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מאת

מיכאל רנד

א. מבוא

ישראל הביזנטית בשלהי העת  והתפתח בארץ  נוצר  היום במחקר שהפיוט העברי הקדום  מקובל 

שנציגה  הקדם־קלסית,  התקופה   – הפייטנית  היצירה  של  הקדומות  התקופות  שתי  העתיקה.1 

 הידוע ביותר הוא יוסי בן יוסי, והתקופה הקלסית, שנציגיה המפורסמים ביותר הם יניי והקילירי – 

הליטורגית־ מהבחינה  תפילתה  ובנוסח  הגאוגרפית  מהבחינה  ישראל  בארץ  אפוא  מושרשות 

קהילות  של  התפילה  מערכות  את  שכבש  עד  לתפוצות,  הפיוט  התפשט  זה  ממרכז  התבניתית.2 

ישראל מבבל במזרח עד ספרד במערב. התיעוד של התפשטות הפייטנות וקליטתה בקהילות ישראל 

לקוי ביותר, וכוונתי כאן הן לטקסטים הקדם־קלסיים והקלסיים שנשתמרו בקהילות בתפוצות והן 

לטכניקת חיבור הפיוטים ושילובם בתוך מעמדות התפילה, טכניקה שאפשרה לפייטנים מקומיים 

ללכת בעקבות קודמיהם הארץ ישראלים. בידינו רק קומץ זעיר של עדויות היסטוריות מפורשות 

למיניהם  הקהילות  ומחזורי  במזרח  הגניזה  קטעי   – עצמם  הליטורגיים  החומרים  אל  המתלוות 

באירופה.3 ברור למדיי על סמך חומר זה שהמוקד ההיסטורי של הפייטנות אכן היה בארץ ישראל, 

מאמר זה הוא תולדה של מיזם משותף של פרופ' שולמית אליצור ושלי שמטרתו להוציא לאור מהדורה מדעית   *

של פיוטי אלעזר בירבי קיליר למועדים. המיזם נתמך על ידי הקרן הלאומית למדע )מס' 93/13(.

ראו למשל אצל פליישר: ' ]התפילה המפויטת[ צצה מן־הסתם בבתי־כנסיות של חכמים ואולי דווקא בבית־  1

בימי־הביניים2,  העברית  שירת־הקודש  פליישר,  )ע'  ארץ־ישראל'  וסנהדרי  הישיבות  ראשי  של  מדרשם 

פיוט  יהלום,  י'  ידי  על  בהרחבה  נדונה  ישראל  לארץ  הקדומה  הפייטנות  זיקת   .)50 עמ'  תשס"ח,  ירושלים 

ומציאות בשלהי הזמן העתיק, תל אביב תש"ס. 

לפיוט הקדם־קלסי והקלסי ראו: פליישר, שירת הקודש )שם(, עמ' 79–275.   2

אירופה.  אדמת  על  בעיקר  שטופח  ספרותי  סוג  הפיוטים,  מפירושי  לשאוב  ניתן  חשובות  מסייעות  עדויות   3

 E. Hollender, Clavis Commentariorum of Hebrew Liturgical Poetry in Manuscript, Leiden :ראו

גרוסמן,  א'   ;and Boston 2005; idem, Piyyut Commentary in Medieval Ashkenaz, Berlin 2008
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אך טיב המנגנון של הפצת הפיוט לתפוצות לוט בערפל;4 אין לנו כמעט שום מידע קונקרטי על 

הדרכים שבהן עברה מורשת הפיוט הארץ ישראלית אל המקומות שאליהם הגיעה. 

מדובר  כי  במיוחד,  חמור  אינו  בתיעוד  זה  ליקוי  בֻפסטאט  השאמיים  קהילת  של  במקרה   

אמנם  למצרים  ישראל  מארץ  בדרכם  ישראלי:  הארץ  המנהג  במסגרת  שהתרחשה  בהתפתחות 

האורגני.  ישראלי  הארץ  הליטורגי  מהקשרם  הופקעו  לא  אך  גאוגרפי,  מרחק  הפיוטים  עברו 

מנגד, בבואנו לעיין בהתפתחות המנהגים האירופיים, בעיית חוסר המידע על דרכי המעבר של 

זה עבר החומר  רציני, שהרי במקרה  היא מכשול  ישראלית לקהילות השונות  הפייטנות הארץ 

מכאן  בניתוק  הדברים  מטבע  הכרוך  תהליך  אחר,  תרבותי  לכלי  אחד  )מנהג(  תרבותי  מכלי 

ובשילוב בהקשר החדש מכאן. מהבחינה הפרקטית ידוע לנו במפורש שהמורשת הפייטנית הארץ 

ישראלית השתקעה והשתמרה במידה זו או אחרת במנהגי אירופה )מנהג ספרד יידון להלן(, אך 

אין בידינו לענות על מספר שאלות בסיסיות, הקשורות זו בזו: איך ומתי הועברה המורשת לאדמת 

אירופה? איך נראו המנהגים האירופיים בראשית תהליך המעבר, כלומר מה היה המצב ההתחלתי 

שעל בסיסו התחילו לפעול זרמים יצירתיים מקומיים? לעת עתה גדול מאוד הפער שבין מנהגי 

אירופה כפי שהם מתועדים במחזורים המגובשים יחסית מימי הביניים לבין הליטורגייה המפויטת 

הארץ ישראלית כפי שהיא מתועדת בגניזה, ויכולתנו לגשר בין שני הקצוות ולתאר את שלבי 

ההתפתחות הראשונים של מנהגי אירופה למיניהם מוגבלת. 

ב. מנהגי אירופה והמורשת הקילירית 

ברור מאליו שלא כל המנהגים שווים מבחינת ידיעותינו על קליטת הפייטנות הארץ ישראלית 

בהם. למשל מנהג אשכנז נוח יחסית למחקר, הן משום רמת גיבושו הגבוהה, הן משום שעדותם 

משום  והן  אליהם  המתלווים  הפיוטים  בפירושי  מתוגברת  הביניים  מימי  אשכנז  מחזורי  של 

כל  פרנקל.  ויונה  גולדשמידט  דניאל  מאת  ביקורתית  למהדורה  זכה  כולו  האשכנזי  שהמחזור 

הגורמים הללו מספקים תשתית לשחזור שלב 'קדם־היסטורי' בהתפתחות מנהג אשכנז, כלומר 

שלב שאינו מתועד ישירות במחזורים עצמם, ושסוגר את הפער בין הליטורגייה הארץ ישראלית 

המתועדת בגניזה לבין מנהג אשכנז המבוסס.5 

חכמי אשכנז הראשונים: קורותיהם, דרכם בהנהגת הציבור, יצירתם הרוחנית, מראשית יישובם ועד לגזירות 

תתנ"ו )1096(3, ירושלים תשס"א; הנ"ל, חכמי צרפת הראשונים: קורותיהם, דרכם בהנהגת הציבור, יצירתם 

החומר  לסקירת  לפיוטים'.  'פירושים  בערך  המפתח,  לפי  המקורות  בשני   – תשס"א  ירושלים  הרוחנית3, 

 B. Loeffler and M. Rand, ‘Piyyut Commentary in the Genizah’, EJJS, 5 (2011), שבגניזה ראו: 

pp. 173-203
 ,)1 דוגמאות לדרכים שבהן הופצו פיוטים והועברו ממקום למקום ראו: יהלום, פיוט ומציאות )לעיל הערה   4 

עמ' 42–46.

 M. Rand and B. Loeffler, ‘Evidence of an Early Form of the Ashkenazic Liturgical Rite ראו:   5

ראו:  רומא,  למנהג  ביחס  דומה  מחקר  לכיוון   .from the Cairo Genizah’, JJS, 66 (2015), pp. 1-23 
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הקילירי  פיוטי  של  מרכזיותם  את  בעליל  מגלה  אשכנז  מנהג  של  הקדומים  בשלבים  העיון   

בהתגבשותו.6 בזכות תנאי המחקר שתיארתי בפסקה הקודמת, אפשר לראות על נקלה איך הפך 

המורשת  המקומי.  הליטורגי  המנהג  ונבנה  הלך  שעליה  לתשתית  באשכנז  הקילירי  הקורפוס 

ניכרת  בהם  גם  ולכן  ענפיו,  על  רומניא  ובמנהג  רומא  במנהג  גם  היטב  השתמרה  הקילירית 

פרובנס־קטלוניה,  ובמנהג  ספרד  במנהג  המצב  כן  לא  פיוטיו.  קורפוס  של  הגדולה  החשיבות 

שלפי התיאורים המחקריים הקיימים נפקד בהם מקומה של המורשת הקילירית – נפקד באופן 

גאוגרפית,  סמוכים  המנהגים  שני  בפרובנס־קטלוניה.  מוחלט  כמעט  ובאופן  בספרד  מוחלט 

וניכרת היטב השפעתו העזה של המרכז הספרדי על מנהג פרובנס, בעקבות בריחת יהודי ספרד 

לאזור זה מפני פרעות הֻמַוִחדון בשנות הארבעים של המאה השתים עשרה.7 לכאורה אין להתפלא 

אפוא שגורל אחד פקד את הקורפוס הקילירי בשני המרכזים. להלן אסקור את העדויות הקיימות 

לנוכחות המורשת הקילירית במנהגי ספרד ופרובנס־קטלוניה, בניסיון לעמוד על שלבים קדומים 

המעידים על זיקתם לחלק נכבד זה של המורשת הארץ ישראלית בכלל. 

