
 :יצטרך״ לא אחר לספר בידו, הספר זה אשר "האיש
 זמניות״ ״מצוות בספר עיון
מטולדו ישראלי ישראל לר׳

אילך נחם

הקדמה

שובי ישראלי, ישראל ר׳  13ה־ המאות במפנה בטולדו היהודית הקהילה מח
 כתוב אבות, לפרקי פירוש וחשובים: גדולים חיבורים שני אחריו הותיר ,14וה־

 אף במקורו נכתב אשר הלכתי וחיבור יד: בכתבי גנוז ועדיין יהודית בערבית
 בידי נעשה אשר לעברית, תרגומו רק שרד שבידינו אלא יהודית, בערבית הוא

 העברית וכותרתו \14ה־ המאה בן ארדוטיאל, ן׳ טוב שם והמתרגם המשורר
 בציבור, להתפרסם שעה לפי זכו לא אלה מ״ז(. )להלן זמניות מצוות היא

 התקבלותם מידת מצד ולא הספרותי טיבם מצד לא כה עד נידונו לא וממילא
 עצמו לאיש ארוך דיון ייחדתי באחרונה ולדורות. לשעה השפעתם וגבולות

 — האחר הגדול בחיבורו ראשון עיון לעיין מבקש אני כאן 2לאבות. ולפירושו
זמניות״. ״מצוות

 סייעו והערותיו המאמר, של טיוטה לקרוא שהואיל על תא־שמע י״מ לפרוס׳ מודה אני *
לשפרו. בידי

 ביינארט ח׳ בתוך בספרדית׳׳, היהודים של הספרותית ׳׳היצירה אסטיבאן, פ״ד עליו ראה 1
 העברית השירה תולדות שירמן, ח׳ :345 ׳עמ תשנ״ב, ירושלים ספרד, מורשת )עורך(,
 565-562 עמ׳ תשנ׳׳ז, ירושלים פליישר(, ע׳ והשלים צרפת)עדכן ובדרום הנוצרית בספרד

 הוא יצחק. באחיו ולא ישראל, בר׳ מדובר שכן (,562 )עמ׳ 75 בהערה דבריו את לתקן ]יש
 A.D. Deyermond, The Middle Ages, London ([:566 )עמ׳ 92 הערה לסוף ביחס הדין

120-121 .1971, pp
 ישראלי ישראל ר׳ במשנת עיונים — לרבים״ ו״דרך האמת״ ״רדיפת אילן, נ׳ ראה 2

— ישראל ר׳ על פרטים עיונים(. אילן, )להלן תשנ״ט ירושלים דוקטור, עבודת מטולדו,
 הפירוש של היעד וקהל המטרה :74-58 עמ׳ — לאבות היד כתבי תיאור :57-48 עמ׳
.212-194 ׳עמ —



 הקצרה בהקדמתו אין אך 3בלוי, משה ידי על ומחצה כעשור לפני נדפס מ״ז
 בסיס בפניו להציב כדי לא ואף החיבור, של שיטתי ניתוח למעיין להציע כדי

 בעצם היה בלוי של המאמץ עיקר ומקומו. זמנו רקע על החיבור להכרת נאות
 גדולה זכות בסמוך. שיתברר כפי ושייר, תנא הזה בעניין ואף מ״ז, הדפסת
 ישראל ר׳ של ההלכתיים מקורותיו על שיטתי באופן שהעיר על לבלוי לו שמורה

 ציין הוא באירופה. הראשונים ושבספרות הגאוניים התלמודיים, המקראיים, —
 הרי״ף גרסת עם השווה ובטור, הרא״ש בפסקי לרמב״ם, תורה במשנה למקבילות

ת וסימן ת מקבילו  סעדיה ורב גאון עמרם רב בסידורי הגאונים, באוצר וחלופו
נוספים. ימי־ביניימיים ובחיבורים ויטרי במחזור גאון,

 המקור)בערבית( כי סברו והברמן שלוסברג אגב. כבדרך רק מ״ז נידון כה עד
 לא ואף לעבדית בתרגום ראיה הזו לקביעה אין אך כשיר, או בחריזה נכתב

4והמתרגם. המחבר בהקדמות
שת כמענה נכתב שהחיבור לכאורה משמע ישראל ר׳ של מהקדמתו  לבק

 בבנו, מדובר כי סבר בלוי הזה. התלמיד מיהו ציין לא ישראל שר׳ אלא תלמיד,
 ילד הנעים, המוסרי הבן האל, ״יצליחך ישראל ר׳ כתב הקדמתו בראש שכן

 אלפים 5המשכיל התלמיד אתה ויתנך בתורתו, העומדים הצלחת שעשועים,
 בהקדמתו אץ הזה לפתיח מעבר לעבודתו״. הנאותים מתנות יכיל, התבונה בת
 לשער אפשר חיבורו. של והסמוי הגלוי היעד קהל על נוסף מידע ישראל ר׳ של
 פני שהיו כפי משכיל, ציבור או לקורא נועד במקורו ערבית שנכתב מחמת כי

 מקום מכל 6.14וה־ 13ה־ המאות במפנה היינו העת, באותה בטולדו הדברים
 זה ספק ממש. בבנו מדובר שאכן הזו הלשון מן להסיק ניתן אם בעיניי רב ספק

 החיבור בהמשך שכזה בתור אליו נוספת אישית פנייה כל היעדר לנוכח מתעצם
 מענה אם גם אך בלבד, ספרותית בשגרה שמדובר יותר בעיניי נראה 7מאחת. לבד

 שבעבורו אהוב, תלמיד כלפי חיבה של כביטוי זו לשון נקט אז כי לפנינו, אמתי
שתו וכמענה מ״ז. את כתב לבק

וכלשונו: הקדמתו, בהמשך מיד מתבררת החיבור מטרת

נמשך ומה כולה, השנה תפילות בתיקון ספר לך שארשום ממני שאלת

כלוי(. )להלן תשד״ם יורק ניו זמניות, מצות וספר השולחן ספר הפרדס, ספר בלוי, מ״י 3
e). ישראל ישראלי, בערך הערך: סוף לקראת ,EJ, Vol. 14, p. 849 ראה 4 j , Vol. 9, pp 

מ״ז! את גם חיבר ישראל שר׳ כלל, תא־שמע ציין לא (,1065-1066
התלמיד׳׳. המשכיל אתה ׳׳...ויתנך בלוי: אצל 5
.195-194 ,79-77 עמ׳ עיונים, אילן, ראה 6
 יצליחך בני, ׳׳דע כתב: והתוכן( המבנה על בדיון להלן, השלישית)ראה החטיבה בראש 7

הברכות.״״. הם העבודות שבכל והחזקה המצות שבכל הגדולה כי יתברך, האל



המשובחות, והרשוייות המחוייבות, ית׳ האל מצות בהם נתלה ומה להם
 בלשוננו זה כל הנקרא בהם, רבוננו לעבוד ז״ל הראשונים לנו סדרו אשר

 ומסובב 9לחזרו, צריך שהשץ מה כל על מקיף שיהיה* ממני ובקשת סדור.
 והצומות ור״ח וי״ט ובשבתות החול בימי לאמרו חייב שהיחיד מה בכל

 ושאלת להם. הראוים הפיוטים מן בהם שישמשו מה כל עם והמועדים,
 והגבלת ומשפטיהם ומצותיהם לחיוביהם להם הראוי כל לזה שאעריך
וסדריהם... ואופניהם זמניהם

 מפורט סידור מאשר יותר בו שיש מתברר, הנדון בחיבור חפוז מעיון כבר
 בתפילה כלל קשורות שאינן רבות הלכות בו יש הציבור. ושליח היחיד בעבור

 בהם שישמשו הכלים טהרת ״הלכות בו נשנו למשל, כך, בברכות. לא ואף
 של בחולו המותרות במלאכות בפסח; יתערב אם וענשו החמץ דין בפסח!
 ]ביום הענויים בחובות שמיעתו! ודיני תקיעותיו ותואר השופר בתואר מועד!

