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(כבבראשית לה )מעשה ראובן ובלהה 
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ך חורב"תנ



הפרדת הטעמים

5

וא ֶרץ ַההִִּ֔ ְשָרֵא֙ל ָבָאָ֣ ן יִּ ְשכ ֹּ֤ י בִּ ַוְיהִִּ֗

ןַוֵיֶָ֣לְך  ְשַכ֙ב ְראּוֵבִ֗ ְלָהה֙ ַויִּ ע ֶאת־בִּ ְשַמ  יו ַויִּ ֶגש ָאבִִּ֔ יֶלָ֣ ל ִִּּ ְשָרֵאֵ֑ יִּ

ןַוֵיֶָ֣לְך  ב ְראּוֵבִ֔ ְשַכַּ֕ הַויִּ ְלָה  ע ֶאת־בִּ ְשַמ  יו ַויִּ ֵ֑ ֶגש ָאבִּ יֶלָ֣ לִִּּ ְשָרֵאֵֽ :יִּ

ְה֥יּו  ֵֽ בַויִּ י־ַיֲעק   ר׃ְבֵנֵֽ ְשֵנ֥ים ָעָשֵֽ

עליון

תחתון



('מאה י)507כתב יד ששון 
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מאוסף הספרייה הלאומית



Evrפטרסבורג סנקטכתב יד  II B10(יא-'מאה י')
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From the collections of The National Library of Russia
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הטעמת תחילת הפסוק

9

מנחת שי

אור תורה

ז"היהמאה 



JTS Msכתב יד  (ו"מאה ט) 388
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Courtesy of the Library of the Jewish Theological Seminary



(ג"מאה י)448וטיקןכתב יד 
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?לאיזו הטעמה שייכת פתיחת הפסוק בסגול

12

עליון

תחתון

ְשָרֵאל ן יִּ ְשכ  י בִּ ַוְיהִּ

וא ָבָאֶרץ ַההִּ

ןַוֵיֶָ֣לְך  ְשַכ֙ב ְראּוֵבִ֗ ְלָהה֙ ַויִּ ֶאת־בִּ

ע  ְשַמ  יו ַויִּ ֶגש ָאבִִּ֔ יֶלָ֣ לִִּּ ְשָרֵאֵ֑ יִּ

ןַוֵיֶָ֣לְך  ב ְראּוֵבִ֔ ְשַכַּ֕ הַויִּ ְלָה  ֶאת־בִּ

ע  ְשַמ  יו ַויִּ ֵ֑ ֶגש ָאבִּ יֶלָ֣ לִִּּ ְשָרֵאֵֽ :יִּ

ְה֥יּו  ֵֽ בַויִּ י־ַיֲעק   ְבֵנֵֽ

ר׃ ְשֵנ֥ים ָעָשֵֽ



?לאיזו הטעמה שייכת פתיחת הפסוק בסגול
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עליון

