
 

 

  )טיוטא(� הקודש ע� דוגמאות מפרשת השבוע מאמרי� על דקדוק לשו
 פרשת תזריע

  אסור להעתיק � ידידיה. א. כל הזכויות שמורות לי ©

  ריעזפרשת ת
  

  מפיק הא
  
 � ) ב,יג( "בעור�בשרו היהְ כי�יאדם "

שונה מנוקדת בשוא נח ויש ההא הרא
ואילו ההא , להשמיע אותה במבטא

האחרונה אינה מנוקדת ואינה מבוטאת 
כ הא בסו" המילה "בד". יֶ �ִיְה "כאילו כתוב 

 ,וכאשר כ� צרי# לבטא אותה ,אינה מבוטאת
אז שמי� בה נקודה כעי� הדגש כמו 

כאילו כתוב  תהמבוטא) כא,יג( "אין�בּה"
שחרית של " (קי� נוג'ומפי"וכמו , "ַ&ְה �אי�"

  . כאילו כתוב נוַגְה ) שבת
ומי  אמפיק ֵה וצאת במבטא מכונה יהא ה

כמוהו כמי , שלא מוציא אותו במבטא
לכ� אי� . שהשמיט כל אות אחרת במילה

במקו� " נ(גַ "או , "ב'"במקו� " בָ "לומר 
, "ִיְהֶיה"במקו� " ִיֶיה" לומרש "וכ" נוַג'"

  .וכ� כל כיוצא באלו
ג� משתנה המשמעות א� משמיטי�  לעיתי�

. גברת �" ִאָ+ה: "לדוגמא, את מבטא ההא
כשמבטאי� את ההא פירושו " 	ִאיָש "אבל 

ונמצאו שניה� בפסוק אחד , של	איש   "ואּשה גרושה מאישּה לא יקחו"
  ).ז,כא(

. במפיק הא �) ב,יב( "נדת ְד�ָתּה", ובפרשה אבל , במפיק הא � ) ד,יב( "ּהימי טהר" לא ) ד,יב(שלפניו בפסוק  "הטהרדמי "
 �����והוא ש� דבר כמו דמי טוהר �����מפיק הא

לכ� ההא נחה ולא מורגשת , וההא נוספת
שמפיק " לימי טהר'"דומה  ינווא ,במבטא

, והוא סימ� לנקבה הנסתרת, הא שלה
  .של	שפירושו ימי טוהר 

היא העלה על "אנחנו מוצאי� בפסוק  שאי� מפיק במילה , )ב,ו( "מוקדה
יש סוברי� שהיתה ההא ראויה ". קדהמו"

ויש , שלה �����ופירושו מוקד �����לבוא במפיק
ע� " מוקדה"שההא נוספת ובא  �����סוברי�

  ".אש"ופירושו , ללא הא "מוקד"הא במקו� 
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ההא מופקת ) כ,יג( "הפך לבן ּהושער"
) בפסוק ד( "הפך לבן�ושערה לא"אבל 

ה תההא לא מופקת והוא יוצא מ� הכלל והי
שהרי פירושו  תות מבוטאלהי כהצריההא 

  .d�d�eשיער של'
הרי תנועת ) לט,שמות יב( "להתמְהֵמהַ "כשתבוא פתח גנובה כמו בסו" המילה 
הפתח שבאה באות הא שייכת למעשה ליוד 

אבל ההא עצמה היא מופקת לכ� , d�d�fהחסרה
מו וכ, d�d�gצרי# לבטא את המילה להתמְהֵמַיְה 

אי� לשכוח לבטא ג� את ההא שבאמצע  �כ
  .�כמוב התיבה

ג� בארמית יש מפיק הא ומופיעי� כמה 
, מפיקי� בקדיש שיש לבטא� כהוג� כגו�

	 פורקֵני, מלכוֵתי', 	כרעוֵתי, שֵמי'
  .ע� צירי ומפיק הא בסופ�, 	ומשיֵחי
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