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 פרק יבפר' לך לך |  רמב"ןא. 

)ו( אומר לך כלל תבין אותו בכל הפרשיות הבאות בענין 

אברהם יצחק ויעקב, והוא ענין גדול, הזכירוהו רבותינו בדרך 

ט( כל מה שאירע לאבות סימן לבנים,  קצרה, ואמרו )תנחומא

ולכן יאריכו הכתובים בספור המסעות וחפירת הבארות ושאר 

המקרים, ויחשוב החושב בהם כאלו הם דברים מיותרים אין 

בהם תועלת, וכולם באים ללמד על העתיד, כי כאשר יבוא 

המקרה לנביא משלשת האבות יתבונן ממנו הדבר הנגזר לבא 

לפרש הענינים בפרט בפסוקים בעזרת ואני מתחיל . לזרעו

 השם:

הנה אברהם ירד למצרים מפני הרעב לגור  .י( ויהי רעב בארץ)

שם להחיות נפשו בימי הבצורת, והמצרים עשקו אותו חנם 

לקחת את אשתו, והקב"ה נקם נקמתם בנגעים גדולים, והוציאו 

משם במקנה בכסף ובזהב, וגם צוה עליו פרעה אנשים 

ליו כי בניו ירדו מצרים מפני הרעב לגור שם ורמז א. לשלחם

בארץ, והמצרים ירעו להם ויקחו מהם הנשים כאשר אמר וכל 

הבת תחיון, והקב"ה ינקום נקמתם בנגעים גדולים עד שיוציאם 

בכסף וזהב וצאן ובקר מקנה כבד מאד, והחזיקו בהם לשלחם 

 .לא נפל דבר מכל מאורע האב שלא יהיה בבנים ,מן הארץ

הזה פרשוהו בבראשית רבה )ח ו( רבי פנחס בשם רבי  והענין

אושעיא אמר, אמר הקב"ה לאברהם צא וכבוש את הדרך לפני 

בניך, ואתה מוצא כל מה שכתוב באברהם כתוב בבניו, 

באברהם כתוב ויהי רעב בארץ, בישראל כתיב כי זה שנתים 

 הרעב בקרב הארץ:

 פרק כופר' תולדות |  רמב"ןב. 

ולדעתי נכלל  .הראשון אשר היה בימי אברהם)א( מלבד הרעב 

עוד בענין רמיזה בעתיד, כי גלות אברהם אל מצרים מפני 

הרעב רמז שיגלו בניו שם, ולכתו אל אבימלך לא היה גלות כי 

שם היה יושב ברצונו, אבל ירידתו של יצחק שם מפני הרעב 

ירמוז לגלות, כי גלה ממקומו בעל כרחו והלך אל ארץ אחרת, 

היה גלותו ממקומו אל ארץ פלשתים שהיא ארץ מגורי והנה 

קום מגורי אבותם שהיו באור אביו, וירמוז לגלות בבל שהוא מ

ודע כי הגלות הנזכר ירמוז למעשה יצחק, כאשר לא . כשדים

לקחו אשתו, ולא היה לו שם רק הגלות והפחד, ומתחילה אמר 

לך הנוגע באיש הזה ובאשתו מות יומת ולימים חזר בו ואמר 

מעמנו ואחרי כן חזרו אליו בברית, וכן גלות בבל גלו שם מפני 

זלעפות רעב, ומעת היותם שם לא עבדום ולא ענו אותם, אבל 

ו היו גדוליהם שרים במלכות, ואחרי כן אמרו מי בכם מכל עמ

  .יהי אלהיו עמו ויעל )עזרא א ג(

 

 פרק מגפר' מקץ |  רמב"ןג. 

ולשון אחר דרשו . יןושלח לכם את אחיכם אחר ואת בנימ (יד)

שם בבראשית רבה, אמרו רבי יהושע בן לוי פתר קריא בגליות, 

ואל שדי יתן לכם רחמים לפני האיש, זה הקדוש ברוך הוא 

שנאמר )שמות טו ג( ה' איש מלחמה, וכתיב )תהלים קו מו( 

ויתן אותם לרחמים ושלח לכם את אחיכם, אלו השבטים, אחר 

ואני כאשר שכלתי בחורבן  ,ןואת בנימין, זה יהודה ובנימי

 .ראשון שכלתי בחורבן שני, לא אשכל עוד זה לשונם ז"ל

והכונה כי ירידת יעקב למצרים ירמוז לגלותינו ביד אדום כמו 

שאפרש )ריש פרשת ויחי(, וראה הנביא הענין מתחלתו 

  .והתפלל סתם לשעה ולדורות

 פרק מזפר' ויחי |  רמב"ןד. 

