הגיית שם

אדנות/ניסן יואלי

החל ממוצאי השבת שלפני ראש השנה ,מתחילים בקהילות האשכנזים לומר
סליחות .פיוטי סליחות אלו חוברו ע"י רבנים מתקופת הגאונים דוגמת רס"ג דרך
חסידי אשכנז כרגמ"ה ,רש"י ועד בעלי התוספות .פיוטים אלו כמו הפיוטים
שחוברו לימים הנוראים ,לשלש רגלים ,וכמוהם כקינות לתשעה באב ולשאר
צומות ,שמשו ומשמשים גם כיום כמקורות וכאסמכתאות לפסקי הלכה .רבנים
בדורות שונים ראו ורואים בהם ספרי הלכה לכל דבר .נביא להלן מספר דוגמאות:
למשל בעל הגהות מיימוניות 1על הרמב"ם ,מביא רשימת פוסקים ,הפוסקים כמו
הרמב"ם ,שגם את הכרפס מטבילים בחרוסת .בין השאר הוא מביא כשווה בין
שווים דברי פייטן" :וגם בסדר רבינו יוסף טוב עלם )דור לפני רש"י( ,בסדר שלו,2
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וכן המהרי"ל כשמתיר הכשרת כלי מסוים ע"י הדחה בלבד ,מסתמך גם על פסק
הלכה הלקוח מתוך פיוט" :אבל רגיל אני לומר לשואלים שידיחו שנית בכלי שני
משום כבולעו כך פולטו ,אף כי ר"י גמגם על הפייט דאדי"ר ד"ר מתוחי"ם )סדר
לשה"ג כמנהג ריינס(" .גם המהרי"ל שפוסק כאותו פייטן וגם ר"י שחולק עליו,
רואים בפייטן פוסק לכל דבר.
אפילו מהאקרוסטיכון )=האותיות הכתובות בראשי הבתים( לומדים הלכות .כך
למשל ר' ישראל איסרלין ,4משיב ל"שאלה :מי ששמו בנימין ובא לכתוב לו גט,
כותבין בנימין מלא או חסר ?...תשובה...:עוד נראה להביא ראיה מן הפייטן :רבי
בנימין הגדול שיסד האופנים 'בלולי אש ומימות ומרומי רום' ,חתם שמו ,ומצאתי
אחר כך שאחד הגדולים הביא ג"כ ראיה זו מן הפייט".
אף במחלוקת 5בין ר' יהודה לר' מאיר :האם יהודי הוא רק מי שמקיים מצוות ומי
שאינו מקיימן אינו יהודי ,כדברי ר' יהודה "בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים  -אתם
קרוים בנים )לה'( .אין אתם נוהגים מנהג בנים  -אין אתם קרוים בנים )לה'(" או
שהוא יהודי בכל מקרה ,ללא קשר לקיום המצוות ,כדברי ר' מאיר" :בין כך ובין כך
קרוים בנים" .ע"פ כללי ההלכה היינו צריכים לפסוק כר' יהודה ,אולם במקרה זה,
אנו פוסקים כר' מאיר .אחת ההוכחות היא פסקו של הריב"ם )ר' יצחק בן מאיר(
מבעלי התוספות נכדו של רש"י שבפיוטו 6מביא את דברי ר"מ" :יתרה חבתם לפניך
אדוני האדונים ,בין כך ובין כך קרואים לך בנים" ,ומתעלם מדברי ר' יהודה.
אמנם הרמב"ם 7כותב על הפייטנים" :כל מה ששמעתי האזהרות רבות המספר,
המחוברות אצלנו בארץ ספרד ,נהפכו עלי צירי למה שאראה...אין להאשימם כי
מחבריהם היו משוררים לא רבנים ,והראוי להם מצד מלאכתם השלימות מערבות
המאמר ויופי הסידור" ,אולם הרמב"ם דיבר על הפייטנים שהיו בימיו ובספרד ולא
על הפייטנים שבאשכנז ובשאר הארצות ,שהיו קודם כל רבנים פוסקי הלכות ,ורק
אחר כך משוררים .על כן מן הראוי שבאומרנו את הסליחות ,נשים אל לבנו להבין
את תוכנם ,כי הרבה הלכות בהשקפה ,במידות ,בדיבור ובמעשה ,טמונות בהם.
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הגהות מיימוניות )רמב"ם ,הלכות חמץ ומצה פ"ח הל"ב אות ג'(
" ֱא-ל ֵֹהי ָהרוּחוֹת ְל ָכל ָבּ ָשׂר" – יוצר לשבת הגדול.
שו"ת מהרי"ל החדשות ,סימן ע"ב ד"ה "וכלי שני"
תרומת הדשן ,חלק א סימן רל"ג
בבלי ,קדושין ,לו א
סליחות ליום שלישי )ח( "ישראל עמך" על גזירות תתנ"ו.
רמב"ם ,ספר המצוות ,הקדמה
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למשל ישנם אנשים ,אשכנזים ,המתפללים את כל התפילה בהברה ספרדית ,אולם
את שם ה' ) ֲא-דֹנָי( הם אומרים משום מה בהברה אשכנזית כך " "Adonoyמה
הסיבה לכך? אותם אנשים רוצים להבחין בהגיית שם ה' ,בין קמץ לפתח ,שהרי
ֲאדֹ ַני בפתח הוא חול )אדונים שלי( ,ואילו ֲא-דֹנָי בקמץ הוא קודש  -שם ה' .אותם
מתפללים רוצים להימנע מלעשות מחול קודש ומקודש חול .אולם השאלה
האמיתית היא האם אבות אבותיהם של אותם אשכנזים אכן הקפידו ,על הבחנה
מעין זו?
מתוך התבוננות ,בסליחות ובפיוטים ,אנו למדים שההברות שבפיוטים ,הבנויות
בחרוזים ,חוברו ונהגו בדומה להגייתן ע"י הספרדים שבימינו – "הברה ספרדית".
אין אצל מחברי הסליחות האשכנזיים שום הבחנה בין קמץ לפתח ,בין צירה לסגול
ובין חולם מלא לחסר .נביא להלן מספר דוגמאות ,לאי ההבחנה שבין קמץ לפתח
ודווקא מפיוטים שמוזכר בהם שם ה' ) ְי ָי(:
למשל :ר' יואל ב"ר יצחק הלוי )מחכמי אשכנז המובהקים ,ומבעלי התוספות( -
סליחות לערב ראש השנה )סליחה כו:(8

