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שמות פרק טו

רש"י

יִקח ֶאת בַ ת ֵּלוִ י( :ב) ו ַַתהַ ר (א) ויקח את בת לוי  -פרוש היה ממנה מפני גזירת
(א) ַויֵּלֶ ְך ִאיׁש ִמבֵּ ית ֵּלוִ י וַ ַ
פרעה (וחזר ולקחה .וזהו וילך ,שהלך בעצת בתו
הָ ִאשָ ה ַו ֵּתלֶד בֵּ ן ו ֵַּת ֶרא אֹתֹו כִ י טֹוב הּוא ו ִַתצְ פְ נֵּהּו
שאמרה לו גזרתך קשה משל פרעה ,אם פרעה גזר
ְׁשֹלׁשָ ה י ְָר ִחים( :ג) וְ ל ֹא יָכְ לָ ה עֹוד הַ צְ פִ ינֹו ו ִַת ַקח לֹו
על הזכרים ,ואתה ג"כ על הנקבות) .והחזירה ועשה
ֵּתבַ ת גֹמֶ א ַו ַת ְח ְמ ָרה בַ חֵּ מָ ר ּובַ ָז ֶפת ו ַָתשֶ ם בָ ּה ֶאת
הַ ֶילֶד ו ַָתשֶ ם בַ ּסּוף עַ ל ְשפַת הַ יְ אֹר( :ד) ו ֵַּת ַתצַ ב אֲ חֹתֹו בה לקוחין שניים .ואף היא נהפכה להיות נערה.
ובת מאה שלושים שנה היתה שנולדה בבואה
מֵּ ָרחֹק לְדֵּ עָ ה מַ ה יֵּעָ שֶ ה לֹו:
למצרים בין החומות ,ומאתים ועשר שנה נשתהו
שם ,וכשיצאו היה משה בן שמונים שנה .אם כן כשנתעברה ממנו היתה בת מאה שלושים וקורא אותה בת
לוי( :ב) כי טוב הוא  -כשנולד נתמלא הבית כולו אורה( :ג) ולא יכלה עוד הצפינו  -שמנו לה המצריים
מיום שהחזירה ,והיא ילדתו לששה חדשים ויום אחד ,שהיולדת לשבעה יולדת למקוטעין ,והם בדקו
אחריה לסוף תשעה :גמא  -גמי בלשון משנה ובלעז יונ"ק [גומא] .ודבר רך הוא ,ועומד בפני רך ובפני
קשה :בחמר ובזפת  -זפת מבחוץ וטיט מבפנים ,כדי שלא יריח אותו צדיק ריח רע של זפת :ותשם בסוף -
הוא לשון אגם רושי"ל בלעז [סוף] ,ודומה לו (ישעיה יט ו) קנה וסוף קמלו:
(כ) ותקח מרים הנביאה  -היכן נתנבאה כשהיתה
יאה אֲ חֹות ַאהֲ רֹן ֶאת הַ תֹף
(כ) ו ִַת ַקח ִמ ְריָם הַ ְנ ִב ָ
אחות אהרן ,קודם שנולד משה ,אמרה עתידה אמי
בְ יָדָ ּה ו ֵַּתצֶ אן ָ כָל הַ נ ִָׁשים ַאחֲ ֶריהָ בְ תֻ פִ ים ּובִ ְמחֹֹלת:
שתלד בן וכו' ,כדאיתא בסוטה (דף יג א) .דבר אחר
(כא) ו ַַתעַ ן לָהֶ ם ִמ ְריָם ִׁשירּו לַ יקֹוָק כִ י ָגאֹה ג ָָאה
אחות אהרן לפי שמסר נפשו עליה כשנצטרעה,
סּוס וְ רֹכְ בֹו ָרמָ ה בַ יָם:
נקראת על שמו :את התף  -כלי של מיני זמר:
בתפים ובמחלת  -מובטחות היו צדקניות שבדור שהקדוש ברוך הוא עושה להם נסים והוציאו תופים
ממצרים( :כא) ותען להם מרים  -משה אמר שירה לאנשים ,הוא אומר והם עונין אחריו ,ומרים אמרה
שירה לנשים:
במדבר פרק יב

