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 סימני הפיסוק בסדרת
 מקרא ערוך

 
טעמי המקרא  בהמרתאותנו  שהנחוהכללים  את ולהסביראת השיקולים הציג ה נכתב כדי לפרק ז

 .לסימני הפיסוק המקובלים והמוכרים לציבור הרחב

 מבוא לטעמי המקרא: הקדמה
 מבוסס על ויקיפדיה

אנו מוצאים , לכן. מתבססים על טעמי המקרא" מקרא ערוך"סימני הפיסוק במהדורה זאת של 
 .מהותם ומטרתם – טעמיםלמבוא קצר  לנכון להביא

 ?מהם טעמי המקרא

ְקָרא יםאו  ַטֲעֵמי ַהמִּ מעל או מתחת ) מקראיהם סימנים מיוחדים המצורפים לטקסט ה ַהְטָעמִּ
והם , ואת חלוקת המשפט הגיהאת צורת ה, המסמנים לקורא את נגינת המילים, (למילים

 .עבריתהקדומים של ה סימני הפיסוקלמעשה 

 :עיקריותלטעמים כמה מטרות 

, משמש כנקודה בסוף משפט" סוף פסוק"כך למשל הטעם . סימני פיסוק: תחבירי .1
חלקי  שני בין נקודה ופסיקכ[ הרבה פעמים] משמש" אתנחתא"והטעם 
 .לכל מילה יהיה בדרך כלל טעם אחד בלבד. משפט

ברוב  .האם הטעמת המילה היא במלעיל או במלרע - המילה הטעמת: פונולוגי .2
 הנגנתוכן ; יבוא בהברה בה נמצא הטעם במילה" טעם המקרא"המקרים 
ְתאר טונאלי למילים כך שייצרו אינטונציה מסוימת  - המשפט יצירת מִּ
 .למשפט

המורכב מצירוף כמה , לכל טעם יש ניגון מסוים. בתורה מנגינה לקריאה: מוזיקלי .3
 .שמעשיר את הקריאה, תווים

 . ה התחבירית של הטעמיםראנו נתייחס להלן רק למט

 [תחביר]הטעמים כסימני פיסוק 

: כלומר, מסודרים מהחשובים אל הפחותיםהם ו, טעמים המחולקים לפי מדרגים 22קיימים 
 מחברים וכן טעמים, מאלה המציינים הפסקות ארוכות לאלה המייצגים הפסקות קצרות יותר

 . שמציינים רצף קריאה ללא הפסקה כלל

מחלקים את המשפט השלם לשני חלקים הם  ברוב המקרים .הטעמים משמשים כסימני פיסוק
 .לשני חלקים וכן הלאה להתחלק שוביכול כל חלק ו, עיקריים

 : מקבילות לסימני הפיסוק המקובלים או העצירות, ההפסקות
  .על פי משמעות הפסוק --[ ,]או פסיק ]:[ נקודתיים [ --]מפריד  וק[ ;]פסיק ו נקודה].[ נקודה 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99_%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%99%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%99%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%98%D7%A2%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95_(%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95_(%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94)
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 המציינים הפסקות במשפט -ים חהטעמים הבסיסיים והשכי

 . חמשת המדרגיםהלן ל
מופיעים בתכיפות רבה ה, "הגבוהים"מדרגים ה המפסיקים בשלושתהטעמים  תפרטנו את תשע

 :בטקסט המקראי
 

 
  

  
 שם הטעם כפי שמקובל בעדות ישראל 

  
 

 

 תימנים איטלקים ספרדים אשכנזים  הטעם מדרג
 

 
 

    

ּוק  ׃בֽ  קיסריים. 1 ס   /סֹוףֽפָּ
 סילוק

ּוק ס  ּוק סֹוףֽפָּ ס  ּוק סֹוףֽפָּ  ִסל 

 ֶאְתנָּחָּ א ַאְתנָּ ח ַאְתנָּ ח ֶאְתַנְחתָּ א  בֽ  
 

 
 

    

