
 

 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

החילוק שבין הנהגת ה' אצל האבות לזאת שאצל משה רבנו. והחילוק שבין השם הויה לשם אדנות ובענין  ב ו
 יעודי התורה ונסים נסתרים

 הטעם בהוספת מילה "לאמר" בכל נבואת משה י 
 גודל ענותנותו של מש"ר, וששכר עניוות הוא הגדלות, משה כנגד מדה יג 

 שני טעמים למה "ואני אקשה את לב פרעה" אינו סתירה לבחירה חפשית (ועי' ריש פ' בא י:א) ג ז
 גור אריה להמהר"ל  

Selected	  Pieces	  from	  the	  Maharal’s	  Gur	  Aryeh 
 מלוקט ע"פ קונטרוס של הרה"ג יהושע דוד הרטמן

 ענין אות (ע"פ הוצאת ממכון ירושלים) פרק
 המלים "וידבר אלקים" מורות על משפט ד ו

 נאמנות קדומה היא עיקר הנאמנות ח 
 , והטעמים לכךשם הויה מורה על נאמנות ט 
 הק"ו שישראל לא ישמעו למשה, וביאורו כז 
 באחיה, והטעם הנושא אשה יבדוק לג 

 בחמש מכות אחרונות נאמר "ויחזק ה'" חוץ ממכת ברד ד ז
 עניני כשפים יג 
 מדוע פרעה לא בקש שהצפרדים יוסרו מיד, אלא רק למחרת  א ח

 שולט על בריה פחותה משעורה, והטעםאין השד  ו 
 רמז מכת בכורות בתוך מכת ברד, והסימנים של דצ"ך עד"ש באח"ב ד ט

  

 

 

 

5 Parsha Highlights for Further Discussion 

x ספורנו ו:ט ד״ה ולא שמעו אל משה: If the Jews would have listened to Moshe's promise of geula, they 
would have gone directly into eretz yisrael. Since they did not, the havtacha was fulfilled by their 
children instead. 

x ז:כב רבינו בחיי : From where did the chartumim get water to replicate the miracle of makas dam? 
Two	  approaches:	  either	  they	  dug	  into	  the	  ground	  and	  they	  got	  it	  from	  there,	  or	  they	  didn’t	  and	  this	  
was all an act. (This is an important makor for the sugya of the effectiveness of magic in Jewish 
thought.) 

x משך חכמה ו:יג: The Jewish people were more than happy to believe Moshe and trust him to take 
them out of Egypt. The grandiose plans of a miraculous delivery from slavery and building a society 
in Israel, did not, however, appeal to them. (Big applications for kiruv: what are you selling? What 
do they want?) 



 

Foundations  
  צריםגלות  מ

The	  Egyptian	  Exile 

This parsha begins the story of the redemption from Egypt with the ten plagues.  This week, we will discuss the centrality of 
this story in the Jewish faith. 

 ?Why was this exile necessary - במה  אדע .1
a. Talmud Nedarim 32a asks why Avraham was punished with his descendants having to go into the exile in 

mitzrayim.    
i. The Rosh assumes that everyone agrees that the sin we went into mitzrayim was because Avraham 

asked במה  אדע the question the Gemorah wants to understand is what caused Avraham to ask such a 
question. 

b. The Talmud cites three opinions to this quetion: 
i. Rebbe Eleazer – Because Avraham enlisted Torah scholars into his army (based on Bereishis 14:14) 

ii. Shmuel – Because	  he	  questioned	  God’s	  ways	  by	  asking	 (see Bereishis 15:8)  ”במה  אדע“  
1. See	  Seforno	  Bereishis	  ibid.	  who	  explains	  Avraham’s	  question	  as	  asking	  how	  will	  he	  know	  his	  

children will be righteous enough to deserve to inherit the land.  R. Ezra Neuberger of Ner 
Israel Rabbinical College suggested that the exile in Egypt, rather than a commonly conceived 
punishment, could be the response to this question (See also Talmud Meggilah 31b which has 
a similar implication that this question of Avraham was not a sin).	  	  God’s	  initial	  revelation	  to	  
Avraham was as the God of אור  כשדים (Bereishis 15:7), the God who saved Avraham after he 
will willing to jump into the furnace.  Avraham wanted to know how his descendants, 
specifically	  those	  who	  won’t	  have	  that	  religious	  commitment,	  will	  be	  able	  to	  inherit	  his	  legacy.	  	  
That required the exile in Mitzrayim.  The formation of the Jewish people to include even the 
unrighteous required a redemption from Egypt that included even the Jews on the lowest 
level. 

