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ספר זה כולל בחלקו הראשו מחקרי בתחו התפילה שעלה בידי לחדש ולהעלות על
הכתב .במחקרי אלו אני עוקב אחרי מקורות מנהגי אחדי הקשורי לעול התפילה
והתמורות שעברו עליה במש הדורות לאור הספרות התלמודית והרבנית 1.בחלקו
השני של הספר נדפס חיבור שמצאתי בכתב יד העוסק בתפילה ובמנהגיה והוא ספר
המנהגות של ר' משה ב"ר שמואל מהעיר מרסיי.
בחלק הראשו של הספר מתפרסמי חמישה עשר מחקרי בתחו התפילה,
מנהגיה ותולדותיה .להל סקירה קצרה על מחקרי אלו:
בפרק הראשו ניסינו להראות אי הפרשנות האשכנזית הקדומה לפסוק בהושע י"ד,
ג "ונשלמה פרי שפתינו" גרמה ליצירת שורה חדשה של מנהגי בתחו התפילה.
הפירוש המקורי לפסוק הוא שדברי הווידוי על חטאי עדיפי מקרבנות הקרבי על גבי
המזבח לש כפרה .משמעות חדשה לביטוי מוצאי אנו לראשונה אצל רש"י ,ואחר כ
אצל חכמי אחרי ,והיא שבקריאת פרשת הקרבנות כחלק מהתפילה אנו משחזרי את
עבודת הקרבנות ובזה אנו ג מקריבי אות קרבנות כביכול.
למשמעות חדשה זו היו תוצאות של יצירת מנהגי חדשי בסדר התפילה .הראשונה
הייתה מניעת אמירת "מזמור לתודה" בשבת ,ביו טוב ובפסח .השלכה נוספת הייתה
ההוראה לא לקרוא פרשת קרב התמיד לפני עלות השחר .באשכנז נהגו להוסי אחרי
פרשת התמיד שנאמרה לפני פסוקי דזמרה ,פסוקי קרב מוס לשבת בשבת ופסוקי קרב
מוס לראש חודש בראש חודש .ר' יעקב בעל הטורי הרחיב את המושג לממדי
חדשי .הוא היה הראשו שהורה שיש להוסי אחרי אמירת פרשת התמיד בקשת "רבו
העולמי" ,שסיומה הוא "ואתה אמרת ונשלמה פרי שפתינו לכ יהי רצו מלפני
˘ Â„ÚÂÓ· „ÈÓ˙‰ ·¯˜ ÂÏÈ‡Î ÍÈÙÏ Ï·Â˜ÓÂ ·Â˘Á ‰Ê ‡‰Èועמדתי על מעמדו".
לביטוי "ונשלמה פרי שפתינו" היו השלכות ג על תפילת עמידה .בעל הטורי
מציי שהמתפלל תפילת עמידה צרי שיכוו לבו ,ומוסי" :ולכ צרי ליזהר שתהה
דוגמת הקרב בכוונה ולא יערב בה מחשבה אחרת כמו מחשבה שפוסלת בקדשי".
לדעתו הדמיו בי תפילה לקרב מחייב ג תפילה בעמידה וקביעות מקו ובגדי
מיוחדי.
 .1מבחינה אחת ספר זה הוא המש של ספרי הקוד ,גלגולי מנהג בעול ההלכה )גרטנר ,גלגולי
מנהג( .אבל בגלל שהמחקרי הנדפסי כא קשורי בצורה ייחודית לעול התפילה ,ובגלל
שהספר כולל ג חיבור הנדפס מכתב יד העוסק בתפילה ובמנהגיה ,בחרתי שלא יופיעו כהמש
ישיר לספרי הקוד אלא במסגרת שונה שהיא הספר הנוכחי המונח לפני הקורא.
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נשאלת השאלה הא יש הסבר למה המושג "ונשלמה פרי שפתינו" הרואה את
אמירת פרשות קרבנות כמעשה השווה להקרבת קרבנות אופייני דווקא ליהדות אשכנז.
הצעתנו היא שמושג זה נובע מהמקו שבית הכנסת תפס בתודעה האשכנזית .האשכנזי
ראו במושג שבית הכנסת הוא מקדש מעט הרבה יותר מדמיו מסוי בי בית כנסת לבית
המקדש .האשכנזי התייחסו לבית הכנסת כאילו הוא בית המקדש שבו שוכנת השכינה,
ולהסתכלות זו היו השלכות בתחו המנהג וההלכה כפי שהראינו בגו הספר.
