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  פרשת כי תצא
  

  נסוג אחור
  

לעיתי� קרובות יסוג הטע� במלה שאמורה 
 "ןחר כ� וא� "לבוא מלרע ויבוא מלעיל כגו� 

תת לו� ", )יג,כא( שהיו צריכי�  )זפסוק י( "ל�
 ולהיות מלרע ונסג" תלת� "ו" ראח� "המילי� 

  .שו מלעיל� אחור ונעהטעמ
ומפני לשו� הקודש היא לשו� מאוד עדינה 

ה זלא תמיד קל לבטא שני טעמי� סמוכי� ש
נסוג במילה הראשונה שבה� לכ� הטע�  הלז

זו לה יוזה דווקא כאשר הטע� במ, לאחור
" ראח� "כמו  מלרע(להיות בסופה  דרכו

" �והטע� במילה ) בדוגמאות לעיל – "תלת
לא  הבאה אחריה הוא בראשיתה שאז א�

שני יהיו  ,יסוג הטע� במילה הראשונה
על ה הדבר ויקש הלזה זסמוכי� הטעמי� 

  �����.המבטא
נסוג אחור אפשרי רק כאשר הטע� במילה 
הראשונה הוא טע� משרת לעומת זאת א� 

כי עצ� ( יהיה טע� מפסיק לא יסוג אחור
 ).ההפסקה עושה הפרש בי� הטעמי�

, )טז,כא( "ה לו�יהי� אשר": לדוגמא
 "ו לווהשבת� ", )יז,כא( "א לומצ� י�אשר"
  ).ב,כב(

נסוג אחור יבוא במילה המסתיימת בתנועה 
 "הַתב ל� וכ� ") ז,כב( "ךַטב ל� יי� "קטנה כגו� 

וג� א� מסתיימת בתנועה גדולה  ,)ג�א,כד(
או (וזאת בתנאי שיבוא אחריה נח נסתר 

, )שאי� שו� אות כלל לאחר התנועה הגדולה
אבל א� לאחר  )יט,כא( "ופסּו ב� ות� ": כגו�

התנועה הגדולה יבוא נח נראה דהיינו אות 
שמוצאת במבטא לא יסוג הטע� אחור 

ךֹנֵת� ": לדוגמא אוּה ", )יט,כה( "נחלה ן ל� ו ב ל$ �  ).יג,תהלי� קלב( "ְלמ&ָש
לפעמי� צירי שהיא תנועה גדולה תהפ# 

ֶתת "כגו� כ� יהיה נסוג אחור  ואזלסגול  ל� המילה ולפעמי� ג� כש ,)יז,כא( "לו� 
מסתיימת בתנועה קטנה לא יסוג הטע� כגו� 

ולמעשה " �ֶ% "ו" �ֶ% "מילי� המסתיימות ב
 לכלל הנסוג אחור יש הרבה יוצאי� מ� הכלל

שקת� ו" למשל ,המבטלי� את הנסוג אחור קחת� ב�  ח$ פרת� ", )יא,כא( "ךל�  ה ול$ ה וח$
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אבל , >�;�:אינ� נסוגי� אחור )יד,כג( "הב� 
" �  .סוג אחורכ� נ) א,כו( "הבת ּב$ ויש

יש לדעת שנסוג אחור אינו מחייב שיבוא דגש 
חזק בראש המילה השניה מדי� אתי מרחיק 
. שלכל אחד מדיני� אלו יש את כלליו הוא

נסוג אחור כ� ) יט,כב( "סףאה כ+ מ� "לדוגמא 
הכ& רפה מפני שההא שבמילת מאה  מ"מ

  .ואי� בה די� אתי מרחיק היא שורשית
ת� לנואשר " לומרבברכות התורה יש  �, "נ

חר בנו" �ודֶ "נסוג אחור וכ� " אשר ב �" ה ל#נ
תהלי� ( "חםן ל� ֵת�נֹ "בברכת המזו� אבל 

שך ר אור� יוֵצ� "וכ� ) כה,קלו  =�;�:"ובוֵר�א ח�
  .אינ� נסוגי�) ז,ישעיהו מה(
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  מקור
  

עתיד , הווה, כל פועל יכול לבוא בזמני� עבר
ָהֵשב "אמנ� בפסוקי� . וא& בציווי ש� פסוק ( "ֵקם תקיםהָ ", )א,כב( "תשיבם

הפעלי�  )ש� פסוק ז( "תשלח ַשֵּלחַ ", )ד
הק� ושלח אינ� שייכי� לשו� זמ� , השב

של  ומתארי� את הפעולה, ונקראי� מקור
אמנ� במקרי� . חולישוה מהקהה ,ההשבה

אלו הפעלי� שאחריה� מורי� שה� בלשו� 
  .עתיד

 "ָאמ&ר להם"באר את המילי� וננקדי� 
האל& ש�  .כת כהני�שבבר) כג,ובמדבר (

וצרי# לעיי� מדוע , ¯�®�סגול�בקמ' לא בחט&
שנקוד  "ְשמע ישראל"כמו  בחט&לא נקוד 

 "ָזכ&ר"י שהוא כמו "ופרש? בראשו °±®�בשוא
). יב,דברי� ה( "ָשמ&ר", )ח,שמות כ(

ציווי או שפירושו לשו�  מפרשי�ה פי�ומוסי
 � "כורזָ "י לגבי "כמו שפרש, כי�מתמש הווה

שאם נזדמן לך חפץ יפה  תמידתנו לב לזכור 

שהוא מורה על התמדת , תהא מזמינו לשבת
, )תמיד(מרכ� באוג� פה פירושו . הפועל

  .ואילו היה נקוד בחט& היה לשו� ציווי
" מקור"וביאור העניי� הוא שבא בלשו� 

תמורת לשו� הציווי כי דר# המקור לבוא 
א�  �²®�תמורת כל הפעולות והזמני� א� רב

והיינו לשו�  ,ת זמנו הואכ בכל ע"א, מעט
  ±®�.הווה תמידי

ָצרור את ", ועוד דוגמאות לדבר  לאייבשפירושו שעליכ� ) יז,כה( "המדינים
, את המדייני� תמיד) להיות לה� אויבי�( , )א,דברי� כב(דאבידה  "ָהֵשב תשיבם" ַשֵּלַח ", )ש� פסוק ד(דטעינה  "ָהֵקם תקים" ָעֹזב ", )ש� פסוק ז(דשילוח הק�  "תשלח ל "שחז) ה,שמות כג(דפריקה  "עזבת
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או מאה  דורשי� אפילו ארבע וחמש
  Ü�Ý�Þ.פעמי�

אם ָשֹמע "פ הדברי� האלה יתכ� לפרש "ע , כו,שמות טו( "יךאלה ייתשמע לקול 
. תמיד' שצרי# לשמוע בקול ה –) ה,דברי� טו

שמח "ואולי אפשר לפרש כ� את הברכה 
 .תמיד –" תשמח רעי� אהובי�

, פרש המקור כ#א# ברור שלא תמיד ית
אך ָפֹדה ", )ל,יג( "עלה נעלה"לדוגמא  , ועוד "ָפֹקד יפקד", )טו,יח( "תפדה
ואל תתמה על  .רק פע� אחתה� שכול� 

שדר# המקור  הדבר כי כבר אמרנו לעיל
לבוא תמורת כל הפעולות והזמני� א� רב 

  .א� מעט
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