 ונטילתו״ הלולב קשר בתואר !והרחבה תארה ר״ל סוכה, בהכשר !הכיפורים[
 את הב!או ישראל ר׳ של היסודית ועבודתו החיבור של הנרחב ההיקף ועוד.

בהקדמתו: ולהכריז החיבור בשבח להפליג ארדוטיאל, ן׳ טוב שם המתרגם,

 יתפלל איך לדעת יצטרך, לא אחר לספר בידו, הספר זה אשר האיש
להעריך, אותו סדר במקומו דבר כל כי אברך, לפניו ויקרא יברך, ואיך

הצריך. מכל אחד דבר נפל לא האריך, ולא מדאי יותר הוסיף לא

 שלושתן והמידה. הסדר התכולה, מעלות: שלוש כאן מנה ארדוטיאל ן׳ טוב שם
 10שלם. מענה ומספק השונים הצרכים על עונה שאכן חיבור מעמידות כאחת

 ובאחרונה 11ובלוי, תא־שמע הם במ״ז מעט כה עד שדנו היחידים שבדקתי, ככל
מ״ז: את תא־שמע תיאר וכך 12ואייה. דל

ברכות, בזמן: הקשורות הלכות של מקיפה לסדרה רחבה אנציקלופדיה

שאהיה. להלן(: נ)עליהם וכן פל גרסת 8
לחסרו! בלוי: 9

.14 בהערה להלן תא־שמע דברי ראה 10
9 עמ׳ בלוי, 11 -7.
12 (C. del Valle, "El libro de 10s preceptos de tiempo fijo (Sefer Ha-Miswot Ha-Zemaniyyot

33 de R. Israel Israeli (siglo XIV)", Boletin de la asociacion espaHola de orientalistas 
329-339 .1997,) pp:) שהואיל על ריצ׳לר ב׳ למר מודה אני .337-333 ׳עמ במיוחד ראה 
 וחסר, חלקי בו הדיון ועדיין קודמיו, כל על מוסיף הזה המאמר הזה. למאמר להפנותני

 פעילותו של החברתי ההקשר של כללי תיאור עיקרו מ״ז. של היד כתבי במניית אפילו
מ״ז. של כללי ותיאור ישראל ר׳ של



 ותוכנו מבנהו מבחינת מאוד, ודומה וכד/ תעניות ומועד, חג תפילה,
 זמנו בן ירונדי, שמואל ב״ד משולם הרב של מועד אהל לספר כאחד,
 והמדוייקות הרחבות ידיעותיו על מורה הישראלי הרב של ספרו 13הזקן.
14וחומרותיה... דקדוקיה ההלכה, ספרות בכל

למ״ז. בהקדמתו בלוי משכתב יותר יש תא־שמע של הללו המעטים בדבריו
15חיים״. אורח בהלכות הלכה כ״ספר מאוד כללית בלשון אותו אפיין שויקה
החיבור. של הייחודיים הפנים״ ״תווי את משרטטים אינם אך נכונים, דבריו

מטרות: שתי הנוכחי למאמר
 מחקר לכל חיוני נתונים מסד בחינת מ״ז, של היד כתבי של קצר תיאור א.

בעתיד; הזה בחיבור שיעסוק
 ולו — הסבר בכך יהיה כי מקווה אני וטיבו. החיבור של כללי אפיון ב.

,15וה־ 14ה־ במאות בספרד בעיקר מ״ז, של התקבלותו למידת — חלקי
החיבור. של השונות ההעתקות שמעידות כפי

מ״ז של היד כתבי תיאור

במכון 16יד. כתבי שני על מהדורתו את ייסד כי הקדמתו, בסוף ציין בלוי
בירושלים והאוניברסיטאי הלאומי הספרים שבבית עבריים יד כתבי לתצלומי

17תיאורם. ולהלן מ״ז, של יד כתבי שישה רשומים מתכ״י( )להלן

 אהל אך הללו, החיבורים שני בין רב דמיון יש אכן במקצת. גורפים הללו תא־שמע דברי 13
תשל״ג, ירושלים ג, העברי, המשפט אלון, מ׳ ראה והיתר! איסור דיני גם כולל מועד

 ]הארוך[ חכמה ראשית ״שער שפיגל, י״ש עוד ועיין שם. 286 והערה ,1083-1082 עמ׳
 זכרון ספר בניהו)עורך(, מ׳ בתוך משולם״, ב״ר שמואל לרבי ]הארוך[ הרפואה ושער
שז. ׳עמ תשמ״ה, ירושלים שלישי, סדר נסים, יצחק להרב >עמ׳ שפיגל דברי לפי קצט-

ק׳ השנים בין הספר מלאכת נשלמה רג(  אכן הוא שמואל ר׳ כן ואם (,1340-1310)ע׳-
 פסח ליל וסדר החיבור ״הקדמת שפיגל, י״ש ראה וכן ישראל. ר׳ של הזקן״ זמנו ״בן
ב ,21 מוריה מועד״, אהל בעל ירונדי משולם ב״ר שמואל לר׳ י - , ׳עמ )תשנ״ח(, י טו -  ו

ט. ׳עמ שמואל, ר׳ בהקדמת ובמיוחד ח-
 תשמ״ה, ירושלים יח, ס״ח ספונות ההלכה״, בהכרעת פילוסופיים ״שיקולים תא־שמע, י״מ 14

.105-104 ענד
 א סח, תרביץ אשתו״, את הבעל בירושת טוליטולה תקנת על ״הפולמוס שויקה, א׳ 15

למעלה. 99 ׳עמ )תשנ״ט(,
למטה. 10 עמ׳ בלוי, 16
 ר׳ הרקיע: ״מעשה לנגרמן, י״צ ראה ארבעה! רק כשמנה אפוא פורתא דק לא לנגרמן 17

 ז)תשמ״ח( ישראל במחשבת ירושלים מחקרי והרמב״ם״, ישראלי יצחק ר׳ ישראלי, חיים
.36 הערה 469 ׳עמ א[, שנה, שמונים לו במלאת פינס לשלמה היובל פר0]=



 ספרדית כתיבה דפים. 131 פל(. )להלן Or. 451/3 פירנצה־לורנציאנה .1
 המאה הוא שזמנו ייתכן מומחה. סופר בידי שנכתב ניכר 18מאוחרת. בינונית

 יש ב12 בדף .119 כדף השתרבב והוא חסר, האחרון הדף .15ה־ או 14ה־
 נוספו ב55 בדף מפתחים. שני חסרים א18ל־ ב17 דף בין הימני. בשול תוספת
מימין, בשול הערות נוספו ב99 בדף אחרת. בכתיבה הימני בשול הערות

 בהקדמת פותח שורות. 17 עמוד בכל גיליונות. עוד בשולי תיקונים ויש
 כתב שזהו אפשר .17991 ם׳ במתכ״י מספרו ארדוטיאל. ן׳ טוב שם המתרגם

שבכולם. הקדום היד
-1 דפים א(. )להלן (Bodi. Or. 603) 904/1 אוקספורד־בודלי .2  בדף ב.87א

 של בפירושו בערבית נמצא אשר סיפור בעברית מובא אחר יד בכתב א88
 בכתב הועתק מ״ז אחרי רבנית. ספרדית כתיבה 19אבות! לפרקי ישראל ר׳

 הנותן הספר, זה ״נשלם קולופון: ובסופו ״שולחן״, בשם חיבור הזה היד
 ומאתים אלפים חמשת שנת במקור[, ]ההדגשה שולחן הנקרא שפר, אמרי
 (,1481)רמ״א בשנת הועתק הוא כלומר, ;העולם״ ליצירת וארבעים ואחד

 א77) בשוליים הערות נוספו לעתים עמוד. בכל שורות 24 בספרד. כנראה
זה. יד בכתב השתמש בלוי .21863 ס׳ במתכ״י מספרו (.18 ,1 שר

 ספרד מנהג מחזור (.1א )להלן (Reggio 63) 1081 אוקספורד־בודלי .3
-1 דפים 20)ארגון(. חסרה, ארדוטיאל ן׳ טוב שם של ההקדמה רוב א.338א

 לסוף סמוך שמקומן זאת״, בהעתקה דרכי ״וזה במילים פותח 21א1 דף שכן
 שורות שלוש המחזור: בשולי הועתק מ״ז .15ה־ המאה הוא זמנו ההקדמה.

