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 הכתב והקבלה הקדמה 1
ובזה גם האמת נעדרת תהי. כי גם בני הילדים האמונים על חיק תורתי. תחת יתקרבו אל דלתותי 

הזאת תתחזק בלבב הנערים  יתרחקו מאליהן. כי רק אל הנראה מפשוטי דברי יתמשך לבבם. והאולת
לתת כתף סוררת אל תורת הפה. תורת הקבלה לזרה תהיה להם וינצלו את עדיה מעליהם ויפרקו נזמי 
 :הזהב אשר באזני מקבלי תורתי. ובזה ישארו עירם מתורתי להפר בריתה ועריה מן המצוה לעבר חקתי
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2 Jay Harris, How Do We Know This, 216 
Tradition rescues us from the problems of ambiguity, while at the same time allowing us to fully 
appreciate the multivalence of the text, a testament to the genius of the divine legislator 
 

 

 

 הכתב והקבלה שמות פרשת בא פרק יב 3

(אים פערהאלטניסס), ר"ל שיעריך את השה לפי מספר במכסת נפשות. אין מכסה לשון ספירה כ"א לשון ערך 
האוכלים שבביתו ובית שכנו, שיהיה כמות הבשר נערכה לכמות אכילת האוכלים שבשני הבתים, לפי מה שיכול כל 

 אחד לאכול אם רב אם מעט
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שחיטה (רש"י ממכילתא ופסחים צ"ו) ואין משמרת  (ו) לכם למשמרת. לשון בקור, שטעון בקור ממום ד' ימים קודם
כאן כשמירת הפקדון שלא יאבד ויגנוב שלא יברח וכדומה (פערוואהרונג) אבל היא שמירת ההשגחה שלא יקולקל 

 .הדבר (בעאבאכטונג) כמו ושמור נפשך מאד, איש מרעהו השמרו, שמירת הנזק

 

5 Mendelssohn’s Biur, Exodus 20 

 

 

 

 והקבלה שמות פרשת יתרו פרק כהכתב  6

(יג) לא תנאף. אין נאוף אלא באשת איש (רש"י, וערא"ם), ובואתחנן פרט יותר אין לשון נאוף אלא באשת איש, 
וא"כ בא"א דוקא הכתוב מדבר, דלישנא הכי משמע (ע"ש במשכיל לדוד לרד"פ), וז"ל הראב"ע רבים חשבו כי אין 

אשר ינאף את אשת רעהו, כי מה טעם לומר זה אחר שאמר אשר ינאף נאוף כ"א עם אשת איש, בעבור שמצאו 
את א"א, ואין פי' כאשר חשבו, והנה למעלה כתוב אשר יקלל את אביו ואת אמו מות ימות אביו ואמו קלל דמיו בו, 
והטעם כי עברה גדולה עשה שקלל אבותיו שהולידוהו, וככה אשר ינאף את אשת רעהו להודיע כי תועבה גדולה 

ה שינאף את אשת רעהו, ומלת נאוף כמו זנות, והנה כתוב (ירמיה ג' ט') ותנאף את האבן ואת העץ, ע"כ. וזה עש
לשון הרב"ח לא תנאף הוא דבור השביעי מפני שאיסורי עריות הן שבע, ואלו הן אשת איש, אשתו נדה, אלמנה, 

עניני זנות, וכ"ד רבותינו (נדה י"ג) לא והנה גם הוא כולל בזה כל בתולה, משכב בהמה, משכב זכר, וגו', ע"ש. 
תנאף לא תהא בך ניאוף בין ביד בין ברגל, ובשבועות (מ"ז ב') אמרו, אזהרה לעוקב אחר נואף מנין, ת"ל לא 

תנאף, ובתנא דבי אליהו אמר זמרי בן סלוא עבר על לא תנאף, וכן בסנהדרין פ"ו לא אמרו דלא תנאף 
דבר הלמד מענינו. והמתרגמים שבחרו לתרגם במלת (עהעברוך) דוקא, במחוייב מיתת ב"ד איירי, רק מחמת 
 :עליהם להביא ראיה לאמת תרגומם זה
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בין עיניך. לרבותינו (מנחות ל"ז) בין עיניך זה קדקד מקום שמוחו של תינוק רופס, ואמרו (מגלה כ"ד) הנותן תש"ר 
דרך הקראים המבזים דברי חכמים והולכים אחר המשמע כמשמען בין עיניך ממש (ע"ש רש"י);  על מצחו ה"ז

