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הטע� ו אחתהמעמיד ושני טעמי� במילה 
  מאיילה

  
לטעמי המקרא הקובעי� את הסלסול 

ל מילה יש תפקיד חשוב והמנגינה של כ
בקביעת טע� המילה דהיינו באיזו הברה 

המעמיד . יש להארי� יותר מ� האחרות
הוא קו ) געיא ומארי�, המכונה ג� מתג(

אשר ג� הוא קובע , קט� תחת האותאנכי 
, שצרי� להארי� בהברה בה הוא מופיע

אול� מש� הארכה קצר יותר מזה של 
לדוגמא . הטע� העיקרי של המילה הנ� אמֹ " עיקר ) א,כא( "יםר אל�הכ	

הטע� הוא בנו� לכ� צרי� להארי� בה 
מ יש לעמוד מעט בכ! מפני "מ, ביותר

בדומה לכ� יש לעמוד מעט . המעמיד שבו
מרת� "באל! של  ולמד של ) ש�( "וא	 אחת� "   ).פסוק ג( "וול	

את תפקיד המעמיד משמשי� לפעמי� 
ושופר הול� ) דורב�(קדמא הטעמי� ג� 

, )פסוק ה( "םבשר� וב� "כמו   "ודשת� וק� ", )פסוק ו( "םקיה� לאל� "
מלבד  ,ויש לעמוד בה� מעט) פסוק ח(

 �מקו� הטע� העקרי שש� יש להארי
א וי� "ואינ� דומי� לפסוק  �����.יותר צ	 ץ ציץפרח וי�  שש� ) כג,במדבר יז( "צ	

יש ממש שני טעמי� באותה המילה ולכ� 
  .בשניה�יש להארי� כדבעי 

קו קט� כמו הפסוק מסומ� ב�ג� סו!
ניה� יהמעמיד וכדי להקל עלינו להבחי� ב

בסו!  �����הוסיפו המדפיסי� נקודותיי�
הפסוק והשאירו את הטע� דמוי 

כדי שנדע היכ�  �����המעמיד במקומו
כמו שנשאר שופר , הטע� העיקרי במילה

, )ונקרא מונח לגרמיה(הול� לפני פסק 
שמקו� הפסק כדי שנדע  )כ,כג( "אתם  ן והניף הכה� "בפסוק  כמו למשל
  .הוא בהא
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במידת הצור� יופיעו כמה מעמידי� כדי 
בכל "לדוגמא , שנעמוד בה� מעט ם תיכ	 ושב	 יש לעמוד מעט במ� ) ג,כג( "מ	

ובבית ולהארי� יותר בכ! שש� הטע� 
  .פסוק�סו!, העקרי

אשר�תקראו אתם ": דוגמאות נוספות ם ועד	 פסוק ( "י	 יל	 פסח ", )פסוק ד( "במ	
  ).ה

חַ "במילת  &ְלֵה�  סימ� הטרחא) ד,כא( "ּל	
, בהא איננו הטע� טרחא כי א� מעמיד

והקו דמוי המעמיד בלמד איננו מעמיד כי 
זהו טע� מורכב המכונה , פסוק�א� סו!
מ "מ, נשכחה מאתנושמנגינתו  [�\�]מאיילה

הוא מלרע ע� העמדה בהא ולא יתכ� 
בהא מפי שהטע� יהיה שהטע� העקרי 

 העקרי לא בא אלא בהברה האחרונה
אבל , )מלעיל(או לפני האחרונה ) מלרע(

. לא שלוש הברות לפני סו! המילה
מקומות בה� מופיע  החמשיש מקרא ב

מילת : לדוגמא. לה לפני סו! פסוקיהמאי םלדר� "   _`^�]).כא,במדבר טו( "תיכ	
ישנ� אחד עשרה מקומות במקרא בה� 

: לדוגמא, ע� אתנח ba^�]מופיעה המאיילה , )כו,במדבר כח( "םתיכ) בשבע� "
אבל ). י,רות א( "הל) �רנהתאמ� ו"
נכ) " רצ	 הוא איננו  �) יט,כבויקרא ( "םל	

טע� אתנח ע� מעמיד  אלא מאיילה
  ]�^�].כי יש מעמיד ולא טרחא, לפניו
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