א ֽ ְסגֹול ֽ  ב ֽ מלכים .2  ְשֵרי ֽ ְסגֹוְלתָּ
 

ֶלת  בֽ   ֶלת ַשְלֶש  ֶלת ַשְלֶש  א ַשְלֶש   ִשיְשלָּ 

ן  בֽ   טָּ  ֹון זֵָּקףֽקָּ ט  ֹון זֵָּקףֽקָּ ט  ֹון זֵָּקףֽקָּ ט   זֵָּקףֽקָּ

ֹול  בֽ   ֹול זֵָּקףֽגָּד  ֹול זֵָּקףֽגָּד  ֹולזֵָּקףֽ זֵָּקףֽגָּד   גָּד 

א  בֽ   א ִטְפחָּ  א ַטְרחָּ   ְנטּויָּ ה ַטְרחָּ 
 

 
 

    

ים או . 3 ְשנִּ מִּ
ים   6מתוך  2]ָשרִּ

 [טעמים במדרג זה

יע  בֽ  יע ְרִב  יע ְרִב  יע ְרִב   ְרִב 

יר  בֽ  יר ְתִב  יר ְתִב  א ְתִב   ַתְברָּ 

 ֽ ֽֽֽֽ

ים . 4 ישִּ ים  או   ָשלִּ ידִּ ֽטעמים 5ובו  ְֽפקִּ
 ֽ ֽֽֽֽ

ים. 5 ֽטעמים 9ובו  ֽ ְמָשְרתִּ
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 "מקרא ערוך"סימני הפיסוק במהדורת 

 "מקרא ערוך"המופיעים ב המקובליםסימני הפיסוק 

 :סימני הפיסוק הבאיםחמישה בעשינו שימוש " מקרא ערוך"ב
 [.,]פסיק  [ --]מפריד  וק]:[  נקודתיים   [;]פסיק ו נקודה].[  נקודה 

  [.עצירה, למעשה]הנקודה מייצגת את ההפסקה הארוכה ביותר 
 עד הפסיק , וכן הלאה בסדר יורד , מציינת הפסקה קצרה יותר [;]פסיק ו נקודה[,.] 
 כדי להבדיל באופן  עם רווח משני צדדיו י שני מקפים רצופים"המפריד סימנו ע וקאת ה

 .[מחבר]משמעי בינו ובין מקף -וחדברור 

 :השתמשנולא בהם פיסוק הסימני 
  תמיההוסימן  ]![ימן קריאה ס, [?]סימן שאלה [?]!. 

או מן הפרוש  והם משתמעים מהטקסט, אין בין טעמי המקרא שום מקבילה לסימנים אלה
 . ולא מהטעמים ,שניתן לטקסט

ים׃ : לדוגמה יׁש ֲהַגַ֥ם ָׁש֖אּול ַבְנִביִאִֽ ָ֣ה ְלֶבן־ִקִ֔  .[פסוק יא, פרק י ,שמואל א] ַמה־ֶזה֙ ָהָי

 ![.?] מן הכתוב שהמשפט נאמר עם סימן תמיהה בפסוק לעיל משתמע
 :לעתים הפסוק ניתן לפרשנות

ת  :לדוגמה א ִתְכֹרֹ֑ ָֹ֣ ל ְוֹא֖תֹו ל ִּ֚י ִמֶמָ֣נּו תֹאֵכִ֔ ן ִכ ַח ָעָליו֙ ַגְרֶזִ֔ ית ֶאת־ֵעָצה֙ ִלְנֹדִ֤ א־ַתְׁשִחִ֤ ִֹֽ  ל
א ַֹ֥ ה ָלב ָ֣ץ ַהָשֶדִ֔ ָאָדם֙ ֵע י ָהִֽ ֹור׃ ִכִ֤  .[יט,דברים כ] ִמָפֶנ֖יָך ַבָמצִֽ

 : עם סימן שאלה ל"הנהפסוק את יש מפרשים הקוראים 

ֹור א ִמָפֶנ֖יָך ַבָמצִֽ ַֹ֥ ה ָלב ָ֣ץ ַהָשֶדִ֔ ָאָדם֙ ֵע י ָהִֽ  ?ִכִ֤
  גרשיים , ( )סוגריים]"[.  

