
 

 רמב"ן על התורה
Selected	  Pieces	  from	  the	  Ramban’s	  Commentary	  on	  the	  Torah 

 מלוקט ע"פ קונטרוס של הרה"ג ירחמיאל פרייד
 ענין פסוק פרק

 סיכום ענין ספר בראשית לענין ספר שמות  הקדמה
 כל גזרות פרעה בתחילה היו בסתר, בלי שיכירו בהן י א
 כדי להגאל למרות שהגיע הקץ, ואחרי כל הסיבות רק הועילה התפלה הוזקקו בנ"י לסיבות רבות כה ב
 ענין הסתרת פני משה ממראה הסנה, וקדושת המקום ה ג

 בקשת מש"ר מהקב"ה מה שמך ותשובת ה' אליו ושורש אמונת קבלת תפלה לדורות  ביאור יג (וע"ע ד:ג) 
 חשיבת זכירת ברית אבות טו 
 הטעם שודאי יאמינו שמשה שהוא שליח ה' יח 
 שחשש משה שלא יאמינו בו כלל ישראלהטעם  א ד

 נויגדלות ענוונותו של משה רב יג 
 סוד הקרבנות שמעבירים מדה"ד בפני מדה"ר ג ה

 גור אריה להמהר"ל  
Selected	  Pieces	  from	  the	  Maharal’s	  Gur	  Aryeh 

 ע דוד הרטמןמלוקט ע"פ קונטרוס של הרה"ג יהוש
 ענין אות (ע"פ הוצאת ממכון ירושלים) פרק

 הטעם שנמשלו השבטים לכוכבים ב א
 היו מולידות ששה או ששים בכרס אחד, והטעם ה 
 "נתחכמה לו" למאחד ישראל, והוא הקב"ה ז 
 והטעם שלא הוזכרו שמות בני משפחת משה רק עד לאר לידת יט 
 מדוע פרעה הקפיד על הזכרים יותר מהנקבות כ 
 מלכות וכהונה נקראו "בתים", ושני טעמים לדבר  כז 
הטעם שאיצטגניני פרעה לא יכלו לדעת אם משה הוא מישראל או  כח 

 ממצרים
 שני טעמים מדוע לא הוזכר הנס שיוכבד ילדה בזקנותה, לעומת שרה  ב ב

 משה ראה שלא יצא מהמצרי גר, וכיצד השפיע הדבר על החלטת משה יט 
 אנשים""מדוע דתן ואבירם נקראו  כ 
 משה רבינו הרג את המצרי בשם המפורש כב 
 המצאות דלטרין בישראל היא סבת גלותם, משא"כ אצל האומות כג 
 הבאר, והטעםמקום מציאת הזיווג הוא על  כה 
 ממצרים להאנחה וקושי העבודה הן סבות לגאולת ישרא כט 
 כיצד אפשר לומר על הקב"ה "עמו אנכי בצרה" ב ג

 מה שייך שהקב"ה יודה למשה ויאמר לו "יפה אמרת" ט 
 ההבדל בין שם הויה לשם אקיק ט ד"ה ויש 
 ביאור הסימן של "פקוד יפקד" י 
ניתן לומר "ה' נקרה עלינו" אע"פ שאצל בלעם הוא לשון טומאה, וג'  יא 

 טעמים לכך
 ביאור ג' אותות שעשה משה לפני פרעה ג ד

 הקב"ה מקרב את הניסים אל הטבע כמה שאפשר ו 
 השלבים השונים בחלות עונשו של משה שלא יכנסו לארץ ח 
 טעםסירוב משה להשלח לפרעה פוסלו מלהיות כהן, וה ט 
דתן ואבירם נחשבו למתים מחמת שירדו מנכסיהם, ולא מטעם אחר,  יב 

 והסבה לכך
 מדוע העני חשוב כמת, וביאור המאמר "יעקב אבינו לא מת" יג 
 חשיבות החמור של משה, וחילוקי הדרגות בין הצדיקים  יד 
 רק ישראל נקראו "בכור", ובדין לקח יעקב הבכורה מעשו טז 
 תינת התורהמחלוקת עם הרא"ם האם יש "וחי בהם" לפני נ יח 
 בד את שבט לויעהטעם שפרעה לא שי ג ה



 

 

Foundations  
  רבינו  המש

Moshe	  Rabbeinu 

This sefer begins the story of the Jewish people’s exile in Egypt and their eventual redemption.  Moshe Rabbeinu stands at the 
center of the story and is the focus of this week’s in-depth topic. 

