
 

 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

 ביאור שמות ה' של רחמים ודין וענין תחנה כד ג
 ענין מצות "בל תוסיף", ושורש לגזירות דרבנן ב ד

 לכל המצוות ע"ז שורש ג 
 התועליות הגדולות היוצאות מקיום המצות ה 
 איסור לשכוח גוף מעמד הר סיני, וטעם לדבר ט 
 מה ששמעו וראו בנ"י במעמד הר סיני. יב 
 טעם לאיסור עשיית פסל, וסגולת ישראל מבין העמים טו 
 ביאור השם "ה' אלקיך" בכל משנה תורה כא 
 עבדו ע"ז ח"ונבואה על מצבם של ישראל אם י כה 
 גזירת "מעט מן העמים" רק בפרט אבל לא בכלל כז 
 פתיחות ענין ע"ז כח 
 רמז לתשובה בגאולת בבל ל 
ה ד"ה בין, ד"ה  ה

 לאמר
 התקרבות בנ"י יותר מדי מהר סיני. וסיבה לכך.

 עוד בביאור ענין משנה תורה ועשרת הדברות והחילוק בין מש"ר לבנ"י בשמיעת דבר ה' ה ד"ה ועתה 
 בה דשבת היא "זכר ליציאת מצרים"ביאור  טו 
 התאוה והחמודה החזקה ביותר היא לעריות יז 
 בקשת בנ"י לדורות שלא יהיה עוד מעמד כסיני כד 

 מקיימי המצוות גם בעוה"ז שכר המניעה ל ב ו
 מצות קריאת שמע, וכמה דברים שרמזים בה ד 
 ב ונפש ביאור מלת "מאד" וענין אהבה ויראהענין ל ה )וע' ריש יג( 
 זכירת חסדי המקום בתור דרך להגיע ליראה ועבדות י עד ד"ה ועל 
 פלוגתת רבינו ורמב"ם בטעם להיתר "בתים מלאים כל טוב" י ד"ה ועל 
 תורה דה"עבודת ה'" שבקרבנות ובלימו יג ד"ה ואותו 
 הקשר שמקשר בין מידת יראת שמים לענין שבועה ג ד"ה ובשמוי 
 ראעבדות לבוביאור ענין  יג ד"ה ויהיה 
 אזהרת "לא תנסו את ה'" ביאור רעת המנסה את התורה והנביאים ופירוש לפר' "כי ישאלך בנך" טז 
 מצוה להתנהג לפנים משורת הדין וחשיבותה יח 
 התועלת הגדולה בסיפור יצ"מ להגיע לאמונה בכל התורה כ 
 הטעם שגמול המצוה נקרא "צדקה" בתורה כד 

 כלל ישראל נבחר לעם סגולה למרות מיעוטו ו, ז ז
 ת ה' וביאור הנהגת "רשע וטוב לו"ענין ידיע ט 

 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

 סברת משה שהנדר הותר ועם כל זה הוצרך להתפלל על כך יב ג
 קושית הרמב"ן"ה' אלקים" הוא רחום בדין, וישוב  יד 
רת טובות הרבה, אך לא כאשר הטובות הן בענין אחד, אז טובה אחת גור יז 

 בטובות מחולקות
 טעםהירושלים נקראת "ההר הטוב" ובית המקדש נקרא "לבנון", ו יח 
 נותון פעור יותר משאר עוהזכרת עו כו 
 "לא תגרעו" הוא חסרון בתוך המצוה, וה"ה ל"לא תוסיפו" א 
 לשון "שמירה" שייכת על משנה ב ד

 המאורות ניתנו לאומות, וישראל נהנים מהטוב שבא לאומות י 
 הקב"ה הגלה את ישראל שנתיים לפני זמנם, כדי שיהיה עליהם שם א"י טז 
 קומתו של אדם הראשון לפני החטא ולאחריו כא 
 ל "זכור ושמור" ביארו חז"ל שהוא נאמר בדבור אחדמדוע דוקא על השנוי ש ג 
 הטעם ש"זכור ושמור" נאמרו בדבור אחד ג ד"ה ואם ה

 המצות השונות שניתנו לישראל במרה, וסיווגן לקבוצות שונות ו 



 ההבדלים בין הדברות הראשונות והאחרונות בנוגע ל"לא תחמוד" ז 
 ך קולו חזק לעולםהקב"ה משפיע תמיד את התורה, ולפיכ ח 

 יחוד ה' בפסוק ראשון של קריאת שמע א ו
 יש צד שממון אדם חביב מגופו ג 
מש למקרא וכו'[, קלקול דרך הלימוד בד' דברים: לא לומדים כפי המשנה ]בן ח ז 

 ולי שוואפלא חוזרים מספיק, לא לומדים משנה, ועוסקים בפל

 

Foundations 

 תפלה

Prayer 

This parsha begins with the prayer of Moshe.  We will explore the principles of prayer. 

1. Is it a mitzvah to pray? 
a. Taanis 2b explains that the Avodah Shb”Lev –service of the heart (Devarim 11:13) refers to 

prayer. 
b. Rambam (Laws of Prayer 1:1) understands there is a biblical obligation to pray 
c. Ramban (Comments to Sefer HaMitzvos #5) explains that there is only a Mitzvah to pray in times 

of crisis (see Bamidbar 10:9) 
i. Rav Soloveitchik explains there dispute is about man’s perspective.  Everyone agrees that 

the obligation to pray is in times of crisis – the question is WHEN should man feel that 
existential crisis? Rambam understands that feeling should always be present. 

2. What should one think about during prayer?  
a. See Responsa of Rashba (1:423) who reminds that proper intention is the essense of prayer, but 

that it is not necessary to have super lofty thoughts.  Keep it simple. 
b. Responsa of Rivash (#157) explains that he saw a great man who would pray like a young child. 

3. Important Works on Prayer 
a. Maharal Netiv Avodah – Goes through each major issue related to tefillah 
b. Beis Elokim Shar HaTefillah – Not such a well known work, but offers original approaches to 

classic questions 
c. Netiv Binah RRav Yaakovson – Goes through each tefilah and explains history and halachos. 

5 Parsha Highlights for Further Discussion 

 Ibn Ezra writes at the beginning of the parsha that the point of the entire parsha is to demonstrate the 
importance of loving Eretz Yisroel.  “ רץ תהיה חביבה ישמרו מצות השם שלא יגלו מן הארץואם הא ” 

 “You will make a graven image from all I commanded you”  (4:23).  The Kotzker Rebbe asks, it should be a 
prohibition of making a graven image that God did NOT command.  However, he explains, it is written this 
way to teach that you can make a lifeless image even from God’s commandments which need to be 
performed with joy and enthusiasm. 

 “But if from there you seek the Lord your God, you will find him if you seek him with all your heart and with 
all your soul.” (4:29).  The Yid HaKadosh would say that God makes a promise – if you seek me you will find 
me.  The only condition to fulfill this promise is that you search with all of your heart. 

 “I stand before you and God” (5:5) – Chassidish Seforim explain that ego – the “I”- is what seperates 
between man and God. 

 “You should put these words on your heart” (6:6) – The Kotzker asks should be ask to place the words IN 
your heart?  Why do we say ON your heart?  He explains that a Jew does not always know the moments they 
will be inspired.  We place the words ON our heart in the hope that in those moments of inspiration that we 
be nearby to sink in. 

 