בפרק השני מובאת דוגמה מאלפת להשלכה שהייתה למושג "ונשלמה פרי
שפתינו" ,כפי שהוא התגבש באשכנז ,על סידור התפילה שלנו .בסידורי התפילה מופיעה
לפני פסוקי דזמרה יחידה הקרויה "סדר קרבנות" .מקובל להניח שאי ליחידה זו שו
קשר לברכות השחר הממוקמות לפניה ,והיא באה בעיקר לקיי "ונשלמה פרי
שפתינו"; במילי אחרות ,אמירת פסוקי התורה ומשניות העוסקי בעבודת הקרבנות
נחשבת כאילו הוקרבו הקרבנות .בפרק זה אנו מבקשי להוכיח שתפקידה המקורי של
אמירת פסוקי התורה ומשניות העוסקי בעבודת הקרבנות ביחידה זו לא היה קשור
למושג "ונשלמה פרי שפתינו" ,אלא היה קשור ללימוד התורה שבא מיד אחרי
שהמתפלל ביר ברכת התורה.
הפרק השלישי עוסק במענה "יהא שמיה רבא" בקדיש .המנהג מכיר בשלוש
אפשרויות של המענה .הראשונה היא" :יהא שמיה רבא מבר לעל ולעלמי עלמיא";
השנייה היא" :יהא שמיה רבא מבר לעל ולעלמי עלמיא יתבר"; השלישית היא:
"יהא שמיה רבא מבר לעל ולעלמי עלמיא יתבר וישתבח" וממשיכי את המענה עד
המילי "דאמיר בעלמא" .בפרק זה אנו עומדי על הקשר בי מנהגי אלו לבי ההבנה
שהייתה רווחת באשכנז הקדומה שצרי להיות מספר מסוי של אותיות ומילי
המרכיבות את המענה של הקדיש ,וכהמש לקשר זה אנו עוקבי אחרי התהוות של
המנהגי וקליטת בקהילות השונות בישראל.
בשני הפרקי הבאי ,הרביעי והחמישי ,אנו עוברי לשני מנהגי הפותחי
ומסיימי את תפילת העמידה .בפרק הרביעי אנו בודקי את מקור המנהג לפסוע שלוש
פסיעות בסו תפילת העמידה ולתת שלו .הצור בפסיעות ובנתינת שלו מבואר
בתלמוד בדברי רבי יהושע ב לוי" :המתפלל צרי שיפסיע שלש פסיעות לאחוריו ואחר
כ ית שלו" .היו נהוג לקיי הלכה זו על ידי שלוש פסיעות אחורנית ,פנייה וכריעה
לצד שמאל ואמירת המילי "עושה שלו במרומיו" ,פנייה וכריעה לצד ימי ואמירת
המילי "הוא יעשה שלו עלינו" ,וכריעה קדימה ואמירת המילי "ועל כל ישראל
ואמרו אמ " .בדיוננו הראינו שצורה זו של סיו תפילת עמידה לא הייתה הצורה
המקורית מכיוו שאמירת המשפט "עושה שלו במרומיו הוא יעשה שלו עלינו ועל כל
ישראל ואמרו אמ " לא הייתה חלק של סיו תפילת עמידה בתקופת התלמוד .במקור
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נעשתה נתינת שלו על ידי כריעה בלבד לשני הצדדי ללא כל אמירה .המש הדיו
עוקב אחרי הפירושי השוני שניתנו לדברי רבי יהושע ב לוי ואחרי התפתחות המנהג
שתואר לעיל.
דיו זה בנושא הפסיעות בסו תפילת העמידה הביא אותנו בפרק החמישי לדיו
בפסיעות אחרות שג ה נעשו במסגרת תפילת העמידה; שלוש הפסיעות קדימה
בתחילת תפילת העמידה והפסיעות שהמתפלל פוסע קדימה לקראת אמירת קדושה .אי
מקור לפסיעות אלו בתלמוד ,ובפרק זה עמדנו על מקור מנהגי אלו ועל הקשר בי
פסיעות אלו לפסיעות של סו תפילת עמידה.
שלושת הפרקי הבאי עוסקי בתפילת תחנו הבאה מיד אחרי סיו תפילת
העמידה .בראשית הפרק השישי עמדנו על הקשר שבי תפילת עמידה והתחנוני
שנאמרו כהמש לה .בעיקר באנו להסביר אי תחנוני ,שהיו במקור בקשות פרטיות,
נעשו בהמש הזמ לחלק אינטגרלי של התפילה .בנוס ,התברר לנו למה תוכ התחנו
מורכב מווידוי ,מי"ג מידות ,מפרק אחד מספר תהילי ומפסוקי תחנו שוני.