1. Moshe’s Birth and Parents 
a. See Gur Aryeh Shemos 1:13 #19 as well as Gevuros Hashem ch. 16 which address why Moshe’s parents are 

not given names in the story of his birth.  The Maharal explains the names of Moshe’s family were kept 
anonymous until after his birth in order to emphasize that Moshe’s role as redeemer and leader of the Jewish 
people was something that he was destined for. 

2. Moshe and Speech 
a. Shemos 4:10 describes Moshe as someone was had difficulty speaking.  Why did Moshe have this 

impediment? 
i. See Gevuros Hashem ch. 28 that speech can detract from thought as we see in the Talmud Niddah 30b 

that once a child is given the power of speech, the child loses his memory of Torah 
3. Moshe’s Prophecy 

a. Rambam’ seventh principle of faith is in the uniqueness of the prophecy of Moshe.  See Hilchos Teshuva 9:2.  
This is explicit in the verse in Devarim 34:10 'ולא  קם  נביא  עודו  בישראל  כמשה  וגו. 

i. See Nefesh HaChaim 3:13-14 who elaborates on Moshe’s unique status.   
ii. See Brisker Rav on the Torah (on the verse   'מי  אנכי  כי  אלך  וגו) who also elaborates on the unique status 

of Moshe that began at Har Sinai 
4. Moshe as the Embodiment of the Jewish People 

a. See Rashi Shemos 18:1 that Moshe corresponds to the Jewish people.  Gur Aryeh there #7 who cites three 
explanations for this statement. 

b. See Ramban 12:2 that Moshe and Ahron were representative of all of the Jewish people for the commandment 
of Kiddush HaCHodesh. 

c. See Tzidkas HaTzadik #154 which famously discusses belief in yourself and derives the necessity for belief in 
yourself from the verse ויאמינו  בה'  ובמשה  עבדו; whereby Moshe in that verse represents the belief all Jewish 
people need to have in themselves. 

5 Parsha Highlights for Further Discussion 

x בעל  הטורים  שמות  ב:ו – Basya, the daughter of Paroah knew the baby was found was Jewish not 
because of Moshe’s cry but because she saw Ahron crying.  Such emphathy, must be from a Jewish 
family. 

x Ramah YD 81:7 says even though milk from a gentile is just as kosher as milk from a Jewish 
woman, we see from Moshe one should try to serve Jewish milk to a baby.  Based on this, Emes 
L’Yaakov, R’ Yaakov Kaminetsky, explains that chinuch of children needs to be aspirational. 

x Chafetz Chaim on Shemos 3:5 says that God’s statement to Moshe that the place you stand is holy 
ground is a note to future generations that God can be found within every and any moment you find 
yourself within. 

x כלי  יקר  ג:א – Explains why do many prophets were shepherds.  Prophetic vision requires you to be 
alone with God. 

x כלי  יקר  ג:ב – Explains Rashi who mentions that God appeared in the shrubbery because   עמו  אנכי
 .בצרה
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M O S H E ’ S  B I R T H  A N D  P A R E N T S  

  גור  אריה  שמות  פרק  א  פסוק  טו

  עד  ואהרן  ומרים  יוכבד  שם  מזכיר  הכתוב  שאין  ויראה,  בפירוש  מרים  ושם  יוכבד  שם  את  הזכיר  לא  למה  תאמר  ואם
  לא  -"  לוי  בת  את  ויקח  לוי  מבית  איש  וילך)  "א,  ב  להלן(  כתיב  שאחריה  בפרשה  שהרי),  א,  ב  להלן(  משה  לידת  אחר
  ומאחר,  בראשית  ימי'  מו  לגאולה  מתוקן  היה  משה  כי  לך  לומר,  משה  לידת  עד  משה  של  האם  ושם  האב  שם  להזכיר  רצה

  אצלו  עיקר  אבותיו  היו  לא  -  בראשית  ימי  מששת  לגאולה  מתוקן  שמשה   היה  משה  לידת  קודם  לאביו  שם  נתן  ואילו,
  סבה  בפרט  שהוא  אב  כל  כמו,  משה  ה"הקב  לו  נתן  לו  המיוחד  ושמו  עצמו  ובשביל,  האב  היה  שהעיקר  הענין  משמעות