 משני עוד מוכרת הזו התבנית בתחתיתן. שורות וארבע העמודים בראשי
ראשי כנגד המחזור. מגוף פחות קריא מ״ז 22הפחות. לכל ספרדיים מחזורים

.30 עט׳ (,1982) 8 זמנים הביניים״, בימי העברי ״הספר בית־אריה, מ׳ השווה 18
 מאד אומר: לויטם ״רבי על בדיון )התרגום(, 403 )המקור(, 392 עט׳ עיונים, אילן, ראה 19

 כח גדול כמה למדו ״מכאן במילים נחתמת העברית הגרסה ד(. )ד, רוח״ שפל הוי מאד
לאבות. שבפירוש ההקשר זה והרי וכו׳״, והשפלות הענוה

Catalogue o]־ נויבאואר בטעות)בעקבות נרשם במתכ״י הידני בקטלוג 20 f the Hebrew Manu 
274-275 .scripts in the Bodleian Library, Oxford 1886, cols,)] מנהג במחזור שמדובר 

הזו. בסוגיה רלוונטית ספרות נרשמה ושם הטעות, תוקנה כבר שם הממוחשב בקטלוג יוון.
 שונה יד בכתב נכתב הראשון בדף לטיניות. בספרות מסופררים דפים חמישה לו קודמים 21

 של אחיו ישראל לר׳ זמניות ״מצות ומתחתיו קלבריו״, מנהג מחזור ״כולל שבפנים מזה
הקודמת. בהערה גם וראה עולם״. יסוד בעל

 סימנו .Or. 11594 לונדון ספרד, מנהג פי על השנה לכל סידור )א( הם: היד כתבי שני 22
 צדיק״, זכר ״קיצור הספר הועתק בשוליו .15ה־ המאה כנראה הוא זמנו .8351 ם׳ במתכ״י

 אין אך ארגון, שבמחזור מזה לעתים שונה הגיליון בשולי עימודו הלכה. בענייני העוסק
מוסקבה־גינצבורג כ״י p)כאן. הנידונה הספרותית התופעה מבחינת מהותית משנה זה



 התיבות קבע דרך כאן רשומות האחרים היד בכתבי לרוב המצויים תיבות
 מספרו 23בסימונו. שגה כי אם זה, יד בכתב גם השתמש בלוי במלואן.
.17688 ם׳ במתכ״י

-330 דפים פ(. )להלן heb. 831/9 פריס .4  בעמוד. שורות 27-25 ב.417א
 בבורגוס שהועתק מתברר שבסופו הקולופון מן שונה. בכתיבה 350 מדף

 שר א332 )למשל בשוליים תיקונים סומנו לעתים (.1489) ה׳רמ״ט בשנת
 שר ב378 ,2 שר ב367 ,3 שר א353 ,9 שר ב346 ,14 שר א340 ,8

 אחרים, הלכתיים מחיבורים ציטוטים ובהן מאוחרות תוספות גם יש (;15
 ב,334 א,334 ב,333 א,333) הרא״ש בן יעקב לר׳ טורים ארבעה ובראשם

 מגוונים בעיטורים מעוטרים הדף״ ״שומרי א(.413 א,403 ב,402 א,335
.30737 ס׳ במתכ״י מספרו שונים. בסגנונות

-1 דפים נ(. )להלן 3604 לרבנים המדרש בית — יורק ניו .5  זמנו א.101א
 ״שומר מעל קטן עיטור יש לעתים עמוד. בכל שורות 24 24.15ה־ המאה הוא

-87 דפים הדף״.  משיקים שקדקודיהם משולשים שני בצורת מעוצבים א88א
 למעלה שבסיסו כמשולש היינו העליון, בחציו רק כך כתוב ב88 דף לזה. זה

 תיקונים נרשמו בשוליו כרגיל. הועתק שלאחריו הדף למטה. וקדקודו
ב,39 ב,37 א,35 ב,32 א,29 א,28 ב,25 א,25 א,18 א,16 א,7מאוד) מעטים

 כשהשווה בו השתמש ענעלאו .43202 ם׳ במתכ״י מספרו א(.76 א,55 א,47
25ישראל. ר׳ לדברי המאור במנורת אלנקאוה לשון את

 לרוב בו יש .15ה־ או 14ה־ המאה כנראה הוא זמנו .43068 ם׳ במתכ״י מספרו .821
 פירושים מובאים שמשמאלו בשניים הסידור. טופס הוא שבהם והימני טורים, שלושה

 טור החיצון בשול נוסף רבים במקומות ומחצה. טורים שני הפירוש מקיף לעתים לתפילה.
 שהעמידני על ריצ׳לר, ב׳ מר מתכ״י, למנהל מודה אני הערות. ובו אחר, יד בכתב רביעי,
הזה. הממצא על בטובו

 ״,1091,1090 מספר יורק בניו אשר הסמינריון יד ״כתב על שהסתמך ציין 10 עמ׳ בשולי 23
 כי לסבור יותר קרוב כלל. לענייננו נוגעים אינם מספריהם שאלה היד כתבי באמת אך

 גם ראה זה. יד לכתב טעויות נלוו כי ראינו וכבר במספרו, שטעה אלא אי, על הסתמך
בסופה(. 20 הערה במתכ״י)לעיל הממוחשב בקטלוג הרשומה הספרות

 ה׳ ד׳ ״ביו׳ ב(: 115) נרשם ואחריו הכסף, משכיות הספר הועתק למ״ז רצוף בהמשך 24
?(הקראי רבינו מר׳ הזה הספר קניתי רס״ג ואמן אמן שנת הראשון לאדר כ׳ בלבני׳ יצ״ו )

 ואמן אמן )?(. אבי״ל )?( שמפ״ך מבני ז״ל נח שמריא בכ״ר דוד לי ולראיה עשרי׳, הם
 זו קריאתי אם .1428 בשנת היד כתב נרכש זה לפי .188 בגימטרייה במקור( )ההדגשה

 הרכישה נדחית רס״ג, שנת משמעו אם שבסמוך. רס״ג הצירוף פשר מה יודע איני נכונה,
 79 עמ׳ ,1921 קימבריג׳ שלו, בקטלוג שציין כפי אדלר, זאת הבין כך .1502 לשנת עד

.1577 סעיף
להלן. 76 הערה ראה 25



-1 דפים מ(. )להלן 259,1 מונטיפיורי .6  שם המתרגם, הקדמת חסרה א.6א
 כתוב א6 דף בעמוד. שורות 27 26.19ה־ המאה הוא זמנו ארדוטיאל. ך טוב

 .5224 ס׳ במתכ״י מספרו אחרת. בכתיבה
 בספרד נחשב חיבור היה כי מעידות מ״ז של יחסי, באופן הרבות, ההעתקות

 בין החילופים הזה. ברושם תומך בא* כתיבתו אופן גם כתיבתו. לזמן סמוך
 יחסי ואת הזיקות את ביסודיות לקבוע כדי לעצמו מחקר דורשים היד כתבי

27ביניהם. הגומלין

מ״ז של והתוכן המבנה

 ברכות, מאה ידיים, נטילת הלכות הם: סדרם פי על במ״ז הנידונים הנושאים
 ר״ח מצוות השבת, הלכות וברכותיה, התפילה מצוות וברכותיה, ק״ש מצוות