ג. הרקע להשתמרות פיוטי הקילירי במנהג ספרד 

מנהגי  על  ישירות  השפיעה  הקלסית  ישראלית  הארץ  שהמורשת  במחקר  מקובל  לעיל  כאמור 

דרום אירופה )איטליה, רומניא ובמידה מסוימת גם פרובנס הקדומה( ומרכזה. מנגד מקובל גם 

שהפייטנות בספרד הושפעה הן מארץ ישראל והן מבבל בתקופת הפייטנות המזרחית המאוחרת, 

ולא ישירות מחומרים קלסיים.8 אמנם הפייטנות המזרחית המאוחרת היא המשך של הפייטנות 

הקלסית, אבל חלו בה שינויים רבים בעיצוב סוגי הפיוט המרכזיים. ההנחה שהפייטנות הספרדית 

הושפעה מהפייטנות המזרחית המאוחרת עשויה להסביר את מרכזיותו של היוצר בספרד וכן את 

'מקונטרסי פיוטים עד הדפוס הראשון: מבחר הפיוטים כתיעוד לשלבי העריכה של מחזור בני  פ"ש לנרד, 

של  פקסימיליה  מהדורת  עם  יו"ל  רומא  בני  כמנהג  מחזור  על  מחקרים  קובץ  )עורך(,  פיאטלי  א"מ  רומא', 

ירושלים   ,)4 מוספים,  סדרת  )איטליה,   )1486–1485( רמ"ו  מיורי  קזאל   – שונצין  רומא',  כמנהג  'מחזור 

 P. Sh. Lehnardt, ‘Redactions of the Prayer Book According to the Italian  ;50–37 תשע"ב, עמ' 

 Rite: First Reconsiderations on the Basis of the Different Outlines of the Liturgical Poetry’,
Italia, 20 (2010), pp. 31-66

ראו: רנד ולפלר, מנהג אשכנזי קדום )שם(, עמ' 22–23.   6

לצורך   .31–23 עמ'  תשס"ט,  שבע  באר  והקטלוני,  הפרובנסלי  בפיוט  וסוגיות  סוגות  בר־תקווה,  ב'  ראו:   7

העניין פרובנס וקטלוניה שוות בתקופה זו, שהרי 'דרום צרפת וצפון ספרד השתייכו למן אמצע המאה הי"ב 

ועד לראשית המאה הי"ד לתחום תרבותי אחד' )ח' שירמן, תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום 

צרפת, בעריכת ע' פליישר, ירושלים תשנ"ז, עמ' 425(. 

ראו: ש' אליצור, 'לאופיו ולנתיבות השפעתו של המרכז הפייטני בבבל: הרהורים בעקבות ספריה של טובה   8

בארי', תרביץ, עט )תש"ע–תשע"א(, עמ' 229–238. לדיון כללי במצב השתמרותו של מנהג ספרד במחזורים 

בספרד  העברית  השירה  תולדות  שירמן,  ח'  ראו:  קודמים,  למחקרים  הפניות  כולל  ובדפוס,  יד  שבכתב 

המוסלמית, בעריכת ע' פליישר, ירושלים תשנ"ו, עמ' 91–93. 
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מבנה הקדושתא הספרדית )להוציא קדושתאות ליום כיפור(, המבוסס על דגם מאוחר, אולי בבלי, 

של קדושתאות כלאיים שאין בהן אלא חוליה ראשונה וסילוק בתוספת פזמונות.9 לדברי עזרא 

פליישר 'המסורת הכבדה של הפייטנות הקלסית לא הציקה לפייטני ספרד. מסורת זו לא היתה 

מסורתם. בבתי הכנסת של ספרד הכירו אותה כדבר רחוק וזר למדי, שאין חובה להתייחס אליו 

בהערצה גדולה'.10 

פיוטים ארץ ישראליים קדומים אין כמעט כלל במנהג ספרד,11 והחומר הפייטני המאוחר שהגיע   

אליו מהמזרח הוצא כנראה כדי לפנות מקום לקומפוזיציות מקומיות שסיפקו את טעמם העדין של 

באי בית הכנסת הספרדיים, שהיו אמונים על האסתטיקה החדשה של תור הזהב. עם זאת, המורשת 

על  השפיעה  אכן  מאוחרים,  מזרחיים  פיוטים  בתיווך  כנראה  לעתים  הקלסית,  ישראלית  הארץ 

דרכי יצירתם של פייטני ספרד בכמה סוגי פיוט מרכזיים – 'היצירה הפייטנית הספרדית נמשכת 

ספרדי",  "מטיפוס  פיוטים  נוצרים  באחת  מקבילות:  מחלקות  בשתי  התקופה  כל  לאורך  כמעט 

קלאסי" '.12  "מטיפוס  ספרדיות  יצירות  נכתבות  הראשונה,  מן  בהרבה  קטנה  שאינה  ובשנייה 

 – הקלסיים  ישראליים  הארץ  הדגמים  בעקבות  שהלכו  פיוטים  שייכים  השנייה   לקטגוריה 

)בעיקר  היוצר  ממערכת  חלקים  וכן  והגשם  הטל  שבעתות  כיפור,  ליום  בעיקר  הקדושתאות, 

גופי היוצר(. נוסף על אלה טופחו בספרד סוגים קדומים קטנים כמו ההושענות.13 ועם זאת זיקת 

הפייטנות הספרדית אל המורשת הקלסית ניכרת בשימוש בסגנון הפיוט הארכאי ובלשונו.14 

ם  וניתוח ד. תיאור הקטעים הספרדיים 

לפי המקובל גם ההדים של המורשת הקלסית במנהג ספרד – מורשת שהייתה מבחינת מנהג זה 

'דבר רחוק וזר למדי' – הגיעו אליה בתיווך מזרחי מאוחר, אפילו בבלי. והנה מבצבצים ועולים 

של  ממורשתו  קלסיים  פיוטים  בהם  שמועתקים  ספרדיים  ליטורגיים  קטעים  הקהירית  מהגניזה 

ראו: פליישר, שירת הקודש )לעיל הערה 1(, עמ' 370–375; אליצור, המרכז הבבלי )שם(, עמ' 237–238.   9

פליישר, שירת הקודש )שם(, עמ' 340.   10

מן  היוצא  הוא  רס"ג,  סידור  בתיווך  לספרד  הגיע  שכנראה  מראש',  עולם  כוננת  'אתה  הקדום  העבודה  סדר   11

ירושלים תש"א,  יואל,  וי'  י' דודזון, ש' אסף   הכלל המלמד על הכלל. ראו: סדור רב סעדיה גאון, מהדורת 

ד'  מהדורת  כפור,  יום  ב:  ענפיהם,  לכל  אשכנז  בני  מנהגי  לפי  הנוראים:  לימים  מחזור  רעה–רפ;  עמ' 

גולדשמידט, ירושלים תש"ל , עמ' יח–כג. 

והאהבה פרי עטו של מנחם  פיוטי המאורה  גם את  וראו   .341 1(, עמ'  )לעיל הערה  פליישר, שירת הקודש   12

ו'בירך ברוכה', הכתובים כ'פיוטים קלאסיים שבניינם דומה בכל פרטיו  'משבעים ושתים אומות'  בן סרוק, 

למקובל במסורת הפייטנית המזרחית' )ע' פליישר, 'לקדמוניות שירתנו בספרד – עיון בשירים של רבי מנחם 

ירושלים תש"ע,  וט' בארי,  א, בעריכת ש' אליצור  ובשלוחותיה,  הנ"ל, השירה העברית בספרד   בן סרוק', 

עמ' 43–44(. 

)שבעתות טל   384 ]מעמדות[ (,  כיפור  ליום  )קדושתאות   383–377 )שם(, עמ'  ראו: פליישר, שירת הקודש   13

וגשם(, 411 )הושענות(. 

ראו: שירמן, תולדות השירה העברית בספרד המוסלמית )לעיל הערה 8(, עמ' 42–43.   14
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הקילירי,15 והם מעידים על היכרות ישירה של עולם הפיוט הקלסי. הגדרת הקטעים המתוארים 

פי צורת הכתב. אך כפי שמתברר מניתוחם שיבוא  להלן כספרדיים נקבעה באופן ראשוני על 

בסמוך, הערכה ראשונה זו מתאשרת גם מצד תוכנם – אם על סמך מבחר הפיוטים המועתקים 

בהם, אם על סמך ניסוח או הרכב ליטורגי מיוחד. חשיבות הקטעים אינה מבוטלת, שהרי רווחת 

במחקר הדעה שפיוטי הקילירי לא היו ידועים במנהג ספרד. חשיפתם מוכיחה שפיוטיו אכן נהגו 

במנהג זה, כמו בשאר מנהגי אירופה. אסקור את הקטעים ולאחר מכן אדון בהיבטים הכלליים 

העולים מהם. בתיאורים להלן מספרי המדף של כל הקטעים השייכים לאותה ההעתקה רשומים 

זה בצד זה, פסיק מבחין בין דפים שונים, והסימן + מחבר בין חלקים של דף אחד. פיוטי הקילירי 

מצוינים באותיות מובלטות.

כ"י ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים, אוסף אדלר 2672/9־10, כ"י אוקספורד,   .1

בודליאנה Heb. d. 50 )נויבאואר וקאולי 2844/12(, דף 23–16.28 שמונה דפים רצופים 

בויעודו'  אדיר  אלהינו  'מעשה  כיפור:  ליום  מעמד  מתוך  רהיטים  בהם  שמועתקים 

לקילירי;17 'אמרו לאלהים אל מלך בעולמו';18 'יראת איום ונורא' ליהודה בן קוריש;19 

'אין על עפר משלו'; 'אנחנו החומר אפר ועפר' לקילירי;20 'לך ארץ ודריה', 'אות אחת 

'והתפארת  לקילירי;21  תחתיה'  ארץ  אדני  'אחוז  שנה',  אלף  עשר  'ארבעה  משמך', 
לאדון בכל מעשים'.22

כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS 273.225, כ"י אוקספורד, בודליאנה   .2

 Heb. נויבאואר וקאולי 2718/1־2(, דף 1–56, כ"י אוקספורד, בודליאנה( Heb. f. 31
חלקיו  את  אתאר  ממחזור.  קטעים   23.34–2 דף   ,)2727/1 וקאולי  )נויבאואר   f. 25

הקטעים הנדונים להלן עלו במסגרת העבודה על מהדורה מדעית של פיוטי הקילירי. עד כה הותקנו הפיוטים   15

לראש השנה, יום כיפור, סוכות ושמיני עצרת. לא מן הנמנע אפוא שקטעים נוספים יעלו גם בעתיד. 

