
 

 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

 המראה אשר מרומז בסולם, הבטחת ה' ליעקב אבינו ורמז לד' מלכיות יב כח
 קפיצת הארץ של יעקב ותפלתו, ונוראות קדושת ירושלים. יז 
 הבטחות לצדיקים בעוה"ז כ 
 רמז של ביהמ"ק ותורה בבאר מים, ועוצם כח יעקב אבינו ב כט

 דברי יעקב ורחל ביניהם בענין  הבנים והתפלה א, ב ל
 גור אריה להמהר"ל  

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

 ענין ממכון ירושלים) אות (ע"פ הוצאת פרק
 במה יציאת צדיק עושה רושם ז, ח כח
 ביאור כיצד אבנים יכולות לומר "עלי יניח צדיק את ראשו" יז 
 ביאור לסולם יעקב כג 
 קפיצת הדרך שהיתה ליעקב כו 
 מדוע דוקא המבקש לחם קרוי "נעזב" לא 
 בקשת יעקב שלא ילמד מדרכי לבן לג 
 כמתמדוע העני חשוב  ז כט
 ביאור נשיקת לבן ליעקב בכדי לחפש מרגליות י 
 הצורך של יעקב לומר "ברחל בתך הקטנה" יג 
 הואיל וסימנים דאורייתא, לכך היתה ללאה דין של רחל טז 
 אין רחל ולאה נמנות על הנביאות, והטעם כא 
 ביאור לשון "על כן" בקריאת שם לוי כב 
 לקריאת שם השבטיםההבדל בין קריאת שם האבות  כד 
 מדוע מי שאין לו בנים חשוב כמת ג ל

 יעקב נמנע מלהתפלל על רחלף לעומת יצחק שהתפלל על רבקה ה 
 כיצד הכנסת צרה מסייעת לפקידה בבנים ז 
 שילוב שני הטעמים שרחל לא נקברה במערה יב 
 אין זכירה אלא בדבר הנעלם מן העין טו 
 הועילה לרחל יותר משאר מצות שעשתהמדוע מסירת הסימנים ללאה  טז 
 יוסף הוא שטנו של עשו יותר מיעשב, והטעם יח 
 ההוכחה שלא היו ללבן שום בנים לפני בוא יעקב כא 
 משוע אין במעשה המקלות משום רמאות  לז 
 ביאור מעשה המקלות מה 
 מדוע יעקב אמר "עשרת מונים", ולא "מאה פעמים" ב לא
 הן בשביל בנים, ואצל עשו בשביל תאותואצל יעקב הנשים  ח 
 מדוע רחל לא שרפה התרפים של לבן י 
 ביאור שרחל מתה מקללת יעקב, וישוב קושית הראב"ע יג 
 ביאור מלאכי א"י ומלאכי חו"ל א לב

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Foundations  
  חלומות
Dreams 

This parsha begins with the dream of Yaakov, beginning a theme of dreaming that continues with his son Yosef.  This week 
we will examine the significance of dreams. 

1. Dreams as a Reflection of the Dreamer 
a. Talmud Brachos 57b explains that dreams are sixtieth of prophecy.  See explanation of Responsa Binyan Tzion 

#52 that dreams are messages to the dreamer. 
b. See	  Tzidkas	  HaTzadik	  #3	  where	  R’	  Tzadok	  explains	  that	  dreams	  are	  a	  reflection	  of	  the	  dreamer. 

2. Interpretation of Dreams 
a. Tosafos Brachos 55b explains that dream interpretation is a skill that comes at birth and is not an skill that 

can be learned. 
b. Imrei Noam ibid. disputes Tosafos and explains there is an aspect of dream interpretation that can be learned. 
c. Teshuvas Rashba vol. 1 #408 explains dream interpretation as a product of the general import of speech. 
d. Mei HaShiloach Mikeitz – Explains the verse in Psalms 126:6 that exile is like a dream as a reflection of the 

sgeneral struggle of finding meaningful interpretation in our dreams. 
3. Significance of Dreams in Halacha 

a. There is a central contradiction between the Talmud in Nedarim 8b which ascribes halachic significance to an 
act of excommunication that occurs in a dream as opposed to the Talmud in Sanhedrin 30a that explains 
regarding a dream	  about	  that	  status	  of	  an	  inheritance	  which	  concludes	  that	 ”דברי  חלומות  לא  מעלין  ולא  מורידין“  

b. See Minchas Asher Vayashev #50 who cites three explanations for this difference:  
i. Responsa Tashbetz vol. 2 #128 – Some dreams are important others are not. 

ii. Responsa Binyan Tzion 52 – Talmud in Nedarim is an exception since we treat excommunication more 
stringently. 

iii. Ran, Sanhedrin ibid. – Dreams cannot establish a new halachic status but there is a specific concept of 
excommunication through dream that does have significance. 

4. Bad Dreams 
a. There are three approaches with dealing with bad dreams: (1) הטבת  חלום(See Shulchan Aruch OC 220)   (2) 

Prayer during Birchas Kohanim (Shulchan Aruch OC 103) and (3) Fasting (See Shulchan Aruch OC 288 if this 
can be done on Shabbos). 

b. Regarding the most common approach, namely the prayer during birchas kohanim, see Toras Chaim Bava 
Kama	  55a	  as	  well	  as	  R’	  Dovid	  Bashevkin’s	  “Regarding	  Birchas	  haTorah	  and	  Birchas	  Kohanim,”	  both of whom 
address the connection between Birchas Kohanim and Birchas HaTorah. 

 

5 Parsha Highlights for Further Discussion  

x מדרש  תנחומא  ויצא  ב: Yaakov Avinu was asked by Hashem to go up the ladder as well, but he was afraid that he too 
would come down, and therefore declined. For that reason we are still in Galus. (Important source for national self 
esteem.) 
x ספורנו  כח:יד: Yaakov was blessed that his children should be like the dust of the earth. (This is different from being 
like the stars in the heavens.) The Jewish people will be exiled and treated like dirt and scattered around the earth as 
a prerequisite for bringing enlightenment to the world; working from the bottom up. 
x כלי  יקר  כח:טז: The word מקום is used three times in the parshas to describe the three בתי  מקדש. Also see the 
Abarbanel in ישעיה  פרק  ב who explains that each בית  המקדש is representative of one of the Avos who called it הר,  שדה 
and בית. (Found here, second column: http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_14369_27.pdf) 
x משך  חכמה  לב:א: Lavan and Yaakov go their separate ways not just physically, but in terms of their goals and 
mission. Lavan here is indicted for never learning from Yaakov Avinu. 
x ספורנו  לב:א: The Bracha of a person, even as low as Lavan, given over with passion and love is of significance 
because a person is a צלם  אלוקים. 

 