דבר שאנו , שימוש בהם יוצר פרשנות --ולכן , לסימנים אלה אין מקבילות בטעמי המקרא
 .נשמרים ממנו מכל משמר

  בנוסף להפסקות באמצע ] למילים ניגון הטעמה ועלחלק מן הטעמים במקרא מורים על
גודל  ,אותיות בגופן שונה ,קו תחתון באמצעותדבר הנעשה בכתיבה המודרנית , [הפסוק

 ...ועוד  יותנטויו או ותמודגש יותאות, נהאותיות שו
 .מאומה באותיות הטקסט המקורילא שינינו . כל אלה לא נמצאים אצלנו

  [.מקף מחבר]" [-]מקף" 
 .טקסט המקראיכל המקפים נמצאים במקורם ב. אחד[ -]לא הוספנו אף לא מקף 

 :םיפסונ קוסיפ ינמיסכ קוספה ךותב השדח הרוש לש הלחתהו םיחוורמ

 :[תואמגודה תא בוש איבנו] .תאז הרודהמל אובמב ונגצהש יפכ ,תוקספה יגוס ינש ןלהל
 כדי להאיר את הטקסט משפטחלקי  ינש ןיבשל מספר תווים  בתוך הפסוק מרווחים. 

 : [ג-ב, שמות כא][ לאחר המרת הטעמים לסימני פיסוק] לדוגמה
י ְברִּ ְקֶנה ֶעֶבד עִּ י תִּ  ,כִּ

ים ַיֲעֹבד ת   ; ֵשש ָשנִּ עִּ י --ּוַבְשבִּ ָנם, ֵיֵצא ַלָחְפשִּ  .חִּ
ם  ;ְבַגפֹו ֵיֵצא , ְבַגפֹו ָיֹבא-אִּ
ם ָשה הּוא-אִּ ְשּתוֹ ְוָיְצָאה  , ַבַעל אִּ מוֹ  ,אִּ  .עִּ
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 ה שמאלה אבעם הזזת השורה ה, שורה חדשה באמצע הפסוק[Hanging]: 
, "לאמור"או " ויאמר"אחרי  [גם שלא אחרי נקודה] התחלת משפטים בשורה חדשה

 .['וכד קרבנות, ציודשל  :למשל] "רשימה"ת גלפני הצאו 

 [: ה-ד, שמות ח] שיח-דו, לדוגמה

ְקָרא ַפְרֹעה  ַוֹיאֶמר , ְלֹמֶשה ּוְלַאֲהֹרן ַויִּ
ירּו ֶאל  ים, ְיהָוה-ַהְעּתִּ י, ְוָיֵסר ַהְצַפְרְדעִּ י ּוֵמַעמִּ ֶמנִּ  ; מִּ
ְזְבחּו ַליהָוה, ָהָעם-ַוֲאַשְלָחה ֶאת   .ְויִּ

 , ַוֹיאֶמר ֹמֶשה ְלַפְרֹעה 
ְתָפֵאר ָעַלי  יר ְלָך ְוַלֲעָבֶדיָך ּוְלַעְמָך, הִּ  , ְלָמַתי ַאְעּתִּ
ָבֶּתיָך  ְמָך ּומִּ ים מִּ ית ַהְצַפְרְדעִּ ָשַאְרָנה, ַרק ַבְיֹאר  :ְלַהְכרִּ   .ּתִּ

ים רשימת , לדוגמה  [:כג, שמות ל]" מוזזת"המתחילה בשורה חדשה וְבָשמִּ

ים ֹראש , ְלָך-ְוַאָּתה ַקח -- ְבָשמִּ
 ,ְדרֹור ֲחֵמש ֵמאֹות-ָמר

ְנָמן יתוֹ -ְוקִּ שִּ , ֶבֶשם ַמֲחצִּ םֲחמִּ  ;ים ּוָמאָתיִּ
ם, ֹבֶשם-ּוְקֵנה ים ּוָמאָתיִּ שִּ  .ֲחמִּ

שכן  ,נוספים סימני פיסוקכ משמשים אותנו קוספה ךותב הה חדששור לש הלחתהמרווחים ו
  .הפסקה בעלת אופי שונה מאשר פסיק מרווחים אלה מציינים

 

 ,המקובלים לסימני הפיסוק המקרא טעמיהמרה של 
 כללי הפיסוק על פסוקי המקרא מם שליישו --מצד שני ו

