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  פרשת וישלח
  

  נרֶאה ונר�ה
  

ויאמר ", הבה נתבונ� בפסוקי� הבאי�
, )כו,בראשית א( "ֶשה אדםעֲ ים נַ האל
ה אֶ ְר נִ וְ ", )ד,יא( "ּלנו עיר�ֶנהבְ הבה נִ "

בכול� הפועל  .)כ,לז( "יהיו חלמתיו�מה
הוא מ� הבניי� הקל בלשו� עתיד למדברי� 

 ) ���והמלאכי�' ה( אנחנו � ���בעד עצמ�
) האחי�(אנחנו , נבֶנה) האנשי�(אנחנו , נעֶשה

 ,בסגול הפועל עי�ובה�  � נרֶאה בלשו� עתיד
� הבאות לפני "מאותיות איתנו� והנו� היא 

  .פועל בלשו� עתיד
 "אלי בלוז�ָאהְר י נִ דאל ש"זאת לעומת 

אשר �כל�ומרדכי ידע את", )ג,מח(
הפועל הוא בלשו� עבר ) א,אסתר ד( "ָשהעֲ נַ 

עבור גו" שלישי שאינו לא המדבר ולא הנוכח 
 עי�ובה� , כבר הוא נעָשה, הוא נר#ה �

. הפועל בקמ% והנו� היא נו� של בניי� נפעל
כאשר תבוא ואו ההיפו& אז יהפ& הפועל 

ָאה ְר נִ והבאתיו וְ "� עתיד כמו ללשו
שחנה אומרת ) כב,שמואל א א( "ייפני �את

ואז יראה  'שתביא את שמואל בנה לבית ה
אבל בלשו� הווה יהיה בסגול כמו  .'את פני ה נחמיה ( "ֶשה ליום אחדעֲ ואשר היה נַ "

 בעבר ���ָשהעֲ שנחמיה מנה את אשר נַ ) יח,ה
 כי, וכלי שולחנו ושלא לקח מס מ� הע�לא
ללשו� עבר מלשו� הווה הופ& אותו " יהה"

 "צאן יתרו�ומשה היה ֹרעה את"כמו 
בינו ובי�  הבדל בניקודואי�  .���)א,שמות ג(

לשו� עתיד בבניי� הקל למדברי� בעד עצמ� 
  ."אדם ֶשהעֲ נַ "כדוגמת 

  
  .שלהל�יכו� הדברי� מופיע בטבלה ס
  

בפרשה  ישוקאת ה נבי� לאחר הקדמה זו
ֶאה ְר ּנִ לאל הַ  שם מזבח�ועשה"בפסוק 
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) א,לה( "אליך בברחך מפני עשו אחיך
" נר#ה"בסגול ולא " נרֶאה"מדוע נכתב 

שהרי , o�pבקמ% כפי שראוי לבוא בלשו� עבר
ליעקב עשרי� שנה לפני ' הכוונה להתגלות ה

  ?כ� בהר המוריה
לשו� עתיד לבוא באלא שכל לשו� הווה יכול 

י על הפסוק "כפי שכותב רש לשו� עברב וא י "ע רש"וע o�q)ג,כט( "האבן�לו אתוגל"
שבא הווה  להיפ& ה"הו ,פרק כד פסוק מה

דוד שכאשר ומצאנו . ועתיד o�oבמקו� עבר
המל& מצווה את שרי ישראל על בית המקדש 

הוא משתמש , o�rשיבנה שלמה בנו בעתיד
 "יי�ֶנה לשםבְ ּנִ לבית הַ ", הווהבלשו� 

וכמו כ� הנביא  o�s)טי,דברי הימי� א כב(
הנמצא �כל"ליושבי ירושלי� ישעיהו מנבא  ) טו,יג( "ֶפה יפול בחרבסְ ּנִ הַ �ידקר וכל

