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 דירוג הטעמים המפסיקים בקריאת יהודי תימן ושאר העדות: 
על ההייררכייה הפרוזודית בקריאה

בוריס קליינר

א. טעמי המקרא והפרוזודיה של הקריאה

ראיית טעמי המקרא כסימנים פרוזודיים הולכת ומתקבלת על דעת רבים מחוקרי המסורה בשנים 

ועוצמתו  הקול  גובה  ושינויי  )המקצב(  בדקלום  הצליל  משכי  עניינה  הפרוזודיה  האחרונות. 

)ההנגנה והדינמיקה(. אלה היבטי הפקת התנועות וההברות, שמאפיינים, יחד עם גון התנועות, 

את קֹוליּות הלשון.1 להיבטים הפרוזודיים מכוון ככל הנראה המונח המזרחי הקדום הנגינות או 

אלאלחאן, המתאר את הטעמים בספרות המסורה ובדקדוק המוקדם.

לא ידוע כיצד פעלה הפרוזודיה בקריאה הטברנית; שרדו רק הסימנים הגרפיים של הרישום –    

זמן  )יחסי  במקצב  שמתאפיין  זמרתי2  דקלום  היא  הקריאה  היום  הנהוגות  במסורות  הטעמים. 

המחליף  מוזיקלי,  ובניגון  עיקריּות(3  )החלת  בהדגשה  המילים(,  בין  ובמעברים  הברות  בחיתוך 

את  בנדיבות  עימי  שחולק  בן־נון,  אדם  לד״ר  ובמיוחד  זה,  מאמר  לכתיבת  מעצותיו  שתרם  מי  לכל  תודתי    *

ידיעותיו המופלגות.

ראשונה  הגיע   – הפרוזודיה  או  התנועות  גון   – הקוליות  היבט  איזה  לשאלה  נוגעת  אינה  זאת  קביעה   1

 A. Dotan, ‘The Relative Chronology of Hebrew Vocalization and לרישום בסימנים. ראו על כך: 

Accentuation’, PAAJR, 48 (1981), pp. 87-99. תפיסת הפרוזודיה כמרכיב המכלול של קוליות הלשון 
ניכרת בהעברת המושגים המתארים את מערך התנועות אל מערך הטעמים: אותה חלוקה דרך רום, דרך ניצב 

'עיון מחודש בשאלת  אלדר,  א'  ראו:  הקדומים.  הנגינות במקורות  את  הן  התנועות  את  הן  מסווגת  וכדומה 

)עורכים(, מחקרי לשון:  ואחרים  ניצב', מ' בר־אשר  ודרך  חלוקת התנועות העבריות לדרך רום, דרך מטה 

מוגשים לזאב בן־חיים בהגיעו לשיבה, ירושלים תשמ"ג, עמ' 43; י' ייבין, המסורה למקרא, ירושלים תשס"ג, 

עמ' 139.

את הביטוי אמירה זמרתית או קריאה זמרתית טבע שילוח, כתחליף לקנטילציה. ראו: א' שילוח, המורשת   2

המוסיקלית של קהילות ישראל, יחידות 4 – 5 – 6, האוניברסיטה הפתוחה תשמ"ו, עמ' 23.

prominence, כדי להימנע מהשימוש במילה הטעמה. הכוונה  את המונח עיקריות טבע מורג, כתרגום של   3

היא להדגשה. מורג ציין שהעיקריּות מתייחסת לרושם בשמיעה ולא פירט אם היא מתבצעת בעיקר בעוצמה, 

במשך או בשינוי גובה של ההברה המודגשת. ראו: ש' מורג, העברית שבפי יהודי תימן, ירושלים תשכ"ג, 

עמ' 212.
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את ההנגנה של שפת הדיבור. רישום המלודיה של הניגון נחשב כתכליתה העיקרית של התקנת 

טעמי המקרא,4 והביצוע המלודי נתפס בציבור הרחב כמימוש הטעמים.

עדיין לא ברור כיצד יש לפרש את תיאור הטעמים במקורות הקדומים.5 המקצב הוא ההיבט   

הפרוזודי היחיד שיש עליו עדות ברורה: כל המקורות קושרים את הטעמים אל אופן החיבור בין 

המילים – הטעמים מבחינים בין רצף לבין ֶהפסק. סביר להניח שההבדל בין הרצף לבין ההפסק 

מפורט,  מידע  מסרו  לא  המקורות  בדקלום.  כלשהן  השהיות  היו  ושההפסקים  במקצב,  התבטא 

ואין אנו יודעים כיצד בדיוק התבצע ההפסק, ואם הוא השתקף גם במלודיה של הקריאה.6 הבעת 

ההפסק הייתה המהות העיקרית של הטעמים: ברוב המקורות הקדומים עצם המונח טעם חל על 

המפסיקים בלבד; הטעמים שאינם מורים על הפסק הם רק משרתים.

השונה  הפיסוק  כוח  בשל  להביע,  הטעמים  ליכולת  מודעים  היו  ומפרשיו  המקרא  לומדי   

שלהם, יחסים בין חלקי הטקסט, ואולם רק בעת החדשה, במאה השבע עשרה, תיארו חוקרים 

נוצרים באופן שיטתי את ההייררכייה הפיסוקית, שהיא יסוד לחקר הטעמים עד היום. התיאוריה 

כיצד  בשאלה  עוסקת  אינה  אך  היחסית,  חשיבותם  פי  על  הטעמים  את  מדרגת  ההייררכית 

)ייבין,  הפסוק'  מילות  נקראות  לפיהם  אשר  תווים,  קבוצות  נעימות,  'מציינים  המקרא  טעמי  ייבין  פי  על   4

 ‘The accents :המסורה למקרא ]לעיל הערה 1[ , עמ' 131(. כך גם בהגדרה המקבילה מילולית של מוראוקה

 are principally neumes or groups of notes’ (P. Joüon and T. Muraoka, A Grammar of Biblical
Hebrew3, I, Rome 2000, p. 63(. עופר השתמש בביטוי התיווי המוזיקלי, שתפקידו לרשום את המלודיה. 
ראו: Y. Ofer, The Masora on Scripture and its Methods, Berlin and Boston, MA 2019, p. 4. גם 

במחקר המוזיקולוגי מוסכם שהטעמים הם רישום המלודיה. לדוגמה: 'טעמי המקרא ]...[ מסמלים מוטיבים 

ירושלים  ו'שמיעת' הטעם,  'ראיית' הקול  )א' אהרון, הקול והטעם:  והם נחשבים מעין "תיווי" '  מוסיקליים, 

תשע"ו, עמ' 139(. הזיהוי של טעמי המקרא עם המלודיה של הקריאה גורם לניסיונות חוזרים ונשנים לשחזר 

על סמך הטעמים את המלודיה בקריאה הטברנית. ראו להלן הערה 6.

בגובה,  ירידה  או  כעלייה  להתפרש  יכול  למשל  קול  הגבהת  הביטוי  הצליל,  מאפייני  בין  הבחנה  אי  בשל   5

כהגברת עוצמה, כשינוי משך )האטה או האצה(, וכדומה. מחקר המסורה לרוב אינו מודע לכך. נוסף על כך 

המונחים המזרחיים מלפני כ־1,000 שנה עשויים להתפרש ללא ביקורתיות בהוראתם המערבית המודרנית. 

ודאות  כל  שאין  אלא  ברור,  אינו  פירושו  לצליל  מכוון  היה  אילו  שגם   – כגבוה  במקורות  הטעם  כינוי  כך 

ייבין ואלדר כמתייחס למוטיב גבוה בסולם המוזיקלי המערבי. ראו:  ידי מורג,  שכוונתו לצליל – הובן על 

מורג, העברית )לעיל הערה 3(, עמ' 217–218; ייבין, המסורה למקרא )לעיל הערה 1(, עמ' 139; א' אלדר, 

תורת טעמי המקרא של ספר 'הוריית הקורא' לפי קריאת ארץ־ישראל במאה הי"א, ירושלים תשע"ח, עמ' 88. 

 R. Mashiah and U. Sharvit, ‘Synagogal Chanting of :וכך הובן אפילו במחקר המוזיקולוגי. ראו למשל

 the Bible: A Linking of Linguistics and Ethnomusicology’, Musica Judaica, 16 (2001-2002), 
p. 82, n. 2

אין עדות על המלודיה בקריאה הקדומה. הקשר בין טעמי המקרא לניגון הקריאה הוטל בספק כבר מתחילת   6

Bohlius(, אבי  Bohle או  המחקר המודרני לפני כ־400 שנה. ידועה קביעתו של בול )Bohl, ידוע גם בשם 

התיאוריה ההייררכית של הטעמים, שצוטטה בהסכמה אצל שפנייר, אבי התיאוריה הפרוזודית של הטעמים: 

 A. Spanier, Die massoretischen Akzente:( 'מעשה השטן היה ]...[ לשכנע ]...[ שהטעמים הם מוזיקליים'

 Eine Darlegung ihres Systems nebst Beiträgen zum Verständnis ihrer Entwicklung, Berlin 1927,
p. 17; דברי בול הובאו אצל שפנייר בשינוי קל(. בול נשאר בדעת מיעוט.
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סימנים אלה מבוצעים בקריאה. המלומדים הנוצרים ראו בטעמים מכשיר לפירוש המקרא ולא 

 התעניינו בקריאתו. החוקרים היהודים אשר אימצו את התיאוריה ההייררכית ותרגמו את מונחיה 

ההייררכיות  שההבחנות  הניחו  וכו',  מלכים  לקיסרים,   – וכו'   reges  ,imperatores  – הלטיניים 

משתקפות ישירות באופן הקריאה. עד היום סבורים רוב החוקרים שהמוטיבים המלודיים מביעים 

את ההייררכייה של הטעמים בתכונות מוזיקליות עמומות, ושההפסקים הם הפסקות בקריאה, 

אשר אמורות להיות מדורגות באורך בהתאם לחשיבותן, כלומר בהתאם לכוח הפיסוק של הטעם.7 
דירוג זה מיועד כביכול להמחיש את משמעות הטקסט.8

ואולם עיון בקריאה כפי שהיא מבוצעת בבתי כנסת מגלה שמוסכמות אלה אינן מתבטאות   

מערכת  מתקיימת  שבקריאה  מעידים  האמפיריים  הנתונים  כן,  על  יתר  קריאה.9  מסורת  בשום 

עם  היום  הנוהגת  הקריאה  את  לזהות  אין  אם  גם  במחקר.  מהמשוער  מהותית  שונה  פרוזודית 

הקריאה הטברנית מלפני כ־1,000 שנה, עיון בפרוזודיה של מסורות הקריאה עשוי לשנות את 

הנחות היסוד במחקר הטעמים.

חקר  על  השלכותיהן  ונבדקות  תימן,  יהודי  קריאת  של  חדש  מחקר  מסקנות  מוצגות  להלן   

תשע"ד,  ירושלים  מבוא2,  פרקי  המקרא:  נוסח  ביקורת  טוב,  ע'   ;63 עמ'   ,)4 הערה  )לעיל  ומוראוקה  ז'ואון   7 

עמ' 60; ייבין, המסורה למקרא )לעיל הערה 1(, עמ' 140. ייבין הדגיש שכוח הפיסוק של הטעמים יחסי, ועל 

כן אין ההפסק של טעם אחד ארוך 'דרך קבע' מההפסק של טעם אחר )שם(. משתמע מכך שכוח הפיסוק היינו 

אורך ההפסק; הוא רק אינו קבוע. על פי ג'ייקבסון 'יש הפסקה ארוכה יותר אחרי טפחא מאחרי תביר', כי טפחא 

 J. R Jacobson, Chanting the Hebrew Bible: The Art of Cantillation2, :היא מפסיק חזק מתביר. ראו

Philadelphia, PA 2017, p. 106. על פי רובין 'מבן־אשר ]...[ ועד ברויאר, דותן וייבין ]...[ יש הסכמה 
כללית שהטעמים המפסיקים נגמרים עם הפרדה מהמילה הבאה ]...[ לכל אחת מ"דרגות" המפסיקים יש כוח 

 ]rest[ "רוב המוזיקולוגים המודרניים מבינים את המונח המעורפל הזה במשמעות "ההפסקה ]...[ פיסוק משלה

ברישום המוזיקלי'. בהמשך דן רובין בשאלה כיצד להביע בסימני ההפסקות המערביים את ארבע הדרגות 

 E. Rubin, ‘Rhythmic and Structural Aspects of the Masoretic Cantillation של כוח הפיסוק. ראו: 

 of the Pentateuch’, Proceedings of the World Congress of Jewish Studies, Division D, II,
 Jerusalem 1993, p. 223. הרהורים דומים מופיעים אצל רוזובסקי ואצל חוקרים אחרים. ראו: ש"ז ציטלין 
וח' בר־דין, חמשה חמשי תורה וקריאתם: ספר שלמה רוזובסקי, ירושלים תשל"ח, עמ' 166–168. רוזובסקי 

הסתייג מדירוג סימני ההפסקות על פי דרגות הפיסוק מפני שהרגיש במלאכותיותו. הניסוח של ג'ייקבסון ושל 

רובין מבטא במפורש את שלוש ההנחות המקובלות במחקר: הטעמים הם מוטיבים מלודיים; אחרי המוטיב של 

טעם מפסיק יש או אמורה להיות הפסקה; ההפסקות מדורגות או אמורות להיות מדורגות בהתאם לכוח הפיסוק 

של הטעם. בדיון להלן אני מנסה להוכיח ששלושתן שגויות.

בניסוח שהרבו לצטט במחקר קבע ג'ניס, שהיה מן הראשונים שהכירו, אחרי שפנייר, במהות הפרוזודית ולא   8

 N. Janis,( 'התחבירית של הטעמים, כי הטעמים אמורים 'להעביר את משמעות הטקסט ]...[ על ידי המבע

 .)‘A Grammar of the Biblical Accents’, Ph.D. dissertation, Harvard University, 1987, pp. 10-11
סימני הטעמים מייצגים על פי ג'ניס ביטויים אקוסטיים נבדלים )הוא האמין שמדובר בתופעות ההנגנה(, אשר 

כביכול מביעים באופן ישיר את המשמעות.

עובדה זאת צוינה לעיתים כחוסר הקפדה בקריאה. בקביעתו שאחרי המוטיב של טעם מפסיק אמורה להיות   9

הפסקה, העיר רובין: 'אך כמה פעמים כולנו שמענו כלל זה מופר?' )רובין, היבטים ריתמיים ]לעיל הערה 7[ (.
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טעמי המקרא. בניגוד להנחה שטעמי המקרא מסמנים קבוצות תווים,10 הטעמים אינם מתפרשים 

הדקלום.11  במקצב  בעיקר  אותם  מיישמים  תימן  יהודי  מלודיות;  כהוראות  התימנית  במסורת 

המוטיבים המלודיים בנעימת הקריאה ברובם הגדול רק תומכים במקצב ואינם אלא מצע פרוזודי 

וקישוט הקריאה. הניגון מאולתר תוך שימוש במאגר תבניות מלודיות שאינן קשורות לסימני 

של  המלודיה  מיוחדות.12  מלודיות  תופעות  למעט  רק  שמורים  מהותיים  תפקידים  הטעמים. 

הקריאה משתנה מאזור לאזור ומקורא לקורא ואפילו בקריאתו של אותו קורא. לעומת זאת מקצב 

הדקלום זהה אצל כל הקוראים. הוא אינו חופשי אלא מדויק, כי הוא נקבע באופן מחייב על ידי 

הטעמים. דיוקו מאפשר אפילו קריאה משותפת באחדות מופלגת.

בתימן  הקריאה  מסורות  קרבת  בשל  חשוב  הטעמים  אל  וביחסה  התימנית  בקריאה  העיון   

נניח שיהודי תימן לא הכירו את  גם אם  גם מסורת טבריה.13  למסורות קריאה קדומות, בתוכן 

הקריאה הטברנית כאשר עברו לשימוש בניקוד ובטיעום הטברניים, אלא רק התאימו את מסורת 

הקריאה שהייתה נהוגה אצלם מכבר לסימנים החדשים, מסורת הקריאה הקודמת שלהם הייתה 

בבלית – כך סבורים רוב חוקרי יהדות תימן – או אחות אחרת של הקריאה הטברנית; איש לא טען 

שהיה ביניהן הבדל פרוזודי מהותי.14 אם מסורת הקריאה אכן רק הותאמה לטעמים הטברניים, 

התאפשרה ההתאמה בשל קרבת המסורות. לכן ניתן להסיק מן העיון בקריאה התימנית מסקנות 

הקריאה  צמחה  שבסביבתן  הקריאה  ממסורות  אחת  על  או  הטברנית  הקריאה  על  גם  זהירות 

הטברנית.

ראו לעיל הערה 4.  10

 B. Kleiner, ‘Rhythm in Yemenite Cantillation: Masoretic Accents and Syllabic Time’, HUCA,  11

88 (2017), pp. 297-351
הפרטים מתוארים להלן בסעיפים ד, ז.  12

על קרבת מסורת הקריאה בתימן למסורות קדומות מעידה שורה של היבטים ליטורגיים ולשוניים. הקריאה   13

בבתי כנסת תימניים עדיין מתקיימת על פי הלכות קריאה קדומות – כל מברך קורא בעצמו )אין בעל קריאה(, 

הקריאה מלווה בקריאת התרגום וכדומה. מסורת הלשון של יהודי תימן קרובה לפונולוגיה של הנקדנים יותר 

מכל מסורת אחרת, והגיית שווא נע למשל זהה אפילו פונטית להגייה הטברנית. ראו: מורג, העברית )לעיל 

במקורות  המתועדת  משותפת,  קריאה  מקיימים  עדיין  תימן  שיהודי  ביותר  חשוב   .292 טו,  עמ'   ,)3 הערה 

הטברניים )ראו להלן הערה 43(. בתימן גם מעולם לא הופסקה העתקת ספרות תורת הקריאה מהמוצא הטברני 

כגון 'מחברות התיג'אן'. על המוצא הטברני של מחברות התיג'אן ראו: א' אלדר, 'טיבן של מחברות התיג'אן 

מתימן ומקורותיה של המחברת העברית', מסורות: מחקרים במסורות הלשון ובלשונות היהודים, ב )תשמ"ו(, 

עמ' 19–29.

הפיסוק הטברני אינו שונה במהותו מהפיסוק בשתי מערכות הטעמים שקדמו לו – הבבלית המאוחרת והארץ   14

והזיקה  ההתפתחות  שלבי  והחלוקה,  ההטעמה  כללי  הבבלית:  הטעמים  מערכת  שושני,  ר'  ראו:  ישראלית. 

 E. J. Revell, Biblical Texts with Palestinian Pointing and Their )בדפוס(;  הטברנית  למערכת 

Accents (Masoretic Studies, 4), Missoula, MT 1977, p. 180
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וקית ב. הערות אחדות על רישום הפרוזודיה הפיס

במערכות  הסימנים  הלשון,  של  בפרוזודיה  הצליליים  ההיבטים  מכלול  על  לעמוד  הקושי  בשל 

פיסוק מפותחות מתייחסים בדרך כלל לא אל פרטי הביצוע של ההפסק אלא אל משמעותו. הבדלי 

המשמעות נרשמים גם אם אי אפשר לזהות מה בדיוק מביע אותם בפרוזודיה, ואף אם אין להם 

ביטוי ייעודי כלשהו בצליל. לדוגמה אי אפשר להצביע על הצליל הספציפי של הסימן נקודתיים 

מקף.  או  ופסיק  נקודה  כגון  אחרים,  ֶהפסק  סימני  לבין  בינו  שמבדיל  הצליל  המערבי,  בפיסוק 

סימנים אלה מתייחסים אל ההבדל בתפיסת ההפסקים, אף אם ההבדל המנטלי לא בהכרח מובע 

אשר  אותה,  המביע  הצליל  את  ולא  המאמר  כוונת  את  מציין  שאלה  סימן  גם  אקוסטי.15  באופן 

אינו אחיד בסוגים שונים של שאלות. כך כמעט בכל סימני הפיסוק המערביים – הם מציינים 

תופעות פרוזודיות של פיסוק, כלומר שינויים במקצב ובהנגנה, אך ההבדל ביניהם נובע לא מן 

ההבחנות האקוסטיות אלא מן ההבחנות המנטליות, אשר יכולות להתבטא בצליל או לא להתבטא 

ביניהם לפעמים מדרג  פרוזודי. ההבדל  ביטוי  יכולים להתבצע כאותו  פיסוק שונים  סימני  בו. 

– למשל  או הדיסקורסיווית  בהייררכייה התחבירית  הגבול  כלומר את רמת  הפיסוק,  עומק  את 

בסימנים פסיק, נקודה ופסיק, נקודה ותחילת שורה חדשה, אף אם דירוג חשיבות זה לא בהכרח 

נשמע בפרוזודיה. גם הבחנות לוגיות או רגשיות אחרות – בסימני שאלה, קריאה, נקודתיים, 
מקף, סוגריים, שלוש נקודות ועוד – לא בהכרח מיוצגות באופן חד־משמעי בפרוזודיה.16

ואת  הצליל  את   – עצמם  הסימנים  כמו   – לערבב  עשוים  הפיסוקית  הפרוזודיה  מושגי  אף   

המילה  אם  ברור  תמיד  לא  הפיסוק,  בעומק  למשל  כשמדובר  ביניהם.  להבדיל  ולא  המשמעות 

עומק מכוונת לתפיסת חשיבות ההפסק או למהות אקוסטית כלשהי, כגון אורך. בשל אי הבחנה 

של  הפרוזודי  הייצוג  סוגיית  )התפיסה המנטלית(,  המיוצג  לבין  האקוסטי(  )הביטוי  המייצג  בין 

ההבחנות המנטליות אינה נדונה במחקר הטעמים. הסימנים השונים במערכת הטעמים משוערים 

כייצוג הביטויים האקוסטיים הנבדלים. לא נשקלת האפשרות שהדירוג ההייררכי של הטעמים 

יכול להיות – לפחות בחלקו – תופעת רישום המביעה הבחנות מנטליות ללא קשר לשאלת ייצוגן 

או אי ייצוגן בפרוזודיה. לכן בדיקת היחס בין הפרוזודיה במסורת הקריאה לבין הטעמים שהיא 

מפרשת חייבת לעמוד על השאלה מה בדיוק מציינת כל אחת ממערכות הסימון – מערכת הסימון 

הגרפית של הטעמים ומערכת הסימון האקוסטית בקריאה.

כללי הפיסוק, שדורשים הערכת מבנים תחביריים או לוגיים, מעידים שבחירת הסימן אינה נובעת מהצליל   15

בלשון – לא ניתן להסיק על הסימן מהשמיעה בלבד.

קביעה זו מנוגדת לטענתו של ג'ניס, אשר הניח שסימני הפיסוק המערביים מייצגים במישרין את הפרופילים   16

הנבדלים של ההנגנה. ראו: ג'ניס, דקדוק )לעיל הערה 8(, עמ' 14–15, 19–21.
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וק ג. כוח ֶהפסק וכוח פיס

המקצב בקריאה התימנית משקף בין השאר את כוח ההפסק של הטעמים – הקטגוריה העיקרית 

של תורת הטעמים במסורת תימן. כוח ההפסק קובע את יחסי הזמן במעברים בין המילים. המושג 

הפסק אינו מתייחס לקיום הפסקה )שתיקה( בקריאה או להיעדרה, אלא מתאר את משך ההגה 

בין  רק  לא  מבדיל  השונה  ההפסק  כוח  להלן.  הדיון  להבנת  חיונית  זאת  נקודה  המילה.  בסוף 

המשרתים למפסיקים )להלן ׂשרים( אלא גם בין הׂשרים עצמם. במסורות קריאה לא תימניות לא 

ולמשרתים;  בני עדות אחרות מכירים את חלוקת הטעמים לשרים  סיווג של שרים.  ידוע שום 

 חלוקת השרים עצמם על פי כוח ההפסק קיימת רק במסורת תימן. במחקר המערבי פּותח כאמור – 

פיסוק:  כוח  קבוצות  לארבע  השרים  של  דירוג   – הקריאה  למסורות  או  למקורות  קשר  ללא 

קיסרים, מלכים, משנים ושלישים. דירוג זה מתייחס לזיקות ההייררכיות בין הטעמים ברישום 

ולא לתופעה כלשהי בביצוע.17 במילים אחרות, כוח פיסוק מבטא את דירוג חשיבות ההפסקים, 

בעוד שכוח הפסק מתאר את הערך הפרוזודי המוחשי, הקובע את יחסי הזמן בקריאה.

