
הטברניתהמסורהשלאחרותה

מסטייעמנואל

הקדמה

N.הטעמיםתפקידי
אתלציין)2(:הנגינהלחןאתלהורות)1(:הטעמיםלמערכתנודעותפקידיםשלושה
המשפטבפיטוקלראותהיהאפשר1המוטעמת.ההברהאתלטמן)3(:הפיסוקיהמעמד

ריבויאתלהסבירכדיבכךאיןאולםהטעמים.נוצרולשמוהמרכזיהתפקידאת
זהבתפקידהקשוריםהצרכיםעללענותכדיסימניםבחמישההיהדילכאורההסימנים.

:ההטעמהתפקידאתלמלאכדיאחדובטימןאחד),חיבורוטימןהפסקדרגות(ארבע
מעידיםודאיאלהשבמקרא.ספריםבכ"דמשמשיםטימניםמשלושיםלמעלהזאת,ובכל

מקובלכעתהמקרא.פטוקישלהמוטיקליתהנעימההתב~ת-יותרמורכבצורךעל
2המרכזי.התפקידשזהו

השכנותהמסורותמילהטכרניתהמסורהכ.
כזושכלוללרמתהגיעההטברניתהמסורהרק3הידועות,המסורותשלישמבין

המסורהממנהפחותועודהבבלית,המסורהרב.בדיוקהנגינהאתלהורותהמטיגלת

למאמרהרעיוןנולדמהםששמעתישמדבריםעפר,יוסףולד"רלאופראשרלפרופ'נתונהתודתי*
בלבד.דעתיאתכמובןמשקפתהתרצאהזה.

חוקיחליםכאשרבטל2תפקידלמשלכךהכלל.אתלסתורכדיבהםואיןהכלל,מןיש'יוצאים
קבועיםהתמורהשכללימכיוון(אךמפסיקבמקוםמשרתאומשרתבמקוםמפסיקשלהתמורה

3תפקידבטלכןזה).תפקידגםלמעשהמתקייםוכךהמקורי,הפיסוקאתפיהםעללשחזרניתן

מסויימים.בטעמים
12ברגשטרסר,;4הע'2עמ'ויקס, b;§,טעמים,ברויאר,;74נגינה,עופר,§;203מסורה,ייבין

ושונהנעימהבלאהקורא'כל:ע"אלבבמגילההאמוראתבהערהמזכירברויאר;הרב3(עמ'1א.
את:במדרשהעוקץ-וגו"טוביםלאחוקיםלהםנתתיאני'וגםאומרהכתובעליוזמרהבלא

אונקייה''לשוןלעשותווכךתמיהה,שלבאינטונציהלקרואישמיחזקאלהמצוטטותהמלים
מסורה,ייבין,אצלמפורטיםהטעמיםלהיווצרותבאשרחז"למקורותלברכה).מקללהלהפכו

האחרים.התפקידיםמןלגמרימנותקהמוסיקליתהנעימהתפקידשאיןאמנם,להדגישיש§.217
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הטברניתהמסירהשלאחדיתה

זו4הטברנית.המסורהאתהמאפיינתהשכלולרמתלמקצתהגיעולאהארץ-ישראלית,
עםועדותיו,תפוצותיוכלעלישראל~םWכשלעצמה,המפתיעהלעובדההסיבהאולי

הזה,היוםועדהגלותמתחילתבאדיקותהנשמריםהמסורותוהבדליהמנהגיםריבויכל
מקראספריהחזיקועודבתימןהטברנית.יההטעמההניקודמסורתאתאחדכאישקיבל

ההגייהבפיהםנשמרהואףהאחרונות,המאותעדבבלמסורתעל-פיומפוסקיםמנוקדים
כולםאךjארץ-ישראלהגייתאתשימרווהמזרחאפריקהצפוןשיהודיכשםהבבלית,

הכתיב,נוסחאתלקבועהטברניתהמסורהשלהבלעדיתסמכותהאתקיבלוכאחד
התפוצותשכלכזה,פלא5בעינה.נותרההמסורתיתהגייתםאםגםוהטעם,הניקוד
ומשוכללתמוגמרתשביצירההעצמהבזכותרקלהתרחשהיה,יכולאחדלדברהסכימו

הגייתם)(ואופןנוסחםמכלהיקרעלנאמנהכשומרתלבדההיאהוחזקהאשרכזו,
6הקודש.כתבישל

ויצירתה.יהתהוותהאופןבדברהרבההסקרנותמובנתכךמתוך

מוטעמתבפסוקתיבהשכלהעובדה,היאהטברניתהמסורהשלהמ.לא~תולאופ.יזהלשכלולאות4
מכילהלהשמיעה.ושישעיצורהמביעהבתיבהאותכלובפרט.שאחריה).לתיבהמוקפתאינה(אם
שאינהשאותעדהללוהכלליםקשיחיםכךכדיעדהתיבות).שבסופיהאותיות(למעטניקודסימן

קרי:-~ןהצ~ר,יpזש~ר.(למשללהשמיעהאיןהמסורתעל-פי-כתובההיאאפילו-מנוקדת
.להלןכךעלעוד~ןצ~ר).•?~~ר

•372עמ'.•כ"זלמשלראההאבות.למסורותדבוקיםעודהפונטייםשהמימושיםאףלומר.רוצה5

בדברילמצוא.ניתןהמקוריהעבריהמבטאאתכמשמרתהטברניתלמסורההיחסעלקדומהעדות6
'ולא:)325קלאר.על-פימערביתבתרגוםכאן(מובאהכותבהעשירית.המאהבןקראיסאני.קרק
שבזהכיווןהבבלי.במבטאהנביאים']מןלזולתואוע"ה['למשהאליהם[ה']שדיברלומריתכן

וזהישראל.בארץהיותםבעצם]הטברנית[הקריאהאתוהחליפושינוישראלשבנילהניחיחייב
ארצותיושבי][היהודיםוכןכךאותהמסרוישראלארץמאנשיהקריאהמסורתשבעליכיווןהבל.
ההגייה[כלומרישראלארץקריאתהיאקריאתםשני.ביתמגלותהםהמערבואנשיאדום

והדקדוקהלשוןבמדעהעוסקיםמביןזהבדורנשאר'ולא:)327(עמ'אומרהואעודהטברנית]'.
ושלאהאמיתיתשהיאבהיכירוולא[הטברנית]ארץ-ישראללקריאתהבכורהאתיתנושלא]...[

המסורהשלההיסטוריתאמינותהעלפיה'.עלאלאמתבארתהדקדוקשלאמיתותושאיןיראו
אמינות.:מורג.ראהמשווה.שמיתבחינהמתוךשמתבררתכפיהטברנית

ביןארוך.לויכוחנושאהיתהוהטעמים.הניקודקדמותדהיינו-המסורהשלקדמותהשאלת7
(אשרהזוהרשלקדמותושאלת:אחרותשאלותגםבונכרכועצמם.לביןובינםלגוייםיהודים

פרשןשלמחוייבותובדברהמתודיתוהשאלהוהטעמים).הניקודלצורתמכוונותבודרשותכמה
'מסורתבספרובחור.אליהוהבינייםבימיזושאלהמחדשעוררהטעמים.לפיסוקהמקרא

הפולמוסילספרוהמענייןב"פרוזדור"(עייןוספריובכתביושד"לעודבהודןג').(שערהמסורת'
מהבמידתהואדלהלןהדיון).13-7עמ'תרנ"ו.ורשהשד"ל.עםאשתדלותהבכרכי.יעקבשל

הםהטעמים)1(בקודמו:היושלאמוקדמותיסודהנחותכמהבוישאךהעתיק.לויכוחהמשך
עזראעל-ידיולאהבכרכי).שסבר(כפיהאשוריהכתבעםנוסדושלאומובןחדשה,שיטהאכן

יוכחאםאלא-וטעםניקודסימנישלמקיומםידעולאהתלמודבתקופתכימקובל)2(;הסופר
או(טעמיםהמערכותאחתשלפחותהוכחהתינתןאם:בפירוטמחדש.זושאלהלפתוחצורךשיש

בדבריהםכיוונוחז"להאםהדעתאתלתתישאזיהאחרות.לפנינוסדהמהטעמים)חלקאוניקוד,
המקראקריאתלמסורתהמתייחסיםחז"למאמריהדבר.הרכחלאערדכלאך;השיטהלניצני
§.217מסררה.ייבין.רראה(בכתב).מסררהעלרלא(ע"פ)מסררתעלכמדבריםיתפרשרבזמנם
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מסטייעמנואל

הפרקיםמכנהג.
תשמ"א,השנים(מןמאמריובשנידותןאהרןפרופ'שהעלההדבריםאתאציגלהלן

המעידיםעקבותלהומחוצההמסורהבתוךלזהותשניתןכךעלטענהובהםתשנ"ג),
הטעמיםלקדימתראיותהביאהראשוןבמאמרביצירתה.שוניםשלביםעלכביכול
מהזמןהמשרתים.הטעמיםלרובדהמפסיקיםהטעמיםרובדביןלהפרדהובשנילניקוד,
אתלבטלביקשבהתגובה,8ברויארמרדכיהרבחיברהשניהמאמרפרסוםלאחר

שלבדבריוהיתהלאאמנםהטעמים.מערכתבתוךלריבודדותןשלהמרכזיותראיותיו
עללעמודחשובכןעל-פיאףהריבוד.שאלתלעצםמפורשתהתייחסותברויארהרב

כה-בסופיותההיצירהשלטבעהלנויובהרשמתוכןמשוםוהתגובה,הטענהפרטי
.יו"רשלקוצהעלמתבססיםהתפר''קווילזיהויהניסיונותכיעדמושלמת

בענייןשיטותיואתונציגמאמריו,בשנידותןעסקשבההשאלהאתנגדירתחילה
יוצגוזו,בשיטהוהקשייםלניקוד,הטעמיםקדימותבענייןדותןשיטתהשאלה,זה.

מערכתלריבודבנוגעדותןשיטת'אתנציג,2פרקשאחריו,בפרק.1בפרקכולם
כנגדהטענותאתנסכםזו.לשיטהברויארהרבשלתגובתואתונביאעצמה,הטעמים
המסורהשלכינונהלאחדותחיוביותראיותלהראותניסיוןנציע3.בפרקדותןשיטות

שלמזושונהעמדהנציעוהניקוד.הטעמיםשלהגרפיותצורותיהםמתוךהטברנית,
צורותשלמחודשתובחינהב),(סעיףהניקודמצורתהעולהלתמונהבאשרדותן

המרכזיהחלקהואזהסעיףג).(סעיףעיצובםמאופןללמודשניתןומההטעמים
פנים-מסורתיותמחלוקות-לענייןנגיעהבעלאךצדדיבנושאיעסוק4פרקבדברינו.

