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  פרק לה פסוק א ויקהל פרשת שמעוני ילקוט
 בה אין סופה ועד התורה מתחלת אומרים אגדה בעלי רבותינו , משה   ויקהל
 גדולות קהלות לך עשה ה"הקב אמר בלבד זאת אלא ויקהל בראשה שנאמר פרשה
 להקהיל הבאים דורות ממך שילמדו כדי שבת הלכות  ברבים ניהםלפ ודרוש
 תורה דברי לישראל ולהורות ללמד מדרשות בבתי ולכנוס ושבת שבת בכל קהלות
 להם תקן משה אמרו מכאן,  בני בין מתקלס הגדול שמי שיהא כדי והיתר איסור

 רתבעצ עצרת הלכות בפסח פסח הלכות יום של בענינו דורשין שיהיו לישראל
  מעלה ה"הקב הזה כסדר עושים אתם אם לישראל משה אמר, בחג החג הלכות
   אל ואני' ה נאם עדי ואתם שנאמר בעולמי אותי המלכתם כאילו עליכם

 
  ב-א פסוק לה פרק שמות ן"רמב

 האנשים" ישראל בני עדת כל "יכלול - ישראל בני עדת כל את משה ויקהל)  א  (
 והנשיאים לאהרן שצוה אחר משה והנה. המשכן כתבמלא התנדבו כלם כי, והנשים

 ונתן, הלוחות שבור אחרי סיני בהר אתו' ה דבר אשר  כל האנשים ישראל בני וכל
 זה שהיה ויתכן. ונשים אנשים העדה כל אליו והקהילו וצוה חזר, המסוה פניו על

 שבור קודם מתחלה בו  נצטוה אשר המשכן ענין לכולם ואמר. רדתו מחרת ביום
 ברית עמו וכרת שניות הלוחות לו ונתן ה"הקב להם שנתרצה כיון כי, לוחותה

 שתהיה ובידוע, כלולותם ולאהבת לקדמותם חזרו הנה, בקרבם השם שילך חדשה
 מקדש לי ועשו)   ח כה לעיל  (שאמר כמו, תחלה שצוהו כענין בתוכם  שכינתו
 : להמתח שנצטוה מה בכל עתה משה אותם צוה ולכן, בתוכם ושכנתי

 אמר - מלאכה תעשה ימים ששת. אותם לעשות' ה צוה אשר הדברים אלה)  ב  (
. עבודתו וכל כליו וכל המשכן מלאכת על" לעשות' ה צוה אשר הדברים אלה"

 ביום ולא הדברים אלה מלאכת תעשה ימים  ששת כי לאמר השבת והקדים
, אך ממדרש ולא, שבת דוחה המשכן מלאכת שאין ומכאן. 'לה קדש שהוא השביעי

 ): יג לא לעיל (תשא כי בסדר שפרשתי כמו
 


