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טעמי� מפסיקי� ומשרתי�
�����
  

  
שינוי הטע� ממשרת למפסיק ולהיפ� יכול 

ש להקפיד לשנות את משמעות הפסוק לכ� י
וץ מח	 , בבדד יש� "לדוגמא . על הטעמי�

����	��

�ה למחנ�  ����������������������������

��� �!�א� נפסיק לאחר ) מו,יג( "מושבו ��
יוב� שהפסוק מורה על הצרוע " מחו!"תיבת 
 תמיד וושבמ יהמחו! למחנה בו ה לשבת

, )בסמיכות" מחנה מושבו"כלומר מחו! ל(
למחנה  ואז לכאורה לוי שנצטרע ישב מחו!
זה אינו ו ,לויה אבל עדיי� בתו� מחנה ישראל

טעמה במארי� וצרי� " מחו!"תיבת כי , נכו�
שטעמה " למחנה"להפסיק רק לאחר תיבת 

ואז משמעות הפסוק היא להורות , בטרחא
והכוונה  שיהיה מחו! למחנה עתהמושבו על 

  .למחנה ישראל דהיינו מחו! לשלוש מחנות
בעוצמת בטעמי� המפסיקי� יש דרגות 

 ורההמ פסוק�סו�בראש� . ההפסק ובאורכו
הבא  אתנחלאחריו , משפטהבדר� כלל סו" 

 תבירחשוב לדעת ש. כפסיק בדבור היו� יומי
וצרי�  טרחאהוא מפסיק חלש יותר מ

עת צר� "להקפיד על זה לדוגמא בפסוק 
 "ואא ה� טמ	  ��#����
�גע הנ�  ���"	����רת ממא� 

שהוא " ממארת"ההפסק לאחר ) נא,יג(
שהוא " הנגע"ר חלש יותר מזה של בתבי

וא� לא נפסיק היטב בי� תיבת . %�$�$בטרחא
יוב� שהנגע הוא " טמא"לתיבת " הנגע"

צרי� להפסיק ביניה� בטע�  ,אול� .הטמא
צרעת "הוא מסוג " הנגע"שופירושו  ,טרחא

) כל(חוזר על " טמא הוא"ו ,"ממארת
  ".הבגד"

ר המטה�  +/�*.-�,&ל ע�  +*�(	)�'&ה והז� "ב "כיוצ
 "שבע פעמים +�3*�12,&עת הצר� �מן +�0(	)�*&
" המטהר"שא� יפסיק לאחר המילה  �) ז,יד(

�מ�"אז יחזרו המילי� הפסקה גדולה מדי 
שמע שצרי� הכה� וי" והזה"ל" הצרעת

וזה לא , להזות מ� הצרעת עצמה על המטהר
  .נכו�

איש איש כי יהיה זב "על הפסוק   "טמא הוא +�3*�12,&ו זוב�  +4�576&ו מבשר� 
זובו ) "א"ה ע"נידה נ(הגמרא אומרת ) ב,טו(

 �" לימד על הזוב שהוא עצמו טמא �טמא 
ג� הזוב  אלא לא רק האיש הזב טמא
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שכ� �ש שלא נלמד מכל"ע(שלו טמא ) הזיבה(
אפשר ). ש שהוא טמא"א� מטמא כ �

ל כתוב "שהגמרא דורשת זאת מפני שהיה צ
ותחת " טמא הוא זובו מבשרוכי יהיה זב "

שלא במקומה " זובו"זאת באה המילה 
עיי� בחומש תורה , "טמא"סמוכה למילה 

ד שאפשר שהוא "ונלע. 'תמימה ש� אות ו
מאחר שהזק" מפסיק , קרוב לפשט הפסוק

הרי שהמילי� , קצת חזק יותר מטרחא
, "זובו"מילה  לע י�חוזר" טמא הוא"

כ א� יהיה עיקר ההפסק במילה "משא
יחזור על האיש " טמא הוא"הרי אז " זובו"

  .הזובולא על 
לשיבוש הקרוב לכפירה  דוגמאות נוספות

 "ימות +3�*��1,& יי� ן אל�משכ	  +�0(	)�*&ב הקר�  $בכל הקר� " ו אפשר למצוא בפסוקי�"ח
�bc י מצוך� אשר אנכ� ", )כח,במדבר יז(d:e�fg 

וכ� , )ו,דברי� ו( "ךעל�לבב�  bh�i2c�jgם היו� 
.רבי�
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