ביישום  כלומר, "הפוךהבכיוון "טעמי המקרא לסימני הפיסוק המקובלים היום או  בהמרת
 :עלינו להכיר בשני נתונים בסיסיים - כללי הפיסוק המקובלים היום על פסוקי המקרא ובהנחלת
על , הדיוקועם זאת לשמור על  הטעמים לסימני פיסוקאת אין אפשרות להמיר : נתון אחד

 .ולעתים גם לא על הכוונה של הטעמים הניואנסים

, את כללי הפיסוק המקובליםעל הפסוקים  אין כלל אפשרות להנחיל ": בכיוון הפוך"  :נתון שני
 .י טעמי המקרא"ע ותהמוכתבובה בעת לשמר את ההפסקות וההטעמות 

 .ייםהבסיס םנתוניהאת שני  להלןנסביר ונדגים 

 .המקובלים של הטעמים לסימני הפיסוקהמרה : נתון אחד

על ו ועם זאת לשמור על הדיוק, להמיר את הטעמים לסימני פיסוק לכך שאין אפשרותהסיבות 
 :הן הוראת הטעמים

 לכל טעםואין לנו סימן פיסוק , טעמי מקרא 72 נםיש. 
 בעוד טעמי המקרא מורים גם על  הטעמה , סימני הפיסוק מורים על הפסקות במשפט בלבד

 .ואין לנו סימני פיסוק המורים על הטעמות .כפי שציינו לעיל, או ניגון של המילים
 מסקנה מתבקשת ובלתי נמנעת היא: 
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על המרה של כל טעם וטעם לאחד מסימני [ תלוי בעיני הכותב, או הקפדה]התעקשות 
עמיד את כל יפיסוק כזה . את הכוונה המדויקת של הטעמים המחטיא הפיסוק המקובלים

 .ולעתים מסולפת כך שכוונת הטעמים אינה נשמרת, "דרגת הפסקה"הטעמים באותה 

כדי  [לא המרנו טעם לסימן פיסוק, כלומר] פיסוקהסימני  את לעתים קרובותהשמטנו , לכן
מרנו טעמים ממדרג הרק לעתים נדירות לא , עם זאת .להשאיר את הפסוק פתוח לפרשנות

 . המלכים

 :של ספר בראשית' בפרק א' פסוק ב נדגים זאת על

ִים ַ֥י ַהָמִֽ ֶפת ַעל־ְפֵנ ים ְמַרֶח֖ ּוַח ֱאֹלִהִ֔ ֹום ְורָ֣ ָ֣י ְתהֹ֑ ֶׁשְך ַעל־ְפֵנ הּו ְוֹח֖ הּו֙ ָוֹבִ֔ ה ֹתֹ֨ ְיָתַ֥ ֶרץ ָהִֽ   :ְוָהָאָ֗

 :  הוא היה נראה כך, לו היינו ממירים כל טעם לסימן פיסוק

ים; ְפֵני ְתהֹום-ַעל, ְוֹחֶשְך, ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו, ְוָהָאֶרץ ם ,ְמַרֶחֶפת ,ְורּוַח ֱאֹלהִּ  .ַעל־ְפֵני ַהָמיִּ

פרט לנקודה ופסיק המחלק את המשפט ; ל אינו מבדיל בין טעם לטעם"הפיסוק הנ, אולם
 :ועל כן בחרנו לפסק באופן הבא ,כל שאר ההפסקות מסומנות בפסיקים, לשניים

ים  ;ְפֵני ְתהֹום-ַעל ְוֹחֶשְך, ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו ְוָהָאֶרץ ם ,ְורּוַח ֱאֹלהִּ  .ְמַרֶחֶפת ַעל־ְפֵני ַהָמיִּ

 ך"על פסוקי התנ -- יישום כללי הפיסוק המקובלים: נתון שני

 :הפסוק הראשון בתורהנסביר את הנתון השני באמצעות נדגים ו

ֶרץ׃ בְ  ת ָהָאִֽ ִים ְוֵאַ֥ ת ַהָשַמ֖ ים ֵאַ֥ ית ָבָרָ֣א ֱאֹלִהֹ֑  [א,אבראשית ]ֵראִׁש֖

 :יש לכותבו כך כלומר, סימני פיסוק במשפט זהלשים כל אין , המקובלים על פי כללי הפיסוק

