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  פרשת שמות
  

  ת"ד כפ"אותיות בגכללי 
  

, יש שני מבטאי� �����ת"ד כפ"לאותיות בג
המבטא הדגוש א� יבוא בה� דגש והמבטא 

דגש זה . �����א� לא יבוא בה� דגש �����הרפוי
ואי�  ,קל�נקרא דגששמשנה את המבטא 

  .�����שתפקידו שונה) חזק(להחליפו בדגש כבד 
לי� לבטא את האותיות רבי� כיו� אינ� יכו

שנשכח זכר�  	����דלת ותיו הרפויי�, גימל
חמת הגירושי� והצרות מבעוונות הרבי� 

יתבר! יחזיר ' וה קודששעברו על ראשי ע� 
עד שילמדו מ� ו .
����ר"העטרה ליושנה אכי

לבטא� במבטא � ינתיייכולי� ב, הבקיאי�
קל � הדגוש מפני שהחילו" בי� רפה לדגש

  .�����ותלכשעצמו אינו משנה משמע
כללי� הקובעי� מתי אותיות מספר ישנ� 

נציג כא� רק את . אלו רפות ומתי דגושות
ת בראש מילה א� אי� "ד כפ"הכלל שבג

, אז יבוא רפה ����משפטו להדגש דגש כבד
ואז יהיה  מפסיקאו  מפיקכ יבוא לאחר "אא

  :ד"ונבאר עניינ� בס .�����קל�בדגש
המילה הקודמת קריאת א�  �  מפיק

ג� א� אינו כתוב ( נח�מסתיימת בשוא
 "מצרים�ויוסף הָיה "לדוגמא ). במפורש

 לא מסתיימת בשוא לכ�" היה"המילה ) ה,א(
 כ"אשר ע, במבטא) מוצאת(אינה מופקת 

ל "כנ. רפה" במצרי�"במילה הבית  " כי"המילה ) י,א( "מלחמה קראנה��כי"
לא מסתיימת בשווא כי היוד לא מבוטאת 

 "הם�עבדו אשר�"וכ� . לכ� התיו רפה
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אבל  ).יט,א( "נשים�כי לא "כ� ו) יד,א(
פ שאי� "המ� בשוא אע) י,א( "נוּב�ונלחם"

ג� אחרי . רגילות לכתבה לכ� הבית דגושה
א� ה� מופקות במבטא ידגשו  י"אותיות הו

ויצו "לדוגמא , ת שאחריה�"ד כפ"בג
 "משהּב ייאף �ויחר", )כב,א( "רעהּפ
שש� ש� אדנות מסתיי� ביוד ) יד,ד(

 "ת�פרעהּבותאמר לּה "וכ� , �����פקתמו
מבוטאת ונקראת " ל$"ההא של ) ט�ח,א(

�ָר מְ חְ ּתַ וַ "מפיק הא לכ� הבית דגושה אבל  
לפי נחה  הכינוי כא�הא ) ג,ב( "חמר�

  .ולא מופקת לכ� הבית רפההמסורת 
 �����וצרי! לדעת שהא הבאה ע� פתח גנובה

אחת  ההיא מופקת ולכ� א� יבוא אחרי
כמו  ,דגושיהיה  ת הוא"פד כ"בגמאותיות 
עובדיה ( "נשרּכ אם תגביהַ "כ" של 

���).ד,א�  
, א� יבוא טע� מפסיק כמו אתנח �  מפסיק

ד "בג, פסוק וטרחא בי� שתי המילי��סו"
 "ימים ההםּב! ויהי"לדוגמא . ת תדגש"כפ

הבית דגושה מפני שלפניה בא הטע� 
ועתה יש לנו סיבה נוספת , "פסק"המפסיק 

הבית  "משהּב יי# ף א" �ויחר"מדוע בפסוק 
מוטעמת בגריש שהוא " 'ה"דגושה כי מילת 

  .�����טע� מפסיק
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הבית ) יד,א( "פרךם ּבה% �ו עבד$ �אשר"
רפה מפני שבאה לאחר הטע� " בה�"של 

משרת  אמארי! שאינו טע� מפסיק אל
תכבד העבדה "וכ� , Ò�Ó�Ô)מחבר(

הבית רפה ) ט,ה( "ה�על�האנשים ויעשו�
. חברי�דול הטעמי� המשהמק" הוא גְ 

טעמי הוא טע� משרת �הטע� הנדיר תרי
נעימה של לקצת למרות שנעימתו דומה (
ה מה תעש( ל) "לכ� , Ò�Ó�Õ)טע� המפסיק תבירה
, רפה" כה"של הכ" ) טו,ה( "ה לעבדך�

  .רפה מטע� זה" תעשה"וג� התיו של 
ל ישנ� עוד מבטלי� "מלבד המבטלי� הנ

ת מאותו "ד כפ"ואו אותיות בגוה� כאשר יב
וכ� ) Ò�Ó�Öמכונה שתי אותית צבותותו(מוצא 

, כאשר חצי התיבה השניה דומה לחברתה
  .ל"ואכמ. ×�Ò�Óוזאת מלבד היוצאי� מ� הכלל

  
  בניי� פיעל

ת דֹ ּלְ יַ מְ ויאמר מלך מצרים לַ "  
אנחנו מכירי� את הש�  ).טו,א( "העברית

. לזו המסייעת להולדת הולד" מיילדת"
  ?"מולידה"ובעצ� למה לא נקרא לה 

: ח המשולבי� יחדיו"ושפי "זה לשו� רש
הוא לשון מולידות אלא שיש לשון  �" מי'דות"

