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 פרשת ויחי

  אסור להעתיק � ידידיה. א. כל הזכויות שמורות לי ©

  פרשת ויחי
  

משרתי�טעמי� מפסיקי� וטעמי� 
�����
  

  
, טעמי המקרא מתחלקי� לשתי קבוצות

�, אתנח, פסוק�לטעמי� מפסיקי� כגו� סו
, שלאחריה� יש להפסיק מעט' טרחא וכו

 מארי!, הול!� ולטעמי� משרתי� כגו� שופר
מיד לקרוא  אלא שלאחריה� אי� לעמוד' וכו

יומי � בכתב היו�. את המילה הבאה בפסוק
הטעמי� של חלק מ� מתופסי� את מקו

  .הנקודה והפסיק ,המפסיקי�
מת טע� מפסיק במקו� ברור הדבר שהשֹ

הלא נכו� או השמטתו מהמקו� הראוי לו 
  .לשנות את משמעות המשפט היכול

בפסוק  דוגמא פשוטה לכ! אנחנו מוצאי� שמה  ...י בקבר , מת	  הנה אנכי� "
ביחד את המילי�  לומראי� ) ה,נ( "תקברני

ללא הפסקה ביניה� שהרי " מת בקברי"
לכ� , יעקב אבינו מת על מיטתו ולא בקברו

) סגולתא(בטע� מפסיק " אנכי מת" לומריש 
נו כתב רבי �) י,מט( "יבא שילה�כי, דע� "  .הוא דיבור חדש" 'וכו �����בקברי"וההמש! 

היא הזה  בפסוק" עד"מילת שבחיי בש� רבו 
כ� בא הטע� במילת �ועל" לעד"מילת כמו 

יבא �כי"להורות שאינו נמש! אחרי " עד"
כפשוטו  �����מ יש המפרשי�"מ. ש"ע" שילה

לדיד� א� לא הפסיק  ,"עד אשר יבוא שילה"
יצא בדיעבד שלא שינה את " עד"במילת 

כתבו ) ח,מט( "בני עלית, ףמטר� "  .משמעות הפסוק
ה "ב ד"ע' ד� ו(ק דסנהדרי� "ות בפהתוספ

בחו שעל מעשה תמר ש") אלא כנגד יהודה"
 ,לא עולה על יוס�" בני"ל ש"ז צ"ולפ, הכתוב

 � מטר� , וכוונתו". בני"ליהודה קורא  אלא
סילקת  �אתה בני עליה , מדי� מיתה של תמר

לכ� צרי! . עצמ! והודית שממ! נתעברה
ולחבר מילת " מטר�"להפסיק לאחר מילת 

אפשר לפרש מ "מ". עלית"ע� מילת " בני"
 �לכ� ) ח"י ושפ"עיי� רש(מטר� על יוס

, ולא חזר" בני"בדיעבד א� הפסיק במילת 
  .חובה� יצא ידי

יפסיק "יפה עשו בסידורי� שציינו במילי� 
ש "למשל בק כמו. במקומות כאלה" מעט
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והיו הדברים האלה אשר אנכי "
 "לבבך�על) יפסיק מעט( םמצוך היו� 

ו שרק "שא� לא יפסיק ישמע ח) ו,ודברי� (
לבב! ומחר לא צרי! �היו� יהיו הדברי� על

  .לבב!�שיהיו על
אלהי העמים �כי כל"בתפילת שחרית ו

 ייו) כ יאמר"יפסיק מעט ואח( יםאליל� 
למען "ב "כיוצ ,)ה,תהלי� צו( "שמים עשה

יפסיק מעט ( םיזמרך כבוד ולא יד� 
 "עולם אודךי להאל יי) כ יאמר"ואח

תהלי� ( "ידיו יצרו) יפסיק מעט( שתב וי" " לומרובקבלת שבת יש ). יג,תהלי� ל(
בה� כראוי יכול  שא� לא יפסיק) ה,צה

בתפילת ערבית של כ� ו. ו"להשמע ככפירה ח
" השביעי לשמ!�אתה קדשת את יו�"שבת 

מעשה  תכלית" לומרמכ� � יש להפסיק ולאחר
אילו יש וא� לא יפסיק ישמע כ" שמי� ואר$

  .ו לשמו ק$ ותכלית"ח


