
 

 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 הלימודים שצריך ללמוד מפרשה זאת הקדמה לב
 ענינו של יעקב בשילוח המתנות לעשו והלימוד מזה עבורו ד 
 כלה ח"ו ביד עשו רמז שאין זרע ישראל ט 
 אין אנחנו ראויים לרוב טובות אשר חננו ה' יא, יג 
 דרך הצדיקים לירא תמיד שמא חטאו אפ' בשוגג יג 
 רמז שיהיה רווח בין צרה לצרה שתבאנה על ישראל  יז 
 בגזירותיהם, תמיד כלל ישראל ישאר שלם וחירמז שלמרות שכמעט יהרסו אותנו הגוים  כו 
 למנהג קריאת שמות מקומות ובני אדם בשם ה'.הטעם  כ לג
 מח' בהיתר הריגת אנשי שכם, והנסים הנסתרים שהיו שם יג לד
 סיבת קבורת רחל בדרך טז ד"ה ונראה לה
 רמז לד' מלכיות ולביאת המשיח במ"ב מג לו

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

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

 שליחת המלאכים, וההבדל בזה מדרגת האבות למדרגת משה ב לב
 מדוע אומרים "ארצה", "מצרימה" ולא "ראובנה", "שמעונה" ג 
 רשעות עשו שאינו חושש אף לזרעו, ומ"מ מכיר במעלת התורה ה 
 אחרים ושמא יהרג חשש יעקב שמא יהרוג יא 
 מדוע יעקב חשש מעשו, הרי הובטח שישוב בשלום יא ד"ה ויש 
אע"פ שהדבר נקרא בלשון זכר ונקבה, מ"מ צריך טעם מדוע ינקוט כך  יב 

 ולא כך
 זכויות ולכלוך בחטא בתפילת יעקבהשילוב בין מיעוט  טו 
 ומתי לאמתי אומרים על כפילות לשון "דברה תורה בלשון בני אדם",  יז 
 ביאור הבטחות הזרע שניתנו לאבות בדמיון לחול, כוכבים ועפר יח 
 מנין ידעינן שדינה היא החסרה ממנין י"א ילדים כח 
 מחוייב מסבה מפורשת עונש הצדיקים המוזכר בתורה  כט 
 שכיחת יעקב פכים קטנים לב 
 זריחת השמש המוקדמת לרפאות את יעקב לו 
 שם הנס, והקשר הפנימי בין נס למזבח קריאת המזבח על טו לג
 הקב"ה קרא ליעקב "אל", וא"א שחז"ל יאמרו דברי סוד ללא הבנה כלל טז 
 האם האומות גדרו עצמן מן העריות א לד
 כיצד הותר מעשה שמעון ולוי בהריגת כל בני העיר ב 
 ביאור תנאי בני יעקב לחמור, ודלא כרש"י ד 
 הפנקס איחור נדר מביא לבדיקת א לה
 הטעם שהעלימו מיתת רבקה, ולא מיתת יצחק ו 
 המקום גורם לדברים הרבה י 
 עם בנימין נולדה תאומה יתירה, ועם יוסף לא נולדה תאומה כלל יב 
 כיצד עשו היה משנה שמות נשיו ברמאות  א לו
 הטעם שהקב"ה מוחל עוונות גר, העולה לגדולה, והנושא אשה ג 
 במשפחת עשוהממזרות שהיתה  ט 
 ביאור שם "מגדיאל" לרומי" יב 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Foundations  
  יעקב  ועשו

Yaakov	  and	  Eisav 

The	  Ramban	  writes	  a	  special	  introduction	  to	  this	  week’s	  parsha discussing the timelessness of the battle between Yaakov and 
Eisav for all future generations.  This week, we will examine that relationship. 

1. The Nature of the Struggle Between Yaakov and Eisev 
a. The Maharal in Netzach Yisroel has a long treatment of the nature of the struggle between Yaakov and Eisav.  

See his explanation (ibid, ch. 16) based on the Gemorah in Avodah Zarah 11b that Yaakov and Eisav is a 
struggle between Olam HaBah and Olam Hazah, namely is the focus the here-and-now or what is yet to come.  
Eisav is concerned with the garments, of being perceived to be authentic, while Yaakov is the authentic 
countenance of mankind. 

i. See the Maharal, Tiferes Yisroel ch. 41, where he explains, based on the aforementioned distinction, 
why Eisav was so careful about honoring Yitzchak. 

b. The Torah (Devarim 30:7) describes אויביך and שונאיך which the Ramban eludes and Rabbeinu Bachaya says 
explcitily refers to Yishmael (אויביך) and Eisav (שונאיך).  For more on the difference between the two	  see	  R’	  
Mandelbaum’s	  Mimamakim,	  Bereishis	  #21	  pp.	  145-146. 

2. The Galus of Eisav 
a. Esav is associated with the nation of Edom as we see explicitly in chumash (Bereishis 25:30), see also Maharal 

Netzach Yisroel Ch. 17.  The Ramban in Sefer HaGeulah connects Edom with Christianity. 
b. See also Gemorah in Megilah 6b זו  גרממיא  של  אדום as well as the comments of R. Yaakov Emden there who 

connect this to modern persecutions. 
c. See Daniel Ch. 4 which describes the four nations that will subjugate the Jewish people.  Although the Ibn Ezra 

ibid. 4:14 writes that Yishmael is the fourth nation, the Ramban in Bamidbar 24:22 explains that the fourth 
and final exile will be by Edom. 

i. See Maharal beginning of Ner Mitzvah who explains why Yishmael is not, in fact, the final exile. 
 

5 Parsha Highlights for Further Discussion  

x משך  חכמה  ריש  פרשת  וישלח: Yaakov lists his property to Eisav, and omits his ownership of camels. This seemingly 
insignificant  fact  serves  as  the  Meshech  Chochma’s  opening to the fundamental differences between Yaakov and 
Eisav and there decedents. He develops the idea that Jews are special because our Avos toiled to perfect themselves 
and at the most basic level, we inherit their essential goodness. 
 

x רבינו  בחיי  לב:יא: Two  lessons  learned  from  Yaakov’s  tefillah.  1.  We  begin  tefillah  by  acknowledging  the  greatness  of  
Hashem and all that he has done for us, and that we are in no place to make demands of Hashem. 2. To remember 
the bad times when things are good; for this brings a person to thank Hashem. 

 
x שפת  אמת  תרמ״ד  ד״ה  בפסוק  וירץ: Rashi, quoting the Midrash explains that when Eisav approached Yaakov to kiss him, 

he planned to bite his neck, which was miraculously turned to marble. The Sfas Emes explains the meaning that 
sometimes a kiss is a bite. Getting close to negative people is damaging, and Yaakov was given the strength not to be 
influenced. 

 
x זהר  וישלח  קעא  א:  The  malach  of  Eisav  couldn’t  find  any  weakness  in  Yaakov  himself  and  thus  struck  him  in  the  leg.  

What is the significance of this injury? The Zohar explains that the leg represents those who support Torah financially 
 Indeed, although we know that Zevulun gets the same reward as Yisachar, it is often so challenging to .(תומכי  תורה)
find supporters for Torah... 

 
x   החיים  לג:יאור :  Yaakov  says  “I  have    ֹכל”.  As  opposed  to  Eisav  who  says  ״רב״ the ״כל״ of Yaakov is not about how much 

he has, but a perspective that no matter what, Hashem will take care of me. (See שפת  אמת for further reading.) 
x  


