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HOW TO USE THIS BOOK 

 
 

The following points will tell you what this commentary does and does not do: 

1. We tried to present the main themes of each parsha, and not to use the parsha as a 

spring board for other lessons. 

2. The experienced reader will be able to understand the subject by reading fairly quickly 

the English on top, and gain easy access to more information through the Meforshim 

quoted in the foot-notes.  

3. A lot of extra information was quoted in full in the foot-notes. However, for a full 

understanding, the original Pirusch needs to be consulted.  

4. We gave the approach of the major Meforshim, wherever we were able to identify this. 

We used approximately 20 primary sources (Chazal and Meforshim) and we frequently 

quoted another 20. However where we saw the need, we used other Meforshim as well. 

In some essays, the Meforshim we used were primarily not Meforshei HaChumash.  

5. The essays are generally between eight to ten pages, with a one to two page summary 

at the beginning. They do not represent polished droshas for the following reasons: 

  They have too much information in them. 

  They were written for an experienced reader. 

  They lack midrashim, stories and other elements required to bring the  

  subject alive.  

  They require an application to contemporary circumstances.   
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SEFER SHEMOS - OVERVIEW 
 

 

 deals with the birth of the Jewish people and their purpose and ספר שמות    

mandate, which is the Torah. It ends with the Mishkan, which is the way of 

permanently maintaining the Sinai experience, i.e. the resting of the Shechinah in the 

midst of the Jewish people
1
. The Mishkan is like a portable Sinai, allowing the Jewish 

people to be permanently in that state. The redemption of the Jewish people from the 

Galus which begins in earnest with the opening of Sefer Shemos is only complete with 

the giving of the Mishkan at the end of Sefer Shemos. Only then do the Jewish People 

achieve the national spiritual level which the Avos as individuals attained
2
. Sefer 

Shemos is therefore the actualization of the potential that the Avos created
3
. Chazal 

point out that the word  אור is mentioned five times in Sefer Bereishis, corresponding to 

the  יהי אור  .חמשה חומשי תורה, let there be light, corresponds to Sefer Bereishis while 

 and there was light, the actualization of the command, corresponds to Sefer ,ויהי אור 

Shemos, for Shemos is the actualization of the potential of Sefer Bereishis
4
.  

 Since it was essential that there be a Torah-keeping people for the purpose of 

the world to be fulfilled, Sefer Shemos is the moral and spiritual completion of   סדר
5

בראשית  . Historically, Sefer Bereishis is ספר הזריעה, whereas Sefer Shemos is  ספר
 or הצמיחה 

ספר הגאולה 6 . When we study Bereishis, we gain an understating of HaSh-m's 

Hashgacha. When we study Shemos, we gain a higher understanding of His  יחוד.  7
  

 Since the purpose of the world can be completed by the Jewish people accepting 

G-d’s Torah, Sefer Shemos begins with the Jewish people: 

 

אלה שמות בני ישראל
8

 

 

                                                
1

כי התכלית הוא מעיקר הדבר והתכלית הוא הוא וכדי לומר ל
 התכלית מה שגאל הקדוש ברו
 : ל ש�"מהר
וש ברו
 הוא וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכ� ושב הקד: הקדמתו לשמות, �"כמו שאמרנו לשכו� ביניה� וברמב

 ואז נחשבו גאולי�  … והשרה שכינתו ביניה� אז שבו אל מעלת אבות� 
 

2
 וכשיצאו � והנה הגלות איננו נשל� עד יו� שוב� אל מקומ� ואל מעלת אבות� ישובו :  �  בראשית מט לג" רמב

 וכשבאו אל ,כי היו באר! לא לה� נבוכי� במדבר, ממצרי� א  על פי שיצאו מבית עבדי� עדיי� יחשבו גולי�
  ק שהיה סוד אלו,  הר סיני ועשו המשכ� ושב הקדוש ברו
 הוא והשרה שכינתו ביניה� אז שבו אל מעלת אבות�

ואז נחשבו גאולי� ולכ� נשל� הספר הזה בהשלימו עני� המשכ�  , )ר מז ח "ב(וה� ה� המרכבה , עלי אהליה�
 :מלא אותו תמיד ' ובהיות כבוד ה

 
3

 הזה יצאו מ� הכח אל הפועל אלו הכחות אשר זרעו האבות בבניה� אחריה�בספר : אור גדליהו ריש שמות
 
4

 ריש שמות, כל זה מובא באור גדליהו
 
5

וכ� , אבל אי� ויקרא נקרא חומש שלישי אלא ספר כהני�(ששמות נקרא חומש שני ) סו  ספרו(ג "כתב הבה
דזה ללמדינו ביחוד דזה ללמדינו ביחוד דזה ללמדינו ביחוד דזה ללמדינו ביחוד ) לספר שמותהקדמתו (ועל זה כתב העמק דבר ) במדבר חומש פקודי� ודברי� משנה תורה

 היינו בו נגמר סדר הבריאה, י לספר ראשית הבריאה כי הוא חלק שני מזה הספרי לספר ראשית הבריאה כי הוא חלק שני מזה הספרי לספר ראשית הבריאה כי הוא חלק שני מזה הספרי לספר ראשית הבריאה כי הוא חלק שני מזה הספרננננשהוא ששהוא ששהוא ששהוא ש
 

6
ספר בראשית שהוא ספר  ):   בראשית מט לג(� "ל הרמב"וז. � סו  ויחי" ריש שמות בש� הרמב, אור גדליהו

מפני שכל מקריה� ציורי  ,  כעי� יצירה לזרע�ובמקרי האבות כול� שה�, היצירה בחדוש העול� ויצירת כל נוצר
דברי� לרמוז להודיע כל העתיד לבא לה� ואחרי שהשלי� היצירה התחיל ספר אחר בעני� המעשה הבא מ�  

 ' ובגאולה ממנו וגו) בראשית טו יג(ונתיחד ספר ואלה שמות בעני� הגלות הראשו� הנגזר בפירוש , הרמזי� הה�
 

7
שבו סיפור האבות אברה� יצחק ויעקוב , " ואלה שמות" ספר בראשית נחיחד ואחר: 'דברי� א, רבינו בחיי

כי אמונת החידוש תביא , " ואלה שמות", "בראשית"ועל כ� נסמכה יחד , שהחזיק� באמונה והיו שרש היחוד
 .האד� לאמונת היחוד

However, the Maharal says that it is ספר במדבר which teaches us of HaSh-m's Hashgacha. 
 

8
 צדקת הצדיק קפד
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 Given that the first words of each Sefer reflect the theme of that entire Sefer
1
 

(and the same is true of each Parsha), it can therefore be said that the totality of the 

names of Bnei Yisrael, the whole Jewish People, collectively contain all the wisdom 

and holiness of the Torah
2
. 

                                                
1

 כי פתיחת כל ספר ופרשה הוא צורתא דשמעתא של אותו ספר ופרשה: צדקת הצדיק קפד

  
2

וקוד� באותו סימ� ' הספר שמות על ש� שמות בני ישראל שזהו כללות התורה כי הש� הוא יסוד הדבר וגו: ש�

רבוא אותיות '  שמות� של ישראל כנודע דיש סוג�.  'ה וזהו מצד תורת ד"כי התורה כולה שמותיו של הקב: כתב
 לתורה וזהו מצד תורתו 
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 שמות
 

1. Slavery 
 

(see also under Pesach at the end of Sefer VaYikra – an essay with the same name) 

 

the fruits of the efforts of the Avos ,בני�  deals with the ,ספר שמות 
1
. Sefer 

Bereishis is ספר הזריעה, whereas Sefer Shemos is ספר הצמיחה.
 2
 

The Galus began when 70 souls entered Egypt, the core potential of the Jewish 

people (like 70 members of the Sanhedrin).  600,000 came out, an entire people
3
.   

 Sefer Shemos begins with the 70 souls who entered Mitzrayim   אלה שמות בני

4ישראל 
. It moves through to  יציאת מצרי �  and  מעמד הר סיני, when the sons effected a 

the world was back on track fulfilling its purpose – חידוש העול� 
5
. Since this was to 

point mankind towards the intended goal of the creation,  שמות represents nothing less 

than חידוש הבריאה לפי כוונותיה.
6
      

 To go from family to nation, the Jews must go through slavery. A secular 

historian might read of Yosef’s sale and understand how it led to the Egyptian bondage. 

He would be dead wrong. In G-d’s world it was the need for slavery that led to Yosef’s 

sale, and not the other way around
7
.  

 In the beginning, it all seemed to be such a happy story for the Jews. Yosef and 

his brothers die out
8
, and the next generation of Jews grows up in Egypt. Here was a 

generation who had been brought up by the holy Shevatim, who were still righteous in 

                                                
1

 הקדמה לספר שמות, �" רמב
 בספר הזה יצאו מ� הכח אל הפועל אלו הכחות אשר זרעו האבות בבניה� אחריה�: אור גדליהו ריש שמות

וכ� במדבר חומש  , ני�אבל אי� ויקרא נקרא חומש שלישי אלא ספר כה(ששמות נקרא חומש שני ) סו� ספרו( ג "בה
דזה ללמדינו ביחוד שהוא שני לספר  ) הקדמתו לספר שמות(ועל זה כתב העמק דבר  ) פקודי� ודברי� משנה תורה

 היינו בו נגמר סדר הבריאה, ראשית הבריאה כי הוא חלק שני מזה הספר 
 
2

 בראשית שהוא ספר היצירה ספר ):    בראשית מט לג (� "ל הרמב"וז. � סו� ויחי"ריש שמות בש� הרמב, אור גדליהו
מפני שכל מקריה� ציורי דברי� לרמוז  , ובמקרי האבות כול� שה� כעי� יצירה לזרע� , בחדוש העול� ויצירת כל נוצר

ונתיחד , להודיע כל העתיד לבא לה� ואחרי שהשלי� היצירה התחיל ספר אחר בעני� המעשה הבא מ� הרמזי� הה�
 ' ובגאולה ממנו וגו)  בראשית טו יג(נגזר בפירוש ספר ואלה שמות בעני� הגלות הראשו� ה

 
3

רבוא וגלות מצרי� ' וס, נפש' ע, יב שבטי�, ג אבות , בחינות'  מצינו בכלל ישראל שנתחלק לד–.  אור גדליהו שמות ד� ג
כי שבעי� נפש הוא שלימות של כלל ישראל , ל בספר הגבורות"וכמו שמבאר המהר, לא התחיל עד אשר היו שבעי� נפש

והכונה הוא כי עשר בכל מקו� מורה על קומה  , כי שבעי� מורה על מספר השל�, ]לכ� מצינו כי סנהדרי� היה בשבעי�ו[
'  ושלימות זה צרי' להיות בכל הז, ושכינה לא שריא בפחות מעשרה , וכמו שאמרו שעדה נקרא בעשרה, שלימה ושלימות

 מדות נקרא שהוא בשלימות ' ושנתפשט בכל הז. מדות
 

 צדיק קפדצדקת ה4
 

5
 ה" של

 
6

כלומר א� יזדככו ישראל ויקבלו התורה ויהיו דבקי� , אבל בעול� הבא, בעול� הזה לא כשאני נכתב אני נקרא: ה" של
 . רצה לומר חידוש הבריאה לפי כוונותיה, יהיה עול� הבא כלומר עול� חדש' בד
 
7

כי אדרבה ירידת מצרי� הוא הגור� ... א יתכ�  דבר זה ל–ה שירדו למצרי� "הסיבה מ� הקב:י' פ', גבורות ד, ל"מהר
 למכירה

ימכר (ואשר גזר מעול� על הירידה למצרי� סיבב סיבות ראויות כי מ� בני יעקוב אחיו : שמות לז כח, גור אריה, ל"מהר
לישמעאלי� ובתוכ� מדיני� סוחרי� ומה� למצרי� והיה יוצא יציאה אחר יציאה תמיד היה מתקרב למצרי� כי ) יוס�

 הו גזרת הש� יתבר'ז
 
8

 : וימת יוס� וכל אחיו וכל הדור ההוא) ו(שמות א  
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all their observance
1
. But the Jews had moved out of their ghetto, out of Goshen, and 

this triggered their acute awareness of their differences
2
. They multiply and begin to 

move out of Goshen into Egyptian neighborhoods
3
. As has often been when the going 

has gone well with the Jews, they undergo a process of rapid assimilation, quickly 

mastering the culture and ascending right to the top of this most ‘civilized’ of nations. 

The Jews were now in possession of full civil rights and applied the full force of their 

acumen to becoming super wealthy, prominent socialites, represented way beyond their 

number in conspicuous halls of theatre and museums of art
4
. This was already full-

blown galus, for in the end, galus is not only physical relocation; rather it is galus of the 

mind – full identity and enthusiasm with the galus civilization to the point where 

thinking as a Jew becomes an alien and difficult undertaking
5
.  

  The Jews knew about the prophecy to Avraham Avinu of a 400 year slavery. 

They thought that they could minimize the effects of this by appearing more Egyptian, 

by minimizing the differences and not sticking out
6
. This included hiding their Milah 

by stretching foreskin over it
7
 which so obviously separates them as Jews,

8
 and 

                                                
1

ג� עיקר הדבר תמוה על דור קדוש כמוהו אשר היה רק דור אחד אחר השבטי� שיבטלו מעליה�    :א א  שמות  בית הלוי 

דקטרגו  , העל פסוק והמי� לה� חומ) שמות רמז רלח(וכמו דאיתא בילקוט …,  ג בריתות"י' מצות מילה שנכרתו עלי
הרי להדיא דקוד�  . ובאה התשובה הללו עבדו מתו' השיעבוד מתו' טירו� הדעת , במצרי� ז"עליה� והרי עבדו ע

 : ל שעוד קוד� התחלת השיעבוד בטלו מילה"והוא סתירה למאמר המדרש הנ. השיעבוד היו צדיקי� גמורי�
 
2

בו דוקא באר) גוש� כדי שיהיו בדד ונבדל  ז בא משו� שבקשו לצאת מרצו� יעקב אביה� שיש" כ:א ז   העמק דבר 
דאחר  . ר איתא עוד שפסקו למול מזה הטע� שאמרו נהיה כמצרי�"ובש. אבל ה� לא רצו כ�. ויגש' כ בפ"ממצרי� כמש

 .שקבעו דירת� בקרב� מצאו טוב לה� להשתוות למצרי� ולא יהיו ניכרי� שהמה יהודי�
 
3

בא ללמד דלא  . אבל לשו� המקרא אות� . א מנהו�"� מיבעי וכ� תמה.  ותמלא האר) את�:ז א  העמק דבר על שמות 
מ מלאה  "עיקר ישיבת ע� מצרי� מ' מ שהי"אלא אפילו כל א. מיוחד לישראל ומלאה מישראל לבד' אר) גוש� לבד שהי
והיה כל . אות�' פ וזבחו זבחי שלמי� לה"עה' ז ה"כ בספר ויקרא י"כמש.  ומשמעות אות� עמ�. האר) את ישראל 

על הפתח הרי שהיו הרבה ' והינו דכתיב במכת בכורות ופסח ה. � פנוי שמצאו ישראל לקנות ולדור נתישבו שמה מקו
שפרעה נגש לישראל ולחצ� לדור במיצר כדי להשפיל ' ז' ה וג"כ'  ג שיבואר להל� ב"ואע. בתי ישראל בקרב בתי מצרי�

 .באופ� שנשארו בקרב ערי מצרי� בי� בתיה�' מ הי"מ. דעת�
 
4
 Not (וימלאו האר – that they filled it up numerically – but that the Jews and their affairs filled up the 

conversation. 

The Jews stirred –  וישרצו; they then became rich –  וירבו; the money of which they invested to produce 

super wealth -  ויעצמו מאד מאד. The response of the Egyptians was deep resentment. “They have 

become rich from us -  הנה ע� בני ישראל רב ועצו� ממנו."   

 
5

יבא פרוד וגלות ' וכאשר אי� האד� דבוק בד... יתבר' ' כי השכל הוא הדבוק בד): בראשית ט כא(גור אריה , ל"מהר
 מו אשר הרוחות באות ומנשבות בו אי� מזיזי� אותו ממקומוועל ידי השכל הוא נטוע במקו.  ... לאד�

 
6

ואחר שמת יוס� הבינו כול� , מסורת היה ביד� שצריכי� שישתעבדו במצרי� ארבע מאות שנה  :א א שמות  בית הלוי
 כי מי יודע היא', והתחילו לפחוד ממנו ולדאוג על העתיד, ומעתה יתחיל הגלות, אשר ימי השיעבוד ממשמשי� ובאי�

וביקשו עצה לזה והסכימו בעצה להתקרב להמצריי� . ומה יתנהגו המצריי� עמה� וע� בניה� אחריה� זמ� ארו' כזה
יע� בהתקרבות הגופי� יתקרבו הלבבות , ושלא יהיו ניכרי� ביניה� כגרי� ונכרי�, ולא להיות מובדלי� מה� הרבה

 .פ שכל האנושי כ� הוא הנכו�"ובודאי אשר ע. ותתמעט השנאה
 
7

 דג� אחר ששיעבדו בה� לא הניחו מלמול בניה� וכדאיתא להדיא בילקוט סו�  … כ נראה  " וע   :א א  שמות בית הלוי
כשהיו מלי� את בניה� אמרו לה� המצריי� למה את� מלי� אות� יהיו כבני מצריי� ויקל , ל"וז) רמז רסח(פרשת בשלח  

 יצחק ויעקב את אביה� שבשמי� שישכחו בניה� אמרו לה� כלו� שכחו אבותינו אברה�, השיעבוד הקשה מעליכ�
 . כ היו מלי� בניה�"הרי דג� אא. אחריה�

ונתחכמו אז אשר תיכ� אחרי  ... , והנה עיקר ההבדל שהיה בי� ישראל למצרי� היא המילה שהיא בגופ� לאות עול�.…
ונמצא יצאו ידי  ,  מהולי�המילה ימשכו ערלת� עד שישאר מקו� החת' והמילה מכוסה כמו שהיה ולא יהיה ניכר שה�

גילה  . וזהו שדקדק במדרש ואמרו הפירו ברית מילה אמרו נהיה כמצריי�. ת וג� אינו ניכר"דהמצוה קיימו כד, שתיה�
ש שהארי'  "ע( .  ... כמצריי� המדרש כוונת� בזה דלא מאסו במצוה זו רק הכוונה שלה� היתה כדי שיהיו נראי� 

    ) .... בראיות
      

8
 .דהוא כדי שישראל יהיו מובדלי� מ� המצריי�, וזהו ממש להיפו' מעיקר כוונת המצוה :א א  ות שמ  בית הלוי 
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forgetting their mandate as the chosen people.  נטו לדרכי שרצי�  :וישרצו, says the 

Seforno
1
.  

 The Jews could not have chosen a culture more opposite than their own to buy 

into. Here was enormous sophistication applied to nothing more than the embellishment 

of the material, to naked sensuality and raw materialism
2
, material without form

3
. But, 

if the Jews had to suffer galus it had to be that way – the Jews could only be subjugated 

by a nation whose power was equal and opposite
4
. Now still essentially a child-like pre-

nation
5
, the Jews were destined to be pure in content and form. Take away their values 

and spirituality, and that takes away the very essence of their existence
6
; subjugate 

them to the materialistic Egyptians, and this destroys their whole identity
7
. But herein 

lies the paradox. It is just this servitude which is testimony to Jewish greatness. They 

either go up and up or down into the abyss
8
.  For there is no middle ground with the 

Jew, no mediocrity – either he will be great,  the ultimate human
9
, or he will be but a 

slave to the lowliest of peoples (see note 
10

), a sub-man deprived of his quintessential 

humanity
1
.  

                                                
1

 :ובכ�, שרצי� לבאר שחת , ואחר שמתו כל שבעי� נפש נטו לדרכי שרצי�. פרו וישרצו) ז(ספורנו א 

 
2

   אשר בשר חמורי� בשר� 
 
3

והצורה והיא הפ' זה שהיא  ,  שאינו בפעל הוא חסר כי החומר נחשב בכח וכל כח בשביל: פרק ד, גבורות הש� , ל"מהר
 .  שלימות ואי� חסרו� בה כלל

 
4

לכ' כאשר רצה הש� , ולא יתפעל הדבר מעצמו, מצד שהוא הפכו לו פועל בוהדבר מתפעל מהפכו מפני כי : ש�, ל"מהר
לא היה זה אלא , ות שנהיתבר' שמו לקיי� הגזירה שגזר על זרע אברה� כי גר יהיה זרע' ועבדו� וענו אות� ארבע מא

וידוע כי הנמש' אחר .   ... המצריי� דבוקי� בזנות וישראל מובדלי� מ� הערוה ומ� הזנות... באומה שה� הפכי� לה� 
 הזנות הוא הנמש' אחר החומר ומעשה בהמה

 
5

זהו ,  למצרי�כי עדיי� לא הגיעו אל שש מאות אל� ולפיכ' היה נות� המציאות כי יהיו ישראל משועבדי�: ש�, ל"מהר
 .  הטע� מה שהיה שעבוד ישראל תחת אומה החמרית

 
6

לכ' א� אי� לישראל עני� הראוי לצורה כאלו , וישראל בעבור שעצ� שלה� במדריגת צורה נבדלת שלימה: ש�, ל"מהר
 אי� לה� מציאות כלל 

 
7

הרי כאלו אי� לה� , �ובמה שהיו ישראל משועבדי� לאומה כמו זאת שאי� מציאות יותר פחות כמו ה: ש�, ל"מהר
  . מציאות כלל

 
8

 :ד"ל נצח ישראל פי "מהר 

בדגת  ) כ"אצל האד� כתיב ג ...(או שה� מושלי� על הכל או שהכל מושלי� עליה�, שאי� לישראל שו� מדריגה בינונית ...
 לא זכה נעשה ירוד בפניה�' הי� וכו

טת שעורי� מבי� גללי בהמת� של ערבי� ראה ריבה אחת שהיתה מלק... מעשה ברב� יוחנ� ב� זכאי   :כתובות סו
ואמר אשריכ� ישראל בזמ� שעושי� רצונו של מקו� אי� כל אומה ולשו� שולטת בה� ובזמ� שאי� עושי� רצונו של  ...

 בהמת� של אומה שפלה... מקו� אז מוסרי� ביד 
 

9
ד� שנאמר ואת� צאני את� קרוי� א) א"א ע"יבמות ס(ל "ומפני כי ישראל ה� האד� באמת כאשר אז: ש�, ל"מהר

 'את� קרוי� אד� וגו, צא� מרעיתי אד� את�
 
10

תנו רבנ� מעשה ברבי יוחנ� ב� זכאי שהיה רוכב על החמור  ) ב "ו ע"ס( ובמסכת כתובות : פרק ד, גבורות הש�, ל"מהר
ל והיה יוצא מירושלי� והיו תלמידיו הולכי� אחריו ראה ריבה אחת שהיתה מלקטת שעורי� מבי� גללי בהמת� ש 

ערביי� כיו� שראתה אותו נתעטפה בשערה ועמדה לפניו ואמרה לו רבי פרנסני אמר לה בת מי את אמרה בת נקדימו� ב� 
גוריו� אמר לה ממו� אבי' היכ� הוא אמרה לו רבי לא כהדי� מתלי מתליא בירושלי� מלח ממו� חסר ואמרי לה חסד  

בי זכור אתה כשחתמת על כתובתי אמר לה� לתלמידי� זכור  אמרה לו ר, ושל חמי' היכ� הוא אמרה לו בא זה ואיבד זה 
אני כשחתמתי על כתובתה והייתי קורא אל� אלפי� דינרי זהב מבית אביה חו) משל חמיה אשריכ� ישראל בזמ�  

וכשאי� את� עושי� רצונו של מקו� מוסר אתכ� ביד  שאת� עושי� רצונו של מקו� אי� כל אומה ולשו� שולטת בכ� 
ובדברי� אלו יתבאר ל� כל הדברי� מפורש . לא ביד אומה שפילה אלא ביד בהמת� של אומה שפילהאומה שפילה ו

כי מהו השבח וההודאה שנת� רבי יוחנ� ב� זכאי על זה ואמר אשריכ� ישראל בזמ� שאת� עושי� רצונו של . ובביאור
 . כ� ביד בהמת� של אומה שפילהוכשאי� את� עושי� רצונו של מקו� מסר את, מקו� אי� כל אומה ולשו� שולטת בכ�

 . כי דבר זה אשר ה� נמסרי� ביד אומה שפילה הוא נמש' אחר מדריגת�,  אבל ה� ה� הדברי� אשר אמרנו למעלה
לכ' כאשר אי� ישראל עושי� רצונו של מקו� ונמש' ,  מפני שמעלת ישראל מעלה נבדלת ואי� חסרו� שיי' במעלה נבדלת

שבזה כאלו אי� לה� מציאות ,  לגמרי ולכ' נמסרי� ביד אומה שפילה וביד בהמת�הרי יגיע בטול לה�, לה� החסרו�
אחר שה� נמסרי� ביד אומה שפילה שה� עצמ� פחותי המציאות והנמסרי� ביד� כאלו נעדרי� לגמרי ואינ� , נחשבי�

 בשלימות� אי� לכ' א� כי ה� אינ�, אבל מדריגת האומות אי� עצ� מעלת� מעלה נבדלת אשר לא תקבל חסרו�. בעול�
 :שראוי שיהיו נמסרי� ביד אומה שפילה) ויותר מזה(כל כ' ירידה לה� כמו לישראל 
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The immediate effect of Jewish enculturation was to trigger a deep resentment amongst 

the Egyptians.  An Egyptian would see a Jew on the street and feel so disgusted, that he 

would want to throw up
2
.  

The hatred of the Egyptians arose, mystically, not because of Jewish 

distinctiveness but rather because of its opposite. The very attempt to be more 

Egyptian-like activated Egyptian hatred, or rather activated G-d to place that hatred in 

their hearts
3
.  

This is the message of the ages. Ultimately the gentile world will simply not 

accept our assimilation. They won’t accept because G-d won’t accept. He won’t accept 

because He doesn’t want to lose us (see note 
4
).  

Assimilation is an act of breaking the fundamental covenant with G-d to serve 

Him by practicing Judaism and to educate the next generations to do so. National 

assimilation is tantamount to the destruction of the whole Jewish people
5
.  And 

therefore, when the Jews left Egypt, their  קו� ת  was specifically to do acts of risky (and 

until then embarrassing) distinctiveness – to tie up the gods of the Egyptians and 

slaughter them – קרב� פסח.
6
 

  It is well-known that the Egyptian borders were such that no slave could ever 

flee Egypt. The Jews had become slaves of Egyptian civilization, and it was 

unthinkable for them to leave this cradle of human progress. The physical slavery that 

occurs later is just a reflection of this, for it is only when the Jews realize the physical 

pain of being in Egypt that they realize the spiritual price. The suffering makes it very 

clear to them that they have to get out of Egypt
7
. 

                                                                                                                                         
 
1

, כמו שהאד� הוא צורת בעלי חיי� שאינ� מדברי�. ולפיכ' יכנסו בגדר האד� אשר אמרנו למעלה: ש�, ל"מהר
 אוי לצורה מצד עצמהוכאשר אי� האד� על השלימות הוא ירוד לפני בעלי חיי� שאינ� מדברי� ודבר זה ר

 
2 

וכמאמר הכתוב ויקוצו מפני בני ישראל שפירושו הפשוט דכל כ' היו הישראלי� :  בית הלוי על שמות פרק א א 
ה  "והקב, מאוסי� בעיני המצריי� עד שכשהיה המצרי רואה אות� היה ק) בעצמו כדר' מי שרואה דבר מאוס שק) בו

 . רבו עמה�הטיל שנאה ונת� מיאוס על ישראל כדי שלא יתע

 
3

ה האהבה שהיו המצריי� אוהבי� אות� לשנאה שנאמר  "הפ' הקב) הפרו את ברית מילה(וכיו� שעשו כ� :  שמות רבה 
מל' חדש שעמד  , לקיי� מה שנאמר עתה יאכל חדש את חלקיה�, הפ' לב� לשנוא עמו להתנכל בעבדיו) תהלי� קה (

  .  במצרי� וחידש עליה� גזירות

 
4

כי לא חטאו אז ולא היה מגיע לה� שו� עונש רק היה  , וכל זה לא היה בגדר עונש כלל: רק א א  בית הלוי על שמות פ
ה� ) במדבר כג (והנה עוד תועלת הגיע לישראל בהבדל� מהמצריי� דהכתוב אומר  ... בגדר שמירה שלא יתערבו עמה�  

מ� המצריי� בכל דבר בלבושיה�  על פסוק זה מובדלי� היו ) ילקוט בלק תשסח(ואיתא במדרש ', ע� לבדד ישכו� וגו
י זכות שהיו מובדלי� מה� "הרי דע. המצריי� דנ� בלילה וישראל ד� ביו�, ולא דנ� כאחד, ובמאכל� בגופ� ובפתחיה�

מי שלפי מעשיו לא היה מגיע לו ' והעני� משו� דלפעמי� אפי. בכל דבר זכו דג� בעת הדי� לא דנ� ביחד ולא בזמ� אחד 
מ� ששלו� בעול� אבל בזמ� שרשעי� בעול� חלילה כשד� את הרשעי� על מעשיה� אז צריכי�  מ זהו בז"מ, זה העונש

דלישראל ד� תחילה מקמי דליפוש ) 'ד� נ(ז  "ע' וכמו דאיתא במס, ישראל לזכות יותר גדול להיות ניצולי� מזה העונש
מובדלי� מה� ומרוחקי� מה� והזכות לזה להנצל מהעונש המגיע לרשעי אר) היא מצות הבדלה מה שישראל  , חרו� א� 

 ' וגו, שאי� דנ� ביחד' וזהו שאמר במדרש ה� ע� לבדד ישכו� וגו.  זוכי� שלא להיות נידוני� עמה�
 
5

 א במאמרו על השואה" רב משה מייסלמ� שליט
 
6

ועל כ� אמר לה� שלא יצאו ממצרי� עד שיתקנו לכל הפחות זה  , א א בעצמ� הביאו עליה� האונס שמות   בית הלוי
כ היו צריכי� ישראל למסור נפש� ושחטו אלהיה� של מצרי� "וע. כ "חטא הראשו� דבסיבתו באו כל החטאי� אחה

כ בסו� פרשת תולדות "ועיי� מש, דהשאר היו בגדר אונס, ובזה יתוק� עיקר החטא שלה� ובזכות זה יגאל�, לעיניה�
 ) ש עוד"ע: (כ� עבור מה שעתידדזהו הברכה של גלות שבר' יצחק ליעקב שלא לירא על העתיד ולא להתח 

 
7

עבד יכול לברוח ממצרי�  ' ל שלא הי"דהנה אמרו חז: 4 בהגה 12ק מאיזביצא המובא באור גדליהו שמות עמוד "הרה
,  אר) מצרי�'  ל כי הכוונה בזה הוא עמוקה שהעבדי� היה לה� ההרגשה כי כג� ד" ק מאיזביצא זצוק"אמר הרה... 

וכל היסורי�  ,  באופ� כזה עד שלא רצו כלל לברוח  ’propaganda‘שהיה ש�  .  שיברחוושהכל טוב שמה ואי� לה� כלל מה
וזה  , ה עליה� וכל קושי מהשעבוד היה לתכלית המכוו� לית� לה� הרצו� שיברחו ממצרי� ולצאת מש�"שהביא הקב

 ישראל לא יסבלו  שבני.... � שמה שכתב בשמות ו ו והוצאתי אתכ� מתחת סבלות מצרי�   "היה החידוש בחידושי הרי
 .  הגלות אלא ירצו לצאת מש�
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 And so, for all these reasons, the attempt by the Jews to assimilate ironically 

triggers massive anti-Semitism. Nothing happens without G-d’s consent, and here      

G-d’s Hasgacha is to use the hatred of the Gentile and turns it into a means to keep the 

Jewish nation whole
1
: If the Jews will not choose to be Jews, I will force them to 

separate themselves using the stick of anti-Semitism
2
. Even more ironic, they will not 

only survive the anti-Semitism, but will emerge purer and greater, like a drop of pure 

olive oil that requires the crushing of the olive to produce it
3
. And oil, once produced, 

even when mixed with other substances (in this case the other nations), will sooner or 

later emerge to float on the top
4
. It is the very core goodness of the Jews to begin with 

that allows for the suffering to help in this way
5
.  

  But this was not to be an ordinary master-slave relationship. The slaves were 

unique and the masters were unique.  

  The Egyptians, civilized as they were, could not just act capriciously. Even 

Pharaoh was constrained by the laws of the land. Egyptian law, for example, did not 

allow for a discriminatory policy of killing baby boys and not girls, or for killing babies 

of any sort.  Pharaoh could only appeal to the midwives to become accomplices in his 

crime, and even then, only before the baby had actually been born
6
.  In fact, it was only 

when Pharaoh’s death left a power gap that the Egyptians reached the depraved cruelty 

that they did
7
. 

                                                
1

 .ה את� חידשת� עליכ� עבודה א� אני מעמיד מי שמחדש עליכ� גזירות"אמר הקב )רמז תקב( ילקוט הושע 
 גדולה הסרת טבעת יותר מארבעי� ושמונה נביאי� ושבע נביאות שנתנבאו לה� לישראל שכול� לא החזיר� .מגילה יד

 .ת החזירת� למוטבלמוטב ואילו הסרת הטבע
וכל זה היה לטובת� של ישראל כדי , ז שמחדש שנאה בלב�"ה היה מחדש ההבדל עי"הקב: בית הלוי על שמות פרק א א 

 .שלא יתערבו ביניה
 
2

ז בא משו� שבקשו לצאת מרצו� "כ. … .  ובא הכתוב להקדי� בזה סיבת שנאת מצרי� וגזרת המלכות :א ז  העמק דבר 
ר איתא  "ובש. אבל ה� לא רצו כ�. ויגש' כ בפ " באר) גוש� כדי שיהיו בדד ונבדל ממצרי� כמשיעקב אביה� שישבו דוקא

דאחר שקבעו דירת� בקרב� מצאו טוב לה� להשתוות למצרי�  .  עוד שפסקו למול מזה הטע� שאמרו נהיה כמצרי� 
פ כי  "בראשית עה' ארנו בסוכבר בי. לב� לשנוא עמו'  ומשו� זה ביאר המדרש שהפ' ה . ולא יהיו ניכרי� שהמה יהודי�

אשר היא הסבה שבכל דור ודור עומדי� עלינו לכלותנו בשביל שאי� אנו רוצי� להיות כגרי� ונבדלי� ' גר יהיה זרע' וגו
 : מ� האומות

  
3

מה הזית הזה עד שהוא באילנו  :אלה... שמ' '  זית רענ� יפה פרי תאר קרא ד+) ד ירמיהו יא"הה(א :שמות רבה לו

כ "כ מורידי� אותו מ� הזית ונחבט ומשחובטי� אותו מעלי� אותו לגת ונותני� אותו במטח� ואח"תו ואחמגרגרי� או

כ נותני� את שומנ� כ' ישראל באי� עובדי כוכבי� "כ מקיפי� אות� בחבלי� ומביאי� אבני� ואח"טוחני� אות� ואח

כ עושי� תשובה "� אות� טרטיוטי� ואחוחובטי� אות� ממקו� למקו� וחובשי� אות� וכופתי� אות� בקולרי� ומקיפי

אלוקי' הוי ' כי קל רחו� ד' בצר ל' ומצאו' וגו) דברי� ד(ויאנחו בני ישראל וכ� ) שמות ב(' ה עונה לה� מני� שנא"והקב
 פרי תאר זית רענ� יפה

 
4

 מתערב א מה ראה ירמיהו למשול אבותינו כזית אלא כל המשקי� מתערבי� זה בזה והשמ� אינו"ד: שמות רבה ש�

א כל המשקי� אד� מערב "ד. ולא תתחת� ב�) דברי� ז(' אלא עומד כ' ישראל אינ� מתערבי� ע� עובדי כוכבי� שנא
כ' , שבעול� הוא נתו� למעלה מה� בה� ואינו יודע איזה תחתו� ואיזה עליו� אבל השמ� אפילו אתה מערבו בכל המשקי�

אלקי' עליו� הוי ' ונתנ' ד) ש� כח(' מעלה מ� העובדי כוכבי� שנאאבותינו בשעה שהיו עושי� רצונו של המקו� נצבי� ל
 זית רענ� יפה פרי תאר

 
5

, אבל את עשו שנאתי... יש בכח היסורי� למרק אות� ... רק בני ישראל אשר בעצ� ה� טובי� : אור גדליהו שמות ד� ז
 ש עוד "ולו לא יועיל יסורי� ע

 
6

אי� בידו ... '  מל' מצרי� ויאנחו בני ישראל מ� העבודה וגו הה� וימתבפסוק ויהי בימי� הרבי� : קול אליהו ב יא
ובזה יוב� מה שאמר פרעה למילדות וראית� על האבני� ... וברשותו לצאת מחוק המשפט ולעשות עולה מפורסמת בגלוי 

', יה למעלה וכונקבה פנ, זכר פניו למטה, ל דפרעה מסר לה� סימ� להבחי� בי� זכר לנקבה"ואמרו חז' א� ב� הוא וגו
ועוד מה הוא התשובה שהשיבו המילדות לפרעה , והנה לכאורה הוא תמוה מה זה צרי' לסימ� להבחי� בי� זכר לנקבה

אבל תוכ� הדבר הוא שזאת לא , הלא אחר כ' ג� כ� היו המילדות יכולות להמית�, בטר� תבא אליה� המילדת וילדו
לכ� אמר למילדות בודאי בלשו� בקשה בעוד שהולד ... רי� בלא טע� היה בידו להגיד לה� על פי משפט להמית את הזכ

 'יהיה בפני� טר� צאתו מהרח� יהרגנו וגו
 
7

אבל לאחר שמת פרעה מל' מצרי� ולא היה מל' עדיי� במצרי� וכל איש הישר בעיניו יעשה אפילו : קול אליהו ש�
ולכ� כיו� שמת מל' מצרי� ויאנחו בני ישראל , טוהיתה ג� העבודה בלא משפ, ש בפשע אר) רבי� שרי�"כמ, בלא משפט

 מ� העבודה ויזעקו
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 The Egyptians therefore cleverly disguised their plan as a social action plan, 

designed to help the Jews overcome inequalities.  'בפה  - ויעבדו מצרי� את בני ישראל בפר

 ;with a soft mouth,  under the cloak of civilization. There will be no Torah learning :ר�

this will help the Jews integrate. We will ban Milah; this will save them from barbaric 

mutilation. We will abolish Shabbos: this will help them get parnosa
1
. We are not Jew-

haters, the Egyptians declared. We are concerned only with humanity and progress.  

 The Egyptians acted in a friendly manner towards us (from  -  וירעו אותנו המצרי� ויענונו 

 but it was that very [concerned, they claimed, with our welfare] (ורע כסילי�  as רע

friendliness that was the initial instrument to afflict us.  Even the work was initially 

proclaimed as a national, non-discriminatory public works program. As with everything 

else, the Jews enthusiastically went along
2
. Reflecting on the entire pattern, the Posuk 

declares that  וירעו אותנו המצרי�: rather than enslave the Jews the Egyptians tried to 

corrupt them, to turn the Jews into bad men.   
 So much for the plans and actions of the masters! And what of the slaves?  For 

the Jews have a deep relationship with spirituality, which by its nature is hidden below 

the surface. But the moment we lose that relationship we tend to bring everything to the 

surface. And one of the consequences was to become tattle-tales on each other
3
. Moshe 

Rabbeinu saw the tale-bearing and shuddered, for he knew that the Geula would have to 

come from some deep and hidden place and here was the very opposite, for tale bearing 

is revealed and superficial.
4
 He therefore knew the implications in terms of detached 

spirituality for the Jewish nation
5
. Yosef was able to enter galus and bring his family 

with him because he was the ultimate hidden tzadik. His Kiddush HaSh-m in resisting 

the wife of Potifar was totally hidden
6
. He is immune to the ayin hora for the same 

                                                
1
Lehman Haggada 

 
2

שכ� עשו לכל אחד מישראל כל מה שעשה  ) ' ה ' פ (וזה שאיתא במדרש  :  ב " שנת תרע+ספר ש� משמואל פרשת שמות  
אשו� בודאי עשו בחשקות  היינו מפני שביו� הר, הלבני� ביו� הראשו� שמו עליו לגזירה שיעשה כנגד� בכל יו� ויו�

וזה  . כ� תמיד העבודה בחשק וחיות' ונגזר עליה� שתהי, פרעה עצמו עמה� במלאכת� ומלב� תלוי בצוארו' וחיות כי הי
 : ....  בעיני' כחדשי� כאילו היו� ניתנו' מירוק גדול כדי שיהיו ראויי� לתורה שצרי' שכל יו� יהי' הי

 
3

 ודבר זה ,ולישראל מדריגה פנימית עליונה, מות יש לה� מדריגה גלויה וחצונית באוותדע ותשכיל כי : גור אריה ב יד
חצירות ' גבי ב ) ב"עה ע(וכ� בעירובי� , שאמרו ש� סת� גוי מרבה דברי�) ב"חולי� קלג ע(ל בפרק הזרוע והלחיי� "רמזו ז

לכ' תמיד מדבר ואי�  , ימית נעלמתוהטע� הוא שמדריגתו של גוי מדריגה חיצונה ואינה פנ , זו לפני� מזו וזו לפני� מזו
שאי� , שה� דבקי� במדריגה הפחותה הגלויה, ואל יקשה ל� שכל שכ� שראוי שיהיו האומות בשעבוד... לו רוח פנימי 

לכ' האומות שה�  , דמפני שמדריגת� מדריגה גלויה בעצמה אי� זה כמו הדלטור שהוא מגלה הדבר הפנימי, זה קשיא
,  שהוא דלטוריא, וחטא הזה. ואי� זה נחשב גלוי כמו הדלטור שהיה מגלה הסוד, יגה גלויהמרבי� דברי� ומדריגת� מדר

כי ישראל ה� בעצמ� דביקי� במדריגה , והטע� שמצוי זה בישראל יותר... ,  יותר יש בישראל בעונותינו מבכל האומות
 הוא +יגה התחתונה הגלויה שהוא דבק במדר... וכאשר הוא נוטה אל הפחיתות אז הוא מגלה סוד ... ,  העליונה

עד  ,  הוא בתכלית השפלות+זה שהוא מוציא הנסתר ומגלה סוד  ,  והאומות…במדריגת השפלות כמו שהוא מדריגת 
במספר  ) ח , י דברי� לב"רש (כי האומות שה� שבעי�,  "אכ� נודע הדבר"והיינו דקאמר ....  . שיגיע לו שעבוד בתכלית

',  כ�'שה� על מספר  ,  שהיא אות נחה ונעלמת�" וישראל ה� נגד האל. 'כ' הוא' לומר  שרוצה, הוא לשו� גלוי'  כ�'ו', כ�'
" כי יפלא ממ'"וכל פלא הוא לשו� העלמה  , והאל� היא אותיות פלא. לכ' ה� נעלמי�, וה� אומה יחידה כמו האל�

 . 'היתכסי' ) ש� וש�(ותרגומו , ) יד, בראשית יח" ('היפלא מה", ) ח , דברי� יז(

 
4

כי מי שיש בו , יש בו טע� נפלא) ל, ר א"שמו(המדרש הזה . ומדרשו דאג לו על שראה שיש בה� דלטורי� : ב יד גור אריה
ומי שמגלה , שהיא אינה בגלוי הגאולה היא נמשכת ממדריגה פנימית עליונהלפי ש, מדה זאת אינו ראוי לגאולה

לכ� כאשר ראה דלטורי� בישראל אמר . וחיצונהוהיא נקראת מדריגה גלויה , שדבק במדריגה תחתונה,  הפ� זה�דברי� 
וראוי לה� , שהרי ה� בעלי רכיל מגלי� הסוד, שהשעבוד מדריגה תחתונה וראוי לה� השעבוד, שראוי� לשעבוד

 .השיעבוד שהוא מדריגה גלויה תחתונה
 
5

: � ראויי� להגאלומדרשו דאג לו על שראה בישראל רשעי� דלטורי� אמר מעתה שמא אינ ... ויירא משה : י ב יד"רש
אומות להיות נרדי� '  כמשמעו ומדרשו נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו מה חטאו ישראל מכל ע +אכ� נודע הדבר  

 :בעבודת פר' אבל רואה אני שה� ראויי� לכ'

 
6

כל העובר מדעתו בלא אונס על אחת מכל מצות האמורות בתורה בשאט  :י' � הלכות יסודי התורה פרק ה הל"רמב
וא� עבר בעשרה  '  להכעיס הרי זה מחלל את הש� ולפיכ' נאמר בשבועת שקר וחללת את ש� אלהי' אני הבנפש  

מישראל הרי זה חילל את הש� ברבי� וכ� כל הפורש מעבירה או עשה מצוה לא מפני דבר בעול� לא פחד ולא יראה ולא 
 : הרי זה מקדש את הש�לבקש כבוד אלא מפני הבורא ברו' הוא כמניעת יוס� הצדיק עצמו מאשת רבו 
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reason
1
. Now all was being eroded by the new generation and their vision of making it 

in the great Egyptian dream.  

 The suffering itself led the Jews down the only path that was available to them: 

they cried to G-d through the deepest prayers
2
 because nothing else was left. And He 

heard, not because of their Teshuva or because they were worthy of redemption
3
, but 

because of the suffering itself
4
.  

 When we say that G-d heard the Jews because of their suffering, it does not just 

refer to the pain that they endured. Rather, the Meforshim explain, the suffering of the 

slavery caused a purification of the Jews, like an iron furnace, which in and of itself 

made the Jews ready for redemption. This, says the Sefas Emes, is what the pasuk   כאשר

י עינו  means. The very act of the יענו אותו כ� ירבה וכ� יפרו)  , the affliction, is what caused 

their rise to holiness. The darkness itself served to elevate and raise the Jews
5
 - מרור  .

 became a part of the Geula as well; not just the ,וימררו את חייה�
שעבוד 6 . And this, in 

fact, is the lesson of suffering everywhere. Somebody who is graced with all manner of 

pleasure becomes more physical thereby. Someone in pain will actually find himself 

greatly aided by that very pain in his quest for spirituality
7
.  

 For this to be true, the core of the person must be holy. The Avos had certainly 

given this core to their descendents in Egypt. It was now maintained by G-d Himself, 

who had promised Yaakov that He would go into exile with the Jews as a guarantee 

that they would never be totally absorbed by the powerful exile civilization of the 

Egyptians
8
. Thus, even if the Jews are to sink, they are never to disappear. G-d explains 

                                                
1

אנא מזרעא דיוס� קא אתינא דלא שלטא ביה עינא בישא דכתיב ב� פורת יוס� ב� פורת עלי  : א' מסכת ברכות ד� כ עמ
עי� ואמר רבי אבהו אל תקרי עלי עי� אלא עולי עי� רבי יוסי ברבי חנינא אמר מהכא וידגו לרב בקרב האר) מה דגי� 

� הרע שולטת בה� א� זרעו של יוס� אי� עי� הרע שולטת בה� ואי בעית אימא עי� שלא שבי� מי� מכסי� עליה� ואי� עי
משנה נשי� ועבדי� וקטני� פטורי�  : רצתה לזו� ממה שאינו שלו אי� רצתה לזו� ממה שאינו שלו אי� עי� הרע שולטת בו

 מקריאת שמע 

 
2

מתו' הצרה וגודל השעבוד כוונו אל העשר ואל  ד הקבלה יתכ� לפרש כי נרמז כא� עני� התפלה ו" וע:כג ב רבינו בחיי 
הוא שאמר ותעל שועת� אל  , ולכ' נרמזו כל� בכא�, יענה' אז תקרא וה) ישעיה נח(וכעני� שכתוב , הראש ועד הסו�

את אברה� את יצחק ואת יעקב  . ויזכור אלקי� כנגד היראה והחכמה והבינה, וישמע אלקי�, האלקי� מ� העבודה
ות� לב' כי לא  , ושני עמודי� בכלל� וירא אלקי� כנגד התפארת וידע אלהי� כנגד המלכות , סודהגדולה והגבורה והי

כי ש� יצעקו בני ישראל וש� יתפללו בשאלת  , הזכיר בני ישראל אלא ע� וירא אלקי� כדי לרמוז על תפארת ישראל
'  למי עלמיא יתבר' הזכיר הואנו אומרי� לעל� לע, ואליו אנו מברכי� בקדיש אמ� יהא שמיה רבא מבר' , צרכיה� 

וצרי' הוא לחבר מלת עלמיא ליתבר' ואי� להפסיק בה� כלל כש� שאי� , ספירות שמש� ולמעלה ' עולמות כנגד ה
 : שמע נא ואתה דע ל' , להפסיק הכתר מאי� סו�

 
3

 מרוב  פ שהגיע הק) כבר לא היו ראוי� לגאולה אלא" כי אע+ותעל שועת� אל האלקי� מ� העבודה : בחיי ב כג' ר
 מ� העבודה קבל תפלת�'  שצעקו אל ה 

 
4

, אבל כמקנא על אכזריות המעבידי�,  לא בשביל תשובת� ותפלת�. ותעל שועת� אל האלקי� מ� העבודה: ספורנו ב כג
 : כאמרו וג� ראיתי את הלח)

 
5

ראה גדולה זו ה הראה למשה מ"שהקב' פי . 'אני ישנה ולבי ער כו' בלבת אש מתו' הסנה במד:  ]ח "תרל[שנת  שפת אמת  
התימה מדוע לא יבער הסנה מאחר שנמצא באמת התלהבות הגדול הזה אי' יש קיו� '  וזה הי. מתו' חוש' הגלות עצמו

ה להראות לו כי אדרבה לפי גודל החוש' והגלות  "א' זה באמת רצה הקב . לקליפה המחשכת אורות הגדולי� הללו
וכפי רוב קישוי הגלות מורה על תוק�  . ת הוא סימ� על הגאולהכי הגלו.  הגאולה ' נסתר בו אור גדול גנוז והוא בחי

אי' הניח ' הכתוב מתר) עצמו אשר לא יהרהרו אחר הבורא ית' פי. וכ� יפרו)' פ הכתוב וכאשר יענו אותו כו"וז. הגאולה
 : כ תוק� הגאולה"אח' כ כי כפי רוב העינוי כ� יהי"לענות את עמו כ

 
6

כי ג� זה היה לטובה עבור בני , נקבע מצות מרור זכר לוימררו את חייה�,  השפת אמתאומר, ולכ�: 8עמוד , אור גדליהו
  . ישראל שעל ידיה היו נבדלי� מ� האומות

 
7

כי בעת אשר האד� מדוש� ... שיסורי� ממרקי�  .) ברכות ח( ל "זה נכלל במה שאמרו ז: 12עמוד , שמות, אור גדליהו
אבל בעת אשר האד� מדוכה ביסוורי� אז בנקל יכול להגביה את , ה את עצמווקשה לו להגבי, בעונג נעשה מאד מגוש�

 .עצמו להיות נמש' אחר גלות השכינה
 

8
ומצינו , והיא שמירה על הנקודה שיש בבני ישראל, ירד ע� בני ישראל לגלות " אנכי"שה: 7שמות עמוד , אור גדליהו

ואינה מפרש , ל מקו�  מפרש באופ� להרחיק ההגשמהפ שהתרגו� בכ"ואע, "אנא אחות עמ' למצרי�"בתרגו� שמפרש 
שירדה השכינה ע� בני ישראל לתו' , כי כא� היה כביכול ירידה, אבל כא� מפרש בלשו� ירידה, הלשו� הורדה כפשוטו

 . ונשאר נקודה שהיה ראוי לגאולה, ובזה הכח נשארו בני ישראל בצורת� ולא נאבדו לגמרי, הגלות
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this to Moshe Rabbeinu, who was wrong to give up on the eternal nation (when he 

stated that they would not listen to him). G-d promised Yaakov Avinu that He would go 

with him into Golus, but this was not just a personal favor to Yaakov:  1אהיה אשר אהיה
, 

which is interpreted by Rashi as, “Just as I will be with them in this tzora, so will I be 

with them in future tzoros
2
” Or, as Seforno understands things: “I will always be there 

to establish and maintain things for their own intrinsic value. The death, demise or 

destruction of something is never why I created it. Therefore, I will always be opposed 

to perversion and cruelty, which lead to loss and destruction. Therein lies my 

opposition to the Egyptians
3
.” 

 The first spark of holiness that was triggered by the suffering was Jewish unity
4
. 

The Egyptians, having already enslaved the Jews, no longer hated them because they 

were rich and powerful. They now began to hate them because of their fear of the Jews' 

spiritual greatness -  ויקוצו מפני בני ישראל.  
 The potential of all of these Jews, of the whole Jewish nation, was contained 

within the 70 people who entered Egypt – Yaakov and his flock. All the potential that 

went into the Egyptian exile was to be redeemed
5
. The exile itself was like the sowing 

of a seed, and the redemption like the flowering of the seed. The seed seems to begin to 

rot in the ground, but, just at the right moment, it begins to sprout again. Of course, if it 

would rot any further it would never be able to sprout. But it also cannot sprout too 

early
6
.  So, in the end, the Jews had to be redeemed  בחפזו�, at the right moment without 

a further moment’s delay, for redemption would not have been possible after this time
7
.  

  One of the saving graces of the Jews in Egypt was that none of them changed 

their names in Egypt
8
. A name reflects the essence of the person, his full potential. 

Through the Jews keeping their names they never lost touch with their true spiritual 

                                                                                                                                         
 

1
 :  ל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכ�ויאמר אלקי� א) יד(ג 

 
2

 'וגו) ברכות ט ( אהיה עמ� בצרה זאת אשר אהיה עמ� בשעבוד שאר מלכיות  + אהיה אשר אהיה  :יד ג י "רש
 

3
פסד  ומזה יתחייב שיאהב המציאות וישנא כל ה, ההוה תמיד על עני� אחד מצד עצמו . אהיה אשר אהיה )  יד(ספורנו ג 

וישנא , אשר תכלית� מציאות , כאמרו כי לא אחפו) במות המת ומזה יתחייב שיאהב משפט וצדקה ,  מנגד למציאות 
 :ובזה שנא חמס ואכזריות המצרי� נגדכ�, המטי� עקלקלות אל העדר והפסד , העול והאכזריות

 
4

 וכאשר יענו אותו כ� ירבה וכ� יפר): יש שלומדי� נקודה זאת מהפסוק
 
5

 שכל הכוחות שהלכו לתו' הגלות יהיו נגאלי�: 5' ו עמאור גדליה
 
6

... וזרעתי כל האר) :) פז(ל בפסחי� "וכמו שאמרו חז, ל מבואר שהגלות הוא כמו זריעה"והנה בחז: 4' אור גדליהו עמ
ת כ� הוא בזריעה הרוחני, אז אי� בכוחו עוד להצמיח, אבל כמו בזריעה א� הזרע מאבד כוחותיו לגמרי ונרקב לגמרי

דאילו בטלה נקודת� לא , הנקודה שלה� לא היתה יכולה להבטל, שא� שירדו לתו' החשכות הגדול של הגלות, שבגלות
 .כ בגאולה"היה שיי' עוד שתצמיח אח

 
7

" גאולה"המושג ] אחרי זה[ש... ל שהיה צרי' לגאול בני ישראל בחפזו� "ובזה יבואר מה שאמרו חז: 5' אור גדליהו עמ
 .דלא היה שיי' עו

 
8

וישב ישראל בשטי� הלכה בזכות כמה דברי� נגאלו ישראל ממצרי� שנו רבותינו  :   במדבר רבה פרשה כ פסקה כב 
דברי� נגאלו ישראל ממצרי� שלא שינו את שמות� שלא שינו את לשונ� ולא גילו מסטורי� שלה� שמשה אמר  ' בזכות ד

ב חדש ולא גילה אחד מה� "בר הזה מופקד אצל� יושאלה אשה משכנתה כלי כס� וכלי זהב והיה הד) שמות ג(לה� 
ג� נעול אחותי כלה אלו הזכרי� גל נעול מעי� חתו� אלו הבתולות תדע ל'  ) שיר ד(למצרי� ולא נפרצו בעריות שכ� כתיב 

שנה לא סרחו במדבר עד שבאו לשטי� לכ' כתיב ' שהרי אחת היתה ופרסמה הכתוב ויצא ב� אשה ישראלית וכל אות� מ
נוא� אשה חסר לב ויחל הע� לזנות יש מעינות ) משלי ו(שראל בשטי� ויחל הע� לזנות שטי� שעשו שטות וישב י

שמגדלי� גבורי� ויש חלשי� ויש נאי� ויש מכוערי� ויש צנועי� ויש שטופי� בזמה ומעי� שטי� של זנות היה והוא משקה  
ולפי שנתקלל אותו מעי� עתיד  ' ציא� אלינו וגואיה האנשי� אשר באו אלי' הו) בראשית יט(לסדו� אתה מוצא שאמרו  

יצא והשקה את נחל השטי� מימות אברה� לא נפר) אחד בזנות כיו� ' ומעי� מבית ה) יואל ד (ה לייבשו שנאמר  "הקב
 : שבאו לשטי� ושתו מימיו נפרצו בזנות
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potential, and the Galus itself helped them to actualize this
1
.  The Jews were in Egypt 

for 210 years - at least 4 generations. Someone in the fourth generation would be aware 

that he was born in Egypt as was his father and grandfather.  As far back as he could 

know, his family had roots in Egypt, and they were still there. Yet, the Jews kept their 

names. Reuven went in with all his potential and Reuven (all his potential) came out of 

Egypt through his descendants
2
. This is the genius of the Jewish people – spiritual 

survival in the face of the most horrendous odds. 

 

                                                
1

ולא נאבדה הנקודה בתו' , ותזה לא אבדו בתו' הגל, ששמ� מראה על אלו הכוחות שהיו לה�: 6' אור גדליהו שמות עמ
 .טומאת מצרי�

 
2

 .אור גדליהו ש�
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 2. The Making of Moshe 
 

SUMMARY: 

 
 Moshe Rabbeinu was born into slavery. He was inarticulate and humble and yet 

he became the greatest person ever to live. From his very birth he seemed destined for 

greatness; yet he was born with all human frailty and had to grow into his greatness. 

Until Moshe and Aharon confronted Pharaoh, Aharon was, in fact, greater than Moshe.  

  Three months after Moshe is born, Yocheved sees that her attempts to hide 

him at home are failing and places him in the Nile River, the god of the Egyptians. This 

same Nile into which Pharaoh had commanded all males to be thrown becomes the 

source of redemption for Moshe Rabbeinu. Batya, Pharaoh’s daughter, takes this baby 

and calls him Moshe – literally, I have drawn him from the waters. Pharaoh, who 

claimed to have created the Nile-god, and who calls his daughter the daughter of god 

(the literal translation of Batya), now has an adopted grandchild which Batya is 

claiming was given birth to by the Nile. This future savior of the Jewish people is being 

presented to the Egyptians as a son of their god! 

Providence decrees that Moshe should grow up in a house of royalty, quickly 

reaching a leadership role of actually running the palace. While Pharaoh kills even the 

Egyptian male babies in a desperate attempt to prevent this Jewish savior from 

surviving, he, Pharaoh, lands up unwittingly providing the one person he is trying to 

kill not only with sanctuary but with vital lessons for the future. Moshe grows up 

unencumbered by the slave-mentality of his brethren and far more able to earn their 

respect later.  He is also thereby given one of the prerequisites of prophecy, physical 

strength and good health. How Moshe grows up with such a strong Jewish identity and 

passion for G-d is a mystery. For two years he is nursed by his mother and perhaps he 

remembers something from there and maintains contact thereafter. 

Moshe develops a strong sense of justice and a deep feeling for the pain of 

others, which he carefully nurtures by walking around his people. He expresses this in 

three challenges and grows with each one.  First, he strikes an Egyptian. It is relatively 

easy to hate the outsider who is hurting one of one’s own.  

Then he intercedes between two Jews, two of his own. This is a step up. 

Because of this, he becomes a murderer and has to face Pharaoh in a trial that would 

ordinarily mean certain death. Miraculously, this inarticulate man says the right things. 

Miraculously, he is allowed to go scott-free, though the murmurings of his own people 

all around him force him to flee, and he somehow manages to escape that impenetrable 

hell-hole of Egypt.   

Finally, he intercedes with complete strangers, Midianites, to save the daughters 

of Yisro from the other shepherds. Moshe was not the first, nor the last, person with a 

potential for greatness. He was the only one to take it that far - nothing else.  

Here, Moshe begins to follow in the footsteps of his Forefathers. Yaakov found 

a wife at a well. He will search there. Yaakov helps a female shepherdess who becomes 

his wife – so does Moshe. Both find themselves as shepherds of idolatrous fathers-in-

law, although Yisro, unlike Lavan, is already a man of great principle on a desperate 

search for the truth. Both learn how to be great leaders by looking after helpless sheep 

with all the care, concern and responsibility later to be lavished on a whole people.  

Moshe’s concern for others also prepares him for for the early stages of 

prophecy and suggests that his killing of the Egyptian and interfering in the quarrel of 

the two Jews was accompanied by Ruach HaKodesh. The Midrash contrasts Noach to 

Moshe Rabbeinu, who starts out as an Ish Mitzri, living a messy difficult life. He is 

involved in murder; he is brought up in the intrigues and impurity of the Egyptian 
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court; he runs to Midian and back – and through all this messiness he becomes an   איש

 The difference is that Noach’s spirituality was ultimately egocentric while  .אלוקי� 

Moshe dedicated himself to the Klal.    

But, it took periods of intense meditation and reflection in the plains of Midian 

for Moshe Rabbeinu to prepare himself for the next level, that of prophecy. And so, 

while utterly alone with his sheep, a great event in Jewish history takes place. Although 

the Sinai experience had to be in front of the whole nation in order to assure its 

authenticity, other great events, such as Yaakov’s struggle with the Angel, are 

completely private events. For it is just through the underlying hiddeness of spirituality 

that the Geula will take place. G-d calls on Moshe from a lowly bush, a physical vision 

to communicate to Moshe’s as yet not fully developed prophetic abilities. In the very 

same prophecy Moshe graduates from experiencing an angel telling him of G-d’s 

hidden ways in Galus to a direct prophecy from G-d Himself.  

G-d instructs Moshe to go back to Egypt and do the impossible – confront 

Pharaoh and secure the release of his people. Remarkably, Moshe doesn’t doubt for a 

minute that such a thing can be done. He only questions whether he is the right person 

for the job. And did not G-d promise to Yaakov that He would personally take the Jews 

out? Moshe claims that he is  כבד פה, hard of speech. But that very thing is the proof that 

he is the right choice to lead the redemption. It was Moshe’s very spirituality that had 

led to his loss of speech, for speech is but the physical translation, using physical 

instruments – a mouth, a pallet, lips and a voice-box – of one’s abstract and spiritual 

thoughts. Moshe had now risen to a level where he was above the physical and 

therefore felt that he could no longer serve as G-d’s messenger to reveal His 

redemption in this world.  

G-d responds to Moshe by giving him Aharon. Aharon will come right up to 

Moshe’s spirituality and translate it into the revealed world. After speaking to Moshe 

for a full week, G-d finally convinces him.  

But Moshe has a more difficult question: do the Jewish People in fact deserve to 

be redeemed? Moshe’s doubts were kindled when he had to flee because of talebearers 

from within.   

 Moshe returns, speaks to Pharaoh with Aharon, and, shockingly, the situation 

worsens. Sefas Emes says that this is because Moshe was Midas HaDin and through his 

intervention Klal Yisroel was now being judged at this higher level.  
  

Moshe Rabbeinu never stops growing. By the end of his life he is so great that 

merely looking at the Holy Land gives its air an ethereal quality -   אוירא דאר) ישראל

 Moshe's spiritual power was such that had he gone into the land, the presence of .מחכי� 

the Jews there would have been permanent. 
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DETAIL: 
 

Moshe Rabbeinu was born into slavery and became the greatest person ever to 

walk this earth
1
. Yet a person he was, born of human parents,

2
 and his struggle towards 

greatness holds many lessons for us all. Here was a great leader who was inarticulate. 

Here was a person who did the boldest things yet was called the humblest man to have 

ever existed. And the point of the Torah in telling us this is not to show that he became 

a leader despite all, but that we are in error in thinking that leadership and these 

qualities contradict one another.    

From his very birth Moshe seemed destined for greatness
3
, though actualizing 

this potential required that his life be full of huge challenges. Again and again, the 

Torah stresses that Moshe was not born complete and had to grow into his greatness
4
 - 

and Moshe grew up – ויגדל משה 
5
. Until he and Aharon confronted Pharaoh, Aharon 

was, in fact, greater than him
6
. For example, Chasam Sofer points out that in three cases 

Moshe grows from one instance to the next. First, he strikes an Egyptian. It is relatively 

                                                
1
The First Man and Woman appeared to have been greater before the sin, but not after.  

 
2

להל� בפרשת וארא מספרת התורה " ויל
 איש מבית לוי ויקח את בת לוי: הגות בפרשיות התורה ריש שמות
להבדיל מכל אות� , שהוא היה ילוד אשה, א
 כא� היא מדגישה רק פרט אחד בלבד, ביתר אריכות על יחוסו
שג� לה� מייחסי� לידה , ולהבדיל ממייסדי האמונות שלאחריו" בני אלי�"המיוחסי� ל, הגבורי� במיתולוגיה

 ש עוד"ע. בלתי אנושית
  

3
 …ותהר האשה ותלד ב� ותרא אתו כי טוב הוא : ב ב
 בית כלו אורהכשנולד נתמלא ה: י"רש

 
Abarbanel and Seforno say that he was born with particularly beautiful physical features and 
that this was indicative of great inner qualities. As Seforno puts it: 

 .כי אמנ� יופי התבנית יורה על טוב מזג החומר ושלמות כח המצייר
 

Chizkuni says that, since he was born prematurely after 6 months, the טוב was that he was 
nevertheless fully formed. (Presumably, in those days, a 6 month old baby had little chance of 
survival.). 

 
Ramban states that although it is natural for a mother to love her child whether he is beautiful 
or ugly, here the courage was needed to take action to save a child that has small chance of 
success. Hiding a child for the first three months would have been a torture for the parents and 
the child, hardly worthwhile if the child is going to be found and killed in the end anyhow. 
Abandoning a child in a reed basket bears with it a high chance of death through hunger and 
thirst. Yet, there was something special about this child, something  טוב, which gave Yocheved 
the courage to try the impossible. 
 
4Rav SR Hirsch ( יד: ו  Up until now Moses’ and Aaron’s efforts had been completely :וארא  - (
frustrated and, if nothing further was to occur, it would probably have been considered 
unnecessary to provide us with such exact proof of their parentage and relations. But from this 
point onwards begins their triumphal mission, a mission which has never been accomplished 
before or after them, so that it became a real necessity to first of all establish their parentage 
and relationships so that for all time their absolutely human origins and the absolutely ordinary 
human nature of their beings should be firmly established.  

 
5
 והנה  :ויצא אל אחיו וירא בסבלת� וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיוויהי בימי� הה� ויגדל משה ) יא( 

ותבאהו לבת פרעה ויהי לה לב� ותקרא שמו משה ותאמר כי מ� המי� ויגדל הילד ) י(: כבר כתוב בפסוק הקוד�
 � שהפסוק יא מדבר שגדל בדעת" ולכ� פירש הרמב:משיתהו

 
6

ה� ) כז(לה� הוציאו את בני ישראל מאר! מצרי� על צבאות� ' אשר אמר דאהרו� ומשה וא ה): וארא(ו כו 
 המדברי� אל הפרעה מל
 ישראל להוציא את בני ישראל ממצרי� הוא משה ואהרו�

ה� ) כז. (הקדי� אהרו� למשה כי הוא גדול בשני� ועוד כי הוא התנבא לישראל קוד� בא משה: וכתב באב� עזרא
על כ� לא תמצא בכל התורה מתחלת זה הפסוק  … ו אל פרעה הקדי� משה בעבור גודל מעלתו עתה מעת שדבר

 'שלא יקדי� משה לאהרו� וככה בנביאי� וככה בכתובי� וגו
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easy to hate the outsider who is hurting one of his own. Then he intercedes between two 

Jews, two of his own. This is a step up. Finally, he intercedes with complete strangers, 

Midianites, to save the daughters of Yisro from the other shepherds
1
. Moshe was not 

the first, nor the last, person with a potential for greatness
2
. He was the only one to take 

it that far.  

In a single parsha we read of Moshe being born and having to be hidden and 

then abandoned, and his adoption by a non-Jewish mother. Moshe's birth triggers a 

horrible outburst from a Pharaoh desperate to trace and exterminate him
3
, and the irony 

of it is Moshe growing up right under Pharaoh's nose. We read of Moshe's murder and 

flight to a strange country, of life as a shepherd tormented by the knowledge that his 

people are in great pain. The Parsha continues with Moshe's rise to prophecy and his 

return to Egypt to confront Pharaoh.  

When Moshe is three months old, Yocheved sees that her attempts to hide him 

at home are failing. Rather than feeling hopeless, she understands from this that G-d 

does not want this baby to be in his current location. Moreover, Providence is more 

effective when it is not location specific
4
. 

Moshe is therefore placed on the Nile, the god of the Egyptians. This same Nile 

into which Pharaoh had commanded all males to be thrown becomes the source of 

redemption for Moshe Rabbeinu. Batya, Pharaoh’s daughter, takes this baby and calls 

him Moshe – literally, I have drawn him from the waters
5
. Pharoah, who claimed to 

have created the Nile-god
6
, and who calls his daughter the daughter of god (the literal 

translation of Batya), now has an adopted grandchild that Batya is claiming to having 

been given birth to by the Nile
7
. This future savior of the Jewish people is being 

presented to the Egyptians as a son of their god! 

Providence decrees that Moshe should grow up in a house of royalty, quickly 

reaching a leadership role of actually running the palace
8
. While Pharaoh kills even the 

Egyptian male babies in a desperate attempt to prevent this Jewish savior from 

surviving
9
, he, Pharaoh, ends up unwittingly providing Moshe not only with sanctuary 

                                                
1

על כ� היו� הראשו� , כי לא יוכל להביט אל עול, כא� נראה מהותו של משה רבינו ג� בתחילת ענינו: חת� סופר
, וא  כי היו מושלי� על העברי� גבה לבו בדרכי האמת. י עושה לו עול ויהרגוהובצאתו אל אחיו ראה כי המצר

ולבסו  אפילו ברועי . ונוס  לזה ביו� השני הוכיח במישור אפילו מאחיו זה נגד זה. והביט אל עמל לא יוכל
ולא , ע�מתנדנד ובורח על נפשו מכל מקו� ויק� משה ויושי,והוא גר ומתגורר, העיר שעשו עוול לבנות הכה�

 .ורק האמת והיושר אהובי� עליו מ� הכל. כי הל
 לו עד שקראו לאכול לח�, בקש תשלו� תגמול
 
2
The First Man and Woman appeared to have been greater.  

 
3

 : הבה נתחכמה לו פ� ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוס  ג� הוא על שנאינו ונלח� בנו ועלה מ� האר!) י(א 
ד נתחכ� למושיע� של ישראל לדונ�  " ור). ר"ש(  לע� נתחכמה מה לעשות לו � לו  נתחכמה: ש�, י"רש  

וה� לא הבינו שעל כל העול� אינו מביא אבל הוא מביא על אומה  (במי� שכבר נשבע שלא יביא מבול לעול� 
 ):י יש�"אחת ברש

 
4

מ לא עזבה הבטחו�  "ומ. תי ביתהשראתה המשגיחי� דופקי� על דל. ולא יכלה עוד הצפינו) ג (:ג  ב  העמק דבר 
שהשגחה  . ס רעב בעיר פזר רגלי
"ק ד "ל בב"בהשגחה פרטית אלא שיהא באופ� הרחיקו ממקומו כעני� מאמר חז

פ הבינה ממה שלא נעלמה  "או עכ. והצלה באופ� נסתר מוכ� יותר כשתהיה מתפשט הלאה משתהיה במקומו
בשבילו ללמד שראתה שיהיה  . 'כ ותקח לו וגו" ע. שלא במקומו' שרצו� השגחה שתהי. ההולדה מהמחפשי�

 : 'ז ג"בראשית כ' כ בס"מש' ועי . ז ביותר"נעשה לש� הילד כדי שתחול השגחה מ� השמי� ע
 

5
 :ויגדל הילד ותבאהו לבת פרעה ויהי לה לב� ותקרא שמו משה ותאמר כי מ� המי� משיתהו) י(ב 

 
6

י עלי
 פרעה מל
 מצרי� התני� הגדול הרב! בתו
 יאריו  הננקוקני י�דבר ואמרת כה אמר אד ) ג( כט יחזקאל
 :אשר אמר לי יארי ואני עשיתני

 
7
Rabbi Ari Kahn, Aish HaTorah 

 
8

 שמנהו פרעה על ביתו… : ה ויגדל משה"י ב יא ד"רש
  

9
 א� ב� הוא והמת� אותו… )  טז(… ויאמר מל
 מצרי� : א טו
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but with vital lessons for the future
1
.  Moshe grows up unencumbered by the slave-

mentality of his brethren and far more able to earn their respect later
2
.  He is also given 

one of the prerequisites of prophecy, physical strength and good health
3
. How he grows 

up with such a strong Jewish identity and passion for G-d is a mystery. For two years 

he is nursed by his mother, and perhaps he remembers something from there and 

maintains contact thereafter.  

 The Maharal provides another insight. Moshe Rabbeinu grows up in the palace 

of the king because the palace represents the core Tumah of Mitzrayim
4
. Here lays the 

ultimate vacuum and futility of Egyptian civilization. Moshe, however, is the total 

opposite – pure spiritual content, value and form. Similarly, the Moshiach will 

originally live in the thick of Edomite civilization
5
, and Yaakov is born clutching the 

heel of Eisav
6
. For it is the nature of form ( צורה) to be attracted to a vacuum, to provide 

form and content where none exist
7
. Both the Egyptian and final redemption therefore 

appear from deep within the exile so that it appears as if the two, the exile civilization 

and the redeemer, are tightly linked
8
, the very vacuum of the exile civilization creating 

the necessity of something to replace it
9
.   

Moshe develops a strong sense of justice
10

 and a deep feeling for the pain of 

others, which he carefully nurtures by walking around his people
1
. Because of this, he 

                                                                                                                                         
ויקהל , תנחומא( אנצטגניניו שעתיד להוליד ב� המושיע אות� ושאמרו ל, לא היה מקפיד אלא על הזכרי�: י"רש
 )ד

 ויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הב� הילוד היאורה תשליכהו וכל הבת תחיו�: א כב
ואי� אנו יודעי� א� , היו� נולד מושיע�: יו� שנולד משה אמרו לו אצטגניניו,   עליה� גזרא: ה לכל עמו"י ד"רש

וה� לא ידעו שסופו … לפיכ
 גזר אותו היו� א  על המצריי� , שסופו ללקות במי�ורואי� , ממצרי� א� מישראל
 ללקות על מי מריבה

 
1

זה שיגדל משה בבית המלכות להיות נפשו על מדריגה העליונה ' אולי סבב ד… : ה ותחמרה"ובאב� עזרא ב ג ד
שהרג המצרי בעבור שהוא הלא תראה . בדר
 הלימוד והרגילות ולא תהיה שפלה ורגילה להיות בבית עבדי�

והושיע בנות מדי� מהרועי� בעבור שהוא עשה חמס והושיע בנות מדי� מהרועי� בעבור שהיו עושי� , עשה חמס
חמס להשקות צאנו מהמי� שדלו ועוד דבר אחר כי אחיו היה גדל בי� אחיו ויכירוהו מנעוריו לא היה יראי� 

 .  ממנו כי יחשבו כאחד מה�
 
2

 ודמתאב� עזרא הארה הק
 

3
Rav Hirsch (vs 11-12, pg. 17-18): גבורה , healthy physical development …The dim realm of 

visions, hallucinations, magnetic, clairvoyance, etc…. [are all] phenomena which only occur in 
conditions of sickness, debility or morbidity.  … Only in a healthy body does the mind attain that 
clarity that can draw from the well of the Torah.  
 