'אזרחי זרועו חסף', כ"י נ5 במהדורה העתידית של פיוטי הקילירי ליום כיפור.  16

ראו: מחזור יום כיפור )לעיל הערה 11(, עמ' 371–373. מתועד רק הטור האחרון של מחרוזת 'מעשה אנוש'   17

האחרונה: 'כי אדם אין צדיק בארץ'. 

ראו: שם, עמ' 360–365. הרהיט שייך לקורפוס הפיוט הקלסי, ושמא יש לייחסו לקילירי. ראו: שם, עמ' מב.   18

הוא מתועד היטב בגניזה. 

ראו: מ' זולאי, 'שירו של ר' אדונים הלוי מפאס', הנ"ל, ארץ ישראל ופיוטיה: מחקרים בפיוטי הגניזה, בעריכת   19

א' חזן, ירושלים תשנ"ו, עמ' 288. זולאי הביא את הפיוט על פי כתב היד הנדון, והעיר שם שהוא 'מכיל גם 

מפיוטי הקלירי'. יהודה בן קוריש חי בצפון אפריקה במאה העשירית.

הרהיט עדיין לא הודפס. במהדורה העתידית של פיוטי הקילירי ליום כיפור הוא יבוא על פי כ"י בודפשט,   20

ספריית האקדמיה ההונגרית למדעים, אוסף קויפמן 54 )וידר, 12(. 

אלה ארבעת רהיטיה הראשונים של סדרה מונומנטלית. ראו: א' שייבר, 'פיוט קלירי המובא ע"י קרקסאני',   21

ד"ש לוינגר וא שייבר )עורכים(, גנזי קויפמן, א, בודפשט תש"ט, עמ' 22–27. 

רהיט מתוך סדרה בלתי ידועה המפייט את המילה 'והתפארת' מהפסוק דה"א כט 11.   22

'אדם ובהמה', כ"י סח3 במהדורה העתידית של פיוטי הקילירי לסוכות ושמיני עצרת.   23



מיכאל רנד 4226[ 

הנוגעים לענייני. תוכן כ"י קיימברידג' T-S NS 273.225: הושענות: 'אדון האדונים 

בוחן כליות' )סי' סב בכתב היד(, 'אדיר באלים בקי בתחבולות' )סי' סג(, 'אדם ובהמה' 

מיוחס לקילירי )סי' סד(.24 תוכן כ"י אוקספורד Heb. f. 31, דף 8–18: הושענות: 'אל 

אלהים יי אדמה תרווה ממטר ענני' )סי' עה(,25 'אומן ישעך בא' חלקים א–ב לקילירי 

)סי'  )סי' עח(, 'מתאלת תחרות מתאנת תגרות'  )סי' עו–עז(,26 'אמרתי אעשה למעני' 

עט(, 'אני אהיה חומת אש לעירי' )סי' פ(, 'משמיע הטו אוזן לשמוע' )סי' פא(,27 'אנא 

יוצרי דרשני' ליוסף אבן אביתור )סי' פב(;28 'אל נא תעינו כשה אובד' )סי' פג(, 'למען 

תמים בדורותיו' לקילירי )סי' פד(;29 'אל טוב וסלח אדמתנו הצלח' )סי' פה(,30 'אז כעיני 

אמונים'  'תענה  פז(,32  )סי'  ברשענו'  תפן  אל  רחום  'אנא  פו(,31  )סי'  לקילירי  עבדים' 

הגשם  שבעתת  תוכן  פט(.34  )סי'  רבה'  קדושים  בסוד  נערץ  'אל  פח(,33  )סי'  לקילירי 

'אף ברי' לקילירי )דף 52–56(:35 מחרוזת 1 של שבעתת המסגרת; מחרוזת זרה: 'יפתח 

'את אוצרו הטוב'  זרה:  2 של שבעתת המסגרת; מחרוזת  יי לך' )ראו להלן(; מחרוזת 

)ראו להלן(; סדר עולם: 'אז מאז היה עולם מים במים' לפינחס הכהן;36 רשות: 'אוחילה 

ואלהי אבו>תינו<.  אלה ]ינו[  'גירה.  הכותרת בלבד:  )?( ששרדה ממנו  רהיט  לאל';37 

הנותן מטר על פני ה ]ארץ )!( ו[ שולח מים על פני ]חוצות[ '.

ראו: מחזור סוכות, שמיני עצרת ושמחת תורה: לפי מנהגי בני אשכנז לכל ענפיהם, מהדורת ד' גולדשמידט   24

וי' פרנקל, ירושלים תשמ"א, עמ' 174. 

דוידזון א 3415.   25

ראו: מחזור סוכות )לעיל הערה 24(, עמ' 202–205.   26

דוידזון ק 104.  27

דוידזון א 6322. העובדה שהפיוט נקלט במחזורי אירופה מוכיחה שהוא שייך לרובד הספרדי של קורפוס פיוטי   28

יוסף אבן אביתור', הנ"ל, השירה העברית בספרד  'בחינות בשירתו של רבי  ע' פליישר,  אבן אביתר. ראו: 

)לעיל הערה 12(, ב, עמ' 415. 

לשתי ההושענות ראו: מחזור סוכות )לעיל הערה 24(, עמ' 191–197.  29

ראו: שם: עמ' 197–198.   30

ראו: שם, עמ' 201–202.   31

ראו: שם, עמ' 238.   32

ראו: שם, עמ' 199–200.   33

ראו: שם, עמ' 207.   34

לשבעתת הגשם על כל חלקיה, ראו: שם, עמ' 403–432.   35

ראו: פיוטי רבי פינחס הכהן, מהדורת ש' אליצור, ירושלים תשס"ד, עמ' 496–498.   36

ראו: מחזור לימים הנוראים: לפי מנהגי בני אשכנז לכל ענפיהם, א: ראש השנה, מהדורת ד' גולדשמידט,   37

232. רשות קדומה זו מזוהה דווקא עם הימים הנוראים, אך נוסף על המקרה שלפנינו  ירושלים תש"ל, עמ' 

 )T-S NS 133.4a נרשם במחקר השימוש בה גם בתוך שבעתת טל )בכ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה

בויניציאה  נדפס  צובה:  ארם  של  ק"ק  מנהג  כפי  תפילות  סידור  ראו:  צובה;  ארם  )במחזור  האזהרות  ולפני 

ארם  במחזור  'הפיוטים  אליצור,  ש'  ראו:  רפז(.  דף  תשס"ז,  ירושלים  א,  פקסימיליה,  מהדורת  רפ"ז,  בשנת 
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כ"י אוקספורד, בודליאנה Heb. f. 99, דף 38.18 דף בודד. הושענות קיליריות: 'אל נא   .3

תעינו כשה אובד', 'למען תמים בדורותיו'. 

העליון  חלקו  של  קרע   39.T-S AS 111.370 האוניברסיטה  ספריית  קיימברידג',  כ"י   .4

של דף. קשה לקבוע את סדר העמודים. הושענות: 'כהושעת ירויי היאור' ליוסף אבן 

אביתור )ע"א(;40 'אומן ישעך בא' חלק א לקילירי )ע"ב(.

 41.107–87 דף   ,)2849/21 וקאולי  )נויבאואר   Heb. e. 71 בודליאנה  אוקספורד,  כ"י   .5

קובץ הושענות: 'למען תתגדל למען תתקדש', 'למענך אדיר באדירים',42 'למען אב 

עקד בן',43 'למען תקיף אלהי קדם מעונה',44 'למענך אדון כל היצורים', 'למען אב ידעך 

'מארור וארפד ואכד ואלופיהם',47  'למען איתן הנזרק בלהב אש',46  מבין מנאצים',45 

'למען תפר עלי תאנה', 'למען אב מאס אשרים';48 'אנא אל אחד ושמו אחד', 'אנא אל 

בכסאו  השם  'אנא  שלושה',  בקדושות  הנקדש  אל  'אנא  שנים',  אומרי  ומבייש  אחד 

חיות ארבעה ופניהם ארבעה', 'אנא המייחד לכבודו שמות חמישה', 'אנא הבורא עולמו 

בימים שישה', 'אנא המקדים לעולם דברים שבעה';49 'ענה תמימים בתפילתם', 'ענה 

נשואי על אבר צורי' לניסי הכהן; 'ענה אתויים בשמך רצים', 'ענה תאיבי ישעך שוכן 

שחקים', 'ענה אומני חוקה נסוכה', 'ענה איומה אמרתך לוקחת';50 )כאן חסר חומר( 'אבן 

המיוחס לקילירי,  'אדם ובהמה'  'אתה תרחם בני אזרח',  'למענך אל שדי',  שתייה',51 

'למענך אל למושעות', 'אום ביררת מגזע ישרים', 'אל נא תעינו כשה אובד' לקילירי, 

 ;47 49, הערה  ירושלים תשס"ח, עמ'  וש' אליצור, מחזור ארם צובה: מבואות,  י' פרנקל  מ' בניהו,   צובה', 

מ' רנד, 'אלעזר בירבי קיליר: שבעתת טל נוספת', ֹקבץ על יד, כ ]ל[ )תשע"א(, עמ' 56, הערה 23.

'אל נא תעינו', כ"י א6 במהדורה העתידית של פיוטי הקילירי לסוכות ושמיני עצרת.  38

'אומן ישעך', כ"י סנ במהדורה העתידית של פיוטי הקילירי לסוכות ושמיני עצרת.  39

ראו: פליישר, יוסף אבן אביתור )לעיל הערה 28(, עמ' 416–417. כפי שציין פליישר שם, ההושענא שייכת   40

דווקא לרובד הספרדי של קורפוס פיוטי אבן אביתור. והשווה לעיל הערה 28. 

'אדם ובהמה', כ"י א4 במהדורה העתידית של פיוטי הקילירי לסוכות ושמיני עצרת.  41

ראו: סידור רס"ג )לעיל הערה 11(, עמ' רמ.   42

ראו: שם, עמ' רמ–רמא.  43

ראו: שם, עמ' רמב.  44

ראו: שם, עמ' רמא–רמב.  45

אצל  המובא  מהנוסח  יסודי  באופן  שונה  כאן  הנוסח   .179–177 עמ'   ,)24 הערה  )לעיל  סוכות  מחזור  ראו:   46

גולדשמידט ופרנקל.

