
 

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

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

 האופן אשר יכרית הקב"ה את ז' העממים מא"י כב, כד ז
 כל המצוות שכר המגיע ע"י שמירת א ח

 הנסיון ענין הנסיון שבזה והשכר אם יעברוהטעם שפרסם ה' את ישראל מ' שנה במדבר, וביאור  ב )וע' ה'( 
 המעלה שהשיגו  הבנים במדבר שלא זכו בה האבות ג 
 הנס הפרטי שהיה בבגדיהם במדבר, ודלא כר"א ד 
 בזהטעם למצות ברכת המזון, וענין שעבוד מצרים  י 
 טענת "כחי ועוצם ידי" ושתי ראיות לזכור, ולדעת שכל מאת ה' בלבד יח 
 עצמת פחד האומות מפני בני ישראל ג ט

 שני הטעמים שבעבורם השמיד ה' את הגוים מפני בנ"י ד 
 שני הטעמים להא ששיבר משה את הלוחות יז 
 גדול החטא לנסות את ה' כא 

 לצורך מי שואל ה' שיקיימו ישראל את התורה יב י
 פירוש "מילת ערלת הלב" טז ד"ה ומלתם 
טז ד"ה ד"ה  

 וערפכם
 עם שדור המדבר היו עם קשה עורףהט

 ביאור בהא שאין הקב"ה מקבל שוחד טז ד"ה ופירשו 
 ההבדל בין ישראל לעמים ביחסה' אליהם כא 
 ההבדל בין א"י למצרים בנוגע לתפילה וזכויות למטר י יא
 השגחה פרטית לכל יחיד ויחיד לעומת הנהגת הצבור יג 
 לפני מי ומתי, עושה הקב"ה נסים יג 
 ענין דביקות בהקב"ה בכל עת כב 

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

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

 השם הנעשה מן הפועל בא בחילוף סדר האותיות ט ז
 המצוה נקראת ע"ש גומרה, ודיון באחד מל והשני פרע א ח

 ה מנקה בגדיהםהצורך בנס הענן הי ג 
 האם היה לדור המדבר נעלים, או הלכו יחף ד 
 בני אהרן מתו מחמת חטא אהרן בעגל, או מחמת חטא עצמםהאם  ה ט
 קשה מיתתן של צדיקים כיום שבירת הלוחות ג י

 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, והביאור ט 
 קה בגד ולחםהקב"ה נותן לגר בגד ולחם, ולא ממון שינ טו 
 הקב"ה דורש רק את ארץ ישראל, והטעםכביכול  ו יא
אם תשמע בישן תשמע בחדש, כי מצוה גוררת מצוה, ולא אומרים בזה "דברה  י 

 תורה בלשון בני אדם"
 מצות בעצם הוא בארץ ישראל קיום כד 

 

 

 

 

 

 

5 Parsha Highlights for Further Discussion 

 The parsha begins with the word והיה before the reminder to listen to the commandmenets.  The Lev 
Simcha of Ger that והיה connotes joy – “ אין להם שמירה אלא בקרקע ומצוות אין להם שמירה אלא בשמחה כספים ” 

 The opening pasuk of the parsha only mentions משפטים but not חוקים why aren’t they mentioned as well?  
Meshech Chochmah explains that the דור המדבר were on such a high level that even חוקים – referring to 
commandments that we do not have a reason for – were considered like משפטים in their eyes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Foundations 

 ברכות

Blessings 

In this week ’s parsha we find the commandment to make a bracha when satiated  (8:10).  Here we 

will discuss some issues about brachos in general.  

1. Is the obligation to make a bracha biblical or rabbinic? 
a. The blessing after a meal is biblical (see Brachos 48b) which derives this obligation from our 

parsha (8:10).   
i. There is a discussion in the Rishonim if the actual text of Birchas haMazon is a biblical 

obligation as well.  See Rashba ibid. who says the biblical obligation is just to make any 
sort of bracha.  The Ritva ibid., however, posits that the text of the blessing may be biblical 
in origin as well. 

b. The blessing said before eating food seems to be rabbinic in origin.  See Tosafos Brachos 35a ( ד"ה

 (לפניו
i. See however Pnei Yehoshua Brachos 35a who explains that since the obligation to make a 

bracha is derived from a sevara – laws derived from rabbinic logic have the status of a 
biblical obligation.  

1. For more on the halakhic status of sevaros see Rabbi Netanel Weiderblank’s “How 
are we to determine what God wants? Reason, Revelation, or both?” Hakirah vol. 
18 (Winter 2014). 

2. Blessing God 
a. Many Rishonim discuss what does it mean to use the language of brachah regarding God. 

i. Rashba Brachos (Chiddushei Aggadah, 7a) explains that the word bracha in reference to 
God means to increase.  A bracha is a request to increase our perception of God.  See also 
Nefesh Hachaim 2:2 who presents this approach as well. 

ii. See Rabbeinu Bachaya Devarim 8:10  
b. Another issues discussed in the text of a bracha is why is begins with the לשון נוכח where we refer 

to God as “you” and then end the bracha בלשון נסתר – where we refer to God “our God” as if he is 
not immediately present. 

i. See Kisvei Rabbeinu Bachaya (Shulchan shel Arbah #1) has a long essay on this question 
where he explains that this is an essential part of the experience of making brachos. 

ii. See also Noam Elimelech (Parshas Bechukosai) who explains that we begin בלשון נוכח 
because when you start serving God it seems as if He is really close.  Once you begin, 
however, you realize how much more there is left for your journey. 

 

5 Parsha Highlights for Further Discussion 

 (10:12) ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך Medrash explains that the word ועתה refers to תשובה – this is 
because when you do teshuva you no longer have to be focused on the past – those sins have already been 
forgiven.  And you don’t need to focus on the future – those sins haven’t happened.  Your only focus with 
teshuva needs to be in the present moment. 

 (10:12) ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך Rav Naftali of Ropschitz explains that the one question God is 
asking is “ ךמה ה' אלקי ” with what actions have you done that you should merit to call Hashem YOUR God? 

 "ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד" (10:16)- Rav Yehudah Leib of Stratchin explained that when you 
properly remove the coverings over your heart, you won’t be left with any questions about God –  תקשו לא

 .עוד