4
על ) ש�(ל במדרש רבות בפרשת שמות "נתעוררו רבותינו ז,  לבת פרעהותבאהו:  פרק יח,גבורות הש�,  ל"מהר

 עליו השלו� על ידי והיה אפשר שיבא הצלה למשה רבינו, הסבה שנתגדל משה רבינו עליו השלו� בבית פרעה
 אחר מ� המצרי� ולא יהיה בבית פרעה

 
5

'  וא  מל
 המשיח שעתיד להפרע מאדו� יושב עמה� במדינה שנאמר ש� ירעה עגל וש� ירב! וגו: ש�, ל"מהר 
 .  כ"ע

 
6

 ולזה הטע� היה ידו של יעקב אוחזת בעקב של עשו: ש�, ל"מהר
 
7

העדר דבק בנמצאי� ומצד ההעדר שדבק בנמצאי� תחול כי ה, והדבר הזה מופלא מאוד למביני�: ש�, ל"מהר
 עצמו מביא אל נמצאנמצא כי הצורה שתחול נמש
 אחר הדבר שבו ההעדר שההעדר אשר יש ב, צורה אחרת
 .צורה אחרת

 
8

פירוש שהצורה שתחול שהיא  ,  עמה� במדינהיושב לכ
 אמר כי מל
 המשיח  :  פרק יח,גבורות הש�,  ל"מהר 
מקבל העול� מלכות מל
 , כי מצד שההעדר דבוק במלכות אדו�, אחר הדבר שבו ההעדרמלכות המשיח נגרר 

 .  המשיח כאלו ה� דבוקי� זה בזה לגמרי

 
9

שההעדר שלה� מביא לקבל מלכות , ולפיכ
 יושב עמה� במדינה שהרי כרו
 וקשור בהעדר שלה� : ש�, ל"מהר
 .אחרת

 
10

 לא יוכל להביט אל עול: חת� סופר
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becomes a murderer
2
 and has to face Pharaoh in a trial that would ordinarily mean 

certain death
3
. Miraculously, this inarticulate man says the right things and is allowed 

to go scott-free. The murmurings of his own people all around him force him to flee to 

Midian, and he somehow manages to escape the impenetrable hell-hole that some 

people still call a great civilization.   

In Midian, Moshe begins to follow in the footsteps of his forefathers. Yaakov 

found his wife at a well, so Moshe will search there as well. Yaakov helped a female 

shepherdess who became his wife, and so does Moshe. Both find themselves as 

shepherds for idolatrous fathers-in-law, although Yisro, unlike Lavan, is already a man 

of great principle
4
 on a desperate search for the truth. Both learn how to be great leaders 

by looking after helpless animals with all the care, concern and responsibility later to be 

lavished on a whole people
5
.  

The Rambam tells us that Moshe’s concern for others acts as a good preparation 

for the early stages of prophecy, and suggests that his killing of the Egyptian and 

interfering in the quarrel of the two Jews was accompanied by Ruach HaKodesh
6
. The 

Midrash contrasts Moshe Rabeinu to Noach: Moshe starts out an Ish Mitzri, living a 

messy difficult life. He is involved in murder; he is brought up in the intrigues and 

impurity of the Egyptian court; he runs to Midian and back, and through all this 

messiness he becomes an  איש אלוקי�.  Meshech Chochma tells us the formula: Noach’s 

spirituality was ultimately egocentric, while Moshe dedicates himself to the Klal
7
.    

                                                                                                                                         
1

" וירא בסבלות�' ויגדל משה וגו"ה בפרשת שמות "והנה מצינו במרע: ד  ג) רב שמחה זיסל זיו(חכמה ומוסר 
, ולכ� הל
 לראות, פירוש הרגיל עצמו בציור כאלו קרה לו זאת, "נת� עינו ולבו להיות מיצר עליה�"י "ופרש
עד , ו בציורי�וכל כ
 הרגיל עצמ. כי כח הציור בא מהתקרבות החוש כמו רגש חו� האש וכדומה, כידוע

וממילא נשא בעול עמה� יותר מצערו הוא כי ה� הרבי� , שהרגיש בצער� כמו שהוא עצמו היה בצער הזה
 .ש עוד עד סו  הקטע אחרי זה"ובפרט כלל ישראל ע

 
Rav S.R. Hirsch, י: ב  He is never to forget that he … :ותקרא שמו משה ותאמר כי מ� המי� משיתהו – 
was thrown into the water. … Therefore, all his life he is to have a soft heart for other people’s 
troubles. 

 
2

 ויפ� כה וכה וירא כי אי� איש וי
 את המצרי ויטמנהו בחול
  

3
מי ש� פה : 'אליו מי ש� פה לאד� או מי ישו� אל� או חרש או פקח או עור הלא אנכי ד' ויאמר ד: י ד יא"וברש

 מי עשה פרעה אל� שלא נתאמ! במצות הריגת
 –או מי ישו� אל� . מי למד
 לדבר כשהיית נדו� לפני פרעה –
ואת משרתיו חרשי� שלא שמעו בצוותו עלי
 ואספלטורי� ההורגי� מי עשא� עורי� שלא ראו כשברחת מ� 

 )תנחומא(הבימה ונמלטת 
 
However, Rav S.R. Hirsch says the following ( טו : ב  show a rather remarkable ויבקש להרוג :(
situation. Pharaoh was an absolute monarch and Moses had committed murder. Also it does 
not say להמית, the usual expression for capital punishment, but  להרוג (to slay, assassinate IL). 
It seems accordingly that, as the adopted son of the Princess, Moses must have occupied a 
very distinguished position, so that Pharaoh had to have consideration of which an ordinary 
individual would not have had the benefit. 

 
4

יתרו . איוב ששתק נידו� ביסורי�. בלע� שיע! נהרג. ג היו באותה עצה בלע� ואיוב ויתרו: שמות רבה א ט
 שברח זכו בניו וישבו בלשכת הגזית

 
5
ש "ע(' אחז משה רבינו האומנות הזה כמנהג הצדיקי� הראשוני� וגו: ה ומשה היה רועה"בחיי ג א ד' ר


 )שהארי
 
6

לת כהצ, שילוה לאיש עזר אלוקי וילווהו למעשה טוב גדול, תחלת מדרגת הנבואה: מה' ב פ"מורה נבוכי� ח
 או הציל חשוב גדול או השפיע טוב על אנשי� רבי�, קהל חשוב מקהל רעי�

 
7

ברכיה חביב משה מנח נח ' במדרש פרשה לו אמר ר: ה איש האדמה"ד)  ד  ט–בראשית ט כ (במש
 חכמה 
משנקרא איש צדיק נקרא איש האדמה משה משנקרא איש מצרי נקרא איש אלקי� העני� דיש שני דרכי� בעבודת 

דר
 אחד מי שמייחד עצמו לעבודתו יתבר
 ומתבודד ויש מי שעוסק בצרכי צבור ומבטל עצמו בשביל . ת"השי
שזה שמתבודד יעלה מעלה מעלה ) היינו לפי המבט הראשו�(ל לפי המושג "כ צ"הכלל ומפקיר נפשו עבור� א

ו שא  הוא היה ראוי ז מצאנו שנח התבודד ולא הוכיח את בני דורו לכ� אמרו עלי"ובכ… וזה ירד מדריגתו  
ז אחר שנקרא איש צדיק ירד ממדרגתו ונקרא איש האדמה ומשה נקרא איש "לכלייה ורק מתבודד ל עצמו היה בכ
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It takes periods of intense meditation and reflection in the plains of Midian for 

Moshe Rabbeinu to prepare himself for the next levels of prophecy
1
. And so, while 

utterly alone with his sheep, a great event in Jewish history takes place. Although the 

Sinai experience had to be in front of the whole nation in order to assure its 

authenticity, other great events, such as Yaakov’s struggle with the angel, are 

completely private events. For it is just through the underlying hiddeness of spirituality 

that the Geula will take place
2
. In Moshe’s first known prophetic experience

3
 G-d calls 

to him from a lowly bush, a physical vision to communicate to Moshe’s not yet fully 

developed prophetic abilities. Still, the bush shows how far he had come – it stays dry 

even when close to water, for unlike water, which has no shape and is therefore all 

substance and no form, the bush is the beginnings of form. The holiness of Moshe is 

beginning to take final shape
4
.  

Moshe’s rise in prophetic ability is meteoric. Soon, an angel is communicating 

G-d’s message to Moshe and Moshe begins to learn about G-d’s mysterious
5
 ways in 

this world and, in particular, His hidden ways in Galus
6
.  Finally, in the very same 

prophecy, Moshe finds himself having a direct prophecy from G-d Himself
7
.  

G-d instructs Moshe to go back to Egypt and do the impossible – to confront 

Pharaoh and secure the release of his people
8
. Remarkably, Moshe doesn’t doubt for a 

minute that such a thing can be done. Did not G-d promise Yaakov that He would 

personally take them out
9
? He only questions whether he is the right person for the 

job
10

 and whether the Jews are worthy of this. (See later) 

                                                                                                                                         
מ הואיל ומסר עצמו על ישראל בהריגת מצרי נקרא איש "מ, שזה מורה פחיתות הנפש, מצרי שהוכרח לגלות

 'שהגיע לתכלית השלמות מה שיוכל האד� להשיג וגו, אלוקי�
 
1

הוצר
 להודיע שהיה רועה כי רוב הנביאי� באו לידי נבואה  ... .  היה רועה את צא� יתרוומשה :א גכלי יקר 
כי אראה ) תהלי� ח ד(ש "י� כמקי שיראה השמי� מעשה ידי אל" התבודדות ועריכהמתו
 הרעיה כי הנבואה צ
מה ', אשר יערה עליו ממרו� רוח הי עד "ז תהיה כל מחשבתו במציאת הש"כי עי' שמ
 מעשה אצבעותי
 וגו

 :זולת הרועה היושב פנוי ברוב הזמני�, שאינו מצוי כל כ
 ביושב בביתו או בעושה איזו מלאכה אחרת בשדה
 
2

 הגאולה נמשכת ממדרגה פנימית עליונה שהיא איננה בגלוי:  ה ומדרשו"גור אריה ב יד ד  יד ד
  
3
 Ibn Ezra says that Moshe only spoke to a Malach. Ramban says that he definitely spoke to G-

d, although on the next pasuk, Ramban agrees that Moshe had not yet reached the level of 
Prophecy of speaking to G-d face to face.  

 
4

 � צורה מיוחדתהפ
 המי� שאי� לה... מעלת משה : ב'  ד
 יג עממסכת סוטה חדושי אגדות, ל"מהר
 
5

 שלא יקרא ככתב… : י ג טו"רש
 
6

 מ� בצרה זאת אשר אהיה עמ� בשעבוד שאר גלויותעאהיה : ה אהיה אשר אהיה"י ג יד ד"רש
 
7

,  והוא לא ראה הכבוד כי לא הכי� דעתו לנבואה ,  נראה אליו מיכאל וש� כבוד השכינהשמתחלה :ב ג  �" רמב
 : אה השכינה ויקרא אליו אלהי� מתו
 הסנהוכאשר כיו� לבו וסר לראות נתגלה אליו מר

 
8

 ועתה לכה ואשלח
 אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרי�: ג י
 

9
 מדרש רבה כה

 
10

  אוציא את בני ישראל ממצרי�יויאמר משה אל האלוקי� מי אנכי כי אל
 אל פרעה וכ: ג י
, ניות להוציא את בני ישראל ממצרי�מה כחי ברוח… וכי אוציא … מה כחי בגשמיות : ה מי אנכי"העמק דבר ד

 שנצר
 להנהגת ישראל איש אשר רוח בו להלו
 נגד דעת כל אחד
 

 'ויע� משה ויאמר וה� לא יאמינו לי ולא ישמעו בקלי כי יאמרו לא נראה אלי
 ד: ד א
לות אבל מדת הענוה ושפ', אינו מדר
 המוסר לבא בדברי� כאלה לפני ד]ו[… עניה הוא בקול : העמק דבר ש�
והצר לו מאד והרי� קול בכיה לאמר מה , כ עד שראה עצמו מוכרח לצאת מגדר המוסר ודר
 אר!"גברה עליו כ

 'וגו' יעשה ואי� בכחו להקי� דבר ד
אלא לא … ו עליה� כי מעטי האמנה ה� בגאולה  "לא קטרג ח: 'ה כי יאמרו לא נראה אלי
 ד"דבר ש� ד' העמ

, א היו יודעי� את משה לגודל בתורה המסורה לה� מ� האבות ולא בחסידותשל, יאמינו כי נראה אל משה ביחוד
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Moshe claims that he is כבד פה, hard of speech,
1
 but that very characteristic is 

the proof that he is the right choice to lead the redemption. It was Moshe’s very 

spirituality that had led to his loss of speech, for speech is but the physical translation, 

using physical instruments – a mouth, a pallet, lips and a voicebox – of one’s abstract 

and spiritual thoughts
2
. Moshe had now risen to a level where he was above the 

physical and therefore felt that he could no longer serve as G-d’s messenger to reveal 

His redemption in this world
3
.  

G-d responds to Moshe by giving him Aharon
4
. Aharon will come right up to 

Moshe’s spirituality and translate it into the revealed world
5
.   

G-d speaks to Moshe for a full week
6
 before He finally convinces Moshe that 

He will give him whatever he needs for all aspects of his mission, and that there is 

simply no one else who can do the job
7
. 

Moshe has a more difficult question: do the Jewish People in fact deserve to be 

redeemed? Moshe’s doubts were kindled when he had to flee because of talebearers 

from within
8
. This was an indication to Moshe that the Jews were no longer connected 

to their core spirituality. For spirituality is hidden below the surface and here were the 

Jews relating to the superficial, surface reality in the worst way possible – by revealing 

that which was hidden
9
. Talebearing! 

                                                                                                                                         
אירע סיבה שברח מעיקר , שבא לראות בצרת אחיוכומיד , ועוסק בחכמות, � של מל
ישהרי בקטנותו גדל בפלט

 ה לאהרו� שהיה נביא עד כה במצרי� "ומצד דעת בני האד� היה ראוי שיהיה נגלה הקב, קדושת ישראל
 

 שהיה גדול הימנו והיה נביא היה שנאמר ווכל זה שלא היה רוצה ליטול גדולה על אהרו� אחי… : י ד י"רש
 ' הלא אהרו� אחי
 הלוי וגו

 
1

 ויאמר משה אל יהוה בי אדני לא איש דברי� אנכי ג� מתמול ג� משלש� ג� מאז דבר
 אל עבד
 כי כבד  :ד י
 : פה וכבד לשו� אנכי

 
2

" יה משה רחוק מעני� החומר ואי� כוח בלתי נבדל מ� החומרי כמו הפה והלשו�שה: "כח' פ' גבורות ד, ל"מהר
 . שבו האד� מגלה עצמו כלפי חו!, כי הדיבור וההבעה כח חיצוני): 88' עמ( וכמ� שהסביר הספר ממעמקי� 

 
3

י� שמשה רבינו טע� שעובדת היותו כבד פה וכבד לשו� מורה על כ
 שהוא איונו איש דבר: 89' עמ, ממעמקי�
 ושהוא לא שיי
 לדרגת הגילוי,  בעצ�

 
4
ויחר א  יהוה במשה ויאמר הלא אהר� אחי
 הלוי ידעתי כי דבר ידבר הוא וג� הנה הוא יצא לקראת
  ) יד( ד

ודברת אליו ושמת את הדברי� בפיו ואנכי אהיה ע� פי
 וע� פיהו והוריתי אתכ� את  ) טו:(ורא
 ושמח בלבו
 : ל הע� והיה הוא יהיה ל
 לפה ואתה תהיה לו לאלהי�  ודבר הוא ל
 א :טז:  אשר תעשו�

 
5

 זה אי� זה גרעו� למשה רק מעלה גדולה כי אהר� יהיה דומה לפה שיוציא דבור הנשמה  ודבר: יד ד   עזראאב�
והנה ידמה משה כמעלת המלא
 וזהו ואתה תהיה לו . שאינו נראית כמו המלאכי� שאינ� נראי� כי אינ� גו 

כי על יד� יראו מעשה הש�  . להי� בכל המקרא רק הש� הנכבד או מלאכיו הקדושי�והנה אי� א. לאלהי�
וכל אלהי� שהוא עבודת כוכבי� דבר הכתוב ככה לפי . או קדושי מטה העושי� משפטי אלהי� באר!.  באר!

 : מחשבות העובדי� כמו אל חנניא הנביא

 
6

 מפתה את משה בסנה ליל
 בשליחותו ה"ה ימי� היה הקבעלמדנו שכל שב: ג� מתמול ג� שלשו�: י ד י"רש
כשאמר לו ' א היה עומד ביו� הזומתמול שלשו� מאז דבר
 הרי שלושה ושלושה גמי� רבויי� ה� הרי ששה וה

 'וגו
 
7

  זולת
רוא� אי� אתה לא יהיה אח, דוקא ל
… : ועתה לכה ואשלח
 אל פרעה: העמק דבר ג י
 
8

 ויירא משה ויאמר אכ� נודע הדבר… : ב טו
)  מוסרי�–פירוש (כפשוטו ומדרשו דאג לו על שראה בישראל רשעי� דלטורי� : ה ויירא משה"י ד"רש 

 .אמר מעתה שמא אינ� ראויי� להגאל
ומדרשו נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו מה חטאו ישראל מכל . כמשמעו: ה אכ� נודע הדבר"ובד 

  י� לכ
שבעי� אומות להיות נרדי� בעבודת פר
 אבל רואה אני שה� ראוי
 
9

הגאולה נמשכת ממדרגה פנימית עליונה שהיא איננה בגלוי ומי שמגלה :  ה ומדרשו"ובגור אריה ב יד ד  יד ד
דברי� הפ
 זה שדבק במדרגה תחתונה והיא נקראת מדרגה גלויה וחיצונה לכ
 כאשר ראה דלטורי� בישראל 

 ש שהארי
"ע' מגלה סוד וגושהרי ה� בעלי רכיל … אמר שראוי� לשעבוד שהשעבוד מדרגה תחתונה 
 



C:\Users\yye\Documents\NLE\Parsha\RAE Parsha booklets\Docs\2. Chumash Detail Shemos 2013.doc 24

 Moshe returns, riding on a donkey
1
. The word donkey, חמור, is the symbol of 

materialism – חומר. Moshe has now reached the level where he is above and detached 

from the material
2
. Like the other 2 donkey riders, Avraham Avinu before him and the 

Moshiach after him, he would be recognized as a kind of universal king, and not only 

over the Jewish people
3
.  He plunges into Egypt, the most sensuous and material of 

places ( דומה לחמור ע� ה ), riding the material, and uses that control to pull the Jews out 

of Egypt
4
.  

 Moshe now speaks to Pharaoh with Aharon, and shockingly, things get worse. 

Sefas Emes says that this was because Moshe was Midas HaDin, and, through his 

intervention, Klal Yisroel were now being judged at this higher level
5
. 

  

Moshe Rabbeinu never stopped growing. At the end of his life he was so great 

that merely looking at the Holy Land gave its air an ethereal quality,   אוירא דאר) ישראל

 His spiritual power was such that had he gone into the land, the presence of the .מחכי� 

Jews there would have been permanent
6
. By then his body was pure; he was literally an 

angel on earth
7
. 

  

(See also under Parshas Vezos Habracha – “The Sins and Death of Moshe”) 

 
 

 

 

 

 

 

                                                
1

 ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיב� על החמור: שמות ד כ
 
2

דע כי כל רכיבה הוא מורה על שהרוכב נבדל מ� אשר רוכב עליו ומתעלה עליו כי : כט' פ,  גבורות הש�,ל"מהר 
ה להגדיל את  "ב וכאשר רצה הק.  רוכב עליו מתנשא עליו ואינו מצור  ע� אשר הוא רוכב עליואמאחר שהו

,  שזה מורה שהוא רוכב על החמרית,  על החמורבי�נת� לה� הקדוש ברו
 הוא להיות רוכ ... אברה� ואת משה 
    . מתנשא עליו ורוכב עליו לפי שהוא נבדל מ� החומר

 ) השמשות   בסו  שמסביר למה נברא החמור בי�גור אריה על שמות פרק ד פסוק כועיי� ב( 

 
3

'  ר" (ויחבוש את החמור"וכ� ישנו ש� , יש ש� מדרש זה) א"פל(  ובפרקי דרבי אליעזר :כד , גור אריה, ל"מהר 
והוא החמור שעתיד ב� דוד  , והוא החמור שרכב עליו משה, הוא החמור שנברא בי� השמשות) ג,  בראשית כב
בראשית  " (העמק שו) "ה, ר מג "ב(כמו שאמרו , אברה� כל ימיו בגדולה והתרוממות ...  . עד כא�, לרכוב עליו

וכ� עני� משה שהיה מל
  . והכל הוא בשיעור אלקי, שהשוו בו כל העול� והמליכו את אברה� למל
, )יז, יד
וכ� יהיה מל
 המשיח לעתיד  . והיה מתנשא על פרעה ועל מלכי סיחו� ועוג,  על ששי� ריבוא.) זבחי� קב(

תתבונ� במה שאמרו כי החמור שרכב עליו  וכאשר תדע זה הכל אז  . שכל האומות נותני� שי לו, במהרה בימינו
כי הרוככ הוא  , על התנשאות ורוממות ] מורה[כי ראוי ל
 לדעת כי הרכיבה הוא ', אברה� הוא החמור וכו

שהיו מתנשאי�  , כתבה התורה אצל� לשו� רכיבה, ומפני כי אלו היו מתרוממי� ומתנשאי�, מתנשא על הבהמה
 : במעלת�

 
4

 259' דברי� עמ, ממעמקי�
 
5

ה תלה הכל במעשיו שעל ידי " למה זה שלחתני כי מרע'כו' ה בפסוק וישב משה אל ד"ד: 8ז ד  "שפת אמת תרל
ה הוא בחינת התורה ממש "וביאור העני� מרע. והאמת כ� היה. שהיה השליחות על ידו לכ� הרע לה� פרעה

 ש "ע… והוא מדת הדי� והמשפט 
 
6

ה לא היה ביכלתו להכניס את בני ישראל "יתה הסיבה שמשה רעה... וזה גופא :  24אור גדליהו וארא עמוד 
, ה לא היו בטלי�"ל שכל מה שעשה משה יש לו קיו� לנצחיות ומעשה ידיו של משרע"וכמו שאמרו חז, לאר!

 לא היו ישראל גולי� ובית המקדש לא היה חרב, ה מכניס את בני ישראל לאר!"ואילו היה משרע
היינו מטע� , ל אוירא דאר! ישראל מחכי�"א לפרש מה שאמרו חז"ואמר בש� המהרש:  ש�5ה "הג 

ואפילו א� קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא , ובזה קידש את אוירה, ה ראה את אר! ישראל"שמשה רבינו ע
 ה"כי נתקדש על ידי משה רבינו ע, אבל קדושת אויר לא נתבטל, קדשה לעתיד לבא

 
7

עד ששב למדרגת , ה שזכה וזיכ
 את חומריותו"ע' צאנו כבר במשה רודבר זה  מ: מב' ס, דעת תבונות, ל"רמח
 וכבר ראו כל ישראל כי קר� עור פני משה, מלא
 ממש
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   3. The Burning Bush 
 

SUMMARY: 

 
In Moshe’s first known prophetic experience, G-d calls on him from a lowly 

bush that represents the oppressed Jews. In the middle of the bush is a fire which does 

not spread to the sides of the bush. The fire is the Galus, or the Midas HaDin which 

causes it. The bush does not burn but rather gradually conquers the fire, teaching that 

the Jews will survive the exile. 

 G-d (or His messenger) now speaks to Moshe from within the fire. This teaches 

that G-d’s Providence works from within the exile experience to bring it to redemption. 

G-d now tells Moshe, "Do not approach any further," for you will not understand 

everything. At the same time, G-d begins to instruct Moshe about the nature of His 

mysterious ways in this world, and, in particular, His hidden ways in Galus. "Take off 

your shoes", your material overlays, in order to prepare yourself for an even clearer 

prophecy. "I will be as I will be":  I, G-d, am the essence of existence and all justice and 

righteousness which nurtures and consolidates existence. My whole Being is against the 

destructive essence of the Egyptians and of any perversion of cruelty. 

 The very exile, the bush, causes the flame, the holiness, to burn bright. The 

darker the exile, the more light there is hidden within it.  וכ� יפרו) ' וכאשר יענו אותו כו  – 

to the same degree that the Egyptians inflicted the Jews, the Jews multiplied and grew. 

G-d did not leave the Jewish people to suffer. On the contrary, the suffering itself was 

part of the unfolding plan for redemption.  

 This is like a seed that needs to rot in the ground before a new plant can grow 

from it. If it does not rot it cannot create the space for the new plant to grow. If it rots 

completely, it will lose its kernel of life and no new plant will emerge. The new plant 

emerges exactly at the point where the seed lies between destruction and existence.  

 The suffering and the slavery were all a part of this process. But, they were 

about to become like a fully rotted seed that would no longer be capable of producing a 

new plant. G-d then hastily redeemed the Jews at the last moment, at the last level of 

Tumah, so to create enough of a vacuum for the kernel of spirituality within them to 

flower anew. 

 This is what surprised Moshe when he inquired why the bush, the Jewish 

People, was not being consumed by the fire: "And he said, I will approach and see this 

great appearance, why the bush is not being consumed." Moreover, he saw that the fire 

of the Midas Hadin that was causing the exile would eventually go out, but he did not 

understand the mechanism. 

 Initially Moshe Rabbeinu did not want to go and save the Jewish people, partly 

because he thought the kernel of Jewish life, their faith, had already been snuffed out. 

Therefore, he told G-d that the people would not listen to his voice. G-d’s response was 

to "Take off the shoes from your feet, for the place where you are standing is holy 

ground." "The place where you are standing" refers to the Jewish people, for you are 

standing and talking about them. They are still holy, G-d tells Moshe, and deep in the 

depths of their souls, they believe. A Jew should always believe that he believes, even 

when he cannot feel his faith on the surface. And so the bush is burning but is not 
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consumed.  You, Moshe Rabbeinu, should take off your shoes to that and dedicate 

yourself to their cause, for nothing should separate between your feet and this ground, 

between you and this holy people. 

 There are other reasons why Moshe does not want to return. He sees that the 

Jews would have to repeat the exile experience. G-d tells Moshe that the Egyptian 

slavery is a paradigm for exiles to come, for the Egyptian exile was a concentration of 

all the other exiles within it. But "I will be as I will be", and just as G-d is with the 

Jewish people in this exile, so He will be in exiles to come. The redemption from Egypt 

also contains within it the redemption from all other exiles.   

 Moshe Rabbeinu knows that the Jewish people would have to flourish anew and 

that there would be something unnatural about this growth, but by what merit, he asks. 

This is not because he does not believe in the Jewish people, but because he is simply 

perplexed. G-d’s answer is that they will be receiving the Torah, and that this is the 

merit and the means through which they will be raised up. Moshe Rabbeinu is now 

convinced, and agrees to return to Egypt.  
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DETAIL: 
 

The story of Moshe and the burning bush is one of the most captivating of all 

the Chumash stories. In Moshe’s first known prophetic experience  e
1
, G-d calls on him 

from a lowly bush to show him that He feels every bit of the pain of the Jewish people 

in Egypt
2
. Most commentators understand the lowly bush to be the oppressed Jews. In 

the middle of the bush is a fire which does not spread to the sides of the bush
3
. The fire 

is the Galus, or the Midas HaDin which causes it
4
. The bush does not burn but rather 

gradually conquers the fire
5
, teaching that the Jews will survive the exile. 

 G-d (or His messenger) now speaks to Moshe from within the fire. This teaches 

that G-d’s Providence works from within the exile experience to bring it to redemption, 

and is not an outside, superimposed force
6
. G-d now tells Moshe, "Do not approach 

any further," for you will not understand everything
7
. At the same time, from that 

distance, G-d begins to instruct Moshe about the nature of His mysterious
8
 ways in this 

world, and, in particular, His hidden ways in Galus
9
. "Take off your shoes", your 

material overlays, in order to prepare yourself for prophecy and to understand what I 

am going to say next
10

. G-d tells Moshe, "I will be as I will be
1
": I, G-d, am the essence 

                                                
1
 Ibn Ezra says that Moshe only spoke to a Malach. Ramban says that he definitely spoke to G-

d, although on the next pasuk, Ramban agrees that Moshe had not yet reached the level of 
Prophecy of speaking to G-d face to face.  

 
2

 ולא איל� אחר משו� עמו אנכי בצרה: ה מתו
 הסנה"י ג ב ד"רש
 

3
צדדי הסנה מדוע אינו נאחז האש שבתו
 ג� את  . את המראה הגדול הזה מדוע לא יבער הסנה: ג  ג  דברהעמק

 .  צדדי הסנה
 . וכ� ברב הירש 

 
4

הבי� שהוא בא להראותו שאש הדי� וגזירת המלוכה לבה ובוערה בתו
 … מדוע דולק האש … : העמק דבר ג ג
 שה� עמו ואחיו השפלי� ונדכאי�, הסנה

 
5

אלא הפירוש … איננו נאכל מיבעי … : ה וירא והנה הסנה בוער באש והסנה איננו אוכל"העמק דבר ג ב ד
  מעט מעט… שהסנה מכלה את האש … שראה 

 
See Rav Hirsch, pgs. 24-5, who learns that the fire represents Torah. He learns that the fire 
was inside of the bush, not surrounding it, just as the Torah should penetrate us in order to 
purify ourselves. 

 
6

שהשכינה בפני� ומטה   ... .י�קמש� קראו אל. בת אש ש�מאותו המקו� שהל.  מתו
 הסנה:שמות ג ד  דברהעמק
   .הגזירה כפי ההשגחה

 
7

 : אל תקוה ולא תרצה לעיי� בעני� נשגב הלז א� לא באופ� זה.  ויאמר אל תקרב הל�:ה  ג  דבר העמק

 
8

 שלא יקרא ככתב… : י ג טו"רש
  

9
  שאר גלויותמ� בצרה זאת אשר אהיה עמ� בשעבודעאהיה : ה אהיה אשר אהיה"י ג יד ד"רש

 
10

והכי� עצמו .  במשל ובנמשל. ונעל נעלו. שמשה רבינו קיבל עליו בשמחה רבה זה העני�  :ה ג  דבר העמק
 . לנבואה

וככל . מ יש בזה כונה נפלאה כעי� משל ונמשל"וא� כי הדבר כפשוטו מ . של נעלי
 מעל רגלי
: ש� 
דברי� בעני� חליצת מנעל של היב� שהוא עני�  ' הדברי� שעניני גשמי� מורי� על עניני רוחני� וכבר נתבאר בס

כדר
 אד� המעלה אשר .  כולו לשמי�רשא מופ" כ. שלא יהא אחר רצו� וטבע האד� כלל. התפשטות הגשמית
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of existence and all justice and righteousness which nurtures and consolidates 

existence. My whole Being is against the destructive essence of t  he Egyptians and of 

any perversion of cruelty
2
. 

 Sefas Emes, however, understands that the bush refers to the Egyptians. Despite 

the fiery G-dliness in the world, the Egyptians and the exile they inflict on the Jews 

continues to survive. G-d wanted to show Moshe that the very exile, the bush, causes 

the flame, the holiness, to burn bright. The darker the exile, the more light there is 

hidden within it.  וכ� יפרו) ' וכאשר יענו אותו כו  – to the same degree that the Egyptians 

inflicted the Jews, the Jews multiplied and grew. G-d did not leave the Jewish people to 

suffer. On the contrary, the suffering itself was part of the unfolding plan for 

redemption
3
.  

 The Nesivos Shalom compares this idea to a seed that needs to rot in the ground 

before a new plant can grow from it. If it does not rot, it cannot create the space for the 

new plant to grow. If it rots completely, it will lose its kernel of life and no new plant 

will emerge. The new plant emerges exactly at the point where the seed lies between 

destruction and existence
4
.  

 So too, the Jewish people were sinking and had reached the 49
th

 level of Tumah. 

The suffering and the slavery were all a part of this process. G-d had to take them out 

right then, and rapidly, because if they were to sink any further they would be like a 

seed that had rotted entirely, no longer capable of producing a new plant. G-d had to 

wait until the last moment because here, too, if the seed would not rot it would not 

produce. Klal Yisrael had to reach the last level of Tumah to create enough of a vacuum 

for the kernel of spirituality still within them to flower anew
5
. 

 This is what surprised Moshe when he inquired why the bush, the Jewish 

People, was not being consumed by the fire: "And he said, I will approach and see this 

great appearance, why the bush is not being consumed."
6
  Moreover, he saw that the 

                                                                                                                                         
מיהו ש� בעני� חליצת המנעל אינו אלא לשעה באשר שאי�  . מעשה בראשית' שמו אד� בעצ� כמו שביארנו בפ

אלא לצור
 המצוה היה מחויב בכ
 כמבואר . ולא כל אד� זוכה לכ
. ימיוכל אד� מחויב לעמוד בזה האופ� כל 
 :ד" כ' להל� ד ' ועי. היינו לבוש הטבע.  לחלו! מנעלוויבאמנ� מי שרוצה להתקרב לשכינה מח. ש�

 
1

 :י� אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכ�קויאמר אל) יד(ג 
 

2
ומזה יתחייב שיאהב המציאות וישנא כל , ההוה תמיד על עני� אחד מצד עצמו. אשר אהיהאהיה ) יד(ספורנו ג 

אשר תכלית� , כאמרו כי לא אחפו! במות המת ומזה יתחייב שיאהב משפט וצדקה, הפסד מנגד למציאות
 :� שנא חמס ואכזריות המצרי� נגדכהובז, המטי� עקלקלות אל העדר והפסד, וישנא העול והאכזריות, מציאות

 
3

ה הראה למשה מראה  "שהקב' פי. 'אני ישנה ולבי ער כו'  אש מתו
 הסנה במדבלבת: ]ח "תרל[שנת   אמת  שפת
התימה מדוע לא יבער הסנה מאחר שנמצא באמת התלהבות הגדול ' וזה הי. גדולה זו מתו
 חוש
 הגלות עצמו

 לו כי אדרבה לפי  הראותה ל " הקבא
 זה באמת רצה  .  הזה אי
 יש קיו� לקליפה המחשכת אורות הגדולי� הללו
וכפי רוב . כי הגלות הוא סימ� על הגאולה. הגאולה'  גודל החוש
 והגלות נסתר בו אור גדול גנוז והוא בחי

הכתוב מתר! עצמו אשר  ' פי. וכ� יפרו!' פ הכתוב וכאשר יענו אותו כו"וז. קישוי הגלות מורה על תוק  הגאולה
 : כ תוק  הגאולה"אח' כ כי כפי רוב העינוי כ� יהי" עמו כאת לענות אי
 הניח'  לא יהרהרו אחר הבורא ית

 
4

ומדוע לא הוציא� , ה שישארו במצרי� עד הרגע האחרו�"מדוע סבב הקב... צרי
 ביאור : לא' עמ, נתיבות שלו�
אלא עומק העני� הזה על דעת משכתוב לגרעו� הזרע . ט שערי טומאה שלא יהיו בסכנת אבדו�"קוד� ששקעו במ

כי לא תתכ� . דקוד� מרקיב הגרעו� עד שלא נשאר בו כי א� קוסטא דחיותא ואז מתחיל להצמיח, נזרע באדמהה
וכל זמ� שלא נרקב היש� אי� החדש יכול להצמול! אמנ� א� , צמיחה מחודשת אלא כאשר קד� לה ההעדר

מחודשת הוא כאשר יתרקב לגמרי ולא תשאר הקוסטא דחיותא כברר ג� כ� לא תתכ� הצמיחה וזמ� הצמיחה ה
 .שכולו נרקב מלבד הקוסטא דחיותא, הגרעי� נמצא בי� ההעדר והקיו�

 
5

שאינ� נשרפי� , אבל הסנה איננו אוכל, כחות הטומאה הולכי� ומכלי� את כלל ישראל: ש�, נתיבות שלו�
 . לגמרי אלא נשאר בה� עדיי� קוסטא דחיותא

 
6

משה תמה מהו כח . אה הגדול הזה מדוע לא יבער הסנהא ואראה את המרנועל זה התפלא משה ויאמר אסורה 
 .כ אינ� נשרפי� מגודל הטומאה לגמרי"ואי
 יתכ� שה� שרויי� בטומאה כזו ואעפ, הקוסטא דחיותא שבה�
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fire of the Midas Hadin that was causing the exile would eventually go out, but he did 

not understand the mechanism
1
. 

 Initially, Moshe Rabbeinu did not want to go and save the Jewish people partly 

because he thought the kernel of Jewish life, their faith, had already been snuffed out. 

Therefore, he told G-d that the people would not listen to his voice
2
.  G-d’s response 

was to "Take off the shoes from your feet, for the place where you are standing is holy 

ground." "The place where you are standing" refers to the Jewish people, for you are 

standing and talking about them. They are still holy, G-d tells Moshe, and deep in the 

depths of their souls, they believe. A Jew should always believe that he believes, says 

the Nesivos Shalom, even when he cannot feel his faith on the surface. And so the bush 

is burning but is not consumed
3
.  You, Moshe Rabbeinu, should take off your shoes to 

that and dedicate yourself to their cause, for nothing should separate between your feet 

and this ground, between you and this holy people
4
. 

 There are other reasons why Moshe does not want to return. He sees that the 

Jews would have to repeat the exile experience
5
. G-d tells Moshe that the Egyptian 

slavery is a paradigm for exiles to come, for the Egyptian exile was a concentration of 

all the other exiles within it
6
. But "I will be as I will be

7
", and just as G-d was with the 

Jewish people in this exile, so He will be in exiles to come
8
.  When G-d foretold to 

Avraham Avinu that his children would go into exile, he added the word  וג� את  ) וג�

to include future exiles as well ,(הגוי 
9
. Although only one exile, the Egyptian, is 

referred to clearly in the verse, the others are hinted therein as well
10

.  (Whenever one 

thing is written clearly in the Torah and another has to be learned out, the clearly 

written thing is the primary issue and the one learned out is secondary
11

.) Therefore, the 

redemption from Egypt also contains within it the redemption from all other exiles
12

. 

                                                
1

וא� כ� היא
 יהיו הגזירות  . וישראל עמו אינ� כלי� כלל.  בלי טע�פחתראה שהאש כלה ונ: ג  ג  דברהעמק
וביקש לראות בסנה מי  . ו"א יבער הסנה ומי מעכב למלכות לכלות את ישראל ח וזהו השאלה מדוע ל. כלי�

 : ומזה יבי� מי מונע לכלות את ישראל. מעכב שהאש לא יהא נאחז בסנה

 
2

שהיה סבור שג� האמונה כבר , וה� לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי] טע�[משה רבינו : לב' נתיבות שלו� עמ
 . פגומה אצל�

 
3

המקו� . של נעלי
 מעל רגלי
 כי המקו� אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא, ה"יב לו הקבוהש: נתיבות ש�
שעל , ע"�  מלכובי! זי"כמאמר מר ...  .אשר אתה עומד עליו מרומז על בני ישראל שאתה עומד ומדבר אודות�

לא שעבי� מכסי� יאמי� כי בפנימיות נפשו מאמי� הוא א, וא  כשאינו מרגיש כ�, יהודי להאמי� שהוא מאמי�
 .ממנו את אור האמונה

 
4

� דבר בי� הכה� ורצפת ו ומדמה את זה לכהני� במקדש שג� ש� לא היה חוצ! ש– 26' הירש עמ.ר.פ רב ש"ע
 . ורב הירש ממשי
 לשיטתו בזה שהמדובר הוא תורה ולא כלל ישראל. בית המקדש

 
5

כי משה רבינו ראה כי גולה זו לא תהיה , משה רבינו שלא רצה ליל
 בשליחות הגאולה: ש�, אור גדליהו
 ולכ� לא רצה ליל
 בשליחות זה, ועוד יהיה שעבודי� אחרי זה, נצחית

 
6

 אור גדליהו שמות ד  ו בכח היה נכלל כל הגלויות בתו
 גלות מצרי�
 
7

 :י� אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכ�קויאמר אל) יד(ג 
 
8

 ' וגו)ברכות ט(אהיה עמ� בצרה זאת אשר אהיה עמ� בשעבוד שאר מלכיות : �ש,  י "רש 

 
9

וג� את "ל על מה שנאמר לאברה� אבינו בשעת ברית בי� הבתרי� "ולכ� מצינו שאמרו חז:  ש�, אור גדליהו
 לרבות שאר מלכיות" וג� "–" הגוי

 
10

 גלויות ה� מצד רבוי בקראושאר ה, כי בפירוש בתורה לא נכתב רק גלות מצרי�: ש�, אור גדליהו
 
11

 ומה שלצד הוא כטפל, כי דבר הנכתב בפירוש הוא העצ�, ודבר זה הוא כלל גדול בתורה: ש�, אור גדליהו
 
12

 והגאולה מגלות מצרי� היתה  גאולה  בכח מכל הגליות: ש�, אור גדליהו
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And this is what G-d meant when he said אהיה ראהיה אש  – I will be with the Jewish 

people in future exiles as I am with you in this exile. And therefore I will also redeem 

the Jewish people from these other exiles as I will redeem them from Egypt. In fact, 

within the Egyptian redemption lie the seeds for all future redemptions
1
.  

 Moshe Rabbeinu now adds another objection to returning to Egypt, stating that 

the Jewish people are not worthy of redemption. By what merit, he asks, will G-d do 

Nisim for them and redeem them? Shem Mishmuel asks how Moshe Rabbeinu knew 

that G-d would do miracles for the Jewish people, for this had not yet been promised to 

them. He suggests that Moshe’s question, by what merit would a Nes be done for them, 

is referring not to miracles, but to the word Nes in the sense of being raised up, as in 

Nes, a banner. Moshe Rabbeinu knows that the Jewish people would have to flourish 

anew, and that there would be something unnatural about this growth, but by what 

merit, he asks
2
.  Although there are those who see in this a lack of trust in the Jewish 

people on the part of Moshe, Shem Mishmuel understands that Moshe is simply 

perplexed, not critical
3
. G-d’s answer is that they will be receiving the Torah and that 

this is the merit and the means through which they will be raised up
4
. Moshe Rabbeinu 

is now convinced, and agrees to return to Egypt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1

אהיה עמ� בצרה הזאת כמו י "ומביא רש' אשר אהי' ה  אהי"הכוונה במה שאמר הקב] וזה: [ש�, אור גדליהו
ונכלל בזה ג� כ� תשובה לשאלת ... ומזה מוכח ג� כ� שיהיה עוד גאולות ... שאהיה עמ� בשעבוד שאר מלכיות 

ועוד יהיה , כי משה רבינו ראה כי גולה זו לא תהיה נצחית, משה רבינו שלא רצה ליל
 בשליחות הגאולה
כי בגולה זו ', אשר אהי' ועל זה היה התשובה של אהי, ולכ� לא רצה ליל
 בשליחות זה, שעבודי� אחרי זה
ותהיה ג� הגאולה משאר , תהיה הגאולה דבר נצחי, ובכח שליחות משה רבינו בגאולה זו, נכלל כל הגאולות

 . השעבודי� אשר יהיו
    

2
יעשה שלכאורה אינו מוב� מאי� ידע ש,  וזה שדקדק מה זכות יש לה� שיעשה לה� נס  ]:ב"תרע[ ש� משמואל

� בפסוק ואמרו לי מה שמו שעדיי� לא נאמר למשה שיעשה ביציאת מצרי� אותות "ועיי� רמב, לה� נסי�
ונשא ) 'ש� ה(, ארי� נסי) ט"מ' ישעי(כעני� ,  דלשו� נס נאמר על לשו� הגבההומרא
 לפי האמור יש ל. ומופתי�
,  אל אר! ישראל צריכי� לחיי� חדשי�והנה הבי� משה שלהעלות�. ולא בא דוקא על אותות ומופתי�, נס לגוי�

 ומאי� יזכו לזה, וזהו הנס להגביה אות� משפל חיות� לחיי� גבוהי� בהתרוממות הנפש
 

3
ו כמקטרג  "ולא ח , רוצה לידע מה היא הזכות' וידיעה זו היא ידיעת עיקרי הגאולה והי ]:ב"תרע[ ש� משמואל 

� שפירש שדר
  "ועיי� רמב, )'ג'  פ(ר " ש במד"סקיו כמרק להתברר על עסקיו כעני� ששאל מה שמו להתברר על ע
, כ� יש לפרש מה זכו ישראל, ש"שאלה בקש שיודיעהו מי השולח אותו כלומר באיזה מדה הוא שלוח אליה� עי

 :ק"ודו

 
4

והיינו  . שהוא מת� תורה', ת בהוציא
 את הע� ממצרי� תעבדו� וגו" שהשיבו השיוזהו ]:ב"תרע[ ש� משמואל 
וזאת התורה  ' מני� לדברי תורה שה� קולטי� שנאמר את בצר במדבר וכתיב בתרי.) 'מכות י(ס "שי דברי ה"עפ
מ בעסק התורה נתק�  " ומ ....ורה וכמו שבאמצעות ערי מקלט הוא משיג חיי� חדשי� כ� הוא באמצעות הת, ש"עי

 : ר"אכי. ומשיג חיי� חדשי� חיי� שה� חיי�
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 וארא
 

 

 

1. Miracles and the Makkos 
 

 

SUMMARY: 

 

 
G-d hides Himself in the laws of nature. It was the Avodah of the Avos to 

discover G-d behind this veil.  Now G-d tells Moshe that He will reveal himself in a 

clearer fashion – a revelation of שמי ד'  through the Ten Plagues.  

   The Ten Sayings of Creation showed that G-d created the world. The Ten 

Plagues showed that He continues to be involved in the creation. The Ten 

Commandments showed the moral purpose behind the creation – the spiritual world.  

         The purpose of all miracles is to reveal HaSh-m’s  השגחה, and the Makkos are no 

different.  The plagues happen only to the Egyptians and not to the Jews; Moshe 

announces the precise time when each would begin and end. The difficulty is in 

showing the Egyptians that this isn’t just an advanced form of  �כישו. In acts of  �כישו, 

things always return to the way they were before.   However here, after the frogs die, 

they remain real, rotting and all piled up. The frogs in the water survive and remain in 

and around the water forever more. Pharaoh’s magicians soon notice the pattern,  אצבע

 .but Pharaoh pushes on without them ,אלוקי� היא 

 Miracles and nature are not substantially different. Miracles reveal what nature 

hides, but for someone who sees clearly below the surface, miracles are not necessary 

to see a revelation of G-d in this world.  Nature is essential for day-to-day living. 

Without a life of nature we would not know how to regulate our lives, how to anticipate 

things, how to plan and respond.  For this reason open Nisim are not only limited, but 

even when they do happen, they ordinarily require that man go as far as his normal 

actions will take him before G-d will activate the miracle. Thus Noach had to build a 

large Ark, even though it wasn’t big enough in the end to accommodate all the animals.  

We have to light the fires under the Mizbeach even if the fire from heaven will 

ultimately do the job. The Nes always remains a little hidden, never fully revealed. G-d 

divides the Red Sea, but the wind must blow for this to happen.  G-d uses the  כלי� of 

nature in order to affect miracles.  

We might ask, “Does not a miracle show that G-d wasn’t able to plan 

everything He needed to do in His original creation?”  However, miracles are also a 

part of  מעשה בראשית and have their own order. When G-d created the world He created 

two orders of law: the first were the natural laws and the second was the order of 

miracles. The order of miracles is, like the natural order, an order that follows laws and 
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patterns.  We are accustomed to thinking that G-d implemented the order of nature into 

the world and suspends this when He does a miracle. But that is not what happens. G-d 

did not place either one of the two orders, natural or miraculous, as the permanent 

order.  אי� סדר הטבע מוחלט. Sometimes He activates the natural order and sometimes the 

miraculous. Therefore miracles are as much a part of the creation as is nature. 

 It is just this order in the miraculous which makes it so hard for Pharaoh to 

accept that everything is coming from G-d. He sees the order and misinterprets it again 

and again. After all he goes through he walks right into the split Red Sea. Pharaoh 

thinks, “You make blood out of water. So will I. It is true that yours is really blood and 

mine is but reddish water. But that just shows that your G-d is stronger than mine at this 

time. You make frogs. I can also make frogs. True, my frogs can not give birth to any 

more, and yours can. True, whatever I do with magic soon returns to its former state 

whereas you can ask your G-d to stop at a precise, predetermined time. True, I cannot 

produce something which has true movement and you can. Your G-d is now very 

strong. But the constellations will change. My super nature will eventually match or 

defeat yours.” 

We have shown that nature and miracle are different sides of the same coin.  

However, the miracles of the Exodus until the Jews went into Israel reflected a change 

in the whole order of nature. Starting with the plagues, the very laws of nature were 

changed (but continued to operate normally for the Jews). The plague of blood meant 

that H2O combined to create not water but blood (while the Egyptians merely made the 

water look like blood). The plague of darkness changed so that it was no longer merely 

the absence of light but had active (photon) properties. At the crossing of the Red Sea, 

water changed so that it no longer acted as a normal liquid spreading over a surface. 

Rather, it piled up.     

Changing the order of nature in this way showed that G-d not only supervises 

the world, as regular miracles show, but that He is its Creator as well.  

 The Egyptians had destroyed the moral world, and this was beginning to impact 

on the physical world. These masters of impurity had succeeded in infusing all of 

reality with their anti-holiness. The plagues worked backwards, re-establishing the 

purity of creation and its moral purpose. The plague of blood came to correct יהנה נתת  

 For it is through the blood that the food is taken to all parts of the . זרע זורע...  כלאת לכ� 

body. The abundance of blood now became a curse, for over-supply and deficiency are 

two sides of the same coin. The frogs came to fix  ישרצו המי� שר) נפש.  The second last 

plague, darkness, was against the second saying of creation, Let there be light.  The last 

plague, the slaying of the first born, was against, the first creative act – In the Beginning 

G-d created the Heaven and the Earth.  
 But the plagues themselves, as we have seen, unfolded in an orderly fashion. 

The first two of each set came with a warning while the third came without warning. 

The plagues were graded. Each Makkah affected the Mitzrim in a more and more 

substantial way. The first three plagues (blood, frogs and lice) came from the earth, the 

second (animals, animal plagues and boils) from the middle domain, and the third 

(hails, locusts and darkness) from the heavens. Finally, the plague of the first born 

strikes at the soul of man, that which is above everything.   
 In the first of each group of three, Moshe and Aharon are not allowed to 

approach Pharaoh in his house. They are constrained to wait until he goes out, showing 

a certain lack of control over Pharaoh. The second of each three already has them going 

to the house, showing greater control over him, but still in the form of a warning which 

Pharaoh is seemingly at liberty to reject (and face the consequences). The third is 

without warning, showing the maximum amount of control. This cycle then repeats 

itself, but in ascending order of showing G-d’s control over everything. In this way, the 

Egyptians were afflicted with all of the reality that constituted the original creation of 

the world. 
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 There was a great danger that Pharaoh would react violently after any one of the 

Makkos and destroy all the Jews in one shot. The Makkos had to be perfectly spaced to 

keep enough pressure on Pharaoh that he would not be able to think of such a thing.  

 Pharaoh begins to suspect that G-d really is all powerful, but his invested 

interests are so vast that he keeps on vacillating.  Pharaoh was to learn of his mistake at 

the crossing of the Red Sea. Here all waters in the world split. G-d’s miraculous hand 

was no longer confined to Egypt. He was now shown to be King of the Universe.  

 

 
DETAIL: 

 

 

Bereishis – Providence hidden in nature; Shemos – Providence revealed in 

miracles.   
 

Our Parsha begins with HaSh-m saying to Moshe Rabbeinu, 

 
 לא נודעתי לה�' וארא אל אברה� אל יצחק ואל יעקוב בקל שקי ושמי ד: ו ג

 

Ibn Ezra interprets this to mean: 

 

And I appeared to Avraham, Yitzchak and Yaakov through that Name which 

shows my Hashgacha, and even Nisim, through nature. But the Name through 

which I effect changes in the whole order of nature, I did not show to them
1
.  

 

The name  שקי means  2אני הוא שאמרתי לעולמי די
.  According to the Ohr 

Gedalyahu, this means that G-d hid Himself in the world of nature but put a limit on 

this
3
 so that it would always be possible to recognize Him through the created world

4
.   

The world was created using G-d’s name,  אלוקי�. The Zohar states that this 

name for G-d is made up by the words  מי אלה – ‘who are these’ or ‘who is behind 

this
5
?’ A close and honest look at the world cannot but raise this question. 

 This was the Avodah of the Avos, and in particular Avraham Avinu: to discover 

G-d through the world of nature. In fact, an underlying theme of Sefer Bereishis is to 

show G-d’s Providence hidden in nature, the hidden miracles that were recognized by 

                                                
1

 עליו � הקשה "עיי� מה שהרמב

 
2

ואמר רב יהודה אמר רב בשעה שברא הקדוש ברו
 הוא את העול� היה מרחיב והול
 כשתי פקעיות . בחגיגה י
של שתי עד שגער בו הקדוש ברו
 הוא והעמידו שנאמר עמודי שמי� ירופפו ויתמהו מגערתו והיינו דאמר ריש 

דוש ברו
 הוא את לקיש מאי דכתיב אני אל שדי אני הוא שאמרתי לעול� די אמר ריש לקיש בשעה שברא הק
 הי� היה מרחיב והול
 עד שגער בו הקדוש ברו
 הוא ויבשו שנאמר גוער בי� ויבשהו וכל הנהרות החריב

 
3

היה באופ� שבתו
 הבריאה יש הסתר ... ה את העול� "כי בעת שברא הקב: 28�27מוד עוארא , אור גדליהו
כי הגביל את כוחות , תר הוא במידה מסוימתאבל ג� העל� והס, ה מהוה את הבריאה בכל עת"ואינו ניכר שהקב

 הטבע בגבול ובמדה מסוימת 
 
4

ה הוא המהוה "שלא יהיה ההסתר עד כדי כ
 שלא יהיה ביכולת להכיר מתו
 הבריאה שהקב: אור גדליהו ש�
 . ה ברא את עולמו" בה שהקבר להכיורק יהיה במדה כזו שהאד� יהיה ביכולת, את הבריאה

 
5

ק שהעול� נברא בש� אלוקי� שהוא אותיות מי ואלה על ש� הכתוב שאו " שאמרו בזוהוכמו: אור גדליהו ש�
ושיכול , ה שהוא מעורר בשאלת שעומד לשאול מי בראזשהעול� נברא באופ� כ. מרו� עיניכ� וראו מי ברא אלה

ת בתו
 היינו שהאלוקו, והיינו שאמרו די אלקותו לכל בריאה,  אלקות בתו
 הבריאהללבא מתו
 זה לההכרה ש
 . ה ברא את העול�"הבריאה  הוא האופ� כזה שיכול כל בריאה להכיר מהבריאה שהקב
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the Avos
1
. Sefer Bereishis establishes that G-d’s Providence exists hidden in nature just 

as Sefer Shemos establishes that G-d’s Providence is expressed in open miracles
2
. 

 But now G-d tells Moshe that He will reveal himself in a clearer fashion, a 

revelation of שמי ד ' . This will be done firstly through the Makkos, which, together with 

the Nisim in the midbar, are miracles which don’t just show that nature is a Divine 

instrument in G-d’s hands but rather that there is a whole different order of the world, 

which the Maharal calls Seder HaNisim. These Nisim were a part of the profound 

events of the Exodus that we are required to remember for all time. We surround 

ourselves with the daily and cyclical reminders of the whole miracle-laden series of 

events
3
.  

 As we know, there were ten plagues, and this was highly significant, for there 

were also Ten Sayings of Creation and Ten Commandments. The number ten, says the 

Maharal, indicates that the Egyptians were afflicted by every aspect and element of the 

creation
4
. The Ten sayings of Creation showed that G-d created the world. The Ten 

Plagues showed that He continues to be involved in the creation. The Ten 

Commandments showed the moral purpose behind the creation, the spiritual world.  

 

The Purpose of Miracles 

 

 The purpose of  נסי� in general is to reveal HaSh-m’s 
השגחה 5 , and the plagues 

were no different. The plagues happened only to the Egyptians and not to the Jews, and 

Moshe announced the precise time when each would begin and end
6
. The difficulty was 

to show the Egyptians that this wasn’t just an advanced form of  �כישו. In acts of  �כישו, 

things always return to the way they were before. Right at the outset, Moshe and 

Aharon showed the difference between their Miracles and Kishuf. For example, the 

                                                
1

 שהנסי� כל� נחלקי� לשני חלקי� יש נסי� מפורסמי� ויש וידוע:  בחיי על שמות הקדמה לפרשת כי תשארבינו
ל מצרי� בעשר  המפורסמי� ה� אותות והמופתי� הגדולי� אשר נעשו לעיני העמי� כאותות ש, נסי� נסתרי�

 ה�  רי�הנסת , מכות ובקריעת י� סו  וירידת המ� והשלו והוצאת המי� מ� הצור המשני� טבעו ומנהגו של עול�
המעשי� והמקרי� שאירעו לאבות אברה� יצחק ויעקב כמלחמת אברה� ע� המלכי� הה� ונצוחו והתגברותו 

 פ שנראה כדר
 מנהגו של עול� הכל היה נס נסתר "עליה� כי אע 
י ריש  "מובא ברש( כתב שבזה אפשר לבאר א! עומק תשובתו של רבי יצחק  98' עמ, ספר ממעמקי�וב 

ורק  , טר� נולד האומה הישראלית, שלא נית� היה לתורה לדלג על התקופה הראשונה של חוש
) פרשת בראשית
רכת נסית על בגלל שאז היה נראה שסוד הקיו� שלכלל ישראל מבוסס רק על מע ,  להתחיל  ע� החודש הזה לכ�

האומות יטענו שישראל לסטי� בזה שה� תובעי� זכות להכלל ג� במערכת קיו� הנקראת  : והוסי . (טבעית
 .) מערכת הצשתייכת להנהגת הטבעית , "נחלת גויי�"

 
2

 ש�, ממעמקי�
 
3

כל כי חייב כרת על מה שלא א, ה לעשות זכר לניסי� תמיד והחמיר בה�"ציוה הקב: דרוש תורה תמימה, �"רמב
ועל ראשו כנגד , ולהניח העני� כתוב בזרועו כנגד הלב, וצוה לכתוב העני� במזוזות הבתי�, פסח וכרת על החמ!

מפני שיש בו , וכ� תקנו או נהגו לומר השירה בכל יו� בציבור, ולהזכיר בו בכל יו� בפה , מרכבת הנשמה, המח
אלוהי
 על כ� צו
 ' ויוציא
 ה…, ות מפורשוהנה בדברות השני. ... זכר ליציאת מצרי� ושבח והודאה עליו

 י
 אשר הוציא
 מאר! מצרי� קאלו' אנכי ה, וזהו מה שכתוב בדברות... לעשות את יו� השבת 
 

4
וה� עשרה חלקי�  , שה� עשרה...  היו באי� עליה� המכות בכל חלקי העול�  :   פרק נז�גבורות הש�  , ל"מהר 

  שברא הקדוש ברו
 הוא בששת ימי בראשית 
 
5
It is a common mistake to regard the Nisim as the core proof that the Torah was G-d given. 

While there is no question that they support this idea, the source of our belief in the Sinai event 
is the fact that the entire nation witnessed this event, and heard G-d speaking, themselves. 
 
6
The Maharal points out that it was not only that Moshe’s prayers brought an end to the plague, 

e.g. the frogs did not produce any more, no more hail was formed, etc. but that what already 
existed was removed. Even the hail that had already formed in the sky and had yet to fall was 
dispersed, he states. (Gevuros HaSh-m, Perek לג) 
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sticks of the Egyptians did not reappear after they were swallowed by Aharon’s stick
1
. 

So too, after the frogs died, they remained real, rotting and all piled up
2
. The frogs in 

the water survived, and remained in and around the water forever after
3
. Pharaoh’s 

magicians soon noticed the pattern,  אצבע אלוקי� היא, but Pharaoh pushed on without 

them
4
. 

 The lessons of learning about G-d’s Providence from the miracles continued in 

the desert. Rabbeinu Chananel goes so far as to say that the reason G-d led the Jews 

circuitously in the desert, and not directly to Israel, was to expose them to the need for 

further miracles
5
. It was not the miracles that were a response to the needs of their 

situation; rather, their situation was created to produce the miracles! Through this, the 

Jews were able to learn that G-d bestows us with hidden miracles all of the time
6
.  

 The natural world is already designed in such a way that it is weighted in favor 

of our recognizing HaSh-m’s Hashgacha
7
. Nisim reveal what nature hides. Nes is, as 

the Michtav MeEliyahu states, a revelation of G-d’s Providence in such a way that no 

reasonable person would interpret it as happenstance or coincidence.
8
  

 But, although a person or group may have to be at a certain level to merit a 

miracle
9
, a miracle is only necessary for those who fail to see the hidden Providence 

below the surface of any and every event. It is not necessary for someone who sees 

clearly, as for such a person everything is a revelation of G-d in this world. Hence the 

Kuzari states that had  כלל ישראל been on the level where they were capable of believing 

                                                
1

ולפי הפשט באשר שקר
 כישו  דלאחר שנפשר הכישו  שב כל דבר … : ה ובלע מטה אהרו�"העמק דבר ז יב ד
יעה היה בהחלט שאפילו כששב התני� של ה סיפר הכתוב שהבל"מש, פ ד מיתות"כדאיתא ס, להוייתו תחלה

 .  מטה אהר�באהרו� למטה נשארו מטות החרטומי� נבלעי� 
 
 : 'ויחזק לב פרעה ולא שמע אליה� כאשר דבר ד): יג(

 'אלא שיכולי� יותר מחרטומיו ומכשפיו וגו, התבר
 בלבבו לומר שאינו אלא כישו : וכתב העמק דבר ש�
 
2

ג שג� "משה היה לפרעה להשכיל שג� מכה של המדינה אע: ותבאש האר!:'ה ויצברו וגו"העמק דבר ח י ד
דעני� כישו  אינו מורגש אלא בעת היותו ולא אחר , מ אינו דבר כישו  כמו כל החרטומי�"מ, החרטומי� עשו כ�

 ואלו הצפרדעי� ג� אחר שכלו היו מורגשי�, פ ד מיתות"שסר הכישו  כדאיתא ס
  

3
:  ולא די שיכרית את אלה אבל יעשה שהנשארי� לא יוסיפו עוד לעלות אל בתי
. �  וסרו הצפרדעי :ז ח ספורנו 


לדורות ולא יעלו אל . רק ביאור תשארנה: כי אמנ� ימותו באר! ויבאישו, אבל לא מכל האר!.  ממ
 ומבתי
 היבשה 

 
4

 ולכ� לא  , י�ק בראות החרטומי� שלא יכלו להוציא את הכני� הודו במעשה אהר� שהיה מאת האל:טו ח � " רמב
 קרא לה� פרעה מ� העת הזאת והלאה 

 
5

ל שהוליכ� דר
 המדבר לסבה אחרת והיא כדי להרבות לה� אותות  " וכתב רבינו חננאל ז:יג יז  בחיירבינו
ה בלב� שיתנו לה� רשות לעבור דר
 ארצ� ושלא  " ומופתי� כי אילו הוליכ� דר
 אר! פלשתי� הקרוב וית� הקב

 ועל כ� חייבה החכמה להסב אות� דר
 המדבר להיות האותות רבי� וגדולי�  יעכבו אות� כלל היה האות קל
בירידת המ� ועלית השלו והוצאת מי� מ� הצור כי כפי מה שנתרחקו מ� הישוב יגדל האות והמופת שיעמוד מי�  

 האד� במקומות הה� 

 
6

שאי� לאד� , ורה כלה הנסי� הגדולי� המפורסמי� אד� מודה בנסי� הנסתרי� שה� יסוד התומ�: יג טז �" רמב
בי� ברבי�  , חלק בתורת משה רבינו עד שנאמי� בכל דברינו ומקרינו שכל� נסי� אי� בה� טבע ומנהגו של עול�

 . הכל בגזרת עליו�, וא� יעבור עליה� יכריתנו ענשו, אלא א� יעשה המצות יצליחנו שכרו, בי� ביחיד

 
7

 קוב! מאמרי� מאמר א
 

8
באופ� שכל בעל לב יכיר כי  , ה מראה בגילוי את השגחתו" שהקב,  הניסי� הואגדר : 203א ד  " מכתב מאליהו ח

, כ
 יש נס המתגלה ביסורינו, ז"כ כשיש נס הבא לטובתנו בעה"ע. נגלית כא�' אלא יד ה, אי� זה מקרה טבעי
 מראה השגחתו בגלוי בסייעו לשונאינו ' כאשר הש� ית

כי הניסי� מורי� על החידוש ועל ההשגחה ,  בו לבארונחזור לעניננו שהינו: דרוש תורה תמימה, �"רמב 
 כי הידיעה קודמת להשגחה, ל ידיעת הפרטי�"ר, ועל הידיעה

 
9

מפני שאי� הדורות ראויי� לכ
 או מפני שאי� , ומפני שהניסי� אינ� נעשי� בכל דור: דרוש תורה תמימה, �"רמב
 ה לעשות זכר לניסי� תמיד"על כ� ציוה הקב, צור
 להעשות
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the Sinai events without  נסי�, the  נסי� may not have occurred. The fact that they saw 

more and greater miracles than the Avos is testimony to their lack of equal stature to 

the Avos in the area of faith and trust, rather than the contrary
1
. 

 Nisim don’t only teach us about G-d’s Hashgacha in general, but more 

specifically,  נס leads to understanding  השגחה פרטית. As Rav S. R. Hirsch
2
, in 

connection with the Miracle of the Mannah, says: And that substance which He sent 

down to them and to them alone was rationed out to them in strict accordance with the 

needs of each individual household. It was quite evident therefore, that these were acts 

of Divine Providence, which lavishes loving care upon every single member of each 

and every family in Israel, from the oldest to the very youngest…       

Once we see, experience or know of such Nisim, it is easier for us to understand 

the Divine Providence hidden in all of nature, what the Ramban and others call Nes 

Nistar
3
. We then realize that there is no real difference between  נס and  טבע, that they 

are simply different manifestations of G-d’s Providential input
4
. While teva represents 

the hidden light of HaSh-m, nes is the state when that light peaks through
5
. The nes is 

different, but not so different that we cannot recognize it using our paradigm of teva as 

a base
6
 do not undermine the essential order of nature, nor do they permanently נסי�   .

change the reality of things
7
. They change us if we work on internalizing the 

                                                
1

לא מפני שה� … ] מה שלא עשה ע� האבות[ועשה ע� משה וישראל ): יהודה אב� תיבו�(ב ' וזרי מאמר ב סכ
 היו בתכלית האמונה]ש[האבות ] כ"משא[גדולי� מאברה� יצחק ויעקב א
 מפני שה� רבי� והיה הספק בלבב� 

� ולולא שראו נביאי' א שיהיו כל ע� ד"אמנ� א… ל האבות ה� עצמ� היו נביאי� "ר: אוצר נחמד 
 בעיניה� לא האמינו

 
Rav Chaim Friedlander ( מועדי� ב ד  רטו) states that ל ”מהר  nevertheless agrees that it is a 
greater revelation of  הש�'s כבוד to be revealed through nature than through miracles.  
It is for this reason that the Meforshim explain how each one of the מכות came to show a 
different aspect of HaSh-m’s control over nature (see Malbim and R. SR Hirsch on the Makos). 
The Maharal explains that even then, it was clear to everyone that HaSh-m's control extended 
beyond Mitzrayim. This is why the Yisro’s Shmua which caused him to come to join the Jewish 
people was on Krias Yam Suf and Milchemes Amalek, and not on the Makos 
 

2
   כד�כג: תהלי� עח

 
3

שאי� , שה� יסוד התורה כלה, ומ� הנסי� הגדולי� המפורסמי� אד� מודה בנסי� הנסתרי� :טז � שמות יג"רמב
 …עד שנאמי� בכל דברינו ומקרינו שכל� נסי� אי� בה� טבע ומנהגו של עול�' � חלק בתורת משה רלאד

ירידת המטר וההמלט מ� החלאי� ומ�  כמו): ה וירב הע� ע� משה"במדבר כ ג ד( ספורנו 
ישיגוהו הצדיקי� בתפלת� כעני� ויתפלל אברה� אל האלקי� וירפא אלקי� את אבימל
 וכ� ויתפלל …הצרות

 ז"ט: ג"� שמות י"עיי� רמב. ה בעד הע�מש
 

4
הנסי� והטבעי� הכל אחד ובאמת אי� נס גדול כמו הטבע שהוא הגדול שבנפלאות ): ז"בהר תרל(שפת אמת 

 ובאמת הדורות שנעשה לה� הנסי� היה קבוע בה� האמונה והיה שוה לה� הטבע והנסי�... המושגי� לנו 
  
5

ההגבלות האלו במהות� עומדות . כל חוקי הטבע אינ� אלא הגבלות: )רשימה ה בסו  הספר, חנוכה(פחד יצחק 
שכ� על האור הראשוני הזה נאמר שבו היה . ה� בסתירה לאותו אור הראשוני שהיה התחלה לבריאת העול�

אלא שהאור הראשוני הזה נגנז ... לחוקי� של טבע ) ... בלי הגבלה...(האד� צופה מסו  העול� עד סופו 
שקוד� הגניזה ... הכונה היא ... ל אומרי� על איזה דבר שהוא נגנז "בכל מקו� שחז)ו. ... (לבאלצדיקי� לעתיד 

מה שאנחנו קוראי� נס ומה . בהסתר ובכיסוי... ואילו אחר גניזתו אינו פועל אלא ; היתה פעולתו בגילוי ולהדיא
 הראשו� הוא בזמ� שנעשה נקב האופ�. שאנחנו קוראי� טבע אינ� אלא שני אופני� בפעולת האור הראשוני הזה

זאת בשעה שהגניזה  ולעומת). נס.... (= ואז ממילא בטל חוק הטבע המשתיי
 לזה, כחודו של מחט באותה גניזה
וזה . ואז האור הראשוני הזה אינו פועל אלא בכיסוי ובהעל� הרי אנחנו קוראי� לזה טבע, סתומה מכל צד

אותו האור עצמו שהוא שרש הנס הוא הוא עצמו , כלומר. תרי�� כי כל הטבע אינו אלא נסי� נס"שכתב הרמב
 .ואילו עצ� הגניזה היא טבע, אלא שפתיחת הגניזה היא נס. שרש הטבע

 
6

שאי� לה� מציאות בחק הטבע , ואלו תתהוינה בריות חדשות לגמרי: ) נסי� וטבע' שעור ה, א" ח:א(שעורי דעת 
 נו א שנשיג� כלל לפי טבע ענינ" א , שבראשית היצירה

 
7

  הקדמה שניה�' גבורות ה
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experience
1
 won’t be seen at all by the determined Pharaoh-like non-believer, as נסי�  .

to some degree they need to be believed in order to be seen. 

 

The Necessity of Nature 
 

           We might ask: If it is easier to recognize HaSh-m when He does open miracles, 

why does He not do them all the time? However, טבע is essential for day-to-day living, 

as without a life of Teva we would not know how to regulate our lives and how to 

anticipate things, how to plan and respond
2
. Even then, not all of nature is made 

available to us all of the time. Was it not only in recent history that electricity was 

discovered, hidden from most of the history of mankind
3
? For this reason, open Nisim 

are not only limited, but even when they do happen, they ordinarily require that man go 

as far as his normal actions will take him before G-d will activate the miracle. This is 

why Noach had to build a large Ark even though it wasn’t big enough to accommodate 

all the animals. In the end, a miracle was needed anyhow, so why not build the ark 

smaller? But, says the Ramban, this teaches us our principle: Man has to go as far as he 

can within nature before the miracle kicks in
4
. We have to, says the Chinuch, light the 

fires under the Mizbeach even if the fire from heaven will ultimately do the job
5
. The 

Nes always remains a little hidden, never fully revealed. G-d divides the Red Sea, but 

                                                
1

א� לא שאנחנו , בכח� לעשות רוש� עלינו'  ועל כל פני� לא יהי: ) נסי� וטבע' שעור ה, א" ח: א(שעורי דעת 
 לבריות חדשות מתאימות לעניני� החדשי� שנוצרו בעדנו ' בעצמנו נשתנה בטבע מציאותנו ונהי

 
2

לפי שא� נאמי� בכ
 יסתרו לנו ... בלי סבה ...משנה דבר ... אי� הבורא :... רב סעדיה גאו� אמונות ודעות ד

 .מושגי האמת
כי א� כל דבר עשוי להשתנות בכל עת וללא , כלומר לא ישאר לנו שו� דבר ברור: וביאר הרב יוס  קאפאח


 …צור
 לא נוכל להחליט בשו� דבר שהוא כ
ג "י עושה כה"רי
 להראות דבר שהששמעתי על קציבת ע! דאלישע שצ: צדקת הצדיק ריב, וכ� ברב צדוק הכה�

 י בי� ע! לברזל"מ להש"כ יכול לבקש בחוזק שג� ברזל יצי  כי מאי נ"שהע! צ  ועי
 

3
להביא אותנו ואת כל העול� לתכלית הנרצה לפי ' הלא רצונו הי: )נסי� וטבע' שעור ה, א "ח :א(שעורי דעת 

הכל כבר מוכ� ומתוק� בתו
  ... האמתוכל הנצר
 להביא את באי עול� להכרת...,מציאות זה ולא אחרת
אשר בהגלות� נכנסי� אל רכוש הצבור כחלק מ� הטבע  ...ישנ� כחות נסתרי�... אול� ג� הטבע ...הבריאה

שחלק מה� ידוע לחכמי� ונביאי� וחלק מה� לבא  ... שרק בדורנו זה נגלה לנו , התמידית כמו כח החשמל
 מודיע לעבדיו הנביאי� בעת הצור
 מה שעליה� לעשות כדי והוא, ה" וידועי� רק לבורא ב , לפומא לא גליא

 ... להביא� לידי גלוי 
 

4
 ):                                                                                                                     נח(� בראשית ו יט "רמב

למעט בנס כי כ� הדר
 בכל הניסי� ) מ היה צר
 לנס"ס מ"פ שס"אע(גדולה ) את התיבה(ועוד עשו אותה 
 שבתורה או בנביאי� לעשות מה שביד אד� לעשות והשאר יהיה בידי שמי�

 
5

 ): מצות אש תמיד תוקד על המזבח(ב "חינו
 מצוה קל
 א בטובו הגדול לעול� יעשה דר
 סתר ונראי� העניני�"כי נסי� גדולי� אשר יעשה הקל אל ב...ידוע הדבר 

נעשי� קצת כאלו ה� בדרכי הטבע משמעו בקרוב לטבע כי ג� בנס קריעת י� סו  שהיה נס מפורש כתוב ש� 
את הי� ברוח קדי� עזה כל הלילה ויש� את הי� לחרבה ויבקעו המי� והמשכילי� יבינו כי עני� סתר ' ויול
 ד

פ שש� יורד אש מ� השמי� כדי "זה למעלת האדו� ושפלות המקבל ומזה העני� ציונו להבעיר אש על המזבח אע
להסתיר הנס ולפי הדומה שהאש היורדת לא היתה נראית בירידתה מהטע� שאמרנו חו! מיו� ח של מלואי� 

 ושל גדעו� ומנוח שהיתה נראית
 
A deeper explanation of this would appear to be as follows: In his  דעת תבונות, the ל"רמח  
explains that there is a  מערכת המשפט which is the  הנהגת הבורא that is revealed to us; then there 
is another  מערכת גילוי יחודו ,מערכת which is the  הנהגה that really operates the world but which is 
hidden below the surface. Since  הנהגת המשפט is the real  הנהגה operating the world but it is 
hidden, as long as הנהגת המשפט operates, which is until משיח, there is a basic state of הסתר פני�
. (This is similar to the hiding of the  אור הראשו� לעתיד לבא which the פחד יצחק brings above.) 
However, at times, there is a  גילוי יחודו in this world. (The peeping through of the  אור הראשו� in 

the words of the פחד יצחק)). However, even in such a case, the ל "רמח  says, HaSh-m still uses 
the כלי� of  הנהגת המשפט to deliver the  הנהגה of גילוי יחודו. 
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the wind must blow for this to happen
1
.  For this reason also, HaSh-m uses the  כלי� of 

in order to effect Nisim טבע 
2
.  

