
 

 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

 בשורת ברית חדשה שכרת ה' עם בנ"י בלוחות שניות א לה
ח בסופו מ"ועל  

 הכלל"
 טעם כפילות ענין המשכן פעמים רבות בתורה

תשא כא (ע' כי  
 לא:ב)

 נשיאות לב אשר בנדבת עשיית המשכן

 הטעם לחביבות יתירה לנדבת מראות הצובאות ח לח
 מעלת בצלאל בעשיית במשכן כב לט
 עבודת ה' בעצם עשיית הכלים לז ד"ה כן 
 עת גמר המשכן והשארת השכינה בו ב מ

 סיום ספר גאולה –כבוד ה' שמילא את המשכן  לד 
 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
 ההבדל בין אסיפת אנשים ע"י קול או בידים ב לה
 אין בנית המשכן דוחה שבת, והמקור לכך ג 
 לחלק יצאהבביאור המחלוקת אם הבערה ללאו יצאה או  ד,ה 
 לשון זכר ולשון נקבה בחצר המשכן ט 
 ההבדל בין כומז [שמשה קבל] למראה הצובאות [שמשה לא קבל] י 
 בלשון הקודש אין שמות מיוחדים לאברים הצנועים יא 
 חור בנה של מרים יב, יג 
 דוקא מנין המשכן והמקדש יכול גם להביא לחורבנו ג לח
 המשכן מעיד על הויתור של חטא העגל, ולא נתינת הלוחות  ד 
 מדוע משה לא ציוה קודם לעשות המשכן כפי ציווי ה' ה 
 משה הקריב בשמיני למילואים קרבנות צבור א מ

  

  

 

5 Parsha Highlights for Further Discussion 

x נציב לד:ב: Although it is permissable to begin melocha on erev Shabbos that will continue into 
Shabbos by itself, this is not true of the Binyan Hamishkan. Not only is building the Mishkan on 
Shabbos detrimental to our Shemiras Shabbos, it is also destructive to the meleches Hamishkan. A 
Mishkan build through chillul Shabbos is a very different kind of Mishkan. 

x שפת אמת ריש ויקהל: The pasuk records how the people brought more than was necessary for the 
building of the mishkan, and that Moshe felt that this was problematic? Why? If they brought 
more, it was clearly no longer lshem shamayim, but rather for their own purposes. 

x בית יעקב ויקהל טו: We bow at the words Baruch Ata since when man is faced with God he must 
bow. But we straighten at Hashem since we recognize that at some level, we are merely an 
expression of ratzon Hashem, and that even bowing is too much an expression of our 
own selves.  



 
 
 

Foundations  
  בפה  ובלב  	:צדקה

Charity 

Throughout the parsha, Moshe describes the commandment of contributing to the Mishkan as “נדיבות  לב.” This week, we will 
examine the component the nature of the mitzvah of tzedakah and the role of the heart. 

 צדקה  ולב .1
a. The Talmud in Kesubos 49b cites a story where Rava forces R. Nassan Bar Ami to give tzedakah.  Tosafos 

there is puzzled how one could be forced to give tzedakah, if we have a general principle (See Talmud Chullin 
110b) that commandments that have their reward written next to them cannot be coerced (  מצות  שמתן  שכרה
א ֵיַרע  - and tzedakah is clearly one of those mitzvos as we see in Devarim 15:10 (בצדה  אין  כופין  עליו ָנתֹון ִּתֵּתן לֹו ְו
ֶהי ְּבָכל ַמֲעֶׂש ּוְבֹכל ִמְׁשַלח ָיֶד  How then can we coerce charity?  The  .ְלָבְב ְּבִתְּת לֹו ִּכי ִּבְגַלל | ַהָּדָבר ַהֶּזה ְיָבֶרְכ ְיֹהָוה ֱא

different answers given by the Rishonim and Achronim shed light on what the precise nature of the mitvah of 
tzedakah is. 

i. Tosafos explain that the Rava didn’t actually physically coerce him, but only verbally pressured him 
which doesn’t qualify as coercion. Tosafos cite another reason that charity is not just a positive 
commandment, but also has a negative component which makes coercion permissible. 

ii. Minchas Chinuch 479:3 as well as the Avnei Miluim 71:4 cite a brilliant explnanation that the mitzvah 
of tzedakah and its subsequent reward mentioned in Devraim is not in regards to the physical act of 
giving charity, but only in regards to the generosity of spirit with which it is given.  Therefore the act 
of giving charity is not considered a mitzvah that מתן  שכרה  נכתב  בצדה for the reward is only in 
reference to the generosity of spirit. 