דרכיותידונהלענייננו,אלומחלוקותשלהשלכתןמידתתיבחן;לניקודהטעמיםבין
כללי.סיכוםיבוא5בפרקאפשריות.הסבר

אואחידותהבדברהראשוניתהמסקנהמלבדכימקווה,אניהדבריםבסיכום
שלשלמותהמידתתף~רבנושא,המחקרלהמשךהכיווןוקריאתהמערכת,שלריבודה

בהירות.ביתרהטברניתהמסורה

חד-שככתיותאו:ריכוזהמסורה.1

השאלהא.
9:דותןפרופ'שלבלשונוהשאלהשלניסוחהאתנביא

שלמהותהשיות$Iאלהיורדתהגדולה,השאלהאפואעומדתהטברניתהמערכת"לגבי
מבחינים][סימניםכמערכת-~ןכ!נ,זיםמסוייםבזמןלעולםהיאבאהכלום:המערכת

iנתוןבזמןשלםכמכלולהונהגהאשרושלמה,כוללתייהמצאה"פריהיאכלוםשלמה,

שמר).מרבןוגדרלברויאר,ייקרא(להלן8
שלי).ביאוריס-מרובעיססוגרייס(בין.1התהוות,דותן,9
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הטברניתהמסורהשלאחדותה

[המסורההאחרותהמערכותלשתיובניגודהתפתחות,שלתהליךתוצאתהיאשמאאו
הסופילמצבשהגיעהעדולהתכלללהשתכללהצליחההאי"י],והמסורההבבלית
"1עינינולנגדשהואכמותהמוגמר

אלאלתלמיד),ומרבלבןמאבהמסירה(לשלשלתלמסורתכןאםנוגעתאינההשאלה
מבקשזובשאלההחזותית.הכתובהבהתגלמותהלמסורהדהיינולמערכת-הגרפמים,

מלאכתאלאאחד,גוףהמסורהאיןכיולהראותמסמרות,לקבועדבריובהמשךדותן
כינוןבקדימתעסק10הראשוןבמאמרודורות.פניעלממושךבתהליךשנוצרההרכבה

היתהכברהטעמיםסימנישמערכתלהראותמשתדלהואובוהניקוד,לכינוןהטעמים
בזמןכברשהתקיימהאפשרוכיהניקוד,סימניאתלייסדשבאובשעה·במציאות

עסק11,השניבמאמרוא').דותן'שיטתבשםזותיאוריהנכנההדיון(לצורךהאמוראים
רבדיםמורכבתעצמההיאשאףלהראותוהשתדלכשלעצמההטעמיםבמערכתדותן

שלחלקיםשנילמעשההןהתיאוריותשתיב').דותן'שיטתזותיאוריה(נכנהשונים
בנפרד.אותןננתחזאת,עםבאחרת.האחתלהחליףבאותואינןורחבה,כוללתתיאוריה

בשנידותןשלדבריומכללשעולהכפיכולה,המערכתשלההתהוותסדרוזהו
המאמרים:

המפסיקיםהטעמים)1
הניקודסימני)2
המשרתיםהטעמים)3
המשנייםהטעמים)4

ואתמהן,אחתלכלדותןשלראיותיואתנביאהתיאוריות,בשתינדוןלהלן
.עליהןלמתוחשניתןהביקורת

לניקירהטעמיםקרימת-ארותןשיטתב.
החללהיווצר,הכתובההמסורהיכלהשבוהזמןגבולותאתדותןתוחםדבריובתחילת

ידועהשבוהזמןועד12,עדייןבנמצאניקודהיהלאודאישבוביותרהמוקדםהזמךמן
שביךמסיק,הואמכאןמחבריה.שםנשתנחוכברבשלמותההכלליתהמערכתהיתה
והתשיעיתהשמיניתבמאותהישירותהעדויותועדוהנקודותהטעמיםנוצרובוהזמך

מערכתשלקיומהעלישירותעדויותלנואיןאמנם13שנים.מאותכמהחלפולספירה
,הרמזיםמצייןשהוא,וכפילכךרמזיםדותן,מוצאכןעל-פיאףהשנייה.קיוםלפניאחת

,כרונולוגיה.דותן10
התהוות.דותן,11
האחריםהמקורותשתיקתוכןוהמדרשים,הבבליהתלמודשתיקתעלמתבססותלכךראיותיו12

כרונולגיה,(דותן,רועמת"יישתיקהזאתמכנההואועוד.כהירונימוס,המקרא,במסורתהמדברים
).90עמ'

•92עמ',כרונולוגיה,דותן13
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למסורהמאשרוהארצישראלית)(הבבליתהמקבילותהמסורותלשתיביחסיותרעבים
:דבריו)כסדרכאן(מובאותלשיטתוהראיותהן.ואלוענייננושבהעצמה,הטברנית

לצייןכדיבאותיותשימושהבבליתהמסורהעושהכידועהבבלית.המסורהסימני.1
חזר-חתביר,-ת(-זקף),זיקפא-ז:שמותיהםעל-פיכללבדרןטעמים,סימני

שםעל-פיהניקוד,לציוןאותיותמשמשותכןועוד.),14(_גרשטרס-ט(-רביע),
-ו:על-פי-רובאותההמייצגתהאותכך~ה),קיפיא-ק(-קמץ),אימצא-א:הסימן
'~ין'האותבשםהעי"ן(הגייתפתח-סגוללסימון-עהאות:שםבאמצעותאושירוק,
דבמקוםדותן,אומרוהנה,הבבלית).בהגייהפתח-סגולשלהצליללהשמעתדומה

הניקודסימנישנקבעושבשעההיאהסיבהקטנה.גמוצאיםאנו(דגש),הדיגשאלסימון
ומכאןהטברני),לטפחא(המקבילאZהךחסימןהואאחר,לסימוןייתפוסה"ה-דהיתה
.הניקודאתלקבועשבאובשעהמהזמןבשימושהטעמיםהיושכבר

טרםטעםסימנישללקיומםעדותהארצישראליתבמסורהדותןמוצאלכן,בדומה.2
אומעלבודדת,נקודההואהטעםלציוןזובמסורההמשמשהסימןהניקוד.המצאת
הניקודממציאינ"ללאשכן,מכיווןאליה.ביחסשוניםבמיקומיםוכןהאותמתחת
והוצרןשונים,ניקודסימנילצייןכדיזהבסימןלהשתמשיותרמאוחרתבתקופההאי"י

ויותר.נקודותלשתיהניקודסימניאתלשכלל

ומעטטעם,סימניבעיקרמוצאיםאנוארצישראליתמסורהשלמסויימים.ידבכתבי.3
פחותומגלהעקיבהאינההטעםמסורתאלהבכתבי-ידדווקאניקוד.סימנימאוד

בשלבכילהסיקישמכאןבקפדנות.המנוקדיםאחריםבכתבי-ידמשנמצא'יציבות,
-הבלתי-עקיבההמסורהשלבכתבי-הידהמתגלההשלב-הטעםסימוןשלהקדום

ביתרהטעםסימנימשנתקבעויותר,מאוחרורקבשימוש,הניקודסימניהיוטרם
.הניקודסימנימערכתלידםנוצרהשיטתיות,

רוב:הטעםלקדימותרמזבהאףלמצואומבקשהטברנית,למסורהדותןעוברכאן.4
מתחתיה,סומנוזאת,לעומתהמשרתים,רובהשורה.מעלסומנוזובמסורההמפסיקים

שהםהמפסיקים,סימניאםכיזאת?איןהזאתהחלוקהפשרמה;הניקודסימניגםכמו
הםשאףהמשרתיםגםואמנם,התחתיים.הניקודמסימניבנפרדנוצרו?בליים,סימנים
דותןשיטתשלהשנימהחלקכמתחייב-יותרמאוחרלרובדשייכיםתחתייםסימנים
לקדמותכאןישהוכחהמקוםמכליותר.מאוחרנעסוקבהב),דותן(שיטת

15המפסיקים.

שלמסודרתמערכתהכירוכיניכרשמהםאחדיםחז"למאמרידותןסוקרלבסוף,.5
השיטהמשהוכחהעתהברם,כתובים.טעמיםבהכרחלאדותן)שמודה(כפיאןטעמים,

לצייןהשם:כוונת)373•104וכן-חיים.•297-294רוזנטל.דבריצירוף(מתוךמשך=טרס/גרש14
הנעימה.שלמשיכהאולי

קשההמשפט.לפיסוקהקשוריםהמפסיקים.הטעמיםסימנישאתהנסיבתי.השיקולגםנוסףלכאן15
).95-94עמ'(כרונולוגיה.התיבותהגייתאתהמצייניםהניקודסימנימאשרלזכוריותר
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מאמריםאותםשלהמחודשפירושםאתלשקולמקוםישלניקוד,·קדמוהטעמיםכי
הטעמיםיצירתזמןאתלהקדיםשניתןהריכך,ואםכתובים.בסימניםדווקאכדנים
חז"למאמריהרביעית.המאהלשלהידהיינוהבבלי,התלמודחתימתטרםאפילו

16דותן.שלבמאמרומפורטיםטעמיםהמזכירים

ארותןבשיטתהקשייםג.
כיכאמורמדגישעצמודותןלניקוד.קדמושהטעמיםכאמורמסיקהאדותןשיטת

למסורהנוגעותמשהןיותרהטברניתהמסורהשלשכנותיהלשתיבעיקרנוגעותראיותיו
:)]5(-)1[(הסדרלפיעליהןגםלענותנשתדלואעפ"כlעצמה,דהטברנית

ראיהכלבכך:איןבבלית)(מס'ל'דחיא'השמורדבמקוםל'דיגשא'גהסימןקביעת.1
18הדיגשא.לביןבינולהבדיללצורךרקאלאהטעם,לקדימות

ומעלהנקודותלשתיהניקודסימניאתהגבילבודדתנקודהבאמצעותהטעםציון.2
רקמעידההטעםלסימוןהנקודהבחירתהטעמים.לקדימתראיהאיןבזהגם:א"י)(מס'

הבא.בסעיףעודוראההניקוד.סימניפניעלהטעםלסימניעדיפותשניתנה

הניקוד,ממערכתיותרמלאההטעםמערכתכמוקדמים)(הנראיםמסויימיםבכי"י.3
מעירע,צמוהוא,אולםדותןשלחזקההיותרתוZראזו:א"י)(מס'מאוחריםכי"ילעומת
אםוברורלזכירה,יותרהקשיםהטעמיםמסימניקריטייםפחותהניקודסימניכיבצדק

כךמשוםלניקוד.יחושולאבטעמיםמפוסקמקראלהעתיקאחדסופרירצהמדועכן
בודדת.נקודה-יותרופרקטיפשוטסימןהטעםלסימנינקבעמדועגםלהביןאפשר

המפותחותוהבבלית,האי"ילמסורותביחסדותןצודקאםגםכך,וביןכךביןאולם
ביחסראיהכלמכאןאיןשונים,בינייםשלבימהןלנווישהטברניתמהמסורהפחות

הנוגעתהאחרונהרא:תוגםחלקי.טופסממנהנמצאטרםכהשעדהטברנית,למסורה
-עימדתאינההטברנייםלטעמיםבמישרין

תחתהמשרתים(וכןמתחתיהוהניקודלשורה,מעלרובםהמפסיקיםהטעמים.4
מידהבאותההריהסימנים.מכובנישלהשיטתיותעלרקללמודניתןמכאן:לשורה)

כלאתניצלוולאלשורהמעלאותםמיקמוהמפסיקיםאתכשקבעומדועלשאולעלינו
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.98-96עמוריםכרונולוגיה,16
,Moreoverלניקור]קדמו[שהטעמים:92עמ'כרונולוגיה,17 the evidence for this fact"

".is perhaps more conclusive for the other systems than for the tiberian system
לעתיםסומןעצמודיחיאשהטעםמוצאיםאחדיםידבכתבינוספת:סיבהכאןשפעלהייתכן18

:עופר,(ראה'דיחיא'במלההשניהעיצור-לבדהחבאותאודיח,אודי:שונותאותיותבצירופי
להימנעהנטייההיאג,באותהדיגשאלסימוןהסיבהגםלהיות,שעשויהלכך;הסיבה)217מסורה,

(זיקפא).זהנפוץהסימןוביןבינוהדמיוןבשלדבסימןמשימוש
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הבלעדיותבדברהטענהגם?בנמצא)איננועדייןהניקור(אםהשורהשלהאנכיהמרחב
שלקדימותהעללכאורההמעידהאחרות).המסורות(כבשתילשורהשמעלהמרווחשל

סומנו!)(מפסיקיםמסויימיםטעמיםזאתבכלהרי:משכנעתאינההעלית.המערכת
?בהמשךבנדיבותהזההמרחבגםנוצללאמדועלשםחרגוכברואםלשורה.מתחת
19ומתחתיהן.השורותשמעלהמרחבניצוללאופןאחרהסבראציע

שהואמאחרכתובים,לטעמיםכמכווניםמפרששדותןחז"לבמאמריכאןאעסוקלא.5
כדבריו.הקודמות.ראיותיועלבהסתמךרקכךלידיהגיע.עצמו

הטעמיםמערכתכתוךריכור.2

כרותןלשיטתהראיותא.

