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It was the eve of the Shabbat on which we read 
“Remember what Amalek did to 
you” (Devarim 25:17)… when the agents of the 
police came, by the order of the minister… 
They surrounded my house on every side… 
and they took me by force and cast me into the 
wagon and the cage which they brought, and 
the entire battalion, all the police captains and 
the guards, the armed men and the patrolmen 
and the cooks and their servants and their 
dogs, surrounded the cage on every side. It 
was treatment normally accorded to one of the 
thieves or the murderers who are infamous and 
notorious throughout the land. 

This was by the hand of adversaries from 
among our own people; they were the ones 
who destroyed our Temple and sold their own 
brothers into the hands of their adversaries, 
who shunned them… 

(Trans. Prof. Avigayil Rock) 

1 Ha-Levanon 

March 17, 1865 

 

 

 

 

 ויצא פרק כח -בראשית פרשת תולדות  2

 (י) ַוּיֵֵצא יֲַעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוּיֵֶל� ָחָרנָה:

 

 ויצא פרק כח -רש"י בראשית פרשת תולדות  3

לא היה צריך לכתוב אלא וילך יעקב חרנה, ולמה הזכיר יציאתו, אלא מגיד שיציאת צדיק מן  -ויצא יעקב מבאר שבע  
המקום עושה רושם, שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה, יצא משם פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה וכן 

 (רות א ז) ותצא מן המקום,ו האמור בנעמי ורות:
 

4 Prof. Mordechai Cohen, Malbim 

Malbim educes Scripture’s profound wisdom by projecting nineteenth-century science and 

philosophy—from new discoveries in medicine and astronomy to Kantian epistemology—onto the 

biblical text. Aiming to offer an intellectually viable traditional alternative to modern critical biblical 

scholarship (embraced, e.g., in Mendelssohn’s Bi’ur), Malbim, a fine Hebraist, employed 

a peshat (linguistic-contextual) methodology. 

 

5 James Kugel, The Idea of Biblical Poetry 

The slightest details of the biblical text have a meaning that is both comprehensible and significant. 

Nothing in the Bible...ought to be explained as the product of chance, or, for that matter, as an emphatic 

or rhetorical form, or anything similar, nor ought its reasons to be assigned to the realm of Divine 

unknowables. Every detail is put there to teach something new and important, and it is capable of being 

discovered by careful analysis. 
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6 Malbim, Introduction to Isaiah 

The central beams upon which th[is] commentary is based are three: 1. In prophetic discourse there is 

no such thing as repetition of the same idea in different words, no repetitions of speech, no rhetorical 

repetitions, no two passages with the same meaning, no two parables with the same interpretation, and 

not even any synonyms; 2. Prophetic discourse and sayings, simple or double, contain no words or 

actions which are set down by accident, without a particular intention, [so much so] that all words and 

nouns and verbs of which each passage is composed, are not only necessary for that passage, but it was 

not possible for the divine poet to substitute any other word for [for the word used], for all the words of 

the divine poetry are weighed in the scales of wisdom and knowledge, carefully arranged, counted and 

numbered according to the measure of supernal wisdom, which only it has the power to achieve. 3. 

Prophetic discourse has no husk without content, body without soul, no garment without a wearer, no 

utterance devoid of an elevated concept, [no] speech in which discernment does not dwell, for the 

prophetic words of the Living God all have the Living God within them.... 

 

 בראשית פרשת ויחי פרק מט 7

  :ם ְ�יֲַעקֹב וֲַאִפיֵצם ְ�יְִ�ָרֵאל(ז) �ר�ר ַאָ�ם ִ�י ָעז וְֶעְבָרָתם ִ�י ָקָ�ָתה ֲאַחְ�קֵ 

Cursed be their anger so fierce; and their wrath so relentless. 