ש נרד לתחנו הוא הכינוי 'נפילת אפיי' ,וזאת מפני שבמנהג המקורי היה
המתפלל נופל על פניו כשהתחנ  .הפרק השביעי בא לתאר את המעבר מנפילת אפיי
בשעת התחנו לוורייציות השונות של הטיה על צד הנהוגות היו.
הפרק השמיני הוא מעי נספח לפרק הקוד ובא להשלי היבט אחד של המנהג,
והוא כיצד נוסח מעובד של תשובת רב האיי גאו על אודות הצורה שנופלי על הפני
השפיעו על התפתחותו של מנהג ההטיה על הצד.
מקומו ומעמדו של הפסוק "והוא רחו יכפר עו " בתפילה הוא נושאו של הפרק
התשיעי .נקודת המוצא של הדיו היא בירור השאלה מדוע מקדימי פסוק זה רק לפני
תפילת ערבית .מתו הדיו עולה שהפסוק מלכתחילה לא היה קשור רק לתפילת ערבית
אלא שימש כהקדמה ג ליתר התפילות ,ורק בתקופה מאוחרת הוצעו הסברי שוני
להופעתו רק לפני תפילת ערבית .מתברר ג שבמנהג המקורי הוקד הפסוק "והוא
רחו" ג לפני תפילת ערבית של ליל שבת ,ונימוקי קבליי ה שהביאו להשמטת
הפסוק מתפילת אותו ערב .היו א דעות שיש להשמיטו ג ממקומות נוספי בתפילה
במש כל יו השבת.
הדיו בפרק העשירי מברר את מקור מנהג הוספת הבקשה "ולכפרת פשע" לשתי
עשרה הבקשות שאנו מבקשי בתפילת מוס של ראש חודש בשנת העיבור .הפרק מברר
לא רק את מקור המנהג ,אלא מנסה לעקוב אחר הדר בה התקבל בכל הקהילות
האשכנזיות ומש התפשט לקהילות ישראל רבות אחרות .מועלית ג האפשרות שיש
קשר בי מנהג זה לתעניות שובבי" ת"ת הנהוגות בידי אנשי מעשה.
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בפרק האחד עשר אנו עוברי מעיסוק בנוסח התפילה למנהג חליצת התפילי לפני
תפילת מוס של ראש חודש .בדיוננו בנושא זה אנו עומדי על מקור המנהג ועל הדר
שבה הוא התקבל בקהילות ישראל .מנהג חליצת התפילי קשור לנוסח של פתיחת
קדושת המוס "כתר יתנו ל" ,ובנספח לפרק אנו מציגי את הנוסחי השוני שהיו
לפתיחה של קדושת מוס.
מעמד ברית מילה ,מעמד שבדר כלל מתקיי בבית הכנסת ,הוא הנושא של הפרק
השני עשר; וליתר דיוק – המענה של הציבור לברכת "להכניסו בבריתו של אברה
אבינו" של אבי הר הנימול – "כש שנכנס לברית כ יכנס לתורה לחופה ולמעשי
טובי" .מתברר שנוסחו המקורי של המענה היה "כש שהכנסתו לברית כ תכניסהו
לתורה לחופה ולמעשי טובי" ,כנוסח של עדות המזרח בימינו ,ואילו הנוסח "כש
שנכנס לברית כ יכנס לתורה לחופה ולמעשי טובי" הוא נוסח המופיע לראשונה
באשכנז .בסופו של דבר זהו הנוסח שהתקבל בי כל האשכנזי והצבענו על הגורמי
שהביאו לתהלי זה.
שמחה משפחתית נוספת ,חגיגת ברהמצווה ,היא הנושא של הפרק השלושה עשר.
בפרק זה מתברר שהתהוות חגיגת ברהמצווה הייתה קשורה לנוהג האשכנזי לא להעלות
קט לקריאת התורה .בתחילה צוינה העובדה שהנער הגיע לגיל המצוות בברכת "אשר
פטרני מעונשו של זה" על ידי אביו .במש הדורות הפכה העלייה לתורה עצמה ,בנוס
לדרשה שנשא הנער ושימושו כשליח ציבור בתפילות שבת ברהמצווה ,לאירוע החשוב
שבא לציי את כניסתו של הנער לעול מצוות .בדיוננו יש ניסיו לתאר את תהלי
התפתחות חגיגת ברהמצווה מראשיתו עד עיצובו במאה הי"ח.
בפרק הארבעה עשר אנו עוסקי בקריאת פרשת זכור בציבור בשבת שלפני פורי.
