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רמב"ן ,הקדמה לספר שמות

השלי הכתוב ספר בראשית שהוא ספר היצירה בחדוש העול ויצירת כל נוצר ובמקרי
האבות שה כעני יצירה לזרע ,מפני שכל מקריה ציורי דברי לרמוז ולהודיע כל עתיד
לבא לה .ואחרי שהשלי היצירה התחיל ספר אחר בעני המעשה הבא מ הרמזי הה
ונתיחד ספר ואלה שמות בעני הגלות הראשו הנגזר בפירוש ובגאולה ממנו .ולכ חזר והתחיל
בשמות יורדי מצרי ומספר ,א על פי שכבר נכתב זה בעבור כי ירידת ש הוא ראשית
הגלות כי מאז הוחל .והנה הגלות איננו נשל עד יו שוב אל מקומ ואל מעלת אבות
ישובו .וכשיצאו ממצרי א על פי שיצאו מבית עבדי עדיי יחשבו גולי כי היו באר לא
לה ,נבוכי במדבר .וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכ ושב הקב"ה והשרה שכינתו ביניה אז
שבו אל מעלות אבות שהיה סוד אלוה עלי אהליה ,וה ה המרכבה ,ואז נחשבו גאולי.
ולכ נשל הספר הזה בהשלימו עני המשכ ובהיות כבוד ה' מלא אותו תמיד:
בראשית פרק טו

(ר ַ/ע ֵמא2ת ָָ 3נה) :יד(
ֲבד 0וְ ִע 01א ָֹת ְ
ֲֶ /ְ -א ֶר לֹא ָל ֶה ַוע ָ
ַרע ָ
(ב ָר ָיד ַֹע ֵ* ַדע ִ,י גֵר יִ ְהיֶה ז ְ
ֹאמר ְל ְ
)יג( ַוֶ $
י3ָ /ְ -ל2
(*ה ָ*ב2א ֶאל ֲאב ֶֹת ָ
ֵצאְ /ִ 0רכָ4 37ד2ל) :טו( וְ ָ
(ח ֵרי ֵכ י ְ
וְ גַ ֶאת ַה24י ֲא ֶ3ר ַי ֲעבֹד6 5ָ 0נ ִֹכי ְו ֲ
יעי יָ03בֵ 0הָ1ה ִ,י לֹא ֵָ 3ל עֲָ 2ה ֱאמ ִֹרי ַעד ֵהָ1ה:
ט2בה) :טז( וְ ד2ר ְר ִב ִ
יבה ָ
ִ* ֵָ 9בר ְָ :ֵ /
בראשית פרק מו

רמב"ן

)א( ו ִַ<ַ $ע יִ ְָ :ר ֵאל וְ ָכל ֲא ֶ3ר ל2
ַו ָ$בֹא ְֵ /א ָרה ָ= ַבע וְַ ִ$ז ַ/ח ְז ָב ִחי
ֹאמר
6ביו יִ ְצ ָחק) :ב( ַוֶ $
ֵלאל ֵֹהי ִ
ֱאל ִֹהי ְליִ ְָ :ר ֵאל ְַ /מ ְראֹת ַה ַ> ְי ָלה
ֹאמר ִהֵ1נִ י:
ֹאמר ַי ֲעקֹב ַי ֲעקֹב ַוֶ $
ַוֶ $
י-
6ב ָ
ֹאמר 6נ ִֹכי ָה ֵאל ֱאל ֵֹהי ִ
)ג( ַוֶ $
ירא ֵמ ְר ָדה ִמ ְצ ַר ְי ָמה ִ,י ְלג2י
(ל ִ* ָ
ימ ָ:3ָ -
ָ4ד2ל ֲא ְִ :