 

 מלבי"ם בראשית פרשת ויחי פרק מט 8

ויש הבדל בין אף ובין עברה, שאף הוא מה שקוצף על מי שחטא כנגדו, ועברה הוא אם עי"ז ישולח חרונו גם על מי 
גבול (כמ"ש בפי' הנ"ך בכ"מ) ונגד שכם בן חמור היה אף ונגד יתר אנשי שכם היה עברה, שלא חטא עד שעובר ה

 ושניהם היה בעז ובקשוי יותר מן הראוי אחר שגיירו א"ע.

 

 בלק פרק כב - במדבר פרשת חקת  9

 ֶאל ִ�ְלָעם *א ֵתֵל1 ִע2ֶָהם *א ָתאֹר ֶאת ָהָעם ִ�י ָבר�1 ה�א: (יב) וַ-ֹאֶמר ֱא*ִהים  

 

 בלק פרק כב - במדבר פרשת חקת  10

5 ָבר ֲאֶ�ר ֲאַדֵ�ר ֵאֶלי(כ) וַ-ָבֹא ֱא*ִהים ֶאל ִ�ְלָעם ַליְָלה וַ-ֹאֶמר ל6 ִאם ִלְקרֹא ְל5 ָ�א� ָהֲאנִָ�ים ק�ם ֵל1 ִא4ָם וְַא1 ֶאת ַה3ָ 
 אֹת6 ַתֲעֶ�ה:

�ֶֹקר וַ-ֲַחבֹ� ֶאת ֲאתֹנ6 וַ-ֵֶל1 ִעם ָ�ֵרי מ�6ב:� (כא) וַ-ָָקם ִ�ְלָעם ַ

  �ְ�נֵי נְָעָריו ִע62:(כב) וַ-ִַחר 8ף ֱא*ִהים ִ�י ה6ֵל1 ה�א וַ-ְִתי7ֵַב ַמְלַא1 יְקֹוָק ַ�3ֶֶר1 ְלָ�ָטן ל6 וְה�א רֵֹכב ַעל ֲאתֹנ6 
  

 מלבי"ם במדבר פרשת בלק פרק כב 11

(כא) ויקם בלעם בבקר, בלעם היה לו להבין שה' לא יתן לו רשות אף לקבות את ישראל, והיה לו להבין שיצוה עליו 
בהפך שיברך אותם והיה ראוי לו למנוע מלכת אחר שזממו אל יפק וישוב בחרפה לביתו, וה' אמר לו קום לך אתם, 

(סי' לב) שיש הבדל בין אתו ובין עמו, שעמו מציין השווי, ואתו מורה שאחד הוא העקר, וכבר בארנו בפ' קדושים 
וה' הודיע שלא ילך עמם בשווי רק אתם, שיהי' דעתו נפרד מדעתם שהוא לא ילך על הכונה להרע לישראל, והוא 

חבש בעצמו את לא כן עשה כי הלך עמם, ואמר במדרש שמח בפורעניות של ישראל כמוהם, ולכן השכים בבקר ו
אתונו מרוב חשקו אל ההליכה וא"כ היה בדעתו שאם יצוה ה' לברכם לא ישמע לו שאל"כ הי' לו לחדול מלכת 

 אתם:

 

 מלבי"ם ויקרא הקדמה 12

הראיתי ובררתי במופתים נאמנים 
כי הדרוש הוא הפשט הפשוט 

המוכרח והמוטבע בעומק הלשון 
  .וביסודי השפה העבריה

I have demonstrated with faithful illustrations that the 

homiletical interpretation (derash) is actually the simple and 

natural interpretation necessitated by [an understanding of] the 

depths of the language and the foundations of the Hebrew 

language. 
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 המלבי"ם ויקרא הקדמ 13

ויהי בשנת התר"ד ליצירה. קול כחולה שמענו צרה כמבכירה. קול תורת ה' תתיפח תפרש כפיה, ודמעתה על לחיה 
כי בגדו בה ריעיה, כי נבערו קצת רעי אשכנז ואת ה' נאצו. ויתאספו להפר דת וחוקים ועל צפוניו התיעצו. ויעלו 