 השבועות, חג הלכות הפסח, חג הלכות פורים, הלכות חנוכה, הלכות וחיוביו,
 וחיוביו, הכיפורים יום הלכות וחיוביו, השנה ראש הלכות הצומות, הלכות
 בתוכן נחלקו מרובות הלכות וענייניהן. הברכות הלכות הסוכות, חג הלכות

 פנימית חלוקה יש ידיים נטילת בהלכות רק משלו. כותרת שער ולכל לשערים,
לשערים(. )ולא לפרקים

 דבריו, של הפנימי המבנה על משפטים כמה הקדים הנושאים מן חלק בראש
דוגמאות: קצרה. חתימה הוסיף גם ולעתים

 בזכרון בתחלה ״נתחיל כתב וברכותיה״ התפלה ״מצות הכותרת לאחר )א(
׳פרטיות״)עמ שהן למצות נחזור כך ואחר התפלות, לכל הכוללות המצות

 והחיובים המצות מן לך לתקן שראיתי מה ״וזה ובהמשך: 28למעלה(. תי
 י״ח לתפלת הפרטיים במשפטים עתה ואתחיל התפלות. לכלל הכוללים

 מהלכות לך לרשום שראיתי מה ״וזהו :ולבסוף ;תיד( ׳ואומר...״)עמ וסדרה,
שתפיק במה לעשות יישרך יתברך והאל ומשפטיהם. וחיוביהם החול תפלות

 ממחזור נעתק ז״ל ישראל ר׳ הכולל להחכם זמניות מצות ״סדר נכתב: השער בעמוד 26
 כמוהר״ר של יד כתיבת הספרים באוצרות חתום שנמצא נושן ישן בקלף כתוב ספרדי

 כמוהר״ר הגדול הרב לתשוקת ונעתק גורוציאה דק״ד ומ״ץ ור״מ אב״ד נר״ו ריגייו אברהם
 באיטליה חי ריגייו אברהם ר׳ פאדובה״. בק״ק ור״מ ומ״ץ נר״ו גירונדי שמואל מרדכי
e. 37 עליו דאה :19וה־ 18ה־ במאות j , Vol. 14, p. אף מוכר גירונדי שמואל מרדכי ר׳ 

(,13 הערה העברי)לעיל המשפט אלץ, עליו ראה .19ה־ במאה באיטליה חי הוא הוא.
.1301 עמ׳

להלן. 32 בהערה הרשום במאמרי)באנגלית( יש לחילופים דוגמה 27
בלוי. אצל הנדפס הנוסח פי על מסומנים המקום מראי ואילך מכאן 28



אמן. שלם. בלבב ולעובדו ורצונו חפצו לעשות וינחך אליו ותתקרב רצונו
תיח(. >עמ׳ תם״ תם

 וכבוד בקדושתו התלויות ״ומצוותיה כתב השבת״ ״הלכות הכותרת לאחר )ב(
 המלאכות 29בגלל האל יעזרך שאלתני לא כי בלבד. ותפלותינו גדולתו

 ואתחיל החיבור. בזה נאות אינו ההוא הענין כי בו. והמותרות האסורות
 ;תח( ׳כי...״)עמ ואומר נשענתי. ובאלהים שבתות, לערבי הראויים בדברים

תכו(. >עמ׳ שבת״ מצות ״נשלמו ובסוף
 בעשרה וחיוביו המצות חג הלכות לסדר ראיתי וחיוביו. המצות חג ״הלכות )ג(

 שישתמשו הכלים טהרת בדין — הראשון השער חלוקיהם: וזה שערים,
 השער בניסן; י״ד בליל חמץ ק׳בדי זבדי — השני השער בפסח: בם

 — הרביעי השער בו; החמץ מבערין ואיך י״ד יום בחיובי — השלישי
 אם ועונשו החמץ בדין — החמישי השער ;פסח ליל וסדר הקידוש בתיקון
 השער ;יחמץ שלא כדי הבצק בשמירת — הששי השער ;בפסח יתערב

 י״ט בשמירת — השמיני השער והפרשיות; התפלות בתיקון — השביעי
 מועד; של בחולו המותרות במלאכות — התשיעי השער מלאכה! מעשות
 אתחיל ועתה חדשה. תבואה ואיסור העומר בספירת — העשירי השער

תלג(. >עמ׳ כהלכתן...״ השערים ב״ה
 דיון גם ושם ברכות, בהלכות העיסוק בראש יש במיוחד ארוכה הקדמה )ד(

 החינוכית ובמשמעותן הברכות של בערכן — קצר אמנם — עקרוני
 ברכות חלקים: לארבעה נחלקו ״והברכות הוסיף לאחריו והמוסרית.

 שהן אלא השנה מן ידועה עת להם אין אשר המצות וברכות התפלות
 כמו מקריות או ציצית, ומצות התפלין מצות כמו יום בכל תמידיות

 ראיתי והודאה. שבח וברכת הנהנין, וברכות נשואין וברכת המילה ברכת
 — העשירי ״השער בהמשך: תקד(. >עמ׳ שערים...״ לעשרה לחלקן
 שהקדמנו במה סדרנו וכבר השנה. מן ידוע זמן להם שאין המצות בברכת

 השנה. כל של הזמניות המצות שאר על המחוייבות הברכות הספר בזה
 מן ידוע זמן להם שאין המצות שאר על המחוייבות הברכות אסדר ועתה

 פרקיו בקצת שסדרנו זה כל כי הספר, מכוונת זה שאין ואע״פ השנה.
 המצוות ברכת השער בזה להם לסמוך ראיתי הזמניות, המצוות ברכת

 מילה, בברכת ונתחיל הברכות. כל על מקיף שיהיה כדי זמניות, הבלתי
העולם...״ לזה בביאתו ישראל בר לכל המחייבת הראשונה המצוה שהיא

 ״בגלל״ המילה שכן ״מעניין״, לתרגם מוטב ואז שאן״, ״מן נאמר בערבית שבמקור ייתכן 29
ההקשר. את הולמת אינה



 הברכות סדר נשלם ״ובכאן :במילים נחתמות ברכות הלכות תקכה(. >עמ׳
 יורנו יתברך והאל השנה. מן ידוע זמן להן שאין המצות על לברך הראויות
 למען שלם בלבב רצונו לעשות ויעזרנו מצותיו לקיים ישר דרך וידריכנו

תקל(. ׳ואמן״)עמ אמן לעולם ה׳ ברוך אמן. וחסדיו, רחמיו
 להן הקדים ומדוע תפילה בהלכות פתח מדוע בהקדמתו הסביר ישראל ר׳

:ידיים נטילת הלכות את

 ולהתחנן ולהללו, ולשבחו יכולתו, ולהודיע גדולתו, עוצם על ...ולהעיד
 גמילות נועם כל על ולהדרו ולפארו צרכיו, בבקשת לפניו ולהתנפל

 שיש להאמין בכוונה עצום יותר החיוב שיהיה ראוי לכן וטובו, חסדיו
 העבודה חובות מכל להחישו במחשבתו והראשון פעולתו. על להקדים
התפלה. חובות הם והמצוה

 ראוי לכן ומחוץ... מבית גופו בנקיון לתפלה המאמין הכנת ...ולהיות
30ידים. נטילת הלכות התפלה מצות כל על שנקדים

 הם המאמין אמונת של וחיוני מיוחד כמימוש התפילה מעלת על כאן דבריו
 בהלכות עיסוקו בתחילת הרחבה ביתר נידונה אשר עמדה של בלבד תמצית
 לארגון בנוגע שיקוליו מערכת את הקורא בפני פרס לא לזה מעבר תפילה.
החיבור. של הפנימי

יום־יומיים עניינים עיקריות?)א( חטיבות לשלוש החיבור את לחלק אפשר
ומועדים טובים ימים )ב( ותפילה; שמע קריאת ברכות, מאה ידיים, נטילת —
 נוראים ימים הצומות, ושבועות, פסח 31ופורים, חנוכה חודש, וראש שבת —