רש"י

(א) ותדבר  -אין דבור בכל מקום אלא לשון קשה,
(א) ו ְַתדַ בֵּ ר ִמ ְריָם וְ ַאהֲ רֹן בְ מ ֶֹׁשה עַ ל אֹדֹות הָ ִא ָשה
וכן הוא אומר (בראשית מב ,ל) דבר האיש אדוני
ֹאמרּו
הַ כ ִֻׁשית אֲ ׁשֶ ר ָל ָקח כִ י ִאשָ ה כ ִֻׁשית ל ָָקח( :ב) וַ י ְ
הארץ אתנו קשות ,ואין אמירה בכל מקום אלא
הֲ ַרק ַאְך בְ מ ֶֹׁשה ִדבֶ ר יְקֹוָ ק הֲ ל ֹא גַם בָ נּו ִדבֵּ ר ַו ִי ְׁש ַמע
לשון תחנונים ,וכן הוא אומר (בראשית יט ,ז)
יְק ָֹוק( :ג) וְ הָ ִאיׁש מ ֶֹׁשה ענו עָ נָיו ְמאֹד ִמכֹל הָ ָאדָ ם
ויאמר אל נא אחי תרעו( ,במדבר יב ,ו) ויאמר שמעו
אֲ ׁשֶ ר עַ ל פְ נֵּי ָהאֲ דָ מָ ה :ס (ד) וַ י ֹאמֶ ר יְק ָֹוק פִ ְתאֹם ֶאל
נא דברי ,כל נא לשון בקשה :ותדבר מרים ואהרן -
מֹׁשֶ ה וְ ֶאל ַאהֲ רֹן וְ ֶאל ִמ ְריָם ְצאּו ְׁשל ְָׁש ְתכֶם ֶאל אֹהֶ ל
היא פתחה בדבור תחילה ,לפיכך הקדימה הכתוב
מֹועֵּ ד וַ יֵּצְ אּו ְׁשל ְָׁש ָתם( :ה) ַוי ֵֶּרד יְקֹוָק ְבעַ ּמּוד עָ נָן
תחלה ,ומנין היתה יודעת מרים שפרש משה מן
ּומ ְריָם ַויֵּצְ אּו
ַיִק ָרא ַאהֲ רֹן ִ
ַו ַי ֲעמֹד פ ֶַתח ָהאֹהֶ ל ו ְ
ְׁשנֵּיהֶ ם( :ו) וַי ֹאמֶ ר ִׁש ְמעּו נָא ְדבָ ָרי ִאם ִי ְהיֶה נְבִ יאֲ כֶם האשה ,רבי נתן אומר ,מרים היתה בצד צפורה
יְקֹוָק בַ ּמַ ְר ָאה ֵּאלָ יו ֶא ְתוַדָ ע בַ חֲ לֹום אֲ דַ בֶ ר בֹו( :ז) ל ֹא בשעה שנאמר למשה אלדד ומידד מתנבאים
במחנה ,כיון ששמעה צפורה ,אמרה אוי לנשותיהן
יתי נֶאֱ ָמן הּוא( :ח) פֶ ה ֶאל פֶה
כֵּן עַ בְ ִדי מֹׁשֶ ה בְ כָל בֵּ ִ
של אלו אם הם נזקקים לנבואה שיהיו פורשין
ּותמֻ נַת יְקֹוָק יַבִ יט
אֲ דַ בֶ ר בֹו ּומַ ְר ֶאה וְ ל ֹא בְ ִחידֹת ְ
אתם לְדַ בֵּ ר בְ עַ ְב ִדי בְ מֹׁשֶ ה( :ט) וַ י ִַחר ַאף מנשותיהן כדרך שפרש בעלי ממני ,ומשם ידעה
ּומַ דּועַ ל ֹא י ְֵּר ֶ