ולרבותינו מה שאמרה תורה בין עיניך, י"ל לפי שגידי הראות צומחים ויוצאים מן העצם של מוח והולכים 
וך אישון בת בהתאחדות בתחלה ואח"כ מתחלקים עצמם ופנים אל הימין והשמאל אל שתי העינים ומגיעים אל ת

עין ושם פועלים חוש הראות ועל ידם נתפסים המראות והמוחשים אל המוח כי שם ביתם מקורם ושרשם, כנודע 
הנה אין המכוון בין עיניך בין העינים החיצונים הנראים והנגלים, כ"א בין מקור העינים מחכמי הנתוח, 

ו, יורה על אבר הראות (אויג), ויורה על השרשיים שאינם נראים בחוץ והוא המוח, ושם עין משותף בהוראת
ולפי"ז טעם בין עיניך, בין מקור הראות,  המקור והשורש, כמו עין המים, שהוא מקור המים, וכן מעיני הישועה.

והוא מקום המוח, כרוחב ד' אצבעות מהתחלת עיקרי השער מן המצח ולמעלה (עתוס' עירובין צ"ה ב' ד"ה מקום) 
דאמר קרא (ראה י"ד) קרחה בין עיניכם יראה להדי' דלשון בין עיניכם אין בין העינים הנראים (אויגענוואורצעלן), ומ

והנגלים כי לא שייך במקום זה קרחה, אבל בין עינים השרשים והוא מקום המוח שפיר שייך לה ענין קרחה. וכן 
נו מדבר מאיברים הגשמיים מדלא אה"כ לשון בין בבת עיניך, או בין גבות עיניך, או בין עפעפיכם, מוכח שאי

 .הנראים. ואין המקובל סותר את לשון המקרא, כאשר יחשבו חלושי הראות וקלי הדעת
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(א) וירא אליו ה'. לבקר את החולה (רש"י מרבותינו י"ד), בכמה מקומות מצאנו לשון ראיה שיורה על בקור ודרישת 
נבעזוך) כמו לראות את יורם (מ"ב ח') לראות את דוד (ש"א י"ט) ועל שניהם תרגם למסעד, פני החולה (קראנקע

ועל כונה זו אמר המשורר (תהלים ל"א) ואם בא לראות, ותוכן ענין המזמור שם בחולה הצריך בקור. והמפרשים 
  :הלשון עצמו הלכו בדרכים רחוקים למצוא מקום לדברי רבותינו אלה ע' צד"ל, ולפי המבואר הוא משמעות
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ובשל מבושל במים. ממלת ובשל למדונו רבותינו לכלול אסור הבשול גם בשאר משקין (עמ"ש בכי תצא פ' 
השב תשיבם), ואל יקשה בעיניך מלת במים, דבאמת מלת במים אינו המים דוקא שהוא אחד מארבע 

(פליסענדעס, ריננענדעס), לכן ישמש גם על הליחות  הנחתו על כל לח הנוזלהיסודות (וואססער), כי אמנם עיקר 
הדמעיות הנוזלות מן העין בעת הבכיה (טהראנען), כמו ועפעפי יזלו מים, וכן על הליחות הנוזלים מן הגוף והוא 

י ע"י היראה והפחד השתן (אורין), כמו מי רגלים (ישעיה ל"ז), ומזה וכל דרכים תלכנה מים (יחזקאל ז', כ"א י"ב), כ
מי רגלים שותתין על ברכיו, (ע' סוטה מ"ד) הרתיע ומים שותתין לו על ברכיו; ועל הליחה המרירית שבתוך המרה 

, וקראו לכל המשקין הנסחטים מכל הפירות בשם מי גפנים(גאללע), כמו וישקני מי רוש; וברבותינו (ערלה פ"א) 
ויצומו ויאמרו חטאנו, ומבכיית השמחה אמר ושאבתם  וישפכו לפני ה' וישאבו מים, ואמר על בכיית הצער מי פירות