הטעמיםמחוקיאלהעלדותןמבססעצמה.הטעמיםמערכתבתוךריבודעלראיותיואת
הואמערכתשלזמנהלקביעתהאינדיקטור2הניקוד.סכלליעםהשקהנקודתלהםשיש

כגוןרישי.(שוואתחיליבמעמדלשוואמתייחסיםמסויימיםכללים:השוואשלמעמדו
מצעישוואבזהוכיוצאכנח.אותומחשיביםאחריםבעודנע.שוואכאלו;:~י)במלה

ובמערכותנע.שוואאחתמערכתבכללינחשב~ךען:)במלה(כגוןגדולהתנועהשאחרי
ושוואנערישישוואנחשבהמפסיקיםהטעמתבכללי:ובפירוטנח.שווא-אחרות
21דוגמות:והריהדבר.היפךהמשרתיםבכלליואילונח.-מצעי

שתיבןזקףבתחוםלזקף.נוגעתהמפסיקים.מערכתבתחוםהראשונההדוגמה.1
ארוכההזקףתיבתאםאלאא-ביl.lמונח.במשרתתוטעםהראשונההתיבהתיבות.

שאזהמוטעמת).ההברהלפניתנועותשתיבעלתתיבהתיחשב'ארוכה'זה(ולעניין
22 דוגמות:א-ב'l.2פשטא.במפסיקהראשונההתיבהתוטעם

~~תIשךר~~הב/ךםI~~ד?7ן~·אא1.1

ךהI~??ה?iךר~ב/םijIךI~~ך?7~·א1א1.2
~לIמו/loן~ק.רבב/pזהIמן~ק.רבא1.3

.ב.3סעיףלקמן19
הכוונההמפסיקים,מחלקתהתהוותבעתלשיטתונוצרהטרםהניקודשמערכ.תכיווןדיוק,ליתראו20

התיבות.שלהמורפו-פונטיתהביצועלדרךאוהפוטנציאליים,הניקודלכלליהיא
שונים).(עמודיםהנזכרבמאמרומדותך,הדוגמותרוב21
ו,כ"זברא'ב)l,2כד,כ"אברא'א)l,2ה,כ"זברא'>l,lג,ט"ובראשיתא)l,lמקום:מראי22

3,l(3ו,ח'ויקראא,l(כ,י'אשמואלב

85



הטנרניתהמסורהשלאחדותה

השוואלאאךזה.כלללצורךתנועהנחשבא~רהבמלהת"גשאחרהשוואבl.2בדוג'
נח.שוואזהוכלומר.ביl•3בדוג'pזמואל.במלההרישי

ראויההתחוםשבסוףתיבותמשלושהראשונהכאשראחדים.מפסיקיםבתחום.2
לפניפשטאסילוק.אואתנחלפני(טפחאאחרון'ב'מפסיקזותיבהתוטעםלהפסקה.

תיבת.כאשראולםא)'2.1הסילוק.יודגםלהלןטפחא;לפניתבירסגול.לפניזרקאזקף.
ארוכותשתיהןכאשראוג)'2.1(ארוכהשלפניההתיבהאוב)'2.1(ארוכההמפסיק

לתיבהיועברעצמווהואדרגהבאותהאחר.במפסיקהאחרוןהמפסיקין:מר,).2.1(
23דוגמות:התחביר.מצדלהפסקהראויהאינהאםאףהשנייה.

סםI~יIל~נו9ך~,~ראש~הב/ולt?I~כקI~~::יםא2.1

.ץ~יIזIי;ז·tןסIוIק~קז~יד/הרא'דשi?-I~תIד\t~דיוג

לפנישווא.ולאחריהגדולהתנועהמכילההשלישיתאוהשנייההתיבהכאשרוהנה.
:במפסיקהמשרתהמרתאתוגוררתארוכהזותיבהנחשבתהטעם.

ותI:'IוIקדו:זיDנ~נזpזמ~ב/גו;ם~וIפI~ו,זךוtז~יtךא2.2

שוואשזהוומכאןכתנועה.השוואאתמחשיביםאםארוכותתיבותהן-?,?ואותצן:.9~
:המרהבשלותחולולאזה.בכגוןתנועהנחשבאינורישישוואאךנע.

הI~WIמ~ל-ראשכים9ךאש-זtב/יo/IליIז~וםיהי-~'קרlא2.3

קצרות.תיבות-הW,מ~•יJtPזז?י

כאןהמפסיקים.מכלליהמשתקףהמצבשלהגמורהיפוכוהואבמשרתיםהמצב.3
משרתמכללילמשלעולהכךנח.ת"גשאחריהמצעיואילונע.הואהרישיהשווא

דרגא.המשרתיהיהיותר.אותנועותשתישלחציצהלתבירהמשרתביןאםהתביר:
24דוגמות:מרכא.המשרת-מכןפחותההחציצהואם

פםIא~י:!זן1ב/~םPIזliJתודדותןא3.1

:גדולהתנועהשאחרשוואולאתנועה.נחשברישישוואגםזה.ולעניין

גIנI~ךכ;:ד~דיrיןב/לילIוIךי;lףןא3.2
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מהפךהמשרתיהיהויותרתנועהשלבחציצה:הפשטאמשרתבכלליבזהכיוצא.4
המשרת-חציצהללאהפשטאלהברתסמוכההמשרתהברתוכאשרא)'4.1(

ג.כ"ככשמואלד)2.1ח.ג'שמותג)2.1ח.ח'יחושעכ)2.1טו.מ'ישעיהוא)2.1מקום:מראי23
ין.מ"חכרא'כ)2.3יג.א'כרא'א)2.3ג.כ"אישע'כ)2.2ג.לייגישעיהוא)2.2

כשמואלכ)3.2כ.ה'ישעיחוא)3.2ין.א'כראשיתכ)3.1ד.כ'כראשיתא)3.1מראי-מקום:24
לד.י"ט
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25 :דוגמותב)'4.1(מרכא

תה~ס;י!הןנ/~ףI;כ;ל-י;;ףןא4.1

:תנועהנחשברישישוואכאןואף
לוא;תוהיהונ/סואיסשלשוא4.2

(:.::TT(:

כשלעצמההגדולהשהתנועהכיווןזהבכגוןביטויאיןגדולהתנועהשאחרלשווא
חציצה.מהווה

בכלליהמתקייםלמצבחוזרתהמשנייםהטעמיםמערכתכילהוסיףישעוד.5
פירוטוזהנח.ובמשרתיםהוא.נעהמפסיקיםשבכללי•המצעילשוואביחסהמפסיקים
הדברים:

מראש.צפוייםואינםלבואמוכרחיםשאינםהואהמשנייםבטעמיםהנוהגהכלל
(שבההעיקריתההברהלביןאחתהברהביןכאשרשבהן.וגרש.זקףבתיבותלהוציא
מביןהראשונהבהברהמשניטעםיופיע-נוספתהברהחוצצתהמפסיק)הטעם

חטופההברהאוב)'5.1(פתוחהאוא)5.1(סגורהשתהאאפשרזוחוצצתהברההשלוש.
26:דוגמותג)'5.1(שלפניההתנועהמגוןשונהשגונה

ף('t~~ג/tזךםD~ל-נ/~קץהD~ל-א5.1
:א-ב)5.2(שוואשתהאגםאפשרזוחוצצתהברה

לר;נף('tך~נ/י;דעו1א5.2
ואףג)'5.2רביע.(דוגמתאחריםבמפסיקיםבאקראימשרתטעםיופיעכמו"כ
,):5.2(במשרתים

יתאמרונ/אל-תעצבוא5.3
-": JTI -:.

גדולה.תנועהשאחרמצעישוואהיאהחוצצתההברהלעיל.5.2-5.3בדוגמות

הכללכאןמשרת.תיבתלהקדמהשלאבתנאיתביר.בתיבתגםלבואיכולמשניטעם.6
שוואכאןגםכ).ז'(שמות~ס~כ;ו1:דוג'בשווא.דווקאתהיההחוצצתשההברההוא

המשני.הטעםהופעתלענייןחוצצתהברהמהווהת"גשאחרמצעי

תהיההחוצצתשההברה.בתנאידחיבתיבתמשניכטעםיבואמונחאמ"ת.בטעמיכן.ך
ת"ג.אחרשוואזהגםכח).ק"ו(תהליםדו?7:,כ~~דוג'שווא.

טז.י"גשמותנ)4.2ו.י"חא).כראשית4.2כ.א'כראשיתכ)4.1כא.א'כראשיתא)4.1מקום:מראי25
ג'כראשיתא)5.2כז.כ"גכמדכרג)5.1כ'יט.כראשיתנ)5.1א.ג'כראשיתא)5.1:מראי-מקום26

טז.ל'ישעיחו>5.3ח.מ"חכראשיתא)5.3ועוד.כי"חכמדכר>5.2ז.
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כילראותניתןהמשניים,הטעמיםממערכתהלקוחות),7(-)5(לעילהדוגמותבכל.8
ביןהחוצצתכתנועהנחשבשהואלפינע,שוואהואגדולהתנועהשאחרהשווא

זו.במערכתביטויאיןרישישלשוואמובן2הטעמים.ד

מובנותהנחותעםיחדא),(להלןדלעילהממצאיםחיבור).1טבלה(ראהסיכום.9
-ג)(להלןהמסקנהאתמניבב),(להלן

מאידך).משרתיםמחד,ומשניים(מפסיקיםלפחותרבדיםבשנימרובדתהמערכתא.

