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 ח"התשע אדר                                    בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                תצוה וויקהל פקודי-למבנה פרשיות המשכן ולכפילות לכאורה בין תרומה

     (ים של הרב יאיר קהאן והרב גד אלדר)על פי שיעור  פקודי-פרשות ויקהלל
 
   ':ח-שמות כ"ה, ג' .1

"וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחושת: 
ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים: ועורות אילם 
מאדמים ועורות תחשים ועצי שטים: שמן למאור 
בשמים לשמן המשחה ולקטורת הסמים: אבני שוהם 

  ואבני מלואים לאפוד ולחושן" 
   "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"

  :מ"ו-שמות כ"ט, מ"ג .2
"ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי: וקדשתי את 
אהל מועד ואת המזבח ואת אהרן ואת בניו אקדש לכהן 

להים: -והייתי להם לא ושכנתי בתוך בני ישראללי: 
להיהם אשר הוצאתי אותם מארץ -וידעו כי אני ה' א

   להיהם"-מצרים לשכני בתוכם אני ה' א
 "ט:י-שמות ל"ה, י' .3

"וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר צוה ה'... 
את המשכן את אהלו ואת מכסהו... את בגדי השרד 
לשרת בקודש את בגדי הקודש לאהרן הכהן ואת בגדי 

   בניו לכהן"
 : שמות ל"ט, ל"ב .4

"ותכל כל עבודת משכן אהל מועד ויעשו בני ישראל ככל 
  אשר צוה ה' את משה כן עשו" 

 ט: שמות כ"ה,  .5
"ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת 

  תבנית כל כליו וכן תעשו" 
 שמות כ"ה מ':  .6

 "וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר"
  שמות כ"ו, ל': .7

 "והקמות את המשכן כמשפטו אשר הראית בהר" 
 שמות כ"ז, ח':  .8

"נבוב לחות תעשה אותו כאשר הראה אותך בהר כן 
  יעשו" 

 
 
 

 א':  שמות ל"ט, .9
"ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד 
לשרת בקדש ויעשו את בגדי הקדש אשר לאהרן כאשר 

  צוה ה' את משה" 
 שמות ל"ט, ב': .10

"ויעש את האפוד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש 
   משזר"

 הרב יאיר קהאן: .11
נוכל להסיק שהחיבור בין ויקהל לפקודי בשנה רגילה 

בעי, שהרי בגדי כהונה מצטרפים אל הוא אכן חיבור ט
המשכן וכליו בפרשת "מלאכת המשכן". במקביל, גם 
החלוקה לשתי פרשיות בשנה מעוברת, כמו החלוקה 
בין הפרשיות תרומה ותצוה, איננה הפרדה מלאכותית. 
היא משקפת את השוני שבין המשכן לבין בגדי 

 הכהונה, על פי הקווים שהתורה עצמה מציירת.
 (:ע"א חות כטהגמרא )מנ .12

"תניא, רבי יוסי ברבי יהודה אומר: ארון של אש ושלחן 
של אש ומנורה של אש ירדו מן השמים, וראה משה 
ועשה כמותם, שנאמר: וראה ועשה כתבניתם אשר 

  אתה מראה בהר" 
 פסיקתא רבתי פיסקא כ', פרשת מתן תורה:  .13

"מיד כשעלה משה למרום פתח הקדוש ברוך הוא 
אהו בית המקדש של מעלה והראהו שבעה רקיעים והר

ארבע ציבעונים שעשה מהם משכן שנאמר והקמות את 
 המשכן כמשפטו אשר הראית בהר" 

 ברכת יוצר אור:  .14
"כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם 
עושים באימה וביראה רצון קונם, וכולם פותחים את 
פיהם בקדושה ובטהרה בשירה ובזמרה... וכולם 

ים עליהם עול מלכות שמים זה מזה, ונותנים מקבל
רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה, 

   ובנעימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה"
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 חגיגה דף יב ע"ב:  .15
"זבול שבו ירושלים ובית המקדש ומזבח בנוי ומיכאל 

   השר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן" 
 מתוך הקדושה: .16

את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי  "נקדש
  מרום"