ויש לשון כבד שיש , קל שהוא בלא דגישת למד
ר לשון בֵּ שַ מְ וּ  ,ר לשון קלבֵ כמו שוֹ , דגש בלמד

ופירושם שווה וכן דובר ומדּבר נמי כן  .כבד
או ( ומיּלד )או מולידה( כך מוליד, הוא

  .ל"עכ .)מילדת
נה הבניי� הכבד הדגוש על ש� בניי� פיעל מכו

וזו , הדגש הבא באות האמצעית של השורש
דגושה וכ� " תדְֹ' יַ ְמ לַ "הסיבה שהלמד של 

וזו כוונתו של ". ר+ֵ דַ ְמ "ו" ר+ֵ ַש ְמ "הבית של 
ולשו� קל כגו� הבניי� הקל  .י ללשו� כבד"רש

ויש להתבונ� הא� שינוי  .פעילאו בניי� ִה 
שינוי בניי� של  הבניי� של מוליד ומילד ובכלל

  ?פועל הא� משנה את משמעות המילה
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ישנ� פעלי� אשר משמעות� משתנה ובכ� 
וכאשר ": לדוגמא .לגמרי בשינוי הבניי�

מהבניי� הכבד לשו� עינוי ) יב,א( "אתו ּוּנעַ יְ 
מהבניי� ) א,ד( "ן משה ויאמרעַ ּיַ וַ "אבל 
  .לשו� מענה �הקל 

וישנ� פעלי� שהבניי� לא משנה את 
שקובע על מי מופעלת  אלא הפעולהמשמעות 
 � מהבניי� הקל " עהוא ָידַ "לדוגמא . הפעולה

יוד " (עַ הוא ִי.ֵ "מדבר רק על היודע לבדו אבל 
מבניי� ) דלת בצירי ועי� בפתח גנובה, בחיריק
כא� הפועל . לדעת )י�(הוא גר� לאחר � פיעל 

 אנשאר באותה משמעות של ידיעה אל
משתנה שהנושא אליו מתייחסת הפעולה 

  .בהתא� לבניי�
כמו כ� יתכ� שהפועל בבניי� הכבד יבטא 

כמו , חוזק פעולה יותר מ� הפועל בבניי� הקל
, ר לדוגמא+ֵ ַש שלְ . LNMPOַח ח וִצֵ/ ָצַמ , ָשבר וִש+ר

א יותר "הוא לשבור לרסיסי� באופ� שא
ר מהבניי� ב0ְש להשתמש בו מה שאי� כ� לִ 

  .הקל
קל וישנ� פעלי� שאינ� מתפעלי� בבניי� ה

. ושהבניי� הכבד עבור� הוא כמו הבניי� הקל
כמו (לה� אי� משמעות מיוחדת לבניי� זה 

כמו . )שהו אחריחוזק פעולה או פעולה על מ
זה �מה", )ו,ז( "ייה ּוָ כאשר צִ "לדוגמא 

שאי� ) כ,בראשית כז( "למצא ּתָ ְר הַ מִ 
. ר מתפעלי� בבניי� הקלהֵ ה וִמ 1ָ פעלי� ִצ ה
באשר  ה"ע בלח� הבכורי� ד" ע"ע

  .פיעללשימושי� נוספי� לבניי� 
והנה , ונחזור לעניי� ההבדל בי� מוליד ומילד

י לא ניחא הא דמשמע מפירושו "למפרשי רש
שאי� הבדל כלל בי� הפעלי� שובר ומשבר 
, ומוליד ומילד בי� לשו� קל ללשו� כבד
ומפרשי� שאכ� אי� חילוק בי� שובר ומשבר 

נה על לעניי� עושה הפעולה שבשניה� הכוו
וכ� , האחד העושה פעולת שבירה בדבר אחר

נאמרי� על הגור� מוליד ומילד שניה� 
זאת חילוק � הולד אבל יש בכללהוצאת 

ששובר בלשו� קל מורה ששובר וכמו , ביניה�
 �ומשבר , באופ� שעוד אפשר להשתמש בו

ששוברו לרסיסי� כ! שאי� עוד אפשרות 
בלשו� ) או מולידה(מוליד  !כ ,להשתמש בו

) או מילדת(ומילד , קל מורה על לידה בקלות
מורה על הלידה בחוזק דהינו שמקשה 

 �משבר , מעט �ויש מפרשי� שובר . בלדתה
או (מילד , מעט � ) או מולידה(מוליד , הרבה
ד ששה בכרס 'ֵ יַ שעזרו לְ , הרבה –) מילדת
על  ויש מפרשי� שהלשו� הכבד עולה. אחד

. בכ! קוְש דבר שהאד� רגיל לעשותו או שעִ 
  .ל"י ז"עיי� במפרשי רש
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