותן חלקנו בתורתך. הוא היה אומר עז פנים  
  .הוא היה אומר בן חמש שנים למקרא בן עשר למשנה... ובטל מן העולם  

  סדר פרק שישי 'קניין תורה':  כט][
  .בן בג בג אומר הפוך והפך בה דכלא בה ובה ומנה לא תז  
  .בן הא הא אומר לפום צערא אגרא  
  ...ושותה יין ישן. תניא ר' נתן אומר הלומד תורה מן הקטנים  
   פנים לגן עדן. ושובתניא ר' יהודה הנשיא אומר עז פנים לגהינם  
  עומדים. שע אומר בן הנדה... הכל למיתה הןר' אליעזר אומר ממזר ר' יהו  
   תניא ר' אבא אומר מי שגדול בחכמה ועמלו בתורה... צדיקים לעתיד

  לבוא.
   לזכות את ישראל... יגדיל תורה ר' חנניא בן עקשיא אומר רצה המקום

  ויאדיר.

 והבדלה ערבית למוצאי שבת
שמונה פסוקים  :פסוקים במוצאי שבת מקדימים לתפילת ערבית סדרה של  ][ל

בית ('תמניא אלפא ביתין'), שירי כל אחת מהאותיות האלףבהמתחילים 
 המעלות, 'למנצח בנגינות מזמור שיר' ו'לדוד ברוך יי'. 

ותלמדנו  ,אתה חוננתנו מדע בתורתך" בתוך העמידה: נוסח ההבדלה  ]א[ל
בין אור  ,אלהינו בין קודש לחול ותבדילנו  ,לעשות בהם חוקי רצונך

אבינו  .ימי המעשה תבין יום השביעי לשש ,בין ישראל לגוים ,לחושך
חשוכים  ,מלכנו החל עלינו את ששת ימי המעשה הבאים לקראתנו לשלום

ומדובקים בתורתך: וחננו  ,ומנוקים מכל עון ואשמה ורשע ,מכל חטא ופשע
 ", בדומה קצת לנוסח פרובנס ואשכנז.וכו

  
ונספחים, ירושלים  שמעון שרביט, מסכת אבות לדורותיה: מהדורה מדעית, מבואותראו    50

238, עמ' תשס"ד 214.  
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אומרים 'קדיש קצר', 'ויהי נועם', 'יושב בסתר  העמידהאחרי תפילת   ]לב[
עליון', 'ואתה קדוש', 'קדיש תתקבל', 'הבדלה', 'ויתן לך האלהים מטל 

, 'קדיש על ישראל', 'עלינו 51|השמים', 'אין כאלהינו', 'פטום הקטרת'
 לשבח' ו'קדיש קצר'.

בשמחה נועדנו בבית הזה בברכה טובה " :הבדלה בבית לפני ברכות  ]לג[
 בבית הכנסת מדלג על זה.אך המבדיל  .52|וכו"והצלחה מרובה 

 ברכת הלבנה
, ואחריה אומרים את התוספת שמופיעה 53|בתלמוד כמונוסח ברכת הלבנה   ][לד

  . 54|במסכת סופרים

 ראש חודש
בסיום 'יעלה ויבוא' הנוסח הוא "ומלטנו מכל צרה ויגון והושיענו", בדומה   ][לה

  לנוסח פרובנס.
ויהיה ראש החדש הזה קץ וסוף " המטבע הוא:לפני החתימה בברכת היום   ]לו[

חותינו ולפדיון נפשנו כי בישראל עמך ולכל צרותינו תחילה וראש לכל רו
 ".חדשים להם קבעתבחרת מכל האומות וחוקי ראשי 

במוסף לשבת ראש אך  במוסף אומרים 'קדושה' רגילה, כמנהג אשכנז ועוד.  ]לז[
 דש אומרים 'קדושה רבה' כמו בכל שבת.וח

 ברכת המזון
נברך לאלוהינו משלו יש כמה פיוטים לברכת המזון: ' 1752בכ"י פר   ][לח

', זאת ידידי רעיבינו בינו נא ', 'כל אחד כפי שכלנו לאל הודינו', 'האכילנו
 .55|' לריצ"גיפי שירי ומנעמי רנני'

אחרי הזימון עונים: "ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו ברוך משביע רעבים   ]לט[
ברוך משקה צמאים", והמזמן אומר: "ברוך הוא וברוך שמו ברוכה מתנתו 

 לעד ולנצח".
 "על ארצנו ועל נחלתנו נודה לך וכו".: בברכת הארץ  ]מ[

  
"מנהג  ,על אמירת פיטום הקטרת במוצאי שבת ראו מאמרו של הרב יעקב ישראל סטל   51

112עמ' , א (תש"פ)אמירת 'פטום הקטורת' אחרי תפילת ערבית", מכילתא,  שם . 41
  דן בהרחבה במנהג קטלוניא.גם 

  .1752בכ"י פר    52
  מב, עמוד א), תלמוד ירושלמי (ברכות, פרק ט, הלכה ב).תלמוד בבלי (סנהדרין, דף    53
  מסכת סופרים (פרק יט, הלכה י).   54
  תרד.ראו סידור קטלוניא, עמ' תרא   55
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ה ירושלים מופיעים המשפטים "מפני שמתנתם מעוטה וחרפתם בבונ  ]א[מ
מרובה", "ויבוא אליהו הנביא ומשיח בן דוד עבדך במהרה בימינו ויביאו 
לנו שמועה טובה מארץ מרחק". אחרי החתימה עונים: "אמן בחיינו אמן 

נזכר במהרה בימינו תבנה עיר ציון ותיכון העבודה בירושלים"', ומנהג זה 
 .סימן נו נטרונאי גאון בתשובות רב

 .אומרים 'נחמנו' ו'רצה והחליצנו'במקום ברכת 'בונה ירושלים' בשבת   ]מב[
החתימה היא: "בא"י מנחם עמו ישראל בבנין ירושלים", ועונים: "אמן 

ולדעת הרבה ראשונים הוא  .בחיינו", וכמנהג הישן של רוב קהילות ישראל
 דין התלמוד בברכות מח ע"ב.

ב'הרחמן' מופיעות בקשות רבות כגון: "הרחמן הוא יצליחנו בכל דרכנו",   ]מג[
"הוא ישלח רפואה למכותינו", "הוא יצילנו מן העניות", "הוא יצילנו 
מדינה של גהינם", "הוא יברך מורי אבי בעל הבית הזה אותו ואת ביתו 

הו ואת בניו ואת בנותיו ואת כל המסובין כאן וכו", "הוא ישלח לנו את אלי
הנביא זכור לטוב וילמדנו לקח טוב ויבשר לנו בשורות טובות וישמיענו 
שמועות טובות ויפתח לנו אוצרו הטוב ויברך כל אחד ואחד ממנו בשמו 

 מגדול ישועות וכו". 
 .56|, שהוא פיוט מחורזקיים נוסח ייחודי של ברכת המזון קצרה ליחיד בדרך  ]מד[

 למועדיםתפילות הקבע 

  חנוכה
נהגו בליל ראשון " שיטת הט"ז והפמ"ג:את החנוכיה בדומה לק דלימ  [א]

להניח הנר בצד שמאל של מדליק בראש הכלי אשר לפתח, ובליל השני 
סמוך לו כדי שיתחיל מן הנר השני שהוא לצד ימין וידליק לפניו ואין לו 
לאחר ידו ושידליק באותו הנר חדש ולא בנר שכבר ברך פעם אחרת וכן 

הראשונות בענין שברך תחלה על הנר שמתחדש על הלילה כך בכל הנרות 
שמענו בשם הרב ר' שמואל בר' דוד ז"ל. גם נהגו לשרוף הפתילות ושירי 
השמן ועושין מהן מדורה בפני עצמה אע"ג דקימ' לן תשמישי קדושה אין 

 57|."נגנזין כתשמישי קדושה שוינהו רבנן ונגנזין
ָ מּוׁשְ"חַ  :'על הניסים'בתפילת   [ב]  אי".נ

  
תריא. נוסח דומה לזה מופיע בסידורים של מנהג ספרדיראו סידור קטלוניא, עמ' תרי   56

בספר 'מאה ברכות' ) 1687), פורסם לראשונה באמסטרדם בשנת ה'תמ"ז (S&Pפורטוגזי (
  .ע"י ר' יצחק אבוהב פ'ונסיקה, עם הכותרת 'ברכת המזון לילדים'

  .821כ"י ג    57
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וכמה מנהגים כגון סדר  , סדר קריאת התורהיש הלכות חנוכה 821בכ"י ג   [ג]
אבל במחזורים  ,58|הדלקת הנרות. אין תיעוד על מנהגים בערב שבת חנוכה

 . 59|יש פיוטים רבים לתפילת שחרית

 פורים
'מי  :והמפורסם ביניהם הוא ,פיוטים רביםבשחרית אומרים  זכורת בשב  [ד]

 . 60|נהוג גם אצל הספרדים עד היום, שכמוך' לר' יהודה הלויכמוך ואין 
'יסוד הכל אשר אין  :בליל פורים קודם קריאת המגילה אומרים פיוט הרשות  [ה]

 לו', ואחרי הקריאה אומרים את הפיוט 'קוראי מגילה' לר' אברהם אבן עזרא. 
 ,רים''על אודות ימי הפו :בבוקר קודם קריאת המגילה אומרים את הפיוט  [ו]

 ואחרי הקריאה אומרים סדרה של פזמונים.

 שלוש רגלים
 את המפרטים בתפילת מוסף של שלושת הרגלים לא נהגו לומר הפסוקים  [ז]

חודש, כמו  ובראש בשבת רק הפסוקים את לומר נוהגים .מועד אותו קרבן
 בנוסח ספרד ופרובנס.

 פסח
. בכמה 'אמרת יי צרופה' :בשבת הגדול אומרים 'אזהרות' לר' זרחיה הלוי  [ח]

'אשאלה ראשון שוכן'. בכ"י ל  :קהילות אמרו גם 'אזהרות' לר' יהודה הלוי
'דע אם הנחת עשר  :'אזהרות' מאת קלונימוס מנהג לומרמתועד ה 14761

מנהג לקרוא 'הגדות של ליל הפסח' ה מתועד 362ומצאת תשע'. בכ"י ור 
 והפיוט 'מי כמוך ואין כמוך'.

