
 

 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

 טעם לאזהרה בלתי לאכול הדם כב ד"ה והנראה יב
 פחיתות הע"ז בכוונה וגם במעשה ל 
 ע"זהחילוק בין אות למופת, וענין נביא שקר בשם  ב יג
 הנסיון בנביאי שקר, וחילוק בין ע"ז לשאר שקרים ד 
 כמה יסודות עיקריים בעבודת ה' ה 
 טעם לאיסור "שרט למת" וענין אבלות  א ד"ה ולפי יד
 אסורות וענין "תועבה"טעם לכמה מאכלות  ג 
 קדושת עם ישראל ע"י שמירה מבשר בחלב כא 
כב עד ד"ה  

 ופירוש
 לפני ה'טעם לאכילת מעשרות 

 אין התורה מנבאת שיעבדו ישראל את התורה, וההבטחה "שלא יהיה בך אביון" יא טו

 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

 בברכות לקללותההבדל בין רצון ה'  כט יא
 הטעם שנכתבו הקללות ולא הברכות לד 
 ההבדל בין "אחר" ו"אחרי" לו 
 מדוע הקושי "וכי תעלה על דעתך שישראל נותצין המזבחות" אינו קיים בשאר עבירות ה יב
 המשכן נקרא במה של כל אחד ואחד, ולא מקום מקדש כמו שילוה י 
 הצורך להתיר בשר תאוה באכילה בטומאה כט 
 לשון "שמירה" נאמר על משנה לד 
 "הטוב והישר" מהו בעיני ה' ומהו בעיני אדם לו 
 השוואת איסור בל תוסיף הנאמר כאן לנאמר בפרשת ואתחנן א יג
 איסור נתינת גדידה, ושייכתו לכך שישראל הם בניו של מקום א יד
 היא ראה, היא איה, היא דיה ח 
 ימכר", כי נמכר מחמת דוחקובמוכר עצמו ניתן לומר "כי  ז טו
 נצטוו על מצה בטרם יציאתם ממצרים, והטעם ג טז
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Parsha Highlights for Further Discussion 

 Our parsha begins “See I present before you” (11:26).  It starts in singular, but ends in plural (לפניכם).  
Kotzker Rebbe explains this is to teach that everyone has been given the opportunity to be great, but 
only a few individuals see it. 

 “I present before you a blessing and a curse.” (11:26), the Seforno explains that there are just two 
roads – blessing and curses.  Don’t try to find something in the middle – your actions will fall in one of 
those two categories. 

 The commandments of Maaser Sheini begins with an explanation that it will help cultivate fear (14:23) but 
at the end it says it should be eaten with joy (14:26).  Alter of Slabodka explains that this teaches a valuable 
message: Any deficit a person has in joy will effect their ability to experience awe. (  –כל פגימה בשמחה ועונג 
 .(היא פגימה ביראת ה' ובחיי התורה

 (14:23) למען תלמד ליראה את ה' אלקיך The Yid HaKadosh explained that he reached Yiras Shamayim through 
learning.  His friend Rav Dovid of Levuv entered the world of Torah through Yiraas Shamayim. 



 

 

 

 

 

Foundations 

 טמטום הלב
Closed Heart 

This week’s parsha (14:3-21) details foods that you can and cannot eat.  Here we will examine some of the effects of non-

kosher food. 

1. Source 

a. Talmud Yoma 39a derives from the verse in Shemini (11:43) that sinning covers a person’s heart.  

i. From the source it would seem that this covering to a heart applies specifically to eating non-kosher 

food.  Unclear, if this effect is applies to all aveiros. 

1. Messilas Yesharim Ch. 11 writes explicitly that this applies to all aveiros. 

b. What is טמטום הלב? 

c. This is how Rav Dessler explains: 

בספר זכרון לבעל מכתב מאליהו ר' א"א דסלר קובץ אגרות ח"א עמ' מא' שכתב בזה"ל: טמטום הלב אינו מציאות ממשית בלבו של 

אדם אלא הרצון לדחות כל תוכחה יגיע לפנים לברוח ממוסר וההתבוננות וחשבון הנפש וזהו החטא שהוא חוטא בבריחתו מראית 

 האמת.

2. Nature or Prohibition? 

a. There is a discussion if the issue with non-kosher food is a result of the prohibition or something inherent in 

the physical nature of the food. 

i. Maharal Tiferes Yisroel (Ch. 8) explains the concern of טמטום הלב is a result of the prohibition 

ii. Meshech Chochmah (Va’Eschanan 6:11) says you should avoid non-kosher food even in circumstances 

where they are permitted.  This seems to be an indication that the issue is something inherent in the 

nature of the food. 

1. See also Responsa of Chassam Sofer Orach Chaim #83 who discusses concern of טמטום הלב 

regarding a rehabilitation facility for a disabled child. 

iii. Connected to this question is whether non-kosher food that has been נתבטל ברוב is still problematic.  

If it is the issue is the prohibition, then once its מבטל it should no longer be a problem.  If it is an 

inherent issue then it is not clear if  ביטול should work. 

1. See Shach YD 102:8 and Bnei Yissoschar Adar 2:7 who both discuss this issue.  See also Pischei 

Teshuva YD 117:7. 

3. Protecting the Righteous 

a. Talmud in Gittin 7a says that God protects the righteous and makes sure that they do not inadvertently 

stumble.  The Talmud seemingly only discusses this statement regarding eating non-kosher food.  Some 

suggest that, in fact, it is only a promise regarding non-kosher food because of the issue of טמטום הלב (see 

Meromei Sadah Shabbos 12b). 

i. See Raavad as cited by Rosh at the end of Yoma who some explain allows one to shecht on Shabbos 

rather than eat non-kosher food because of the issue of טמטום הלב. 

5 Parsha Highlights for Further Discussion 

 Mitzvah of Tzedakah is detailed in our parsha (15:8).  Rashba in his teshuvot (#18) asks why we don’t make 
a bracha on this mitzvah.  R’ Simcha Bunim of Presysucha explains that if we required a bracha, people 
would be focused on all sorts of kavvanos and לשם יחוד and by the time they were ready to give the poor 
person would already be starved! 

 


