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  פרשת לך לך
  

  משמעות הטעמי�
  

מקלה ראש  ל� לאחר שהגר�בפרשת ל�
, יך� על�  חמסי�"בשרה אומרת שרה לאברה�   כי , רא� ות� , ךבחיק� , תי שפחתי� נת� , יאנכ י בינ� , יי� ט ישפ� , יהבעינ�  ,לואק� , תההר�  בפסוק זה אנו מוצאי� ) ה,טז( "יךובינ! 
המסומני� כא� (הרבה טעמי� מפסיקי� 

נעמד . שרוב� מפסיקי� חזקי�) בפסיקי�
אמת "פרו על כ� הרב יעקב קמינצקי בס

ומסביר שכנראה ששרה אמנו דיברה " ליעקב
בכאב לב גדול ורק מילי� מקוטעי� יצאו 

  .מפיה
, ואמר ל" י� ם ולך לאברה א אבימ" ויקר� "ג� בפרשת וירא מביא הרב את הפסוק  , ךאתי ל� חט% $ומה, נו� ית ל� עש� $מה ה חטא% , יממלכת� $ועל, יאת על' הב& $כי  �ומסביר שכשאד� קורא תגר ) ט,כ( "יעמד!  ,תיעש� , ויעש� $ר לאאש% , מעשים� , הגדל

מפסיק , על השני כמו אבימל� על אברה�
וכ� מצינו עוד בפרק , דבריו כדי להדגיש�

, *תמעש% , ךלה ל" חל� "ה "ח בפסוק כ"י , ערש� $עם ,ית צדיק� להמ� , הר הז כדב%  , ךלה ל� חל% , עכרש� , יקה כצד� והי�   "טמשפ! , הא יעש� ל� , רץהא� $כל ,השפט� 
ים חמש� , וןיחסר/ , וליא. " ח"ובפסוק כ , הית בחמש� התשח� , החמש�  ,הצדיקם�    ."ירהע� $כל$את
שיש שימוש ) יג,במדבר יב( "הל!  ,אא נ� רפ�  ,אנ'  ,לא1 " סוקהפל עאפשר לומר  רעיו� דומה
כמו , ע� מנגינה ארוכהמפסיקי� בטעמי� 

זק! גדול שמעמיד הדבור להתבונ� בו בעיו� 
לנו כמה עמד ממחיש  שהדברנראה לי ו, גדול

וו� בה משה על כל מילה ומילה שאמר וִכ 
וממילא לא היה צור� להארי� מעומק הלב 

  .מילי� פתהוס י"עבתפילה 
נמצאנו למדי� שהטעמי� ג� ממחישי� לנו 

דבר זה מצאנו מפורש  .את פנימיות הדברי�
ברבינו בחיי בפרשת וישב בסירובו החוזר 
ונשנה של יוס! הצדיק להשמע לאשת 

) ח,לט( "*ןוימא2 "שש� המילה  פוטיפר
מופיעה בטע� שלשלת וכתב ש� שהדבר 
 �מורה על איסור הדבר ועל היותו נמנע אצלו 

שהרי מתו� , ממא� בו בתכלית המיאו�
הטעמי� בתורה אנו מביני� מה שלא נכתב 

בה בעניי� התנועות של האד� שמתוכ� נדע 
ולעומת זאת כשיעקב  .ל"עכ .כוונת ליבו

הוא  )יט,מח( ל את ידיוממא� שלא לשכ
לכ� יש ש� טע� רגיל , ודי תאח �ממא� פע

וכ� אדו� שלא נת� לע� ישראל . ולא שלשלת
ש� ג� פעמיי� ולכ� רק עבור בגבולו מא� 

  .לא בא בטע� שלשלת) כא,במדבר כ(
ואפשר לפרש דבר דומה ג� על התמהמהותו 
של לוט כשהאיצו בו המלאכי� שוב ושוב 

