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רמב"ן – הקדמה לספר שמות

השלים הכתוב ספר בראשית שהוא ספר היצירה בחידוש העולם ויצירת כל 
נוצר, ובמקרי האבות שהם כענין יצירה לזרעם, מפני שכל מקריהם ציורי 

דברים לרמוז ולהודיע כל עתיד לבא להם.
ואחרי שהשלים היצירה, התחיל ספר אחר בענין המעשה הבא מן הרמזים 

ההם.



ונתייחד ספר ואלה שמות בענין הגלות הראשון הנגזר בפירוש ובגאולה ממנו, 
ולכן חזר והתחיל בשמות יורדי מצרים ומספרם (שמות א, א-ה), אף על פי 

שכבר נכתב זה (בראשית מו, ח-כז), בעבור כי ירידתם שם הוא ראשית 
הגלות, כי מאז הוחל.

והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו. 
וכשיצאו ממצרים, אף על פי שיצאו מבית עבדים, עדיין יחשבו גולים, כי היו 

בארץ לא להם, נבוכים במדבר. וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן ושב 
הקב״ה והשרה שכינתו ביניהם, אז שבו אל מעלות אבותם, שהיה סוד 

אלוה עלי אהליהם, והם הם המרכבה, ואז נחשבו גאולים. ולכן נשלם 
הספר הזה בהשלימו ענין המשכן ובהיות כבוד ה’ מלא אותו תמיד.



שמות א
ֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַהָּבִאים ִמְצָריְָמה ֵאת יֲַעקֹב ִאיׁש ּוֵביתֹו ָּבאּו. ב ְראּוֵבן ִׁשְמעֹון ֵלִוי 
-יֲַעקֹב  ִויהּוָדה. ג יִָּׂששָכר זְבּוֻלן ּוִבנְיִָמן. ד ָּדן ְונְַפָּתִלי ָּגד ְוָאֵׁשר. ה ַויְִהי ָּכל-נֶֶפׁש יְֹצֵאי יֶֶר

ִׁשְבִעים נֶָפׁש ְויֹוֵסף ָהיָה ְבִמְצָריִם. ו ַוּיָָמת יֹוֵסף ְוָכל-ֶאָחיו ְוכֹל ַהּדֹור ַההּוא.



בראשית מו
 ח ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבנֵי-יְִׂשָרֵאל ַהָּבִאים ִמְצַריְָמה יֲַעקֹב ּוָבנָיו ְּבכֹר יֲַעקֹב ְראּוֵבן. ט ּוְבנֵי ְראּוֵבן ֲחנֹו

 ּוַפּלּוא ְוֶחְצרֹן ְוַכְרִמי. י ּוְבנֵי ִׁשְמעֹון יְמּוֵאל ְויִָמין ְואַֹהד ְויִָכין ְוצַֹחר ְוָׁשאּול ֶּבן-ַהְּכנֲַענִית. יא ּוְבנֵי ֵלִוי
 ֵּגְרׁשֹון ְקָהת ּוְמָרִרי. יב ּוְבנֵי יְהּוָדה ֵער ְואֹונָן ְוֵׁשָלה ָוֶפֶרץ ָוזַָרח ַוּיָָמת ֵער ְואֹונָן ְּבֶאֶרץ ְּכנַַען ַוּיְִהיּו

 ְבנֵי-ֶפֶרץ ֶחְצרֹן ְוָחמּול. יג ּוְבנֵי יִָּׂששָכר ּתֹוָלע ּוֻפָוה ְויֹוב ְוִׁשְמרֹן. יד ּוְבנֵי זְֻבלּון ֶסֶרד ְוֵאלֹון ְויְַחְלֵאל.
ִׁשים  טו ֵאֶּלה ְּבנֵי ֵלָאה ֲאֶׁשר יְָלָדה ְליֲַעקֹב ְּבַפַּדן ֲאָרם ְוֵאת ִּדינָה ִבּתֹו ָּכל-נֶֶפׁש ָּבנָיו ּוְבנֹוָתיו ְׁש