מים בששון ממעיני הישועה, וכן מתכות הנעשה נוזל ע"י אש נקרא מים כמו בת מי זהב תרגומו מצרף דדהבא, 
א"כ מלת במים ע"כ ביאורו כל דבר לח הנוזל ואחרי שהודיעונו רבותינו במלת ובשל להורות גם בשאר משקין, 

. והרא"ם ומשכיל לדוד דחוקים בזה, עמ"ש לל כל המשקין, ובזה דעת הקבלה מיושבת על פשטי' דקראוכו
  :באחרי בוכסהו בעפר
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 (יא) ו0ַֹאֶמר יֲַעקֹב ֶאל ִרְבָקה ִא,+ ֵהן ֵעָ(ו 'ִחי ִאי$ ָ(ִער וְ'נִֹכי ִאי$ ָחָלק:  

 י 'ִבי וְָהיִיִתי ְבֵעינָיו 7ְִמַתְע6ֵַע וְֵהֵבאִתי ָעַלי ְקָלָלה ו5ְא ְבָרָכה:(יב) א3ַלי יְֻמ1ֵנִ    

 (יג) ו6ַֹאֶמר ל+ ִא,+ ָעַלי ִקְלָלְת: 9ְנִי ַא8 ְ$ַמע 9ְקִֹלי וְֵל8 ַקח ִלי:   
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 7ֲַאֶ$ר 'ֵהב 'ִביו:(יד) ו0ֵֶַל8 ו0ִַַ;ח ו0ֵַָבא ְלִא,+ ו6ַַַע( ִא,+ ַמְטַעִ,ים    

 > ַהָ;ָטן:(טו) ו6ִַַ;ח ִרְבָקה ֶאת 9ְִגֵדי ֵעָ(ו 9ְנָ> ַהָ=דֹל ַהֲחֻמדֹת ֲאֶ$ר ִא6ָ> 9ָ9ַיִת ו6ְַַל$9ֵ ֶאת יֲַעקֹב 9ְנָ    

 (טז) וְֵאת עֹרֹת ְ=ָדיֵי ָהִעִ<ים ִהְל9ִיָ$ה ַעל יָָדיו וְַעל ֶחְלַקת ַצ3ָאָריו:   

 יז) ו6ֵ6ִַן ֶאת ַהַ,ְטַעִ,ים וְֶאת ַהֶ?ֶחם ֲאֶ$ר ָעָ(ָתה 9ְיַד יֲַעקֹב 9ְנָ>:(   

 (יח) ו0ַָבֹא ֶאל 'ִביו ו0ַֹאֶמר 'ִבי ו0ַֹאֶמר ִה@ֶ@ִי ִמי ַא6ָה 9ְנִי:   

 

 בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדות פרשה סה 11

 ועשו רשע, וילך ויקח ויבא לאמו, אנוס וכפוף ובוכה.מר ר' יצחק עלי ליכנס ולומר לאביך יעקב צדיק 
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(יד) וילך ויקח ויבא. אין ספק שהיתה הברכה חביבה על יעקב, וכאשר ראה שהשעה דחוקה ובמעט התמהמהות 
הגדיים לאמו, ובפרט לקיים  ישוב עשו מן השדה ויבא את המטעמים לאביו, והיה לו ליעקב למהר ולהזדרז בהבאת

מצות אמו, וא"כ הוי לי' לקרא להזכיר מלה דזירוזא. כאמור באברהם וירץ לקראתם, ובאליעזר וירץ העבד 
לקראתה, וברבקה ותמהר ותורד כדה, ותמהר ותער אל השוקת, אף כאן ביעקב היה ראוי לומר וירץ ויבא לאמו 

יה מזדרז בדבר להיותו כמרמה את אביו רק לבו אנסו לעשות רצון ולא אמר קרא כן רק וילך ויקח, זה יורה שלא ה
 .אמו. וכדברי רבותינו ברבה וילך ויקח ויבא, אנוס וכפוף ובוכה
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ר (יח) ויקרא להן שמות. אם יהיו שמות הבארות האלה שמות פשוטות בעלמא בלתי מורות על ענין מה, מה אהד
קרא לאשמעינן בהם, מה לנו בשמות שהיה להן תחלה, ומה היה ההפסד בבטולן, ומה התועלת שהתאמץ יצחק 
להחזיר שמם הראשון עליהן. ויתכן דקריאת שמות לבארות היו דומה לשאר קריאת שמות שהיו לזכרון חסדי ה' 