ם ְוֵאת ָהָאֶרץבְ  ים ֵאת ַהָשַמיִּ ית ָבָרא ֱאֹלהִּ  .ֵראשִּ
עם ההפסקות  שאנו רוצים להעביר את רוח הָפסּוק אלא .לחלוטין המשפט מובןזאת  הבצור

 :באופן הבא', ולכן פיסקנו את פסוק א, הפסוק קריאתבייחוד בשעת , פי הטעמיםעל  הנדרשות

יתבְ  ים, ֵראשִּ ם :ָבָרא ֱאֹלהִּ  .ְוֵאת ָהָאֶרץ, ֵאת ַהָשַמיִּ
 

 

 

 "מקרא ערוך"ב פסוקי המקרא לפיסוקמנחים  כללים

אי יכולת להמיר כל טעם לסימן פסוק [ א] -- ל שהצגנו"שני הנתונים הבסיסיים הנבמגבלות 
 את כללי הפיסוק המקובלים להחיליכולת  חוסר, "בכיוון ההפוך[ "ב] ;םאת כוונת הטעשישקף 

כללים אלה . להמרת טעמים לסימני פיסוקכללים מערכת היה עלינו לגבש  ,על הטקסט המקראי
כל טעם וטעם בכל ָפסּוק ּוָפסּוק דרש התייחסות  ,עם זאת .משו כקו מנחה וכבררת מחדליש

 . ייחודית
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 :לים שהנחו אותנו בבואנו לפסק את הפסוקים במהדורה זאתואלה הכל

 "[סילוק"נקרא גם " ]סוף פסוק"המרה של  .א כלל

  ":סוף פסוק"הגדרת הטעם 
 ,מופיע במילה האחרונה בפסוק כקו אנכי מתחת להברה המוטעמת" סילוק"או סוף פסוק 

המוכרים לנו  בנקודתייםהפסוק מסתיים של מהדורות המקרא המסורתיות   ןכולכ ןברובו
אולם אין הוראתם בטעמי המקרא כהוראתם על פי כללי ] סימני הפיסוק המקובלים היוםמ

 [.הפיסוק המקובלים היום

 : ספר בראשיתב 'פסוקים מפרק א שניניקח , הלדוגמ

ים בְ  : 1 דוגמה ית ָבָרָ֣א ֱאֹלִהֹ֑ ֶרץ׃ ֵראִׁש֖ ת ָהָאִֽ ִים ְוֵאַ֥ ת ַהָשַמ֖   [א,בראשית א]  ֵאַ֥

 .[מלעיל] ָאִֽ היא בהברה ולכן ההטעמה , "א"מופיע מתחת לאות [ במילה האחרונה]הסילוק 

י׃  : 0דוגמה  ֶקר יַֹ֥ום ְׁשִליִׁשִֽ ְַֽיִהי־ֹב֖ ְַֽיִהי־ֶעֶַ֥רב ַוִֽ  [.יג, בראשית א] ַוִֽ

יועל כן קוראים את , האחרונה בהברהמופיע [ במילה האחרונה]הסילוק   .מלרעב ְׁשִליִׁשִֽ

 "[:סילוק"או " ]סוף פסוק"הטעם  לגבישקבענו  םכלליהואלה 
  כל סוף פסוק הומר לנקודה. ].[ 
  כל פסוק בשורה חדשההתחלנו. 
  ומתיר נקודה כי רק הסילוק מצריך, בתוך הפסוק עצמו לא השתמשנו בנקודהלעולם. 

  [בֽ ] "אתנחתא" המרת .ב כלל

 . משפטים/מחלק את הפסוק לשני אגפים" אתנחתא"ה
 .על פי העניין  ,[--]או למקף מפריד ]:[ לנקדתיים , [;]פסיק -את האתנחתא המרנו לנקודה

בכך יכולנו לקבוע בכל אחד מאגפי הפסוק ו, [;]השתדלנו להשתמש בנקודה פסיק , רובפי  לע
 .סימני הפיסוק האחרים תארבעבאמצעות ברמה נמוכה יותר  הפסקות נוספות --

 :ודומיהן, "לאמור"או אחרי " ויאמר"פיסוק אחרי  .ג כלל

היה צפוי על פי כללי הפיסוק המקובלים . מילים אלהטעמים שונים מופיעים במקרא אחרי 
 :הסיבות הבאותמ באופן גורף לא עשינו זאתאולם  .]:[מיר כל טעם במילים אלה לנקדתיים נש

 הבדיל את האתנחתא וכדי ל; באותו הפסוק יכול להימצא סימן נקודתיים במקום אתנחתא
 .עשינו שימוש נוסף בנקודתיים באותו הפסוקמכל שאר ההפסקות לא 

  בנקודתיים בחלק אחר של הפסוקהיה צורך להשתמש מים הטע לכוונתלהיות נאמנים כדי. 
 