ׁש. טז ּוְבנֵי גָד ִצְפיֹון ְוַחִּגי ׁשּונִי ְוֶאְצּבֹן ֵעִרי ַוֲארֹוִדי ְוַאְרֵאִלי. יז ּוְבנֵי ָאֵׁשר יְִמנָה ְויְִׁשָוה ְויְִׁשִוי  ְוָׁש
 ּוְבִריָעה ְוֶׂשַרח ֲאחָֹתם ּוְבנֵי ְבִריָעה ֶחֶבר ּוַמְלִּכיֵאל. יח ֵאֶּלה ְּבנֵי זְִלָּפה ֲאֶׁשר-נַָתן ָלָבן ְלֵלָאה ִבּתֹו ַוֵּתֶלד

 ֶאת-ֵאֶּלה ְליֲַעקֹב ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה נֶָפׁש. יט ְּבנֵי ָרֵחל ֵאֶׁשת יֲַעקֹב יֹוֵסף ּוִבנְיִָמן. כ ַוּיִָּוֵלד ְליֹוֵסף ְּבֶאֶרץ
 ִמְצַריִם ֲאֶׁשר יְָלָדה-ּלֹו ָאְסנַת ַּבת-ּפֹוִטי ֶפַרע ּכֵֹהן אֹן ֶאת-ְמנֶַּׁשה ְוֶאת-ֶאְפָריִם. כא ּוְבנֵי ִבנְיִָמן ֶּבַלע

ָוֶבֶכר ְוַאְׁשֵּבל ֵּגָרא ְונֲַעָמן ֵאִחי ָורֹאׁש ֻמִּפים ְוֻחִּפים ָוָאְרְּד. כב ֵאֶּלה ְּבנֵי ָרֵחל ֲאֶׁשר יַֻּלד ְליֲַעקֹב ָּכל-
 נֶֶפׁש ַאְרָּבָעה ָעָׂשר. כג ּוְבנֵי-ָדן ֻחִׁשים. כד ּוְבנֵי נְַפָּתִלי יְַחְצֵאל ְוגּונִי ְויֵֶצר ְוִׁשֵּלם. כה ֵאֶּלה ְּבנֵי ִבְלָהה

 ֲאֶׁשר-נַָתן ָלָבן ְלָרֵחל ִּבּתֹו ַוֵּתֶלד ֶאת-ֵאֶּלה ְליֲַעקֹב ָּכל-נֶֶפׁש ִׁשְבָעה. כו ָּכל-ַהּנֶֶפׁש ַהָּבָאה ְליֲַעקֹב
 ִמְצַריְָמה יְֹצֵאי יְֵרכֹו ִמְּלַבד נְֵׁשי ְבנֵי-יֲַעקֹב ָּכל-נֶֶפׁש ִׁשִּׁשים ָוֵׁשׁש. כז ּוְבנֵי יֹוֵסף ֲאֶׁשר-יַֻּלד-לֹו ְבִמְצַריִם

.נֶֶפׁש ְׁשנָיִם ָּכל-ַהּנֶֶפׁש ְלֵבית-יֲַעקֹב ַהָּבָאה ִמְצַריְָמה ִׁשְבִעים



Structure of ויקרא

א-ז: קרבנות•
ח-י: חנוכת המשכן, הכהנים, וחטא נדב ואביהוא•
יא-טו: טומאה וטהרה•
טז: "יום הכיפורים" – כפרת המשכן•
יז-כד: קדושת העם והכהנים•
כד: המקלל•
כה-כז: גאולה (? "בהר סיני"...)•



“Architectural” 
structure of ויקרא,
according to
Mary Douglas



 in the ברית the :קדש הקדשים
 לוחות represented by the ,תוכחה
in the ארון

 The laws relating :קדש
specifically to the כהנים

The חצר: The laws of קרבנות 
(performed outside the משכן) 
and טומאה וטהרה (which dictate 
who can enter the משכן)



רמב"ן – הקדמה לספר ויקרא

כי כאשר היה ספר אחד בענין הגלות והגאולה ממנו, והשלימו בענין אהל 
מועד וכבוד השם אשר מלא את המשכן, צוהו בקרבנות ובשמירת המשכן 

שיהו הקרבנות כפרה להן ולא יגרמו העונות לסלק השכינה.



https://www.thetorah.com/article/why-are-laws-for-priests-included-in-the-t
orah



ספרא אמור ג, יב
[יב] "וידבר משה אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל"-- 

הזהיר את אהרן על ידי הבנים ואת הבנים על ידי ישראל ואת 
הבנים זה על ידי זה.