רבנים ודרשנים גם חזנים וזובחי עדתם, כל אלה חוברו אל  רועים רבים הרועים ואוכלים את צאן מרעיתם, יכנו א"ע
עיר בראנשווייג אל עמק השדים, ויתפוצצו הכדים הריקים ויתראו הלפידים, ויתלקטו שועלים קטנים ובזנבותיהם 
אודים, ותצא אש ותאכל שמיר ושית, ותבער מגדיש ועד קמה ועד כרם זית, ותבער בהיכל ה' ותבער בין הבדים 

בימים ההם ארון הברית, ותאמר להשחית את לוחות האבנים, ותאמר לשרוף כל מועדי אל בארץ:  ותלהט את

ובעת ההיא ראיתי ונתון על לבי כי עת לעשות לה', עת לעשות לתורה שבכתב ושבע"פ חומה בצורה סביב 
מספורי דלתים ובריח בל יעלו בה פריצים ויחללוה, אם לתורה שבכתב אשר דמוה העדה הרעה הזאת כאחד 

העמים הקדמונים, ואת שיריה ומליצותיה ערכו עם שירי האמיר והיונים: אם לתורה שבע"פ אשר היתה 
בפיהם למשל ולשנינה, כחשו בה ויאמרו לא היא. את חכמיה בזו ויאמרו כי לא ידעו פשטות הכתובים ואת 

  :וק כל היוםדקדוק הלשון לא הכירו וכי הלכו בדרך עקש ופתלתל, ויהיו ביניהם ללעג ולשח

 

 ויקרא פרשת קדושים פרק יט 14

 :(טו) *א ַתֲע�� ָעוֶל ַ�2ְִ�ָ�ט *א ִתָ;א ְפנֵי ָדל וְ*א ֶתְה3ַר ְ�נֵי ָגד6ל ְ�ֶצֶדק 4ְִ��ֹט ֲעִמיֶת5

 

  ספרא 15

  ד"א בצדק תשפט עמיתך הוי דן את כל אדם לכ זכות.
  

 מלבי"ם ויקרא פרשת קדושים 16

בצדק תשפט עמתך בלשון יחיד, והלא הנידונים הם שנים תמיד כמ"ש ושפטתם צדק בין איש ובין  עוד דרש מ"ש
ובא על המצדיק עצמו או זולתו, כמו אם אצדק פי  שיש צדק שהוא ההפוך מרשע,אחיו, ודרשו עוד כוונה שני' 

ור"ל שתשפט את חברך , ירשיעני (איוב ט), ויצויר המשפט באדם א' אם בוחנים מעשיו, כמו שפטני ה' כצדקי
  לזכות ואל תרשיעהו:

 

בראשית פרק כט 17  
 

�ַוִ�ָ�א ַיֲעֹקב, ַרְגָליו; ַוֵ�ֶל, �ְרָצה ְבֵני   א.� Then Jacob went on his journey, and came to 1 ֶקֶד
the land of the children of the east. 

7ָ� 7ָ87ְה ֶעְדֵרי� ְוִה6ֵהַוַ�ְרא ְוִה6ֵה ְבֵאר 5ַָ�ֶדה,   ב�ֹצא9 
�ֹרְבִצי� ָעֶליהָ ��ִ;י ִמ9 ;�ַה5ְֵאר ַהִהוא, ַי7ְק> ָהֲעָדִרי

 ִ<י ַה5ְֵאר.�ְוָהֶאֶב9 ְ=ֹדָלה, ַעל

2 And he looked, and behold a well in the field, 
and, lo, three flocks of sheep lying there by it.��
For out of that well they watered the flocks. 
And the stone upon the well's mouth was great. 

