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  פתח גנובה
... קטרת הסמיםִמְזַבח על קרֹנת "    � ) ז,ד( "הֹעלה ִמְזַבחיסוד �ישפך אל

הבית בפתח והחית " ִמְזַבח"כא� במילה 
יש לקרוא  מזֵבחַ אבל את המילה  �����בשוא נח
פתח שהפתח שבא באות חית המכונה מזֵבַיח 

 �����צרי" למעשה לבוא על האות יוד גנובה
כיוצא בזה . מזבחמ� המילה  שנשמטה יש לקרוא ) ה,ג( "ייל ִניֹחחַ  ֵריחַ אשה "

אבל במילה . נח�הפתח ביוד וחית בשוא ֵרַיְח 
הפתח הגנובה באה על האות ואו  חחַ ינ

על אות יוד  לאו ניחֹחַ ה מ� המילה טמששנ
  .ַוְח �ניחֹ לומרצרי" לכ� 

, 'ח, 'הכלל הוא שכאשר בא פתח באותיות ה
אחת כ� תבוא � בסו& המילה א� לפני 'או ע

אז הפתח הגנובה  ,חיריק וצירי ותהתנועמ� 
ה לפניה וא� תבא טמשתבוא על אות יוד שנ

לפני כ� התנועה חול� או שורוק אז תבוא 
) מזרחיבמבטא (הפתח הגנובה על האות ואו 

אות� אותיות יוד וואו אינ� . שנעלמה לפניה
ולאשכנזי�  ,כל זה לדעת הספרדי�. דגושות

מ "מ. �����תמיד מבטאי� הפתח על אות אל&
ל "ע הנ�ו, ח, לדברי הכל האותיות ה

  .)מפיקוההא ב( מבוטאות בשוא נח
] המִשיַיְח [ "המִשיחַ  הכהן":  דוגמאות

 שמות] (סר*ַוְח [ "סרּוחַ יהיה ",)טז,ד(
והיה אם " ,]ויד*ַועְ " [ויד�עגלוי ", )יג,כה

 ומוִשיעַ מל" עוזר ", ]שמ+ַועְ [ "שמ�עַ 
" לסל�ַח חנו� המרבה " ,"ומג�] ומוִשיַיעְ [
 ,"קר� ישועה] מצִמיַיְח [ מצִמיחַ ", ]לסלֹוַוְח [

 אל�ַה  ,]ֵריַיְח [ ֵריחַ , "תפילה] שוֵמיַיעְ [ שוֵמעַ "
 ,]הגֵבַיְ- [ ַהְגֵ�ַה ]. מגִבַיְ- [ ַמְגִ�ַה , ]אל+ַוְ- [

ות האחרונות האות בדוגמא � ] תמ*ַוְ- [ תמ�ַה 
ואי� לבטא מילי� אלו , הא מופקת במבטא

  .ַהְבֵ/ַהה ותמ*ַהה, ַמְגִ.יַהה, אלַֹהה
, ח, כלל זה ישנו רק באותיות היש להעיר ש

אבל , ממש פתח בסו& המילהבהמנוקדות , ע
ו� כג ��	��נחה בסו& מלה' א� אחריה� יש ה  ,)כה,תהלי� קיח( "ה�ִשיָעה נא ייאנא "

כ "וכלפני תפילת ערבית " ה+ִשיָעה' ה" וכמו
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אינ� אלו בברכת רפאינו " הושיענו ְוִנָוֵשָעה"
הושִיַיְע או  לומרמכלל פתח גנובה ולכ� אי� 

וכ� בקטע ותתפלל חנה בראש ! ְוִנָוֵשַיע
אל תרבו תדברו ְּגֹבָהה ", התפלה
  .ופשוט הוא, 'וכדו) ג,ב שמואל א( "ְּגֹבָהה


