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VaYakhel  5729 “Betzalel and Ohaliav” 

Alef.  

1. In Parashat Ki Tisa, the appointment of Betzalel was being announced, but not necessarily 

the tasks that he was to undertake. Furthermore, in Ki Tisa, the language in v. 6, the 

impression is given that the “Chachmai Lev” would be able to carry out fabricating the 

articles for the Mishkan and the Kohanim’s clothing on their own, without any outside 

guidance.  

In Parashat VaYakhel, the actual manufacture of the articles is described and Betzalel is 

depicted not just as the leader of the group of artisans, but also their instructor in how to 

make the various components of the Mishkan. 

2. Since the Chachmai Lev are going to be taught by Betzalel with regard to how to carry out 

their tasks, they are mere Shlichim (messengers/surrogates) as opposed to creative artisans, 

and therefore it is not necessary to give them their won billing since they will be expected to 

essentially follow orders rather than take any creative initiative(s) on their own.  

3. Perhaps there is room to think that if a person is the designer, who is the “thinker of 

thoughts”, that he will get the credit for the construction even though he does not directly 

participate in it. Therefore, the Tora goes out of its way to state that Betzalel is not only the 

“thinker of thoughts” but he also both  instructs about, as well as takes on an actual “hands-

on” approach by actually doing some of the crafting personally.  

4. In Parashat Ki Tissa, what Ohaliav’s role is to be, aside from being Betzalel’s assistant, is not 

specified. Therefore if Ohaliav was to be no more than a “go-for” but was not going to 

substantially take part in the Tabernacle’s fabrication, then his participation in the project 

would not be terribly meaningful. In VaYakhel, Ohaliav is identified as along with Betzalel, 

being Filled by HaShem with all sorts of talents and skills to further the making of the 

Mishkan, its vessels and the garments of the Kohanim. Consequently, once we establish that 

Ohaliav is an actual equal, the fact that the two men come from such diverse tribes on the 

spectrum of “Yichus” becomes significant and worthy of comment. 

Beit.   

1. It would appear that the combination of “Re’eh” and “Natan” suggests that when a person 

is given a particular task or placed in a certain role, HaShem Enjoins him to reflect upon this 

new situation and the fact that it is the result of some type of Divine Plan.  

Applying this idea to the verse in VaYakhel (35:30), the Jewish people are being called upon 

to appreciate the fact that HaShem has Appointed  Betzalel to head up the fabricators of the 

Mishkan, and therefore they should carry out what he asks them to do rather than challenge 

his authority. Incidents where leaders appointed by God had their authority challenged by 

various groups among the people are most sharply exemplified by the rebellion against 

Moshe and Aharon led by Korach and his followers.  

2. The Gemora in Berachot suggests that because people do not necessarily like to be told 

what to do, leadership needs the acquiescence and acknowledgement of the people, rather 



2 

 

than attempting to foist a leader upon them. This parallels what is stated in my answer to 

Beit 1 above.  

RaMBaN implies that the people would be only too happy to have someone come along 

who was familiar with all of these matters since they themselves had absolutely no 

knowledge or training in the fine arts and crafts. Then the phrase would mean, “This should 

come as a relief to you when you see that I have Chosen Betzalel and Imbued within him all 

of the knowhow necessary for the fabrications that will have to be made. You no longer 

have to worry that I will Command you to do something that you are incapable of doing, 

thereby again incurring My Anger.  

Gimel.  

1. Without the addition of the word “Et”, the verse reads that HaShem Called on the name of 

this individual, without the individual necessarily existing. He simply Called the name.  

But with the addition of “Et” then it is clear, that although we have not previously heard 

about this individual, he did exist and it is at this time that HaShem is Calling upon him for 

the purpose of constructing the Mishkan, Keilim and Bigdei Kehuna. 

2.  In 34:5, HaShem is Declaring His Middot and Nature, so the “Calling” in that instance is one 

of proclamation.  

In 35:30, Betzalel is being Called upon by HaShem to carry out a mission, in this case the 

construction of the Tabernacle. 

3.  