ָהֶאֶב9 ֵמַעל ִ<י �ָהֲעָדִרי�, ְוָגְלל> ֶאת�Hָ7ָה ָכל�ְוֶנֶאְספ>  ג
ִ<י �ָהֶאֶב9 ַעל� ַהJֹא9; ְוֵה7ִיב> ֶאת�ַה5ְֵאר, ְוִה7ְק>, ֶאת
.Kַה5ְֵאר, ִלְמֹקָמ 

3 And thither were all the flocks gathered; and 
they rolled the stone from the well's mouth, and 
watered the sheep, and put the stone back upon 
the well's mouth in its place.�� 

�; ַוֹ�אְמר>, ֵמָחָר9   דMִֶי9 ַא�ַחי ֵמ�ַיֲעֹקב,  �ַוֹ�אֶמר ָלֶה
 ֲאָנְחנ>.

4 And Jacob said unto them: 'My brethren, 
whence are ye?' And they said: 'Of Haran are 
we.' 

� ֶאת  הMֶַהְיַדְע ,�ָנחֹור; ַוֹ�אְמר>, �ָלָב9 95ֶ�ַוֹ�אֶמר ָלֶה
 ָיָדְענ>.

5 And he said unto them: 'Know ye Laban the 
son of Nahor?' And they said: 'We know him.' 

� ֹ�אֶמר ָלֶה�, ֲה7ָלֹו� לֹו; ַוֹ�אְמר> 7ָלֹו�וַ   ו�ְוִה6ֵה ָרֵחל 
� ַהJֹא9.� M5ִֹו, W5ָה ִע

6 And he said unto them: 'Is it well with him?' 
And they said: 'It is well; and, behold, Rachel 
his daughter cometh with the sheep.' 

� ֹו� ָ=דֹולַוֹ�אֶמר, ֵה9 עֹוד ַה�  ז�ֵעת, ֵהWֵסZ ַהHְִקֶנה; � 8א
 ַה7ְק> ַהJֹא9, >ְלכ> ְרע>.

7 And he said: 'Lo, it is yet high day, neither is 
it time that the cattle should be gathered 
together; water ye the sheep, and go and feed 
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them.' 

ָהֲעָדִרי�, ְוָגְלל> �ֲא7ֶר ֵיWְספ> ָ;לַוֹ�אְמר>, 8א נ>ַכל, ַעד    ח
 ָהֶאֶב9 ֵמַעל ִ<י ַה5ְֵאר; ְוִה7ְִקינ>, ַהJֹא9.�ֶאת

8 And they said: 'We cannot, until all the flocks 
be gathered together, and they roll the stone 
from the well's mouth; then we water the 
sheep.' 

�; ְוָרֵחל W5ָה, ִע�עֹוֶד6  טHְָמַד5ֵר ִע ,<�ַהJֹא9 ֲא7ֶר 
� ְלWִביהָ � ִ;י ֹרָעה, ִהוא.

 

9 While he was yet speaking with them, Rachel 
came with her father's sheep; for she tended 
them. 

ָלָב9 ֲאִחי ִאHֹו, �ָרֵחל, 5ַת�ַוְיִהי ַ;ֲא7ֶר ָרWה ַיֲעֹקב ֶאת  י
ָהֶאֶב9 �ֹצא9 ָלָב9, ֲאִחי ִאHֹו; ַוִ�ַ=7 ַיֲעֹקב, ַוָ�ֶגל ֶאת�ְוֶאת

 ֹצא9 ָלָב9 ֲאִחי ִאHֹו.�ֵמַעל ִ<י ַה5ְֵאר, ַו7ְ�ְַק, ֶאת

10 And it came to pass, when Jacob saw Rachel 
the daughter of Laban his mother's brother, and 
the sheep of Laban his mother's brother, that 
Jacob went near, and rolled the stone from the 
well's mouth, and watered the flock of Laban his 
mother's brother. 

 And Jacob kissed Rachel, and lifted up his 11 ֹקלֹו, ַוֵ�ְבְ\.�ַוִ�ַ]ק ַיֲעֹקב, ְלָרֵחל; ַוִ�ָ�א ֶאת  יא
voice, and wept. 