Therefore, we might define  טבע as HaSh-m’s ongoing Hashgacha in the world
3
, 

while  נס represents a less frequent Hashgacha
4
.  

There is another reason why Nes is not the normative expression of G-d’s 

Providence. The Ralbag points out that   טבע is a better praise of הש�, as HaSh-m is able 

to use the original, created order to achieve His ends rather than having to create 

something new. In fact, the Ralbag asks why we need miracles at all. Does not a 

miracle show that G-d wasn’t able to plan everything He needed to do in His original 

creation? The 
ל " מהר5  answers that  נסי� are part of  מעשה בראשית and have their own 

order
6
. When G-d created the world He created two orders of laws: the first were the 

natural laws and the second were the Maarechet HaNisim, the order of miracles. The 

order of miracles is, like the natural order, an order that follows laws and patterns.  We 

are accustomed to thinking that G-d implemented the order of nature into the world and 

suspends this when He does a miracle. But that, says the Maharal, is not what 

happened. G-d did not place either one of the two orders, natural or miraculous as the 

permanent, operative reality in this world.  אי� סדר הטבע מוחלט. Sometimes G-d 

activates the natural order and sometimes the miraculous.  Therefore, miracles are as 

much a part of the creation as is nature. 

 

Why did Pharaoh not listen? 

 

 It is just this order in the miraculous that makes it so hard for Pharaoh to accept 

that all of this is coming from G-d. He sees the order and misinterprets it again and 

again. After all that happens to him, he walks right into the split Red Sea
7
. Does he not 

realize that the miracle is not being done for him? He knows, as the Jews do, that even 

miracles have their laws, and that even the exception to the law is a law itself
8
. For 

Pharaoh there is nature and there is super+nature, but the grand book of science, as the 

Egyptians practiced it then, explains it all. "You make blood out of water; so will I. It is 

                                                
1

ח קדי� עזה כל הלילה ויש� את הי� לחרבה   את הי� ברו'הויט משה את ידו על הי� ויול
 ) כא(שמות יד 
 :ויבקעו המי�
היה הרצו� לפניו יתבר
 לבקע ' את הי� ברוח קדי� וגו' ויט משה את ידו על הי� ויול
 ה:  � ש�" רמב

ויבוש ' יבא קדי� רוח ה) הושע יג טו(כעני� שכתוב , הי� ברוח קדי� מיבשת שיראה כאלו הרוח היא המחרבת י�
עשתה  ' ולא יד ה , כי בעבור זה חשבו אולי הרוח ש� הי� לחרבה, השגיא למצרי� ויאבד�, ינומקורו וייחרב מעי
ובאו אחריה� מרוב תאות�  , פ שאי� הרוח בוקעת הי� לגזרי� לא שמו לב� ג� לזאת"אע , זאת בעבור ישראל

ואי�  ,  בי�שחזק לב� לאמר ארדו  אויבי ואשיג�, וזה טע� וחזקתי את לב פרעה ויבאו אחריה�, להרע לה�
 :נלח� לה� במצרי�' ולא זכרו עתה כי ה, מידי מציל

 
2

 :'מתני. ברכות לג
בתחיית המתי� מאי טעמא אמר רב יוס  מתו
 ששקולה כתחיית ) שהיא עני� של טבע(מזכירי� גבורות גשמי� 

 המתי�
 מתי�לתחיית השב ז כבר "מ הטבע של השמי� של עוה"ותחיית המתי� הוי דבר של העתיד ומ: פירוש

 
3

 ל"יח וש� מביא מחכ� אחד שהש� טבע לא מוזכר בדברי חז' עיי� בתשובת חכ� צבי ס
 
4

 מכתב מאליהו
 
5

 הקדמה שניה ' גבורות ה
 

6
 כ "יש לנסי� סדר ג: הקדמה שניה'  ל גבורות ה"מהר 

 
7

רע לפני כ מדוע ירד פרעה אל הי� בראותו כי נק"ומעתה לא יקשה כ  :)נסי� וטבע' שעור ד, א" ח:א(שעורי דעת 
 פ מערכה ידועה וחקי� קבועי�" כי ה� ידעו כי ג� מה שלמעלה מ� הטבע מתנהל ע , בני ישראל

 
8

ומצא לנכו� להתנות מתחלה ג� את אופ�  ...ה את עולמו" כשברא הקב:) נסי� וטבע' שעור ד, א" ח:א(שעורי דעת 
 ההנהגה היוצאת מכלל החקי� הקבועי�
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true that yours is really blood and mine is but reddish water
1
. But that just shows that 

your G-d is stronger than mine at this time. You make frogs. I can also make frogs
2
. 

True, my frog can not give birth to any more
3
, and yours can. True, whatever I do with 

kishuf soon returns to its former state, whereas you can ask your G-d to stop at a 

precise, predetermined time
4
. True, I cannot produce something that has true movement 

and you can
5
. Your G-d is now very strong. But the constellations will change. My 

super nature will eventually match or defeat yours." 

 Shiurei Daas points out that even the plague of the first born, which G-d did 

personally and not through any intermediary, required that the Jews identify their 

homes with the blood of the sacrificial lamb or face the same fate as the Egyptians. 

Surely G-d does not want to afflict the Jews! Surely He needs no sign to do what he 

wants to do. But even when G-d does a miracle through His name directly, He does it 

according to some pattern
6
.   

 It is, as we have stated, however, more difficult for us to recognize Providence, 

for nature, laws and regulated responses are great hiders of the Yad HaSh-m. 

 

Change in the Order of Nature 

 

 We see that Teva on the one hand, and both Nes Nistar and Nes Galuy on the 

other, are different sides of the same coin. The Nissim of Yetzias Mitzrayim were 

surely  נסי� גלויי�, but there is a difference: starting with the Makkos and going through 

to the Sinai experience, these nissim were what the Seforno, Rav Tzadok HaCohen and 

others call a 
שינוי במערכת הטבע 7 . There is an opinion that G-d set up all the events of the 

Exodus and the wanderings in the desert just to be able to reveal such a miracle
8
.  

                                                
1
Rav S.R. Hirsch 

 
2

 :חרטמי� בלטיה� ויעלו את הצפרדעי� על אר! מצרי�ויעשו כ� ה) ג( ח
 
3

אבל לא יכלו להוליד אחרי� כי אי� לאל יד� להמציא בריה מתנועעת  . ויעלו את הצפרדעי�) ג (:ג ח  ספורנו 
 : באמת

 
4

,  כאמרו למתי, למע� תכיר רב ההבדל בי� פעולת החרטומי� לפעולת האלהי.  למתי אעתיר ל
:ה  ח ספורנו 
וישוב הטבע לאיתנו תיכ  כשיבוטל , וזה כי אמנ� מעשה הכשו  יהיה לזמ� מוגבל. ור תשארנהוכאמרו רק ביא

שמכחישי�  , למה נקרא שמ� כשפי�) מיתות' סנהדרי� פרק ד(ל "כאמר� ז, כי אז יסור המעיק לטבע, הכשו 
בזמ� אשר , לואו כפי כ, ולפעול כפי קצתו, ולהשתנות, ל יתבר
 יצוה לטבע לשבותקאמנ� ה.  פמליא של מעלה

 : ולא ימרה את דברו, יגביל לו
 

5
 : ויעשו כ� החרטמי� בלטיה� להוציא את הכני� ולא יכלו ותהי הכנ� באד� ובבהמה) יד(ח 

 : מבלי אי� לאל יד� להמציא דבר מתנועע באמת.   ולא יכולו: ספורנו  
 הצפרדעי� להעלות�  ומכת, והנראה בעיני עוד כי מכת הד� להפו
 תולדת המי� לד� :פסוק טו �  " רמב 
רק ותעל  , "ויהיו הצפרדעי�"כי לא אמר הכתוב , כי אי� בה� בריאה או יצירה, יכלו לעשות כ�, מ� היאור
, על כ� אמר והיה לכני�, ואי� טבע העפר להיות כני�, רק מכת הכני� היתה יצירה, שנאספו ועלו, הצפרדע

ולא יוכל לעשות כמעשה הזה  ) בראשית א כד( ויהי כ� 'כעני� תוצא האר! נפש חיה וגו, ואמר להוציא את הכני�
 : כי השביעו השדי� לעשות מאמר� ואי� בה� כח, ולא יכולו, זולתי היוצר יתבר
 ויתעלה ואמר ויעשו כ�

 
6

הד� לכ�  ' והי... "כ "אעפ " ... אני ולא מלא
 ... "במכת בכורות ' אפי): נסי� וטבע' שעור ה, א" ח:א(שעורי דעת 
ראינו ברור כי ...?את מצרי� ' להמית� והיא
 ינגפו בני ישראל בנג  ה' הלא לא חפ! ה... " ..� לאות על הבתי
ובבריות  ... המכות ... כפי סדר מערכות הבריאה וחקותיה� ... מתלבשת בעניני הטבע " 'הוי"ג� הנהגת ש�  

י משה  "י פעולה טבעית ע "ע שנעשו ... מקו� לפרעה וחכמיו לטעות ' ולכ� הי... כאלו הנמצאות תדיר בבריאתינו
  או אהרו� 

 
7
According to the Maharal ( לב קטע המתחיל ודע, פ', גבורת ד ) it is only the river turning to blood 

which is of this order. All the other things do happen in some form, he states, and their 
miraculous nature lay in their size, their timing, their not entering Goshen and other factors. 
 

8
 ר בחיי

 . יסודי התורה שכתב שכל הנסי� במדבר לצר
 היו' � הל"ואי� זה דעת הרמב 
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This  שינוי במערכת הטבע is the fundamental difference between  נסי� from the 

time of the  מכות until  כלל ישראל went into  אר) ישראל, and other Nissim in history. The 

 ,did (e.g. Rav Chanina Ben Dosa who אמוראי�  and תנאי�  that the נסי�  is full of תלמוד 

lacking  שמ� for  נרות שבת, said:  (מי שאמר לשמ� וידליק יאמר לחומ) וידליק. But these other 

 followed strict rules that basically stretched the laws of nature into new situations נסי� 

or represented the suspension of nature in a very specific time and place. 

At יציאת מצרי�, the very laws of nature were changed but continued to operate 

normally for the Jews. The Maharal
1
 states that because  נסי� and  טבע do not operate on 

the same plane, someone at the level of  נס can experience the  נס at the same time that 

someone at the level of nature will experience the natural order of that very same thing 

(e.g.  ד� to the  מצריי�, water to the Jews). 

For example, by מכת הד�, H2O combined to create not water but blood 

(According to Rav Hirsch, the  חרטומי המצרי� merely made the water look like blood). 

Or, during  'מכת חוש, darkness changed so that it was no longer merely the absence of 

light but had active (photon) properties.
2
 Whereas we are used to light energetically 

zipping along, penetrating any cracks and even bending around corners, it was now 

darkness which acted in this way.  At  �קריעת י� סו, water changed so that it no longer 

acted as a normal liquid spreading over a surface. Rather, it piled up.                                          

In  מצרי�, a change in the  מערכת הטבע was necessary to prove that הש� is the 

 By showing a new set of laws, essentially a new creation, the plagues proved .בורא עול� 

that not only does הש� provide ongoing השגחה but that He is the Creator of the 

Universe as well.     

 

The Plagues Purify the Creation  
 

 The Egyptians had destroyed the moral world, and this was beginning to impact 

the physical world. These masters of impurity had succeeded in infusing all of reality 

with their anti-holiness. The plagues worked backwards, re-establishing the purity of 

creation
3
 and its moral purpose

4
. The plague of the blood was to correct הנה נתתי לכ�  

 for it is through the blood that the food is taken to all parts of the , זרע  זורע ...  כלאת

body. The abundance of blood now became a curse, for over-supply and deficiency are 

two sides of the same coin. The frogs came to fix  ישרצו המי� שר) נפש.  The second to 

last plague, darkness, was against the second saying of creation, Let there be light.  The 

last plague, the slaying of the first born, was against the first creative act – In the 

Beginning G-d created the Heaven and the Earth
5
.  

  

Order within the plagues  
 

                                                
1

  הקדמה שניה�' גבורות ה
 
2

 ב על בריאת בחש
:בראשית א, א"עיי� פירוש קול אליהו של הגר
 

3
 נז' פ' ל גבורות ד"מהר

 
4

 :יק קצאצדקת הצד
'  אני דיי ולכ� נאמר בו כ"א רק כשמכירי� שהכל מהש" מדת דר
 אר! וד–נגד כבד את אבי
   הפליתי :ערוב

 א"ד אמיתות מדת= בקרב האר! 
  מדה כנגד מדה–נגד לא תרצח  הפלה :דבר
ל לא תרצח ולא תנא  ב הפכי� ומצרי� שטופי זמה אבל ה� בכל( שהיו מיפי� עצמ� –נגד לא תנא   :שחי�

 'והפלה וגו) בדבר(ישוב העול� וזהורי� מלא תרצח והיה ג� בזה טענה לכ� איתא 
  בגוש� לא היה :ברד

 
5

 ש�' ל גבורות ד"מהר
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 The plagues themselves, as we have seen, unfolded in an orderly fashion. The 

first two of each set came with a warning, while the third came without warning
1
. The 

plagues were graded. Each Makkah affected the Mitzrim in a more and more 

substantial way
2
. According to Rav Hirsch

3
 (the first of each group) ברד ,ערוב  ,ד� “ ,

showed the Egyptians how they themselves were no better than Geirim in their own 

land, and subsequently how little justification they could find for treating the Jews as 

Geirim and depriving them of their civil rights. צפרדע , דבר, ארבה  showed them the 

emptiness of the pride and masterfulness that the possession of  עבדי�, slaves,  

produces. 'כני�, שחי�, חש  were  עינויי� that made them feel what it meant to have to 

submit to a systematic  עינוי destiny.  מכת בכורות finally brought the whole to a climax 

and accomplished the redemption.” 

 The Maharal, noticing this pattern (two plagues with a warning and a third 

without), uncovers the deeper relationships and meaning of the plagues
4
. In the first of 

each group of three, Moshe and Aharon are not allowed to approach Pharaoh in his 

house. They are constrained to wait until he goes out, showing a certain lack of control 

over Pharaoh
5
. The second of each three already has them going to Pharaoh's house, 

showing greater control over him
6
, but still in the form of a warning which Pharaoh is 

seemingly at liberty to reject (and face the consequences)
7
. The third is without 

                                                
1

, כאמרו ה� כל אלה יפעל אל, ובשלישית נעשה האות בלתי התראה,  ובכל שתי� מה� התרה:ח יב  ספורנו 
  : פעמי� שלש ע� גבר

ה מתרה בפרעה רק במכות אשר בה� מיתה  "כי אי� הקב, תרה בולא ה  …  ,  מכת הכני�:טו ח   � " רמב 
שהוא רומז למיתה או להשחתה שהזכירו רבותינו , )תהלי� עח מה(וכתיב בצפרדעי� וצפרדע ותשחית� , לאד�

כי אכל יתר הפלטה הנשארת לה� מ� הברד והכל , שהיו מסרסי� אות� וכ� הארבה ימית� ברעב) ר י ד"שמו(
ואתה כי הזהרת רשע מדרכו לשוב ממנה ולא שב מדרכו הוא  ) יחזקאל לג ט(כעני� שנאמר , רחמי� מאתו באד�

,  בעבור שהוא מיתה, רשע בעונו ימות ואתה נפש
 הצלת ולכ� לא התרה בו בכני� ולא בשחי� ובחש
 רק בדבר
 
עו העני� אי
  ולכ� הודי, ואול� בעבור זאת העמדתי
) להל� ט טז(וראוי שתחול ג� באד� כאשר אמר לו אחר כ

 : יהיה
 

2
שסדר המכות ה� ) י"פרשת בא המובא ברש(לד כותב דהיינו כוונת המדרש תנחומא ' פ' גבורות ד, ל"המהר

ותמיד היתה המכה מגעת לה� יותר עד : ל"דומה לטכסיסי מל
 בשר וד� הלוכד את העיר במלחמה וכתב ש� וז
תחילה פגעה מדת הדי� … ) יז' ויקרא רבה פ(רש עוד במד… המכה האחרונה שהיא יותר מגיע לה� עד נשמת�  

 'וגו בממונ� ואחר כ
 גפנ� ותאנ� ויסגר לברד בעיר� ואחר כ
 וי
 כל בכור מצרי�
 
3

 81ז טו ד  
 
On pg. 82, Rav Hirsch continues: According to this the plagues grouped themselves: 
 
 גרות עבדות ענוי

 ד� צפרדע כני�


 ברד ארבה חש

  

'צ'ד'  was to remedy Egypt from the erroneous ideas of גרות ,  עבדות and ענוי by the revelation of 

G-d’s Power and Almightiness on water and land; ש'ד'ע '  by revelation of G-d’s Power and 
Almightiness on the living inhabitants of the land, and ח'א'ב '  on the land which encompasses 
land and people. ( ש עוד "ע )  
 

4
וא� אתה אומר שבא כ
 בשביל ששני  . למה היה הדבר כ
...   ועדיי� צרי
 עיו� :  פרק נז�גבורות הש�  ,  ל"מהר 

א� כ� כל , פעמי� הקדוש ברו
 הוא מתרה בה� וא� לא ישמע בשתי פעמי� מביא עליה� המכה בלא התראה
 : יה מתרה בו במכה רביעית והחמישית וכל מכות הבאות אחר כ
שכ� שלא יה

 
5

הנה במכה הראשונה לא הרשהו ללכת אל ביתו כי א� כאשר היה פרעה רוצה :  פרק נז�גבורות הש�  ,  ל"מהר 

ל
 אל פרעה בבוקר הנה יוצא המימה ונצבת ) 'שמות ז(במכה ראשונה נאמר ( …לצאת המימה יאמר לו התראה  
שזה מורה  )  ,כמו שנאמר בד�' אל משה השכ� וגו'  ויאמר ה) ש�(ערוב דבר שחי� בערוב נאמר בסדר ... ' וגו

 שאי� לו רשות כל כ
 על פרעה שאינו נכנס לביתו להתרות בו כי א� כאשר יפגע בו 
 

6
ולהתרות בו  בדבר נאמר בא  'בא אל פרעה ואמרת וגו(ובשניה הוסי  למשול עליו ולבא אל ביתו : ש� ,ל"מהר
 ) פרעה כמו שנאמר בצפרדעי�אל
 
7

 ומכל מקו� כיו� שהיה מתרה בו היה אומר אי� אני חפ! במכת
 רק שתשמע: ש�, ל"מהר
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warning, showing the maximum amount of control
1
. This cycle then repeats itself, but 

in ascending order of showing G-d’s control over everything
2
. The world, says the 

Maharal, is divided into three domains. There is the earth, the heavens and the space in  

between. It is in this middle domain where man exists
3
. The first three plagues (blood, 

frogs and lice) came from the earth, the second (animals, animal plagues and boils) 

from the middle domain, and the third (hail, locusts and darkness) from the heavens
4
. 

Finally, the plague of the first born strikes at the soul of man, that which is above 

everything.   
 The fact that each of the three groups is divided into a further three is because at 

every level reality is divided into two extremes and something in the middle
5
. The 

extremes introduce a new element each time and therefore require a new warning. But 

the third of each group is simply a synthesis of the first two, and introduces nothing 

new
6
. The last Makkah is really a concentration of all the previous nine

1
.  

                                                                                                                                         
 

1
ובשלישית היה מכה אותו בלא התראה לגמרי וזה יותר ממשלה עליו להכותו  :   פרק נז�גבורות הש�  ,  ל"מהר 

    . במכת שחי� לא נאמר כלל שהיתה המכה בלא התראה. כ
 בלא התראה
 

2
אמנ� כל זה לא היה רק ...   שכבר אמרתי ל
 כי , ובקטנה התחיל ובגדולה כלה : פרק נז�גבורות הש� , ל"מהר

וזאת המדריגה יותר , וכאשר התחיל במדריגה השניה המכות שה� בחלל העול�...  במכות שהיו בתחתוני�  
שית שהיה מביא עליו מכות שבאי� וכאשר עוד התחיל במדריגה השלי, עליונה חזר להתחלת הסדר כבראשונה

 שכל אשר היתה מכה יותר עליונה במדריגה היה המכה גדולה וקשה עליו  , מלמעלה אז חזר לסדר הראשו�
 

3
עד חלל העול� , והנה המציאות האר! והמי� וכל התחתוני� זהו מציאות אחד:  פרק נז�גבורות הש� , ל"מהר

. והשמי� אשר ה� למעלה מחלל העול� הוא מציאות שלישי, שנישהוא ממוצע בי� האר! והשמי� וזהו מציאות 
והאד� הוא בחלל ש� , נמצא כי המדריגות ה� שלשה התחתוני� והעליוני� והחלל ביניה� ממוצע בי� שניה�

 .משכנו וש� ישיבתו
 

4
יאור  שזהו שנהפ
 ה, והנה שלש מכות הראשונות ד� צפרדע כני� ה� בתחתוני� :  פרק נז�גבורות הש�  , ל"מהר 

ומכת ערוב דבר שחי� לא היתה בתחתוני� כלל כי א� בשוכני� . לד� והיאור היה משרי! צפרדעי� והאר! כני�
,  לא כמו הצפרדעי� וכני� שה� במי� ובעפר, כמו הערוב מ� החיות רעות שוכני� בחלל העול�, בחלל העול�

ולא כ�  , י חיי� שה� בחלל העול�אבל הערוב שה� חיות רעות ודבר בבהמות ושחי� לאד� ולבהמות הכל בבעל
,  שאי� הצפרדעי� דירת� רק במי� ואי� דירת הכני� רק בעפר לא בחלל העול�, הראשוני� אי� דירת� בחלל

ואפילו א� היו  . שאי� נקרא שר! השור! על האר! דירתו בחלל העול� כי א� הבהמה והאד� שאינ� שר! האר! 
לא שיי
 שיהיה נקראת מכת כני� בחלל  , כ
 כלל וכללהכני� נקראי� שה� בחלל העול� מה שאי� הדבר 

כי  , ושלש אחרונות ה� בשמי�. 'שהרי המכה היתה לעפר כדכתיב נטה את מט
 וה
 את עפר האר! וגו, העול�
והחוש
 שלא ישמש למצרי� מאורות  , והארבה הוא עו  יעופ  ברקיע השמי�, הברד מ� השמי� כדכתיב בקרא
 רונות בשמי�השמי� הרי ה� שלשה מכות אח 

 
5

כי במספר שלשה יש שתי הקצוות ...  ועוד דע שהיו המכות תמיד משולשות  : פרק נז�גבורות הש�  ,  ל"מהר 
  הצפרדעי�ושכנגדה ,  וזה ידועד� יש בו טבע אשיית וחמימותלפיכ
 מכה הראשונה ד� כי , והממוצע בי� שניה�

כי אינ� רק מזג שהוא  , כני�הוא בי� שניה� הוא והשלישי אשר  , מטבע המי� וידוע כי האש והמי� הפכי�שה� 
ולפיכ
 עני� הכני� , קצת חמימותמ� לחות וחמימות שמזה גדלי� הכני� כי אי� הכני� רק מ� לחות שיש בו 

 . הרי כי בתחתוני� היו המכות דבר והפכו ואשר ממוצע בי� שניה�, ממוצע בי� עני� האש ובי� עני� המי�
 חיות רעות הטורפות הערובידוע כי , בחלל העול� וה� ערוב דבר שחי�וכ� אות� שלש מכות שהיו  
,  שאי� מעשה חיה רעה פועל טבעיאינו פועל טבעי והוא נקרא השחתה שמשחיתי� חיות רעות וזה  , בשיניה�

תשחת האר! מפני הערוב שהיו החיות הרעות משחיתי� וזה פועל אינו )  'שמות ח(ולפיכ
 נאמר אצל הערוב 
כי המיתה טבעית לנבראי� התחתוני� הרי , לעול�הוא דבר טבעי  הפ
 זה שהמיתה הדבר מכת אמנ�, טבעי

הוא ממוצע כי הוא אינו עני� טבעי לגמרי שהרי  השחי�  אמנ�  .  הערוב בלתי טבעי לגמרי והדבר הוא טבעי לגמרי
וזה כמו  , ותרות הטבעמ� מואינו ג� כ� בלתי טבעי לגמרי רק הוא , השחי� הוא יוצא מ� הטבע והוא מותר הטבע

,  כי השחי� נעשה מ� הטבע שהרי בדר
 הטבע נעשה, ממוצע בי� דבר שהוא בטבע ובי� דבר שהוא שלא בטבע
יש בו דבר שאינו טבע לכ
 הוא , פ הטבע הישר" � האד� עעאמנ� במה שהוא אינו ראוי שיהיה נמצא השחי�  

 .  ממוצע בי� שניה�
 
,   לאר!יורד מ� מעלה למטה לרוב כובדו  הברדוזה כי , ובמדריגה השלישית הוא ברד ארבה חוש

ובני רש  יגביהו ) 'איוב ה(וזה לשו� עו  דכתיב ,  לצד שמי�מעופ  מלמטה למעלה לקלות תנועתו להפ
 והעו 
,  עפיפות לשו� גבוה) ג"במדבר כ (ל על כתועפות רא� לו בפרשת בלק "י ז "וכ� פירש רש, עו  והוא לשו� גובה

,   היא מכה למאורות השמי� שלא ישמשו המאורות לה�החוש
אמנ� . ל שהוא מגביה עצמוונקרא עו  בשבי
וא� יקשה הרי לא  ,  שהרי המאורות עולי� ויורדי�,למעלה ולמטהוה� מתנועעי� תנועה סביבית שהיא תנועה 

 היו  אי� זה קשיא דסו  סו  החוש
 הוא לקות המאורות שלא,  היה החוש
 רק לבני אד� לא למאורות בעצמ�
 .  מושלי� ומשמשי� לה�

 
6

שתי� בהתראה  ,  ומזה תבי� סדר המכות ד� צפרדע כני� ערוב דבר שחי� ברד ארבה חוש
 בכורות: ל ש�"מהר 
וזה כי שתי� מכות הראשונות היה כא� חלו  מכה שהרי ד� יש בו עני� אש וצפרדע  , ושלישית שלא בהתראה

, ה  והיה צרי
 להביא מכה חדשה עליו היה מתרה בו מחדשומפני שכל אחת ואחת מחולקות מ� השני, עני� מי�
לא היה  , אבל מכה שלישית מפני שהיא בי� שתי המכות הראשונות ואי� עני� חדוש מה שלא היה אלא שהיה כבר
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 In this way, the Egyptians were afflicted with all of the reality that constituted 

the original creation of the world. 

 There was a great danger that Pharaoh would react violently after any one of the 

Makkos and destroy all the Jews in one shot. The Makkos had to be perfectly spaced to 

keep up enough pressure on Pharaoh that he would not be able to think of such a thing
2
.  

 

 Pharaoh began to suspect that G-d really is all powerful, but his invested 

interests were so vast that he kept on vacillating.  Pharaoh was to learn of his mistake at 

the crossing of the Red Sea. Here all waters in the world split. G-d’s miraculous hand 

was no longer confined to Egypt. He was now shown to be King of the Universe
3
.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         
שיהיו המכות בכל החלקי� דהיינו , כא� התראה חדשה ולא היתה המכה השלישית באה רק להשלי� שלש מכות

אבל לא היה התראה במכה שלישית לפי שאי� כא� דבר חדוש  ,  והמורכב משניה�האש והמי� שה� הפכי�
 : ב כמו שאמרנו"ש באח"
 עד "וכל זה כלל רבי יהודה בסימ� שלו שנת� דצ, להתרות

לא היה נגלה  , ועוד יש ל
 להבי� כי השלישי בעבור שהוא לעול� ממוצע בי� השני� והוא פנימי 
  מקוד� בהתראה עד שבאה המכה 

 
1

מפני שהיא מכה  ,  אמנ� המכה העשירית מכת בכורות עומדת בפני עצמה שקולה נגד כל המכות: ש�, ל"ר מה
 . שכל דבר ראשית שקול נגד הכל מפני שהוא ראשית הכל כמו שמבואר למעלה, לבכורות שנקראי� ראשית אונ�

 
2

ל ולא יהיה עוד מה שהיה מקו� לחוש שלא יתקצ  פרעה ויהרג את כל ישרא… : ה הנה אנכי נוג "ז כז ד
ובזה מוב� מדוע נמצא זה הרמז במכת הצפרדע ולא , וכמשל האוחז את הצפור שא� רצה מיד הוא חונקו, לעשות

היינו משו� שבמכה הראשונה שלא שת לבו לעיקר המכה לא היה מקו� לחוש שיהרוג , במכה הראשונה של ד�
היה מקו� לחוש שלא , כ חזר והכביד את לבו"אלא שאח, אבל בצפרדעי� שכמעט הרגיש בדבר, את כל ישראל
 'ה היה הצור
 דג� בסלוק המכה יהא ישמש מיתה בגדולי יועציו וגו"מש, יאבד� לגמרי

 
3

וישמע יתרו כה� מדי� חת� משה את כל אשר עשה אלהי� למשה ולישראל עמו כי הוציא יהוה את  : א יח  שמות  
מה  :  גור אריה יח א):זבחי� קטז(י� סו  ומלחמת עמלק מה שמועה שמע ובא קריעת : י"רש  :  ישראל ממצרי� 
כי כל שאר הנסי� פרטי� כמו שאמר החרטומי� אצבע אלוקי� הוא בכל מכות שהיו במצרי�  … שמועה שמע 

ואי� זה הודאה כי הוא יתעלה  , והאצבע הוא חלק מ� היד, לפי שה� מכות פרטי� לא נלקה רק מצרי� בלבד
ה מלחמת עמלק וקריאת י� סו  שמלחמת עמלק היה בשמי� להעמיד החמה  עד שרא… גדול מעל האלוהי� 
וראיה לזה שאלו ב נסי�  … נבקעו ] בכל מקו� בעול�[כל המי� … וכ� קריעת י� סו  … לבטל מערכת השמי� 

אבל תמצא שתי  …  לא היו פרטי� שהרי לא תמצא יותר משמש אחד בעול� ולא תמצא יותר ממי� אחד בעול�  
 על הי� נאמר היד הגדולה להורות שהמכה כללית ] רק[… ולפיכ
 … צרי� בעול�  ארצות כמו מ
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2. Galus Mitzrayim 
 

 

Avraham Avinu’s trip to Mitzrayim was the Maaseh Avos that set into motion 

historical laws which were to be activated for and by the banim
1
. This was the Egyptian 

exile. Galus Mitzrayim, in turn, was the archetypal galus
2
. All other exiles are but 

another twist in the forces unleashed through Egypt
3
. And, in turn, our redemption from 

Egypt ensured a built-in redemption from every exile
4
. Galus Mitzrayim was also an 

archetype for personal exile, which refers to any situation where we fail to actualize our 

                                                
1
 הרבה ועוד יד מה בראשית ז"בט עיי� 
 
2
 

 
 ד "ס  א מאמר,  פסח, יצחק פחד 

 
3

 אדו� וגלות  מצרי� גלות בי� השואות חמש עושה �"הרמב:  כח מז �"רמב
  שנאמר  מה על ל"חז שאמרו מצינו ולכ� ... מצרי� גלות בתו' הגלויות כל נכלל היה בכח  ו ד�  שמות גדליהו אור

  רק  נכתב לא בתורה בפירוש כי, מלכיות שאר לרבות" וג� "–"  הגוי  את וג� "הבתרי� בי� ברית בשעת אבינו לאברה�
,  העצ� הוא בפירוש  הנכתב דבר כי, בתורה גדול  כלל הוא זה ודבר, בקרא רבוי מצד  ה� הגלויות ושאר,  מצרי� גלות
   כטפל הוא שלצד ומה

 
4

'  אהי  ה"הקב שאמר במה הכוונה] וזה ... [הגליות  מכל  בכח   גאולה  היתה מצרי� מגלות והגאולה: ש� גדליהו אור

 שיהיה  כ� ג� מוכח ומזה ... מלכיות  שאר בשעבוד  עמ� שאהיה כמו  הזאת בצרה  עמ� אהיה י"רש ומביא ' אהי אשר
 גאולות עוד
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spiritual potential
1
, for the soul is in exile in the body, and the redemption from Egypt 

gave all of us the inherent potential to redeem those souls
2
. 

 Galus Mitzrayim was not only the archetypal exile, it itself resulted in the other 

exiles, for Galus Mitzrayim was never completed. Had we completed Galus Mitzrayim, 

that is to say had we completed all the tikun that was inherent in the potential of Galus 

Mitzrayim, we would never have needed another Galus
3
. We would have gone straight 

into Israel after receiving the Torah and never come out again. Moshe Rabbeinu would 

have been Moshiach. His spiritual power was such that had he led us into the land of 

Israel, no force on earth could have overturned that.  

 

THE EXILE IS A PART OF THE REDEMPTION 

 

The Hagadah of Pesach says that not only were we  עבדי� to Pharaoh, but had 

we not been released, we would have still been  משועבדי� to Pharaoh, a change in the 

language. Later it also says: And therefore G-d took us out of  עבדות to חרות, and from 

עבוד ש ,refers to physical slavery עבודת  Whereas .גאולה to שעבוד   refers to a debt or an 

obligation. In the case of the Jews, we might have been freed physically, but we would 

still have been slaves to the culture and impurity of Egypt. Hence, the Exodus was as 

much a spiritual redemption – a גאולה, as it was a physical one -  חרות .  4
  

   The ironic thing is that the exile was as actually a part of the spiritual 

redemption.  שעבוד מצרי�, as much as the redemption, came to purify and to elevate the 

Jews to the highest levels possible. The suffering of the slavery was a purification for 

sure. But beyond that, G-d develops His relationship with the Jewish people through 

their slavery, and begins to hold them to a higher standard.   

 At the end of last week’s parsha Moshe Rabbeinu asks Pharaoh to let Bnei 

Yisrael go. In response, Pharaoh makes the Jewish People gather the raw material (the 

straw) for making their bricks, without reducing their quota
5
. The Jewish people are 

forced to spread themselves over all of Egypt in an attempt to meet this new decree 

                                                
1

  הפרטי  האד� שיכול , בפרטיות גלות של עני� יש כ�, הכלל וגאולת כלל ותגל  שיש כמו: 9 עמוד, ש� גדליהו אור

  אחד בכל יש וכביכול, ממעל אלוקי חלק יש אחד כל שבתו', גדולי� כחות נברא לכל יש  הרי כי, בגלות להיות
 על ,תורה על מרמז שאנכי בספרי� ומבואר, ישראל מכלל  ואחד אחד בכל יורד  שהאנכי, עמ' ארד אנכי  של  הבחינה

 הוא  שהנשמה נקרא אז, הגו� תו' מאירי� הנשמה כחות וכשאי� ... האנכי זה יש  אחד ובכל, אלוקי'' ד האנכי
 . בגלות

 
2

 הוא האד� של  והנשמה ... ויחיד יחיד לכל ג� שייכי�  גאולה של  אלו לשונות ארבע: 26 עמוד וארא  גדליהו אור

 ש "ע' וגו  הגו� אצל בגלות

 
3

  שלא  בזה  א', להגאולה זוכי� והיו בשלימות מצרי� גלות סובלי� היו ישראל זכו ואילו : 23 עמוד וארא  גדליהו אור

 .הזה הארו' בגלות בפועל הוא הרביעית בגזירה שנכלל ומה, גלויות לעוד הוצרכו במצרי� הגלות נשלמה
 
4

 כבר . 'וכו היינו   משועבדי� ובנינ  ובני  ובנינו אנו הרי' כו היינו  עבדי�): ויקרא ספר (י פסח, צדיק פרי, הכה� צדוק רב
  הוציאנו  לפיכ' בפסקא כ' אחר וכ�  משועבדי� לשו� אמר כ' ואחר עבדי� בלשו� התחיל הלשו� שינוי על עמדו

, ומשועבד,  גופו בקני� קנוי היינו, דעבד העני�, שעבוד ולשו�  עבדות לשו� כ� ג� לגאולה ומשעבוד' כו לחרות מעבדות
 לפרעה  עוד  היה  מקו� ומכל,  לחירות אלוקינו' ה  ויוציאנו'  כו היינו עבדי� שכתוב  זהו,  עליו שיש   חוב ידי   על היינו 

  אל  חסר כתיב חמה לה� והמי� במכילתא שכתבו  וכמו עוד שהיה הקטרוג מפני והיינו,  אחרינו שרד� עלינו טענות
 והיינו במצרי� פרעהל היינו  משועבדי�' כו הוציא לא ואלו ש "וז.… קצ� היה ישראל על שא� חמה אלא חומה תיקרי

 וא� האר) ערות שהוא במצרי� פרעה לקליפת היינו משועבדי� מקו� מכל נאבד ופרעה נחרבה מצרי� שמדינת א�
 עול�  יסוד צדיק  במדת  להתברר  זכו לא  מקו� מכל)  רבה השירי� שיר ש"כמ (אז העריות מ� גדורי� היו שישראל

 ושעבוד   קטרוג עליה� עוד והיה

 
5

  מתכנת ואת) ח( : תב� לה� וקששו  ילכו ה� שלש� כתמול הלבני� ללב� לע� תב� לתת אספו�ת  לא) ז (:ה שמות
  נזבחה נלכה לאמר צעקי� ה� כ� על ה� נרפי� כי ממנו תגרעו לא עליה� תשימו שלש� תמול עשי� ה� אשר הלבני�

 הע�  אל ויאמרו  ושטריו  �הע נגשי ויצאו) י( : שקר בדברי ישעו  ואל  בה ויעשו  האנשי� על העבדה תכבד) ט( : לאלקינו
 : דבר מעבדתכ�  נגרע אי� כי תמצאו מאשר תב� לכ� קחו לכו את�) יא(  :תב� לכ� נת�  אינני פרעה אמר כה  לאמר
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(This is actually the fourth decree as described in גדליהו אור  in the essay cited in 

footnote 3 below)
1
. They are so pressed that they are forced to stop keeping Shabbos, 

with all its benefits, a day when they not only rested but congregated together, giving 

them a sense of unity. Now that unity, and its power, is gone
2
. The Jews are now also 

more exposed to the Egyptian man in the street, who shows himself no less cruel than 

Pharaoh and his taskmasters. (Hence, when the plagues do come, no Egyptian is 

spared
3
. ) The Jews now suffer not only the hardship of the slavery, but the total despair 

of thinking that nothing will help – they will be slaves forever
4
. Moshe Rabbeinu 

complains to G-d that his Shlichus made things worse
5
.   

 Chidushei HaRim says that Moshe was indeed the source of things getting 

worse, for Moshe Rabbeinu was operating at a level of Midas HaDin, and, as the new 

leader of the Jewish People, he caused the whole Jewish nation to now be judged by 

this higher standard
6
. At some deeper, spiritual level, the Jewish people were indeed 

able to be held to this higher standard. But, in the world of action, עול� המעשה, they 

still needed the cushion of  7מדת הרחמי�
. 

                                                
1

 :לתב� קש לקשש מצרי� אר) בכל הע� ויפ)) יב: (ה שמות

 
2

  על ל"חכז דרשו וכ�, האחדות כח  מה�  שנקח, קשה הכי גזירה היא  ... הרביעית הגזירה: 23  עמוד וארא גדליהו אור

, יחד נאספי�  היו השבת שביו�, )אסיפה מלשו� (באל�  תאסיפו� לא שכתיב" לע� תב� לתת תאסיפו�  לא "שכתוב מה
 שלא  כ� ג� ונכלל, ממלאכה שובתי� היו שבו השבת יו� מה� ניטל פרעה ובגזרת, גאולה של באגרות קורי� והיו

 . מצרי� אר)  בכל יתפזרו רק, יחד יתאספו
 
3

  ע� ההמו� שהרי,  מכות  העשר מצרי� על נגזר הע� הויפ) ידי שעל מבואר  ל"בחז ובאמת: 23 עמוד וארא גדליהו אור

  גזר לכ� ... עבדי� ישראל בני היו להמלוכה ורק, ישראל לבני כלו� עשו לא ה�] ש  ... [טענה  לה� היה במצרי�
 .בה� ויתלוצצו ישראל  בבני יעבדו מצרי� בני שכל בכדי מצרי� אר) בכל שיתפזרו ה"הקב

 
4

 ) 27' עמ ממעמקי� פ"ע (קשה ומעבודה רוח מקוצר משה אל שמעו ולא: ט ו שמות
 
5

 פרעה אל באתי ומאז)  כג: (שלחתני זה למה הזה לע�  הרעתה למה ני-אד ויאמר' ה אל משה וישב) כב: (ה שמות

 : עמ' את  הצלת  לא והצל הזה לע� הרע בשמ' לדבר

 ישלח�  שלא' ית הודיעו כבר כי, שישלח� עד הציל� לא למה לטעו� בזה וונתוכ אי�:  וקבלה הכתב וכתב 
 במניעת עליה� העבודה והכביד הע� על כעת הרע מאשר יציל� שלא על טע� אבל, הנפלאות  רבוי אחר עד מהרה כ"כ

 ):ש"רא (גדולה בצרה ה� ובזה התב�
 מלבד  פירוש' וגו והצל' וגו בשמ' לדבר: ידיתמ גאולה בקש עכשיו שמשה הבי� והוא אחרת שיטה החיי� באור אמנ�
  אלא  עשה שלא די לא  בשמ' זה  לרשע דברתי  מאז  כי, הזה הדבר יהיה אי' מל' לפני קובל הוא עוד הראשונות טענות
  מה  כי הדבר יוכר בזה כי,  חמה  נתמלא יתבר'  שמו לו שהזכיר עצמה משעה פירוש מאז  לומר ודקדק, להרע הוסי�
, כזה בכבודו ונוגע במל' יד מרי� ל' ואי�, ו"ח לזלזל  נתכוו� בעיניו ערכו וממיעוט', ה תא  משנאתו הוא שעשה

, ומיד תיכ� לעמו מהרע למנעו מידו לישראל להציל שמו לכבוד עליו� אל נתקנא לא אי' כי לומר בזה משה ונתכוי�
  אומרו והוא, לבו בגובה  רשע יללח אשר  יתבר'  שמו למע� ראויי� יהיו, עצמ� מצד  לנס ישראל ראויי� יהיו שלא הג�

  ה� זה טע�  בלא כי  לרמוז הצלות' ב לומר וכפל,  שמ' מנא) למע� אות�  הצלת לא  האי'  בתמיה הצלת  לא והצל
 : שלחו ולזה, להצלה עומדי�

 
 

6
Sfas Emes explains as follows: When G-d first made the upper worlds, he made it according to Midas 

Hadin. But, when He made the lower worlds, He made them according to a mixture of Midas HaDin and 

Midas HaRachamim. The higher worlds, however, continued to remain as pure Midas HaDin. Moshe 

Rabbeinu came to elevate the Jewish people so that they would be operating according to the level of 

these higher worlds: 

  המעשה  שבעול� רק, הדי� במדת הבריאה נשארה המחשבה בעול�: 25 עמוד וארא גדליהו  באור מובא אמת שפת
  במחשבה עלתה אשר הדי� למדת שייכות לה� יש תחילה במחשבה עלו שה� וישראל, הרחמי� מדת עמו שית�

  תחילה
 
7

 ק"הרה שאמר וכמו,  הדי� מדת פי  על במעשה בפועל מתקיי�  אינו ישראל בבני  ג� א': 25 עמוד אואר  גדליהו אור

,  האד� של רצונותיו המעכב דבר שו� שאי�  היינו, הרצו� בפני העומד דבר ל' אי� ל" ז חכמנו שאמרו מה לפרש מגור
 ' וגו לגמרי של� להיות האד� יכול ובהרצו
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  G-d responds by speeding up the redemption
1
. However, there is a price to be 

paid for this: the Jewish people leave Mitzrayim early but have to go through 

subsequent exiles to make up what was lost
2
. Moshe Rabbeinu can now no longer lead 

the Jewish people into Israel, for his level of spirituality was such that it would preclude 

further exiles
3
. The nature of these future exiles must perforce reflect the exact 

conditions to complete the tikun of Klal Yisrael. Hence, since the fourth decree --  

gathering straw for bricks causing the Jewish people to spread throughout Egypt -- is 

ended prematurely, our exile will also reflect that spreading of the Jewish people 

throughout the nations
4
. 

 All of this was a part of the Divine plan. In fact, as things seemed to be getting 

worse G-d was putting all the elements of redemption into place. From the time that 

Moshe was taken into the palace by Pharaoh’s daughter, this redemptive unfolding had 

been going on
5
.  The first verse of Sefer Shemos testifies that all the sons of Yaakov 

went into Egypt with names of redemption
6
, for the purpose of the exile, of any exile, 

was the redemption that came after
7
.  

The Jewish people are the only people in history about whom exile was 

announced – by G-d Himself to Avraham Avinu – even before they came into 

existence
8
. The Ramchal tells us -   ומתו' עומק הצרות הרבות והרעות מצמיח ישועה. The 

principle is counter-intuitive but true that, the more that evil expresses itself, the greater 

is the revelation of G-d’s Oneness, when that revelation occurs. The increase in the רע 

appears to contradict  יחודו. But G-d is busy under the surface of history. His ישועה of 

HaSh-m is growing inside the  רע.  In the end, when His Revelation emerges out of this 

hiddenness  (and annuls the  רע in the process), it deepens our appreciation of its 

greatness and strength. The evil of the Egyptians was not just the price to be paid for 

allowing choice. The growth of the רע reflects the expanded potential of His later 

Revelation
9
.  

                                                
1

  בשביל  הרעתה למה  אמר ה"ומשרע  השעבוד עול  לסבול יכלו לא ישראל שבני לובשבי: 24 עמוד וארא  גדליהו אור

'  הד להשלי� בכדי –  זמ� לאחר להיות צרי' שהיה מה פירוש –  תראה עתה ה"הקב לו אמר לכ�, ישראל של צער�
 .ישראל בשביל הק) את ימהר ה"שהקב, "עתה "כבר יהיה, שנה מאות

 
2

 מאות  הד השלי� לא השעבוד שקושי וגר� הרעתה למה משה שאמר ופאג זה ומדבר: 24 עמוד וארא גדליהו אור

 גלויות לעוד צור' שיהיה נגר�, שנה
 
3

  וכמו, לאר) ישראל בני את  להכניס ביכלתו היה לא ה"רע  שמשה הסיבה  היתה גופא וזה: 24  עמוד וארא גדליהו אור

  ה "משרע היה ואילו, בטלי� היו לא ה"ע משר של ידיו ומעשה לנצחיות קיו� לו יש משה  שעשה מה  שכל ל"חז שאמרו
 חרב  היה לא המקדש ובית  גולי� ישראל  היו  לא, לאר) ישראל בני את מכניס

 
4

  הרביעית  שגזירה כמו  וכ�  .הזה הארו' בגלות בפועל הוא הרביעיית בגזירה  שנכלל ומה : 23 עמוד וארא  גדליהו אור

 .רהפיזו היא הגזירה עיקר זה גלות כ�, הפיזור בעיקר היתה

 
5

  בתו'  מערבת' הק התורה. הגאולה שלבי הוכנו כיצד ג� התורה מגלה הדלות סיפור לצד  אכ�: 27' עמ, ממעמקי�

 משה לידת נס בסיפור (הגאולה שורשי את העחיונה  ההשגחה סיבבה  כיצד, מכה לאותה הרפואה הכנת הגלות סיפור
 ש"ע...) 

 
6

 עני את ראיתי ראה  'שנאמר ראוב�. כא� נזכרו ישראל לתגאו ש� על – ישראל בני שמות ואלה): ה א (רבה  שמות

 . הסנה מתו'   לצרת� הוא ברו' הקדוש שנתחבר  ש� על לוי' נאקת� את אלוקי� וישמע 'ש� על שמעו�', עמי

 
7

 ש�, ממעמקי�
 
8

 כבר  :לעול� אב שלא דבר עוד  בהיותה אשר היחידה האומה היא ישראל כנסת: ג"ס  אע מאמר, פסח, יצחק פחד 

  לא  באר) זרע' יהיה  גר כי תדע ידוע:  אבינו לאברה� שנאמר. (העול� אומות אצל  ושעבוד  גלות גזירת עליה רהנגז
   .נתקיימה ובשעבוד בגלות זו באומה לעול� ביאתה שעצ� אלא עוד ולא)  'וגו לה�

 
9

  ממשלתו  עוצ� להראות -  ה"ב לבדו העליו� היחוד של מחוקו הוא זה הנה, אמנ�): כו' עמ ( מ'  ס תבונות דעת
,  עוד ולא.  בעול�  הרע שלט אשר עת, הזמ� בילדי  והול' סוער להיות העול� מניח,  רוצה שהוא הזמ� שכל; השלמה
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This, says the Sfas Emes, is clear from the verses themselves. Our parsha brings 

four languages of redemption: 

 
1ולקחתי, וגאלתי, והצלתי, והוצאתי

 

 

 Each one of these redeemed the Jewish people from an Egyptian decree, each 

decree harsher than the next
2
.  Within every one of the first three decrees lay the seeds 

of one of the levels of redemption
3
: 

 
  בזרוע נטויה ובשפטי� גדולי�וגאלתי,  מעבדת�והצלתי, מתו' סבלת מצרי�והוצאתי אתכ� 

 

 The fourth and worst decree was that Bnei Yisrael should gather their supply of 

straw
4
. What this means is that each new level of slavery triggered a deeper and fuller 

level of redemption. The decree of the straw allowed for a level of redemption defined 

as  ולקחתי אתכ� לי לע�, that the Jewish people were redeemed to the point of being 

taken as G-d’s Chosen people. (Here, the redemption from the decree illustrates that the 

decree itself was the lack of unity of the Jewish people.)
5
 

And so, slavery produces the Exodus – the birth of the Jewish people – and 

finally the purpose of the creation can begin. What this means is that the slavery and the 

Exodus, with all its attendant miracles, paralleled the creation.  

 Central to this were the  מכות. The  מכות come to show G-d’s total involvement 

with His world. Three times during the  מכות the word “ תדע” is used: 

 
 )שמות ח ו  (6בקרב אלוקינו ' למע� תדע כי אי� ד

 
 )שמות ח יח  (7בקרב האר) ' למע� תדע כי אני ד

 

                                                                                                                                         
  אפס. התחתונה הדיוטא עד בריותיו מגיעות ואפילו, לעשות בכחו אשר  כל מעשות הזה  הרע ידי על מעכב שאינו אלא

. מלבדו עוד ואי�,  ירפא והוא, מח) והוא, סובל והוא, עשה והוא, לבדו לו הממשלה כי, עולמו יאבד  זה מפני לא כי
  הרשה, אדרבה כי, הקשה ממרירותו  ולא הגלות מאור' לא לב� יר' לא אשר, ישראל בני לאמונת חזק יתד  זה והנה
 על סבלו עול את   הרע שהקשה  יותר כל -  הכל ובסו�. שביארנו כמו, לעשות שבכחו  מה  כל לעשות לרע והניח ה"הקב

  מצמיח והרעות הרבות הצרות עומק ומתו', יכול כל הוא אשר העצומה וממשלתו' ית יחודו כח יגלה יותר כ�, בריותה
 ודאי   הגדול בכחו ישועה

 
1

  וגאלתי  מעבדת� אתכ� והצלתי מצרי� סבלת מתחת אתכ� והוצאתי'  ה אני  ישראל  לבני אמר לכ� ) ו (ו שמות

  אלקיכ� ' ה אני כי  וידעת�  לאלקי� לכ�  והייתי  לע� לי אתכ� חתיולק) ז : (גדלי� ובשפטי� נטויה בזרוע אתכ�
 : מצרי�  סבלות מתחת  אתכ� המוציא

 
2

 . ישראל  על פרעה שגזר גזירות' הד כנגד ה� גאולה של לשונות' הד): 22 עמוד (וארא ריש, גדליהו אור

  
3

  אתכ� והוצאתי, עצמה  רההצ  מתו' גאולה כתיב לשונות ג  שבכל: 23  עמוד וארא  גדליהו באור מובא  אמת  שפת

   גדולי� ובשפטי� נטויה בזרוע וגאלתי, מעבדת� והצלתי, מצרי� סבלת  מתו'
 
4

  הכי  הגזירה והיא"  שקר בדברי וע שי ואל'  וגו האנשי� על העבודה תכבד "היתה הרביעית  וגזירה:  ש� גדליהו  אור
  קשה

 
5

  מה  –  זו בצרה  והגזירה החסרו� עיקר שזה לע� יל אתכ� ולקחתי כתיב  הרביעית  לשו�  : 23  עמוד וארא גדליהו אור

 ' וגו יתבר' לעבודת מיוחדי� להיות הלקיחה היא והגאולה , מפוזרי� שה�
 
6
  רק ומבתי' ממ'   הצפרדעי�  להכרית ולעמ' ולעבדי' ל'  אעתיר למתי עלי התפאר לפרעה  משה  ויאמר: ה ח  שמות  

 :אלהינו  כידוד אי� יכ תדע למע� כדבר'  ויאמר למחר ויאמר) ו  :תשארנה ביאר
 
7

 את מצרי� בתי  ומלאו  הערב את ובבתי' ובעמ' ובעבדי'   ב' משליח הנני  עמי את משלח  אינ' א� כי) יז (ח שמות 

 ערב  ש� היות לבלתי עליה עמד עמי  אשר גש� אר) את ההוא ביו� והפליתי)  יח: (עליה  ה� אשר האדמה וג� הערב
 :האר) בקרב ידוד אני כי תדע למע�
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 )שמות ט יד (1בעבור תדע כי אי� כמוני בכל האר) 

 

The first testified to His reality ( ' אי� כד( , the second to His Hashgacha ( '  אני ד

(אי� כמוני ) and the third to His omnipotence (בקרב האר) 
2  - one of the 13 principles of 

our faith
3
. Faith was not to be left as an abstract philosophy or even as a tradition. It 

was to be tangibly demonstrated!
4
 

The miracles show that G-d not only once created the world, but continues to be 

involved - G-d’s Providence permeates all levels of reality (the ten plagues). But the 

plagues were also a 
שינוי במערכת הטבע 5 , a change in the very order of creation.  By 

showing a new set of laws, essentially a new creation, the plagues proved that not only 

does  הש� provide ongoing  השגחה but that He is the Creator of the Universe as well. 

The plagues worked backwards, re-establishing the purity of creation
6
 and its moral 

purpose
7
. They too are ten, like the ten sayings of creation.   

  There was a further group of ten, the Ten Commandments. These reflected the 

purpose of the creation
8
.   (There are other groups of ten and the Maharal says that they 

are all connected with the unfolding of the order of creation
9
.) The Exodus was the 

                                                
1
 : האר) בכל כמני אי� כי תדע בעבור ובעמ' ובעבדי' לב' אל מגפתי  כל את שלח אני הזאת בפע� כי) יד (ט שמות 

 
2
 ה "של 

 
3

 ויעשה   ועושה עשה לבדו והוא, הברואי� לכל ומנהיג, בורא הוא שמו יתבר' שהבורא שלמה באמונה מאמי� אני 
 ב"חבא , ש"עד, '"דצ קבוצות בשלוש המכות באו זה ועל. המעשי� לכל

 
  

4
, ההשגה מצד בלב ידיעה רק, הקבלה מצד באמונה די ולא,  אמיתית בידיעה זה דבר לידע  נצטוינו  וכ�: ש�, ה"של 

, )ד דברי�" (עוד אי�  מתחת  האר) ועל ממעל בשמי� אלוקי� הוא ' ד כי לבב'  אל  והשבות  היו� וידעת", שנאמר כמו
  אי� ", ובתחתוני�  בעליוני� השגחתו זוהי" מתחת האר)  עלו ממעל בשמי�"' ית' ד מציאות זוהי" האלוקי� הוא' ד"

 .    יכולתו על מורה זה" עוד
 

5
According to the Maharal ( ודע  המתחיל קטע  לב, פ', ד גבורת ) it is only the river turning to blood which is 

of this order. All the other things do happen in some form, he states, and their miraculous nature lay in 

their size, their timing, their not entering Goshen and other factors. 

 
6

 נז' פ' ד גבורות ל"מהר

 
7

 ולכ�  י" מהש שהכל כשמכירי� רק א"וד אר)  דר' מדת –  אבי'  את כבד נגד  הפליתי  :ערוב : קצא  הצדיק צדקת
 א "ד מדת מיתותא =  האר) בקרב' ד אני כי בו נאמר

 מדה  כנגד  מדה –  תרצח לא נגד הפלה : דבר
 ישוב בכלל  ה�  אבל  זמה שטופי ומצרי� הפכי� ב  תנא�  ולא תרצח  לא (עצמ� מיפי� שהיו –  תנא�  לא נגד : שחי�

 ' וגו והפלה) בדבר (איתא לכ� טענה בזה ג� והיה תרצח מלא וזהורי� העול�
  היה לא בגוש� : ברד

 
8

  חיצונית   חכמה היא ... מאמרות עשרה ... מערכות בשתי לנו נתגלה' ד רצו� והנה:  ה  ד רמאמ, חנוכה, יצחק פחד 

 ). מאמרות עשרה (התורה חכמת לגבי
  פירושו ) בפתח (דבר   בארמית... תורה ניתנה הדברות ובעשרת, העול� נברא  מאמרות בעשרת : ב  מז מאמר , פסח, ש�

 מנהיג 
 .  יצחק בפחד מקומות בכמה ועוד

 
9

  נעשו  נסי� עשרה וכ�... ,  נסיו� חלקי בכל  אברה� את  מנסה היה ה"הקב:  ב משנה ה פרק - י�חי דר' ספר

  הסדר  נקט התנא כי... , שוי� הנסי�  אי� כי החלקי� בכל נסי�  לה� לעשות רצה ה "שהקב מפני במצרי� לאבותינו
 דורות  עשרה כ' ואחר, הבריאה התחלת הוא זה דבר  העול� נברא מאמרות בעשרה התחיל כי וזה, הבריאה לפי

  שהיה מה אברה� נתנסה נסיונות עשרה וכ�, העול� סדר   המש' הכל  אברה� עד נח מ� דורות עשרה וכ� נח עד  מאד�
 וכ�, העול� סדר  בהמש' שהיה מה  הכל הי� על נסי� ועשרה במצרי� לאבותינו נעשו נסי� עשרה וכ�, העול� בהמש'

  נעשה  שהיה מה הדברי� אלו כל, במקדש לאבותינו נעשו נסי� שרהע וכ�, המקו� את אבותינו נסו נסיונות עשרה
 .  ה"הקב שברא העול� סדר  נמש'  שהיה מה כפי ונתחדש

 להדגיש שבא לומר אפשר אבל , בברואה שהופיעו  הסדר לפי במשנה מופיעי� שהדברי� כא� כתב  שרק ואמנ�(
 ) הזה סדר לפי הדברי� את להזכיר חשוב ולכ�, סדר יש לבריאה שבאמת
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transition in fact, from the ten sayings of nature to its inner content, the Ten 

Commandments
1
.  

 

THE NATURE OF GALUS 

 

  The Jewish nation is considered to be in Galus when it is subject to the 

pervasive values, culture and ideals of the Galus civilization
2
. Ultimately, it is our 

minds which are in Galus – we begin to think about issues and values – about medical 

ethics, politics, economics, the family … like the host nation
3
.   

But there is more. Our lowered spiritual level causes the Shechinah to go into 

Galus, i.e. to be revealed in places where it is mixed with  טומאה and therefore cannot 

fully glow
4
. But when G-d taught us this principle, He taught it as a source of comfort – 

that He would accompany us into exile and stay with us there:  אנכי ארד : מו דבראשית

 In fact, He would count Himself as one of the Jewish .עמ' מצרימה ואנכי אעל' ג� עלה 

people who went into exile!
5  

G-d is with us, but the Shechina is IN EXILE!
6
 And exile means that G-d’s presence is 

more hidden
7
. Galus HaShechina is a situation where even the slightest, faintest idea 

that something else is independent of Him – be that nature or the Egyptians -  has any 

power whatsoever
8
.  The power that is lost to the Jews then gets transferred to the Galus 

Civilization. The Egyptians drew their power from exactly the same source as the Jews 

lost their power from – Galus means, in part, a  שפע גדול to the nations of the world
9
.  

                                                
1

  אל  המאמר  מ� העולמית בהנהגת המעבר  הוא מצרי� גאולת של הפנימי המהל': ו מז  מאמר , פסח , יצחק  פחד 

 .הדבור
2
Therefore the Greeks are considered to have exiled us spiritually, in the sense that Hellenistic culture 

rapidly took root on the very holy Israeli soil where Judaism ought to have been strongest. This is why 

the Greeks are considered one of the exile nations. The Jews were never in fact physically exiled by the 

Greeks. The Greeks conquered Israel but let the Jews stay on the land. But the Greeks did, very 

consciously, impose their Hellenistic culture on the Jews. And what was not done consciously was done 

by osmosis and seepage, similar to the way aspects of American culture and language can be found in 

every corner of the globe today. Greek culture was so powerful that about half of the Jewish population 

became Hellenistic, a term which in the Jewish historic literature refers exclusively to Jews who bought 

into the Greek culture.  Thus the Greeks sapped Jewish civilization of energy, milking away reservoirs of 

the best of its youth, creeping insidiously into the head space of anyone not alert enough to fully 

understand its dynamic. 

 
3
 .מצרי� בגלות כ"ג הגלות עיקר זה ובאמת השכל גלות היא יו� שגלות מאמרי� בכמה חנוכה, יצחק בפחד עיי� 

 
4

  הנשמות  שה�, הענפי�  גלות, גלות  מיני שני ויש: תשיעי כלל, ודעת חכמה חיפת כללי, הכללי� ספר, ל"רמח

  מצב  שש� במקו� אלא…  נעשה לא הגילוי, גולה שהיא כיו�.  ...לשכינה פירוש, עצמו לשורש וגלות, והמלאכי�

           . מאד חסרה השפעת� א', לישראל משפיעי� מש�]ו[… מה� חלקי� רק, ש� מתגלי� אורותיה כל ולא. הקליפות
 
5
 ט "ס רק תמצא לא בפרט� שהרי ובכבודו בעצמו  עמה� ה"הקב נמנה): ד מו בראשית (התוספות מבעלי זקני� דעת 

 
6

 מיני  וכמה הטומאה שרי  בי� וגלתה השכינה שיצאה) לותג של( השלישי הקלקול:  א"ח, הגאולה מאמר, ל"רמח  
 קליפות  ביד ונמסרו אחריה יצאו  וחזקי� עצומי� מאורות

 
7
 ההוא ביו� פני אסתיר הסתר ואנכי: יח לא דברי� 

 אבד  לא הימי� לאות� הראוי האור אותו ... בגלות ישראל  שהיו הימי� שכל: א"ח, הגאולה מאמר, ל"רמח
 
8

 ולא... ' וגו. ק� איני פעמי� כמה מקימני אתה  אפילו ): ... וישלח פ"ר ר"ב (ל"ואחז: ב מאמר , א"ח, מוסר שיחות 
  הר  על ה"הקב כשדיבר. ... השכינה גלות הקרוי הוא והוא, ועפר טבע מסביב שהכל זמ� כל' ד כבוד את לראות יתכ�
 היו  אפילו ... הטבע קולות כל לסלק ההכרח מ�  אלוקי'' ד אנכי קול הבריות שידעו כדי , העול� כל השתיק סיני

 במילואו' ד כבוד גילוי ומונעת מסתירה זו א�" כבודו  האר) כל מלא  צבקות' ד קדוש קדוש קדוש "אומרי� שרפי�

 
9
  בראשונה בה� היו  שלא ממשלה וכח גדול שפע לאמות נמש'  כ� ועל  : הגאולה מאמר, ל"רמח 
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 So the real understanding of Galus is that it is an outward expression of our 

inner spiritual state.  Our lowered spirituality leads to Galus HaShechina – the lowering 

of G-d’s light to its minimum
1
 - which in turn leads to our physical Galus.  

Galus, however, is not only a consequence; in its abject impurity, it provides the 

opportunity for tikun
2
. It is both the illness and the medicine, for G-d promises that He 

will exit the Galus, and that He will take us with him
3
. 

 The Maharal explains that Galus is ultimately an unnatural phenomenon, a 

breach in the natural order of the world
4
.  It is not natural for the Jews to be dispersed

5
 

and it is not natural for us to be subject to other nations. And, being unnatural, it is 

therefore destined to end. Neither the Shechinah nor the Jewish people belong in Galus. 

Perforce the laws of spiritual nature will prevail to end our exile. Geulah is no mere 

wish or hope; it is the intrinsic natural forces of history that will drive the world to this 

resolution
6
, for only that which is natural has continuity

7
.  

The reason that Galus is possible to begin with, explains the Maharal, is because 

the world is composed of both physical/material and spiritual components. These two 

dimensions, the material and the spiritual, reflect mirror images of each other. The 

Jews, who chose to attach themselves to core spiritual endeavors, are able to unify all 

forces. On the other hand, their failure to do so leads to a dissipation of these forces into 

the fragmented reality of the material. In the material world, things have their own 

identity and separate themselves into different directions. The four Galus nations 

represent this reality
8
.  

The Jews owe their existence to their spiritual content – they are pure form. 

Remove that form, and the Jews have no power in a pure world of material might. The 

Egyptians were just the opposite – pure matter and no form – slaves to themselves, to 

their drives and their self-made gods
9
, totally reactive to their environment and captives 

                                                
1

  אבל . עומד העול� היה לא , היה כ' א� כי, שפע] המאורות[מ נמש' שלא  תאמר ולא   : הגאולה מאמר , ל"רמח 

 .שמחה אי� כ� על, בצמצו� הכל נמצאו,  זולתו אפשר ואי בהכרח שצרי' מה  אלא נמש' לא באמת 
 
2
 חלק� המקטרגי� קבלו  אז כי...  ישראל לתועלת ... הגלות והיתה: הגאולה מאמר, ל"רמח 

 
3

 בקרב  בהיותו זרעו ועל  עליו להשגיח  הבטיחו: בריתי  את והקמותי) ז( ):   יז בראשית (ל' ל' פרשת דבר העמק 

 . תכלית לידי שיגיעו עד רבי� עמי�

 
4

 הסדר מ� ויציאה שינוי הוא הגלות: א"פ ישראל חנצ, ל"מהר

 
5

 טבעי דבר  אינו הפיזור: א"פ ישראל נצח,  ל"מהר: א"פ ישראל נצח, ל"מהר

 
6

 יוצאי�  ה� אשר הדברי� וכל  … הגאולה על ברורה והוכחה ראיה הוא בעצמו הגלות: א"פ ישראל נצח, ל"מהר

  שאי�  [הטבעי למקו� חוזרי� ה� רק לה� טבעי בלתיה במקו� עמידה לה� אי�, למקומ�  חו) וה� הטבעי ממקו�
  טבעי  הבלתי נעשה היה, לה� טבעי הבלתי במרומ� נשארי� היו א� כי, ]הטבעיי� הדברי� רק בתמידות עומדי�

 .טבעי
 
7

 טבעיי�  דברי� רק בתמידות עומד שאי�: א"פ ישראל נצח, ל"מהר

 
8

  מ�  בא הזה העול�  כי  … מה בקדושה הגמדרי בו הזה ל� העו יהיה  שלא אפשר אי מ "ומ: כא' פ, ישראל נצח, ל"מהר

  שהוא  הפועל מצד  היא זאת ובחינה, גשמי בלתי נבדלת בחינה בו יש גש� בעל הוא אשר העול� זה ומפני. …  י"הש

  בחינות  שתי עמדו  זה וכנגד. גשמי שהוא עצמו הנברא מצד וזה גשמית בחינה כ" ג  ז"בעוה ויש, הגשמי מ� נבדל
  הבחינה  כנגד הקדושה האומה הישראלית והאומה-ב , אחת  בחינה וזהו הגשמי אל נוטי�  שה� ג" עו-א: מחולקות

    השנית
 
9

 ע� פה לכ� שבו' ) ה כב  בראשית (וכדכתיב, בפרט העבדות לו ראוי  חסר שהוא החומר כי):  יג ה (חדש אור, ל"מהר

 . לחמור הדומה ע�', החמור
  ... תעשו לא בה ישבת� אשר מצרי� אר) כמעשה: ג יח ויקרא
  ישבת�  אשר מצרי� אר) כמעשה ' לומר ודתלמ? מצרי�  כמו דרכיה� שהיו באומות אומה היו שלא מני�: ש� ספרי

 "  תעשו לא בה
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of their own whims
1
. It makes perfect sense that the nation of form would be subjugated 

to the nation of matter when that form got lost
2
. But this very insight tells us how the 

march towards Sinai – towards the spirit - was the secret of the Jews' physical 

redemption as well
3
.    

                                                
1

 39 & 38' עמ ממעמקי�
 
2

  נאמר  אשר  אומה  מאותה יותר ירודי� נעשו ה�  השלימה  הצורה ממדרגת  נפלו ישראל כאשר : 42  עמ ממעמקי�
 ).   יח בא רבה שמות פי על" (בשר� חמורי� בשר בשר שרא") כג יחזקאל (עליה

 
3

  הדומה  ע� על' ירדו 'ה� – השלימה הצורה למדרגה -  העצמית לדרגת� חזרו שישראל לאחר א': ש�, ממעמקי�

 . ממצרי� ויצאו, לחמור
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 בא
 

1. The Last Three Makkos 
 

 

The last three makkos were the Arbeh – the locusts/grasshoppers, darkness and 

the slaying of the firstborn. All the Makkos came in a graded order which the pasuk 

reminds us of when it says: 

 
במצרי� ואת (a developing series of deeds)  התעללתיי בנ' וב� בנ' את אשר ולמע� תספר באזנ) ב( י

 :1'ב� וידעת� כי אני האתתי אשר שמתי 
 

These three Makkos are then the most powerful of all the Makkos, building on 

them in teaching both the Jews and the Egyptians the lessons of Hashgacha learned 

from the first seven makkos. 

 Yet, Chazal placed these Makkos in a separate Parsha, the Parsha that deals with 

the beginning of the Geulah of the Jewish nation. Clearly, these Makkos are in a 

different order than the other plagues
2
. 

 The Shem MiShmuel
3
 states that the Arbeh were unique in that for the first 

time, there was a Makkah involving an edible, kosher animal. Until now there were 

frogs, lice, plague and wild animals, all of them essentially Tameh. Like other kosher 

animals, Arbeh is not essentially destructive. It is herbivorous and its destructiveness 

lies only the sheer size of the swarm
4
.  

 So too, says the Shem Mishmuel, there are opinions that the darkness was a 

revelation of hidden light too powerful to be seen and therefore blinding
5
.  

 Makkas Bechoros was also a function of HaSh-m’s Shechina appearing
6
, 

automatically driving out the Tumah. Since the whole chiyus of the Bechoros of the 

Mitzrim was from Tumah, they died when the Tumah left.
7
  

                                                
1
  R. SR Hirsch: עלל , עולל  a child, considered as developing and progressing constantly, hence  עלילה, not 

an isolated action, but a developing series of deeds and actions, and  עולל, to develop something by such 

a continuous series of actions. התעלל, to reveal oneself in a progressive series of actions; ב+  on 

somebody, i.e. to treat somebody simply as material by which one reveals one’s power by a progressive 

series of actions or deeds. Hence, usually when used in reference to men; treating people entirely 

according to your whim, having no respect for the human worth of the other party; hence, used in 

reference to G-d: “How I revealed Myself – וידעת�, even if Egypt learned nothing from it, they were 

done primarily for your benefit, to lay the foundation of your knowledge of G-d.  

 
ה מייסר את החוטאי� על ידי שבע  "כי הקבוזה … ועוד נחלקי� לשבעה ושלשה : לד בסו� לד ' פ ' גבורות ד, ל"מהר2

ולפיכ' היו שבע מכות  , ויספתי ליסרה אתכ� שבע על חטאותיכ� וכ� בהרבה מקומות) ויקרא כו(מכות בכל מקו� 
 'כי שלש האחרונות כל� ה� נחשבי� מיתה וגו… ושלוש אחרונות יותר חמורות , הראשוני� בעני� אחד שוות

 
 ויאמרה  "ב ד"ש� משמואל בא שנת תרע3

 
והטהורי� מנוגה המתהפכת  ,  משלוש הקליפות הטמאות לגמריעת�פהשוהנה ידוע דבהמות וחיות ועופות הטמאי� 4

ולולא הריבוי היה לטובה שהוא מאכל אד�  , מה שבא לידי השחתה הוא מפאת הריבוי שבה�]  והארבה […  . לקדושה
 .כמו דגי�

 
מעלה הוא   ל שחוש' של"וידוע בדברי האריז… חוש' של מעלה  פ המדרש רבה יד לפי רב יהודה ש� שהחוש' היה מ"ע5

 ש "מחמת רב האור קדוש ונעלה שאי� התחתוני� יכולי� לקבלו ע

 
 ל אני ולא מלא' "וכמו שאמרו ז6

 
7

 מחשבות חרו) ,   רב צדוק הכה�
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 Yet, there is something more than the individual uniqueness of these three 

plagues. As a group, they come to teach a fundamentally different message. The first 

seven plagues essentially came to teach G-d’s ongoing involvement in the world. Seven 

is the number that reflects the various levels of this world, and these plagues came to 

show that G-d is behind every facet of all of them. He owns all within it: למע� תדע כי אני  

1בקרב האר) ' ה
, and He is omnipotent in controlling it:  (2בעבור תדע כי אי� כמוני בכל האר

, 

punishing the Egyptians and having mercy on the Jews. The last 3 Makkos, however, 

come to reveal G-d's Malchus in this world, a revelation of His Glory
3
.  