 "*הויתמהמ2 " שהמילה, לצאת את העיר
  .שלשלתמופיעה ג� היא בטע� 

עוד אפשר לחוש את משמעות הטעמי� 
שש� ) כו� דברי� כז יא(תבוא �בפרשת כי

" ארור"במילה  ���רואי� שימוש בזק! גדול
ור מקלה אביו אר1 "כמה וכמה פעמי�  ... ור מסיג גבול רעהו אר1 ... ואמו  וזה ממחיש  ..."ור משגה עור בדרך אר1 

איש ישראל $כל$רו אלואמ"את הנאמר    ).ש� פסוק יד( "קול רם
יש מרבותינו שדרשו את שמות הטעמי� כמו 

): יח,מד(א בתחילת פרשת ויגש "שדרש הגר
זרקא מונח סגול  ���קדמא ואזלא רביעי

 )יהודה(ליוס! שהוא  אזליהודה ו קד�ש
את עצמו  זרקשבבני� משו� ש הרביעי

תחילת פרשת בוכ� . הסגולבתו� ע�  הונחמל
י� קדמא מדורש את הטע) יד,א(ות שמ

ו ממצרי� קוד� הזמ� אזלו וקדמש, ואזלא
  ���."וימררו את חייהם"י "הקבוע ע

ָאִבינּו5 ֵמ%ת "הפסוק  מ�דוגמא נוספת  אמרו בזוהר ש) ג,כזבמדבר ( "ַּבִּמְדָּבר� 
היינו שהיה מ� , שצלפחד מת בעטיו של נחש
ולכ� טע� זרקא . הנשוכי� בנחשי� השרפי�

  ���.שהזרקא צורתו כנחש" אבינו"על תיבת 
בשמות  הרומזת תפרפרעוד ל כא� המקו�ו

הנה  ,בו ה� מופיעי�עניי� את ההטעמי� 
 "נתן לכם השבת יי$ראו כי" בפסוק

 שופרשש פעמי� טע� יש ) כט,שמות טז(
ת שהיו תוקעי� ורמז לשש תקיעמכא� , הול�

כדאיתא (כ שובתי� "בשופר בערב שבת ואח
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ולכ� נאמר אחריו . )ב"ה ע"בשבת ד! ל
"עיעם ביום השבוישבתו ה"

v�w.  
מ צרי� לדעת שמשמעות הטעמי� הינה "מ

, מלעיל, מחבר, מפסיק: באופ� הקריאה
 על שמות הטעמי�רושי� יופ, מלרע ובנגינה

  .בלבדוהרמז הנ� על דר� הדרש 
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  אהלה ודומיה�, צערה חטפי� 
  

השוא הנע לא יכול לבוא באותיות הגרוניות 
 �קומו יבוא אחד מ� החטפי� ע ובמ"אחה
קמ& �או חט!) אֱ (סגול �חט!, )אֲ (פתח � חט!

ולפעמי� יבוא ג� באותיות שאינ� ) אֳ (
ֲצחק"גרוניות כמו בצדי של  י$י! ). ו,כא( "ל!

דינ� של החטפי� כשוא נע ולכ� יש לחטו! 
אות� ולמהר בקריאת� ולא כמו אלה 

ֲצחק"של שמאריכי� בצדי  י�י) יש  אלא "ל)
וכ� ". לי�ִי ֲצחק"כתוב  כאילו לומר  ֵמ "כאילו כתוב  לומריש ) ו,כ( "יל! $ֲחטוֵמ! "
בשתי . החטופה ואי� להארי� בחית" לי�ֲחטו

או צמד המילי� (ל המילה "הדוגמאות הנ
היא מלרע ) המוקפות שדינ� כמילה אחת

וש� צרי� " לי"שעיקר הטע� בלמד של 
תהלי� ( "ווֲעד� נ� "להארי� יותר כמו שבמילת 

למהר בעי� , ש לעמוד מעט בנו�י) ה,מח
  .ולהארי� יותר בדלת שש� עיקר הטע�

) כד,יט( "ֹצֲערה"ג� אי� להארי� בעי� של 
 "הֹאֱהלה"ואי� להארי� בהא השניה של 

שיש מחלוקת הא� מילי� אלו  אאל ���)ו,יח(
וש� צרי� (ה� מלרע שעיקר הטע� בסופ� 

הֹצ! "ורק יש העמדה בצדי של ) להארי�  "ֲער!
ֱהל� "ובאל! של  או שמילי� אלו  "ההא!