קטן  הפרוזודי  שהפסקם  אלה  הפסק:  כוח  קבוצות  לשתי  מחולקים  השרים  תימן  במסורת   

)קצר( – מפסיקים, ואלה שהפסקם הפרוזודי גדול )ארוך( – מעמידים. כמו ההבחנה בין השרים 

מתבטאת  למעמידים  המפסיקים  בין  ההבחנה  כך  היום(,18  התימני  בכינוי  )מוליכים  למשרתים 
בעיקר במקצב הדקלום )פרטי הביצוע מתוארים בסעיף הבא(.19

עם המעמידים נמנים הטעמים סילוק, אתנח, סגול, זקף )קטון וגדול(, רביע, תביר, תלישא   

גדולה, פזר )גם פזר גדול – קרני פרה( וגרש או גרשיים שהׂשר שאחריהם אינו רביע. קבוצת 

שהׂשר  גרשיים  או  וגרש  פסק20  יתיב,  פשטא,  שלשלת,  זרקא,  טפחא,  את  כוללת   המפסיקים 

ההפסק  כוח  בין  הקשר  מה  לגלות  לכאורה  קשה  הרשימות  בשתי  מעיון  רביע.  הוא  שאחריהם 

אינה  בקריאה,  לביצוע  המתייחסת  התימנית,  החלוקה  השרים.  של  הפיסוק  כוח  לבין  התימני 

מקבילה כלל לחלוקה ההייררכית, המביעה את דירוג החשיבות. בין המעמידים, שהפסקם ארוך, 

נמצא הקיסר סילוק, בעל כוח הפיסוק המרבי, וגם השליש פזר, בעל כוח הפיסוק המועט; קבוצת 

בציבור  ההייררכית  התיאוריה  מהפצת  הנובע  חידוש  הוא  הקריאה  לעיצוב  פיסוק  כוח  ברעיון  השימוש   17

להלן  ראו  הקריאה.  מסורות  החלשת  רקע  על  הביצוע,  וכהוראת  המסורה  מן  כחלק  בטעות   ומתפיסתה 

בסעיף יא.

על הכינויים הערביים בהוראת הטעמים בתימן ראו: מורג, העברית )לעיל הערה 3(, עמ' 214–216.  18

הדיון להלן מוגבל לטעמי כ"א ספרים, ואינו כולל את טעמי ספרי אמ"ת, תהילים, משלי ואיוב. שמות הטעמים   19

התעתיקים הפונטיים משקפים את  )השמות התימניים מפורטים אצל מורג, העברית ]שם[ (.  אינם תימניים 

לא במשמעותו הכללית של טעמים  הכינוי מפסיקים מופיע להלן  )צנעא(.  מסורת הקריאה של מרכז תימן 

המורים על הפסק )ׂשרים(, אלא רק במשמעותו התימנית: שרים שהפסקם קטן.

אחרים  סימנים  למשמעות  זהה  הקריאה  ולנעימת  למקצב  משמעותם  תימן.  במסורת  טעמים  הם  ומקף  פסק   20

באותה קבוצת כוח הפסק. פסק הוא אחד המפסיקים, ומקף הוא אחד המוליכים.
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המפסיקים, שהפסקם קצר, כוללת את המלך טפחא וגם את השליש גרש, והגרש יכול להיות, על 

פי הנסיבות, לפעמים מפסיק ולפעמים מעמיד. 

ההשוואה בין החלוקה התימנית לבין החלוקה ההייררכית מראה שבניגוד להנחה המקובלת,   

הִמתאם בין כוח הפיסוק לבין כוח ההפסק – או במילים אחרות בין חשיבות ההפסק לבין אורכו 

בביצוע – אינו ישיר. כבר הצמצום של דרגות ההפסק לשתיים בלבד מעיד שהמוסכמה שכוח 

אשר  החוקרים  אף  שותפים  זו  למוסכמה  בקריאה.  מתבטאת  אינה  ההפסק  אורך  היינו  הפיסוק 

את  לא  מייצגים  שהטעמים  דרשר,21  ובצלאל  ג'ניס  נורמן  שפנייר,  ארתור  בעקבות  סבורים, 

החלוקה התחבירית אלא את החלוקה הפרוזודית. גם טענתו של ישראל ייבין שכוח הפיסוק של 

הטעמים הוא יחסי, ושאין הפסקי הטעמים ארוכים או קצרים דרך קבע,22 נסתרת, שכן הטעמים 

או  והפסקיהם ארוכים  אופן,  – תמיד באותו  כמו בכל מסורת אחרת   – תימן  מבוצעים במסורת 

קצרים דווקא דרך קבע.23 באותה מידה נסתרת הטענה הנפוצה שׂשר שחוזר על עצמו נחלש: 

טענה זו נכונה לכוח הפיסוק אך לא לכוח ההפסק, כי השרים החוזרים על עצמם מבוצעים כידוע 

ללא כל שינוי. את מלוא הסתירה בין תפיסות המחקר לבין מציאות הקריאה מגלה השוואה של 

אורך ההפסקים בקריאה לחשיבותם. בדוגמאות להלן מסומנים באות ע הפסקים ארוכים בקריאה 

התימנית )הפסק הטעם המעמיד( ובאות פ הפסקים קצרים )הפסק הטעם המפסיק(.

ה ע )וי' כא 12( י ְיהָוֽ יו פ ֲאִנ֥ יו ע ָעָל֖ ת ֱאֹלָה֛ ֶמן ִמְׁשַח֧ ֶזר ע ֶׁש֣ י ע ֠נֵ ִּכ֡

הדוגמה סותרת לחלוטין את ההנחה שאורך ההפסק תואם את חשיבותו התחבירית או הלוגית.24 

הוא  ה' ',  'אני  לפני  העיקרי,  ההפסק  לחשיבות.  הפוך  באופן  מדורג  בדוגמה  הפרוזודי  האורך 

דווקא הפסק קצר )פ(, בעוד ששלושת ההפסקים הראשונים, הקלים מבחינת עומק הפיסוק, כולם 

ארוכים )ע(.

יהודי  לקריאת  ייחודי  אינו  זאת  בדוגמה  ההפסקים  אורך  שדירוג  לציין  יש  זה  בשלב  כבר   

תימן. אם נאמץ את התפיסה התימנית שההפסק אינו ההפסקה אלא אורך ההגה )ראו את תיאור 

הקריאה בסעיף הבא(, כלומר משיכת הניגון, נגלה שגם במסורות קריאה אחרות, שאינן מכירות 

את חלוקת השרים למפסיקים ומעמידים, יחסי הזמן דומים למה שמצאנו במסורת תימן. למשל 

קריאת יהודי אשכנז לכאורה שונה לחלוטין מהקריאה התימנית, שכן היא מבצעת את שלושת 

 B. E. Dresher, ‘The Prosodic Base ;)8 שפנייר, טעמי המקרא )לעיל הערה 6(; ג'ניס, דקדוק )לעיל הערה  21

of the Tiberian Hebrew System of Accents’, Language, 70, 1 (1994), pp. 1-52
ייבין, המסורה למקרא )לעיל הערה 1(, עמ' 140.  22

הפילוג בביצוע גרש או גרשיים בקריאה התימנית יוסבר להלן בסעיף ו.  23

 U. Sharvit, ‘The Musical Realization of Biblical Cantillation Symbols (teʿamim) in the Jewish  24

 .Yemenite Tradition’, Yuval: Studies of the Jewish Music Research Center, 4 (1982), p. 183
פ מסיים  ושהפסק   ,clause ע מסיים  וטען שהפסק  פ עם המוטיבים המלודיים  והפסק  ע  זיהה הפסק  שרביט 

 .sub-clause
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בעוד  שונים,  מלודיים  כמוטיבים   – ותביר  גדולה  תלישא  פזר,   – בדוגמה  הראשונים  השרים 

מגדיר  האשכנזית  בקריאה  אלה  מוטיבים  משך  אך  ביניהם.  מבדילה  אינה  התימנית  שהקריאה 

מוטיב  של  הקצר  ההפסק  לעומת  התימנית,  בקריאה  כמו  בדיוק  )ע(,  ארוכים  כהפסקים  אותם 

טפחא )פ(, אף אם הקוראים האשכנזים אינם מודעים לכך. בכוונתי לטעון להלן שאף בקריאה 

האשכנזית ובקריאת עדות נוספות לא המוטיב המלודי הוא העיקר אלא אורכו: העיון בפרוזודיה 

התימנית עשוי אפוא להבהיר באור חדש את הפרוזודיה בקריאת עדות אחרות.

ה' '  'אני  לפני  הראשית  החלוקה  ההפסקים:  חשיבות  את  נכונה  מדרגים  בדוגמה  הטעמים   

מסומנת על ידי המלך טפחא, ושלושת ההפסקים הקודמים – שני שלישים ומשנה – פחותים ממנו 

אינו משקף  כוח ההפסק,  או  ברור אפוא שהאורך האקוסטי של ההפסקים,  ההייררכית.  בדרגה 

את דרגת חשיבותם או את כוח הפיסוק, השולט בכיפה במחקר. החוקרים או שאינם מבחינים 

בדוגמה  על מסורת הקריאה כמשובשת.25  – מכריזים  להם  צורמת  אי ההתאמה  אם   – או  בכך, 

 לעיל השיבוש כביכול מאפיין את כל מסורות הקריאה, כי כולן – מתימן ועד ליטא וממע'רב ועד 

הקריאה  מקצב  את  ומעצבות  בדוגמה,  מסומן  שהוא  כפי  ההפסקים  משך  את  מדרגות   – הודו 

כביכול באופן מנוגד להיגיון. 

הדיון להלן מרחיב את ההסבר לדירוג משך ההפסקים בקריאת יהודי תימן אשר הוצע במחקר   

המקרא,  טעמי  חקר  על  השלכותיה  ואת  התימנית  בקריאה  הפרוזודיה  את  להבין  כדי  החדש.26 

מוכרות  שאינן  תכונות  במספר  המתאפיין  זאת,  במסורת  הקריאה  ביצוע  את  בקצרה  לתאר  יש 

במסורות קריאה אחרות. יש גם לדון בהיבטים אחדים של הייצוג ההייררכי במערכת הטעמים, 

ולהשוות אחר כך את ההייררכייה המובעת בטעמים להייררכייה הפרוזודית בקריאה.

27 תימן יהודי  של  הקריאה  ד. אופן 

ערכים  שלושה  בין  מבחין  מקצבה  שוות.  זמן  בפעימות  בדקלום  מתאפיינת  התימנית  הקריאה 

קצביים – שני ערכי קצב בסיסיים, הברה רגילה והברה ארוכה, והערך המיוחד של הברה ארוכה 

ביותר. ההברה הרגילה נמשכת יחידת זמן אחת, ההברה הארוכה מכפילה את משך הזמן ונמשכת 

שתי יחידות, וההברה הארוכה ביותר נמשכת יותר מכך. שלמה מורג הבחין בעברית התימנית 

בארבע דרגות של אורך התנועה – תנועה חטופה, קצרה, בינונית וארוכה.28 אך שלוש הראשונות 

ראו להלן סעיף יא.  25

 B. Kleiner, ‘Pausal Prosody of Yemenite Bible Recitation and Tiberian Accents’, JSS, 64, 1  26

(2019), pp. 115-154
התיאור להלן הוא סיכום ועדכון של קליינר, ריתמוס )לעיל הערה 11(; ושם פורטו המקורות, והובאו פרטים   27

נוספים ודוגמאות.

מורג, העברית )לעיל הערה 3(, עמ' 192.  28
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של  הרגילה  ההברה  במשך  קלים  הבדלים  רק  ביניהן  יש  והבינונית,  הקצרה  החטופה,  מתוכן, 

יחידת זמן אחת, ואילו התנועה הארוכה נבדלת מהן בהכפלת משך הזמן.

הדקלום בפעימות זמן שוות הוא המאפיין המובהק של הקריאה המשותפת בקבוצה, המתקיימת   

הן בלימוד הילדים הן בקריאת המבוגרים בבית הכנסת בנסיבות שונות, אך בה במידה הוא מאפיין 

את קריאת היחיד במסורת תימן. בדקלום זה ההברות שוות בעוצמה ובמרץ החיתוך; אין החלשת 

תנועות ואין הדגשה דינמית )stress(. הפרוזודיה פועלת בעיקר במישור הקצבי, על ידי ההבדל 

בין משך רגיל למשך כפול וכדומה. בתוך המילה הדירוג הקצבי הוא ביטוי להטלת העיקריות 

)ההטעמה(; בסוף המילה הוא מביע את כוח ההפסק של הטעם. ההטעמה מסומנת על ידי הכפלת 

משך. התנועה המוטעמת מוארכת עד חציית הסף בין הערכים הקצביים הנבדלים )סף ההבחנה בין 

משך רגיל למשך כפול(. על פי המדידות הפונטיות שפרסם דורון יעקב שיעור ההארכה האמיתי 

נע בין 1.8 לבין 29.1.95 הכפלת משך הזמן בשל ההטעמה פועלת רק בהברות שאינן אחרונות 

במילה, כלומר בהברות המוטעמות מלעיל ובהברות המוטעמות בגעיא או במשרת המחליף געיא. 

בהברות אחרונות פועל מנגנון קצבי אחר, אשר משתמש בדירוג הקצבי להבעת רצף או הפסק בין 

המילים. לכן ההטעמה מלרע אינה מתבטאת בהכפלת משך הזמן בהברה האחרונה. פירוש מלרע 

הוא אי הטעמת מלעיל, כלומר משך לא מוכפל של ההברה שלפני האחרונה.

משך ההברה האחרונה בכל מילה מבטא אך ורק את כוח ההפסק של הטעם. אם התיבה מסומנת   

בסימן מוליך )משרת או מקף(, ההברה האחרונה אינה מוארכת; היא נמשכת רק פעימת זמן אחת, 

ידי הימנעות מכל תוספת זמן בין  יוצר רצף דקלום על  גם אם המילה מוטעמת מלרע. המקצב 

המילים. אין למוליכים כל ביטוי בניגון הקריאה, והם אינם נבדלים זה מזה.

ידי  על  הדקלום  את  משהה  המקצב  מעמיד(,  או  )מפסיק  השרים  באחד  מסומנת  התיבה  אם   

תוספת זמן בסוף המילה. ההברה האחרונה מוארכת – ללא קשר לפתיחתה או סגירתה, הטעמתה 

שיעור  מלעיל.30  מוטעמת  המילה  אם  גם  מוארכת  האחרונה  ההברה  וכדומה.  הטעמתה  אי  או 

ההארכה תלוי בכוח ההפסק של הטעם. אם הוא מפסיק, ההברה האחרונה נמשכת שתי יחידות 

זמן; אם הוא מעמיד, ההברה האחרונה מוארכת יותר.

שעצם   – המוארך  הצליל  מימושו.  עיקר  היא  האחרונה  ההברה  משך  הכפלת  מפסיק  בטעם   

הימשכותו היא היא נגינתו של הטעם – יכול לקבל תמיכה מלודית כלשהי, אך השינוי המלודי 

ד' יעקב, מסורת העברית שבפי יהודי דרום תימן: מערכת ההגה ולשון המשנה )עדה ולשון, לד(, ירושלים   29

תשע"ו, עמ' 44.

תופעה דומה ניתן לזהות במסורות קריאה אחרות, אבל לא באופן שיטתי. היא ההסבר לכתיב ببوقار )בבוקאר(   30

 G. Khan, ראו:  הטברנית.  הקריאה  את  שמייצג  הקראי  הערבי  בתעתיק   )6 יא  )קה'  ֶק֙ר  ַּבּבֹ֨ התיבה  של 

 ‘Epenthesis: Biblical Hebrew’, Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, I, Boston,
MA and Leiden 2013, pp. 831-833. ההגייה התימנית זהה לתעתיק זה: ]babbɞːgaːr[ . החולם ארוך – 
כלומר נמשך שתי יחידות זמן – בגלל ההטעמה מלעיל, והסגול )שנקרא כפתח( ארוך גם הוא בגלל ההטעמה 

במפסיק, שמתממשת בהכפלת אורך ההברה האחרונה.
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אינו חובה. רק מפסיק אחד )זרקא( דורש מוטיב מלודי מיוחד. שאר המפסיקים )פשטא, יתיב, 

טפחא, גרש או גרשיים לפני רביע, לגרמיה, פסק( מבוצעים – כהפסק קצבי – ללא כל שינוי 

בגובה הצליל או בשינוי מאולתר תוך שימוש במאגר מוטיבים מלודיים מקובלים שאינם קשורים 

לטעמים ועל כן אינם מבדילים ביניהם. גובה הצליל יכול להשתנות בירידה או בעלייה, לפני 

ההפסק אחריו או בתוכו; כל אפשרויות הביצוע המלודי אינן נבדלות זו מזו.31 

נמשכת  ההברה  רגילה  בקריאה  האחרונה.  ההברה  של  יתר  להארכת  גורם  מעמיד  טעם   

כארבע יחידות זמן; בקריאה איטית ומסולסלת – אף מעבר לכך.32 אורך זה תמיד מלּווה במוטיב 

מלודי, כי קשה לממשו בלי כל שינוי בגובה הצליל. לכן ההעמדה מתבטאת גם באורך הקצבי 

הזמן.  רק מעצב את  הוא  אינו מביע את הטעמים;  זה  מוטיב מלודי  אף  וגם במוטיב המלודי.33 

בדומה לטעמים המוליכים והמפסיקים, הטעמים המעמידים אינם נבדלים זה מזה; יש להם אותו 

ביצוע קצבי־מלודי, אשר מתגוון בווריאנטים מאולתרים. ברם מעמידים מסוימים מבוצעים עם 

מוטיבים מלודיים מיוחדים. התופעה החשובה ביותר מתוך יוצאי דופן אלה היא השבירה – השינוי 

המלודי בביצוע המעמיד האחרון לפני סוף פסוק. השינוי בשבירה יכול להיות קל עד בלתי ניכר 

לאוזן לא מיומנת, אך הוא חובה. השבירה מודיעה על הגעה הקרובה של סוף פסוק.34 סוף פסוק 

עצמו אינו מצוין באופן מלודי ברוב הלחנים, חוץ מלחן התורה; הוא מזוהה רק באמצעות השבירה 

שלפניו. תופעת השבירה מאפיינת את כל לחני הקריאה התימניים.

בלחני קריאה אחדים – למשל בלחן הפטרה ובלחן שירה35 – השבירה היא יוצא הדופן היחיד   

בביצוע המלודי של ההעמדה. כל ההפסקים המעמידים האחרים, כולל אתנח וסוף פסוק, מבוצעים 

בלחנים אלה ללא הבדל או בשינויים שנובעים מהווריאציה באלתור המלודי ולא מההבחנה בין 

מוטיב  גם  יש  והפשוט(  )הרגיל  התורה  בלחני  נבדל.  מלודי  ביטוי  יש  לשבירה  רק  הטעמים.36 

בלחן התורה במסורת צנעא מבוצע ההפסק של טפחא לפני אתנח כחלק של התבנית המלודית לציון אתנח.   31

בין העיצוב  הזיקה   .51 ירושלים תשכ"א, עמ'  ובנותיה,  היהודים בצנעא  חיי  י' קאפח, הליכות תימן:  ראו: 

המלודי של מפסיק לעיצוב המלודי של המעמיד שאחריו קיימת גם במקרים אחרים, למשל במפסיק שלפני 

השבירה, אך היא אינה מחייבת. אשר למעמד ולביצוע של שלשלת, שהיא מפסיק בהגדרה התימנית, נדרש 

מחקר נוסף.

משך ההפסק המעמיד נע משתיים–שלוש יחידות זמן עד כשמונה יחידות, על פי סוג הלחן, מהירות הקריאה,   32

רמת החגיגיות, תבניות מלודיות שבוחר הקורא וסגנונו האישי.

מהירה  בקריאה  למשל  במקצב.  הייצוג  את  להחליף  יכול  המוטיב  בהעמדה,  המלודי  המוטיב  קביעות  בשל   33

הפסק מעמיד יכול להימשך רק שתי יחידות זמן ולהיבדל מהפסק מפסיק בשינוי מלודי בלבד.

 A. Z. Idelsohn, Phonographierte Gesänge und ראו:  השבירה  של  המבשר  התפקיד  לתיאור   34

 Aussprachsproben des Hebräischen der jemenitischen, persischen und syrischen Juden
 ;(Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien, 175, 4), Wien 1917, pp. 39-40

שרביט, מימוש מוזיקלי )לעיל הערה 24(, עמ' 186–187.

יתרו  בפרשת  הדיברות  עשרת  הים,  שירת  נקראים  זה  בלחן  התורה.  לקריאת  הלחנים  אחד  הוא  שירה  לחן   35

ובפרשת ואתחנן והפסוקים על מות משה בסוף משנה תורה.

קוראים אחדים יכולים להיות משוכנעים שהם מבדילים בביצוע בין זקף לרביע או בין זקף קטון לזקף גדול   36
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מיוחד לסוף פסוק, ואותו מוטיב מבוצע אף באתנח, אם אתנח אינו שובר, כלומר אם אתנח אינו 

המעמיד האחרון לפני סוף פסוק.37 כפי שצוין לעיל, גם זרקא )המפסיק בהגדרה התימנית( מבוצע 

עם מוטיב מלודי מיוחד.38 מלבד מוטיבים אלה, שאר המלודיה מאולתר בדומה לפסלמודיה,39 

או  המילה  בפנים  להשהיות  הדקלום,  להמשך  לפתיחה,  מלודיות  תבניות  במאגר  שימוש  תוך 

בהפסק וכדומה. ניתן להמיר את כולן בדקלום פשוט ללא שינוי גובה הצליל. כפי שהוזכר לעיל, 

ניגון הקריאה משתנה ממסורת למסורת ומקורא לקורא ואף בביצועים נשנים של אותו קורא; הוא 

תלוי גם במקום, בזמן, במסגרות ליטורגיות או לימודיות, בכישרונו וביכולתו של הקורא ואפילו 

במעמדו החברתי )ילד או מבוגר(,40 ונע בקריאת אותו פסוק מהיעדר כמעט מוחלט של מלודיה 

עד מלודיה עשירה ומפוארת.41 לעיצוב המלודי יש לפעמים השפעה מסוימת על מקצב הדקלום, 

אך בעיקרון מקצב זה אינו משתנה: הוא נשלט על ידי הטעמים, ועל כן הוא זהה אצל כל קוראים, 

בכל ביצוע מלודי שהוא.