 מתוך תפילת יום הכיפורים: .17
נוגה בגדודי  שחק בברקי באילי תהילתך אומץ "אשר

דקה וקדושתך בפיהם, ורצית שבח מהומי  גובה בדמומי
 ברגש ועורכי שוע זועקי תחנה הוגי חנינה והיא כבודך"

  ליקוטי מוהר"ן תנינא ג', אות ד':  .18
רך יש לו שרפים וחיות ואופנים ועולמות "כי השם יתב

עליונים, שהם עובדים אותו יתברך, ואף על פי כן עיקר 
התענוג והשעשוע שלו כשעולה למעלה העבודה של 

  עולם" 
 ל"ד:-שמות ל"ב, ל"א .19

ה  אָּ ה ֲחטָּ ם ַהזֶׁ עָּ א הָּ טָּ א חָּ נָּ ל ה' ַויֹאַמר אָּ ה אֶׁ ב ֹמשֶׁ "ַויָּשָּ
ם ֱאֹלה   הֶׁ ה ַוַיֲעׂשּו לָּ ם ְגֹדלָּ אתָּ א ַחטָּ ה ִאם ִתשָּ ב: ְוַעתָּ הָּ י זָּ

ל  ר ה' אֶׁ : ַויֹאמֶׁ ְבתָּ תָּ ר כָּ א ִמִסְפְרָך ֲאשֶׁ ִני נָּ ְוִאם ַאִין ְמח 
ת  ה אֶׁ ְך ְנח  ה ל  נּו ִמִסְפִרי: ְוַעתָּ ְמחֶׁ א ִלי אֶׁ טָּ ר חָּ ה ִמי ֲאשֶׁ ֹמשֶׁ

יָך נֶׁ ְך ְלפָּ ִכי י ל  ה ַמְלאָּ ְך ִהנ  ר ִדַבְרִתי לָּ ל ֲאשֶׁ ם אֶׁ עָּ  ּוְביֹום הָּ
ם" אתָּ ם ַחטָּ הֶׁ ַקְדִתי ֲעל  ְקִדי ּופָּ  פָּ

 ד':-שמות ל"ג, א' .20
ר  ם ֲאשֶׁ עָּ ה ְוהָּ ה ַאתָּ ה ִמזֶׁ ְך ֲעל  ה ל  ל ֹמשֶׁ ר ה' אֶׁ "וְיַדב 
ַרְשִתי  ְך ְוג  יָך ַמְלאָּ נֶׁ ַלְחִתי ְלפָּ ִים... ְושָּ ץ ִמְצרָּ רֶׁ אֶׁ ֱעִליתָּ מ  הֶׁ

ֱאֹמִרי ְוַהִחִתי ְוַהפְ  ת ַהְכַנֲעִני הָּ ל אֶׁ ִרִזי ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי: אֶׁ
ה  ה ְבִקְרְבָך ִכי ַעם ְקש  ֱעלֶׁ ש ִכי לֹא אֶׁ ב ּוְדבָּ לָּ ַבת חָּ ץ זָּ רֶׁ אֶׁ
ע  רָּ ר הָּ בָּ ת ַהדָּ ם אֶׁ עָּ ְך: ַוִיְשַמע הָּ רֶׁ ְלָך ַבדָּ ן ֲאכֶׁ ה פֶׁ ף ַאתָּ ֹערֶׁ

יו" לָּ ְדיֹו עָּ תּו ִאיש עֶׁ לּו ְולֹא שָּ ה ַוִיְתַאבָּ   ַהזֶׁ
 "א:י-שמות ל"ג ז' .21

ק ִמן  ה ַהְרח  ה לֹו ִמחּוץ ַלַמֲחנֶׁ טָּ ל ְונָּ ֹאהֶׁ ת הָּ ה ִיַקח אֶׁ "ּוֹמשֶׁ
ל  א אֶׁ ש ה' י צ  ל ְמַבק  יָּה כָּ ד ְוהָּ ל מֹוע  א לֹו ֹאהֶׁ רָּ ה ְוקָּ ַהַמֲחנֶׁ
ִנים  ה פָּ ל ֹמשֶׁ ר ה' אֶׁ ה... ְוִדבֶׁ ר ִמחּוץ ַלַמֲחנֶׁ ד ֲאשֶׁ ל מֹוע  ֹאהֶׁ