הדעתעלמתקבללאכמו"כהדעת.עלמתקבללאלמפסיקיםקדמושהמשרתיםב.
28אינם.עדייןשהמשרתיםבשעהנוסדושהמשניים

:התלת-שכבתיהסדרהואהטעמיםמערכתבתוךהאפשריהיחידשהסדרמכאן,ג.
משניים.משרתים,מפסיקים,
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ת"גאחרימצעישווארישישוואהמחלקה

(נע)+(נח)-מפסיקים

-+משרתים
+(אין)>משניים

דותןעל-פיהממצאים:סיכום1טבלה

שנקבעהשמשעהוהיא,ובמסקנותיודותןשלבחקירתוהמובלעתלהנחהלבלשיםיש
השוואשלהיגויונשתנהאםואףזו,מקביעהזזולאיותרהטעמיםממחלקותאחת

נוסדהוכאשרבעונו,בקנשארשנתקבעמהמחדש.הטעמיםנערכולאשונותבנסיבות
בלאבשעתהההגייהעל-פיהיאסודרהבסדר,הבאההטעמיםמחלקתיותרמאוחר
התהוותשלזהציורלפיהמסורה,כלומרהקודמת.במערכתועדכוניםלשינוייםלהיזקק

במנהגי,תואםטלאיואיןטלאים,טלאיםגםאלארבדיםרבדיםרקלאנוסדההדברים,
חברו.את

דותןעל-פיהמסקנותפרשנותב.
ההנחותרצףבכלהיחיד)-(למעשההמרכזיהאינדיקטורהואהשוואשלמעמדו

היאהשוואשלבמעמדוהתכופיםהשינוייםתיאורייתאכןב.דותןשיטתשלוהמסקנות

(~~א)העיקרילטעםהסמוךמשניטעםכגוןאחרים.משנייםטעמיםמראשהוציאשהואמצייןדותן27

.להמשךחשובהןוהערה~(יך~ף).(כגוןלשניםהמלהחלוקתעללרמןהבאיםמשנייםטעמיםוכן

משיטתו.מתבקשתהיאאךדותן.בדברימפורשתאינהןואחרונההנחה28



מסטייעמנןאל

תנועהשלהיגויהמשתנהזההכיצד29;להסבירהמנסהוהואבדבריו,חלשהחוליה
קצרהבתקופהזאתוכללקדמותו,חוזרושובבאחרות,משתנהואינומוגדרותבנסיבות

המצעיהשוואשלמעמדושחילופיהמפליאה,ההנחהאתלהסבירניתן?כיצדיחסית
?סימטריבהיפוךאךבמקבילאירעוהרישיהשוואמעמדוחילופיהתקופותבשלוש

השערות.ועלהמסורה,בעלישלדבריהםעלמסתמכותדותןשמציעהתשוכות
בעליבמחברותהאמוראתתואםהמשרתים)(מערכתהשניהכרונולוגיברובדהמצב

שוואמשא"כנע,כשוואנהגהרישישוואלפיהם30מהם,היונקיםובחיבוריםהמסורה
הוא.נחאלאבלשון,יוצאשאינוגדולהתנועהשאחרמצעי

כאן:יותרמסובךהמפסיקים)(מערכתהראשוןהכרונולוגיברובדהמצבאולם
ברובדיותראףתמוהוהמצבאחר.מקורמשוםאישורלוואיןהפוך,השוואיםמעמד

(בשוואהראשוןהרובדשלההגייהלשרורחזרהשבוהמשניים,רובדהואהשלישי,
מציעוהואלהשערות,דותןנזקקכאן!אחתפעםנשתנתהשכבראחרוזאתהמצעי),
הואודיןבתנועה,שיסודולפינעוהשלישיהראשוןברובדהמצעיהשוואכילהסביר

שלנחותואתלהסבירכיצדאךעוררין).איןמאוחרתבתקופהנעותועל(ואכןשינוע
דותןמציעכאן?המסורהבעלילעדויותבניגודהמפסיקים,ברובדהרישיהשווא

אשרעדתנועתודלהדלשנישגרםהואהמוטעמתההברהמןהרישיהשוואשלשריחוקו
להברהסמוךמצוייותרקרובותלעתיםהמצעישהשווא(בעודלגמרינתאפסה

31המוטעמת).

בדותןלשיטתברויארתגובתג.
עיקרעלוחוזררבבקיצורדותןדבריאתמסכםהוא32,ברויארשלתגובתובפתח.1

שניסחהכלליםכימזכירברויאר;הכללהגםכי-אםבלבדסיכוםזהאיןברםטיעוניו.
כפיהדבריםסיכוםוזהואחרים.לשוואיםביחסגםתקפיםהרישילשוואביחסדותן

:)2טבלה(ראהדותןשלעקרונותיועל-פיברויארשהעלה

לענייןהתנועותבמנייןנספרשאינולפילנח,הרישיהשוואנחשבהמפסיקיםברובד
וכןשוואים,בצרורהשניהשוואגםאלאכך,הוארקלאאךתיבה.שלאורכהקביעת
השוואזאת,לעומת!זהלענייןיינחים"נחשביםהחטפיםאפילוהדגושה.באותשווא

שנחעליומעידותהמסורהבעלישלמזמנםהעדויותשכלגדולה,תנועהשאחרהמצעי

לאשונותבתקופותהשוןאשלמעמדוששאלתלהטעיס,ישז-ח.ד,סעיפיםהתהוות,דותן,29
אחדשסימןהעובדהמעצסביסודה,קיימתהיאדותן.שלממסקנותיוישירהכתוצאהמתעוררת

החוקיותאתבמדוייקלהגדירהסאףהתקשוהמסורהבעלי;שונותפונטיןתמהויותלשתידI]י~
ידועיס.והדבריםהביניים,ימימדקדקיוכןנחותו,אונעותומבחי~תהשווא,שלבמעמדוהשולטת

מןיותראףמורכבתמציירשהואשהתמונהמפניקושי,עלקושיעודכךעלהוסיףדרתןאולס
כבר.הידוע

.1ד.סעיף,360עמ'התהוות,דותן,30

•1ג.סעיףלהלן,שנראהמסיבותמו~שהזההסבר31
'התהוות'.ברויאר,32
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ייהתהפכההמשרתים,ברובדמכן,לאחרהמפסיקים.ברובדלנענחשבהואדווקאהוא,
דותןעל-פיהמשנייםהטעמיםנוסדושבהבתקופה-שובכןואחריעל-פיה",הקערה

בחיאר).שלניסוחיוהםמרכאותשבין(הניסוחיםליושנה"עטרהייחזרה-

אחרימצעישוואדגושה,באותרישי,שוואיםהמחלקה
גדולהתנועהחטףשניים,מתוךשנישווא

(נע)+(נח)-מפסיקים

-+משרתים
+-משניים

ברויאר.על-פידותןשלשיטתו:תיאור2טבלה

שונות,בתקופותהשוואשלפניוריבויעלהתמיההאתמעצימהשהיאל.בדזו,הכללה
מתנועההרישיהשוואת1לז:;שתנלעיל)(המובאדותןשלבהסברונוסףקושימוסיפה
כפיההטעמה,ממקוםבריחוקנערץלכךההסברהיהאילוהמשניים.בתקופתלאפס,
ושוואדגושהבאותמצעישוואלגביתקףלהיותיכולזההסברשאיןהרידותן,שטען

נשתנו.ואעפ"כת"גשאחרשוואכמולטעםסמוכיםשהםשוואים,בצרורשני
מספקים.אינםפונטיתמבחינההשוואלהשתנותדותןשלהסבריודבר,שלכללו
מערכותשלבמנהגןלשונויותאחרהסברשלקיומולהניחכדיבזאתדילכאורה,
השווא.עםהטעמים

במעמדוהדבראתלתלותצורךכלאיןלדבריו,הזה.ההסברלמציאתפונהברויאר.2
אתלשכללצורךישאלאמשתנה),נתוןעלשווהחוקביישום(כלומרהשוואשלהשונה

יותרבהירהתמונהתעלהזהבאופןהשונים.למצביםשיתאימוכךעצמם,החוקים
פשטות.ביתרהתופעותכלאתלהסביריהיהניתןעל-פיהואשרפנימי,היגיוןובעלת

משנית''הטעמה:דותןשהניחהמשניתההטעמהכלליתיקוןעלמבוססההסבר
זוגםאלאהטעם,מןאחתתנועהבמרחקסגורהאופתוחהבהברההבאהזורקאינה

תיחשבההברהלטעם.סמוכהכשהיאגםגדולה,תנועהשבהסגורהבהברההבאה
כךהמסורה.בעלישהעידוכפינח,שוואאכןהואהתנועהשאחריהשוואשכןלסגורה,

שונותאינןהללווכו'.רים,?7אוךעו,lJרה,1$?7כמובתיבותהמשניהטעםממציאותעולה
33בצדק.שלאכמתברר,הדיון,מןדחהשדותן~א),I$~I(=~~אהתיבהמןבמהותן

.lה.סעיףהתהוות,דרתן,33
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עללהשפיעמנתעלבתיבהבפועללהופיעחייבאינוזהטעםכימעירברויאר
תנועותיהמבנהמבחינתראויהתהאשתיבהדילמשרת.המפסיקביןהתנועותספירת
הטעמיםביןהחציצהלהארכתותביאכזה,טעםכבעלתשתיחשבכדימשני,טעםלקבל

באשרהשונות,המחלקותבשלושלשוואביחסהאבחנהבטלהבכךהמשרת.ולהחלפת
מטעימיםכאשר:התיבותאורכישלההערכהבשיטתאלאהשוואבמעמדאינההתלות

נע)הוא(אפילושוואאיןזה;לענייןכשלעצמההתיבהאורךאתלבדוקישמפסיק,טעם
במחלקתלתנועותנחשביםאינםהנעיםהשוואיםשכלהסיבהזולתנועה.נחשב

הראויהתיבהלגביבספק.מוטלתאינהשנעותםהחטפים,לאואפילוהמפסיקים,
שאחרהשוואשמעמדמפניולא-ממילאארוכהנחשבתשהיאהרימשנית,להטעמה

ההברההיותעםהגדולההתנועהשצירוףמפניאלא;נעכשוואהואגדולהתנועה
זושתיבהמנתעלהנדרשתההבלטהאתיוצרכשלעצמוהוא!),נח(בשוואסגורה

מלכתחילה.משניתהטעמהגוררתכזאתשהברההסיבהזו;ארוכהתיחשב
התיבהאורךאתלאבודקתההערכהשיטתהמשרתים,הטעמתבכלליזאת,לעומת

הנעיםהשוואיםגםנחשביםכאןסמוכות.תיבותשתישלטעמיהןביןהחציצהאתאלא
).3טבלהראה(לסיכוםהרצף.אורךעלמשפיעיםשהםמשוםלתנועות,

שלהכרונולוגיתהחלוקהובכלהשוואז:;שתנ~תבתיאורייתהכרחכלשאיןנמצא
סטיותוללאפשוטיםחוקיםעל-פימתוכה,מוסברתכולה;המערכתהטעמיםמחלקות

משמעותיות.

הסוגרנחשווא(וישי,נעיםשוואיםההעוכהשיטתהמחלקה
גדולהתנועהשנידגושה,באות

חטף)משניים,
התיבה)את(מאויך+מאויכים(לא-התיבהאווךמפסיקים,

התיבה)אתמשניים

תנועה)נחשב(לא-לתנועות)(נחשבים+ביןביןהחציצהמשרתים
למשותהמפסיק

כאשרתנועהנחשבאינוהשוואברויאו.על-פיהמתוקוהכללניסוח:3טבלה
סמוכים.טעמיםביוהחציצהעלמשפיעאךהתיבה,אירךאתבודקים

בינייססיכוס.ר

לאבכךאולםלדחייתה.לדעתיהמוביליםדותן,בשיטותהקשייםאתהראינוכאןעד
תשובהסיפקלאברויאראףהראיות.אתשללנורק,שכןהריבודהצעתעלהגוללנסתם

שלהסברולשלילתכוונודבריוכלכלל.בהעוסקהואאיןולמעשהתהוות,ההלשאלת
חלופיהסברולהצעתלשווא,ביחסהטעמיםמחלקותביןההבדליםלתופעתדותן

התהוות,תהליךבדברדותןשלהמרכזיתר~יתואתמעקראמנםזה;הסבריותרמוצלח
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לדעתיישכאלוראיותאחר.אוזהלכיווןמשלוחיוביתיהI;tרכלמציעאינוהואגםאך
בנמצא.