The Makkos were coming to be metaken the world that was destroyed by the 

Tumah of the Mitzrim. But the Tikkun was not only for the Olam HaGadol, with its 

Ten Maamaros of Maaseh Bereishis, but also for the Olam HaKatan, the world of man 

and his ten Kochos. Shem MiShmuel says that the first seven Makkos were in the 

middos whereas the last three were in the sechel. Though midos can either be good or 

bad
4
, sechel is an intrinsically good thing

5
 that can also be used for bad

6
. And so these 

Makkos, each one higher than the next, come to do their tikkun. 

 Had the purpose of the ten plagues been just to punish the Egyptians, G-d could 

have achieved this through one plague alone. The ten plagues came to do much more, 

however. The Egyptians were so powerful in their impurity that they had corrupted the 

world.  The plagues came to reconstitute the purity of the world
7
. The Ten Sayings of 

Creation were a process whereby an initial creation of light was successively brought 

down further and further, the light becoming more and more hidden. The ten plagues 

came to reveal these layers of hiddenness, working in reverse
8
.  Whereas the creation 

started from a more spiritual plane on the first day and gradually entered the world, the 

Makkos went in ascending order, the most powerful of the Makkos coming at the end
9
. 

As these plagues unfolded they not only punished the Egyptians but peeled away 

                                                
1

 : בקרב האר)' הוהפליתי ביו� ההוא את אר) גש� אשר עמי עמד עליה לבלתי היות ש� ערב למע� תדע כי אני ) יח (ח 

 
2

ולכ� יאמר הכתוב במופתי� למע� , מכות ראשונות שנכתבו בפרשה שעברה' ז, חלקי�' המכות נחלקו לב : אור גדליהו
האר)  ' ואמר למע� תדע כי לה,  בקרב האר) להורות על ההשגחה כי לא עזב אותה למקרי� כדעת�' תדע כי אני ה

 בעבור תדע כי אי� כמוני בכל האר) להורות על היכולת שהוא שליט ואמר, להורות על החידוש כי ה� שלו שברא� מאי�
 תכלית מיוחדת  '   היינו שביאר בקיצור כי בכל מכה הימידובכל אי� מעכב  

 
3

� ריש הפרשה שאלו  "וכ� מבואר ברמב. מדות ' מדות ואלו השלושה ה� למעלה מהז' מכות ה� נגד הז ' והז: אור גדליהו
שידעו מצרי� את גבורתי לא תעניש אות� יותר וכל ישראל לדורות הבאי� "כשאר המכות מכות לא באו בתורת עונש ' ג

עני� ותכלית מיוחד  ' מכות הי' היינו שבאלו ג, "וכל אשר אני אחפ) אעשה בשמי� ובאר)' מכח מעשי ותדעו כי אני ה
 .בהעול�' לגלות מלכותו ית

 
ולעומתו ברע תאוות … למשל מדת החסד  .  טוב ורע,והנה המדות יש בה� דבר והיפוכו: ב ש�"תרע ש� משמואל 4

 מגונות 

 
ואפילו הכישו� בעצמה היא טובה רק  , שהשכל בעצמו הוא טוב , א' השלושה שבשכל בה� לא שיי' לומר שזה כח רע 5

והראיה שהסנהדרי� היו צריכי� לידע חכמת הכישו� ולא תלמד לעשות אבל אתה למד להבי� , שמשתמשי� בה לרע
 .   ו"וא� היתה החכמה בעצמה רעה בודאי לא יתכ� שישתאב במוח� הקדוש כח רע ח.) עה(ס שבת  "שולהורות כב

 
והשלשה שבשכל ה� בעצ� טוב אלא שהרשעי� משתמשי� בה� כמו שה� , כללו של דבר שבעה הכחות ה� בעצ� רע6

 . רע

 
7

 כל אלו המכות היו נגד העשרה מאמרות  :ש�, ל"מהר

 
8

והמכות באו לגלות ולהסיר זה , ונכנס לתו' הסתר יותר, למטה ' כל מאמר נשתלשל אורו ית כי ב: אור גדליהו פרשת בא
יכול במכה אחת לענוש  ' הי, ולכ� שחושבי� ממטה למעלה שמכה הראשונה הוא כנגד המאמר העשירית, ההסתר 

ואול� בעבור זאת  ' וכי בפע� הזאת אני שלח את כל מגפתי אל לב' וג"וכ� מצינו כתוב אצל מכת ברד שכתיב , המצריי�
 " ולמע� ספר שמי בכל האר)' העמדתי' בעבור הראת' וגו

 
9

כ שאינה קשה כל  "לעני� הכאת המכה תמיד המכה שהיא מלמעלה יותר קשה ואי� להביא מכה קשה ואח : ש�, ל"מהר
 כ'
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successive layers of impurity on the part of the Jews
1
. There are ten levels of 

spirituality, the ten Sefiros. The plagues worked from the lowest levels of spirituality 

and rose in spirituality step by step
2
. This was in the reverse order of the original act of 

creation, which went in the order of the most spiritually revealed ("In the 

Beginning…") to the most spiritually hidden.  

 These layers of spirituality are always divided between seven lower levels and 

three higher ones. In the Sefiros, these three are called Chochma, Binah and Daas. So 

too, the Makkos are divided between the first seven Makkos, which are in last week’s 

parsha, and the last three, which are in this week’s parsha
3
. 

 Hence every aspect of the Ten Sayings of Creation was involved in the 

plagues
4
.  

 The first plague came to reestablish the last of the Ten Sayings of Creation, the 

second plague came to reestablish the second last of these Ten Sayings, etc. until the 

plague of the firstborn, which came to reconstitute the first of the Ten Sayings, i.e. “In 

the beginning…” 

 The last of the Ten Sayings of Creation was G-d’s bestowal of food for the 

animals - 5לאכלה '  נתתי לכ� את כל עשב זורע זרע וגו
, and the first plague, that of the blood, 

came to deny the Egyptians water, which is most basic.  

 This Saying of Creation is not stated in the normal format, “and G-d said, ‘Let 

there be a beginning, etc.’” Rather, it is the first root of the entire creation. It is 

frightening testimony to the enormous power of the Egyptians that even this now 

required tikun. So too, the plague of the First Born was so overarching in its scope that 

it was able to provide the Tikun for this.   

 Our parsha begins with the plague of the locusts, which parallels the third 

saying in the act of creation,  יהי רקיע (let there be a firmament). The second day of the 

creation was a day when separate, multiple beings were created (the angels, for 

example). The fragmentation of the creation now became apparent. The purpose of the 

was to make a separation, a havdalah יהי רקיע 
6
, the ability to distinguish between these 

multiple forms. The mechanism that makes havdalah is daas. Daas is the ability to 

connect, meaning that after distinguishing one object from another, one has to then 

connect with the right ones and separate from the others. Therefore, daas also came into 

being on the second day.   

 The Hebrew name for locusts,  ארבה, comes from the word  ריבוי, the essence of 

the second day
7
. Therefore, together with the plague of the locusts came Daas

1
. It was 

                                                
1

פה אחת והכניס� ובכל מכה היה נגו� למצרי� ורפוא לישראל שיצאו ישראל מקלי]:   א [ פרי צדיק  ,  רב צדוק הכה�
 . בקדושה במדה אחת

 
2

וסדר המכות  ... העשר מכות כנגד עשר ספירות שיש בזה לעומת זה בקליפה עשר כתרי� דמסאבו  :  ש�, רב צדוק הכה�
 . 'ה וכו"מתתאה שרא קב) ב כט א "זח(מתתא לעילא וכמו שאמרו 

 
3

 מה שהיו ישראל משוקעי� בקליפה בנגלות והיינו, מדות תחתוניות'  מכות שהיו כנגד ז' ואחר ז :ש�, רב צדוק הכה�
 .אלקינו'  ראשונות שה� הנסתרות לה' מכות שה� כנגד ג' והתחיל הג

 
4

כי כאשר הביא הקדוש ברו' הוא על המצרי� המכות הכה אות� ,  ועוד יש ל' לדעת ג� כ� : נז' פ , גבורות הש�, ל"מהר
כ' היו באי� עליה� המכות בכל  ,  ובחלל העול�שכמו שאמרנו שבאו עליה� מכות למטה ולמעלה, בכל חלקי העול�

וה� עשרה חלקי� שברא הקדוש ברו' הוא בששת ימי בראשית ולכל חלק  , וחלקי העול� ה� עשרה. חלקי העול� ג� כ�
 וה� עשרה מאמרות שבה� ברא עולמו, אחד מאמר אחד בפני עצמו

 
5

,  לאכלה'  נתתי לכ� את כל עשב זורע זרע וגוהנה' ויאמר ה) ' בראשית א(וזה שתמצא במאמר האחרו�  : ש�, ל"מהר
 וזהו המאמר העשירי שנת� הש� יתבר' לבעלי חיי� פרנסת� ומזונ� על ידי שהמזונות באכילת� שבי� לד�

 
6

,  שיסודה היא הבדלה , ומכה זו מקביל כנגד מאמר השלישי של יהי רקיע, הפרשה מתחיל במכת ארבה : אור גדליהו
 .רבוי' ריאה ביו� שני היל משמע שעיקר הב"ומדברי חז

 
7

שאז נתברר  , של יהי רקיע' י מכה זו נתברר מאמר ה" עצ� מלת ארבה משמע שהוא מלשו� ריבוי וע: אור גדליהו ש�
 . שכל ריבוי שיש בהבריאה וכל הפרטי� שיש בהבריאה כול� ה� מאמר הזה 
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now that the Egyptians clearly recognized that G-d is connected to His creation -   הטר�

 although Pharaoh used his Daas to lead to a completely perverted ,תדע כי אבדה מצרי� 

understanding of reality
2
. 

  

 

THE LOCUSTS 

 
The Arbeh is a particularly mysterious Makkah, destroying, as we have stated, 

only because of its size
3
. The Maharal points out that locust herds are unique in that 

they are leaderless
4
.  The Makkos were coming to be metaken the Briah and therefore 

were working in the reverse order, the Arbeh are Kineged the Rakiah, the creating of 

the space where the multiple and fragmented creations all have their space to live. The 

Mitzrim had created a situation where that fragmentation became an end in and of 

itself. This was a world of Kishuf, of multiple gods, of great Zenus and Tumah. פרעה 

comes from the word  פרוע, to be unrestrained. The Mitzrim were trapped in their  רקיע, 

their  (מצרי� ) מיצרי�, which made them subject to this makkah.  

The locusts are leaderless because they are united and therefore not in need of a 

leader. The Egyptians in turn began now to argue with each other. That was just the 

point at which they could become prey to the united mass of locusts
5
.   

 These locusts, with their seemingly leaderless formation, came in at the behest 

of G-d and left at His behest (even the dead ones, according to the Midrash). Rabbeinu 

Chananel tells us that as the pasuk testifies, a locust plague was never to eat Egyptian 

crops again
6
. Once in all of history, these pure and edible creatures swarmed and 

destroyed. Each locust simply ate what he was supposed to: the Mitzrim were being 

shown that their civilization was their own self-made trap, turning even the good into 

evil. 

 

                                                                                                                                         
 

1
מאמר של יהי רקיע שיסודה הבדלה יש כי עצ� ה, וביחד ע� מכה זו של ארבה באה השפעה של דעת :  ש� אור גדליהו 

כי מאחד הדברי� שנבראו בו העול� , א� אי� דעת הבדלה מני�) ה דברכות"פ' ירו(ל "וכמו שאמרו חז , בה עני� של דעת
 הוא דעת 

 
2

שביחד ע� המכה באה  , "הטר� תדע כי אבדה מצרי�"ולכ� מצינו במכת ארבה אמרו המצריי� :  ש� אור גדליהו 
ומזה גופא היה  , א' פרעה השתמש במדה זו של דעת לרע ,  ג� אצל המצריי� נתגברה מדת הדעת ו, השפעה של דעת 

י "שע, כי דעת פרושו התחברות , וע� ריבוי הדעת בא לו עקשנות ביתר עוז, לפרעה ההתגברות להיות סובל אלו המכות
 ' וידעת� כי אני ה, ה ע� הבריאה"המכה נתברר לה� החיבור שיש להקב

 
 ובגדלו ידעו כי מכת אלוקי� היא : בסו�� י יד "רמב3

 
On the other hand, Maharal ( לד ' סו� פ'  גבורות ד ) says that the fact that locusts swarm, but only 

occasionally, means that every time that they do, this is a talking point. Then, when people talk about 

that particularly swarm, they will mention that there was once a much greater swarm, in Egypt during 

the makkos. 
 

כי לא יתרבה רק  , וכל רבוי הוא מחולק ונפרד, נקרא ארבה על ש� הרבוי... : צט'  גיטי� עמ, ב"ח, דושי אגדותל חי"מהר4
ועל זה אמר  , שהוא מחולק] ל"בלשו� חז"  [קמצא"ה לכ' נקרא המי� אשר הוא מתרבה כמו הארב, המחולק והנפרד

והמי� הזה לגודל הריבוי שלה� ה� מחולקי� , פירוש כי המל' מאחד הכלל עד שה� אחד, מל' אי� לארבה) משלי ל(
 'ואי� לה� אחדות וגו

 
5

תי מצרי�  ש וסכסכ "מה שאמר בקרבו היינו מה� עצמ� כמ...  למע� שתי אותותי אלה בקרבו : סח'  מי שילוח א עמ
א� כי לא נאמר לו (לכ� הבי� משה כי הוא מכת ארבה  ... היינו שה� עצמ� ילחמו זה בזה  ). ישעיהו יט ב(במצרי�  

היינו מפני שיש בה� , מל' אי� לארבה ויצא חוצ) כלו) משלי ל כז ( ש "כי בארבה נמצא מדה טובה כמ) שיתרה על ארבה 
 ...  אחדות ואהבה לכ� אי� צריכי� למל' 

 
משה רבינו ועד עכשיו אי� ארבה מפסיד בכל מצרי�   וכתב רבינו חננאל בפירוש התורה שלו מאת : � י יד" ברמבמובא6

 ' וא� יפול באר) ישראל ויבא ויכנס בגבול מצרי� אינו אוכל מכל יבול האר) כלו� עד עכשיו וגו
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THE DARKNESS 

 
 Rashi, in the name of the Midrash, tells us that there was an initial pitch 

darkness for three days followed by another three days when the darkness was so thick 

that no one was able to move.  The people were literally frozen in whatever position 

they found themselves
1
. Under this cover, G-d killed four fifths of the Jewish people, a 

staggering number, who were not worthy of being redeemed. They died with the 

Egyptians confined to solitary confinement, each in a cell as large as their private 

bodies, so that the Egyptians could gain no comfort from the destruction of most of the 

Jewish nation
2
. The darkness also allowed the Jews to identify the possessions of the 

Egyptians, which they were to later ask for, a fact we will discuss in the next parsha
3
.  

 Both the Shem Mishmuel and the Nesivos Shalom state that the darkness was a 

revelation of a hidden light too powerful to be seen and therefore blinding
4
.  Moshe was 

ordered to reach up to great spiritual heights and bring down a light that would only be 

good for someone who was very spiritual
5
. For the impure Egyptians, this was a great 

darkness
6
.  

 Similarly, the Gemorrah states that in the future world HaSh-m will bring the 

sun out of its sheath so that it shines fiercely and the wicked will be punished by it 

while the righteous will be healed
7
. The same light that heals the Tzadikim acts as 

darkness to the Reshaim. So too, the verse says  'יצר אור ובורא חוש. G-d forms light, but 

above that He creates darkness ( בורא vs  יוצר), a light that is so great that it is perceived 

as darkness
8
. 

 According to this it is possible that this is the light that killed four-fifths of the 

Jewish people who were not worthy. Even though this light did not kill the Egyptians, 

those Jews who had sunk to the Tumah of the Egyptians, and could not be redeemed at 

all, were actually more Tameh than the Egyptians, because they had a more powerful 

soul. When that soul was directed towards spirituality, there was greater force invested 

into the Tumah.  

 Below, we will describe the plague of the first-born as a function of the 

revelation of the Shechina, which then left no place for the Tumah of the Egyptians. 

This then killed the bechoros. We see that this plague of the light is very similar, 

perhaps only with lesser force.   

                                                
1

ועוד שלשת ) ר"בש(ימי� ' אחיו אות� ג חש' של אופל שלא ראו איש את +שלשת ימי�  '  ויהי חש' אפלה וגו:כב י   י  "רש
 )  ש"ר ע"ש(ימי� אחרי� חש' מוכפל על זה שלא קמו איש מתחתיו יושב אי� יכול לעמוד ועומד אי� יכול לישב 

 
2

 ולמה הביא עליה� חש' שהיו בישראל באותו הדור רשעי� ולא היו רוצי� לצאת ומתו בשלשת ימי אפלה  :כב י  י "רש
 . פלת� ויאמרו א� ה� לוקי� כמונוכדי שלא יראו מצרי� במ

 
3

ועוד שחפשו ישראל וראו את כליה� וכשיצאו והיו שואלי� מה� והיו אומרי� אי� בידינו כלו� אומר לו    :כב  י  י "רש
 :אני ראיתיו בבית' ובמקו� פלוני הוא

 
שחוש' שלמעלה הוא  ל "וידוע בדברי האריז… פ המדרש רבה יד לפי רב יהודה ש� שהחוש' היה מחוש' של מעלה "ע4

 ש "מחמת רב האור קדוש ונעלה שאי� התחתוני� יכולי� לקבלו ע

 
5

היינו שיתרומ� למדרגה  , ה ציוה למשה נטה את יד' על השמי�"שהקב... י מבאר  " ובתולדות י: עג' נתיבות של� עמ
 עליונה וגבוהה כדי שיוריד מהשמי� למטה דברי� רוחניי� שמקומ� על השמי�

ה  "היינו שהקב... ' י אומר מחש' של מעלה וגו"ר, מהיכ� היה החוש' ההוא)  ר יד ב"שמו (איתא במדרש: ש� 
הרי למעלה הכל אור  , ולכאורה אינה מוב� מהו חוש' של מעלה . ציוה את משה שימשי' על מצרי� את החוש' של מעלה 

 ש"ע
 
6

 ' גדול ממנו למצרי�ה למשה שימשי' את האור העליו� שאי� ל' חש"כ' צוה הקב : עג' נתיבות שלו� עמ
 

7
 רשעי� נידוני� בה וצדיקי� מתרפאי� בה,  ה מוציא חמה מנרתיקה ומקדיר" לעתיד לבא הקב: ב"ז ג ע"ע' מס

 
8

 עד ' כל זה בנתיבות שלו� עמ
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PLAGUE OF THE FIRST BORN 

 
 Just as there are ten levels (Sefiros) of holiness, so are there ten levels of 

impurity, all of them reflected in Egyptian civilization
1
. The first nine plagues had 

worked through successive layers of Egyptian impurity. Now the final core, the 

deepest, most spiritual aspect of Egyptian impurity, was to be confronted. This required 

a revelation of G-d’s holiness, His Shechina, as anything less would not do
2
.  The 

firstborn always represents the core of the nation. The Egyptian firstborn drew on the 

deepest depths of Egyptian Tumah. When G-d’s Shechina appeared, it drove this 

impurity out. The result was the loss of the life-source of the Egyptian firstborn and 

they consequently died
3
.   

 Anything that was a power of impurity was now destroyed
4
. Egyptian idols 

melted
5
. Even firstborn slaves and animals died

6
. The revelation of G-d was so 

powerful that the Jews needed special protection not to be affected
7
. For, if they had 

any impurity themselves, they could suffer the fate of the Egyptians.  

 The source of this impurity was atheism
8
. Pharaoh had never even heard of G-

d
9
. From this G-dless society emerged the great Egyptian cesspool of incest and 

immorality. Without faith, there is little break on sensual desires. These are what are 

presented by the word ‘First Born’ – the first born of our desires and passions, the core 

of what moves and motivates us
10

. 

 The Egyptians were so powerful in their impurity that they had corrupted the 

world. Working backwards, the plagues came to reconstitute the purity of the world.  

  

 The Nesivos Shalom delineates three types of firstborn. There is the firstborn of 

the free Egyptian, sensual passions that have an intellectual component; taavah with a 

cultural overlay. There are the sensual passions of the firstborn slaves: passions that 

may be seen by the broader society as fun, but with no elevating or redeeming features. 

                                                
1

כנגד זה  , דכמו שיש עשר ספירות דקדושה, � עשר מכות שה� כנגד עשר ספירות דמלכותי בענ: עה' נתיבות שלו� עמ
  ספירות דקליפהלהבדיל יש עשר

 
2

שכדי לשבר את כתר  ... היתה על ידי מורא גדול זו גילוי שכינה ,  לשבר מדת כתר דקליפה: עה' נתיבות שלו� עמ
בכבודי ' אני ולא מלא' אני ולא שר� אני ד, וזהו עני� ועברתי באר) מצרי�. דקליפה היה צרי' מורא גדול זו גילוי שכינה

בכבודי  ' קליפה כח הסטרא אחרא החזק ביותר רק על ידי גילוי שכינה של אני דשאי אפשר לשבר את כתר ד, ובעצמי
 .ובעצמי

 
3

 מחשבות חרו), רב צדוק הכה�
 
4

 שבמכת בכורות כל כחות הטומאה יתבטלו : עה' נתיבות שלו� עמ

 
5

 וזה ג� עני� ובכל אלוהי מצרי� אעשה שפטי�: נתיבות שלו� ש�

 
6

 : ור פרעה הישב על כסאו עד בכור השפחה אשר אחר הרחי� וכל בכור בהמהומת כל בכור באר) מצרי� מבכ) ה (יא  

 
7

 ולכ� היו ישראל צריכי� אות לשמירה דוקא במכת בכורות: נתיבות ש�

 
8

וזהו גר� להחדיר כפירה בכל  ... והקליפה של פרעה היתה כפירה ... פרעה היה ראש הקליפה : עה' נתיבות שלו� עמ
 הבריאה

 
9

 ' שאינו יודע כלל ממציאות ד' לא ידעתי את ד ' שאמר מי ד' כדכת: ש�, נתיבות שלו�

 
10

 . שהוא דבר החביב ביותר על האד� , שבכור הוא עני� תענוג: עח' עמ, נתיבות שלו�
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And then there are the sensual passions of the animal firstborn, debased sensual desires 

that would embarrass the person were they to be publicized
1
.  

 All of these died in Egypt. What the Jews experienced at that moment of 

Shechina-revelation was such a delicious taste of the holy that they were able to take 

every sensual pleasure and connect it to G-d
2
. This is what G-d meant when He said, 

“Sanctify for Me every first born from the womb
3
.” 

 The same cause of death to the firstborn of the Egyptians served to elevate the 

Jews to the highest possible levels
4
. In last week’s Parsha, one verse talking about the 

plagues refers to G-d by both His attribute of justice, Elokim, and His attribute of 

Mercy, for the plagues were simultaneously justice for the Egyptians and mercy for the 

Jews
5
.  

 The Jews had been purified by their hellish experience of slavery but their faith 

had been battered, more by the dominant atheism surrounding them than by questions 

about their suffering
6
. In the end, Moshe felt that the Jews wouldn't even believe that he 

was G-d’s messenger to come and redeem them
7
. Now, besides the purification of their 

suffering, they begin the road to elevation in their faith. Each of the ten plagues taught 

them a lesson in this, until Makas Bechoros provided them with the most powerful 

insight into G-d’s Omnipotence, Providence, hatred of evil and love for His people. 

They were now ready to meet their Maker at Sinai and find out from Him how to fulfill 

their purpose and the purpose of the world.  

                                                
1

היינו תענוגי� שיש לה�   , מבכור פרעה היושב על כסאו, שמרומז בזה ג מדריגות בתענוגי עול� הזה: ש�, נתיבות שלו�
ה� תענוגי� בהמיי�  , וכל בכור בהמה , עד בכור השפחה ה� תענוגי� יותר נמוכי�, ומשמעות אנושיתעוד איזה חשיבות 

 שהאד� בעצמו בוש ונכל� מה� אי' מגיעי� אליו תענוגי� שפלי� כל כ' 
                                     

2
שבשעה שמאיר ...  ענוגי� של קדושה שיהיה תענוגו מת, יתבר' ' למסור את כל התענוגי� האלה לד: ש�, נתיבות שלו�

ליהודי אורו יתבר' בבחינת גילוי שכינה אשר נוכל לראות כל תאות ותענוגי עול� הזה ה� כאי� וכאפס נגד תענוג רוחני  
 . עלאי אחד 

 
3

 לקדש כל התענוגי� ...  קדש לי כל בכור  :ש�, נתיבות שלו�
 

4
והוא כעני� מה שאמרו לית� שכר טוב לצדיקי� , פוא לישראלנגו� למצריי� ור , המכות היו נגו� ורפוא: אור גדליהו

 .ולהפרע מ� הרשעי�

 
5

,  אני לישראל' וה, אלקי� אני למצרי�', אני ה' וידבר אלוקי� וגו' המדרש בפרשה הקודמת על מה דכ: אור גדליהו
 . המכות בבחינת רחמי�' ולבני ישראל הי, המכות בבחינת מדת הדי�' היינו כי להמצריי� הי

 
6

וכ� מה שבני ישראל נפגמו בהיות� במצרי� נבע מפג� האמונה שנגר� לה� מחמת קליפת  : עו' עמ, נתיבות שלו�
 מצרי�

 
7

 כדכתב משה:  ש� ,נתיבות שלו�
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2. Rosh Chodesh  
 

SUMMARY: 
 

At the point where the Jewish people are about to leave Egypt they are given 

their first Mitzvah, Rosh Chodesh. Until then, as slaves, their time had not been their 

own. Now, they are to be given the months as the first indication of their freedom.  

 Moshe Rabbeinu has trouble understanding what G-d is telling him, and G-d has 

to actually show him a picture of the moon. Clearly, it is not the physical moon which 

is puzzling Moshe. There is something hidden, something profound about this Mitzvah, 

which Moshe is struggling to grasp.   

What is clear to Moshe is that this is not just some neat division of the year – a 

way of recording time. Every time the Jews sanctify the new month they testify to their 

own power of renewal. This is why these months do not begin at the beginning of the 

year, Rosh HaShana, but rather in Pesach, at the time of Redemption. But there is 

more: this is the beginning of a new relationship with time. It represents a seed change 

in the nature of the Jewish people, in their emerging out of the shackles of nature to 

control time itself
 
.  For, by being able to determine the final dates of Rosh Chodesh, 

the Jews can dictate the exact dates of the festivals. G-d will then respond by bringing 

down his holiness on the day so determined to be Rosh HaShana, Yom Kippur, etc.   

 Yom Tov Sheni is our best illustration of this power today. In anticipation of 

our exile, our months were all sanctified in advance by the Sanhedrin. The second day 

of Yom Tov, a man-made chag, keeps alive the imprint of free choice expressed in the 

original sanctification by sight.  To quote Rav Hirsch, It is therefore a profound truth 

that for Israel in Galut, it is only the second day of Yom Tov that ensures the first day 

its sacred Jewish character.  

 Hence the Jews, with this Mitzvah, begin the transition from being a nation 

subject to the laws of nature to a nation that comes to control time
 
. In Egypt, time was 

in exile – the time of the Jews belonged to the Egyptians like everything else. The Jews 

had entered into the world of nature, where time rules all. In that world, life moves in 

an endless series of cycles – There is nothing new under the sun.   

 Now that the Jews were in the process of redemption, their time is redeemed as 

well. They receive the Mitzvah of Rosh Chodesh, giving them control of time, 

returning to them the source of spiritual life and the ability to innovate above the level 

of time. 

  At the beginning of creation, G-d blew a Neshama into man, blowing into man 

the spirit of speech. With Rosh Chodesh, the Jewish people receive the inner content of 

that original creation. This first mitzvah is the ability to sanctify time. G-d speaks 

through the mouth of Moses, as he had once breathed the breath of speech into the first 

man, and tells him that the Jewish nation will use this speech to sanctify time.  

 This is the power to create a new cycle of time, to be able to do teshuvah and to 

be able to innovate. The Jews are given this power of Chidush because they connect 

themselves to the source of all chiddush, Hakadosh Baruch Hu. The moon – the Jewish 

people - is but a reflector of the light of the sun, after all, and therein lies its great 

secret.    

 The Jewish lunar calendar reflects this idea by being coordinated with the sun. It 

is therefore the only calendar that is both lunar and solar. Non-Jewish calendars are 

either exclusively solar or lunar.  Solar calendars show a lack of understanding of 

original creation  יש מאי�, and therefore of the real concept of chiddush.  The Moslems 

with their lunar calendar are all innovation - turning everything into a miracle. The 
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Moslems therefore have no concept of a G-d whose laws govern an orderly world with 

consistent laws.  

  The Jews, however, understood that they could forever renew themselves, 

maintaining their faith through the darkest hours. Just as they appear to be waning like 

the moon, they renew themselves again.   Was not the redemption of Israel just at that 

point not only of total slavery? 

 Rosh Chodesh is indeed very holy, but its Kedusha is hidden – it is not one of 

the festivals.  In the Messianic era its full kedusha will be revealed. Then, when our 

recognition of הש� will always be new and fresh, we will always be in a state of 

renewal.  Today, the Kedusha of Rosh Chodesh is recognizable mainly in the impact of 

Rosh Chodesh on other elements of time, the Chagim.  

 The innovation of Rosh Chodesh today is that since it is not explicitly given to 

us as a  חג by the Torah, it is a day of our initiating a relationship with the Almighty.  

The half- הלל we say becomes an act of our own spiritual creativity. Hallel is a form of 

Shira, and Shira is sung whenever we reach a level of recognition of G-d as if He is in 

front of us.    

 The full holiness of Rosh Chodesh had already been revealed once, when the 

Mitzvah was originally given, but we lost Rosh Chodesh as a Yom Tov with the sin of 

the Golden Calf. It will be revealed again during the messianic era. Women, however, 

were given Rosh Chodesh as their special day in reward for not participating in the sin 

of the Golden Calf sin.  At that time, holiness was also clouded over. Moshe Rabbeinu 

was thought to be dead. The Calf was thought to be a holy receptacle to bring down 

holiness. The mob pressure was almost irresistible, and the whole thing seemed to have 

had the tacit consent of the holy Aharon. Jewish women were able to cut through all of 

this and see where holiness really lay.  It is this capacity to relate to hidden  קדושה even 

in the midst of this crisis that is exactly the quality needed to feel the Kedusha of the 

new moon when it seems to be completely dark. Indeed, women seem to tune into this 

cycle at a very deep level, as reflected in the female menstrual cycle. It is the power of 

renewal, the ability to begin a fresh cycle at the very point when things seem dark and 

hidden. Thus, a woman’s monthly cycle is symbolic of the ability of the Jewish nation 

to renew itself after its long exile.   

 Not only is Klal Yisroel compared to the waxing and waning of the moon, but 

each waxing and waning is part of a definite direction required for the completion of 

the purpose of the world. Women, it would seem, have a greater spiritual, intuitive 

grasp of this ultimate purpose. 
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DETAIL: 
 

החדש הזה לכ� ראש חדשי� ראשו�  ) ב (  : אל משה ואל אהר� באר) מצרי� לאמר'הויאמר ) א(  יב 
 :הוא לכ� לחדשי השנה

 

 At the point where the Jewish people are about to leave Egypt, they are given 

their first Mitzvah, Rosh Chodesh
1
.  Until then, their time had not been their own, as 

they were slaves to Pharaoh. Now, they were to be given the months as the first 

indication of their freedom
2
.  

 There is something mysterious about Rosh Chodesh. Rashi tells us that Moshe 

Rabbeinu had trouble understanding what G-d was telling him, and G-d had to explain 

it to Moshe by showing him the moon
3
. Clearly, it was not the physical moon that was 

puzzling Moshe. There was something hidden, something profound about this Mitzvah, 

that Moshe was struggling to grasp. This is confirmed by the Sages who tell us, 

astonishingly, that if we would just keep this mitzvah and sanctify the Shechinah once a 

month, it would be enough
4
. 

 What was clear to Moshe was that this was not just some neat division of the 

year, a way of recording time. These months did not even begin at the beginning of the 

year, Rosh HaShana, but rather in Nissan, at the time of the Exodus
5
. This was the 

beginning of a new relationship with time.  

  Rashi, at the beginning of Sefer Bereishis, says that the Torah should have 

started with the first Mitzvah given to the Jewish people as a whole, i.e.  החודש הזה לכ�

6) שמות יב ב(
, the Mitzvah for the Sanhedrin

7
 to make a Jewish calendar year by 

                                                
1

ולכ� אמר  , ה את ישראל על ידי משה" הזה לכ� ראש חדשי� זו מצוה ראשונה שצוה הקבהחדש :ב יב � " רמב
  היו בהר סיניכי שאר מצות שבתורה  , באר! מצרי�

 
2

אבל בימי  , לעשות בה� כרצונכ�, מכא� ואיל
 יהיו החדשי� שלכ�.  החדש הזה לכ� ראש חדשי�:ב יב ספורנו
כי בו  . לפיכ
 ראשו� הוא לכ� לחדשי השנה, אבל היו לעבודת אחרי� ורצונ�, השעבוד לא היו ימיכ� שלכ�

 :התחיל מציאותכ� הבחיריי

 
3

משה על מולד הלבנה באיזו שיעור תראה ותהיה ראויה לקדש והראה לו באצבע   נתקשה : הזהה " דב יב  י"רש 
  .  את הלבנה ברקיע ואמר לו כזה ראה וקדש

 
4

 לא זכו ישראל למצוה אחרת אאלמל, ל בכתוב הזה החדש הזה לכ� ראש חדשי�"ודרשו רז :ב יב  בחיי רבינו
זה אלי ) שמות טו(ש הזה וכתיב הת� אלא לזו שמקבלי� פני שכינה פע� אחת בחדש די� כתיב הכא החד

 :ואנוהו
 

5
וממנו ימנו כל החדשי� שני , שימנו אותו ישראל חדש הראשו�,  וטע� החדש הזה לכ� ראש חדשי�:ב יב � " רמב
כי בכל עת שנזכיר החדשי� יהיה  , כדי שיהיה זה זכרו� בנס הגדול,  עד תשלו� השנה בשני� עשר חדשישיושל

ואומר ויהי בשנה השנית , )להל� יט א(אלא יאמר בחדש השלישי ,  דשי� ש� בתורהועל כ� אי� לח, הנס נזכר
 : וכ� כל�, )אש� כט (' ובחדש השביעי באחד לחודש וגו, )במדבר י יא(בחדש השני נעלה הענ� 

כ
 הזכירה  , )להל� כ ח(כאשר אפרש ,  וכמו שתהיה הזכירה ביו� השבת במנותינו ממנו אחד בשבת ושני בשבת
שהרי תחלת  , שאי� המני� הזה לשנה, מצרי� במנותינו החדש הראשו� והחדש השני והשלישי לגאולתינוביציאת 

א� כ� כשנקרא  , בצאת השנה) ש� כג טז(וכתיב ,  השנהופתוחג האסי  תק) להל� לד כב(דכתיב , שנותינו מתשרי
שאיננו ראשו�  , אשו� הוא לכ�פתרונו ראשו� לגאולה ושביעי אליה וזה טע� ר, לחדש ניס� ראשו� ולתשרי שביעי

 :שנקרא לו לזכרו� גאולתינו, אבל הוא ראשו� לכ�, בשנה

 גדול הוא שבאותו יו� שנברא  וכלל ...  פ מובחר "ראש משמעו כ.  לכ� ראש חדשי�:יב ב  דבר העמק 
כ  "מ ע " בי'  בחודש ניס� נוצר בראשונה סגולת ע� ה וכ
 ... אותו דבר מסוגל זה היו� ג� לדורות להתחזק יותר 

ע  "וע ' ז ג"דברי� ט'  כ בס"מ שגור� אמונה ובטחו� כמש "י ספור י"ע ' אותו החודש מסוגל להתחזק בעובדת ה 
 : ב"להל� מ 

 
6

 אמר רבי יצחק לא היה צרי
 להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכ� � בראשית  :א א   י על בראשית "רש 
 שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל  

 
7

, גדולי� וסמוכי� כמותכ�,  לפי שבא בפירוש החדש הזה לכ�, � שאי� מצוה זו אלא בסמוכי�וטע :ספר החינו
 ד
כלומר  , ]מכילתא[דברו אל כל עדת ישראל ] 'ג, ב"שמות י[ועוד דרשו הדבר מדסמ
 לו . כי למשה ואהר� נאמר

. ...  י� הגדולכגו� בית ד, כלומר חכמי� גדולי� שבישראל, שיהא לה� לאות� שיקדשו החדש רשות כל ישראל
 ואי� ראוי למוסרו אלא לגדולי� וחסידי�... לפי שהוא עני� חכמה גדולה , ונתק� הדבר להעשות בגדולי הדור
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sanctifying the new moon
1
 and by creating leap months,

2
 the combination of which 

would determine the festival dates
3
. (Leap months are vital to synthesize the calendar 

with the seasons of the year
4
 and, according to the Ramban

5
, this is a separate 

mitzvah
6
.) 

But,  החודש הזה לכ� is not simply the first mitzvah. It represents a seed change 

in the nature of the Jewish people
7
, in their emerging out of the shackles of nature to 

control time itself
8
. Every time the Jews sanctify the new month they testify to their 

own power of renewal
9
. But there is more. The verse says אשר תקראו אות� '  מועדי האלה

, which the Sages interpret to mean, "These are the festivals which you (as represented 

by your elders
10

) should call." The word you, אות�, is written without the Vav, and 

therefore reads as  את�. The Gemorrah understands this to mean: 

 
הרי הוא אומר את� את� את� שלש פעמי� את� אפילו שוגגי� 

11את� אפילו מזידי� את� אפילו מוטעי�
 

 

                                                                                                                                         
החדש הזה לכ� ראש חדשי� ובא הפירוש עדות זו תהא  ' אמרו ית: � עשה קנג"ספר המצות להרמב 

ת שכל איש ימנה ששה ימי� וישבות מסורה לכ� כלומר שמצוה זו אינה מסורה לכל איש ואיש כמו שבת בראשי
בשביעי עד כשתראה לכל איש ואיש הלבנה שיקבע היו� ההוא ראש חדש או ימנה מני� תוריי ויקבע ראש חדש  
או יעיי� איחור האביב וזולתו ממה שראוי להסתכל בו ויוסי  חדש אבל מצוה זו לא יעשה אותה לעול� זולתי 

כ� בטלה הראיה אצלנו היו� להעדר בית די� הגדול כמו שבטל הקרבת  בית די� הגדול לבד ובאר! ישראל לבד ול
הקרבנות להעדר המקדש ובזה יטעו המיני� הנקראי� בכא� במזרח קראי� וזה הוא שורש ג� כ� שלא יודו בו ג�  

 ' כ� זולתינו מכלל הרבני� והולכי� עמה� באפלה חשכה וגו
מחי� יכולי� לקדש את החדשי� וכו כתב ד של שלשה מו"שאפילו ב) השגות ש�(� "אבל אבל הרמב 

 ולכ
 לא �:) ה כה"ר(לומר שקדוש החדש צרי
 בית די� מומחי� " לכ�"ולפי מדרשו : ש� בפירושו על החומש
 שאי� בקדוש החדש אלא משה ואהר� וכיוצא בה� , "דברו אל כל עדת ישראל"נאמר בתחלה 

 
1

חדשי� ' יו� וה' חדשי� מה� כל אחד ל'  חדשי השנה הב"והנה מסורת בידינו לעול� כי י: ב יב  בחיי רבינו
והשני ' פעמי� אחד מה� ל, ט"ט כ"יו� ופעמי� שה� כ' ושני� מה� פעמי� שניה� ל, ט יו�"מה� כל אחד מה� כ

 כסלווושני חדשי� הללו ה� מרחשו� , ט"כ
 
2

 היא שצונו לקדש חדשי� ולחשוב חדשי� ושני�  : � עשה קנג"ספר המצות להרמב
 

3
 ולקבוע מועדי השנה על פי אותו קידוש ...  לקדש חדשי�  : ר החינו
 דספ

 
4

לפי שיסוד מצות קידוש החדש כדי שיעשו ישראל מועדי  , וכ� תכלול מצוה זו מצות עיבור השנה:ספר החינו
 ד
את שמור ] 'א, ז" דברי� ט[וכ� , ושמרת את החוקה הזאת למועדה] 'י, ג"ש� י[והוא מה שכתוב ... הש� במועד� 
שמור את חדש האביב ] ש�[כמו שכתוב , שהש� יתבר
 צוה לעשות פסח בזמ� שהתבואה באביב... חדש האביב 
 .  וחג האסי  תקופת השנה] ב"כ, ד"שמות ל [כמו שכתוב , וחג הסוכות בזמ� האסי , ועשית פסח

 
5

 � עשה קנג"על ספר המצוות להרמב
 
6

 ס"והיראי� ר, ג"הסמ, ג ריש ספרו במני� המצוות שלו"וכ� הוא שיטת הבה
 
7

, הנהגת התורה, סדר המיוחד רק לבני ישראל, בפרשה זו מתחיל הנהגה חדשה וסדר אחר: ריש בא, אור גדליהו
 סדר למעלה מסדר הטבע

 
8


 אור גדליהו וכפי שנביא בהמש
 

9
עול� שהוא  וידוע כי כשיראה האד� הלבנה בחדושה ומבר
 עליה הנה הוא מעיד על חדוש ה :ב יב  בחיי רבינו

 עקר האמונה ומודה על אלהותו של יוצר בראשית שחדש העול� כש� שמחדש הלבנה בכל וחדש וחדש
 
10

 ולכ
 לא נאמר בתחלה  �:)  ה כה"ר (לומר שקדוש החדש צרי
 בית די� מומחי� " לכ� " ולפי מדרשו :ב יב � " רמב
 שאי� בקדוש החדש אלא משה ואהר� וכיוצא בה� , "דברו אל כל עדת ישראל"

 
11

רבי תרשיני לומר לפני
 דבר אחד  ] ... לרבי יהושע[עקיבא ) רבי(אמר לו : א"מסכת ראש השנה ד  כה ע 
 מאליה�  –י  "רש(שלמדתני אמר לו אמור אמר לו הרי הוא אומר את� את� את� שלש פעמי� את� אפילו שוגגי�  

:  א" ריטב,   על ידי עדי שקר–י  "רש(את� אפילו מזידי� את� אפילו מוטעי� ) כסבורי� שהוא ראוי להתעבר וטועי�
ג דקדשה על פי העדי� שראוהו בזמנו לא נודע עדיי� שהיו עדי שקר  "שהטעו� העדי� כגו� זה של ר ' מוטעי� פי

ג קיי� הוא  "כ הוא שאמרו אחרי� שלא נראה בליל עבור שהיה ראוי ליראות בעליל ולפיכ
 קדושו של ר"כי אח
 )יהושע עקיבא נחמתני' רדאת� אפילו מוטעי� ועל זה אמר ליה 
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G-d says to the Jewish people: “You have been invested with awesome power. 

You, man, can determine the final dates of Rosh Chodesh, which will in turn dictate the 

exact dates of the festivals. I will respond by bringing down my holiness on the day you 

determine to be Rosh HaShana, Yom Kippur, etc.   Even if you deliberately change the 

date of Rosh Chodesh from the 30
th

 to the 31
st 1 )את החודש לצור'מעברי�  ) for the 

convenience of the people
2
, I will accept your decree –  אי� לי מועדות אלא אלו”. These 

 they belong to the people (whereas it never :חדשיכ�  and מועדיכ�  are חגי� and מועדות 

says  3שבתותיכ�
). The Jews' freedom from Egypt transcends time so that even time is 

now in our control. It is לכ� in another sense as well: although the beginning of the year 

for mankind is Rosh Hashana, we count the months according to 'our year', from the 

time that we were redeemed from Egypt
4
. 

 Once, the  חכמי� had a  מחלקת with יהושע ' ר  about when  ראש השנה was to take 

place.  רב� גמליאל  decreed that יהושע ' ר  should appear to him, staff in hand, on the day 

that יהושע ' ר  claimed would be 
יו� כפור 5 יהושע ' ר .  did so, for indeed, even if he was 

originally correct, once the Sages had paskened, ר יו� כפו , with all its heavenly 

involvement, would indeed happen on the day that they decreed. The Yerushalmi points 

out that nature itself changes according to the Rosh Chodesh declarations of the Jewish 

people
6
. Indeed, this was all part of beginning the process of bringing the Torah down 

                                                
1

 א"ראש השנה כ ע
 

2
 E.g. So that Shabbos and Yom Kippur should not fall on consecutive days.  

 
3
 Rav Hirsch, pg. 127 in the name of ר עובדיה on the Rambam, קידוש החודש' הל . 

 
4

�  " ל הרמב"ראש השנה היא ראשית השנה וזראשו� הוא לחודשי השנה עיי� ש� שמוכיח ש: פ הפסוק"אב� עזרא ע 
ועל כ� אי� לחדשי� ש�  , כי בכל עת שנזכיר החדשי� יהיה הנס נזכר, כדי שיהיה זה זכרו� בנס הגדול: כאו

, )במדבר י יא(ואומר ויהי בשנה השנית בחדש השני נעלה הענ� , )להל� יט א(אלא יאמר בחדש השלישי ,  בתורה
וכמו שתהיה הזכירה ביו� השבת במנותינו ממנו אחד  . וכ� כל�, )ש� כט א ('ובחדש השביעי באחד לחודש וגו

כ
 הזכירה ביציאת מצרי� במנותינו החדש הראשו� והחדש השני  , )להל� כ ח(כאשר אפרש , בשבת ושני בשבת
וחג האסי  ) להל� לד כב(דכתיב , שהרי תחלת שנותינו מתשרי, שאי� המני� הזה לשנה, והשלישי לגאולתינו

פתרונו ראשו�  , א� כ� כשנקרא לחדש ניס� ראשו� ולתשרי שביעי,  בצאת השנה) ש� כג טז (וכתיב , ופת השנהתק
שנקרא לו לזכרו�  , אבל הוא ראשו� לכ�, שאיננו ראשו� בשנה, לגאולה ושביעי אליה וזה טע� ראשו� הוא לכ�

 ' וגו. גאולתינו
וכבר הזכירו רבותינו : 'אייר וכו,  ניס�, חדשי�� ביאור למה א� כ� אנחנו נותני� שמות לה"ומוסי  הרמב 
כי מתחלה לא היו לה� שמות  , )ר מח ט"ב, ה א ב"ירושלמי ר(ואמרו שמות חדשי� עלו עמנו מבבל  , זה העני�
אבל כאשר עלינו מבבל ונתקיי� מה שאמר  , כי מתחלה היה מניינ� זכר ליציאת מצרי�, והסבה בזה, אצלנו

אשר העלה  ' אשר העלה את בני ישראל מאר! מצרי� כי א� חי ה' לא יאמר עוד חי הו) טו�ירמיה טז יד  (הכתוב 
להזכיר כי ש� עמדנו  , חזרנו לקרא החדשי� בש� שנקראי� באר! בבל, ואשר הביא את בני ישראל מאר! צפו�

,  יה א זזכר(ולא ימצא רק בספרי נביאי בבל , י כי אלה השמות ניס� אייר וזולת� שמות פרסיי�"ומש� העלנו הש 
כמו הפיל פור הוא , ולכ� אמר הכתוב בחדש הראשו� הוא חדש ניס�) ג ז(ובמגילת אסתר ) נחמיה א א, עזרא ו טו
ועוד היו� הגוי� בארצות פרס ומדי כ
 ה� קוראי� אות� ניס� ותשרי וכל� כמונו והנה נזכיר ) ש�(הגורל 

 : בחדשי� הגאולה השנית כאשר עשינו עד הנה בראשונה
 

5
וערבית במערב אמר רבי יוחנ� ב� נורי עדי שקר ה� כשבאו  מעשה שבאו: משנה:  ב"אש השנה ד  כד עמסכת ר 

ליבנה קיבל� רב� גמליאל ועוד באו שני� ואמרו ראינוהו בזמנו ובליל עיבורו לא נראה וקיבל� רב� גמליאל אמר  
 בי� שיניה אמר לו רבי יהושע  רבי דוסא ב� הורכינס עדי שקר ה� היא
 מעידי� על האשה שילדה ולמחר כריסה 

רואה אני את דברי
 שלח לו רב� גמליאל גוזרני עלי
 שתבא אצלי במקל
 ובמעותי
 ביו� הכפורי� שחל להיות 
בחשבונ
 הל
 ומצאו רבי עקיבא מיצר אמר לו יש לי ללמוד שכל מה שעשה רב� גמליאל עשוי שנאמר אלה 

 בי� שלא בזמנ� אי� לי מועדות אלא אלו בא לו אצל רבי דוסא מקראי קדש אשר תקראו את� בי� בזמנ�' מועדי ה
ב� הורכינס אמר לו א� באי� אנו לדו� אחר בית דינו של רב� גמליאל צריכי� אנו לדו� אחר כל בית די� ובית די�  
שעמד מימות משה ועד עכשיו שנאמר ויעל משה ואהר� נדב ואביהוא ושבעי� מזקני ישראל ולמה לא נתפרשו  

של זקני� אלא ללמד שכל שלשה ושלשה שעמדו בית די� על ישראל הרי הוא כבית דינו של משה נטל  שמות� 
מקלו ומעותיו בידו והל
 ליבנה אצל רב� גמליאל ביו� שחל יו� הכפורי� להיות בחשבונו עמד רב� גמליאל  

 :ונשקו על ראשו אמר לו בוא בשלו� רבי ותלמידי רבי בחכמה ותלמידי שקבלת את דברי
  

6
ד "ה את עני� קביעת החדשי� והשני� לב"ב דכל כ
 מסר הקב"א ה"ועיי� בירושלמי סנהדרי� פ :תורה תמימה

כמו לעני� , ועמה משתני� ג� הדיני� המסתעפי� מזה,  המתחייבת לרגלי העבורי�עד שמשנה ג� הטבעשל מטה 
ולכ� א� קיבל האב קדושי� , וזרי�שני� ויו� אחד אי� בתוליה ח' ובת גשני� בתוליה חוזרי� ' ל בת ג"הא דקי

ד את השנה נעשית קטנה למפרע וחוזרי� "וכשיעברו ב, שני� ובא עליה איש חייב סקילה' עבור בתו בת ג
' ח א"ש בנדה ל"והוא מ, כמו לעני� וסתות נשי�, ועוד לכמה עניני� וממילא פטור האיש מסקילה, בתוליה

. ... ז אקרא לאלוקי� עליו� לקל גומר עלי"פ בתהלי� נ" עהוסמכו זה בירושלמי ש�. ש"יעוי, שיפורא גרי�
 .)יט' על ויקרא כג ד ס(ש  "יעויד של מטה שתסכי� ג� הטבע עמה� "ה גומר ומסכי� ע� הב"שהקב
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to earth and giving it over to man
1
. The Torah, which is higher than nature, can be 

applied to change that nature. Our ability to use the Torah in this way specifically 

reflects the power of the Oral Torah. As Rabbi Yehuda Nachshoni
2
 puts it, 

 
חכמי ישראל . במצוה ראשונה בתורה משתלבת תורה שבעל פה בתורה שבכתב

 . כקביעת זמני� ומועדי�, מהווי� גור� חוני בדבר יסודי

 

 Yom Tov Sheni, says Rav Hirsch
3
, is our best illustration of this power today. 

According to the Rambam, we cannot fulfill the Mitzvah of Kiddush HaChodesh 

outside of Israel except under very proscribed conditions
4
 and we cannot fulfill the 

mitzvah at all if we don’t have  סמוכי�, rabbis who received a proper semicha going 

back to Moshe Rabbeinu (something we do not have today)
5
. In anticipation of our 

exile, our months were all sanctified in advance by the Sanhedrin
6
. The second day of 

                                                                                                                                         
 

1
  לגמרי י התורה "ה גוזר וצדיק מבטל שכ
 מסר הש"הקב:) ק טז"מו): (157רסיסי לילה ד  (ר צדוק הכה� 

וממילא פ היה ביד� לבטל "א לכתוב דברי� שבע " כ ג� דבר זה שא" שהוא בתורה ע לתחתוני� וכ� הנהגת העול�
  שיהיה בכח להמשי
 חיות בדברי� הנכתבי�  ישתנה הדבר ש� בעני� הנהגת העול�

 
2

 250א ד  "הגות בפרשיות התורה ח
 

3
 126ספר שמות ד  

 
4

בו ראשי חדשי� והמועדי� אי ודע שהחשבו� הזה שנמנה אותו היו� ונדע : � עשה קנג"ספר המצות להרמב
אפשר לעשותו אלא באר! ישראל לבד אלא בעת הצור
 ובהעדר החכמי� מאר! ישראל אז אפשר לבית די� 

 הסמו
 באר! ישראל שיעבר השני� ויקבע חדשי� בחוצה לאר! כמו שעשה רבי עקיבא כמו שהתבאר בתלמוד
 

5
ועובר עליה ולא  . מי� סמוכי� בתנאי� שכתבנוובכל זמ� שיהיו לנו חכ, ונוהגת בכל מקו�: ספר החינו
 ד

ועכשיו בעונותינו שאי�  . וענשו גדול מאד שגור� קלקול המועדות, א� הוא חכ� שראוי לה ביטל עשה, עשאה
 : אנו סומכי� בחשבוננו על החשבו� המקובל מרבי הלל כמו שאמרנו, אנו מעברי� שני� על פי סמוכי�

 
6

ג בנו של רבינו הקדוש "ב� ר [י הלל הנשיא בנו של רבי יהודה הנשיא דע שכ
 קבלנו שרב :  ספר החינו
 ד
והוא החכ� שתיק� לנו , שהיה גדול בדורו ונסמ
 באר!] והיה בדור שלאחר רבא ואביי) ב"ה ביצה ד ע" הרא(

 :ועל זה אנו סומכי� היו�, הוא קידש חדשי� ועיבר שני� העתידי� לבוא עד שיבוא אליהו,  חשבו� העיבור
היותנו היו� בחוצה לאר! מוני� במלאכת העבור שבידינו ואומרי�   :� עשה קנג "צות להרמבספר המ 

שזה היו� ראש חדש וזה היו� יו� טוב לא מפני חשבוננו נקבעהו יו� טוב בשו� פני� אלא מפני שבית די� הגדול  

לא בראיה ועל קביעת�  מוני� וקובעי� היו�  ] ואנחנו […שבאר! ישראל כבר קבעו זה היו� יו� טוב או ראש חדש 
 נסמו
 לא על חשבוננו אבל חשבוננו הוא לגלויי מילתא 

 
Writing some 600 years after the fixing of the calendar by Hillel II, R’ Saadya Gaon stated: 
many years ago, a number of Babylonian sages went to Eretz Yisrael, and studied the science 
of fixing the calendar together with the Sages of Eretz Yisrael, until they had learned it exactly. 
For many years now the calendar has been determined independently by the Sages of 
Babylonia, and the Sages of Eretz Yisrael likewise calculate and fix the calendar independently; 
and yet, in all those years their calculations have produced the same results. Never has there 
risen a difference between them, the calculations always proving correct, and the festivals are 
always observed [at the same time throughout the world]. This is because we have one Law 
and one Torah, since all these calculations were given to us by one Shepherd. (Saadiana, Sec. 
17). (Translation by Meir Holder, History of the Jewish People, from Yavneh to Pumbedisa, pg. 
191.) 
 
History of the Jewish People, From Yavneh to Pumbedisa, ibid, footnote: 
 How accurate were the calculations used by Hillel II in determining the calendar?  Of 
two things we can be certain: First, that like all measurements (shiurim) given in the Torah, they 
were as accurate as necessary for the purpose at hand (see the comment of Rambam, below); 
and second, that they stand on their own as the word of Hashem transmitted through the 
Sages. Nevertheless, it is interesting to compare the data used by the sages with the 
conclusions reached by modern technology.  
 In Tractate Rosh Hashana (25a), the Talmud cites Rabban Gamliel: "I have it as a 
received tradition from the house of my father's father that the moon's month is not less than 
twenty-nine and a half days, plus two thirds of an hour, plus 793 chalakim."  (There are 1080 
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Yom Tov, a man-made chag, keeps alive the imprint of free choice expressed in the 

original  קידוש על פי הראיה.
1
 It is therefore a profound truth that for Israel in Galut, it is 

only the second day of Yom Tov that ensures the first day its sacred Jewish character.
 2

  

 Hence, with this Mitzvah the Jews began the transition from being a nation 

subject to the laws of nature to a nation that came to control time
3
. In Egypt, time was 

in exile, as the time of the Jews belonged to the Egyptians like everything else
4
. At a 

deeper level, the Jews had entered into the world of nature, where time rules all. In that 

world, life moves in an endless series of cycles –  אי� חדש תחת השמש. The Jews had 

surrendered their control of time to the Egyptians, who were now able to make new 

decrees, to steal the power of innovation of the Jews
5
.   

                                                                                                                                         
chalakim in an hour.)  Rambam cites the figure as the halachah (hilchos Kiddush HaChodesh 
6:3).  In other words, the time from one new moon to the next is 29 days, 12 hours, 44 minutes, 
and 3 and 1/3 seconds.  In decimal figures, this equals 29.530594 days. 
 According to NASA (National Aeronautics and Space Agency) of the United States, the 
length of the "synodic month," i.e., the time between one new moon and the next, is 29.530588 
days.  Thus, the difference between this figure and that used as an approximation by the sages 
is .000006, or six millionths of a day.  This is a discrepancy, of course, for the period of one 
month.  In the sixteen centuries since Hillel II sanctified the calendar, the total discrepancy adds 
up to about 2.84 hours. 
 Without entering into the question whether or not the scientific figures will continue to 
be refined and changed in future years, it should be pointed out that the Sages had a practical 
purpose in mind - namely, to check the truthfulness of witnesses' testimony, and were not 
interested in accuracy for its own sake.  Thus, Rambam states: "Lest some learned person of 
the non-Jewish nations, or some Jewish learned person who mastered the wisdom of the 
Greeks, study these methods by which I am calculating and perceive that there is an 
approximation in some of them; and lest this should lead him to think that something escaped 
us in this matter and that we did not know that our figures were approximate; let him not think 
so.  Rather, in every matter where we have not been exact, this is because we know, by means 
of essential calculations and irrefutable proofs, that the approximation in question does not 
detract from the purpose of knowing when the moon will appear, and hence we were not 
concerned to be precise. 
 "Likewise, if he should perceive in one of these methods something which falls short of 
the ideal for the particular matter, he should realize that we have done this intentionally, 
because of advantages gained with regard to some other aspect of the calculations, so that the 
correct results may be obtained without external calculations; so that a person who is not used 
to these matters need not be confused by excessive calculations which add nothing to our 
ability to observe the appearance of the new moon."  
 
1
 Rav Hirsch (ibid): For these second days of Yom Tov had their origin in those better times 

when we still had a national centre, and still had our national representatives for whose 
decision all outlying communities had to look and wait, before they could fix the date of their 
festivals.  
 

ל  "� אבל בספר החינו
 ד כתוב שלאו דווקא צרי
 ראייה וז" וזה שכתבנו קידוש על פי הראיה היא שיטת הרמב
 לא נצטוינו כי: בחיי' וכ� בר' או אפילו לא תראוה מכיו� שהיא ראויה להראות על פי החשבו� המקובל וגו

):  מכו� ירושלי�(ה על המנחת חינו
 " ובהג' בתורה לקבוע החדשי� על פי ראית הלבנה כי א� על פי החשבו� וגו
פ העדי�  "ד כדי שא� ידעו שאי� נראה לא יקדשו ע"� שמקדשי� על פי הראיה וההחשבו� נית� לב" ושיטת הרמב

   אבל בלא נראה א  א� לפי החשבו� צרי
 ליראות אי� מקדשי� 
 
2
 Rav Hirsch,   127 ספר שמות ד  

 
3

 1ה "אור גדליהו ריש בא הג
 
4

... היה הכל בגלות וג� הזמ� היה בגלות אצל המצרי� ,  כי בעת שהיו בני ישראל במצרי� בגלות:אור גדליהו
וג� , כי כל מה שקנה עבד קנה רבו, מנו שלוזועבד אי� , היו בני ישראל עבדי� משועבדי� לאדניה� המצריי�

 ועכשיו שנעשו בני חורי� נעשה הזמ� שלה�, מ� קנוי לרבוזה
 
5

כח זה לחדש , מאי� בא להמצריי� כח זה של התחדשות... � "החידושי הרי] כתב): [ד  כד(בא ,  אור גדליהו
לה� אי� שיי
 כלל עני� של , והמצריי� שה� דבוקי� בסדר הטבע, כי אי� כל חדש תחת השמש... גזירותיו 
שה בא המדרש לתר! כי על ידי שהיה חסר לבני ישרא
 כח התחדשות שמארי נהיה כהמצריי� ועל , התחדשות

                          המצרייי� אכלו את חלק ההתחדשות המיוחד לבני ישראל  ...
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 Now that the Jews were in the process of redemption, their time was redeemed 

as well. They received the Mitzvah of Rosh Chodesh, giving them control of time, 

returning to them the source of spiritual life and the ability to innovate above the level 

of time
1
.  And even though this mitzvah is that which keeps the festivals aligned with 

the cycles of nature, it is but the filtering down of a holiness that begins above nature
2
.  

 G-d speaks through the mouth of Moshe and gives the Jews this Mitzvah akin to 

the blowing of the Neshama into the first Man, which gave him the power of speech.  

At the beginning of creation, G-d blew a Neshama into man, giving him uniqueness. 

Unkelus described this as G-d blowing into man the spirit of speech. So too, the Jewish 

people now receive their first Mitzvah, the inner content of that original creation. This 

first mitzvah is the ability to sanctify time. G-d speaks through the mouth of Moshe as 

he had once breathed the breath of speech into the first man, and tells him that the 

Jewish nation will use this speech to sanctify time
3
.  

 This is the power to innovate – to create a new cycle of time, and it is worthy of 

our sanctifying the New Moon in our best Shabbos clothes
4
. The Jews are given this 

power of Chiddush because they connect themselves to the source of all Chiddush, 

Hakadosh Baruch Hu. The moon – the Jewish people - is but a reflector of the light of 

the sun, after all, and therein lies its great secret
5
.   

 The Jewish lunar calendar reflects this idea by being coordinated with the sun. It 

is therefore the only calendar that is both lunar and solar. The non-Jews in general 

created their calendar according to the sun only. The exceptions are the Moslems, 

whose calendar is purely lunar-based. Of those whose year is solar-based, Rav Hirsch
6
 

states: “The heathen knows no  חידוש. Just as he denies the  יש מאי�, the free creation by 

the free will of a creator, so too there is no  יש מאי� in the moral nature of man, no   יש
 ”.in the fate of man. Guilt and evil must forever and ever beget only guilt and evil מאי� 

The Western tradition also calculates their months by the sun
7
. 

 The Moslems understood the idea of Chidush, but for them to do so they turned 

everything into a miracle. The Moslems therefore have no concept of a G-d whose laws 

govern an orderly world with consistent laws.  

                                                                                                                                         
 
1

היה בעת שזה הכח של ההתחדשות חזר לבני , �" אומר החידושי הרי–והגאולה ): ד  כד(בא ,  אור גדליהו
,  ההתחדשות מסורה בידכ�–ה הפרשה של החודש הזה לכ� " וזה היה בעת שאמר לה� משה רבינו ע,ישראל

 שדיבור זה הפיח בה� רוח התחדשות
 
2

... י� אותו הדבר בעולמות העליוני� עה מש שכל מה שאנו ראוי� בסדר הטבע נע–מו ' פ' ל גבורות ד"מהר
 השפעה רוחנית מעי� אותו ההשפעה בעול� הרוחני ומההשפעה הניכרת בעול� הזה יכולי� אנו לדעת כי יש

 )48לשו� האור גדליהו עמוד (
 

3
דוגמת מה דכתוב ויפח , שדיבור זה הפיח בה� רוח התחדשות... בעת שאמר לה� משה רבינו : אור גדליהו ש�

תחדשו שה על ידי נתהוה המציאות שנמשהשכינה מדברת מתו
 גרונו של , כי הוא אמר ויהי, באפיו נשמת חיי�
ל במצרי� היה הדבור אל שבעת שהיו בני ישר"ואמרו חז, ה כי מעלת האד� הוא כח הדבור"הג. בני ישראל

 ואז נעשה ויהי האד� לנפש חיה, נגאלו משעבוד� למצרי� אז נית� לה� כח הדבור]וכש... [בגלות 
 
4

 אלא במוצאי שבת כשהוא  ומצינו במסכת סופרי� ובירושלמי ג� כ� אי� מברכי� על הירח :ב יב  בחיירבינו
  מבוש� ובכלי� נאי� 

 
5

ואמרו כי גוו� השחרות הנמצא בה הוא מעני� מתאבלת על ישראל המוני� ללבנה כשה�   :ב יב  בחיי רבינו
נת� היופי ללבנה והברירות לחמה לפי , יפה כלבנה ברה כחמה) שיר ו(ועל זה אמר שלמה ,  בגלותשרוי�

ונה שהיא מתפעלת מ� הזכר כ� הלבנה מקבלת ומתפעלת מ� השמש וכ�  האשה ביצירה התחת שהלבנה דוגמת 
וממה שהזכיר בחמה ברה אתה יכול להביא  , אבל בחמה הזכיר ברה כי האור שלה ברור, אי� אשה אלא ליופי

 ומצטערת בצרת�  גלות שאי� הלבנה ברה ואל תתמה בזה שג� השכינה שהיא כח הלבנה היא שורה עמה� ב
 : כל צרת� לא צרב) ישעיה סג(שנאמר 

 
6

 128ד  
 
7

 בראשית רבה ו ג
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 The ability to overcome these extremes was inherent in a gift, החודש הזה לכ�, 

� " לעכו אלכ� ול  . Once the Jews were given the gift of time, they understood that they 

could forever renew themselves, maintaining their faith through the darkest hours
1
. Just 

as they appear to be waning like the moon, in fact just as they are in the pitch darkness, 

they renew themselves again
2
.  Was not the redemption of Israel just at that point not 

only of total slavery, but also at a point where all of Egypt was dirtied by the idolatry of 

the Jews
3
? And yet, G-d could see beyond this darkness to their pure core

4
 and say at 

such a time:  בני בכורי ישראל. 

 Despite the fact that Rosh Chodesh is such a powerful tool, it is not one of the 

festivals. Rav Tzadok HaCohen
5
 says that Rosh Chodesh is indeed very holy, but its 

Kedusha is hidden. The ability to control time is hidden in the cycles of time itself. It is 

the  חג of the future, when, in the Messianic era, its full kedusha will be revealed.  Its 

 at all and we only know תורה in the חג  is so hidden that it is not mentioned as a קדושה

that it has some קדושה (i.e. that there is a voluntary  ת מצוה סעוד ) from the incident of 

  .שאול המל'  with דוד 

 Today, the Kedusha of Rosh Chodesh is recognizable mainly in the impact of 

Rosh Chodesh on other elements of time, the Chagim. But  ראש חדש, the beginning of 

the new cycle, represents ימות המשיח when our recognition of הש� will always be new 

and fresh (i.e. we will always be in a state of חדש - שיר חדש every moment).  

 Since G-d is infinite, we can have infinite levels of recognition of Him, and 

during the Messianic era we will, in fact, add to our recognition of Him at every 

moment. The new moon, with its daily increase in reflected light, symbolizes just this. 

 by the Torah, is the day in which חג  which was not explicitly given to us as a ,ראש חדש

we, par excellence, are the initiators in our relationship with the Almighty. Hence, there 

is no explicit command to have a  סעודת ראש חדש. We already have some  רוש� of that 

within us, as reflected in the half- הלל which was initiated by us as well, originally not 

as a Rabbinic enactment but as a מנהג, an act of our own spiritual creativity. 

 This creativity, as we have shown, expressed itself at the highest level of 

holiness. Hallel, says Rav Tzadok, is a form of Shira, and Shira is sung whenever we 

reach a level of recognition of G-d as if He is in front of us
6
. Hence we don’t say Shira 

on a miracle performed in Chutz LaAretz, because the lesser holiness in Chutz LaAretz 

doesn’t allow for this level of recognition in the face of a Nes
7
.  Similarly, prophecy 

                                                
1

חוק וזמ� נת� לה� שלא ישנו את תפקיד� ששי� ושמחי� , וכמו שאומרי� בברכת הלבנה: פו' נתיבות שלו� בא ע
 כ
 ישראל,  ושמחי� ה� לעשות רצו� קונ�� החשכות ששיששג� בזמ� שי, לעשות רצו� קונ�

 
2

 להתחדש כמותהשה� עתידי� : בנוסח הברכה אנחנו אומרי�
ז הוא "עד... ודווקא אז הוא ראש חודש ... נעל� ] הלבנה[ולקראת סו  החדש : פו' נתיבות שלו� בא ע 

 .ענינ� של ישראל
 
3

 ז שלנו"האי
 אנו נגאלי� והלא כל אר! מצרי� מטונפת מגלולי ע: שר ב"שהש
 
4

כ אינו "וע, ה"תוכו רצו  אהבה להקב יהודי שלה יודע את הנקודה הפנימית ש"כי הקב: פז' נתיבות שלו� בא ע
וזהו . ... ה בכבודו ובעצמו"ולכ
 לא היתה הגאולה יכולה להיות כי א� על ידי הקב... ז שלכ� "מביט בגלולי ע

מצה זו שאנו אוכלי� על שו� שלא הספיק בצק� של אבותינו להחמי! עד שנגלה , מה שנזכר בהגדה של פסח
ת שפנימיות פנימיות� לא הספיקו להחמי! ומיד נגלה עליה� "ה השיהיינו רא, ה וגאל�"ה הקב"עליה� ממ

 וגאל� 
 

5
 רב צדוק הכה� רסיסי לילה ח

 
6

אז נפתח פיה� ' שירה הוא רק כשמכיר הנוכח כעני� ראתה שפחה וכו:  אות ח�רסיסי לילה , רב צדוק הכה�
 .  לומר שירה

 
7

' רה על נס שבחו! לאר! כי הדר בחו! לאר! דומה וכוולכ� אי� אומרי� שי:  אות ח�רסיסי לילה ,  רב צדוק הכה�
עיי� ש� שהרי אי� נבואה והשראת שכינה ) ב"יתרו עט ע(כמו שמובא בזוהר . שאי� מכיר הנוכח) ב"כתובות קי ע(

 . לנגדי תמיד' בחו! לאר! דהיינו גילוי הכרת נוכח שכינתו יתבר
 ממש ה
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cannot take place for the first time in Chutz LaAretz. However, once a prophet has had 

a prophecy in Israel, he can also have it in Chutz LaAretz. Likewise, we say Shira, i.e. 

Hallel, on the Chagim in Chutz LaAretz as well
1
.  

 Hallel on Rosh Chodesh is an extension of this, as Hallel on Rosh Chodesh is 

only a Minhag. The holiness of the Jewish people produced this song, something that is 

deeply reflective of this mitzvah in two ways. Firstly, it shows the power of the Jews to 

create holiness, to act as a partner with HaKadosh Baruch Hu. Secondly, it shows the 

inherent holiness of Rosh Chodesh, a holiness that is currently mainly hidden, but 

which will become fully revealed at a later stage. This holiness had already been 

revealed once, when the Mitzvah was originally given, but we lost Rosh Chodesh as a 

Yom Tov with the sin of the Golden Calf
2
. It will be revealed again during the 

messianic era
3
.   

 What is fascinating is that half of the nation already has Rosh Chodesh as a 

chag, even before the Messianic Era. Women were given Rosh Chodesh as their special 

day in reward for not participating in the sin of the Golden Calf
4
. What has one to do 

with the other? What is the connection between the faith and fortitude which Jewish 

women showed at that fateful hour and the holiness of Rosh Chodesh?  

 The key is in the fact that Rosh Chodesh is a hidden holiness. At the time of the 

Golden Calf, holiness was also clouded over. Moshe Rabbeinu was thought to be dead. 

The Calf was thought to be a holy receptacle to bring down holiness. The mob pressure 

was almost irresistible, and the whole thing seemed to have had the tacit consent of the 

holy Aharon. Jewish women were able to cut through all of this and see where holiness 

really lay
5
. In a dark hour, they were able to cling to where they knew the light had to 

be. It is this capacity to relate to hidden  קדושה even in the midst of crisis that is exactly 

the quality needed to feel the Kedusha of the new moon when it seems to be completely 

dark. Indeed, women seem to tune into this cycle at a very deep level, as reflected in the 

female menstrual cycle. It is the power of renewal, the ability to begin a fresh cycle at 

the very point when things seem dark and hidden. Thus, a woman’s monthly cycle is 

symbolic of the ability of the Jewish nation to renew itself after its long exile
6
.   

 Rav SR Hirsch (pg. 125): “Each time the moon finds the sun again, each time it 

receives its rays of light afresh, G-d wants His people to find Him again, and to be 

illuminated with fresh rays of His light, wherever and however, in running their course, 

they have had to pass through periods of darkness and obscurity.” 

                                                
1

וזכו לראיה ומה שכבר  '  הלל ברגלי� דאז באי� ליראות פני וגוואומרי�:   אות ח�רסיסי לילה  ,  רב צדוק הכה�
היה היה שהיה  )  ג,  יחזקאל א(בנבואת יחזקאל בחו! לאר! .) מועד קט� כה(היה איזה פע� הרי זה כדר
 שאמרו 

וזהו בקדושת הנפש וכ� בקדושת הזמ� כשבאותו זמ� כבר היה קדושה וגילוי שכינה באר! ישראל יוכל . כבר
 : ולכ� אומרי� הלל בימי� הה�.  כ
 ג� בחו! לאר!להיות אחר

 
2

 " …א
 מחמת חטא העגל אבדו את היו� טוב של ראש חודש כדאיתא בספרי� "  :ש� משמואל קרח ד  רנב

 
3

 ש�, רב צדוק הכה�
 
4
 than men do. Therefore חג  says that women play a more significant role in this ב� איש חי

women customarily refrain from sewing, weaving, laundering and ironing. There is no 
comparable הג מנ  by men. 

 
5

 'שי� וגונויבואו האנשי� על ה: לה כב
כ הנשי� שמחות " ונז� ואעפחחכלומר לשלול מה� תכשיטיה� כדכתיב : 'ובדעת זקני� מבעלי התוס 

שר נשו לב� אותנה לפיכ
 זכו הנשי� שלא לעשות מלאכה בראש וזהירות במלאכת שמי� כדכתיב וכל הנשי� א
ובמעשה המשכ� שמחו ' חודש לפי שבמעשה העגל לקחו תכשיטיה� בעל כרח� כדמשמע מדכתיב ויתפרקו וגו

ל דזהוא ראש חדש ניס� שבו הוק� המשכ� ואגב אותו ראש חדש משמרות "ט ונ"ח ליו"בנתינה לפיכ
 נת� לה� ר
 כל ראשי חדשי השנה

 
6

פירוש שיתחדשו  ( וחדוש הלבנה רמז ודמיו� לישראל בגלות זה שאנו אומרי� שעתידי� להתחדש : רקנטי מצוה ב
 כמותה פגימתה ומלואה כאשה נדה ואחר תטהר ) מגלות לגאולה
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 Klal Yisroel is not just compared to the waxing and waning of the moon, but 

each waxing and waning is part of a definite direction required for the completion of 

the purpose of the world
1
. Women, it would seem, have a greater spiritual, intuitive 

grasp of this ultimate purpose. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                
1
ל"רמח    in דעת תבונות (ד  קפט, Friedlander edition) states that the world will ultimate receive its 

כלליתקו�   when the   יחוד of HaSh-m is revealed to the world. The process of דוגילוי יחו  is going 
on all the time, as the hidden thread of history, weaving everything we see, good and evil, into 
a fabric that will ultimately display that unity. Bringing forth this unity sometimes requires that 
G-d hide Himself but even then He is just as active beneath the surface.  
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 בשלח
 

   

1. Yitzias Mitzraim 
 

(see also under Pesach, at the end of Sefer VaYikra, an essay with the same name) 

 

SUMMARY: 
 

Although the Jewish people experienced many miracles, only those miracles 

centered around the Exodus became the source for a Chag.   In fact, the Exodus is one of 

the great foundations of the Jewish faith. Many other Mitzvos, such as Shabbos and 

Sukkos, have as their reasoning, or part of it, the Exodus experience.  