היומ־יום. בענייני עוסקות רובן אלה שאף למיניהן, ברכות )ג( וסוכות;
 ממשנה ובשיטתו בתכולתו במבנהו, נבדל מ״ז כי ניכר ראשון בעיון כבר

 אברהם ר׳ של ה׳ לעובדי המספיק מן 32בוודאות? הכיר שאותו לרמב״ם, תורה
 תקופה באותה הרא״ש בן יעקב ר׳ כתב אשר טורים, ומארבעה 33הרמב״ם; בן

אחריו. מעט כנראה ממש, מקום ובאותו

תב. עמ׳ בלוי. 30
 מדוע לא ואף שמדאורייתא, לחגים ופורים חנוכה את הקדים מדוע נימק לא ישראל ר׳ 31

בעניין. סברה לי ואין השנה, בראש או בפסח ולא בחנוכה השנה מחזור את החל
 במאה ספרד של ההלכתית והספרות טורים ארבעה גלינסקי, י״ד אצל הקצר הדיון ראה 32

 בר אוניברסיטת דוקטור, עבודת והלכתיים, ספרותיים היסטוריים, אספקטים — 14ה־
.97-96 עמ׳ גלינסקי(, )להלן תשנ״ט גן רמת אילן,

 דומני אך הזה, הגדול החיבור מכלל אחתים כעשרה רק שעה לפי שרדו בידינו אמנם 33
החיבורים! שני מן ההבדלים על לעמוד כדי הנותר החלק של התוכן בעמוד בעיון שדי
נדרש איני .59 ׳עמ ,1989 גן רמת דנה, נ׳ מהדורת השם, לעובדי המספיק ספר ראה



 שקדמו לסידורים מ״ז דומה ובתוכנו במבנהו כי לומר יש החיוב דרך על
 גאון. סעדיה רב סידור ובראשונה ובראש הכיר, ודאי ישראל ר׳ ואשר לו

 הדין והוא התפילות, נוסח על בנוסף רבות הלכות באו הגאון בסידור כבר
 הכיר ישראל ר׳ בסמוך, להלן שיתברר כפי גאון. עמרם רב לסידור ביחס

 בנוי הוא שאף ויטרי, ממחזור גם הושפע ישראל ר׳ כי דומה 34סידוריהם. את
 פנומנולוגיה מבחינה אך ביניהם, חשובים הבדלים יש אמנם 35הזו. במתכונת

 ההבדלים שני כי אומר בקצרה תופעה. אותה משקפים החיבורים ארבעת כל
 משלושת בשונה :הם ויטרי ולמחזור ורס״ג רע״ג לסידורי מ״ז בין המכריעים

 ומאידך חיבורו, של אינטגרלי כחלק הסידור נוסח את ישראל ר׳ הביא לא קודמיו
התפילה. ולענייני הכנסת לבית מעבר אל מ״ז גבולות את הרחיב הוא

 ערביות, במילים מאוד מצומצם שימוש העברית בגרסתו במ״ז יש
 מעטה היא המחבר של ולמקומו לזמנו ההתייחסות 36בראליה. קשורות וכולן
37מאוד.

השערה זו שעה לפי ראב״ם. של חיבורו את ישראל ר׳ הכיר אם המורכבת לשאלה כאן  
: Between Halakhic Codification and״ מאמרי זה לעניין ראה לאששה: יכול שאיני  
Ethical Commentary: Rabbi Israel Israeli of Toledo on Intension in Prayer", in H. 
Ben-Shammai & B. Hari (eds.), Proceedings of the Ninth Conference o f the Society

for Judaeo-Arabic Studies (forthcoming)
.42 ,41 בהערות ללהן ראה 34
 על )בדיון 158-153 ׳עמ עיונים, אילן, ראה לאבות בפירוש ויטרי מחזור של חותמו על 35

.191 שמואל(, רבינו ועל רש״י
עבות עץ ״וענף שם: !קונפש״ ובלעז צ׳אבט ערב בלשון המנק ״פירוש תצז: ׳עמ בלוי, 36

״צפצפה תצח-תצט: ׳עמ הדם״! בלשוננו הנקרא אלאם, ערב בלשון שהוא פירשו —
 מינשאר, ערב בלשון מיסר פירוש למשור. דומה ופיה עגול, שלה עלה לבן, שלה קנה —

 ז״ל חננאל רבינו בו ...ופירש — בכיסנין הבאה ״ופת תקיג: עמ׳ שיאירה״! ובלעז
 ״אל תקיד: ׳עמ בסעודה״; הגלח אזני לומר רוצה ללואי״ם, תצטנ״ע אלת״י אלקסי״ם

 גפנים ״לולבי תקטו: עמ׳ ספיחית״! ובלשוננו איליש, אישפיט ובלעז ערב, בלשון ספוג
פך! ערב בלשון הנקרא  ״והצנובר תקיז: עמ׳ בלעז״; קלביצה — ״אלקרע תקטז: עמ׳ פנ
 הנקראים ״והייאסמין תקכ: עמ׳ אצטרובלי״! רז״ל ובלשון פנייוניש, ובלעז ערב, בלשון
 ״שמן שם: דימא״: חלפא הנקרא באר אל וחלפא סגלי, הנקרא סעדי ואל סמלק, אצלם

 ריח לו שיש זית שמן ערב. שמן בורא עליו מברכין — והדומים ערב בלשון אלבסאן
מעט״ר...״. אל ערב בלשון שנקרא טוב,

 כזית ר״ל הסדר[, בליל מצה אכילת ]בדין הזית שיעור לשער ״וכשנרצה תלט: עמ׳ שם, 37
ח זיתי מן והוא אגורי.  תמב: עמ׳ זאת״: בארצינו אשר שבזיתים כגדול והוא ישראל, א
 מצויים ואינם טבול, מיני שהם המצרי, וזיתום האדומי וחומץ המדי ושכר הבבלי ״כותח

עשייתם...״. איכות נדע לא וגם זה, בזמננו לנו



״ז מ של העיקריים המקורות

 נהג מקורותיו, היו מה ציין לא וכשיטה קבע דרך אשר הרמב״ם, מן בשונה
 המקורות סקירת גורפת. כשיטה לא כי אם מקורותיו בשמות לנקוב ישראל ר׳

 לגווניה ההלכה בספרות היטב בקי היה ישראל ר׳ כי מלמדת השם נקובי
 שבפירושו השם נקובי המקורות שפע מסקירת גם מצטייר זה רושם ימיו. עד

 ציון עצם 38החיבור. של לטיבו בהתאם יותר, מובהק הוא כאן אך ל״אבות״,
 במשנה הרמב״ם של מזו שונה שיטה נקט ישראל ר׳ שכן מתמיה, אינו השמות

 אלא והכריע פסק רק לא ישראל ר׳ בו! ונסתייע זה חיבור היטב שהכיר אף תורה
 דעות כמה שיש לציין לפחות או זו, לצד זו ולהציגן עמדות כמה להביא הרבה גם

 בחיבורו הרא״ש בן יעקב ר׳ לשיטת מאוד שיטתו דומה בכך 39הנידונה. בסוגיה
 אינו מ״ז — הנושאים בטווח ביניהם מופלג הבדל יש כי אף טורים, ארבעה

טורים. שבארבעה חיים אורח חלק את אפילו מקיף
 סעדיה רב 41גאון, עמרם רב 40גדולות, הלכות בעל מחיבורי דלה בבל תורת את
45״הגאונים״. בסתם ציין ולעתים 44גאון, האי ורב 43גאץ חופני בן שמואל רב 42גאון,

ימיו עד אפריקה בצפון ביותר החשובים ההלכה חכמי משלושת הביא הוא
48והרמב״ם. 47הרי״ף 46חננאל, רבנו —

 ,193-140 עט׳ עיונים, אילן, ראה בהם השימוש אופן ועל לאבות פירושו של המקורות על 38
.160-149 ובמיוחד

 ויאכלנה טעמה. יבטל שלא כדי בחרוסת המצה יטבול ״ולא למעלה: תמא עט׳ בלוי. 39
ז״ל. משה ורבינו אלפסי והרב הגאונים רוב דעת וזהו מהנמצאים. אחד לכל ויתן בהסבה.

