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דיבוב בגוף הפרק
מה דינו של חזן שמעוניין לדבב את התורה? ובכן ,הכל תלוי בקהל.
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איך היית מגיב אם החזן במנחה היה קורא בתורה תוך המחזת הסצנה בין
רחל ויעקב בשילוב אפקטים מיוחדים? יש מי שמשתדל להוסיף יצירתיות
בתפילות הקבע שלו .השאלה הבאה נלקחה מתוך הספר שו"ת במראה
הבזק' מבית מכון 'ארץ חמדה':
"אני קורא בתורה בקביעות בפני ציבור ומשתדל להקפיד על רמת דיוק
מרבית .יחד עם זאת אני קורא בסגנון מיוחד שמתבטא בשינויים בעוצמת
הקול ומהירות הקריאה בהתאם לתוכן ,בציטוטים של דיבור המבטא
רגשות .לדוגמא בקריאת הקב"ה לאדם הראשון :איכה??  -עוצמת קול
גבוהה.
כשהכהן מקריא לאישה החשודה כסוטה  -קריאה בקול מאיים ומפחיד
וכשהאישה הסוטה עונה" -אמן אמן" בקול מלא פחד .יצוין שלעתים
צמידות לשיטה מחייבת הכרעה פרשנית.
סגנון קריאה זה משפר את ההקשבה אצל מבוגרים וילדים ,וכן מצמצם את
הפטפוטים .לעומת זאת ,טוענים המתנגדים – לא מצאנו כן אצל אבותינו,

ו"חדש אסור מן התורה".
ומשיב הרב:
אם צורה מיוחדת של קריאה בתורה תגביר ותשפר את רמת ההקשבה
וההבנה של השומעים ,היא בהחלט חיובית מאוד .אמנם לגבי הכרעה
פרשנית נראה שאין לשליח של הקהל להכריע על דעת עצמו כפי הבנה
מסוימת ,אלא ישתדל לקרוא בצורה המאפשרת את כל ההבנות שעל-פי
הפשט.
יוצאת מכלל זה היא הכרעה על-פי טעמי המקרא ,שכאשר יש הכרעה
פרשנית על-פי הטעמים עדיף לקרוא כמותה .למרות האמור ,יש להדגיש
ששינויים מדרכי קריאה רגילות ,על אף שיתרמו להקשבת חלק מן
המתפללים ,עלולים להפריע למתפללים אחרים .תופעה זו היא קשה
לצפייה מראש ,הואיל ומדובר כאן ברגשות סובייקטיביים.
לכן נראה שבנדון שלנו ,למרות שייתכן שיהיה בקריאה שלך הידור ,מכל
מקום אם הדבר פוגע בחלק מן המתפללים או מפריע להקשבתם – וכל
שכן אם חלילה הוא גורם למחלוקת – הרי שעדיף לקרוא בקריאה רגילה,
וההקפדה על שלום בית הכנסת תיחשב כהידור יותר גדול.
ונסיים בדברי "כף החיים"" :כתבו הפוסקים שבכלל הדברים הצריכים למי
שהוא ש"ץ שיהא מעביר על מידותיו".
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