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Vayakhel – Vision, Practice, and the in between 

 ברכות נה ע"א  .א

 לו אמור לך: למשה הוא ברוך הקדוש לו שאמר בשעה. נקרא חכמתו שם על בצלאל: יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל רבי אמר
 - עולם של מנהגו, רבינו משה: לו אמר. ומשכן וכלים ארון עשה: לו ואמר, והפך משה הלך, וכלים ארון משכן לי עשה לבצלאל

 כך שמא? אכניסם להיכן - עושה שאני כלים! ומשכן וכלים ארון לי עשה: אומר ואתה, כלים לתוכו מכניס כך ואחר בית בונה אדם
  !וידעת היית ל-א בצל שמא: לו אמר. וכלים ארון משכן עשה: הוא ברוך הקדוש לך אמר

Rabbi Shmuel bar Naḥmani said that Rabbi Yonatan said: Bezalel was called by that name on account of his wisdom. 
When the Holy One, Blessed be He, said to Moses: Go say to Bezalel, “Make a tabernacle, an ark, and vessels” (see 
Exodus 31:7-11), Moses went and reversed the order and told Bezalel: “Make an ark, and vessels, and a tabernacle” 
(see Exodus 25-26). He said to Moses: Moses, our teacher, the standard practice throughout the world is that a 
person builds a house and only afterward places the vessels in the house, and you say to me: Make an ark, and 
vessels, and a tabernacle. If I do so in the order you have commanded, the vessels that I make, where shall I put 
them? Perhaps God told you the following: “Make a tabernacle, ark, and vessels” (see Exodus 36). Moses said to 
Bezalel: Perhaps you were in God’s shadow [betzel El], and you knew precisely what He said. You intuited God’s 
commands just as He stated them, as if you were there. 

 רש"י שמות לא,יח  .ב

 נשתברו בתמוז עשר בעהבש שהרי, היה רבים ימים המשכן מלאכת לצווי קודם העגל מעשה. בתורה ומאוחר מוקדם אין
  :בניסן באחד והוקם המשכן בנדבת התחילו ולמחרת, לישראל ה"הקב נתרצה הכפורים וביום, הלוחות

In the Torah, chronological order is not adhered to. The episode of the calf took place long before the command of 
the work of the Mishkan. For on the seventeenth of Tammuz the tablets were broken, and on Yom Kippur the Holy 
One, blessed is He, was reconciled to Israel. On the morrow [i.e., on the eleventh of Tishri], they commenced with 
the donation for the Mishkan, and it [the Mishkan] was erected on the first of Nissan. 

 רמב"ן שמות לה,א  .ג

 קודם מתחלה בו נצטוה אשר המשכן ענין לכולם ואמר. רדתו מחרת ביום זה שהיה יתכן - ישראל בני עדת כל את משה ויקהל
 חזרו הנה, בקרבם השם שילך חדשה ברית עמו וכרת שניות הלוחות לו ונתן ה"הקב להם שנתרצה כיון כי, הלוחות שבור

 ולכן, בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו שאמר כמו, תחלה שצוהו כענין בתוכם שכינתו שתהיה ובידוע, כלולותם ולאהבת לקדמותם
  .מתחלה שנצטוה מה בכל עתה משה אותם צוה

And Moshe gathered the whole Israel congregation – possibly, it happened the day after his descending. Then, he 
told them all about the Mishkan he was commanded about prior to the breaking of the tablets, for as G-d forgave 
and gave them the second tablets, he also created a new covenant for G-d to walk among them. Thus, they returned 
to their former wedding love, and as it was known that the Shechinah should reside within them, according to what 
G-d commanded Moshe earlier (to the sin), as it states: "And they shall make a sanctuary for me and I will reside 
within them", now Moshe ordered them according to what he was first commanded. 

 רמב"ן ויקרא א,ט  .ד

 היו, מעולם בארצם ותושבים גרים ישראל היו אשר, והכשדים שהמצרים בעבור, הקרבנות טעם כי הנבוכים במורה הרב אמר
 בתכלית הם כי חושבים שהיו הדבר כי שיודע כדי הנכבד לשם מינין השלשה אלה לשחוט צוה כן בעבור. ולצאן.. לבקר דיםעוב

 לא חולי וכל מדוה כל כי, הנפש מדוי שהם הרעות האמונות יתרפאו כן כי. העונות יתכפרו ובו, לבורא יקריבו אשר הוא העבירה
   :האריך ובהם דבריו אלה. בהפכו אם כי יתרפא