 הנכונה הדעה היא שזו מפני להזכירם, צורך אין משתנות, רבות אחרות סברות בזה ויש
 למטה(: תמז )עט׳ כתב בפסח התורה בקריאת דיונו בשלהי עליו״. נסמוך ואשר אצלי
אחרת״. סברא יש ולזולתנו סברתנו, היא ״זאת

תקז. תק-תקא, ׳עמ שם, 40
תסט. למטה, תלא למטה, תכ עט׳ שם, 41
תפב. ׳עמ שם, 42
למעלה. תמט עט׳ שם, 43
תקא. תעג, תסט, תס, למעלה, תד עט׳ שם, 44
תפב. תעד, תסט, תסו, למעלה, תמא שם; 93 הערה וראה תכה, עט׳ שם, 45
למטה. תקטו תקיג, עט׳ שם, 46
תצח. למעלה, תעב תסד, למעלה, תמא למעלה, תל למעלה, תכז תיז, עמ׳ שם, 47
 כתבי בכל למטה תנט בעט׳ תם. למטה, תנט תמד, למטה, תמב למעלה, תמא עט׳ שם, 48

 אך הרמב״ן, היא הגרסה שבו ,6 שר א372 עט׳ פ, מכ״י לבד משה״. ״רבי׳ היא הלשון היד
תשכ״ד, ירושלים שעוועל, ח״ד מהדורת הרמב״ן, )כתבי האדם בתורת ליתא הזו הלשון

 הלכות הרמב״ם, בדברי לא וכן שם, הסמוכה 9 בהערה בלוי ציין שאליו רמה( עט׳ ב,
בסמוך(. שם בלוי שרשם כפי ה״ו, פ״ה תעניות



 אצלו ומצוטטים ולחכמיה, לסוגיה הצרפתית היצירה את היטב הכיר עוד
 52הלוי, זרחיה ר׳ 51התוספות, בעל יצחק ר׳ 50רש״י, 49קלונימוס, ב״ר משולם ר׳

 של מאזכורים לבד 56שמשון, ור׳ 55תם[ ]רבנו יעקב ר׳ 54הראב״ד, 53העיטור, בעל
 שבמהלך לפי להפתיע, צריך אינו הזה הממצא 58צרפת״. ו״חכמי 57צרפת״ ״רבני
 ר׳ ובימי ופרובנס, צרפת ובין ספרד בין הגומלין קשרי נתהדקו הי״ג המאה

59ההדדיות. ההשפעות היטב ניכרו כבר ישראל
 61גיאת, ך יצחק ר׳ 60הנגיד, ספרדים: חכמים שבעה של בשמותיהם נקב כן

 הוא יעקב, ורבנו 65מארי אבא 64הרמב״ן, 63יונה, רבנו 62הלוי)הרמ״ה(, מאיר ר׳
66טורים. ארבעה מחבר הרא״ש בן יעקב ר׳

68הפסקנים. בשם ופעמיים 67יעקב, ר׳ בשם הביא מקומות בשני

למעלה. תסח עמ׳ שם, 49
תקיג. עמ׳ שם, 50
למעלה. תסח עט׳ שם, 51
דעתי״, לפי נכונה בזה ״וסברתו במילים דבריו את וחתם תנד, ׳עמ שם, 52
למעלה. תסח עמ׳ שם, 53
תצח. תצה, עמ׳ שם, 54
 ד״ה ע״ב, לה )פסחים בתוספות אך יעקב, ר׳ נאמר הטקסט בגוף למטה. תלח עמ׳ שם, 55

ר״ת. נאמר שם, 21 בהערה בלוי הפנה שאליהם פירות(, ומי
תסו. ׳עמ שם, 56
תקט. ׳עמ שם, 57
תצה. ׳עמ שם, 58
 B. Septimus, Hispano-Jewish ;194-190 ,30-27 ,13-11 עמ׳ עיונים, אילן, ראה 59

1982 Culture in Transition, Cambridge, Mass. & London
שם. 88 הערה וראה למעלה, תכה ׳עמ בלוי. 60
תפב. תעג, תם, למטה, תמד ׳עמ שם, 61
תסח. עמ׳ שם, 62
תמה. ׳עמ שם, 63
 סימן ויש הרמב״ם, נ :במז״ל הר״ם פל )פאאי: הרמב״ם כתוב במקור תסא. ׳עמ שם, 64

 הזה הסימון ושמא זה, יד כתב על בלוי התבסס כזכור האחרונות(. האותיות לשתי מעל
 הדברים ובאמת דנו, עמ׳ האדם, לתורת הפנה שם 28 בהערה ]רמב״ן[. לרשום אותו העיר

לרמב״ם. תעניות בהלכות ואינם רנה, ׳עמ בתחתית שנויים
 מובאים הדברים המנהגים. של הרביעית בדוגמה להלן ראה באביו. שמדובר לוודאי קרוב 65

 אביו שיוסף, הדעת על ומתקבל ,1244 בשנת ונפטר בטולדו פעל אשר הרמ״ה, מפי שם
מתלמידיו. היה ישראל, ר׳ של

תסו. למעלה, תיד עמ׳ בלוי, 66
 יעקב בר׳ מדובר שאין ברור זה ולפי ,22 הערה תסו ועמ׳ 21 הערה תלח עמ׳ שם, ראה 67

הטור. מחבר הרא״ש, בן
.92 הערה תקיב ׳עמ גיאת(, ן׳ יצחק לר׳ שהכוונה )אפשר 7 הערה תסד עמ׳ שם, ראה 68



מ״ז של ומעמדו חשיבותו על

אמנה בימיו; רווחו אשר שונים למנהגים בלעדי ולעתים חשוב עד משמש מ״ז
שבהם. החשובים את כאן
 השנים בברכת הגשמים את ״שואלין החורף בתקופת כי ציין ישראל ר׳ )א(

 שלי(, )ההדגשה רצון״ בגשמי לברכה ומטר טל ותן עלינו ברך ואומר
אחרים. ממקורות מוכרות אינן האחרונות המילים ושתי

 בשבתות היום מענין המשנה מן פרק מוסף תפלת אחר לקרא ב״א ״ונהגו )ב(
 קורין השנה שבתות בשאר אבל מהם. הקרובים טובים ובימים ובמועדים

 69לבתיהם״. והולכים דרבנן קדיש עליו ואומרים ובשבת. ברכות במסכת
 בגמרא ונתקנו במשנה הלכות נתקנו שלא ״ומפני :כתב חנוכה הלכות בשלהי
 לכן בהלכותיו, ז״ל אלפסי יצחק רבינו אותם ופירש מדליקין, במה במשנת

 לקרוא המורגל המשנה פרק במקום חנוכה של בשבת לקרוא אדם בני נהגו
 ז״ל אלפסי לרב חנוכה מהלכות לה וסמכו מדליקין, במה משנת בשבתות
 בחנוכה, שבתות שתי נפלו טובים׳. ימים קבעום אחרת ׳לשנה עד מתחלתן
ב״ה״. חנוכה תפלת אחר שנתקנו כמו השניה בשבת חנוכה הלכות משלימין

 ש״ץ חוזר כך ״אחר כתב: פסח של הראשון טוב ביום מוסף תפילת על
 שאסדר כמו שנהגו, מקום — והפרק רבנן... ועל ישראל על ואומר התפלה

 ואלו — והפרק מועד... של חולו של שבת ״תיקון ובהמשך: 70השם״. בעזר
 חייבים הכל — והפרק האחרונים... הימים שני תיקון במועד... מגלחין

 יתחיל שבתות שתי השנה ראש ״וקודם :השנה לראש באשר 71בראייה״.
 השניה ובשבת הם׳, שנים ראשי ב׳ארבעה בראשון ויקרא השנה, ראש מסכת

 שחל ר״ה של ׳יו״ט ובשני ב״ד׳, ׳ראוהו ראשון ובי״ט אותו׳, מכירין אין ׳אם
 ׳ראוהו ובשני ראשון, ביום יקראהו בשבת ראשון היה ואם בשבת׳. להיות

72ב״ד׳...״.

