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:  ההטעמה הכפולה

"תורת חיים"חומש 
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.Ms, וטיקןכתב יד  ebr. 7
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24°5702Hebירושלים –שכתב יד 
(לשעבר507ששון )



7

מעשה ראובן–ש
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המערכות הכפולות של הטעמים

:בעשרת הדיברות•

חלוקה לפי פסוקים באורך סטנדרטי–טעם תחתון –

חלוקה לפי דיברות–טעם עליון –

:במעשה ראובן•

ֵֶּ֣לְך (:1)מערכת – ןַוי  ְשַכ֙ב ְראּוב ֵ֗ ְלָהה֙ ַויִּ ע ֶאת־בִּ ְשַמ  יו  ַויִּ ֶגש ָאבִּ  יֶלֵּ֣ ל ִִּּ ֵ֑ ְשָרא  יִּ

ֵֶּ֣לְך (:2)מערכת – ןַוי  ב ְראּוב   ְשַכַּ֕ הַויִּ ְלָה  ע ֶאת־בִּ ְשַמ  יו  ַויִּ ֵ֑ ֶגש ָאבִּ יֶלֵּ֣ לִִּּ ֵֽ ְשָרא  יִּ

"(ויהיו בני יעקב שנים עשר"עם ההמשך )מאחדת לפסוק אחד ( 1)מערכת 

מפרידה לשני פסוקים( 2)מערכת 
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משמעות השמות עליון ותחתון
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עליון תחתון מקור

למשה' דברי ה דברי משה לישראל ה"רז

"(מלעיל"כמו )אמצע מאמר /בתחילה "(מלרע"כמו )בסוף מאמר  ה"רוו

פסוקים גדולים, נגינות גדולות פסוקים קטנים, נגינות קטנות משאת בנימין, ץ"יעב, ה"רוו

מעל האות מתחת לאות ץ"יעב, ה"רוו

מסורה בבלית מסורה טברנית פינסקר



תוכן

המערכות הכפולות של הטעמים•

בהערות המסורה' קדמאטעמא '•

סדר סימון הטעמים•

'קדמאטעמא 'משמעות הכינוי •

11



בהערות המסורה" קדמאטעמא "–עדויות מכתבי היד 
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.Ms, וטיקןכתב יד  ebr. 7
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שכתב יד 



הטעם הקדום= ' קדמאטעמא ': ברויארהרב 
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(  והמערכת המפרידה במעשה ראובן, בעשרת הדיברות= )הטעם התחתון "

...משקף בכל מקום את המנהג הקדום של קריאת התורה 

כי הוא  . קדמות הקריאה על־פי הטעם התחתון מוכחת גם מעצם שמו

גם במעשה ראובן וגם בעשרת —' קדמאטעמא 'נקרא בתקופת המסורה 

".הנהוג מקדמת דנא, הוא הטעם הראשון: הווה אומר; הדיברות 

(חלוקת עשרת הדיברות לפסוקים ולדיברות, ברויארהרב )



בהערות המסורה" קדמאטעמא "–עדויות מכתבי היד 
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שכתב יד 



בהערות המסורה" קדמאטעמא "–עדויות מכתבי היד 
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בהערות המסורה" קדמאטעמא "–עדויות מכתבי היד 
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בהערות המסורה" קדמאטעמא "–עדויות מכתבי היד 
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1ילה'ולדשהמרקיז של 



בהערות המסורה" קדמאטעמא "–עדויות מכתבי היד 
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15יסלזון



במעשה ראובןבהערות המסורהקדמאטעמא : סיכום
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לא ברור
(  2)מערכת 

(מפרידה)
(  1)מערכת 

(מאחדת)
מספר כתבי יד

3 18 9 30

קדמאקיימת מחלוקת בין המסרנים בכתבי היד מיהו טעמא : מסקנה
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סדר סימון הטעמים

סימון שני טעמים כאשר שניהם אמורים להיות מסומנים באותו מקום•

מערכת קבועה תהיה ראשונה והאחרת שנייה–ההנחה היא שהסדר קבוע •

בעשרת הדיברות יש כמה עשרות מקומות כאלה•

:במעשה ראובן רק שניים•
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ן ְראּוב ֵ֗

ן ְראּוב ֵ֔

ְשַכב   ַויִּ

ב ְשַכַּ֕ ַויִּ

ְלָהה   בִּ

ה ְלָהָ֖ בִּ

יו ָאבִֵּ֔

יו ִ֑ ָאבִּ

ל ִ֑ ְשָרא  יִּ

ל ֵֽ ְשָרא  יִּ



עשרת הדיברות–סדר הטעמים 
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448וטיקן