ראו: סידור רס"ג )לעיל הערה 11(, עמ' רמב–רמג.   47

דוידזון ל 1134.  48

לסדרת ההושענות לשבעת הימים ראו: סידור רס"ג )לעיל הערה 11(, עמ' רמו–רנא.   49

לקבוצת ההושענות הזאת ראו: שם, עמ' רמג–רמו.   50

ראו: מחזור סוכות )לעיל הערה 24(, עמ' 171–172.   51
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'משמיע הטו אוזן לשמוע', 'תתפרקון ותשתיזבון',52 )כאן חסר חומר( 'אנא אל אחד אל 

אחד ואין לו שני'.

כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה, אוסף מוצרי VIII 320.2.53 דף קרוע. שבעתת   .6

הגשם 'אף ברי' לקילירי: מחרוזת 1 של שבעתת המסגרת; מחרוזת זרה: 'יפתח יי לך' 

)ראו  הטוב'  אוצרו  'את  זרה:  מחרוזת  המסגרת;  שבעתת  של   2 מחרוזת  להלן(;  )ראו 

להלן(; רשות.

בשישה מקורות ספרדיים אלה – קטע 1 ליום כיפור וקטעים 2–6 לסוכות ושמיני עצרת – מועתקים 

ההקשר  את  חופף  שאינו  חדש,  ליטורגי  בהקשר  משולבים  פיוטיו  ברובם  קיליריים.  פיוטים 

אלא  ספרדית,  ביד  במקרה  שהועתקו  קיליריים  פיוטים  לא  לפנינו  כלומר  השגרתי.54  המזרחי 

עדויות לשימוש חי בפיוטיו בהקשר ליטורגי מערבי, ספרדי. מבחר הסוגים שמייצגים הפיוטים 

מהקורפוס הקילירי אינו מקרי. משוררי ספרד, בחּברם פיוטים מהטיפוס הקלסי, נזקקו בין היתר 

מוכיחים  הנדונים  הקטעים  ולהושענות.  וגשם  טל  לשבעתת  )מעמד(,  כיפור  ליום  לקדושתא 

במקרה  ישראלית.  הארץ  המקורית,  בצורתם  ספרד  במנהג  נכחו  האלה  הסוגים  מן  ששרידים 

פיוטים קלסיים,  1, מדובר בסדרת רהיטים אקלקטית הכוללת  כיפור, בקטע  ליום  של המעמד 

ביניהם קיליריים, ולפחות פיוט אחד מגרבי – 'יראת איום ונורא' ליהודה בן קוריש )שקדם לתור 

גיוון.  וכאן שורר  גם בקטעים לסוכות מדובר בסדרה, הפעם סדרת הושענות,   הזהב הספרדי(. 

בקטעים 2, 4 יש חומר קדום, כולל קילירי, מעורב עם חומר מקומי, במקרה זה יצירות ספרדיות 

4( ליוסף אבן אביתור.55  2( ו'כהושעת ירויי היאור' )קטע  מובהקות – 'אנא יוצרי דרשני' )קטע 

5, המכיל גם הוא חומר קדום, לרבות הושענות קיליריות, יש שימוש נרחב  לעומת זאת בקטע 

בסדר ההושענות של סידור רב סעדיה גאון.

למרות מיעוט החומר המעיד על מסירת פיוטי הקילירי במנהג הספרדי, בשני מקרים ניכרת   

אחידות הרומזת אל מסורת ליטורגית מגובשת באזור תרבותי מותחם. הראשון נמצא במחרוזת 

ו–ה של ההושענא 'אל נא תעינו כשה עובד', שנוסחה במנהג אשכנז הוא: 'ֵאל ָנא. ְוָזכֹור ִּתְזּכֹור / 

ַהְּנכּוֵרי ְּבֶלֶתְך ָוֹכר. הֹוַׁשְעָנא ְוהֹוִׁשיָעה ָנא'.56 לעומת זאת בשלושת הקטעים הספרדיים שמועתק 

בהם הפיוט – קטעים 2, 3, 5 – בא בעקביות נוסח אחר: 'ֵאל ָנא. ְורּוָמה ְּבָאְמְרָך ְלַרֲחֵמינּו / הֹוַחְלנּו 

ראו: סידור רס"ג )לעיל הערה 11(, עמ' רלט.   52

'אף ברי', כ"י מ3 במהדורה העתידית של פיוטי הקילירי לסוכות ושמיני עצרת.  53

בקטע 3, העומד על דף בודד, באות ברצף שתי הושענות קיליריות בלי הקשר ליטורגי נוסף. אך יש לשים לב   54

שסדרן בקטע תואם את המתועד בקטע 2, שבו הן באות בהקשר נרחב. 

לקטע 3 ראו בהערה בקודמת.  55

מירסקי,  א'  ראו:  מקורי.  נראה  דווקא  זה  נוסח  כך  ומשום  לקילירי,  אופייני  וכר'  בלתך  'נכורי  הצירוף   56

 'מוקדם ומאוחר בפיוטי ר' אלעזר הקליר', הנ"ל, הפיוט: התפתחותו בארץ־ישראל ובגולה, ירושלים תש"ן, 

עמ' 136–138. 
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2(. המקרה השני נמצא בשבעתת הגשם  פי קטע  )על  ָנא<'  ְוהֹוִׁשיָעה  ְוהֹוַׁש>ְעָנא  ְמרֹוְמֵמינּו.  ְלָך 

הקילירית 'אף ברי', המתועדת בקטעים 2, 6. בשניהם אחרי כל אחת משתי המחרוזות העיקריות 

של שבעתת המסגרת באה מחרוזת משנה זרה, שמקורה כנראה בשבעתא אחרת, שאינה מוכרת 

מחוץ להקשר הנדון.57 אעתיק כאן את שני זוגות המחרוזות לפי ההרכב המתועד בקטעים 2, 6; 

המחרוזות העיקריות, שאינן עיקר לענייני, לקויות בשני המקורות, ולכן אביאן לפי נוסח אשכנז 

המקובל; את המחרוזות הזרות אביא לפי קטע 6, עם השלמות ותיקונים בסוגריים מרובעים על 

פי קטע 2.

ַאף ְּבִרי / ֻאַּתת ֵׁשם ַׂשר ָמָטר  

ְלַהֲעִביב ּוְלַהֲעִנין ְלָהִריק ּוְלַהְמַטר  

ַמִים / ִאִּבים ָּבם ֵּגיא ְלַעַּטר  

ְלַבל ָיָעְצרּו ְּבִנְׁשיֹון ְׁשָטר  

ֲאמּוִצים ְּגנֹון ָּבם ׁשֹוֲאֵלי ָמָטר  

ִיְפַּתח ְיָי ְלָך / ֶאת ]ִמְטרֹות ֲאֻרוּבֹות[    

ע ]ֹוז[ ְלָך ְלַהְרּבֹות   

ִיְהיּו ָנא ְגָׁשֵמינּו ִּגְׁשֵמי ְנָדבֹות   

ְּבֶצֶדק ָמִגַּנת ָאבֹות   

ַיְטִריַח / ְלַפֵּלג ִמֶּפֶלג ֶּגֶׁשם  

ְלמֹוֵגג ְּפֵני ֶנִׁשי ְּבַצחּות ֶלֶׁשם  

ַמִים / ְלַאְּדָרְך ִּכיִּניָת ְּבֶרֶׁשם  

ְלַהְרִּגיַע ְּבָרֳעָפם ִלְנפּוֵחי ֶנֶׁשם  

ְלַהֲחיֹות ַמְזִּכיִרים ְּגבּוַרת ַהֶּגֶׁשם  

ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב   

ְּבִליַדי ְּתִהי ִּבְרָכת ].. ...[    

ִמְּבָעָליו ֹלא ִיְמַנע טֹוב   

ֵני ַהַחִּיים ְוַהּטֹו ]ב[  ִמּשְׁ   

שילוב של מחרוזות משני פיוטים לסירוגין הוא מהלך משני בעליל, שאין לו אחיזה בפרקטיקה 

הליטורגית של תקופת הפיוט הקלסי.58 מהבחינה הזאת לפנינו שוב עדות לשימוש בחומר מסורתי 

השבעתא בנויה על פסוק המסגרת דב' כח 12. אחרי מילות פסוק המסגרת, שבמחרוזת השנייה תופסות את   57

הטור הראשון כולו, באה אות אקרוסטיכון מסדר אלף־בית. הטור האחרון של כל מחרוזת מביא לשון מעין 

החתימה. 

טכניקה זאת, המעידה על ביצוע מיוחד בעת התפילה בציבור, מתועדת לעתים רחוקות בקטעי גניזה. ראו:   58
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בהקשר ליטורגי מתפתח. ולענייני חשוב לציין שביצוע כזה של 'אף ברי' אינו מתועד כלל מלבד 

בשני הקטעים הספרדיים שבהם מועתקת שבעתת הגשם הקילירית. בהמשך העתקת 'אף ברי' 

מתפצלים שני הקטעים: בקטע 6 באה הרשות 'אפיק מען מעוטר' במקומה הצפוי )וכאן נקטעת 

ההעתקה(; ואילו בקטע 2 מועתק מיד אחרי מחרוזת 2 הכפולה סדר העולם 'אז מאז היה עולם מים 

במים' לפינחס הכהן )שאף הוא פייטן ארץ ישראלי קלסי(, אחריו באות הרשות הקדומה 'אוחילה 

לאל'59 והתחלת רהיט לא ידוע.

וכתיבתם   – ספרדיים  חומרים  כשבידיהם  למצרים  באו  מספרד  שמהגרים  ייתכן  לכאורה   

כמובן גם היא ספרדית – התוודעו במצרים לחומרים קלסיים, כולל פיוטים קיליריים, ואז כתבו 

תכניות ליטורגיות המבוססות על כל החומרים שהיו ברשותם. אך נראה שדי בצירוף הנתונים 

העומדים לרשותנו כדי לשלול אפשרות זו ולראות בקטעים שלפנינו שרידי מנהג ספרדי אורגני. 

