מקומות שאין להם הכרע

תמסז

כן שעינינו תוכנה לראות זאת בעצמנו .ובגלל שעוצרים לפני ׳ועינינו תראינה /מתקבל הרושם
ש׳כדבר האמור׳ שייך ל׳ועינינו תראינה׳ בעוד שדווקא לשם זה לא שייך.

קרע רוע גזר דיננו

אחת הבקשות בתפילת ׳אבינו מלכנו׳ היא :׳אבינו מלכנו קרע רוע גזר דיננו׳ .שלוש המילים
האחרונות ׳רוע גזר דיננו׳ נקראות בנשימה אחת ]כמו ׳סוד שרפי קודש׳ שכבר הזכרנו[ .והבקשה
היא שה׳ יקרע את רוע גזר הדין .כמובן שאין לפסק ׳קרע רוע ,גזר דיננו׳ ,ולכאורה דבר זה נראה
פשוט .אולם הט״ז)או׳׳ח תרכב ,סק״ו( מזהיר על פיסוק זה וכותב :״ולא כמו שרבים מפסיקים
בניגון בין רוע לגזירה ,רזה אינו נכון ,דאז הוה תיבת ׳ג!ר׳ מלשון ציווי או בקשה ,כמו ׳זבח׳
שפירושו תזבח ,או ׳בחר לנו אנשים׳ שהוא מלשון תבחר .גם כאן תפרש תגזר ,כי אנו רוצים
שתגזור דיננו ,וחלילה לומר כן ,על כן צריך למחות  -בפרט החזנים  -שלא יעשו כן״.
בדברי הט״ז יש שני חידושים .האחד :שהבקשה ׳גזור את דיננו׳  -חלילה לומר כן ,שכן היא
מתפרשת לרעה ]למרות שפירושה המילולי של ׳גזירה׳ הוא חריצת דין ,אבל לא מצינו אותה
מופיעה אלא בהקשר שלילי[ .והשני ,ש׳ג!ר׳ יכול להתפרש כציווי על משקל שכב ,רכב .הגם שזה
משקל נדיר מאוד ,ואין הוא קיים אליבא דאמת בשורש גזר שהציווי שלו הוא גזור  ...בחולם הד.
והיה מקום לטעון שאין כאן חשש ,אך הט״ז חושש.

ג.
שיבושים נפוצים בפיוטים
בסעיף זה נדון בפיוטי הימים הנוראים שנפלו בהם שיבושי פיסוק מחמת סיבות מיוחדות.

ובל מאמינים

דוגמה חריפה לשיבוש חמור בפיסוק ,הוא הפיוט הנקרא כיום ׳וכל מאמינים׳ .כידוע ,סדרו של
פיוט זה נשתבש קשות במחזורים ,והחרוז ׳וכל מאמינים׳ הפך להיות הפתיחה במקום התשובה.
סדרו האמיתי של הפיוט בנוי על הכרזה מפי החזן באחד משבחי הבורא ,ולעומתו באה תשובת
הקהל:
האוחז 3ןד מדת מקזפט ■ וכל מאמינים 'קזהוא אל אמתה.
הבוחן ובודק גנזי נסתרות ״ וכל מאמינים ׳שהוא כוחן סליות.
הגואל ממות ופולח מישחת ■ ןכיל מאמינים 'שהוא גואל חזק.
ההכרזה היא ׳האוחז בידו מידת משפט׳ והתשובה ״״ אכן ,הכל מאמינים כי הוא אל אמונה.
ושוב הכרזה  :הוא בוחן ובודק גנזי נסתרות ״״ והתשובה  :אכן ,הכל מאמינים שהוא בוחן כליות.
וכן הלאה .אפשר לראות זאת גם מסדר הא״ב שהפיוט מיוסד עליו :אוחז ביד  -אל אמונה ; בוחן
ובודק  -בוחן כליות; גואל ממות  -גואל חזק ; ודאי שמו  -ואין בלתו .וכן כל השורות.
אבל הציבור בימינו אומר את המשפט ׳האוחז ביד מדת משפט׳ בלחש ,ואחר כך מתחילים
בקול :׳וכל מאמינים שהוא אל אמונה ״״ הבוחן ובודק גנזי נסתרות׳ ,כאילו ׳וכל מאמינים׳ הוא
תחילת הפיוט .אפילו שמו של הפיוט נשתבש כתוצאה מכך ,הוא נקרא ׳וכל מאמינים׳ ,בעוד
ששמו האמיתי הוא ׳האוחז ביד מדת משפט׳.