המקראטעמישלהגרפיתהכחינה.3

כלליא.

ל~ז;rדותראיהלספקבכוחוישכילישנראהחשיבה,כיון:ןלהציעברצוניהבאיםבדברים
הבחינהמןהטברניתהמסורהטעמיבדיקתעל-ידיזאתהטעמים.מערכתשלכינונה

דותןשהשמיעהערותאללחזורברצונילכך,שנגיעלפניאולם(גרפית).החזותית
ביחסלאיחורוכראיהומיקומוהניקודצורתעללהצביעביקשבהןהראשון,במאמרו
לאדותןלענ"ד,מאידך.המשרתיםהטעמיםלאיחןרןכראיהמחד,המפסיקיםלטעמים

אחרןת.מסקנותממנההסיקולכןהניקודצורתשלהמשמעותמלואעלעמד
הניצולדרךלבחינתיןקדשב:סעיףחלקיםלשניכןאםיתחלקוזהבסעיףדבריי

גבסעיף:הניקודסימנימעיצובללמודניתןבאמתמהנבחןובוהשורה,מרחבשל
מערכתלאחדותהחיוביותהראיותאתאציעןכאןהמקרא,טעמישלבצורותיהםנעסןק

הטעמים.

השורהמדחכניצולכ.

בעןדתחתי.סימון-טום"9ייסבסקרימערכתבעיקרההיאהטברניתהניקודמערכת
עלייםהםהמפסיקיםהטעמיםסימנירוב,על-פיתחתיים.וגם?ב?ךיםגםהםהטעםסימני

בטיעוןהשתמש,אשרדותןעלחדשכלהוספנולאבכך.תחתייםהםהמשרתיםוסימני
נוסףהיבטעלדעתונתןלאדותןאולם:המפסיקיםהטעמיםלקדמותכראיהעצמוזה

על-ידימצוייניםהניקודסימנירובנקודות.על-ידיהסימון,והואהניקודסימוןאופןשל
האות:תחתהמסומנתנקודהשלשונותוריאציות

ל34 )l~:קיבוץ:~.5:?:()סגו4:()צירה:ב;3:()שווא:~2:()חירק(

השורה,תחתהנקודותאוהנקודהמיקוםשלהוריאציותמגווןמוצהזהבשלבכבר
שכןלהסתבכות,חששעוררשונה)סידוראונקודותתוספת(בדמותשכלול-יתרוכל

שסופקלפני~לה,סימני-הנקודות,מצאיובכןלטעויות.~תחהןמדימפותלותוריאציות
מסלוליםלשניכעת?פנוהנקדניםעשומהבלשון.הקיימותהתנועותלכלהולםסימון

:בקוויםשימוש-ראשון:מסלולהטעותממוקשיהישמרותתוךהסימניםשכלולשל
35-

כ.:הרפהסימן)8:(:~קמץ)7(:;:פתח)6(

נקודה.שכלולעםהקואותן-הקמץסימןואילותחתי,קוהפתחסימן
:השורהשלהאנכיבמימדשימוש-השניהמסלול

תנועה.עםשוואשל.צירוףשהואחטף.וכן34
תחתיו.ונקודה:פתחהעתיקיםהידבכתביrהקמסימוןכך35
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כ.:ש-שחולם/)10(;ב:פיקרוק/משידגש/)9(
:רבהבזהירותנוצלהאנכיהמימד

בנקודותחסך(ולאסגולוחטףסגולביןלהבחיןשהקפידהנקדן,כיהרואותעינינו.1
ולשירוקבה"א,למפיקקל,לדגשחזק,לדגשעצמוהסימןבאותוהסתפק!),כךלשם
36מטעות,להימנעהצליחהמוחלט;ברובהאותבמרכזאחתנקודהעל-ידיכולן-בו"ו

לעתיםרקוכן,מפיק.תהאלעולםבההנקודהכןועלדגשמקבלתאינההה"אשכן
הדעתעליעלהלאאזוגםשירוק,ולאדגשהיאהאמצעיתשנקודתהו"ונמצארחוקות
המצומצםהמרחבבדברזה37נוסף.ניקודבסימןמנוקדתתהיההאותשכןאחרתלחשוב
לצורתההפרעהמפאתיותרלשכללואפשרהיהלאבוודאיאשרהשורות,שבתוכי
האות.

הדומיםסימניםפותחולא?מדועיעילותביתרהשורהשמעלהמרחבנוצללאומדוע.2
ולאהשורהמעלמופיעיםשהםהעובדההואשלהםהמבחיןשהערךאךהתחתייםלאלה

;לפתחעליתובנקודהלחירקתחתיתנקודהמשל,לשםלקבוע,היהאפשר?מתחתיה
אלא(פתחא),לפתחוהן(כסרא)לחירקהןמשמשהסימן:אותובערביתלמצבוהשווה

!בלבדתנועותבשלושלהשדיבלשוןוזהמעליה,והאחרוןהאותתחתשהראשון

הנקךדותבשארואילוזה,עיקרוןעל-פיעוצבווהחולםהחירקרקהטברניתבמסורה
38?כךלעשותראומהשונות.בדרכיםסידורןאתושינומספרן,אתהכפילו

איוביז,כ"גויקראכו,מ"ג(בראשיתבמקראמקומותבארבעהבאלייףה"דגש"תמיד:לאאולם36
רובפיעלשכןהאלייף,שלעיצוריותהלהבלטתסימוןהנראה,ככלהוא,יח)ח'עזראכא,לייב

המורחבהטברני(בניקודהסותםבהגייתלרישולוחששוועיצורi/uתנועתשלבצירוףמדובר
ייבין,:;ראהה"רגילה"הטברניתהמסורהשלכי"יבכמהואףעל-פי-רוב,דגושהעיצודיתאלייף

מקום,מכלכמכפל.להגותםונהגוכדגשים,אותםהבינוספרדמעדותבכמהאך§).434מסורה,
..לחלוטיןזניחאלה'דגשים'שלהיחסיחלקם

להוסיף,ישהדגשיםלענייןעוד(והרבה).טוח'ירמ'~.~היב,כ"דואיובטייחנישע'עl1Pז:כגון37
בראשהבאהדגשכיתמידברורועל-כןמלה,ובסוףהברהבפתיחת(מכפל)חזקדגשייתכןשלא

קלדגשהואכלומרכפ"ת,בג"דאותיותקשיותאתלסמןבאשווא)(אחריההברהבראשאוהמלה
דגשלהיותמוכרחחטף)ולאשווא(לאמלאהתנועהאחרהמופיעדגשמאידך,חזק.דגשולא

וסיתוםהכפלה-נפרדותפונטיותמהויותשתילמעשהמסמןהדגששסימןאףאם-כן,חזק.
דגשיםכמה(אמנם!ברורהתמידתהיהוהוראתובזו,זולהתחלףיבואולאהן-הרפה)(קשיות

ליברן).זוקקיםבכ"זאי-שכיחותםמחמתכאןהזכרנוםשלא
שהםולחשובהעליוניםבסימניםלטעותיבואוצפוףבגיליוןשמאשחששומשום:להשיבניתן38

השיטהשללעליוניםהתחתייםאתיחשבוובדומה,שמעל,השיטהשלהתחתייםהסימנים
והזכרנוכך,נהגוזאתבכלאחרותניקודשיטותכירואיםאנואךהיגיון,ישזובתשובהשמתחת.

אךובמשמעם,בצורתםזהיםבסימניםלהשתמשהיהאפשראחרת,בדרךהערבית.אתלמעלה
בזמנהיותראופחותהמקבילההמערבית,הסוריתבניקודנהגוכךלמיקומם.חשיבותכלללא
לבואהיכוליםסימניםנוצרוובה§),9נלדקה,;לספה"נ7-6(מאותהטברניהניקודהיווצרותלזמן

בעבריתבלבד).אסתטישיקוללפירוב(על-פימשמעותהבדלכלללאמתחתיהוהןהאותמעלהן
?!מדועהזהכדברנשמעלא
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(במקרההשורהשלאחדבצדהסימניםרובסומנווהאי"יהבבליבניקודשגםאמת,·
ברובןסומנוהתנועותאלובמסורותאולםהאחר.בצדלאפעםאףוכמעטמעליה),זה,

קפדניםשלהןהניקודיםאיןגםוכידוע39,ולסימוןלזיהוייותרקליםשהםבקווים,
מקפידים,האחריםהניקודיםאיןוהגדוש.המלאהטברני,הניקודכמוכל-כךומלאים

בהםואיןהתבות),סופי(למעטבתבהעיצוריתאותכללסמןהטברני,הניקודכמו
לצייןטורחיםהםלעתיםורקהחטפים),אתבחשבוןמביאים(אםתנועות7מלמעלה
ועוד).רפה,דגש,ושמאלית,ימנית(שי"ןנוספיםמבחיניםסימנים

הדבקותאחת,:מגביליםתנאיםשלכזהבצירוףנתקלנולאגםהשכנותבמסורות
;שתים,מקוםמצוקתיוצרברורשבאופןדברבלבד,אחדבצדיהיהשהניקודבכך

(ישהקוויםמשיטתלזכירהיותרוהקשההאבסטרקטיתהנקודות,לשיטתההיצמדות
מפשוטיפחותלוזקוקיםהםהלואלמומחים,ענייןלהיותנועדלאשהניקודלזכור
אילו(כגוןמיוחדותמוקדמותדרישותללאיותר,פשוטותשבנסיבותספקאיןהעם).

כזה.הגבלותצירוףהדעתעלמתקבלהיהלאלבדה),הניקודמערכתהומצאה

שימושנעשה:מדועוהקמץהפתחלסימניביחסלשאולישהקודם,לסעיףבהמשך.3
-הבבליתבמסורהוהשווהיותר?לנצלוהיהשאפשרבעודהקו,באלמנטכךכלמדוד
ולהבחנהלסימוןיותרקליםגםקוויםניקוד.כסימכילבברוחבמשמשיםקווים

40מנקודות.