 יםאומרים תפילה מיוחדת עם פיוט )ליל הסדרראשון של פסח ( לילבערבית   [ט]
 , כמנהג פרובנס ואשכנז המערבי.לברכות ק"ש שנקראת 'ליל שימורים'

מברכים על ההלל ו ,)ליל הסדר(פסח  לילאומרים הלל בבית הכנסת ב אין  [י]
 .61|שבתוך ההגדה

  
בסידור 'סדר התמיד' יש תיעוד על מנהג פרובנסלי, ויתכן שבקטלוניא היו מנהגים    58

מקבילים: "בערב שבת של חנוכה אחר תפלת המנחה מדליקין נר של חנוכה בבית 
לבית הכנסת ואומרים 'במה מדליקין'". לפני תפילת ערבית באה הכנסת ובבית, וחוזרין 

שון בהם פותח במילים 'נר לרגלי' וכל הפסוקים מדברים על הראקבוצת פסוקים, ש
 באר שבע ,תקוה, סוגות וסוגיות בפיוט הפרובנסלי והקטלוניהאור. ראו: בנימין בר

85תשס"ט, עמ'  83.  
  ראו להלן מערכת הפיוטים.   59
  לן מערכת הפיוטים.ראו לה   60
יש ברכת ההלל בתוך ההגדה. בביאור הריטב"א על הגדה של פסח בשם  1137בכ"י אוק    61

'יש אומרים' כתב שראוי לברך עליו קודם לכן. ובהלכות הריטב"א כתב בשם הגאונים 
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מת כל חי בסוף ההגדה אם רצה להוסיף כוס חמישי יאמר הלל הגדול, נש  [יא]
וכו', ואומר עד מלך גדול בתושבחות, ואומר הודו ליי כי טוב לעולם חסדו, 

מנהג להוסיף כוס חמישי מופיע ההודו לאלהי האלהים עד ברוך שאמר. 
  .ז"ל בשם רב שלום גאון וניםאאצל הג

ובמוסף  ,בשחרית יום ראשון של פסח אומרים סדרה ארוכה של פיוטים  [יב]
 :'שלח רוחך להחיות' וסדר הטל :'שזופת שמש לחוצת', מחיה :אומרים מגן

 לרשב"ג. 'כטל אצור לברר'
מסורת לומר פיוטים רבים בשחרית בשני ימים של  מתועדתבמחזורים   [יג]

פסח, שבת חול המועד, ימים אחרונים של פסח (חול המועד), יום השירה 
 . 62|(שביעי של פסח) ויום אחרון של פסח

 שבועות
 . לפני האזהרותאומרים אזהרות לרשב"גיום ראשון של שבועות  בשחרית  [יד]

לאחר ו ,'שולמית שחרחורת' (רשות לאזהרות לרשב"ג) :אומרים את הפיוט
בסוף האזהרות  .'שמור לבי מענה' (מצוות עשה) :פיוטל עוברים מכן

 'יום יצאה כלת עדנים' לר' זרחיה הלוי בעל 'המאור'.  :אומרים הפיוט
לפני האזהרות  .אומרים אזהרות לרשב"גשל שבועות יום שני  חריתבש  [טו]

לרס"ג)  'אמת עלי לספר מאמרות' (רשות לאזהרות :אומרים את הפיוט
בסוף  'בצל שדי אחסה' (מצוות לא תעשה). :פיוטל עובריםלאחר מכן ו

 'שוכן עד גאלנו'. :האזהרות אומרים הפיוט
מסורת לומר פיוטים רבים בשחרית בשני ימים של  מתועדתבמחזורים   [טז]

 .63|שבועות

 סוכות
[נוסח  'הושענות קטלאניש' :אומרים(הושענא רבה) לסוכות ויום ערבה   [יז]

 .64|קטלוניא]
 םמורכב מפיוטים רבים וקטעיהתיקון מיוחד  קוראיםבליל הושענה רבה   [יח]

 מן המקרא. 
ימים של המסורת לומר פיוטים רבים בשחרית בשני  מתועדתבמחזורים   [יט]

 סוכות, שמיני עצרת ושמחת תורה. 

  
"כי כשאדם אומר ההגדה ומגיע עד הללויה חייב לברך קודם שיאמר הללויה בא"י 

  ת ההלל, ושכן דעת הרמב"ן וכך היה עושה מעשה".אמ"ה אקב"ו לגמור א
  ראו להלן מערכת הפיוטים.   62
  שם.ראו להלן    63
  שם.ראו להלן    64
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'אל יפתח אוצר  :אומרים מגן לגשם לראב"ע עצרת שמיניבמוסף של   [כ]
 ,'אל מעלה נשיאים' :וסדר הגשם ,'אל יפתח ידו לאצילים' :מעלה', מחיה

 מן המקרא. םקטעיוקריאת 
אומרים 'חג הסוכות' כל  .מוזכר שמיני עצרתבברכת 'יעלה ויבוא' לא   [כא]

 הימים עד שמחת תורה.

 תעניות
בנוסף לארבע צומות יש רשימה של כל  .יש הלכות לתעניות 821ג בכ"י   [כב]

אלו הן הימים שמתענין : "המסורת "פע התעניות שהיו נוהגים בקטלוניא
 מתו בניסן באחד :הערב בהם וכל המתענה בהם לא יאכל ולא ישתה עד 

 בו ועשרים בששה ,הבאר ונסתלק הנביאה מרים מתה בו בעשרה ,אהרן בני
י בניו חפני ופנחס ושנ הכהן עלי מת באייר בעשרה ,נון בן יהושע מת

בשבעה ועשרים בו מת שמואל הרמתי הנביא וספדו  ,ונשבה ארון הברית
בשלשה ועשרים בסיון בטלו הקרבנות לעלות לירושלם  ,עליו כל ישראל

בכ"ה בו נהרג רבן שמעון בן גמליאל ור' ישמעאל בן  ,ירבעם בן נבטבימי 
בכ"ז בו נשרף ר' חנינא בן תרדיון וספר  ,אלישע ור' חנינא סגן הכהנים

בשבעה עשר בתמוז נשברו הלוחות ובוטל התמיד והבקעה העיר  ,תורה עמו
באחד באב מת אהרן  ,ושרף פוסטומוס את התורה והעמיד צלם בהיכל

עה בו נגזרה גזירה על אבותינו שלא יכנסו לארץ וחרב הבית בתש ,הכהן
בי"ח בו כבה נר מערבי  ,בראשונה ובשניה ונלכדה ביתר ונחרשה העיר

בשלשה בתשרי  ,באחד באלול מתו מוציאי דבת הארץ במגפה ,בימי אחז
בחמשה בו  ,נהרג גדליה בן אחיקם הוא והיהודים אשר היו עמו במצורה

בשבעה  ,ראל ונחבש ר' עקיבה בבית האיסורין ומתמתו עשרים חכמים מיש
 ,בעשרה בו מתו אנשי העגל ,בו נגזר על אבותינו שימותו בחרב ובדבר

בשבעה בכסליו  ,בששה במרחשון עורו עיני צדקיהו ושחטו בניו לעיניו
בשמנה בטבת  ,שרף יהויקים את המגלה אשר כתב ברוך בן נריה מפי ירמיה

 ,נכתבה התורה יונית בימי תלמי המלך והחשך בא לעולם שלשה ימים
בעשרה בו סמך מלך בבל ידו  ,בתשעה בו לא כתבו אבותינו על מה הוא

באחד בשבט מתו הזקנים הצדיקים שהיו בימי  ,על ירושלם להחריבה
בכ"ג בו נתקבצו כל ישראל על שבט בנימין על דבר פילגש  ,יהושע בן נון

בתשעה בו נגזר  ,בשבעה באדר מת משה רבנו ע"ה ,גבעה ועל צלם מיכהב
ועוד גזרו תענית רבותי'  ,תענית על שנחלקו בית שמאי ובית הלל זה עם זה

ז"ל בשני ובחמישי על שלשה דברים על חרבן הבית ועל התורה שנשרפה 
' שנ ולשמחה לששוןולעתיד לבא עתיד הב"ה להפכן  .ועל חרפת השם

 ."'מיגונם ושמחתים ונחמתים לששון בלםא והפכתי'
 אחרי קריאת התורה במנחה של תענית צבור לא נהגו לומר קדיש.  [כג]
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 ימים נוראים
א מדפי הרי"ף ד"ה בראש השנה) ע" ר"ן במסכת ראש השנה (דף גכתב ה  [כד]

שהמנהג "בברצלונה וגלילותיה להשכים באשמורת הבוקר בכ"ה 
לומר סליחות. ובהמשך דבריו מביא את מנהג גירונה שסברו  65|"באלול

ש"אין מקום לקום באשמורת בכ"ה באלול ולפיכך נהגו בגירונה וגלילותיה 
ירונה נהגו לומר סליחות רק שלא לקום עד ראש השנה". משמע שבג

 בעשרת ימי תשובה ולא בחודש אלול. 

 ראש השנה
וט 'אחות קטנה' לר' אברהם חזן הפיבליל ראש השנה נהגו לומר 'אזהרות' ו  [כה]

 ירונה.מג
 םמוסיפי ת העמידהבתפיל '.הפורש'מסיים  של ראש השנהערבית בתפילת   [כו]

קדוש ' 'ובכן' 'ובכן' 'ובכן'ובשלישית  ,'מי כמוך' היבשני ,'זכרנו' בראשונה
 ,)'ובכן יתקדשוגם אין ' 'לדור ודור המליכו' ואין מוסיפים לפני ובכן ( 'אתה

 בברכת השיבהכן ועשרת ימי תשובה בחותם (וכך  'המלך הקדוש'וחותם 
בספר חיים ברכה ''שים שלום' מוסיפים אחרי  ').המלך המשפט' חותם
 ואומרים 'אבינו מלכנו'. ,'אלהי עד שלא נוצרתי', 'ושלום

נמצא סדר של ראש השנה עם חמישה סימנים ו'יהי רצון':  2741בכ"י קז   [כז]
ליקח בלילי ראש השנה מאלו הירקות בשלחן וסימנם 'קרכסת': "נהגו העם 

 . 66|קרא, רוביא, כרתי, סלקא, תמרי
אומרים הלל כנהוג, ואם חל בשבת אומרים  איןהשנה בשחרית של ראש   [כח]

 .מוסיפים כבערבית בתפילת העמידה .67|צדקתך כבשאר שבתות
ביום שבת  .''קדיש שלםואומרים  פניהםונופלין על  'אבינו מלכנו' ריםאומ  [כט]

 .68|לא אומרים 'אבינו מלכנו'
  

  
רבי אליעזר בן כ"ה באלול: בריאת העולם, היום הראשון מששת ימי בראשית לפי    65

  .א)"יא ע הורקנוס (ראש השנה
  ראו: סידור קטלוניא, עמ' תקו.   66
כתוב: "שכן כלל מסור ביד הזקנים שלא לבטל צדקתך  821י ג בפירוש התפילות בכ"   67

אלא בשבת שיש בה הלל,  וא"ת י"ד בניסן שאין בו הלל מפני מה אין בו צדקתך והטעם 
  מפני שהיה בו הלל במקדש".

כתוב: "אבינו מלכנו אומרים אותו אחר התפילה בתפלת  821בפירוש התפילות בכ"י ג    68
ראוי להוסיף בו תחנונים ודברי תפלה, וכן נהגו בכל ימי  שחרית ומנחה היות זה הזמן

התשובה שבין ראש השנה ויום הכפורים, אלא שביום שבת נפל מחלקת בין הגאונים 
נאמר תפלת אבינו בענין זה, יש שנהגו לאמרו שהרי אף תפלת שמנה עשרה בטלו היאך 

  לוניא".שט לאמרו אף בשבת בכל ארץ פרוינצה אבל לא בקטמלכנו. וכבר נתפ
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 :'וירא'בפרשת  עולים שהיחמ ראשוןב םיאשני ספרי תורה וקור םמוציאי  [ל]
 ובחדש" :היום בקרבן ספר השניב קורא ומפטיר ,"שרה את פקד ייו"

 ספרב יםומפטיר ,קדיש יםאומר ,פסקא וףס עד 'פינחס' בפרשת "השביעי
 ".ומשיח קרן וירם" עד" אחד איש ויהי" :שמואל

 פרשתב םיעולשה יחמ ראשוןב איםוקור ספרי תורהשני  םיום שני מוציאיב  [לא]
 ים, אומרעד סוף הפרשה "ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה" :'וירא'

 ."רבמדב חן מצא יי אמר כה" :ירמיהבספר  יםרומפטי ,קדיש
וכו' ואחרי פסוקי  'חטאינו גלינוי נמפ'במוסף אומרים קדושה רבה. אומרים   [לב]

 הקרבן אומרים 'עלינו לשבח' כנהוג. 
לפני "על כן נקוה לך" מוסיפים את הקטע "אוחילה לאל" וכמנהג ספרד   [לג]

הישן וכן היה בעבר ברוב העדות (במנהגים המאוחרים רק החזן אומר זאת, 
 לה כולה).יובדרך כלל לפני התפ

ברכת ת, אחרי "תשר תוקע 'מלכויות' ברכת בסיום :במוסף תוקעים בשופר  [לד]
 ת. "תוקע תר ברכת 'שופרות' ת, ואחרי"תוקע תש'זכרונות' 

שלושים קולות במיושב לפני מוסף, ובמוסף עצמו תקעו עשר  תקעו  [לה]
, סך הכל ארבעים קולות, וכמנהג הישן בכל קהילות תקיעות בחזרת הש"ץ

 . ישראל
ובמוסף בשני  פיוטים רבים בשחריתמסורת לומר  מתועדתבמחזורים   [לו]

  .69|הימים של ראש השנה

 יום הכפורים
היו אומרים "זה תחת זה, ותרנגול  ולנערים. לקח כפרות עשובערב יוה"כ   [לז]

וכסדר זה חלופו של זה וכו'" ואומרים פסוקים "אולים מדרך פשעם וכו'" 
 ושוחטיםעל השחיטה  מברכים היו כך ואחר .פעמים שלוש םעושיהיו  זה
 בזמן שאומרים:על ראשו ועל גופו  הקיפו אותוו, תרנגול על ראש הנערה

מן הדם על מצח  היו נותנים לאחר מכן. "זה תחת זה, זה חלופו של זה וכו'"
 .70|על כסוי הדם מברכיםהנער ו

וגם הלכות שביתת עשור  ,יש הלכות ומנהגים לערב יוה"כ 821"י ג כב  [לח]
 של הרמב"ם. ם'הזמניספר 'והלכות שופר מ

 .משש שעות ולמעלה טובל אדם במים וטהר  [לט]
ערב יוה"כ אומרים וידוי ו'אבינו מלכנו', ואחר כך אוכלים של במנחה   [מ]

 סעודה מפסקת.