חייבת  אינה   – בהפסק   – האחרונה  ההברה  הארכת  המילה,  בפנים  ההברות  כהארכת  שלא   

ההפסק  תפיסת  שתיקה.   – קול  בהפסקת  להמירה  אפשר  דווקא;  התנועה  כמשיכת  להתממש 

הזמן המוארך  הזמן הקצוב להברה האחרונה עד תחילת המילה הבאה. את  מבוססת על ספירת 

של ההפסק אפשר למלא כולו בצליל )תנועה ארוכה בהברה האחרונה, נגינה בפועל( או בצירוף 

צליל והפסקה. בשני המקרים נשמרת אותה מסגרת זמן, ואין הבדל ביניהם: משך ההפסקה נמדד 

קול  הפסקת  הדברים  מטבע  זמן.  פסק  אותו  עובר  הבאה  המילה  תחילת  ועד  הצליל,  משך  כמו 

שכיחה יותר בהפסקים גדולים, אך כל הפסק – הן גדול הן קטן – אפשר לממש בהפסקת קול או 

בלי הפסקת קול על פי בחירת הקורא. הניתוח הבלשני לא הבחין עד כה במנגנון זה, שקובע את 

אלא  לטעמים  קשורים  שאינם  מלודיים,  בווריאנטים  ורק  אך  שמדובר  מגלה  הקריאה  בחינת  אך  וכדומה. 

בן־נון,  א'  ראו:  המעמידים  בין  ההבחנה  טענת  לדחיית  קביעות.  ללא  ומופיעים  אסתטיות  מסיבות  נובעים 

'טעמי המקרא במסורת תימן', מסורה ליוסף, ט )תשע"ו(, עמ' 488–529.

כאשר אתנח הוא המעמיד האחרון לפני סוף פסוק, הוא מבוצע עם מוטיב השבירה. יש קוראים המשתמשים   37

במקרים אלה במוטיב מיוחד המשלב את תחילת מוטיב אתנח עם סוף מוטיב השבירה.

בגלל המוטיב המיוחד ההפסק של זרקא ארוך מהפסקו של המפסיק הרגיל. זה אחד המקרים הנדירים שבהם   38

הערך המלודי חשוב מהערך הקצבי.

פסלמודיה היא שירת פסוקי תהילים המאולתרת על בסיס תבניות מלודיות לפתיחה, להמשך, לסיומת פנימית   39

ציר  גובה הצליל(.  )ביצוע הברות רבות באותו  ציר הדקלום  בולט  בין תבניות אלה  ולסיומת בסוף הפסוק. 

הדקלום אופייני לכל לחני הקריאה התימניים. בלחן התורה הרגיל יש שני צירי דקלום, גבוה ונמוך, והקורא 

סמוכים  תווים  שני  בין  המתנדנד  דקלום  בציר  מתאפיינים  הלחנים  מן  חלק  חופשי.  באופן  ביניהם  מחליף 

וכדומה.

שרביט, מימוש מוזיקלי )לעיל הערה 24(, עמ' 182.  40

הצורות החיצוניות של המוטיבים המלודיים אינן מעידות על ההבחנות המערכתיות. למשל השינוי המזערי   41

במוטיב השבירה מחייב, ולכן הוא נבדל בתודעה כמוטיב אחר. לעומת זאת הבדלים ממשיים יכולים להיות 

רק וריאנטים לא מחייבים, שנתפסים כאותו מוטיב.
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אורך התנועה בהברות האחרונות בעברית התימנית.42 אורך התנועה בסוף מילה אינו תלוי בשום 

גורם לשוני מוכר, כגון ההדגשה, סוג ההברה או טיב התנועה. הוא תלוי מצד אחד במקצב הנקבע 

הפסקת  עם  או  קול  הפסקת  ללא   – המקצב  ביצוע  של  שונות  באפשרויות  אחר  ומצד  בטעמים 

קול. בהברה האחרונה של אותה מילה התנועה נעשית קצרה או ארוכה בהתאם לכוח ההפסק של 

הזמן הנדרש  יכול להמיר את התנועה הארוכה בתנועה קצרה, אם  נוסף על כך הקורא  הטעם; 

יושלם בשתיקה.

לחני הקריאה שיהודי תימן משתמשים בהם לקריאת ספרי המקרא השונים במסגרות השונות   

נבדלים לא רק בניגונים שונים אלא גם בארגון המקצב. למשל בקריאה משותפת, כגון בקריאת 

שיר השירים בערב שבת, מפסיקים ומעמידים אינם נבדלים במשך. יש רק שני ערכים קצביים – 

הברה רגילה והברה מוכפלת. מקצב זה מקל את הקריאה בקבוצה.43 בקריאה משותפת במסגרת 
התפילה, כגון בקריאת שמע,44 מאבד המקצב את הרגישות לגעיא באופן חלקי או מלא וכדומה.45

להלן רשומה הפרוזודיה בקריאת פסוק שלם בלחן התורה. משך כל ההברות מסומן בסימנים   

אלה:

ﬞמ – הברה קצרה, שנמשכת יחידת זמן אחת )תו שמינית ברישום המוזיקלי המערבי(,
֫מ – הברה ארוכה, שנמשכת שתי יחידות זמן )תו רבע ברישום המוזיקלי(,

֓מ֓ – הברה ארוכה ביותר, שנמשכת כארבע יחידות זמן ומלווה במוטיב ההעמדה )תו חצי(.

ההפסקים מסומנים באותיות פ או ע. ליד כל הפסק ע מצוין המוטיב המלודי המלווה אותו בלחן 

התורה, בסימנים אלה:

↖ – המוטיב העולה של המעמיד הרגיל,
↙ – המוטיב היורד של סוף פסוק ואתנח; מוטיב זה קיים רק בלחן התורה,

↶ – מוטיב השבירה.

מוטיבים אלה הם היחידים שמחייבים את הקורא. הם מבוצעים על ההברה האחרונה הן במלרע 

לדעת מורג לאורך התנועה בהברה האחרונה אין קביעות. ראו: מורג, העברית )לעיל הערה 3(, עמ' 196.  42

הקריאה  עשרה,  האחת  מהמאה  הטברנית  הקריאה  תורת  מקור  הקורא(,  )הוריית  אלקאר'  'הדאיה  בספר   43

המשותפת 'כאיש אחד' נקשרת לטעמי המקרא ומתוארת כתכלית התקנתם. ראו: א' אלדר, תורת הקריאה 

במקרא: ספר הוריית הקורא ומשנתו הלשונית, ירושלים תשנ"ד, עמ' 162. אחדּות המקצב היא התנאי לקיומה 

של קריאה משותפת. הקריאה המשותפת ידועה גם אצל השומרונים, וגם אצלם היא מבוססת על האיזוכרוניות 

 A. Herzog, ‘Metrical Aspects of Samaritan Music’, J. Cohen (ed.), Proceedings :של הדקלום. ראו

of the World Congress on Jewish Music (1978: Jerusalem, Israel), Tel Aviv 1982, pp. 85-88
21(, שבהן  יא  קריאת שמע מבוצעת בקול רם בקצב אחיד על ידי כל הקהל, עד המילים 'על האדמה' )דב'   44

הקצב מפסיק להיות מדוד ואחיד. ראו: א' בן־נון, 'קונטריס הערות', התכלאל המבואר, א, בני ברק תשס"ו, 

עמ' 730–731, הערה נה.

לפרטים נוספים ראו: קליינר, ריתמוס )לעיל הערה 11(.  45
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הן במלעיל. לכל מוטיב יש חלופות מלודיות רבות: מהצורה הפשוטה, שהיא שינוי קל בגובה 

הצליל, ועד סלסול המפואר.

לבסוף מובא התעתיק הפונטי בסימני האלף־בית הפונטי הבין־לאומי )IPA(, שהמקצב מצוין   

בו כאורך התנועות. לתנועה קצרה אין כל סימן – ]a[ , תנועה בינונית מסומנת בנקודת הארכה 

אחת – ]aˑ[ ; שתי תנועות אלה – הקצרה והבינונית – מבוצעות כיחידת זמן אחת )תו שמינית(. 

תנועת  רבע(.  )תו  זמן  יחידות  שתי  נמשכת  היא   ; ]aː[  – בנקודתיים  מסומנת  ארוכה  תנועה 

ההעמדה מסומנת בנקודתיים כפולות – ]aːː[ ; היא נמשכת כארבע יחידות זמן )תו חצי( ומלּווה 

במוטיב ההעמדה באחת הגרסאות שלו )רגיל, סוף פסוק או אתנח, שבירה(. שלא כמקובל היום, 

 ,)mː במקום mm( אורך העיצור בדגש חזק מסומן לא בנקודתיים אלא בכתיבה מוכפלת של האות

כדי להקל את הקריאה. בתעתיק הפונטי כל הנקרא בפעולת דקלום אחת, כלומר כל המילים עד 

ההפסק, כתובות כמילה אחת.46 על כן הרווחים בין ה'מילים' בתעתיק הם הפסקים. כפי שהוזכר 

פי  על  הפסקה  עם  או  הפסקה  ללא  מבוצע  אשר  ההגה,  אורך  אלא  הפסקה  אינו  ההפסק  לעיל, 

בחירתו של הקורא.

י )וי' כה 23( ם ִעָּמִדֽ ים ַאֶּת֖ ים ְותוָׁשִב֛ י־ֵגִר֧ ֶרץ ִּכֽ י ָהָא֑ ת ִּכי־ִל֖ א ִתָּמֵכ֙ר ִלְצִמֻת֔ ֹ֤ ֶרץ ל ְוָהָא֗

הפרוזודיה של הקריאה:

ים  ץ ]ע↙[ ﬞכי ﬞגﬞרים ﬞו֫תוﬞש֓ב֓ ת ]ע↖[ ﬞכי ֫לי ]פ[ ﬞה֫א֓ר֓ ץ ]ע↖[ ﬞלא ﬞתﬞמ֫כר ]פ[ ﬞלצﬞמ֓ת֓ ﬞוﬞה֫א֓ר֓
י ]ע↙[ ]ע↶[ ﬞא֫תם ]פ[ ﬞעﬞמ֓ד֓

  [wɔhɔˑʔɔːraːːsˁ  lɞˑθimmɔˑχeːr  lısˁmiˑθuːːθ  kiˑliː  hɔˑʔɔːraːːsˁ  kiˑɣeˑrimwaθɞːʃɔˑviːːm
ʔattaːm  ʕimmɔˑðiːː]

את  ומראה  בקריאה  המקצב  פעולת  את  מדגימה   ]wɔhɔˑʔɔːraːːsˁ[ 'והארץ'  הראשונה  התיבה 

כל ארבע דרגות התנועה ושלושת ערכי המקצב.47 בתווים המערביים קצב הדקלום של מילה 

שווא  של  )החטופה(  הקצרה   – הראשונות  התנועות  שתי  שמינית–שמינית–רבע–חצי.  הוא  זו 

כפי שצוין לעיל, מסורת הקריאה של יהודי תימן אינה מבדילה בין המשרת לבין המקף.  46

 ,)3 הערה  )לעיל  העברית  מורג,  ראו:  מורג.  של  מחלוקתו  השונה  תנועות  חלוקת  משקף  הפונטי  התעתיק   47

עמ' 192. התנועה החטופה של שווא נע מוצגת כאן כתנועה קצרה בהברה פתוחה לא מוטעמת, כמו בעברית 

 G. Khan, ‘The Syllabic Nature of Tiberian Hebrew Vocalization’, A. S. Kaye ראו:  הטברנית. 

 (ed.), Semitic Studies: In Honor of Wolf Leslau on the Occasion of his Eighty-Fifth Birthday,
 idem, ‘The Pronunciation of Šǝwa with Gaʿya in the :ראו גם ;I, Wiesbaden 1991, pp. 850-865
’Tiberian Tradition of Biblical Hebrew, מ' בר־אשר וח' כהן )עורכים(, משאת אהרן: מחקרים בלשון 
היא תנועה מלאה בהברה פתוחה  הבינונית  *15–*17. התנועה  ירושלים תש"ע, עמ'  דותן,  מוגשים לאהרן 

 G. Khan, ‘Vowel Length and לא מוטעמת; תנועה זאת הייתה ארוכה פונטית בעברית הטברנית. ראו: 

 .Syllable Structure in the Tiberian Tradition of Biblical Hebrew’, JSS, 32, 1 (1987), pp. 23-82
בניגוד לחלוקתו של מורג, יש שתי תנועות ארוכות בקריאה התימנית – הארוכה והארוכה ביותר.
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ההברה  משך  שמינית(.48  )תו  אחת  זמן  יחידת  של  רגילות  הברות  הן   – קמץ  של  והבינונית  נע 

המוטעמת של אל"ף מוכפל, בגלל ההטעמה מלעיל )תו רבע(. ההברה האחרונה, הלא מוטעמת, 

לחלופין  רביע.  של  המעמיד  ההפסק  מתבטא  זו  בהברה  חצי(.  )תו  זמן  יחידות  כארבע  נמשכת 

זה  במקרה   . ]raːːsˁ[ במקום   ]raːsˁ[  – זמן  יחידות  שתי  רק  להימשך  יכולה  האחרונה  התנועה 

נוספת על מוטיב ההעמדה המקוצר שתיקה קצרה, שמשלימה את אורך ההפסק. התיבה 'גרים' 

]ɣeˑrim[ מציגה את מהותה של ההטעמה מלרע, שמתבטאת לא בהכפלת ההברה האחרונה אלא 

'גרים' קצרה, כי הטעם  במשך הלא מוכפל של ההברה שלפני האחרונה. ההברה האחרונה של 

מוליך. התנועה בהברה הראשונה ]ɣeˑ[ מוארכת באופן פונטי בגלל היותה תנועה מלאה בהברה 

פתוחה )התנועה הבינונית בהגדרת מורג(, אך היא קצרה באופן קצבי: היא אינה נמשכת שתי 

יחידות זמן. ערך קצבי זה של ההברה שלפני האחרונה הוא הביטוי היחיד של ההטעמה מלרע.49 

געיא גדולה מבוצעת כהכפלת משך התנועה בכל הברה הראויה לה ללא קשר לסימון, אך לא 

 , ]waθɞːʃɔˑviːːm[ 'ותושבים'  בתיבה חד־הברתית מוקפת. לכן היא מאריכה את החולם בתיבה 

אף שבכתבי יד מדויקים אין בתיבה זאת געיא. בתיבה 'כי' של 'כי גרים', געיא אינה מבוצעת, 

השבירה  מוטיב  התורה  בלחן  'ותושבים'.  בתיבה  חלה  זה  בפסוק  השבירה  מסומנת.  שהיא  אף 

 מקצר בדרך כלל את משך ההפסק. לכן אורך ההברה האחרונה בשבירה יכול להיות כפול במקום 

מרובע – ]viːm[ במקום ]viːːm[ , או אפילו קצר ]vim[ , בתוספת שתיקה.

כפי שניתן לראות בדוגמה זאת, ההבחנה בין המשרתים לשרים מיושמת בקריאה התימנית   

עולה  אינה  כביכול  הקריאה  השאר  בכל  אחרת.  קריאה  מסורת  בכל  מאשר  יותר  מרבי,  בדיוק 

בקנה אחד עם מערכת הטעמים. מצד אחד ההפסקים הגדולים והקטנים בקריאה אינם משקפים 

את המעמד ההייררכי של השרים. מצד אחר טעמים רבים בעלי כוח פיסוק שונה אינם נבדלים 

כלל בביצוע. בעיה זאת אינה מסולקת על ידי ההשערה שקריאת יהודי תימן עוצבה לפני המעבר 

לטעמים הטברניים. כפי שצוין לעיל, הפיסוק הטברני אינו שונה במהותו מהפיסוק במערכות 

הקריאה  שמסורות  טען  לא  ואיש  לו,  שקדמו  ישראלית,  והארץ  המאוחרת  הבבלית  הטעמים 

הקדומות היו שונות זו מזו ביסודות הפרוזודיים.50 הקריאה הטברנית לא הייתה מהפכה בתולדות 

הקריאה. לכן יש לעיין בפרוזודיה התימנית על רקע הטעמים הטברניים, שהיא מפרשת, ולעמוד 

על היחס בין שתי המערכות – מערכת הקריאה האקוסטית ומערכת הטעמים הגרפית. 

נע אינו הברה מבחינה פונולוגית, אך הוא הברה מבחינה פרוזודית. ראו בפרסומים הנזכרים בהערה  שווא   48

הקודמת.

מורג לא הביא בחשבון עובדה זאת בקובעו שהמילים המלרעיות שלא בהפסק מוטעמות מלעיל בקריאת יהודי   49

תימן. ראו: מורג, העברית )לעיל הערה 3(, עמ' 224.

ראו לעיל הערה 14.  50
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הטעמים של  ההייררכייה  על  אחדות  ה. הערות 

ביסוד המבנה הפרוזודי הנרשם על ידי הטעמים נמצאת יחידה בסיסית הנגמרת בהפסק.51 היחידות 

בו  מוטמעות  קטנות  שיחידות  הייררכי,  במבנה  יותר  מורכבים  לתחומים  מתחברות  הבסיסיות 

ביחידות גדולות מהן. על כן להפסק בסוף תחום גדול יותר יש מעמד הייררכי גבוה יותר. בחירת 

הׂשר לציון ההפסק משקפת את עומק הטמעתו בהסתעפות ההייררכית. הדרגה העליונה מוענקת 

להפסק של התחום הגדול ביותר בקריאה – סוף פסוק. דרגות כל יחידות אחרות מחושבות אחורה 

מסוף פסוק; הן תלויות במרחק ממנו ובהסתעפות ההטמעה בדרך אליו. 

מעמדם ההייררכי של ההפסקים עולה ִמדרגות נמוכות של תחומים קטנים בתחילה אל דרגות   

גבוהות של תחומים גדולים בסוף. סדר השרים הוא שליש–משנה–מלך–קיסר; שר נמוך מקדים 

שר גבוה ממנו. סוף פסוק הוא תמיד קיסר; כאמור דרגת ההפסק הראשון מחושבת אחורה מהקיסר 

יכול להיות מלך, בפסוק ארוך –  ובמבנהו. בפסוק קצר ההפסק הראשון  ותלויה בגודל הפסוק 

הטמעת  בשל  נחסמת  בהייררכייה  העליה  בלבד.52  יחסי  הוא  השרים  של  הפיסוק  כוח  שליש; 

יחידות משועבדות נוספות; במקרה זה בין השר המקדים לשר הגבוה חוצצת עוד יחידה, נמוכה 

יותר. בשל כך בכל רמת הייררכייה מבחינים בין מקדים סמוך לבין מקדים מרוחק. בין המקדים 

הסמוך לבין השר הגבוה ממנו אין הפסק נוסף, לכן ההפסק שלפני השר הגבוה הוא תמיד מקדים 

המלך  זקף,  ולא  לקיסר,  הסמוך  המלך  טפחא,  תמיד  הוא  הקיסר  שלפני  ההפסק  למשל  סמוך. 

המרוחק, שבינו לבין הקיסר יש לפחות הפסק אחד נוסף. מקדים מרוחק מצביע על חסימת העלייה 

לרמה הגבוהה יותר בהייררכייה על ידי הטמעת יחידה משועבדת או מספר יחידות משועבדות; 

אחריו בהכרח יופיע מקדים סמוך באותה דרגה ַּכהפסק האחרון לפני השר הגבוה. בהופעתו אחרי 

מהמלך  חלש  טפחא  המלך  )למשל  הפיסוק  בכוח  ממנו  חלש  הסמוך  המקדים  המרוחק  המקדים 

זקף(, כי הוא מסמן את היחידה המשועבדת.53 

המבנה ההייררכי מתאר את תפיסת החלוקה המתמדת של התחומים. תחום גדול מתחלק לשני   

תחומים נמוכים ממנו בהייררכייה; תחום נמוך מתחלק גם הוא: חלוקתו היא החלוקה המשנית 

של התחום הגבוה. אם פראזה מורכבת למשל משלוש יחידות בסיסיות, מתקיימים בה שני מפלסי 

או  הראשון   – המשניים  התחומים  ואחד  הראשית,  בחלוקה  לשניים  מחולקת  הפראזה  החלוקה: 

השני – מתחלק גם הוא לשניים בחלוקה המשנית. מקום החלוקה הראשית מסומן כהפסק חזק 

על  אחרים  וגורמים  פרוזודיים  גורמים  'השפעת  שטראוס,  ט'  ראו:  שטראוס.  של  בניסוחה  מינימלי  צירוף   51

חלוקת טעמי כ"א ספרים', עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס"ט.

ייבין, המסורה למקרא )לעיל הערה 1(, עמ' 140.  52

על כן לא רק זיהוי כוח ההפסק עם כוח הפיסוק בדברי רובין אינו נכון, אלא אף זיהוי דרגות כוח הפיסוק עם   53

ארבע הדרגות ההייררכיות: כוח הפיסוק יחסי בלבד ומשתנה אף באותה דרגה הייררכית. ראו: רובין, היבטים 

ריתמיים )לעיל הערה 7(, עמ' 223. 
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יותר מההפסק של החלוקה המשנית. החלוקה המתמדת באמצעות הטעמים תוארה באופן המקיף 

ביותר בספרים של ויליאם ויקס ושל מרדכי ברויאר.54 

או מבני במהותו.  הוא מנטלי  ולציין שעקרון החלוקה המתמדת  להמשך הדיון חשוב לחזור   

דירוג חשיבות ההפסקים )כוח הפיסוק( מביע את תפיסת היחס בין היחידות.55 הוא אינו מתאר 

את הביצוע הפרוזודי של ההפסקים בקריאה. גם יכולתנו לשחזר את הטעמים על בסיס הערכת 

היחסים בין היחידות מעידה שמערכת הטעמים משלבת ציון הפסק – הבחנה פרוזודית – עם ציון 

יחסו להפסקים אחרים – הבחנה מנטלית, בדומה למערכות אחרות של רישום הפיסוק )ראו לעיל 

סעיף ב(. ציון היחסים בין ההפסקים נעשה ללא קשר לשאלה אם ובאיזה אופן הבחנה מנטלית 

בהכרח  לא  השרים  של  ההייררכית  בחשיבות  ההבדלים  אחרות,  במילים  בפרוזודיה.  מובעת  זו 

מייצגים הבדלים פרוזודיים. השערה זאת מסבירה את שתיקת המקורות באשר לחלוקה המתמדת 

הגדרת  הדיון  בהמשך  הקריאה.  במסורות  אלה  לרעיונות  הביטוי  היעדר  ואת  הפיסוק  לכוח  או 

ומביעה את  ברוח החלוקה המתמדת  ההייררכי  וכדומה מכוונת למעמדו  או חלש  כחזק  ההפסק 

תפיסת  על  והמבוססת  בטעמים,  המסומנת  אחרים,  להפסקים  ביחס  לחשיבותו  באשר  התחושה 

הזיקות בין חלקי הטקסט. הגדרת ההפסק כחזק או חלש נבדלת מן השאלה אם הפסק זה מבוצע 

כהפסק ארוך או קצר.

הדירוג ההייררכי וההבחנה בין מקדים סמוך לבין מקדים מרוחק מעניקים למערכת הטעמים   

יכולת להביע, באמצעות בחירת השר, לא רק את יחסו של ההפסק אל ההפסק הקודם אלא גם את 

יחסו אל ההפסק העומד לבוא אחריו. בחלוקה המתמדת השרים השכנים אינם שווים בחשיבותם. 