תכג. עמ׳ שם, 69
 יהא תתקבל ״]קדיש ״ואומר״: המילה אחרי מרובעים בסוגריים והוסיף תמו, עמ׳ שם, 70

 ובהערה קדיש[״, ואומר פסחים, ממסכת בפסח עוברין אלו משניות ושונין רבה. שלמא
 ]דאם דאלת״ה כאן. וכצ״ל ער. עמ׳ שני חלק המאור במנורת הוא ״כן ציין: שם 3*

 פה״. שבעל תורה לימוד בלי הש״ץ חזרת אחר דרבנן קדיש יאמר איך הכי[ תימר לא
 הלשון א• בכ״י ופל. אנפ יד בכתבי ליתא אך ומתבקשת, הגיונית היא המוצעת ההשלמה

 שההשלמה לכך, רומזת הזו הלשון שמא שלי(. ישראל״)ההדגשה על קדיש ״ואומר היא
קדיש(. הדומות)קדיש... מחמת ונשמטה נכונה, אכן בלוי שהציע

תמז. ׳עמ שם, 71
למעלה. תע עמ׳ שם, 72



 ]חג החג בימי ז׳׳ל גבירול ך שלמה ר׳ אזהרות לקרוא אדם בני ״ונהגו >ג(
 משלוחי ויש השני. ביום ל״ת ומצות הראשון ביום עשה מצות השבועות[,

 בתורתך עלינו שכתבת ׳כמו אל בהגיעם מוסף בתפלת אותם שקוראין צבור
 כלות אחר ההזהרות אומרים מהם הוותיקין אבל עבדך׳. משה ידי על

 יתברך האל יכיננו נכון, יותר והוא בתפלה, יפסיקו שלא כדי התפלות,
73לעבודתו״.

 הספק זה בגלל כי ז״ל, הלוי מאיר ר׳ בעד ז״ל מארי אבא לי ״והגיד )ד(
שהחיינו... אומר והיה חדש, ביין ר״ה של שני בליל לקדש נוהג היה
 פירות לפני אביא חדש יין לי היה וכשלא חדש, יין כשיש תמיד 74נוהג ואני

75הספק׳׳. להסיר כדי שהחיינו עליו ונברך רמונים או חבושים כמו חדשים
 יראה פן בלילה, עיוה׳׳כ בבתיהם נרות להדליק שלא מקומות בקצת ׳׳ונהגו )ה(

 מאשתו שיתבייש כדי להדליק, נהגו מקומות ובקצת ויחמדה. אשתו את
76להדליק״. נהגו זה ובדורנו עליה. מלבוא ויזהר

 לישב לברך האנדלוס אנשי נהגו ]הסוכות[ החג ימי בשאר הברכה ״וזמן 0)
 בסוכות לפסוק זה סומכים שהם בה, וישב לסוכה שיכנס עת כל בסוכה
 שישב זמן כל כן אם המצוה, היא שהישיבה כיון מב[, כג, ]וי׳ תשבו

 מעומד שיברך צריך הדעה זאת ולפי עליה. לברך וחיב מצוה, עושה בה
 חכמי אבל לעשייתן. עובר עליהן לברך שצריך מצות כשאר ישב, ומיד

האוכל, לעת אלא לברך צריך שאינו פסקו יונה ורבינו והראב״ד צרפת
דירה, מענין א[, לז, ]בר׳ יעקב וישב כענין תשבו בסוכות יבינו הם כי

 דאיתמר כמה — תשבו בסוכות עוד אמרו ובירושלמי ישיבה. מענין ולא
 הדירה ועיקר הנכון. הדעת וזה לא[. יא, ]דב׳ בה וישבתם אותה וירשתם

אלא לברך וא״צ בה. לאכול היא הסוכה מצות עיקר לכן האוכל, הוא

 לומר המקומות בכל ״...ונוהגץ תצר: סי׳ סוף או״ח, טור השווה תנה-תנו. ׳עמ שם, 73
 לפי ומקום מקום וכל המצות. מנץ על העשויות אזהרות התפלה חזרת אחר במוסף

 אצל הדיון ראה גבירול. בן שלמה ר׳ של האזהרות פי על פיוט כתב ישראל ר׳ מנהגו״.
שם. המתאימות בהערות שסומנה ובספרות ,52-51 ׳עמ עיונים, אילן,

 הדוגמאות מן חלק ולאור אלה דבריו לאור מנהגי. תמיד נוהג ואני נ: כמנהגי: נוסף: א'פ 74
 ״שער שפיגל, דברי של החלות היקף את מחדש לבחון ראוי בזה המובאות האחרות
 הלכה קטע ״פעמים ירונדי: שמואל ר׳ על רז, ׳עמ לעיל(, 13 )הערה חכמה...״ ראשית

 שונה שיטתו כי דומה זו בנקודה כן. נהגו שלא כיוון הלכה שלל או שנהגו, מנהג פי על
 מנהג בין פישור או הלכה, לפסק ממנהג הסתייעות אצלם מצינו שלא ספרד, חכמי משאר

לעצמו״. חקירה צריך עוד זה ועניין להלכה,
תסח. עמ׳ בלוי, 75
תעה. ׳עמ שם, 76



 קודם שהוא שכיון מיושב, שיברך הדעת לזה ונמשוך לאכול. כשיכנס
 מוכרחין אנו אין לכן לאכול. בהתחילו הוא המצוה לעשייתן, עובר שיאכל

77מעומד״. לברך
 חלוקות ודיעות סברות תורה[ ]שמחת היום באותו התורה ״ובקריאת )ז(

 ס״ת, שלשה הש״ץ שיוציא זה דורנו אנשי שנהגו ומה רבים. במקומות
 הרביעי עם וקורא אנשים, חמשה עם הברכה וזאת פרשת בראשון וקורא

 עם וחוזר תדרוך׳. במותימו ׳על עד או ישראל׳ עם ׳ומשפטיו עד מהם
 הפרשה כל עמו וקורא הברכה׳ ׳וזאת מן ויתחיל המסיים, שהוא החמישי

 המתחיל עם השני בספר יקרא כך ואחר ישראל׳. כל ׳לעיני עד כולה
 עם השלישי בספר וקורא לעשות׳. אלהים ברא ׳אשר עד מבראשית

 מות אחרי ׳ויהי — וההפטרה לכם׳. תהיה עצרת השמיני ׳ביום המפטיר
 78בראייה״. חייבין הכל — והפרק י״י׳. עבד משה
 נעתקו)ספרד, שבהם והמקום הזמן וסמיכות היד כתבי של היחסי הריבוי

 מיוחד מעמד החיבור. של התקבלותו מידת על מלמדים (15וה־ 14ה־ המאות
 שלפחות כך, על מעיד הוא שלו. המיוחד הכתיבה אופן משום אי לכ״י שמור
 את לעטר ביותר הראוי כחיבור מ״ז נתפס היד כתב בעל או המעתיק בעיני
 על שידוע משום דווקא הנחוץ. המידע את בו למשתמש ולספק התפילה סידור

 המועדף המעמד על הזו הבחירה מלמדת זמן מאותו נוספים הלכתיים חיבורים
מ״ז. לו שזכה המיוחד היחס ועל

 או ברב היד, כתבי בשולי הרשומות והתוספות ההגהות השוליים, הערות גם
 שהרי שהועתקו, לאחר בשימוש והיו נקראו הללו היד כתבי כי מעידות במעט,

בשוליו. הערות ברישום יש ערך מה הופכין לה שאין כאבן המונח יד כתב
 לאחר בו שנעשה השימוש מן גם להסיק אפשר מ״ז של התקבלותו מידת על