 "ֲערהֹצ! "מלעיל גמור ועיקר הטע� בצדי של 
  .דה נוספתללא העמ "ֱהלההא� "ובאל! של 

. ה� מלרע ���לדעת הרב לח� הבכורי�
ולשיטתו קשה שתיבה שיש בה הא בסופה 

מלעיל  היא ���לעול� ���במקו� למד בתחילתה
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נה" ,במקו� לסדו� )א,יט( "מה� סד� "כמו  ה "וה ב"וכיוצ, לחר� במקו�) י,כח( "חר!
למילי� צערה והאהלה שההא בסופ� 

אוהל ועיי� תירוצו ש� לָ וצוער במקו� למד לְ 
ויבאה "ועוד קשה מ� הפסוק  .ב"בד! ס שש� ) סז,כד( "שרה אמו הלה� יצחק הא� 
 א�א בש ì�íבטע� תרי פשטי�" האהלה"מילת 
ח� לוג� הרב  ,כידוע מילה מלעילורק ב

" האהלה" עצמו כתב על מילת כורי�הב
והיא סתירה  ì�îשבפרשתינו שהיא מלעיל

  .ע"וצ, ì�ïלדבריו
שה�  ì�ðועודלעומתו דעת הרב מנחת שי 

ו ה זולשיט. מ� המסורה לסייע�ויש . מלעיל
שהיתה העי� צריכה להנקד בשוא נח , קשה
שוא הבא לאחר תנועה גדולה בטע� כל כדי� 
דברי� ( ש"שבק "תעְ ושָב! "כמו  מלעיל

ועל כ� שמעתי , )י,י� חדבר( ז"וברהמ )טו,יא
א שאפשר "זליכה שליטיוס! ר הרב "מפי מו

להשיב שבאו בחט! כדי להקל על הלשו� 
  .שקשה לבטא צְערה והאְהלה בשוא נח

שקריאת יוס! . הרב בהעירני בצעירותי  הנהו
מלרע כי מאריכי�  תיוצא רח�כל המילה ע

כ "ואע� ואומר שאעפ ì�ñ.מעט בריש של צערה
ע ב! ויש% "לעיל כדוגמת יקרא שהמילה היא מ

שהמילה מלעיל נסוג אחור ע� ) ט,כד( "לו
הטע�  לאחרהעמדה קטנה בסו! המילה 

כ "וכ ò�ó.שלא תבלע העי�העיקרי וזאת כדי 
סו! פרשת ( "ה ארםנ! פד% "מצאנו בפסוק 

דברי� ( "לעם יית! נה% "ובמילה  ô*õ)תולדות
עיי� בחומש איש מצליח ש� ובתהלי� ) ט,כז

סו! פרק ( "ּלך הוד� נ� "אמת קנה על המילי� 
ן להינ� "ועוד במגילת אסתר  )ט"ע ) יג,ב( "ת!

ן להנ� "וכ�    .)יג,ח; יד,ג( "דתת!
וג� בלא מעמיד לאחר הטע� יש עוד מילי� 

פ שמורגשת הארכה מעט "שה� מלעיל אע
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 לומרלנסות ולמשל אפשר . בהברה האחרונה
ע� המפיק הא ) יג,מז( "לּהות" "את המילה 

  .יכותבסופה ולהרגיש באר
פ שמאריכי� מעט בסו! "רואות שאעהעיני� 

להיות המילה אי� המילה הופכת בשל כ� 
ש "וכ .יותרה סופב כ הארי�"אא מלרע

  .בנידו� דיד� שאי� ש� מעמיד בסו!