ראומה:היאהניקודסימנישלעיצובםמדרךהעולההראשונההשאלהכן,אם.4
שלקיומהכמובןהיאהתשובה?לתחתית-השורותעצמםלצמצםמכונכי-השיטה

שמערכתלכךדעתםלתתהטעמיםבעליעלהיההטעמים.מערכתהיאהעלית,המערכת
יוחדוזוולמערכתהניקוד,מערכתלצדזמניתבךוכאןלשמשאמורהנפרדת,אחרת,
הנקודה,סימןכךשתחתיה.הניקודלסימניהדומיםהשורהשלהעליוןבמרחבסימנים

לתפקידכבראחוזשהואמשוםתנועהלצייןהיהיכוללאעלי)חירק(כעיןהאותמעל
יכולאינוהעיצור,בהגייתקלההתעכבותהמצייןהשווא,סימןוכןהרביע).(סימןהניגון

השיטההככליתהמסורהשלכמקרה.2יותר;ויזואליתהיא.1סיכות:משתיעדיפההקוויםשיטת39
,1.כ.lסעיףלעיל[ראהמסמניםהםאותהלמהותרמזיםמכיליםהסימניםכלומר~?מל~ית,היא

-(נקודההחירקסימןאתוכןהוזכרו,שלאאחדיםטעםסימניערדלהוסיףאפשרשםולאמור
לזכירהקליםאלהשסימנים.מוכןועוד)7יו"דיןצמד-מאתנותנקודות(שתיוהצירהיו"ד)אולי
ושרירותיים].מופשטיםמסימניםיותר
נקודותשלכשיטהייכגהנוהגיםמעטיםבכלייםכתבי-ידאמנםמזכיר)61עמ'י7.(ניקוד,ייכין

קצרזמןאחרשנזנחהמקבילהשיטהזוהיתהכיקאהלה)להנחת(בניגודמשערהואואולםבלבד,
7פחותמוצלחתלהיותהרמזזהגםואולי),64-63עמ'8•(דהרווחתהשיטהלטוכת

.להלןתיכף3סעיףעו:דועיין

הקודמת.בהערהראה40
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הדבדוכז41(זקף).כולההתיבהבניגוזהתעכבותיצייזשאזמפניהאותמעללהינקד
שאלתהדאשונה,השאלהעלענינובכךסגול).בטעםמוחלףלהיות(העלולבסגול

התחתי.במדחבההצטצמות
לעיל,שתיאדנוהוכפיהניקודמעיצובהיאגםהעולהנוספתשאלהישנהאולם

להשהוסיפוהשודה,תחתיתשלסדוםבמיטתדילא:האםאליההתייחסלאדותזואשד
1'נקודותסימנישלדgגם

במקבילהמשדתיםמעדכתשלקיומהודקאךלדעתי,להיות,יכולהלכךהתשובה
(פתחבקוביותדהמדודולשימושלנקודות,להתקבעותהסיבהזולו.קודםאולניקוד
בנקלהניקודסימנייוחלפוכזלאשאםיותר),ולאמאוזזאחדקובהםוגםבלבד,וקמץ

ולזהקולזהייחדוכזעלהמבוך.מזמוצאיהיהולאהשודה,שתחתהטעמיםסימניעם
זה.אלזהקדבולאנקודות,

שלהעליוזבחלקהמופיעיםוטעם)(ניקודהסימניםסוגישניהבבליתבמסודה.5
(כמעט)משדתיםבהאיןביותד,חלקיתהיאההטעמהזושבמסורהאמרנואךהשיטה.

לאבהומוגמד.שלםאינועצמוהניק(דגםוכזעל-פי-רוב,מעטיםבההמפסיקיםואף
מחתא.בחדאיבואואםבאלהאלההמעטיםהסימניםשיתערבוסכנההיתה

בההושקעכדעל42דבה.במלאותכלקודםמאופיינתהטבדניתהמסורהלעומתה,
ביקשוהשיטהמכונני.כאדעדש~~ינוהעובדותכלהןשתוצאותיואדיד,יצידתימאמץ
ומקיפה.שיטתיתשתהאשני,ומצדמדימסובכתולאשימושיתמעדכתלעצבאחדמצד
התחתודשבצדהנקודותוביזהתחתון,לצדהעליודהצדבידהחלוקהאתיצדוכןלשם

מערכתשכלעל-ידיהסימנים,שלנוחהקדיאהלאפשדמנתעלזאתכלשבו.לקווים
חזותית.מבחינהמחבדתהנבדלת

אבסטרקטייםאמצעיםשלגיוסםאתלהכדיחהיהיכול'שכזהאילוציםאוסףדק
שיטתיותורמתאינטואיטיבית),משמעותלסימניםיששבההבבליתכבמסורה(שלא
בחבדתהנוגעתאחתשאידמלכויותשתילייסדהשכילואכזהמסדניםתקדים.חסדת
נימה.כמלוא

האחדתהמעדכתשלמקיומהשנבעוההגבלותהביאולאזו,לשיטתיותהודות
המימושיםמןפדטאיזהשלתיעודועללוויתוד(כלומד,הניקודבשלמותלויתורים
לקדות.היהשיכולכפיהסימון,צודותשליתדלסיבוןלאואףהקיימים),הפונטיים

אוהיתהכבדהטבדנייםהניקודסימניאתשקבעושבשעהלמדים,נמצאנוסיכום..6
הניקוד.אפשדויותאתמדאששהגבילווהםסימנים,שלאחדתמערכתבמקבילנוסדה

ראהשלושתם)שלהפונטיתלהוראההמשותף(ועלתקףסוף-פסוקשווא,שביןהגרפיהדמיוןעל41
לצורתהזקףצורתביןהקשראתלהזכירראויכןשם.1ובהע')51-50(עמ'§8aז'ואו-מוראוקה,

עניין-הסוריה'זקפא'כמואולי'זקף'המונח;פירוש§)8נלדקה,(ראההסורי-נסטוריאניהזקפא
שוםעל'מעמיד'מסויימיםמפסיקיםמכוניםתימןבמסורת).198נצב,מורג,(ראהוייצובהעמדה
הקריאה.אתמשהיםשבהם

•4הע'לעילראה42
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לולאכמותונדרשהיהשלאלתחכום,הודותאלהקשייםעלהתגברשנוצרהמכלול
(תנועות)פונמיותישויותשלרבמספרסינופטיבאופןלתעדהחלטהנתקבלה

המפסיקיםהטעמיםשקבוצותכןאםהכרחזמנית,בומשוכללת(נעימה)וקנטילציה
בהןלהתחשבהצורךומפאתהניקוד,שנוצרבעתהתקיימויחדגםשתיהןוהמשרתים

באשרדותןשלטענתואתסופיתסתרנולאאמנםבכךשעוצב,כפיהניקודעוצב
בשעהכיוהראינו43הניקוד,לייסודהמשרתיםאתייהקדמנו"אךהמפסיקים,לקרמות
קיימות,הטעמיםמחלקותשתיהיוכברלעולםבאשהניקוד
אלאמוכיחותאינןשהןהרישלו,אלשיטהדותןשללראיותיושובנחזוראם
אילוגםמתבקשתהיתהעצמההתחשבותאותהאולם44;בטעמיםהתחשבשהניקוד

סימניאתשהמציאוממששעהבאותה-סובריםשאנחנוכפי-הטעמיםסימנינוצרו
שלותחכוםשכלולעלאלאהכרונולוגיתביצירהרבדיםעללאמרמזתוהיאהניקוד,
הסינכרונית,היצירה

45חטעמיםצורותג.

הסדרמןהחריגותאתגםלהסבירניתןכיצדנראהבובדבריי,המרכזיהפרקהואזהפרק
השורהמרחבחלוקתלתיאורנשוב46הטעמים,מעיצובללמודניתןומהלעיל,שהןצג

47:העיקריותהטעמיםמערכותשתיבין

'___:_\_"__:O__ " __ I__:._ז-,--'"--,-~___ף-·.J-<--<-,--s-I_ס_\--

חטיבות,שתיביןמפרידיםהמאונניםהקוויםהאותיות,מקוםאתמסמןהאופקיהקו*
~48במזרחהטעםשם[בסוגרייםלשמאלמימיןהטעמיםשמותואלהכדלהלן,

לניקוד,מאוחריםשהמשרתיםהכרחשאיןאלאדווקא,לאוייהקדמנו"לומר,רוצה43
השימושדרךאתמספקתבמידהניתחלאשהואכיווןבלבד,המפסיקיםבטעמים:לשיטתו44

בנקודות,
זיההאשר),Praetorius(פרטוריוסשללמחקריובסיסהיוותההטעמיםשלהגרפיתצורתם45

אולםקאהלה,אחריוהחזיקהטברניים,המקראטעמישלמקורםאתהיוויתהאקסנטיםבמערכת
הסימניםעםהשוואה),21התחלות,דותן,:ראה(לסקירהלבסוףנזנחהזותיאוריה

§),21'9,מסורה,(ייביןישירותמסקנותהניבהלאהיאגםהסוריתהדיאקריטייםשל

גלגלכקרני-פרה,ספרים,כ"אשלנדיריםבטעמיםלאוכןאמ"ת,בטעמיכאןבדבריינוגעאיני46
המתגומסימןלגרמיה,המונחמןגםהתעלמתיומתיגה,מאיילאחוטין),(תריןכפולהמרכא(ירח),
עצמו,בפנילדיוןהראוי

טכנייםמטעמיםבדפוסים,שהתקבלהמזומעטהשונהבכתבי-היד,כצורתםכאןמוצגיםהטעמים47
כפיזו,לצורההכוונההטעםשלצורתועלשבדברינו~ןעהקוראאךהמאמר,בכלכךנהגנולא

כאן,מופיעהשהיא
רקכאןהכוונהכאן,רשמתישלאשונות,ומשיטותשונותמעדותנוספים,שמותשישנםליברי48

הופעתו,בנסיבותאובתכונותיובו,לדוןלאהנדון,הטעםעללהצביע
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תלישאפזר,גדול,זקףקטוך,זקף(קדמא),פשטאגרשיים,(גריש),גרש:מפסיקים
(טרחא),טפחאתביר,(רביע),רביעישלשלת,(סגולתא),סגולזרקא,(תלשא),גדולה

מהפךיתיב,(מאריך),מרכאדרגא,:משרתים(סוף-פסוק).סילוק(אתנח),אתנחתא
(תרסא).קטנהתלישא(אזלא),קדמאהולך),(שופרמונחמהופך),(שופר

-החריגותמשרתים.והתחתייםעליים,הםהמפסיקים:הטעמיםברורההחוקיות
כךהשורה.תחתמסומניםכךעל-פיואףמפסיקיםוהסילוקהאתנחהטפחאהתביר,
פשרמהלשורה.מעלמסומניםואעפ"כמשרתים,הקטנהוהתלישא(אזלא)הקדמא

להסבר.נפנהואח"כהעקרונותאתנביאבתחילההחריגות?

משרתהראשוךכאשרביניהם,ברורהזיקההמקיימיםטעמיםשלזוגותמוצאיםאנו.1
טפחא-מרכא:לעיךניכרתהגרפיתההתאמההללוהזוגותמךבשנייםjמפסיקוהשני

(כנ"ל).גרש-אזלא:וכךמפסיק).והשנימשרת(הראשוך

אלאאינוביניהםוההבדללמשרת,והךלמפסיקהך,הזההאחדסימךמוצאיםאנועוד.2
הידשבכתביייתלשא"),אוייתרסא",(אותלישאלסימךכוונתנוהתיבה.ברוחבבמיקומו

התיבה,בראשוסימנומפסיק,טעםrהיאגדולהתלישאהאות.מעלקטךעיגול-סימנו
(בדפוסיםהתיבהבסוףעיגולאותו-וסימנהמחבר,טעםהיאתלישא-קטנהואילו

שמאללצדזנבקטנה,תלישא-ימיךלצדזנבבזיהויו:המסייעהקטךהזנבאתהוסיפו
ברצףבתפקידםגםאלאבכינו~ם,רקלאברורה,ביניהםהזיקהגםגדולה).תלישא-

האחרוךהשלישלביךבינוהמפרידהטעםפזר,בטעםשלישיםרצףבאכאשרהטעמים.
תבואלעתיםתלישא.הטעםהואלפשטא,אולרביעהגרשביךכלומרהמשנה,שלפני
תחברופעמיםשליש),(ברמתהגרשלביךבינהמועטההפסקהתהיהואזגדולה,תלישא
(משרת).קטנהתלישא

תמורהשמהווהזההמיוחד,המשרתלצורותהדומיםמפסיקיםסימנימוצאיםאנוכך.3
תיכףאתנחבא(לרובמונח-אתנחjדרגא-תביר)(תמורתמרכא-תביר:הרגיללמשרת

ברשאינואחת,ממלהיותרבךאתנחשלחלקיתחוםשישבמקומותjטפחאאחרי
מונח).יופיע-למיקוףניתךלאזאתועםחלוקה