iii. Rebbe Yochanan – Because he prevented people from entering the service of God (see Bereishis 
14:21) 

c. Ramban Bereishis 12:10 indicates that the exile in Egypt was a punishment for Avraham going to Mitzrayim 
during the famine, instead of believing that God would provide for him in his land. 

2. Why were the Egyptians punished if the exile was pre-ordained? 
a. See Rambam (Hil. Teshuva 6:5) who explains that no individual Egyptian was compelled to hurt the Jews.  It 

was only a general decree on the Egyptians. 
b. Raavad (ibid.)explains that despite being pre-ordained, the Egyptians were nonetheless evil people and 

deserving of punishment. 
c. Ramban (Shemos 18:11) explains that the Egyptians were punished because they were overly harsh in 

subjugating the Jewish people – far beyond the decree allowed. 

5 Parsha Highlights for Further Discussion (cont.) 

x ד״ה והבאתי אור החיים ו:ח : Hashem promises 5 things to the generation that comes out of Mitzraim. 
The	  5th	  is	  the	  promise	  of	  v’heveti - I will bring to eretz yisrael. How could it be that Hashem did not 
keep his word? A close reading of the text revels that this 5th promise is conditional to an 
acknowledgment of Hashem (pasuk7).  

x ענין שפת אמת ריש תרנ״א ד״ה : Moshe is different from the Avos. The strength of the avos is 
transforming the person into someone who can accept Torah. Moshe brings that Torah to a person 
who can already receive it. This is the concept of קדמה לתורה דרך ארץ . 
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W H Y  W A S  T H I S  E X I L E  N E C E S S A R Y ?  

  תלמוד  בבלי  מסכת  נדרים  דף  לב  עמוד  א

  אלעזר  רבי  אמר  אבהו  רבי  אמר   מפני?  שנים  ועשר  מאתים  למצרים  בניו  ונשתעבדו  אבינו  אברהם  נענש  מה  מפני:
  ח"בת  אנגרייא  שעשה   שנאמר,   ביתו  ילידי  חניכיו  את  יגוירק:   אמר  ושמואל, ,  ה"הקב  של  מדותיו  על  שהפריז  מפני:
  הנפש  לי  טותן:  שנאמר,  השכינה  כנפי  תחת  מלהכנס  אדם  בני  שהפריש:  אמר  יוחנן  ורבי;;  אירשנה  כי  אדע  ידבמה':  שנא

  עשר  טזשמנה.  בזהב  שהוריקן:  אמר  ושמואל,  בתורה  שהוריקן:  אמר  רב  -  ביתו  ילידי  חניכיו  את  וירק.  לך  קח  והרכוש
  .הוי  הכי  דחושבניה  הוא  אליעזר:  דאמרי  איכא.  כולם  כנגד  אליעזר:  אבא  בר  אמי  ר"א  -  מאות  ושלש

  רא"ש

  עבירה  מ"מ  אדע  במה  אומרו  על  מפורשת  העונש  שעבירת  פ"אע'.  כו  בניו  ונשתעבדו  ה"ע  אבינו  אברהם  נענש  מה  מפני
  :אדע  בבמה  נופל  להיות  הענישתו  זו

