
 

 

  )טיוטא(ן הקודש עם דוגמאות מפרשת השבוע מאמרים על דקדוק לשו
 פרשת שלח לך

  אסור להעתיק - ידידיה. א. ורות ליכל הזכויות שמ ©

  פרשת שלח לך
  

  השאלההא 
  

-ףבוא בחטתכ "בד) התימההא ( השאלההא 
ֲהטובה היא "פתח ואחריה אות רפה כמו  ובזה מובדלת היא מהא ) יט,יג( "אם־רעה

. ר בפתח ואחריה דגש"הבאה עפ ���הידיעה
 ���אולם לעיתים תבוא גם הא התימה בפתח

, )פסוק יח( "ְמעט הוא אם־רבהַֽ "כמו 
) ט"פסוק י( "ְּבמחנים אם במבצריםהַֽ "ולפעמים אף יבוא אחריה דגש כמו 

. ���)'שם כ( "ה היא אם־רזהַהְּשמנ"וכן 
 ���בסגולכמו כן לפעמים תנוקד הא התימה 

ויתכן  )יח כאן פסוק( "ָחזק הואהֶֽ "כגון 
ָהאיש " ���אחד בפסוקבקמץ מופיעה ש   	��.)כב,טז( "אחד יחטא
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למרות שישנם יוצאים מן זאת לדעת ש
שהאות שלאחר הא התימה היא היכן  ,הכלל

רפה אם שינה והדגיש צריך לחזור כדי שלא 
  .ישמע כמו הא הידיעה

ֲהיודך "של  יןטעות נפוצה להדגיש את היוד ) י,תהלים ל( "עפר ֲהיגיד אמתך
הם שאמר ובאמת -שאומרים לפני ברוך

כדין הא התימא  יםלהיות רפ כיםצרי
ופירושו וכי זה הטמון בעפר יודה לך 

ואם מדגיש את היוד עושה את ? )ה"להקב(
של  אומר שאות יודכהא הידיעה נמצא , ההא
  .ו עפר"ה היא ח"הקב

 "ֲהלא יוכיח ַהמלמד אדם דעתאם־יצר עין ֲהלא יביט ֲהיסר גוים ֲהנטע אזן ֲהלא ישמע "בפסוקים 
שאומרים במזמור ליום ) י-ט,תהלים צד(

מלבד האחרון הם הא  אהאותיות כל  ,רביעי
. התימא ואין להדגיש את האות שלאחריהם

מיותר לציין שיש להקפיד ולהדגיש את 
אשר אנכי "ות שלאחר הא הידיעה כמו הא וכמו ַהּמן שאכלו בני ישראל  "מצוך ַהּיום

במדבר אבל ָהמן עם הא בקמץ ומם רפה 
  .שייך למגילת אסתר
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