הוא בית אל, ויקרא שמו ה' נסי, על ופעולותיו, כענין ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה, ויקרא שם המקום ה
כן קרא לבאר באר לחי רואי, ככה עשה אברהם בבארות אשר חפר, שקרא את שמם בשם ה', ולפי שהיתה מדתו 
של אברהם להשתדל בכל מאמצי כחו להשיב רבים מעון ללמדם דעת את ה' ולהורות להם שאין ממשות באלילם 

וחני למכחישי אל, המציא תחבולה נפלאה להכניס ע"י את המוטעים שהיו מוטעים לעבדם, וכדי להמציא מציאות ר
אל תחת כנפי השכינה, כל באר אשר קרא אותה בשם אשר יורה על אמתת מציאת ה', עד"מ לפי שהיו הטועים 
לומר שהנהגת העולם תלוי רק במערכת השמים, וכל הצלחת אדם איננה רק מהשפעת הככבים והמזלות, לכן 

ועבדו אותם, לבטל מהם הדעה המוטעת, קרא שם דבאר, ה' אל עולם, או ה' אלהי צבאות, חשבו אלו לאלהים 
בזה הרגיל בפי הבריות הבאים לשאוב מים מבארו, באמרם נלכה נא לשאוב מים מבאר הנקרא כך, שנתעוררו על 

תנהג דעתם המשובשת ויתנו לבם אל השגה אמתית, ההוי' ב"ה לבדו הוא אלהי עולם ותחת ממשלתו לבד י
העולם. וילמדו דעת כי כל צבא השמים הככבים והמזלות אין השפעתם מעצמם רק מה שהוי' ב"ה משפיע לכל ככב 
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כפי הכשר קבלתו, ולזה אין ראוי לעבוד עבודה רק למי שהוא אדון על כל, לא למי שממשלת יד אחר עליו. ככה 
ם וכל המון עם הורגלו בזה לדעת ידיעות עשה אברהם בכל באר ובאר אשר חפר, לפי שבארות מים הם צרכי רבי

אמתיות ולהכיר את אל העליון ית', ודבר גדול עשה אברהם אהוב ה', שהיה כעבד הנאמן למלך המשתדל להביא 
אנשים שברחו להם ממדינתו מפני מרדם בו, והוא ידבר אל לבם ויודיעם מטוב הנהגת המלך ויטה את לבבם עד 

ה עשה אברהם להטות את לבב מכחישי אל לקבל עליהם עול מלכות שמים. שיתנו שכמם תחת עול המלכות, ככ
והודיע הכתוב שבעודנו חי והיה נשיא אלהים בתוכם היה מוראו על אנשי הארץ הניחו את הבארות והיה שמותן 

 עליהן. אמנם אחרי מותו חזרו לגלוליהם, וכדי לבטל מפי הבריות שמות הבארות האלה, לפי שהיו כלם מורים הפך
דעתם המשובשת, לכן סתמו הבארות, ובהתבטל הבאר נתבטל שמותן. ובא הכתוב להודיע כי יצחק אחז במעשי 

אברהם אביו והתאמץ לחפור אותן הבארות ולהחזיר שמותן עליהן כדי להחזיר עטרת אמונה אמתית למקומה 
רו בני עלמא לע"ז והוה ומצאתי במכדרשב"י בתוספות ח"ג דש"ב ב' שכתב: כיון דמליוה פלשתים עפרא, דאהד

עלמא שמם דלית דידע לקב"ה כיון דאתא יצחק מה כתיב וישב יצחק ויחפור וגו' מאי וישב אלא דאתיב עלמא 
 .לתיקוני' ואוליף לון לבני עלמא דידעין ליה לקב"ה וגומר
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) הדם לכם לאות. הקושי מפורסם מה ענין האות הזה ומה צורך יש בו, הממנו ית' יפלא להציל בתי בני ישראל (יג
בלי שום אות וסימן, ויראה כמ"ש הרע"פ כי באמת היו בישראל דברים מונעים הגאולה, כמ"ש רבותינו שהיו עובדי 