הדעה המקובלת בציבור היא שקריאה זו היא מצווה מדאורייתא ובעקבות זאת מקפידי
על שמיעת פרשת זכור בציבור בבית הכנסת .בדיוננו אנו מבקשי להראות שדעה זו
הופיעה לראשונה באשכנז ,בבית מדרשו של ר' יצחק מדנפיר ,ובסופו של דבר התקבלה
ג על דעתו של בעל השולח ערו ,וממנו עברה לפוסקי האחרי .בדיקת המקורות
מראה שמוני תרי"ג המצוות ,בעל הלכות גדולות ,רב סעדיה גאו והרמב" ,אינ
מזכירי את קריאת פרשת זכור כמצווה דאורייתא .בעיניה המצווה מתקיימת בדרכי
אחרות.
הפרק החמישה עשר הוא מחקר על תולדות מנהג כפרות המבוסס על חומר שמופיע
לראשונה בספר המנהגות של ר' משה ב"ר שמואל .פרק זה הוא מעי חוליה המחברת
בי חלקו הראשו של הספר לחלקו השני בו נדפס חיבור זה.
כאמור ,החלק השני של ספר זה הוא ספר המנהגות של ר' משה ב"ר שמואל מהעיר
מרסיי )מרשלייאה( שבדרו צרפת .חיבור זה היה טמו בכתב יד מזמ חיבורו לפני
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כשמונה מאות שנה .מעבר לחשיבותה של הופעתו של ספר בנושא התפילה מתקופת
הראשוני יש תרומה מיוחדת לחקר תולדות התפילה בפרסו חיבור זה .כפי שנבאר
במבוא לחיבור ,בספר זה ,שהוא מעי מדרי לשליח הציבור לתפילות כל השנה ,יש
לחוקרי התפילה בפע הראשונה תיאור של מנהגי תפילה ומרכיביה כפי שהיו מקובלי
באחת מקהילות פרובנס החשובות.
ר' משה – שהוא אחיינו של הפוסק הנודע ר' יצחק ב"ר אבא מרי בעל ספר העיטור,
שג הוא ב מרשלייאה )הש העתיק של מרסיי( – מפרט את כל חלקי התפילה ,כולל
קריאות התורה ,מראשית השנה עד סופה .מעבר להכרת מנהגי התפילה בפרובנס ומה
שאפשר ללמוד מה על תולדות התפילה במערב אירופה בתקופה קדומה יחסית ,חיבור
זה מאפשר לחוקר לעמוד על היחס בי מנהג פרובנס למנהג צרפת וספרד.
בנוס לעצ ההדרת טקסט הספר ,נוספו הערות המציינות את מקור הדברי
שנקבעו בספר וג הפניות לספרות ההלכתית בת זמנו של המחבר או קדומה יותר
העוסקת בנידו  .הזדמ לי מפע לפע לדו בנושא מסוי הקשור לחיבור זה ,וכדי לא
להארי בהערות אלו יתר על המידה קבעתי מעי נספח לחיבור ששמו 'הוספות
והשלמות' ,שבו אני משלי את דבריי בהערות או מעיר על תופעות או התפתחויות שיש
לה קשר לדברי המחבר.
הופעת ספר המנהגות לר' משה ב"ר שמואל בספר זה אינה פרסומו הראשו  .הוצאתי
אותו לאור בקוב על יד )גרטנר ,מנהג מרשלייאה( .אלא שבמסגרת ההיא לא יכולתי
להארי ולכ באו ההערות בדר כלל בקיצור וללא החומר הנמצא ב'הוספות והשלמות'.
אני מנצל הזדמנות זו של פרסו מחקרי בתחו התפילה לשוב ולפרס את חיבורו של ר'
משה ב"ר שמואל ולהשלי את הערותיי לחיבור זה.
בסיו ברצוני להודות להוצאת תבונות על המאמ והעבודה הרבה שעשתה כדי
להוציא לאור חיבור משובח ככל האפשר .זאת למרות שסידור החומר והטיפול בו היו
תפקיד קשה שדרש מאמ רב .אני מבקש ג להכיר טובה לאוניברסיטת בר איל על
העזרה הכספית שהעניקה לי עבור עריכה לשונית של חלק מ הספר .כמו כ  ,אני מודה
לאוניברסיטה על כ שהעניקה לי תנאי נאותי כדי שאוכל לעסוק בחקר הספרות
הרבנית .לבסו אודה למשפחתי )אשתי ,הילדי והנכדי( על נחת הרוח ומנוחת הדעת
שגרמו לי ,שבלעדיה לא הייתה לי האפשרות להתעמק ולחדש בתחו זה שעסקתי בו.
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