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 ן שמות הקדמה "רמב
 שה� האבות ובמקרי נוצר כל ויצירת העול� בחדוש היצירה ספר שהוא בראשית ספר הכתוב השלי�

 ואחרי לה� אלב עתיד כל ולהודיע לרמוז דברי� ציורי מקריה� שכל מפני לזרע� יצירה כעני�
 שמות ואלה ספר ונתיחד הה� הרמזי� מ� הבא המעשה בעני� אחר ספר התחיל היצירה שהשלי�

 על א� ומספר� מצרי� יורדי בשמות והתחיל חזר ולכ� ממנו ובגאולה' בפי הנגזר הראשו� הגלות בעני�
 עד נשל� איננו הגלות והנה. הוחל מאז כי הגלות ראשית הוא ש� ירידת� כי בעבור זה נכתב שכבר פי

 עדיי� עבדי� מבית שיצאו פי על א� ממצרי� וכשיצאו. ישובו אבות� מעלת ואל מקומ� אל שוב� יו�
 ה"הקב ושב המשכ� ועשו סיני הר אל וכשבאו במדבר נבוכי� לה� לא באר� היו כי גולי� יחשבו

 ואז המרכבה �ה וה� אהליה� עלי אלוה סוד שהיה אבות� מעלות אל שבו אז ביניה� שכינתו והשרה
 :תמיד אותו מלא' ה כבוד ובהיות המשכ� עני� בהשלימו הזה הספר נשל� ולכ� גאולי� נחשבו

 

 ן שמות פרק כה פסוק ב "רמב
 כמו שה� מצות קצת משה ידי על אות� וצוה, הדברות עשרת בפני� פני� ישראל ע� הש� דבר כאשר
 עליה� קבלו וישראל, להתיהד שבאי� הגרי� ע� רבותינו הנהיגו כאשר, תורה של למצותיה אבות

 לה� והוא לע� לו ה� הנה מעתה, זה כל על ברית עמה� וכרת, משה של ידו על שיצו� מה כל לעשות
 לי והיית� בריתי את ושמרת� בקולי תשמעו שמוע א� ועתה מתחלה עמה� התנה כאשר לאלהי�

 ראוי� קדושי� ה� והנה, )ו ש�( קדוש וגוי כהני� ממלכת לי תהיו ואת� ואמר, )ה יט לעיל (סגולה
 בתוכ� בית לו שיהיה המשכ� דבר על תחלה צוה ולכ�. ביניה� שכינתו להשרות מקדש בה� שיהיה
 מנוחת מקו� הוא במשכ� החפ� עקר והנה. ישראל בני את ויצוה משה ע� ידבר וש�, לשמו מקודש

 כ� על, הכפרת מעל את# ודברתי ש� ל# ונועדתי) כב כה להל� (שאמר כמו, הארו� שהוא השכינה
, כמוהו כלי� שה� והמנורה השלח� לארו� וסמ#, במעלה מוקד� הוא כי בכא� והכפרת הארו� הקדי�

 ואת אהלו את המשכ� את ויקהל בפרשת הקדי� משה אבל. נעשה שבעבור� המשכ� עני� על ויורו
 :מעשהב לקד� הראוי שהוא לפי, )א לו להל� (בצלאל עשה וכ�, )יא לה להל� (מכסהו

 כד לעיל (ש� שנאמר וכמו. בנסתר עליו שוכ� סיני הר על שכ� אשר הכבוד שיהיה, הוא המשכ� וסוד
 כתוב כ�, גדלו ואת כבודו את אלהינו' ה הראנו ה�) כא ה דברי� (וכתיב, סיני הר על' ה כבוד וישכ�) טז

, המשכ� את מלא' ה וכבוד פעמי� שני במשכ� והזכיר). לד מ להל� (המשכ� את מלא' ה וכבוד במשכ�
 משה ובבא. סיני בהר לה� שנראה הכבוד ישראל ע� תמיד במשכ� והיה". גדלו ואת כבודו את "כנגד
 השמיע# השמי� מ�) לו ד דברי� (תורה במת� שאמר וכמו. סיני בהר לו נדבר אשר הדבור אליו היה
 הקול את וישמע) פט ז ברבמד (כתיב במשכ� כ#, הגדולה אשו את הרא# האר� ועל ליסר# קולו את

 בקבלה שאמרו מה להגיד" אליו וידבר "ונכפל. אליו וידבר הכרובי� שני מבי� הכפרת מעל אליו מדבר
 מ� היה משה ע� דבור כל כי, עמו מדבר ומש� הכפרת מעל משה אל השמי� מ� בא הקול שהיה

 היו כ� ועל, )לו ד י�דבר (האש מתו# שמעת ודבריו כדר#, הכרובי� שני מבי� ונשמע ביו� השמי�
 כי, בכבודי ונקדש ש� אלי# לדבר שמה לכ� אועד אשר) מג מב כט להל� (הכתוב אמר וכ�. זהב שניה�

 :בכבודי ונקדש לדבור מועד בית יהיה ש�
 סוד יבי�) כא פסוק להל�' עי (בה� שכתבנו מה ומבי� תורה במת� הנאמרי� בכתובי� יפה והמסתכל

 אלהי' ה המקדש בבית בתפלתו בחכמתו שלמה שאמר ממה בו להתבונ� ויוכל, המקדש ובית המשכ�
" 'ה "לפרש ש� והוסי�, )י כד לעיל (ישראל אלהי את ויראו סיני בהר שאמר כמו, )כג ח א"מ (ישראל

 עליה� ישראל אלהי וכבוד שאמר כמו, הכרובי� יושב ישראל אלהי כי למעלה ש� שרמזנו לעני�
). כ יט י יחזקאל (המה כרובי� כי ואדע כבר בנהר ישראל אלהי חתת ראיתי אשר החיה היא מלמעלה

 וכ�, )יח כח א"דהי(' ה ברית ארו� על וסוככי� לפורשי� זהב הכרובי� המרכבה ולתבנית דוד ואמר
 תשמע ואתה ופע� פע� בכל ויאמר, )מד ח ש� (לשמ#, )יט ה א"מ(' ה לש� המקדש בבית תמיד יזכיר

 בה בחרת אשר העיר דר#' ה אל והתפללו) מה מד ח ש� (וכתיב, מי�רח במדת, )לו ח ש� (השמי�
 האר� על האד� את אלהי� ישב האמנ� כי אמר ובביאור, השמי� ושמעת לשמ# בניתי אשר והבית

 האלהי� ארו� את מש� להעלות הארו� על וכתיב). יח ו ב"דהי (יכלכלו# לא השמי� ושמי שמי� הנה
 את מש� להעלות) ו יג א (הימי� ובדברי). ב ו ב"ש (עליו כרובי�ה יושב צבאות' ה ש� ש� נקרא אשר
 :הכרובי� יושב הש� כי, ש� נקרא אשר הכרובי� יושב' ה האלהי� ארו�
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