  
  ראו להלן מערכת הפיוטים.   69
  ראו כל הנוסח בסידור קטלוניא עמ' תקמא.   70
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והמנהג הפשוט היה  ,71|לעמוד כל היום בבית הכנסת ביוה"כחסידים מנהג   [מא]
 . 72|נהוגבשחרית כ שבתלעמוד בכל התפילה בערבית בערב יוה"כ ול

 ביד מצוה  תשמישלין או יספר תורה או תפב םערבית אוחזי תפילתקודם   [מב]
שליח צבור עומד ומוציא ספר תורה ומברך '. ושהחיינ' עליו ומברכים

 .ולמקומ תורה ספר ומחזירבקול רם  'שהחיינו'
 .73|כלל 'כל נדרי'אין אומרים   [מג]
ומסיים וברכותיה ת שמע אקרי םמתפללישל יוה"כ ערבית בתפילת   [מד]

 ',מי כמוך' בשנייה ,זכרנו'' בראשונה מוסיפים בתפילת העמידה '.הפורש'
אחרי  .וחותם המלך הקדוש ,' 'קדוש אתה'ובכן' 'ובכן' 'ובכן'ובשלישית 

, 'וידוי' 'על חטא שחטאנו 'בספר חיים ברכה ושלום''שים שלום' מוסיפים 
 יוה"כואם חל וכו'.  'לום בשמאליו'ש 'אלהי עד שלא נוצרתי' ,לפניך'
 וחותם שבתות כשאר 'מעין שבע'וברכה  'ויכולו' מריםבשבת אולהיות 

 ודהוומת' וכו וסליחות דרחמי פסוקי כך ואחר קדיש מרואו השבת', מקדש'
 .לשבח' עלינוו' קדיש כך אומר אחר .פעמים שושל

 ,עם הפזמוניםלה יומסדר התפ מראודה כמו בערבית, יבשחרית מתפלל עמ  [מה]
אבינו ' מרואו ,ש פעמים וכו'ושל הדוומתו ,ופסוקי דרחמית הסליחו
 ראשוןב קוראים .שני ספרי תורה םקדיש ומוציאי מריםאחר כך או .'מלכנו

ספר מפטיר קורא בהו ,עד סוף הסדר 'אחרי מות'בראש פרשת  םיעולשה יש
 :שעיהבי םומפטירי', ובעשור לחדש'בקרבן היום  'פנחס' פרשתב השני

 םומחזירי ',אשרי' מריםואו '.דבר ייכי פי 'עד  'ואמר סלו סלו פנו דרך'
 .קדיש  מריםואו םלמקומתורה  יספר

  
כתוב: "מנהיג: זה שנהגו חסידי עליון לעמוד ביום  821בפירוש התפילות בכ"י ג    71

הכפורים כל היום בבית הכנסת, יש לי סמך לדבר בפרקי ר' אליעזר פרק מ"ו ראה סמאל 
שלא מצא עון לישראל ביום הכפורים אמ' לפני הב"ה רבון העולמים יש לך עם אחד 

ת יחפי רגלים אף ישראל יחפי רגלים בארץ הדומים למלאכי השרת מה מלאכי השר
ביום הכפורים, מה מלאכי השרת אין בהם אכילה ושתיה אף ישראל אין בהם אכילה 
ושתיה ביום הכפורים, מה מלאכי השרת אין בהם קפיצה אף ישראל עומדים על רגליהם 
ביום הכפורים, מה מלאכי השרת שלום ביניהם ונקיים מכל חטא אף ישראל כך ביום 

  ומכפר עליהם". ם, והב"ה שומע עדותן מפי קטיגורם הכפורי
כתוב: "ליוצר מתפללין תפלתם מיושב כמו בשאר ימים  821בפירוש התפילות בכ"י ג    72

  עד גאל ישראל, ומתפללין בעמידה כמו לערבית".
): "ואחרי שגאוני עולם 518כתב המאירי (בחיבור התשובה, מאמר ב' פרק יב, עמ'    73

האלו, מה אנו מה חיינו להכניס עצמו במחלוקת, ואנו אין לנו אלא  נסתפקו בעניינות
להניח מקום לשלום ולברוח מן הספקות. ומפני זה נהגנו שלא לומר נוסח כל נדרי כלל, 
שלא לזלזל בנדרים". כתב הריב"ש (סו"ס שצד, ד"ה והרי"ט): "טוב שלא לאמרו כלל 

מי, כדאיתא התם. ובכל קטלוניא כדי שלא יקלו ראשם בנדרים. דהא תנא מסתם לה סתו
  אין אומרין אותו".
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וכו' ואחרי  'י חטאינו גלינונ. אומרים 'מפ'קדושה רבה'במוסף אומרים   [מו]
  .מו בשחריתכהתפילה  סוףפסוקי הקרבן אומרים 'עלינו לשבח', ו

 .לת נעילהיעד תפ 'אשרי' מריםואין או 'תפלתיואני ' מריםאובמנחה   [מז]
מן  ,לוי וישראל ,כהן ם:יעול שלושה וב איםספר תורה וקור יםומוציא

ביונה בן אמתי בתרי  םומפטירי ,עד סוף כל הפרשה 'כמעשה ארץ מצרים'
 . ולמקומ תורה ספר  יםעשר ומחזיר

 , לא פחות ולא יותר.בשחריתבמנחה מתפלל כמו   [מח]
אומר  'וכתבנו'שבמקום  שחרית, אלאבמתפלל גם כן כמו בנעילה   [מט]

 נזכר' ובמקום לחיים' וְָחתֹום' אומר לחיים' וכתוב' ובמקום  'וְָחְתֵמינּו'
 יודע אתה' ובמקום בשחריתמר כל התפילה כמו ווא '.נֵָחֵתם'ר אומ ונכתב'

 .'"וכו יד נותן אתה" זה אומר עולם' רזי
 .74|תשר"תנהגו לתקוע בשופר במוצאי יוה"כ סימן   [נ]

 ,שחריתערבית ליל כיפור, מסורת לומר פיוטים רבים ב מתועדתבמחזורים   [נא]
 . 75|, מנחה ונעילהמוסף

 ב. מערכת הפיוטים

פיוטים  נכנסוהקדומים,  ופרובנס ספרד ,במנהג קטלוניא, בדומה למנהגי אשכנז
שלוש מערכות של  היו עיקר. בבשבתות מיוחדות ובחגים התפילה בתוךרבים 

; ב) של שחרית 'יוצרות', פיוטים שנאמרו בברכות קריאת שמעפיוטים: א) 
 ו'קרובות', פיוטים שנאמרו בחזרת תפילת העמידה; ג) 'מערבית', פיוטים שנאמר

  בברכות קריאת שמע של תפילת ערבית.
 ,76|תוכנם או סגנונםלפי מיקומם בתפילה, נקראו בשמות שונים הפיוטים 
צרפתית קטלאנית ובב .'קרובות'כל הפיוטים נקראו בשם הכללי אבל עם הזמן 

 ר"ת שזו י"א( 'קרובץ', ולכן נוצרה המילה esהעתיקה הריבוי היה עם הסיומת 
המלים של צירוף היא , וי"א ששל הפסוק "קול רנה וישועה באהלי צדיקים"

  . )'ציבור' 'קרובות'

  
ע בליל [מוצאי] יום הכפורים כתוב: "מנהיג: נהגו לתקו 821בפירוש התפילות בכ"י ג    74

זכר ליובל וי"א לפרסם שהוא יום טוב. ואע"ג   שהוא א"וי מן קשר"ק [=תשר"ת].סי
ומות שאומ' יי הוא שתוקעין קודם הבדלה אין לחוש דחכמה היא ואינה מלאכה. ויש מק

האלהים שבע פעמים קודם תקיעת שופר, ויש מקומות שאומ' אותם אחר תקיעה סימן 
בתרועה יי בקול שופר",  לשכינה שהיא מסתלקת ועולה עד לרקיע שנ' "עלה אלהים 

  כלומ' סלוק והעלאה".
  ראו להלן מערכת הפיוטים.   75
  .א"ב רשימה של סוגי הפיוטים, לפי סדרבסוף המאמר ראו    76
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רת רצף ילשבמפי כמה פוסקים בתקופת הראשונים נשמעה התנגדות 
 'ספר העיתים'יהודה אלברצלוני בספרו  בירהתפילה על ידי אמירת פיוטים. 

תנגד בכל תוקף לאמירת פיוטים בתוך התפילה כדי לא לשנות מטבע שטבעו ה
לאמירת  התנגדותהרמב"ם באחת מאגרותיו  הביע באותה מידה. 77|חכמים

אחריו  .78|קודם ברכות ק"ש אותםהציע לומר ו, להפסק מתבטענה שגורטים פיו
 נהלאמירת קרוב"ץ בגלל הטעגם הוא התנגד  'בעל הטורים'רבי יעקב בן אשר 

רבי דוד  אחריו התנגד להם גם. 79|להפסק בברכות ק"ש ובתפילה מתגור היאש
תפילה, המאוחר יותר גם השו"ע פסק נגד אמירת פיוטים בתוך . 80|אבודרהם

היד והדפוסים הראשונים של מנהג למעשה בכל כתבי .81|והרמ"א חלק עליו
לה ורק בדפוסי ונציה המאוחרים (בשנות יהספרדים מופיעים הפיוטים בתוך התפ

לה, ילה ולאומרם לאחר התפישס"א) הוציאו את הפיוטים מתוך התפשמ"ד

  
את כל הפיוטים הכניסו בשעת השמד (כנראה בתקופת השלטונות הרומיים לדבריו,    77

והביזנטיים) שיאמרו אותם במקום לימוד תורה, כי הפיוטים הכילו הלכות והגויים אסרו 
  סי' קעא).קראקא תרס"ג, את לימוד התורה אך לא אסרו את התפילה (ספר העתים, 

רבינו במה שנהגו החזנים לומר קרובות ופיוטים... באמצע הרמב"ם נשאל: "ילמדנו    78
הברכות אשר קודם קריאת שמע ואחריה", והוא משיב: "מהראוי שלא יאמרו דבר 
מהפיוטים בתפילה, ואם לא רצו ההמון זולתי לומר, יהיה זה קודם ברכות קריאת שמע, 

 קריאת שמע" ולא יוסיף שום דבר בשום פנים בעצם הברכות, ולא יפסיק בינם לבין
29עמ' (תשובות הרמב"ם, סימן לב, מהדורת א"ח פריימן, ירושלים תרצ"ד,  ). וראו 28

עמ'  ,תשנ"ד, ירושלים יעקב בלידשטיין, התפילה במשנתו ההלכתית של הרמב"ם גם:
137 128.  