יְקֹוָק בָ ם ַו ֵּי ַלְך( :י) וְ ֶהעָ נָן סָ ר מֵּ עַ ל הָ אֹהֶ ל וְ ִהנֵּה ִמ ְריָם מרים והגידה לאהרן .ומה מרים שלא נתכוונה
לגנותו ,כך נענשה ,קל וחומר למספר בגנותו של
ְמצ ַֹרעַ ת ַכשָ לֶג וַ ִיפֶ ן ַאהֲ רֹן ֶאל ִמ ְריָם וְ ִהנֵּה ְמצ ָֹרעַ ת:
חבירו :האשה הכשית  -מגיד שהכל מודים ביפיה,
(יא) וַי ֹאמֶ ר ַאהֲ רֹן ֶאל מ ֶֹׁשה בִ י אֲ ֹדנִי ַאל נָא ָתׁשֵּ ת
נֹואלְ נּו ַואֲ ׁשֶ ר חָ טָ אנּו( :יב) ַאל נָא כשם שהכל מודים בשחרותו של כושי :כושית -
עָ לֵּינּו חַ ָטאת אֲ ׁשֶ ר ַ
בגימטריא יפת מראה :על אדות האשה  -על אודות
ְת ִהי כַּמֵּ ת אֲ ׁשֶ ר בְ צֵּ אתֹו מֵּ ֶר ֶחם ִאּמֹו וַ י ֵָּאכֵּל חֲ ִצי
גירושיה :כי אשה כשית לקח  -מה תלמוד לומר,
בְ שָ רֹו( :יג) וַ יִ ְצעַ ק מֹׁשֶ ה ֶאל יְ קֹוָק לֵּאמֹר ֵּאל נָא ְרפָא
אלא יש לך אשה נאה ביפיה ואינה נאה במעשיה,
נָא לָּה:
במעשיה ולא ביפיה ,אבל זאת נאה בכל :האשה
הכשית  -על שם נויה נקראת כושית כאדם הקורא את בנו נאה כושי ,כדי שלא תשלוט בו עין רעה :כי
אשה כשית לקח  -ועתה גרשה( :ב) הרק אך  -עמו לבדו דבר ה' :הלא גם בנו דבר  -ולא פרשנו מדרך ארץ:
(ג) ענו  -שפל וסבלן( :ד) פתאום  -נגלה עליהם פתאום ,והם טמאים בדרך ארץ ,והיו צועקים מים מים,
להודיעם שיפה עשה משה שפרש מן האשה ,מאחר שנגלית עליו שכינה תדיר ואין עת קבועה לדבור :צאו
שלשתכם  -מגיד ששלשתן נקראו בדבור אחד ,מה שאי אפשר לפה לומר ולאזן לשמוע( :ה) בעמוד ענן -
יצא יחידי ,שלא כמדת בשר ודם .מלך בשר ודם כשיוצא למלחמה יוצא באוכלוסין ,וכשיוצא לשלום יוצא
במועטים ,ומדת הקדוש ברוך הוא יוצא למלחמה יחידי ,שנאמר (שמות טו ,ג) ה' איש מלחמה ,ויוצא
לשלום באוכלוסין ,שנאמר (תהלים סח ,יח) רכב אלהים רבותים אלפי שנאן :ויקרא אהרן ומרים  -שיהיו
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רש"י לבמדבר יב [המשך]

