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הסכמה
בואו ונחזיק טובה בקדא רבה להאי גברא רבה וכו' הוא ניהו הח'כם הש'לם המופלג בתורה ויר"ש
ט'הורה הרב עידן פרץ שליט"א אשר עשה דבר טוב לההדיר ולהוציא לאורה תורה מפוארה סידור
תפילה כמנהג קטלוניא אשר בו התפללו גדולי תורה ויראה בתקופת הזוהר של גדולי ספרד .וגם עשה
אוזנים לתורה הזו בהערות וביאורים והשואות מכ"י ישר חיליה לאורייתא .והנני לברכו שחפץ ה' בידו
יצלח להוציא לאורה תורה מפוארה ערוכה בכל ושמורה בבריאות גופא ונהורא מעילא אכי"ר.
בברכה והצלחה,
אליהו אבירז'ל

ירושלים תובב"א אייר התשע"ט

בס"ד עמ"י עש"ו
סדור תפלה – כמנהג קטלוניא

הריני בזה הח"מ להכיר ולהוקיר יקרא דאוריתא את פעלו הגדול של היקר החכם ונבון ומשכיל כש"ת
כה"ר עידן ב"א פרץ יצ"ו נ"י אשר טרח עמל והקדיש זמן רב מזמנו להוציא לאור עולם יראי ה' סדור
תפלה כמנהג קטלוניא שהתפללו כך גדולי עולם התורה וי"ש מהם ר' יהודה אלברג'לוני ,הרמב"ן ,רבנו
ג'ירונדי ,הרא"ה ,הרשב"א ,הר"ן ,הריב"ש ,ר' חסדאי קרשקש ,הרשב"ץ ועוד.
ולכך הריני להכיר הטובה הגדולה הזאת ובכלל זה המבוא אשר עמל בו כמעט כספר ,ויהי רצון שספר
תפלה זה יקנוהו בכסף מלא וימָ צא בכל בית ישראל.
ולמחבר המוציא לאור עולם ,הנני לברכו שהקב"ה ישפיע עליו שפע טובה והצלחה בכל אשר יפנה
בתורה וי"ש.
עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיהָ מאשר.
בתודה רבה ובכבוד רב
ע"ה יעקב בהר"י פרץ
ירושלים תובב"א

בס"ד
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הסכמה

הוגש לפני מבוא "לסידור

קטלוניא" שחובר ויצא לאור ע"י החכם דר' הרב עידן פרץ שליט"א

שמח לבי כאשר יצא לאור סידור זה היות והנני עומד היום במקומם של מחברי נוסח זה ואני הקטן יש לי הזכות
לשמש כרבה הראשי של ברצלונה וקטלוניא היום ולהמשיך את שושלת הרבנים הקודמים לפני .
עברתי על כל המבוא ועל הסידור אוחיל לאל אם יהי אפשרי לחזור לנוסח הזה אך אשתדל להפיץ וללמד את הנוסח
הנ"ל לבני קהילתי בברצלונה .
קראתי בעיון את כל המבוא ועשית עבודה נפלאה להביא לדפוס את ההיסוטריה של יהדות ספרד בהדרה  ,ובמיוחד
את יהדות קטלוניא המהוללה.
כמה הערות לי באשר לסידור ולמבוא,
 -1באשר שם השם שנרשם ע"י שני יודין חושבני שנכתב שם השם בצורה זו שאם ח"ו נפל הסידור או שיצטרך
להיגנז אזי שם הוי-ה לא מזולזל וכך תיראה גם בתפילת בני ציון הקודם.
 -2באשר למספר היהודים ששהו בברצלונה בשנת  1200כידוע לי שהיו כ  45000אלף תושבים כאשר מתוכם
היו כחמשה עשר אלף יהודים שהם היו שליש מהאוכלוסיה .
ויהי רצון שזכותם של גדולי ספרד תעמוד בעדך ובעד משפחתך ותבורך מפי עליון.
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