ִרְבָקה, � ַוַ�ֵ=ד ַיֲעֹקב ְלָרֵחל, ִ;י ֲאִחי Wִביָה ה>א, ְוִכי ֶב9  יב
 ה>א; ַוMָָר^, ַוMֵַ=ד ְלWִביָה.

12 And Jacob told Rachel that he was her father's 
brother, and that he was Rebekah's son; and she 
ran and told her father. 

ֲאֹחתֹו, ַוָ�ָר^ � 7ֵַמע ַיֲעֹקב 95ֶ�ִהי ִכ7ְֹמַע ָלָב9 ֶאתַויְ   יג
5ֵיתֹו; �לֹו, ַוְיִביֵאה>, ֶאל�לֹו ַוְיַנֶ]ק� ִלְקָראתֹו ַוְיַח5ֶק

ָבִרי� ָהֵאֶ_ה.�ַוְיַסֵ<ר ְלָלָב9, ֵאת ָ;ל ְ̀  ַה

13 And it came to pass, when Laban heard the 
tidings of Jacob his sister's son, that he ran to 
meet him, and embraced him, and kissed him, 
and brought him to his house. And he told Laban 
all these things. 

 

 מלבי"ם בראשית פרשת ויצא פרק כט 18

 ג) - (א) השאלות (א 

  רק לספר שפגע שם את רחל: מה תועלת יוצא לנו בספור הזה של הבאר ושלשה עדרי צאן והאבן. הי"ל
  

 מלבי"ם בראשית פרשת ויצא פרק כט 19

(ד) מאין אתם. באשר רצה להוכיחם על שאין משקים הצאן, חשב תחלה אולי הם ממקום אחר רחוק מכאן ולכן אין 
השמש ולא יוכלו לרעות עוד היום, לכן שאל מאין אתם,  משקים כי עיפים מהדרך, או שעד שישובו לביתם תבא

 וכשהשיבו לו מחרן אנחנו, היה דעתו להוכיחם רק שרצה תחלה לדעת שלום לבן:

 

ו) הידעתם את לבן. האיש יודע לכל, או מרוב עשרו או שלותו או מרוב עניו או בשהוא איש ריב ומדון, לכן  - (ה  
יודעים אותו מזה הצד ששלום לו בגופו ובממונו ועם כל אדם, והשיבו כי  כשאמרו ידענו, שאל השלום לו, ר"ל אם

 שלום, והראיה שרחל בתו באה עם הצאן לבדה, ואינה יראה מן הרועים כבנות יתרו:

 

(ז) ויאמר. ר"ל הנה מה שאין הולכים לרעות יצויר או לעת ערב או בעת הצהרים שהחום גדול ואוספים הצאן 
גד עת ערב אמר הן עוד היום גדול, ונגד עת הצהרים שהיא עת הרביצה, כמ"ש איכה למקום א' שיש בו צל, נ

 תרביץ בצהרים, אמר לא עת האסף המקנה, וא"כ השקו הצאן:

 

(ט) עודנו מדבר. ספר איך הזמין ה' שתצא בת זוגו וימצא אותה על הבאר כיצחק ומשה, ואיך באו עמה ג"כ צאן 
דע מזה שלבן היה עני בעת ההיא אחר שבתו הקטנה רעה את כל צאנו, לבן שמהם היה עתיד להתעשר. ואגב נ

 ועבדים לא היו לו וכל עשרו היה ע"י יעקב כמ"ש כי מעט אשר היה לך לפני ויפרץ לרוב:

 

 מלבי"ם בראשית פרשת ויצא פרק כט 20
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, וזה היה ברחל לכן (יג) ויספר ללבן. יש הבדל בין הגדה לספור. הגדה הוא בדבר שנוגע אליו וצריך לדעת אותו 
 :כתיב ויגד לרחל, וספור הוא ספורי דברים שאין נוגעים אליו וזה היה בלבן שלא נגע אהבת הקרובים בלבו