הטור מביא את תשובת הרמ"ה (רבי מאיר טודרוס הלוי אבולעפיה) שבה הוא מתנגד    79
לאמירת הקרוב"ץ. לפני כן תמך ר"ת במנהג (ראו: רבינו יונה סוף פ"א דברכות). והטור 
מוסיף: "אמנם נוהגין בכל המקומות לומר בהם קרוב"ץ. וגם הראשונים אשר תקנום היו 

וחבריו, וכן כתב הראב"ד למעט או להרבות באמצע גדולי עולם כמו רבי אלעזר הקליר 
אך מסיים  .הברכה אין קפידא, לפיכך נהגו להוסיף פיוטין במאורות ובאהבה ובזולתות"

הטור: "ומ"מ טוב ויפה הדבר לבטלה למי שאפשר כי היא סיבה להפסיק בשיחה בטלה 
 '" (טור או"ח סיבדברי הבאי, גם פירוש ר"ת שפירש לקיים המנהג לא ישר בעיני א"א ז"ל

סח). בעל ב"ח כותב על דברי הטור: "אבל חלילה לנו לשמוע ולקבל דברי רבינו בזה, ואחד 
היו בזמנינו שהתחיל לבטל מאמר קרוב"ץ בקהלו ולא הוציא שנתו, וכ"כ שבלי הלקט וז"ל 
ב אבל רב עמרם ורב כהן צדק ורב פלטוי גאון והרב רבינו יונה ורבינו קלונימוס ור' יוסף טו

) כתבו כולם שיש Lorraineעלם ורבינו שמעון הגדול ורבינו סעדיה גאון וכל גאוני לותי"ר (
לומר פיוטים, וכ"כ בהגהת אשיר"י מא"ז בפ"ק דברכות וז"ל וכבר נחלקו ר' יוסף טוב עלם 

  ורבינו אליהו ועלתה בידם דמותר ומצוה מן המובחר".
. שם הוא כותב: "נהגו להוסיף פיוטים ראו: אבודרהם השלם, ירושלים תשכ"ג, עמ' עא   80

  במאורות ובאהבת עולם ובזולת. ומכל מקום טוב ויפה לבטלם".
כתב השו"ע: "אין לומר פיוטים ולא קרובץ בתפלה. הגה: ויש מתירין הואיל וצרכי רבים    81

הם (הרא"ש והתוספות והר"י והר"ן ריש פרק בתרא דראש השנה והגהות מיימוני פרק 
  קיב, סעיף ב). סי' נוהגים בכל מקום לאמרם" (או"ח י' וטור) וכן



 עידן פרץ  112

מחזורי ים מבמנהג פרובנס הושמטו הפיוטגם  .כנראה בהשפעת השולחן ערוך
) נכתבה תקנה שנועדה למנוע 1596בתקופה מאוחרת יותר. בשנת שנ"ו ( התפילה

כך  ,כל מנהגי פרובנס לעתקנה זו השפיעה . 82|אמירת פיוטים בתוך התפילה
. 83|'סדר התמיד' כבר הושמטו רוב הפיוטים המאוחר שבסידור המודפס

ספרד  ימנהגההתנגדות לאמירת פיוטים בתוך התפילה הצליחה לשנות את 
רוב הפיוטים ממחזורי התפילה של שני  בתקופת האחרונים הושמטוכך ופרובנס ו

התנגדות הלהינצל מ וקטלוניא הצליחמנהג ו אשכנז רק מנהג. 84|אלההמנהגים ה
 כמנהג ק"ק קטלוניא במחזורים המאוחריםשניתן לראות  .85|לאמירת הפיוטים

 ,צפון אפריקהלניא שהועתקו שהודפסו בסלוניקי, וגם בשרידים של מנהג קטלו
 . בתוך התפילה נמשכה המסורת הקדומה לאמירת פיוטים

אציין בקצרה כמה קווי יסוד של מערכת הפיוטים  בחלק הנוכחי של המאמר
של כל הפיוטים והופעתם בכל כתבי במנהג קטלוניא. הכנתי רשימה מפורטת

בפנייה ישירה אלי, או היד, אך מפני אורכה לא אציג אותה כאן. ניתן לקבלה 
שבספרות המחקר תועדו רוב הפיוטים הללו  ,'מכילתא'. עוד אציין למערכת

ועוד, ורק לעיתים רחוקות הוזכר  תוניס, סלוניקי כמסורת קהילות: אלג'יר,
שעבודתי זו תשמש אבן פינה למחקרים  מקורם במסורת קטלוניא. כולי תקווה

איטליה והאימפריה  אפריקה,עתידיים על העתקת מנהג קטלוניא לצפון 
העות'מנית. כמו כן, רשימת הפיוטים תוכל לשמש כבסיס להוצאות עתידיות של 

  .ורי תפילה כפי מנהג ק"ק קטלוניאמחז

  
). ראו: בר1653התקנה הועתקה בידי אליהו דאלפוגייט הקרפנטרץ בשנת התי"ג (   82

72, עמ' )58(לעיל, הערה  תקווה 71.  
סידור 'סדר התמיד' כמנהג ארבע קהילות, ק"ק קארפינטראץ, ק"ק אויגנאון, ק"ק    83

  ).1767נייון: תקכ"ז (לישלוה וק"ק קאואליאון, אויג
לציין שבתחילה נדחקו פיוטי הקדושתא מחזרת הש"ץ אל סוף התפילה, ולאחר מכן  יש   84

  הוצאו והושמטו לגמרי מהמחזורים.
כמה קהילות ספרדיות באלג'יריה, מרוקו, תוניס והאימפריה העות'מנית שמרו על המנהג    85

ויוה"כ. מר"ן חיים בן ישראל הקדום לומר פיוטים בתוך התפילה, במיוחד בראש השנה 
קיב, סעיף ב)  סי' בנבנישתי (החבי"ב) אחרי ציטוט דברי מר"ן השו"ע ודברי הרמ"א (או"ח

מוסיף: "ומנהג הספרדים שלא לאמרם, זולת בראש השנה ויום הכפורים אנו אומרים סדר 
לא קדושות לרבי יהודה הלוי בין גבורות לקדושת ה'. ושמעתי שהרב מהר"ר אגוזי ז"ל 

היה אומרם מפני תלונת ההגהות, ויש לתת סמך למנהגנו, דכיון דמעין קדושה נינהו, 
כקדושה עצמה דמיא, כי היכי דאמרינן ה' שפתי כו' בין גאולה לתפלה משום דכגאולה 
אריכתא דמיא". גם הגאון הרב שלום משאש כתב שחייבים לקיים את המנהג הקדמון של 

וטים במקומם בימים נוראים ולא אחרי התפילה (שו"ת יוצאי צפון אפריקה לומר את הפי
, עמ' אידאנו, ספר דברי שלום ואמת, : הרב שלמה טולעודשמש ומגן, ח"א, סי' מא). ראו 

32 30 ,47 ,119 118 ,157 156 ,175 173 ,262.  
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 ופורים שבתות מיוחדות

נאמרו פיוטים  ובחג הפורים ארבע פרשיות,ושבת חנוכה  גוןבשבתות מיוחדות, כ
 למשפחת הלויהיה משקל גדול  ית., במיוחד בשחרית אך לפעמים גם בערברבים

ה), ר' "ר' זרחיה הלוי (רזל ובעיקר ,תולשבתות מיוחד בחיבור הפיוטים ירונהגמ
רוב הפיוטים שמקורם במנהג קטלוניא  .87|הלוי זרחיהור' יצחק בן  86|ברכיה הלוי

   .הועתקו במאה הי"ד לאלג'יר
   

 שבת חנוכה. 1

 :בשני כ"י ,אך לא זהה ,אחידה כמעטשל 'יוצרות' מסורת  מרהתנשלשבת חנוכה 
'לך שדי איומתך'  :הרשות פיוטי בתפילת שחרית אומרים את. 203ולמ  362ור 

ו'האר פני חסד'. פיוט היוצר הוא 'אזכרה שש חנוכות'. בשני כה"י  88|לריה"ל
'אז  :"ל. פיוט הזולתה'ימי נסים נגדך' ו'אמרות האל טהורות' לרי :המאורה תנמצא

נמצא גם הזולת 'ישרים בשמו  362ובכ"י ור  ,בקום הצר לבלע' נמצא בשני כה"י
המיוחס ליעקב קנט הוא 'אם קמי לחרדתי'. שני פיוטי  'גאולה'כנה' לריצ"ג. פיוט 

'ישורון ישירון הודך' לאבן אביתור ו'יונה הזוכרת  :362נמצאים רק בכ"י ור  'נשמת'
   .203הראשונות היו שבעה' נמצא בכ"י למ 'חנוכות  :'לוקיס'אלהיה'. פיוט 

 פרשת שקלים. 2

. 198וג  203, למ 362ור  :מסורת זהה בשלושה כ"י נשמרה םלשבת פרשת שקלי
משולבים הסוף חסר.  198אך בכ"י ג  ,היא זהה לחלוטין לשחרית מערכת הפיוטים

פותח פיוט הזולת 'ידך  .89|פיוטים פסוקי מקרא ולפניהם מילת הקישור 'ככתוב'ל
  .ירונדיפיוטים לר' יצחק בר זרחיה הלוי גוממשיכה מערכת  ,לריצ"גתחיש לישא' 

 פרשת זכור. 3

וג  203, למ 362ור  :לשבת פרשת זכור נשמרה מסורת כמעט זהה בשלושה כ"י
הוא 'אסיר משנאיו קוה' פיוט הזולת . 198חסרים בכ"י ג פיוטים , עם כמה 198

  
ר' ברכיה הלוי הוא אחיו הצעיר של ר' זרחיה הלוי (רז"ה). כמה אגרות ביניהם השתמרו,    86

  שאלות ששאל ר' ברכיה את הרז"ה.ובהן 
  ירונה, ובן מבוגר יותר, בשם יוסף, שנשאר בלוניל.לרז"ה היה בן בשם יצחק, שפעל בג   87
יש מחלוקת האם הפיוט מיוחס לריה"ל או לר' לוי אבן אלתבן. ראו: פגיס, אלתבן עמ'    88

אלתבן,  (שם מביא את כל הדעות). למרות הדעות המייחסות את הפיוט לר' לוי אבן 63
הפיוט מופיע עם הכותרת 'רשות לשבת של חנוכה לר' יהודה הלוי ז"ל",  203בכ"י למ 

  ולעניות דעתי כ"י זה מכריע את המחלוקת.
הקודש העברית בימיומקורו בפיוט הקדום. ראאמצעי ספרותי זה    89 : ע' פליישר, שירת

  .141הביניים, ירושלים תשס"ח, עמ' 
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נשמת' 'חיה הלוי, פיוט הרשות הוא 'דורשי ומצילי מצר', פיוט הלר' יצחק בר זר
לר' 'גדול אל באדמה'  :קדישההוא 'ידועי חיילים אנשי מכאובות' ואחריו פיוט 

לריה"ל. שני פיוטי 'אגגי הנותן רוזנים'  הוא יוצרפיוט ה .יצחן בר זרחיה הלוי
 .'זכרון לדור אחרון' :רז"האחד לו ה ושחורה''איומה נאו :אחד לריה"ל  'מאורה'

 וזולת 'אגגי בהתנכלו' ,לר' לוי אבן אלתבן'ישרה מעגלי צור'  :פיוט 'אהבה'
  סדרה של פזמונים לריה"ל.ב. מערכת הפיוטים מסתיימת לריה"ל

 פורים. 4

בליל . 198וג  203, למ 362ור  :חג הפורים נשמרה מסורת זהה בשלושה כ"יל
פיוט הרשות 'יסוד הכל אשר אין לו',  פורים קודם קריאת המגילה אומרים את

. בבוקר קודם קריאת אב"עואחרי הקריאה אומרים את הפיוט 'קוראי מגילה' לר
המגילה אומרים את הפיוט 'על אודות ימי הפורים' ואחרי הקריאה אומרים סדרה 

  .ירונדי, ראב"ע, ריצ"ג ועודלרז"ה, משה דאשקולא ג של פזמונים

 פרשת פרה. 5

. 198וג  203, למ 362ור  :נשמרה מסורת זהה בשלושה כ"י שבת פרשת פרהל
 על עיקרבנויה באבל  ,יסוד טעם סתרי חק' לריצ"ג'פותחת בפיוט הזולת המערכת 

משולבים לפיוטים פסוקי מקרא ולפניהם גם כאן  .ר' ברכיה הלוישל פיוטים  סדרת
  הקליר. 'אין לשוחח עצם' של :סלוקהבסוף נאמר פיוט . מילת הקישור 'ככתוב'

 פרשת החודש. 6

 .198וג  203, למ 362ור  :נשמרה מסורת זהה בשלושה כ"י החודששבת פרשת ל
כלם', פיוט  'מחנות עליונים :'ותיקי עמים', האופן :פותחת בפיוט 'נשמת' המערכת
'ימי חדות  :והזולת ,'יזכרו פלאך צבא' לריה"ל :ראשון לירחי אל', המאורה' :הרשות

  רז"ה. השל ר' יצחק בן סדרת פיוטים מאבל בנויה בעיקר  ,מעזכם' לריצ"ג

 פסח. 7

 מחזוריםסא ישנם ימחד ג :ידשני סוגים של כתבי לחג הפסח מצאתיבנוגע 
מאידך גיסא מיוחדים של פיוטים לחג הפסח שכוללים בדרך כלל גם את ההגדה. 

