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  הדחיק
  

ישנ� שני כללי� בלשו� הקודש על פיה� 
תהיה דגושה האות הראשונה במילה בדגש 

 "יָת ִּציץְוָעש� ": לדוגמא). דגש חזק(כבד 
 "אהליך ֹּטבּו�ַמה", )י,תהלי� ל( "בדמי ֶּבַצע�ַמה", )ג,ל( "יָת ּלּוְוָעש� ", )לו,כח(
  ).לג,בראשית ל( "ִּבי�ְוָעְנָתה", )ה,במדבר כד(

שתי הדוגמאות הראשונות מדגימות את 
מרחיק�אתיהכלל 

השיי  בצמדי מילי�  �����
אשר הראשו� בה� הוא בטע� מלעיל 

הדוגמאות הנוספות ו, בתנאי� מסויימי�
  .דחיקא מדגימות את הכלל השני נקר
  �הדחיק שיי  בצמדי מילי� 

בת הברה ( אאחת מה� היא זעיראשר  .1
  ,)אחת

וסופה של המילה הראשונה מנוקדת  .2
  ,גולפַתח או ֶס , קָמ#

ללא (מסתיימת בהא נח נסתר והיא  .3
  ,)ניקוד

  , ומילה זו מוקפת למילה הבאה אחריה .4
  

דגש האות הראשונה במילה השניה ִת  אז
  �����.בדגש כבד, המילי� בצמד
ונשמטה עות הדחיק היא כאילו נדחקה משמ

ונלחצו צמד המילי�  ,החוצה אות הא הנחה
כ  שבמקו� , יחד להיות מילה אחת ע� דגש כבד " ַמֶ+צע"יש להגות  "ֶּבצע�ַמה"

וכ� במקו� . ")ֶ+צע�ַמְ+ "כאילו כתוב ( בבית ע� דגש כבד באות " ַמ/ֹב-" ל"י "ֹּטבו�ַמה"
  .הוכל זה צרי  שמיעה ממומח, טית

ְהֶיה"ג� בצמדי המילי�  וכ� ) לב�ז,כח( "ּל �ִי�
ֲעֶשה" שבפרשה הלמד ) מא,כט( "ָּלה�ַת�

על הפסוק אלא ש. דגושה מדי� דחיק ְשֶנה" ֶסף�ּוִמ� מביא ) טו,בראשית מג( "ֶּכ�
שי מחלוקת שיש מרבותינו � המנחת

ויש המשייכי� דחיק המשייכי� אותו לדי� 
עמיד מרחיק שמתייחסי� למ�אותו לדי� אתי

כעי� כאל טע� העושה את המילה הראשונה 
�ואז שיי  דווקא הכלל של אתי ,מלעיל
נראה שג� בדוגמאות לעיל שייכת ו. מרחיק

שלמעשה אי� שו� הבדל  אלא ,מחלוקת זו
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שבשני המקרי� יש להגות בדגש , בהגייה
  .כבד בצורה לחוצה כפי שהוסבר לעיל

מכ  כאמור הקושי בשני כללי� אלו נובע 
ולכ� אי� , � מצויי� בעברית המדוברתשאינ

אנו רגילי� להדגיש אות בראש מילה בדגש 
  .כבד
יש  ,פ שאי� דגשי� אלו משני� משמעות"אע

 מה שצרי שכל , להשתדל להקפיד עליה�
בזה הוא מעט שימת לב בהתחלה ואז 

  .ההמש  קל יותר