1. Some may be wondering why on earth there is this special principle that a mitzvah whose 
reward is written next to it cannot be coerced.  For a marvelous explanation, see Letters of 
Pachad Yitzchak #12. 

2. Charitable Pledges: Verbal and Mental 
a. As we have seen tzedakah has a component which is based on the thoughts of one’s heart.  This has halachic 

ramifications as well.  Unlike many other verbal declaration which require written documentation, charity is 
binding even through a verbal declaration (see Yoreh Deah 258:5-6) since charity has the laws of a הקדש – 
(temple donation) for which we say אמירתו  לגבוה  כמסירתו  להדיוט. 

b. Regarding the binding nature of a mental commitment to give charity see Ramah Choshen Mishpat 212:5 who 
is stringent and assumes we should treat even mental charitable commitments as binding. 

5 Parsha Highlights for Further Discussion (cont.) 

x לה:ל חכמה משך : Betzalel wanted to build the mishkan before the kelim, since the mishkan 
represents Klal Yisrael and the kelim are the individuals. And while the individuals/kelim have 
more kedusha, the mishkan/nation is far more significant. 

x ספורנו ריש פקודי: The Mishkan lasted forever, as opposed the Beis HaMikdash that was 
destroyed - Chazal tell us that every part of the mishkan and all it's vessels were hidden. What is 
the difference between these two structures? The Mishkan, he explains was build by the Jewish 
people themselves. The Mikdash of Shlomo was built with foreign laborers. 
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לב ו צדקה    

גמ'  כתובות  מט:  

 הכי הא דרבא כפייה לרב נתן בר אמי ואפיק מיניה ד' מאה זוזי לצדק

  תוספות  שם  ד"ה  אכפייה

רבא כו'. וא"ת היאך כפה אותו בשביל צדקה והכתיב מתן שכרה בצדה דכתיב (. למען) יברכך  האכפיי
ואמרי' בפ' כל הבשר (חולין קי: ושם) כל מצות עשה שמתן שכרה בצדה אין בית דין של מטה מוזהרין 

רינן עליה ויש לומר דאכפייה בדברים א"נ קצבו ביניהן בני העיר לתת כך וכך לחדש הלכך אכפייה כדאמ
בפרק קמא דבבא בתרא (דף ח: ושם) דרשאין בני העיר להסיע על קיצתן ועוד דבצדקה איכא תרתי לאוי לא 

 (דברים טו) תאמץ ולא תקפוץ

  מנחת  חינוך  תעט:ג
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  פחד  יצחק  אגרות  וכתובים  ס'  יב
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  ו-יורה  דעת  רנח:ה

 :האומר תנו ק' ק' זוז לעניים יתנו לעניי אותה העיר שהוא דר בה

  רמ"א  חו"מ  ריב:ח

קנה קרקע אדעתא שיעשנו הקדש ולא הוציא מפיו כלום י"א דכיון שגמר בלבו לתת לצדקה חייב ליתן ויש 
כל הקדש יש לו דין חולין מי שאומר דאע"ג דכתיב כל נדיב לב עולות חולין מקדשים לא ילפינן והאידנא 

 :שאין הקדש עתה לבדק הבית ואינו אלא לצדקה הילכך כל שלא הוציא בשפתיו אינו כלום

 (:סימן רנ"ח ויש להחמיר כסברא הראשונה. ועי' בי"ד סוף)

 

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F_%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9A_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%93%D7%A2%D7%94_%D7%A8%D7%A0%D7%97
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F_%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9A_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%93%D7%A2%D7%94_%D7%A8%D7%A0%D7%97