בשני שהופקו בנפרד ללא הפיוטים.  ,ותרמאוימפוארות, בדרך כלל הגדות  ישנן
יד אפשר למצוא גם חלק מתפילות הקבע. מערכת הפיוטים מחולקת הי כתביסוג

, יום ראשון של פסח, יום שני של ול, ליל ראשון של פסח (ליל הסדר)דלשבת הג
יום ו) , יום שירה, ימים אחרונים של פסח (חול המועדהמועד ל, שבת חופסח

היד נשמרו מסורות  .אחרון של פסח זו לא תמיד זהות  ,שונותיש לציין שבכתבי
   של קטלוניא. נים ומגוונים בתוך הקהילות הקדושותל מנהגים שולזו, וזה מעיד ע
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היד העיקריים שמעידים על מערכת הפיוטים לחג הפסח הם , 362ור  :כתבי
  . 6, מ 1404, ל 27210, ל 14761, ל 198, ג 203למ 

ים) נמצאים (ליל שימור חהפיוטים לתפילת ערבית לליל ראשון של פס
היד , 1404, ל 27210, ל 14761ל  ,203, למ 2741, קז 1137, אוק 1752פר  :בכתבי

  .6מ 
היד: ג בנמצאים בכת הפיוטים לתפילת שחרים לשבת חול המועד , ל 198י

  . 6, מ 1404, ל 27210
היד: ור  , ג 362הפיוטים ליום שירה וליום אחרון של פסח נמצאים בכתבי

  .6, מ 1404, ל 27210, ל 198
לימים האחרונים של פסח (חול המועד) יש לנו תיעוד על פיוטי 'יוצרות' 

יד ור     בלבד. 362בכתב
'זמרה עם  :וה'פזמון' ,אמרת יי צרופה'' :אזהרותהנהגו לומר  שבת הגדולב

והפזמון  ,'אשאלה ראשון שוכן' :נכאה' לרז"ה. לאחר מכן אמרו גם האזהרות
'דע אם  :אזהרות מנהג לומר מתועד 14761בכ"י ל 'יעורר נאם חוזה' לריה"ל. 

'ובכן שמעו  :מנהג לומר אזהרות מתועד 362הנחת עשר' של קלונימוס, ובכ"י ור 
'מי כמוך ואין כמוך'  :כגון ,נבונים', 'הגדות של ליל הפסח' ופיוטים שונים

  . לריה"ל ו'למען יקבץ מחולת' של הקליר
 פיוטים עם מיוחדת תפילה אומרים )הסדר ליל( פסח של ראשון לילערבית ב

תפילה הג לומר לפני המנ מתועד 6. בכ"י מ 'שימורים ליל' שנקראת ש"ק לברכות
 מקרא פסוקי פיוטיםב משולביםו ,פסח מצרים אסירי' ו'מבית און שבת'' :הפזמונים
 לקוראים את ההגדה כנהוג, בכ"י  ליל הסדרב .'ככתוב' הקישור מילת ולפניהם

  מנהג לקרוא את 'סדר הפסח' לר' אברהם צבי בר' יצחק הלוי. מתועד 14761
'יוצרות' מערכת מגוונת של פיוטי  מתועדת יום ראשון של פסחלשחרית 

 אבן יוסף, ר' דאודי אל בן חייאהפייטנים ריצ"ג, ריה"ל, ראב"ע, רשב"ג, של 
, רמב"ן, ר' יצחק בן רז"ה, מוורמס יעקב בן מנחם, ר' תם מאיר יעקב, ר' אביתור

, ועוד אחרים לא מזוהים. בתפילת יהודה בן אפרים, קבסטון די יצחקרמב"ע, 
'שלח רוחך להחיות'  :'שזופת שמש לחוצת' והמחיה :מוסף אומרים המגן

'כטל אוצר  :טר לקחי' ולאחר מכן 'סדר הטל' לרשב"גכמיערף ' :הרשותלרשב"ג, 
 ,'ככתוב' הקישור מילת ולפניהם מקרא פסוקיסדרה של  'סדר הטל'לברר'. לאחר 

פסוקי מקרא ופזמונים,  תרעוד סד כך 'מבטח כל היוצר' לרשב"ג. אחר :והפזמון
אחרי התפילה אומרים משניות  וביניהם 'יום הפילי תחנתי' לר' יצחק בן רז"ה.

  של פסח. ןליום ראשו
יוצרות של מערכת מגוונת של פיוטי  מתועדת יום שני של פסחלשחרית 

הפייטנים ריה"ל, ריצ"ג, רשב"ג, ראב"ע, ר' יוסף אבן אביתור, ר' יעקב מאיר תם, 
'אל  :את הפיוט אחרי התפילה אומריםועוד אחרים לא מזוהים.  ,ר' יצחק בן רז"ה

  משניות ליום שני של פסח.ו ממרומו יקרא' לרמב"ע
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ת של מערכת מגוונת של פיוטי יוצרומתועדת  שבת חול המועדלשחרית 
, רמב"ע ועוד אחרים אליעזר בן דודרשב"ג, ריצ"ג, ריה"ל, ראב"ע,  :הפייטנים

  לא מזוהים. 
מערכת מגוונת של פיוטי יוצרות  מתועדת ימים אחרונים של פסחשחרית ל

ריה"ל, רשב"ג, ראב"ע, ר' יוסף אבן אבתור, ר' ברכיה הלוי, ר'  :של הפייטנים
  מזוהים. ועוד אחרים לא יצחק בן יהודה, רמב"ע 

 :מערכת מגוונת של פיוטי יוצרות של הפייטנים מתועדתיום שירה לשחרית 
ריה"ל, ראב"ע, ר' יוסף אבן אביתור, ר' יעקב מאיר תם, ריצ"ג, ר' יצחק בן לוי, 

  אחרי התפילה אומרים משניות ליום שירה.רמב"ע ועוד אחרים לא מזוהים. 
וטי יוצרות של מערכת מגוונת של פי מתועדת יום אחרון של פסחל

 יעקב בן מנחם, ריה"ל, ר' דאודי אל בן חייארשב"ג, ריצ"ג, ראב"ע, ר' הפייטנים: 
, רמב"ן, רמב"ע, ר' יצחק בן רז"ה, ר' יצחק בן לוי ועוד אחרים לא מוורמס
  אחרי התפילה אומרים משניות ליום אחרון של פסח. מזוהים.

 שבועות. 8
יד: ור בנוגע לחג השבועות  , למ 362מצאתי מסורת די דומה בשלושה כתבי

  מערכת הפיוטים מחולקת ליום ראשון ושני של שבועות. . 198, ג 203
הפייטנים: מערכת פיוטי יוצרות של  מתועדת ום ראשון של שבועותלי

ריצ"ג, רשב"ג, ר' יצחק בן רז"ה, ריה"ל, ר' יוסף אבן אביתור, ראב"ע, ר' לוי 
אחרי הזולת לריה"ל 'יודעי יגוני חזן ועוד אחרים לא מזוהים. אלתבן, ר' אברהם 

יספו' אומרים 'רשות לאזהרות' לר' דוד אבן בקודה 'אמון יום נחלו' ולאחר מכן 
אומרים רשות לאזהרות לרשב"ג 'שולמית שחרחורת'. אומרים האזהרות (מצוות 

יצא כלת  ואחרי האזהרות אומרים הפיוט 'יום ,לרשב"ג 'שמור לבי מענה' )עשה
יד ור עדנים' לרז"ה הפייטנים: של יש תיעוד על פיוטי קדושתא  362. בכתב

  ריצ"ג, ריה"ל ועוד אחרים לא מזוהים.
ריה"ל, הפייטנים: מערכת פיוטי יוצרות של  מתועדת יום שני של שבועותל

ר' יוסף אבן אביתור, רשב"ג, ראב"ע ועוד אחרים לא מזוהים. אחרי הזולת לר' יוסף 
'אבוא בגבורות יי' אומרים את הרשות לאזהרות של רס"ג 'אמת עלי  :אביתוראבן 

לספר מאמרות' וגם את הרשות לאזהרות לראב"ע 'ארחות תושיה שלשים'. אומרים 
הפזמונים 'שוכן לאחר מכן האזהרות (מצוות לא עשה) לרשב"ג 'בצל שדי אחסה' ו

  ניות.אחרי התפילה אומרים מש עד גאלנו' ו'תעיר רננים יום'.

 סוכות. 9
יד שמשלימים  . 198, ג 362: ור זהאת  זהבנוגע לחג הסוכות מצאתי שני כתבי

'הושענות  מתועדבנוסף מערכת הפיוטים מחולקת ליום ראשון ושני של סוכות. 
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קטלאניש' (נוסח קטלוניא) ליום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת 
  .1137, אוק 198, ג 362ד ור יוליום ערבה (הושענא רבה), בכתבי

ריצ"ג, הפייטנים: פיוטי יוצרות של מתועדת מערכת  יום ראשון של סוכותל
יד ור ריה"ל, ראב"ע ועוד אחרים לא מזוהים.  יש תיעוד על פיוטי  362בכתב

 פסוקי פיוטיםב משולביםו ,ועוד אחרים לא מזוהים ,קדושתא של הפייטן ריה"ל
  .'ככתוב' הקישור מילת ולפניהם ,מקרא
ריה"ל, הפייטנים: מערכת פיוטי יוצרות של מתועדת  יום שני של סוכותל
פיוטי  מתועדים 198יד ג , רמב"ע, ריצ"ג ועוד אחרים לא מזוהים. בכתבראב"ע

   .'ככתוב' הקישור מילת ולפניהם מקרא פסוקי פיוטיםב משולביםקדושתא ו
"ג ור' יוסף אבן רס :משלב בעיקר פיוטים של הפייטנים הושענותנוסח ה

הושענות  אביתור, וגם ישנם פיוטים לר' יוסף קמחי, ריצ"ג ועוד אחרים לא מזוהים.
רס"ג, הפייטנים: ליום ערבה מחולקות כנהוג לשבע הקפות ומשולבים פיוטים של 

, גירונדי יהודה בן יצחק, רשב"ג, ר' עבאש בן שמואל יהודהר' יוסף אבן אביתור, ר' 
ריצ"ג, ר' יצחק בן רז"ה, ריה"ל, ר' יוסף קמחי ועוד אחרים לא מזוהים. בהקפה 
שלישית תוקעים תשר"ת, בהקפה רביעית תש"ת, בחמישית תר"ת, בהקפה שישית 

  תוקעים תשר"ת ותש"ת ובשביעית תר"ת, תשר"ת ותר"ת. 
יד ור  שהוא שילוב של סדר 'תיקון ליל הושענא רבה'  מתועד 362בכתב

הפייטנים: של בין הפיוטים המזוהים ישנם . מקראמן ה םפסוקיוקריאת  פיוטים
   ריה"ל, רשב"ג, ראב"ע, ריצ"ג, רמב"ע ור' יוסף קמחי.