 :ודומיו" רמויא"להלן כללי ההמרה של הטעמים אחרי 

 .דתייםלנקו, כאמור, הוא לעולם יומר: הוא אתנחתאבמילים אלה  כאשר הטעם .א

 :המלכיםכאשר הטעם הוא מסדרת  .ב
 .נחתא בפסוק לא תורגמה לנקודתייםתבתנאי שהא, הוא יומר לנקודתיים --
 .כאשר האתנחתא תורגמה לנקודתיים, מפריד או לפסיק ווהוא יומר לק --
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 ; במקומו פסיקנשים בדרך כלל  -- כאשר הטעם הוא מסדרת המשנים ומטה .ג
או  תמיד יתחיל בשורה חדשה הנאמריש לזכור ששכן , ולפעמים ללא סימן פיסוק כלשהו

 .לא כל כך חשובלאחר רווח ניכר באמצע השורה וסימן הפיסוק ממילא 
 

 .וזיהוי האתנחתא, בפסוק אחד "החזקים"הופעת שלושת סימני הפיסוק  .ד כלל

מפריד  וק[ ;]פסיק -נקודה}הפיסוק החזקים  את שלושת סימנילרוב נמצא , בפסוקים ארוכים
 . או שניים מהם{]:[ונקודתיים [ --]

, המחלקת את הפסוק לשני אגפים, שהקורא יזהה את האתנחתאראינו חשיבות רבה לכך 
 :הכללים הבאים באים להבטיח זאת .זה בזה "יתחרו"וששני סימנים חזקים לא 

 ואחריו קו , אחריו נקודתיים .באמצע הפסוק פסיק יהיה ההפסק החזק ביותרו נקודה לעולם
 .מפריד

  אנו נפסק נקודותיים, ודומיהם" לאמור"או " ויאמר"לעולם כאשר האתנחתא מטעימה את. 
  בפסוק אחדיהיה לא יותר מסימן נקודתיים אחד לעולם. 
  של הפסוק אגף בכללעולם יהיה לא יותר ממקף מפריד אחד בלבד . 

 

 המפריד ושימוש בק .ה כלל

בניית למפריד הן  ובק המרה של טעם תמתבקש, בפסוקים ארוכיםבעיקר , בה פעמיםרה
יש אבל  .ים נוספיםקמשפט נכון על פי כללי הפיסוק והתחביר והן לשם חלוקת האגף לשני חל

השתמשנו  ועל כן. מנולהימנע מדבר שהשתדלנו , פרשנות לפסוק גם מפריד נותן ולזכור כי ק
 .התפקיד כהלכהכאשר הוא ממלא את [ ולא בקו מפריד]פסיק ב

מפריד מתבקשת  וקל םפסוקי המקרא מלאים בטעמים שהמרת, כפי שיווכח הקורא, עם זאת
  .יום-לא מקראיים שאנו נתקלים בהם יוםטקסטים אשר בהרבה יותר מ, ונחוצה

 [:בהתאמה ,אשכנזים/ספרדים" ]טפחא/טרחא" בֽ הטעם  .ו כלל

הרבה , אולם ,מפריד ואו לקכ לפסיק "מתאים בד, פסוקיםשמשתקף מהופעתו בכפי , טעם זה
הוא  פסיקים-מרובה בפסוק. ולא לתפארת הקריאה ,לא להבנת הנקרא פעמים אין צורך בו

