
 התורה בקריאת מילים הפרדת

 :הקדמה

 תבינו אם בשפע יהיו בית-שיעורי. תשובות ולא, שאלות בעיקר להציג מבקש אני
 .היטב אותי

 
 לחבר נכון כי שטוענת, נאח'ג אבן שיטת על שדבר חן אלנתן את אשתקד שמענו[ א

 .את-ושמתם, לבבך-על: מפרידים דוקא שאנחנו ליםמי

 
 בין הפרדה: "במרשתת שלי באתר גם שנמצא] מאמר בסידור פרסמתי אני אף[ ב

 המסרנים טרחו שלא[ במקרא ובכלל] בתורה מילים זוגות על המצביע"[ הדבקים
 אפשר כי אף ת"בגדכפ באותיות דגש הוספת או פֵסק, מפסיק טעם ידי על להפריד
 .המילים בהבנת לטעות

 
 בא הוא האם: ותפקידו הפֵסק בשאלת לאחרונה נתקלתי דיון בקבוצת, בינתיים[ ג

 דומה הוא[ מלאים|  שניהם] רביע לפני בודד מונח כמו? משני מפסיק טעם במקום
 ?זאת בכל ההבדל מה אז. לגרמיה למונח להפליא

 
 לכל אחת הלתיב המוקפות המילים את הופך הוא האם? המקף של דינו ומה[ ד

, משרתים בטעמים אולי חיסכון: המקף תפקידי בין להפריד יש שמא או? דבר
 האלה המילים על חלים הדקדוק כללי האם? דוקא לקריאה אחת תיבה יצירת
 .רבנו משה שנשאל לשאלה מינא נפקא? אחת תיבה הן כאילו

 
 .מסקנה עם שהיה מעשה[ ה

 
 :הדברים עיקרי

 זוגות לקרוא שנהגו עדות נאח'ג-אבן אצל מצא הוא: אלנתן לדברי קודם נשוב
 כאשר לעתים נכתבו עתיקות ֶאֶבן כתֹובֹות גם. כלל לעצור בלי לבבך-על כמו מילים
 מקראות"ל דומה קצת. הבאה במילה ראשונה אות גם" שימשה" האחרונה האות
 נכתבה כאילו האלה המקראות חלק מפרשים אנחנו שם שאף", הכרע להם שאין

 אבותיך עם שוכב הנך.  אפם ארור, ארור שור: פעמיים מוכרעת תיהבל המילה
 'וכו. העם וקם, וקם

 
 שיש מסביר שגוי באופן להבין שעלולים מילים בין' הפרדה-אי' בענין שלי המאמר
 פֵסק ידי על[ מפסיק טעם שאין במקום] הפרדה ליצור הקפידו שהמסרנים מקומות

 אך[. ּכאבן ידמו[  ]ּכמכה מי] ת"בגדכפ דגש תוספת או[  ושחלת|  נטף[ ] שרף|  נחש]
, ישראל בני ויצעקו: שגויה לקריאה האפשרות אף על חששו לא אחרים במקומות

 שהבאתי הדוגמות בכל המיוחד]![.  בנים שלושה נח ויולד, בימיו כי, חת בני ויענו
 י"אהו שם יש כי? למה. ביחד המילים שתי את לקרוא אלא ברירה שאין הוא

 האות את להדגיש צריך היה, ביחד המלים קריאת לולי והרי, ת"בגדכפ ואחריו
 המילה אחרי לעצור חובה שאין רק לא כי נראה לכן[. ת"בגדכפ] הראשונה
, לכאורה. ברצף דוקא המילים את לקרוא חובה אלא, הטועים למען רק הראשונה

 לא -' אותו וראיתם', 'את ולמדתם'ב להפריד המוזכרת החובה שמע בקריאת גם
 .משהו או פֵסק מוסיפים היו, ולא. המסרנים לדעת נחוצה היתה