הסבר

כלשבמקרא.פסוקיםברוברגיליםזוגותהםאזךא-גךש,טפחא,מדכא-הזוגות.1 ,,
מליםששתיהתנאימתקייםכאשרjבמלואולבואחייבאינוהאלההצירופיםמךאחד

ומידלזוזולחברךשישמורההמשפטשלההגיוניוהתחבירברצף,עומדות(לפחות)
לרובטפחא,הואהמפסיקהטעםאםמסויים.במשרתהמפסיקעבורלבחורישלהפסיק,

נבחרזהולצורךשליש,בדרגתהואהמפסיקאםוכך,מרכא.הטעםהאישי''משרתויהיה
וכך,אזלא.-מסויימות)פונטיותהתניות(למעטרובעל-פיהאישימשרתויהיהגרש,
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אתנחתא,טפחאו"מרכאגרש",ייאזלאהרצףאתלזמריודעמתחילמקראלומדכל
49סילוק".טפחאמרכא

רואיםכךזה,ומשרתהאישי.משרתועםהמפסיקהטעםאתלזהותשישמעידהזוזיקה
הכיוון.בהיפוךהסימןאותואלאזהאיןלאדונו:גרפידמיוןדומהגםבבירור,

לקבועיותרמאוחרבדורבאוהמפסיקים,שלסימנםאתשקבעו:לאחרתאמרשמא
תעלהוכילאדונו;אותוהמשייךהיכרסימןלמשרתלוקבעוואזהמשרתים,סימניאת
לפניהמפסיקים,מכוננישלדעתםעלעלה(~)תבירשלשהסימן!1כןלומרדעתךעל

היהפנויעודנוהמרכאסימןשיטתךלפיוהרי5°1ממנוהפשוטt;!הסימןדעתםעלשעלה
!המפסיקיםסימניאתשקבעובשעה

בשעההגרשיים,אוהזרקאהפןר,סימניאתהדעתעללהעלותהאפשרוכן,
הטעם,הואלוהדומהמפסיקסימןשקבעועד1כלשהולטעםיוחדטרםקדמאשהסימן
ההכרחמתוךהטעםמקוםציוןעללוותרנאלצוהתיבה),בסוףתמיד(הבאפשטא

נקבעוכולםאםכיזאתאיןהגרש.אדונועםוהמזוההכבר,הקייםהקדמאמןלהבדילו
51 המפסיקים.והןהמשרתיםהן-יחד

ראוומההטעם,מקוםציוןעלהמסורהבעליויתרוכאןגםיוכיח.התלישאסימןאף.2
שאףאלאהידיעה.בחסרוןלהשאירוולאהקוראאתלהורותכוונתםכל,והריכךלעשות

ושניהםאחד,ביוםנולדו-והקטןהגדול-הטעמיםששניומכיווןההכרח,גרםכאן
השניואתהתיבהבראשהטילוהראשוןאת:אחדסימןלהםייחדו52בשווה,מכIפקדים

היוהשני,לפניהאחדאתקבעול~מסברתו.הטעםמקוםאת~דעהנבוןוהקוראבסופה,
הטעמים.בשארכדרכםהמוטעמתבהברהאותומטיליםבוודאי

עלהפוךדזו~ח,צורתהואהאת~ח:למשרתיהםהדומיםהמפסיקיםסימניאתהזכרנו.3
כןאםמצטרפיםאלוזוגותנקודה.לושנוספהמר?אסימןהואהת~יראף;קרניו

53•כןלפנישראינומשרת-אדוןלזוגות

"....אתנחטרחאיימאריך:או49
!רלעילולקמץלפתחוהשווה50

להבחינו(ע"מהתיבהבסוףאחרסימןוהניחוהפשטאסימןאתהכפילואמנםכתבי-הידברוב51
וכןוקטנה)(גדולהלתלישאגםזאתשיטהנקטובדפוסיםהטעם.מקוםעלאחדוסימןמקדמא)

ולסגול.לזרקא
§).299מסורה.(ייבין.הופעתםחוקימבחינתגםנעימתם.מבחינתרקלא52
ואילואחרוניםלמפסיקיםמשרתתמורתמהווהשמרכאכךעלעמדכישמעתיויילד"משלמשמו53

התבירמשמשהואהמרכאלכך.בהתאםאחרונים.שאינםלמפסיקיםמשרתתמורתמהווהמונח
אףכימעירברויארתיבה.עודהטפחאלביןכשבינוהאתנחמשמשוהמונחדרגא.במקוםכשהוא

).26עמ'•39א.טעמים.(ברויאר.ייאתנחתא"-משרתהואאותוהמפסיקמןנגזריימונח"השם
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ביניהם.ברורהזיקהמתוךאךחלוקות,כקבוצותנוצרוהטעמים:ענייןשלסופו.4
(טפחא,משרתיהםלביןבינםזיקהלקייםכדיהשורהממרומיירדומפסיקיםטעמים
אוקדמא=אזלא),של(במקרהלאדוןהמשרתביןזיקהיצירתלשם-וההיפךתביר),

האתנחביןקשרעלהצבענוכןקטנה).(תלישאתחבירית/מוסיקליתקרבהבשל
54למונח.

כשלעצמוחיוניאינוהסילוק:סימןיותרטכניתהיאהסיבהכינראהלסילוק,באשר
סימןהטעם.מקוםאתלסמןףgה~זאתבכלקטןתגאך55ניכרים.הפסוקיםשראשיכיוון

צורךהיהלאומעיקראהפסוקבסוףמדובר(שכןכשלעצמוהטעםהואאיןכןאםזה
ותחתי.מינימליהואסימנוכןועלהתיבות),סופיאתניקדושלאכשםלסמנו,

דורות,שלממרחקהנובעכשוניבתחילהשנראהמהכיל~דיםנמצאנושוב,
התחומיםאתשהפרידהאחדותיתמחשבתמלאכתאלאאינובכתב,ביטויואתהמוצא
הבהירות.ולמעןהצורךלפיהכל-לסירוגיןאותםועירבה

וניקודטעמיםמחלוקות.4

ודוגמותחנושאמחותא.

אופןעלמסכימיםוהטעמיםהניקודאיןבמקראמקומותבכמהכיהראהברויארי'
כאלה.למחלוקותאחדותדוגמותלהלן56הפסוק.חלוקת

57נסמך/נפרדצורות)1

ךpזן~לו;:~יקזמת~לכi~~~יםקזסי~תח[Jי;ז~ח'סם~ר:z~ז.rי~~ןז:r.רש~~~הא.

ישר~לב?יהאבניםךעל:-ש~ת:את-שו;גיתפתחוחתםפתוז:rיאבןיחרשומעpזהב.

המחרוזתכלדיוקוליתרסמיכות,שלב~ןףהן'חרש-אבן'המלים(א),הניקודעל-פי
בעל'איזה:השאלהעללענות.הבאהסמיכויות,שלמחרוזתהיא'מעשה-חרש-אבן'

היאהחלוקה(ב),הטעמיםלפיואולם(ז:r.רש-~~ן).י'האבניםבייצוריעסוקמקצוע

לדבריו,שמתחתיה.אלהוביזלשורהשמעלהטעמיםביזאחרתאפשריתחלוקהמציעעופרד"ר54
לשורהמתחתיופיעממנו)גבוהמסוייםמפסיקתמידיבואשאחריוזה(דהיינו,אחרוז''מפסיק
זודרךהמפסיקים).שאר(-מעליהיופיעאחרוז'שאינו'מפסיקבעודאתנח),טפחא,(תביר,

אלאמפסיק/משרת,על-פי(לאומתחתיההשורהמעלהטעמיםשללמיקומםחלופיהסברמספקת
כדיזהלהסברצורךישעדייזאולםומשרתיו).אחרוזשאינוומשרתיו/מפסיקאחרוזמפסיקעל-פי
למשרתו.המפסיקצורתביזהגרפיהדמיוזאתלבאר

מסמניםואיזלטפחא)מקבילהאחרוז,(המפסיקה'דיחיא'בסימוזמסתפקיםהבבליתבמסורהגם55
ה'סוף-פסוקא:אתכלל

מחלוקות.ברויאר,56
יא.כ"חשמות57
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1האכניםאתיעשהמי.1'שאלות:שתיעלעונההיאכלומראכן',חרש,'מעשה

58'.1תיעשינההןחומרמאיזה.2

59יידועצורות)2

נהרגבצ;~;תהלכ~מיםו~ז~כ~צ~רפתחא.
- TT-• -: T• -T T

IנהרבציותhלiלכIמיםויזובוצורופתחכ.
J••J,.I.J

רובפירשווכך;(שממה)?,~הבמקומות-~?,יות']1הנהר1נהמים'הלכו:הניקודלפי
=(ציותציות-נהר'fנהמים]'הלכו:הטעמיםלפיאולםתרגומים.כמהוגםהמפרשים

,60חז"ל.הכינושכךמראהברויאר~~ים).~י,

61 הפסק/הקשרצורות)3
י7ב~ו;rנ~י;ג~ךק~ryכv!?~ילךiםיא'~רא.

ויתנו-ליכ.

שישמורהההפסק(צורת!'התפרקו1זהכ'למיומצווהשואלאהרןהניקוד,לפי
הפסוקצלעשלהשניחלקוזה,ולפיייהתפרקו").כמלההקריאהאתלעצורלהפסיק,

למיIשאלרקאהרןהטעמים,לפיאך62לי/.'ויתנו:הפקודהשלהביצועתיאורהוא
כיןעיקריתחלוקההמחלקזה,.לפירושלוונתנםמתכשיטיוהתפרקמידוהעם',1זהכ

היתהלאאזאךהפקודה,מביצועחלקהיאגםייהתפרקו"המלהלייהתפרקו",ייזהב"
י;ג~ךק~.ryבהקשר:אלאכהפסקמנוקדתלהיותצריכה

.יותררחכהכמוכןוהתמונהכהן,דןשברויארהדוגמותמןמזער.רקכאןהבאנו

לענייננוהנושאהשלכתב.
להנוגעתאינהשלפנינוהכעיהלמעלה,שהוצגהכפיהמחקרשאלתאלנחזוראם

הטעמיםשלהגרפמיתביצירההריכודלשאלתמראשעצמנוצמצמנואנו;שכןישירות
ובכל63והווקאליזציה.הקנטילציהשלהמסורתאחידותלעצםענייןכאןוהריוהניקוד,

זהלמהאחד,כזמןנוצרההמערכתאם:לשאולניתןשכןכעקיפיןנגיעהלהישזאת

.197-194מחלוקות,ברויאר,אצלמפורטדיוז58

מא.ק"התהלים59
•205עמ'60

כד.לייבשמות61
ב-ג.פס'לייבשמותוהשווה62
ניקודהבסוגיית(למשלפנים-טברניותמחלוקותישנזלבדההווקאליזציהבתוךשגםלהזכירודי63

בתוךגםריבודשקייםלטעוזלכאודההיה;אפשרואילך>118עמ'הומוגניות,מורג,הזיקה,ש'של
צורתביזמפורששונימציגהוהכתיבהקריתופעתועוד,עקבי.אינועצמוהואשהריהניקוד,
.שלהזההגייהמסורתלביזמסויימותתיבותשלהכתיב
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עלמורהשהניקודבמקוםמפסיקטעם?הלכהפסקוולאשונותמסורותבהשיקעו
היהלכאורהאלהכלאת-וכו'הפסק.עלמורהשהניקודבמקוםמחברטעםחיבור.

