
 רמב"ן בראשית פרשת וירא פרק יח

 כן אמר )שם( בענין "ויאבק איש עמו" )להלן לב כה( שהכל מראה הנבואה. ולא ידעתי למה היה צולע על ירכו בהקיץ 

 

 

 רמב"ן במדבר פרשת בהעלותך פרק יא

של משה כנקבה, שהראהו הקב"ה פורענות שהוא עתיד להביא עליהם על זאת,  תשש כחו -)טו( ואם ככה את עשה לי  

אמר לפניו אם כן הרגני נא הרוג, לשון רש"י. ולא הבינותי זה, שכנוי "את" כלפי מעלה הוא. ועל דרך הפשט, מנהג 

מדת הדין ידבר,  הלשון הוא גם בזכר, את כרוב ממשח הסוכך )יחזקאל כח יד(. ועל דרך האמת אם ככה את עושה לי, ב

כמו שאמר ויחר אף ה' מאד )בפסוק י(, וכן ואת תדבר אלינו )דברים ה כד(, כנוי לאש הגדולה שתדבר דברי השם  

 :אלינו, ושמענו מפיך ועשינו. וכן את כרוב ממשח, בכרוב השני ירמוז. והמשכיל יבין

 

 

 רמב"ן בראשית פרשת לך לך פרק יב 

לא ידעתי למה פחד ממנה עתה יותר מקודם לכן, ואם נאמר שהיו  -י נא אחותי את יג( הנה נא ידעתי וגו'. אמר -)יא 

המצרים שחורים ומכוערים כדברי רש"י, הנה גם לאבימלך מלך פלשתים אמר כן, גם הוא גם יצחק שהיה דר בארץ  

י מצרים  ההיא במצות ה'. אולי היו הכנענים בדור ההוא שטופים בעבודה זרה וגדורים מן העריות יותר מאנש

והפלשתים. ואיננו נכון. ויתכן כי לא היה להם פחד רק בבואם בעיר מושב המלכים, כי היה דרכם להביא למלך האשה 

 :היפה מאד ולהרוג את בעלה בעלילה שישימו עליו

אשר והנכון בעיני כי זה דרכם למו מעת צאתם מחרן בכל מקום היה אומר "אחותי היא", כי כן אמר )להלן כ יג( ויהי כ 

התעו אותי אלהים מבית אבי, אבל הכתוב יזכיר זה במקומות אשר יתחדש להם ענין בדבר. והנה זרז אותה עתה כאשר  

 :צוה לה מתחילה. ויצחק לא פחד בארצו ובעירו, רק בבואו אל ארץ פלשתים אחז דרך אביו 

 

 רמב"ן ויקרא פרשת ויקרא פרק ה

האחד חטאת ושם האחד אשם, וכולן יבאו על חטא. ולא נוכל לומר בעבור   לא נתברר מה טעם יהיה שם הקרבן

שהחטאת נקבה, כי יש חטאת זכר, שעירים ופרים. ואין לומר שיהא מפני חומר החטא, כי הנה המצורע מביא שני  

 קרבנות, שם האחד חטאת והשני אשם:

ת שמם ואבד בו, מלשון האשימם אלהים והנראה בעיני, כי שם אשם מורה על דבר גדול אשר העושו יתחייב להיו 

)תהלים ה יא(, ויאשמו נאות מדבר. וכן תאשם שומרון כי מרתה באלהיה )הושע יד א(, וכן אשמים אנחנו )בראשית מב  

 כא(, נענשים. וחטאת מורה על דבר נטה בו מן הדרך, מלשון אל השערה ולא יחטיא )שופטים כ טז(: 

 

 רמב"ן ויקרא פרשת אמור פרק כג

ראיתי במכילתא )בא ט( דתני אך אשר יאכל לכל נפש )שמות יב טז(, כל אוכל נפש דוחה י"ט ואין כל עבודה דוחה  ו 

י"ט. ויהא מקצת אוכל נפש דוחה שבת, והדין נותן, ומה אם במקום שאין כל עבודה דוחה י"ט כל אוכל נפש דוחה י"ט, 

ש דוחה את השבת, תלמוד לומר אשר יאכל לכל נפש,  מקום שמקצת עבודה דוחה שבת אינו דין שיהא מקצת אוכל נפ



מקצת עבודה דוחה את השבת ואין מקצת אוכל נפש דוחה את השבת. ופירוש מקצת עבודה, כגון חובת היום תמידין 

ומוספין, ואין כל עבודה דוחה י"ט נדרים ונדבות או עולת נדבה. אבל מקצת אוכל נפש לא נתברר לי פירושו, אלא 

אמרנו, שהבא בטורח גדול בדומה לעבודה יהיה בכלל איסור והבא בנקל כמנהגו של אדם לעצמו יהיה  שירמוז למה ש

 מותר. או מקצתו כדי חייו, וכולו תבשילין מרובין לתענוג. והכלל במלאכת עבודה שהוא להתיר אוכל נפש:

 

 רמב"ן במדבר פרשת שלח פרק יד

ואני אקבע להם בכיה לדורות. ולא ידעתי מאיזה רמז שבפרשה  ואמרו רבותינו )תענית כט א( הם בכו בכיה של חנם 

 הוציאו זה. 

 

 רמב"ן בראשית פרשת נח פרק ח

עד שנראו ראשי ההרים בחדש   טעמו מסורס, שהיו הלוך וחסור -)ה( והמים היו הלוך וחסור עד החדש העשירי 

העשירי, הוא חדש תמוז. והודיענו הכתוב שחסרו בע"ג יום חמש עשרה אמה. אבל החסרון אשר מתחלה למנוח התיבה  

 לא ידענו כמה היה, כי לא הוצרך הכתוב להודיע השקוע ולא החסרון: 

 

 רמב"ן ויקרא פרשת צו פרק ח 

לא ידעתי אם מערבן להזאות הללו, כמו ולקח מדם הפר   -בח )ל( ויקח משה משמן המשחה ומן הדם אשר על המז 

ומדם השעיר ונתן על קרנות המזבח )להלן טז יח(. וכן לא נתברר לי מה טעם איחר הזאות הללו לאחר הקטרה של 

 מלואים, כי בצואה )שמות כט כא( הקדים ההזאות ואח"כ אמר ולקחת מן האיל החלב והאליה )שם פסוק כב(:

 

 