ר ִאיש  ר ְיַדב  ִנים ַכֲאשֶׁ ל פָּ ה אֶׁ ל ַהַמֲחנֶׁ ב אֶׁ הּו ְושָּ ע  ל ר  אֶׁ
ל" ֹאהֶׁ ַע ִבן נּון ַנַער לֹא יִָּמיש ִמתֹוְך הָּ ְרתֹו ְיהֹושֻׁ  ּוְמשָּ

 י"ג:-שמות ל"ג י"ב .22
ם  עָּ ת הָּ ַלי ַהַעל אֶׁ ר א  ה ֹאמ  ה ַאתָּ ל ה' ְרא  ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ "ַויֹאמֶׁ
ר ִתְשַלח ִעִמי ְוַאתָּ  ת ֲאשֶׁ ה לֹא הֹוַדְעַתִני א  ה ְוַאתָּ ה ַהזֶׁ

א  ה ִאם נָּ י: ְוַעתָּ ינָּ ן ְבע  אתָּ ח  צָּ ם ְוַגם מָּ ַמְרתָּ ְיַדְעִתיָך ְבש  אָּ
ֲעָך ְלַמַען  דָּ ָך ְוא  כֶׁ ת ְדרָּ א אֶׁ ִני נָּ יָך הֹוִדע  ינֶׁ ן ְבע  אִתי ח  צָּ מָּ

ה" ה ִכי ַעְמָך ַהּגֹוי ַהזֶׁ יָך ּוְרא  ינֶׁ ן ְבע  א ח  ְמצָּ   אֶׁ
 כ"א:-שמות כ"ג, כ' .23

ַח  ֹנִכי ֹשל  ה אָּ ל "ִהנ  ְך ְוַלֲהִביֲאָך אֶׁ רֶׁ ְרָך ַבדָּ יָך ִלְשמָּ נֶׁ ְך ְלפָּ ַמְלאָּ
ר  יו ּוְשַמע ְבֹקלֹו ַאל ַתמ  נָּ ר ִמפָּ מֶׁ ר ֲהִכֹנִתי: ִהשָּ קֹום ֲאשֶׁ ַהמָּ

ם  א ְלִפְשֲעכֶׁ   "ִכי ְשִמי ְבִקְרבֹובֹו ִכי לֹא ִישָּ
 
 

 שמות ל"ג, י"ב: .24
ה אֹ  ה ַאתָּ ל ה' ְרא  ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ ם "ַויֹאמֶׁ עָּ ת הָּ ַלי ַהַעל אֶׁ ר א  מ 

ר ִתְשַלח ִעִמי  ת ֲאשֶׁ ה לֹא הֹוַדְעַתִני א  ה ְוַאתָּ ה ַהזֶׁ ְוַאתָּ
ם ַמְרתָּ ְיַדְעִתיָך ְבש  י" אָּ ינָּ ן ְבע  אתָּ ח  צָּ   ְוַגם מָּ

 רמב"ן שם ב': .25
שידעתני  -"וזה טעם 'ואתה אמרת ידעתיך בשם' 

  "בשמךורוממתני 
 י':-שמות ל"ד, ט' .26

י  א ֲאֹדנָּ ְך נָּ י י לֶׁ יָך ֲאֹדנָּ ינֶׁ ן ְבע  אִתי ח  צָּ א מָּ ר ִאם נָּ "ַויֹאמֶׁ
נּו  את  נּו ּוְלַחטָּ ַלְחתָּ ַלֲעֹונ  ף הּוא ְוסָּ ה ֹערֶׁ נּו ִכי ַעם ְקש  ְבִקְרב 

נּו:  ת ְבִריתּוְנַחְלתָּ ֹנִכי ֹכר  ה אָּ ר ִהנ  ה  ַויֹאמֶׁ ֱעׂשֶׁ ל ַעְמָך אֶׁ ד כָּ גֶׁ נֶׁ
ר לֹא ֹאת ֲאשֶׁ ל  ִנְפלָּ ה כָּ אָּ ל ַהּגֹוִים ְורָּ ץ ּוְבכָּ רֶׁ אָּ ל הָּ ִנְבְראּו ְבכָּ