The rapid exit from Egypt was necessary to give the Jews the cleanest break 

from their current reality. The Jews were to become the eternal nation, and the 

Chipazon was as close to timelessness as they could come. Indeed, the Exodus became 

the spiritual model for all future spiritual undertakings, to begin with a leap. Yet, 

strangely, we celebrate the Exodus in just the opposite way – by spending as much time 

as possible around the Seder Table – כל המרבה לדבר הרי זה משובח. For, after the original 

leap of faith, it is necessary to consolidate the holiness in a slow but sure manner.  

This is what happened in the original Exodus as well. On the surface, Yetzias 

Mitzraim seemed like a sudden event: at midnight, the Egyptian first born started dying. 

By morning, 2 million Jews from all over a large country were on their way out. Those 

same Jews, some of them slaves and some of them free men (the Leviim), who had 

become totally part of the fabric of Egyptian society, instantly emerged a nation like a 

baby delivered from his mother. However, a deeper look will show that the Exodus was 

a 40 year process. It began with a jolt of  אתערותא דלעילא – a pulling of a slave people 

out of the 40
th

 level of Tumah by their bootstraps.    
But, because this initial burst of holiness was all from G-d, the Jewish people 

had not integrated it. Indeed, whenever there is a gift from G-d, an  אתערותא דלעילא, we 

may be saved from that particular challenge but there is no lasting impact on us. For 

example, if we have a great sensual urge, G-d may save us from sinning in a particular 

situation, but we will not have resolved our control of the underlying urge. Only when 

we work on ourselves,  אתערותא דלתתא, can we turn a one-time act into a long term 

achievement.     

In Egypt, we were so spiritually and culturally assimilated that we were no 

longer in a position to initiate, in a spiritual sense, our own Exodus ( אתערותא דלתתא). 

Therefore, when G-d took us out of Egypt we still had much of Egypt inside of 

ourselves. We walked out of the country physically but carried much of its culture in 

our bones.  

There is a posuk in Tehilim that says that G-d took us out of the iron furnace, 

implying the huge heat that is required to separate gold, the form or essence of the 

matter, from the original gold ore.  Another verse is understood by Chazal as saying 

that we were as connected to the Egyptians as a fetus is to the womb of its mother. The 

former is talking about the physical control the Egyptians exerted on us; the latter our 

cultural and spiritual integration into Egyptian society to the point where we had no 

independent identity. 

Thus, although it is G-d who takes us out of Egypt, the verse (Shmos 13:17) 

states that Pharaoh sends us out: ויהי בשלח פרעה את הע� : יג יז . The fact that Pharoah 

accompanies the Jewish People to see them off indicates that they still have some 

connection with him. Immediately after, we see how skin-deep the bitachon of Am 
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Yisrael is. G-d takes the Jews on a detour, instead of the most direct route which would 

have pitted them against the Plishtim. For, with the slightest trouble, the Jews are in 

danger of turning around and going back to Egypt. 

It would take the difficult conditions of the desert to challenge the slave past of 

the Jews and nurture their growth towards full freedom. The desert has another 

advantage – it would keep the Jews utterly isolated, just them and their G-d. As ex-

slaves they now have to take control of their lives, learn strength of character, acquire 

sympathy for others and deepen their trust in HaSh-m. 

The next leap in Klal Yisroel’s transformation is Krias Yam Suf.  The night is 

the redemption of the body, the day the redemption of the Nefesh.  �קריעת י� סו is the 

  .the redemption of the Jews from their inner Egypt  :גאולה שכלית 

A huge nation of 600,000 males is suddenly terrified of the shattered remnants 

of the Egyptian army. They are ready to give up without raising a single hand in 

defense. But these are their former masters, and they are slaves, not fighters.   

 Things go well for a short while, but at the next challenge the old slave 

psychology sets in:  "In Egypt at least we were secure. We knew that we would get a 

little food every day. We knew that we would eventually get to sleep with some roof 

over our heads. At least there we stood a chance of surviving. " In fact, the Mechilta is 

of the opinion that food was not a problem at all Egypt
 
. It really was a pot of flesh.  

The slightest thing throws them off. One moment they compete with each other 

to jump into the sea. The very next, a bit of mud causes an immediate regression. “The 

sea has mud just like Egypt. Let’s go back.”  

The mannah provides further lesions. The resulting total dependence in HaSh-m 

is vital to allow trust in G-d to build up. And once they trust G-d to look after their 

physical lives, they would come to trust Him to be their doctor in their spiritual lives as 

well. 

Food supplies are one problem. Water is more serious. Klal Yisroel first face a 

challenge of bitter waters and then a higher challenge of no water at all.   

All of these desert experiences are graded challenges to purify Klal Yisroel, as 

rapidly as possible, in preparation for the Sinai experience. Just as the Jews had to leave 

Egypt physically, Egypt had to spiritually leave the soul of the Jew. The Zohar 

interprets the words וחמושי� עלו בני ישראל ' " (lit. and they left Egypt armed) as: And 

they left Egypt fifty times, i.e. once for each of the fifty levels of Egyptian impurity. 

Every day until the Torah was given at Sinai, the Jews left another level of impurity 

until finally, when they heard G-d begin the Ten Commandments with the words I am 

the Lord, your G-d, they completed this process. It was only then that the last 

connection with the Egyptians was cut off.   

However, despite this fantastic leap into the highest levels of prophecy, despite 

witnessing the greatest Nisim of all time, Ibn Ezra is of the opinion that this generation 

would never fully get over their slave status. Their exalted spiritual level was not, could 

not, be fully integrated. It would take the next generation to go into Israel and take on 

the powerful Knaanim. 
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DETAIL: 
 

Although the Jewish people experienced many miracles, only those miracles 

centered around the Exodus became the source for a Chag
1
.   In fact, the Exodus is one 

of the great foundations of the Jewish faith
2
. Many other Mitzvos, such as Shabbos and 

Sukkos, have as their reasoning, or part of it, the Exodus experience
3
.  

The rapid exit from Egypt was necessary to give the Jews the cleanest break 

from their current reality. The Jews were to become the eternal nation, and the 

Chipazon was as close to timelessness as they could come
4
. Indeed, the Exodus became 

the spiritual model for all future spiritual undertakings: to begin with a leap. Yet, 

strangely, we celebrate the Exodus in just the opposite way, by spending as much time 

as possible around the Seder Table, and  5ר הרי זה משובחספכל המרבה ל
. This is because it 

is necessary to consolidate the holiness in a slow but sure manner after the original leap 

of faith.  

This is what happened in the original Exodus as well. On the surface, Yetzias 

Mitzraim seemed like a sudden event: At midnight, the Egyptian firstborn started 

dying. By the morning, 2 million Jews from all over a large country were on their way 

out. Those same Jews, some of them slaves and some of them free men (the Leviim), 

who had become totally part of the fabric of Egyptian society, instantly emerged a 

nation like a baby delivered from its mother
6
. A deeper look, however, will show that 

the Exodus was a 40 year process. It began with a jolt of  אתערותא דלעילא, a pulling of a 

slave people out of the 40
th

 level of Tumah by their bootstraps
7
.   Even this had its 

stages. 

The Jews had shown admirable readiness to follow Moshe into the desert
8
 and 

they went out armed, as free men; not as slaves
9
. All of this was very fast, only seven 

                                                
1

לא שמה התורה  ,  א  כי נסי� ונפלאות אי� מספר עשה הקדוש ברו
 הוא ע� ישראל:ג" פ, גבורות הש�ל "מהר 

 . לה� כי א� ליציאת מצרי�כרלזכור אות� ולעשות ז

 
2

 ועני� זה ראינו ששמה התורה יציאת מצרי� יסוד היסודות ושורש הכל  : ג"פ , גבורות הש�, ל"מהר 

 
3

כמו מצות  , ומצות הרבה באו בשביל היציאה שעל יד� יהיה לעינינו יסוד הזה ומאצלנו בל ימוט: ש�, ל"מהר 
ציאי אות�  למע� ידעו דורותיכ� כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהו) ג"ויקרא כ( שאמרה התורה וכהס

וזכרת כי עבד היית במצרי� וכ� הפסח וחג המצות בודאי זכר ליציאת  ) 'דברי� ה(וא  השבת נאמר בו , ממצרי�
 זה שאנו חייבי� לזכור יציאת לנוס  ע, וכ� כל יו� טוב כול� אנו מקדשי� ואומרי� זכר ליציאת מצרי�, מצרי�

שכל זה מורה כי יציאת מצרי� בעצמו חו! מהנסי� , ולרבי אליעזר ב� עזריה ביו� ובלילה, מצרי� בכל יו�
 . שעשה ביציאה הוא יסוד האמונה שעליו נבנה הכל

 . סו  פרשת בא ,�" עיי� רמב 

 
4

  כל המאמר–ב רצט "מועדי� ח, עיי� בשפתי חיי�
 
5

 צרי
 להיות בחפזו� כמו שמצינו בפסח ' ראשית כניסת האד� לעבודת ה :  אות א�צדקת הצדיק  ,  רב צדוק הכה�
מפני שההתחלה לנתק עצמו מכל תאוות עול� הזה שהוא מקושר  .  מצרי� שהיה נאכל בחפזו� ולא פסח דורות
ואחר כ
 שוב  . ולחפוז על אותו רגע למהר לצאת מה� אולי יוכל' בה� צרי
 לשמור הרגע שמתעורר בו רצו� ה

 : יל
 במתינות ולאט כדי� פסח דורות
 
6

אמר רבי אחא בר אחא בש� ...  אלוקי� לבא לקחת לו גוי מקרב גוי או הנסה): תהלי� קיד(מדרש שוחר טוב 
 ה את ישראל ממצרי�"י בהמה כ� הוציא הקבעובר ממע כאד� ששומט את ה–מהו גוי מקרב גוי , רבי חני�

 
7

 19ב ד  "מכתב מאליהו ח
 
8

� שאמר לה� שכיו,  להודיע שבח� של ישראל–ויסע משה את בני ישראל : אליעזר אומר' ר: מכילתא טו כב
. אלא האמינו והלכו אחרי משה? אי
 אנו יוצאי� במדבר ואי� לנו מחיה בדר
: לא אמרו" קומו סעו"ישראל 

 זכרתי ל
 חסד נעורי
 אהבת כלולותי
 לכת
 אחרי במדבר באר! לא זרועה): ירמיה ב ב(ועליה� מפורש בקבלה 
 
9

ולא הלכו כדמות עבדי� , רמה וחשבו להיות גאולי�שיצאו ביד ... וטע� חמושי� עלו בני ישראל : � יג יח"רמב
 בורחי�
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days after they had left Egypt, and a further period of consolidation was necessary. In 

fact, some of the slave legacy would remain with them for the rest of their lives
1
.   

Because this initial burst of holiness was all from G-d, the Jewish people had 

not yet integrated it.  This is shown by the verse that says that Pharaoh sent the Jews out 

of Egypt; 

     
 .ויהי בשלח פרעה את הע�: יג יז

 

Indeed, whenever there is a gift from G-d, an  אתערותא דלעילא, we may be saved 

from that particular challenge but there is no lasting impact on us. For example, if we 

have a great sensual urge, G-d may save us from sinning in a particular situation, but 

we will not have resolved our control of the underlying urge. Only when we get to work 

on ourselves,  אתערותא דלתתא, can we turn a one-time act into a long-term 

achievement
2
.     

In Egypt, we were so spiritually and culturally assimilated that we were no 

longer in a position to initiate, in a spiritual sense, our own Exodus ( אתערותא דלתתא). 

Therefore, when G-d took us out of Egypt we still had much of Egypt inside of 

ourselves. We walked out of the country physically, but carried much of its culture in 

our bones
3
.  

There is a posuk in Tehilim that says that G-d took us out of the iron furnace
4
, 

implying the huge heat that is required to separate gold, the form or essence of the 

matter
5
, from the original gold ore.  Another verse is understood by Chazal as saying 

that we were as connected to the Egyptians as a fetus is to the womb of its mother
6
. The 

former, says the Maharal, is talking about the physical control the Egyptians exerted on 

us; the latter our cultural and spiritual integration into Egyptian society to the point 

where we had no independent identity
7
. 

                                                                                                                                         
 
1

 עיי� באב� עזרא יד יג המובא לעיל ולקמ�
 

2
אמנ� ישועה כזו שהוא רק על ... ת שיושיעו מיד יצרו "יש שיהודי מבקש ומתחנ� להשי: צה' נתיבות שלו� עמ

א
 כיו� שלא ,  עתה היצר הרעידי אתעורותא דלעילא אינה מועלת לו אלא להינצל באותו פרט שנתגבר עליו
ר באתערותא "ויש אשר יהודי מתגבר על היצה. ר בתקפו כמו שהיה"הכניע ולא שבר את כח היצר נשאר היצה

, ואז ישועתו הוא לא רק בעני� פרטי אלא ישועה כללית, ר ומשבר את כוחו"אז מכניע לגמרי את היצה, דלתתא
 ר לגמרי תחת ידו "שנכנע היצה

 
3

ומשו� כ
 א  שניצלו לא שברו , אתערותא דלתתאוהיינו שלא היה שיי
 ביציאת מצרי� : ש�, נתיבות שלו�
 .כלו� את כח קליפת מצרי�

  
4
 ויוציא אתכ� מכור ברזל) ז"תהלי� קט(
 
5

 היא רכי הזהב הוא כינוי אל הצורה אש , ומדמה עיקר צורת ישראל לזהב  :  פרק ג� גבורות הש�  ספר, ל"מהר 
  זכה וצרופה 

 
6

ויוציא אתכ� מכור ברזל כש� שהזהבי פושט ידו ונוטל הזהב מ� הכור כ
 ) ז"תהלי� קט (: שוחר טובמדרשב
הוציא הקדוש ברו
 הוא את ישראל ממצרי� וכעובר שהוא נתו� בתו
 מעיה של בהמה והרועה נות� ידו ושומטו 

 .כ"י� לקחת לו גוי מקרב גוי עקכ
 הנסה אל
 
7

האחד שהמצריי� היו  ,  בזה המדרש שני דברי� גדולי� מאוד שהיו במצרי�בארו : ג"פ ', גבורות ד, ל"מהר 
השני מעצמ� של ישראל שהיו בתו
  , מחזיקי� וגוברי� עליה� בחזקת היד שלה� שלא יצאו ישראל מרשות�

 וזה שאמר ויוציא אתכ� מכור   ..... מצרי� כאלו היו מחוברי� למצרי� טפלי� עמה� אי� לה� מציאות בפני עצמו
.  שראל וקושי הזה הוא מצד מצרי� שה� נמשלי� כמו כור הברזל שהיו פועלי� בי , זל להיות לו לע� נחלההבר

וכתב ל
 לשו� מקרב שהוא  , י� לבא לקחת לו גוי מקרב גויקאמר או הנסה אל,  וכנגד השני שהוא מצד ישראל
תדע  ,  תדקדק להבי� עודוכאשר  ... במצרי� כמו שנבלע העובר בבט� אמו  כלומר שהיו ישראל , לשו� קרב וכרעיי�

וג� גוברי� עליה� בצד אשר ה�  , כי היו מצרי� גוברי� על ישראל מצד עיקר צורת� שעליה נקראו בש� ישראל
,  האחד מצד שה� ע� בלבד וזה במדריגת החומר , כי לכל אומה יש שני בחינות.  ע� ודבר זה במדריגת החומר

  .   ואלו שני כתובי� מורי� ל
 דבר זה והוא במדריגת הצורהדוהשני מצד שה� ע� מיוח
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The verse credits Pharaoh for sending us out of Egypt. Yet, the Midrash points 

out that elsewhere it says that HaSh-m took us out
1
. This teaches, says the Midrash, that 

even Pharaoh, who had so steadfastly refused to free the Jewish people, and who was 

willing to suffer greatly for his ‘no’, joined the chorus of all mankind in cheering the 

Jewish Exodus from Egypt
2
.  

But there was a downside to Pharaoh’s support. The fact that he accompanied 

the Jewish People to see them off indicated that they, the Jewish people, still had some 

connection with him
3
. At the very point when recognition of G-d was thrust on the 

greatest rasha, the pasuk testifies how skin-deep the bitachon of Am Yisroel was: 

 
ולא נח� אלוקי� דר' אר) פלשתי� כי קרוב הוא כי אמר אלוקי� פ� ינח� הע� בראת� : ש�

.מלחמה ושבו מצרימה  

 

The name Plishtim, says the Avnei Nezer, comes from the word  מפולש, 

something that is open on both ends. This nation was like a half-way house between the 

Egyptians and the Canaanites. Their roots were in the former and their domicile next to 

the latter. This would be no way for the Jews to make the final break from Pharaoh and 

all his values,
4
they are too close culturally and in values to the Egyptians :כי קרוב הוא  

5
. 

Even though it was the shortest way,
6
 it would ultimately be the longer way spiritually 

and therefore physically
7
. 

This concern was about the best 20% of the nation, but a remnant of their 

original numbers in Egypt
8
. A group of slaves could not transition that fast into 

                                                
 
1

אל מוציא� ממצרי�  ) במדבר כג(ויהי בשלח פרעה וכי פרעה שלח� בלע� אמר : ...  שמות רבה פרשה כ פסקה ג
ל התפללו ובקשו עלי רחמי� שנאמר  "וכא� כתיב ויהי בשלח פרעה אלא מלמד שהיה פרעה מלוה אות� וא

 דברת� ולכו וברכת� ג� אותי ואי� שלוח האמור כא� אלא לויה  ג� צאנכ� ג� בקרכ� קחו כאשר) שמות יב(
 : ואברה� הול
 עמ� לשלח�) בראשית יח(שנאמר 

למה אמר ויהי בשלח פרעה את הע� והיה ראוי שיאמר בצאת ישראל ממצרי� ולא נח� : אברברנאל 
 .שו ממצרי�כי זה כבר נאמר למעלה שיצאו ברשותו וגור,  עתה להודיע ששלח� פרעהבאומה . אלוקי�

 
2

וג� את ישראל לא אשלח ואני ) ה ב(את� אמרת� ] לרשעי�[אמר לה� . …ויהי בשלח פרעה :  שמות רבה כ ב
לסו  עמד פרעה בעצמו והל
 ונפל על רגליו של . אמרתי שלח את עמי נראה דברי מי עומדי� דברי מי בטלי�

 'קומו צאו וגו) יב לא(ר לה� לישראל ממזה וא
 
3

היינו שנתלוה פרעה ונתחבר , כי שילוח זה היה בו עני� של לויה... ופירשו הספרי� : ש בשלחאור גדליהו רי
 לבני ישראל

ק "של פרעה כבר הגדנו בש� כ' כ נמי כתיב בשלח פרעה כי עני� הלוי"  וע:ד "שנת תרע  ש� משמואל   
עדיי�  ' כי הי, דיקי�ה שכוונת פרעה לרשעת לבו וטובת� של הרשעי� רעה היא אצל הצ" ר זצללה"אבי אדומו

י שיכניס בה� "וחשב עוד למשכ� ברשתו חזרה למצרי� ע , היא עני� חיבור' כי לוי, מתאמ! להתחבר עמ�
 . מחשבות רעות

 
4

כמו בוי [, ובש� משמואל מביא בש� האבני נזר כי מלת פלשתי� הוא מלשו� מפולש: אור גדליהו ריש בשלח
כי ממשפחת� ממצרי� וארצ� שייכת , אר! מצרי� לאר! כנע�ופירושו שהפלשתי� היו ממוצע בי� , ]מפולש
ולכ� כיו� שהיה עדיי� לבני ישראל קשר ע� המצריי� ועדיי� , של טומאההקליפות ויש לה� שייכות לאלו , לכנע�

 .ת� ללכת דר
 אר! פלישתי�ללא היה ביכ, לא יצאו מה� לגמרי
  
5

ויש בזה , ולכ� אי� זה הדר
 לנתק הקשר מהמצריי�, שטומאת פלישתי� קרוב לטומאת מצריי�: אור גדליהו ש�
 .בקו בטומאת הפלישתי� בעבר� דר
 ארצ�דסכנה שית

 
6

 ע"� והראב"י במילה כי ודלא כהרמב"כפירוש רש
 
7

כי מטע� זה שהיה לה� עדיי� " ולא נח� אלקי� דר
 אר! פלשתי�"ולכ� ממשי
 הפסוק : אור גדליהו ריש בשלח
 חות� דר
 פלשתי�נהחיבור להמצריי� לא רצה ל

 
8

 : חלקי� מתו בשלשת ימי אפילה' א חמושי� מחומשי� אחד מחמשה יצאו וד"  ד:יח יג י "רש 
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becoming a trusting nation, ready to pick up arms and fight the Canaanim in a matter of 

days.
1
  

Immediately after the Torah states that at the beginning of our Parsha that G-d 

sent the Jews on a path away from the Pelishtim, it states that Moshe Rabbeinu took the 

bones of Yosef with him
2
. The chronology is wrong here, for Moshe took the bones 

before he left Egypt. Moshe Rabbeinu had begun to suspect that the Jews were not yet 

spiritually whole when he saw Pharaoh coming after them to accompany them. His 

suspicions were strengthened when he saw G-d take the Jews a circuitous root. Still, 

Moshe Rabbeinu had over-rated the level of the Jewish people. He had therefore not 

fully understood G-d’s reasoning for providing a circuitous root for the Jewish nation. 

But he relied on the Bones of Yosef – the Midah of the Tzadik whose fear of G-d leads 

him to follow G-d faithfully wherever He leads us, and to presume that if something is 

happening here which represents incompletion it must be ourselves at fault
3
.   

The fact that the Jews walked out of Egypt still full of Egyptian impurity led 

Pharaoh to feel that he could pursue the Jews despite the catastrophic ten plagues that 

he and his country had undergone. If Egyptian tumah existed inside of the Jews, this 

impurity could then pursue the soul of each Jew, conquer him and bring him back to 

Egypt
4
. 

The growth of the Jewish people required further stages, and that would take 

time
5
.  It would take the difficult conditions of the desert to challenge their slave past 

and nurture their growth towards full freedom. The desert had another advantage, as it 

would keep the Jews totally isolated, just them and their G-d
6
. As ex-slaves they had to 

now take control of their lives, learn strength of character, acquire sympathy for others 

and deepen their trust in HaSh-m.
7
 

                                                
1

דר
 ישר להיכנס , כי קרוב הוא, ה להנחות� דר
 אר! פלישתי�"ולא רצה הקב: ה ויהי בשלח"� יג יז ד"רשב
 מצרי� כמו שעשו כמה פעמי�וכשיבאו לטורח מלחמות אר! כנע� יתנו ראש וישובו ל, מיד באר! כנע�

שאי� בטבע האד� שיגדל על מלאכת בחומר ובלבני� והדומה לה� ואחר כ
 : לד' ג פ"מורה נבוכי� ח 
 ירח! ידיו לשעתו מלכלוכ� וילח� ע� ילידי ענק פתאו�

 
2
 ויהי בשלח פרעה את הע� ולא נח� אלהי� דר
 אר! פלשתי� כי קרוב הוא כי אמר אלהי� פ�) יז(: שמות יג 

ויסב אלהי� את הע� דר
 המדבר י� סו  וחמשי� עלו בני ישראל ) יח( :ינח� הע� בראת� מלחמה ושבו מצרימה
 :מאר! מצרי�

 
3

עוד , ה כי א  אחר שיגאלו"דהנה כאשר ראה משה רבינו ע, עני� סמיכת הפסוקי�: עב' א עמ" מי שילוח ח
מו ישראל בתכלית השלימות !!! וג� מראותו פרעה הול
 אחריה� ללוות�  עלה בדעתו ספק פ� עדיי� לא נשל

ג� מזה הבי� כי עוד לא נשלמו בתכלית הבירור והעני� , כי לא נח� אלקי� דר
 אר! פלשתי�  פ� ינח� הע�
 ויכלול  אז לא ירבה להתכח� רק יעסוק בפשוטי המצוה, י מנהיג עמו בהסתר"א� רואה האד�  שהש...  בזה

כי דר
 הצדיק שתולה החסרו� בעצמו כשיונה לפניו . ' את עצמות יוס  וכווזה ויקח משה, עצמו במדות היראה
לכ� החל להכניס עצמו במדת היראה ,  כי לאשר תלה החסרו� העצמו, וזה העני� שלקח עצמות יוס , דבר ספק

', ופ� יצלח כאש בית יוס  וכ) עמוס ה ו(פ "כי מדת יוס  היה יראה  כמו שנבאר ע, כי עצמות יוס  אומז על זה
 .ה"וזהו כל שיראת חטאו קודמת לכחמתו והוא מדת יוס  הצדיק ע

 
4

שכל מרכבת , "וירדפו מצרי� כל סוס רכב פרעה ופרשיו וחילו"כ שוב " אח�ולכ: צה' עמ, נתיבות שלו�
 הטומאה של מצרי� עדיי� היתה קיימת ורדפה אחריה� להתגבר עליה� ולהשיג� 

 
5

היו צריכי� לעבודת ימי הספירה כדי שיחזרו ] י האתערותא דלעילאאחר[כ "ואח: 19ב ד  "מכתב מאליהו ח
 אתערותא דלתתא המוכרחת לבא אחרי כל אתערותא –לדרגת הגילוי של קוד� מת� תורה על ידי עבודת� ה� 

 דלעילא
 

6
ג  " וא� היה מביא� תיכ  אל אר! האמורי אר! מלאה כל פסל ותבנית אשר נהבלו בכל העו: מש
 חכמה  יג יז

 ינחנו ' לכ� הוליכ� במדבר וש� בדד ה, בותיה� אז לא נעקר מה� ציורי� הרעי� ומחשבת או�ותוע
 
7

כי … הוא יתעלה הקדי� להרגילכ� הטורח במדבר להרבות טובתכ� כשתכנסו לאר!  : כד' ג פ"מורה נבוכי� ח
 באחרית�ה זוהוא הטובה אשר באה בעני� ה,  הפרנסה והעמל יתנו הגבורהוצוק, המנוחה תסיר הגבורה

כמו שנודע שההליכה במדבר ומעוט , שיהיה מחכמת הש� להסב אות� במדבר עד שילמדו גבורה: לב' וש� פ
ונולדו ג� כ� אנשי� שלא הורגלו ,  והיפוכ� ילודיו רו
 הלבבבורהגה יולידו �הנאות הגו  מרחיצה וכיוצא בה

 בשפלות ובעבדות
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The next leap in Klal Yisroel’s transformation was to be Krias Yam Suf.  The 

night was the redemption of the body, the day the redemption of the Nefesh
1
קריעת י�   .

2שכלית גאולה  was the סו� 
, the redemption of the Jews from their inner Egypt.  

A huge nation of 600,000 males is suddenly terrified of the shattered remnants 

of the Egyptian army. They are ready to give up without raising a single hand in 

defense, as these were their former masters, and they were slaves, not fighters.
3
 Of 

course, G-d could could have redeemed the Jews in one fell swoop and destroyed the 

Egyptians once and for all. But, that would not have helped the Jews resolve the 

Egyptian exile in their hearts. Therefore, G-d had Pharaoh think that he could indeed 

recapture the Jews. The stage was set for the Splitting of the Red Sea
4
.  

This event (which we discuss elsewhere) was so designed that the Jews would 

have to activate their faith and initiate the miracle for it to take place. Nachshon ben 

Aminadav began to wade into the sea, and the layers of Egyptian impurity began to 

peel off
5
, or, as the pasuk puts it, the wheels (of impurity) of the Egyptian chariot were 

removed
6
.  

The Jews were now well on their way, but they still had more serious growth 

ahead of them. Things would go well for a short while, but at the next challenge the old 

slave psychology would set in:  "In Egypt, at least we were secure. We knew that we 

would get a little food every day. We knew that we would eventually get to sleep with 

some roof over our heads. At least there we stood a chance of surviving
7
. " In fact, the 

Mechilta is of the opinion that food was not a problem at all in Egypt
8
. It really was a 

pot of flesh
9
.  

                                                
1

, גאולה השיי
 לגו  והיא היתה עיקרית בלילה, מצרי�יאת ציבשני מיני גאולה היה : ספר המאיר לעול�
ש "ד  שלו וע' מובא בשפתי חיי� מועדי� ב(' והשנית היא גאולה השיי
 לנפש והיא היתה עקרית ביו� וגו

 )שמאד מדוייק בפסוקי�
  

2
יציאת  , למה לא היתה הגאולה בפע� אחת אלא שנחלקה לשתי� :ד" שנת תרע�ש� משמואל בשלח ד  קפט  

עת  באבל ...  � "ש הרמב"ס עוד לא נחשבו גאולי� לגמרי כמ"כי עד אחר קרי, � לבד וקריעת י� סו  לבדמצרי
וביו� השביעי של פסח נפתחה הנקודה  ... היציאה היתה גאולה גופנית נפשית לבד והיא המתיחסת ללב 

 הפנימית שבשכל
 
3

ולמה לא ? מאות איש מהרודפי� אחריה�יש לתמה אי
 יירא מחנה גדול של שש : ה התיצבו"אב� עזרא יד יג ד
והתשובה כי המצרי� היו אדוני� לישראל וזה הדור היוצא ממצרי� למד מנעוריו ? ילחמו על נפש� ועל בניה�

. והיו ישראל נרפי� ואינ� מלומדי� למלחמה? לסבול עול מצרי� ונפשו שפלה ואי
 יוכל עתה להלח� ע� אדוניו
לבדו שהוא עושה גדולות ולו ' וד. לולא תפילת משה היה חולש את ישראלהלא תראה כי עמלק בא בע� מועט ו

כי אי� בה� כח להלח� בכנעני� עד שק� דור , סיבב שמתו כל הע� היוצאי� ממצרי� הזכרי�, נתכנו עלילות
ב יא ( בפרשת ואלה שמות ש�אחר דור המדבר שלא ראו גלות והיתה לה� נפש גבוהה כאשר הזכרתי בדברי 

 ) משה ויצא לאחיוה ויגדל"ד
 

4
' תהיה רצונו י... אלא ... ה להוציא� ממצרי� בעל כרחו של פרעה "יכול היה הקב: צה' עמ, ת שלו�ונתיב

ולכ
 ההשגחה העליונה היתה שפרעה יחשוב שהוא , ס"יתעוררו באתערותא דלתתא דקרישלהביא� למצב כזה 
 . ו להתחרטהרי בכח, וממילא כיו� שהדבר תלוי בו, המשלח אות� מרצונו

 
5

שאז ישברו לגמרי את קליפת מצרי� מכח , והכל למע� הביא את ישראל לקריעת י� סו : ש�, נתיבת שלו�
 .שיקפצו לי� במסירת נפש, כאומרו דבר אל בני ישראל ויסעו, אתערותא דלתתא

 
6
 .מאה של מצרי�וששברו לגמרי את מרכבת הט, כ ויסר את אופ� מרכבותיו"כמד: ש�, ת שלו�ויבתנ
 
7

? את עשית לנו להוציאנו ממצרי�זמה . ויאמרו אל משה המבלי אי� קברי� במצרי� לקחתנו למות במדבר: יד א
ה הדבר אשר דברנו אלי
 במצרי� לאמר חדל ממנו ונעבדה את מצרי� כי טוב לנו עבד את מצרי� זהלא ) יב(

 ממתנו במדבר
 
8

בשר ודגי� וכל , נוטלי� פת, יצאו לשוק. כי� במצרי�עבדי� היו ישראל למל: אליעזר המודעי אומר' ר: מכילתא
 .נוטלי� ענבי� ותאני� ואי� בריה מוחה ביד�, יוצאי� לשדה. דבר ואי� כל בריה מוחה ביד�

 ועיי� בשמות רבה טז ד ואי� זה סתירה לכא�
 
9

 בשבתנו על סיר הבשר
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The slightest thing could throw the Jews off. One moment they were competing 

with each other to jump into the sea. The very next, a bit of mud causes an immediate 

regression. “The sea has mud just like Egypt. Let’s go back
1
.” 

Then came a further step in the transition of a slave-people to G-d’s chosen nation 

- the Mannah. The Mannah was a great miracle that contained many miracles within 

miracles
2
.  According to the Ibn Ezra, it was the greatest of all miracles, lasting as it did 

for forty years
3
. It was for this reason that some mannah was placed in a jar in the 

                                                                                                                                         
A similar phenomenon occurred with the fall of communism. Stalin killed over 30 million people, 
yet in the early days after communism, most Russians would have voted for a return to the old 
order. For everyone under the old order had his little apartment and his food. As long as they 
behaved they would be alright. The new opportunities were fraught with dangers. People could 
make millions, but they could also starve.  
 

1
. המצרי� טיט ובי� טיט: והיה אומר ראוב� לשמעו�… כיו� שירדו לתו
 הי� היה מלא טיט : שמות רבה כד

 ".� סו וימרו על י� בי"הוי . במצרי� בחומר ובלבני� ובי� חומר מי� רבי�
 
2
 i.   5 days a week the normal portion fell, but on ערב שבת a double portion fell: 
 

 : ויהי ביו� הששי לקטו לח� משנה שני העמר לאחד ויבאו כל נשיאי העדה ויגידו למשה) כב (טז 
 

The fact that that the  מ� ‘knew’ to fall for five regular days out of seven was in itself a miracle. 
  
ii.  On שבת it didn't fall: 

 : ויהי ביו� השביעי יצאו מ� הע� ללקט ולא מצאו) כז(טז 
 

iii. It rotted when kept overnight, but on  שבת  it did not rot: 
 

ויניחו אתו  ) כד( : ולא שמעו אל משה ויותרו אנשי� ממנו עד בקר ויר� תולעי� ויבאש ויקצ  עלה� משה) כ (טז 
 : עד הבקר כאשר צוה משה ולא הבאיש ורמה לא היתה בו

 
iv.  עמר לגלגלת: No matter how much or how little each one collected, it always amounted to an 
Omer: 
 

מה   יש שלקטו הרבה ויש שלקטו מעט וכשבאו לבית� ומדדו בעומר איש איש �  המרבה והממעיט  : טז יז י "רש 
שלקטו ומצאו שהמרבה ללקוט לא העדי  על עומר לגולגולת אשר באהלו והממעיט ללקוט לא מצא חסר  

 :מעומר לגולגולת וזהו נס גדול שנעשה בו
 
v. Each received  enough to satisfy him: 
  

 וימדו בעמר ולא העדי  המרבה והממעיט לא החסיר איש לפי אכלו לקטו ) יח(טז  
 
vi. The mannah fell each according to his  מדרגה. If the person was completely righteous, the 
mannah fell at his doorstep. If he had sinned, the mannah fell further away in direct proportion 
to the seriousness of his sin. (Midrash)  
 

vii. The mannah had any taste that a person would imagine it to have: 
 

 :ויקראו בית ישראל את שמו מ� והוא כזרע גד לב� וטעמו כצפיחת בדבש) לא( טז 
 

viii. The mannah was covered and therefore protected above and below by a layer of dew: 

  
   על האר! ותעל שכבת הטל והנה על פני המדבר דק מחספס דק ככפר) יד( טז  
 
3

 … ובני ישראל אכלו את המ� ארבעי� שנה� לה :שמות טז
זה הנס היה גדול מכל הנסי� שנעשו על יד משה כי נסי� רבי� היו במ� ועמדו ארבעי� שנה ולא כל  : אב� עזרא

 .  הנסי� האחרי�
אמר הכוזרי ג� אלה אי� בה� מדחה מה שמתמיד ארבעי� שנה לשש מאות אל  איש : כוזרי א פז 

 … נלוי� אליה�וה
 עיי� בהקדמה להאמונות ודעות עוד בעני� המ� 
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Temple as a reminder of the Exodus experience
1
.   

Imagine: someone who was 19 years old when the  began to fall was 59 years  מ�   

old when it ended. He did not believe in the  נס because he was taken by surprise. He 

had a chance to take out all his scientific instruments and conduct any scientific 

verification he chose.  

Given all of this, the  מ� was surely a great kindness that HaSh-m did for us. 

Consequently, it takes us completely by surprise when the    מ� is called a Nisayon
2
. The 

meforshim ask what the Nisayon was in a gift of food from Heaven
3
. The Ramban 

explains that the  מ� was a real lesson in a higher level of Bitachon, in the idea that a 

person can eat his last morsel for breakfast in a hostile and barren environment and trust 

that it will fall again the next morning
4
. And this trust, he says, had to be in a totally 

strange foodstuff that was never known before
5
. This was not a food source they could 

master and grow themselves, reducing, so to speak, their dependence on G-d. The 

resulting total dependence in HaSh-m was vital to allow trust in G-d to build up
6
. And 

once they trusted G-d to look after their physical lives they would come to trust Him to 

be their doctor in their spiritual lives as well
7
. 

  Food supply is one difficulty. Water, however, is more serious. Klal Yisroel 

first face a challenge of bitter waters and then a higher challenge of no water at all
8
. G-

d knows that this test is a very great one and asks Moshe Rabbeinu to walk through the 

camp to show that he is working on the problem
9
.  Klal Yisroel understandably cry out 

to HaShem, and He saves him. Less understandable is the fact that Bnei Yisroel are 

                                                
1

 מלא העמר ממנו למשמרת לדרתיכ� למע� יראו את הלח� אשר 'הויאמר משה זה הדבר אשר צוה ) לב (טז 

ויאמר משה אל אהר� קח צנצנת אחת ות� שמה מלא  ) לג( :האכלתי אתכ� במדבר בהוציאי אתכ� מאר! מצרי�
 :  אל משה ויניחהו אהר� לפני העדת למשמרת'הכאשר צוה  ) לד:( למשמרת לדרתיכ�'הי העמר מ� והנח אתו לפנ

 
2

 � לאאלמע� אנסנו היל
 בתורתי … הנני ממטיר לכ� לח� מ� השמי� : טז ד
  

3
והיה ביו� השישי והכינו . בתת עליה� לח� לאכל דבר יו� ביומו' מה נסיו� שניסה אותו ד: והקשה האברבנאל
 לא נסיו�, וזה היה חסד גדול. יה משנהאת אשר יביאו וה

 
4

כי נסיו� הוא לה� שלא יהיה לאד� מזו� ולא יראו לה� עצה במדבר רק המ� שלא ידעו תחילה ולא : � טז ד"רמב
. וא� כל זה שמעו ללכת אחרי הש� לא מקו� לח�, ויורד לה� דבר יו� ביומו וירעיבו אליו, שמעו מאבות�

למע� , אלוקי
 זה ארבעי� שנה במדבר' וזכרת את כל הדר
 אשר הוליכ
 ד) "ב, דברי� ח(וככה אמר לה� עוד 

וכי היה יכול להוליכ� בדר
 הערי� אשר ". התשמור מצוותיו א� לא, ענות
 ולמע� נסות
 לדעת אשר בלבב

ושלא יהיה לה� לח� רק מ� השמי� דבר יו� ביומו לנסות� , סביבותיה� והוליכ� במדבר נחש שר  ועקרב
 .  לה� בה� באחרונה שיאמינו בו לעול�ולהטיב

 
5

ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו מ� הוא כי לא ידעו מה הוא ויאמר משה אלה� הוא הלח� אשר  ) טו ( טז
 : לכ� לאכלה'הנת�  

 
6

 .מתו
 שכל יו� ויו� עיניה� תלויות למזונותיה� אלי: ה למע� אנסנו"� טז ד ד"רשב
 אתכ� לידי נסיו� עצמכ� ויבורר לכ� א� כבר הגעת� לידי מדת הבטחו� אביא, וזה אנסנו: כתב וקבלה 

ה להוציא במנוסה דבר מידת הבטחו� מ� הכח אל הפועל ולחזק בו תכונה נפשית זהנה הנסיו� ב. הגמור א� לא
 הגדולה מאד בערכה

 
7

זה האומר לאד�  רופא
 ומלמד
 תורה ומצות למע� תנצל מה� כרופא ה' ולפי פשוטו כי אני ה…  :טו כו " רש 
 :רפאות תהי לשר
) משלי ג(אל תאכל דברי� שמחזירי� אות
 לידי חולי וזהו איזו� מצות וכ� הוא אומר 

 
8
Not all the meforshim say that the problem here was no water at all. The HaEmek Davar, the 

Kesav VeKabala and others learn that there was water, but not enough, as the nation saw it.  
 
9

 עבור לפני הע� וקח את
 מזקני ישראל ומט
 אשר הכית בו את היאור קח ביד
 והלכת… : יז ה
 

  שאתה משתדל להמציא צרכי�ות� בראות�נותעל תלועבור לפני הע� : ספורנו
 

 לזה אמר כי יעבור לפני – מועט כי גדול הצימאו� בע� ויהיו מסתכני� אפילו בדבר' אולי שידע ד: אור החיי�
  …מה� ביני וביניכדי שישקוט אש הצימאו� , בדר
 שידעו שאתה הול
 למצא לה� מי�, פירוש. הע�
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criticized for this appeal
1
. Chazal tell us that this is because Bnei Yisroel were still 

making their Avodas HaSh-m conditional – if G-d provides we serve, and if not, not
2
. 

All of these desert experiences are graded challenges to purify Klal Yisroel, as 

rapidly as possible, in preparation for the Sinai experience
3
. Just as the Jews had to 

leave Egypt physically, Egypt had to spiritually leave the soul of the Jew
4
. The Zohar 

interprets the words וחמושי� עלו בני ישראל ' " (lit. and they left Egypt armed) as: And 

they left Egypt fifty times, i.e. once for each of the fifty levels of Egyptian impurity
5
. 

Every day until the Torah was given at Sinai, the Jews left another level of impurity
6
 

until finally, when they heard G-d begin the Ten Commandments with the words I am 

the Lord, your G-d, they completed this process
7
. It was only then that the last 

connection with the Egyptians was cut off
8
.   

But in a way, this was artificially induced Kedusha, never integrated deep 

enough into the bones and psyche of the people. Despite this fantastic leap into the 

highest levels of prophecy, despite witnessing the greatest Nisim of all time, Ibn Ezra is 

of the opinion that this generation would never fully get over their slave status. Their 

exalted spiritual level was not and could not be fully integrated. It would take the next 

generation to go into Israel and take on the powerful Canaanim
9
. 

 

 

                                                
1

 בקרבנו א� אי�' לאמר היש ד' ויקרא ש� המקו� מסה ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסות� את ד: יז ז
שיעשה , ואל מי יפנו א� לא אל משה מנהיג�, יבכוא� לא היה לה� מי� לשתות היה ראוי לה� ש: אברבנאל

 .' לא לנסות את ד–והיא היתה שאלה ובקשה ראויה והכרחית , ולמה קרא זה נסיו�? עמה� להפליא
 
2

וא� , נעבדהו, א� הוא ריבו� כל המעשי� כש� שהוא ריבו� עלינו"אמרו ישראל : יהושע אומר' ר: מכילתא יז ז
לכ
 נאמר על ריב " וא� לאו לא נעבדנו, נעבדנו, ייק לנו צרכנופא� מס"אמרו : מראלעזר או' ר." לאו לא נעבדנו
 'בני ישראל וכו

 
3

 .המדבר כדי לצרפ�... א אומר "ר. ויסב אלקי� את הע� דר
 המדבר י� סו : מכילתא
 
4

י� בנפש ויציאת המצר, היינו יציאת הגופי� ממצרי�, אופני�' שיציאת מצרי� מתפרשת לב: 64' אור גדליהו עמ
 .ישראל

 
5

פירוש ,  שחמשי� פעמי� יצאו–" וחמושי� עלו בני ישראל"ומצינו בזוהר הקודש שאמרו : ש�, אור גדליהו
 וכל יציאה משער של טומאה נקרא יציאת מצרי�, שיצאו מכל החמשי� שערי טומאה

 
6

שבכל יו� , ת מצרי�בכול� היתה יציא, ובאלו הימי� שהלכו בדר
 המדבר עד קבלת התורה: ש�, אור גדליהו
 .ויו� יצאו משער טומאה אחד של מצרי�

 
7

אז היה , אלוקי
 אשר הוצאתי
 מאר! מצרי�' א כי בעת ששמעו אנכי ד"וכמו שמפרש הגר: ש�, אור גדליהו
 גמר היציאה מטומאת מצרי�

 
8

 כי אז ניתק הקשר ע� המצריי� לגמרי: ש�, אור גדליהו
 
9

צרי� היו אדוני� לישראל וזה הדור היוצא ממצרי� למד מנעוריו לסבול המ… :  ה התיצבו"אב� עזרא יד יג ד
הלא . והיו ישראל נרפי� ואינ� מלומדי� למלחמה? עול מצרי� ונפשו שפלה ואי
 יוכל עתה להלח� ע� אדוניו

לבדו שהוא עושה גדולות ולו ' וד. תראה כי עמלק בא בע� מועט ולולא תפילת משה היה חולש את ישראל
כי אי� בה� כח להלח� בכנעני� עד שק� דור , סיבב שמתו כל הע� היוצאי� ממצרי� הזכרי�, ילותנתכנו על

ב יא ( בפרשת ואלה שמות ש�ה� נפש גבוהה כאשר הזכרתי בדברי אחר דור המדבר שלא ראו גלות והיתה ל
 )ה ויגדל משה ויצא לאחיו"ד
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2. Krias Yam Suf 
 

(see also under Pesach, at the end of Sefer VaYikra, an essay with the same name) 

 

 

 Something extraordinary, even by the criteria of miracles, happened at the Red 

Sea
1
. We do not have a Chag on the miracle of the Ark, the miracle of the manna in the 

desert, Miriam’s well or the Clouds of Glory that protected us.  

 The Maharal states that the uniqueness of Krias Yam Suf is that whereas the 

plagues had freed all the individual Jews, it was only at Krias Yam Suf that the Jews 

were freed as a nation
2
. And, in fact, the Chumash only uses the term redemption of the 

Jews after the crossing of the Red Sea
3
. 

 Until then, the Jews were still captives of the pervasive Egyptian civilization. 

They had become more like free Egyptians, and when they actually left, they felt like 

expatriates, exiled from the world’s greatest civilization. They certainly recognized G-

d’s Hashgacha, and they knew that they were Jews – but they somehow thought that 

now that they were free, Egypt would become a ‘goldene’ medinah for them as it had in 

the time of Yosef. The nightmare was over and life as Jews in Egypt could begin. 

Moreover, they could now enjoy this unique place without illusions. They knew the 

score – they knew that at any time they could be enslaved again at any future stage, and 

that, as in other historic times of Jewish emancipation, their rights might be given in fits 

and starts
4
.    

 The Egyptians who now pursued the Jews are mentioned in the singular, for it 

was a unified nation of Egypt – a civilization - that came to return the Jews
5
. However, 

at Krias Yam Suf the Jewish nation finished for good their romance with Egyptian 

culture. Throughout Krias Yam Suf the Egyptians are mentioned in the singular, for it 

is as a nation and a civilization that they are being destroyed, what the Sages would call 

                                                
1
Which the Ibn Ezra says was the greatest of the נסי� on which there is no Chag. The Ramban says that 

the Torah is נסי� כולה . 

 
2

 שהיה  זה  מפרעה דהיינו ממצרי�  ישראל את הוציא  הוא ברו' הקדוש): ד משנה ה  פרק  (אבות על חיי� דר' , ל"מהר

  יצאו  כי א� תחתיה� שהיו מאחר כי, בכלל האומה מ� דהיינו ממצרי� אות� הוציא לא עדיי� אבל,  שעה באותה
 ידי  על היה וזה, לעתיד יהיו ואשר הזה  בזמ� שה� אות� שכולל מצרי� מכלל  יצאו לא  מצרי� אות�  של מרשות
 יצאו  זה ובדבר, אחד בפע�  בתוכו מצרי� כל ושקע בי� נסי�  ידי על בכללה האר)  מ� ישראל שיצאו  סו� י� קריעת

  בעל  שהוא האד� הוא המתנגד מ�  ההצלה האחד שני� ב היא ההצלה כי: שלו הראשו� בתירו) ש"ע. (בכלל ממצרי�
  נסי�   ידי על ממצרי� ישראל את  הוא ברו' הקדוש הוציא ולפיכ'  ...  הטבע הוא השני  והמתנגד, שכל ובעל בחירה
 שהוא  הי� על ניסי� עמה� עשה  וג�, אות� הוציא ... ומצריי�   פרעה הוא שכל בעל שהוא המתנגד מ�  אות� והציל
   ) הטבע מתנגד

 
3

  את ' ה  וינער) יד שמות  (שנאמר המצריי�  אבד� אחר   רק מצרי�  ביציאת גאולה לשו� תמצא  שלא : ו ו בחיי  רבינו

 ונושעי�   גאולי� נחשבו אז  כי ישראל את ההוא ביו�' ה ויושע ליה וסמי' הי� בתו' מצרי�

 
4

 י�  לקריעת רמז וזהו -  גדולי� ובשפטי� נטויה בזרוע אתכ� וגאלתי שאמר זהו סו� י� קריעת עני�: ו ו  בחיי  רבינו
 והוצר'  שעבודי� מיני בכמה חייו את מרר אשר הקשה האדו� יד מתחת היוצא העבד כי גאולי� נחשבו שאז סו�

  אצל שלמה הגאולה ואי�  אחריו אדוניו ירדו�  פ� ומתפחד ירא העבד עוד כרחו על  חורי�  ב�  ולעשותו מאתו לשלחו
 שנאמר המצריי�  אבד� אחר   רק מצרי� ביציאת גאולה לשו� תמצא אשל וזהו האדו� במיתת שיתברר  עד העבד

 ונושעי�  גאולי� נחשבו אז כי ישראל את ההוא ביו�' ה ויושע  ליה וסמי' הי� בתו' מצרי� את' ה וינער) יד שמות(

 
5

 נימפ הפרשה כל וכ�, אחריה� נוסע מצרי� והנה יחיד לשו� רק נזכר לא סו� י� קריעת אצל ולפיכ': ש�, ל"מהר

 .מצרי� ע� שה� מה, מצרי� לכל זה שהיה
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their “Sar
1
”. Now the national identity of the Jews, their readiness to be permeated by 

Jewish values – the Torah, was now complete. 

 This is what is hinted at in the verse )וידעו מצרי� כי אני ד) ד:שמות יד '  – And the 

Egyptians will know who I am (says G-d). This is not referring to the Egyptians, but 

rather on the ‘Egyptian part’ contained in each Jew
2
.  

 Water – the sea -  was the culminating miracle of the Exodus, producing one of 

only nine times in history when a level of Shira was achieved
3
. Water is that which 

gives life, and, when life is no longer justifiable, takes it away, as it did in the flood
4
. In 

that sense, water represents a transition from the primordial waters at the beginning of 

creation into the holiness of life, as is done with a mikveh and with Noah’s ark
5
. But 

those very same waters were the flood waters of destruction.     

 G-d’s name is mentioned eighteen times in  שירת הי�.  G-d’s 4-lettered Name 

repeated 18 times makes up His Great Name of 72 letters. This name in turn reflects 

“the fullest unfolding of His wonderworking might”
6
. Clearly,  �קריעת י� סו was an 

extraordinary event.   

At Krias Yam Suf, the Egyptian army was destroyed to the last man
7
. Not a 

single soldier, military storeman, clerk or anyone associated with the military was left
8
 .  

The Jewish nation was not subjected to Egyptian rule ever again. Even when the Jews 

conquered and divided the Land of Israel, which is practically in Egypt's backyard, 

Egypt is never mentioned.
9
 

                                                
1

 של   שר ישראל שראו  אחריה� נוסע  מצרי� והנה) א"פכ ר"שמו  (ל"ז  רבותינו דרשו הסוד זה פי ועל :ש�, ל"מהר

  ה�  אשר האומה לכל רק מצרי� לאלו לא הזה הנצוח כי מפני זה וכל, מאוד ויראו  ולפיכ' למצרי� לעזור בא מצרי�
 בכלל האומה  את נצחו כ' בשביל שלה� השר נצחו וכאשר, אות� לעזור המלא' בא ולפיכ' שלה השר תחת

  נקראת  זו מידה. הפנימית ומהותה תוכנה היא אשר  המיוחדת מדתה  יש אומה  לכל:  216' עמ  ג"ח, מאליהו  ובמכתב
) 183' עמ( הממעמקי� ספר הסביר זה ולפי כ"ע. האומה  של המיוחד ותוכנה כוחה  דהיינו" האומה שר "ל"חז בלשו� 

 להגדרת שהכוונה" שר� אלא תחילה שקע לא בי� המצרי� את  ה"הקב שהשקיע כיו�): ה כא ר"שמו  (ל"חז דברי את
 ש "ע מאליהו  המכתב

 
2
 אפרי� מחנה דגל 
 

3
Targum: The tenth song will be sung when we will be redeemed from our exile. The other nine songs 

are: 

1. Adam HaRishon when his sin was forgiven on Shabbos – השבת ליו� שיר מזמור  

הי� שירת .2  

3. When a well of water was given to Bnei Yisrael in the desert: 
אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר ענו לה +יז :במדבר כא     

4. Moshe before he died: א לב דברי� (השמי� האזינו(  

5. Yehoshua when he stopped the sun ( יב י יהושע ) 

6. Barak and Devorah when Bnei Yisrael defeated Siserah ( א ה שופטי� ) 

7. Chana when she had a child ( א ב א שמואל ) 

8. David on all the miracles ( א כב ב שמואל ) 

9. Shlomo HaMelech – השירי� שיר  

 
4
 א"שליט, שפירא משה רב 
 
5
 החינו' ספר  

 
6
 Rav Elie Munk, The World of Prayer, pgs. 30-31 

 
7

 :אב� כמו במצולת ירדו יכסימו תהמת)  ה:(סו� בי� טבעו שלשיו ומבחר  בי� ירה  וחילו פרעה מרכבת) ד(

 
8

 : למלחמה הפרשי� אחר שבאו ורוכביה� מצרי� רכב כל המו�. אחריה� הבאי� פרעה חיל לכל : ספורנו 

  לשו�  דיוק וזהו. כליה�  ונושא אות� משרת אלא מלחמה  בעל שאינו מי ילואפ. אחד עד בה� נשאר לא: דבר  העמק
 : 'ז' ט  לעיל' וע. נשאר לא כ"ג לה� השיי' רק. מאחד פחות היינו. אחד עד

 
9
Praise, My Soul: pg: 229 
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 In their death, the Egyptians understood that they had been made unwitting 

tools to show G-d’s greatness - even that is worthy of praise and reward – and they too 

are included in  1תבלעמו אר)  – שירת הי�
 (Pharaoh himself did survive in order to witness 

G-d’s great Sovereignty
2
.)  

  At the very same time that one wind was destroying the Egyptians, a second 

wind was saving the Jews
3
. They understood that the drowning of the Egyptians was 

but G-d’s blessing turned the other way
4
. The same Red Sea that saved the Jews 

drowned the Egyptians
5
. Truly, these were simply different faces of the same thing. 

And so, when they sang, Klal Yisrael stressed the positive – i.e. the saving of the 

Jewish people, rather than the destruction of the Egyptians. This is a lesson to the Jews 

for the generations – Jews celebrate salvation. We don’t celebrate destruction- not even 

of our worst enemies
6
 - we weren’t even privy to see their drowning

7
. (G-d went even 

further with the angels: יוחנ� מאי דכתיב ולא קרב זה אל זה כל הלילה בקשו ' אמר ר: מגילה י  

ה מעשה ידי טובעי� בי� ואת� אומרי� שירה "אמר הקב . מלאכי השרת לומר שירה ) On the 

contrary, G-d loves all His creatures, and hopes that the evil will do Teshuva
8
, so long 

as their evil has not reached the point of self destruction
9
.  Pesach is celebrated because 

G-d took us out of Egypt ( י ממצרי� "את ב '  כי הוציא ד ) and not because He inflicted 

                                                
1

 : הצדיק' ה שאמרו בשכר לקבורה שזכו מכא� -  אר) תבלעמו :יב טו י "רש

 
2

 אחד  תהלי�  בספר דכתיב והא פרעה והוא נשאר אחד  אבל -  אחד  עד בה� ארנש לא   :התוספות מבעלי זקני� דעת

 :עמו מכל היינו נותר לא מה�

  מפרעה  חו) אומר נחמיה' ר' כו וחילו  פרעה מרכבות שנאמר יהודה'  ר דברי לפרעה א� אחד עד נשאר לא :מכילתא  

 .'כו
 יהודה ' ר כדברי נקט) הבא פסוק (עזרא והאב�

 
3

 :ומשמאל�  מימינ� חמה לה� והמי�  הי� בתו' ביבשה כוהל ישראל  ובני) כט(

  הפרשי�  ואת הרכב את כסו  שהמי� בעוד, הימנו  לשלמעלה דבוק זה פסוק -  ביבשה הלכו ישראל  ובני)  כט  (חזקוני 
 משמש  מי� נערמו אפ' וברוח, בי� משמשות רוחות שתי  שהיו ביבשה הולכי� ישראל  בני היו, פרעה חיל לכל

 )דבר והעמק  ספורנו, עזרא באב� וכ�. (למצרי� משמש י� כסמו ח'ברו נשפת, לישראל

 
4

 : ימי� נעשית השמאל מקו� של רצונו את עושי� כשישראל פעמי� שני -  ימינ' ימינ'  :ו טו י "רש

 
5

 מישראל אנשי� נשארו ועוד טובע היה פרעה כי. אחר פע� זה להזכיר טע� - ישראל ובני :כט  יד  שמות עזרא אב�

  פרעה  ובמקו� מייבש קדי� רוח ש� היה בי� עוברי� ישראל  שהיו במקו� כי פלא בתו' פלא'  הי וזה  .עוברי� בי�
  . חומות ונעשו שנקרשו המי� להמס אחרת רוח הש� הביא וחילו

 
6

 מצרי�  באר) אמר לכ�) ב"סע י מגלה (רשעי� של במפלת� שמח  ה"הקב שאי� זה אל  זה  קרב  ולא  ש�, חכמה  מש'  

 ק"ודו   בי� שנטבעו טר� לה� שצוה בי� מצרי� מפלת מסיבת החג שאי� ולהורות  בשביעי חג שיעשו

   
7
 .טו ד� ערכי� מסכת    

,  חכמה מש' ( . תשמח אל אויב' בנפול משו�' ז כל הלל גומרי� ואי� בפסח  שמחה  כתב לא שלכ� ד"תרנ רמז ובילקוט
 ) ש�

 
8
 הגלות אור' לאחר הוא זה כל, תאמר שמא. לרשעי� ג� להיטיב שרוצה הרי :ב'ס, חכמה פתחי ח"קל, ל"רמח 

 שהרצו� מינה שמע, הכל יזכו שאחריה� דברי� מסבב העליו� הרצו� הרי כ� א�, הנותנת היא - אשיב'. ענש� וקבלת
 .כ' אחר לה� שימחול כדי להעניש� צרי' והרשעי�, דרכו כפי אחד כל ע� ללכת שצרי' אלא, ממש להיטיב רק הוא

 
9
  רינה רשעי� באבוד) יא משלי (כתבו) סאת� אכשנתמל (אז כי, ה"של 

  א'. מבינה אני –  העונש ידי על נתק� עצמו החוטא שיהיה הנשמה אמרה :  סא' ס ב "ח תבונות בדעת ל"הרמח וכתב
  והעונש , הבחירה מ� שיוולד צרי'  הזכות סו� סו� כי, תשובה לבעל או  לצדיק החוטא  משוה הזה התיקו� יהיה אי'
  בהנהגתו  אשר הגדולי� העיקרי� מ� והוא מאד עמוק הזה שהעני�  אמת ה�; השכל אמר: סב' ס. בבחירה תלוי אינו

  והרי '  וגו" מחט של  כחודו פתח לי פתחו): "ג ה ר"שהש (אמרו כאשר העני� בזה תמוהי� אמרי� מצאנו ואנחנו. ש"ית
  קטנה  התעוררות  ידי שעל , המשפט דרכי לפי מוצדק  זה אי� הרי: ה"הג. [לכלכל רוצה ה"שהקב המשפט  מ� זה אי�

 . מחט של כחודו פתח אפילו צרי' אי� כ� א� , החסד  ממדת אושה תאמר וא�] גדולה להשפעה זוכה
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judgment on the Egyptians ( כי בו עשה במצרי� שפטי�   ).
1
 Chanukah is celebrated with 

lighting candles, not rejoicing the military victory
2
 and Purim is not celebrated on the 

day of the military victory either
3
.  

When both the men and women burst into song
4
, Krias Yam Suf became one of 

the seminal events in Jewish history. The Jewish nation came of age in the maturity of 

their beliefs
5
. Because they believed, they were able to sing

6
 and that is worth 

dedicating a Yom Tov to
7
. In fact, it is worth repeating that song every morning in our 

prayers. The leap of faith the Jews took then provided the momentum that propels us 

forward until the end of time.
8
 

This leap of faith was all the more remarkable because of the deep doubts that 

preceded it. The Jews, seeing the approaching enemy asked: Are there no graves in 

Egypt that you (Moses) took us to die in the desert?
9
  

What changed their mind was that they saw with their own eyes ( ויראו הע�)10
. It 

was a faith based on a reality happening in front of them. This swept them up to 

prophetic heights
11

. Even the handmaidens at the crossing of the Red Sea saw what 

                                                
1
 העמי� כל כי יתבר' מצוותיו שלימות להורות הוא שלדורות דבר עתה לה� דאמר הא ולדעתי  :טו יב חכמה מש' 

 מפלת על ישמחו לא המה בישראל כ� לא, הנצחו� לחג �אויביה מפלת יו� הנצחו� יו� יעשו הנימוסיות בדתותיה�
, אפו מעליו והשיב בעיניו ורע' ד יראה פ�' כו תשמח אל אויב' בנפול שאמר וכמו ז"ע בשמחה יחוגו ולא אויביה�

 לשנאותו צרי'' ד בעיני רע הלא' ד בעיני רע שהשמחה משו� אויבו בנפול שמח אינו המעלה דאד� הרי) יז, כד משלי(
 האויבי� מפלת על אבל ממצרי� י"ב את' ד הוציא כי רק שפטי� במצרי� עשה בו כי המצות חג בפסח נזכר לא ולכ�
 .לישראל ט"ויו חג אי�

 
2

 אלקי� והשגחת  וטהרתו' ד בית וחינו' זית שמ� הדלקת  על רק מורה היו� אי� חנוכה נס על ולכ': ש�, חכמה מש' 
 שמונה  ההדלקה מפורס� בלתי עני� על ההדלקה נעשה   ולכ� בישראל זהוחו נביא היה שלא בזמ� ישראל בית עמו על

  יאמרו  שמא ההשגחה חוששת והיה  החשמונאי� הגדולי� הכהני� היו צבאות והשרי  שהמנהיגי� משו� בהיכל ימי�
  למע�  לכהני� רק  ידוע אינו  אשר בהיכל ומופת אות ההשגחה לה� הראתה נצחו  מלחמה ובתחבולות יד�  ועוצ� כח�
 .הטבע מ� למעלה נסיי דר' מושגחי� וה� זאת עשה אלקי יד כי ידעו

 
3
 לפני שמחה אי� זה כי בשונאיה� שהרגו ביו� או המ� שנתלה ביו� ט"יו עשו לא פורי� בנס וכ�: ש�, חכמה מש' 

 ונהרגו דרכ� על נחשי� והיה למנוחה צריכי� שהיו וכמו מאויביה� נחו אשר בימי� הוא ט"היו רק ישראל עמו
 הדברי� את) כ, ט אסתר (מרדכי ויכתוב לכ� המנוחה על השמחה רק כי הנחשי� שנצחו יו� לשמוח היתכ� שי�הנח

 'וכו  נחו אשר כימי�' כו עושי� להיות עליה� לקיי�' כו ספרי� וישלח האלה
 
4

 : ובמחלת בתפי� אחריה הנשי� כל ותצא� בידה הת� את אהר� אחות הנביאה מרי� ותקח) כ (טו שמות

 :בי� רמה ורכבו סוס גאה גאה כי' לה שירו מרי� לה� ותע�) כא(

 
5

 חזקה אמונה היתה לא שעדיי� בשביל הוא, המעשי� שנעשו עד שירה מלומר איחר רבינו שהשמ ומה: ה"של 

, משה שר ע�פ באותה, אז כלומר ,ישראל   ובני משה ישיר אז, עבדו ובמשה' בד ויאמינו  " שכתוב הוא וזה, בישראל

 . ישראל האמינו  שאז משו� הי� רעקשי ה"מהקב שהובטח ידמ מקוד� ולא
 
6

 תנחומא
 

7
 The seventh day of Pesach on which we read the Shira 

 
8
   Praise, My Soul: pg. 233  

 
9

  להוציאנו  לנו עשית זאת מה במדבר למות לקחתנו במצרי� קברי� אי� המבלי  משה אל ויאמרו  יא יד שמות

 .ממצרי�
 
10

 לא יד שמות 

 
11

  באצבע  אותו מראי�  והיו עליה� נגלה בכבודו -  ליק  זה):  ג השירה בשלח המכילתא פ" ע (ש� י"וברש: ב טו שמות 

 )  נביאי� ראו שלא מה אחרת ובגירסא) ( בוזי ב� יחזקאל (הנביא יחזקאל ראה שלא  מה הי� על שפחה ראתה
  הנביאי�  וביד) יא,  יב  הושע (כתיב  הנביאי�  רובשא י�קאל מראות  ואראה) א, א (כתיב ביחזקאל : בחיי וברבינו
 החכמי�  כוונת ואי�, ואנוהו ליק  זה ואחד אחד כל שאמר עד כול� ראו הי� על אבל ומראות בדמיונות כלומר,  אדמה

  שראתה הכוונה אלא הנביא בוזי ב� יחזקאל  מעלת  השגת על יתירה והחכמה ההשגה  בעני� השפחה מעלת  שתהיה בזה
 .   יחזקאל ראה שלא דבר הי� על שפחה
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Yechezekel ben Buzi did not see
1
.  They could literally point to the tangible reality of 

G-d’s presence as no later prophet could and say: - לי זה ק   - This is my G-d
2
 and …  

 I wish to become a dwelling for" .נוה  Targum Unkelos - a dwelling, as in -  ואנוהו

Him,"
3
 meaning, I wish to live my life so that it becomes a residence for G-d's Presence 

in this world.
4
 

 Shira – a song sung by the Jewish people together with all of creation in one 

large symphony – when all of creation is but a revelation of G-d
5
.  When Klal Yisrael 

sees this, they too become a part of His revelation – G-d speaks through them as He 

does through the rest of creation
6
. Their prophetic gift meant that Moshe and the Jewish 

were able to say the same words of the Shiras HaYam together in complete harmony
7
. 

Together, they became instruments of G-d’s revelation.   

 We carry something of that song with us in all generations.  אז ישיר – Then they 

will sing: Then and in the future: The song which they spoke then, caused them to 

continue uttering song in all the generations
8
. We have a name for the Shabbos on 

which the Jews crossed the Red Sea: it is called Shabbos Shira – when we recreate for 

ourselves something of that magic moment.  

  But let us go back to see how that moment was achieved.  The Jews are 

trapped. They cry out to Moshe who turns to G-d. G-d responds, astonishingly,   מה
9תצעק אלי 

 - Why are you crying out to Me? And to whom should Moses turn?  But what 

G-d meant was: “Do not even think that your  השתדלות (effort) of prayer will help. This 

is totally up to Me.”
10

  But, did we not see that Nachshon ben Aminadav jumped into 

                                                
1

 : נביאי� ראו שלא מה הי� על שפחה ראתה באצבע אותו מראי� והיו  עליה� נגלה  בכבודו - ליק זה:  י "רש

 ליק זה  שנאמר בוזי ב� יחזקאל  ראה שלא מה  הי� על שפחה שראתה  אומר אתה  מני�  אומר  אליעזר רבי :בחיי  רבינו
, אדמה הנביאי�  וביד)  יב הושע (כתיב הנביאי� ובשאר י�קלא  מראות  ואראה) א  יחזקאל (כתיב ביחזקאל, ואנוהו
 בזה החכמי� כוונת ואי�, ואנוהו ליק זה ואחד אחד כל שאמר עד כל� ראו הי� על אבל ומראות בדמיונות כלומר

  שראתה  הכוונה אלא הנביא בוזי ב� יחזקאל  מעלת  השגת על יתרה  והחכמה ההשגה בעני� השפחה מעלת  שתהיה
 . יחזקאל ראה שלא ברד הי� על שפחה

 
2
Rav Schwab on Prayer pg. 233 

 
3
 Rav Hirsch 

 
4
Rav Schwab on Prayer pg. 237 

 
5

 לומר פיה� נפתח אז'  וכו שפחה ראתה כעני� הנוכח כשמכיר  רק הוא שירה: ח אות -  לילה רסיסי הכה� צדוק רב
 .שירה

 
6

  וכל . 'וכו עשה וכ� שישיר בלבו עלה' וגו משה ישיר  אז י"ברש והנה ח"תרע שנת -  בשלח פרשת משמואל ש� ספר

.  תחילה לב� על שעלה  בלתי השירה אומרי� שיהיו אפשר  שאי  ידע  לא ומי  לאשמעינ� אתא מה דקדקו המפרשי�
  מתו' מדברת  שכינה אלא ',  הי מה�  לא שהרי לזכות לישראל לה� לחשוב אי� השירה אמירת שגו� לפרש אמרנו וכבר

 מתנבאי� נביאי� שני אי�.) ט"פ סנהדרי� (ל"ז אמרו  בנבואה' שאפי במלה  מלה  כאחד ל�כו התכוונו כ"וע, גרונ�
  מדברת  שכינה ה" שמרע כש� כלומר, י"ובנ משה השוו כ"וע . גרונ� מתו' מדברת  ששכינה לומר ומוכרח , אחד בסגנו�

,  שישיר  בלב� שעלה �לב הערכת' הי זו שבשירה ישראל שבח וכל ...  השירה בעת לישראל' הי כ� תמיד גרונו 'ומת
'  בחי שהיא לי�  שהירידה יתבאר  האמור ולפי:  ... גרונ� מתו' מדברת שכינה היתה מדה באותה לב� הערכת ולפי 

  :ביו� היתה אמת' בחי שהיא הנובע כמעיי� לשירה הלב הערכת ובכללה  השירה אבל, בלילה היתה אמונה

 
7

 ככתבה השירה את יחד ונווכ כל� על הקדש רוח שרתה: ב' עמ ל ד� סוטה מסכת  

 
8
 ל"ארז מדרשו אבל פשוטו ליישב זהו … שישיר בלבו עלה הנס כשראה אז - משה ישיר אז: י"וברש. עצמי פירוש 

   וכ� התורה מ� המתי� לתחיית רמז מכא�

 
9

 : ויסעו ישראל בני אל  דבר אלי תצעק מה  משה אל' ה ויאמר)  טו (יד

 
10

 . פרידלנדר חיי�' ר
  שאמר  כמו, לו צועקי� שהיו, ישראל כל כנגד משה כי א "ר אמר אלי תצעק   מה:  ל"וז בדבר   אחרת השיט �"ברמב אבל

  לה� דבר לצעוק תניח�  מה יאמר ואולי לצעק לה� ראוי, אלי תצעק  מה אמר למה כ"וא' ה אל ישראל  בני ויצעקו
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the sea and waded until the sea was up to his nostrils? Was it not his efforts – his leap 

of faith - that aroused G-d to split them?  

 The fact that G-d tells the Jews not to cry out to Him is rendered all the more 

strange by the fact that the original Exodus from Egypt seems to have been triggered by 

just such cries. As the verse says: 

 

 …  2י� את נאקת�קוישמע אל) כד:(1י� מ� העבדהק ויזעקו ותעל שועת� אל האל… ) כג(ב 
 ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרי� ואת צעקת� שמעתי מפני נגשיו כי ידעתי 'הויאמר ) ז(ג 

 :את מכאביו

 

 The Chumash is replete with just this lesson.  When Rivka was barren, the verse 

says that both Yitzchak and Rivka davened to HaSh-m who heard their cries, and Rivka 

then became pregnant
3
.  And, in Devarim, this is put into a general principle:  For what 

nation is there so great, who has G-d so near to them, as the Lord our G-d is in all 

things that we call upon Him for
4
? 

All this is true – we are supposed to call out to G-d. But G-d wanted to teach us 

that our prayers are not effective because they are some type of advanced  השתדלות – a 

different more effective kind of action. Rather, our prayers work because they reveal 

the resonance between our concerns and G-d’s concerns. His interests are the welfare of 

the Jewish people. Thus, G-d says to the Jewish people,  מה תצעק אלי – Why are you 

calling out to me -  if you will have the faith, then  עלי הדבר תלוי – It is dependent on me 

-  and your prayers will have revealed that your needs are the concern of the Almighty
5
. 

 Nesivos Shalom says that prayer would not help here because it was just not 

powerful enough to merit G-d overturning His attribute of justice ( הללו עובדי עבודה זרה
ז "והללו עע  ) with His Midas HaRachamim. Prayer is an act of faith, of trusting that G-d 

will help us when we call out. What was needed here was a higher level of faith, one 

that was reflected in action, not just in passive prayer
6
.  G-d’s words to Moshe can be 

understood as saying, “Why are you only crying out to me? This is not sufficient. You 

must do more. Speak to the Jewish people and go forth. Act according to your faith.
7
” 

 But why is action so much higher than prayer? It would seem that every miracle 

requires one to act first. Did not Noach also do an action in order to receive his 

miracle? Did he not have to build an ark over many years as a preparation for G-d to 

                                                                                                                                         
 והוא , ומתפלל צועק  משה היהש) כא� מכילתא (אמרו ורבותינו) ד פסוק (בפרעה  ואכבדה ל' אמרתי  כבר כי, ויסעו
 שפת  על הוא כי, יתנהג אי' יודע היה לא הוא, בפרעה ואכבדה הש� לו שאמר פי על וא�, יעשה מה ידע לא כי, הנכו�
  תעשה  מה לשאל צרי' שהיית, אלי תצעק מה טע� וזה יבחר דר'' ה שיורנו מתפלל והיה, ומשיג רוד� והשונא הי�
 :ישראל בכלל הוא כי,  משה צעקת הכתוב סיפר  ולא, בפרעה ואכבדה דעתי'הו כבר כי, לצעוק צור' ל' ואי�

 
1

 מ�  האלקי� אל  שועת� ותעל ויזעקו  העבדה מ� ישראל  בני ויאנחו  מצרי� מל' וימת  הה� הרבי� בימי� ויהי)  כג (ב

 : העבדה

 
2

 : יעקב ואת יצחק את אברה�  את בריתו את  אלקי� ויזכר נאקת� את אלקי� וישמע) כד(

 
3

 : אשתו רבקה  ותהר' ה לו ויעתר הוא עקרה כי אשתו לנכח' לה יצחק ויעתר) כא( כה תבראשי

 
4

 : אליו קראנו  בכל אלקינו' כה אליו קרבי� אלקי� לו אשר גדול  גוי מי כי) ז( ד דברי�

 
5
 תפילה על ועדי�, לויכטר ראוב� הרב 
 
6

 ואל  בשב בטחו� היה מצרי� ביציאת. ועשה בקו� בטחו� ויש תעשה ואל בשב בטחו� יש: קה' עמ שלו� נתיבות

 וכדי, הטבע מ� למעלה נס צריכי� היו אז  ... מאחוריה� והאויב לפניה� כשהי�, הי� על שעמדו בעת , אול�, תעשה
 ' וגו הטבע מ� למעלה פעולה שיעשו, ועשה  בקו� בטחו� צריכי� היו הנס תא להמשי'

  המונעת הדי� תמד כנגד בצעקה די לא, ראויי� שאינ� כיו�): קד' עמ (וש�
 
7

 . ויסעו ישראל בני אל דבר. אלי תצעק מה משה אל' ד ויאמר
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miraculously expand his handiwork and place much more in the ark than it could 

naturally hold? Before every miracle, one has to take hishtadlus as far as it will go. 