 — ובמקום בזמן לו הסמוכים חיבורים שני בולטים הזה בהקשר שנתפרסם.
 אסתפק כאן אלנקאווה. ישראל לד׳ המאור ומנורת אבודרהם דוד ר׳ של הסידור

 שיטותיה. ואת טיבה את היקפה, את לאפיין ומבלי לבחון מבלי הזו בקביעה
 שבהם החשובים המקורות אחד היה שמ״ז כך, על עמד ענעלאו כבר כזכור

עתה בולט זה ממצא 79המאור. מנורת בחיבורו אלנקאווה ישראל ר׳ השתמש

שם. 80-76 בהערות שנסמנו המקום מראי וראה תצד-תצה, עט׳ שם, 77
תקג. עט׳ בתחתית 6 הערה וראה תקג-תקד, עט׳ שם, 78
 עט׳ ב, תר״ץ, יורק ניו ענעלאו, הג״ה מהדורת אלנקאוה, ישראל לרבי המאור מנורת ספר ראה 79

 )בהערה 277 (,9 לשו׳ )בהערה 243 (,1 לשו׳ )בהערה 209 (,7 לשו׳ )בהערה 116 ,24-23
 450 (,1 לשו׳ )בהערה 426,51 עט׳ ג, (;1 לשו׳ )בהערה 438 (,15 לשו׳ )בהערה 396 (,2 לשו׳

(.10 לשו׳ )בהערה 582 (,10 לשו׳ )בהערה 463 (,3 לשו׳ )בהערה 457 (,5 לשו׳ )בהערה



 שונים פרטים כי מתברר ומהן למהדורתו, בלוי שצירף ההערות מן שאת ביתר
 מקורות להם ואין אבודרהם, ואצל המאור במנורת כך אחר מובאים במ״ז שיש

80מזוהים. קודמים

סיכום

 המופלגת סגולתו בדבר אדדוטיאל ן׳ טוב שם ר׳ דברי אל להתייחם יש אם גם
 מליצה כאל — ישראלי ישראל ר׳ של ההלכתי חיבורו — זמניות מצוות של

 מסגולותיו שלוש על לפחות ללמד כדי כאן עד בדברים שיש דומה בלבד,
 נכונות ממש; ימיו עד לגווניה ההלכה בספרות מרשימה בקיאות המוכחות:

 לשון ונקיטת עמדות? כמה לגביהן שהיו הלכתיות בשאלות להכריע ואומץ
 יהודי בקרב ופשט מ״ז נתקבל מדוע להסביר עשוי כאחת צירופן ובהירה. קצרה
 — ערבית — המקור לשון חדלה כאשר שגם עד כתיבתו, לזמן סמוך ספרד
 טעם והיה נחיצות הייתה החיבור, של הפוטנציאלי היעד לקהל מובנת להיות

ארדוטיאל. ך טוב שם כר׳ מובהק סמכא בר בידי לעברית בתרגומו
 החיבור, נועד מלכתחילה היעד. קהל בעצם שינוי חל כי דומני מזו: יתרה

 באותם בטולדו היהודית הקהילה למשכילי דווקא הנראה ככל לשונו, משום
 ביכולתי )אין שנים עשרות כמה כעבור 81(.14וה־ 13ה־ המאות )במפנה ימים

 נזקק אשר יותר, רחב לציבור העתקיו נועדו יותר( מדויקת זמן בהערכת לנקוב
 מבחינת והשנתי. היומי — בלוח הכרוכות במצוות בעיקר שעוסק הלכה לספר
 מידע מספק בפועל אך שבטור, חיים אורח מחלק יותר מצומצם הוא היקפו

 ובבית הכנסת בבית — מוגדרים בהקשרים מספיק, גם וכנראה — ומועיל רב
כאחד.
 ביצירה חדשה מגמה על בישרו אשר הראשונות ה״סנוניות״ אחת הוא מ״ז

 בעיקר עסקו 13ה־ במאה קודמיהם !14ה־ במאה ספרד רבני של הספרותית
 גלינסקי 82גלינסקי. בבירור שהראה כפי לרי״ף, ופירושים חידושים בכתיבת

של ביטוי 14ה־ המאה במרוצת שנתחברו ההלכה ספרי בשפע לראות הציע

 ,32 הערה תעז ,22 הערה תלו ,49 הערה תכב ,97 הערה תיז עט׳ בלוי. למשל, ראה, 80
 ספר ״חידת תא־שמע, י״מ בדברי העניין לכל עיין מהרבה. מעט ואלה ,88 הערה תקב

 ליד 398 ובמיוחד ,400-395 עמ׳ )תשנ״ה(, ג סד, תרביץ ופתרונה״, המאור׳ ׳מנורת
ובהן. 14-13 הערות

.195-194 ,79-77 עמ׳ עיונים, אילן, ראה 81
 מונה שהוא כרונולוגית( הראשון)מבחינה ההלכתי החיבור .89-85 עמ׳ גלינסקי, ראה 82

זמניות. מצוות הוא 89 בעמ׳



 הדתיים האידאלים להשפעת וכן תלמידיהן, במספר וגידול הישיבות שגשוג
 פני כי דומני 83שנים. כמאה במשך ספרד תוך אל חלחלו אשר האשכנזיים

 אשר ומקשים מכבידים גורמים גם בחשבון לקחת ויש יותר, מורכבים הדברים
 עם הצדק כי נראה עדיין אך 84.14ה־ המאה בראשית הקהילות פני את עיצבו

 נמנה שמ״ז החיבור של הפוטנציאליים היעד לקהלי ביחס דבריו בעיקרי גלינסקי
85עמם.

 או לאבות לפירוש ממ״ז הפניות היעדר הוא ביאור הדורש מעניין ממצא
 מקום מכל אך לזולתו, קודם נכתב השניים מן איזה נתברר לא כה עד להפך.
 נהג ישראל שר׳ כפי הקדום, אל המאוחר מן הפניות שתהיינה נותנת הדעת
 באותו לדבריו הפנה מהם אחד בכל שונים במקומות הללו. החיבורים שני בתוך

ההפניות. להיעדר הסבר בידי אין חיבור.

*

 עניינים כמה מסתמנים ממנו וכבר ראשון, חריש בבחינת הריהו כה עד הדיון כל
 ידו מתחת יצא אשר הלכתי חיבור הוא זמניות מצוות מ״ז. של טיבו בדבר

 עם הקהילה, בתולדות גדול שינוי של בתקופה טולדו חכמי מחשובי אחד של
 לחקר נכבד מקור לשמש עשוי הוא .1306 בשנת כרבה, הרא״ש של מינויו

 בעיקר בכלל, ובספרד בפרט בטולדו היהודית בקהילה ויישומה ההלכה תולדות
 של בדמותו נחקר לא כה שעד צד להאיר בו יש עוד .15וה־ 14ה־ במאות

 מעמידה בלוי של עבודתו וכפוסק. הלכה כאיש כוחו — ישראלי ישראל ר׳
 ואינה שלמה אינה אם גם לעבודתם, חיונית תשתית והמעיינים החוקרים לרשות

 ר׳ דברי אם לקבוע יהיה- אפשר במ״ז וביקורתי יסודי עיון מתוך רק מספקת.
 ספרותית מליצה או שקולה מסקנה הם זה מאמר שבראש ארדוטיאל ן׳ טוב שם

 בתחום ישראל ר׳ אחריו הותיר חותם ואיזה יתרה, חשיבות לה לייחס שאין
ההלכה.

.100-98 ׳עמ שם, 83
 — לאפיקורוס׳ שתשיב מה ׳״ודע במאמריי: הזו הסוגייה של שונים הבטים ליבנתי 84

 מסורת )עורכים(, דורון וד׳ בלאו י׳ בתוך מטולדו״, ישראלי ישראל ר׳ של עמדתו
 יתהלל ״׳אל !26-9 עמ׳ תש״ס, גן רמת הביניים, בימי הערבית־היהודית בתרבות ושינוי
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