א הּוא  ה ה' ִכי נֹורָּ ת ַמֲעׂש  ה ְבִקְרבֹו אֶׁ ר ַאתָּ ם ֲאשֶׁ עָּ ר הָּ ֲאשֶׁ
ְך" ה ִעמָּ   ֲאִני ֹעׂשֶׁ

 ל"ה:-שמות ל"ד כ"ט .27
ה  ת ְבַיד ֹמשֶׁ דֻׁ ע  י לֹֻׁחת הָּ ַהר ִסיַני ּוְשנ  ה מ  ת ֹמשֶׁ דֶׁ "ַוְיִהי ְברֶׁ

יו ְבַדְברֹו ְבִרְדתֹו ִמ  נָּ ַרן עֹור פָּ ַדע ִכי קָּ ה לֹא יָּ ר ּוֹמשֶׁ הָּ ן הָּ
ַרן עֹור  ה קָּ ה ְוִהנ  ת ֹמשֶׁ ל אֶׁ א  י ִיְׂשרָּ ל ְבנ  ִאתֹו: ַוַיְרא ַאֲהֹרן ְוכָּ
ן  י כ  ה... ְוַאֲחר  ם ֹמשֶׁ הֶׁ א ֲאל  יו: ַוִיְקרָּ לָּ ת א  יו ַוִייְראּו ִמּגֶׁשֶׁ נָּ פָּ

ל א  י ִיְׂשרָּ ל ְבנ  ר ה' ִאתֹו ְבַהר  ִנְּגשּו כָּ ר ִדבֶׁ ל ֲאשֶׁ ת כָּ ם א  ַוְיַצּו 
ה: ּוְבבֹא  יו ַמְסוֶׁ נָּ ן ַעל פָּ ם ַוִית  ר ִאתָּ ה ִמַדב  י: ַוְיַכל ֹמשֶׁ ִסינָּ
א  צָּ אתֹו ְויָּ ה ַעד צ  ת ַהַמְסוֶׁ ִסיר אֶׁ ר ִאתֹו יָּ י ה' ְלַדב  ה ִלְפנ  ֹמשֶׁ

ּוֶׁ  ר ְיצֻׁ ת ֲאשֶׁ ל א  א  י ִיְׂשרָּ ל ְבנ  ר אֶׁ ת ְוִדבֶׁ ל אֶׁ א  י ִיְׂשרָּ אּו ְבנ  ה: ְורָּ
ה  ת ַהַמְסוֶׁ ה אֶׁ ִשיב ֹמשֶׁ ה ְוה  י ֹמשֶׁ ַרן עֹור ְפנ  ה ִכי קָּ י ֹמשֶׁ ְפנ 

ר ִאתֹו" יו ַעד ֹבאֹו ְלַדב  נָּ  ַעל פָּ
 י"א:-דברים י"א, י' .28

ִעים יֹום  ִראֹשִנים ַאְרבָּ ר ַכיִָּמים הָּ הָּ ַמְדִתי בָּ ֹנִכי עָּ "ְואָּ
ְילָּ  ִעים לָּ ה ְוַאְרבָּ בָּ ַלי ַּגם ַבַפַעם ַהִהוא לֹא אָּ ה ַוִיְשַמע ה' א 

ָך:  םה' ַהְשִחיתֶׁ עָּ י הָּ ְך ְלַמַסע ִלְפנ  ַלי קּום ל  ר ה' א   ַויֹאמֶׁ
ת  ת  ם לָּ ר ִנְשַבְעִתי ַלֲאֹבתָּ ץ ֲאשֶׁ רֶׁ אָּ ת הָּ ֹבאּו ְוִייְרשּו אֶׁ ְויָּ
ם: ניסוח הדברים רומז לתפקיד המלאך, שלו יועד  הֶׁ לָּ