  יח פרק א מלכים

ם ּוְקָראֶתם( כד) יֶכם ְבשֵׁ ם־יְקֹוָק ֶאְקָרא וֲַאנִי ֱאֹלהֵׁ ש ֲאֶשר־יֲַענֶה ָהֱאֹלִהים וְָהיָה ְבשֵׁ  וַיַַען יםקָהֱאֹל הּוא ָבאֵׁ

 :ַהָדָבר טֹוב וַיֹאְמרּו ָכל־ָהָעם

ִליָהּו וַיֹאֶמר( כה) י אֵׁ ם וְִקְראּו ָהַרִבים ַאֶתם ִכי ִראשֹנָה וֲַעׂשּו ָהֶאָחד ַהָפר ָלֶכם ַבֲחרּו ַהַבַעל ִלנְִביאֵׁ  ְבשֵׁ

יֶכם ש ֱאֹלהֵׁ  :ָתִׂשימּו ֹלא וְאֵׁ

ם־ַהַבַעל וַיְִקְראּו וַיֲַעׂשּו ָלֶהם ֲאֶשר־נַָתן ֶאת־ַהָפר וַיְִקחּו( כו) ַהבֶֹקר ְבשֵׁ אמֹר וְַעד־ַהָצֳהַריִם מֵׁ  ֲענֵׁנּו ַהַבַעל לֵׁ

ין ין קֹול וְאֵׁ חַ  וַיְַפְסחּו עֹנֶה וְאֵׁ  :ָעָׂשה ֲאֶשר ַעל־ַהִמְזבֵׁ

ל ַבָצֳהַריִם וַיְִהי( כז) ִליָהּו ָבֶהם וַיְַהתֵׁ  וְִכי־ לֹו וְִכי־ִׂשיג ִׂשיחַ  ִכי הּוא ִכי־ֱאֹלִהים ְבקֹול־ָגדֹול ִקְראּו וַיֹאֶמר אֵׁ

ן אּוַלי לֹו ֶדֶרְך  :וְיִָקץ הּוא יָשֵׁ

While there are many instances of individuals worshipping God, indicated by the phrase 

“Kara BeShem HaShem”, in this case the calling on the Name of God was not simply invoking 

His Name, but literally asking Him to Respond and Indicate His Existence and Omnipotence.  

Daled. 

1. The Gemora in Berachot 55a, when explaining how Betzalel understood aspects of the 

Mishkan that even Moshe failed to understand, states that Moshe affirmed Betzalel’s name, 

meaning “in the Shadow of God” indicating his closeness to and understanding of HaShem 

and His Intentions. 

Ohaliav means “in the tent of the Father”. The Mishkan was to be a tent in which the 

Shechina would reside. So who better to make such a structure than one whose name 

suggests just such an idea? 
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2. 30 And Moshe said unto the children of Israel: 'See, the Lord hath Called by name Betzalel 
the son of Uri, the son of Chur, of the tribe of Yehuda .  

3. 31 And He hath Filled him with  
1) the Spirit of God,  
2) in wisdom, 
3)  in understanding,  
and 4) in knowledge,  
and 5) in all manner of workmanship.  
32 And 6) to devise skilful works,  
7) to work in gold, and in silver, and in brass,  
33 and 8) in cutting of stones for setting,  
and 9) in carving of wood,  
5) to work in all manner of skilful workmanship.  
34 And He hath Put in his heart 10) that he may teach, 
 both he,  
 
and Oholiav, the son of Achisamach, of the tribe of Dan.  
35 Them hath He Filled with ~2) wisdom of heart,  
5) to work all manner of workmanship,  
11) of the craftsman, 
 and 5) of the skilful workman,  
and 12) of the weaver in colors, in blue, and in purple, in scarlet, and in fine linen, and of the 

weaver,  
even of them that 5) do any workmanship, 
and 6) of those that devise skilful works. 
 
 It would appear that Betzalel was uniquely endowed with 3) understanding, 4) 

knowledge, and working in 7) metal, 8) stone and 9) wood, and 10) teaching.  
Oholiav, on the other hand,  was specifically endowed with 11) craftsmanship, and 12) 
working with threads and cloths. 

Heh. 

If the verse in Mishlei attributes to HaShem in the Creation the qualities of knowledge, 

understanding and wisdom, and these qualities are similarly attributed to the fabricators of 

the Tabernacle and Shlomo’s Temple, then the creation of Tabernacle and Temple were 

intended to be microcosms of the Creation of the World. Just as the world is intended as a 

platform for the Shechina and the worship of it, so too the Tabernacle and the Temple.  

  
 

 ד "פקודי תשיפרשת 
 מ -שמות פרקים לט 

 

 טעמו ומובנו הסמלי של המשכן  של המשכןעמו ומובנו ט א.
ִנית ְבֶאָחד ַלֹחֶדׁש הּוַקם ַהִמְׁשָכן"  "ַוְיִהי ַבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ַבָשָנה ַהשֵּׁ

ד"ַוְיַכל   "...  ֹמֶׁשה ֶאת ַהְמָלאָכה ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת ֹאֶהל מֹועֵּׁ
 "ַוָיֶקם ֹמֶׁשה ֶאת ַהִמְׁשָכן"
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   רש"ר הירש, )תרגום מגרמנית(:

..."ויכל משה... ויכס הענן את אהל מועד וכבוד ה' מלא את המשכן". והיה לאות כי כל 
המלאכה כולה היתה לרצון, כי כולה היתה "כאשר צוה ה' את משה", ושהושגה התכלית "ועשו 

 ושכנתי בתוכם".  לי מקדש
לאחר  –וכשם שנאמר בהר סיני בפרק כ"ד ט"ז: "וישכן כבוד ה' על הר סיני..." כן היה עתה 

משכן זה למקום גילוי כבודו בארץ, וכן  –שמצאה התורה משכן לה בין בני אדם עלי אדמות 
 . ה' בם סיני בקדשהתקיים בם מה שנאמר במזמור ס"ח: 

בהר סיני: "ויכסהו הענן ששת ימים ויקרא אל משה ביום  וכשם שנאמר שם )בפרק כ"ד ט"ז(
בתחילה: "ולא יכול משה לבוא אל אהל  –כן נאמר גם כאן )פסוק ל"ה(  –השביעי מתוך הענן" 

 ונאמר רק אחר כך ויקרא א' א': "ויקרא אל משה וידבר ה' אליו". –מועד, כי שכן עליו הענן" 
 ית(: )תרגום מגרמנ 451בנו יעקב, התורה, עמוד 

בנהלו אותם ממצרים אל הר סיני. ונאמר שם )פרק י"ט(  אליוהקב"ה הביא את עם ישראל 
"ועתה אם שמע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל 

אלה עשרת הדברות.  –" בקוליהארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדש". "תשמעו 
כ"ג(, הקמת "גוי קדוש" -הם עשרת הדברות והמשפטים )פרק כ"א"ושמרתם את בריתי" אלו 

 היא ע"י בנין המקדש ומינוי הכהנים. 
לתכלית זו על משה לעלות ההרה )כ"ד ט"ו(: "ויעל משה אל ההר ויכס הענין את ההר, וישכן 

 כבוד ה' על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן...". 
". כאן עמד המזבח, גם תחת ההרמכאן שיש בהר סיני הבדלי דרגות: )כ"ד ד'( "ויבן מזבח  יוצא

העם. לאחר מכן )ה' ט'( "ויעל משה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל" לדרגה גבוהה 
יותר. משם ומעלה מלווהו רק יהושע: )י"ג( "ויקם משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר 

עלה משה לבדו: )י"ח( "ויבא משה בתוך הענן ויעל אל  -אל שיא ההר  –האלוהים". ולמעלה 
 ההר".

 ל"ה.-לתיאור זה השווה את אהל מועד למחרת הקמתו בפרשתנו מ', ל"ד

 

 לסוף פרק כ"ד.גם הירש גם יעקב משווים את מקומנו  
 הסבר, מה מלמדת אותנו השוואה זו על טעמו ומובנו הסמלי של המשכן בכללו

? 

 

ושנת תשט"  פרשת במדבר  
 סידור המחנה לארבעה דגלים

ב-פרקים אבמדבר   
  

 למבנה ספר במדבר  א. 

 
 הרמב"ן, בהקדמתו לספר במדבר:

הזה המצוות שנצטוו  אחר שביאר תורת הקרבנות בספר השלישי, התחיל עתה לסדר בספר
בעניין אהל מועד... עתה יגביל את המשכן בהיותו במדבר, כאשר הגביל הר סיני בהיות הכבוד 

שם, ציוה )במדבר א', נא( "והזר הקרב יומת" כאשר אמר שם )שמות י"ט, י"ב( "והגבלת את 
וה כאן העם סביב לאמור: השמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו, כל הנגע בהר מות יומת". וצי

)במדבר ד', כ'( "ולא יבואו לראות כבלע את הקדש ומתו" כאשר הזהיר שם )שמות י"ט, כ"א( 
"פן יהרסו אל ה' לראות ונפל ממנו רב", וציוה כאן )במדבר י"ז, ה'( "ושמרתם את משמרת 
הקדש ואת משמרת המזבח ולא יהיה עוד קצף על בני ישראל" כאשר אמר שם )שמות י"ט, 

נים הנגשים אל ה' יתקדשו פן יפרוץ בהם ה'... והכהנים והעם אל יהרסו לעלות כ"ב( "וגם הכה
 אל ה'..." 

הנה ציוה איך תהיה משמרת המשכן וכליו, ואיך יחנו מסביב ויעמוד העם מרחוק, והכהנים 
מעלה למשכן  –' איך יתנהגו בו בחנותו ובשאת אותו ומה יעשו במשמרתו, והכל הניגשים אל ה

וכבוד לו, כמו שאמרו: "אינו דומה פלטרין של מלך שיש לו שומרין, לפלטרין של מלך שאין לו 
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 שומרין". 
והספר הזה כולו במצוות שעה, שנצטוו בהם בעמדם במדבר, ובניסים הנעשים להם לספר כל 

ה עמהם להפליא, וסיפר, כי החל לתת אויביהם לפניהם לחרב, וציוה איך מעשה ה' אשר עש
 תחלק הארץ להם. 