רשב"ג, ראב"ע, הפייטנים: מערכת פיוטי יוצרות של מתועדת  שמיני עצרתל
ועוד אחרים לא מזוהים. בתפילת מוסף  יהודה בן יצחקריצ"ג, רמב"ע, ריה"ל, ר' 

'מגן לגשם' לראב"ע 'אל יפתח אוצר' ואחרי המחיה 'אל יפתח ידו'  אומרים
אומרים 'סדר הגשם' לראב"ע 'אל מעלה נשיאים'. לאחר 'סדר הגשם' אומרים 

אחרי קריאת הפסוקים . 'ככתוב' הקישור מילת ולפניהם מקרא פסוקי תסדר
  אומרים ה'פזמון' 'אל בשמים המון' לראב"ע וה'אמת' 'שאתה הוא יי'. 

ראב"ע, ריה"ל, הפייטנים: מערכת פיוטי יוצרות של מתועדת  שמחת תורהל
ר' לוי אלתבן, ר' יוסף אבן אביתור, ריצ"ג, רמב"ע, ר' יצחק בן רז"ה ועוד אחרים 
לא מזוהים. אחרי הפיוט 'לשים שלום' 'אל ממרומו יקרא' לרמב"ע המנהג לומר 

היד ק בן רז"ה. פזמונים לר' יצח ת'פטירת משה' 'יצורי כצל כלם' וסדר אין בכתבי
  . שום תיעוד על מנהג ההקפות בשמחת תורה, שככל הנראה החל רק במאה הט"ו

 . ימים נוראים10
יד שכוללים פיוטים לראש השנה ויום  12בנוגע לימים נוראים מצאתי  כתבי

סידורי מכמה  ,הכפורים, חלקם כוללים גם את תפילות הקבע. בנוסף למחזורים
גם את תפילות הקבע של הימים הנוראים. להלן רשימת כה"י תפילה כוללים ה
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 ,10 ד אוק ,593 פ ,4328 י"נ ,203 למ ,1 אד אוק ,13864 ש ,6527 י(מחזורים): 
   .359 ור ,5600 ל, 362 ור ,10 ונ, 318 מיכ אוק

מערכת הפיוטים מחולקת לליל ראש השנה, יום א דראש השנה, יום ב דראש 
, שחרית, מוסף, מנחה כיפור ויום כפור (ליל יום כפורי יום השנה, שבת לפנ

  ונעילה).
'אלהים נצב בעדת אל נורא'  :מנהג לומר האזהרותמתועד ה ליל ראש השנהל
  ירונדי, מיושב. קטנה תפילותיה' לר' אברהם חזן ג 'אחות :והפיוט
מערכת פיוטי יוצרות, קדושתאות וסליחות  מתועדתיום א דראש השנה ל

(כולל פיוטים למלכויות, זכרונות ושופרות) של הפייטנים: ריה"ל, ראב"ע, 
רמב"ע, רשב"ג, ר' יהודה חזן ועוד אחרים לא מזוהים. אחרי התפילה אומרים 

  . [חלקים ממסכת ראש השנה] משניות
מערכת פיוטי יוצרות, קדושתאות וסליחות  מתועדתיום ב דראש השנה ל

 יוסף' ר(כולל פיוטים למלכויות, זכרונות ושופרות) של הפייטנים רשב"ג, 
, ר' גירונדי יצחק בן שלמה, ראב"ע, ריה"ל, ר' יצחק בן רז"ה, ר' ישי בן בונפוש

 יהודה, ר' עקנין אבן יוסף' רלוי אבן אלתבן, ר' יהודה חזן, רמב"ע, רמב"ן, 
, ר' פנחס לוי ועוד אחרים לא גירונדי יהודה בן יצחק' ר, רמב"ם, עבאש שמואל

  .[חלקים ממסכת ראש השנה] מזוהים. אחרי התפילה אומרים משניות
מנהג לומר האזהרות 'אדברה ברשיון ה מתועדשבת שלפני יום הכפורים ל

  מביני' וה'פזמון' 'ירב גדולתי יוצרי' לר' יצחק בן שמואל הלוי. 
מערכת פיוטי רהוטה, סליחה ותוכחה יחד עם  מתועדתכפורים ליל יום הל

פזמונים ו'פסוקי דרחמי' של הפייטנים ריצ"ג, ריה"ל, ר' אהרן בן יוסף, רמב"ע, 
  רז"ה, רשב"ג, ר' יצחק בן רז"ה ועוד אחרים לא מזוהים. 

מערכת פיוטי יוצרות וקדושתאות משולבים  מתועדתשחרית יום הכיפורים ל
 מילת קים מן המקרא עםוכחות, סליחות, 'פסוקי דרחמי' ופסעם פזמונים, תו

 יעקב. הפייטנים העיקריים הם ר' יוסף אבן אלתבן, ריה"ל, ר' 'ככתוב' הקישור
  , ראב"ע, ריצ"ג ועוד אחרים לא מזוהים.נתן משה דון, רמב"ע, ר' עזרי אבן

מערכת פיוטי 'קדושתא' משולבים עם פזמונים,  מתועדתמוסף יום כיפור ל
. אומרים 'ככתוב' הקישור מילת קים מן המקרא עםותוכחות, 'פסוקי דרחמי' ופס

  'סדר העבודה' לר' יוסף אבן אביתור 'אל אלהים בך יצדקו'.
פזמונים, ב תמערכת פיוטי קדושתא משולב מתועדת יפורכל יום שמנחה ל

  . כל הפיוטים לרמב"ע.'ככתוב' הקישור מילת עם המקרא קיותוכחות, סליחות, ופס
מערכת פיוטי קדושתא משולבים עם פזמונים,  מתועדתתפילת נעילה ל

. 'ככתוב' הקישור מילת קים מן המקרא עםותוכחות, סליחות, 'פסוקי דרחמי' ופס
וסליחות של הפייטנים ריה"ל,  פיוטי הקדושתא כולם לרמב"ע ויש גם פזמונים

ה ור' פנחס הלוי. אחרי ערבית של מוצאי יום כיפור נהגו לתקוע ר' דוד בן בקוד
  בשופר תשר"ת.
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ידרשימת ג.    כתבי

 תפילה סידורי

  821ג =  821) כ"י מוסקבה, גינצבורג 1(
 כולל. בינונית ספרדית בכתיבה דפים 262. 90|סידור תפילה שלם מן המאה הי"ד

 בעמודות התפילות על רחב פירוש: פירושים שני עם השנה כלל תפילות
 נוסף ופירוש, המקובלים מרעיונות המושפע, התפילה לטקסט שמשמאל
, קטלוניא חכמי, הגאונים מכתבי ליקוטים שרובו, לראשון שמשמאל בעמודות

 רבינו של תלמידו ,קטלוניא מחכמי הוא הפירוש מחבר .וספרד פרובנס, צרפת
 בשנת שנכתב להניח יש הסידור בסוף השנה בלוחות התאריכים לפי .גירונדי יונה
 זמנם לפני הלוחות את להתחיל שלא היה הנפוץ שהמנהג מאחר, )1352( ב"קי
יום חול, שבת, ראש חודש, חנוכה לכולל תפילות הסידור . 91|הכותבים של

הגדה של פסח, ראש השנה ויום  תפילת ליל שימורים, ופורים, שלש רגלים,
חיי האדם, סדר מאורעות בל כות והנהגותאבות, ברכת המזון, בר הכפורים, פרקי

המעמדות, לקט פסוקי 'הוד מלכות', בקשות מיוחסות לר' יהודה הלוי, רשב"ג, 
 ותפילות בקשות ועוד, הרמב"ן, הרשב"א, ר' זרחיה הלוי האזובי יוסף' ר

 לוח, ברכות הלכות, גירונדי יונה' לר התשובה ואגרת היראה פרשת ,מיוחסות
  עיבור.הוחיבור  מחזורים עשרה

  1752פר =  1752) כ"י פרמה, פלטינה 2(
של  המקומי המנהג עם מורכב קטלוניא בנוסח סידור תפילה שלם מן המאה הי"ד

, קישוטים עם מרובעת ספרדית בכתיבה קלף דפי 285. לקורפו הדומה ,סיצליה
 נזכר בה', המלך ברכת' נמצאת בשבת התורה קריאת לפני .וציורים עיטורים

 , מלך אראגוןהשלישי פדריקו המלך יש לשער שהוא'. דרגון פדריקי דון המלך'
)1377 1377 בשנים בסיציליה שמלך) 1341 כולל תפילות ליום חול, . 1355

שבת, ראש חודש, חנוכה ופורים, שלש רגלים, תפילת ליל שימורים, הגדה של 
סדר תעניות, ראש השנה ויום הכפורים, פסח, פרקי אבות, אזהרות לשבועות, 

ניכרת  אהרן גבאיהרב  לדעת .האדם בחיי למאורעות ופיוטים ברכות, תפילות
  .אגוןמנהג אר השפעתסידור זה ב

  
כות תפילה ומועדות לאחד מתלמידי רבינו יונה', קובץ על שמע, 'קובץ הלישראל תא   90

296יד, סדרה חדשה ספר יג (כג) (תשנ"ו), עמ'  ספרי הרשב"א: מוגהים ומעובדים  ;273
אברהם  );מכון אורייתאתשנ"ג ( ושליםפי כתבי היד ודפוסים ראשונים. ירמחדש על

רושן, ההגדה ופירושה, שושנה ויעקב שמואל שפיגל, תיקון חג הפסח: תפילות החג ופי
  ח."תשע הלכות ומנהגות לתלמידי רבינו יונה וחכמי קטלוניה, ירושלים

15' מ, עשםשושנה ושפיגל, אצל תיאור של כה"י ע"י הרב ישראל פלס נמצא    91 12.  
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  13נים =  )Ms. Seguier 13) כ"י נים, הספרייה העירונית (3(
 לפנידפים בכתיבה ספרדית מרובעת.  202הי"ד.  המאה מן שלם תפילה סידור
יש לשער פרנדו'.  דון המלך' נזכר בה', המלך ברכת' נמצאת בשבת התורה קריאת
1416( אראגון מלךפרננדו הראשון,  המלך שהוא ). הסידור כולל תפילות 1380

ליום חול, שבת, ראש חודש, חנוכה ופורים, שלש רגלים, הגדה של פסח, ראש 
השנה ויום הכפורים, פרקי אבות, תמניא אלפא ביתין, ברכות ותפילות 

רק כתב יד זה זוהה  האדם, ברכת המזון, תעניות וסליחות. למאורעות בחיי
, ולא השתמשתי בו אהרן גבאיהרב ע"י  אלאחרונה כסידור מנהג קטלוני

  .שהוצאתיבמהדורת הסידור 

  37ספ =    A 37 למדעים הרוסית האקדמיה, פטרבורג ) כ"י סנקט4(
. מרובעת ספרדית בכתיבה נייר דפי 264הט"ו.  סידור תפילה שלם מן המאה

 יהודה' בר טוביה אני] 92|בטראגה: נוסף השיטין בין[ כתבתי: "קולופון
 גיבור ביד] ח"קס' [=ם'י']צ'[ח'כ שנת וסיימתי לעצמי התפילות אלו 93|דבוריאנה

 לאל תהלה ונשלם תם. ראשון אדר לחדש ימים בשני תי]מ[ושל הנעורים בני כן
 בעיראפוא  נכתב י"כה". אמן: מעשיו כל על ורחמיו לכל  טוב, עולם בורא

כולל תפילות ליום חול, שבת, ראש  ).1408( ח"קס בשנת) Tàrrega( טארגה
חודש, תעניות, חנוכה ופורים, שלש רגלים, ברכת המזון, סדר ביעור חמץ, הגדה 
של פסח, פרקי אבות, ראש השנה ויום הכפורים, הלכות סוכה ולולב, תפילות 

  .אדם בחיי למאורעות ותפילות ברכותלסוכות, 

  1137אוק =  )Ms. Can. Or. 24( 1137אוקספורד, הספרייה הבודליאנה כ"י ) 5(
. מרובעת ספרדית בכתיבה נייר דפי 184 .סידור תפילה שלם מן המאה הט"ו