)ב( ויאמר יעקב יעקב ? אחר שאמר לו הש לא יקרא שמ -עוד
יעקב כי א ישראל יהיה שמ ,-היה ראוי שיקראנו בש הנכבד
ההוא .וכ הוא נזכר בפרשה הזאת שלשה פעמי ,אבל קראו יעקב
לרמוז כי עתה לא ישור ע אלהי וע אנשי ויוכל ,אבל יהיה
בבית עבדי עד שיעלנו ג עלה ,כי מעתה הגלות תתחיל בו .וזה
טע ואלה שמות בני ישראל הבאי מצרימה יעקב ובניו )פסוק ח(,
כי בש בני ישראל יבאו שמה ,כי יפרו הבני וירבו ויגדל שמ
וכבוד ,אבל יעקב הוא עתה ברדתו ש:

איוב פרק כט

רש"י

ַר ֵחי
ֹאמר) :ב( ִמי יִ ְ*נֵנִ י ְכי ְ
)א( ַוֶֹ $ס ִא2$ב ְֵ :את ְמ ָ3לַ 2וַ $
ֹא3י
ֲלי ר ִ
ל @2יִ ְְ 3מ ֵרנִ י) :ג( ְִ /ה> 2נֵר 2ע ֵ
ימי ֱא ַ
ֶק ֶד ִֵ ,
ימי ָח ְר ִAי ְ/ס2ד
יתי ִֵ /
ְלא2רֵ 2א ֶל ְ -ח ֶֹ) :-ְ 3ד( ֲַ ,א ֶ3ר ָהיִ ִ
6ה ִלי:
ֲלי ֳ
ל @2ע ֵ
ֱא ַ

)ד( בימי חרפי ? בימי קדמותי לשו ארמי
הוא חרפי ואפלי :בסוד אלוה עלי אהלי ?
כשהיו כשרי הדור באי לאהלי להווסד
בדברי הקב"ה בתורה ובגדר סייג לשעה:

בראשית רבה )וילנא( פרשה מז

]ו[ "ויכל לדבר אתו" )בראשית יז ,כב( ,תני הנפטר מחבירו בי גדול בי קט צרי -ליטול ממנו רשות,
ממי את למד מאברה פע אחת היה אברה מדבר ע הקב"ה באו מלאכי השרת לדבר עמו ,אמר
לה נפטר מ השכינה שהיא גדולה מכ תחלה אח"כ אני מדבר עמכ ,כיו שדבר ע הקב"ה כל
צרכו ,אמר לפניו רבו העולמי צרי -אני לדבר ,א"ל הפטר בשלו ,הה"ד "ויעל אלהי מעל
אברה" ,אר"ל האבות ה ה המרכבה שנא' "ויעל אלהי מעל אברה"" ,ויעל מעליו אלהי"
)בראשית כח(" ,והנה ה' נצב עליו".
שמות פרק מ

מ2עד
0כב2ד ְיקֹוָק ָמ ֵלא ֶאת ַה ִ) :,ָ 3ְ Eלה( וְ לֹא ָיכֹל מ ֶֹ3ה ָלב2א ֶאל א ֶֹהל ֵ
מ2עד ְ
)לד( וַיְ ַכס ֶה ָענָ ֶאת א ֶֹהל ֵ
0ב ֵה ָעל2ת ֶה ָענָ ֵמ ַעל ַה ִִ ,ָ 3ְ Eי ְסע/ְ 0נֵי יִ ְָ :ר ֵאל ְ/כֹל
0כב2ד ְיקֹוָק ָמ ֵלא ֶאת ַה ִ) :,ָ 3ְ Eלו( ְ
ִ,י ַָ 3כ ָע ָליו ֶה ָענָ ְ
י2מ ְו ֵא3
ֵע ֶלה ֶה ָענָ וְ לֹא ִי ְסעַ 0עד יֵ 2ה ָעלֹת) :2לח( ִ,י ֲענַ יְ קֹוָק ַעל ַה ִָ ,ָ 3ְ E
יה) :לז( וְ ִא לֹא י ָ
ַמ ְס ֵע ֶ
יה:
ִ* ְהיֶה ַליְ ָלה ְ 2/ל ֵעינֵי ָכל ֵ/ית ִי ְָ :ר ֵאל ְָ /כל ַמ ְס ֵע ֶ
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Rabbi Brovender's Shiur is sponsored by Dr. Bernard & Robin Cohen
Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance.
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva.