ואין בספר הזה מצוות נוהגות לדורות זולתי קצת מצוות, ובענייני הקרבנות, שהתחיל בהם 
 בספר הכהנים ולא נשלם ביאורן שם והשלימן בספר הזה. 

 :511עמוד  h u t tPeP reD, בספרו נו יעקבבדברי החוקר השווה לתחילת דברי הרמב"ן את       

. מאהל ישראללמקדש אשר עשו  ידיוהעביר ה' שכינתו מן הסיני למשכן, ממקדש ה' כוננו 
מועד ידבר ה' מעתה אל משה וע"י ענן יראה לישראל אם יסעו או יחנו. המשכן הוא סיני מהלך 

 והורדו עלי אדמות. בתוכם, הוא שמים ושמי השמים )קודש וקודש הקודשים( שהועתקו
 אברבנאל, בהקדמתו לספר במדבר:

מתורת האלוהים והוא ספר בראשית בא ליחס ייחוס בני ישראל ומשפחתם  הספר הראשוןהנה 
בא לספר גלותם וגאולתם:  והספר השנימהתחלת בריאת עולם עד שנכבשו בגלות מצרים; 

לישראל ונגמלו מהם במעמד  משיבושי אמונתם שהיו –משעבוד מצרים, והנפשיית  –הגופניית 
בא  והספר השלישיהר סיני, ואיך נצטוו על מלאכת המשכן להשרות ביניהם השכינה האלוהית. 

אם  –ללמדם הקדושה והטהרה והעבודה שיתנהגו במקדש ה' להתמיד השכינה ביניהם, וזה 
ים כל בכוהנים משרתי ה' ואם בעמו בכלל באזהרת כל הדברים המתועבים והרעים. ואחר שהשל

לספר סדר הנהגת העם, איך היה במדבר במסעיהם וחנייתם ואת כל  הספר הרביעיזה, בא 
התלאה אשר מצאתם בדרך; והסיבה אשר בעבורה נתעכבו במדבר ארבעים שנה עד תום כל 
הדור היוצאים ממצרים; ואשר אירע לקרח ועדתו אשר הצו על משה ואהרן; ואגב גררא באו 

מצוות מיוחדות לדורות כמצוות ציצית  –בות שיתבארו במקומם לסי –בתוך הדברים האלה 
ופרה אדומה וסדר נחלות וברכת כהנים וסוטה ונזיר ומנחת העולם ונסכיה והתמידין ומוספי 

והכול בחכמה ובהנהגה -המועדות ונדרים וערי המקלט ומתנות כהונה ולוויה וסדר מסעם 
 אלוקית. 

איך הייתה הנהגת משה רבנו את העם בהיותם במדבר, והספר הזה יש בו עשרה סדרים, להגיד 
וכל מעשה תוקפם וגבורתם וסדר מסעם ומחניהם ומלחמותיהם, ומה שקרה להם עם מואב 
ומדין, בלק ובלעם ומלחמת סיחון ועוג מלכי האמורי ונתינת ארצם לראובן וגד וחצי שבט 

רה הסדרים )="הסדרות"( המנשה ושאר העניינים עד בואם אל המנוחה ואל הנחלה. האמנם עש
האלה יתחלקו לב' חלקים: והיה החלק הראשון בחמשת הסדרים הראשונים והם פרשיות: 
במדבר, נשא, בהעלותך, שלח, קרח. והחלק השני בחמשת הסדרים הנשארים: חקת, בלק, 

 פנחס, מטות, מסעי.
 

 

 מהו ההבדל העיקרי בין חומש ויקרא לבין חומש במדבר לפי דעת הרמב"ן?  .1

 לאילו שני חלקים הוא מתחלק לדעת הרמב"ן, ומה הקשר בין שני חלקיו? -מהו מבנה ספר במדבר   .2 

 

מהו הרעיון המשותף בין דברי הרמב"ן הראשונים לבין דברי בנו יעקב, ומהי חשיבות הרעיון הזה להבנת   .3
 פרשתנו ומקומה כפותחת ספר דברים?

 הסבר, במה שונה אברבנאל בהבנתו את מבנה ספר במדבר מן הרמב"ן?  .4 

 

 מה ההבדל העקרוני בין הרמב"ן לבין אברבנאל בתפישתו את מובנה של פרשתנו ואת חשיבותה?  .5

 