ְך ג'( : -ג',ב'תפקיד זהה )ל יָך ַמְלאָּ נֶׁ ַלְחִתי ְלפָּ ַרְשִתי ְושָּ ְוג 
ל  ֱאֹמִרי ְוַהִחִתי ְוַהְפִרִזי ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי: אֶׁ ת ַהְכַנֲעִני הָּ אֶׁ
ה  ה ְבִקְרְבָך ִכי ַעם ְקש  ֱעלֶׁ ש ִכי לֹא אֶׁ ב ּוְדבָּ לָּ ַבת חָּ ץ זָּ רֶׁ אֶׁ

ְך" רֶׁ ְלָך ַבדָּ ן ֲאכֶׁ ה פֶׁ ף ַאתָּ   ֹערֶׁ
 :יא'-ל"ג, ז'שמות  .29

ק ִמן  ה ַהְרח  ה לֹו ִמחּוץ ַלַמֲחנֶׁ טָּ ל ְונָּ ֹאהֶׁ ת הָּ ה ִיַקח אֶׁ "ּוֹמשֶׁ
ל  א אֶׁ ש ה' י צ  ל ְמַבק  יָּה כָּ ד ְוהָּ ל מֹוע  א לֹו ֹאהֶׁ רָּ ה ְוקָּ ַהַמֲחנֶׁ
ִנים  ה פָּ ל ֹמשֶׁ ר ה' אֶׁ ה...ְוִדבֶׁ ר ִמחּוץ ַלַמֲחנֶׁ ד ֲאשֶׁ ל מֹוע  ֹאהֶׁ

ר ְיַדב   ִנים ַכֲאשֶׁ ל פָּ ה אֶׁ ל ַהַמֲחנֶׁ ב אֶׁ הּו ְושָּ ע  ל ר  ר ִאיש אֶׁ
ל" ֹאהֶׁ ַע ִבן נּון ַנַער לֹא יִָּמיש ִמתֹוְך הָּ ְרתֹו ְיהֹושֻׁ  ּוְמשָּ

 האבן עזרא בפירושו הקצר )אבן עזרא שם י"ז(: .30
"וטעם כל הפרשה, כי השם אמר למשה, קודם מעשה 
העגל, 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם' )שמות כ"ה, ח'(. 

והנה לא העגל אמר: 'לא אעלה בקרבך'.  וכאשר עשו
וכאשר התחנן משה אל השם, אמר לו  יעשה המקדש.

  "שהוא אהל משהשהשכינה תהיה על האהל, 
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 ד':-שמות ל"ד, א' .31

ִראֹשִנים  ִנים כָּ י לֹֻׁחת ֲאבָּ ל ְלָך ְשנ  ה ְפסָּ ל ֹמשֶׁ ר ה' אֶׁ "ַויֹאמֶׁ
ר  ִרים ֲאשֶׁ ת ַהְדבָּ ַתְבִתי ַעל ַהלֹֻׁחת אֶׁ יּו ַעל ַהלֹֻׁחת ְוכָּ הָּ

ְך ְוַגם ִאיש  ה ִעמָּ ... ְוִאיש לֹא ַיֲעלֶׁ ר ִשַבְרתָּ ִראֹשִנים ֲאשֶׁ הָּ
ִראֹשִנים  ִנים כָּ י לֹֻׁחת ֲאבָּ ר... ַוִיְפֹסל ְשנ  הָּ ל הָּ א ְבכָּ ַאל י רָּ
ה ה' ֹאתֹו  ר ִצּוָּ ל ַהר ִסיַני ַכֲאשֶׁ ר ַוַיַעל אֶׁ ה ַבֹבקֶׁ ם ֹמשֶׁ ַוַיְשכ 

ִנים"ַוִיַקח  י לֹֻׁחת ֲאבָּ   ְביָּדֹו ְשנ 
 ה':-דברים י"א, א' .32

ִנים  י לּוֹחת ֲאבָּ ל ְלָך ְשנ  ַלי ְפסָּ ַמר ה' א  ת ַהִהוא אָּ ע  "בָּ
ְכֹתב  ץ: ְואֶׁ ִׂשיתָּ ְלָך ֲארֹון ע  ה ְועָּ רָּ הָּ ַלי הָּ ה א  ִראֹשִנים ַוֲעל  כָּ