תחתון

ןַוֵיֶָ֣לְך  ְשַכ֙ב ְראּוֵבִ֗ ְלָהה֙ ַויִּ ֶאת־בִּ

ע  ְשַמ  יו ַויִּ ֶגש ָאבִִּ֔ יֶלָ֣ לִִּּ ְשָרֵאֵ֑ יִּ

ןַוֵיֶָ֣לְך  ב ְראּוֵבִ֔ ְשַכַּ֕ הַויִּ ְלָה  ֶאת־בִּ

ע  ְשַמ  יו ַויִּ ֵ֑ ֶגש ָאבִּ יֶלָ֣ לִִּּ ְשָרֵאֵֽ :יִּ

ְה֥יּו  ֵֽ בַויִּ י־ַיֲעק   ְבֵנֵֽ

ר׃ ְשֵנ֥ים ָעָשֵֽ

ְשָרֵאל   ן יִּ ְשכ ָ֣ י בִּ ַוְיהִּ

וא   ֶרץ ַההִּ ָבָאָ֣

ְשָרֵאל֙  ן יִּ ְשכ ֹּ֤ י בִּ ַוְיהִּ

וא ֶרץ ַההִִּ֔ ָבָאָ֣

עליון-סגול 



?לאיזו הטעמה שייכת פתיחת הפסוק בסגול

14

עליון

תחתון

ןַוֵיֶָ֣לְך  ְשַכ֙ב ְראּוֵבִ֗ ְלָהה֙ ַויִּ ֶאת־בִּ

ע  ְשַמ  יו ַויִּ ֶגש ָאבִִּ֔ יֶלָ֣ לִִּּ ְשָרֵאֵ֑ יִּ

ןַוֵיֶָ֣לְך  ב ְראּוֵבִ֔ ְשַכַּ֕ הַויִּ ְלָה  ֶאת־בִּ

ע  ְשַמ  יו ַויִּ ֵ֑ ֶגש ָאבִּ יֶלָ֣ לִִּּ ְשָרֵאֵֽ :יִּ

ְה֥יּו  ֵֽ בַויִּ י־ַיֲעק   ְבֵנֵֽ

ר׃ ְשֵנ֥ים ָעָשֵֽ

ְשָרֵאל֙  ן יִּ ְשכ ֹּ֤ י בִּ ַוְיהִּ

וא ֶרץ ַההִִּ֔ ָבָאָ֣

ְשָרֵאל   ן יִּ ְשכ ָ֣ י בִּ ַוְיהִּ

וא   ֶרץ ַההִּ ָבָאָ֣

תחתון-סגול 



?לאיזו הטעמה שייכת פתיחת הפסוק בסגול
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טעם עליוןטעם תחתון

מרחק מן  

האתנחתא

ה"תשנ, בר אילן, עבודת דוקטור, מערכות מקבילות, משיח

ז"תשס, לשוננו סט, לתולדות הטעם סגול, שושני

ןַוֵיֶָ֣לְך  ְשַכ֙ב  ְראּוֵבִ֗ ַויִּ

ְלָהה֙  יו  ֶאת־בִּ ֶגש ָאבִִּ֔ יֶלָ֣ ִִּּ 

ע  ְשַמ  לַויִּ ְשָרֵאֵ֑ יִּ

ןַוֵיֶָ֣לְך  ְראּוֵבִ֔

ב  ְשַכַּ֕ הַויִּ ְלָה  ֶאת־בִּ

יו ֵ֑ ֶגש ָאבִּ יֶלָ֣ ִִּּ



?לאיזו הטעמה שייכת פתיחת הפסוק בסגול
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טעם עליוןטעם תחתון

מרחק מן  

האתנחתא

תיבות6

14%: סיכוי לסגול

תיבות8

56%: סיכוי לסגול

ה"תשנ, בר אילן, עבודת דוקטור, מערכות מקבילות, משיח

ז"תשס, לשוננו סט, לתולדות הטעם סגול, שושני

ןַוֵיֶָ֣לְך  ְשַכ֙ב  ְראּוֵבִ֗ ַויִּ

ְלָהה֙  יו  ֶאת־בִּ ֶגש ָאבִִּ֔ יֶלָ֣ ִִּּ 

ע  ְשַמ  לַויִּ ְשָרֵאֵ֑ יִּ

ןַוֵיֶָ֣לְך  ְראּוֵבִ֔

ב  ְשַכַּ֕ הַויִּ ְלָה  ֶאת־בִּ

יו ֵ֑ ֶגש ָאבִּ יֶלָ֣ ִִּּ



?לאיזו הטעמה שייכת פתיחת הפסוק בסגול
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טעם עליוןטעם תחתון

מרחק מן  

האתנחתא

תיבות6

14%: סיכוי לסגול

תיבות8

56%: סיכוי לסגול

מספר החלוקות  

בתחום האתנחתא

ה"תשנ, בר אילן, עבודת דוקטור, מערכות מקבילות, משיח

ז"תשס, לשוננו סט, לתולדות הטעם סגול, שושני

ןַוֵיֶָ֣לְך  ְשַכ֙ב  ְראּוֵבִ֗ ַויִּ

ְלָהה֙  ֶגש ֶאת־בִּ יֶלָ֣ יו ִִּּ ָאבִִּ֔

ע ְשַמ  לַויִּ ְשָרֵאֵ֑ יִּ

ןַוֵיֶָ֣לְך  ְראּוֵבִ֔

ב ְשַכַּ֕ הֶאת־ַויִּ ְלָה  בִּ

יו ֵ֑ ֶגש ָאבִּ יֶלָ֣ ִִּּ



?לאיזו הטעמה שייכת פתיחת הפסוק בסגול
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טעם עליוןטעם תחתון

מרחק מן  

האתנחתא

תיבות6

14%: סיכוי לסגול

תיבות8

56%: סיכוי לסגול

מספר החלוקות  

בתחום האתנחתא

חלוקות4

81%: סיכוי לסגול

חלוקות3

17%: סיכוי לסגול

ה"תשנ, בר אילן, עבודת דוקטור, מערכות מקבילות, משיח

ז"תשס, לשוננו סט, לתולדות הטעם סגול, שושני



?לאיזו הטעמה שייכת פתיחת הפסוק בסגול
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תיקון "בהסכמה על , מאזוזהרב מאיר 

"סופרים המדויק איש מצליח

 (פסוק אחד)בטעם העליון –סגול

. . .



