
 

 

  )טיוטא(� הקודש ע� דוגמאות מפרשת השבוע על דקדוק לשומאמרי� 
 פרשת ראה

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

  פרשת ראה
  

  מבטא האותיות הכפולות
  

כל , ה� האותיות קודשאבני היסוד בלשו� ה
ישנ� . אות שונה מחברתה באופ� הגייתה

אותיות שמבטא� המדויק נשכח מאתנו 
  .באור� הגלות

ה נוט במקור לדוגמא השי� השמאלית
מש ואינה דומה מבמבטאה לשי� הימנית 

ותעיד על  �����,כפי שנהוג לבטאה היו� סמ�ל
וג� שא� נתבונ� בפרקי התהלי� , כ� צורתה

כגו� מזמור (פ האל! בית "המסודרי� ע
נמצא שדוד המל� סדר את ) ט"קי, א"קי

השי� השמאלית לאחר האות ריש ולא לאחר 
  .�����נו�האות 

בתקופת בית שני נטשטש ההבדל בי� השי� 
תוב סמ� לכ� החלו לכ, הימנית לשמאלית

וג� . במקו� שי� שמאלית במשנה ובגמרא
בתקופת הגאוני� מוצאי� אנחנו שמחליפי� 

" אדו��אל"שי� שמאלית בסמ� כמו בפיוט 
"מחי� "שש�  ,שאומרי� בשחרית של שבת

מסודר לאחר האות נו�  במקו� " בצאת�
�  .האות סמ

  . כמוב� שיש הבדל במשמעות בי� השלושה
, את סכר הנהר לסגור –" תסכרו: "לדוגמא

לשו� שכירות של פועלי� או  –" ת"כרו"
וברור , שיכרויי� מלשו�  –" ת%כרו. "בית
עניי� של מ, הוא עניי� אחר לגמרי" תזכרו"ש

  .זכירה
כתוב בסידורי� " הקושט"ובפיטו� הקטורת 

ויש האומרי�  ,מהדור הקוד� בשי� ימנית
ש "שצרי� להיות בשי� שמאלית ולפי הרש

  .�����ו בסמ�רלומיוצא שיש 
ת יש הבדל בי� "ד כפר"לאותיות הכפולות בג

הכוונה לדגש (מבטא האות הרפויה לדגושה 
המקבלות דגש (שלא כמו שאר האותיות ) קל

שההבדל בי� הדגש הכבד לרפה ) חיזוק �כבד 
של אותו  בחוסר חיזוקהוא רק בחיזוק או 

  .המבטא
בי� מבטא הדגוש הבדל  ישג� באות ריש 
א שג� הוא נטשטש בזמ� אללמבטא הרפוי 

ונשאר לנו רק מבטא אחד של  �����קדמו�
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א שהמבטא הדגוש נשאר לנו "י(האות ריש 
לכ� הפסיקו למנות את ). א שהרפוי נשאר"וי

מ כשיבוא "מכ j�k�l.האות ריש בי� הכפולי�
תפילת ( "ַהְ	ִעיָמּה"דגש כבד באות ריש כמו 

 j�k�m"לֹא ָכַ	ת ָׁשֵ	ְך", )ו,שמואל א א, חנה
יש לאמר� בחיזוק שדגש , )ד,טזיחזקאל (

כבד לא משנה את מבטא האות אלא מחזק 
יש שאי� נמנעי� . כפי שכתבנו לעיל j�n�oאותו

מלחזק את הריש שלאחר תנועה קטנה לא 
 ציתֶש&"מוטעמת שמקבלת דגש כדי� כגו� 

  .בברכת מעי� שלוש" והנחלת לאבותינו
, תיו רפה, דלת רפה, השיבושי� בגימל רפה

, מה הינ� שיבושי� חדשי�הא וכדו, חית
מוטלת  ,ומכיוו� שנשתמרו במקצת עדות

כ "עלינו חובה ללמוד לבטא אות� כהוג� וע
  .י"נרחיב את הדיבור בפרשה הבאה בעה
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