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 האבות ובמקרי נוצר כל ויצירת העולם בחדוש היצירה ספר שהוא בראשית ספר הכתוב השלים

 להם לבא עתיד כל ולהודיע לרמוז דברים ציורי מקריהם שכל מפני לזרעם יצירה כענין שהם

 ואלה ספר ונתיחד ההם הרמזים מן הבא המעשה בענין אחר ספר התחיל היצירה שהשלים ואחרי

 מצרים יורדי בשמות והתחיל חזר ולכן ממנו ובגאולה' בפי הנגזר הראשון הגלות בענין שמות

 והנה. הוחל מאז כי הגלות ראשית הוא שם ירידתם כי בעבור זה נכתב שכבר פי על אף ומספרם

 פי על אף ממצרים וכשיצאו. ישובו אבותם מעלת ואל מקומם אל שובם יום עד נשלם איננו הגלות

 סיני הר אל וכשבאו במדבר נבוכים להם לא בארץ היו כי גולים יחשבו עדיין עבדים מבית שיצאו

 סוד שהיה אבותם מעלות אל שבו אז ביניהם שכינתו והשרה הוא ברוך הקדוש ושב המשכן ועשו

 ענין בהשלימו הזה הספר נשלם ולכן גאולים נחשבו ואז המרכבה הם והם אהליהם עלי אלוה

 .תמיד אותו מלא' ה כבוד ובהיות המשכן

 

 (א, א

, גולים בראש גלו אז כי, למצרים רדתם מעת הגלות ענין למנות ירצה הכתוב כי - שמות ואלה טעם

 מצרימה אתו הביא זרעו וכל מפסוק שהוא הענין תחלת אל יחזור ולפיכך, פירשתי כאשר

 הפסוק ואותו', וגו מצרימה הבאים ישראל בני שמות ואלה אחריו כתוב ושם, (ז מו בראשית)

 אחר זה באים בדברים מחובר הספור, ספרים שני שהם פי על אף כי, בכאן שהחזיר הוא בעצמו

 לבית הנפש כל שם אמר כאשר הכלל והחזיר, זרעו וכל בניו בבני קצר יעקב בני הזכיר וכאשר, זה

 הימים דברי שהשלים, עזרא וספר הימים דברי בספר הזה וכענין. שבעים מצרימה הבאה יעקב

 כורש אמר כה', וגו כורש רוח את' ה העיר ירמיהו בפי' ה דבר לכלות פרס מלך לכורש אחת ובשנת

 שני שהיו אלא, הספור לחבר עזרא ספר בראש החזיר בלשונם פסוקים שני ואותם', וגו פרס מלך

 בשני הדבר וכן. הבנין מעת השני והספר הבית בנין קודם שהיה במה הראשון השלים, ספרים

 :שמות ואלה בראשית האלה הספרים

 כי הזכיר, שלשים בני לבניו יוסף ראה כי הראשון הספר בסוף שהזכיר בעבור כי אמר אברהם ורבי

 חזר בחייהם שמנאן פי על אף כתב י"ורש. נכון ואיננו. ורבו ופרו מעטים היו ברדתם אחיו גם

, במספר ומכניסן במספר שמוציאן ככוכבים שנמשלו חבתם להודיע בשמותם מיתתן אחר ומנאן

 של דברים והם, אגדה דברי ואלו(. כו מ ישעיה) יקרא בשם לכלם צבאם במספר המוציא שנאמר

 הוא ו"בוא וחבורם הפסוקים קשור אבל, תדיר שמותם וכופל מחבבן ה"שהקב החבוב בענין אמת

 :שפירשתי כמו

 

 

 

הושיעו מיד שונאו , עם קרובו לבני ישראל, בוא אלקי ישראל ב' ספר הגאולה אשר ד והנה נשלם

, המחדש נעוריו בשיבו, החפץ שלום עבדו אשר עד הנה עזרו לבא' וברך ד, וגאלו מיד אויבו

ברוך , ולשמו יברך בקרו ועבדו כי הכין כל לבבו, ויניקהו דבש וחלבו, המשביע בתורתו רעבו

 .שאכלנו משלו וחיינו בטובו