  אדם  שכל  וכמנהג  עולם  כסדר  הוא  כאשר  רק  מיוחדת  סבה  האב  היה  לא  משה  לידת  אצל  כי,  שמו  הזכיר  לא  לכך,  לבן
  כי,  במשה  אינו  וזה,  לעולם  הבן  בא  לא  האב  זה  היה  לא  אם  -  בנים  שאר  וכל.  כאן  היה  לא  פרטית  סבה  אבל,  בן  מוליד

  לידת  קודם  הפרטי  שם  מזכיר  אינו  ולפיכך,  לעולם  לבא  משה  מוכרח  פנים  כל  על,  למשה  יותר  מוכן  עמרם  שהיה  אף
  ואם,  אדם  שאר  כמו  הוא  רק,  אינו  שזה,  משה  נולד  היה  לא  עמרם  היה  לא  ואם,  בפרט  מעמרם  נולד  כי  תאמר  שלא,  משה
'  ה  גבורות  ובספר.  נפלא  ענין  הוא  כי  מזה  יותר  עוד  והבן.  בראשית  ימי  מששת  מתוקן  משה  כי,  אחר  היה  עמרם  היה  לא
  :נכון  זה  ודבר,  בזה  גם  הארכנו)  ז"פט(

  גבורות  ה'  פרק  טז
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M O S H E  A N D  S P E E C H 

  שמות  פרק  ד  פסוק  י

  ּוְכַבד  ְכַבד־ֶּפה  ִּכי  ֶאל־ַעְבֶּד  ַּדֶּבְר  ֵמָאז  ַּגם  ִמִּׁשְלֹׁשם  ַּגם  ִמְּתמֹול  ַּגם  ָאֹנִכי  ְּדָבִרים  ִאיׁש  לֹא  ֲאֹדָני  ִּבי  ֶאל־ְיֹקָוק  ֹמֶׁשה  ַוּיֹאֶמר
  :ָאֹנִכי  ָלׁשֹון

  גבורות  ה'  פרק  כח
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M O S H E ’ S  P R O P H E CY 

  רמב"ם  עיקר  ז

  .אחריו  ולבאים  לפניו  לקודמים,  לנביאים  אב  היה  ושהוא,  אמיתית  היתה  השלום  עליו  רבנו  משה  שנבואת

  רמב"ם  הלכות  תשובה  פרק  ט  הלכה  ב

  בתורה  לעסוק  להן  מניחות  שאינן  ממלכיות  שינוחו  כדי  המשיח  לימות  וחכמיהם  נביאיהם  ישראל  כל  נתאוו  זה  ומפני
  והחכמה  הדעה  תרבה  הימים  שבאותן  לפי,  הבא  העולם  לחיי  שיזכו  כדי  בחכמה  וירבו  מרגוע  להם  וימצאו,  כהוגן  ובמצות
  ה  את  דעה  הארץ  מלאה  כי  שנאמר  והאמת   לב  את  והסירותי  ונאמר,  רעהו  את  ואיש  אחיו  את  איש  ילמדו  ולא  ונאמר'
  מבשרכם  האבן   משלמה  יתר  יהיה  חכמה  בעל  דוד  מזרע  שיעמוד  המלך  שאותו  מפני,   למשה  קרוב  הוא  גדול  ונביא,
  הר  יהיה  נכון  הימים  באחרית  והיה  שנאמר  לשומעו  הגוים  כל  ויבואו',  ה  דרך  אותם  ויורה  העם  כל  ילמד  ולפיכך,  רבינו
  ימות  אבל,  הבא  העולם  חיי  הוא  וגרעון  הפסק  לה  שאין  האחרונה  והטובה  כולו  השכר  כל  וסוף,  ההרים  בראש'  ה  בית

  א  בין  אין  הראשונים  חכמים  אמרו  וכבר,  לישראל  תחזור  שהמלכות  אלא  הולך  כמנהגו  ועולם  הזה  העולם  הוא  המשיח
 .בלבד  מלכיות  שיעבוד  אלא  המשיח  לימות  הזה  העולם