 
 בין, דומות אותיות בין הפרדה: תפקידים כמה לו מיחסים. הפֵסק את הזכרתי

 מה. ועוד, השם עם יחד לקרוא מעונינים שלא למילה השם בין, דומות מילים



 התורה בקריאת מילים הפרדת

 כלל רךבד] מפסיק טעם להציב אפשר היה שלכאורה הוא, הפסק את שמאפיין
 טעם במקום לשמש תפקידו אין, לרוב אך[. לדוגמה רביע לפני -  גרש או לגרמיה
 שמורה מפסיק טעם לעומת, המילים בין להפריד לקורא מורה הוא אלא. מפסיק
 בין ההבדל מה.[ כך על וסליחה, כעת המוסיקלי לצד ניכנס לא] לעצור לקורא
" לו ויאמר" שומעים כאשר": לא|  ויאמר" בביטוי אדגים? הפרדה ובין עצירה
 בין מפריד אני אם אך. האלה המילים אחרי שנכתב מה אמר שמישהו ברור, ברצף

, מפסיק לטעם מקום פה אין". לא" המילה את אמר שהוא מתכוון אני אז  המילים
, לויכוח להיכנס בלי, ומכאן. ]להפסיק ולא, להפריד כדי הפֵסק את הציבו ולכן

 .רביע בפֵסק מקורו רביע הלגרמי הצירוף כי נראה

 
 לדון לכם משאיר אני, תפקידיו הם מה מסתפק שאני המקף על קודם שאמרתי מה

 שיש תחליטו ואולי. אחת למילה הפכו המילים שאכן למסקנה תגיעו אולי. ביניכם
 ההטעמה לעומת - השנייה במילה נע-שוא כמו: מילים זוג של מאפיינים עדיין

 אחת מילה רק פה יש זה שבענין המסרנים אצל וברור שמקובל הגעיה או המשנית
. לכתיב הקרי בין הבדל אין, כלומר -' מזה' כמו בדיוק ייקרא' ביֶדָך זה מה. 'ארוכה

 [דת ֵאש גם]

 
 צעיר חבר. שנים כמה לפני סעד קודש בקהילת שקרה מעשה לספר עוד לי נותרה
 הקפיד ואף", תמיד תעול ליום שנים" המילים את חודש בראש קרה במצוות וזריז

 שת לא הצעיר ואף, ברך כבר העולה, לתקנו שניסו עד'. תמיד'ל' עולת' בין להפריד
 חודש בראש והנה, שגיאתו את והסברתי, המעשה אחרי אליו פניתי. לתיקון לבו

 רגע באותו." תמיד. . .  עולה ליום שנים: "מתוקנת קריאה לקרוא שוב עלה אחר
 הוא אם הרי, מה אלא. הנכונה הקריאה את מעויש למען, יפה שנהג חשבתי
 כי, תאמרו, נכון'. תמיד' של' ת'ה את לרפות מה אין אז', תמיד'ל' עולה' בין מפסיק

 בודאי המסרן אבל, רפויה' ת של בקריאה מבדילים איננו - מרביתנו - אנחנו
 הטבחים ׂשר ויפקד"  השבוע קראנו. ברצף המילים שתי את שיקראו התכוון

 [.תלשא] מפסיק בתחומו שיש משרת  -" סףאת־יו

 
 :מסקנה

 יתכן. פסקניות להיות צריכות התשובות ואין, ללמוד מה הרבה עוד יש כי לי נראה
 והתשובות יש אף ואולי, שעוררתי השאלות מן לֵחלק יותר או תשובות שתי יש כי

 ןנית לא, כלומר, מתמטית תורה זאת שאין אומרים לפעמים. זו את זו משלימות
 יאמר, ְגֶדל של תורתו ובפרט, מתמטיקה שלמד מי אך. משמעית-חד תשובה למצוא
 .משמעית-חד תשובה לה אין כי דוקא, מתמטית תורה אכן זאת, להיפך