תפסח

הרב יעקב לדפד

המדפיסים ,שיודעים אה הבעיה ,מדפיסים את הפיוט באופן ש׳יוצא ידי חובת׳ שתי הדעות:
הם אמנם מתחילים ב׳האוחז ביד מידת משפט׳ ,אבל כל צלע מודפסת בשורה בפני עצמה ,כך
שאפשר לקרוא איך שרוצים .אמנם במחזורים העתיקים ,הן כתובי יד והן מודפסים״^ ,מופיעות
שתי הצלעות בשורה אחת ,כמו שהעתקנו .וכך רואים את מבנהו המקורי של הפיוט] .כמו כן,
הכותרת של הפיוט היא ׳האוחז׳ באותיות גדולות ,ולא כמו היום שאין כותרת ,משום שהורגלו
לקרותו ׳וכל מאמינים׳ מחמת שיבוש זה[.
הסיבה לשיבוש הזה ידועה ,וכבר ציין אותה הרב יעקב וינגרטן בהקדמת ׳המחזור המפורש׳.
הפיוטים נתקנו לאמירת חזן וקהל לסירוגין  :החזן אומר ׳האוחז ביד מדת משפט׳ והקהל עונה
׳וכל מאמינים שהוא אל אמונה׳  ...חזן וקהל לסירוגין .והנה ,ברבות הימים חשק הקהל לומר גם
את הקטעים השייכים לחזן)כמו שאירע בקטעי תפילה רבים( ,ולאחר שאמרו ׳וכל מאמינים שהוא
אל אמונה׳ מיהרו ואמרו ]מן הסתם בלחש[ ׳הבוחן ובודק גנזי נסתרות׳ ,ושוב המתינו שיאמר
החזן את הקטע הזה ויענו לו ׳וכל מאמינים שהוא בוחן כליות׳.
רעיון כזה אפשר לראות עוד היום ב״הודו לה׳ כי טוב״ שאומרים בהלל .המצב המקורי היה
שהחזן יאמר ׳יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו׳ והציבור רק יענה ׳הודו לה׳ כי טוב כי לעולם
חסדו׳ .מצב זה מתואר בטור)או״ח סי׳ תכב( :״קורא ש״צ לבדו ׳הודו׳ ,והקהל עונין אחריו ׳הודו׳.
וקורא פסוק ׳יאמר נא ישראל׳ ,והקהל עונין אחריו ׳הודו׳ .וכן ׳יאמרו נא בית אהרן׳ ,ועונין הקהל
אחריו ׳הודו׳ .וכן ׳יאמרו נא יראי ה׳ ,ועונין הקהל אחריו ׳הודו׳ .וקורין כולם ביחד מן המצר״.
גם כאן ,ברבות הימים חשק הקהל לומר את פסוקי החזן ,ולכן ממהרים ואומרים בקול נמוך גם
את המלים של החזן ׳יאמרו נא בית אהרן׳ וכו׳ ,ועיין במשנה ברורה)תכב ,כ( המציין שהאחרונים
המליצו על מנהג זה ׳וכן נוהגין כהיום׳.
אך בדוגמה זו מכל מקום עדיין מרגישים את הסדר המקורי :המילים ׳הודו לה׳ כי טוב׳ הן
תשובת הקהל לאמירת החזן .אך ב׳וכל מאמינים׳ השתכח לגמרי המצב המקורי ,והקהל אומר
בקול רם ׳וכל מאמינים שהוא בוחן כליות הגואל ממות ופודה משחת׳ ,אין לזה כמובן שום קשר
ושום פשר.
העובדה שפיוט ׳וכל מאמינים׳ נשתבש והשורות הוחלפו ,גרמה לכך שבדורות אחרונים
התחילו להופיע פירושים המנסים לבאר את הפיוט לפי ׳הסדר החדש׳ .ובמחזור ׳שער אפרים׳
המבואר )הוצאת בלום תשמ״ח ,עמ׳ שנו( נתפרש כל הפיוט לפי סדר זה! )יעויין בנוגע לזה
במכתבו של ר׳ יעקב שטרנפלד בקובץ ׳בית אהרן וישראל׳ גליון קט ,עמ׳ קלד(.
נביא כמה דוגמאות:
״ומתפרש בזה קשר החרוז שאומרים ׳וכל מאמינים שהוא דיין אמת ההגוי באהיה אשר
אהיה׳ ...והוא גם כן מה שנאמר אחר זה ׳וכל מאמינים שהוא היה הוה ויהיה׳  -שזהו חותמו אמת
שקיים לעולם ראש תוך סוף ,׳הודאי שמו׳)הוא אמת הוא ודאי( ׳כן תהלתו׳ שכן ׳תהלה׳ גימטריה
)עם הכולל( מנין אמת״)הרב ישראל יהושע הרצברג ,שם עולם ,עמ׳ ח(.
.20