כל שר, למעט ברמה הנמוכה ביותר בהייררכייה, מציין את ההפסק שלו כחזק או כחלש מקודמו, 

ובו־זמנית מודיע אם ההפסק הבא עומד להיות חזק או חלש ממנו. תכונה זאת מאפשרת לזהות 

הפסקים שהם חזקים גם מההפסק הקודם וגם מההפסק הבא. בליטות פיסוקיות אלה, הממוקמות 

בדרגות שונות של ההייררכייה, מסיימות יחידה מורכבת או קבוצת יחידות בסיסיות – תחום גדול 

יחידות  שתי  כוללת  פראזה  פראזה.56  להלן  מכונה  המורכבת  היחידה  הבסיסית.  מהיחידה  יותר 

בסיסיות לפחות. ההפסק הבולט בסוף הפראזה ניכר מייד, כי טעמו מודיע שההפסק הבא עומד 

 W. Wickes, A Treatise on the Accentuation of the Twenty-One So-Called Prose Books of the  54

Old Testament, Oxford 1887; מ' ברויאר, טעמי המקרא בכ"א ספרים ובספרי אמ"ת, ירושלים תשמ"ב.
שפנייר, טעמי המקרא )לעיל הערה 6(, עמ' 22, הערה 1.  55

אין הסכמה במחקר על הגדרת היחידה הבסיסית מבחינת התיאוריה הפרוזודית המודרנית. דרשר – ובעקבותיו   56

להיות  אמורה  הפראזה  דבריו  פי  ועל   ,)phonological phrase( פונולוגי  צירוף  עם  אותה  זיהה   – שטראוס 

 intonational( ההנגנתי  לצירוף  או   )greater phonological phrase( הרבתי  הפונולוגי  לצירוף  מקבילה 

phrase(. ראו: דרשר, הבסיס הפרוזודי )לעיל הערה 21(, עמ' 10; שטראוס, השפעת גורמים פרוזודיים )לעיל 
הנפרד  לצירוף   ,)conjunctive phrase( לצירוף המחובר  הבסיסית מקבילה  היחידה  כאן  בדיוני   .)51 הערה 

כיניתי  אחר  במקום  שונים.  שבפרסומים   )minimal phrase( המינימלי  לצירוף  או   )disjunctive phrase(

יחידה מורכבת או פראזה – קבוצת צירופים )phrasal group(. ראו: קליינר, הפרוזודיה של ההפסקים )לעיל 

הערה 26(. 
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הבולט;  ההפסק  או  המיידית  בסביבתו  ביותר  החזק  ההפסק  הוא  פראזה  סוף  ממנו.  חלש  להיות 

יכול  אינו  היחידה המתחילה פראזה חדשה. מקדים סמוך  ההפסק הבא, החלש ממנו, מסמן את 

כי ההפסק שאחריו חזק ממנו.57 מקדים מרוחק, שההפסק הבא חלש ממנו,  להיות סוף פראזה, 

יכול לסמן סוף פראזה, אם הוא מוקדם בהפסק חלש. למשל המלך זקף – המקדים המרוחק לקיסר, 

שבינו לבין הקיסר תמיד חוצץ הפסק אחר, ועל כן ההפסק שאחריו חלש ממנו – יכול להיות סוף 

פראזה אם הוא מוקדם במשנה פשטא או יתיב, ההופך אותו לטעם בולט. אם זקף בא אחרי שר 

חזק ממנו, למשל אחרי אתנח, הוא אינו השר הבולט אלא אחד ההפסקים בפראזה שנגמרת בטעם 

הבולט הבא, קיסר. חלוקת הפסוקים לפראזות מודגמת להלן בסעיף ח.

התימנית בקריאה  ההפסקים  ו. מקצב 

העיון במערכת הטעמים מגלה שגם בקריאה הטברנית לא הייתה התאמה ישירה בין הערך הפרוזודי 

של ההפסק לבין חשיבותו. למשל המעמד של מקדים סמוך גורם לאותו טעם לסמן הפסקים בעלי 

חשיבות שונה. לדוגמה טפחא – המלך הסמוך לקיסר – מציינת את החלוקה הראשית אם היא 

מוקדמת בתביר, שמסמן את החלוקה המשנית; אך אחרי זקף, שהפסקו הוא החלוקה הראשית, 

טפחא מציינת את החלוקה המשנית. הביטוי של טפחא אינו מבחין אפוא בין החלוקה הראשית 

למשנית; הוא קשור לא לחשיבות ההפסק אלא למיקומו, כי טפחא תסומן בהפסק האחרון לפני 

הקיסר בכל מקרה, תהא חשיבותו אשר תהא. אותה תכונה מאפיינת שרים נוספים, כגון פשטא 

להיותו החלוקה  נמצאים בהפסק שלפני האחרון בפראזה ללא קשר  הם  בדומה לטפחא  וזרקא. 

הראשית או המשנית. המסקנה המתבקשת היא שהביטוי הפרוזודי במקרים אלה קשור למיקום 

ההפסק, כלומר תלוי בגורם הקצבי. מסקנה זאת מתאשרת בקריאת יהודי תימן.

ההבחנה בין ההפסקים הארוכים )מעמידים( להפסקים הקצרים )מפסיקים( מממשת את חלוקת   

הפסוק לפראזות. מסורת תימן מגדירה כמפסיק את השר שלפני האחרון, הסמוך לסיום כל פראזה 

בכל רמה הייררכית; כל שר אחר הוא מעמיד. המפסיק הוא מקדים סמוך, אך רק לשר בולט. 

המקדים הסמוך לשר שאינו בולט הוא מעמיד, כמו שאר ההפסקים. למשל תביר הוא מקדים סמוך 

לטפחא. אך טפחא אינה טעם בולט, כי גם היא מקדימה סמוכה לטעם חזק יותר )אתנח או סילוק(, 

שהוא הטעם הבולט. לכן תביר אינו ההפסק שלפני האחרון בפראזה, ועל כן הוא מעמיד. לעומת 

זאת טפחא מפסיקה, כי היא ההפסק שלפני האחרון בפראזה. הגורם להבחנה הפרוזודית בין משך 

ההפסקים הוא פעולת המקצב לסימון תחום פראזה. אלמלא החלוקה לפראזות, לא היו ההפסקים 

מסיבה זאת הוא אינו מכונה כאן טעם אחרון כרגיל במחקר. למשל לדברי ברויאר טפחא היא מלך אחרון ואילו   57

זקף הוא מלך לא אחרון. ראו: ברויאר, טעמי המקרא )לעיל הערה 54(, עמ' 10–11. הכוונה היא שטפחא היא 

המלך האחרון לפני הקיסר. כינוי זה – הנכון כשלעצמו – יוצר רושם מטעה שהטעם האחרון מסיים משהו, 

ונהפוך הוא. כל טעם אחרון, היינו מקדים סמוך, אינו יכול לסיים פראזה, כי אחריו טעם חזק יותר, והוא אינו 

הׂשר החזק ביותר בסביבה. לעומת זאת לטעם הלא אחרון, היינו מקדים מרוחק, יש יכולת סיומית.
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ההפסקים,  כל  בדירוג  צורך  אין  הפראזה,  גבול  את  לציין  כדי  אך  כלל.58  בפרוזודיה  מדורגים 

מיוחד  קצבי  ביטוי  מקבל  האחרון  שלפני  ההפסק  רק  )ע(.  פרוזודי  ביטוי  אותו  יש  לרובם  ואכן 

)פ(, שתפקידו לבשר על סיום הפראזה בהפסק הבא. הביטוי פ–ע בסיומת כל פראזה הוא קדנצה 

קצבית.59 אין לדירוג ההפסקים כל תפקיד אחר. משך ההפסק משקף לא את יחסי המשמעות בין 

היחידות אלא את גבולות תחום הפראזה. היחסים ההייררכיים בתוך הפראזה, ההבחנה בין החלוקה 

הראשית למשנית וכדומה, משתקפים בסימני הטעמים, אך אינם נשמעים בפרוזודיה; הם מובנים 

מתוך ההקשר. כמו כן אין במקצב ההפסקים כל ביטוי ליחסים ההייררכיים בין הפראזות עצמן, 

באותו  מבוצעת  פראזה  כל  הפראזה;60  בסוף  הבולטים  הטעמים  של  שונות  בדרגות  המתגלים 

מקצב.

שני סוגי ההפסק בקריאה התימנית – הפסק פ והפסק ע – מציינים אפוא שלושה תפקידים   

מבניים של ההפסק בפרוזודיה: הפסק ע שמוקדם בהפסק פ הוא סוף פראזה )להלן הפסק ע, באות 

הוא  פ  בהפסק  מוקדם  שאינו  ע  הפסק  בפראזה;  האחרון  שלפני  ההפסק  הוא  פ  הפסק  בולטת(; 

כל הפסק מרוחק מהסוף. כל פראזה המורכבת משתי יחידות בסיסיות מבוצעת במקצב הפיסוקי 

הראשית.  החלוקה  במיקום  הבחנה  ללא  ע–פ–ע,  הוא  משולשת  פראזה  כל  של  המקצב  פ–ע. 

פראזה מרובעת מבוצעת כסדרה ע–ע–פ–ע, פראזה מחומשת – כסדרה ע–ע–ע–פ–ע וכן הלאה. 

המקצב הפרוזודי רק מסמן את גבולות הפראזה ואינו מתייחס ליחסי המשמעות בתוכה, המסומנים 

בטעמים.

כעת נוכל להבין את ההיגיון הפרוזודי בדוגמה דלעיל:  

ה ע )וי' כא 12( י ְיהָוֽ יו פ ֲאִנ֥ יו ע ָעָל֖ ת ֱאֹלָה֛ ֶמן ִמְׁשַח֧ ֶזר ע ֶׁש֣ י ע ֠נֵ ִּכ֡

תרשים  להלן  בסילוק.61  שמסתיימת  בסיסיות,  יחידות  חמש  בת  אחת  פראזה  מציינים  הטעמים 

ההייררכייה של השרים; גובה היחידה בתרשים מבטא את דרגת החשיבות של ההפסק שלה:

אינם  ההפסקים  פראזה,  תחומי  מקיימת  שאינה  שמע(,  בקריאת  )כגון  בתפילה  המשותפת  בקריאה  ואכן   58

מדורגים.

זוגות טעמים  יחידה מוזיקלית. כבר קאהלה הגדיר  קדנצה היא סיומת פורמלית, ביטוי צלילי קבוע בסיום   59

ראו: מלודיים.  מוטיבים  שאלו  סבר  הוא  אך  כקדנצות,  וכדומה(  טפחא־אתנח  זרקא־סגול,   )פשטא־זקף, 

 P. Kahle, §§ 6-9, in H. Bauer und P. Leander, Historische Grammatik der Hebräischen Sprache
 des Alten Testamentes, I, Halle 1922, p. 142

הדרגות ההייררכיות בתוך הפראזה תלויות בדרגת סוף הפראזה.  60

סילוק הוא הטעם היחיד הבולט בדוגמה. פזר אינו טעם בולט, גם אם הוא חזק מתלישא גדולה שאחריו, כי   61

השר שלפניו אינו חלש ממנו.
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ה י ְיהָוֽ ֲאִנ֥

יו ָעָל֖

יו ת ֱאֹלָה֛ ֶמן ִמְׁשַח֧ ֶׁש֣

י ִּכ֡
ֶזר ֵנ֠

החלוקה   – ביותר  החזק  הפנימי  ההפסק  הפראזה.  את  מסיים   – סילוק   – היחיד  הבולט  ההפסק 

בחשיבותם.62  מדורגים  לטפחא  הקודמים  ההפסקים  גם  'עליו'.  בתיבה  טפחא  הוא   – הראשית 

 ניתן היה להביע את הדירוג המופלא הזה בפרוזודיה ולהתאים את משך ההפסקים לחשיבותם – 

טעמי  של  הפיסוקית  המשמעות  את  כשממחישים  הדיבור,  בקול  הפסוק  את  לקרוא  מנסים  כך 

הפנימי הארוך מכולם  הפיסוק, ההפסק  כוח  כוח ההפסק תואם את  זאת, שבה  המקרא. בשיטה 

הוא בטפחא. אך אין פרוזודיה זאת מתקיימת בקריאה הליטורגית בשום עדה ואין בה כל צורך. 

יחסי  בייצוג  צורך  אין  לפראזות;  ובחלוקה  הבסיסיות  ליחידות  בחלוקה  די  המשמעות  להבעת 

החשיבות בתוך הפראזה – הם מובנים מההקשר גם ללא דירוג ההפסקים. הפרוזודיה התימנית 

מקיימת רק את החלוקה ליחידות הבסיסיות ולפראזות. הערך הפרוזודי – האורך – של ההפסקים 

ולא  הפראזה  בתוך  ההפסק  למיקום  מתייחס  אשר  בלבד,  קצבי  במנגנון  מוּוסת  הפראזה  בתוך 

למשמעותו. על כן הפראזה בדוגמה מבוצעת, כמו כל פראזה בת חמש יחידות, במקצב הפיסוקי 

ע–ע–ע–פ–ע. מקצב זה אינו מציין לא את מקום החלוקה הראשית ולא את החשיבות של שום 

הפסק, למעט החשיבות הבולטת של ההפסק האחרון, שמסומן כסוף פראזה. גם המעמד הבולט 

ע הסיומי אינו שונה בביצוע מכל  של ההפסק האחרון אינו מסומן ישירות בו עצמו, כי ההפסק 

הפסק ע אחר – על סיום הפראזה מעיד השינוי בהפסק הקודם.

 – אחרות  עדות  של  הקריאה  מסורות  את  מאפיין  דומה  פרוזודי  מקצב  כי  לעיל  צוין  כבר   

הנוהגת  הקריאה  לבין  בינה  כלשהי  הדדית  בהשפעה  לחשוד  שאין  האשכנזית,  הקריאה  למשל 

ואציין שיש לזהות את ההפסק לא עם ההפסקה אלא עם משיכת הזמן בדקלום,  בתימן. אחזור 

כלומר עם משיכת הניגון. אם כן גם בקריאה האשכנזית על כל פלגיה מקצב ההפסקים בדוגמה 

העובדה  לאור  רבה  חשיבות  יש  זה  לדמיון  פראזה.63  ארוך–ארוך–ארוך–קצר–סוף  הוא  דלעיל 

החלוקה הראשית עד הטפחא היא בתביר )'כי נזר שמן משחת אלהיו || עליו'; מבחינת התחביר קטע זה מתחלק   62

אחרי 'כי', אך החלוקה אינה מתקיימת שם בהתאם לטיפול הפרוזודי בצירופים הפותחים במילת קישור; ראו: 

שושני, מערכת הטעמים ]לעיל הערה 14[ , סעיף 2.2.2.16(. החלוקה עד התביר – בפזר )'כי || נזר שמן משחת 

'שמן משחת  || שמן משחת אלהיו'(. הצירוף  )'נזר  והחלוקה האחרונה היא החלוקה בתלישא גדולה  אלהיו'(, 

אלהיו' אינו מתחלק.

סוף פראזה אינו תמיד ארוך בקריאה האשכנזית. בדומה לקריאה התימנית, הוא מצוין באותות הקודמים ואינו   63

זקוק לציון פרוזודי מיוחד במקומו. זה מסביר את אי ההבלטה השכיחה של ההפסקים החשובים, המתוארת 
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נמסר  הוא  השרים;  של  כלשהו  בסיווג  נתמך  אינו  תימניות  לא  במסורות  הדקלום  זמן  שעיצוב 

את  המווסת  שהמנגנון  אפוא  לשער  יש  לו.  מודעים  אינם  המסורת  ונושאי  הקריאה,  נגינת  עם 

ההפסקים  מקצב  את  שקובע  המשותף  הפרוזודי  היסוד  הוא  התימנית  בקריאה  ההפסקים  משך 

בכל העדות. במסורת תימן יסוד זה מתורגם לסיווג המפורש של כוח ההפסק. נדרש מחקר נוסף 

כדי לברר אם דמיון המקצב בקריאת עדות שונות מעיד על המוצא הפרוזודי המשותף למרות 

ההבדלים בהגייה ובניגון הקריאה, או שארגון זמן זה הוא נטייה אוניוורסלית בדקלום הזמרתי, 

והדמיון עצמו אינו מעיד על קשר היסטורי בין המסורות. אך ראוי לציין כי עקרונות פרוזודיים 

אלה, השונים מהפרוזודיה שנוהגת בשפת הדיבור היום, משתקפים בטעמים עצמם. הרי מערך 

הטעמים מסמן את ההפסק שלפני האחרון בפראזה תמיד באותו סימן, תהא חשיבותו גבוהה או 

נמוכה. זאת ככל הנראה הסיבה להבחנה בין מקדים מרוחק לבין מקדים סמוך במערכת הטעמים. 

היא מאפשרת לציין לא רק את המעמד ההייררכי של ההפסק שלפני האחרון בפראזה אלא גם 

את ביצועו המיוחד, שאינו קשור למעמדו ההייררכי. על החשיבות המשתנה של ההפסק שלפני 

האחרון אפשר להסיק רק מהטעמים הקודמים לו. לדוגמה על מעמד טפחא כחלוקה ראשית או 

משנית מעידה הקדמתה בתביר או בזקף. קביעּות השר בהפסק שלפני האחרון והתקנת סוג מיוחד 

של סימן בשביל הפסק זה )מקדים סמוך( מעידים על תפקידו הפרוזודי המיוחד. אם כן הסיווג 

התימני, אשר מבדיל את קבוצת השרים שלפני ההפסק האחרון בפראזה ומעניק להם ערך קצבי 

מיוחד )פ(, תואם את מבנה מערכת הטעמים – או להפך, המקדים הסמוך הומצא כדי להביע את 

הביצוע המיוחד של הפסק זה בקריאה.

פעולת המנגנון שמעניק להפסקים את ערכם הקצבי במסורת תימן ניכרת באופן ברור ביותר   

בפראזות זהות שנבדלות רק בצירוף יחידה נוספת בסוף. כדיוק השעון מתחלף אורך ההפסק בין 

אותן יחידות, שלא חל בהן עצמן כל שינוי, כאשר משתנה המרחק בין ההפסק לבין סוף הפראזה. 

הפסק ע שנעשה להפסק שלפני האחרון הופך להפסק פ, והפסק פ שנעשה לשלישי מהסוף הופך 

להפסק ע. הקורא התימני אינו מודע לחוק פרוזודי זה, הוא רק מקיים את כוח ההפסק של הטעמים 

על פי מסורתו:

ע ר׃ ׁש ָמְׁשָזֽ ְוֵׁש֥ פ י ַעת ָׁשִנ֖ ְותוַל֥ ע ן ֶלת ְוַאְרָּגָמ֛ ְּתֵכ֧ ע ב )שמ' כח 8(ָזָה֗

↓ ↓
)שם 6( ע ב׃ ה חֵֹׁשֽ ַמֲעֵׂש֥ פ ׁש ָמְׁשָז֖ר ְוֵׁש֥ ע ַעת ָׁשִנ֛י ּתוַל֧ ע ן ֶלת ְוַאְרָּגָמ֜ ְּתֵכ֨ ע ָהב ָז֠

במחקר כרשלנות בקריאה. ראו לעיל הערה 9. שלא כמו הפרוזודיה התימנית, הפרוזודיה האשכנזית מציינת 

ניכר רק בהטעמה  )ההבדל  – לא בסוף המילה אלא בהברה המוטעמת  ידי משיכת הצליל  – על  את ההפסק 

מלעיל(. הנגינה הארוכה של המשרתים בקריאה האשכנזית דורשת דיון נפרד.
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הנוצר  המקצב  את  זאת  בדוגמה  ההפסקים  במקצב  יזהו  אחרות  עדות  בני  שגם  שוב  לציין  יש 

בנגינתם. בעקבות תוספת יחידה מועברת הקדנצה פ–ע קדימה, ושני הפסקים ְמשנים את ערכם 

הקצבי. בדומה לכך בדוגמה זו:

)במ׳ א 20( ע ְעָלה ָוַמ֔ פ ים ָׁשָנ֙ה ן ֶעְׂשִר֤ ִמֶּב֨
↓ ↓

)שם 18( ע ם׃ ְלֻגְלְּגֹלָתֽ פ ְעָלה ָוַמ֖ ע ים ָׁשָנ֛ה ן ֶעְׂשִר֥ ִמֶּב֨

אותה תמונה מתקבלת כאשר הולכות ומצטרפות לפראזה עוד ועוד יחידות. בדוגמה הבאה אותן 

ההטמעה  עומק  את  רק  משקף  ביניהם  וההבדל  טעמים,  של  שונות  בסדרות  מסומנות  פראזות 

בהייררכייה של הפסוק – ארבע הדוגמאות של הפראזה הראשונה ושלוש הדוגמאות של הפראזה 

השנייה מובאות כאן בסדר הייררכי עולה. סימני משך ההפסקים במסורת תימן מראים שהמקצב 

הפרוזודי אינו משתנה בגלל ההבדל ברמה ההייררכית, אך הוא משתנה כאשר לפראזה בת שתי 

יחידות מצטרפת יחידה שלישית, רביעית וכדומה. ככל שכמות היחידות גדלה, כך גדלה כמות 

הפסקי ע בתחילת הפראזה:

)יר׳ כג 16( ע ְיהָו֣ה ְצָב֗אות פ ר ה־ָאַמ֞ ּכֹֽ
)שמ״א טו 2( ע ְיהָו֣ה ְצָב֔אות פ ה ָאַמ֙ר ּכֹ֤

)יר׳ לג 12( ע ְיהָו֣ה ְצָבאו֒ת פ ה־ָאַמ֮ר ּכֹֽ
)שם כה 8( ע ְיהָו֣ה ְצָב֑אות פ ר ה ָאַמ֖ ּכֹ֥

↓ ↓

)שם ז 3( ע ל י ִיְׂשָרֵא֔ ֱאֹלֵה֣ פ ְיהָו֤ה ְצָבאו֙ת ע ר ה־ָאַמ֞ ּכֹֽ
)שם מב 18( ע ֒ י ִיְׂשָרֵאל ֱאֹלֵה֣ פ ְיהָו֣ה ְצָבאו֮ת ע ר ה ָאַמ֜ כֹ֨

)שם ז 21( ע ל י ִיְׂשָרֵא֑ ֱאֹלֵה֣ פ ה ְצָב֖אות ְיהָו֥ ע ר ה ָאַמ֛ ּכֹ֥
↓ ↓

)שם כח 2( ע ר ֵלאֹמ֑ פ ל י ִיְׂשָרֵא֖ ֱאֹלֵה֥ ע ְיהָו֧ה ְצָב֛אות ע ר ה־ָאַמ֞ ּכֹֽ

כעת נוכל לנמק את סיווג השרים לשתי קבוצות כוח הפסק. הטעמים אשר לעולם אינם בולטים64 

ואינם קודמים לבולטים )כגון פזר, תלישא גדולה ותביר( הם הפסקים מרוחקים מסוף פראזה ועל 

סילוק(66  אתנח,  )סגול,  פראזה  סוף  ורק  אך  שמסמנים  הטעמים  נוספים  עליהם  מעמידים.65  כן 

כפי שצוין לעיל, טעם בולט הוא שר שחזק בכוח הפיסוק מהשר שלפניו וגם מהשר שאחריו; טעם בולט מסיים   64

פראזה.

של  הביצוע   .)7 טז  )במ'  ׁש  ן׀ֵא֡ ּוְת֣נּו ָבֵה֣ כגון  פסק,  באמצעות  בולטים  לדמויי  להפוך  יכולים  אלה  טעמים   65 

פסק–פזר הוא פ–ע. פסק מתפקד כאן כשר בדרגה מתחת לשליש.

אתנח שומר על מעמדו הסיומי גם כאשר במקרים נדירים הוא אינו בולט בפועל )כאשר אחריו בא סילוק ללא   66

טפחא(. על יוצא דופן זה ואחרים ראו להלן בסעיף י.
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והפסקים מרוחקים אשר בנסיבות מסוימות יכולים להיות בו־זמנית גם סוף פראזה )רביע, זקף(. 

נשארו הטעמים שמסמנים את ההפסק שלפני האחרון – אלה המפסיקים.