ָדי ְל ָפנַי
שוּרהֵ ,אין ְבּי ִ
ְתּ ָ
מוּר ָתהִ ,תּכּוֹן ְתּ ִפ ָלּ ִתי וְ ַת ֲחנוּנַי
ְתּ ָ
הוֹל ֶכת ְל ָפנַי
ַקח נָא ֶאת ַה ִמּנְ ָחהַ ,ה ֶ
אַתּה ְי ָי.
ֵדעוּ ָה ָעם ַהזֶּהִ ,כּי ָ
וְ י ְ
או ר' שמעון בר יצחק ממגנצא )בן דורו של רבנו גרשום מאור הגולה( בסליחה לצום
גדליה )סליחה מו(:

ָק ֵרב ֵקץ ִע ָדּנַי
יע ְלעוֹיְ נַי
קוֹל ְל ַה ְש ִמ ַ
ִכּי ָקרוֹב יוֹם ְי ָי
ְש ַמע קוֹל ַתּ ֲחנוּנַי
ַשוְ ָע ִתי ַתּ ַעל ִל ְמעוֹנַי
שוֹמ ַע ֶאל ֶא ְביוֹנִ ים ְי ָי.
ִכּי ֵ
או למשל ר' אליעזר בר שלמה) ,מתלמידי ר"ת והרשב"ם נכדיו של רש"י( בסליחה
ליום ב' של עשי"ת )סליחה נז(:
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הסימונים הם לפי סליחות מנהג פולין
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לֹא ְל ִפי ְראוּיִ ים ִתּ ְשפֹּט ֲהמוֹנַי
יך אַף ְבּ ַל ַחץ מוֹנַי
ַח ֶד ָ
יְ ֻשרוּן ְמי ֲ
יפת ְכּ ָתב ַצוֵּה ְל ֶש ַבח וְ לֹא ִל ְגנַאי
ְגּ ִל ַ
חוֹתם ק ֶֹדש ַל ְי ָי
תּוּחי ָ
ִמ ְכ ַתּב ִפּ ֵ
מיותר לציין כי פייטנים אלו ,המקפידים בכל פיוטיהם על דקדוקי החריזה בכל
שאר הבתים ,אינם מבחינים בחריזתם ,בין קמץ לפתח .ולא רק הם אלא גם שאר
פיטני אשכנז ,קדושי עליון ,בסליחותיהם ,בפיוטיהם לימים הנוראים ולשלש
רגלים ,וכן בקינותיהם לתשעה באב ולשאר הצומות ,אינם עושים הבחנות מעין
אלו .להפך הם מעולם לא חרזו את שם ה' עם מילים המסתיימות ב"-נוֹי" ,כפי שזה
נשמע בהברה האשכנזית .על כן כל ַה ְמּ ַשנֵּה בביטוי שפתיו דווקא בשם ה' מהברה
ספרדית לאשכנזית ,אינו הולך בדרך אבות אבותיו ,רבותינו ,הפייטנים האשכנזים,
ו"כל ַה ְמּ ַשנֵּה ידו על התחתונה".
יתר על כן ,המתפללים בהברה ספרדית אולם אומרים את שם השם ב"לשון
הקוידש" .הם בבחינת 'ממה נפשך' :אם הברה ספרדית היא הנכונה ,הרי שהם
התפללו מבלי להזכיר כלל את שם ה' בתפילתם ,כי "כל ברכה שאין עמה שם
ומלכות אינה ברכה" .9ואם ההברה האשכנזית היא הנכונה ,הרי שלא התפללו כלל,
ומה שהזכירו את שם ה' היתה זו הזכרת שם השם לשוא ,כי מלפניה ולאחריה לא
אמרו כלום מלבד גיבוב של הברות.
ומי יודע אם בסדר הוידוי ליום הכפורים ,לא נכלל המשפט הבאַ " :על ֵח ְטא
ֶיך ְבּ ִבטּוּי ְשׂ ָפ ָת ִים" ,הכולל בתוכו
ֶיך ִבּ ְב ִלי ָד ַעת ,וְ ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפנ ָ
ֶשׁ ָח ָטאנוּ ְל ָפנ ָ
גם וידוי על חטא הערבוב ) ִבּ ְב ִלי דעת( של ההברות האשכנזיות והספרדיות
בתפילה.

ָטהוֹר ְקשֹב ִחנּוּנַי
ַקּנִ י ִמ ֶכּ ֶתם עֲוֹנַי
נֵ
ִמ ְקוֵה יִ ְש ָר ֵאל ְי ָי
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שו"ע או"ח סי' רי"ד סע' א
מתוך הפיוט "אנא א-להים חיים" שחרית ליוה"כ