Only then can one turn the matter over to G-d as if to say, “G-d, I have done my bit. I 

now hand this over to you.” So too, Bnei Yisrael left Egypt armed for battle
1
, though in 

the end, the victory by a group of slaves over the Amelekites and others remains an 

astonishing miracle.  

 So, it is true that Nachshon ben Aminadav went into the sea until his nostrils  

(see note
2
), fulfilling the Hishtadlus principle. But here was the difference: there was no 

expectation that Nachshon’s actions could split a sea. This was not an act of hishtadlus 

to try and achieve a result by human efforts, as much as an act of faith of believing 

from the outset that G-d will save the Jewish people.  

 Normally, Bitachon and Hishtadlus intersect at a certain point. We do our 

hishtadlus up to a point and then we have Bitachon that whatever G-d decides 

henceforth will be the right thing even if the result does not go in the direction of our 

hishtadlus. But for Nachshon, the result was already predetermined by G-d.  The water 

could split at his toe, at his knee or his belly – it was all the same to Nachshon.  There 

was nothing about his stepping into the water that was, from a natural point of view, 

going to help the process. The miracle was, as the verse states,  ביד רמה – with an 

elevated Hand, which the Mechilta translates as  בגבורה גבוהה ומפורסמת – with elevated 

and publicized strength
3
. The Jews had now reached a level of clarity of G-d’s 

involvement in man where they could point and see tangibly that  זה קלי - this is my G-

d
4
.  

 It is difficult to understand how revolutionary this approach to faith was for the 

Jews. Here was a nation who could not be taken directly to Israel because they were 

likely to return to idolatry, a nation who, in fact, later committed the sin of the Golden 

Calf (see note
5
). This was a vast nation who saw their old masters, the Egyptians, 

                                                
1

 דר' היה שאלו חמושי� שעלו לה� גר� במדבר שהסיבת� לפי (מזוייני� אלא חמושי� אי� -  וחמשי� :יח  יג  י "רש
  אבל יצטר'ש מה  ש� לקנות ובדעתו למקו� ממקו�  שעובר כאד� אלא שצריכי� מה כל לה� מחומשי� היו לא יישוב

  עמלק  במלחמת תתמה שלא האוז� את לשבר א� כי  נכתב לא זה וכתוב הצור' כל  לזמ� צרי' למדבר פורש כשהוא
 תעברו  ואת�) א יהושע  ( א"וכה) יש� י"ברש(בחרב ישראל  שהכו זיי� כלי לה� היו מהיכ� ומדי�  ועוג סיחו� ובמלחמות

 . וזריז חניכיו את ירקו ) יד  בראשית (כמו מזרזי� אונקלוס תרג� וכ�.  חמושי�

 
2
 ישראל בצאת) עו תהלי� (במדרש שאמר הוא, תחילה לי� ונכנס' ה קידש יהודה שבט כי.) לז סוטה (ל"חז אמרו   

, תחילה יתבר'' ה קידש יהודה ששבט מלמד, )א, קיד תהלי� (ממשלותיו ישראל לקדשו יהודה היתה', וגו ממצרי�
 השבטי� שאר והיו, הי� לתו' תחילה שקפ) עמינדב ב� נחשו� ראה מה, וינוס ראה הי�) ג, ש� (שכתוב וזהו

 ש�) כח, סח ש� (שנאמר תחילה הי� לתו' לירד רוצה היה בנימי� ושבט, תחילה ה� שיכנסו ורוצי� עמו מתעצמי�
 יהודה שרי) ש� (שנאמר באבני� אות� מרגמי� היו יהודה בני ואחיו י� רד אלא רוד� תקרי אל רוד� צעיר בנימי�

 שקפ) באחיו גבר יהודה והנה, נפתלי שרי וע� זבולו� שרי ע� מתעצמי� היו כלומר נפתלי שרי זבולו� שרי רגמת�
 נקרא לכ' כי) ז, יג רבה במדבר (במדרש עוד ואמרו. יהודה של ממשלותיו ישראל לפיכ' תחילה הי� לתו' נחשו�
 )טו יד בחיי בינור (:י� של נחשול לתו' תחילה שירד ש� על נחשו� יהודה שבט נשיא

3
 ח יד י"רש

 
4

 נביאי� ראו שלא מה הי� על שפחה ראתה באצבע אותו מראי� והיו עליה� נגלה בכבודו - אלי זה ה"ד ב טו י"רש

 
5

' כו בהוציא'  למשה י"הש שאמר הדבר הוא קרוב במכילתא - הוא קרוב כי' כו אלקי� נח� ולא  :יז יג    חכמה מש'

  לכ�  הזרי� ומושגיה�   והבליה� ג "העו טעיות בלבב� הושרש כי ויתכ� . 'כו למצרי� בלשו  הדבר קרוב' כו האלקי� את
  וכשעשו  רע  כל מלבב� לעקור חדשי� לשלש פתאו� עליה� הופיע אשר  ואמיתתו' ה  כבוד התגלות עליה� פעלה לא

 הוד ליבות�ב נחקק לא עוד כי ביד� ומיחה  עליה� התנגד אשר]  חור לבד [אחד היה  לא העגל רב וערב מה� אחדי�
 שדרשו  כמו לו יכזבו ובלב� אמרו זה ועל, הפרטיות בהנהגתו כל ומנהל כל על משגיח מושג בלתי יחיד אלקי מציאות

  ג" העו בכל נהבלו אשר ותבנית פסל כל מלאה אר) האמורי אר) אל תיכ� מביא� היה וא�)  ו-מב  רבה  שמות(, ל"רז
  מלבב� ונעקר ינחנו' ה בדד  וש� במדבר הוליכ� לכ�, או� ומחשבת הרעי� ציורי�  מה�  נעקר לא אז ותועבותיה�

, נכר מאל שורש שו�  ישראל אצל שאי�) יב, לב דברי� (נכר  אל עמו ואי�  ונתקיי� והבליה� תעלוליה� מכל ונתרחקו
 חרטומיה�  מדעי  ליסודות למצרי� לשוב הדר' קרוב ולכ�' כו האלקי� את תעבדו�' כו  הדבר הוא קרוב כי שאמרו וזה
 .ק"ודו  שנה ארבעי� במדבר להוליכ� עלילות נורא ת"השי עכב� אשר הסיבה וזה הניה�וכ
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coming with but a remnant of their army and yet would be led meekly back to Egypt
1
. 

This nation was to shoot to a level of absolute clarity of G-d and His presence on earth 

at one seminal event. From the plagues onwards, יציאת מצרי� was designed to show 

that G-d controls everything, and the splitting of the Red Sea was to be the culminating 

act. Here Bnei Yisrael were to reach a new level of insight, a level of understanding 

that even our hishtadlus comes from the strength that G-d gives us.    

  Rav Friedlander
2
 explains that Bnei Yisrael now reached a kind of Messianic 

level, a revelation of the Oneness of G-d ( גילוי יחודו), when they saw everything come 

together (see note 
3
then when it entered their hearts to sing ,אז ישיר . (

4
, they sang a 

song that really lives in the future, the time of the resurrection of the dead
5
.  Even the 

 were understood as part of the fabric at this time. The Plague of the רשעי�  of the מעשי� 

First Born taught that we only exist if we are  למעלה מ� הטבע – above nature -  so we 

were literally operating at that level then, seeing the whole picture –  למעלה מ� הזמ� – 

above the level of time ( אז, then, can apply to the past and to the future).  

                                                
1

 לכ� יעשה אשר' ה ישועת את  תראו רק מלחמה תעשו לא את� כי -' ה  ישועת את וראו התיצבו: יג יד עזרא  אב�
  ועל   נפש� על וילחמ לא ולמה.  אחריה� מהרודפי� איש אל� מאות שש של  גדולה מחנה  יירא אי' לתמוה יש .  היו�

  ונפשו  מצרי� עול  לסבול מנעוריו למד  ממצרי� היוצא הדור וזה לישראל אדוני� היו  המצרי� כי התשובה. בניה�
  בא  עמלק כי תראה הלא . למלחמה מלומדי� ואינ� נרפי� ישראל והיו. אדוניו ע� להלח� עתה יוכל ואי'. שפלה

  שמתו  סבב . עלילות נתכנו ולו. גדולות עושה שהוא לבדו והש�. ישראל את חולש היה  משה תפלת ולולי מועט בע�
.  גלות ראו שלא המדבר  דור אחר דור שק� עד בכנעני� להלח� בה� כח אי� כי. הזכרי� ממצרי� היוצא הע� כל

 :שמות ואלה בפרשת  משה בדברי הזכרתי כאשר גבוהה נפש לה� והיתה

 
2
 פסח, חיי� שפתי 
 

3  
The  מכות showed that HaSh-m is  משגיח over the whole world and punishes the wicked ( המשפט  הנהגת ). 

The Exodus showed the Jews that ongoing השגחה ( כללית השגחה ) was not sufficient to ensure their 

existence – it required a special act of  השגחה for them to come into being. The crossing of the Red Sea 

gave them an insight into the Hanhagas HaYichud, which underlies the Hanhogas HaMishpat, and the 

result was song. 

 

Pachad Yitzchak ( : מח, מז, מו פסח, ד השנה ראש, יצחק פחד ) explains that this was the beginning of change 

from ויתור  חסד  to משפט  חסד . Up until now, HaSh-m had maintained the world artificially (= ויתור חסד  – 

unearned chesed). Each generation needed a new handout of חסד. This is why there are 26 לעול� כי 

הגדול  הלל s in theחסדו , one for each of the generations up until then. These generations were not 

building one on the other; each one was sustained by HaSh-m's החסד מדת , even if they did not deserve 

it משפט  פי על . Now, with the מכות, HaSh-m began to introduce משפט  חסד , a  חסד that we have to earn, 

and that we can claim, according to the laws that He chose to set up. You deserve to drink water: You 

the Jews will drink at the very same time that the water is blood for the מצרי�. Because you have 

earned it, you can build on it. Led by Nachshon, you showed extraordinary faith at the Red Sea – you 

will be judged favorably and the waters will split for you.  

 

  בכל. מצרי� של  ובליסטראות חצי� ולקבל ישראל מחנה ובי� מצרי� מחנה בי�  להבדיל - מאחריה� ויל' :יט יד י "רש
  � בדי נתוני� ישראל  שהיו מלמד די� אלא מקו� בכל  אלקי� אי� האלקי� מלא' וכא�' ה מלא' אומר הוא מקו�

  מצרי� ע� להאבד א� להנצל א� שעה באותה

 

Now is the stage of יבנה חסד עול� , a single בני� of חסד, each generation building on the previous one. 

See also the חיי� שפתי , his first מאמר on פסח ( ט"רנ ד� ב"ח ), who explains in greater detail and in an 

easier form. 

 
4

) ז א"מ (וכ�  יהושע ידבר  אז) י יהושע ( וכ� שירה שישיר בלבו עלה הנס כשראה אז -  משה  ישיר אז: ה"ד א טו י "רש

 וכ� . 'לה אשירה לאמר ויאמרו  עשה וכ� שישיר לבו לו אמר ישיר  כא� א� לה שיעשה  בלבו חשב פרעה לבת יעשה ובית
 ישראל ישיר אז  בה שפתח הבאר שירת וכ� ישראל  כל לעיני ויאמר  עשה וכ� שידבר לבו לו אמר הנס כשראה ביהושע

 למדנו  בנה ולא לבנות שבקש  ישראל חכמי בו פירשו במה  שלמה יבנה אז ) יא א"מ  (לה ענו באר עלי אחריו פירש
   פשוטו ליישב זהו נאמרה המחשבה ש"ע ד"שהיו 

 
5

 התורה מ� המתי� לתחיית רמז מכא� ל"רז דרשו אבל: ש� י"רש
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 The Jews sing, not only because they are happy, but because this is the vehicle 

to communicate to the world that new level of insight
1
. They are not happy for their 

victory but are happy because they reached a new level of clarity of G-d’s mastery of 

all, forever        (  Gone was all ambiguity of competing .( ימל' לעל� ועד 'ה) יח:שמות טו(

gods; אשירה לה '  - To Him alone, for there is none beside Him
2
. 

3 שמו ' ה : G-d’s Name 

was shown to be so vastly dominant over every mighty earthly being, unifying as it 

does the seemingly contradictory facets of mercy and judgment all in one
4
. 

נורא תהלות 5 : 

To understand all of these, and to give expression to it all, is almost an impossible 

task
6
. 

 Yet even the slightest recognition of all of this, even by those who : אר) תבלעמו 7

choose not to believe in Him, is already a great spiritual act
8
.  

 The Jews now saw the harmony of the lower worlds with those more spiritual 

realms above
9
 (

מכו� לשבת' 10 ). The whole picture now came together. Their 

thanksgiving “were not merely for the miracles but for the trials, not merely for the 

salvation but for the suffering,” for they now knew that these, too, were a part of the 

blessing
11

. Below the surface of things, everything is used by G-d to ultimately bring 

forth His Oneness
12

. 

 Hence, their song was sung together with all of creation in one large symphony 

– for it was now clear that all of creation is but a revelation of G-d
13

.  When Klal 

Yisrael saw this, they too became a part of G-d's revelation – G-d spoke through them 

as He does through the rest of creation
14

. The Jews opened their mouths, and, in 

                                                
1

 : העני� וכל  ואדו� צח דודי מדוד דוד' מה כגו� עול� לבאי ושבחו נויו אספר נוי  לשו� ואנוהו א"ד -  ואנוהו :ב  טו י "רש

 
2

 שבט, התודעה ספר
 
3

 : שמו' ה מלחמה איש' ה) ג(

 
4

 בש� אלי' בא ואנכי) יז שמואל (דוד שאמר כמו  נלח� הוא בשמו אלא זיי� בכלי לא מלחמותיו -  שמו' ה :ג  טו י "רש

  באי כל  את ולזו� ברואיו על לרח�  במדתו הוא אוחז מאויביו ונוק� נלח� שהוא בשעה א� שמו' ה א "ד. תצבאו' ה
 :וזו  זו לעשות כח בו ואי� עסקי� מכל עצמו פונה במלחמה  עוסק כשהוא אדמה  מלכי  כמדת ולא  עול�

 
5

 :פלא  עשה תהלת נורא בקדש נאדר  כמכה מי' ה באל� כמכה מי) יא(

 
6

 :תהלה דומיה ל' ש"כמ ימעטו  פ� תהלותי' מלהגיד יראוי -  תהלות אנור :יא טו י "רש

 
7

 : אר) תבלעמו ימינ' נטית) יב(

 
8

 : הצדיק' ה שאמרו בשכר לקבורה שזכו מכא� -  אר) תבלעמו :יב טו י "רש

 
9

 פעלת אשר מעלה של כסא כנגד מכוו� מטה של מקדש - לשבת' מכו�  :יז טו  י"רש

 
10

 : ידי' כוננו 'ד  מקדש  'ד פעלת לשבת' מכו�  'נחלת בהר ותטעמו תבאמו) יז(

 
11

Artscroll, Overview to the Song of Songs, pg. xl: 

 אומר אני באז, "הזה לע� הרע פרעה אל לדבר באתי ומאז "שמרתי חטאתי באז: משה אמר: המדרש את מביא וש�
 שירה

 
12

 יחודו יתגלה ידו שעל היחוד הנהגת – תבונות דעת

 
13

  לומר פיה� נפתח אז' וכו שפחה ראתה  כעני� הנוכח כשמכיר  רק   הוא שירה: ח אות - לילה סיסיר  הכה� צדוק רב

 .שירה
 
14

 וכל . 'וכו עשה וכ� שישיר בלבו עלה' וגו משה  ישיר אז י"ברש והנה ח"תרע שנת -  בשלח פרשת משמואל  ש� ספר

.  תחילה לב� על שעלה  בלתי השירה אומרי� שיהיו אפשר  שאי  ידע  לא ומי  לאשמעינ� אתא מה דקדקו המפרשי�
  מתו' מדברת  שכינה אלא ',  הי מה�  לא שהרי לזכות לישראל לה� לחשוב אי� השירה אמירת שגו� לפרש אמרנו וכבר

 מתנבאי� נביאי� שני אי�.) ט"פ סנהדרי� (ל"ז אמרו  בנבואה' שאפי במלה  מלה  כאחד כול� התכוונו כ"וע, גרונ�
  מדברת  שכינה ה" שמרע כש� כלומר, י"ובנ משה השוו כ"וע . גרונ� מתו' רת מדב  ששכינה לומר ומוכרח , אחד בסגנו�
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complete harmony, became instruments of G-d’s revelation, all singing the same 

words.   

 We carry something of that song with us in all generations.  ישיר אז  (future 

tense) – the song that they sang then caused them to continue singing in all generations. 

We have a name for the Shabbos on which the Jews crossed the Red Sea: it is called 

Shabbos Shira.  

 

 

 

 

                                                                                                                                         
,  שישיר  בלב� שעלה לב� הערכת' הי זו שבשירה ישראל שבח וכל ...  השירה בעת לישראל' הי כ� תמיד גרונו מתו'
'  בחי שהיא לי�  שהירידה יתבאר  האמור ולפי:  ... גרונ� מתו' מדברת שכינה היתה מדה באותה לב� הערכת ולפי 

  :ביו� היתה אמת' בחי שהיא הנובע כמעיי� לשירה הלב הערכת ובכללה  השירה אבל, בלילה היתה אמונה
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 יתרו
 

1. Yisro – Derech Eretz Kadmah LeTorah 
 

 

SUMMARY: 
 

 It seems strange that the portion of the week dedicated to the giving of the 10 

Commandments is called after a non-Jew, Yisro. Yisro contributed a vital systemization 

of the Jewish legal system and that we Jews show by this that we are not ashamed to 

learn from anyone. But for this it would have been enough for Yisro to have been 

included in the Torah. Yet the Parsha,  of Ma’amad Har Sinai is named after him! In 

some way, the story of Yisro is a vital introduction to the giving of the Torah.   

 The Sages addressed this by saying that Derech Eretz Kadmah LeTorah. Yisro’s 

gift to the Jewish people was this Derech Eretz. Derech Eretz can be widely described 

as common human decency, good character traits and anything which can be 

considered a natural or universal moral law. Sefas Emes defines it as the intellectual 

recognition of truth.   

 Yisro was the world famous Kohen Midyan, the much-honored authority on 

idolatrous practices. Yisro had tried and rejected them all. Here was a giant of the spirit 

who, until recently, had put everything into idolatry and had a close working 

relationship with the most evil of nations, Amalek. He had used his enormous human 

qualities to become totally corrupt and impure.  Now he brought those same prodigious 

forces in service of G-d. His seven names, which indicated a complete range of 

aptitudes, abilities and character traits, were all put under G-d’s holy mantle. 

 Yisro, who had long suspected that the Jews were a special people, saw the 

miracles which G-d had wrought and was convinced. As clear as these miracles were, 

this was no easy step. Had not all the people of all the nations seen the same as he and 

not come around? Most simply, it is the natural human instinct to feel overwhelmed by 

the enormity of the changes being demanded of one, “It may be true, but I can’t just 

throw everything up – house, career, society – and jump into an alien universe.” Yisro 

was condemned by the idolatrous priestly hierarchy: no one was allowed to use his 

services and no one was allowed to work for him. He was reduced to using his two 

daughters as shepherdesses. The extreme of this was Amalek, who felt an urgent need 

to get rid of the Jewish people lest they become a constant rebuke to the world.  Yisro 

was the anti-Amalek, willing to give up everything he had to become a simple Jew, a 

convert at that.  

Yisro humbly sends a message to Moshe in the Ananei HaKavod that he had 

arrived to the barren desert spot where Am Yisroel were about to receive the Torah. It 

is not clear whether any of the Jews know that this man, Moshe’s father-in-law, had 

saved Moshe's life with his quick thinking advice to Pharaoh when Moshe was but a 

baby in the palace.  In an act of enormous courage, he had taken Moshe in when he was 

wanted for murder by the most powerful nation in the world and married him off to his 

daughter. A sixth sense told him that this man would be great one day, and he would 

bask in the shadow of his glory.  

 And so, the greatest Jew and King of Israel goes out to meet Yisro, followed by 

the entire nation, and bows down to him. While the news of Yitzias Mitzraim makes 

world headlines, Moshe now brings Yisro closer by telling him the inside story. Still, 

Yisro can’t help identifying with the sorrow and suffering of the great, now destroyed, 

civilization of Egypt. Yisro had struggled with truth all his life and now, when it stares 

him in the face, he needs to process it and integrate it. Despite his greatness, he has to 
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struggle to integrate his new religion and stare the evil of the Egyptians in the face as 

every simple Jew knew how to do.   

According to one scenario, Yisro meets Klal Yisrael at Sinai, pays tribute to G-d 

for all the kindness He has done for the Jewish people and then leaves before the Torah 

is given. Ostensibly, the reason is to go and get his family, but surely he could wait for 

the grand event?! It would seem that he is simply not ready.  In fact, Yisro returns after 

Sinai with his family (who all convert to Judaism) and is again on the verge of 

returning to Midian, if not for the imploring of his son-in-law, Moshe. Yisro thinks that, 

as a convert, he would not get a portion of Israel, but Moshe tells him that he is wrong.  

According to his own logic, Yisro is not willing to live in a city with the Leviim or in 

Yerushalayim. The same man who risked his life for truth now feels that he is too old to 

live without the comforts of a plot of ground. He would rather be in his old and familiar 

environment surrounded by his comforts (and by idolatry!) than make further sacrifices. 

“It is wonderful what you are doing,” he encourages his family. But he wants to sit out 

the most glorious chapter in Jewish history.  He will make the most of the situation, he 

thinks, by converting all the idol worshippers around him to Monotheism.  

In this respect, Yisro can be contrasted to another great convert, Ruth. Like 

Ruth, he comes from royalty – he a grand king, she the daughter of one. Both are 

willing to give this up. But here lies the difference. When Naomi tried to send Ruth 

back, she insists on continuing on with her. She understands that her conversion could 

only fully express itself if she joins the Jewish people in their land.  

Yet, despite his deficiencies, Yisro makes a major innovation in the Torah legal 

system, wiser even than Moshe Rabbeinu on this point, and causes the very parsha in 

which the Ten Commandments are contained to be named after him. This was the 

Derech Eretz Kadmah leTorah.  

 Yisro sees a classic problem of great leadership: between acting as judge of 

disputes, giving sagely advice and teaching Torah, Moshe Rabbeinu is so overwhelmed 

that the backlog and waiting lines become a serious problem. Yisro tells Moshe that he 

has to delegate the less serious cases. A hierarchy of courts is launched and no less than 

78,600 new judges are installed overnight – quite a revolution. 

Yisro is written for eternity in the Torah. He achieves, with his own mind, an 

innovation that is in total harmony with the Torah, and hence his contribution is 

recorded in the Torah in his name. He achieves greatness over a long period of time and 

with great self-sacrifice. His is the last of the preparations for the giving of the Torah.  

  Later in history when Beis Shammai and Beis Hillel have a halachik dispute, a 

heavenly voice comes forth to say that both views represent the words of the living G-d 

(ie. the truth of Torah), but that in practice, the Halacha is like Beis Hillel. The Talmud 

then asks why this is so if they both represent the words of the living G-d. The Talmud 

answers that Beis Hillel are amiable and forgiving, always study Beis Shamai’s opinion 

carefully before formulating their own, and present Beis Shammai’s ideas before they 

present their own. So we see that someone with better character is more in harmony 

with the truth than someone with lesser character – we see that the Derech Eretz of 

Yisro is actually woven into the very fabric of the Torah.  

 

 
DETAIL: 
 

Yisro, Moshe Rabbeinu’s father-in-law, was the first Ger. The parsha that leads 

up to the giving of the Torah is therefore the Parsha of Geirim. In truth, all of the 

Jewish people underwent a process of conversion at Sinai. The males did milah, while 

both males and females were obligated in tevila and Kabalas Ol Malchus Shamayim. 
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We learn the requirements of Geirus from this mass Sinai conversion
1
. Yisro, then, was 

the first to convert after Sinai. Although the Sages have differing opinions on this 

point
2
, our approach will be that Yisro came to the Jewish people before Sinai, left, and 

returned after Sinai with his whole family to convert. 

 It seems strange that the portion of the week dedicated to the giving of the 10 

Commandments is called after a non-Jew, Yisro. This may be because Yisro 

contributed a vital systemization of the Jewish legal system and we Jews show that we 

are not ashamed to learn from anyone. But for this it would have been enough for Yisro 

to have been included in the Torah. That one of the most fundamental Parshios of the 

Torah bears his name is a mystery. In some way, the story of Yisro is a vital 

introduction to the giving of the Torah
3
.   

 The Sages address this by saying that Derech Eretz Kadmah LeTorah
4
.  Yisro’s 

gift to the Jewish people was this Derech Eretz. Derech Eretz can be widely described 

as common human decency, good character traits and anything that can be considered a 

natural or universal moral law
5
. Jewish law considers someone who is an igonoramus in 

Jewish matters an Am HaAretz, not a complimentary title to say the least. Yet even 

such a person must have Derech Eretz: he must contribute to society by his character 

and his way of relating to others
6
.  

  Yisro shows his commitment to these values when, as one of the 3 advisors to 

Pharaoh on the Jewish problem, he decides to flee rather than participate in the moral 

outrage of their oppression
7
. Sefas Emes defines Derech Eretz as the intellectual 

recognition of truth. This leads to an appreciation of all the good G-d does to all 

creatures in His world and the subsequent gratitude and desire to serve Him
8
. Let us see 

how this expresses itself through the story of Yisro:   

  Yisro was the world-famous Cohen Midyan
9
, the much honored prince

10
 and 

authority on idolatrous practices
11

. Yisro had tried and rejected them all
1
. Here was a 

                                                
1

 . כריתות ט פ" ג ע–א ' איסורי ביאה הל' יג מהל' � פ"רמב
 
2

 א' זבחי� ד  קטז עמ' מס
 
3

 .  פרשת יתרו לקבלת התורההקדמת : ]א"תרמ[  אמת  שפת

 
4

  לע!מלמד שדר
 אר! קדמה ) ש�(ע! החיי� ,  זו דר
 אר!) ש�(ור את דר
  לשמ: דבי אליהו רבה פרק א תנא
 ):משלי ג(ואי� ע! החיי� אלא תורה שנאמר ע! חיי� היא למחזיקי� בה . החיי�

ר ישמעאל בר רב נחמ� עשרי� וששה דורות קדמה דר
 אר! את  "דא : רבה ויקרא פרשה ט פסקה ג מדרש 
 התורה 

 
5

 וזה החלק רצה לומר למוד המדות המעולות והתרחק מ� המדות הפחותות : יז א אבות, � פירוש המשניות"רמב

 אר! יקרא דר

 
6

 האר! הוא איש שיש לו מעלות המדות אבל אי� לו  וע� : מסכת אבות פרק ה משנה ז�� פירוש המשניות  "רמב
 
ב לישוב האר! ל שהוא טו"ר.  ה" אר! ואי� בידו תורה והוא הנקרא ע מעלות שכליות רצונו לומר שיש לו דר

 :ולקבוצי המדינות מפני שיש לו מעלות המדות שתיטב בה� חברתו ע� זולתו כמו שביארנו בתחילת חבורינו

 
7

יתרו שברח זכו בני בניו שישבו ... איוב ויתרו , בלע�) הבה נתחכמה(שלשה היו באותה עצה : סוטה יא עמ א
 בלשכת הגזית

 
8

י מתו
 השכל והכרת "והוא עני� עבודת האד� להש. דמה לתורהא ק"ל ד"כעני� אמר� ז :]א"תרמ[  אמת שפת
 .על כל ברואיו וחסדיו המרובי�' האמת שמכירי� טובת הבורא ית

 
9

כי שלו� בי� יבי� מל
 : דהיינו יתרו כדכתיב, גדול היה מדהשוה הכתוב ליבי� חבר: ה כה� מדי�"חזקוני יח א ד
 גדול היהמ "ש, )שופטי� ד יז(חצור ובי� בית חבר הקיני 

 
10

 שר היה, כומר היה: יתרו א א, מכילתא
 
11

 לא הניח יתרו עבודה זרה בכל העול� שלא עבד אותה: מכילתא יתרו אא
 פיט� עגלי� לעבודה זרה: א' סוטה מג עמ 
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giant of the spirit who, until recently, had put everything into idolatry and had a close 

working relationship with the most evil of nations, Amalek
2
. He had used his enormous 

human qualities to become totally corrupt and impure
3
.  He had achieved the highest 

positions of the respect in these religions, making it unlikely that he would ever change. 

Yet he gave it all up and brought those same prodigious forces in the service of G-d
4
. 

His seven names, which indicated a complete range of aptitudes, abilities and character 

traits, were now all put under G-d’s holy mantle
5
. 

 Yisro, who had long suspected that the Jews were a special people
6
, saw the 

miracles that G-d had wrought and was convinced. As clear as these miracles were, this 

was no easy step. Had not all the people of all the nations seen the same as he had and 

not come around? It is the natural human instinct to feel overwhelmed by the enormity 

of the changes being demanded of one, “It may be true, but I can’t just throw 

everything up – house, career, society – and jump into an alien universe.” The instinct 

is to despair and to continue one’s ways as before
7
. The extreme of this is Amalek, who 

felt an urgent need to get rid of the Jewish people lest they become a constant rebuke to 

the world
8
. They were willing to sacrifice a great deal to achieve this

9
.  If Amalek were 

the Sinai-destroyers, Yisro was the anti-Amalek
10

. Yisro was the paradigm of the non-

Jew who looked to the Jews as the spiritual core through which the whole world would 

                                                                                                                                         
 שהיה יושב בכבודו של עול�:  ה אל המדבר"י יח ה ד"רש 

 
1

 ' ה עתה ידעתי כי גדול ד"י יח יא ד"רש
 )מכילתא(שהיה מכיר בכל עבודת כוכבי� שבעול� שלא הניח עבודת כוכבי� שלא עבדה מלמד : מכל האלוהי�

 
2

 .כיו� שנפל בא ונתגייר. מוכתב היה יתרו בבית די� הצבאי של עמלק: מדרש שמואל ב יב ב
 
3

ז שבעול� פע� "נמש
 לכל ע' הי, בו כל הכחות וכל המדות הרעות בעצ�' וזה שהי :]ד"תרע[ ש� משמואל
 .ופע� לזו, ז זו"נמש
 לע' הי,  זה הכחהתגבר בו

 
4

ה שמכל מה שאד� בורח מצד הטומאה בא לעומתו "ר זצללה"ק אבי אדמו"א
 כבר הגיד כ :ש�, ש� משמואל
 להקדושה

 
5

יתר שייתר פרשה אחת  , קני, פטואל, חבר, רעואל, חובב, יתרו, יתר, שבע שמות נקראו לו: יתרו א א, מכילתא
 . ובי� הוסיפו לו אות אחת יתרווכשעשה מעשי� ט, בתורה

 : והיינו ה
 דשבעה השמות שנקראו לו, והיו בו כל שבע המדות הטובות בעצ� יחד : ש�, ש� משמואל 

ז "שע , ז שלא עבדה"כ לא הניח ע "וע… ,   היו בו כל שבע המדות רעות…  יתרו   : ש�, ש� משמואל 
 היא כחות פרטיי� זה עבד לאש וזה למי� וכדומה

 
6

כי אלוהיה� בחר , אל תשלח יד
 ב�, ויע� רעואל המדיני את המל
: הבהנתחכמה: שמות קטח, וניילקוט שמע
 .ומי בכל מלכי קד� ששלח ידו ב� ונקה, ב� מימ קד�

 
7

כ בכחות הרע מאי� בא שהרהיב עוז בנפשו להשלי
 את "מוטבע כ '  יש להבי� איש שהיא
: ש�, ש� משמואל
כי מטבע , והאמי� בעצמו כי לא אבדה תקותו לישב ברומו של עול�, שאהכ במעלה רמה ונ"כל מהותו ולאחוז כ

 אז שעוד לא היתה כזאת  ג�מה  , כחות הרע לרפות את ידי הבא ליטהר ולהפיל עליו תרדמת יאוש הנורא
ולא עוד אלא שנראה שאז בעת הנסי� של יציאת  , לו ממי ללמוד' הראשו� בעני� זה ולא הי'  והוא הי, מעול�

שלא התעוררו כל , מפורס� בכל העול� וכתיב שמעו עמי� ירגזו� חיל אחז יושבי פלשת'  הי� שהימצרי� ועל
ולפי השקפה שטחית אילו היתה היו�  [ כנפי השכינה חתהעול� כולו להשלי
 את אליליה� ולבוא ולחסות ת

לעתיד לו ' כ� יהיוכמו שבאמת  , כל העול� באי� לחסות תחת כנפי השכינה' כזאת אותות ומופתי� מפורסמי� הי
לה� להתעורר נפלו ' מהאי טעמא הוא שלעומת שרגזו וחרדו ורעדה אחזת� שהי, ]תכרע כל בר
 תשבע כל לשו�

היא מאי� התעורר לבוא א  ששמע כל  ' שהתמי,  שבמכילתא מה שמיעה שמע ובאוזה. בפח היאוש הנורא
א  שכול� שמעו , ש הנורא ככל האומות אזורבותא מדוע לא נפל ג� יתרו ברשת היאו' מ עדיי� תמי"מ, הנסי�

 חזק ובודאי מצא בי� כל האותות והמופתי� עני� מורה על ענינו שלא להתיאש ולהת, לא התעורר מי מה� לבוא
אליעזר המודעי אומר קריעת י�  '  ר, יהושע אומר מלחמת עמלק שמע ובא' ר, בזה התעוררו התנאי�. ולהתעודד

 : מת� תורה שמע ובא' ונפתח במה דסליק מיני, ת� תורה שמע ובא אליעזר אומר מ' ר, סו  שמע ובא

 
8

 .נראה כי עמלק רצה להרוס מת� תורה.  יתרו קוד� קבלת התורההקדמת :]ה"תרל[שנת   אמתשפת
 
9

 .ז לרעה"ז בא וילח� ומסר נפשו ע"עכ: ש�,  אמתשפת
 
10

 .  'ופתי יערי� כוי יתרו ניתק� מה שקילקל עמלק כדאיתא במדרש ל! תכה "וע: ש�,  אמת שפת
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be redeemed. Now he was willing to sacrifice everything in the pursuit of G-dliness. 

Yisro was condemned by the idolatrous priestly hierarchy – no one was allowed to use 

his services and no one was allowed to work for him. He was reduced to using his two 

daughters as shepherdesses
1
.  

Had Yisro’s example gone unchallenged, perhaps all the nations of the world 

would have followed suit and it would have been more certain that the Messianic era 

would follow. It was just this Yisro-like behavior that provoked Amalek
2
.  

Willing to give up everything he had to become a simple Jew
3
, a convert at 

that
4
, Yisro humbly sent a message to Moshe in the Ananei HaKavod

5
 that he had 

arrived to the barren desert spot where Am Yisroel were about to receive the Torah
6
. In 

a totally unexpected move, the greatest Jew and King of Israel
7
 went out to meet Yisro, 

followed by the entire nation, and bowed down to him
8
. It is not clear whether any Jews 

knew that this man, Moshe’s father-in-law, had saved Moshe's life with his quick 

thinking advice to Pharaoh when Moshe was but a baby in the palace
9
.  In an act of 

enormous courage, Yisro had taken Moshe in when he was wanted for murder by the 

most powerful nation in the world and married him off to his daughter. A sixth sense 

told Yisro that this man would be great one day, and he would bask in the shadow of 

his glory
10

. Yisro's descendent was Yael, who took in a murderer, Sisrah, and killed 

him
11

. But, what G-d did make clear to Moshe was that Yisro was coming with the 

purest of motives and deserved to be brought close
12

. 

                                                
1

לפיכ
 . ולא ירעו את צאנו, עמדו ונידוהו שלא יזדקק לו אד� ולא יעשה לו אד� מלאכה: שמות רבה א לב
 .הוציא את בנותיו לרעות

 
2

שמעו ' ובאמת נתבטלו כדכ. ניתק� הכל' והי. י"כל האומות היו צריכי� לבטל עצמ� לבנ  :] ה"תרל[  אמת שפת
  . ת" י וממשלת השי" שהבי� גדולת בנא . לבד עמלק. עמי� ירגזו�

 
3

 י ש�"רש
 
4

 י יח כז קוד� בא הוא אל המדבר וש� נתגייר ואז חזר לארצו לגייר את יתר משפחתו"לפי רש
 
5

 )תנחומא(אגרת בח! וזרקו תו
 הענ� ] השליח של יתרו[קשר … : ה אני חתנ
 יתרו"חזקוני יח ו ד
 
6

יהושע ב� לוי חד אמר יתרו קוד� מת� תורה היה וחד אמר יתרו '  חייא ור'  בני ראיתמר  :א" ע זבחי� ד  קטז 
 אחר מת� תורה היה 

 
7

 חזקוני יב ב
 
8

 ' וישתחו וגו… ויצא משה : יח ז
כבוד גדול נתכבד יתרו באותה שעה כיו� שיצא משה יצא אהר� נדב ואביהוא ומי הוא שראה את : י ש�"וברש

 אלו יוצאי� ולא יצא
 

 ג� לחבב את הגר ולכבדו בישראל,  לכבד חמיו�דישכ
 ה… : העמק דבר יח ז
 
9

   פרעה מנשקו ומחבקו והוא נוטל כתרו של פרעה ומשימו על ראשו והיה : רבה שמות פרשה א פסקה כו מדרש
והיו ש� יושבי� חרטומי מצרי� ואמרו מתייראי� אנו מזה שנוטל כתר
 ונותנו על ראשו שלא יהיה זה אותו  ... 

טול מלכות ממ
 מה� אומרי� להורגו מה� אומרי� לשורפו והיה יתרו יושב ביניה�  שאנו אומרי� שעתיד לי
 אלא בחנו אותו והביאו לפניו בקערה זהב וגחלת א� יושיט ידו לזהב יש בו עתואומר לה� הנער הזה אי� בו ד

דו ליקח הזהב דעת והרגו אותו וא� יושיט ידו לגחלת אי� בו דעת ואי� עליו משפט מות מיד הביאו לפניו ושלח י
 כבד פה שהובא גבריאל ודחה את ידו ותפש את הגחלת והכניס ידו ע� הגחלת לתו
 פיו ונכוה לשונו וממנו נע

   וכבד לשו� 

 
10

 יתרו לא קרב את משה אלא לכבוד עצמו: ב' ברכות ד  סג עמ
 
11

 שקבל לשונא עמד מביתו מי, שקבל בתו
 ביתו גואל שברח מפני השונא, מצותו של יתרו: שמות רבה ד ב
 "וסיסרא נס ברגליו אל אהל יעל"זה סיסרא שנאמר , ואיזה זה, שברח מפני הגואל והרגו

 
12

ולא בא אלא , אד� זה שבא אצלי לא בא אלא לש� שמי�! צא: ה"הקב) למשה(אמר לו : שמות רבה כז ב
 .א  אתה קרבהו. להתגייר
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The news of Yitzias Mitzraim had made world headlines, but Moshe was now 

mekarev Yisro by telling him the inside story
1
. Yisro couldn’t help but identify with the 

sorrow and suffering of the great, now destroyed, civilization of Egypt. As great a 

convert he was, Yisro had to struggle to integrate his new religion and stare the evil of 

the Egyptians in the face as every simple Jew knew how to do
2
. Yisro struggled with 

truth all his life
3
 and now, when it stared him in the face, he needed to process it and 

integrate it. According to one scenario, Yisro met Klal Yisrael at Sinai, paid tribute to 

G-d for all the kindness He had done for the Jewish people
4
 and then left before the 

Torah was given
5
. Ostensibly, the reason was to go and get his family

6
, but surely he 

could have waited for the grand event? It would seem that he was simply not ready yet.  

In fact, Yisro did return with his family after Sinai and they all converted to Judaism, 

but he was again on the verge of returning to Midian if not for the imploring of his son-

in-law, Moshe
7
. Yisro thought that as a convert he would not get a portion of Israel, but 

Moshe told him that he was wrong
8
.  According to his own logic, Yisro was not willing 

to live in a city with the Leviim or in Yerushalayim. The same man who had risked his 

life for truth now felt that he was too old to live without the comforts of a plot of land. 

He would rather be in his old, familiar environment surrounded by his comforts (and 

his idolatry) than make further sacrifices
9
. “It is wonderful what you are doing,” he 

encouraged his family. But he would sit out the most glorious chapter in Jewish history.  

He would make the most of the situation, he thought, by converting all the idol 

worshippers around him to Monotheism
10

.  

In this respect, Yisro can be contrasted to another great convert, Ruth. Like 

Ruth, he came from royalty – he a grand king, she the daughter of one. Both were 

willing to give this up. But here lies the difference. When Naomi tried to send Ruth 

                                                
1

 למשו
 את לבו לקרבו לתורה: ה ויספר משה לחתנו"יח ח ד
 
2

ומדרש אגדה נעשה בשרו חידודי� חידודי� מיצר על אבוד מצרי� היינו דאמרי … : ה ויחד יתרו"י יח ט ד"רש
 )סנהדרי� צד(אינשי גיורא עד עשרה דרי לא תבזה ארמאה באפיה 

 'ה ויחד לשו� שמחה וגו"חזקוני ד
 ושני הפירושי� אמת

 
3

 ): מכילתא(א שלא עבדה "� שלא הניח ע א שבעול"  מלמד שהיה מכיר בכל ע� האלהי�  מכל יא יח י"רש 

 
4

ויקח יתרו חת� משה עלה וזבחי�  ) יב( :י� כי בדבר אשר זדו עליה�ק מכל האל'העתה ידעתי כי גדול ) יא( יח
 :י�קי� ויבא אהר� וכל זקני ישראל לאכל לח� ע� חת� משה לפני האלקלאל

 
5

 : וישלח משה את חתנו ויל
 לו אל ארצו) כז (יח 
 � " ל הרמבוזה פירושו ש 

 
6

 ): מכילתא(לגייר בני משפחתו .  ויל
 לו אל ארצו) כז( יח י"רש 

 
7

 אתו את�  'הויאמר משה לחבב ב� רעואל המדיני חת� משה נסעי� אנחנו אל המקו� אשר אמר  ) כט( י  במדבר
ויאמר אליו לא אל
 כי א� אל ארצי ואל מולדתי  ) ל( : דבר טוב על ישראל'הלכ� לכה אתנו והטבנו ל
 כי 


 . �"  ופירוש זה לפי הרמב:ויאמר אל נא תעזב אתנו כי על כ� ידעת חנתנו במדבר והיית לנו לעיני�) לא( :אל

 
8

 :והיה כי תל
 עמנו והיה הטוב ההוא אשר ייטיב יהוה עמנו והטבנו ל
) לב(י  במדבר

 
9

י לא רצה ללכת ע�  כ.  וישלח משה את חותנו:כז יחל "וטענת יתרו לפי הספורנו וז, �" סדר הדברי� לפי רמב
וזה אולי מצד זקנתו כעני� ברזלי באמרו ישוב  . כאמרו לא אל
 כי א� אל ארצי ואל מולדתי אל
 , ישראל לאר!

  ת� כאמרו ובני קיני חו, ע� קבר אבי ואמי אבל בני יתרו הלכו ע� ישראל לאר! בלי ספק, נא עבד
 ואמות בעירי
  :'ת� מושב
 כוועליה� אמר בלע� אי' משה עלו מעיר התמרי� וכו

בבמדבר כתב  , וש� . אפשר שהפסוקי� מדבר באי� להשלי� את המאורע בספר שמות,  י"ולשיטת רש 
 . י שכיו� לחזור למכור את דבריו ולגייר את בני משפחתו ואז לחזור עיי� בשפתי חכמי� ש�"רש 

 
10
 . 287' אליעזר המודעי המובא בהגות בפרשיות התורה עמ' ר
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back, she insisted on continuing on with her. She understood that her conversion could 

only fully express itself if she was to join the Jewish people in the land of Israel
1
.  

 Yet, despite his deficiencies, Yisro made a major innovation in the Torah legal 

system, wiser even than Moshe Rabbeinu on this point, and having the very parsha in 

which the Ten Commandments are contained named after him
2
. This was the Derech 

Eretz sheKadmah leTorah. It preceded the giving of the Torah and yet becomes a part 

of it. It shows how the human mind can indeed be in harmony with this part of the 

Torah.    

 Yisro saw a classic problem of great leadership: between acting as judge of 

disputes, giving sagely advice and teaching Torah
3
, Moshe Rabbeinu was so 

overwhelmed that the backlog and waiting lines became a serious problem
4
. Yisro told 

Moshe that although there was no one else as qualified to do any of these things, he 

must delegate the less serious cases
5
. A hierarchy of courts was launched and no less 

than 78,600 new judges were installed overnight
6
 – quite a revolution.  

 

Yisro is written for eternity in the Torah. He achieved, with his own mind, an 

innovation that was in total harmony with the Torah, and hence his contribution is 

recorded in the Torah in his name. He achieved this greatness over a long period of 

time and with great self-sacrifice. His was the last of the preparations for the giving of 

the Torah.  

After the giving of the Torah, however, the concept of Derech Eretz Kadmah 

LeTorah continued to exist, except that now it became a part of establishing what the 

Torah itself had said. The Talmud tells us that Beis Shammai and Beis Hillel had a 

halachik dispute for three years. Eventually a heavenly voice went out, saying that both 

views represented the words of the living G-d (ie. the truth of Torah), but that the 

Halacha in practice is like Beis Hillel
7
. The Talmud then asks why this is so if they both 

represent the words of the living G-d. The Talmud answers that Beis Hillel was amiable 

and forgiving, always studied Beis Shammai’s opinion carefully before formulating 

                                                
1

המדרש אומר בקרא במגלת : רבה של קלוזנברג, ל" בש� רבי עקיבא גלזנר ז288'  עמהגות בפרשיות התורה
. אמר רב חסא אשר באת כתוב. אשר באת לחסות בצל כנפיו, אלוקי ישראל' תהא משכורת
 שלמה מאת ד: רות

, זנראמר רב גל, אול� נראה? ומה הוא מוסי  על הנאמר על בקרא, מה מחדש לנו רב חסא, תמוהי� כל המפרשי�
והלא ? שהוקמה מלכות בית דוד מצאצאיה, כי רב חסא בא רק לפרש ולהסביר למה קבלה גיורת זו גמול כה רב

ולהגיד ששכרה , "אשר באת"על כ� בא רב חסא להדגיש ולהטעי� את הפיסקה . ... הרבה גוי� קמו לו לישראל
, גיירות זו מחייבת ג� עליהכי הת, אלא על תפיסתה המקורית, הגדול של רות הוא לא רק על גיורותה

 . בכ
 עולה רות על יתרו. והצטרפות לע� היהודי בארצו
 
2

 יתר על ש� שיתר פרשה אחת בתורה… שבע שמות נקראו לו : ה יתרו"י יח א ד"רש

 
3

. העני� והריב בא אלי' פי: ה בא אלי"ד. 2)טז. (…שבאי� אלי לדרוש אל החולה וכדומה … 1: העמק דבר יח טו

 יש בה� פרטי� מ"דאפילו המצות שהדעת נותנת מכ… דבר שלישי שאני מלמד לה� תורה ' י וגווהודעת. 3
, הודיע הכתוב בפירוש שאינו אלא חק וגזירה… דאפילו מצות כבוד אב וא� … שאינו אלא גזירות וחוקי� 

אינו כמו מצות ו, ואינו יכול לסמו
 על דעת אנושי, ה מוכרח משה בעצמו ללמד� כל חוקי האלוקי�"ומש, ש"יע
אבל באשר שאינ� מפורשי� בתורה אלא , שג� המה מצות, ח היינו בקור חולי� וקבורת מתי� וכדומה"של גמ


כי יבא אלי הע� : י כתב על פסוק טו"ורש(' אפשר לסמול על זה בחכמי הדור וגו, בדר
 כלל ואהבת לרע
 במו
 )ד מפי הגבורהיולפ� לשאול תמאבע בתרגומו למט: ה לדרוש אלוקי�"י ד"ופירש רש. לדרש אלוקי�

 
4

 שאלו טרודי� את אלו ועומדי� ומצפי� כל היו� מתי יבאו לדי� לפניו: ה אשר"חזקוני יח יד ד
 
5

היה ל
 לחבר עמ
 הרבה חכמי� , � לבד
דק מה דעת
 שאתה יושב ו"ה… : ה מדוע אתה יושב לבד
"חזקוני ד

 להיות דני� עמ

 
6

 י יח כא"רש' ע

 
7

הללו אומרי� . שמואל ש
ש שני� נחלקו בית שמאי ובית הלל' ר אבא אמר ר"א: ב' � ד  יג עממסכת עירובי
יצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוקי� חיי� ה� והלכה כבית . הלכה כמותנו והללו אומרי� הלכה כמותנו

 .הלל
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their own, and presented Beis Shammai’s ideas before they presented their own
1
. So we 

see that someone with better character is more in harmony with the truth than someone 

with lesser character – we see that the Derech Eretz of Yisro was actually woven into 

the very fabric of the Torah. As the Gemorrah there concludes: whoever is humble 

(Beis Hillel), G-d raises him up
2
. 

 

 

 

                                                
1

מפני שנוחי� ? כה כמות�ה לקבוע הל"וכי מאר שאלו ואלו דברי אלוקי� חיי� מפני מה זכו ב: עירובי� ש�
 ש לדבריה� "ש ולא עוד אלא שמקדימי� דברי ב"ועלובי� היו ושוני� דבריה� ודברי ב

 
2

 ה מגביהו" ללמד
 שכל המשפיל עצמו הקב :עירובי� ש�
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2. The Nation Witnessed the Revelation Themselves 
 

 

SUMMARY: 
 

The Jewish nation has a claim to the truth of the Torah through the Sinai 

revelation. The fact that the entire nation experienced all the Sinai events and all heard 

G-d speak to them, פה אל פה, is the bedrock of our knowledge that the Torah we have is 

indeed G-d-given. They did this in the light of day, in full control of their senses. No 

philosophical or scientific argument, however powerful, can stand up to this empirical 

proof. 

  For the entire forty years during which the Torah was given, Moshe himself 

had to reach the highest levels of prophecy so that the message he received would be 

crystal clear. But, how do we know that Moshe Rabbeinu had such a prophecy? The 

answer is that the entire nation experienced prophecy at Sinai.  Prophecy is the only 

reliable way to reveal G-d’s wisdom accurately to man. National prophecy is the only 

reliable way of knowing that the prophecy indeed happened as claimed. 

Already at the crossing of the Red Sea, the Jews achieved a level of prophecy 

greater than Yechezkel’s. Now they went even higher than that. The Sages tell us that 

over 49 days the Jews left their 49 levels of impurity, one a day. Each time they left a 

level of impurity they entered a new level of purity.   

Had the nation relied on Moshe’s prophecy for the revelation this might have 

been challenged at some future time by another “prophet”.  While it is true that the 

Jewish Nation did not receive the whole Torah at the Sinai revelation but received some 

of it through Moshe, the revelation was also proof for them that the prophecy of Moshe 

was authentic.   Since the whole nation heard G-d speak to Moshe Rabbeinu, they were 

able to authenticate his prophecy for the future as well. This was necessary because the 

Jews only heard the 10 commandments from G-d, and not the whole Torah.  The Ten 

Commandments were a highly contracted form of the Torah, containing within them all 

the 613 commandments. Therefore, when the Jews heard G-d speak, it was as if they 

had heard the entire Torah.   

  In order to verify that the Torah is G-d-given, we must first be absolutely clear 

that G-d alone created, maintains and guides the world. All of this was achieved by the 

plagues and the subsequent Exodus, i.e. by the miracles which preceded the revelation. 

The Exodus was not just a physical prerequisite for Sinai; it was part and parcel of the 

revelation package. Just before G-d gave the Luchos he reminded the Jewish People of 

all the proofs of His intimate involvement with man, as witnessed by them personally in 

the events of Yetzias Mitzrayim. He reminded them of the special care for them, as the 

future Torah nation, which this involved. G-d has no intention of repeating miracles on 

the scale of the Egyptian experience for everyone who comes along to doubt the 

process. Therefore, remembering for ourselves and for all future generations is 

essential.  

 The  תורה makes an exact accounting of how many Jews witnessed these events, 

and then introduces mechanisms to ensure that all of them (i.e. the whole nation) will 

pass on their testimony to future generations. We are all commanded to be exceedingly 

careful not to forget that which we saw, nor to forget the crystal clear intellectual clarity 

with which we understood all of these events. The תורה introduces many  מצוות which 

are  זכר ליציאת מצרי� or which include mention of that experience (e.g. Tefilin, 

Mezuzah, Kiddush). We are told to remember  יציאת מצרי� twice daily. As the Ramban 

puts it, someone who buys a mezuzah for one zuz gains entry into this entire tradition. 

He has by so doing confirmed his belief in the existence of G-d and His Providence, in 
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prophecy and the truth of the Torah, as well as the kindness which G-d does to those 

who listen to his will. He will become a ‘G-d-aware’ person. 

 Both the Chagim and the Shabbos require us to remember Sinai as well. 

Through this, it is the whole nation, and not just one group, who are charged with 

keeping this historical reality alive and accurate. Parents are charged with 

communicating this information for the people for whom they care the most, their 

children, further ensuring that distortions do not enter.  

 Therefore, there is an empirical basis to our belief in the Torah. As such, we do 

not consider the basis of our faith in G-d’s creation of the world. For there was no one 

alive to witness those events.  Rather, the Sinai experience is the source of our Torah 

belief . 

 But what if, in fact, the Sinai event had never taken place? What if we are 

carefully and diligently perpetuating a rumor? To this the Kuzari responds that a mass 

rumor involving the whole nation cannot be fabricated.  At whatever point it had been 

fabricated, it would surely be denied by certain elements of population and it would 

have taken on different forms. If the attempt to introduce such a rumor had taken place 

at a later a stage, those who had not been told of such an event from their parents would 

surely have rejected it. Indeed, all false rumors – UFOs and the like – are always ‘seen’ 

in isolated places by solitary figures. No rumor the sort of the Sinai event could ever 

take place in a population where there ought to have been many witnesses. No other 

religion has ever made such a claim, nor could they. For such a thing cannot be 

invented. As the verse testifies: 

 
כי שאל נא לימי� ראשני� אשר היו לפני' למ� היו� אשר ברא אלהי� אד� על ) לב( ספר דברי�  ד

השמע ע� ) לג( : הגדול הזה או הנשמע כמהוהאר) ולמקצה השמי� ועד קצה השמי� הנהיה כדבר
 :קול אלהי� מדבר מתו' האש כאשר שמעת אתה ויחי
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DETAIL: 
 

The Jewish nation has a claim to the truth of its Torah through the Sinai 

revelation. The fact that the entire nation experienced all the Sinai events
1
 and heard G-

d speak to them 2פה אל פה
 is the bedrock of our knowledge that the Torah we have is 

indeed G-d-given. The Jews went through this in the light of day, in full control of their 

senses
3
. No philosophical or scientific argument, however powerful, can stand up to 

this empirical proof
4
. 

 At Sinai, the entire nation experienced prophecy. Prophecy is the only reliable 

way to reveal G-d’s wisdom accurately to man.
5
 National prophecy is the only reliable 

way of knowing that the prophecy indeed happened as claimed. Even miracles cannot 

provide this level of proof, for there is always the possibility that one’s senses were 

fooled or that an element of magic was involved
6
.   

Already at the crossing of the Red Sea, the Jews achieved a level of prophecy 

greater than Yechezkel was able to achieve. Now they went even higher than that. The 

Sages tell us that over 49 days the Jews left their 49 levels of impurity, one level each 

day. Each time they left a level of impurity they entered a new level of purity
7
. To give 

us an idea of the level of prophecy the nation achieved at this point, the Lev Eliyahu 

points out that Rav Pinchas Ben Yair, on which the Mesilas Yesharim is based, tells us 

of only ten levels
8
. The tenth is the achievement of Ruach HaKodesh, after which 

                                                
1

וכל הע� ראי� את הקולת ואת הלפיד� ואת קול השפר ואת ההר עש� וירא הע� וינעו ויעמדו   :יד :שמות כ
 מרחק 

 
2

 עמכ� בהר מתו
 באש' פני� בפני� דבר ד:ד דברי� ה
 

3
 בלתי חלו� ומראות הלילה אבל בעודכ� משתמשי� בחושי�: פני� בפני�:ד ספורנו דברי� ה

 
4

 ה� להביא על כל זה ראיות שכליות  י�וחושב… השמר ל
 מדעות אות� הטועי� ומכחישי� : ספורנו דברי� ד ט
 'שראו עיני
 הגשמיי� בסיני וגו… 

 
5

כי בינינו , לא על ידי הקש ולא על ידי סברה, ואי� מבוא לידיעת מצות האלוק כי א� בדר
 הנבואה: גכוזרי ג נ
 . ובי� המצוות הה� אי� קשר כי א� על ידי הקבלה האמיתית

 
For a full discussion on the limitations of reason see the Ner LeElef booklet, American Society, 
Chapter One – xii. 
 

6
משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה  ) א(:ח" יסודי התורה פ'הל,  משנה תורה, �"רמב

שהמאמי� על פי האותות יש בלבו דופי שאפשר שיעשה האות בלט וכשו  אלא כל האותות שעשה משה במדבר  
ת הי� והצליל� בתוכו לפי הצור
 עשא� לא להביא ראיה על הנבואה היה צרי
 להשקיע את המצריי� קרע א

צרכנו למזו� הוריד לנו את המ� צמאו בקע לה� את האב� כפרו בו עדת קרח בלעה אות� האר! וכ� שאר כל  
האותות ובמה האמינו בו במעמד הר סיני שעינינו ראו ולא זר ואזנינו שמעו ולא אחר האש והקולות והלפידי� 

שה משה ל
 אמור לה� כ
 וכ
 וכ� הוא אומר פני� בפני�  והוא נגש אל הערפל והקול מדבר אליו ואנו שומעי� מ
   את הברית '  עמכ� ונאמר לא את אבותינו כרת ה' דבר ה

 
7

ז שמיו� שיצאו ממצרי� עד קבלת  "ואח): יתרו מאמר לא ניתנה התורה אלא לאוכלי המ�(לב אליהו עמוד קכא 
עד שהגיעו לשער הקדושה  , נגדוהתורה תשע וארבעי� יו� יצאו משער טומאה אחד נכנסו לשער קדושה כ

 הארבעי� ותשע   
 

8
עשרה מדריגות זו למעלה מזו ) ז ד  כ ועוד כמה מקומות"ע' מס(וכבר חשב רב פינחס ב� יאיר : לב אליהו ש�

 כ רוח הקודש"ואח, קדושה, יראת חטא, ענוה, חסידות, טהרה, פרישות, נקיות, זהירות, תורה
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comes prophecy
1
. Imagine the level of the Jewish people if these are only the first 10 of 

49 levels!
2
 

Had the nation relied on Moshe’s prophecy for the revelation, this might have 

been challenged at some future time by another “prophet”
3
. While it is true that the 

Jewish Nation did not receive the whole Torah at the Sinai revelation but received some 

of it through Moshe, the revelation was a proof for them that the prophecy of Moshe 

was also authentic
4
. Until this time, they still doubted Moshe’s prophecy

5
. Since the 

whole nation heard G-d speak to Moshe Rabbeinu, they were able to authenticate his 

prophecy for the future as well
6
. This was necessary because the Jews only heard the 10 

commandments from G-d, and not the whole Torah. (see Bringing the Torah from 

Heavan to Earth in this Parsha.) The Ten Commandments were a highly contracted 

form of the Torah, containing within them all 613 commandments
7
. Therefore, when 

the Jews heard G-d speak, it was as if they had heard the entire Torah
8
.   

  But, in order to verify that the Torah is G-d-given, we must first be absolutely 

clear that G-d alone created, maintains and guides the world. All of this was achieved 

by the plagues and the subsequent Exodus
9
, i.e. by the miracles that preceded the 

                                                
1

 .יא מעלת הנבואהואחר רוח הקודש ה:  ש�, לב אליהו
 
2

 עד כמה היתה רוח נבואה שורה  49ומזה תבי� פשוט כי כשהגיעו בני ישראל לשער קדושה ה: לב אליהו ש�
 'וגו, עליה� בשעת קבלת התורה

 
3

פ שנבואתו נתאמתה באותות "א� היו דברי התורה באי� אלינו מפי משה בלבד אע: � דברי� ד ט"רמב
ו חול� חלו� ויצוינו בהפ
 מ� התורה ונת� אלינו אות או מופת יכנס ספק א� יקו� בקרבנו נביא א, ובמופתי�

נכחיש כל חולק , אבל כשמגיע אלינו התורה מפי הגבורה לאזנינו ועינינו הרואות אי� ש� אמצעי, בלב האנשי�
 'וגו

 
4

 הש� למה מקצתה שמעו ישראל מפי, א� היתה זאת התורה אלוקית): ה והנה"ד  סא ד(אברבנאל דברי� ה א 
… . יתבר
 והוא החלק המעטי ממנה עשרת הדברות וקצתה שהוא החלק יותר גדול לא שמעו כי א� מפי משה

וביניכ� בעת ההיא ' וג� אנוכי עומד בי� ד. עמכ� בהר מתו
 האש' הפני� בפני� דבר ] הכתוב[אמר … ולהשיב 
ומפני זה ראוי לכ� … י האש היה זה לפי שאת� יראת� מפנ. שה� שאר מצוות כל�' להגיד לכ� את דבר ד

כ� תשמרו שאר המצות אשר אנכי מלמד , יתבר
' שכמו שתשמרו את הדברי� האלוקיי� אשר שמעת� מפי ד

 'וגו. אתכ� עיו� שאת� בקשת� לשמע� מפי ולא מפיו יתבר

 
5

שהיא  ומני� שמעמד הר סיני לבדו היא הראיה לנבואתו  … )א(:ח" יסודי התורה פ ' הל, משנה תורה, �"רמב
אמת שאי� בו דופי שנאמר הנה אנכי בא אלי
 בעב הענ� בעבור ישמע הע� בדברי עמ
 וג� ב
 יאמינו לעול�  

 :  שהיא עומדת לעול� אלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבהתמכלל שקוד� דבר זה לא האמינו בו נאמנו

 
6

'ברי עמ
 וג� ב
 יאמינו לעול� וגו ישמע הע� בדבעבוראל משה הנה אנכי בא אלי
 בעב הענ� ' ויאמר ד: יט ט  
 
 The verse says  לעול� which means not only that Moshe Rabbeinu’s prophecy would be 
permanently established, but also all those prophets who would come in his name afterwards. 
(Kol Dodi, pg. 121)  
 Rashi says that this was in fact necessary to prove the idea of prophecy to the nation 
for future prophets as well. 

 
7

ג מצוות נכללות תחת "� שכתב חיבור להראות אי
 כל תרי"רמב, "אזהרות"רב סעדיה גאו� שחיבר פיוט הנקרא 
 )י מוסד הרב הקוק"� ע"מובא בכתבי הרמב(הכללי� של עשרת הדברות 

 
8

כי הרצו� היה לקיו� , ה" כי כל עשרת הדברות הגיע� לישראל כמו שהגיעו למשה ע :לד' ד פ"ח, הקודשעבודת 
ה� ... וזה כי עשרת הדברות , שיהיו כל ישראל נביאי� בכל התורה בכלל ולא יצטרכו בה שו� אמצעי, האמונה

 שורשי� ועיקרי� לכל עשרת הדברות
ולזה היתה , רת הדברי� מקיפי� בכל מצוות התורהכי אלו עש, ראוי שתדע: פרשת יתרו, ג"רלב 

כדי שיאמינו בה�  באופ� שלא ישאר , לא מפי משה, שישמעו אות� ישראל בזה האופ� הנפלא, הכוונה האלוקית
 לה� ספק בה� שהוא מהש� יתעלה 

 במלכי� א ח ט, ג"רלב
 
9

, )לעיל ח יח(בקרב האר! '  כי אני ה ולכ� יאמר הכתוב במופתי� למע� תדע  ):סו  פרשת בו ( טז יג  שמות � " רמב
להורות על  , האר!' למע� תדע כי לה) ש� ט כט(כי לא עזב אותה למקרי� כדעת� ואמר , להורות על ההשגחה

,  בעבור תדע כי אי� כמוני בכל האר! להורות על היכולת) ש� ט יד (כי ה� שלו שברא� מאי� ואמר , החידוש 
ל זה היו המצריי� מכחישי� או מסתפקי� א� כ� האותות והמופתי�  כי בכ, אי� מעכב בידו, שהוא שליט בכל

 :הגדולי� עדי� נאמני� באמונת הבורא ובתורה כלה
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revelation
1
. The Exodus is not just a physical prerequisite for Sinai; it is part and parcel 

of the revelation package. Immediately before G-d gives the Luchos he reminds the 

Jewish People of all the proofs of His intimate involvement with man, as witnessed by 

them personally in the events of Yetzias Mitzrayim
2
. He reminds them of the special 

care for them, as the future Torah nation, which this involved
3
. G-d has no intention of 

repeating miracles on the scale of the Egyptian experience for anyone who comes along 

and doubts the process. Therefore, remembering for ourselves and for all future 

generations is essential
4
.  

 The  תורה makes an exact accounting of how many Jews witnessed these events, 

and then introduces mechanisms to ensure that all of them (i.e. the whole nation) would 

pass on their testimony to future generations. We are all commanded to be exceedingly 

careful not to forget that which we saw
5
, nor to forget the crystal clear intellectual 

clarity with which we understood all of these events
6
.  G-d speaks to the Jewish nation, 

7לאמור  – telling them to pass this on ,וידבר 
. The Torah introduces many  מצוות that are 

 ,or which include mention of that experience (e.g. Tefilin, Mezuzah  ליציאת מצרי�זכר

Kiddush). We are told to remember יציאת מצרי� twice daily
8
. As the Ramban puts it, 

                                                                                                                                         
 

1
כי הנסי� מורי� על החדוש ועל ההשגחה  , ונחזור לעניננו שהיינו בו לבאר: �" תמימה להרמב' דרשת תורת ה

 כי הידיעה קודמת להשגחה , ל ידיעת הפרטי�"ר , ועל הידיעה
 

2
 'את� ראית� אשר עשיתי למצרי� וגו: ות יט דשמ

לא מסורת היא בידכ� לא בדברי� אני משגר לכ� לא בעדי� אני מעיד עליכ� אלא את� : י ש�"ופירש 
  ראית� אשר עשיתי למצרי�

ונתברר עוד חדוש העול� על ידי משה בקריעת י� סו  והמ� והבאר    :� " תמימה להרמב'  דרשת תורת ה 
כי  ? והיא
, שאלו הדברי� מורי� על החידוש, ת� ביציאת מצרי� והנבואה במעמד הר סיניוענני הכבוד וזול

וזה מאמר�  , לדברי המאמי� בקדמות א� ירצה האל לקצר כנ  הזבוב או להארי
 רגל הנמלה אינו יכול
� בי�  י החרטומי� ומכשפי"בי� ע, וא� כ� כל מי שיתחדש לו דבר כנגד התולדה,  והסכמת� ועל כרח� יאמרו כ�

שהוא מכחיש כמה  , ומכא� תראה אכזריות ראש הפלוסופי� וקשיו ימחה שמו, מיד ידע ויאמי� בחדוש, י נביא"ע
כגו� ימי� של משה רבינו , ובאות� הזמני� הקדמוני�, דברי� שראו רבי� וראינו אנחנו אמתת� ונתפרסמו בעול�

כגו� עניני השדי� והמכשפי� ומיני הקטרות  , תכי החכמות באותו הדור היו כל� רוחניו, היו נודעי� לכל,  ה"ע
לפי שמחמת קרבת� לבריאת העול� ולמבול לא היה שו� אד� מכחיש בחדוש העול� ולא , למלאכת השמי�

 אלא שהיו מבקשי� תועלת מצד עבודת השמש והירח והמזלות ועושי� לה� צורות לקבל כח עליוני , קממרה באלו
 

3
 י ש�"הפסוק ורשי ש� בהמש
 ובהמש
 של "עיי� ברש

 
4

,  ה לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר" ובעבור כי הקב): אסו  פרשת ב  ( טז  יג שמות  � " רמב
ובניה� לדור  , ובניה� לבניה�, ונעתיק הדבר אל בנינו, יצוה אותנו שנעשה תמיד זכרו� ואות לאשר ראו עינינו

 אחרו� 
נסי� הגדולי� המפורסמי� המשתקי� קטני אמנה אינ�  ומפני שה:� "תמימה להרמב '  דרשת תורת ה 

ה לעשות זכר "על כ� צוה הקב, מפני שאי� הדורות ראויי� לכ
 או מפני שאי� צור
 להעשות, נעשי� בכל דור
וצוה לכתוב העני� במזוזות , כי חייב כרת על מה שלא אכל פסח וכרת על החמ!, והחמיר בה�, לנסי� תמיד

, ולהזכיר בו בכל יו� בפה, מרכבת הנשמה, ועל ראשו כנגד המוח, ב בזרועו כנגד הלבהבתי� ולהניח העני� כתו
וכ� תקנו או , כלומר שיש בה יציאת מצרי�, יציב דאוריתאואמת , ת שמע דרבנ�אל בברכות קרי"כמו שאמרו ז

 :מפני שיש בה זכר ליציאת מצרי� ושבח והודאה עליו, נהגו לומר השירה בכל יו� בצבור
 
5

 רק השמר ל
 ושמר נפש
 מאד פ� תשכח את הדברי� אשר ראו עיני
:ט  דדברי�
 אלקיכ� אשר כרת עמכ�' השמרו לכ� פ� תשכחו את ברית ד :כג דברי� ד  

  
6

והטע� שהזהרתי
 מאד להשמר מזה הוא שיש לחוש פ� תשכח מה שראו עיני
 הגשמיי�  :ה פ� תשכח"ספורנו ד
 תורה אשר בה הראית לדעת היפ
 דעותיה� במופתי� שכליי�בסיני ועיני
 השכליי� ג� כ� בפירוש ה

 
7


 זה אינו דומה לשאר לאמר שבתורה שהש�  �וידבר אלקי� את כל הדברי� האלה לאמר  ) א (:א כ   חכמה מש
ושמעו עשרת הדברי� והמה  ' ראו כבוד ה ...   ,כ כא� שהיה מדבר אל כל ישראל" צוה למשה לאמר לישראל משא 

,  לאמר' וזה שאמר וידבר אלקי� וכו ).ז, דברי� לב(' וכמו שאמר שאל אבי
 ויגד
 כו, לדורמנחילי הקבלה דור 
  היינו שכל ישראל השומעי� יאמרו לבניה� ובניה� לבניה� עד עת ק! הימי� מצב הר סיני ועשרת הדברי�

 
8

 על ידינו ועל בי� והצרי
 שנכתוב כל מה שנראה אלינו באותות ובמופתי�): אסו  פרשת ב ( טז יג שמות � " רמב
) ברכות כא(כמו שאמרו , ושנזכיר זה בפינו בבקר ובערב, ולכתוב אותו עוד על פתחי הבתי� במזוזות, עינינו

ושנעשה , למע� תזכור את יו� צאת
 מאר! מצרי� כל ימי חיי
) דברי� טז ג(ממה שכתוב , אמת ויציב דאורייתא
 והכל להיות לנו בכל הדורות עדות במופתי�  �ליציאת מצרי�  וכ� כל כיוצא בה� מצות רבות זכר : סכה בכל שנה
 י�קולא יהיה פתחו� פה לכופר להכחיש אמונת האל , שלא ישתכחו
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someone who buys a mezuzah for one zuz gains entry into this entire tradition. He has, 

by so doing, confirmed his belief in the existence of G-d and His Providence, in 

prophecy and the truth of the Torah, and in the kindness that G-d does to those who 

listen to His Will
1
. In a broader sense, this recognition is the underlying purpose for all 

of the Mitzvos
2
. Such a person will understand the ongoing, hidden miracles of 

Providence that occur every day of our lives
3
. He will become a ‘G-d-aware’ person. 

 In addition, the  תורה introduces Chagim that remind us of specific aspects of 

this entire period of history. Most dramatically, the  דברות שניות in  פרשת ואתחנ� mention 

 as the reason for keeping even the Shabbos. Many of these commandments יציאת מצרי� 

are accompanied by severe stringencies if not kept
4
. Through this, it is the whole 

nation, and not just one group, who are charged with keeping the historical reality alive 

and accurate
5
.  Parents are charged with communicating this information to the people 

for whom they care most, their children, further ensuring that distortions do not enter
6
. 

They are charged with not only reporting the event, but also with maintaining the 

accuracy of the information that was imparted through that event
7
. 

 Therefore, there is an empirical basis to our belief in the Torah. For the entire 

forty years during which the Torah was given, Moshe himself had to reach the highest 

levels of prophecy so that the message he received would be crystal clear
8
. The Jewish 

                                                                                                                                         
 

1
כי הקונה מזוזה בזוז אחד וקבעה בפתחו ונתכוו� בענינה כבר הודה בחדוש  ): אסו  פרשת ב  ( טז  יג שמות  � " רמב

מלבד שהודה שחסד הבורא גדול מאד  , י� בכל פנות התורהוהאמ, וג� בנבואה, העול� ובידיעת הבורא והשגחתו
 :שהוציאנו מאותו עבדות לחירות וכבוד גדול לזכות אבותיה� החפצי� ביראת שמו, על עושי רצונו

 
2

הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שכול� ) א"ב מ"אבות פ(ולפיכ
 אמרו ): אסו  פרשת ב ( טז יג שמות �"רמב
וכוונת כל המצות שנאמי� באלהינו ונודה אליו , יוקשעה אד� מודה בה� לאלשבכל , חמודות וחביבות מאד

ואי� אל עליו� חפ! בתחתוני� מלבד , שאי� לנו טע� אחר ביצירה הראשונה, והיא כוונת היצירה, שהוא בראנו
 יו שבראוקשידע האד� ויודה לאל

 
3

הרבי� כאשר יבא ביעודי התורה בעני�  ויתפרסמו הנסי� הנסתרי� בעני�  ):  אסו  פרשת ב ( טז  יג שמות � " רמב
,  ככה לאר! הזאת' ואמרו כל הגוי� על מה עשה ה) דברי� כט יג כד(כמו שאמר הכתוב , הברכות והקללות

בעונש� ואמר  ' שיתפרס� הדבר לכל האומות שהוא מאת ה, י אבות�קאל' ואמרו על אשר עזבו את ברית ה
 ):ויקרא כו יא(ויראו ממ
 ועוד אפרש זה בעזרת הש� נקרא עלי
 ' בקיו� וראו כל עמי האר! כי ש� ה

 
4

) לעיל יב טו(והחמיר מאד בעני� הזה כמו שחייב כרת באכילת חמ! ): אסו  פרשת ב ( טז יג שמות �"רמב
 )במדבר ט יג(ובעזיבת הפסח 

 
5
Rav SR Hirsch,  דברי� ד ט: The universal tradition by a whole nation from parents to children is 

the equally unparalleled unique preservation of the fact. …   
 

כל המלמד את ב� בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו קיבלה מהר סיני שנאמר : א"קידושי� ד  ל ע 

 והדעת� לבני

 
Rav Hirsch (ibid) points out that ל"חז  say this about teaching a grandson and not a son. For it is 
only when a son sees that what his father is teaching him is the same as he, the father, 
received from his father, that he can know that this is the same information that was received at 
Sinai. 
  