עליון-סגול : מאזוזטענת הרב 
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:פסוק אחד ובו שלושה מאמרים–טעם עליון –סגול •

ן ִיְשָרֵאל ָבָאֶרץ ַהִהוא  – ַוְיִהי ִבְשכֹּ

לִפיֶלֶגש ָאִביו ַוִיְשַמע ֶאת־ִבְלָההַוִיְשַכב ְראּוֵבןַוֵיֵֶּ֣לְך – ִיְשָרֵאֵ֑

ְהיּו – בַוִיִּֽ י־ַיֲעקֹּ רְבֵנִּֽ ְשֵנים ָעָשִּֽ

ובפסוק הראשון שני  , שני פסוקים–טעם תחתון –זקף •

:מאמרים בלבד

וא ַוֵיֶלְך ְראּוֵבן ַוִיְשַכב – ן ִיְשָרֵאל ָבָאֶרץ ַהִהִ֔ ִפיֶלֶגש ֶאת־ִבְלָההַוְיִהי ִבְשכֹּ

יו   ָאִבֵ֑

ע – לַוִיְשַמַ֖ ִיְשָרֵאִּֽ



מצד שני
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הטענה לגבי הסגול בשלושה מאמרים אינה מוסכמת1.

.החלוקה למאמרים משתנה בין שתי סדרות הטעמים2.

:היינו מצפים לחלוקה כזו, אם כבר

"תחתון-סגול "נוסיף לכך שתי עדויות מתוך כתב היד עצמו לטובת 3.

י מאמר שלישֵֽ י מאמר שנֵ֑ מאמר ראשון  

י פסוק שנֵֽ י מאמר שנֵֽ ון מאמר ראשֵ֑

עליון

תחתון



תוכן

ההטעמה הכפולה במעשה ראובן ובלהה•

הטעמה כפולה של תחילת הפסוק•

סדר כתיבת הטעמים על המילה•

448וטיקןסדר הטעמים בכתב יד •

(448וטיקןבכתב היד )התרגום •
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סדר סימון הטעמים

ואינו משתנה ממילה למילה, סדר הטעמים קבוע: העיקרון המנחה•

,  נספח ב)כתר ארם צובה והנוסח המקובל של המקרא –ברויארהרב •

(:289-292' עמ

(ארץ ישראל)מערבאיהטעם הרשום ראשון הוא לפי מנהג –

במעשה ראובן ובלהה טעם עליון ואחריו טעם תחתון–

בעשרת הדיברות טעם תחתון ואחריו טעם עליון–

אך למעשה ניתן למצוא גם כתבי יד בהם מוקדם סימון הטעם התחתון •

לטעם העליון גם במעשה ראובן ובלהה
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(ההטעמה הכפולה הרגילה)הפרדת הטעמים 

24

וא ֶרץ ַההִִּ֔ ְשָרֵא֙ל ָבָאָ֣ ן יִּ ְשכ ֹּ֤ י בִּ ַוְיהִִּ֗

ןַוֵיֶָ֣לְך  ְשַכ֙ב ְראּוֵבִ֗ ְלָהה֙ ַויִּ ע ֶאת־בִּ ְשַמ  יו ַויִּ ֶגש ָאבִִּ֔ יֶלָ֣ ל ִִּּ ְשָרֵאֵ֑ יִּ

ןַוֵיֶָ֣לְך  ב ְראּוֵבִ֔ ְשַכַּ֕ הַויִּ ְלָה  ע ֶאת־בִּ ְשַמ  יו ַויִּ ֵ֑ ֶגש ָאבִּ יֶלָ֣ לִִּּ ְשָרֵאֵֽ יִּ

ְה֥יּו  ֵֽ בַויִּ י־ַיֲעק   ר׃ְבֵנֵֽ ְשֵנ֥ים ָעָשֵֽ

עליון

תחתון



(ההטעמה הכפולה הרגילה)סדר הטעמים 
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ן ְראּוֵבִ֗