ראשית, הפיוטים הקיליריים הבאים כאן שייכים דווקא לסוגים המתועדים במנהג ספרד, ולו היה 

מדובר רק בלקיטת פיוטי הקילירי על ידי מהגרים ספרדים שמצאום בשימוש ליטורגי במקומם 

החדש, היינו מצפים ללקט מגוון יותר של סוגים. במילים אחרות, מבחר סוגי הפיוט המיוצג כאן 

מתפרש באופן טבעי כתשתית היסטורית למפת הסוגים המתועדת בפועל במנהג ספרד כפי שהוא 

הנדונים  וצפון אפריקאיים. שנית, אחדים מהפיוטים שבקטעים  אירופיים  לנו ממחזורים  מוכר 

גניזה  בקטעי  מתועדים  שאינם  וייחודיים  מגובשים  ליטורגי  בהרכב  או  בניסוח  מתאפיינים 

או ההרכב הליטורגי  וייחודיות הניסוח  המועתקים בכתיבה מזרחית. שילוב הכתיבה הספרדית 

מוכיח שפיוטים קיליריים אלה עברו שלב התפתחות ספרדי, הנבדל מהתפתחות אותם הפיוטים 

במזרח. לו היה מדובר בפיוטים שמהגרים ספרדים שאלו ממערכות תפילה מזרחיות מקומיות צפוי 

היה שינוסחו כנוסחם המזרחי. משיקולים אלה סביר להניח שהקטעים שלפנינו, אף אם הועתקו 

בידי מגרבים במזרח, מעידים על מנהג שהביאו ִאתם מהמערב. ולבסוף, כתיבה ספרדית יכלה 

להתקיים במזרח – אזור בעל סגנון כתיבה חי ומושרש משלו – בדור ראשון של מהגרים אך לא 

במשך כמה דורות. אף אם נניח אפוא שהקטעים אכן הועתקו במזרח, מסתבר שהם הועתקו בידי 

אנשים שמנהג מקורם היה חי בקרבם, ושלא הספיק להם הזמן כדי ליצור מנהג מורכב ספרדי־

מזרחי מגובש חדש.

יש לשער שיחד עם הפייטנות המזרחית המאוחרת,  לאור הממצאים החדשים המוצגים כאן   

 שהשפעתה על היצירה הספרדית מוכרת זה מכבר, הגיעה לספרד כמות מסוימת – ולו מצומצמת – 

גם  מעידה  בספרד  הקלסית  המורשת  הכרת  על  הקילירי.  של  עטו  פרי  קלסיים  פיוטים  של 

התייחסותו של יהודי בן ששת בתשובותיו על תלמידי מנחם ל'עורכי השיר רב ינאי ורב אלעזר 

רבי אלעזר בירבי קליר, פיוטים לראש השנה, מהדורת ש' אליצור ומ' רנד, ירושלים תשע"ד, עמ' 622–623 

)בתיאור של 'מלך אזור גבורה', כ"י מ2 נ3,2(; א' שמידמן, 'קינות לעשרה בטבת ולשבעה עשר בתמוז', תרביץ, 

 ,)37 15. להופעתה במחזור ארם צובה ראו: אליצור, ארם צובה )לעיל הערה  243 הערה   פב )תשע"ד(, עמ' 

עמ' 64, הערה 100. 

ראו לעיל הערה 37.  59
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ארץ  חומר  לעיל  המתוארים  בקטעים  עולה  הקילירי  מהקורפוס  פיוטים  לצד  ולבסוף,  קליר'.60 

הכהן  פינחס  הקלסי  לפייטן  במים'  מים  עולם  היה  מאז  'אז  העולם  סדר   – נוסף  קדום   ישראלי 

)קטע 2( וההושענות 'אבן שתייה' ו'למען איתן הנזרק בלהב אש' )קטע 5(. 

האשכנזי־ האזור  מנהגי  בהתפתחות  הקילירית  המורשת  שמילאה  החשוב  התפקיד  בשל   

התשתית  לשחזור  כתרומה  ספרד,  במנהג  גם  זו  מורשת  של  שריד  כל  להבליט  יש  האיטלקי, 

המשותפת, המזרחית, שעל בסיסה הלכו ונבנו כל מנהגי אירופה. במקרה של ספרד קשה מאוד 

לעמוד על קווי השפעה מדויקים, בגלל מיעוט החומר – הן הקילירי והן הספרדי מתקופת ניצניו 

הראשונים של תור הזהב. לעת עתה אפשר להציע ששבעתת הגשם 'אף ברי' של הקילירי השפיעה 

על שבעתת הטל 'שזופת שמש' של שלמה אבן גבירול,61 אף שהלה יכול היה )תאורטית( ללמוד 

את הדגם מפייטנים מזרחיים בתר־קיליריים. עם זאת חשוב להצביע על הביצוע הכפול, בשילוב 

חיוניותה  על  שמלמד  דבר  דווקא,  ספרד  במנהג  ברי'  'אף  הגשם  שבעתת  של  הזרה,  השבעתא 

בהקשר תרבותי זה. 

ה. פיוטי הקילירי במנהג פרובנס־קטלוניה: עדויות מאירופה

בניגוד למנהג ספרד כפי שהוא מתועד מחוץ לגניזה, במנהג המרכז הפרובנסלי־הקטלוני אכן 

השתמרו שרידים ניכרים מהמורשת הקילירית. הנתונים שאובים ממחזורים אלה:62 כ"י מוסקווה, 

כ"י  עשרה(;63  החמש   – עשרה  הארבע  )המאה   197 גינצבורג  אוסף  הרוסית,  המדינה  ספריית 

הקולופון[ (;  פי  ]על   1264 )ברצלונה,   198 גינצבורג  אוסף  הרוסית,  המדינה  ספריית  מוסקווה, 

כ"י קופנהגן, הספרייה המלכותית Cod. Hebr. 30 )המאה הארבע עשרה – החמש עשרה(;64 כ"י 

פריז, הספרייה הלאומית héb. 658 )המאה הארבע עשרה – החמש עשרה(; כ"י וטיקן, הספרייה 

האפוסטולית, אוסף רוסיאנה 360 )המאה החמש עשרה(; כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית, אוסף 

ראו: ספר תשובות תלמידי מנחם ותלמיד דונש, ב: תשובות תלמיד דונש הלוי בן לברט ה"ה יהודי בן ששת,   60

מהדורת ש"ז שטרן, וינה 1870, עמ' 37, טור 12. אזכור של הזוג 'יניי וקליר' מתועד גם באשכנז בימי הביניים, 

ומקורו כנראה במזרח. ראו: רנד ולפלר, מנהג אשכנזי קדום )לעיל הערה 5(, עמ' 20.

ראו: שירי הֹקדש לרבי שלמה אבן גבירול, ב, מהדורת ד' ירדן, ירושלים תשל"ג, עמ' 337–346.   61

התיארוכים המשוערים של כתבי היד רשומים על פי קטלוג הספרייה הלאומית בירושלים אלא אם כן מצוין   62

אחרת. 

)תשס"ב(,  עא  תרביץ,  ומסביבה',  הקילירית  העדות  על  יצירה":  "ספר  'לקדמוניות  פליישר,  ע'  ראו:   63 

יו"ל  פקסימיל,  הוצאת  ספרד:  פיוטי  הופיעו במהדורת פקסימיליה, אוסף  היד  407–408. תצלומי כתב  עמ' 

עפ"י כתב־יד 197 באוסף גינצבורג בספרית לנין במוסקבה, בעריכת ש' לוינגר, ירושלים 1977.

53. על מקום  יהודי ספרד לפני הגירוש, באר שבע תשס"ג, עמ'  ראו: ע' דודי, עיונים במסורת הלשון של   64

בר־תקווה:  כתב   ,Add. 1203 קיימברידג'  וכ"י   360 רוסיאנה  וטיקן,  כ"י  עם  יחד  זה,  יד  כתב  של  מוצאו 

'שלושת כתבי יד אלו דומים במקצת למחזורי קטלוניה, אך ייתכן שהם מייצגים מנהג מובחן בקטלוניה, ארגון 

או לנגדוק' )בר־תקווה, סוגות ]לעיל הערה 7[ , עמ' 88, הערה 96(. 
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האוניברסיטה  ספריית  קיימברידג',  כ"י  עשרה(;  החמש   – עשרה  הארבע  )המאה   362 רוסיאנה 

Add. 1203 )המאה הארבע עשרה – החמש עשרה(. ההשתמרות המשמעותית ביותר של פיוטי 
הקילירי ניכרת דווקא בכ"י מוסקווה 197, וארשום כאן את הנתונים על פיו:

• סוכות: 'אומן ישעך בא', מחרוזות א–ה )דף 30א(, בתוך קבוצת פיוטים לפטירת משה 	

לשמחת תורה.65 מקורות נוספים באותו ההקשר: כ"י מוסקווה 198, דף 116ב–117א; 

כ"י פריז 658, דף 212; כ"י קופנהגן, דף 209א; כ"י וטיקן, רוסיאנה 360, דף 233א; 

כ"י וטיקן, רוסיאנה 362, דף 226א. מקור נוסף בהקשר הושענות )הקפות(: כ"י וטיקן, 

רוסיאנה 362, דף 259ב. 

• פרשת שקלים: הפיוטים 'אלה אזכרה אשר נעשה' )פיוט ו; כותרת: 'פזמון לקליר קודם 	

הסלוק'( ו'אז ראית וספרת' )סילוק; כותרת: 'סלוק לשקלים לקליר ז"ל'( מהקדושתא 

'אז מאז זמות' )דף 70ב–72ב(,66 אחרי הקדושתא 'יונה בצלמון כהשליגה בחסף' ליצחק 

אבי זרחיה הלוי )דף 64ב–70א(.67 

• מעשים' 	 זכרון  סלה  'אזכיר  מהקדושתא  לך'  דמי  אל  'אלהים  הסילוק  זכור:  פרשת 

)כותרת: 'סלוק ר' אלעזר בר שמעון הקליר ז"ל'; דף 90א–92א(,68 אחרי הקדושתא 'את 

מלחמות יי' ליהודה הלוי )דף 85ב–90א(.69 

)לעיל  צובה  ארם  במחזור  גם  מתועד  תורה  לשמחת  כפזמון  ואומר'  'מבשר  מטיפוס  בהושענא  השימוש   65 

הערה 37(, ב, דף תרפא–תרפב. אך שם מופיעה ההושענא 'אמרו לנמהרי לב חזקו', כולל הכותרת 'קול מבשר 

צובה  ראו: אליצור, ארם  דף תרנד–תרנה.  רבה,  הושענא  גם במדור  מופיעה שם  ואומר'. ההושענא  מבשר 

)לעיל הערה 37(, עמ' 75. 