6
וה� לא יסתפקו כלל בעדותנו , ות� דבר הבל ואי� ב� מועילכי לא נעיד שקר לבנינו ולא ננחיל א: � ד ט"רמב

 שנעיד לה�
 

7
,  באמת אני תמה אי
 ישלוט שכל האנושי שיש לו ק! וחלוש מאד): בעל הנודע ביהודה(יחזקאל לאנדא ' ר

זה היה עזר אלוקי והוא התחיל להתלהב  , וא� אברה� אבינו השיג מעצמו? להשיג דבר עמוק שאי� לו ק!
ודי שאנו מקובלי� דור אחרי דור משישי� רבוא שראו בעיניה� וקבלו  , ר שכלו חו! לטבע האנושיה האי"והקב

� ואמר שהוא מחיבורו "ה על אגרת התימ� להרמב"י בנו רב ישראל לאנדא בהג "הובא ע...(התורה פה אל פה 
 )דורש ציו�

 
8

קה מבלי ספק רצה שתתעלה  י משה מנו"י לתת תורה ע"וזה כי למה שרצה הש ): בסו (ח �ספר העיקרי� ג 
וכ� נתעלה  , באופ� שלא יהיה לכח המדמה מבוא בה כדי שלא יכנס בה שו� חשד וספק) 'של משה ר(מדרגתו 

                                                 מדרגת ישראל המקבלי� התורה למדרגת פני� בפני� במעמד ההוא מהטע� הזה 
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people had to share this level somewhat in order that they learn to believe in the idea of 

prophecy in general and authenticate Moshe’s prophecy as well
1
. G-d also committed 

many miracles through Moshe to ensure that his prophecy would be believed
2
. We 

therefore do not consider G-d’s creation of the world the basis of our faith; rather, the 

Sinai experience is the source of our Torah belief.
3
  

 But what if, in fact, the Sinai event had never taken place? What if we are 

carefully and diligently perpetuating a rumor? To this the Kuzari responds that a mass 

rumor involving the whole nation cannot be fabricated.  At whatever point it had been 

fabricated, it would surely have been denied by certain elements of the population
4
 and 

it would have taken on different forms. If the attempt to introduce such a rumor had 

taken place at a later a stage, those who had not been told of such an event from their 

parents would surely have rejected it. Indeed, all false rumors, UFOs and the like, are 

always ‘seen’ in isolated places by solitary figures. No rumor of this sort could ever 

take place in a population where there ought to have been many witnesses. No other 

religion has ever made such a claim, nor could they, for such a thing cannot be 

invented. As the verse testifies, 

 
י� אד� על קכי שאל נא לימי� ראשני� אשר היו לפני' למ� היו� אשר ברא אל) לב( ספר דברי�  ד

השמע ע� ) לג:(האר) ולמקצה השמי� ועד קצה השמי� הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו
 :י� מדבר מתו' האש כאשר שמעת אתה ויחיקקול אל

 

                                                
1

השיגו תחלה שאמתת מציאותו יתבר
 אי� בו שו� ציור כלל  , הנה שני הדברי� השיגו באמת... : ז�ה � ג �'  דר
 ה
  נתגלית לה� ג� כ� תמונה מ� התמונות הנבואיות ... ועיקר 

 
2

כמו , נתאמתה ג� הנבואה שלו, ואחר שבאו הנסי� הגדולי� הקיימי� על ידיו   :� "תמימה להרמב ' דרשת תורת ה
אברה� שמה שאמר  ' ואומר ר, וג� ב
 יאמינו לעול�, י שכתוב אחרי כ� "אעפ, עבדוובמשה ' ויאמינו בה, שכתוב

ובמעמד הר סיני יצא הספק מלב הכל  , ולא כל ישראל, וכ� וירא ישראל, ולא כל הע�, הכתוב ויאמ� הע�
ע הע�  בעבור ישמ, שא  כא�, ואיני מודה לו. יחי� את האד� ו קהיו� הזה ראינו כי ידבר אל, כמו שכתוב, לגמרי


ולמה לא  , ועוד שהיה קורע י� סו  לעיני הכל, ולדעתו ראוי היה לפרש כ�, ולא אמר כל הע�, בדברי עמ
,  שעשה הנסי� בעול� השפל כרצונ�' אלא עיקר הפירוש כי האמינו בה. יאמינו כל� כמו שהיו מאמיני� מקצת�

כי אולי השיג ידיעת  , דיי� אצל� בספקאבל הנבואה ע, וברצונו יעשה כי מאתו יבואו הנסי�, ובמה שהוא עבדו
ולכ� כתוב , אבל דבור האל עמו פני� בפני� היה אצל� בספק, או על ידי מלא
, הנסי� בחלו� או בידיעה אחרת

 .בעבור ישמע הע� בדברי עמ
 וג� ב
 יאמינו לעול�
 
3
The יא:כוזרי א , after saying that our belief was based on G-d's bringing us out of  מצרי�, etc. is 

challenged: 
 יב:א

   ... כי מאמי� אתה בבורא העול�... וכי לא היה ל
 לאמר ... אמר הכוזרי 

 :ש� יד

 ... אמר החבר אבל פתיחת דברי היא המופת
 :ש� כה

ל אלוקי אברה� יצחק ויעקב מפני "וכ� פתח משה לדבר ע� פרעה כשאמר לו אלוקי העברי� שלחני אלי
 ר
ולא אמר , בר� מפורס� אצל האומות כי התחבר אליה� דבר האלוקי� והנהיג אות� ועשה לה� נפלאותשהיה ד

אלוקי
 אשר ' אלוקי השמי� והאר! שלחני אלי
 ולא בוראי ובורא
 וכ� פתח דבריו אל המו� ישראל אנוכי ה

 הוצאתי
 מאר! מצרי� ולא אמר אני בורא העול� ובורא

 
See משל  there  of an unknown Indian king  )כד�יז(
 
4
Rabbi Dovid Gottlieb points out that it is for this reason that UFOs, monsters and the like are 

always claimed to be seen in isolated farm areas, and not in, say, Times Square. Imagine, he 
says, that someone would call you up and say that he has just seen a spacecraft land in the 
middle of Times Square. You phone up your friend who works there who says that he sees 
nothing. You switch on the radio, the TV, look on the Internet – but you see no such report. You 
call the psychiatric services and have the claimant locked up in intensive psychiatric care. Now 
imagine that someone claims that such an even took place 100 years ago, and that the entire 
American Nation was there to witness the events. You find it strange that you never heard such 
a thing. You ask your 80 year old grandfather who says that he never heard of it, and that 
certainly his parents, who were alive at the time, would have told him of such an event. You ask 
around and no-one has heard of such an event. Off we go to the psychiatric ward again.  
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 Appendix: Birkas HaTorah comes to show that Torah is from Shamayim
1
.   

 

The Pnei Yehoshua says that the first of these two blessings,  לעסוק בדברי ...  אשר קדשנו

 is a ,אשר בחר בנו  ,is a Birkas HaMitzvah (for learning Torah) while the second ,תורה

Birkas Hodayah (thanking G-d for giving us the Torah and, according to Rashi, praise 

of the Torah and Israel
2
).  We thank G-d for the gift that will bring us to Chayeh 

Olamis, the Torah
3
. 

 

                                                
1

 יורה שהתורה מ� השמי�):  9ד  (אוצר התפילות הקדמה 

 
2

   התורה.  היא מעולה שבברכות וזו:ב" ע מסכת ברכות ד  יא
 :לפי שיש בה הודאה למקו� וקילוס לתורה ולישראל: י"רש   

 
3

תורה היינו כמו שאר ברכת  דברכת וצונו לעסוק בדברי … ד נראה  "ולענ ב  " ד  יא ע � יהושע על ברכות  פני
כ ברכת אשר בחר בנו לא דמי לברכת המצות אלא לברכת ההודאה שמברכי� על  "המצות וצרי
 לומר וצונו משא

 ,ש שיש לבר
 בכל יו� ברכת הודאה על קבלת התורה שהיא חיי עול�"ענייני עול� הזה שהוא חיי שעה וכ
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3.  Ma’amad Har Sinai –Unity and Awe 
 

 

SUMMARY: 
 

The Jews arrived at Har Sinai in the third month, Sivan. The “third month” 

means the third in a series of critical dates in the history of the world. The first was at 

creation; the second the Exodus (at which point it says  החודש הזה לכ�, which was the 

power of Klal Yisrael to imitate G-d in being creative –  כח החידוש), and the third was 

here, when receiving of the Torah, an act which was to complete the world under very 

exacting conditions of time and place. Every time we read the Parsha of the giving of 

the Torah, we re-arouse into time itself the potential to receive the Torah anew.  

 Sinai comprised the giving of the Ten Commandments, but it was also a 

covenant between G-d and the Jewish people.  Hence the tablets are called  לוחות הברית, 

tablets of the covenant. A covenant means a connection between two parties, a 

connection of unique and exclusive depth. This covenant required two components: 

unity and awe. 

 The Jews could not simply walk up to Mt. Sinai and receive the Torah. They 

required considerable preparation. Indeed, this preparation had begun from the Avos. 

The Avos themselves could not be given the Torah because they were solitary 

individuals, and the Torah could only be given to the collective Neshama of the Jewish 

people.  The Torah forms one total spiritual reality comprised of its letters.  Each letter 

of the Torah relates to each one of the Neshamos of the Jews.   

 It was therefore a pre-condition of the Sinai experience that the nation be totally 

united to form this larger Neshama.  All the Jews accepted all of the Torah, for each 

was responsible for the entire thing, some through their own fulfillment and some 

through the fulfillment of others, as כל ישראל ערבי� זה לזה. To receive the Torah the 

Jews had to form one big Neshama that would relate to the undivided spiritual 

wholeness of the Torah  

The second covenant-requirement was awe of G-d. G-d now gives the Jewish 

People a deeper understanding of what it means to be the Chosen, Torah-bearing 

Nation. The Jews will be a holy, protected people, but only if they keep G-d's covenant. 

The Jewish nation was chosen not for privileges but for responsibilities, and they will 

be held accountable for those responsibilities. They will be an  ע� סגולה, a nation that 

does not operate according to the normal sociological rules of history, as well as a 

   .priests to the nations of the world but also princes over themselves ,ממלכת כהני� 

  A person who rules over himself is completely integrated – all his potential, 

desires, thoughts and actions unite in a common goal. Just as we are to be united as a 

nation, so we are to be united within ourselves.  This internal unity allows one to 

connect with others sharing the same goal, creating ever-widening circles of oneness.  

   The Jews are to be a  גוי קדוש, not only staying away from evil but doing 

positive good, promoting holiness in this world. The responsibility and the 

consequences are terrifying for the Jewish people.  

 This was an awesome, frightening challenge, and the Jewish people were 

terrified: terrified by the responsibility and by the events unfolding before them.  

Things were to get more frightening still. By holding the mountain over their heads, G-

d showed the people that without fulfilling the moral purpose of the world there was no 

purpose to their existence. The natural consequences of non-acceptance was destruction 

of the world.      



C:\Users\yye\Documents\NLE\Parsha\RAE Parsha booklets\Docs\2. Chumash Detail Shemos 2013.doc 108

 The Torah describes the convulsions of nature, the Kolos and Brakim. This was 

nature’s way of showing that it, too, was included in the Torah.  The sensory input was 

so extreme that the nation began to hear visions and see sounds.   

 

All this awe at a time of the Jews' loving acceptance seems strange. Had not the 

Jews responded with  נעשה ונשמע, an unconditional acceptance of the Torah?    

 However, the baseline of our Torah commitment cannot be sustained by love 

alone. When the chips are down, Yirah is a much clearer basis for acceptance.  Love 

can lead to a certain lightness with respect to obeying G-d's Will: ‘G-d will forgive me 

and overlook my faults – He loves me!’ Hence, G-d gives the Torah with an element of 

both love and fear:  כה תאמר לבית יעקוב – the softness of love;  ותגיד לבית ישראל – the 

toughness of fear. 

First we must be G-d’s servants and then we can be His children. We start with 

the awe of realizing that He is the Creator and Master of all the universes; nothing can 

exist without His sustenance. We therefore owe G-d our allegiance, for it is futile to 

rebel against Him. 

We accept G-d's rule over us as humble and obedient servants, ready to do 

whatever He asks of us. Since we realize that He is watching our every move, we serve 

Him with constant awe and trepidation as one would if standing before a King.  Sinai 

etched this idea so deep into our hearts that even simple Jews have found it within 

themselves to give their lives rather than surrender their beliefs.  Love is something 

which can build on this service of awe, but love alone does not comprise the acceptance 

of the Yoke of the Kingdom of Heaven. It is just this Yoke which leads to the unique 

holiness of the Jewish people. It is clear that the awe we are talking about is not simply 

the fear of sin and its consequences, what the Tanya calls the lower fear. Rather, we are 

talking of something much more exalted, rooted in a recognition of the greatness of G-

d, as we described above. 

Just as love of a husband to a wife which is not based on a foundation of respect 

and trust will not last, so too our love of G-d, if it is not based on the awesome 

realization of who G-d is, will be a like a bird without one of its wings.  A human needs 

a wing of love and a wing of awe to soar to spiritual heights.  

 The Jews are now ready for their Torah. The preparations were such that the 

actual commandments caused the Jewish People to literally become the embodiment of 

the commands – they and the commandments became one. ‘Do not kill’, ‘do not steal’  

were so integrated by the nation that every fiber of their body, every feeling in their 

heart and every thought in their head contradicted any possibility of them committing 

an act of murder or theft, or anything which even vaguely related to these prohibitions. 

This is what Rabbi Akiva meant when he said that the Jews answered “yes” to all the 

commandments, even the negative ones.   This does not refer to their verbal response, 

but to the total harmony they had with the commands   – their whole essence was “don’t 

steal” and “don’t kill”.  

This also explains how G-d could have commanded us ‘not to covet’, not to 

have desire. For how can someone control such a thing?  But, since the Jewish people 

reached a level where they became the living embodiment of the command, they  were 

not so much commanded as they were given in their hearts and minds the absolute 

clarity that something which belongs to someone else has absolutely no connection 

with them at all.   

This also explains the statement of the Sages that "Zachor VeShamor Bedibur 

Echad Ne'emru". For, a Jew who lives Shabbos – who is the embodiment of  זכור, will 

want to guard and keep his precious Shabbos. The Shamor will emerge naturally out of 

the Zachor. 
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 DETAIL: 
 

The Jews arrived at Maamad Har Sinai in the third month,  בחודש השלישי (i.e. in 

Sivan). Sfas Emes understands this to mean that this was the third in a series of critical 

dates in the history of the world. The first was at creation, the second was the Exodus, 

at which point it says ה לכ� החודש הז  (which was the power of Klal Yisrael to imitate 

G-d in being creative -  )כח החידוש , and the third date was the receiving of the Torah
1
, 

an act which, as the Maharal puts it, was to complete the world
2
. This completion took 

place under very exacting conditions of time and place
3
. The Shloh tells us that every 

time we read the Parsha of the giving of the Torah we re-arouse into time itself the 

potential to receive the Torah anew
4
.  

 Sinai comprised the giving of the Ten Commandments, but it was also a 

covenant between G-d and the Jewish people. Hence, the tablets were called   לוחות

tablets of the covenant. A covenant means a connection between two parties ,הברית 
5
, a 

connection of unique and exclusive depth. In the Birkas HaTorah we say in the 

morning we first say a blessing of  אשר בחר בנו, which goes on the covenant of the 

Torah, and then  ונת� לנו את תורתו, which refers to the giving of the Torah
6
. This 

covenant of the Torah was perhaps more important than the actual Torah that was given 

at Sinai. Concerning the latter, only the Ten Commandments of the Torah were given at 

Sinai. The rest of the Torah was given in the forty subsequent years of the Jews in the 

desert. But the Bris determined the fundamental relationship between the Jews and the 

Giver of the Torah forever more.  

 There were two underlying themes of this Bris, one having to do with the 

relationship of the Jews to themselves and one having to do with the Jews’ relationship 

with G-d. The first one was the unity of the Jewish people – the Torah could only be 

given to a united Jewish nation. The second theme was the underlying awe of G-d in 

the Sinai events, showing that awe, and not love, of G-d, is the baseline of our 

relationship with Him and the basis on which the Torah was given.  

 

Unity  
 

 The Jews could not simply walk up to Mt. Sinai and receive the Torah, as they 

needed considerable preparation. Indeed, this preparation had begun with the Avos. The 

Avos themselves could not be given the Torah because they were solitary individuals, 

                                                
1

'  התחדשות א . בעול�' קבלת התורה היא חידוש הג כי . בחודש השלישי ]:ב"תרמ[  שנת �יתרו   שפת אמת 
והרמז שהתחלת  .  יצחק להודיע דאית די� ודיי�' מ בחי"יצ' הב .  ה" אברה� אע ' עול� חסד יבנה בחי. הבריאה

כמו שיש  . נ"נר' בחי' ואלה הג. יעקב והוא פנימיות העול�' קבלת התורה בחי'  הג.  גלות מצרי� מלידת יצחק
'  לא הי. אפשרי לית� מיד הדיברות' כ� בכללות העול� א� הי. 'רוח כו' יהבי� ליבפרט האד� נפש זכה יתיר 

העניני� ה�  ' ועל אלה ג. ל"כנ' נפש כו' רק כי מקוד� היו צריכי� לקבל בחי. ו הטובה"י הטוב ומטיב מונע ח"הש
'  היו� ג' הגוזה רמז . ל"התחדשות הנ' וג� השבת מעיד על ג. א" ש במ"סוכות פסח שבועות כמ. מועדות' הג

ש  "התורה שעיקר נתינת יו� המנוחה כדי לעסוק בתורה כמ' והג. 'וזכרת כי עבד היית כו. כי בו שבת. סעודות
י "לכ� קבעו הש. ק"והטע� שיש בכח יותר לבוא להשגת הדעת בש . ובשבת ניתנה תורה. שבת יעשה כולו תורה

 : ק יש נשמה יתירה"כ� בש. ל"מה כננש ' וכמו בקבלת התורה קיבלה העול� בחי. יו� מנוחה לישראל
 
2

 יז' תפארת ישראל פ
 
3

 כה וכו' עיי� בתפארת ישראל פ
 
4

וכשקוראי� , ה הקדוש כי הקריאה מעורר הזמ�"ידוע מה דאיתא בשל: 94ה מובא באור גדליהו יתרו עמוד "השל
 מ� מוכשר לקבל מחדש את עול התורהזאז ה, פרשת קבלת התורה 

 
5

שבעת שנאמר לישראל עשרת הדברות נתקשרו אל , ועני� ברית פירושו התקשרות: 95 אור גדליהו יתרו עמוד

 הש� יתבר

 
6

  21' עמ, אבפירוש אבני אליהו על סידור אשי ישראל"גר
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and the Torah could only be given to the collective Neshama of the Jewish people.  In 

fact, each one of the letters in the Torah relates to each one of the Neshamos of the 

Jews
1
. The Avos lived and died. We have their legacy, but as individuals they could not 

be the unchanging presence and permanence that the giving of the Torah required
2
. 

Only a collective Neshama, transcending any of its individual parts, could be this
3
.  

 It was therefore a pre-condition of the Sinai experience that the nation be totally 

united to form this larger Neshama. The Torah forms one total spiritual reality. Even 

though parts of the Torah relate only to Cohanim, parts only to Leviim, parts only to 

men, etc., all Jews were to say at Har Sinai: 

 
 נעשה'  כל הע� יחדיו ויאמרו כל אשר דבר הויענו )ח:יט(

 

 All the Jews accepted all of the Torah, for each was responsible for the entire 

thing, some through their own fulfillment and some through the fulfillment of others, as 

4כל ישראל ערבי� זה לזה 
. To receive the Torah the Jews had to form one big Neshama 

that would relate to the undivided spiritual wholeness of the Torah
5
.  

 And totally united they were, to a degree they had not achieved before and were 

not to achieve again in that generation
6
. In fact, this is the first thing the Torah tells us 

about the Jews' arrival at Har Sinai
7
.  Rav Dovid Feinstein

8
 points out that the month in 

which the Jews arrived at Sinai, Sivan, is represented by  תאומי�, twins.  “A Jew must 

relate to his fellow Jews in the same way that one twin relates to another,” he writes. 

Along with the unity of the Jewish people went another substrata of unity – the 

total unification within each individual of his personal qualities. G-d calls the Jews a 

                                                
1

 תפארת ישראל, ל"מהר
 

2
כי ,  ואי
 יהיה נית� הסדר התמידי אשר אי� לו שנוי לאברה� ליצחק וליעקב:תפארת ישראל פרק יז, ל"מהר 

ה� פרטיי� והפרט יש לו שנוי כי כאשר מת אברה� אי� כא� אברה� וכ� יצחק וכ� יעקב אי� ראוי לה�  במה ש
 אשר אי� שיי
 שנוי בה� כלל '  דרכי ה

 
3

ובשביל זה לא נתנה התורה עד שהיו ששי� רבוא כי מפני כי מספר  : ל בתפארת ישראל ש�"והוסי  המהר
וג� נתבאר בחבור באר הגולה בכמה מקומות  , באריכות' ששי� הוא מספר של� כמו שהתבאר בחבור גבורת ה

ובחלק יש שנוי לא בדבר שאינו חלק ודבר זה ראיה ומופת חות
 על נצחיות  , מספר ששי� שהוא מספר כללי
 התורה שלא תשתנה אצלנו לנצח נצחי� 

 
4

רו וכשחוטא שממש יש בכל אחד חלק מחב כל ישראל ערבי� זה לזה מפני): לשארית נחלתו�הד(תומר דבורה 
  זה�זה ע א� כ� ה� שאר, נמצא מצד החלק ההוא חברו ערב עליו, אשר חברו בו האד� פוג� עצמו ופוג� חלק

שלא להשי� לבונה (ח מצוה שסז ”במנ וכול� כגו  אחד וכערב הפורע חוב חבירו ועיי�: ... א”ריטב 

רכו של שה לוקה באחד מאיבריו  נמשלו ישראל לשה מה ד –שה פזורה ישראל :  ובויקרא רבה.)בקרב� סוטה
 א  ישראל אחד חוטא וכול� נענשי�, וכול� מרגישי�

 
5


 הנה מצות התורה יש אשר לכהני� ויש �נעשה '  כל הע� יחדיו ויאמרו כל אשר דבר הויענו: ח יט   חכמהמש
כה התורה  רק בכלל ישראל צרי, ג ויש למל
 או לסנהדרי� ויש למי שיש לו קרקע ובית" אשר ללוי� ויש לכה 

ואת� צא� מרעיתי אד� את�  ,  שכרבלי�ובקיומ� כול� מק) א" שבועות לט סע(להתקיי� וכל ישראל ערבי� זה לזה 
איכה רבה פתיחה  ' ע(כמו שאמרו [יש אשר הוא כלב , שכל האומה הישראלית הוא אד� אחד, )פ לד"יחזקאל ס(

,  ש� טו(עיני העדה ) כו, במדבר לא(אשי העדה ויש כעי� והוא שנמצא ר , ויש כראש] צדיקי� לב� של ישראל) טז
,  לכ� על מצות שאי� לקיימ� צרי
 ללמוד ,  בו ובכללות� הוא אד� של�תלויהוכל אחד צרי
 לקיי� מצוה ה , )כד

ענו כל אשר  ) ז, כד(לכ� להל� , או להחזיק לומדי תורה) מנחות קי(' דכל העוסק בתורה חטאת כאילו הקריב כו
ש מה� שנעשה מה ששיי
 אצלנו ויש שנשמע שנלמד ונבי� פנימות� והלכותיה�  נעשה ונשמע י' דבר ה
שבכללות הע� כאחד כול� יחדיו יעשו כל אשר ,  נעשה' אבל כא� ענו כל הע� יחדיו כל אשר דבר ה, יה�וחקות
 .ק"וכל אחד יעשה השיי
 לו ודו' דבר ה

 
6

  החניות בתרעומות ובמחלוקתכאיש אחד בלב אחד אבל שאר כל: ה ויח� ש� ישראל"י יט ב ד"רש
 

7
 : ויסעו מרפידי� ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר ויח� ש� ישראל נגד ההר) ב ( יט שמות 

 כאיש אחד בלב אחד אבל שאר כל החניות בתרעומות ובמחלוקת �ה ויח� ש� ישראל  " י ד "רש  
 ):מכילתא (
 
8

 )מהדורתת האנגלית (120' עמ, קול דודי
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1ממלכת כהני� 
. Rashi translates these words to mean rulers or princes, 

 ,Clearly . שרי�2

he does not intend this to mean over others; rather, he means that that we should be 

rulers over ourselves, true priestly kings
3
.  

 This, says the Ohr Gedalyahu, guarantees the unity of the Jewish nation, for a 

person who rules over himself is completely integrated: all his potential, desires, 

thoughts and actions unite in a common goal
4
. This internal unity allows him to connect 

with others sharing his goal, creating ever-widening circles of oneness
5
. Contrast this 

with Eisav: when his family was but six souls, it is called  נפשות in the plural, scattered 

and spread out. The Jewish nation comes down to Egypt as  6שבעי� נפש
.  And, as if to 

model the type of spiritual creativity and genius to which this nation is to aspire, Moshe 

adds a day of separation and purity and G-d confirms the decision. 

  

Awe of G-d & Acceptance of His Yoke 
 

 G-d now gives the Jews a deeper understanding of what it means to be the 

Chosen, Torah-bearing Nation. They will be a holy, protected people, but only if: 

 
 .תיועתה א� שמע תשמעו בקולי ושמרת� את ברי: יט ה

 

The Jews are chosen not for privileges but for responsibilities, and they will be 

held accountable for those responsibilities
7
. The Jews will be an ע� סגולה, a nation that 

does not operate according to the normal sociological rules of history
8
, as well as a 

9ממלכת כהני� 
, where each one is charged with being a spiritual example, a priest to the 

nations of the world.  

                                                
1

 : מלכת כהני� וגוי קדוש אלה הדברי� אשר תדבר אל בני ישראלואת� תהיו לי מ) ו(יט 
 
2

לא נתאוו החכמי� והנביאי� ימות המשיח לא כדי שישלטו על כל העול� ולא כדי  : � מלכי� פרק יב"רמב
� ולא כדי שינשאו אות� העמי� ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח אלא כדי שיהיו פנויי� בתורה  "שירדו בעכו

  לה� נוגש ומבטל כדי שיזכו לחיי העול� הבא כמו שביארנו בהלכות תשובה וחכמתה ולא יהיה
 
3

והשיבו משל לאחד ששולט על מלכותו והכל , שמל
 כוזרי בקש שיתאר לו מהו חסיד: 93אור גדליהו עמוד 
, ותארת לי מל
, י שאלתי לתאר לי חסידנושאל לו המל
 א, וכל אחד עושה מה שמוטל עליו, שומעי� לקולו

 .   לו אמת אמרת כי החסיד הוא מושל על כל איבריוואמר
 
4

דבר זה הוא כתוצאה מדרגא , ומה שנאמר על בני ישראל ויח� ש� ישראל כאיש אחד ובלב אחד: אור גדליהו ש�
... כי בעת אשר המח שליט על הגו  , יש הבחינה של אחדות ופירוד כי באד� אחד גופא, זו של ממלכת כהני�

  הכחות המרובי� שיש באד� כול� באחדותכי כל, הוא באחדות
 
5

 .אז יכול להיות ג� אחדות בי� הכלל כולו, וכשכל יחיד הוא באחדות אצל עצמו: אור גדליהו ש�
 
6

ל שאצל "אמרו חז... א  שהיה רק אד� אחד , וכ� מצינו על עשו שאמר שהוא מפוזר ומפורד: אור גדליהו ש�
 שראל כתיב שבעי� נפשאצל י. עשו א  היו לו רק שש כתיב נפשות

 
7

 רק אתכ� ידעתי מכל משפחות האדמה על כ� אפקוד עליכ� את כל עונותיכ� : ב עמוס ג
אלקי
 והלכת אחרי אלהי� אחרי� ועבדת� והשתחוית לה�  ' והיה א� שכח תשכח את ד: יט דברי� ח 

 )עיי� ש� בהמש
: (העידתי בכ� היו� כי אבד תאבדו�
 ) רנוספו(משני עולמות : אבד תאבדו�

    . לאהבה אות� ויבחר בזרע� אחריה� בכ� מכל העמי� כיו� הזה' חשק ד רק באבתי
 : טז�טו דברי� י 
 ' ומלת� את ערלת לבבכ� וגו) טז ) (ומיד(

 שמוע תשמעו בקלי ושמרת� את בריתי והיית� לי סגלה מכל העמי� כי לי  א�ועתה )ה(:ו�ה  שמות יט 
 : י קדוש אלה הדברי� אשר תדבר אל בני ישראלואת� תהיו לי ממלכת כהני� וגו)ו: (כל האר!
בחסד ויתור ואילו אחרי '  קוד� מת� תורה הנהיג ד �) ראש השנה ד,  מח,  מז, פסח מאמר מו(פחד יצחק  

 מת� תורה הנהיג בחסד משפט 
 

8
 י פירוש אחר"וברש

 
9

 : ואת� תהיו לי ממלכת כהני� וגוי קדוש אלה הדברי� אשר תדבר אל בני ישראל) ו(יט 
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Klal Yisrael is also to become a 
 They are to be a nation which not .גוי קדוש 1

only controls every aspect of themselves from doing any evil but are to do positive 

good, acting as agents for promoting holiness in this world
2
.  

 This is an awesome, frightening challenge, and the Jewish people at Sinai were 

terrified: terrified by the responsibility and by the unfolding of the events before them
3
.  

Things were to get more frightening still. By holding the mountain over their heads
4
, G-

d showed the people that without fulfilling the moral purpose of the world there was no 

purpose to their existence. Their deeper spiritual selves perceived this and actively 

longed to accept the Torah
5
. Still, the Sages understand this as involving an element of 

forced acceptance, and they had to wait all the way until Purim before an opportunity 

presented itself for the Jews to show that the underlying motive for our Torah-

acceptance was love, and not fear
6
. Nevertheless, the purpose of holding the mountain 

was not to force acceptance; it was simply a revelation that the natural consequences of 

non-acceptance would result in the destruction of the world.
7
  In any case, the Jews had 

responded with  נעשה ונשמע, an unconditional acceptance of the Torah
8
. The Shaarei 

                                                
1

 ואת� תהיו לי ממלכת כהני� וגוי קדוש אלה הדברי� אשר תדבר אל בני ישראל) ו(שמות פרק יט 
 
2

  אור גדליהו ש�
 
3

 ויחרד כל הע� אשר במחנה… :  טז יז
 
4

 ויתיצבו בתחתית ההר… : יט א
 )שבת פח(ומדרשו שנתלש ההר ממקומו וכפה עליה� כגיגית … : י"רש

 
5

שהראה לה� כבוד , פירוש). שבת פח( מלמד שכפה עליה� הר כגיגית � ההר   ויתיצבו בתחתית :יז  יט מש
 חכמה 
והיו מוכרחי�  ' בהקי! ובהתגלות נפלאה עד כי ממש בטלה בחירת� הטבעיי ויצאה נשמת� מהשגת כבוד ה ' ה

שבת  (ואמר רבא ) ז"וכמדומה שכבר עמדו ע (, כמלאכי� בלא הבדל וראו כי כל הנבראי� תלוי רק בקבלת התורה
טעמו כפירוש , )ראש השנה ו(והא דכופי� בקרבנות עד שיאמר רוצה אני , מכא� מודעא רבא לאורייתא) פח

כ נלח! ונדחק לעשות דבר שאינו "ואי� אומרי� אנוס אא, וזה לשונו הזהב, ב" � בהלכות גירושי� ספ" הרמב
 עד שעשה דבר שחייב  אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצוה או לעשות עבירה והוכה ', מחויב בו מ� התורה כו

מאחר שהוא רוצה להיות מישראל ורוצה הוא  ' לעשותו אי� זה אנוס ממנו אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה כו 
וזה עיו� נפלא בעצמו ומתאי� , ל"עכ' וכיו� שהוכה עד שתשש יצרו כו, לעשות כל המצות ויצרו הוא שתקפו

 על הערוה במקו� דיהרג ואל יעבור ועבר חייב מיתה  דא� אנסוהו לבוא) ג�ב(כ בהלכות סנהדרי� "בשיטתו במש
דא� עבר ולא נהרג אינו חייב רק שעבר ) ה�ה(ש ובזה כתב בהלכות יסודי התורה "שאי� קשוי אלא לדעת עיי

 .ש" מצות עשה של קדוש הש� עיי
צ�  י אונס אי� זה עשיה ברצו� בע"ז וכדומה א� האד� עושהו ע"דכל העבירות כחילול שבת וע,  וטעמו 

אבל גבי ערוה האיש שנתקשה הוא אינו מצד , הדבר רק סיבת הכרח העונש מביאו לעשות זה בלא חפ! פנימי
ובידו היה להתאפק  , מזה נתקשה, שעושה זה מחמת פחד העונש רק הוא עשייה מהתרגשו בחימו� תאות הערוה

א  שבאמת הנה  ,   באונסי�זה נקרא רצו� להתחייב, כ הוא עושה מחפ! התאוה" א ,  על תאותו ולבלי להתקשות
ז הוא  "בכ, כ מתחמ� בטבע על הערוה כמו אל אשתו המותרת לו"מצד הפחד והעונש מסיר מאתו יראת הש� וא 

רק עצת היצר  ', שרצו� נפש הישראלי נוטה בטבע ובחפ! נמר! פנימי לקיי� מצות ד, כ ג� הכא"א , נקרא רצו�
זהו חפ! פנימי , ומר ועושה המעשה שמגרש או מביא קרב�מיד כשיוכה מכות אכזריות יוסר חפ! הח, תקפה עליו

דפליג עליו תמ� בחידושיו וסובר שאי� זה רצו� בוראי ג�  ) יבמות נג(� " ולהרמב, רצו� גמור לעצמיות המצוה הוא
ז מוכרח דבהתקרבו אל הערוה עדיי� הבחירה בלבבו שלא להתקשות ולא אמרינ�  "ולפ. ק"הכא לא נקרא רצו� ודו

פני (ומסולק מה שנתקשו האחרוני� ) כתובות נא(ש " דתקפו וכמו באשה אפילו אומרת הניחו עיידיצרו הוא
)  יבמות לד(א מחייב על כל כוח וכוח "מה
 דר ) ד " ה ונלע" ע קנ ד"נודע ביהודה תנינא אה. יהושע והפלאה ש�

בפני יהושע פסחי� ד  וקרוב לזה תמצא , ש"ה גזירה ביאה ראשונה עיי"ד) ה אטו"ל כ ד "צ(א "יבמות כ' ותוס
 . ז"ק בכ"ש ודו"עיי) ה ועוד בר מ� די�" ל כה סד"צ(ו "כ

דקט� שנתגייר הגדיל יכול למחות נשאר גר תושב ופירשו באור ) ג�מלכי� י' ה( ולפי שיטת רבינו משה  
אשו� א� כ� א  דמודעה רבא מכל מקו� נשארו גרי תושב ולכ� נענשו בבית ר, )ו"ה(ב "ב פרק י"שמה הלכות איסו

אבל כי הדר וקבלוה בימי אחשורוש נענשו ג� על , דברי� שגר תושב מוזהר, )יומא ט(ד ועריות "ג ושפ"על עו
 .ק"שאר מצוות ודו

 
6

ויתיצבו בתחתית ההר אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה הקדוש ברו
 הוא : א "ע שבת ד  פח
מוטב וא� לאו ש� תהא קבורתכ� אמר רב אחא בר  עליה� את ההר כגיגית ואמר לה� א� את� מקבלי� התורה 

יעקב מכא� מודעא רבה לאורייתא אמר רבא א  על פי כ� הדר קבלוה בימי אחשורוש דכתיב קימו וקבלו  
 היהודי� קיימו מה שקיבלו כבר

 
7
Maharal 

 
8

 : 'ה נעשה וישב משה את דברי הע� אל 'הויענו כל הע� יחדו ויאמרו כל אשר דבר  ) ח(יט 
 שיהיו ממלכת כהני� וגוי קדוש' אמר את דברי ד ' ו פסוק זה כי הוא מופיע מיד אחרי שמשה רהבאנ( 



C:\Users\yye\Documents\NLE\Parsha\RAE Parsha booklets\Docs\2. Chumash Detail Shemos 2013.doc 113

Teshuvah understands these words to mean: Our commitment to the Torah is such that 

the only thing holding us back from the fulfillment of its precepts is our own ignorance 

of what it says
1
. 

The Torah describes the convulsions of nature, the Kolos and Brakim
2
, which 

added to the fear of the Jews. These, too, made sense, as if the Torah, which had to 

come down from higher spiritual worlds, was to express itself, then certainly the world 

of nature down here was to actualize and express itself
3
. It was nature’s way of showing 

that it was included in the Torah
4
. Due to the convulsions of nature

5
 the sensory input 

was so extreme that the nation began to hear visions and see sounds. History bears 

testimony that this caused the nation a slight loss of focus which was disastrously 

expressed later as the Chet HaEgel.  

The Torah is now given from the side of G-d which is Midas HaDin
6
. All this 

awe at a time of the Jews' loving acceptance seems strange, but it comes to show us that 

the baseline of our Torah commitment cannot be sustained by love alone. When the 

chips are down, Yirah is a much clearer basis for acceptance. A base-line relationship 

of only love with G-d has another problem, says Ohr HaChaim. It leads to a certain 

lightness with respect to obeying G-d's Will: ‘G-d will forgive me and overlook my 

faults – He loves me!
7
’ Hence, G-d gives the Torah with an element of both love and 

                                                                                                                                         
 
1

וילכו ויעשו ): "כח, שמות יב. יב כח, מכילתא בא(אמרו רבותינו זכרונ� לברכה  : שער שני אות י �שערי תשובה  
עליה� לעשות מעלה עליה�  אלא כיו� שקבלו ? והלא לא עשו עד ארבעה עשר לחדש? וכי מיד עשו, "בני ישראל

שנאמר  . כל שמעשיו מרובי� מחכמתו חכמתו מתקיימת): אבות דרבי נת� פרק כב(ואמרו . הכתוב כאילו עשו מיד
כי האיש אשר קבל על נפשו בלב נאמ� לשמור ולעשות על פי  ,  ביאור הדבר�  "נעשה ונשמע): "ז, שמות כד(

יש בידו מ� היו� הזה שכר על כל , יושבי� על המשפטהתורה אשר יורוהו ועל פי המשפט אשר יאמרו לו ה
,  עדנה וצדק לבש, ועל הדברי� אשר לא גלו אזנו עליה�, על אשר שמעה אזנו מדברי התורה ותב� לה�, המצות

וישכיל , ואחרי זאת יו� יו� ידרוש וישקוד על דלתות מוכיחיו, וקנה זכות על הנגלות אליו ועל כל נעל� מעיניו
וכעני� מה  , והנה שכרו אתו, כי לא ידע את הדבר, נמצא האיש הזה מעשיו מרובי� מחכמתוו, מכל מלמדיו

ובעני� אחר לא יתכ�  . עשה על נפש� לפני השמיעהנשהקדימו קבלת ה, "נעשה ונשמע"שאמרו ישראל בסיני 
 : שיהיו מעשי האד� מרובי� ממה שהוא יודע

 
2

רקי� וענ� כבד על ההר וקל שפר חזק מאד ויחרד כל הע�  ויהי ביו� השלישי בהית הבקר ויהי קלת וב) טז (יט 
והר סיני עש� כלו  ) יח: (ויוצא משה את הע� לקראת האלהי� מ� המחנה ויתיצבו בתחתית ההר)  יז: (אשר במחנה

 :  באש ויעל עשנו כעש� הכבש� ויחרד כל ההר מאד'המפני אשר ירד עליו 
  

3
 עול� התחתו� שהיא למעלה מ� העול� הזה ולא יבא ג� כ� ואי
 התורה באה אל: ל"תפארת ישראל  פ, ל"מהר

 אותו שהוא למטה ממנו
 
4

 שהתורה הכל ולכ
 נמש
 אחר זה שינוי בכל: ל ש�"מהר
 )וכל דבר שהוא מוכרח הוא חזק, וש� נת� עוד טע� כי התורה כל דבריה מחויבי� מוכרחי�(
 
5

 ויחרד כל ההר מאד… והר סיני עש� כלו : יט יח
 
6

  את כל הדברי� האלה לאמר אלוקי�ר וידב:כ א
 'אי� אלוקי� אלא די� וגו: י"רש

 
7

דברי� ] יגיד ... [ ' ותגיד וגו',  צרי
 לדעת למה כפל תאמר וגו�' את� ראית� וגו'  כה תאמר וגו:יט ג אור החיי� 
 עבור כי לא תספיק לבעליה להשמר בתמידות לבל, והנה יש בבחינת האהבה צד גור� רעה...  קשי� כגידי� 

כמנהג וסדר הרגיל בי�  , כי יאמר שמצד קורבתו לבורא וחביבותו לא יקפיד עליו על זה, איזה פע� באקראי
שגג ודבר אליו שלח נא ביד  ' כי לצד רוב קורבתו וחיבתו ע� ה , ממשה אתה למד , ולהשכיל
 בעני�, הנבראי�
'  גודל קריבתו לפני ה,  וזה היה סיבה, )לעיל ה כב כג(' לא הצלת וגו', למה הרעות וגו, )לעיל ד יג(תשלח 

צבאות  ' והנה האדו� ה, כי פשיטא שאד� אחר כשלא יהיה קרוב כל כ
 תפול עליו אימתה ופחד, נתקררה היראה
ויקפיד אדרבא ביותר על אהובו ', אשר לא ישא פני� ולא וגו) דברי� י יז(כמו שאמר הכתוב , לא כ� יחשוב

וסביביו  ) תהלי� נ ג(כאומרו , ואפילו על הקלה שבקלי�, ילו פע� אחתליסרו בתוספת מרובה על עוברו אפ
ואשר על כ� בעת נתינת התורה חשב , שמדקדק ע� חסידיו כחוט השערה:) יבמות קכא(ל "ואמרו ז, נשערה מאוד

ויש בזה תכלית  , אחד לדבר דברי אהבה וחיבה,  ולפניו שני דרכי�, מחשבות טובות להועיל בקבלת התורה' ה
לפעמי� לא  , כי העושה מאהבה, ויש בזה צד אחר, שקל הקודש כפול הוא בשכר�, טוב כשיקבלוה מאהבהדבר 

מה שאי� כ�  ,  כדר
 האב ע� בנו המגעגעו והמשעשעו כיו� שאי� עליו בחינת המורא, ידקדק בפרט אחד מהתורה
 תמיד עומד לשמור ע!  ונמצא, מדר
 הירא לפחד על דקדוק אחד כעבד מרבו, כשתהיה קבלת התורה מחמת יראה

כמל
 שגוזר על עבדו  , ודר
 שני הוא לדבר דברי� קשי�, )ירושלמי סוטה ה ה' עי(ל "וכ� הוא בדבריה� ז, החיי�
 ואפילו באקראי ו"ויש בזה תכלית טוב שלא יזלזלו באחת מכל מצות התורה ח, בזריקת מרה ואימת מלכות

 : � מאהבהאלא שמגיע� מחצית שכר משכר המגיע� בעשות, ועראי
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fear:  כה תאמר לבית יעקוב – the softness of love, and  ותגיד לבית ישראל – the toughness of 

fear
1
. But the fear or the awe must come first.   

First we must be G-d’s servants and then we can be His children
2
: Our starting 

point in serving G-d is the awe we have when we realize that He is the Creator and 

Master of all the worlds and universes, and that nothing can exist without His 

sustenance. We therefore owe G-d our allegiance, for it is futile to rebel against Him
3
. 

We accept His ruling over us as humble and obedient servants, ready to do whatever He 

asks of us
4
. Since we realize that He is watching our every move, we serve Him with 

constant awe and trepidation as one would if standing before a King
5
. As such, we are 

committed to using everything we have to serve Him,
6
 to the point where even simple 

Jews have found it within themselves to give their lives rather than surrender their 

beliefs
7
.  Love is something which can build on this service of awe, but love alone does 

constitute “serving” G-d
8
, it does not comprise the acceptance of the Yoke of the 

Kingdom of Heaven,
9
 and it is just this Yoke which leads to the unique holiness of the 

Jewish people
10

. It is clear that the awe we are talking about is not simply the fear of sin 

and its consequences, what the Tanya calls the lower fear. Rather, we are referring to 

something much more exalted, rooted in a recognition of the greatness of G-d
11

.  

                                                                                                                                         
ואמר ג� שניה� במתק  , ודר
 שררה והפחדה, בדר
 אהבה , לצוות בשני אופני�' אשר על כ� נתחכ� ה  

, פירוש כסדר זה שאני אומר ל
, על זה הדר
 כה, והוא מה שהתחיל לומר כה תאמר, לשו� צדיק בנושא אחד
ותגיד פירוש יש בו ג� כ�  , בהפירוש יש בו אמירה רכה שהיא דר
 אהבה וחי',  תאמר לבית יעקב ותגיד וגו

 ' דברי� קשי� כגידי� שהוא דר
 הפחדה ויראה וגו
 

1
ל שבית יעקוב "עיי� הארה הקודמת ועיי� באור החיי� שדוחה מחמת כמה קושיות הבאור של חז, אור החיי�

 .היינו הנשי� וישראל היינו הגברי�
  
2

כ "ב� וא  דיש ב� שהוא ג' עבד ובחי' וה� בחיומדרגות ' ל בשתי בחי"צ שכל אד� :מא' פ, א" ח– התניא ספר
 עבד הרי אי אפשר לבא למדרגה זו בלי קדימת היראה עילאה

 
3

והוא כי א  שהיראה היא .  צרי
 להיות לזכרו� תמיד ראשית העבודה ועיקרה ושרשהבר� :ש�,  התניאספר
 ולפחות צרי
 לעורר כ לא די לעורר האהבה לבדה לועשה טוב"אעפ. שרש לסור מרע והאהבה לועשה טוב

 לבו או התגלותל שתהא ב"ה כנ"ה הקב"תחלה היראה הטבעית המסותרת בלב כל ישראל שלא למרוד בממ
ה ומלכותו אשר היא מלכות כל עולמי� עליוני� "ס ב"פ גדולת א"פ דהיינו להתבונ� במחשבתו עכ"מוחו עכ

מי� ואת האר! אני מלא ומניח העליוני� ש הלא את הש"ותחתוני� ואיהו ממלא כל עלמי� וסובב כל עלמי� וכמ
  אד� לומר בשבילי נברא העול�חייבותחתוני� ומייחד מלכותו על עמו ישראל בכלל ועליו בפרט כי 

 
4

והוא ג� הוא מקבל עליו מלכותו להיות מל
 עליו ולעבדו ולעשות רצונו בכל מיני עבודת  :ש�,  התניאספר
 .עבד

 
5

ועל . ו ומלא כל האר! כבודו ומביט עליו ובוח� כליות ולב א� עובדו כראוינצב עלי' והנה ה :ש�,  התניאספר

 כ� צרי
 לעבוד לפניו באימה וביראה כעומד לפני המל

 
6

 לבדו'  בלתי להבנפשושלא להשתמש בחכמתו ובינתו ש: ש�,  התניאספר
 
7

 שלא למרוד במל
 וקבלה זו היא אמיתית בלי שו� ספק שהרי היא טבע נפשות כל ישראל :ש�,  התניאספר
 'הקדוש ית

 
8

כ א� לומד ומקיי� המצוה באהבה לבדה כדי לדבקה בו על ידי תורתו "משא  :מא' פ, א" ח– התניא ספר
 'ואותו תעבודו וגו' אלהיכ� וגו'  את הת�ומצותיו אינה נקראת בש� עבודת העבד והתורה אמרה ועבד

 
9

בי� עליה עול בקדמיתא בגי� לאפקא מיניה טב לעלמא  כהאי תורא דיה] בהר' פ[ש בזהר "וכמ : ש�,  התניאספר
  נ לקבלא עליה עול מלכות שמי� בקדמיתא  "הכי נמי אצטרי
 לב' כו

 
10

 ' האי לא אשתכח גביה לא שריא ביה קדוש .…]  בהר' פ [ש בזהר "וכמ :ש�,  התניאספר

 
11

 עליו שנמנע  מביטהפ כמורא בשר וד� הדיוט לפחות שאינו מל
 "מורא שמי� עליו עכ :ש�,  התניאספר
יראה כמו שאמר רב� יוחנ� ב� זכאי לתלמידיו יהי רצו� שיהא  ' בעבורו מלעשות דבר שאינו הגו� בעיניו שזו נק

רק שיראה זו  ' תדעו כשאד� עובר עבירה אומר שלא יראני אד� כו ' מורא שמי� עליכ� כמורא בשר וד� כו
 נקראת יראה תתאה ויראת חטא שקודמת לחכמתו  
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The first verse of the Shema comprises acceptance of the yoke of the Kingdom 

of Heaven. The second verse comprises acceptance of the yoke of the Mitzvos. So too 

at Sinai, we first accepted G-d’s yoke through awe and then received His Ten 

Commandments, the Mitzvos
1
. Other relationships reflect a similar unfolding.  Just as 

love of a husband to a wife which is not based on a foundation of respect and trust will 

not last, so too, our love of G-d, if it is not based on the awesome realization of who G-

d is, will be a like a bird without one of its wings
2
.  A human needs a wing of love and 

a wing of awe to soar to spiritual heights
3
. Instilling the wing of awe was one of the 

goals of Sinai
4
.  

  

 

The Jews as the Living Torah 

 

The Jews were now ready for their Torah. The preparations were such that the 

effect of the actual commandments caused the Jewish People to literally become the 

embodiment of the commands; they and the commandments became one
5
. ‘Do not kill’, 

‘do not steal’ were so integrated by the nation that every fiber of their body, every 

feeling in their heart and every thought in their head contradicted any possibility of 

them committing an act of murder or theft, or anything that even vaguely related to 

these prohibitions
6
. This is what Rabbi Akiva

7
 meant when he said that the Jews 

answered “yes” to all the commandments, even the negative ones. Surely, when told 

‘don’t do this or that’, the Jews should have responded, “no, we will not do this,” as 

indeed Rashi brings down
8
. However, Rabbi Akiva is telling us not just of their verbal 

response but of the total harmony the Jews had with the commands. Their whole 

essence was “don’t steal” and “don’t kill”
9
.  

 

With this principle, the Ohr Gedalyahu explains several mysterious ideas. The 

first relates to the difficulty of the Ibn Ezra, who asks how G-d could have given us the 

                                                
1

 212' עמ, �ממעמקי
 
2

בלי יראה כלל לא פרחא לעילא באהבה לבדה כמו שהעו  אינו יכול לפרוח בכנ  אחד  :ש�,  התניאספר
 ]ש בתיקוני�"כמ[דדחילו ורחימו ה� תרי� גדפי� 

 
3

כ "עבודת עבד וצרי
 להיות ג' וכ� היראה לבדה היא כנ  אחד ולא פרחא בה לעילא א  שנק :ש�,  התניאספר
אחד ' פ לזכור אהבתו לה"פ המסותרת בלבו שתהא בהתגלות מוחו עכ"אהבה הטבעית עכב� לעורר ה' בחי

 'במחשבתו וברצונו לדבקה בו ית
 
4

רק השמר ל
 ושמר נפש
 מאד פ� תשכח את הדברי� אשר ראו עיני
 ופ� יסורו מלבב
 כל ימי חיי
 :  ט ד דברי�

י
 בחרב באמר יהוה אלי הקהל לי את הע�  יו� אשר עמדת לפני יהוה אלה) י :(והודעת� לבני
 ולבני בני

ותקרבו�  ) יא:(כל הימי� אשר ה� חיי� על האדמה ואת בניה� ילמדו� אשר ילמדו� ליראה אתי ואשמע� את דברי
 :ותעמדו� תחת ההר וההר בער באש עד לב השמי� חש
 ענ� וערפל

די שתלמדו ליראה אותו ופירש הטע� כי הש� עשה המעמד ההוא כ  ...  'רק השמר ל
 וגו) ט(: � " רמב 
 : א� כ� עשו את� ככה ואל תשכחו אותו, כל הימי� ואת בניכ� תלמדו� לדורות עול�

 
5

כי הדברות ח היו רק בבחינת , כי בני ישראל בעת שקבלו הדברות נעשו אחד ע� הדברות: 95אור גדליהו עמוד 
עשייה של מעשה  ה� היה שוללאלא שנעשו במצב כזה שכל המציאות של, צווי שלא תעשו זה ושלא תעשו זה

 כאלה
 

6
 וכל עני� של השפעה למקומות זרי�, כל עני� של גניבה שהיה נשלל  :96אור גדליהו עמוד 

  
7

 במכילתא
 
8

 כ וכ� יש דעה אחת במכילתא"על לאו לאו עוה כל הדברי� האלה לאמר מלמד שהיו עוני� על ה� ה� "י ד"רש
 
9

אלא שנעשו במצב כזה  שכל , בבחינת צווי שלא תעשו זה ולא תעשו זהכי הדברות לא היו רק : אור גדליהו ש�
 המציאות שלה� היה שולל עשייה של מעשי� כאלה
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tenth of the commandments, ‘do not covet’. Coveting is a desire, he says. How can you 

command someone not to have desire, as how can someone control such a thing?
1
  

However, says the Ohr Gedalyahu, if the Jewish people reached a level where they 

became the living embodiment of the command, they  were not so much commanded as 

they were given in their hearts and minds the absolute clarity that something which 

belongs to someone else had absolutely no connection with them at all.
2
    

The second issue here is the case of the missing Vavs. When the Ten 

Commandments are repeated in Parshas Ve’Eschanan, each command is connected 

with a Vav. These Vavs do not appear in the first set. The second set of commandments 

represents the actual command, whereas the first represents the living reality of that 

command. As commands they must be joined with an ‘and’ to show that they all really 

flow into each other, that all are ultimately one reality. But, as a living reality, each one 

is automatically a part of the reality of each Jew.
3
  

Finally, we gain an understanding of the Sages' statement that says "Zachor 

VeShamor Bedibur Echad Ne'emru". For a Jew who lives Shabbos, a Jew who is the 

embodiment of זכור, will want to guard and keep his precious Shabbos. The Shamor 

will emerge naturally out of the Zachor
4
. 

 

 

                                                
1

אי
 יהיה אד� שלא יחמוד דבר יפה בלבו כל .  אנשי� רבי� יתמהו על זאת המצוה�לא תחמוד  : אב� עזרא כ יד
 ש תירוצו"ע' וגו.  מה שהוא נחמד למראה עיניו

 
2

ונית� בלב� הידיעה וההרגשה בבהירות שכל דבר , א
 בהדיבור שלא תחמוד נעקר מה� החמדה: אור גדליהו
 ששי
 לזולת אינו שיי
 לו כלל 

 
3

כי ויו החבור נצר
 רק כשמדברי� ומצוי� לאחד שלא לעשות זה וג� לא לעשות זה וג�   :96אור גדליהו עמוד 
, אבל בדבר שיש בו חיות אי� צר
 בזה כלל, ו� לחבירווצרי
 להבדביל כל דבור ודבור להניח מק, לא לעשות זה

ומה נעימי� דברי המכילתא שכל דבור ודבור נחקק בנפשות בני ישראל ומש� ... כי זהו המציאות של הדבר 
 'נחקק בלוחות וגו

 
4

ת ובדברות ראשונו, ל זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו"כי באמת אמרו חז, וביתר ביאור  :96אור גדליהו עמוד 
שה� היו תמיד , כי בדברות הראשונות היו בני ישראל במצב של שמור, ובאחרונות נאמר שמור, נאמר זכור

נמצא כי השמור הוא ... אי� צר
 כלל להגיד לו שישמור עצמו ... וכשהאד� הוא תמיד במצב של זכור  , בזכירה
 ר אחדוכ� מה שנאמר אנכי ולא יהיה ל
 בדיבו... כתוצאה של הזכור ונכלל בו 
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4. Bringing the Torah from Heaven to Earth 
 

 

SUMMARY: 
 

G-d created the world for a purpose, and that purpose was contained in the 

Torah.  The Ten Sayings of Creation were but the outer physical body for the Ten 

Commandments, which was the inner spiritual content.  Without this inner content the 

world would have remained a formless mass, as it was at the beginning of creation.  

This is also how a child is created – in the beginning he is totally egocentric and self-

absorbed, all yetzer hara. Later he develops a spiritual and moral sense.   

 The Torah is the mechanism by which the spiritual life-blood, whose roots come 

from G-d, can be clothed by the physical world, giving the latter holy potential and 

purpose. Without the Torah, the spiritual and the physical realms would be totally 

separate and there would be no way of cleaving to G-d in this world.  The Jews got a 

taste of this separateness when, upon hearing the Ten Commandments, their souls leapt 

out of their bodies. The experience of standing at Sinai was so spiritually intense that 

their physical bodies could no longer contain their soaring souls. After the Torah was 

given, however, a mechanism was provided where the body could soar with the soul, 

and the two were united once again.  Hence, on the day that we celebrate the giving of 

the Torah we are required to engage in foods which are physically satisfying (  בעצרת
   .in recognition of the purifying effects of the Torah (הכל מודי� דבעינ� לכ� 

The Torah was not given in one fell swoop. In its original form, it was the 

blueprint from which the world was made. At another level, the Torah relates to the 

world of the Malachim. In fact, those same Malachim could not understand how the 

Torah could go any further. The Torah had to be brought down many levels before it 

finally entered into the world of man and was comprehensible by him. Once it was, 

man was able to grasp all aspects of the Torah, though not all of its depth.  

 The Torah was first shown by G-d to Moshe ‘written in black fire over white 

fire.’ From that Torah, Moshe Rabbeinu made a copy on parchment. He also heard by 

ear, directly from G-d, all the words which he was transcribing. Moshe Rabbeinu wrote 

in the 3
rd

 person for, since the Torah preceded the creation of the world, Moshe was 

like a scribe copying from an original book. This was the first Torah scroll.  It is not 

clear whether this scroll was written over 40 years or in one shot at the end of the 40 

year period. 

Moshe Rabbeinu further transcribed twelve scrolls of the Torah, of which he 

gave one Sefer Torah to each tribe. All subsequent Torah scrolls were transcribed from 

these scrolls in turn. 

The  כתב of the Torah is the  לבוש גשמי of the  תורה in  שמי�. The  אותיות are to the 

'דבר ד  what the �גו is to the נפש. Those same  אותיות translate, at a lower level, into the 

actual physical world ( שמי� נעשו ' בדבר ד ). Because the source of the Written Torah is 

the דבר ד ' , the  כתב has  (המכתב מכתב אלוקי� ) חיות.  

The  לוחות are one of the things that were created  בי� השמשות, essentially after 

the 6 days of creation. Therefore, they are not a special creation but rather represent the 

  .לוחות  in a sense, is reconstituted in the ,בריאה All the .סיו� הבריאה 

 At first, the Ten Commandments were given in the sound of the Kol Shofar. 

This was G-d’s Shofar, and it represented the words of the Torah before they had been 

divided into their individual letter sounds. G-d then brought the Torah further into the 

world by speaking all of the Ten Commandments at once. This was still impossible for 

us to understand (but it made an impression on the highest level of our souls which 

allows us to connect to the Torah at a very deep level - a Torah for the souls). It had to 
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be that the Torah was first heard as one utterance around the world, for the Torah, being 

that it is Chochma Elyona, could not be contained by any one place in particular.  

 G-d now spoke directly to the Jewish people. According to the Rambam, G-d 

spoke only the first two of the Ten Commandments to the Jews, and even these two the 

Jews did not understand. However, according to the Ramban and most other 

commentators, G-d first spoke all Ten Commandments to the Jewish people in one 

shot, but the Jewish people were not able to understand a word. Nevertheless, the 

Jewish people gained a sense of the totality, the harmony and the unity of the Torah and 

all its Mitzvos. G-d then repeated the first two commandments, one after the other, for 

these are the two fundamentals on which the all the other Mitzvos stand - and these the 

Jews did understand.  Hence these, and only these, are written in the first person 

addressing the second person – על פני , אשר הוצאתי' , אנכי , etc.  

 The voice that the Jews heard when G-d spoke the first two commandments 

came from G-d’s essential Unity. This was the first time that the Jewish People could 

comprehend the content of the Torah. Still, the experience was too intense for the 

Jewish people. For, so attracting was G-d’s Dibur to the Neshamos of Klal Yisroel that 

they flew out of their bodies towards it. G-d had to revive the nation who now asked 

that Moshe tell them the rest of the commandments.    

 The Maharal explains that the first two commandments had to be said by G+d 

Himself because they involved the communal acceptance of G-d’s yoke. Perforce, 

Moshe Rabbeinu had to be identified with Klal Yisrael in order to be included in the 

commandment.  

 These Ten Commandments are brought down on two tablets of stone. These 

stones were carved and written by G-d. Therein lay their greatness – too great in fact 

for this world. The first of the tablets were more worthy of angels than of man, and this 

contributed to their being broken. The Torah had to undergo a process of coming into 

this world in this aspect as well. The second tablets were written by Moshe Rabbeinu – 

a human endeavor, and were therefore more worthy of relating to the spiritual realities 

of this world. Hence the words  כי טוב are said in reference to the second and not the 

first tablets. 

 The Ten Commandments were a highly contracted form of the Torah, 

containing within them all 613 commandments. Therefore, when the Jews heard G-d 

speak, it was as if they had heard the entire Torah (see the essay entitled The Entire 

Nation Witnessed the Revelation in this Parsha).  Since the Jews were already at such a 

high level, they were able to understand from these 10 Commandments all the other 

613 Commandments. Similarly, the written words of the 10 Commandments were able 

to hold, in a contracted from, all of the Torah. Throughout the 40 years in the desert 

thereafter, the Jews were to hear in detail the unfolding of the Torah that they had 

already heard at Sinai. 
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DETAIL: 
 

The Torah which we have in our hand was shown by G-d to Moshe, ‘written in 

black fire over white fire,’ including all of its letters. …From that Torah, Moshe 

Rabbeinu made a copy on parchment
1
. … He also heard by ear, directly from G-d, all 

the words which he was transcribing
2
. [Moshe Rabbeinu wrote in the 3

rd
 person for, 

since the Torah preceded the creation of the world, Moshe was like a scribe copying 

from an original book. This was the first Torah scroll.  It is not clear whether this scroll 

was written over 40 years or in one shot at the end of the 40 year period
3
.]  

Moshe Rabbeinu further transcribed twelve scrolls of the Torah, of which he 

gave one Sefer Torah to each tribe. [All subsequent Torah scrolls were transcribed 

from these scrolls in turn. When the original scrolls were concealed,] there were 

always some scrolls of the Torah which had been thoroughly examined, and were 

acknowledged as perfect, to which all other scrolls were compared for correction. And 

even when some slight variations were found between [these] Torah scrolls … the 

Sages fixed the precise text in accord with that found in the majority of the 

acknowledged scrolls
4
. (Eliyahu Ki Tov

5
) 

 

 G-d created the world for a purpose, and that purpose was contained in the 

Torah. The Ten Sayings of Creation were but the outer physical body for the Ten 

Commandments, which was the inner spiritual content.  Without this inner content the 

world would have remained a formless mass, as it was at the beginning of creation 

when the world was Tohu
6
. Sefas Emes points out that this is similar to how a child is 

                                                
1
On pg. 165-166, he explains that Moshe Rabeinu was commanded to copy from the fiery script 

in a slightly different form to the way it appeared as black fire on white fire.  “As the Ramban 
writes (preface to Chumash): We have also an authentic tradition that the entire Torah consists 
of Divine Names – that the words are subdivisable into sacred Divine Names … and it appears 
that the Torah which was written with black fire over white fire was written continuously, without 
interruptions between the words, so that it was impossible to either read it in accordance with 
the manner in which we read it. It was given (in writing) to Moshe Rabeinu in accord with the 
formulation which we have, while its formulation in accord with the Divine Names was 
transmitted to him orally.” 
 
2
Through hearing the words of the Torah, he knew the kri (the Torah as read) and through the 

sight of the script he knew the ktiv (the Torah as written) 
 
3
Chazal have a machlokes on this point. Some hold that the Torah was written in separate 

scrolls, all of which were combined into one Sefer Torah at the end. Immediately after Sinai, 
Bereishis and part of Shemos (up to half of Parshas Yisro) were written and then other scrolls 
were written as things happened and Moshe R. was given new Mitzvos. Others hold that the 
entire Torah was given, in one scroll, at the end of 40 yrs. There is also a machlokes on 
whether Moshe Rabbeinu or Yehoshua wrote the last eight psukim. 
 
4
It is thus related in Tractate Sofrim that three scrolls of the Torah were found in the Beit 

Hamikdash, and when some few minor spelling differences were found between them, the 
Sages confirmed the text found in two of the three scrolls; which they then established as the 
standard text.] 
 
5
Book of Our Heritage, vol 3, pg. 161 – 165 

 
6

כי  ...  קיו� כל העול�' קבלת התורה ועשרת הדברות הי ]:ב"תרל[ שנת � פרשת יתרו �שפת אמת ספר שמות 
עשרת ' עד שהי. מ קרובי� אל הטבע"עש' כ� הי' וכמו מקוד� תהו ובהו כו. ... 'ד נגד עשרה מאמרות כו"עשה

ש בראשית "בכח התורה כמ'  רק ממנו יתל להיות נגלה ומבורר כי"הדברות להתחדש ולתק� חיות של העול� כנ
 .'בשביל התורה כו
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created: in the beginning he is totally egocentric and self-absorbed, all yetzer hara. He 

develops a spiritual and moral sense later on in life
1
.   

 The Torah is the life-force that turns a world of lifeless material action into a 

vibrant vessel full of holy potential and purpose. Without the Torah, the spiritual and 

the physical realms would be totally separate. The Jews got a taste of this separateness 

when, upon hearing the Ten Commandments, their souls leapt out of their bodies. The 

experience of standing at Sinai was so spiritually intense that their physical bodies 

could no longer contain their soaring souls
2
. But, after the Torah was given, a 

mechanism was provided where the body could soar together with the soul, and the two 

were united once again
3
. So did David HaMelech put it, 

4 משיבת נפש ... תמימה '  תורת ד . 

 In other words, the Torah is the mechanism by which the spiritual life-blood, 

whose roots come from G-d, can be clothed by the physical world
5
. Without this, man, 

as a physical being, would have no way of cleaving to G-d in this world
6
.  Hence, on 

the day that we celebrate the giving of the Torah we are required to engage in foods that 

are physically satisfying (בעצרת הכל מודי� דבעינ� לכ�) in recognition of the purifying 

effects of the Torah
7
.   

All of this was the result of that enormous event at Sinai. The Torah, however, 

was not given in one fell swoop. It had a long history before it reached the stage where 

Moshe Rabbeinu wrote it down. Before the Torah was brought into the world, it was a 

very pure and spiritual thing. In its original form, it was the blueprint from which the 

world was made. At another level, this Torah related to the world of the Malachim
8
. In 

fact, those same Malachim could not understand how this Torah could go any further
9
. 

                                                
1

 .ט שהוא תיקונו"כ בא יצ"ר ואח"וכמו האד� שנכנס בו מקוד� יצה: שפת אמת ש�
 
2

' ועתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדלה הזאת א� יוספי� אנחנו לשמע את קול ד): ואתחנ�(דברי� ה כב 
קרב אתה ) כד. ( שמע קול אלוקי� חיי� מדבר מתו
 האש כמנו ויחיכי מי כל בשר אשר) כג(אלוקינו עוד ומתנו 

' את קול דבריכ� בדברכ� אלי ויאמר ד' וישמע ד) כה. (אלוקינו אלי
 ושמענו ועשינו' ושמע את אשר יאמר ד
 אשר דברו כל אלי שמעתי את קול דברי הע� הזה אשר דברו אלי
 היטיבו 

 
3

' כו' ש תורת ה "וז. שמת� של ישראל שפרחו בשעת עשרת הדברותואיתא כי התורה החזירה נ :ש�  אמת שפת
 .  ש במדרש"ע' משיבת נפש כו

 
4

ש  "כי נפש מדרגה תחתונה כמ. וזהו משיבת נפש לשוב הנפש להיות מקושר בשורש חיות שלו :ש�  אמת שפת
והיינו שיש  . 'ו יתלכל נפשות ישראל אלי'  שיש עלי. ינפשו' בי' השבת דכ' והוא ממש בחי. 'נ כו"ק שיש נר"בזוה

  .ל"נפש כנ' וממילא נמש
 חיות מחדש לבחי. י"י מעבודת בנ "ר להש "נ

 
5

 .כ"י תו
 מעשי� גשמיי� ג"והיינו שהתורה היא העצה להתלבש חיות הש :ש� אמת שפת
 
6

 .ז"א  בעוה' שיוכל האד� להתדבק בו ית :ש�  אמתשפת
 
7


דזהו תכלית מ� התורה שכול� יזכו ויזככו , )פסחי� סח( שבעצרת הכל מודי� דבעינ� לכ� וזה :יח כ  חכמהמש
 י התורה אשר תיישר כל צעד בעול� המעשה"החומר וכוחותיו עפ

 
8

 98אור גדליהו יתרו עמוד 
 

9
ל בשעה שעלה משה למרו�  "אריב)  ב"שבת פח ע (ל "ובדר
 זה יש לבאר דברי חז: 98אור גדליהו יתרו עמוד  

ע מה לילוד אשה בינינו  אמר לה� לקבל תורה בא אמרו לפניו חמודה  "רבש , ה" אמרו מלאכי השרת לפני הקב
גנוזה שגנוזה ל
 תשע מאות ושבעי� וארבעה דורות קוד� שנברא העול� אתה מבקש ליתנה לבשר וד� מה אנוש  

אדנינו מה אדיר שמ
 בכל האר! אשר תנה הוד
 על השמי� אמר לו הקדוש ' כי תזכרנו וב� אד� כי תפקדנו ה
וא למשה החזיר לה� תשובה אמר לפניו רבונו של עול� מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיה� אמר  ברו
 ה

 עליו עננו ואמר רבי נחו� מלמד שפירש   ופרשלו אחוז בכסא כבודי וחזור לה� תשובה שנאמר מאחז פני כסא  
י
 אשר קאל' יב בה אנכי השדי מזיו שכינתו ועננו עליו אמר לפניו רבונו של עול� תורה שאתה נות� לי מה כת

הוצאתי
 מאר! מצרי� אמר לה� למצרי� ירדת� לפרעה השתעבדת� תורה למה תהא לכ� שוב מה כתיב בה לא  
עבודת גלולי� שוב מה כתיב בה זכור את יו�  ) א" פט ע (יהיה ל
 אלהי� אחרי� בי� עמי� את� שרויי� שעובדי�  
שבות שוב מה כתיב בה לא תשא משא ומת� יש ביניכ� השבת לקדשו כלו� את� עושי� מלאכה שאת� צריכי� 

שוב מה כתיב בה כבד את אבי
 ואת אמ
 אב וא� יש לכ� שוב מה כתיב בה לא תרצח לא תנא  לא תגנוב 
...  'אדונינו מה אדיר שמ
 וגו'  קנאה יש ביניכ� יצר הרע יש ביניכ� מיד הודו לו להקדוש ברו
 הוא שנאמר ה

ושה� לא  , שמה היה ההוא אמינא של המלאכי� שיקבלו את התורה, ריכה ביאורצ' והשקלא וטריא של בהגמ
לא נתכוונו כלל על התורה  , "תנה הוד
 על השמי�" ז מבואר כי מה שאמרו המלאכי� "א
 ברדב. ירדו למצרי�

זה התורה  , חלק התורה השיי
 למלאכי�, אלא רצו ההוד של התורה, והמצות מעשיות כפי שאנו יודעי� אותה
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The Torah had to be brought down many levels before it finally entered into the world 

of man and was comprehensible by him. Once it was, man was able to grasp all aspects 

of the Torah
1
, though not all of its depth.  

The  כתב in the  תורה is the  לבוש גשמי of the תורה in  שמי�. The  אותיות are to the 

'דבר ד  what the �גו is to the נפש. Those same  אותיות translate, at a lower level, into the 

actual physical world ( שמי� נעשו ' בדבר ד ). Because the source of the Written Torah is 

the ' דבר ד , the  כתב has  (המכתב מכתב אלוקי� ) חיות.  

The  לוחות are one of the things that were created  בי� השמשות, essentially after 

the 6 days of creation, and therefore, they are not a special creation but rather represent 

the  סיו� הבריאה. All the בריאה, in a sense, is reconstituted in the  לוחות.
2
  

The Ten Commandments were given, at first, in the sound of the Kol Shofar
3
. 

This was G-d’s Shofar, and it represented the words of the Torah before they had been 

divided into their individual letter sounds
4
. G-d then brought the Torah further into the 

world by speaking all of the Ten Commandments at once
5
. This was still impossible for 

us to understand, but it made an impression on the highest level of our souls that allows 

us to connect with the Torah at a very deep level
6
, a Torah for the souls

7
. It had to be, 

says the Maharal
8
, that the Torah was first heard as one utterance around the world, for 

the Torah, being that it is Chochma Elyona, could not be contained by any one place in 

particular
9
.  