  יד-החיים  שער  ג  פרקים  יגנפש  
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  ת  פ'  שמות"ז  עה"ריג
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M O S H E  A S  T H E  E M B O D I E M E N T  O F  T H E  
J E W I S H  P E O P L E 

  רש"י  שמות  פרק  יח  פסוק  א

  :ישראל  כל  כנגדז  משה  שקול  -  ולישראל  למשה

  גור  אריה

  והטעם''.  וכו  שקול'  אלא',  לישראל  אלהים  עשה  אשר  כל  את'  למכתב  ליה  הוי,  כן  לא  דאם.  ישראל  כל  כנגד  משה  שקול
  לא  ואם,  הכל  משלים  שהוא  בעבור  הכל  נגד  שקול  המשלים  ודבר,  דבר  בכל  ישראל  את  משלים  היה  משה  כי  מפרשים

,  ישראל  ככל  נחשב  משה  היה  ולפיכך,  ישראל  לעם  נחשבים  היו  לא  דבר  בכל  הן  בתורה  הן  ישראל  את  משלים  משה  היה
  ויש,  הדורות  כל  משלים  הוא  משה  שהרי,  הדורות  כל  נגד  שקול  להיות  ראוי  היה  זה  לפי,  שקשיא  אלא.  נכון  נראה  כך

  אותו  משלים  שהוא  מי  אל  צורה  כמו  הוא  שהמשלים  לומר   צורה  לו  שהוא  דבר  עם  נמצא  הצורה  שתהיה  וצריך,   כי,
  ונמצאים  אותם  משלים  שהיה,  ישראל  כל  כמו  שקול  היה  ולפיכך,  בנמצא  שהוא]  זמן  כל)  [ש"כ(  המציאות  נותן  הצורה

  להם  נתן,  אותם  מלמד,  בפעל  דורו  כל  את  משלים  שהיה  כמו  בפועל  משלים  שיהיה  צריך,  בעצם  שהמשלים,  ועוד.  עמו
  בפועל  משלים  היה  לא,  הדורות  לכל  השלמה  ממנו  שבאה  גב  על  אף,  בפועל  משלים  היה  לא  -  הדורות  כל  כן  ולא,  תורה

  .הדור  אותו  של  ישראל  כל  נגד  שקול  ולפיכך,  בו  שנמצא  לדור  רק  ובמעשה

  ודבר,  ישראל  מכל  נבדל  היה  שמשה  במה  כי,  ישראל  כל  נגד  שקול  משה  שהיה  מה  גדול  דבר  בזה  יש  כי  לי  נראה  אמנם
  דבר  כל  כי,  כולם  נגד  שקול  שהוא  לומר  אתה  צריך  מהם  נבדל  שהוא  ומאחר,  ידוע  הוא  מישראל  נבדל  משה  שהיה  זה

  היה  משה  כי  ומפני,  פרטי  בו  אין  הנבדל  לדבר  אבל,  גשמי  שהוא  בדבר  שייך  הפרטים  כי,  כלל  פרטי  חילוק  בו  אין  נבדל
,  בו  פרטי  דבר  אין  שהרי,  ישראל  כל  נגד  משה  היה]  ולכן,  [ישראל  עם  משה  ישתתף  לא  -  אלהי  נבדל  ישראל  אצל  נחשב
  .ברור  ענין  זה  ודבר

  לפרש  יש  ועוד   ישראל  כל  נגד  שקול  משה  למעלת  כי,   שיש  והחכמות  הדעות  כל  שכולל  הוא  וחכמתו  שדעתו  מפני,
  אדם  בני  רבוא  בששים   נח  ברכות(  הרואה  ובפרק. ',  הרזים  חכם  ברוך'  מברך  מישראל  רבוא  ששים  הרואה  אמרינן.)
  שם(  בהדיא  התם  כדאיתא',  הרזים  חכם'  כן  גם  מברך  מופלג  חכם  וכשרואה).  שם  י"רש(  אלו  של  בלבו  מה  שיודע  פירוש