ראו: סדר עבודת ישראל, מהדורת י' בער, ברלין תרצ"ז, עמ' 648–656.   66

ראו: בר־תקווה, סוגות )לעיל הערה 7(, עמ' 216–231. הקדושתא ספרדית טיפוסית. יצחק אבי זרחיה הלוי   67

נולד בסוף המאה האחת עשרה בגירונה, ואפשר שהיגר לימים לפרובנס. ראו: שם, עמ' 24–25. 

ראו: סדר עבודת ישראל )לעיל הערה 66(, עמ' 662–670. זיהויו של אלעזר בירבי קיליר עם התנא אלעזר בר   68

שמעון מקורו בתשובה של רבנו תם: 'כי רוב דבריו ]של הקילירי[ לפי תלמוד ירושלמי, ובימיו היו מקדשין 

על פי הראייה, ומארץ ישר>אל< היה, מקרית ספר, ותנא היה. וראיות יש: מדאמרינן ]כד דמך[ ר' אלעזר בר' 

שמעון פתח עליה ההוא ספדנא, מכל אבקת רוכל ]שה"ש ג 6[ , דהוה תנא וקרא דרוש ופייטן ]השווה: ויקרא 

רבה ל, א )מהדורת מרגליות, עמ' תרצ( והמקבילות הרשומות בהערת המהדיר שם[ . בעל קרובות ודרשות 

ופיוטין. ש"מ בימיו היו קרובות. ונראה לי דר' אלעזר קליר הוא ר' אלעזר בר שמעון' )מחזור ויטרי, סי' שכה 

363[ (. הִּפסקה נמסרה גם בספר שבלי הלקט, סי' כח )מהדורת   ]מהדורת ש' הורוויץ, נירנברג תרפ"ג, עמ' 

 R. Langer,:26(. לניתוחה ולשחזור הקשרה התרבותי ראו ש' בובר, ירושלים תשל"ז ]וילנה תרמ"ז[ , עמ' 

 ‘Kalir was a Tanna - Rabbenu Tam’s Invocation of Antiquity in Defense of the Ashkenazi
בירבי קליר עם אלעזר  זיהוי אלעזר  הופעת   .Payyetanic Tradition’, HUCA, 67 (1996), pp. 95-106
בר שמעון במחזור כמנהג פרובנס מצביעה על קרבת פרובנס אל התחום האשכנזי־האיטלקי בתקופה שלפני 

חדירת ההשפעה הספרדית. ראו להלן הערה 76. 

יהודה  דיואן   ;293–278 עמ'  תשמ"ו,  ירושלים  ירדן,  ד'  מהדורת  א2,  הלוי,  יהודה  לרבי  הֹקדש  שירי  ראו:   69 

הלוי, ד, מהדורת ח' בראדי, ברלין תר"ץ, עמ' 44–55. 
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• פרשת פרה: הסילוק 'אין לשוחח עוצם נפלאותיך' מהקדושתא 'אצולת אומן' )כותרת: 	

'סלוק ר' אלעזר הקליר ז"ל'; דף 110א–111ב(,70 אחרי הקדושתא 'בוחן לבות יועץ ומי 

105ב–109ב(.71 הסילוק הקילירי מועתק גם בששת  )דף  יצחק הלוי  בן  יפר' לברכיה 

המחזורים האחרים הרשומים לעיל.72 

• דודים' 	 עת  'אתיית  מהקדושתא  וראשון'  ראש  נקרא  'הוא  הסילוק  החודש:  פרשת 

)כותרת: 'סלוק אחר לר' אלעזר הקליר ז"ל'; דף 120א–121א(,73 אחרי הקדושתא 'ירח 

למועדים בעשותך' ליצחק אבי זרחיה הלוי )דף 114ב–120א(.74 

במנהג זה השתמרה אפוא, בהקשר תנייני, התחלת ההושענא 'אומן ישעך בא' )ובמקרה אחד גם 

בהקשרה המקורי(, שהשתמרה כאמור גם במנהג ספרד )קטעים 2, 4(. נוסף על כך, ושלא כבמנהג 

ספרד, השתמרו בפרובנס־קטלוניה שרידי קדושתאותיו של הקילירי לארבע הפרשיות – הסילוק 

שקלים  לפרשת  ו  פיוט  עם  יחד  הסילוקים  וארבעת  הנדונים,  המחזורים  בשבעת  פרה  לפרשת 

בכ"י מוסקווה 197. בכ"י מוסקווה 197 שרידי הקדושתאות הקיליריות נספחים לקדושתא שלמה 

זרחיה הלוי, ברכיה  )יצחק אבי  )יהודה הלוי( או קטלוני־פרובנסלי  פרי עטו של משורר ספרדי 

בן יצחק הלוי(, המייצגים שני דורות – יהודה הלוי )1075–1141 בערך( ויצחק אבי זרחיה הלוי 

היו בני דור אחד, וברכיה בן יצחק הלוי היה בן הדור שאחריו. נראה שהחומר הקילירי השתמר 

בפרובנס75 מפני שבטרם נקלטו שם ההשפעות הספרדיות הגורפות באמצע המאה השתים עשרה, 

נשמרה  הקלסית  הפייטנית  שהמורשת  האשכנזי־האיטלקי,  התרבותי  לתחום  זה  מחוז   השתייך 
וטופחה בו.76

ראו: סדר עבודת ישראל )לעיל הערה 66(, עמ' 688–694.  70

זו ספרדית טיפוסית. ברכיה בן יצחק  7(, עמ' 259–270. גם קדושתא  ראו: בר־תקווה, סוגות )לעיל הערה   71

1186(, אך לא נודע  1115 ונפטר בשנת  הלוי חי במאה השתים עשרה )אחיו זרחיה בעל המאור נולד בשנת 

אם התגורר בפרובנס או בקטלוניה. ראו: שם, עמ' 25–27 )השם רשום שם בטעות 'ברכיה בר זרחיה', ושנות 

החיים הן אלה של אחיו(. 

וטיקן,  כ"י   ;658 פריז  כ"י   ;198 מוסקווה  כ"י   ;197 מוסקווה  בכ"י  לבות'  'בוחן  הסילוק בא לצד הקדושתא   72

המאה  ראשית  )נרבונה,  חיים  בר  לאברהם  חוק'  אל  'אספרה  הקדושתא  אחרי  בא  הוא   .362  רוסיאנה 

Add. 1203. בכ"י  34–35, 272–288( בכ"י קיימברידג'  השלוש עשרה; ראו: בר־תקווה, סוגות ]שם[ , עמ' 

 59–58 252, הערות  והוא בא לבדו. ראו: שם, עמ'  360 חסרה קדושתא  30 ובכ"י וטיקן, רוסיאנה  קופנהגן 

)המידע המצוין שם על כ"י קיימברידג' Add. 1203 שגוי(. הסילוק הותקן על פי כ"י קופנהגן 30 בידי דודי, 

מסורת הלשון )לעיל הערה 64(, עמ' 196–200. 

ראו: סדר עבודת ישראל )לעיל הערה 66(, עמ' 695–700.   73

ראו: בר־תקווה, סוגות )לעיל הערה 7(, עמ' 234–248.  74

לקטלוניה ראו לעיל הערה 7.  75

הסגנון  איטליה.  יהודי  של  בתיווכם  כנראה  מארץ־ישראל,  לראשונה  פרובנס[  ]אל  הגיעה  הפיוט  'אמנות   76

הפייטני המזרחי שלט כנראה בדרומה של צרפת, כמו בצפונה וכמו באשכנז, במשך זמן רב' )שירמן, תולדות 

השירה העברית בספרד הנוצרית ]לעיל הערה 7[ , עמ' 426(. 
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ו. פיוטי הקילירי במנהג פרובנס־קטלוניה: עדות מהגניזה

לעדות שבעת המחזורים הנזכרים לעיל מתווספת עתה עדות של מחזור שמיני, שדפים ספורים 

ממנו שרדו בגניזה. משום חשיבות הממצא אתאר כאן את שרידי המחזור. עדנה אנגל, שהואילה 

לפרובנס  אופייני  בסגנון  מרובע  ספרדי  'כתב  כתבם  את  מגדירה  הקטעים,  את  לבדוק  בטובה 

ולצפון מזרח ספרד בסוף המאה הי"ג וראשית המאה הי"ד'. תוכן המחזור תואם במידה רבה את 

תוכנם של כ"י מוסקווה 197 וכ"י וטיקן, רוסיאנה 362.

כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S 13H4.4 L1 )דף שלם(, כ"י ניו יורק, ספריית 

בית המדרש לרבנים, אוסף אדלר 3685/3 )קרע של חלקו העליון של דף(: שני דפים לא 

רצופים

• קדושתא לפרשת זכור ליהודה הלוי: מגן: 'את מלחמות יי'; פזמון: 'יעץ הצר תחבולות' 	

)סי'  הארץ'  'מכנף  מחיה:  מח(;  )סי'  המוניו'  הוד  'ירים  כ'רוג':  היד(;  בכתב  מז  )סי' 

 מט(; כ'רוג': 'ילין בכי בלב'; משלש: 'לוכד חכמים' )סי' נ(; פזמון: 'יאמר נא ישראל' 

)סי' נ ]א[ (; )כאן חסר חומר( סילוק )כ"י ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים, אוסף 

כ"י  המקבילים:  במחזורים  תיעוד  כאריה'.  ארדוף  אויב  'אמר  ע"א(:   ,3685/3 אדלר 

 Add. קיימברידג'  כ"י  28א–32א;  דף   ,658 פריז  כ"י  85ב–90א;  דף   ,197 מוסקווה 

1203, דף 8ב–15א; כ"י מוסקווה 198, דף 13א–15א )סילוק בלבד(; כ"י קופנהגן 30, 
)פזמון  56ב–59א  דף   ,360 רוסיאנה  וטיקן,  כ"י  בלבד(;  וסילוק  )פזמון  32ב–35א  דף 

31ב–33ב  )מגן–פזמון(,  252ב–255א  דף   ,362 רוסיאנה  וטיקן,  כ"י  בלבד(;  וסילוק 

)סילוק(. 