הנרֶאה " ב"כיוצ .עתידהלשו� הווה עבור  ובא
  .בא בלשו� הווה במקו� עבר" אלי&

 "ייה אתה אשר�עין בעין נראָ "ובפסוק 
וישנ� , מתקשי� המפרשי�) יד,במדבר יד(

האחד . י אפשרויות להסבירתשלכאורה 
או שהוא , t�uשבא בהווה קמ% במקו� סגול
א רמז אל ובלשו� עבר ובא בלשו� נסתר וה

  v�w.או אל ההשגחה או אל השכינההכבוד 
א יש "ד ע"והעיר בספר לח� הבכורי� ד" ע

אל" בסגול  "ונרֶאה לי"ל "שקורי� בדברי רז
האל"  "ונר�ה לי"אלא לקרות  ואינו נכו�

 .�"בקמ% לפי שא� היא בסגול היא נו� האית
שלא ישמע לשו� עתיד לרבי� , פירוש. ל"עכ

יהיו �ֶאה מהְר נִ וְ "בבניי� הקל כמו 
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הוא ג� " נרֶאה"וקשה הרי . )כ,לז( "מתיוחל
ואי� הכרח שהנו� תהיה לנפעל  Ä�Åלשו� הווה

נרֶאה " לומריותר נכו� עוד שו? �"נו� האית
בלשו� " ונר#ה לי" בלשו� הווה מאשר" לי

על  לומרולו יהי ששוי� ה� אי� , Ä�Æעבר
  .בסגול שאינו נכו�, "נרֶאה לי"

מ מאזוז בהערותיו ש� תיר% שלשו� "והגר
פ שהוא לשו� הווה לנפעל "אע" נרֶאה לי"

איכא למטעי בלשו� עתיד לבניי� הקל ומכיוו� 
ועוד , דאיכא למיטעי אי� לדבר בלשו� זה

בא קמ% במקו� סגול שפעמי� מצאנו לש
  .Ä�Çבלשונו ש"ע

� לא הבנתי תירוצו כי הרב לח קט�ואני ה
אומר ולא " שאינו נכו�"אומר  כורי�הב

לא אתי למטעי ותו דאכתי  ,"דאתי למטעי"
כלל משו� 

שאומר 
" לינרֶאה "
 ,פירוש(

 עניי�ה
) נרֶאה לי

ולא יתכ� 
להבינו 
כפועל 

 תידבע
בבני� הקל 

, לנוכחי�
והוא דבר " אנחנו נרֶאה לי"שכיצד יתפרש 

  Ä�È.שאי� לו הבנה כלל
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ומה שהוסי" להביא דוגמאות על פעמי�  
 אלא שאי� ,ה� אמת נכו� הדבר, שבא בקמ%

והיכ� , על הכלל � הכללללמוד מ� היוצא מ
, סגול מקו�קמ% ב שיש לנו מסורת שבא

אבל בלומדנו זאת , קבלה היא ונקבלה
מי אי� לפסול ו, "להטות"אחרי רבי� , הלאה

  .מר שאינה נכונהוול" הסגולה"שהול& בדר& 
כו שדחה ,בראשית א Ä�þעזרוראיתי באבי 

דעת הגורסי� בפרקי אבות ריש פרק ששי 
בקמ% שהוא נגד  "ונעָשה כמעי� המתגבר"

ונעֶשה כמעי� "ל "כל המדקדקי� ובאמת צ
שהוא לשו� הווה כפי  Ä�ÿבסגול "המתגבר

 זוכה"שמדבר התנא לעיל בלשו� הווה 
ענוה  ומלבשתו ... משמח... לדברי� הרבה 

הכל בלשו�  "'לו וכו ונותנת... ממנו  ונהני�... 
ונרֶאה "ל בדברי רבותינו "ז ג� צ"ולפ. הווה

. בסגול" לי
דברי ו

ב "לחה
 ע"צ

  .ד"לענ
ונסיי� 

נוסח ב
ברכת 

שהכל "
ה נהיָ 
 "בדברו

שהיוד 
 ייבדבר "ש "כי הוא לשו� עבר כמ בקמ%

דלא כהרב ו, )ו,תהלי� לג( "שמים נעשו
" הנהיֶ " ומרלרי& שצ שאומר ���מנוח�חכמת

כמו בורא פרי הע% שהוא  בסגול ללשו� הווה
א "מ כבר פסק מר� החיד"מ. בלשו� הווה

כמנהג העול�  ב"ד סק"סימ� ר ח"י או"בברכ
כ שאלת "ושכלאומרו בקמ% המחוור יותר 

  .באור& יעב%
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