ִראֹשנִ  יּו ַעל ַהלֹֻׁחת הָּ ר הָּ ִרים ֲאשֶׁ ת ַהְדבָּ ים ַעל ַהלֹֻׁחת אֶׁ
י ִשִטים  ַאַעׂש ֲארֹון ֲעצ  רֹון: וָּ אָּ ם בָּ ר ִשַבְרתָּ ְוַׂשְמתָּ ֲאשֶׁ
י  ה ּוְשנ  רָּ הָּ ַאַעל הָּ ִראֹשִנים וָּ ִנים כָּ י לֹֻׁחת ֲאבָּ ְפֹסל ְשנ  אֶׁ וָּ
ת  רֶׁ ת ֲעׂשֶׁ ִראשֹון א  ב הָּ ִדי: ַוִיְכֹתב ַעל ַהלֹֻׁחת ַכִמְכתָּ ַהלֹֻׁחת ְביָּ

ר  ר ִדבֶׁ ִרים ֲאשֶׁ ש ְביֹום ַהְדבָּ א  ר ִמתֹוְך הָּ הָּ ם בָּ יכֶׁ ה' ֲאל 
ת  ִׂשם אֶׁ אָּ ר וָּ הָּ ד ִמן הָּ ר  א  ן וָּ פֶׁ א  י: וָּ לָּ ם ה' א  ל ַוִיְתנ  הָּ ַהקָּ

ר ִצַּוִני ה' " ם ַכֲאשֶׁ ִׂשיִתי ַוִיְהיּו שָּ ר עָּ רֹון ֲאשֶׁ אָּ   ַהלֹֻׁחת בָּ
 י':-שמות ל"ה, ד' .33

א   י ִיְׂשרָּ ל ֲעַדת ְבנ  ל כָּ ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ ר "ַויֹאמֶׁ בָּ ה ַהדָּ אֹמר זֶׁ ל ל 
ה לַ  ם ְתרּומָּ ִאְתכֶׁ אֹמר: ְקחּו מ  ה ה' ל  ר ִצּוָּ ֹכל ְנִדיב  ה'ֲאשֶׁ

ת  לֶׁ ת: ּוְתכ  ף ּוְנֹחשֶׁ סֶׁ כֶׁ ב וָּ הָּ ת ְתרּוַמת ה' זָּ הָּ א  ִלבֹו ְיִביאֶׁ
ִמים  דָּ יִלם ְמאָּ ש ְוִעִזים: ְוֹעֹרת א  ִני ְוש  ן ְותֹוַלַעת שָּ מָּ ְוַאְרּגָּ

ִשים ן  ְוֹעֹרת ְתחָּ מֶׁ ִמים ְלשֶׁ אֹור ּוְבׂשָּ ן ַלמָּ מֶׁ י ִשִטים: ְושֶׁ ַוֲעצ 
י ִמלִֻׁאים  י ֹשַהם ְוַאְבנ  ת ַהַסִמים: ְוַאְבנ  ה ְוִלְקֹטרֶׁ ַהִמְשחָּ
ר  ל ֲאשֶׁ ת כָּ ֹבאּו ְוַיֲעׂשּו א  ם יָּ כֶׁ ב בָּ ל ֲחַכם ל  ן: ְוכָּ פֹוד ְוַלֹחשֶׁ א  לָּ

ה ה' "   ִצּוָּ
 א': על דברים י"א רמב"ן  .34

ירמוז  -הפשט יתכן כי ועשית לך ארון עץ "על דרך 
לארון שעשה בצלאל. וזה, כי מתחלה נצטווה משה על 
המשכן וכליו, והיתה המצוה הראשונה ועשו ארון עצי 
שטים )שמות כה י(, כי היא עיקר הכוונה בכל המשכן 
להיות השם יושב הכרובים. ואחרי כן עשו את העגל, 

תוב על הלוחות וכאשר נתרצה השם למשה ואמר לו שיכ
האלו כמכתב הראשון צוהו בקצרה שיעשה ללוחות 
האלה ארון עץ, היא המצוה לו ללוחות הראשונות. והנה 
הזכיר לו המצוה הראשונה שבענין המשכן ושהכל תלוי 
בה, ומזה למד משה לעשות המשכן וכליו כאשר נצטווה 

  מתחלה"