 .לא קבענו במקומו כל סימן פיסוקו אפילו מפריע לקריאה

 .[בהתאמה, אשכנזים/ספרדים" ]פשטא/קדמא" ב ֽ הטעם .ז כלל

המרנו . למילה הבאהמורה על צירוף המילה המוטעמת בו והוא  ,הוא טעם מחבר טעם זה
 . להבנה או לתפארת הקריאה דרושכאשר מצאנו שהוא רק , אותו לפסיק

 :הלדוגמ, בתוך פסוק או באגף של הפסוק" מקבילות" .ח כלל

ּון׃ ֲחִרׁשִֽ ם ַתִֽ  [יד, שמות יד] ְיהָו֖ה ִיָלֵחָ֣ם ָלֶכֹ֑ם ְוַאֶת֖

 [.;]פסיק -שהמרנו לנקודה, י אתנחתא"הפסוק מחולק לשני אגפים ע
י המרת הטעם לפסיק נוצר משפט עם משקל זהה לשני "ע. טפחא/יש לנו טרחא בכל אגף
 ".תחרישון"מול " ילחם לכם"; "ואתם"מול " 'ה: "האגפים

 :והוא יראה כך, "טפחא/טרחא"ה ציין פסיק במקוםבפסוק קצר זה נ
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ָלֵחם ָלֶכם, ְיהָוה שּון, ְוַאֶּתם; יִּ  .ַּתֲחרִּ

ושני טעמי , םעם אתנחתא באמצעית, יםקצרעל אף היותם  --פסוקים מסוג זה ב
 .הקפדנו להמיר את הטעם לפסיק --" טפחא/טרחא

 אגפים עם שלוש או ארבע מילים .ט כלל

ניתן להבין את כוונת הטקסט מבלי , מילים 4או  3בני , קטניםהאגפים הברוב רובם של 
כ אחד "בד]הקפדנו ברובם לקבוע בהם סימן פיסוק , אולם. לסימני פיסוק כלל להיזדקק

 .או לתפארת הקריאה/ו ת הטעמיםלהבהרת כוונ[ בלבד
   :לדוגמא

ל" ר ִמֹכִֽ ֲעֵש֖ ֹו ַמִֽ ֶּתן" :כהוראת הטעמים פיסקנו , [כ,ידבראשית ] "ַוִיֶתן־לַ֥ ֹכל, לֹו ַמֲעֵשר-ַויִּ  ."מִּ

 הוראת הטעמיםאת  לשקףרצינו אולם ". מעשר"המשפט מובן גם ללא הפסיק שאחרי , אמנם
ֶּתן "אחרי , ולא למשל"  ַמֲעֵשר "שבקריאת הפסוק יש להפסיק אחרי  -- : כלומר] "לוֹ -ַויִּ

ֶּתן ֹכל, לוֹ -ַויִּ   .[ַמֲעֵשר מִּ

 שתי מילים בניאגפים  .י כלל

, ות בלבדקאלא לעתים רחו, בין שתי המיליםבאגפים קצרים כאלה לא קבענו כל סימן פיסוק 
כאשר ההפסקה באה להדגיש משהו הדרוש להבנה מדויקת של הכתוב או להדגשת המילה 

 :[לב, שמות כא] נביא כאן דוגמה אחת .מקרים אלה מועטים ביותר. הראשונה בעת הקריאה

י ַמְרֶאה אֹוְתָך ְכֹכל ְשָכן -- ֲאֶשר ֲאנִּ ית ַהמִּ ית ָכל ,ֵאת ַּתְבנִּ      .ַּתֲעשּו ,ְוֵכן; ֵכָליו-ְוֵאת ַּתְבנִּ

 .חרתאולא , תעשו[ כך]= כן, כלומר, באה להדגיש מילה זאת" וכן"הפסיק אחרי המילה 

 [מחבר]עם מקף ביניהן אגפים הכוללים מילים המחוברות  .יא כלל

ניתן לרוב , באגפים שבהם מופיעים שתים או שלוש מילים המחוברות ביניהן עם מקף מחבר
היות  --או במילה האחרונה של המילים המחוברות , לוותר על סימן הפיסוק המופיע לפניהן

 .וההפסקה נדרשת לפניהן או אחריהן, ספק לגבי הקשר ביניהן שהמקף המחבר אינו משאיר

 חיבור ה" ו"טעם במילה שלפני  .יב כלל

יש משפטים שאין להבין אותם כלל כיון ש, לא תמיד הקפדנו על כללי הפיסוק לפני וו החיבור
ם עהחיבור מוטעמות בט" ו"מהסיבה שהרבה מילים במקרא הבאות לפני גם ו, ללא הפסיק