 וטפשי רשעים של מלבן להוציא רק שאיננו מגואל' ה שולחן יעשו, נקלה על רבה וקושיא גדול שבר ירפאו, הבאי דברי הם והנה
  ניחוח... לריח אשה לחם הם כי אמר והכתוב, עולם
 שישפך לו וראוי, ובנפשו בגופו לאלקיו חטא כי אלה כל בעשותו אדם שיחשוב כדי בהם... שאומרים הטעם לשמוע ראוי ויותר
 דברים ואלה. נפש.. תחת נפש, דמו תחת דמו שיהא הזה הקרבן וכפר תמורה ממנו שלקח הבורא חסד לולא גופו וישרף דמו

  אגדה. כדברי הלב את מושכים מתקבלים
 לומר תלמוד, צריך הוא לאכילה תאמר ושמא... בספרי רבותינו שאמרו ממה בו תכנס נעלם סוד בקרבנות יש האמת דרך ועל
  .ואחדות קריבה לשון קרבן וכל... רצוני ויעשה שיאמר כדי אלא זבחו לכם אמרתי לא, ומלואה תבל לי כי לך אומר לא ארעב אם
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the Rambam said in the Guide for the Perplexed (3:46) that the reason for the sacrifices was for the sake of the 
Egyptians and Chaldeans, in whose lands Israel used to live and dwell, who would worship the bull and the sheep. ... 
For this reason, G-d commanded to slaughter these three species in G-d's name to make known that the matter 
which (the pagans) thought of as the ultimate sin is what (the Israelites) will sacrifice to their Creator and their sins 
will be atoned for. For thus are bad beliefs healed, which are ailments of the soul, since every ailment and illness is 
healed through its opposite. These are his words and he continues at length.  
These are empty words! They have healed a great hurt and a great difficulty lightly! The table of the Eternal is made 
polluted. (Malachi 1:12) For they are not only to remove [false beliefs] from the hearts of the wicked and fools of the 
world. Doesn't Scripture say that they are "food of the gift offering, for a pleasing odor?" … 
A more acceptable rationale is the one set out as follows… All these should make the sacrificer realize that having 
sinned against G-d with his body and soul, he would deserve to have his blood spilled and his body burned. However, 
G-d in his infinite mercy, accepts this substitute for an atonement, and its blood in lieu of his, its main organs in place 
of his… This explanation is plausible and appeals to the mind even as the expositions of the Aggada.  
However, in the context of (mystical) truth, the sacrifices contain hidden mysteries. You may enter to it through 
what Chazal said in the Sifrei… 'lest you say the sacrifice is for Him to eat, for that is states: 'if I will be hungry I won't 
[need to] tell you, for the whole land belongs to me. I did not ordered you to sacrifice, but for my will to be done'… 
and all mentions of sacrifice ('korban') intending closeness and unitedness ('kriva') 

 גיטין מג ע"א  .ה

  בהן נכשל כן אם אלא תורה דברי על עומד אדם אין

A man does not understand Torah words until he fails in them. 

 פסחים נ ע"ב  .ו

  לשמה בא - לשמה שלא שמתוך, לשמה שלא פי על אף ובמצות בתורה אדם יעסוק לעולם: רב אמר יהודה רב אמר

Rav Yehuda said in the name of Ra: A person should always engage in Torah study and performance of mitzvot, even 
if he does so not for their own sake, as through the performance of mitzvot not for their own sake, one gains 
understanding and comes to perform them for their own sake.  

 חובת התלמידים (האדמו"ר מפיאסצנה)  .ז

לא בשבילן אתה הוגה אף קשור בה, ואף אם בדעתך רק בשבילן אתה  בתורה ישנן כל התקוות הטובות, אף הגופניות, אבל
אהבתך והתקשרות נפשך בתורה היא... ואתה בחור שעוד בדעת מוח גופך, את  –קשור, מכל מקום יסוד ראיות ותקוות אלו 

ודעת עצמך  עצמך תדע וטובת עצמך וגופך תחשיב, לכן גם אהבת נפשך פנימה אשר לתורה ולעבודת השם, במוחך במחשבות
  יתלבש... וגם בשלא לשמה שלך הלשמה מלובשת.

The Torah contains all hoped for benefit, even material ones, but this is not really the reason that you constantly 
meditate upon it and are bound to it. Even if on the conscious level, you believe that your connection to the Torah 
derives from all the benefits it contains, the truth is that all the goodness you see in it springs from your inner 
connection and love for the Torah, which colors your mind and stimulates you to see a great abundance of goodness 
and even physical benefit in it… You, young man, still derive your consciousness from your physical mind. You are 
aware of yourself, and your own benefit, even your physical benefit, is your primary consideration. Therefore, the 
love of Torah and of serving G-d that is inside you is expressed in your mind and thoughts in terms of your self: you 
perceive the beneficial qualities and potential that are relevant to you. Within these seemingly selfish motivations, 
pure motivations are concealed and through them, expressed… "within the selfish motivations comes the learning 
for the sake of Torah itself". 


