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  ספר תהלים
  

  ת"טעמי אמ
  

ל רוב ככל ספרי טעמי המקרא שקבוצת 
אלא  ,י� בתפקיד� ובסימניה�ו� שו"תנה

שונה  �����שמנגינת הטעמי� של הנביאי�
וג� לכתובי� יש  ,מהמנגינה של התורה

ויש ספרי� שלה�  .משלה�מיוחדת מנגינה 
ושיר  �����מנגינה המיוחדת לה� כמו איכה

  .השירי�
) תהלי�, משלי, �����איוב(ת "אבל לספרי אמ

מלבד המנגינה המיוחדת יש טעמי� שוני� 
וזאת מפני שיש לה� הרבה פסוקי� , לה�

את הטעמי�  דווצרי� ללמ. קצרי�
יש ג� טעמי� שביניה�  ,ת"המיוחדי� לאמ

וגר�  שאינ� מצויי� במקרא כגו�  שרביע מ�
לפעמי� אותו סימ� ש ועוד .דה ויור� עול� ו

בספרי , במקראמפסיק לטע� המשמש 
  .טע� משרתמשמש כת "אמ

שה�  ,טרחא ושלשלת, סימני זרקא: לדוגמא
 ,במקרא סימני� לטעמי� מפסיקי�

ת פעמי� יהיו "כשיבואו בספרי אמ
  .מפסיקי� ופעמי� משרתי�

אר שת מ"י� של טעמי אממספר שינוי ונבאר
  .טעמי המקרא

לת. 1  ופסק אחריע� במקרא בא : שלש�
ת הוא נקרא "באמ, הוא טע� מפסיקו

ובא לפני סו" פסוק ויש ג� , שלשלת גדולה
שלשלת קטנה שהיא טע� משרת ולא יבוא 

שלשלת קטנה מופיעה רק שש , פסק אחריו
, פעמי� במשלישתי פעמי� בספר תהלי� ו

 "סביב ליראיו יי� �חנה מלאך"לדוגמא 
הוא בשלשלת קטנה שהיא ) ח,תהלי� לד(

  .טע� מחבר ואי� להפסיק אחריה
ך. 2 הוא טע� , או מהפ�: שופר מהופ�

כ יופיע אחריו "ת אא"משרת ג� בספרי אמ
 �פסק אז הוא טע� מפסיק הנקרא מהפ

  .לגרמיה
3 . �וא� יופיע אחריו פסק , משרת �: אאזל

  .והוא טע� מפסיק אזלא לגרמיהיקרא 
הוא טע� משרת כמו ) �מארי( :אמרכ� . 4

שופר כעי� כ יבוא לפניו "בטעמי המקרא אא
שני סימני� אלו , מהופ� מעל האות הקודמת

מרכיבי� את הטע� הנקרא עולה ויורד 
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שהוא טע� מפסיק הדומה לאתנח בשאר 
  .ספרי�

 צנורבטעמי המקרא והמקביל לו : זרקא� . 5
ת הוא טע� מפסיק ובא לפני "בטעמי אמ
בכ� שמסומ� תמיד הוא ד מיוחועולה ויורד 

. בסו" התיבה ולא מעל להברה המוטעמת
כמו נראה אותו דבר  צנוריתהטע� המשרת 

אבל מופיע בתחילת התיבה או הצינור 
אי� לנג� בטע�  .במקו� ההטעמה – באמצעה
במרכא או במהפ� שיבואו אחריו  אזה אל

 )דרב�( ודומה לקדמא, VXW�Yבאותה המילה
בטעמי  ,להקט� באותה המיה זק"שבא ע� ה
  .המקרא