• אדלר 	 אוסף  לרבנים,  המדרש  בית  ספריית  יורק,  ניו  )כ"י  אסתר  לתענית  סליחות 

קיימברידג' כ"י  מקבילות:  מלך'.  'אל  אבדו',77  אמונה  'אנשי  ע"ב(:   ,3685/3 

Add. 1203, דף 18ב.

בית  ספריית  יורק,  ניו  כ"י   +  T-S 13H4.4 L3 האוניברסיטה  ספריית  קיימברידג',  כ"י 

3429/6 )דף קרוע, הכתיבה מטושטשת(, כ"י קיימברידג',  המדרש לרבנים, אוסף אדלר 

ספריית האוניברסיטה T-S 13H4.4 L4 )דף שלם, ע"ב ריק(: גיליון רצוף. 

• לקליר 	 'סלוק  )כותרת:  נפלאותיך'  עוצם  לשוחח  'אין  לקילירי:  פרה  לפרשת  סילוק 

לפרש ]ת פרה[ '; סי' עח(. מתועד בכל המקבילות )ראו לעיל(.

• חמושים' 	 העולים  עמים  ותיקי  'נשמת  חזק':  'ואפי  חתומה  החודש,  לפרשת   נשמת 

)סי' עט(.78 מקבילות: כ"י מוסקווה 197, דף 118ב; כ"י מוסקווה 198, דף 26; כ"י פריז 

658, דף 48.

ראו: סידור רס"ג )לעיל הערה 11(, עמ' שלח–שלט.  77

דוידזון נ 686.  78
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ספריית  קיימברידג',  כ"י   +  T-S H10.161 האוניברסיטה,  ספריית  קיימברידג',  כ"י 

האוניברסיטה T-S 13H4.4 L2: דף בודד, הכתיבה מטושטשת ומחוקה במקומות רבים.

• מוסקווה 	 כ"י  מקבילות:  אהוביך'.79  למצער  'ירשו  הלוי:  ליהודה  לשבועות  אהבה 

197, דף 195ב–196א; כ"י וטיקן, רוסיאנה 360, דף 157; כ"י וטיקן, רוסיאנה 362, 

דף 151ב–152ב.

• זולת לשבועות ליהודה הלוי: 'יודעי יגוני'.80 מקבילות: כ"י מוסקווה 197, דף 196; 	

כ"י מוסקווה 198, דף 71ב–72א; כ"י קופנהגן 30, דף 121ב–122א; כ"י פריז 658, 

362, דף  145; כ"י וטיקן, רוסיאנה  360, דף  133ב–134א; כ"י וטיקן, רוסיאנה  דף 

169ב–170א.

• גאולה לשבועות לדויד בן אלעזר אבן בקודה: 'אמון יום זה' )סי' רלט(.81 מקבילות: 	

כ"י מוסקווה 197, דף 197ב–198א )גאולה(; כ"י מוסקווה 198, דף 72א )רשות(; כ"י 

קופנהגן 30, דף 136ב–137א )גאולה(; כ"י פריז 658, דף 134 )רשות(; כ"י וטיקן, 

170ב )רשות(; כ"י  362, דף  158ב )רשות(; כ"י וטיקן, רוסיאנה  360, דף  רוסיאנה 

קיימברידג' Add. 1203, דף 114ב–115ב )רשות(.

• וטיקן, 	 'אלהים בקודש חזיתיך'.82 מקבילות: כ"י  מי כמוך לשבועות ליהודה הלוי: 

רוסיאנה 362, דף 172ב–174א. 

מרשומות אלה עולה בבירור הִקרבה היתרה בין שרידי המחזור מן הגניזה לבין כ"י מוסקווה 197. 

כל הפיוטים המתועדים במחזור מן הגניזה באים גם בכ"י מוסקווה 197, פרט למי כמוך לשבועות 

'אלהים בקודש חזיתיך' ולסליחה לתענית אסתר, שהיעדרה מן המחזורים האירופיים – להוציא 

והן  Add. 1203 – נובע מהיעדר מדור סליחות לצום זה.83 הן בשרידי המחזור  כ"י קיימברידג' 

כרשות.  בא  הוא  המקורות  ברוב  בעוד  כגאולה,  מובא  זה'  יום  'אמון  הפיוט   197 מוסקווה  בכ"י 

חיזוק נוסף לקרבה בין שני מקורות אלה מצוי בכותרות הבאות בהם בראש הפיוטים הקיליריים, 

והמזכירות במפורש את שם המחבר – בשרידי המחזור מן הגניזה: 'סלוק לקליר לפרש ]ת פרה[ '; 

בכ"י מוסקווה 197: 'פזמון לקליר קודם הסלוק' ו'סלוק לשקלים לקליר ז"ל' )לפרשת שקלים(, 

יהודה  דיואן   ;449–447 עמ'  תש"ם,  ירושלים  ירדן,  ד'  מהדורת  ב,  הלוי,  יהודה  לרבי  הֹקדש  שירי  ראו:   79 

הלוי, ג, מהדורת ח' בראדי, ברלין תרע"א, עמ' 87–88. 

ראו: שירי הקודש ליהודה הלוי )שם(, עמ' 449–450; דיואן יהודה הלוי )שם(, עמ' 89–90.   80

ראו: ח' ברודי וק' אלברכט, שער השיר, לונדון, לייפציג וניו יורק 1906, עמ' 134–135. הפיוט הוא במקורו   81

רשות לאזהרות.

 ,)79 הערה  )לעיל  הלוי  יהודה  דיואן   ;459–451 עמ'   ,)79 הערה  )לעיל  הלוי  ליהודה  הקודש  שירי  ראו:   82 

עמ' 90–96. 

 – בבלבול(  כרוכים  )וגיליונותיו  השנה  בלוח  כסדרם  לא  מועתקים  שפיוטיו   –  362 רוסיאנה  וטיקן,  בכ"י   83

מועתקת 'תחנה לתענית פורים' )כך בכותרת; דף 250ב(, אך אין בו מדור סליחות לתענית אסתר. 
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'סלוק ר' אלעזר בר שמעון הקליר ז"ל' )לפרשת זכור(,84 'סלוק ר' אלעזר הקליר ז"ל' )לפרשת 

הגניזה  מן  המחזור  שרידי  תוכן  החודש(.85  )לפרשת  ז"ל'  הקליר  אלעזר  לר'  אחר  'סלוק  פרה(, 

במחזור  המתועד  החומר  מתוך   .362 רוסיאנה  וטיקן,  כ"י  של  המקביל  לתוכנו  גם  זהה  כמעט 

הגניזה חסרות בכ"י וטיקן, רוסיאנה 362 רק הנשמת לפרשת החודש 'נשמת ותיקי עמים העולים 

חמושים' והסליחה לתענית אסתר.86 

ז. קדושתאות קיליריות לארבע הפרשיות בספרד? 

במחזורים כמנהג פרובנס – וקטלוניה מאמצע המאה השתים עשרה בקירוב – שבחנתי כאן המורשת 

הקילירית עדיין מיוצגת באופן משמעותי למדיי, והשתמרותה במנהג זה בוודאי משקפת כאמור 

ואיטליה לפני הצפתו בהשפעות ספרדיות. במילים אחרות, לפנינו  את קרבתו אל מנהגי אשכנז 

הפיוט  היו  שדרתה  ועמוד  שעיקרה  האלה,  המנהגים  לכל  משותפת  טקסטואלית  לתשתית  עדות 

הארץ ישראלי ובתוכו הקורפוס הקילירי. על פי קטעי הגניזה שהוצגו לעיל מתברר עתה ששרידי 

הקיליריים  הפיוטים  בהישרדות  האם  ספרד.  במנהג  גם  ישיר  באופן  מתועדים  הקילירי  הקורפוס 

לארבע הפרשיות באזור פרובנס־קטלוניה נרמזת הישרדותם המקבילה במנהג ספרד? 

באזור הפרובנסלי־הקטלוני פיוטי הקילירי לארבע הפרשיות הם רובד קדום, שעליו מושתת   

רובד חדש יותר, אירופי. היחס בין שני הרבדים ניכר בעליל בעובדה שהפיוטים הקיליריים הם 

שרידי הקדושתאות הקלסיות בלבד, שסופחו אל קדושתאות אורגניות בעיצוב ספרדי שנתחברו 

'יונה  הן:  האירופיות  הקדושתאות   ,197 מוסקווה  כ"י  בתיאור  לעיל  שהראיתי  כפי  באירופה. 

בצלמון כהשליגה בחסף' ליצחק אבי זרחיה הלוי לפרשת שקלים, 'את מלחמות יי' ליהודה הלוי 

למועדים  ו'ירח  פרה  לפרשת  הלוי  יצחק  בן  לברכיה  יפר'  ומי  יועץ  לבות  'בוחן  זכור,  לפרשת 

ושניהם שייכים  ובנו,  וברכיה הם אב  יצחק  זרחיה הלוי לפרשת החודש.  בעשותך' ליצחק אבי 

לתחום פרובנס־קטלוניה.87 לענייני חשוב לציין שיצחק נולד בסוף המאה האחת עשרה בקירוב, 

ושפעל בגירונה שבקטלוניה, כלומר קרוב מאוד לעיקר התחום הספרדי. אם כן לפחות חלק ניכר 

מחייו הפעילים הוא חי דווקא בקטלוניה, לפני תחילתה של ההשפעה הספרדית העזה על אזור 

מאוריינטציה  יוצא  פועל  הוא  קדושתאותיו  של  הספרדי  שהאופי  להניח  סביר  לפיכך  פרובנס. 