  ספורנו  בראשית  פרק  טו  פסוק  ח

  :לירש  יזכו  ולא  הבנים  יחטאו  אולי  כי.  אדע  במה

  לא  עמוד  ב  תלמוד  בבלי  מסכת  מגילה  דף

  ושלום  חס  שמא!  עולם  של  רבונו:  הוא  ברוך  הקדוש  לפני  אברהם  אמר,  אירשנה  כי  אדע  במה  אלהים'  ה  טויאמר  וכתיב
  במה,  עולם  של  רבונו:  לפניו  אמר  -.  לאו:  לו  אמר  -?  הפלגה  וכדור  המבול  כדור  להם  עושה  ואתה  לפניך  חוטאים  ישראל

  שאין  בזמן,  קיים  המקדש  שבית  בזמן  תינח,  עולם  של  רבונו:  לפניו  אמר  -'.  וגו  משלשת  עגלה  לי  קחה:  לו  אמר  -?  אדע
  עליהן  אני  מעלה  בהן  שקוראין  זמן  כל,  קרבנות  סדר  להם  תקנתי  כבר:  לו  אמר  -?  עליהם  תהא  מה  קיים  המקדש  בית

  .עונותיהם  כל  על  אני  ומוחל,  קרבן  לפני  מקריבין  כאילו

  רש"י  בראשית  פרק  יב  פסוק  י

  לבדה  ארץ  באותה  -  בארץ  רעב   כנען  ארץ  אל  ללכת  לו  שאמר  ה"הקב  של  דבריו  אחר  יהרהר  אם  לנסותו,   ועכשיו,
 :ממנה  לצאת  משיאו
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W H Y  W E R E  T H E  E G Y P T I A N S  P U N I S H E D 
I F  T H E  E X I L E  W A S  P R E - O R D A I N E D ? 

  רמב"ם  הלכות  תשובה  פרק  ו  הלכה  ה

  ה  וישר  טוב  דוד  שאמר  זה  ומהו '  ה  דרכי  מודיעים  להם  נביאים  ששלח  זה',  וגו  ענוים  ידרך  בדרך  חטאים  יורה  כן  על'
  החכמה  בדרכי  נמשך  שהוא  זמן  שכל  אדם  בכל  זו  שמדה,  ולהבין  ללמוד  כח  בהם  שנתן  ועוד,  בתשובה  אותן  ומחזירין
  והלא,  הדבר  על  נעזר  עצמו  ימצא  כלומר  אותו  מסייעין  לטהר  בא  ל"רז  שאמרו  מה  והוא,  אותם  ורודף  להן  מתאוה  והצדק
  הרי,  הארץ  נכר  אלהי  אחרי  וזנה  הזה  העם  וקם  וכתיב,  רע  לעשות  המצריים  על  גזר  הרי  אותם  וענו  ועבדום  בתורה  כתוב
  ואחד  אחד  כל  אלא  הזונה  הוא  שיהיה  הידוע  פלוני  איש  על  גזר  שלא  לפי,  מהן  נפרע  ולמה  ם"כו  לעבוד  ישראל  על  גזר

  זה  למה  הא,  עולם  של  מנהגו  אלא  הבורא  הודיעו  ולא,  עובד  היה  לא  לעבוד  רצה  לא  אילו  ם"כו  לעבוד  הזונים  מאותן
  שהודיע  מפני  רשע  שיהיה  עליו  נגזר  כבר  הרשע  יאמר  זה  מפני  לא,  ורשעים  צדיקים  בהן  יהיה  הזה  העם  לאומר  דומה
  בישראל  רשעים  שיהיו  למשה   הארץ  מקרב  אביון  יחדל  לא  כי  שנאמר  כענין,   מאותן  ואחד  אחד  כל  המצריים  וכן,

  בידו  הרשות  להם  להרע  רצה  לא  אילו  לישראל  והמריעים  המצירים   זרעו  שסוף  הודיעו  אלא  ידוע  איש  על  גזר  שלא,
 .להיות  העתידין  דברים  ה"הקב  ידע  היאך  לידע  באדם  כח  שאין  אמרנו  וכבר,  להם  לא  בארץ  להשתעבד  עתיד