כגון מחזור רומא  :שונצין רמ״ו ,סביוניטה שי״ז ,מחזור סלוניקי) ,חסר עמוד שער ,ועל כן אינני יודע שנת
הדפסה( ,לובלין שכ״ז ,קראקא שמ״ה ,מחזור ׳הדרת קורש׳ ונציה ש״ס ,אלטונה תקל״ב ,זולצבאך תקנ״ד,
וינה תקנ״ג-תקנ״ה .ובמחזור אמשטרדם תצ״ג מופיעים גם הכיתובים ׳חזן׳ ו׳קהל׳ בהתאם  :כלומר :חזן -
הבוחן ובודק גנזי נסתרות ,קהל ״״ וכל מאמינים שהוא בוחן כליות ,הכל בשורה אחת ,גם במחזורי רוו״ה
מצויין ׳חזן׳ ו׳קהל׳.
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תקסט

״הנה בפייט מר״ה וי״כ ׳וכל מאמינים שהוא עונה לחש הפותח שער לדופקי בתשובה׳ פירשו
המפרשים שע״י שהוא עונה לחש יכול כל אדם להודות ולשוב ואין חבירו שעומד אצלו יודע
מעוונותיו ,ובזה הוא פותח שער לדופקי בתשובה״ ) ה ר ב אברהם הרצל ,שפתי חכמים למסכת
ברכות דף כד ע״ב(.
״והנה ,אם נראה אחר כך טעות בדיני נפשות או בדיני ממונות ואי אפשר למיהדר ,הכל
מאמינים שהוא א-ל אמונה ולא היה עוול ,רק העיקר לפי שהוא הבוחן ובודק גנזי נסתרות״
)ישמח משה ,פרשת מצורע ,ברוקלין תשכ״ב ,דף טז ע״ב ,יעויין שם בארוכה(.
״׳וכל מאמינים שהוא זוכר הברית החותך חיים לכל חי׳ .ולכאורה מהו השייכות זה לזה? אך
ענין זוכר הברית הוא ברית אבות...״)הרב שמריהו שניאורסון ,שמן למאור ,ח״ב עמ׳ קח(.
״ועל ידי זה נוכל להבין תפילת ׳וכל מאמינים׳ שנוסדה על פי א״ב כפול ,ונראה כאלו חפש
המחבר ומצא המון מלים ע״פ א״ב ,וצירף אותם זה לזה בלי שום המשך או חיבור טבעי זה לזה.
ואם היה מהפך הסדר ,וכתב ,למשל ,׳וכל מאמינים שהוא גואל ממות ופודה משחת הבוחן
ובודק גנזי נסתרות׳ ,לא היה שום נפקותא בכוונת התפילה .אבל באמת טעות גמור הוא לחשוב
כן .המחבר רצה להוכיח ולהראות בעליל מדוע אנו מאמינים שהקב״ה יכול לעשות דברים נגד
הטבע ,ומביא ראיה לזה ממה שעשה ה׳ בעבר .כלומר ,שכן כבר הראה בימי קדם שיכול לעשות