,  הדעות  כל  בהן  שיש  רבוא  ששים  כמו  שקול  הוא,  הרבה  ודעות  חכמות  ויודע,  בחכמה  המופלג  החכם  כי  מפני  וזה:),  נח
  ישראל  כל  נגד  שקול  משה  היה  ולפיכך   משה  כמו  לך  שאין,   בחכמה  מופלג  חכם  כל  דעל  אמרינן  דהתם  גב  על  אף.
  כך  מברכין   משה  מעלת  מאי  כן  ואם,   קשיא  זה  אין,   אנשים  כמו  נחשבים  משה  אצל  ישראל  דכל  אמרינן  הכא  דהא,
  דעלמא   כן  גם  מופלגים  חכמים  כמה  בישראל  דהיו  גב  על  אף, ,  מופלג  חכם  אצל  אנשים  שאר  כמו  רק  אצלו  היו  לא,
  :חכמה  דברי  תבין  כאשר  אמת  הם  שאמרנו  הפירושים  וכל.  ישראל  כל  נגד  שקול  משה  ולפיכך

  רמב"ן  שמות  פרק  יב  פסוק  ב

  כי,  מצרים  בארץ  אמר  ולכן,  משה  ידי  על  ישראל  את  ה"הקב  שצוה  ראשונה  מצוה  זו  -  חדשים  ראש  לכם  הזה  החדש
)  כאן  מכילתא(  רבותינו  שאמרו  כמו,  מצרים  בעיר  לא,  מצרים  בארץ  לומר  שבא  או,  סיני  בהר  היו  שבתורה  מצות  שאר
  ואהרן  משה  אבל,  הפרשה  וגומר  לכם  הזה  החדש  לאמר  ישראל  עדת  כל  אל  דברו  תחלה  שיאמר  ראוי  והיה.  לכרך  חוץ
  ישראל  במקום  הם   לדורותם  ישראל  כנגד"  לכם"  ואמר,   ישראל  עדת  כל  אל  דברו  ואמר  וחזר,   שעה  במצות  שיצום,

  :מבעשור  מצרים  פסח  לקחת
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  צדקת  הצדיק  אות  קנד

  בעצמו  להאמין  כך  אחר  צריך  כך  יתברך  בהשם  להאמין  אדם  שצריך  כשם   עמו  עסק  יתברך  להשם  שיש  לומר  רצה.
  (וגו  לילה  שבין  בטל  פועל  ושאיננו   ד  יונה'   י'   נפשו  כי  להאמין  צריך  רק.  ואינם  נאבדו  מיתתם  שלאחר  שדה  וכחיתו')
'  בה  ויאמינו)  א"ל  ד"י  שמות(  פירוש  וזה.  רצונו  כשעושה  בה  ומשתעשע  מתענג  יתברך  והשם  שמו  יתברך  החיים  ממקור
  בהם  חפץ  יתברך  שהשם  האמינו  ההוא  בדור  ישראל  נפשות  ריבוא  ששים  כלל  לומר  רצה  משה  פירוש  עבדו  ובמשה

  לא  נזופים  ישראל  שהיו  זמן  שכל)  ב  א"קכ  בתרא  בבא(  ל"ז  שאמרו  וכמו  הם  ממש  הוא  אשר  במשה  כן  גם  וממילא[
  היה  בעגל  כמו  כללותם  שהוא  משה  כן  גם  חטא  ישראל  חטאי  בכל  כי  אחר  במקום  שנתבאר  וכמו.  למשה  הדיבור  נתיחד
  מכתב  לארץ  ולהשליכה  בחמתו  תורה  ספר  לקרוע  אפילו  מאוד  וזר  תמוה  דבר  הוא  ובאמת  הלוחות  בשבירת  משה  חטא
  ה  מכתב  הלוחות  שכן  כל  דעלמא  סופר  יד   כחך  יישר  לו  וכשנאמר  אחר  במקום  שאמרו  כמו  דעגל  חטא  ממש  והוא'.

  ה  זרה  עבודה(  שאמרו  כמו  כן  ישראל  בני  גם  כי  ידע  ששברת   וכו  לאבותינו  טובה  ונחזיק  בואו)  א'   התאוה  ובקברות'
  ב"כ  א"י  במדבר(  איתא '  ב  ג"י  שם(  שנאמר  כמו  השליחות  חטאו  היה  ובמרגלים  מריבה  במי  וכן  ישחט  ובקר  הצאן)
  :שבהם  הטוב  חלק  מן  רוח  נחת  ומקבל  ורוצה]  כולם  לבאר  מקום  כאן  ואין  לדעתך  לך  שלח)  י"וברש