כבר הזכרתי  .שבע עשרה שנה)כח( ויחי יעקב בארץ מצרים 

כי רדת יעקב למצרים הוא גלותינו היום ביד החיה הרביעית 

)דניאל ז ז( רומי הרשעה, כי בני יעקב הם עצמם סבבו רדתם 

שם במכירת יוסף אחיהם, ויעקב ירד שם מפני הרעב, וחשב 

להנצל עם בנו בבית אוהב לו, כי פרעה אוהב את יוסף וכבן 

ת משם ככלות הרעב מארץ כנען, כמו לו, והיו סבורים לעלו

שאמרו לגור בארץ באנו כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך כי 

כבד הרעב בארץ כנען והנה לא עלו, אבל ארך עליהם הגלות, 

ומת שם ועלו עצמותיו, וזקני פרעה ושריו העלוהו, ועשו עמו 

אחינו הסיבונו ביאתינו  -וכן אנחנו עם רומי ואדום  . אבל כבד

כי כרתו ברית עם הרומיים ואגריפס המלך האחרון לבית בידם, 

שני ברח אליהם לעזרה, ומפני הרעב נלכדו אנשי ירושלים, 

ואנחנו  ,לא נודע קצו כשאר הגליות עלינו מאדוהגלות ארך 

בו כמתים אומרים יבשו עצמותינו נגזרנו לנו, ויעלו אותנו מכל 

 ,דנוהעמים מנחה לה', ויהיה להם אבל כבד בראותם כבו

 ואנחנו נראה בנקמת ה', יקימנו ונחיה לפניו:

 פרק לבפר' וישלח |  רמב"ןה. 

בעבור היות נגב ארץ ישראל  .)ד( אל עשו אחיו ארצה שעיר

על ידי אדום ואביו יושב בארץ הנגב, יש לו לעבור דרך אדום 

או קרוב משם, על כן פחד אולי ישמע עשו והקדים לשלוח 

הו החכמים על זה אמרו וכבר תפסו .אליו מלאכים לארצו

בבראשית רבה )עה ג( מחזיק באזני כלב וגו' )משלי כו יז( אמר 

אצלו ואומר לו כה  לו הקב"ה, לדרכו היה מהלך והיית משלח

ועל דעתי גם זה ירמוז כי אנחנו התחלנו  . אמר עבדך יעקב

נפילתנו ביד אדום, כי מלכי בית שני באו בברית עם הרומיים 

ח( ומהם שבאו ברומה )כך כותב רבינו )ספר החשמונאים א 

בויקרא כו טז(, והיא היתה סבת נפילתם בידם, וזה מוזכר 

 בדברי רבותינו ומפורסם בספרים )יוסיפון פרק סה(:



 פר' בלק פרק כד|  רמב"ןו. 

הנבואה הזאת לימות המשיח היא, ולכך  .דרך כוכב מיעקב

מאד ואמר אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב  הרחיק הענין

 )פסוק יז( מה שלא אמר כן בנבואות הראשונות, ואמר שזאת

בעבור כי המשיח יקבץ . עצת ה' שיעץ להיות באחרית הימים

נדחי ישראל מקצה הארץ, ימשילנו לכוכב הדורך ברקיע 

והיה אדום ירשה והיה ירשה שעיר. מפלת  .מקצה השמים

היה, כי גלותנו היום ביד רומה לאדום אדום ביד המשיח ת

תחשב, וכמו שנאמר תם עוונך בת ציון לא יוסיף להגלותך, 

פקד עוונך בת אדום גילה על חטאתיך, כי לא יפקוד השם על 

אדום עד תום עוונות ציון בעת שלא יוסיף להגלותם. על כן 

הזכיר בלעם אדום, כי הוא החולק על מלכותנו, ובו נאמר 

יאמץ, יתנבא כל לא תיפול אדום לגמרי עד עת ולאום מלאום 

 קץ ביד הכוכב הדורך.

 ישעיה פרק לה| אברבנאל ז. 