ן פסח, ובזה יורו הוראה גמורה כי שבו מדרכם אלילים כמצרים, והיה רצונו ית' לטהרם ולנקותם, וצוה עליהם קרב
הרעה בשחיטת האלוה עצמו אשר היו עובדים אותו; והנה אות האהבה השלמה והסימן הגמור הוא לבלי יכנס בלב 

האוהב שום פחד ודאגה מאיזה סכנה למלאות רצון הנאהב, אבל ישים נפשו בכפו ויסתכן לבלי המנע מעשות 
שו ג' פעולות בזביחות האלוה של המצרים לעיניהם בפרסום גדול, ולא ישיתו לב על רצונו, לכן צוה הוא ית' שיע

הסכנה העצומה פן יחרה אף מצרים עליהם בראותם עלבון יראתם ויקומו עליהם להשמידם, כמאמר משה הן נזבח 
בבזוי וקלון, את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלונו, עם כ"ז לא ימנעו מלמלאות רצון המצוה בשוקים וברחובות 

עד הביאום אותו לביתם בקולי קולות ולא ייראו מן המצריים, יתר ע"כ ישחטו הפסח בכנופי' ובעסק גדול משפחות 
משפחות בפרסום, וגם זה לא יפחדו ולא ייראו משונאיהם, והאחרון הכביד כי לא די להם בכל זה אבל גם אח"כ 

פש המצרים, בתתם מדמו על משקופי הבתים והמזוזות לעיני בעת אכלם אותו יפרסמוהו לכליון עיניהם ולדאבון נ
כל עובר וידעו המצרים כי עתה יאכלו את יראתם, הלא ינתקו מורשי לבבם להקהל ולבוא עליהם בחרבות ורמחים 

ולנקום בתוך בני ישראל, הנה בכל זה יעשו רצון קונם ולא יהיה מורך בלבבם, ובזה אות נפלא על שלמות התשובה 
בו ית', והיותם כופרים בע"א כפירה גמורה וחלוטה, וזהו והיה הדם לכם לאות, רצונו יהיה אות לכם על והדבקם 

טוב כוונתכם ויושר אמתת לבבכם עם אלהיכם, ובזה תעוררו רחמים עליכם שלא יהיה בכם נגף למשחית כמו 
' יצחק שהדם לא היה שהיה הדין מחייב בעבור הדמותכם למצרים בעבודת הטלה; וראיתי במכילתא דאמר ר

בפנים אלא בחוץ כדי שיראו המצרים ויתכרכמו בני מעיהם, ע"כ. וזה ממש כדברינו. וקרוב לומר כי ענין וראיתי כאן 
 :כמו ירא פרעה איש נבון, וטעמו בחרתי להיות הדם לכם לאות, שבזכות שתקיימו מצותי בזה אחוס עליכם
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) וברכתם גם אותי. י"א שהלשון מהופך והראוי גם תברכו אותי, וא"צ לזה, ופירושו כמ"ש הרמב"ן כאשר (לב  
תזבחו להשם אשר אמרתם ותתפללו על נפשותיכם תזכירו גם אותי עמכם לברכני ואת ממלכתי, כי בכלל ברכת 

'. והראב"ע פירש כי מלת גם המלך שלום כל המלכות. לפירושו היה לו לומר דבר זה אחר אומרו לכו עבדו את ה
מתחבר עם צאנכם ובקרכם קחו, וטעם וברכתם גם אותי שנתתי לכם זבחים ועולות, ואין זה מבואר במקרא, 

ולדעתי אין וברכתם שיתפללו בעדו, רק הוא הודעה להם שביציאתם תגיע לו ברכה וטובה גדולה, כי כבר 
ם יצאו עתה לחירותם גם הוא יצא לחירות מכל סבל צרות רבות ורעות מסבת החזיקו אותם עד הנה, וא

העונשים אשר סביב שתו עליו לסבתם, ואין לך ברכה גדולה מזו להיותו מעתה בלי דאגה ופחד פן יתחדשו 
עליו עוד גזירות מכות ועונשים וכמו שאתם תשאו ברכה ביציאה זו להיותכם נפטרים מעול השיעבוד, ככה 

 ול צרות העונשים האלה.תשיגו גם לי ברכה להיותי נפטר מע

 

 

 

 

 

 

 