של האתנח כוחו בטעמי המקרא  :חאתנ! . 6
 שמלבד ,יפה לחלק את הפסוק לשניי�

 .פסוק אי� שני לו בכח ההפסקה שלו�סו"ה
 "דה ויור� עול� "ת לטע� "אול� בספרי אמ

יש כח הפסק חזק יותר מאתנח וא� נמצא 
עולה ויורד הוא המחלק את הפסוק לשניי� 

� נתעל� א .משניינו מפסיק ִה והאתנח 
קרוב לודאי  של עולה ויורדטע� המ

שיתה ": נה משמעות הפסוק לדוגמאתשתש
הפסקה  � עולה ויורד( םה� מורה ל�  יי

) הפסקה קטנה �  אתנח( םידעו גוי!  ,)גדולה
א� ) כא,תהלי� ט( "ּסלה אנוש המה

שמע יכול להבאתנח  העשה עיקר ההפסקנ
, מורה לה�' ה) ישי�(שהגויי� ידעו שישית 

פ ההפסקה בעולה ויורד "מת עאבל בא
גויי� ידעו ההיא ששל הפסוק משמעות ה

 ךד� לשפוט יתום ו� "וכ�  .שאנוש המה
) אתנח( ודבל�יוסיף ע!  ,)עולה ויורד( חלק נא� ש) יח,י( "לערץ אנוש מן�הארץ

ה לא יוסי" "את הפסוק באתנח יוב� שהקב
ו ולפי האמת שלא יוסי" "לשפוט יתו� וד� ח
 תהאמר אלי בני�א!  יי ,)עולה ויורד( קח�  לאספרה א� "וכ� , האר&עוד לערו& אנוש מ� 

א�  � )ז,ב( "אני היום ילדתיך) אתנח(
הפסקה גדולה באתנח יהיה ההמש�  העשנ
"�ללא קשר תלוי ועומד " אני היו� ילדתי

ש שאי� להפסיק "וכ( ,פסוקבלמה שקוד� לו 
  .)'לאחר ש� ה

בני אלי� ' שיבוש נפו& נמצא במזמור הבו לה
יחולל אילות ויחשף  ייקול "בפסוק  כלו ) אתנח( וובהיכל!  .)עולה ויורד( ותר� יע�  כ  "אי� להפסיק כ) ט,כט( "אמר כבוד

לאחר הפסקה אלא " ובהיכלו"לאחר מילת 
ל במזמורי "כנ .לחברו לבא אחריוצרי� קלה 
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 רץא� כי בא לשפט ה� "ליל שבת קודש 
ישפט�תבל ) הפסקה גדולה �עולה ויורד ( ועמים ) הפסק קט� �אתנח ( דקבצ!    ).ט,צח( "במישרים

של שהמדפיסי�  כ�טעות נפוצה זו נובעת מ
ק במקו� ישמו נקודה או פסהסידורי� 

  iXjXk.אתנח ולא במקו� העולה ויורד
ת "בספרי אמהוא טע� משרת : אטרח( . 7

ובא ) או טרחא מאיילה(ונקרא ג� מאיילה 
האות לפני  וא� יבוא. בחצי השני של הפסוק

ג� א� מוקפת למילה (המילה של  הראשונה
 חידֶ נקרא ואז הוא טע� מפסיק ) שלפניה

 בחצי הראשו� של הפסוקובא בדר� כלל 
הדחי אינו  .פסוק�לעיתי� נדירות לפני סו"ו

פירוש שאינו בא במקו� , קונה מקומו
שהרי תמיד מופיע לפני האות , הנגינה

ה ומ+ ק* ": לדוגמא. הראשונה של המילה " קומה"מילת ) כז,י� מדתהל( "נועזרתה ּל
יש  .lXmBnהיא מלרע וצרי� לנג� בסופהשכא� 

לשי� לב להבדל בי� הדחי לטרחא שלדוגמא 
י רים רבים אביר( בבוני ּפס*"ק ובפס " פרי�"אות פא של ) יג,כב( "שן כתרוני.
 ,שבאה לאחר טע� מפסיקמכיוו�  השודג

לאחר  הרפה שבא" בש�"בית של אבל אות 
 .טע� משרת
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