  ד  שם"אבר

  אומר  אני  כמעט  ראשי  וחיי  מתובלים  שאינן  דברים  אריכות  הם  אלה  א"א'.  וכו  אותם  וענו  ועבדום  בתורה  כתוב  והלא
  הזונים  לו  יאמרו  גזרתי  שעליך  שתאמר  כדי  בשם  הזכרתיך  לא  ואני  זנית  למה  לזונים  הבורא  יאמר,  נערות  דברי  שהם
  הזה  בענין  שאין  אמרנו  כבר  וזנה  הזה  העם  וקם  אבל,  גזרתך  נתקיימה  לא  הנה  זנו  שלא  אותן  על  גזרתך  חלה  מי  ועל

  ש"וכ  מותי  אחרי  כי  ואף  עמכם  חי  בעודני  הן  תשחיתון  השחת  כי  אמר  משה  שאף  בכאן  ש"וכ  גזירה  הבורא  ידיעת
  נפרע  הבורא  שאין  ידוע  הדבר  כי  האחד,  פנים  משני  שאלה  אינה  המצרים  וענין,  גזירה  בלא  כן  לומר  יכול  שהיה  הבורא
  אפי  שבט  אשור  הוי  אומר  הוא  וכן  ברשעו  ממנו  הרע  מן  ויפרע  יחזור  מזה  שיפרע  ואחר  ממנו  ברע  אלא  רע  מאדם

  פי  תושד  שודד  כהתימך   ואילו  ההם  למכות  וראויים  היו  רשעים  כ"ג  והמצרים,  עלי  והתפארך  לבך  וגודל  רשעך  מפני'
  יתברך  הבורא  את  ובזותו  פרעה  של  זדונו  אבל  בים  טבעו  ולא  לוקים  היו  לא  ישראל  את  ושלחו  בתחלה  למשה  שמעו
  שנאמר  כענין  מהם  וטבעו  מהם  והמיתו  בפרך  בהם  עבדו  והם  אותם  וענו  אמר  הבורא  כי  והשני,  לו  גרם  הוא  שלוחו  לפני
  .+נתחייבו  לפיכך  לרעה  עזרו  והם  מעט  קצפתי  אני

  רמב"ן  שמות  פרק  יח  פסוק  יא

,  זה  וטעם.  האלהים  מכל  גדול  שהוא  ידעתי  ישראל  על  המצרים  הזידו  אשר  בדבר  פירושו  -  עליהם  זדו  אשר  בדבר  כי
  הזידו  אבל,  הגדול  העונש  בזה  המצרים  על  היה  ולא)  יג  טו  בראשית(  אותם  וענו  ועבדום  ישראל  על  גזר  שהשם  מפני

,  הבנים  להמית  למילדות  וצוה,  ירבה  פן  לו  נתחכמה  הבה)  י  א  לעיל(  שאמר  כמו,  העולם  מן  אותם  להכרית  וחשבו  עליהם
  שאמר  וזהו,  לגמרי  אותם  המשחית  העונש  עליהם  היה  זה  ומפני),  כב  שם(  תשליכהו  היאורה  הילוד  הבן  כל  עליהם  וגזר
  ונקם,  מחשבתם  ראה  השם  והנה).  מב  יב  ולעיל  שם(  שפרשתיו  כמו),  יד  טו  בראשית(  אנכי  דן  יעבודו  אשר  הגוי  את  וגם
  לעשות  שחשבו  הזדון  בעבור  העונש  כי),  י  ט  נחמיה(  עליהם  הזידו  כי  ידעת  כי  עוד  הכתוב  אמר  וכן.  לבם  זדון  על  מהם
  להם   ה  והנה.   העשוקים  משפט  ועושה  ללב  רואה'   חמה  ובעל  ונוקם,   בידו  מוחה  ואין,   בפתגמא  ארי  שאמר  ואונקלוס.

  ועבדום  בכלל  שאיננו  ביאור  הילדים  טביעת  על  ענשם  היה  כי  לומר  ירצה,  דנינון  ביה  ישראל  ית  למידן  מצראי  דחשיבו
 :במים  אבדם  כן  ועל,  אותם  וענו