ש



24
.Ms, וטיקןכתב יד  ebr. 7

עשרת הדיברות–סדר הטעמים 



סדר קבוע: ברויארהרב 

אנחנו מוצאים שכל הנקדנים הקדימו בעשרת הדיברות את הטעם  "

את הטעם  שואילו במעשה ראובן הקדים ;התחתון לטעם העליון

(.  המערכת המפרידה= )לטעם התחתון ( המערכת המאחדת= )העליון 

שהרי גם הם ;להגם , כנראה, כן נהגו, במעשה ראובןשוכדרך שנהג 

".איננה ודאי שם' ראובן'אלא שהקריאה בתיבת ;֑לֽ מנקדים ישרא

(והנוסח המקובלצ"ארכתר , ברויארהרב )
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סדר הטעמים–מעשה ראובן 
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שכתב יד 



לא מסודר–מעשה ראובן 
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לנינגרד
היללי



סדר הפוך–מעשה ראובן 

28
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סדר סימון הטעמים: סיכום
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טעם עליון  
קודם

טעם תחתון  
קודם

מספר כתבי יד 
מסודרים

1 15 16 יתרו

1 12 13 ואתחנן

במעשה ראובן ישנה מחלוקת בין  

הנקדנים בכתבי היד איזו  
מערכת טעמים מסומנת ראשונה

(  2)הטעמה 
קודמת

(  1)הטעמה 
קודמת

מספר כתבי יד 
מסודרים

11 4 15
כתבי היד עם הערות  

'קדמאטעמא '

18 16 34 כלל כתבי היד שנבדקו
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ניסוח מחדש של השאלה

:שתי מחלוקות בכתבי היד בטעמי מעשה ראובן•

'קדמאטעמא 'מיהי המערכת המכונה –

איזו מערכת מסומנת ראשונה–

המערכת הקדומה= ' קדמאטעמא 'קשה לפרש כי •

?וכי ייתכן שנחלקו המסרנים בשאלה מהותית כזו–

הערה כזו גם לא מאפיינת את הערות המסורה–

'?קדמאטעמא 'מהו פירוש , אם כן•
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תפקיד הערות המסורה

מערכת ההוראות המשמשות לשמירה על צורת כתיבתו  "המסורה היא 

ונועדה לשמור על נוסח המקרא  , (34' עמ" )ונוסחו של המקרא

ואחר שסומנו במקרא הניקוד  , תחילה על כל תיבה וכל אות", בכללותו

(60' עמ" )והטעמים גם על כל סימן ניקוד וטעם

(המסורה למקרא, ייבין)
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בהקשר אחר' קדמאטעמא '
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15יסלזוןש



הטעם שמסומן ראשון= ' קדמאטעמא ': פתרון

ְרבּו"במילה • משמר את דרך הקריאה הנכונה של הטעמים' קדמאטעמא '": קִּ

משמר את דרך הכתיבה הנכונה של הטעמים' קדמאטעמא ': בהטעמה הכפולה•

34

:  פירוש זה עולה בקנה אחד עם סוג המידע שאותו מספקות בדרך כלל הערות מסורה

ולא כזה המציין עובדות היסטוריות, מידע המסייע במסירת נוסח המקרא מדור לדור



ראשוןקדמא–סדר הטעמים 
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Evr II B 80סנקט פטרבורג 



ראשוןקדמא–סדר הטעמים 
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Urbוטיקן ebr. 2



ראשוןקדמא–סדר הטעמים 

37

Evrפטרבורג סנקט II B 10



ראשוןקדמא–סדר הטעמים 
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לבין הסדר' קדמאטעמא 'מתאם בין 
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( 2)הטעמה 
קודמת

( 1)הטעמה 
קודמת

1 2 (1)הטעמה = קדמא

10 2 (2)הטעמה = קדמא



סיכום  

40

'תניינאטעמא '-ו', קדמאטעמא 'ההטעמה הכפולה מלווה בהערות מסורה •

קדמאמחלוקת מסרנים איזו הטעמה נקראת (: מעשה ראובן)כתבי יד •

מחלוקת נקדנים איזו הטעמה מסומנת ראשונה(: מעשה ראובן)כתבי יד •

 קדמאטעמא 'ההטעמה שמסומנת ראשונה נקראת'

!תודה

yuweiss@gmail.comיובל וייס
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