ספרדית במה שנוגע לחיבור פיוטים. במילים אחרות, מבחינת השתייכותן לתחום תרבותי מסוים 

בחיבור  הלך  שהוא  ברור  יצחק,  בן  לברכיה  ואשר  כספרדיות.  להיחשב  יכולות  קדושתאותיו 

ראו לעיל הערה 68.  84

'אז מני  187א כותרת המייחסת לקילירי גם את הסילוק  197, דף  נוסף על כותרות אלה באה בכ"י מוסקווה   85

 עד חוללת כול' לשביעי של פסח: 'סלוק לר' אלעזר הקליר ז"ל'. ראו: פליישר, ספר יצירה )לעיל הערה 63(, 

עמ' 408. אך ייחוס זה שגוי, כפי שהוכיח פליישר. ראו: שם, עמ' 416–421. 

ראו לעיל הערה 83.  86

ראו לעיל הערות 67, 71.  87
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הקדושתא שלו בעקבות אביו. ליד שלוש הקדושתאות של יצחק וברכיה רווחה באזור פרובנס־

כאמור  זכור.  לפרשת  הלוי  ליהודה  יי'  מלחמות  'את   – דבר  לכל  ספרדית  קדושתא  קטלוניה 

יהודה הלוי היה בן דורו – המבוגר במקצת כנראה – של יצחק. אם כן מפעל החלפת קדושתאות 

הקיליריות לארבע הפרשיות בקומפוזיציות מקומיות מתועד בספרד ובקטלוניה באותה תקופה 

בערך. זאת ועוד, לאור האוריינטציה הספרדית של יצחק אבי זרחיה הלוי שצוינה לעיל, לא רחוק 

פרובנס־קטלוניה.  למנהג  יי'  מלחמות  'את  הקדושתא  של  לכניסתה  הביא  עצמו  שהוא  לשער 

כלומר ניתן להניח שהקדושתא של יהודה הלוי הייתה זרז ישיר לחיבור שתי קדושתאותיו של 

יצחק אבי זרחיה הלוי )והקדושתא של בנו בעקבותיו(, ושהיא התקבלה במנהג פרובנס־קטלוניה 

כחלק מקבוצת יצירות מקומיות לארבע הפרשיות.

מתקבל  הפרשיות  לארבע  הנדונות  האירופיות  הקדושתאות  ארבע  של  התהוותן  שחזור  אם   

משותפת,  ליטורגית־טקסטואלית  מציאות  בסיס  על  התהוו  שהן  גם  לשער  ניתן  הדעת,  על 

של  שקליטתן  לעיל  הנדונים  מהמחזורים  ברור  אחד.  גידול  בית  הקדושתאות  לארבע  כלומר 

הקדושתאות האירופיות הייתה כרוכה בהתפוררותן של הקדושתאות הקיליריות ובסילוקן החלקי 

מהזירה הליטורגית. ואילו במנהג ספרד אין תיעוד מקביל לתהליך דומה, מפני שפיוטי הקילירי 

לארבע הפרשיות אינם מתועדים בו. אך שמא אפשר להניח את קיומם על פי היקש למה שעשה 

בקטלוניה הסמוכה יצחק אבי זרחיה הלוי, פייטן בן דורו של יהודה הלוי ובעל השקפה פייטנית 

ספרדית כמוהו. אם כן החלטתו של יהודה הלוי לחבר קדושתא לפרשת זכור הייתה כרוכה אף 

היא בהתפוררות המורשת הקילירית בהקשר הליטורגי שבו הוא פעל, ומעשהו בחיבור קדושתא 

לאחת מארבע הפרשיות היה כמעשה יצחק אבי זרחיה הלוי. 

טיעון זה הוא נסיבתי בלבד ואי אפשר להוכיחו על סמך עדי הנוסח למנהג ספרד הנמצאים   

לקדושתא  כאריה'  ארדוף  אויב  'אמר  הסילוק  של  סגנוני  מניתוח  מתחזק  הוא  אך  כעת.  בידינו 

של  בסילוק  תבניתית  תכונה  אליצור  שולמית  חשפה  זה  בנושא  מעמיק  בדיון  הלוי.  יהודה  של 

יהודה הלוי המשקפת תכונה דומה המצויה ברבים מסילוקי הקילירי: 'במרכזם קטע המציג שני 

סיום  לקראת  מואץ  בקצב  דומה(  השוואה  )או  ההשוואה  נמשכת  ואחריו  זה,  כנגד  זה  עניינים 

של  סילוקו  לבין  הלוי  יהודה  של  הסילוק  בין  אליצור  הקבילה  היתר  בין  ַלקדושה'.88  המעביר 

הקילירי 'אין לשוחח עוצם נפלאותיך', הבא כאמור במחזורי פרובנס־קטלוניה הנדונים. בסילוק 

הקילירי 'אחרי קטע דרשני רחב המציב את הפרה כנגד מעשה העגל על ידי מילות הקבע "הם" 

ו"תבוא אמו", בא קטע מואץ שמילות הקבע שלו הן "וכמו" ו"כן". קטע זה אמנם אינו מעביר 

ישירות אל סוף הסילוק, בגלל כמה דרשות נוספות שהקילירי מביא שם, אך בעיצובו העקרוני 

הוא דומה לסילוק שלפנינו',89 כלומר ל'אמר אויב'. על סמך ניתוחה הסיקה אליצור: 'ייתכן אפוא 

כפיר  וא'  ישי  ח'  יסיף,  ע'  קדומה',  פייטנית  לדרמה  הלוי  יהודה  ר'  בין  דו־שיח:  על  'דו־שיח  אליצור,  ש'   88

שבע  באר  ו(,  פריזנטי,  איל  יא;  )מכאן,  רוזן  טובה  לפרופסור  מוגשים  מחקר  פרקי  לטובה:  אות  )עורכים(, 

תשע"ב, עמ' 120. לדיון המלא ראו: שם, עמ' 116–128. 

שם, עמ' 123, הערה 8.   89
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שר' יהודה הלוי ראה סילוקים קליריים ולמד מהם לעצב את סילוקו שלו; אבל אולי סביר יותר 

הפיוטים  שאחד  הנמנע  מן  ולא   ]...[ פיוטים־מתווכים  שימשו  הלוי  יהודה  לבין  הקלירי  שבין 

המזרחיים הבתר־קליריים, או אחד מפיוטיו של אבן אביתור, הוא הדגם שבבסיס הסילוק "אמר 

יהודה הלוי לבין  אויב" '.90 לאור השיקולים שהוצגו לעיל נראה לי שהקשר בין הקדושתא של 

הדוגמאות הקיליריות הוא קשר ישיר. הדגם שלפיו חיבר יהודה הלוי את סילוקו 'אמר אויב' עמד 

תפילה  במנהג  לפחות  או  תפילתו  במנהג  ששימשו  הפרשיות,  לארבע  הקילירי  בסילוקי  לפניו 

קדושתאותיהם  את  חיברו  הסתם  מן  ובנו  הלוי  זרחיה  אבי  שיצחק  כשם  היטב,  לו  מוכר  שהיה 

לארבע הפרשיות על פי הדגם הקילירי ששרד במנהגם. כידוע יהודה הלוי גדל בצעירותו בספרד 

שלו  הקדושתא  כן  אם  קטלוניה.  של  התפילה  למנהגי  נחשף  ששם  ואפשר  הנוצרית,  הצפונית 

לפרשת זכור מעידה על תשתית ליטורגית דומה לזו שעליה מבוססות קדושתאותיהם של יצחק 

אבי זרחיה הלוי ובנו. אפשר גם שהקדושתא של יהודה הלוי נסמכה על המציאות הליטורגית של 

ספרד הדרומית המוסלמית. בין כך ובין כך על פי הנתונים שהוצגו לעיל סביר להניח שיהודה 

הלוי, משורר ופייטן ספרדי מובהק, חיבר את הקדושתא שלו לפרשת זכור על סמך היכרות של 

פיוטים קיליריים לארבע הפרשיות. 

ח. חתימה

והפיוט  הליטורגייה  מחקר  של  הרחב  בהקשר  כאן  שהוצגו  החדשים  בממצאים  להתבונן  ראוי 

מרהיב  עולם  החוקרים  לעיני  ונחשף  הלך  זה  אדיר  אוסף  מאז שהתגלה  הגניזה.  קטעי  סמך  על 

של הפיוט הארץ ישראלי הקדום והמנהג הארץ ישראלי שבתוכו השתלב במקורו, עולם שלפני 

התגלית נודע רק ברמזים שהשתמרו במקורות אירופיים. קטעי הגניזה חוללו אפוא תפנית בחקר 

שירת ישראל בימי הביניים, בָזרעם אור חדש ומרתק על מנהג תפילה קדום וכמעט בלתי נודע 

על שפע פיוטיו. בנסיבות אלו נמשכה תשומת הלב של החוקרים, בצדק, אל קטעי הגניזה כאל 

שישות  גם  לנו  ידוע  כאמור  אך  עצמה.  בפני  כישות  ופיוטיו  ישראל  ארץ  מנהג  לשחזור  כלים 

ארץ ישראלית זו הועברה אל החופים האירופיים של הים התיכון, ושם הכתה שורשים והמשיכה 

להתפתח בבתי גידול חדשים. אין לנו מידע היסטורי קונקרטי על התהליך הזה, בעיקר משום 

פרשניים  ובחיבורים  תפילה  בספרי  והמוצגים  אחרת,  או  זו  במידה  המגובשים  אירופה  שמנהגי 

לבין  בינה  שהפער  ליטורגית  מציאות  משקפים  בם,  והתלויים  אליהם  המתלווים  והלכתיים 

להעיד  לעתים  יכולים  הגניזה  קטעי  אלה  בנסיבות  מאוד.  גדול  השאמית  הליטורגית  המציאות 

עדות חשובה על שלבי התפתחות של מנהגי אירופה המגשרים בין שני הקצוות, ובכך לקרב בין 

מנהגי התפילה המזרחיים של הגניזה לבין מנהגי התפילה של אירופה. תהליך זה של התקרבות 

שם, עמ' 127.   90
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מהתעודות  נמחקו  כבר  שעקבותיהם  אירופה  יהדות  של  הרוח  בחיי  תהליכים  לחשוף  אמור 

האירופיות עצמן.
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