הטעם היחיד שמשנה את מעמדו הפרוזודי בקריאה התימנית הוא גרש ותמורתו גרשיים )אתי   

או טרס ותרין טרסין בכינוי התימני(: לפני רביע הוא מפסיק, ולפני כל הפסק אחר, כולל פסק 

הוא  הפשוט  ההסבר  שונים.67  הסברים  לתת  ניסו  גרש  בביצוע  לחילוק  מעמיד.  הוא  ולגרמיה, 

שגרש או גרשיים הוא השר היחיד שמופיע גם כמקדים סמוך לשר הבולט )גרש לפני רביע( וגם 

כמקדים סמוך לשר שאינו בולט )גרש לפני פשטא וכדומה(, ואפילו כמקדים מרוחק )גרש לפני 

לגרמיה(. הפרוזודיה התימנית מתייחסת רק למרחק ההפסק מההפסק הבולט. לכן כאשר גרש 

הוא מפסיק, כמו בדוגמה הראשונה בסדרת  )לפני רביע(,  הוא ההפסק שלפני האחרון בפראזה 

הדוגמאות לעיל. במיקום מרוחק, הן כהפסק חזק )לפני לגרמיה( הן כחלש )לפני פשטא, זרקא, 

תביר וכדומה(, גרש מעמיד, כמו כל הפסק המרוחק מסוף פראזה.

דוגמה נוספת תבהיר את מהות הדירוג הקצבי במסורת תימן. יש לציין שבדיון זה אני עוסק לא   

בכללי חלוקת הטקסט ליחידות הבסיסיות, אשר מתרגמים את המבנה התחבירי והלוגי להפסקים 

ליחידות  מתחלק  טקסט  שאותו  ידוע  ההפסקים.  משך  של  הדירוג  בשאלת  אלא  הפרוזודיים,68 

בסיסיות רבות יותר ככל שרמתו ההייררכית עולה, כלומר ככל שהוא קרוב יותר לסוף סטיכון או 

לסוף פסוק. צירוף מילים שאינו מתחלק ברביע יכול להתחלק בזקף, וצירוף שאינו מתחלק בזקף 

יכול להתחלק לשתי  ... ואמרת אליהם'  'דבר אל בני  יכול להתחלק באתנח.69 למשל, המאמר 

יחידות בסיסיות, לשלוש או לארבע:

דבר אל בני עמך, ואמרת אליהם.

דבר, אל בני ישראל, ואמרת אליהם.

דבר, אל בני ישראל, ואמרת, אליהם.

אורך  כאן. מהו  הדיון  נושא  בגורמים שאינם  ותלויות  חלוקות אלה מתועדות בפיסוק הטעמים 

ההפסקים? החלוקה לשתי יחידות יוצרת פראזה פרוזודית אחת, שמקצבה פ–ע. שלוש יחידות 

הלוגית  החלוקה  מפלסי  שני  בה  מתקיימים  אם  גם  אחת,  פרוזודית  בפראזה  מתארגנות  עדיין 

)חלוקה ראשית וחלוקה משנית(, כי יחידה בודדת אינה יוצרת פראזה. רק ארבע יחידות יכולות 

המשמעות  יחסי  תפיסת  אם  אחת,  כל  יחידות  שתי  בנות  פרוזודיות,  פראזות  לשתי  להתחלק 

מאפשרת זאת. פראזה בת שלוש יחידות מבוצעת תמיד במקצב ע–פ–ע. ארבע יחידות בפראזה 

אחת מבוצעות במקצב ע–ע–פ–ע, אך אם הן מתחלקות לשתי פראזות, המקצב הוא פ–ע–פ–ע. 

מורג, העברית )לעיל הערה 3(, עמ' 215, הערה 7.  67

בכללים אלה עוסק מחקר טעמי המקרא כמערכת לשון. ראו סקירה מעודכנת של מחקר זה: שטראוס, השפעת   68

גורמים פרוזודיים )לעיל הערה 51(, עמ' 37–51.

ברויאר, טעמי המקרא )לעיל הערה 54(, עמ' 108–119. דרשר קשר את התופעה במפורש לחוקי הפרוזודיה.   69

ראו: דרשר, הבסיס הפרוזודי )לעיל הערה 21(, עמ' 31–36. וראו דוגמאות להלן הערה 72.
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במעבר  הקצבי  הערך  התימנית.  בקריאה  ההפסקים  משך  בציון  הטעמים  עם  הדוגמאות  להלן 

בין אותן מילים, היינו כוח ההפסק, משתנה מדוגמה לדוגמה. למשל המילה הראשונה מופיעה 

 בכל שלוש הצורות הקצביות האפשריות: בטעם מוליך, עם התנועה הקצרה בהברה האחרונה – 

]dabbeːr[ ; בטעם מעמיד, עם התנועה  ]dabber[ ; בטעם מפסיק, עם התנועה הארוכה בסוף – 
הארוכה ביותר – ]dabbeːːr[ . דירוג זה אינו נובע מהמבנה התחבירי או הלוגי, כי הרי הטקסט 

ליחידות  בחלוקה  תלוי  ההפסק  או  הרצף  הפרוזודיים.  לתחומים  מהחלוקה  נובע  הוא  זהה. 

בין אותן מילים הופך מרצוף  כן המעבר  הבסיסיות, ומשך ההפסק תלוי בחלוקה לפראזות. על 

שינוי  כל  חל  שלא  אף  לקטן,  ומגדול  לגדול  מקטן  הופך  הפסק  וכל  לרצוף,  וממפוסק  למפוסק 

ויחד איתה משתנה המרחק של כל  ולפראזות,  במבנה התחבירי; משתנה רק החלוקה ליחידות 

הפסק מסוף הפראזה, שהוא הגורם היחיד שקובע את משקלו הפרוזודי:

)יח׳ לג 2( ע   ם  ְוָאַמְרָּת֣ ֲאֵליֶה֔ פ  ר ֶאל־ְּבֵנֽי־ַעְּמָך֙  ַּדֵּב֤
)וי׳ א 2 ועוד( ע   ם  ְוָאַמְרָּת֣ ֲאֵלֶה֔ פ  ֶאל־ְּבֵנ֤י ִיְׂשָרֵאל֙  ע   ר  ַּדֵּב֞

)שם יח 2 עוד( ע  ם  ֲאֵלֶה֑ פ  ְוָאַמְרָּת֖  ע  ל  ֶאל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ פ   ַּדֵּבר֙ 

מקצב דומה ייווצר בכל מסורות הקריאה, אף שבני עדות אחרות אינם מזהים את השרים עם הפסק 

נובע מהמוצא  הנוכחי מוקדם לטעון שהדמיון במקצב  כפי שצוין לעיל, בשלב  ע.  או הפסק  פ 

התיאורטי של השרים להפסקים ארוכים וקצרים במסורת תימן  המשותף. לעומת זאת הסיווג 

בוודאי נובע ממקור שהכיר היטב את הצד הפרוזודי של מערכת הטעמים הטברניים.

הפרוזודית ז. ההייררכייה 

דרגתו ההייררכית של השר ומעמדו כמקדים מרוחק או סמוך קובעים כאמור את דפוס הופעתו 

בפראזה. השרים ברמה ההייררכית הגבוהה )סגול, אתנח, סילוק( הם תמיד סוף פראזה; לפניהם 

בא מקדים סמוך )טפחא, זרקא(. מנגד השרים הנמוכים בהייררכייה )תלישא גדולה, פזר וכדומה( 

 הם תמיד הפסק מרוחק מסוף פראזה; הם אינם מוקדמים במקדים סמוך. שני מקדימים מרוחקים – 

או  וגרש  זקף,  לפני  יתיב  או  )כגון פשטא  להיות מוקדמים במקדים סמוך  יכולים   – וזקף  רביע 

גרשיים או לגרמיה לפני רביע( או ללא מקדים סמוך. אם יש לפניהם מקדים סמוך, הם מסיימים 
פראזה; ללא מקדים סמוך הם הפסקים מרוחקים מסוף פראזה.70

הערך הפרוזודי בקריאה התימנית מתייחס כאמור לא לחשיבותו של ההפסק אלא למיקומו   

בפראזה. ברם כיוון שכוח הפיסוק של הטעמים קובע את דפוסי הופעתם בפראזות, קיים קשר 

עקיף בין חשיבות ההפסק לבין ערכו הפרוזודי. יש לראות את מקצב ההפסקים כחלק של המנגנון 

גם כאשר רביע או זקף מסיימים פראזה של עצמם, הם עדיין מקדימים מרוחקים בפראזה גבוהה יותר. תפקידם   70

הכפול אולי מסביר למה אותו ביטוי פרוזודי – ע – יכול לסמן הן את ההפסק הסיומי הן את ההפסק המרוחק.
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 למיפוי תחומי־על פרוזודיים, אשר מתרגם את היחסים בין חלקי הטקסט להייררכייה הפרוזודית – 

בהייררכייה  המילה תחום־על ראשון  לרמת  מדורגים. מעל  פרוזודיים  ארגון הטקסט בתחומים 

הפרוזודית הוא היחידה הבסיסית, והפראזה היא תחום־העל הבא בהייררכייה זאת.

בטעמים החלוקה לפראזות מסומנת בבליטת השר האחרון, שנוצרת על ידי הקדמתו במקדים   

סמוך, בדיוק כמו בקריאת יהודי תימן. סימון זה מוכיח שהטעמים נותנים ביטוי לא רק להייררכייה 

של כוח הפיסוק – ההייררכייה המבנית של חשיבות ההפסקים – אלא גם להייררכייה הפרוזודית 
בקריאה.71

כלומר  בולט,  טעם  הופעת  בכל  התימנית  בקריאה  עצמו  על  חוזר  )ע–...–ע(–פ–ע  המקצב   

בכל פראזה, ללא הבחנה בדרגת חשיבותה. מערכת הטעמים מטמיעה גם פראזה בתוך פראזה 

בדירוג הייררכי, לכן זוג ההפסקים בסוף כל פראזה – פ–ע – מסומן בטעמים שונים )גרש–רביע, 

פשטא–זקף, זרקא–סגול, טפחא–אתנח, טפחא–סילוק(. דירוג זה אינו משתקף במקצב הקריאה, 

כי שלושת ערכיו – רצף, הפסק ע והפסק פ – אינם מספיקים לכך. דירוג הפראזות בא לידי ביטוי 

חלקי באותות מלודיים מיוחדים, אשר יוצרים תחומי־על נוספים בהייררכייה הפרוזודית.

כקישוט.  במקצב  תומכים  רק  תימן  יהודי  בקריאת  המלודיים  המוטיבים  שרוב  לעיל  צוין   

למוטיבים שחורגים מכך יש תפקיד פרוזודי: הם מציינים תחומי־על מעל לפראזה – תחום סטיכון 

ותחום פסוק )להלן תחום גבוה(. המלודיה הרגילה, ללא אות מיוחד, מעידה שהפראזה אינה מסיימת 

תחום גבוה. עד הופעת האות המיוחד הטמעת פראזה בתוך פראזה נשארת רעיון מנטלי, ללא ביטוי 

מוחשי.  ביטוי  מקבלים  שאינם  פראזה,  בתוך  היחידות  בין  החשיבות  ליחסי  בדומה  בפרוזודיה, 
הפראזות שמסתיימות ברביע, בזקף וברוב הלחנים גם באתנח מבוצעות ללא כל הבדל.72

היחידים  המקרים  הם  הגבוהים  התחומים  את  המציינים  המיוחדים  המלודיים  האותות   

פרוזודי  כביטוי   – מלודית  הבחנה   – הצליל  בגובה  משתמשת  התימנית  בקריאה  שהפרוזודיה 

ולא כקישוט. הדוגמה המובהקת היא השבירה – השינוי המלודי במעמיד האחרון לפני סילוק. 

השבירה מסמנת את תחום הפסוק – הרמה העליונה בהייררכייה הפרוזודית. המלודיה השוברת 

גם  העצמאי,  הפרוזודי  התפקיד  למרות  בפסוק.  האחרונה  היא  אחריה  פ–ע  שהקדנצה  מעידה 

התופעה המלודית זו היא פונקצייה של מקצב הדקלום. השבירה מתרחשת בתוך רצף ההפסקים, 

כדי ליצור בו תחום הייררכי גבוה. כמו שגבול הפראזה מסומן לא בסוף הפראזה אלא באמצעות 

מחקר הטעמים רגיל להתעלם מהפראזה, כי הוא מתרכז רק בניתוח כוח הפיסוק. כתוצאה מכך סדרת טעמים   71

הנגמרת לדוגמה בטפחא יכולה להיות מוצגת כיחידה בפני עצמה, אף שהיא פראזה שנקטעה לפני הסוף.

שלא כבלחן התורה, בלחני שירה, הפטרה וכדומה לא מתקיים תחום סטיכון, ולאתנח אין ביצוע שונה מזה   72

של זקף, רביע או כל טעם מעמיד אחר. בלחנים אלה התחום ההייררכי מעל תחום הפראזה הוא תחום הפסוק 

השלם. לפעמים ההבדל בין רביע לזקף ובין זקף לאתנח יכול להתבטא באופן החלוקה ליחידות הבסיסיות. 

לדוגמה הצירוף 'אלה הדב֗רים' ברמת רביע הוא יחידה בסיסית אחת, אבל ברמת זקף, '֚אלה הדב֔רים', אותו 

צירוף מתחלק לשתי יחידות בסיסיות והופך לפראזה. בדומה לכך הפראזה 'מבן עשרים שנ֙ה ו֔מעלה' מורכבת 

משתי יחידות ברמת זקף, אך משלוש יחידות ברמת אתנח: 'מ֛בן עשרים ׁש֖נה ו֑מעלה' )במ' יד 29(.
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השינוי בהפסק פ שלפניו, כך גבול הפסוק מסומן לא בסוף הפסוק אלא באמצעות השינוי בהפסק 

ע שלפניו. לכן ניתן להגדיר את השבירה כהשלכה של הפסק פ על רמת הפסוק. בדומה להפסק פ, 

הגורם לשבירה הוא מיקום ההפסק ולא מעמדו ההייררכי, ועל כן גם לשבירה אין קשר לחשיבות 

ההפסק שבו היא מתבצעת. ההפסק השובר יכול להיות חזק או חלש בכוח פיסוקו. הוא יכול גם 

למלא כל אחד מהתפקידים הפרוזודיים של הפסק ע: אם הוא בולט )אתנח או זקף עם המקדים(, 

השבירה היא סוף פראזה; אך באותה מידה השר השובר יכול להיות לא בולט )זקף ללא המקדים 

או תביר(, ואז השבירה היא באמצע הפראזה. המשותף לכולם הוא המיקום – ההפסק ע שלפני 

של  האזורית  הקדנצה   – קדנצות  שתי  בו־זמנית  אפוא  מתרחשות  פסוק  סוף  לקראת  סילוק. 

הפראזה האחרונה, שתחילתה בהפסק הסמוך לסילוק )פ של טפחא(, והקדנצה הכללית של הפסוק 

כולו, שתחילתה בהפסק השני לפני סילוק )ע של הטעם השובר(.73 שתיהן מהלכים פרוזודיים 

פורמליים, אשר אינם מתואמים עם יחסי המשמעות; הם מיועדים להבעת תחומים בהייררכייה 

הפרוזודית, תחום פראזה ותחום פסוק, ועל כן הם עיוורים להבחנות מנטליות מקומיות. מיותר 

לציין שאפילו המלודיה הלא קישוטית של השבירה אינה קשורה לסימני הטעמים. ההפסק השובר 

מסומן בתביר או בזקף או באתנח, בהתאם לחשיבותו בהייררכייה המבנית. כאמור לעיל סימני 

הטעמים אינם הוראות מלודיות במסורת תימן.

בלחן התורה, שלא כבלחני שירה, הפטרה וכדומה, מצוין גם סוף הפסוק באופן מלודי. ציון זה   

מיותר לכאורה, כי תחום הפסוק כבר סומן באמצעות השבירה. הציון נוצר כנראה בגלל הפסוקים 

הקצרים, שאינם כוללים שום מעמיד פרט לסילוק, ולכן אין בהם שבירה, כמו בפסוק 'וידב֥ר ה֖' 

אל מש֥ה לאֽמר'. בפסוקים אלה סוף פסוק מסומן רק בשינוי מלודי בסילוק.74 המוטיב של סוף 

פסוק משמש בלחן התורה גם לסימון אתנח, אם אתנח אינו שובר. במקרה זה משתנה הניגון כבר 

אתנח  ציון  מבשר.75  או  מקדים  באופן  פועל  שוב  המלודי  והציון  אתנח,  שלפני  טפחא  ביחידת 

במלודיה יוצר סטיכון, תחום פרוזודי שבין פראזה לפסוק. תחום זה מתקיים רק בלחן התורה, כי 

בלחנים אחרים אין לאתנח ביצוע שונה משל שאר המעמידים. גם בלחן התורה הבעתו חלקית 
בלבד: הוא מתבטל בפסוקים שבהם אתנח הוא הטעם השובר.76

כיוון שהקדנצה הכללית היא ע–ע, ה־ע הראשון מסומן בשינוי מלודי.  73

בלחן ההפטרה הצורך הדומה אינו מתעורר, כי ההפטרה לעולם אינה נקראת בלי תרגום, והפסוקים מופרדים   74

על ידי המתרגם. קריאת התורה מתורגמת רק בשחרית של שבת ויום טוב; היא אינה מתורגמת בימי חול או 

במנחה של שבת. גם קריאת התורה של המפטיר אינה מתורגמת, ועל פי הלכות הקריאה אין מתרגמים גם 

פסוקים מסוימים בתורה – בתוכם למשל פסוקי ברכת הכוהנים, שהראשון מהם הוא פסוק קצר ללא שבירה. 

בהיעדר התרגום סוף פסוק המסומן רק על ידי השבירה יישאר ללא היכר בפסוקים ללא שבירה.

אם הקורא טועה בזיהוי אתנח, ניתן להבחין בכך כבר ביחידה הקודמת, ותגובות קהל המתפללים, המזהירים   75

את הקורא מהטעות, מתחילות כבר בשלב זה.

חולשת הביטוי של אתנח בפרוזודיה התימנית )ציון חלקי בלבד בלחן התורה וחוסר כל ציון בלחנים אחרים(   76

דורשת עיון נוסף. בין השאר נדרשת הערכת המסורות התימניות שמשנות את מוטיב השבירה בלחן התורה 

אם השבירה היא אתנח. במסורות אלה אתנח מובע במלודיה גם כאשר הוא שובר.
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גם מלודיה  זרקא. ברם  הוא  הטעם היחיד שמזוהה עם הביטוי המלודי הישיר במסורת תימן   

מיוחדת זאת אינה מיועדת להבעת הטעם זרקא. המלודיה של זרקא היא הציון המקדים של סגול, 

שהוא עצמו אינו שונה מהמעמידים האחרים. ציון זה קשור כנראה לעובדה שסגול, בדומה לאתנח 
וסילוק, מופיע רק כסוף פראזה, ועל כן מסמן תחום פרוזודי גבוה הדומה לסטיכון.77

תימן יהודי  של  התורה  בקריאת  הפרוזודית  להייררכייה  ח. דוגמאות 

בקריאה  ביטוי  לידי  לבוא  שיכולים  הפרוזודיים  התחומים  בכל  מבחינה  התורה  בלחן  הקריאה 

הדוגמאות  פסוק.  לסוף  קרוב  בהם  מסומן  שאתנח  הפסוקים  למעט   – הסטיכון  כולל  התימנית, 

דלהלן משוות את מערך הטעמים למערך הפרוזודי בפרשה הראשונה מתורת כוהנים )וי' א 1–9(. 

התרשימים משווים את פעולת שתי המערכות – הגרפית והאקוסטית – על ידי הצגת ההייררכייה 

של ההפסקים בכל אחת מהן: ההייררכייה שמסמנים הטעמים וההייררכייה שמסמנת הפרוזודיה 

בקריאה.

גובה הסימן בטבלאות מביע את דרגתו ההייררכית של ההפסק בכל אחת מן המערכות. גם   

ההפסקים בקריאה מדורגים בטבלאות על פי דרגתם ההייררכית ולא על פי האורך, שהוא עצמו 

אינו מביע את המעמד ההייררכי. ההייררכייה הפרוזודית מבחינה כאמור בארבע דרגות הפסק 

בלחן התורה – סוף יחידה בסיסית, סוף פראזה, סוף סטיכון וסוף פסוק. מעמד סוף פראזה מוענק 

ידי  על  פראזה  סוף  של  להפסק  מוענק  פסוק  סוף  מעמד  פ;  בהפסק  הקדמתו  ידי  על  ע  להפסק 

הקדמתו באות המלודי המיוחד. רק בלחן התורה יש סימון ישיר של סוף סטיכון וסוף פסוק על 

ידי מוטיב מלודי נוסף בסוף התחום.

בדירוג הטעמים בטבלאות נעשה ניסיון לשקף את כל היחסים המובעים על ידי השרים: היחס   

בין כל הפסקים סמוכים, גם אם אינם שייכים לאותה פראזה, והיחס בין כל הפסקים המוסבים זה 

אל זה – בתוך פראזה או בין הפראזות. התוצאה היא פערי גובה מעוותים על הנייר. למשל זקף 

אחרי אתנח מצוין כנמוך מאתנח, טפחא אחרי זקף נמוכה מזקף, אך סילוק אחרי טפחא גבוה לא 

רק מטפחא אלא גם מזקף ומאתנח קודמים. אין לייחס כל משמעות לפער הגרפי הגדול בין טפחא 

השונה  הגובה  ממדית;  רב  מערכת  דו־ממדי  בתרשים  להציג  הקושי  בשל  נוצר  אשר  לסילוק, 

מציין רק אם הטעם חלש או חזק יותר, בלי לחשב את השיעור. כמו כן אין לראות בגובה הסימנים 

הבעת יחסים שאינם מתקיימים במערכת. לדוגמה אין כל יחס בין טעמים שאינם סמוכים ואינם 

מוסבים זה אל זה, כגון בין פשטא לטפחא. לכן אין לפרש את הגובה של סימנים אלה כהבעת יחס 
וכדומה.78

ביצוע שלשלת דורש מחקר נוסף. גם שלשלת קשורה להבעת תחום סגול, שהיא תמורתו.  77

ראו: זיקה.  כל  אין  רבים  כל הטעמים מכך שבין טעמים  בין  היחסים  צ'רצ'יארד התעלם בחישובי  כי  נראה   78 

 H. Churchyard, ‘Topics in Tiberian Biblical Hebrew Metrical Phonology and Prosodics’, Ph.D.
dissertation, The University of Texas at Austin, 1999, pp. 324-363
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פירוש הסימנים:

* – השר הבולט )הפסק חזק מקודמו ומעוקבו(; סוף פראזה.
פ – הפסק קצר )מפסיק(.

ע – הפסק ארוך )מעמיד(.
ע – הפסק סוף פראזה )מעמיד שקודם לו מפסיק(.

↶ – מוטיב השבירה.
⤾ – מוטיב הכנה לאתנח )קיים רק בלחן התורה(.

↓ – מוטיב סילוק או אתנח )קיים רק בלחן התורה(.
2, 3 וכדומה – סוף פראזה, שמורכבת משתי יחידות בסיסיות, שלוש וכדומה.

! – סוף הסטיכון, כאשר תחום זה מיוצג בפרוזודיה.

1 פסוק 

ר׃ ע ד פ ֵלאֹמֽ ֶהל מוֵע֖ יו ע ֵמֹא֥ ר ְיהָו֙ה פ ֵאָל֔ ה ע ַוְיַדֵּב֤ א פ ֶאל־ֹמֶׁש֑ ַוִּיְקָר֖

*ֽב׃ הייררכיית השרים:

*֑ב
*֔ב

֖ב ֙ב ֖ב

↓ע
↓ע ההייררכייה בקריאה:

↶ע
פ פ ⤾פ

2 2 !2 פראזות פרוזודיות:

פסוק זה כולל שישה הפסקים, המאורגנים בשלוש פראזות בעלות שתי יחידות כל אחת. לכן כל 

הפסק ע הוא סוף פראזה, שלפניו הפסק פ. במילים אחרות, הפסוק מורכב משלוש קדנצות פ–ע. 