 .מפסיק

 .נפרדתבמסגרת  והרחבה נקודה זאת ראויה לדיון

 דוגמאות שתיבאמצעות  --וההחלטה , השיקולים, הכללים חלק מןנבהיר 

ד׃   : 1דוגמא  ין ָל֖ה ָוָלִֽ י ֲעָקָרֹ֑ה ֵאַ֥ י ָשַר֖  [ל, בראשית יא] ַוְתִהַ֥

 :המרה של כל הטעמים היה נראה כך
י ָשַרי   .ָוָלד, ֵאין ָלּה  ;ֲעָקָרה, ַוְּתהִּ
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 . בייחוד במשפט קצר כזה, שאינם מוסיפים דבר, שני הפסיקיםאת  השמטנו, ראשית

י ָשרַ   .ֵאין ָלּה ָוָלד ;י ֲעָקָרהַוְּתהִּ

 : או פסיקמפריד  וקלשים  נקודה ופסיקבמקום היה אפשר מבלי לגרוע מהבנת הנקרא ]
י ָשַרי ֲעָקָרה  י ָשַרי ֲעָקָרה[   או]  .ֵאין ָלּה ָוָלד-- ַוְּתהִּ  [.ֵאין ָלּה ָוָלד ,ַוְּתהִּ

 :והפסוק נראה כך, הראשוןשכן האגף השני מסביר את  ,אבל לפני הסבר יש לשים נקודתיים

י ָשַרי ֲעָקָרה    .ֵאין ָלּה ָוָלד :ַוְּתהִּ

 :7דוגמא 

ה׃ ֲאָדָמִֽ ת ָהִֽ ל ִמְׁשְפֹחַ֥ ּו ְבָךִ֔ ֹכ֖ ר ְוִנְבְרכָ֣ יָך ּוְמַקֶלְלָ֖ך ָאֹאֹ֑ ְרָכה֙ ְמָבְָ֣רֶכִ֔  [ג, בראשית יב] ַוֲאָבִֽ

 :המרה של כל הטעמים לסימני פיסוק היה נראה כך

ְבְרכּו ְבָך; ָאֹאר, ּוְמַקֶלְלָך, ְמָבְרֶכיָך ַוֲאָבְרָכה ְשְפֹחת ָהֲאָדָמה, ֹכל, ְונִּ  .מִּ
 .לכל הטעמים[ פסיק]הוא נותן משקל זהה : פיסוק כזה מחטיא את המטרה לחלוטין

 :מבלי לפגוע בהבנה, לחלק את הפסוק לשנייםלפשט את הפיסוק ואפשר היה אמנם 

ְשְפֹחת ָהֲאָדָמה, ְלָך ָאֹארַוֲאָבְרָכה ְמָבְרֶכיָך ּוְמַקלֶ  ְבְרכּו ְבָך ֹכל מִּ  .ְונִּ
כיוון שנראה לנו שהוא מוסיף להידור , "ַוֲאָבְרָכה ְמָבְרֶכיָך"החלטנו לקבוע פסיק אחרי , אבל

כדי להפריד את , פסיקו את האתנחתא לנקודה והמרנו ;ומפריד בין ברכה לקללה, הקריאה
 :כדלקמן, הפסוק לשני אגפים

ְשְפֹחת ָהֲאָדָמה; ּוְמַקֶלְלָך ָאֹאר, ָכה ְמָבְרֶכיָךַוֲאָבְר  ְבְרכּו ְבָך ֹכל מִּ  .ְונִּ

 

 

 :כללו של דבר
  לא קבענו סימן פיסוק במקומות שאין הפסיק מוסיף להבנת הנקרא ובמקומות הנתונים

 . כדי להשאיר מקום לפרשנויות --וזאת , לפרשנויות שונות
 אבל , הפסוק להבנתקבענו  פסיקים גם במקומות שהפסיק לא נדרש אמנם , לעומת זאת

 .הפסוק קריאת ראינו יתרון בהפסקה מסוימת בעת

 

  ,העורך
 אהרון אמוזג