 של קולופונים שני בו יש. יותר מאוחרת רהוטה בכתיבה אחדים דפים בו מצויים
. יותר ארוך קולופון א142 בדףו, קצר קולופון א115 בדף :94|טרבוט פרץ הנקדן
, )י"בה המאה( הלוי זרחיה' לר 'עדנים כלת יצאה יום' הפיוט נמצא האזהרות בסוף

 ד"רמ'ה  'י'ו'י'ר'ו'ז'ה עבודתו סיום שנת את אותיות בראשי סימן הנקדן בוו
הסידור כולל תפילות ליום חול, שבת, ראש חודש, חנוכה ופורים,  ).1484(

, ראש אדם בחיי למאורעות ותפילות ברכותתעניות, שלוש רגלים, ברכת המזון, 
השנה ויום הכפורים, פרקי אבות, תמניא אלפא ביתין, הושענות לסוכות ויום 

 רותאזה, השנה כל של הפרשיות קריאתערבה, ליל שימורים, הגדה של פסח, 
  והוספות. לשבועות

  
  ) בקטלוניא.Tàrregaככל הנראה העיר טארגה (   92
  ) בוולנסיה.Burrianaהעיר בוריאנה (   93
ספר הלימוד  ,ערביאיטלקיע. הוא מחבר המילון המקראי עברימעתיק ספרים נוד   94

  .)1488פרץ טרבוט, מקרי דרדקי, נאפולי רמ"ח ( .הראשון שתאריכו נקוב וידוע
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1138אוקספורד, הספרייה הבודליאנה כ"י ) 6( 9 )Mich. 1-2(  = 1138אוק 9  
 והשני דפים 111 מכיל הראשון .כרכים בשני ,סידור תפילה שלם מן המאה הט"ו

, חולליום  תפילות כולל א כרך. מרובעת ספרדית בכתיבה בנייר דפים 97
, אבות פרקי כולל ב כרך. )חסרה ההתחלהאש חודש (ור שבת תפילות, תחינות
ו"רי לשנים לוח", נחשון' מר לוחות" פסח של הגדה, נוראים לימים תפילות

' בר מרדכי נכתב והמכתב: "קולופון יש א76 בדף ב בכרך. הדין וצדוק ב"רפ
 שנת כלומר", אמן לבנו וישמח עיננו' ו'א'ר'י בשנת הסדר נשלם הוא' עלי אליה

   ).1457( ז"רי

  4112נ"י =  4112ניו יורק, בית המדרש לרבנים ) כ"י 7(
דפי קלף בכתיבה ספרדית בינונית. כל  248סידור תפילה שלם מן המאה הט"ו. 

הדפים פגומים בקצוות התחתונים, כנראה בגלל שריפה. ההתחלה והסוף חסרים. 
הסידור כולל תפילות ליום חול, סדר המעמדות, שבת, פזמונים להכנסת שבת 

בדלה, ראש חודש, חנוכה, פורים, שלוש רגלים, תעניות, ליל שימורים, הגדה ולה
של פסח, פרקי אבות, ימים נוראים, ברכות ותפילות למאורעות בחיי האדם, כולל 

כתב יד זה זוהה לאחרונה כסידור מנהג  תפילות ופסוקים שסידר הרמב"ן.
  .שהוצאתידור , ולא השתמשתי בו במהדורת הסיאהרן גבאיקטלוניא ע"י הרב 

  2741קז =   2741קזנטנזה  ספריית, רומאכ"י ) 8(
. מרובעת ספרדית בכתיבה קלף דפי 266. זסידור תפילה שלם מן המאה הט"

 אני: "בעלים ציון ב135 בדף. רבים פיוטים נוספו והתחתונים העליונים בשוליים
 יש י"בכה". מרציליאה איש פרובינצאלי ע"נ דלשישטיירו טוב שם ר"בכמ יהודה
1519( ט"רע עד ז"רס משנה שנה לוחות  שלא היה הנפוץ שהמנהג מאחר), 1507

 ז"רס בשנת שנכתב להניח יש הכותבים של זמנם לפני הלוחות את להתחיל
הסידור כולל תפילות ליום חול, שבת, ראש חודש, חנוכה ופורים,  ).1507(

ומר, ראש השנה תעניות, שלוש רגלים, ליל שימורים, הגדה של פסח, ספירת הע
, לוחות שנה, האדם בחיי למאורעות ותפילות ברכותויום הכפורים, פרקי אבות, 

 (רמב"ן) לר' משה בן נחמן בקשות ,פסוקים ושנים שבעים, לשבועות רשות
  ואזהרות לשבועות.

  לכל השנה ולימים נוראים מחזורים

 198ג =  198כ"י מוסקבה, גינצבורג ) 9(
דפי קלף בכתיבה ספרדית  145 .)1264ה'כ"ה (לכל השנה משנת  מחזור פיוטים

אני [שמואל... א יש קולופון: "141. בדף מרובעת בכתיבה הכותרות, בינונית
אברהם] בן החבר [ר' שמואל] ... צרפתי זלה"ה כתבתי פיוטין אלו מכל השנה 
ליקר [ ] ... כאן בברצלונה ... השלמתי אותם בחדש מרחשון שנת חמשת אלפים 
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פרשת שקלים, פרשת זכור, פורים, לפיוטים  מכיל. ועשרים וחמש לבריאת עולם"
וכות, שמיני עצרת, שמחת תורה, ספרשת פרה, פרשת החודש, פסח, שבועות, 

  . הושענות לסוכות והושענא רבה

  6527י =  )Ms. Heb. 8°6527ירושלים, הספרייה הלאומית (כ"י ) 10(
1346לימים נוראים משנת  מחזור פיוטים קלף בכתיבה  דפי 154לערך.  1336

מעוטר בציורי מיקרוגרפיה  .מרובעת בכתיבה הכותרות, ספרדית בינונית
כולל  .וכחול ארגמן בצבעי אריחים דמוי רקע על זהב באותיות פתיחה ובתיבות

פיוטים לשחרית ליום ראשון ושני של ראש השנה, מוסף של רה"ש, ליל יום 
  . הכפורים, שחרית יה"כ, מוסף יוה"כ, מנחה ליה"כ, ותפילת נעילה

  13864ש =   13864ירושלים, שוקן כ"י ) 11(
קלף בכתיבה ספרדית  דפי 129. ד"יה מאהלימים נוראים מן ה מחזור פיוטים

רה"ש אבל  של בלחש עמידה תפילותכולל , הכותרות בכתיבה מרובעת. תבינוני
כולל  .והפטרות בתורה קריאות, פוריכ יוםתפילות עמידה בלחש של  אינו כולל

פיוטים לשחרית ליום ראשון ושני של רה"ש, מוסף של רה"ש, ליל יה"כ, שחרית 
  יה"כ, מנחה ליה"כ ותפילת נעילה.יה"כ, מוסף 

פמ =  )2002.36.001פריס, המוזיאון לאומנות והיסטוריה של היהדות (כ"י ) 12(
2002.36.001  
דפי קלף בכתיבה ספרדית  174. ד"יה מאהלימים נוראים מה מחזור פיוטים

בה מרובעת. כה"י הועבר מדור לדור במשפחת דוראן יבינונית, הכותרות בכת
שהביא אותו ממיורקא  ,היה שייך לרשב"ץ עצמוהמחזור ככל הנראה ו ,אלג'ירב

זהב" בגלל העיטורים הכה"י מכונה "ספר  בעקבות פרעות קנ"א.לאלג'יריה 
  .כולל פיוטים לראש השנה ויום הכיפורים. זהב באותיות פתיחה ותיבות

  1אוק אד =  )Opp. Add. Oct. 1כ"י אוקספורד, הספרייה הבודליאנה () 13(
 בכתיבה ספרדית קלף דפי 175. ט"וי"ד ותמאלימים נוראים מן ה מחזור פיוטים

. מתחיל בתפילות קבע של שחרית: העמידה והוראות עם עיטורים בינונית
למוסף, תוספות של ר"ח ורה"ש. כולל פיוטים לשחרית ליום ראשון ושני של 

  .חסריםההתחלה והסוף  ה"כ.וה"כ, שחרית יורה"ש, מוסף של רה"ש, ליל י

  203למ =  203לונדון, ספריית מונטיפיורי ) כ"י 14(
, דפים בכתיבה ספרדים בינונים 233. ט"וי"ד ותמאהמ לכל השנה מחזור פיוטים

חנוכה, פרשת שקלים, פרשת זכור, כולל פיוטים ל .מרובעת בכתיבה הכותרות
  ראש השנה ויום כיפור. פורים, פרשת פרה, פרשת החודש, פסח, שבועות,

  4328נ"י =  4328כ"י ניו יורק, בית המדרש לרבנים ) 15(
  קלף בכתיבה ספרדית  דפי 183. ט"וי"דות מאלימים נוראים מה מחזור פיוטים
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יש את תפילות ) 180(דף לת ערבית לראש השנה ובסוף יתפבבינונית. מתחיל 
 הקבע של יום הכיפורים. כולל פיוטים לשחרית ליום ראשון ושני של רה"ש, מוסף

  של רה"ש, ליל יה"כ, שחרית יה"כ, מוסף יה"כ, מנחה ליה"כ, ותפילת נעילה.

  593פ =  Heb 593פריס, הספרייה הלאומית כ"י ) 16(
קלף בכתיבה מרובעת.  דפי 199. ט"וי"ד ותמאלימים נוראים מה מחזור פיוטים

כולל פיוטים לשחרית ליום ראשון ושני של רה"ש, מוסף של רה"ש, ליל יה"כ, 
  שחרית יה"כ, מוסף יה"כ, מנחה ליה"כ, ותפילת נעילה.

  10אוק ד =  )heb. d. 10כ"י אוקספורד, הספרייה הבודליאנה () 17(
דפי קלף בכתיבה  154. ט"וי"ד ותמאולסוכות מן ה לימים נוראים מחזור פיוטים

ספרדים בינונית, הכותרות בכתיבה מרובעת. כולל פיוטים לשחרית ליום ראשון 
ת יה"כ, מוסף יה"כ, מנחה ל רה"ש, מוסף של רה"ש, ליל יה"כ, שחריושני ש
  , סוכות, הושענות לסוכות והושענא רבה.תפילת נעילהליה"כ, 

  318אוק מיכ =  )Mich. 318אוקספורד, הספרייה הבודליאנה () כ"י 18(
קלף בכתיבה ספרדית  דפי 205. )1456( ז"רטמשנת  לימים נוראים מחזור פיוטים

 כתבתי ע"נ מפרובינצא עלי אליה בר מרדכי אני: "קולופוןיש  עם ניקוד. בינונית,
 מלאכת ותשלם] ... נמחק השם[ הבחור אל הכפורים ויום השנה מראש המחזור זה

כולל פיוטים . ]"ז"רט' [=ה'א'ר'י שנת תמוז לחדש בעשרים הספר זה עבודת
שחרית יה"כ,  לשחרית ליום ראשון ושני של רה"ש, מוסף של רה"ש, ליל יה"כ,

 וההפטרות התורה קריאות. אחרי נעילה מוסף יה"כ, מנחה ליה"כ ותפילת נעילה
  .ולאישה לאיש אשכבה תפילות י"כה בסוף. וטעמים ניקוד עם

  10ונ =  10כ"י וטיקן, ניאופיטי ) 19(
נייר בכתיבה ספרדית  דפי 140ט"ו. מאה ההמ לימים נוראים מחזור פיוטים

כולל פיוטים לשחרית של רה"ש, מוסף של בינונית, הכותרות בכתיבה מרובעת. 
 רוב .רה"ש, ליל יה"כ, שחרית יה"כ, מוסף יה"כ, מנחה ליה"כ ותפילת נעילה

  .קדונמ י"כה

  362ור =  362) כ"י וטיקן, רוסיאנה 20(
קלף בכתיבה ספרדית מרובעת.  דפי 342. ט"והמאה מהלכל השנה  מחזור פיוטים

כולל פיוטים לחנוכה, פרשת שקלים, פרשת זכור, פורים, פרשת פרה, פרשת 
החודש, פסח, שבועות, סוכות, שמחת תורה, הושענות לסוכות והושענא רבה, 

  וראש השנה.