דברים המתנגדים אל הטבע .לדוגמא :׳וכל מאמינים שהוא בוחן כליות׳ ; מדוע מאמינים כזאת?
 ׳הגואל ממות ופודה משחת׳ .רוצה לומר שכן הראה בימי קדם ,בתחית הילדים על ידי אליהוואלישע ,שיש בידו היכולת לגאול ממות ולפדות משחת ,שהוא בוודאי דבר למעלה מן הטבע.
ולכן אפשר גם כן שהוא ׳בוחן כליות׳ .וכן :׳וכל מאמינים שהוא מלך עולם׳ ; מדוע מאמינים
כזאת? ׳הנוהג בחסדו כל דור׳ .כלומר ,לפי שאנו יודעים שעל פי טבע הדברים לא היה אפשר
לבני אדם להתקיים בעולם כזה שהגדול בולע את הקטן ואיש זרוע לו הארץ ,ואין החזק דואג
כלל לחלש ,ומ״מ עולם כמנהגו נוהג ,וכל אחר משיג את חלקו ואפילו אלמנות ויתומים וזקנים
וחלשים אינם גוועים ברעב בראש כל חוצות .וזהו משום שה׳ ׳נוהג בחסדו כל דור׳ .ומזה יש לנו
הוכחה אמתית ׳שהוא מלך עולם״׳)הרב שלום רבינוביץ ,אוצר הדרוש וההטפה ,עמ׳ .(43
הקדמונים ,לעומת זאת ,ידעו כמובן את הפירוש הנכון ,ולכן אנו יכולים למצוא בפירושי סידור
התפילה לרוקח)מהדורת הרשלר ,עמ׳ תרב( ״...לשון היה הוה ויהיה ,והוא המבואר ב׳אהיה אשר
אהיה׳ ...זהו שיסד הפייט ההגוי באהיה אשר אהיה וכל מאמינים שהוא היה הוה ויהיה״.

לתומך תמימיו ביום דין
אותה בעיה התרהשה בעוד כמה פיוטים ,כגון ׳לאל עורך דין׳ שאומרים במוסף של ימים
נוראים ,שם חוסר ההתאמה אינו בולט כל כך ,אבל נוצרה בו חוסר סימטריה :בתחילה אומרים
שורה וחצי :״לאל עורך דין ,לבוחן לבבות ביום דין ,לגולה עמוקות בדין״ .לאחר מכן ממשיכים
עם שורה כל פעם אחת ,ובסוף הפיוט נשארה חצי שורה יתומה :לתומך תמימיו ביום דין ,הנאמרת
בחטף ונפלטת בדרך כלל מהמנגינה ,המותאמת לשורה שלמה בעלת שתי צלעות .ברור שהפיוט
לא נוצר כך אלא המצב המקורי היה שהחזן אמר ׳לאל עורך דין׳ והקהל ענה ׳לבוחן לבבות ביום
דין׳ ,וכך הלאה לסירוגין ,החזן אומר והקהל עונה .אלא שהקהל התחיל להקדים ולומר בלחש
לפני החזן ׳לגולה עמוקות בדין׳ ,והחזן גם הוא תפס את חלק הקהל ,וכך נוצר המצב הנוכחי.