עלמעידהעשוכךשלאוהעובדהבכתב,המסורתאתלתעדשבאובשעהלפתורראוי
64•ריבודשל,לאפשרותובעקיפיןעקביות,חוסר

גםכןועלהניקוד.מוצאאינוהטעמיםשמוצאיהיההריבוד''מצדדישלהפתרון
שנייהמערכתלקבועכשבאומדוע1אמיתיפתרוןבזהישהאםאךשונות.מסורותיהם

לפיאזפסקולאיותר)מוקדמתבתקופההטעמיםאתשקבעואחרניקוד,של(למשל
מןהעולהלמשמעותהניקודאתהתאימולאמדועלחילופין,אושבידם,המסורת
1ביניהםהפירושהבדליעלעמדולאכלום?הטעמים

מלאכתאתלהנציח.בחרהמאוחרמכונן-הרובדבאשכאשרבהנחהלהסתפקקשה
:שונההמקרהנאןב).דותןבשיטתלמעלהשהנחנו(כפידברבהלשנותולאקודמו

הוליכהלאהשוואשלבמעמדו?שונישהסיבהכיווןכך.להניחיכולנובדותןבשיטת
הזמן~מבטאהתלויפונטילענייןאלאהדברים.לתוכןהנוגעומשמעותי.עקרונילעניין

להבנההנוגעתעקרונית.שאלהאלאטכניענייןזהאיןשלפנינובנושאאךוהמקום.
המסורהשמייסדיאפשרהאםהמסורתית.מקריאתםשעולהכפיהכתוביםשלהנכונה
651הדעתאתעליהלתתמבלילהתקייםכזולעמימותהניחו

אותןגם-כןהתקיימוהכתובההמסורההשקתשערבלוודאיקרובריאלית.מבחינה
ייתכןכתב.עלהמסורההעלאתטרםהקודמים.הדורותמןעודנמשכואשרהמחלוקות.
לשיטתו.אישוהטעמים.ההגייהמסורתשלמסרני-על-פהביןניטשואלהשמחלוקות

;הכתובים)הסימניםקביעתעםקשר(ללאהמסורתלדיוקכאמור.נגעו.הןמתחילתן
תתקבלמסורתאיזוולהחליטלפסוקהוצרכו-בכתבהסימניםאתלקבועמשבאואולם
.אולםמהןיודעיםואיננוהוכרעושהןאלאנוספות,מחלוקותהיואףאוליתידחה.ואיזו

ואפשריותר.מאוחרלמועדשנדחהאפשרקל.היהלאההכ.רעמסויימיםבמקומות
דבריואלואלו-במזוזהשנהגוכפינהגוכאןלהחליט.שלאהחלטהשנתקבלה

המסורה.חכמיאתשהעסיקוהבעיותמןלטעוםזוכיםאנוזהובזכות-חיים.אלוהים

אתשניקדשמילחשובהכרחכל:איןאחרתדרךעלגםהדבריםמהלךאתלתאראפשר
גםהואהטברנית)המסורהשלהראשוןהמותווההטופסאת-העניין(לצורךהמקרא

מזכרונםודלובמשותףשפעלורבים.אלהשהיויותרסביראףהכתב.אתשהטעיםמי
כשרונולפיאישאישמאבותיהם.שקיבלוםשוניםפרטיםהפרטיותומרשימותיהם

הבכורהאתפלוניחכםקיבלכתב.בסימנימסורותאותןלהמירבאו;כאשרומומחיותו
אתקיבלוחברוהניקוד.בדקדוקאוהטעמיםבדקדוק-ביותרבקיהיהבובתחום

לענייננואלהמחלוקותביזעקיףקשרקיימTבכ"לענ",,.3הע'192עמ'מחלוקות.ברויאר.ראה64
הכתב.עלוהניקודהטעמימאתכשהעלואותזפתרולאמדועלשאולמקומויש

הטעמימומסורתבתיקוהדברהונחלאע"א).נב(יומאהכרע'להמשאיזמקראותב'חמישהאפילו65
!החמישהבכלמכריעה
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אפשראחר,טופסלתוךבמשותףהמסורותאתיחרצירפוכאשרהאחר.בתחוםהבכורה
ופתירה.לריוןהעלוןלאולכןמיר,בהםחשושלאסמויותמחלוקותגםביניהןשנפלו
לפישנהגספרמתוךהניקודהוגהסתירה,בהםשנמצאהמקומותשבאותםגםאפשר
כלאיים.נוסחהתקבלוכךשהם,כפיהושארוהטעמיםבעוראחרת,כוללתשיטה

לדוןמוסמכיםעצמםראושלאאלאלעיניהם,גלויותהיושהמחלוקותואפשר
עלירוהמשנהוכלההיקש,מכחאבותמסורתשלכוחהגרולשכן;בהןולהכריע

התחתונה.
ת1האחד-פניעלהריבורלהנחתעדיפותכלשאיןהריכך,לידיהגענוכברואם

והטעמים,הניקודשלהגרפיתלמערכתמתחילההשאלהאתצמצמנושהרידה,בנידון
להנציחשההחלטהמניעהכלאיןכך,אםמייצגים.הםאותההמסורתשללתוכנהולא
והניקורהטעמיםסימנינקבעושבוחד-פעמימעמדבאותונעשתהסותרותמסורותשתי

לשאלתהטברניתהמקראמסורתבתוךהמחלוקותמסוגייתשההשלכהמכאן,יחד.גם
מאור.מצומצמתךi~ההמסורהאחדות

סיכום.5

דותן,של(כניסוחולעינינושהיאכפיהטברניתבמסורהכאןשעסקנולהדגישברצוני
שלטיפוסיםבעתיר)יימצאו(ואוליבעברשהיוהנמנעמןדהאין.א).lסעיףלמעלה
הסופית,למסורהטיוטהמעיןהמשוכללת,למערכתהכנהשהיוותהקדם-טברניתמסורה
בהולאמסורהאותהדואיןכך,אםהסופית.שבמסורהמאלהשוניםבההסימניםואשר

מערכתשלשוניםרבריםביןלהפרידניתןשלא-העיקרוזה-הראינודיברנו.
המוגמרת.בצורתהשהיאכפיהטעמים,

.-
המשרתיםלטעמיםקדםשהניקורההנחהאתלסתורניתןכיראינוכמו-כן
לקיומםדעתנתינתתוךהומצאשהואניכרשמצורתו,לפידותןשסברכפי(והמשניים),

אלה.של
ואתעצמה,הטעמיםמערכתבתוךהבנייןחלקיביןהגומליןזיקותאתהראינועור
בכלתמירהקוראאתלהורותהשיטההשתדלהספורים,אילוציםשלמעטהעוברה
כרוךהיההרברכאשרגםהעצמי,לשיקולורברלהשאירלאוכמעטלו,הנחוץהמידע
וניקורטעמיםמחלוקותשלבהשלכהדנוכן66נוספים.סימניםבהמצאתובצורךבטרחה
אלאבאנו,ולאהדיוןנסתייםלאכמובן.בכךלהסבירןאפשרויותמספרוהצענולעניינו,
חדשה.מוצאנקודתלולקבוע

כיוהכןדעייאכלכהערה):כ'פרקכער,שלכספרו(מרכאיםשד"למדכריכאןלצטטרארי66
מעלתשגכרלאאשרהעםהמרןמפנינעשר;אלאלהםנצרכיםלאהםלמכינים,נעשרלאהסמנים
כמוסמן,אחרסמןלעשותהעכריתנקודמדרךרע"גדרך.להםלפנרתהסמניםולהםהחכמה,
המרןיחשרכשלאכדיזאתרכללרפי,סמןוערדלדגשרסמןלשגםלשמירחדסמןשמצאנר
"....לוריסתפקהמנקדששכחהקרראים
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קיצררים

ירושליםשני,ספרג,כרדשומרון,נוסחוארמיתעבריתבן-חיים,ז'-בן-חיים
תשכ"ז.

1852רדלהייםאמת,תורתבער,י"ז-בער

בן-אשר),מ'מגרמנית(תרגםהעבריתהלשוןדקדוקברגשטרסר,ג'-ברגשטרסר
תשמ"בירושלים

נגלשוננוהטעמים",מערכת"ל'התהוות'ברויאר,מ'-'התהוות'ברויאר,
213-203עמ'(תשמ"ט),

ירושליםאמ"ת,ובספריספריםבכ"אהמקראטעמיברויאר,מ'-טעמיםברויאר,
תשמ"ב

:בתודפסוקים",בחלוקתוטעמיםניקוד,יימחלוקתברויארי'-מחלוקותברויאר
עמ'א,כרדתשנ"ב,ירושליםבר-אשר),מ':(עורדברויארמרדכילרבהיובלספר

242-191

מחקריםהטעמים",מערכתשלהתהו-רתה"לתולדותדותן,א'-התהוותדותן,
365-355עמ'(תשמ"ז),ב-גבלשון

.A"-התחלותדותן, Dotan, "The Beginnings of Masoretic Vowel Notation
21-34.IOMS 1 (1974), pp

.A-כרונולוגיהדותן, Dotan, "The Relative Chronology of Hebrew
87-99.Vocalization and Accentuation" PAAJR 48 (1981), pp

.W,-ויקס, Wickes, Two Treatises on the Accentuation 01 the Old Testament
.).NY 1970 (rep

.P.-ז'ואו-מוראוקה Jouon and T. Muraoka, A Grammar 01Biblical Hebrew: v
19941, pt. 1. Orthography and Phonetics, Rome

,ירושליםהבבליבניקודהמשתקפתהעבריתהלשון,מסורתייביןי'-,ניקודייבין
תשמ"ה

ירושליםעופר),י':ומהדיר(עורדלמקרא,המסורהייבין,י'-מסורהייבין,
תשס"ג

ג'רבה,עדותשלהלשוןבמסורותעיונים-למשנהמקראייביןכ"ץ,ק'-כ"ץ
תשמ"ב,ירושליםמחקרים,:והמזרחספרדיהודימורשת:בתודובגדאד",חלב,

378-372

.s-אמינותמורג, Morag, "The Historical Validity of the Vocalization of the
307-315.Hebrew Bible," JAOS 94 (1974), pp

הומוגניות:המקראלשוןשלהטברניתייהמסורתמורג,ש'-הומוגניותמורג,
144-105עמ'תשלייב,ירושליםרוזנטל)רא"ש:(עורדב:פרקיםבתודוהטרוגניות",

200-194עמ'·(תשלייט),מגלשוננו~~ב",ייהרןמורג,ש'-נצבמורג,

103



הטברניתהמסורה.שלאחדותה

.Th.-נלדקה N61deke, Compendious Syriac Grammar (Trans1ated by J. A
.1904Crichton), London

ירושליםודרכיה,עקרונותיהלתורה,הככליתהמסורהעופר,י'-מסורהעופר,
תשס"א

3מחנייםנגינה",סימניאופיסוקסימניהמקרא:ייטעמיעופר,י'-נגינהעופר,

75-70עמ'(תשנ"ג)

[הקטעתשי"דת"אוכספרות,כשירהכלשון,ועיוניםמחקריםקלאר,כ'-קלאר
]264-262עמ'תשלייא,,ירושליםלשוןפרקיילון,ח'אצלמצוטטמקרקסאני

:שייוכל(עורך),קורצויילכ':כתוךסופרים","לשונותרוזנטל,א"ש-רוזנטל
324-293עמ'תשי"ח,רמת-גןלשיכה,כהגיעועגנוןש"ילככודמאמרים
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