  5600ל =  )Ms. Or. 5600כ"י לונדון, הספרייה הבריטית () 21(
קלף בכתיבה ספרדית  דפי 160ט"ו. ה מאההמ לימים נוראים מחזור פיוטים

בינונית, הכותרות בכתיבה מרובעת. כולל פיוטים לשחרית ליום ראשון ושני של 
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רה"ש, מוסף של רה"ש, ליל יה"כ, שחרית יה"כ, מוסף יה"כ, מנחה ליה"כ 
   .ותפילת נעילה

  359ור =  359וטיקן, רוסיאנה ) כ"י 22(
בכתיבה ספרדית  קלף דפי 195ט"ו. מן המאה ה לימים נוראים מחזור פיוטים

בינונית, הכותרות בכתיבה מרובעת. כולל פיוטים לשחרית ומוסף של רה"ש, ליל 
ככל הנראה כמנהג  .יה"כ, שחרית יה"כ, מוסף יה"כ, מנחה ליה"כ ותפילת נעילה

 מנהג, אלטרנטיבי כמנהג, מוזכר אחדים במקומות .95|וילה פרנקא דה קונפלינט
  . '"ה את אברך מתחילין פרנקא ובולו ברצלונה סדור זהו: "ב68 ובדף ברצלונה

  לחג הפסחמחזורים והגדות 

  14761ל =  )Ms. Add. 14761) כ"י לונדון, הספרייה הבריטית (23(
קלף בכתיבה ספרדית בינונית, הכותרות  דפי 161. ד"יה מאהמה מחזור לפסח

וההגדה של פסח בכתיבה מרובעת. כולל פיוטי אזהרות לשבת הגדול, תפילת 
, תפילות הפסח, קריאת "הגדת ברצלונה"כונה מהגדה מאוירת הליל שימורים, 

  התורה והפטרות של פסח, ופיוטים לשחרית. 

  27210ל =  )Ms. Add. 27210) כ"י לונדון, הספרייה הבריטית (24(
כולל  .מרובעתקלף בכתיבה ספרדית  דפי 101. ד"יה מאהמן ה מחזור לפסח

"הגדת פיוטי אזהרות לשבת הגדול, תפילת ליל שימורים, הגדה מאוירת המכונה 
ושני של פסח, קריאת התורה ליום ראשון לשחרית ומוסף , ופיוטים זהב"

  וההפטרה, פיוטים לשבת חול המועד, ליום שירה וליום האחרון של פסח. 

  2884ל =  )Ms. Or. 2884) כ"י לונדון, הספרייה הבריטית (25(
 64 כה"י מכילהמכונה "הגדת אחות".  ד"יה מאההגדה של פסח מאוירת מן ה

  . ספרדית מרובעת דפים בקלף בכתיבה

  9300נ"י =  9300יורק, בית המדרש לרבנים  ) כ"י ניו26(
 דפי 35. "הגדת גרציאנו"המכונה  ד"יהי"ג מאההגדה של פסח מאוירת מן ה

  קלף בכתיבה ספרדית מרובעת.

  1404ל =  )Ms. Or. 1404) כ"י לונדון, הספרייה הבריטית (27(
. כולל הגדה קלף בכתיבה ספרדית מרובעת דפי 50. ד"יה מאהמן ה מחזור לפסח

", פיוטי אזהרות לשבת הגדול, תפילת ליל שימורים, "הגדת אחמאוירת המכונה 
פיוטים ליום ראשון ושני של פסח, לשבת חול המועד, ליום שירה, ליום הארחון 

   של פסח וברכת המזון.

  
  ).Vilafranca de Conflentעיירה בקטלוניא שנמצאת מעבר להרי הפירנאים (   95
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  6מ =  )Heb. Ms. 6סטר, ספריית האוניברסיטה (') כ"י מנצ28(
כולל פיוטי קלף בכתיבה ספרדים מרובעת.  דפי 57 .ד"יה מאהמן ה מחזור לפסח

אזהרות לשבת הגדול, תפילת ליל שימורים, הגדה מאוירת המכונה "הגדת 
שירה, י של פסח, לשבת חול המועד, ליום ריילנדס", פיוטים ליום ראשון ושנ

   של פסח וברכת המזון. האחרוןליום 

  1ל"י =  )Ms. Mocatta 1, אוסף יהדות ('קולג לונדון, יוניברסיטי) כ"י 29(
 דפי 58"הגדת מוקאטה". המכונה  י"גהי"ב ותמאהגדה של פסח מאוירת מן ה

 בשוליים, הגדול לשבת אזהרות ההגדה לפניקלף בכתיבה ספרדית מרובעת. 
 לימי התורה וקריאת וקהלת רות, השירים שיר, מצרים יציאת עם ל"חז אגדות
  .הפסח

  181/041מ"י =  181/041ירושלים, מוזיאון ישראל ) כ"י 30(
 קלף דפי 172. המכונה "הגדת ששון" דהי" מאההגדה של פסח מאוירת מן ה

לשבועות  אזהרות, ולשבועות לפסח והפטרות פרשיות. כולל בכתיבות שונות
251 עמודיםוהגדה של פסח.  344 עמודים, ג"הי מהמאה ספרדית בכתיבה 1 253 

  .1320שנת ב בערך בקטלוניא נכתבה פסח של ההגדה. ו"הט מהמאה בכתיבה

  1ס =  Ms. 1והרצגובינה  בוסניה של הלאומי ) כ"י סריבו, המוזיאון31(
בכתיבה ספרדית מרובעת. כולל הגדה דפים  140. הי"ד מאהמן ה מחזור לפסח

  . של פסח מאוירת, פיוטים, סדר התפילות וקריאת התורה וההפטרה לחג הפסח

  5.237 יג=  Ms. 5.237הארכיון ההיסטורי ירונה, ג ) כ"י32(
נייר בכתיבה ספרדים  דפי 3. הי"ד מאהסליחות כמנהג קטלוניא מן ה קטע

אחרת, רשימה  בכתיבה ,קדיש. בצד ב' סוף "שומר ישראל",בינונית. בדף האחרון 
  יצחק אבן גיאת. 'ררובן מאת  ,סליחותה כותרות של הממוספרת של ל"

  הידקיצורי כתבי

  כ"י אוקספורד, ספריית הבודליאנה  אוק
  כ"י מוסקבה, אוסף גינצבורג  ג
  ירונה, הארכיון ההיסטוריכ"י ג  יג
  כ"י וטיקן, ניאופיטי  ונ
  כ"י וטיקן, רוסיאנה  ור
  כ"י ירושלים, הספרייה הלאומית  י
  כ"י לונדון, הספרייה הבריטית  ל
  כ"י לונדון, יוניברסיטי קולג'  י"ל

  כ"י לונדון, מונטיפיורי  למ
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  כ"י מנצ'סטר, ספריית האוניברסיטה  מ
  כ"י ירושלים, מוזיאון ישראל  י"מ

  כ"י ניו יורק, בית המדרש לרבנים  נ"י
  כ"י נים, הספרייה העירונית  נים
  כ"י סריבו, המוזיאון הלאומי של בוסניה והרצגובינה  ס

  מכון ללימודים מזרחייםכ"י סנקט פטרבורג, האקדמיה הרוסית, ה  ספ
  כ"י פריס, הספרייה הלאומית  פ

  המוזיאון לאומנות והיסטוריה של היהדותכ"י פריס,   פמ
  רוסי)כ"י פרמה, פלטיה (קטלוג דה  פר
  כ"י רומא, קזנטנזה  קז
 כ"י ירושלים, מכון שוקן  ש

  רשימת סוגי הפיוטיםד. 

  ה".ישראל באהבפיוט שנאמר לפני חתימת "הבוחר בעמו  אהבה:
  .בברכת יוצר פני הקטע "והאופנים וחיות הקודש"פיוט שנאמר ל אופן:

פיוטים לשבועות המונים את תרי"ג מצוות, מאוחר יותר התרחב שם זה  :אזהרות
  .לכל הפיוטים לחגים העוסקים בהלכות החג

  ברכו. לפניפיוט הנאמר  ברכו:
  כות קריאת שמע. פיוט שנאמר לפני החתימה "גאל ישראל" בבר גאולה:

  .פיוטים הנאמרים בסוכות במהלך ההושענות :הושענות
  .לו פינו" ב'נשמת כל חי'ילפני "וא פיוט שנאמר ואלו פינו:

אחר קריאת לזולתך" בברכה ש עוד אלהים לנו פיוט שנאמר לאחר "אין זולת:
שמע של שחרית. לפעמים, בהיעדר שם יותר טוב, מכנים לפיוט הארוך של 

(אחרי "משה ובני ישראל לך ענו שירה") בשם "זולת" משום שגם הוא מערבית 
  .הפיוט אחרי שמע

פיוט שנאמר בברכת יוצר שלפני קריאת שמע של שחרית. במחקר מקובל  יוצר:
לכנותו "גוף היוצר", ולתת את השם "יוצר" (או "מערכת יוצר") לכל מערכת 

  .הפיוטים בברכות קריאת שמע של שחרית
  ליון בצל שדי יתלונן".ע"יושב בסתר  שנאמר לאחר פיוט יתלונן:

 פיוט קצר שמסיים את מחייה ואת מגן. (בערבית יציאה): כרוג'
  ."פיוט שנאמר לפני חתימת "יוצר המאורות מאורה:

  .פיוט הנאמר בברכת אבות ("מגן אברהם") מגן:
  .פיוט הנאמר בברכת גבורות ("מחיה המתים") מחיה:
  .לתפילת "נשמת"פיוט פתיחה  מחרך:
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" בברכת גאל ישראל. בתקופה ייפיוט הנאמר אחרי "מי כמוך באלים  מי כמוך:
(בדרך כלל  'נשמת כל חי'מאוחרת העבירו בקהילות מסוימות פיוטים מסוג זה ל

לפני הפסוק "כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך") משום שלא רצו להפסיק 
  .בפיוטים בברכות קריאת שמע

תחיל בפסוק מהתנ"ך בכל בית ובית. "שניה" "שלישיה" לפי פיוט המ מסתג'אב:
  .מספר החרוזים בכל בית

סדרת פיוטים הנאמרים בתחילת ברכת קדושת השם לפני  :משולש או משלש
קדושה (ובו קדושה משלושת: "קדוש, קדוש, קדוש"). הפיוט האחרון הסמוך 
לקדושה מכונה "סילוק". הביטוי "משלש" יכול להתייחס גם לפיוט הראשון 

  .שבסדרה זו, כלומר ל"פיוט ג" של הקדושתא
  '.נשמת כל חי'פיוט הנאמר לפני תפילת  נשמת:
  הפיוט האחרון שלפני קדושה. :סילוק
  .הפיוט האחרון שבקרובות סלוק:
  .פיוט העוסק בבקשת מחילה על חטאים :סליחה
  .פיוט המכיל פזמון חוזר פזמון:

  .פיוט הנאמר בברכות הראשונות של חזרת הש"ץ, עד הקדושה :קדושתא
  פיוט הנאמר לפני 'קדיש'. קדיש:
  .פיוט המביע אבל כבד, נאמר בעיקר בתשעה באב :קינה

 ומקומם בתוך התפילה שם כללי לפיוטים שנאמרים בחזרת הש"ץ :קרובות
  .חז"ל "קרב" אל התיבה)בלשון (כנראה בגלל שש"ץ 

  סוג של סליחה לא מחורזת. רהוטה:
נאמר על ידי החזן לפני תפילות מסוימות, ובו שפיוט קצר על פי רוב,  רשות:

קש או כביכול נוטל רשות מן האל או הקהל להתפלל, ומכאן נגזר שמו הוא מב
  .של הפיוט

  פיוט הנאמר לפני 'שים שלום'. שים שלום:
  .סוגים של סליחות תוכחה:
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