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מבטא הנכוה  
  �����ת"ד כפ"בג ותבאותיות הכפול

  
בניגוד לאיבוד המבטא הנכו� של הריש 

איבוד המבטא הנכו� , �����והשי� השמאלית
בה אותיות הוא חדש יחסית של הר

ולשמחתנו נשתמר לפחות אצל מקצת 
  �����.קהילות מה�  עלינו ללמוד

: ת ישנ� שני מבטאי�"ד כפ"לאותיות בג
ושניה�  )קשה( ואחד דגוש, )ר!( אחד רפה

מי שמבטא תיו רפויה  כ"א מאותו מוצא
 �	���כמו אות סמ!, שמבטאה מהלשו�

לכ� ו ,שמבטאה מ� השיניי� אינו עושה כהוג�
היה קשה לחלק מ� הספרדי� לבטא תיו כש

, רפה ה� בטאו אותה כתיו דגושה ולא כסמ!
וג� החילו" של המבטא הרפה ע� המבטא 
הדגוש בדגש קל אינו משנה משמעות 

  .לכשעצמו
) �(א 'מבטא התיו הרפויה דומה לאות ת

 ההאנגלי במיל th הצירו" כעי�בערבית והוא 
truth.  

מצויה הגימל הרפויה מבטאה כמו הריש ה
! כמו הגימל יומוצאה מ� הח ����
אצלנו

ג� בשפות מערביות כשרוצי� . הדגושה
כמו בש�  �ghלשמר מבטא זה משתמשי� ב

 אצלנו הריש המצויה ).Baghdad(העיר בגדד 
אינה מבוטאת כהוג� שצרי! לבטאה מ� 

ג צרי! שמיעה ממומחה "כל כהו, השיניי�
  .והנכתב פה בא רק לעורר את הלבבות

אות זי� א! ל קרובה מבטאה הדלת הרפוי
כשהלשו� יוצאת בי� השיניי� כמו האות 

 th והוא  כעי� הצרו") �(אל הערבית 'ד
והוא נשמע  �356theו thisבאנגלית במילי� 

ואינו כמו האות ( ����
.בי� דלת לזי� עממוצ
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 )�(א 'או האות ט" רפה"ד אצ � )�( אד'צ
  ).�����בעברית �בערבית שאי� כדוגמת

בדגש (מבטא דגוש  א� עשהכאמור אמנ� 
במקו� מבטא רפה לא משתנית ) קל

 "אחד"אפשר לומר לכאורה לכ�  ,המשמעות
א "אז אש אלא, בדלת לא רפה ש"בק

או ( 'ֵ חָ ֶא  לומראי� הרי ו ,�����בהלהארי! 
מי שעדיי� לא רכש העיצה ללכ�  ,�����)ה'ֶ חָ ֶא 

לא שאת המבטא הנכו� של הדלת הרפויה 
) בהאלא רק במחש( "אחד"יארי! בדלת של 

רק  אאל �����וג� לא יארי! בחית יותר מדי
וכאשר , יותר מהאות אל" שלפניה �����מעט

יעשה אל" , הויאת הדלת הרפידע לבטא נכו� 
וחית מעט ארוכה  ,קצרה כי היא בחט"

ודלת רפויה ארוכה  ,שש� הטע� �����ממנה
ה יחיד בעולמו "שיעור שיחשוב שהקב ,יותר

ובזה מאריכי� לו , רוחות העול�' ומושל בד
  .�����מיו ושנותיוי

הכ" והפה הרפויות נשתמרו , מבטא הבית
  .אצל רוב העדות

, המבטא הנכו� של האותיות אינו קשה
מדברי� אנגלית ועובדה שהרבה לומדי� 

 th למשל וערבית ומרגילי� את עצמ� לבטא
' גומדוע לא ירגילו את עצמ� לבטא  �wו

ובפרט  �����,'וכדו 'צ, 'ו ,רפה 'ת, רפה 'ד, רפה
ל בית רב� שילמדו זאת בקלות תינוקות ש

  �����.א� רק נדאג למורה בקי שילמד אות�
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