בתרשים ההייררכייה בקריאה ההפסק ע הראשון גבוה מההפסק ע השני, כי נוסף על היותו סוף 

פראזה הוא מסומן על ידי האות המלודי לפניו )⤾( ובתוכו )↓( כסוף סטיכון. ההפסק האחרון גבוה 

אף יותר, כי הוא מסומן כסוף פסוק על ידי אותות מלודיים לפניו )↶( ובתוכו )↓(. במערך הטעמים 

הקריאה  בטבלה(.  נראים  אינם  )המשרתים  משרתים  ושני  שרים  חמישה  משמשים  זה  בפסוק 

מיוחדים  מוטיבים  ובשני  ופראזות  בסיסיות  יחידות  לציון  ו־ע(  )פ  הפסק  סוגי  בשני  משתמשת 

)סילוק או אתנח, שבירה( לציון סטיכון ופסוק.
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פסוק 2

יהָו֑ה ע  ן פ ַלֽ ם ע ָקְרָּב֖ יב ִמֶּכ֛ י־ַיְקִר֥ ם ע ִּכֽ ם ע ָאָד֗ ר ע ֶאל־ְּבֵנ֤י ִיְׂשָרֵא֙ל פ ְוָאַמְרָּת֣ ֲאֵלֶה֔  ַּדֵּב֞
ם׃ ע יבּו פ ֶאת־ָקְרַּבְנֶכֽ אן ע ַּתְקִר֖ ֹ֔ ה ע ִמן־ַהָּבָק֙ר פ ּוִמן־ַהּצ ְּבֵהָמ֗ ִמן־ַה֨

*ֽב׃
*֑ב

*֔ב *֔ב
֖ב ֗ב ֖ב ֗ב ֙ב

֙ב ֛ב ֞ב

↓ע
↓ע

↶ע ע
פ פ ע ⤾ פ ע ע פ ע

2 3 !4 3

בפסוק זה יש פראזות בעלות שלוש וארבע יחידות בסיסיות. פראזות אלה ממחישות את הדמיון 

הקצביים  שהערכים  בבירור  לראות  ניתן  ובקריאה.  בטעמים  ההייררכייה  בהבעת  ההבדל   ואת 

ההבעה  שיטת  הייררכית.  דרגה  שום  מבטאים  אינם  עצמם  המלודיים  והמוטיבים  ו־פ(  )ע 

האקוסטית שונה מהותית משיטת ההבעה בכתב. אך ארבעת התחומים – יחידה בסיסית, פראזה, 

במיוחד  בולטת  הקריאה.  של  ובפרוזודיה  הטעמים  ברישום  זהים  וגבולותיהם   – ופסוק  סטיכון 

ההתאמה המלאה בחלוקה לפראזות. החלוקה לפראזות בקריאה מבהירה במידה מסוימת את מערך 

הטעמים, שחלוקתו לפראזות אינה מובנת מייד. במערך הטעמים בפסוק זה משמשים אחד עשר 

סימנים שונים – שמונה שרים ושלושה משרתים )שאינם נראים בטבלה(. לפרוזודיה מספיקים 

אותם אותות מעטים – שני סוגי הפסק )פ ו־ע( ושני מוטיבים מיוחדים )אתנח או סילוק, שבירה(.
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3 פסוק 
יב ֹא֔תו  ֶהל מוֵע֙ד פ ַיְקִר֣ ַתח ע ֹא֤ ּנּו ע ֶאל־ֶּפ֜ ים פ ַיְקִריֶב֑ ר ָּתִמ֖ ר ע ָזָכ֥ ה ָקְרָּבנ֙ו פ ִמן־ַהָּבָק֔ ִאם־עָֹל֤

ה׃ ע ע ִלְרצֹ֖נו פ ִלְפֵנ֥י ְיהָוֽ

*ֽב׃
*֑ב

*֔ב *֔ב
֖ב ֙ב ֖ב ֙ב

֜ב

↓ע
↓ע

↶ע ע
פ פ ע ⤾פ פ

2 3 !2 2

פסוק 4

יו׃ ע ר ָעָלֽ ה ֖לו פ ְלַכֵּפ֥ ה ע ְוִנְרָצ֥ אׁש ָהעָֹל֑ ֹ֣ ל פ ר ְך ָי֔דו ע ַע֖ ְוָסַמ֣

*ֽב׃
*֑ב

֖ב ֔ב
֖ב

↓ע
↶ע

פ פ ע

2 3

הזקף בתחילת פסוק זה אינו טעם בולט, כי אין לפניו מקדים – פשטא או יתיב; הוא הפסק מרוחק 

בפראזה של אתנח. אתנח הוא כאן הטעם השובר )בשלושת הפסוקים הקודמים הטעם השובר היה 

זקף(. לכן אין בקריאת פסוק זה ביטוי לתחום סטיכון: ייצוג תחום הפסוק על ידי השבירה גובר 

על ייצוג תחום הסטיכון.
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פסוק 5

ם ע ְוָזְר֨קּו ֶאת־ ֲהִני֙ם פ ֶאת־ַהָּד֔ ּכֹֽ ן ַהֽ י ַאֲהרֹ֤ ִהְקִריבּו ע ְּבֵנ֨ ר פ ִלְפֵנ֣י ְיהָו֑ה ע ְו֠ ן ַהָּבָָק֖ ט ע ֶאת־ֶּב֥ ְוָׁשַח֛
ד׃ ע ֶהל מוֵעֽ ַתח פ ֹא֥ יב ע ֲאֶׁשר־ֶּפ֖ ַח֙ פ ָסִב֔ ם ַעל־ַהִּמְזֵּב֨ ַהָּד֤

*ֽב׃
*֑ב

*֔ב ֖ב
*֔ב ֙ב ֛ב

֖ב ֙ב ֠ב

↓ע
↓ע

↶ע ע
פ פ פ ע ⤾פ ע

2 2 3 !3

פסוק 6

יָה׃ ע ּה פ ִלְנָתֶחֽ ח ֹאָת֖ ה ע ְוִנַּת֥ יט פ ֶאת־ָהעָֹל֑ ְוִהְפִׁש֖

*ֽב׃
*֑ב

֖ב ֖ב

↓ע
↶ע

פ פ
2 2

גם בפסוק זה ובפסוק הבא נאלצת הקריאה לוותר על ייצוג תחום הסטיכון, כי אתנח מסומן במקום 

השבירה, אשר מיועד בקריאה להבעת תחום הפסוק.
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פסוק 7

ׁש׃ ע ים פ ַעל־ָהֵאֽ ַח ע ְוָעְר֥כּו ֵעִצ֖ ׁש פ ַעל־ַהִּמְזֵּב֑ ן ע ֵא֖ ן ַהּכֵֹה֛ י ַאֲהרֹ֧ ָנְתנּו ע ְּבֵנ֨ ְו֠

*ֽב׃
*֑ב

֖ב ֖ב
֛ב

֠ב

↓ע
↶ע

פ פ ע ע
2 4

פסוק 8

ֶדר ע ַעל־ָהֵעִצי֙ם פ  אׁש פ ְוֶאת־ַהָּפ֑ ֹ֖ ים ע ֶאת־ָהר ת פ ַהְּנָתִח֔ ים ע ֵא֚ ֲהִנ֔ ְוָעְר֗כּו ע ְּבֵנ֤י ַאֲהרֹן֙ פ ַהּכֹ֣
ַח׃ ע ר פ ַעל־ַהִּמְזֵּבֽ ׁש ע ֲאֶׁש֖ ר ַעל־ָהֵא֔ ֲאֶׁש֣

*ֽב׃
*֑ב

*֔ב *֔ב
֖ב ֙ב *֔ב ֗ב

֖ב ֚ב ֙ב

↓ע
↓ע

↶ע ע ע
פ פ ⤾פ פ פ ע

2 2 !2 2 3
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פסוק 9

יַח־ ה ֵרֽ ה ע ִאֵּׁש֥ ָחה ע עָֹל֛ ן ֶאת־ַהּכֹ֙ל פ ַהִּמְזֵּב֔ יר ַהּכֵֹה֤ ִים ע ְוִהְקִט֨ ץ ַּבָּמ֑ יו פ ִיְרַח֣ ְוִקְרּ֥בו ּוְכָרָע֖
ה׃ ע יהָוֽ ִני֖חוַח פ ַלֽ

*ֽב׃
*֑ב

*֔ב ֖ב
֖ב ֙ב

֛ב

↓ע
↓ע

ע
פ ↶ע פ ⤾פ

3 2 !2

האחרונה  הפראזה  כי  האחרונה,  שלפני  הפראזה  בסוף  השבירה  הייתה  הקודמים  הפסוקים  בכל 

בפסוק  כמו  יחידות,  משתי  יותר  כוללת  האחרונה  הפראזה  אם  בלבד.  יחידות  שתי  בת  הייתה 

זה, השבירה – שמקומה ביחידה השלישית מהסוף – מתרחשת בתוך הפראזה האחרונה עצמה. 

משלושת השרים שיכולים לסמן את השבירה )תביר, זקף ואתנח(, תביר – הטעם השובר בפסוק 

פראזה  במקרה  שלא  או  במקרה  האחרונה.  הפראזה  שבתוך  השבירה  את  רק  מציין  תמיד   – זה 

אחרונה מוארכת בת שלוש יחידות עם השבירה בתוכה מופיעה רק בפסוק האחרון, כעיצוב רטורי 

מיוחד לסיכום בסוף הפרשה.

בין ההייררכייה בטעמים לבין ההייררכייה בקריאה, העוֶלה מן הדוגמאות,  הדמיון המובהק   

אדרבה,  הטברניים.  הטעמים  את  תואמת  אינה  התימנית  שהקריאה  מהדעה  יסוד  כל  שולל 

שנרשמה  הקריאה  למסורת  מאוד  קרובה  הייתה  בתימן  הקריאה  שמסורת  מוכיחות  הדוגמאות 

בטעמים הטברניים.

ובקריאה בכתב  התחומים  ן  ט. סימו

ההבדל בין ציון מעמד ההפסקים ברישום הגרפי ובסימון האקוסטי נובע מכך שהרישום הגרפי 

מעידה  הטעמים  ברישום  המתמדת  הדיכוטומיה  ישיר.  באופן  מנטליות  הבחנות  כאמור  מביע 

ההייררכי  הדירוג  על האופן האנליטי שבו תורגם המערך הפרוזודי בקריאה למערך הסימנים. 

את  משקף   – וכדומה  טפחא–אתנח  פשטא–זקף,  גרש–רביע,   – פראזה  בסוף  השרים  זוגות  של 

ולמיקומן בפסוק. המידע על המעמד ההייררכי של  בין הפראזות  המודעות להבדלים המבניים 

הפראזה מגלה לקורא כמה פראזות נשארו עד סוף הסטיכון או הפסוק; במקרים מסוימים מידע זה 
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גם מבהיר את הזיקות התחביריות. לא רק הפראזות אלא כל תחומים פרוזודיים – יחידה בסיסית, 

בסוף  היחידה  של  ההייררכי  המעמד  ציון  באמצעות  בכתב  מסומנים   – פסוק  סטיכון,  פראזה, 

הפרוזודיה  אם  או  בקריאה  מיוצג  סטיכון,  למשל  מסוים,  תחום  אם  לשאלה  קשר  ללא  התחום, 

מביעה את המעמד ההייררכי של כל יחידה בתוך תחום־על.

מייצג לא את ההייררכייה המנטלית אלא  כאמור לעיל המערך הפרוזודי בקריאה התימנית   

דירוג החשיבות של היחידות לדירוג התחומים  את ההייררכייה הפרוזודית, אשר מתרגמת את 

בקריאה. הוא מבחין בין ארבעה תחומים בלחן התורה )יחידה בסיסית, פראזה, סטיכון ופסוק(, 

בין שלושה תחומים ברוב הלחנים האחרים )יחידה, פראזה ופסוק( ובין שני תחומים בלבד )יחידה 

ופסוק( בלחנים מסוימים, כגון בתרגום התורה ובקריאה המשותפת.79 יחידות בסיסיות השונות 

בפרוזודיה  מיוצגות   – גדול  זקף  ויחידת  פזר  יחידת  לדוגמה   – המבני  במעמדן  או  בחשיבותן 

פראזה.80  מסוף  מרוחקות  בסיסיות  כיחידות  היינו  הפרוזודית,  בהייררכייה  ערך  שווי  כתחומים 

והפראזה  בגרש–רביע  שנגמרת  הפראזה  למשל  המבני,  במעמדן  השונות  פראזות  לכך  בדומה 

שנגמרת בפשטא–זקף, מיוצגות בפרוזודיה כתחומים שווים של פראזה לא אחרונה בתחום גבוה. 

ציון החשיבות הבולטת של ההפסק בסוף הפראזה או בסוף הסטיכון או הפסוק נובע רק מסימון 

האחרון  ההפסק  של  הבולטת  החשיבות  את  בעקיפין  מציין  תחום־על  של  הגבול  תחומי־על; 
בתחום.81

כל  בסופה.  ההפסק  הוא  היחידה  גבול  הבסיסית:  ביחידה  רק  ישיר  בקריאה  התחומים  סימון   

לסימון  במקצב  המקדים  האות  ידי  על   – מקדים  באופן  אלא  ישירות  לא  מסומנים  תחומי־העל 

פראזה ועל ידי האות המקדים במלודיה לסימון סטיכון או פסוק. האותות המקדימים עצמם אינם 

הקצבי  השינוי  התחום.  בדירוג  הצפויה  העלייה  על  מודיעים  רק  הם  הייררכית;  דרגה  מציינים 

באופן  מבשר  המלודי  והשינוי  פראזה,  לגבול  ויהפוך  בדרגה  יעלה  הבא  היחידה  שגבול  מודיע 

דומה על הפיכתו של גבול הפראזה הבא לגבול סטיכון או פסוק.

ההייררכייה הפרוזודית אינה מבוססת על הדיכוטומיה המתמדת המאפיינת את המבנה הלוגי   

הטעמים  למערך  ובניגוד  הריאלי,  בזמן  מתרחש  הדקלום  הסמנטית.  המבנית  ההייררכייה  של 

אין הוא יכול להעניק ליחידה מעמד בחישוב אחורה מהסוף, כתוצאה מניתוח המתבונן בשלם, 

אחרות,  במילים  אנליטי.  ולא  סינתטי  באופן  פועלת  הפרוזודיה  למרכיביו.  אותו  והמחלק 

ההייררכייה הפרוזודית אינה חלוקה: היא מאספת תחומים קטנים לתחומים גדולים יותר, ואינה 

מחלקת תחומים גדולים לתחומים קטנים. היא גם אינה דיכוטומית: בניגוד לחלוקת כל תחום 

היחידות הבסיסיות בתרגום לתורה אינן תואמות יחידות בסיסיות של הפסוק המתורגם; הדילוג על ההפסק פ   79

בתרגום הופך את הקדנצות של הפסוק ליחידות בסיסיות בתרגום.

בניגוד לזקף קטון, זקף גדול אינו יכול להיות סוף פראזה, כי אין לפניו מקדים.  80

ואכן כאשר תחום סטיכון אינו מיוצג, למשל בלחן ההפטרה, הפראזה של אתנח אינה מקבלת כל סימון מיוחד.   81

במילים אחרות, הביצוע המיוחד של אתנח מיועד לא להבעת חשיבותו של אתנח אלא להבעת תחום סטיכון, 

אם הפרוזודיה מייצגת אותו.
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לשניים בהייררכייה המבנית הסמנטית, ההייררכייה הפרוזודית מאספת כמות כלשהי של יחידות 

בסיסיות לפראזה, וכמות כלשהי של פראזות לתחומים הגבוהים. בשל כך ובשל האופן המקדים 

התחום  רמת  עליית  ציון  הבסיסית,  היחידה  לציון  רק  זקוקה  הפרוזודיה  תחומי־על,  סימון  של 

לפראזה וציון עליית רמת התחום לסטיכון או פסוק. הקריאה מסתפקת אפוא בכמות קטנה מאוד 

בחלוקה  היחידות  את  המדרגים  סימנים,  עשרות  משמשים  בכתב  שברישום  בעוד  אותות,  של 

המתמדת.

בשל הבעת ההייררכייה הפרוזודית בלבד, הקריאה מבליטה רק את היחידה האחרונה בתחום־  

על. כתוצאה מכך הדירוג מתקיים רק בשתי יחידות אחרונות בכל תחום, היינו בשתי היחידות 

הבסיסיות האחרונות בפראזה ובשתי הפראזות האחרונות בסטיכון או בפסוק. כל עוד הסטיכון 

או הפסוק מורכב משתי פראזות בלבד, וכל פראזה כוללת רק שתי יחידות בסיסיות, ההייררכייה 

בקריאה זהה להייררכייה בטעמים, כמו בפסוק הראשון שניתחתי לעיל בסעיף ח. כאשר כמות 

היחידות הבסיסיות בפראזה או כמות הפראזות בתחום הגבוה עולה על שתיים, היחידה המרוחקת 

מסוף התחום – הן היחידה הבסיסית המרוחקת מסוף הפראזה הן הפראזה המרוחקת מסוף התחום 

היחידות,  בין  היחסים  בטעמים.  המתמשך  הדירוג  לעומת  בפרוזודיה,  מדורגת  אינה   – הגבוה 

המובעים בחלוקה המתמדת של הטעמים, מתפרשים בקריאה מתוך ההקשר, ללא ייצוג פרוזודי. 

אך אין להסיק מכך שלדירוג הטעמים יש תפקיד מופשט בלבד. הרקע המנטלי השונה הופך את 

אותו ביטוי פרוזודי לביטויים שונים שדורשים ייצוג גרפי נבדל. על כן כל הסימנים הם פרוזודיים, 

כמו שסימן נקודה ופסיק בפיסוק המערבי הוא סימן פרוזודי, גם אם ייחודו משקף הבחנה מנטלית 

ולא הבחנה אקוסטית. כאשר ההקשר מאפשר תפיסות תחביר שונות והפרוזודיה אינה מכריעה 

ביניהן, סימון היחסים בטעמים הוא הדרך היחידה להביע את המשמעות.82 

ההבדל בין פעולת המערך הגרפי של הטעמים לבין פעולת המערך הפרוזודי בקריאה התימנית   

מעיד ששיטת הקריאה התימנית אינה נובעת מן הסימנים בכתב. היא לא הומצאה תוך הענקת 

פירוש אקוסטי לסימני הטעמים. זו שיטה קדומה, שהועברה בעל פה. החלוקה לפראזות היא בסיס 

הקריאה במסורת תימן, אך ציבור הקוראים אינו מודע לה, והיא אינה נובעת מהבנת המבנה של 

מערכת הטעמים. הרי זיהוי הטעם הבולט – סימן היכר של סוף הפראזה – מניח את הבנת היחסים 

בין הטעמים, ואולם לא ספרות המסורה ולא ספרות תורת הקריאה, כולל 'הדאיה אלקאר' )הוריית 

ם' )במ' לג 1(. אילו הייתה  ִים ְלִצְבֹאָת֑ ֶרץ ִמְצַר֖ ְצ֛אּו ֵמֶא֥ ר ָיֽ ל ֲאֶׁש֥ י־ִיְׂשָרֵא֗ י ְבֵנֽ ֶּלה ַמְסֵע֣ ראו למשל את הפסוק 'ֵא֜  82

יצאו מארץ מצרים'. רביע מסב  'אשר  'לצבאתם' מוסבת אל  'ישראל' מוטעמת בזקף, הייתה התיבה  התיבה 

את המילה 'לצבאתם' אל 'אלה מסעי בני ישראל', כלומר מסעי בני ישראל – ולא יציאת מצרים – הם שהיו 

לצבאותם. הפרוזודיה התימנית אינה יכולה להביע את ההבדל בין רביע לבין זקף. ברם הקריאה האשכנזית, 

המבדילה בין השניים, מלמדת שההבדל בביצוע לא יועיל להבהרת המשמעות. סדר צירוף המילים בפסוק 

זה אינו ניתן להמחשה חד־משמעית בקריאה: כל מאמץ פרוזודי להסב את 'לצבאתם' אל 'מסעי בני ישראל' 

לא יוכל למנוע את ההבנה ההפוכה – ש'לצבאתם' מכוון ליציאת מצרים. ציון היחס בין הצירופים אפשרי רק 

ברישומו הגרפי בטעמים.



513 דירוג הטעמים המפסיקים בקריאת יהודי תימן ושאר העדות  ]35

הקורא( ו'מחברות התיג'אן', לא הכירו – ויש להניח כי לא הבינו – את היחסים בין הטעמים.83 

הבנת ההייררכייה המלאה הושגה רק במחקר המערבי בעת החדשה, והיא הגיעה לתימן אך לא 

– למשל  על החלוקה לפראזות  להסיק ממנה  היה  גם שום שיטה אחרת שניתן  התקבלה שם.84 

העובדה שכל פראזה נגמרת בזוג השרים הקבוע – אינה מוזכרת במקורות. ההבחנה התימנית 

בין המעמידים למפסיקים, שמזהה את השרים הבולטים ומציינת את החלוקה לפראזות בהתאמה 

מוחלטת למערך הטעמים, והאופן המקדים של סימון תחומי־על בפרוזודיה – אין להסבירם אלא 

שמתגלים  הפרוזודיים  לתחומים  בקריאה  המצוינים  התחומים  בין  ההתאמה  פה.  בעל  במסירה 

במערכת הטעמים, והדמיון המובהק בין סיום הפראזה בזוג השרים לקדנצה פ–ע בקריאה מעידים 

שמסורת הקריאה בתימן הייתה קרובה מאוד לזו הטברנית. על כך מעידה גם העובדה שמקורות 

תורת הקריאה קושרים את טעמי המקרא לקריאה משותפת.85 הקריאה המשותפת אכן מתקיימת 

שגם  להניח  סביר  זאת.  מאפשר  הפרוזודיים  הביטויים  של  הקטן  מספרם  כי  תימן,  יהודי  אצל 

בטבריה, שטעמיה, על פי 'הדאיה אלקאר', אפשרו את הקריאה המשותפת 'כאיש אחד', עשרות 

סימנים גרפיים לא שיקפו עשרות ביטויים פרוזודיים, שאינם ניתנים לביצוע אחיד בקבוצה.

פרוזודיים דופן  יוצאי  י. 

סימון  תימן.  יהודי  פרוזודיות בקריאת  בחריגות  חריגות במערכת הטעמים משתקפות  תופעות 

ההפסק האחרון לפני סוף פסוק באתנח ולא בטפחא – כאשר משקלו המנטלי דורש את סימונו 

כסוף פראזה – גורם לשתי חריגות פרוזודיות: סיום פראזה בהפסק שאחריו הפסק חזק יותר )אתנח 

שאחריו סילוק(, ויצירת פראזה שהיא בת יחידה בסיסית אחת )סילוק ללא מקדים(.86 בפרוזודיה 

התימנית מתבטאת סדרת הטעמים החריגה טפחא–אתנח–סילוק כסדרה פרוזודית חריגה פ–ע–ע. 

 כרגיל דרך הדירוג ההייררכי בפרוזודיה שונה מהציון הישיר בטעמים: ההפסק ע הראשון – אתנח – 

מסומן כסוף פראזה על ידי הקדמתו בהפסק פ של טפחא; וההפסק ע השני – סילוק – מסומן כסוף 

פסוק על ידי מוטיב השבירה באתנח.