 G-d now spoke directly to the Jewish people
10

. According to the Rambam, G-d 

spoke only the first two of the Ten Commandments to the Jews, and even these two the 

                                                                                                                                         
רצו שישאר למעלה ושלא יהיה , החמדה גנוזה,  ואותו חלק התורה,  אש שחורה על אש לבנה�תובה במרו�  הכ

 .לבני ישראל חלק בה
כל הדברי� אשר נאמרו כא� מה שאמר הקדוש ברו
 הוא ושאלת  :  פרק כד�תפארת ישראל  ,  ל"מהר  

ומה  ,  נקרא שכ
 אמר הש� יתבר
רק מה שמתחייב מ� הש� יתבר
, המלאכי� ותשובת משה אינו ויכוח דברי�
 שמתחייב מ� המלאכי� נקרא שכ
 אמרו המלאכי� 

 
1

 .את כל התורה לאר!' � בקדמתו לפירוש המשניות שהוריד ד"וזהוא פירושו של לא בשמי� היא שהסביר הרמב
, נטל את התורה בשלימותה, א
 כשקבל משה רבינו את התורה: 98 גדליהו יתרו עמוד רוכ� הוא באו 

 כ נית� לבני ישראל"חלק התורה השיי
 למלאכי� גוא  
 

2
145�139 מבוסס על רסיסי לילה   

 
3

 וקול שופר חזק מאד… : יט טז
 ויהי קול השופר הול
 וחזק מאד: יט יט 

 
4
Rav Tzadok, Machshavos Charutz – לאותיות 
 קוד� חיתו

 
5

  הדברי� האלה לאמרכלוידבר אלוקי� את :כ א
 וש ברו
 הוא עשרת הדברי� בדבור אחדמלמד שאמר הקד:י"רש 

 
6

ונראה דמה שאמר תחילה כל הדברות בדבור אחד לא הבינו ישראל כלל  : ב" שנת תרע�ש� משמואל יתרו  
ואולי , ונראה דשורש הנשמה טר� באה בהתחלקות החושי�. מדהצרי
 לחזור ולומר כל דבור ודבור בפני עצמו

ועל ידי כ� נעשו ג� שאר כל חלקי הנפש , ללי כמו שהוא כלליקבלה תועלת ממאמר זה הכ, יחידה' היא בחי
וזה לימוד לכל איש הטרוד בעניני� שוני� אשר בלתי . מזוככי� וראויי� לקבל הדברות בפרט כמו שה� פרטי�

ג דאיהו  "כי אע, ג דלא ידע מה קאמר" אל ישגיח על זה אלא יתחיל ללמוד אע,  אפשר לו ליישב דעתו וללמוד
עד שיפנה דעתו ויבי� מה  , ובשביל זה לאט לאט נמשכו ג� יתר חלקי נפשו להתורה, הנשמה ידעלא ידע שורש 

ובכלל זה בודאי מה  ... , והוא בכלל ואל תאמר לכשאפנה אשנה, אבל לא ימתי� עד שיפנה דעתו,  שהוא לומד
 : ק"ודו. לגמר אינש והדר ליסבר.) ג" שבת ס(ל "שאמרו ז

 
7

ית� התורה בכלליות וא  שבני ישראל לא הבינו זה אבל היה זה בבחינת תורה מקוד� נ: אור גדליהו עמוד מח
 לנשמה 

 
8

 לא' תפארת ישראל פ
 
9

 והיה הקול אחד ולא היו יכולי� לשמוע להבי�… התורה אי� לה מקו� מוגבל כלל 
 
10

 יס  את הדברי� האלה דבר יהוה אל כל קהלכ� בהר מתו
 האש הענ� והערפל קול גדול ולא : ה יט  דברי�  
 : ויכתב� על שני לחת אבני� ויתנ� אלי
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Jews did not understand. However, according to the Ramban
1
 and most other 

commentators
2
, G-d first spoke all Ten Commandments to the Jewish people in one 

shot
3
, but the Jewish people were not able to understand a word. Nevertheless, the 

Jewish people gained a sense of the totality, harmony and unity of the Torah and all its 

Mitzvos
4
. G-d then repeated the first two commandments, one after the other

5
, for these 

are the two fundamentals on which the all the other Mitzvos stand
6
, and these the Jews 

did understand.  Hence these, and only these, are written in the first person addressing 

the second person – על פני , אשר הוצאתי', אנכי , etc
7
.  

 The voice that the Jews heard when G-d spoke the first two commandments 

came from G-d’s essential Unity
8
. This was the first time that the Jewish People could 

comprehend the content of the Torah. Still, the experience was too intense for the 

Jewish people. For, so attracting was G-d’s Dibur to the Neshamos of Klal Yisroel that 

                                                                                                                                         
וית� יהוה אלי את שני לוחת האבני� כתבי� באצבע אלהי� ועליה� ככל הדברי� אשר  : ט י דברי�  

 : דבר יהוה עמכ� בהר מתו
 האש ביו� הקהל
ויכתב על הלחת כמכתב הראשו� את עשרת הדברי� אשר דבר יהוה אליכ� בהר מתו
 : ד י  דברי�  
 :הקהל ויתנ� יהוה אליהאש ביו� 

 
1

,  וכ� בכל הדברות אחרי כ�, כאלו משה ידבר, אלהי
'  לשו� הכתוב הזה את ש� הוהנה :שמות כ ז� " רמב
לאוהבי ולשומרי מצותי ומפני זה  , כי אנכי, על פני, אשר הוצאתי
, ובשני� הפסוקי� הראשוני� הש� ידבר אנכי

א הקשה כי הכתוב  "שה� עיקר הכל ור,  מפי הגבורה שמענו�אנכי ולא יהיה ל
)  מכות כד(ל "אמרו רבותינו ז
אל כל קהלכ� ' ומפורש מזה את הדברי� האלה דבר ה , וידבר אלהי� את כל הדברי� האלה) לעיל פסוק א(אמר 

כי כאשר אמר� אל כל קהלכ� כ� כתב� על  , וש� כתוב עוד ויכתב� על שני לוחות אבני�, )דברי� ה יט(
 )זראדברי האב� ע (:הלוחות

 בודאי שכל עשרת הדברות שמעו כל ישראל מפי אלהי� כפשוטו של � ואני אפרש ל
 קבלת רבותינו  
ועל כ� ידבר , אבל בשני הדברות הראשונות היו שומעי� הדבור ומביני� אותו ממנו כאשר יבי� אות� משה, כתוב

שמעו קול הדבור ולא יבינו כמו שהזכרתי ומכא� ואיל
 בשאר הדברות י, עמה� כאשר ידבר האדו� אל עבדו
ויצטר
 משה לתרג� לה� כל דבור ודבור עד שיבינו אותו ממשה וכ
 ה� מפרשי� משה ידבר והאלהי� , אותו

ע� משה שיאמר לה� כ� והכונה היתה בזה כדי שיהיו כל� ' ועל כ� היו בה� דברי ה) לעיל יט יט(יעננו בקול 
כמו שאמר , לפי שה� העיקר לכל התורה והמצות, )ש� ט(כאשר פירשתי , ז"ובאיסור ע' נביאי� באמונת ה

אבל בשאר הדברות ) דברי� ד י(הקהל לי את הע� ואשמיע� את דברי אשר ילמדו� ליראה אותי כל הימי� 
 :ובשאר המצות יאמינו במשה בכל, יקבלו מפי משה ביאור� ע� שמיעת� קול הדברי�

 
2

 החזקוני והמזרחי, )תתיז' ב ס"ח(ז "ת רדב"שו, �" הרדרשות, י בש� המכילתא"כ� פשטות הדברי� לפי רש
 
3

ה עשרת הדברות בדבור אחד מה שאי "  מלמד שאמר הקב� כל הדברי� האלה את ): בש� המכילתא (א כי "רש 
 אפשר לאד� לומר כ� 

  
4

 שבועות לב, פחד יצחק
 
5

 .ני עצמול עוד אנכי ולא יהיה ל
 שחזר ופירש על כל דבור ודבור בפ"כ מה ת " א : א כ י"רש 

בביאור ארו
 מוכרח מכל שיטות רבותינו בעלי התלמוד ) פרק לג(ב " בספרו המורה ח:ג  כ    מש
 חכמה  
,  ופירש אנכי ולא יהיה ל
 מפי הגבורה שמענו�, דישראל לא שמעו רק קול אלקי� בלבד ולא פרטי הדברי�

וכל מה שיוודע  , מנ� יושגו במופתת והיותו אחד א" כי שני שרשי� אלו מציאות השי, היינו מצד גבורת המופת
ק הארי
 בסתירת דבריו בחלק "והרב המקובל בעל עה[ש "במופת משפט הנביא וכל מה שידענו בו שוה עיי

וכבר אמרתי כי דברי רבינו , כי דרכו נשגבה, �"הרי מהרה סר מאתו קושיית הרמב ,  ]ש"ג יעו"סתרי תורה פרק ל 
,  כ המגילת אסתר דילמא לא אמרו רק לא יהיה ל
"אול� מש , �ש רוח אחת בה "בכל ספריו ביד במורה ופהמ

ל דמכתובי� "� ז" עוד דעת רמב', דקאמר שבשני דברות ראשוני� כו) יג�ש רבה א " שה ' ע(מלבד דמוכח ממדרשות 
כ בדברות האחרונות  "משא' אלקי
 כו' גופיה מוכח כ� שמדבר בלשו� מדבר על עצמו ולא תעבד� כי אנכי ה

 .ז"ק בכ"ודו] מ ב� גבאי ש�"ק לר "� שהובא בספר עבוה" מבועיי� בדברי ר[
 
6

היא עיקר ' אנכי'. מצוות עשה ומצוות לא תעשה: כי ה� שני שורשי� לשתי כללות המצוות: אור החיי� כ א
 היא עיקר ושורש כל מצוות לא תעשה, לא יהיה ל
, 'ושורש כל מצוות עשה

 
7

ונות כתוב אנכי ועל פני ומדבור השלישי והלאה כתוב אלוקי
 דייקו מזה ששני הדברות הראש) סו  מכות(ל "חז
 'וכו

 
8

עבודת , פסיקתא זוטרתא שמות כ ב. (שבא מועצ� יחודו יתבר
, בכבודו ובעצמו' היינו ששמעו את קול ד
� כתב ששמעו קול נברא מאת "הרמב, אמנ�). א' שלה מסכת שבועות תורה אור ד  לט עמ, לא' ד פ"הקודש ה

 ).לג' ב פ"כי� חמורה נבו('ד
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they flew out of their bodies towards it
1
. G-d had to revive the nation who now asked 

that Moshe tell them the rest of the commandments
2
.    

 The Maharal explains that the first two commandments had to be said by G+d 

Himself because they involved the communal acceptance of G-d’s yoke
3
. Perforce, 

Moshe Rabbeinu had to be identified with Klal Yisrael in order to be included in the 

commandments
4
.  

 These Ten Commandments were then brought down on two tablets of stone. 

These stones were carved and written by G-d. Therein lay their greatness – too great, in 

fact, for this world. The first tablets were more worthy of angels than of man, and this 

contributed to their being broken
5
. The Torah had to undergo a process of coming into 

this world in this aspect as well. The second tablets were written by Moshe Rabbeinu, a 

human endeavor, and were therefore more worthy of relating to the spiritual realities of 

this world. Hence the words  כי טוב are said in reference to the second tablets but not the 

first
6
. 

 The Ten Commandments were a highly contracted form of the Torah, 

containing within them all 613 commandments
7
. Therefore, when the Jews heard G-d 

speak, it was as if they had heard the entire Torah
8
 (see the essay entitled The Entire 

Nation Witnessed the Revelation in this Parsha). Since the Jews were already at such a 

high level, they were able to understand from these 10 Commandments all the other 

613 Commandments. Similarly, the written words of the 10 Commandments were able 

                                                
1

כי אי
 אפשר שיהיה ישראל מתחברי� אל הדבור של : הסבר אחר לדבר) לא' תפארת ישראל  פ(ל "במהר, אמנ�
 הקדוש ברו
 הוא כי במדרגת מציאות הש� יתבר
 אי� נמצא שו� מציאות כלל

 
2

' שמע את קול דועתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדלה הזאת א� יוספי� אנחנו ל): ואתחנ�(דברי� ה כב 
קרב אתה ) כד. (כי מי כל בשר אשר שמע קול אלוקי� חיי� מדבר מתו
 האש כמנו ויחי) כג(אלוקינו עוד ומתנו 

' את קול דבריכ� בדברכ� אלי ויאמר ד' וישמע ד) כה. (אלוקינו אלי
 ושמענו ועשינו' ושמע את אשר יאמר ד
 אשר דברו כל בו אלי שמעתי את קול דברי הע� הזה אשר דברו אלי
 היטי

 אנכי עמד בי� יהוה וביניכ� בעת ההוא להגיד לכ� את דבר יהוה כי יראת� מפני האש   :ה ה  דברי�  
 : ולא עלית� בהר לאמר

ויאמר יהוה אל משה הנה אנכי בא אלי
 בעב הענ� בעבור ישמע הע� בדברי עמ
 וג� ב
  : ט יט שמות   
 : יאמינו לעול� ויגד משה את דברי הע� אל יהוה

 :  ויהי קול השפר הול
 וחזק מאד משה ידבר והאלהי� יעננו בקול: יט יט שמות  

 
3

ודבר זה בודאי ראוי שיהיה כ
 כי בדבור אנכי הוא  ,  אנכי ולא יהיה ל
 מפי הגבורה: פרק כא �תפארת ישראל  
 זולת קו זולת הש� יתבר
 שא� היה לה� אלק וכ� לא יהיה ל
 שלא יהיה לה� אלוקשקבלו הש� יתבר
 לאלו

והנה דבר זה שהוא קבלת מלכותו עליה� אינו לכל יחיד , הש� יתבר
 היו מבטלי� מלכותו יתבר
 חס ושלו�
ואי  , י
 רק על כל האומהקאל' ויחיד רק לכלל ישראל שאי� הש� יתבר
 מיחד שמו יתבר
 על יחיד לומר אנכי ה

אי� הש� יתבר
 מל
 על יחיד שאי� מל
  ש, אפשר לומר באלו שתי מצות שהמצוה היא לכל יחיד ויחיד בעצמו
דברות שה� לכלל ישראל ביחד היה במה שה� ע� אחד והש� יתבר
 מל
 עליה�  ' ולפיכ
 באלו ב, בלא ע�

 ובכלל זה משה ע� כל ישראל ומשה נכלל עמה� 
 
4

 דברות שה� לכלל ישראל ביחד היה במה שה� ע� אחד והש� יתבר
 מל
 עליה� ובכלל' ולפיכ
 באלו ב: ש�
 זה משה ע� כל ישראל ומשה נכלל עמה� 

 
5

וזה מפני כי לא היה ראוי לעול� ,   לגודל מעלת הלוחות הראשונות נשתברו:תפארת ישראל פרק לה , ל"מהר 
וזה כי כאשר נתנה תורה לישראל לא היו ישראל במדרגת בני אד� רק במדרגת , י�קהזה דבר שהוא מעשה אל

 . המלאכי�

 
6

וחות השניות שהיו מעשה משה והוא ראוי לפי מדריגת עול� הזה ודבר שהוא ראוי ולכ
 דוקא בל: ש�, ל"מהר
 לפי המציאות נאמר בה� כי טוב

 
7

ג מצוות נכללות תחת "� שכתב חיבור להראות אי
 כל תרי"רמב, "אזהרות"רב סעדיה גאו� שחיבר פיוט הנקרא 
 )י מוסד הרב הקוק"� ע"מובא בכתבי הרמב(הכללי� של עשרת הדברות 

  
8

 ה� שורשי� ועיקרי� לכל עשרת הדברות... עשרת הדברות : לד' ד פ"ח, עבודת הקודש
 כי אלו עשרת הדברי� מקיפי� בכל מצוות התורה , ראוי שתדע: פרשת יתרו, ג" רלב 
עשרת הדברות האלה ה� דברות הכוללי� תחתיה� : ה והלוחת מעשה אלוקי�"ד, הכתב והקבלה 

 ג מצוות הכתובי� לפנינו"שה� כוללי� כל התרי... ר פרטי� ופרטי פרטי� לאי� מספ
  במלכי א ח ט, ג"רלב 
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to hold, in a contracted from, all of the Torah
1
. Throughout the 40 years in the desert 

thereafter, the Jews were to hear in detail the unfolding of the Torah that they had 

already heard at Sinai. 

 

 

  

 

                                                
1

לצמצ� כל התורה , ג� בז ייפלא... שהמכתב היה מכתב אלוקי�  : ה והלוחת מעשה אלוקי�"ד, הכתב והקבלה
די היה ... שפסקה זוהמת� ובאו למדרגת אד� הראשו� קוד� החטא .... כולה בשיעור קט� הכמות כמו הלוחות 

 . לה� נתינת התורה כולה בהלכותיה וגדותיה על ידי זה הדר
 הנפלא
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5. Ten Commandments (The Decalogue) 
 

 

THE TORAH ENTERS THE WORLD THROUGH TEN CATEGORIES.  

 
 Although Moshe Rabbeinu was given the whole Torah during the 40 days and 

nights that he was on top of the mountain, the Torah was given to the Jewish people 

over a 40 year period
1
. Only the Ten Commandments were given to the Jewish people 

at Sinai. This was because they contained the essence of the Torah. It was through these 

Ten that not only did we begin to receive the Torah, but through which we made a 

covenant of the Torah with G-d
2
. 

 

The Ten Sayings of Creation began the process whereby the Torah entered the 

physical world
3
 giving the world not only its purpose, but a means of achieving it. 

 

Without this, man, as a physical being, would have no way of cleaving to G-d in 

this world
4
. The spiritual and the physical realms would have remained totally separate. 

After the Torah was given, a mechanism was provided where the body could soar 

together with the soul, and the two were united once again
5
. So did David HaMelech 

put it, משיבת נפש ...  תמימה  ' תורת ד  – The Torah of G-d is pure … it restores the soul
6
.  

 

The Torah was given with physical letters. The כתב (the writing) is the  לבוש גשמי 

(the physical garments) of the Torah in Heaven. The letters are to the word of G-d what 

the body is to the soul. Those same letters translate, at a lower level, into the actual 

physical world
7
. Because the source of the Written Torah is the word of G-d, the  כתב 

has חיות in and of itself
8
. 

 

The Ten Sayings of Creation were but the outer physical body for the Ten 

Commandments, which was the inner spiritual content, its spiritual life-blood
9
. Without 

                                                
1
 �"רמב 
 
2

 ועוד   לג: כו, כב: כה שמות (הברית ארו� נקרא  והארו�)  טו, יא,  ט: ט דברי� (הברית לוחות הלוחות נקראי� ולכ� 
 .מקומות כמה

 ה יט, �"ברמב ועיי�
 

3
  גשמיי�  מעשי� תו' י" הש חיות להתלבש העצה היא שהתורה ווהיינ  ]:: ב"תרל [שנת - יתרו פרשת -  שמות  אמת שפת

 .כ"ג

 
4

 .ז"בעוה א�' ית  בו להתדבק האד� שיוכל : ש� אמת  שפת

 
5

 משיבת ' כו' ה תורת ש"וז. הדברות עשרת בשעת שפרחו ישראל של נשמת� החזירה התורה כי ואיתא :ש� אמת  שפת

 . במדרש ש"ע ' כו נפש

 
6

 ק "בזוה ש "כמ תחתונה מדרגה נפש  כי. שלו חיות בשורש מקושר להיות הנפש ובלש  נפש  משיבת וזהו:  ש� אמת  שפת

  י " להש ר"נ  שיש  והיינו . 'ית  אליו ישראל נפשות לכל' עלי שיש. וינפש' בי' דכ השבת' בחי ממש והוא. 'כו נ" נר  שיש
  . ל"כנ נפש' לבחי מחדש חיות נמש' וממילא. י"בנ מעבודת

 
7
 נעשו  שמי�' ה בדבר: ו:לג תהלי� 

 
8
 הוא אלוקי�  מכתב והמכתב: טז: לב שמות 

The לוחות are one of the things that were created השמשות בי� , essentially after the 6 days of creation – 

therefore they are not a special creation, but rather represent the הבריאה  סיו� . All the בריאה, in a 

sense, is reconstituted in the written )לוחות) 139-145 לילה רסיסי: הכה� צדוק' ר על מבוסס . 

 
9
 יצחק  פחד 
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this inner content the world would have remained a formless mass, as it was at the 

beginning of creation when the world was Tohu
1
. Sefas Emes points out that this is 

similar to how a child is created: in the beginning he is totally egocentric and self-

absorbed, all yetzer hara. He develops a spiritual and moral sense later on in life
2
.    

 

As individual Mitzvos, "the 'Ten Commandments' have in no way any greater 

holiness or greater importance than any other commandment in the Torah; they are 

neither the whole Law nor are they holier laws than all the rest. G-d clearly and 

expressly proclaimed them as being merely a preparatory introduction to the whole 

following, real giving of the Law …"
3
  To avoid this mistake, the Ten Commandments 

were not included in the morning prayers
4
.  

 

The literal translation of Aseres HaDibros is the Ten Sayings (and not the Ten 

Commandments), in which at least 14 commandments are contained
5
.   

 

In fact, many opinions say that the first of the Ten Sayings – I am the Lord Your 

G-d -  is not a commandment at all
6
. The language is in the form of a statement rather 

than a command. For G-d cannot make His existence dependent on our acceptance
7
. 

The Ramban explains that belief in G-d is a fundamental underpinning of the whole 

Torah on which everything written therein is a predicated. Until we declare that we 

believe in G-d there is no Divine Imperative to obey any of the Torah
8
.  

  

On the other hand, the second of these Sayings may contain as many as 4 

individual commandments
9
.   

                                                                                                                                         
 
1

 ד "עשה כי ...  העול�  כל קיו�' הי הדברות ועשרת התורה קבלת ]: ב"תרל [שנת -  יתרו פרשת -  שמות ספר  אמת שפת

 הדברות עשרת' שהי עד. הטבע אל ובי�קר מ"עש' הי כ�' כו ובהו תהו מקוד� וכמו . ... 'כו  מאמרות עשרה נגד
 התורה בשביל  בראשית ש"כמ התורה בכח' ית ממנו רק  כי ומבורר נגלה להיות ל"כנ העול�  של חיות ולתק� להתחדש

 .'כו
 
2

 . תיקונו שהוא ט" יצ בא כ"ואח ר"יצה מקוד� בו שנכנס האד� וכמו: ש� אמת שפת
 

3
Rav SR Hirsch, Shemos, pg. 280 ( יד: כ ) 

 
4

  בקשו  בגבולי� א� שמואל אמר  יהודה רב אמר) ... המקדש בבית (הדברות עשרת וקורי�: א' עמ יב ד�  ברכות ת מסכ

 שלא : ש� י" רש (המיני� תרעומת מפני בטלו�  שכבר אלא )שמע  בקריאת  הדברות עשרת לקבוע : ש� י"רש (כ� לקרות
 -  בסיני מפיו ושמעו הוא ברו' הקדוש שאמר מה  אלא קורי� שאי� ותדעו, אמת תורה שאר אי� האר) לעמי יאמרו
 רבה  המיני� תרעומת מפני בטלו� שכבר אלא כ� לקרות בקשו בגבולי� אומר נת� רבי הכי נמי תניא) �"עכו -  המיני�

 למקבעינהו  סבר  אמימר המיני� תרעומת מפני בטלו� כבר  חסדא  רב  ליה אמר  בסורא למקבעינהו  סבר חנה בר בר
 : המיני� תרעומת מפני בטלו� רכב אשי רב ליה אמר בנהרדעא

 א  ה תמיד
 

5
  א� , עצמ� על מקשי� וה�, מצוה שאינה בהבליה� ומפרשי�, בזה נבהלי� גויי�  וחכמי :תמימה תורה דרוש, �"רמב

  שלה� הבל חכמי והסכמת, מצוות לשתי, ל' יהיה  לא זה פסוק מחלקי� יש, לכתות  בזה ונחלקי� , עשר ה� היא' כ�
  עשרת אלא הזכיר לא הכתוב כי, בקולי לשמוע חייבי� ואת� טובה לכ� עשיתי אני.…, לשתי� תחמוד  לא לחלק

  "המצות עשרת ולא, הדברי�
  

6
 שאנכי  �"הרמב כתב ) ב כ שמות (החומש על בפירושו  אמנ�, א ע"מ �"להרמב המצוות ספר על הגהות �"רמב, ג"בה 

 . עשה מצוות
 
7
 הפועל מצד לא עצמו מצד אלהיה� הוא כי י'אלה' ה אנכי אמר:   לז' פ ישראל תפארת, ל"מהר 

 
8

 ש�, �"רמב
 
9

 תעשה  לא , אזהרות' ד מנה ל' יהיה דלא.) ו.ה.ג.ב (ת"בל  המצות בספר  ל"ז �"הרמב -  ל' יהיה לא  :ג  כ חכמה  מש'
  � "רמב אול�, ס"הש  בסוגיית מקומות בכמה מוכרעי� דבריו כי ובאמת, תעבד� לא, לה� תשתחווה לא, פסל ל'



C:\Users\yye\Documents\NLE\Parsha\RAE Parsha booklets\Docs\2. Chumash Detail Shemos 2013.doc 127

 

The Ten Commandments are really ten broad categories under which all 613 

Mitzvos can be subsumed
1
. Therefore, they contain the essence of the whole Torah and 

serve as an introduction to the Torah
2
. As Rabbi Aryeh Kaplan

3
 put it, "The Ten 

Commandments had formed the basis of morality and religion even in the times of the 

Patriarchs. They contain the main principles necessary for the survival of the Jewish 

people, both religiously and ethically." 

 

Since the Ten Commandments were a highly contracted form of the Torah
4
, 

therefore, when the Jews heard G-d speak, it was as if they had heard the entire Torah
5
.  

Since they were already at such a high level they were able to understand from these 10 

Commandments all the other 613 Commandments. Similarly the written words of the 

10 Commandments were able to hold, in a contracted form, all of the Torah
6
. 

Throughout the 40 years in the desert thereafter, the Jews were to hear in detail the 

unfolding of the Torah that they had already heard at Sinai.   

 

THE UNIVERSALITY OF THE TEN COMMANDMENTS 

 
 can be divided into two distinct phases – the covenant and the  מעמד הר סיני  

Decalogue. By the time the Jews received the Ten Commandments, the Jews had made 

a covenant ( ברית) with G-d
7
, and they had committed unconditionally to accept His 

commandments
8
. The First Commandment talks of the G-d who brought us out of 

Egypt, not the G-d who created the world, because it was there that we first embraced 

                                                                                                                                         
 משה מפי ששמעו)  ב"סע כג מכות (החכמי� בארו  וכבר  ח"תר משה  ומפי מצות חמשה הגבורה מפי שמעו כ"א השיב
  את  דנאמר מה דאלו, דבריו ופירוש, נזכר  ואינו פעמי� כמה זה כותב והרב הגבורה מפי ושתי� א"תרי  היינו תורה
 משה  לנו צוה תורה דריש קרא הכא אבל, המה אחת ז"בע האמורי� מצות דכל היינו)  ד, י דברי�(' כו הדברי� עשרת
  ק"תשר סדר (החכמה מעי�  הרב ודברי[, פרטית אחת מצוה רק אינו ל' יהיה דלא מוכח כ"א א"תרי תורה כמני� היינו
  ].כמוב� צודקי� אינ�) פ אות

 
1

  פירש  סעדיה ורבינו ה� הדברות עשרת בכלל  מצות עשרה ושלש מאות  שש  כל): משפטי� סו�  –  יב כד  שמות (י"רש

 כל אי' �"הרמב הראה וכ�, מהפסוק הדיוק חכמי� שפתי עיי�. כ"ע בו התלויות מצות ודבור דבור שיסד באזהרות
 עד  אנכי מ� יש אותיות  תריג): כא ח"בי וכ� באמצע טז-טו  יג נשא (רבה ובמדרש  הדברות עשרת תחת נכללות המצוות

 התורה  בזכות אלא נברא לא העול� שכל  ד'ללמ בראשית ימי ז כנגד יתירות וז מצוות תריג כנגד לרע' אשר
 
2
Handbook of Jewish Thought, Rav Aryeh Kaplan 5:23 

 
3
Handbook of Jewish Thought, 5:24 

 
4

  תחת נכללות מצוות ג"תרי כל אי' להראות חיבור שכתב  �"רמב, "אזהרות "הנקרא פיוט שחיבר גאו� סעדיה רב

 )הקוק הרב מוסד י" ע �"רמבה בכתבי מובא (הדברות עשרת של הכללי�

 
5

 הדברות עשרת לכל  ועיקרי� שורשי� ה� ... הדברות עשרת: לד' פ ד"ח, הקודש עבודת

   התורה מצוות בכל מקיפי� הדברי� עשרת אלו כי,  שתדע ראוי: יתרו פרשת, ג"רלב 
 ופרטי  �פרטי תחתיה� הכוללי� דברות ה� האלה הדברות עשרת: אלוקי� מעשה והלוחת ה"ד, והקבלה  הכתב

 לפנינו  הכתובי� מצוות ג"התרי כל כוללי� שה� ... מספר לאי� פרטי�

  ט  ח א במלכי, ג"רלב

 
6

 התורה כל לצמצ�, יפלא הבז ג� ... אלוקי� מכתב היה שהמכתב :  אלוקי� מעשה והלוחת ה"ד,  והקבלה הכתב

 לה�  די היה ... החטא קוד� ו�הראש אד�  למדרגת ובאו זוהמת� שפסקה .... הלוחות כמו הכמות קט� בשיעור כולה
  .הנפלא הדר' זה ידי על וגדותיה בהלכותיה כולה התורה נתינת

 
7
   יט' פ שמות 

 
8
 נעשה' ה דבר אשר כל ויאמרו יחדיו  הע� כל ויענו: יטח שמות 
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Him
1
. It is not even necessary to issue the command of belief (and hence it states as fact 

– I am the Lord your G-d), for this was an established fact
2
.  

 

Although spoken to the Jewish people
3
, there is a universal element about the 

Ten Commandments, for the receiving of the Torah
4
 was an act which was to complete 

the world
5
. While it did not replace the universal Noachide moral code, it was 

proclaimed in all seventy languages
6
 and in desert territory belonging to no specific 

people
7
.  

 

In the USA, displays of the Ten Commandments at the Texas Capitol building, 

the Alabama Supreme Court house
8
 and two Kentucky courthouses came under attack 

as violating the separation between church and state. Those in favor claim that the 10 

Commandments reflect the basic principles of the nation.   Although the Supreme Court 

has a 7-foot-tall frieze displayed on its walls depicting Moshe carrying the tablets of 

God's law (with the words in Hebrew), this has not been attacked, because the first 

tablet is hidden by the second – if we can hide the fact that G-d gave these values then 

we can accept the values! In contrast, the displays in Texas and Kentucky, like others 

                                                
1

  ר שחז רק, במצרי� מלכותי קבלו שכבר מפני הראשו� בדבור ציווי אי� סו� סו�:  לז ' פ, ישראל תפארת,  ל"מהר 

 אל  שנשאל  הקושיא יתור) ומעתה  . לעול� ישראל  ובי� יתבר' הש� בי� הברית זה  שיהיה  בסיני זה דבר להזכיר
 שמי� בראתי אשר  אלהי''  ה אנכי אמר  לא ולמה מצרי� מאר)   הוצאתי' אשר י'קאל'  ה אנכי אמר   למה  ... ע"הראב
 מצרי�  מאר) הוצאתי' אשר אמר ז"וע יה�קאל הוא  למה ל"ר הכתוב כי... ,  ואר)

 
2
 הקודמת  הארה עיי� 

 

  מאר)   הוצאתי' אשר  אלהי'' ה אנכי אמר למה יתרו בפרשת שכתב כמו ע"הראב אל שנשאל הקושיא יתור) ומעתה 
  למה ל"ר הכתוב כי כלל לומר שיי' לא זה דבר כי, ואר) שמי� בראתי אשר אלהי'' ה אנכי אמר לא ולמה מצרי�

 מצרי� מאר) הוצאתי' אשר אמר ז"וע יה�קאל הוא
 
3
 :ישראל בני אל תדבר  אשר הדברי� אלה קדוש וגוי כהני� ממלכת לי תהיו ואת�) ו (יט שמות 

 
4

. הבריאה' א התחדשות. בעול�' הג חידוש היא התורה קבלת כי . השלישי בחודש ]: ב"תרמ[   שנת  - יתרו אמת  שפת

 מצרי�  גלות שהתחלת והרמז. ודיי� די� דאית להודיע יצחק' בחי מ"יצ' הב. ה"אע  אברה�' בחי יבנה חסד עול�
  זכה נפש האד� בפרט שיש כמו. נ"נר' בחי' הג ואלה. העול� פנימיות והוא יעקב' בחי  התורה קבלת '  הג. יצחק מלידת

  ו "ח מונע  ומטיב  הטוב י" הש' הי לא. הדיברות מיד לית� אפשרי' הי א� העול� בכללות כ�. 'כו רוח' לי יהבי�  יתיר
  שבועות  פסח סוכות. מועדות' הג ה� העניני� ' ג אלה ועל.  ל"כנ' כו נפש ' בחי לקבל צריכי�  היו וד�מק כי רק. הטובה

 היית עבד כי וזכרת. שבת  בו כי . סעודות' ג היו� '  הג רמז וזה.  ל"הנ  התחדשות' ג על  מעיד השבת וג�. א"במ ש"כמ
. תורה ניתנה ובשבת. תורה כולו יעשה שבת ש"כמ בתורה לעסוק כדי המנוחה יו� נתינת שעיקר התורה' והג. 'כו

 קיבלה   התורה בקבלת וכמו. לישראל מנוחה יו� י"הש קבעו לכ�. ק"בש הדעת להשגת לבוא יותר בכח שיש והטע�
 :יתירה נשמה יש ק"בש כ�. ל"כנ נשמה'  בחי העול�

 
5

 יז' פ ישראל תפארת 
 
6
 : פח שבת מסכת    

 
7
 ש�  והמפרשי� א יט שמות  

 
8
In August 2004, Alabama Chief Justice Roy Moore was suspended for defying a federal court order to 

remove the Ten Commandments monument from his building. His argument was that American law 

was based on Judeo-Christian beliefs. His display, he said, was a statement about the moral 

underpinning of law, not an advancement of one religion over another. The federal court claimed, 

however, that the monument was "nothing less than an obtrusive year-round religious display." 

 The next day the other eight justices on the court voted unanimously to overrule him and 

move the monument. While this was happening, Moore’s supporters turned the courthouse steps into 

a campground, and a revival.  In the past, Moore had hung a rosewood plaque of the Ten 

Commandments above his bench in Gadsden, Ala., 11 years ago.  The American Civil Liberties Union 

sued, but Chief Justice Moore won that case. 
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being contested around the country, depict all Ten Commandments, in English, and the 

Texas monument
1
 gives unique prominence to the First Commandment. In big capital 

letters, in the center of the man-sized granite slab, we read, "I am the Lord thy God." 

Those six words, asserting that the authority of all ethical precepts depends on G-d, are 

the key to understanding the conflict
2
.   

 

Since the Torah is something that encompasses all of reality, it included the 

spiritual reality of all of the nations
3
 – and hence the Torah was offered to all.

 4
   This is 

why it was given in the desert, in a place that did not belong to anyone, or any one 

nation, in particular
5
. 

  

But this universality was not guaranteed.  The nations, upon hearing the first 

two commandments, considered them as sectarian, meant only for the honor of the 

biblical G-d. But when they heard the universalistic interpersonal commandments, 

beginning with "Honor your father and mother," they changed their minds and 

concluded that really all Ten Commandments are meant by an omnipotent yet all-kind 

G-d for the universal good of the whole world
6
. Even Eisav, whose blessing is to live 

by sword, recognizes that killing is wrong. And even though they continue with their 

murderous ways, they do not lose sight of the moral reprehensibility of murder
7
. They 

too have learned from the Jewish G-d.  

                                                
1
 Like an identical one outside of police headquarters in Everett, Washington which is similarly the 

object of legal action. 

 
2
Klinghoffer: The Third through Tenth Commandments deal with issues which are still regarded as of 

general applicability: forbidding false oaths, stealing, adultery and so on — rules to which nobody much 

objects. Even the Fourth Commandment to observe the Sabbath has its uncontroversial, secular aspect; 

there are no efforts to force the Postal Service to deliver mail on Sunday. 

 This is why the Supreme Court's Moses is not under attack.  Were it not for "I am the Lord thy 

God," it seems doubtful the Ten Commandments would be considered problematic at all. 

 
3
  רק ,  האומות לכל ושייכת העליונה מהכחה היא התורה ... ה"הקב מצד: ... ב זרה עבודה, אגדתא חודושי, ל"מהר  

 .הכל לפני מונחת והיא. אליה גבול איו,  עצמה התורה מצד  אבל, דוקא לישראל שייכת המקבל מצד
    הכל לא שיי' התורה כי ... הכל אל ניתנה התורה: )להתרגו�  בנוגע (ל"המהר כתב, העבודה ובנתיב

 
4
 :ב ז”ע 

  מלמד ... ’וגו יבוא מתימ� אלוק) ג:ג חבקוק (וכתיב  למו משעיר זרח בא מסיני’ ה ויאמר)  ב:לג דברי�(’ והכתי
 ...קבלוה  ולא ולשו� אומה  כל על) התורה (ה”הקב החזירהש

 
5
 .התורה אל שייכי� האותות שאפילו עד, הפקר במקו�, במדבר תורה ניתנה שלכ':  כב' מש ה"פ  החיי� דר', ל"מהר 

 
6

  הוא עצמו לכבוד העול� אומות אמרו ל' יהיה ולא  אנכי הוא ברו' הקדוש שאמר בשעה: א' עמ  לא ד� קידושי�
  ראש אמת  דבר'  ראש מהכא  אמר רבא  הראשונות למאמרות והודו חזרו אמ'   ואת אבי' את   כבד שאמר כיו� דורש
   אמת   דבר' שראש ניכר דבר' מסו� אלא דבר' �סו ולא דבר'

 
7

  לומר  עצמ� בשטות טעו הזמ� באותו שהיו האומות מלכי דכל הדבר כ� דודאי לי ונראה: ש� קידושי� על יהושע  פני
  מעלה  שרי ותחת השמי� מערכות  תחת  המה נתוני� נתוני� א� כי בתחתוני� השגחה  שו� ראשונה להסיבה שאי�
  לישראל  לה� הנדמה והוא מיוחד וכוכב שר לה� יש כ"ג ישראל שבני בלב� וחשבו רכמבוא שרי� שבעי� שה�

 דבר בעונ� חששו אדרבא ז"ולפי ,  ויעבדוהו בלב� האמונה  זאת יקבעו למע� אלקי�' ה בש� עצמו וקרא תמונה באיזה
  שאינו  לפי האש מתו'   בפומבי שלה� השר לה� נגלה לא שמימיה� שבהיות באומר� הזה  והשר המלא' לגנות הזה
  אלקות  בש� עצמו  שקרא ישראל של השר זה כ"וא עראי דר' א� כי ממש אלוקות בש� בתמידות שיעבדוהו חפ)

 ומשפטי�  צדיקי� חוקי� שה� ואיל' אבי' את   מכבד הדברות  כששמעו אבל  בודה הוא ומלבו דורש הוא עצמו לכבוד
  המצות כל  על אמת דברי ניכרי� יבי� ולבבו בקדקדו מוח לו שיש מי שכל  ובאמת  בואתחנ� הכתוב כמאמר ישרי�
 בכול� פקרו שכמעט וא� תחמוד ולא  תענה ולא תנא� ולא תרצח לא וכ� בכ' מודי� האומות כל שממש כבד כאלה

  פרא  וישמעאל תחיה  חרב' על אבינו שבירכנו הברכה זו אמרו עשו שבני ובגמרא] ג"פ רבה  איכה  [במדרש כדאיתא 
  לחוש  מתנגד דבר  והוא אלה לכל השיא� הרע שיצר� בעצמ� ידעו מ"מ וכיוצא הגזל על �וכול תנא�  לא על לעבור אד�

 . בעיניו הישר כל לעשות נדמה כבהמות ונמשל  בלעו חיי� רעהו איש  הי� כדגי אד� לעשות השכל
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And, make no mistake, in the end of the day it was the Jews and the Jews alone 

who made a full commitment to what was being offered.  Hence the First 

Commandment reads: I am the Lord Your G-d who brought you out of the land of Egypt 

– clearly only we came out of Egypt. Further, it is written הוצאתיך – brought you out – 

singular. One nation embraced the privilege and the opportunity – one nation was to 

undertake its lonely and often painful journey in carrying G-d’s word
1
. 

 

However, even with this perspective, there is another element of universality 

about the Ten Commandments. Since the world has a purpose, someone must take 

responsibility for this purpose. Had the Jews not made this commitment to G-d, the 

world would have been destroyed
2
. Therefore, this choosing of G-d and His Torah by 

the Jewish people was for the sake of the whole world
3
. 

 

G-D AND MOSES IN THE PROCESS 

 

 G-d now spoke directly to the Jewish people
4
. According to the Rambam, G-d 

spoke only the first two of the Ten Commandments
5
 to the Jews, and even these two 

the Jews did not understand. However, according to the Ramban
6
 and most other 

                                                
1
 ביתחש לא  ובגוי�  ישכו� לבדד ע� ה� כאומר  יחיד בלשו� הוצאתי' אשר אלקי'' ה אנכי לה� אמר חיבת� ומרוב 

 
2
 :יז ’ פ ישראל תפארת, ל”מהר 

 .בעצמה   העלה מצד  מחויבי� ה� ישראל) אבל...(עצמ� מצד אפשרי� ה� הנבראי� כל
 
3
  ג:יב בראשית 

  האדמה  משפחת כל ב' ונברכו... ברכה  והיה... ואברכ' )א”לא(

 יח:כב ש�

 האר)   גויי כל בזרע' והתברכו )ליצחק(

  אי�  ש� יוס� הע) פירוש ולפי  (האומות לכל בה שיזכו כדי לישראל ורההת את ה”הקב נת�  –  ג דברי� בתנחומא עיי�
 ) לכא� עני�

See Chapter C iv where we discuss in greater depth the idea that the existence of the world was 

dependent on someone accepting this responsibility. 

 
4

 על ויכתב� יס� ולא  גדול קול והערפל הענ�  האש מתו' בהר קהלכ� כל אל 'ד דבר האלה הדברי� את: יט ה   דברי�

 :אלי ויתנ� אבני� לחת שני

  בהר  עמכ� ' ד דבר אשר  הדברי� ככל ועליה� י�קאל  באצבע כתבי� האבני� לוחת שני את אלי 'ד וית�: י ט דברי� 
 : הקהל ביו� האש מתו'

  הקהל ביו� האש  מתו' בהר  אליכ� ' ד  דבר  אשר הדברי� תעשר את הראשו� כמכתב הלחת   על ויכתב: ד י  דברי� 
 :אלי 'ד ויתנ�

 
5

 ' וכו אלוקי' כתוב והלאה  השלישי ומדבור  פני ועל  אנכי כתוב הראשונות הדברות ששני מזה דייקו) מכות סו� (ל"חז

 
6

  ובשני� , כ� אחרי הדברות בכל וכ�, ידבר משה כאלו, אלהי'' ה ש� את הזה הכתוב לשו� והנה: ז כ שמות �"רמב

 אמרו  זה ומפני  מצותי ולשומרי  לאוהבי, אנכי כי,  פני על, הוצאתי' אשר, אנכי ידבר  הש� הראשוני� הפסוקי�
 לעיל (אמר הכתוב  כי  הקשה א"ור  הכל עיקר שה�,  שמענו�  הגבורה מפי  ל' יהיה ולא   אנכי) כד מכות (ל"ז  רבותינו

, )יט  ה דברי� (קהלכ� כל אל' ה דבר האלה הדברי� את המז ומפורש, האלה הדברי� כל את י�קאל וידבר) א פסוק
  האב�  דברי: (הלוחות על  כתב� כ� קהלכ�  כל אל  אמר� כאשר כי, אבני� לוחות שני על ויכתב� עוד כתוב וש�

 )עזרא
 בשני  אבל, כתוב של  כפשוטו י�קאל מפי ישראל  כל שמעו הדברות עשרת  שכל בודאי -  רבותינו קבלת ל' אפרש  ואני

  ידבר כאשר עמה� ידבר  כ� ועל, משה אות� יבי� כאשר ממנו אותו ומביני� הדבור  שומעי� היו הראשונות הדברות
  לתרג�  משה  ויצטר', אותו יבינו ולא הדבור קול ישמעו הדברות בשאר ואיל' ומכא� שהזכרתי כמו, עבדו אל האדו�

  היו  כ� ועל) יט יט  לעיל (בקול יעננו י�קלוהא ידבר  משה מפרשי� ה� וכ' ממשה אותו שיבינו עד ודבור דבור כל לה�
 כאשר , ז"ע ובאיסור' ה באמונת נביאי�  כל� שיהיו כדי בזה היתה והכונה כ� לה� שיאמר משה ע�' ה דברי בה�

  אשר  דברי את ואשמיע� הע� את לי הקהל שאמר כמו, והמצות התורה לכל העיקר שה� לפי, )ט ש� (פירשתי
,  הדברי� קול שמיעת� ע� ביאור� משה מפי יקבלו הדברות בשאר אבל) י  ד דברי� (הימי� כל אותי  ליראה ילמדו� 
 :בכל במשה יאמינו המצות ובשאר
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commentators
1
, G-d first spoke all Ten Commandments to the Jewish people in one 

shot
2
, to show that they were all one unity

3
. But the Jewish people were not able to 

understand a word. Nevertheless, the Jewish people gained a sense of the totality, 

harmony and unity of the Torah and all its Mitzvos
4
.  G-d spoke to the deepest levels of 

their Neshama, to remain with us and in us forever.  

 

G-d then repeated the first two commandments, one after the other
5
, in a form 

that they could understand; for these are the two fundamentals on which the all the 

other Mitzvos stand
6
, and these the Jews did understand. Moshe Rabbeinu was 

commanded like everyone else – for this was not (just ) a commandment to each 

individual Jew. It involved the collective community of nation - national acceptance of 

G-d’s yoke
7
.      

 

And so these two Commandments, and only these, are written in the first person 

addressing the second person –  על פני ,  אשר הוצאתיך , אנכי , etc
8
.  

   

The whole experience was too intense for the Jewish people.  Their Neshamos 

leapt out of their bodies, attracted towards the spiritual source of the experience
9
. G-d 

                                                
1

 והמזרחי החזקוני, )תתיז' ס ב"ח (ז"רדב ת"שו, �"הר דרשות, המכילתא בש�  י"רש  לפי הדברי� פשטות כ�
 
2

  אפשר  שאי מה  אחד  בדבור הדברות שרתע ה"הקב שאמר מלמד -  האלה הדברי� כל את):  המכילתא בש� (א כ י"רש
 כ�  לומר לאד�

  לא דישראל התלמוד בעלי רבותינו שיטות מכל  מוכרח ארו' בביאור) לג פרק  (ב"ח המורה בספרו :ג כ חכמה  מש'
  הדברי� פרטי ולא בלבד אלקי� קול רק שמעו

 
3
 ובזה  קטו� במספר אחד  היה כי  אחד  דבור כמו נחשב' י כי' י הדברות היו ולכ': לד' פ, ישראל תפארת,  ל"מהר  

 אחד  היא התורה
4

 לב שבועות, יצחק פחד
 
5

 .עצמו בפני ודבור דבור  כל על ופירש שחזר ל' יהיה ולא אנכי  עוד ל"ת  מה כ"א:  א כ י"רש

  לא  דישראל התלמוד בעלי רבותינו  שיטות מכל  מוכרח  ארו' בביאור) לג פרק (ב "ח המורה  בספרו :ג   כ חכמה  מש' 
 גבורת  מצד היינו, שמענו� הגבורה מפי ל' יהיה ולא  אנכי ופירש, הדברי� פרטי ולא  בלבד אלקי� לקו רק שמעו

 וכל הנביא משפט במופת שיוודע מה וכל, במופת יושגו אמנ� אחד והיותו ת"השי מציאות אלו שרשי� שני כי, המופת
 הרי, ]ש"יעו  ג"ל פרק  תורה  סתרי  קבחל דבריו בסתירת הארי' ק"עה בעל המקובל והרב [ש"עיי  שוה בו שידענו מה

  רוח  ש"ופהמ במורה ביד ספריו בכל רבינו דברי כי אמרתי וכבר, נשגבה דרכו כי, � "הרמב קושיית מאתו  סר מהרה
-א רבה ש"שה' ע (ממדרשות  דמוכח מלבד, ל' יהיה לא רק אמרו  לא דילמא אסתר  המגילת כ"מש אול�,  בה� אחת

 עצמו על  מדבר בלשו� שמדבר  כ� מוכח גופיה דמכתובי� ל"ז �"רמב דעת  עוד', וכ ראשוני� דברות שבשני דקאמר ) יג
  גבאי  ב� מ"לר ק"עבוה בספר שהובא �"רמב בדברי ועיי�  [האחרונות בדברות כ"משא' כו אלקי''  ה אנכי כי תעבד� ולא
 .ז"בכ ק"ודו ] ש�

 
6

  ושורש  עיקר היא'  אנכי '. תעשה לא ותומצו עשה מצוות: המצוות כללות לשתי שורשי� שני  ה� כי: א כ החיי� אור

 תעשה לא מצוות כל ושורש עיקר היא, ל' יהיה לא, 'עשה מצוות כל
 
7

 יתבר' והש� אחד  ע� שה�  במה  היה  ביחד ישראל לכלל  שה� דברות' ב באלו ולפיכ' :כא   פרק -  ישראל תפארת 
   עמה� נכלל ומשה ישראל כל ע� משה זה ובכלל עליה� מל'

 ...  קלאלו יתבר' הש� שקבלו הוא אנכי בדבור כי  כ' שיהיה ראוי בודאי זה ודבר, הגבורה מפי ל' יהיה  ולא אנכי
  יתבר'  שמו מיחד יתבר'  הש� שאי� ישראל לכלל רק  ויחיד יחיד   לכל אינו עליה� מלכותו קבלת שהוא  זה דבר והנה

 ויחיד  יחיד לכל היא מצוהשה מצות שתי באלו לומר אפשר ואי, האומה כל על רק י'קאל' ה אנכי לומר יחיד על
 במה היה ביחד ישראל  לכלל שה� דברות' ב באלו  ולפיכ', ע� בלא מל' שאי� יחיד על  מל' יתבר'  הש� שאי�, בעצמו

 עמה� נכלל ומשה ישראל כל ע� משה זה ובכלל עליה�  מל' יתבר' והש� אחד ע� שה�

 
8

 ' וכו אלוקי' כתוב והלאה  השלישי ומדבור  פני עלו   אנכי כתוב הראשונות הדברות ששני מזה דייקו) מכות סו� (ל"חז

 
9

  של  הדבור אל מתחברי� ישראל  שיהיה אפשר אי' כי:  לדבר אחר הסבר) לא' פ  ישראל תפארת (ל"במהר, אמנ�
 כלל  מציאות שו� נמצא אי� יתבר' הש� מציאות במדרגת כי הוא ברו' הקדוש
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had to revive the nation who now asked that Moshe tell them the rest of the 

commandments
1
.      

 
THE LUCHOS  

   

The Ten Commandments were written on two tablets of stone – known simply 

as לוחות העדות – the tablets of testimony
2
– testimony to the truth of Sinaitic Revelation. 

But wait! There are two - one for the mind and one for the heart
3
 (and hence the custom 

is to make them heart shaped, even though they were square
4
). They, in turn were 

contained in an Ark of testimony which had two  כרובים – cherubs – who looked into 

each other’s faces.
5
 For the Ten Commandments were not meant to be some abstract set 

of principles. They were supposed to be the core of a relationship – a relationship with 

G-d.  

 

Hence, the tablets were called  לוחות הברית, tablets of the covenant
6
. A covenant 

means a connection between two parties
7
, a connection of unique and exclusive depth. 

In the Birkas HaTorah we say in the morning we first say a blessing of  אשר בחר בנו, 

which goes on the covenant of the Torah, and then  ונתן לנו את תורתו, which refers to the 

giving of the Torah
8
. This covenant of the Torah was as important as the actual Torah 

that was given at Sinai. Concerning the latter, only the Ten Commandments of the 

Torah were given at Sinai as we explained. The rest of the Torah was given in the forty 

subsequent years of the Jews in the desert. But the Bris determined the fundamental 

relationship between the Jews and the Giver of the Torah forever more. 

 

                                                
1

  אלוקינו ' ד קול את לשמע אנחנו יוספי� א� הזאת  הגדלה האש תאכלנו כי נמות למה ועתה):  ואתחנ� (כב ה דברי�
  את   ושמע אתה קרב) כד. (ויחי כמנו  האש מתו' מדבר חיי� אלוקי�  קול שמע אשר בשר כל מי כי) כג (ומתנו עוד

  את שמעתי אלי' ד ויאמר אלי בדברכ� דבריכ� קול את' ד וישמע) כה. (ועשינו ושמענו אלי' אלוקינו'  ד יאמר  אשר
  דברו אשר כל היטיבו אלי' דברו אשר הזה הע� ידבר קול

  בהר עלית� ולא  האש מפני יראת� כי'  ד  דבר  את לכ� להגיד ההוא בעת וביניכ� ' ד בי� עמד אנכי  :ה ה דברי� 
 : לאמר

  לעול�  יאמינו ב'  וג� עמ' בדברי הע� ישמע בעבור הענ� בעב אלי' בא אנכי הנה  משה אל 'ד ויאמר: ט יט שמות  
 : 'ד אל הע� דברי את משה ויגד

 : בקול יעננו י�קוהאל ידבר משה  מאד וחזק הול' השפר קול ויהי:  יט יט שמות 
 
2
 אלי'  את�  אשר העדת את  האר� אל  ונתת: טז כה שמות 

 
3

 והלב המוח וה�  התורה חכמת  יקבל בה�  אשר האד� שבגו� מיוחדי� איברי� שני  כנגד שבו הברית לוחות: א"רמ 
 ולשכל   פשלנ רמז הכרובי� ושני

 
4
 שפירא  משה רב 

,  התורה את להחדיר צרי' שאליו ישראל  של  לב�  גדר היא הלוחות בחינת): חרותינו זמ� (19 ד� ב"ח מאליהו  מכתב
 "לב' לוח על כתב� "כאמור

 
5

 יהיו  הכפרת אל  אחיו אל איש ופניה� הכפרת על  בכנפיה� סככי� למעלה כנפי� פרשי הכרבי� והיו) כ (כה שמות 

 : בי�הכר פני

 
6
 ידי  שתי על הברית לוחת ושני באש בער וההר ההר מ� וארד ואפ�) טו (ט דברי� 

 ).מקומות כמה ועוד לג: כו, כב : כה שמות (הברית ארו� נקרא והארו� ,טו, יא, ט: ט דברי� וכ� 
 
 
7

 הש� אל נתקשרו הדברות עשרת לישראל שנאמר שבעת, התקשרות פירושו ברית ועני� : 95 עמוד יתרו  גדליהו אור
 יתבר'

 
8

  21' עמ, ישראל אשי סידור על אליהו אבני בפירוש, א"גר
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And, in fact, it is just this that explains why the Ten Commandments were given 

on two separate tablets. It is well known that the first five commands represent laws 

between man and G-d, whereas the second five represent laws between man and his 

fellow man
1
.   (These last five can in turn be summed up as “Love your neighbor like 

yourself”
2
.) Both are essential to achieve spiritual completion

3
. But, it is also true that 

the first five Commandments reflect the covenant from G-d’s side, whereas the second 

five reflect the covenant from man’s side
4
. It was necessary to have both sides (i.e. two 

separate tablets) reflected because the Ten Commandments themselves (and not just 

what came before) had to reflect the covenant that was established between G-d and the 

Jewish people.   Otherwise, it would not have been fitting to have one part of the Torah 

(the Ten Commandments) separated from the rest
5
.     

    

These two tablets of stone were carved and written by G-d
6
 - more worthy of 

angels than of man, and this contributed to their being broken
7
. The Torah had to 

undergo a process of coming into this world in this aspect as well. The second tablets 

were written by Moshe Rabbeinu, a human endeavor
8
, and were therefore more 

compatible to the spiritual realities of this world. Hence the words כי טוב are said in 

reference to the second tablets but not the first
9
.   

 

The  לוחות were one of the things that were created  בין השמשות, essentially after 

the 6 days of creation, and therefore, they were not a special creation but rather 

represented the  סיום הבריאה – a completion of creation. All the בריאה, in a sense, is 

reconstituted in the  לוחות.
 10
   

                                                
1

  אחד בלוח האדו� שהוא הש� כנגד שה� מה� החמשה ובאו: כו' פ שלישי מאמר  -  העקרי� ספר, אלבו יוס� ר
    אחד בלוח העבד שהוא האד� כנגד שה� והחמשה

 
2

  השלמת , תתאוה ולא תחמוד ולא תענה ולא תגנוב   ולא תנא�  ולא תרצח לא   :ל "ז �"להרמב תמימה' ה תורת  דרשת

 : כמו' לרע' ואהבת כלל שהוא , לחברו אד� שבי� מצוה כל
 
3

 האנושי  השלמות בהגעת הכרחיי� ששניה� להורות: ש�, העקרי� ספר

 
4

  העלה  כנגד האחד לוחות  שני  היו ולכ', והעלול העלה חבור ה� הדברות עשרת: לה פרק - ישראל תפארת, ל"מהר

 האד�  להשלמת רק אינ� תורה דברי שאר אבל, העלול כנגד שני וה

 כדי הדברי� עשרת את מפיו  לישראל להשמיע יתבר'  הש� רצה: כו' פ שלישי מאמר -  העקרי�  ספר,  אלבו יוס� ר
  וא�  המצוה האדו� מצד א� וזה ובינו' ית בי� אשר הזה  הקשר  מצד  בה� האד� שיחוייב הכוללי� הדברי� על שיורו
 מזה  זה נבדלי�  העניני� אלו ששני על להורות נבדלות לוחות שני באו ולזה המצווה עבד מצד

  מצד  ה� בואתחנ� הדברות ואילו הנות� מצד ה� ביתרו שהדברות ישראל בתפארת ל"המהר כתב עוד  
 המקבל

 
5

 יתבר'   הש� מפי הדברות  עשרת פני�' בב בסיני התורה נתנה למה לבאר יש והנה : לה פרק -  ישראל תפארת, ל"מהר

 שיהיה חסר דבר נראה בלוחות שנכתבו הדברות עשרת כי לשאול יש ועוד, משה ידי על  נאמרה תורה  ושאר לישראל
 .תמימה'  ה ותורת חסר דבר  נראה זה שדבר בלוחות נכתבי�  יהיו בלבד הדברי� עשרת שה� התורה מקצת

 
6
 : הלחת על ותחר הוא  י�קאל מכתב  והמכתב המה י�קאל  מעשה והלחת) טז (לב שמות 

 
7

 הזה  לעול� ראוי  היה לא כי מפני וזה, נשתברו הראשונות הלוחות מעלת לגודל:  לה פרק ישראל תפארת, ל"מהר

 .המלאכי� במדרגת  רק אד� בני במדרגת ישראל היו  לא לישראל תורה נתנה כאשר  כי וזה, אלקי� מעשה שהוא דבר
 
8

  על  היו אשר הדברי� את הלחת על וכתבתי כראשני� בני�א לחת שני  ל' פסל משה אל ידוד ויאמר: א  לד שמות 
 : שברת אשר הראשני� הלחת

 
9

  לפי  ראוי שהוא  ודבר הזה עול� מדריגת לפי ראוי והוא משה מעשה שהיו השניות  בלוחות דוקא ולכ': ש�, ל"מהר
 טוב כי בה� נאמר המציאות

 
10

 139-145 לילה רסיסי, הכה� צדוק רב עיי�
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WHY IS HONORING ONE’S PARENTS IN THE FIRST TABLET?  

 
The one seeming exception to the layout of the commandments seems to be the 

Fifth Commandment, to honor one’s parents
1
. Bechor Shor explains the logic of the 

mitzvah as follows: Even though I, your G-d, have told you that you should neither 

honor nor serve anyone except Me, you should nevertheless honor your parents
2
. You 

should never forget your debt of gratitude for all the kindness they have done for you, if 

only because they have given you life itself by bringing you into the world
3
. And, I, G-

d, know that if you honor them for what they have done for you in the most selfless 

manner possible, you will also honor Me for doing all that is possible to allow you to 

get to the World to Come
4
. Hence honoring one’s parents is a means to honoring G-d 

and is therefore included in the first tablet. According to this explanation, the words 

-may well refer to the length of days that come as a result of honoring G למען יאריכו ימיך 

d, sensitized through honoring one’s parents (see note 
5
.)  

 

THE DIFFERENCE BETWEEN THE TWO SETS OF FIVE 

 

Rav S.R. Hirsch points out that the first five Commandments start with man’s 

thoughts and move to his actions
6
 (from believing in G-d to keeping the Sabbath and 

honoring one’s parents), whereas the second five move in the opposite direction, from 

man’s actions to his thoughts (from not killing, committing adultery and stealing to not 

envying one’s neighbor’s property):  

 

“This expresses the important idea: All religion and so-called ‘honoring G-d in 

spirit’ is worthless if the thought, the idea of G-d [does not express itself in actions]. … 

And on the other hand all social virtue is worthless and crumbles at the first test, as 

long as it only aims at … outward correctness,  … but refuses inner loyalty … that only 

G-d sees and G-d judges.”    

 

“The demand for the recognition of G-d begins with a demand for the mind (

לא יהיה לך , אנכי ), but it is not satisfied with the mere spirit; it demands the expression of 

this spirit in letter, in control of word ( לא תשא), of activities ( זכור) and of the family (כבד

). The social laws begin with the demand for letter, for control of deeds and words (  לא

                                                
1

, ימי' יאריכו� למע�  בזה  ואומר, והא� האב  וה� שהמציא'  שני לבורא כבוד]  'ד צוה : [מימהת  תורה דרוש, �"רמב

 האמת  להאמי� טע� צרי' אינו היא אמונה  בבורא המצוה כי, שכר וצריכה בתחתוני� מצוה שהיא מפני

 
2

 ! בד כ ואמ' אבי', אותי א� כי ותעבוד תכבד  שלא ל' שאמרתי פ"אע :אמ�  ואת אבי� את כבד:  שור  בכור

 
3

  וכל , מצטערי� ועלי'  גדולת שנעשתה עד) טוב כל (וגמלו', לעול� הביאו' ה� כי גמוליו כל תשכח ולא:  שור  בכור

 .ל' קר אינו טרח�

 
4

 לעול�  להביא' ל'  עשיתי אשר החסד כל  על  אותי תכבד כי ידעתי,  גמול�  לה� ותשל�  אות� תכבד וא� : שור  בכור

 .הבא ולעול� הזה
 

5
 Other commentators explain that the parents of each generation are the guardians of the Mesorah, 

entrusted to hand this over to the next generation 

 ו חכמה מש', הירש.  ר.ש רב, אברבנל
 
6

, בגופו ותוא ולאמת  בדבור להודיע במחשבתו האמת להאמי� צרי' והאד�: תמימה  תורה  דרוש, �"ברמב דומה ודבר

 המצוות כל כנגד  שקולי� זרה ועבודה ששבת ל"ז רבותינו אמרו ולפיכ',  במעשיו ל"ר
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לא תענה ,  תגנוב,  תנאף ,  תרצח  ), but are not satisfied with letter only, but demand control of 

spirit and feeling (לא תחמוד).” 
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Index of Chumash Topics 
 
Note: This index is for all Chamishei Chumshei Torah: 

 

Categories: 
1. Bereishis – Unfolding of World History 

2. Family, Women, Chinuch 

3. Food, Environment 

4. G-d - Providence, Bitachon, Miracles, Choice, Reward  

5. Israel: Nation, Land and Beis HaMikdash 

6. Israel & the Nations 

7. Legal & Political 

8. Life – Death; Purity and Impurity 

9. Leadership & Authority 

10. Monetary, Wealth & Property 

11. Self  

12. Others 

13. Shabbos & Festivals 

14. Torah & Mitzvos 

15. Good & Evil 

 

 

1. Bereishis – Unfolding of World History 
 

 

Avraham Avinu- his growth:     P1 Lech Lecha 

Cheit of Adam Harishon:      P1 Bereishis 

Creation:        P1 Bereishis 

Joseph & His Brothers:      P1 VeYeshev 

Noach’s Failed Greatness:       P1 Noach 

Study of History      P5 Haazinu 

The Creation of Man & Woman    P1 Bereishis 

The Avos:         P1 Lech Lecha 

Yaakov & His Family:       P1 VeYechi 

 

2. Family, Women, Chinuch 
 

Family:        P1 Chayeh Sarah 

Homosexuality:       P3 Acharie Mos 

Hair Covering:       P4 Naso  

Marriage:        P4 Naso 

Sarah and Rivka – Mothers and Wives:     P1 Chayeh Sarah 

Tznius:       P3 Naso 

 

 

 3. Food, Environment 
 

Engagement vs. Prishus:      P4 Naso 

Kashrus:        P3 Shmini 

Sanctifying the Material     P3 Shmini (Kashrus) 

Science & Nature – as a source of belief:   P1 Lech Lecha 
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Cruelty to Animals:       P5 Ki Seitzei 

 

 

4. G-d - Providence, Bitachon, Miracles, Choice, Reward  
 

Bitachon:        P1 VaYishalch 

Brochos & Kelalos, Reward in This World & The Next:  P3 Bechukosai 

Happy Endings are not always so happy:   P1 VaYigash 

Kidush & Chillul HaSh-m:      P4 Emor 

Miracles & the Makos:     P2 VaEreh 

Prayer:        P5 Eikev 

Providence, Punishment and Rehabilitation   P3 Metzora 

Providence vs. Choice:      P4 Balak 

Science – as a source of belief:     P1 Lech Lecha 

Skepticism:        P5 Devarim 

The Golden Calf:       P2 Ki Sisa 

The Last 3 Makkos:       P2 Bo 

Truth:         P1 VaYetzeh 

Understanding G-d:      P2 Ki Sisa 

Walking in His Ways:      P5 Eikev 

 

 

5. Israel: Nation, Land and Beis HaMikdash 
 

Bigdei Kehuna:       P2 Tezaveh 

Difference between Jew & non-Jew:     P4 Balak 

Eretz Yisroel:        P4 Masay 

Fire on the Mizbeach:      P3 Tzav 

Individual and Community:      P4 Bamidbar 

J People & the Holy Land:      P5 Ki Savo 

J People: commitment to G-d and His Torah   P5 Ki Savo 

Korbanos:        P3 Vayikra 

Korbanos in our Day:      P3 Vayikra  

Korbanos of the Sinner:     P3 Tzav  

Mishkan and Beis Hamikdash:     P2 Trumah 

G-d’s Presence in One Place     P2 Trumah 

The Beis HaMikdash Today     P2 Trumah 

Shemita & Yovel:       P3 Behar 

Study of History      P5 Haazinu 

The Miracle of The Land:      P5 Eikev  

The Spies and the Land:      P4 Shelach 

The Tribes and Their Blessings:    P5 Vezos HaBracha 

The Unity of the Jewish People:     P2 Pikudei 
 

This is My Bread:      P3 Vayikra 

Uniquenes of J People      P5 Ki Savo 

What does it mean to be Chosen:     P5 Ki Savo 

 

 

6. Israel & the Nations 
 
Conquering other lands:       P5 Devarim 
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Difference between Jew & non-Jew:      P4 Balak 

Galus:          P1 VaYigash 

Galus Yavan         P1 Chanuka 

Geirus:         P5 Eikev 

Intermarriage:         P4 Pinchus 

Rome & Jerusalem:        P1 Toldos 

Yaakov & the Sar Shel Eisav      P1 VaYishlach 

Seven Noachide Mitzvos:       P1 Noach 

The Chosen People:        P5 Ki Savo 

Eternal Bris with the Chosen People     P5 Netzavim 

War:          P5 Ki Tetzei 

 

 

7. Legal & Political 
 

Democracy:        P4 Korach 

Eved Ivri:        P2 Mishpatim 

Judging Fairly:       P5 Devarim 

Torah Civil Law – The Limits of Man’s Genius:   P2 Mishpatim 

Using a Beis Din       P2 Mishpatim 

Requirement to Listen to Chachamim    P5 Shoftim 

 

 

8. Life – Death; Purity and Impurity 
 

Leprosy:         P3 Tazria 

Parah Adumah:        P4 Chukas 

The Cheit of Adam HaRishon:      P1 Bereishis 

The Golden Calf:        P2 Ki Sisa 

Tumah & Tahara:        P4 Metzora 

 

 

9. Leadership & Authority 
 

Chachamim:          P5 Shoftim 

Cohanim & Leviim:        P4 Korach 

Communal Responsibility:       P1 Noach 

Noach’s Failed Greatness:        P1 Noach 

Prophecy:           P5 Shoftim 

Pursuing One’s Dreams:       P1 MiKetz 

The Avos:          P1 Lech Lecha 

The Making of Moshe:        P2 Shemos 

The Sins and Death of Moshe:       P5 Haazinu/      

                    Vezos Habracha 

Yehoshua, the Mysterious Leader:      P5 Vayeshev 

Kings           P5 Shoftim 

 

 

10. Monetary & Property 

 
Charity and Giving:        P5 ReEh 
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Joy & the Challenge of Wealth     P5 Ki Savo 

Damages        P2 Mishpatim 

Sanctifying the Material      P3 Shmini  

          (Kashrus) 

 

11. Self  
 

Creativity balanced with Discipline (The Mishkan):    P2 Vayakhel 
Fulfilling One’s Potential: 

HaKaras HaTov:       P5 Ki Savo 

Midos: The Midos and Nisyonos of the Avos:    P1 VaYishlach 

Nisayon:        P1 Veyerah 

Nisayon – On One’s Own: Yaakov & the Sar Shel Eisav    

         P1 VaYishlach 

Purity and Impurity:       P3 Metzora 

Pursuing One’s Dreams:      P1 MiKetz 

Spiritual Creativity:        P4 Matos 

The Akeidah – Man’s Potential and its actualization:   P1 VaYerah 

The limits of Man’s Genius:      P2 Mishpatim 

Tznius:         P3 Acharei Mos 

Women’s Hair Covering:       P4 Naso 

Arrogance, Humility & Fear      P5 Eikev 

Jacob – Sanctifying the World:     P1 VaYetze 

Sanctifying the World:      P3 Shmini 

 

 

12. Others 
 

Charity and Giving:        P5 ReEh 

Eved Ivri:        P2 Mishpatim 

Giving:         P1 Vyereh 

Hate:           P3 Kedoshim 

Hakaras HaTov       P5 Ki Savo 

Healing and Saving Lives, Physically & Spiritually:   P2 Mishpatim 

Lifnei Iver:         P3 Kedoshim 

Love your Neighbor:        P3 Kedoshim 

Machlokes:         P4 Korach 

Shalom and Machlokes:       P4 Pinchus 

Speech:        P4 Matos 

Speech – Loshon Hora:      P3 Tazria 

Tochacha:                 P3 Kedoshim 

Tochacha:         P1 VaYigash 

To Walk in His Ways:       P5 Eikev 

 

 

13. Shabbos & Festivals 
 

 

Parshas Zachor:      P2 Tetzave 

Pesach, Krias Yam Suf:      P2 BeShalahc 

Pesach, Yezias Mitzraim:      P2 BeShalach 

Rosh Chodesh:      P2 Bo 
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Rosh Hashana – Day of Judgement    P5 Rosh Hashana   

Rosh Hashana – Teshuva MeAhava    P5 Rosh Hashana  

Shabbos:       P1 Bereishis 

Shabbos HaGadol – Korban Pesach:    P3 Tzav 

Tisha B’Av       P5 after Devarim 

Yom Kippur Avodah:      P4 Acharei Mos 

Yom Kippur - The Seir HaMistaleach:    P4 Acharie Moshe 

Teshuva & Yom Kippur      Yom Kippur (after  

         Haazinu) 

 

 

14. Torah & Mitzvos 
 

The Purpose of the Mitzvos     P5 Ki Seitzei 

Bikurim - Hakaras Hatov      P5 Ki Savo 

Chukim:        P4 Chukas 

Cruelty to Animals      P5 Ki Seitzei 

Krias Yam Suf:       P2 BeShalach 

Ma’amad Har Sinai:                                                               P2 Shemos  

Moshe Rabbeinu’s Prophecy:      P4 Behaaloscha 

Nadav & Avihu – Holy & Unholy Logic   P3 Shmini 

Preservation of the Torah: Hakhel and Writing a Sefer Torah:  P5 Reeh 

Requirement to Listen to Chachamim:   P5 Shoftim 

Ten Commandments :                                                             P2 Shemos 

Teshuva       P5 – Netzavim 

Teshuva & Yom Kippur     P5 – Yom Kippur 

Teshuva MiAhava & Rosh Hashana    P5 – Rosh Hashana 

The Limits of Man’s Genius     P2 Mishpatim 

The Nation Witnessed the Revelation Themselves:               P2 Shemos 

The Torah –True Forever:      P5 VeEschanan 

Torah Study:        P5 VeEschanan 

Torah Study: Yisachar-Zevulun    P5 Vezos Habracha 

Tzitzis        P4 Korach 

Yezias Mitzraim:       P2 BeShalach 

 

 

16. Good & Evil 

 
The Corruptor       P5 Reeh 

Yaakov & the Sar Shel Eisav     P1 VaYishlach 
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 מחשבות חרו) : רב צדוק הכה�

 צדקת הצדיק   
 פרי צדיק   

 ת מוסר ו שיח
 תלמוד ירושמי 
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Less frequently used sources: 
 

 אבות דרבי נת� 
  ) צדוק הכה�רב  (דובר צדק

 ילקוט שמעוני 
 מאור ושמש 

 מדרש שוחר טוב 
 ס " א על ש" מהרש

 מכתב מאליהו 
 נפש החיי�

 ספר היצירה
 ) יוס� אלבו ' ר(ספר העיקרי� 
 ) רב אליהו כי טוב(ספר התודעה 

 ) הוטנריצחק' ר(פחד יצחק 
 פרקי אבות 
 )א" הגר (קול אליהו
 רוח חיי� 

 'דר' ד: ל" רמח
 דעת תבונות  
 מסילת ישרי�  

  על התורה�"רשב
 שפתי חכמי� 
   )  צדוק הכה�רב (   תקנת השבי�

 תרגו� יונת� ב� עוזיאל 

 

The Stone Chumash 

 

Occasionally used Meforshim: 
 

 אדרת אליהו 
 אלשי' 

 א " הרב משה שפירא שליט 
 )שמחה זיסל מקל�' ר(וסר חכמה ומ

 חת� סופר 
 לב אליהו 

 מדרש שוכר טוב 
 )רב יהודה פתיה(מנחת יהודה 

 ) רב אליהו כי טוב(ספר הפרשיות 
 עלי שור 

 תמימה '  דרשת תורת ד, �"רמב 
 תנא דבי אליהו 
 הרב יהונת� אייבשי) , תפארת יהונת�

 

Also Quoted: 
 

 
 א " אב� שלימה להגר

 גשר החיי�
 ) נשטיי�רב משה פיי(דרש משה 

 ) רב יוס� יוזל הורובי)(מדרגת האד� 
 ט " מדרש לק 

 נתיבות המוסר 
 ספר לקט הקמח החדש 
 א קוק " עולות הראייה של הרי

 פני יהושע 
 בתי ריקתא פס

 פרקי דרבי אליעזר 
 קהלות יעקוב 
 קוב) שעורי� 
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 רב דוד צבי הופמ� 
 ב "פרקי אמונה ובחירה ח, שפתי חיי�, חיי� פרידלנדר' ר 

   ג"רלב
  שער הגמול :�"רמב 
 מאמר הגאולה : ל" רמח

 ע " ' על השו "ש
 תרגו� יונת� ב� עוזיאל 

 
 
Rav Yaakov Kaminetzky 
Rav Moshe Feinstein 
Holocaust & Halacha -  
Rav Aryeh Kaplan, Waters of Eden 
Rabbi Freundel, Journal of Halacha and Contemporary Society 
The Secret of Sabbath, From The Sabbath: A Guide To Its Understanding and 
Observance by Dayan Dr. I. Grunfeld 

 

 

 


