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 -מרבים העם להביא

 פרשת ויקהל פקודי

 

  :לו פרק שמות

ְקָרא( ב) ה ַויִּ ל ֹמשֶׁ ל ְבַצְלֵאל אֶׁ יָאב ְואֶׁ ל ָאֳהלִּ יש ָכל ְואֶׁ ר ֵלב ֲחַכם אִּ בֹו ָחְכָמה' ה ָנַתן ֲאשֶׁ ר ֹכל ְבלִּ בֹו ְנָשאֹו ֲאשֶׁ  לִּ

ל ְלָקְרָבה  :ֹאָתּה ַלֲעֹשת ַהְמָלאָכה אֶׁ

ְקחּו( ג) ְפֵני ַויִּ לִּ ה מִּ ר ַהְתרּוָמה ָכל ֵאת ֹמשֶׁ יאּו ֲאשֶׁ ְשָרֵאל ְבֵני ֵהבִּ ת יִּ אכֶׁ ְמלֶׁ ש ֲעֹבַדת לִּ יאּו ְוֵהם ֹאָתּה ַלֲעֹשת ַהֹקדֶׁ  ֵהבִּ

ר ְנָדָבה עֹוד ֵאָליו ר ַבֹבקֶׁ  :ַבֹבקֶׁ

ים ָכל ַוָיֹבאּו( ד) ים ַהֲחָכמִּ ת ָכל ֵאת ָהֹעשִּ אכֶׁ ש ְמלֶׁ יש ַהֹקדֶׁ יש אִּ ר ְמַלאְכתֹומִּ  אִּ ים ֵהָמה ֲאשֶׁ  :ֹעשִּ

ל ַויֹאְמרּו( ה) ה אֶׁ ים ֵלאֹמר ֹמשֶׁ יא ָהָעם ַמְרבִּ ֵדי ְלָהבִּ ר ַלְמָלאָכה ָהֲעֹבָדה מִּ ָּוה ֲאשֶׁ  :ֹאָתּה ַלֲעֹשת' ה צִּ

ה ַוְיַצו( ו) ירּו ֹמשֶׁ יש ֵלאֹמר ַבַמֲחנֶׁה קֹול ַוַיֲעבִּ ָשה אִּ ְתרּוַמת ְמָלאָכה עֹוד ַיֲעשּו ַאל ְואִּ ש לִּ ָכֵלא ַהֹקדֶׁ  ָהָעם ַויִּ

יא  :ֵמָהבִּ

 ס: ְוהֹוֵתר ֹאָתּה ַלֲעשֹות ַהְמָלאָכה ְלָכל ַדָים ָהְיָתה ְוַהְמָלאָכה( ז)

 

 :[ה"תרל] ויקהל פרשת שמות אמת שפת

 בענין בתורה האריכות זה מה להבין יש. מהביא העם ויכלא' כו משה ויצו' כו להביא העם מרבים בפסוק

 ברצון עוד' יהי שלא וחששו. מהראוי יותר ההתנדבות נתפשט כי והחכמים הצדיקים ראו כי ונראה. זה

 ש"מ י"עפ' פי ושוב רצוא' בחי דבר בכל יש כי ואיתא. ש"לש הרצון אחר הולך הכל כי. שמים לשם אמת

 כשחוזר אבל. גבהות לידי בא מעשיו כל כשגומר כי ובושה יראה יקבל עבודה שמכל לראות ט"הבעש בשם

 מעשי שמרו והחכמים ה"ומרע. כראוי המעשה תיקון עצמו זה. עומד הוא מי לפני בחשבו לאחוריו באמצע

 : ל"כנ פניות בו להתערב שלא י"בנ

... 

 מנעל צריך הרצון נדיבות כי' ופי נדיב בת בנעלים פעמיך יפו מה הפסוק' פי ל"ז ר"מו ז"מאא ושמעתי

 ועל השקלים על משמיעין המשנה' פי וזהו'. כו אחרים לדברים והחשק הרצון יתפשט שלא ושמירה

 המניעה' בחי שהוא' כו העם ויכלא כמו כלאים' פי וגם. הנדבה לרצון אחרים רצונות יתערבו שלא הכלאים

 ':כו ירבה לא העשיר ש"וז ל"כנ הנדבה במצות כ"ג שיש

 

  :ז פרק השירים שיר

י( א) י שּובִּ ית שּובִּ י ַהשּוַלמִּ י שּובִּ ה שּובִּ ֱחזֶׁ ֱחזּו ַמה ָבְך ְונֶׁ ית תֶׁ ְמֹחַלת ַבשּוַלמִּ ם כִּ  :ַהַמֲחָניִּ

ְך ָיפּו ַמה( ב) ים ְפָעַמיִּ יב ַבת ַבְנָעלִּ ְך ַחמּוֵקי ָנדִּ ים ְכמֹו ְיֵרַכיִּ  :ָאָמן ְיֵדי ַמֲעֵשה ֲחָלאִּ

 

 :א משנה א פרק שקלים מסכת משנה

 .הכלאים ועל השקלים על משמיעין באדר באחד

 

 :רצ סימן חיים אורח יוסף בית

 בה שנאמר פרשה בה אין סופה ועד התורה מתחלת אומרים היו אגדה בעלי משה ויקהל בתנחומא[ ב]

 גדולות קהלות לי ועשה רד למשה הוא ברוך הקדוש אמר כך ולמה בלבד זו פרשה אלא בראשה קהלה

 מדרשות ובתי כנסיות בבתי להכנס שבת בכל קהלות להקהיל אחריך הבאים הדורות כל שילמדו כדי בשבת

 נקהלים אתם אם לישראל הוא ברוך הקדוש להם אמר משה ויקהל אחר דבר, לרבים תורה בהם ללמוד

 המלכתם כאילו עליכם אני מעלה ובנביאים בתורה וקורין מדרשות ובבתי כנסיות בבתי ושבת שבת בכל

 אלוה שאני עלי מעידים אתם אל ואני' ה נאם עדי ואתם( יב מג) מפרש הנביא ישעיהו שכן בעולמי אותי
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 אגדה בדברי ולדרוש מקרא לקרות כנסיות בבתי להתקבץ הגולה תפוצות בכל סמכו ומכאן. כ"ע בעולם

 :שחרית סעודת אחר

 

 