נמשכין ויוצאין מן החצר לקראת הדבור :ויצאו שניהם  -ומפני מה משכן והפרידן ממשה ,לפי שאומרים
מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו ,וכן מצינו בנח ,שלא בפניו נאמר (בראשית ו ,ט) איש צדיק
תמים ,ובפניו נאמר (בראשית ז ,א) כי אותך ראיתי צדיק לפני .דבר אחר שלא ישמע בנזיפתו של אהרן( :ו)
שמעו נא דברי  -אין נא אלא לשון בקשה :אם יהיה נביאכם  -אם יהיו לכם נביאים :ה' במראה אליו
אתודע  -שכינת שמי אין נגלית עליו באספקלריא המאירה אלא בחלום וחזיון( :ח) פה אל פה  -אמרתי לו
לפרוש מן האשה .והיכן אמרתי לו ,בסיני (דברים ה ,כז) לך אמור להם שובו לכם לאהליכם ,ואתה פה
עמוד עמדי :ומראה ולא בחידות  -מראה זה מראה דבור ,שאני מפרש לו דבורי במראת פנים שבו ואיני
סותמו לו בחידות ,כענין שנאמר ליחזקאל (יחזקאל יז ,ב) חוד חידה וגו' ,יכול מראה שכינה ,תלמוד לומר
(שמות לג ,כ) לא תוכל לראות את פני :ותמנת ה' יביט  -זה מראה אחורים ,כענין שנאמר (שמות לג ,כג)
וראית את אחורי :בעבדי במשה  -אינו אומר בעבדי משה ,אלא בעבדי במשה ,בעבדי אף על פי שאינו
משה ,במשה אפילו אינו עבדי ,כדאי הייתם לירא מפניו ,וכל שכן שהוא עבדי ועבד מלך מלך ,היה לכם
לומר אין המלך אוהבו חנם .ואם תאמרו איני מכיר במעשיו ,זו קשה מן הראשונה( :ט) ויחר אף ה' בם
וילך  -מאחר שהודיעם סרחונם גזר עליהם נדוי ,קל וחומר לבשר ודם שלא יכעוס על חבירו עד שיודיענו
סרחונו( :י) והענן סר  -ואחר כך והנה מרים מצורעת כשלג ,משל למלך שאמר לפדגוג ,רדה את בני ,אבל
לא תרדנו עד שאלך מאצלך ,שרחמי עליו( :יא) נואלנו  -כתרגומו לשון אויל(:יב) אל נא תהי  -אחותנו זו:
כמת  -שהמצורע חשוב כמת ,מה מת מטמא בביאה ,אף מצורע מטמא בביאה :אשר בצאתו מרחם אמו -
אמנו היה לו לומר ,אלא שכינה הכתוב .וכן חצי בשרו ,חצי בשרנו היה לו לומר ,אלא שכינה הכתוב.
מאחר שיצאה מרחם אמנו היא לנו כאילו נאכל חצי בשרנו ,כענין שנאמר (בראשית לז ,כז) כי אחינו
בשרנו הוא .ולפי משמעו אף הוא נראה כן ,אין ראוי לאח להניח את אחותו להיות כמת :אשר בצאתו -
מאחר שיצא זה מרחם אמו של זה שיש כח בידו לעזור ואינו עוזרו ,הרי נאכל חצי בשרו ,שאחיו בשרו
הוא .דבר אחר אל נא תהי כמת ,אם אינך רופאה בתפלה ,מי מסגירה ומי מטהרה ,אני אי אפשר לראותה,
שאני קרוב ואין קרוב רואה את הנגעים ,וכהן אחר אין בעולם ,וזהו אשר בצאתו מרחם אמו( :יג) אל נא
רפא נא לה  -בא הכתוב ללמדך דרך ארץ ,שהשואל דבר מחבירו צריך לומר שנים או שלשה דברי תחנונים
ואחר כן יבקש שאלותיו :לאמר  -מה תלמוד לומר ,אמר לו השיבני אם אתה מרפא אותה אם לאו ,עד
שהשיבו ואביה ירק ירק וגו' .רבי אלעזר בן עזריה אומר בארבעה מקומות בקש משה מלפני הקדוש ברוך
הוא להשיבו אם יעשה שאלותיו אם לאו ,כיוצא בו (שמות ו ,יב) וידבר משה לפני ה' לאמר וגו' ,מה תלמוד
לומר לאמר ,השיבני אם גואלם אתה אם לאו ,עד שהשיבו עתה תראה וגו' .כיוצא בו (במדבר כז טו  -טז)
וידבר משה אל ה' לאמר יפקד ה' אלהי הרוחות לכל בשר ,השיבו קח לך (במד' כז יח) .כיוצא בו (דברים ג,
כג) ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר ,השיבו רב לך :רפא נא לה  -מפני מה לא האריך משה בתפלה ,שלא
יהיו ישראל אומרים אחותו נתונה בצרה והוא עומד ומרבה בתפלה [דבר אחר שלא יאמרו ישראל בשביל
אחותו הוא מאריך בתפלה ,אבל בשבילנו אינו מאריך בתפלה]:
מיכה פרק ו פסוק א