ן ְראּוֵבִ֔

ְשַכב֙  ַויִּ

ב ְשַכַּ֕ ַויִּ

ְלָהה֙  בִּ

ה ְלָה  בִּ

יו ָאבִִּ֔

יו ֵ֑ ָאבִּ

ל ְשָרֵאֵ֑ יִּ

ל ְשָרֵאֵֽ יִּ

עליון

תחתון



(ההטעמה הכפולה הרגילה)סדר הטעמים 
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ן ְראּוֵבִ֗

ן ְראּוֵבִ֔

ל ְשָרֵאֵ֑ יִּ

ל ְשָרֵאֵֽ יִּ

זקף רביעְראּוֵבן

סילוק אתנחִיְשָרֵאל

:הסדר קבוע

רביע זקףְראּוֵבן

אתנח סילוקִיְשָרֵאל

עליון

תחתון

תחתון עליון

עליון תחתון



מסודר עליון תחתון–ך חורב "תנ

27

זקף רביעְראּוֵבן

סילוק אתנחִיְשָרֵאל

רביע זקףְראּוֵבן

אתנח סילוקִיְשָרֵאל

תחתון עליון

עליון תחתון



מסודר עליון תחתון–507כתב יד ששון 
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זקף רביעְראּוֵבן

סילוק אתנחִיְשָרֵאל

רביע זקףְראּוֵבן

אתנח סילוקִיְשָרֵאל

תחתון עליון

עליון תחתון

מאוסף הספרייה הלאומית



Evrפטרסבורג סנקט II B10–תחתון עליון
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זקף רביעְראּוֵבן

סילוק אתנחִיְשָרֵאל

רביע זקףְראּוֵבן

אתנח סילוקִיְשָרֵאל

תחתון עליון

עליון תחתון

From the collections of The National Library of Russia



תוכן

ההטעמה הכפולה במעשה ראובן ובלהה•

הטעמה כפולה של תחילת הפסוק•

סדר כתיבת הטעמים על המילה•

448וטיקןסדר הטעמים בכתב יד •

(448וטיקןבכתב היד )התרגום •
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(ההטעמה הכפולה הנוספת)הפרדת הטעמים 

31

י   ַוְיהִִּ֞

י ַוְיהִִּ֗

ן ְשכ ָ֣ בִּ

ן ְשכ ֹּ֤ בִּ

ְשָרֵאל   יִּ

ְשָרֵאל֙  יִּ

ֶרץ ָבָאָ֣

ֶרץ ָבָאָ֣

וא   ַההִּ

וא ַההִִּ֔

?



(ההטעמה הכפולה הנוספת)סדר הטעמים 

32

י   ַוְיהִִּ֞

י ַוְיהִִּ֗

ן ְשכ ָ֣ בִּ

ן ְשכ ֹּ֤ בִּ

ְשָרֵאל   יִּ

ְשָרֵאל֙  יִּ

וא   ַההִּ

וא ַההִִּ֔

?



448וטיקןכתב יד 

ן מונח מהפךִבְשכֹּ

זקף רביעְראּוֵבן

סילוק אתנחִיְשָרֵאל
תחתון עליון

 בטעם התחתון–( סגולמערכת ה)מונח



תוכן

ההטעמה הכפולה במעשה ראובן ובלהה•

הטעמה כפולה של תחילת הפסוק•

סדר כתיבת הטעמים על המילה•

448וטיקןסדר הטעמים בכתב יד •

(448וטיקןבכתב היד )התרגום •
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ההטעמה בתרגום

35

 בטעם העליון–זקף



448וטיקןלפי התרגום בכתב יד 

36

כנראה בגלל קריאת התרגום לאחר כל חלק–אין אתנחתא •

?למה. (סגולולכן רביע )זקף גרשיים •

תחתון–ולכן סגול , עליון–זקף •

(תחתון עליון)ואכן יש אחידות בסדר הטעמים •



סיכום 

37

!תודה

yuweiss@gmail.comיובל וייס

הפסוק של מעשה ראובן ובלההבתחילתהטעמה כפולה •

זקף או סגול–

(המובא במנחת שי)נזכרת באור תורה –

448וטיקןנמצאה בכתב יד –

ההטעמה בסגול היא דווקא בטעם התחתון•

בניגוד לנטייה להעדיף סגול ככל שהמרחק מהאתנחתא רב–

mailto:yuweiss@gmail.com