מקרה חריג אחר הוא המרת רביע מתרדף )רביע אחרי רביע( בטעם אחר. כאשר הרביע השני   

מומר בפשטא, מוחלף הפסק ע של רביע בהפסק פ של פשטא. הפסק פ זה אינו ההפסק שלפני 

י' עופר, 'ספר "הוריית הקורא" מנקודת המבט של חקר טעמי המקרא', א' אלדר, תורת טעמי המקרא של ספר   83

'הוריית הקורא' לפי קריאת ארץ־ישראל במאה הי"א, ירושלים תשע"ח, עמ' 34.

מורג, העברית )לעיל הערה 3(, עמ' 217.  84

ראו לעיל הערה 43.  85

גם אתנח יכול ליצור – באופן חריג – פראזה מיחידה בסיסית אחת, ללא טפחא, אם הוא מסומן בתחילת הפסוק   86

27(. בשני המקרים – סילוק ללא טפחא או אתנח ללא טפחא – החלת תחום סטיכון באמצעות  )כגון דב' יא 

אתנח כופה מעמד של פראזה על יחידה בודדת.
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האחרון בפראזה. הסדרה הפרוזודית החריגה, למשל פ–פ–ע במקום ע–פ–ע, משקפת את סדרת 
הטעמים החריגה פשטא–פשטא–זקף וכדומה.87

הפסק פ לא סדיר נגרם גם על ידי ָפסק או פסיק שמציין ֶהפסק אף שהטעם משרת. החריגה   

משתקפת במקרה זה ברישום עצמו. חריגים גם ההפסקים שמעוגנים רק במסורת בעל פה של 
הקריאה בתימן, ושאין להם כל סימן בכתב, כגון ההפסק בתוך צירוף המילים 'איש איש'.88

כל ההפסקים שמצוינים על ידי פסק או שאין להם כל סימן בכתב, נבדלים בהיותם הפסק פ   

ולא הפסק ע כמו רוב ההפסקים הסדירים. הפסק פ לא סדיר אינו הפסק שלפני האחרון בפראזה. 

עובדה זו אולי מבהירה את מהות ההבחנה בין פסק לבין לגרמיה, שאין ביניהם כל הבדל במסורת 

תימן:89 לגרמיה הוא הפסק פ סדיר מבחינה פרוזודית, כי הוא ההפסק שלפני האחרון בפראזה; 

או  הפסק  ללא  רצף  להיות  צריך  היה  במקומו   – סדיר  אינו  כלל  בדרך  פסק  סתם  של  פ   הפסק 

הפסק ע.

לעיתים רחוקות ההפסק פ הלא סדיר גורם לחריגות של ממש במערכת הפרוזודית. בסדרת   

הטעמים כגון פשטא–גרש–פשטא, שבה פשטא הראשון הוא תמורה לרביע, ביצוע פשטא–גרש 

אלה  מקרים  פראזה.  כסוף  להישמע   – גרש   – בולט  לא  חלש  להפסק  גורם  פ–ע  פרוזודי  כסדר 

דורשים מחקר נוסף.

בקריאה המשמעות  יחסי  יא. הבעת 

המבנה הפרוזודי בכל לשון מושתת על המבנה התחבירי, אך אינו זהה לו. כבר ההבחנה בין רצף 

להפסק, כלומר החלוקה ליחידות הבסיסיות בטעמים עצמם, לא בהכרח משקפת את סדר צירוף 

המילים בתחביר:

מקרים אלה מוכיחים לכאורה שהקריאה התימנית רק מפרשת את הטעמים על פי כללים קבועים. ברם החריגה   87

בטעמים בוודאי נבעה מתופעה יוצאת דופן במסורת הפרוזודית של בעלי המסורה. אין להוציא מכלל אפשרות 

שתופעה זו נגעה למקצב הקריאה, בדיוק כמו אצל יהודי תימן, ואז הקערה נהפכת על פיה: הרביע המתרדף 

מומר בפשטא בגלל המקצב החריג במסורת הקריאה. המרת רביע בתביר )ללא החריגה במקצב( ניתן להסביר 

כהידמות להמרה בפשטא, וכך גם ההמרה בזרקא. 

פי כללי החלוקה אך משום מה אינם  חלק מההפסקים שדורשת המסורת בעל פה הם הפסקים שצפויים על   88

מההשהיות  לחלק  לאֽמר'.  אל־מ֥שה  ֖ה'  ר  'וידב֥ בפסוק  משה'  'אל  אחרי  ההפסק  למשל  בטעמים,  מסומנים 

להבדיל  רק  מיועדת  הפסק,  כמו  שנשמעת  'לו',  תיבה  כל  הארכת  למשל  פיסוקית,  עילה  כל  אין  בדקלום 

אצל:  ראו  בתימן  הקריאה  מסורת  לבין  הטעמים  מסורת  בין  ההבדלים  על  נוספים  פרטים  'לא'.  לבין   בינה 

א' בן־נון, 'על מסורת הקריאה במקרא בקריאת הרב צובירי ובקריאת הרב קאפח', מסורה ליוסף, ז )תשע"ב(, 

עמ' 33–44.

שמבוצע  פסק,  של  המקרים  לאחד  נחשב  הוא  כלל;  מופיע  אינו  לגרמיה  התימניות  הטעמים  ברשימות   89 

ידוע רק לתלמידי  קיומו של לגרמיה  מינה.  נפקא  כל  אין  לבין סתם פסק  בין לגרמיה  ולהבחנה  פ,  כהפסק 

חכמים, מתוך ספרות המסורה.
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ב ָט֑הור )שמ' כה 31( ת ָזָה֣ יָת ְמֹנַר֖ ְוָעִׂש֥

המילים  שלוש  'ועשית'.  הראשונה  המילה  אחרי  מתחלקת  בדוגמה  הפראזה  התחבירי  במבנה 

'מנרת זהב טהור' שייכות יחד, גם אם הן מחולקות בחלוקה משנית אחרי המילה 'מנרת'. הטעמים, 

שלעולם מייצגים את הפרוזודיה ולא את התחביר, מדלגים על החלוקה הראשית ועוצרים בחלוקה 

המשנית. הסיבות לכך נדונו במחקר העוסק באופן התרגום של המבנה התחבירי בלשון למבנה 

הפרוזודי.90 לדיוני יש לציין שהשומעים את הקריאה בטעמים אינם מוטרדים מחלוקה זו ואינם 

טוענים שיחסי הזמן במעברים בין המילים שגויים מפני שאינם תואמים את יחסי המשמעות. כמו 

אלפי מקרים דומים, דוגמה זאת מראה שזיהוי יחסי התחביר בפראזה אינו זקוק לתמיכת המקצב 

הפרוזודי, אשר יכול להתארגן ללא התאמה לסדר צירוף המילים בתחביר. אם כך באשר להבחנה 

בין רצף להפסק, על אחת כמה וכמה נכון הדבר באשר למשך ההפסק.

שלוש  בנות  בפראזות  רק  מתגלה  בפראזה  במיקומו  ההפסק  משך  תלות  התימנית  בקריאה   

ואין אפשרות  יש רק חלוקה אחת,  יחידות בלבד  יחידות בסיסיות לפחות. בפראזות בנות שתי 

ליחסים שונים בין היחידות. רק בפראזות בנות שלוש יחידות ויותר מתברר שאין כל קשר בין 

חשיבות ההפסק לבין אורכו. בין שני ההפסקים הפנימיים בפראזה בת שלוש יחידות אחד הוא 

הראשי  ההפסק  אם  הן  אך  בטעמים.91  משתקף  תמיד  זה  חשיבות  ודירוג  משני,  והאחר  הראשי 

ע–פ–ע.  הטעמים:  סדרות  בכל  זהה  המשולשת  הפראזה  ביצוע  השני,  הוא  אם  הן  הראשון  הוא 

משך ההפסקים מתייחס רק לסדר היחידות בפראזה. בדוגמה הבאה דרגת החשיבות של ההפסקים 

:Vמסומנת בקווים אנכיים,92 והחלוקה הראשית מסומנת ב־

ל ע ׀׀׀ ]...[ א ֵיָֽאֵכ֔ ֹ֣ ר ע ׀ ֲאֶׁשר־ִיַּג֤ע ְּבָכל־ָטֵמ֙א פ ׀׀ V ל ְוַהָּבָׂש֞
ר׃ ע ׀׀׀ )וי' ז 19( ל ָּבָׂשֽ ר ע ׀׀ V ָּכל־ָט֖הור פ ׀ יֹאַכ֥ ָּבָׂש֔ ְוַה֨

ההפסק במילה 'והבשר' הוא משני בפראזה הראשונה אך ראשי בפראזה השנייה.93 הערך הפרוזודי 

כבר שד"ל הכיר את הגורם הפרוזודי שביסוד סטיית פיסוק הטעמים מהתחביר. הוא כינה אותו חוק הגה מסוים   90

 .S. D. Luzzatto, Grammatica della lingua ebraica, Padova 1853, p. 57 )una lege fonica(. ראו: 

ברויאר ייחס את פיסוק הטעמים שאינו תואם את המבנה התחבירי או הלוגי ל'כללי הקריאה והניגון', כלומר 

 לעובדה שהמבנה הפרוזודי אינו זהה למבנה התחבירי. ראו: ברויאר, טעמי המקרא )לעיל הערה 54(, עמ' 348. 

)לעיל  הפרוזודי  הבסיס  דרשר,  הציע  הטברנית  בעברית  תחביר–פרוזודיה  יחסי  של  התיאורטי  ההסבר   את 

הערה 21(, עמ' 16–22. לסקירה מעודכנת של המחקר בתחום זה ראו: שטראוס, השפעת גורמים פרוזודיים 

)לעיל הערה 51(, עמ' 37–51.

בפראזה הנגמרת בקיסר )אתנח או סילוק( סדר ההפסקים הפנימיים ראשי–משני מתבטא בסימנים זקף–טפחא.   91

יותר בהייררכייה, למשל  הנמוכות  גם ברמות  כך  ידי תביר–טפחא.  הסדר ההפוך, משני–ראשי, מסומן על 

רביע–פשטא–זקף )החלוקה הראשית ברביע( לעומת גרש–פשטא–זקף )החלוקה הראשית בפשטא(.

מספר הקווים משקף רק את היחסים בתוך הפראזה ולא את רמת הפראזה בהייררכייה של הפסוק.  92

הפראזה הראשונה מדגימה את המבנה ששפנייר כינה הגברה )Amplifikation(, כלומר יחידה בודדת מוסבת   93
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של ההפסקים – ע או פ – אינו מבחין ביחסי החשיבות ההפוכים בשתי הפראזות. המקצב גם אינו 

וההפסק  בשתיהן,  זהה  הוא  בקיסר;  והשנייה  במלך  מסתיימת  הראשונה  שהפראזה  בכך  מבחין 
במילה 'והבשר' הוא אותו הפסק ארוך למרות הרושם המנטלי השונה שמלווה אותו.94

הכרעת  נשענת  שונות,  תחביריות  בזיקות  הפראזה  בתוך  המילים  את  לפרש  ניתן  כאשר   

ולא על העיצוב הפרוזודי.95 פראזות מנוסחות באופן דו־ ועל הסבירות  המשמעות על ההקשר 

היחסים המנטליים  הגרפי של  הסימון  רק  פרוזודי;  ארגון  בכל  דו־משמעיות  משמעי תישארנה 

החלוקה  את  לרוב  תואמים  גדולים  פרוזודיים  תחומים  זאת  לעומת  המשמעויות.96  בין  יכריע 

בראש  תחומי־על,  באמצעות  בפרוזודיה  מובעים  המשמעות  יחסי  יוצא  כפועל  התחבירית. 

ובראשונה באמצעות החלוקה לפראזות. זאת תכלית הארגון הקצבי של ההפסקים; ללא הצורך 

בקביעת תחום פראזה, ההפסקים לא היו מדורגים בקריאה. את הכלל המגדיר את ההפסק הקצר 

)פ( כאות מקדים המודיע על סיום הפראזה בהפסק הבא, ניתן לנסח באופן הפוך: ההפסק הארוך 

)ע( מציין שהפראזה אינה עומדת להיגמר בהפסק הבא, ושבינו לבין סוף הפראזה חוצץ לפחות 

הפסק אחד נוסף. כלל זה הוא מן החשובים ביותר בפרוזודיה של הדקלום הזמרתי בכל העדות:

ם ע )בר׳ לד 15(. את פ ֵנ֣אות ָלֶכ֑ ֹ֖ ַאְך־ְּבז
נו ע )שם 22(. ֶבת ִאָּת֔ נּו ָהֲאָנִׁשי֙ם פ ָלֶׁש֣ תּו ָל֤ זֹאת ע ֵיֹא֨ ַאְך־ּ֠בְ

ההפסק הארוך של 'אך בזאת' בפסוק השני נובע מכך שהפראזה כאן, שלא כבפסוק הראשון, אינה 

ושל טפחא  )שליש( בפסוק השני  גדולה  מסתיימת בהפסק הבא. למעמד ההייררכי של תלישא 

)מלך( בפסוק הראשון אין כל קשר לעיצוב הפרוזודי של משך ההפסק, אשר הופך לארוך כדי 

למנוע סוף פראזה בהפסק הבא. אציין שוב שהמקצב בדוגמה זאת ובדוגמאות הבאות מאפיין את 

הקריאה בעדות שונות ולא רק את הקריאה התימנית.

אל קבוצת היחידות לפניה, והפראזה השנייה מדגימה את המבנה ההפוך של הצרכה )Rektion(, כלומר יחידה 

בודדת המוסבת אל קבוצת היחידות אחריה. ראו: שפנייר, טעמי המקרא )לעיל הערה 6(, עמ' 33. בניסוחה 

של שושני מדובר בחלוקה טרוכאית, פרט ארוך לפני פרט קצר, כלומר הקבוצה לפני היחידה הבודדת, לעומת 

 חלוקה ימבית, קצר לפני ארוך. ראו: שושני, מערכת הטעמים )לעיל הערה 14(, סעיף 2.2.1. ובניסוחה של 

שטראוס – בחלוקה β לעומת חלוקה α. ראו: שטראוס, השפעת גורמים פרוזודיים )לעיל הערה 51(, עמ' 33. 

הגדרתו של שפנייר מתייחסת אך ורק למבנה המנטלי. גם ההגדרות של שושני ושטראוס מכוונות למבנה 

יחידות:  משלוש  המורכבות  בפראזות  מטעות  הן  כן  ועל  הפרוזודיה,  ובין  בינו  מבדילות  אינן  אך  המנטלי 

)β( במבנה  כן גם הפראזה הטרוכאית  ועל  בפראזות אלה המבנה הפרוזודי אינו מייצג את המבנה המנטלי, 

המנטלי, כגון הפראזה הראשונה בדוגמה, היא ימבית )α( במבנה הפרוזודי.

ההבדל המנטלי הופך את ההפסק ע הראשון בשתי הפראזות לשני ביטויים נבדלים בתפיסה וברישום.  94

בניגוד לטענת ג'ייקבסון, הצירוף 'ארבעה ועשרים אלף' לא יקבל את המשמעות 20,004 גם אם יפוסק אחרי   95

אנציקלופדיה   ,J. R. Jacobson, ‘Biblical Accents: System of Combination’ ראו:  'ארבעה'.  המילה 

)לעיל הערה 30(, עמ' 302.

ראו לעיל הערה 82.  96
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יָך ע )בר׳ לה 1( ה ֵאֶל֔ ָלֵא֙ל פ ַהִּנְרֶא֣ ַח ע[  ם ִמְזֵּב֔ ]ַוֲעֵׂשה־ָׁש֣
י ע )שם לה 3( ָרִת֔ ל ע ָהעֶֹנ֤ה ֹאִתי֙ פ ְּב֣יום ָצֽ ָלֵא֞ ַח ע[   ם ִמְזֵּב֗ ֱעֶׂשה־ָּׁש֣ ]ְוֶאֽ

גם בזוג דוגמאות זה משך ההפסק בתיבה 'לאל' מבשר את אורך הפראזה. כוח פיסוק של פשטא 

ביצוע  על  משפיע  אינו  השנייה  בדוגמה  )שליש(  גרשיים  של  או  הראשונה  בדוגמה  )ִמשנה( 

ההפסק. כך גם בדוגמה הבאה:

י ע )בר׳ לד 12( ר ּתֹאְמ֖רו פ ֵאָל֑ ַּכֲאֶׁש֥
ן )שם 11( י פ ֶאֵּתֽ ר ּתֹאְמ֛רּו ע ֵאַל֖ ַוֲאֶׁש֥

גם כאן הופך ההפסק של 'תאמרו' לארוך כדי לאפשר לפראזה לכלול שתי יחידות נוספות ולא רק 

אחת. כאשר הפראזה הופכת מבת שתי יחידות לבת שלוש יחידות, ההפסק הראשון הופך לארוך, 

הפראזה. בדומה  גבול  את  דוחה  הארוך  כדי למנוע את סיום הפראזה בהפסק הבא; ההפסק 

להפסק הקצר לפני סיום הפראזה, ההפסק הארוך הוא אות מקדים המכוון אל המקום שנוצרת בו 

יחידת־על בהייררכייה הפרוזודית.

יו ע )דב׳ לג 9( א ְרִאיִת֔ ֹ֣ יו ּוְלִאּמ֙ו פ ל ר ע ְלָאִב֤ ָהֹאֵמ֞

בניגוד למבנה התחבירי, שמחבר את שתי היחידות הראשונות )'האמר לאביו ולאמו'(, והמחלק 

בינן לבין היחידה השלישית, הפרוזודיה בדקלום הזמרתי אינה מאפשרת השארת יחידה בודדת 

בסוף; היא מחברת תמיד את שתי האחרונות לצירוף קדנציאלי ללא קשר ליחסי המשמעות. אילו 

*'לא  )כגון  ומתחלקת לשתיים  )'לא ראיתיו'( מורחבת בצורה כלשהי  היחידה השלישית  הייתה 

החלוקה  פי  על  גבול  לקבוע  לפרוזודיה  מאפשרות  היחידות  ארבע  היו  מצאתיו'(,  ולא  ראיתיו, 

ולא  פ  ראיתיו  לא  פראזה[  ]גבול  ע  ולאמו  לאביו  פ  *'האמר  פראזות:  שתי  וליצור  התחבירית 

ע'. במקרה זה ההפסק הראשון, בתיבה 'האמר', היה קצר. ואולם היחידה הבודדת 'לא  מצאתיו 

ראיתיו' דורשת לכלול אותה בפראזה אחת עם 'האמר לאביו ולאמו', והמקצב נאלץ להאריך את 

ההפסק הראשון, כדי למנוע גבול פראזה אחרי 'ולאמו', ולסמן שהפראזה תיגמר רק במילים 'לא 

ראיתיו'. בדומה לכך בפסוק הבא

ה ַבָּי֑ם ע )שמ׳ טו 4(. ה ע ְוֵחי֖לו פ ָיָר֣ ת ַּפְרעֹ֛ ַמְרְּכבֹ֥

אשר  וחילו',  פרעה  'מרכבת  הצירוף  עם  אחת  פראזה  בתוך  בים'  'ירה  הבודדת  היחידה  כלילת 

כשלעצמו היה 'מרכבות פרעה פ וחילו ע', גורמת למקצב להתארגן מחדש ולהאריך את ההפסק 

ה ְוַאְרָּבִעי֙ם פ  של 'מרכבת פרעה'. והינה עוד דוגמה לתהליך ההתארגנות מחדש. במספר ׳ֲחִמָּׁש֤

ע׳ )במ' א 25( כמות המילים מאפשרת יצירת שתי פראזות. אך  ים  פ ַוֲחִמִּׁשֽ ׁש ֵמ֖אות  ְוֵׁש֥ ע  ֶלף  ֶא֔
ֶלף פ ַוֲחֵמש ֵמֽאות ע׳ )שם 21( היעדר מילה אחת בסוף  ים ע ֶא֖ במספר דומה מאוד ׳ִׁשָּׁשה ְוַאְרָּבִע֛

אינו מאפשר ליצור שתי פראזות, וההפסק בתיבה 'וארבעים' נאלץ להתארך, כדי לכלול בתוך 



 ]40בוריס קליינר518

'וחמש מאות'. כאשר פראזה מורכבת מארבע יחידות בסיסיות, לא רק  הפראזה גם את היחידה 

היחידה הראשונה תקבל הפסק ארוך, הדוחה את גבול הפראזה, אלא גם היחידה השנייה, מאותה 

סיבה, וכדומה.

מקצב הפסקים זה נובע בעקיפין מיחסי המשמעות, כי החלוקה לפראזות משקפת אותם. הוא   

הפסוק,  פירוש  את  ושמבין  מיקום ההפסקים,  את  התימנית, שהקורא שזוכר  בקריאה  סדיר  כה 

יכול תמיד לשחזר את ההייררכייה הפרוזודית. כיוון שמשך ההפסקים הוא פונקצייה של החלוקה 

לפראזות, וניגון הקריאה הוא פונקצייה של המבנה הקצבי, הקורא התימני אינו צריך לדעת כלל 

מהם טעמי המקרא כדי לקרוא על פיהם.

מכריעה  ההפסקים  משך  דירוג  באמצעות  לפראזות  החלוקה  כיצד  מבהירה  הבאה  הדוגמה   

בפועל את המשמעות:

א ע ַּבּ֧יום  א ִיְתַחָּט֜ ֹ֨ ר ע ְוִאם־ל י פ ִיְטָה֑ י ע ּוַבּ֥יום ַהְּׁשִביִע֖ ֣הּוא ִיְתַחָּטא־֞בו ע ַּבּ֧יום ַהְּׁשִליִׁש֛
ר׃ ע )במ׳ יט 12(. א ִיְטָהֽ ֹ֥ י פ ל י ע ּוַבּ֥יום ַהְּׁשִביִע֖ ַהְּׁשִליִׁש֛

להלן שני פירושים מנוגדים ליחסי המשמעות בפסוק זה; סימני הפיסוק המערביים מציינים את 

דרך הבעתם בפרוזודיה של שפת הדיבור: )א( 'הוא יתחטא בו ביום השלישי, ו ]אז[ ביום השביעי 

יטהר. ואם לא יתחטא ביום השלישי, וביום השביעי לא יטהר' – פירוש זה אינו תואם את הטעמים. 

להלן אותו פסוק על פי הזיקות המסומנות בטעמים: )ב( 'הוא יתחטא בו ביום השלישי ו ]גם[ ביום 

השביעי – ]ואז[ יטהר. ואם לא יתחטא ביום השלישי וביום השביעי – לא יטהר'. 

בפרוזודיה של שפת הדיבור פירוש הטעמים מובע על ידי ההפסק הראשי, כלומר הארוך, לפני   

התיבה 'יטהר' או 'לא יטהר', הממחיש את החלוקה הראשית במקום זה. כיצד פועלת הפרוזודיה 

יכול להיות מנוצל  'לא יטהר' אינו  'יטהר' או  יהודי תימן ועדות אחרות? ההפסק לפני  בקריאת 

הגעת  את  ורק  אך  שמציין  הקדנציאלי  ההפסק  הוא  סיבות:  משתי  הראשית  החלוקה  להבעת 

ההייררכייה  רק  המשמעות.  יחסי  את  להביע  יכול  אינו  כשלעצמו  ההפסק  ומשך  הפראזה,  סוף 

הפרוזודית, כלומר מיפוי תחומי־על, יכולה לעשות זאת. כדי להביע את פירוש הטעמים הייצוג 

הפרוזודי חייב למנוע יצירת גבול פראזה בין 'ביום השלישי' לבין 'וביום השביעי'. גבול פראזה 

במקום זה היה מסמן את שיוך צירופים אלה למשפטים שונים ותומך בפירוש הלא נכון, כגון *'הוא 

ע׳ וכו'. כדי לצרף את 'ביום  פ יטהר  ע ]גבול פראזה[ וביום השביעי  יתחטא בו פ ביום השלישי 

השלישי וביום השביעי' לאותה פראזה, ההפסק הראשון )'הוא יתחטא בו'( צריך להפוך להפסק 

בין  הפרוזודי  ההבדל  פראזה.  לסוף  להפוך  השלישי'(  )'ביום  הבאה  מהיחידה  מונע  הוא  ארוך. 