ִׁש ְמעּו נָא ֵּאת אֲ ׁשֶ ר יְ קֹוָק אֹמֵּ ר קּום ִריב ֶאת הֶ הָ ִרים וְ ִת ְׁש ַמעְ נָה ַהגְ בָ עֹות קֹולֶָך:

דברים פרק כ פסוק א

ֹלהיָך עִ ָּמְך ַה ַּמעַ לְָך ֵּמ ֶא ֶרץ
ירא ֵּמ ֶהם כִ י יְ קֹוָק אֱ ֶ
ית סּוס ו ֶָרכֶב עַ ם ַרב ִמ ְּמָך ל ֹא ִת ָ
איְבֶ ָך וְ ָר ִא ָ
כִ י ֵּתצֵּ א ל ִַּמלְ חָ מָ ה עַ ל ֹ
ִמצְ ָר ִים:
דברי הימים א פרק ב פסוק יט

ו ַָתמָ ת עֲזּובָ ה וַ י ִַקח לֹו כָ ֵּלב ֶאת ֶאפְ ָרת וַ ֵּתלֶד לֹו ֶאת חּור:
דברים פרק כד פסוק ט

אתכֶם ִמ ִּמ ְצ ָר ִים:
זָכֹור ֵּאת אֲ ׁשֶ ר עָ ָשה ְיקֹוָק אֱ ֹלהֶ יָך ל ְִמ ְריָם בַ דֶ ֶרְך בְ צֵּ ְ

בראשית פרק כט

ֹלׁשה עֶ ְד ֵּרי צ ֹאן ר ְֹב ִצים
(א) וַיִ ָשא ַי ֲעקֹב ַרגְ לָ יו וַ יֵּלֶ ְך ַא ְרצָ ה בְ נֵּי ֶקדֶ ם( :ב) וַ י ְַרא וְ ִהנֵּה בְ ֵּאר בַ ָש ֶדה וְ ִהנֵּה ָׁשם ְׁש ָ
עָ לֶיהָ כִ י ִמן הַ בְ ֵּאר הַ ִהוא י ְַׁשקּו הָ עֲדָ ִרים וְ ָה ֶאבֶ ן גְ ֹדלָה עַ ל פִ י הַ ְב ֵּאר( :ג) וְ נ ֶֶא ְספּו ָׁש ָּמה כָל ָהע ֲָד ִרים וְ ָגלֲלּו ֶאת
ֹאמר ל ֶָהם ַי ֲעקֹב ַא ַחי
הָ ֶאבֶ ן מֵּ עַ ל פִ י הַ בְ ֵּאר וְ ִה ְׁשקּו ֶאת הַ צ ֹאן וְ הֵּ ִׁשיבּו ֶאת ָה ֶאבֶ ן עַ ל פִ י ַה ְב ֵּאר לִ ְמק ָֹמּה( :ד) וַ י ֶ
לָהם
ֹאמר ֶ
ֹאמרּו י ָָדעְ נּו( :ו) וַי ֶ
ֹאמרּו מֵּ ָח ָרן אֲ נ ְָחנּו( :ה) וַי ֹאמֶ ר לָהֶ ם ַהיְדַ עְ ֶתם ֶאת לָבָ ן בֶ ן נָחֹור וַי ְ
מֵּ ַאיִן ַא ֶתם וַי ְ
ֹאמר ֵּהן עֹוד ַהיֹום גָדֹול ל ֹא עֵּ ת ֵּה ָא ֵּסף ַה ִּמ ְקנֶה
ֹאמרּו ָׁשלֹום וְ ִהנֵּה ָרחֵּ ל בִ תֹו בָ ָאה עִ ם הַ צ ֹאן( :ז) וַי ֶ
הֲ ׁשָ לֹום לֹו וַ י ְ
ֹאמרּו ל ֹא נּו ַכל עַ ד אֲ ׁשֶ ר י ֵָּא ְספּו כָל ָהע ֲָד ִרים וְ ָגלֲלּו ֶאת ָה ֶאבֶ ן ֵּמעַ ל פִ י ַה ְב ֵּאר
הַ ְׁשקּו הַ צ ֹאן ּו ְלכּו ְרעּו( :ח) וַ י ְ
יה כִ י רֹעָ ה ִהוא( :י) ַו ְי ִהי כַאֲ ֶׁשר ָר ָאה
עֹודנּו ְמ ַדבֵּ ר עִ ּמָ ם וְ ָר ֵּחל בָ ָאה עִ ם הַ צ ֹאן אֲ ֶׁשר ל ְָא ִב ָ
וְ ִה ְׁש ִקינּו הַ צ ֹאן( :ט) ֶ
ַי ֲעקֹב ֶאת ָרחֵּ ל בַ ת לָבָ ן אֲ ִחי ִאּמֹו וְ ֶאת צ ֹאן ָלבָ ן אֲ ִחי ִאּמֹו ַויִ גַׁש ַי ֲעקֹב וַ ָיגֶל ֶאת הָ ֶאבֶ ן ֵּמעַ ל פִ י ַה ְב ֵּאר וַ י ְַׁש ְק ֶאת
צ ֹאן לָבָ ן אֲ ִחי ִאּמֹו( :יא) ַו ִישַ ק ַי ֲעקֹב לְ ָר ֵּחל וַ ִישָ א ֶאת קֹלֹו ַויֵּבְ ךְ :
רש"י