)י( ואומרו ופדויי ה' ישובון, ר"ל שישובו מהגלות אשר הלכו 

בו, והנה אמר ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם ששון 

ם, שמחה זאת אמר ושמחת עולם על ראש ושמחה ישיגו, ועל

והוא שבבתים  בית ראשון ושנינמצא ב ימצא בה מה שלאש

ההם עם היות שהיתה שם שמחה היו גם כן אליהם תוגות 

רבות במלחמותם וצרותם, אבל הגאולה העתידה לא יהיה כן, 

כי אם שששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה, הנה התבארה 

הפרשה הזאת ועניניה מוכיחים מחורבן האומות ומפלת אדום 

ומי שלא נתקיימה לא בבית ראשון ולא ושוממות בצרה היא ר

 קיים לימות המשיח:תבבית שני ושהיא עתידה לה

האמנם שורש הטענה הזאת ויסוד הבנת זאת הנבואה ונבואות 

אחרות שבאו בדברי הנביאים הוא היות רומי וכל בני איטליא 

צרים מבני אדום, והדבר הזה שגור בדברי חז"ל ווכלל הנ

ות כולם מבלי מערער וחולק ומוסכם מהם בתלמוד ובמדרש

עליו עד שאמרו שהרומיים באים מאלוף מגדיאל שהוא 

מאלופי עשו הוא אדום, וכן דרשו )ב"ר סז, ו( על הברכה 

שבירך יצחק את עשו הנה )בראשית כז, לט( משמני הארץ 

יהיה מושבך זו איטליא של יון, ובפ"ק דמגלה )מגילה ו, ב( 

רומי, ובפ' אלו הן הגולין אמר רבא איטליא של יון זה כרך שב

דרשו כי זבח לה' בבצרה וטבח גדול בארץ אדום, על רומי 

וכל ארץ אטליא  אמר, לפי שהיה מקובל וברור אצלם שרומי

  .נתישבה מבני אדום

והנה חכמי האמת קבלו שנפש עשו נתגלגלה בנפש ישו 

הנוצרי, ולכן היה במדברות איש שדה, והיה איש ריב ומדון 

ים, ואולי שעל זה נקרא ישוע, שאותיותיו הם לחכמי הפרוש

אותיות שם עשיו במילואו, ומפני זה כל המחזיקים בדתו 

ואמונתו ועובדי' אותו היה ראוי שיקראו בני אדום, כיון שישו 

הוא עשו ועשו הוא אדום, והנה ברומי היתה התחלת הדת 

הזאת ושרשה, וקיסרי רומי ומלכי הנוצרים קבלו אותה 

ן כל הנוצרים המאמינים בדת ישו הם בלי ספק ראשונה, ולכ

  .בני אדום בני עשו

וכבר כתב הרמב"ן כמו שזכרתי בזה בחינה אחרת, והיא 

שהאדומיים שהיו שכנים לא"י, המה קבלו ראשונה על עצמם 

אמונת ישו הנוצרי, כי בהיותם נמולים מימי הורקנוס היו תמיד 

וצרי ותלמידיו ם, ולכן שלוחי ישו הנימתחברים לאנשי ירושל

בברחם מירושלם הלכו לארץ אדום, ופתו האדומיים והכניסו 

אותם בדתם ואחריהם נמשכו הרומיי', ולכן נקרא כלם אדום 

בשם האומה שקבלה ראשונה האמונה ההיא, ואין ספק שלא 

בדה זה הרמב"ן מלבו אבל היה הדבר הזה מקובל אצלו, ואולי 

רסם אצל הכל כמו ראה אותו בספר ד"ה ההם, סוף דבר המפו

שזכר הפלוסוף, א"א שיכזבו, לכן בהיות שזה לנו אלף חמש 

מאות שנה ויותר מזה שהיה שגור בפי חכמי ישראל בזמן בית 

שני ואחריו תמיד, שרומי היתה מבני אדום מבלי חולק ולא 

מערער עליו, מבואר הוא שהיה הדבר פשוט וברור אצלם 

ומי ועל כל ארצות שאדומיים נתיישבו ונתפשטו ומלכו על ר

ים, ולכן האיטליא, ושאר הארצות הנקראות היום ארצות הנוצר

ויבאו עליהם ייעודי נבואות אדום  קראום כלם בני אדום

בהכרח, והוא מה שרציתי פה לבאר והארכתי בו להיות הדרוש 

הזה הכרחי בידיעת אמתת הנבואות, ולהסיר מעלינו תלונות 

  .המזייפים אותם

 פרק לג וישלח 'פר|  רמב"ןח. 

)ב"ר עח יד(  שמדרב .)יד( עד אשר אבא אל אדוני שעירה

שיקים דברו לימות המשיח, שנאמר )עובדיה א כא( ועלו 

פוט את הר עשו, יאמר כי המושיעים מושיעים בהר ציון לש

 אשר בהר ציון יעלו לשפוט את הר עשו:

 ימים שמתענים בהם: - סימן תקפ|  שו"ע או"חט. 

)א( אלו הימים שאירעו בהם צרות לאבותינו וראוי להתענות 

בהם; בשמונה בטבת נכתבה התורה יונית בימי תלמי המלך 

לא נודע איזו היא והיה חשך בעולם שלשה ימים; ובט' בו 

 . הצרה שאירע בו

 נולד ישו ט לטבת(. –)ניטל 
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