הפירוש הלא נכון לבין הפירוש הנכון הוא ההבדל בין המקצב פ–ע–פ–ע לבין המקצב ע–ע–פ–ע. 

כל ההבדל הוא במשך של ההפסק הראשון, שלכאורה אינו שייך כלל להבעת יחסי המשמעות 

בפסוק. מיותר לציין שכך פועלת גם מערכת הטעמים. טפחא לפני 'יטהר' אינה מביעה את מהות 

החלוקה; היא רק מכינה את סיום הפראזה. על החלוקה הראשית של פסוק זה בטפחא מעידים 
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הטעמים הקודמים. מיותר לציין גם שהמנגנון הפרוזודי להבעת המשמעות, המתואר כאן, אינו 

זקוק להבחנות מלודיות כלשהן. חיתוך התחומים הנחוצים להבעת המשמעות – היחידה הבסיסית 

והפראזה – מסתפק באמצעי המקצב ורק נתמך במלודיה; שינויי גובה הצליל בניגון אינם אלא 

נשא למקצב וקישוטו.

גם בדוגמה מפורסמת אחרת לשינוי המשמעות בהתאם לביטוי הפרוזודי – 'קֹול קֹוֵרא ַּבִּמְדָּבר   

של  הארוך  ההפסק  פראזה.  גבול  למניעת  המקצב  בפעולת  מדובר   –  )3 מ  )יש'  יהוה'  ֶּדֶרְך  ַּפּנּו 

ע'  ע' והיחידה 'במדבר  'קול קורא' מונע יצירת פראזה *'קול קורא במדבר'. היחידה 'קול קורא 

מצטרפות אל 'פנו פ דרך ְיהָוה ע' כשתי יחידות ראשונות בפראזה אחת בת ארבע יחידות.

רק  המשמעות  יחסי  את  מביע  בקריאה  ההפסקים  שמשך  מוכיחות  דלעיל  הדוגמאות  כל   

בעקיפין, כאמצעי לחלוקה לפראזות, ולא במישרין. ארגון פרוזודי זה שונה מאוד מהפרוזודיה 

בשפת הדיבור, והחוקרים אשר טענו לאחרונה שחלו שיבושים בקריאה המסורתית לא היו מודעים 

לכך. על פי שמחה קוגוט, אם ההפסק של תביר ארוך מההפסק של טפחא – וכך הוא בקריאת כל 

וחלק  אחרים  חוקרים  שותפים  זאת  לדעה  המשמעות.97  את  כביכול  מסלפת  הקריאה   – העדות 

הבעת  מיוחסת  זאת  שבקביעה  כול  קודם  אציין  המקרא.98  טעמי  חובבי  ציבור  של  וגדל  הולך 

המשמעות בפועל למקצב: החוקרים הרגישו – בצדק – שבניגוד להנחה הרווחת, אף בקריאה 

האשכנזית, המבדילה לכאורה במוטיבים מלודיים בין תביר לבין טפחא, אין למלודיות אלה כל 

מהות הייררכית; פרט לקביעת יחסי זמן בדקלום ולדירוג משך ההפסקים, המוטיבים המלודיים 

הם קישוט בעלמא. ואולם טענת שיבוש הקריאה נובעת מההנחה המוטעית שמשך ההפסק מביע 

באופן ישיר את חשיבותו המנטלית. החוקרים דחו את העיצוב הפרוזודי של החלוקה המשנית 

כהפסק ארוך יותר מהחלוקה הראשית. אך כפי שהוסבר לעיל, המקצב ע–פ–ע אינו מבטא את 

בפראזה  יחסי החשיבות  ההפסק האחרון.  של  הבולטת  ההייררכייה המנטלית, למעט החשיבות 

יכולים להיות כלשהם; אותו מקצב ישרת גם את סדרת הטעמים זקף–טפחא–קיסר עם החלוקה 

הראשית בזקף וגם את הסדרה תביר–טפחא–קיסר עם החלוקה הראשית בטפחא.

מן הדין להעיר שטענת השיבוש מכוונת נגד כל מסורות הקריאה, מה שהיה אמור להדליק   

נורת אזהרה. תמוהה גם הסלקטיוויות של הטענה. אי ההתאמה בין יחסי המשמעות לבין משך 

שיבוש  טענת  אותה  לתביר–טפחא.  המקבילות  אחרות,  טעמים  סדרות  גם  מאפיינת  ההפסקים 

כביכול ניתן היה לטעון גם באשר לגרש–פשטא, תלישא גדולה–יתיב וכדומה, שדינם ההייררכי 

ש' קוגוט, 'פיסוק טעמים המשתבש בקריאה המנוגנת הרווחת: דיסהרמוניה בין הכוונה לבין הביצוע והשלכות   97

ירושלים תשע"א,  ייבין,  ישראל  לזכרו של  ישראל: מחקרים בלשון  )עורכים(,  עופר  וי'  זר  ר"י   פרשניות', 

עמ' 205–233.

יומת'  וא֖מו מות  'ומכה א֛ביו  יגרום לפסוק  יותר מאשר בטפחא  ג'ייקבסון אף טען שההפסק המאריך בתביר   98 

)שמ' כא 15( לקבל את המשמעות: אם אדם מכה את אביו, אימו ודאי תומת. ראו: ג'ייקבסון, קריאת המקרא 

)לעיל הערה 7(, עמ' 106.
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והפרוזודי כדין תביר–טפחא.99 בכל מקום שהפראזה המשולשת מתחלקת חלוקה ראשית בהפסק 

השני, קיים אותו פער בין החשיבות המנטלית לבין המקצב הפרוזודי: ההפסק הראשון, החלש 

יו  ְלָאִב֤ ע  ר  ׳ָהֹאֵמ֞ לעיל  )ראו  מהסוף  השלישי  הוא  כי  בביצוע,  יותר  ארוך  החשיבות,  מבחינת 

יו ע׳ ]דב' לג 9[ ודוגמאות נוספות(. כך בכל סדרות הטעמים, בכל מסורות  ְרִאיִת֔ א  ֹ֣ ּוְלִאּמ֙ו פ ל
הקריאה. כשם שההפסק של גרש או גרשיים או תלישא גדולה ארוך מההפסק של פשטא או יתיב, 

כך ההפסק של תביר ארוך מההפסק של טפחא; קריאת תביר–טפחא במקצב ע–פ אינה משובשת 

כלל. יש לציין שוב שלתורת כוח הפיסוק של הטעמים, שטענת שיבוש הקריאה נשענת עליה, 

אין כל קשר לאופן הקריאה – היא נוצרה כהסבר לשיטת הרישום בלבד, וממציאיה לא התכוונו 

לביטויים הפרוזודיים בקריאה, שבה לא היו מעוניינים כלל. וכאמור אין להסיק מכוח הפיסוק על 

כוח ההפסק.

על גודל הניתוק האפשרי בין מקצב הפראזה לבין יחסי המשמעות בה ניתן ללמוד מהדוגמה   

הבאה. על פי הדעה הקושרת את אורך ההפסק לחשיבותו, הקריאה המאריכה בתביר יותר מאשר 

ָך׳ )שמ' ד 2(, מחליפה את זהות  יו ְיהָו֖ה ַמֶּז֣ה ְבָיֶד֑ אֶמר ֵאָל֛ ֹ֧ בטפחא מסלפת כביכול את הפסוק ׳ַוּי

המדבר והופכת את משה רבנו לשואל את הקב"ה: 'ה', מזה בידך?'. והינה קריאת התרגום של 

פסוק זה בפי יהודי תימן: 'ַוֲאַמר ֵליּה. ְיָי ָמא ֵּדין ִּביָדְך' )הנקודה מסמנת את ההפסק היחיד(. השיבוש 

כביכול בתרגום כה חמור, שבהשוואה אליו תיראה הקריאה של הפסוק המקורי כסבירה למדי, 

כי היא מקיימת שני הפסקים בפנים הפראזה )בתביר ובטפחא( ורק מדרגת אותם באופן משובש 

לכאורה. התרגום לתורה עוצר רק בהפסק ע ומתעלם מכל הפסק פ. כתוצאה מכך ההפסק של 

טפחא, שהוא כאן החלוקה הראשית של הפראזה, נעלם כליל בקריאת התרגום, בעוד שההפסק 

המשני של תביר מתקיים והופך ליחיד. אין הבדל עקרוני בין קריאה משובשת לכאורה זו לבין 

ב ָט֑הור׳ המוזכרת לעיל, שנקבעה על ידי הטעמים עצמם, ושעל כן  ת ָזָה֣ יָת ְמֹנַר֖ הקריאה ׳ְוָעִׂש֥

חסינה בפני טענת שיבוש הקריאה. גם שם וגם כאן הפרוזודיה מחלקת את הפראזה לשתי יחידות 

לציין  חשוב  המשנית.  בחלוקה  דווקא  ועוצרת  הראשית,  החלוקה  על  מדלגת  לשלוש,  במקום 

שיהודי תימן הם היחידים שעדיין מחזיקים במסורת קריאת התרגום בבית הכנסת עם הגייתה, 

נעימתה והפסקיה. האם עלינו להניח שגם מסורת פרוזודית זו משובשת? האומנם דורות הקוראים 

לא הבינו נכון את הפסוק, שקריאתו משבשת כביכול את משמעותו, ושתרגומו משבשו לכאורה 

הם  המשמעות;  הבעת  עם  כלל  מזוהים  אינם  המקצב  שפרטי  היא  הפשוטה  האמת  שבעתיים? 

שייכים למסורת הקריאה, שארגון המקצב בה אינו מובן לציבור הקוראים, אך מועבר בקפדנות 
מדור לדור, והוא חלק בלתי נפרד מהטקסט.100

י  ֶרׁש ָהֶאָח֙ד ִלְׁשֵּת֣ ַחת־ַהֶּק֤ ים ַּתֽ י ֲאָדִנ֜ את הזהות בין גרש–פשטא לבין תביר–טפחא מוכיחים לדוגמה הפסוק 'ְׁשֵנ֨  99

ר  ן ֶאת־ַּפ֥ יב ַאֲהרֹ֛ יו' )שמ' כו 19( או ההשוואה בין 'ְוִהְקִר֧ י ְידָֹתֽ ד ִלְׁשֵּת֥ ֶרׁש ָהֶאָח֖ ַחת־ַהֶּק֥ ים ַּתֽ י ֲאָדִנ֛ יו ּוְׁשֵנ֧ ְידָֹת֔
ַחָּטא֙ת ֲאֶׁשר־֔לו' )שם 11(. ר ַהֽ ן ֶאת־ַּפ֤ יב ַאֲהרֹ֜ ַהַחָּט֖את ֲאֶׁשר־֑לו' )וי' טז 6( לבין 'ְוִהְקִר֨

על פי עדותו של בן־נון, תלמיד חכם תימני אשר נשאל אם מערך ההפסקים המסורתי פוגע בהבנת המשמעות,   100

השיב: 'לא חששנו'.
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אחרים.  ממעמידים  אחרת  תביר  לבצע  תימן  מבני  חלק  של  המסורת  מעניינת  זה  רקע  על   

במסורת זאת ההעמדה של תביר אינה עוצרת בשיעור של המעמיד הרגיל, ויחידת תביר מחוברת 

אינם  תימן  יהודי  רוב  טפחא.  של  מההפסק  כחלש  תביר  של  ההפסק  מסומן  כך  טפחא.  ליחידת 

משנים בתביר ומבצעים אותו כמו כל מעמיד אחר. בשלב זה אין לקבוע אם השינוי בתביר הוא 

להייררכייה  הקריאה  את  להתאים  המנסה  מאוחרת  התפתחות  או  המיעוט  בידי  עתיקה  מסורת 

המנטלית. הביצוע המיוחד קיים רק בתביר ולא בטעמים אחרים המקבילים לו. גרש או גרשיים 

לפני פשטא, תלישא גדולה לפני פשטא וכדומה, שדינם כדין תביר, אינם מבוצעים באופן מיוחד. 

ברם אפילו אצל המיעוט המשנה בתביר, התביר עדיין נשאר הפסק ע, ארוך יותר מהפסק פ של 

טפחא, שחשוב ממנו. גם הניסיון לבצע תביר כחלש יותר אינו מפקיע את מעמדו כהפסק ארוך.

יב. סיכום

טעמי המקרא נסקרים במחקר המסורה בדרך כלל מהצד המבני של כוח הפיסוק; מימושם המוחשי 

מזוהה עם הניגון ולכן אינו נדון.101 ההשערה הרווחת היא שההייררכייה של הטעמים וכוח פיסוקם 

מתבטאים או אמורים להתבטא באופן ישיר בקריאה, בהיבטים מלודיים ובאורך ההפסקות. הנחה 

זאת אומצה גם במחקר המוזיקולוגי העוסק בניגון הקריאה.

מערכת  את  חדש  באור  שמאירות  קדומות  תכונות  שימרה  תימן  יהודי  של  הקריאה  מסורת   

הטעמים ואת התופעות הפרוזודיות שנרשמו בסימניה. במסורת זאת הפרוזודיה פועלת בעיקר 

אינם  הטעמים  בׂשרים.  שמסומן  ההפסק  הוא  ההפסקה,  ולא  המוארך,  ההגה  הדקלום;  במקצב 

בהבחנות  משתמשת  הפרוזודיה  אוטונומית.  המלודיה  הקריאה;  של  המלודי  לעיצוב  קשורים 

מלודיות רק לציון תחומים גדולים )כגון פסוק(; שאר המלודיה הוא נשא המקצב וקישוט לקריאה.

ובאשר  המשמעות  יחסי  הבעת  לאופן  באשר  מקובלות  הנחות  סותרת  תימן  יהודי  קריאת   

לביטוי המוחשי של כוח הפיסוק. בניגוד למשוער, משך ההפסק אינו מביע את חשיבותו; כוח 

הפיסוק אינו מתבטא באורך ההפסק. משך ההפסק נקבע על ידי המנגנון הקצבי בהתאם למרחק 

מסוף הפראזה – יחידת־על פרוזודית, אשר לא קיבלה הכרה ראויה עד כה, אף שהיא מסומנת 

בטעמים. כמו ההפסקים עצמם, כך דירוגם הקצבי מיישם את ההייררכייה הפרוזודית – ארגון 

יחידות־על.  מיפוי  באמצעות  המשמעות  יחסי  את  מביע  זה  ארגון  מדורגים.  בתחומים  הטקסט 

רישום  את  המאפיין  המתמדת,  הדיכוטומיה  עקרון  על  מבוססת  אינה  הפרוזודית  ההייררכייה 

מסומנים  תחומי־על  גבולות  הדיבור:  בשפת  מהפרוזודיה  מהותית  שונה  ומימושה  הטעמים, 

אינם  קצר,  והפסק  ארוך  הפסק  כגון  הקצביים,  והערכים  התחום,  בסוף  ולא  מקדימים  באותות 

מבטאים ישירות את היחסים בין חלקי הטקסט.

שתי המערכות – המערכת המוחשית של הקריאה התימנית והמערכת הגרפית של הטעמים   

ראו לדוגמה: ייבין, המסורה למקרא )לעיל הערה 1(, עמ' 133.  101
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הטברניים – מביעות את אותה הייררכייה פרוזודית בדיוק.102 זהה בשתיהן גם ציון גבול הפראזה 

באמצעות ההפסק שלפני האחרון. ברם סימון התחומים בכתב הוא ישיר, ושיטתו הדיכוטומית 

ואינו דיכוטומי.  ואילו הסימון האקוסטי אינו ישיר  משקפת את ההבחנות המבניות הסמנטיות, 

הבדל זה בין אופן הרישום לבין אופן הקריאה אינו מאפשר לראות את מוצא הקריאה התימנית 

בסימני הטעמים. מבנה הקריאה נובע מהמסורת הפרוזודית החיה שקדמה לסימנים.103 ההבחנה 

בין הרצף לבין שני סוגי ההפסק מעידה על רמה גבוהה של פורמליזציה במסורת הקריאה ועל 

מודעות להייררכייה הפרוזודית כבר בשלב שקדם לרישום. לא הקריאה נגזרה מן הטעמים, אלא 

הטעמים נגזרו מן הקריאה. מקור הקריאה של יהודי תימן ככל הנראה באותו אב־טיפוס פרוזודי 

שהענף הטברני שלו תורגם לרישום הגרפי במפעל האינטלקטואלי הכביר של בעלי המסורה. את 

הטעמים ניתן להבין כרישום ההייררכייה הפרוזודית של מסורת הקריאה בשילוב ציון ההבחנות 

המבניות המובעות רק חלקית בפרוזודיה.

לדירוג ההפסקים במסורת תימן יש הקבלות מובהקות בקריאת עדות אחרות, ואלה מעידות   

על פעולת מנגנון פרוזודי דומה. גם במסורות האחרות ההפסק אינו הפסקה אלא משיכת הניגון, 

על  לא  מודיע  ארוך  הפסק  במחקר.  מהמשוער  שונה  בקריאה  הגדולים  הצליל  גושי  ומיקום 

חשיבותו אלא על דחיית גבול הפראזה. לכן המוטיבים הארוכים במלודיה מצויים בכל מסורות 

הקריאה דווקא בהפסקים בעלי כוח פיסוק מועט )פזר, תלישא גדולה, גרשיים, תביר וכדומה(, 

ידי  על  יחידות־על  מסומנות  אחרות  במסורות  תימן,  למסורת  בדומה  פראזה.  מסוף  המרוחקים 

הזמן  דירוג  פנים  כל  על  ישיר.  ביטוי  לקבל  לא  יכול  הבולט  ההפסק  כן  ועל  מקדימים,  אותות 

בקריאה אינו תואם את הדירוג המבני של כוח הפיסוק.

הזהות בין ההייררכייה הפרוזודית בקריאת יהודי תימן לבין ההייררכייה הפרוזודית המשתקפת   

בטעמים ודמיון סימון הפראזה בשתיהן; דמיון המבנה הפרוזודי בקריאת עדות שונות ואי מודעותם 

הטעמים  בין  ההבדל  מהות  על  הקריאה  תורת  של  המקורות  שתיקת  זה;  למבנה  הקוראים  של 

וקשירתם לקריאה המשותפת – כל אלה תומכים בהשערה שמסורת הקריאה שנרשמה בטעמים 

דומה לקריאת יהודי תימן. הפסקי השרים היו גושי צליל בדקלום,104 ונגינתם כּוונה ככל הנראה 

המבניות  מההבחנות  נובעת  הטעמים  של  ההייררכייה  המלודי.  לעיצובו  ולא  ההגה  להימשכות 

של הרישום הגרפי; הסימנים השונים לא בהכרח מכוונים לביטויים פרוזודיים שונים. הפרוזודיה 

ההבדלים הקלים בין מסורת הקריאה לבין מסורת הטעמים, כגון ההפסקים של המסורת בעל פה אשר אינם   102

מסומנים בטעמים, מעידים בכל זאת שהמסורות קרובות אך לא זהות. ההבדל הבולט בין קריאת יהודי תימן 

הערבי,  בכתב  הקראיים  התעתיקים  תימן.  במסורת  ומשרת  מקף  של  הזיהוי  הוא  הטברנית  הקריאה  לבין 

לבין  המוקפות  המילים  בין  התנועות  באורך  פונטי  הבדל  שהיה  מראים  הטברנית,  הקריאה  את  המייצגים 

והרישום  הבבלי  הרישום  כי  אחרות,  במסורות  נהג  לא  הנראה  ככל  זה  הבדל  במשרת.  המוטעמות  המילים 

הארץ ישראלי אינם מכירים לא את המשרתים ולא את המקפים.

בן־נון, טעמי המקרא )לעיל הערה 36(.   103

תופעה זאת מסבירה את הפרודוקס ששר הוא סימן הפסק ובו בזמן יש לו נגינה.  104
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פועלת בעיקר במישור המקצב וזקוקה להבחנות מלודיות רק להבעת תחומים גדולים. ואולם גם 

כאשר ההייררכייה הפרוזודית מובעת באמצעים המלודיים, אין המלודיה קשורה ישירות לסימני 

הטעמים. אף במקרה של ההתאמה כביכול בין הטעם לבין המוטיב המלודי, המוטיב אינו מממש 

נובע מהעובדה שהפרוזודיה בלחן מסוים מציינת תחום מסוים באות מלודי.105  את הטעם אלא 

במקצב  רואים  אין  אם  ברם  בניגון.106  קריאה  כל  כמו  למוזיקה,  נושק  אכן  הזמרתי  הדקלום 

הדקלום תכונה מוזיקלית דווקא, רוב ההיבטים המוזיקליים הם קישוט לקריאה. תפקידה העיקרי 

הזמן של חיתוך ההברות. במילים אחרות, מהותיים במלודיה רק  של המלודיה לתמוך בעיצוב 

הערך הפרוזודי, היינו המשך,107 ויכולתה לעצב בצורה כלשהי תחומים מסוימים. אין כל חשיבות 

לפרטים כגון גובה הצליל וצורת המוטיב המלודי, ועל כן טקסטים עם אותם טעמים מתקשטים 

בניגונים שונים, שנבדלים גם בין העדות וגם באותה עדה בקריאת ספרים שונים בנסיבות שונות. 

הניגונים הם סמנים ליטורגיים ותרבותיים חשובים, אך הטעמים אינם מכוונים אליהם. אף אם 

מוזיקלית.  שמהותם  מכך  להסיק  אין  הסבר,  אין  עדיין  הטעמים  מערכת  של  אחדות  לתופעות 

סימני הטעמים מביעים את התחומים הפרוזודיים על ידי ציון ההפסקים והיחסים ביניהם. היקף 

המעורבות של המלודיה במימוש ההייררכייה הפרוזודית שונה בכל מסורת ואף בניגונים שונים 

בתוך אותה מסורת, ולהערכתו ההשוואתית נדרש מחקר נוסף.

מערך התנועות בעברית התימנית ואופן ההטעמה בה אינם מובנים ללא הבהרת דרכי פעולת   

המקצב בקריאה. השפעת הערך הקצבי על משך התנועה בולטת בהברות האחרונות של המילים. 

שהעיון  מכאן  וההטעמה.  התנועות  מערך  כל  את  חדש  באור  מבהירה  הקצבית  הפרוזודיה  אך 

שחזור  שגם  נראה  לפונולוגיה.108  תחביר  בין  חשובה  חוליה  זו  הלשון;  לחקר  חיוני  בפרוזודיה 

מערך התנועות וההטעמה בעברית הטברנית צריך בחינה מחודשת, שהרי הוא נעשה עד היום 

למשל המלודיה המיוחדת של סוף פסוק בלחן התורה התימני אינה מממשת את הסילוק אלא מציינת את תחום   105

הפסוק על ידי אות מלודי בסוף התחום, נוסף על השבירה; בלחנים אחרים, שתחום הפסוק מצוין בהם רק על 

ידי השבירה, אין לסילוק מלודיה מיוחדת. אותה תופעה ניכרת גם באתנח. ראו לעיל הערה 81. אף המלודיה 

של השבירה, כפי שהוסבר לעיל, אינה מממשת את הטעמים.

דוגמה מובהקת לסימביוזה לשונית־מוזיקלית היא קריאת הקוראן, כפי שמעיד הפולמוס האסלאמי המתמשך   106

 K. Nelson, The Art of ראו:  האומנותית.  המוזיקה  לרמת  להגיע  שיכול  בה,  המוזיקלי  הצד  מעמד  על 

Reciting the Qurʼan, Austin, TX 1985, pp. 32-51
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