(א) וישא יעקב רגליו  -משנתבשר בשורה טובה שהובטח בשמירה ,נשא לבו את רגליו ונעשה קל ללכת .כך
מפורש בבראשית רבה (ע ח)( :ב) ישקו העדרים  -משקים הרועים את העדרים ,והמקרא דבר בלשון
קצרה( :ג) ונאספו  -רגילים היו להאסף לפי שהיתה האבן גדולה :וגללו  -וגוללין ותרגומו ומגנדרין ,כל
לשון הווה משתנה לדבר בלשון עתיד ובלשון עבר לפי שכל דבר ההוה תמיד כבר היה ועתיד להיות:
והשיבו  -תרגומו ומתיבין( :ו) באה עם הצאן  -הטעם באל"ף ,ותרגומו אתיא( .פסוק ט) ורחל באה ,הטעם
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רש"י לבראשית כט [המשך]

למעלה בבי"ת ותרגומו אתת .הראשון לשון עושה ,והשני לשון עשתה(:ז) הן עוד היום גדול  -לפי שראה
אותם רובצים ,כסבור שרוצים לאסוף המקנה הביתה ולא ירעו עוד ,אמר להם הן עוד היום גדול ,כלומר
אם שכירים אתם לא שלמתם פעולת היום ,ואם הבהמות שלכם אף על פי כן לא עת האסף המקנה וגו':
(ח) לא נוכל  -להשקות ,לפי שהאבן גדולה :וגללו  -זה מתורגם ויגנדרון ,לפי שהוא לשון עתיד( :י) ויגש
יעקב ויגל  -כזה שמעביר את הפקק מעל פי צלוחית ,להודיעך שכחו גדול( :יא) ויבך  -לפי שצפה ברוח
הקודש שאינה נכנסת עמו לקבורה .דבר אחר לפי שבא בידים ריקניות ,אמר אליעזר עבד אבי אבא היו
בידיו נזמים וצמידים ומגדנות ,ואני אין בידי כלום .לפי שרדף אליפז בן עשו במצות אביו אחריו להורגו
והשיגו ,ולפי שגדל אליפז בחיקו של יצחק משך ידו .אמר לו מה אעשה לציווי של אבא ,אמר לו יעקב טול
מה שבידי ,והעני חשוב כמת:

רמב"ן לבראשית כט

(ב) וירא והנה באר בשדה והנה שם שלשה עדרי צאן רובצים עליה  -יאריך הכתוב בספור הזה להודיענו
כי קווי ה' יחליפו כח ,ויראתו תתן עוז ,כי הנה יעקב אבינו בא מן הדרך והוא עיף ,ויגל לבדו האבן אשר
היו צריכים אליה כל הרועים ,ושלשה עדרי צאן אשר להם רועים רבים ושומרים כלם רובצים עליה אינם
יכולים להניעה כלל :ולרבותינו בבראשית רבה (ע ח) גם בזה להם סוד רמז לעתיד ,כי נזדמן לו ככה שנכנס
בדרך הבאר ,ולא נאספו כל העדרים רק שלשה מהם ,ובא בזמן שהאבן על פי הבאר והעדרים שומרים לה,
וכל הענין המסופר כאן ,להודיעו שיצליח בדרך הזה ויצא ממנו זרע זוכה לרמז הזה ,כי הבאר ירמוז לבית
המקדש ,וג' עדרי צאן עולי שלשה רגלים ,כי מן הבאר ההוא ישקו העדרים ,שמשם היו שואבין רוח
הקדש ,או שירמוז כי מציון תצא תורה (ישעיה ב ג) שנמשלה למים (ב"ק יז א) ,ודבר ה' מירושלם .ונאספו
שמה כל העדרים ,באים מלבא חמת עד נחל מצרים (מ"א ח סה) .וגללו את האבן והשקו ,שמשם היו
שואבין רוח הקודש .והשיבו את האבן ,מונח לרגל הבא( :ה) הידעתם את לבן בן נחור  -היה ניכר וידוע
בשם אבי אביו ,כי הוא נכבד מאביו וראש בית אבותם ,כדכתיב (להלן לא נג) אלהי אברהם ואלהי נחור.
ויתכן שהיה בתואל אדם פחות מעלה ,ולא ירצה לבן שייחסו אותו האנשים רק לאבי אביו ,כי כן מצאנו
(לעיל כד נ) ויען לבן ובתואל .אולי היה כל זה למעלת אברהם ,כי היו כל המשפחה מתייחסים לנחור אחי
אברהם( :ט) וטעם כי רועה היא  -להגיד כי אין לצאן לבן רועה אחר זולתה ,כי לה לבדה מסר אביה העדר
והיא לבדה רועה אותם כל הימים ,לא תלך בהם לאה אחותה כלל ,ולא היה ענינה כבנות יתרו שהיו שבע
בנותיו כולן רועות כאחת ,כמו שאמר ותבאנה ותדלנה (שמות ב טז) .ואולי בעבור כי עיני לאה רכות היה
השמש מזיק לה ,או בעבור שהיתה לאה גדולה ראויה לאיש וחשש לה אביה ,אבל יתרו נכבד במקומו וכהן
הארץ ויראו מגשת אל בנותיו ,או שהיה לבן צנוע ממנו כי משפחת אברהם כשרה וצנועה ,ורחל היתה
קטנה ואין לחוש לה .וזה ענין וישק יעקב לרחל .או הוא כדברי רבי אברהם (לעיל כז כז) ,כי נשיקה בלמ"ד
איננה בפה ,רק נשק אותה על ראשה או על כתיפה:
דברים פרק כג פסוק כד

ית כַ אֲ ׁשֶ ר נָדַ ְר ָת לַ יקֹוָק אֱ ֹלהֶ יָך נְדָ בָ ה אֲ ֶׁשר ִדבַ ְר ָת ְבפִ יָך:
מֹוצָ א ְשפ ֶָתיָך ִת ְׁשמֹר וְ עָ ִש ָ
שפת אמת לפרשת כי תצא [שנה תרמ"ה]

בפסוק זכור את א"ע ה"א למרים כו' דרשו חז"ל שהוא אזהרה ללשון הרע .והענין הוא כי מאחר שכחן של
בנ"י בפה והוא בחי' תורה שבע"פ והוא הבאר שניתנה בזכות מרים .וכ' והאבן גדולה ע"פ הבאר .יתכן
לרמוז על חטא לה"ר שדרשו חז"ל שנק' גדולה כמ"ש לשון מדברת גדולות .ולכן ע"י שמירת הפה יכולין
לבא לבחי' הבאר וע"י שמרים הי' בחי' הנ"ל הצריכה שמירה ביותר וכ' מוצא שפתיך תשמור שכפי רוב
קדושת האבר והמקום כן צריך שמירה ביותר .וע"י התחברות בנ"י שהיא היפך לה"ר ושנאת חנם זוכין
להתגלות תורה שבע"פ כמ"ש ונאספו שמה כו' וגללו את האבן[ .אבנים הם אותיות וכמו שיש בקדושה כן
יש זה לעומת זה דברי הבל ובנינין דשקר]:
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