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 שמות פרק כג 
 ִמָ%ָניו ִהָ$ֶמר) כא( :ֲהִכנִֹתי ֲאֶ�ר ַהָ!ק�� ֶאל ְוַלֲהִביֲאָ� ַ�ָ�ֶרְ� ִלְ�ָמְרָ� ְלָפֶניָ� ַמְל�ְ� �ֵֹלַח �נִֹכי ִהֵ�ה) כ(

 :ְ�ִקְר�� ְ�ִמי ִ*י ְלִפְ�ֲעֶכ� ִיָ+א לֹא ִ*י �� ַ(ֵ!ר )ל ְ�קֹל� ַמע&ְ�
 

 י "רש
 שעתידי- נתבשרו כא- , מלא� שולח אנכי הנה) כ(

 לא כי) ג לג שמות (לה� אומרת ושכינה, לחטוא
 לתת זמנתי אשר , הכינותי אשר :בקרב� אעלה
� אשר המקו� אל ומדרשו פשוטו זהו, לכ
 מ- אחד וזה, כנגדו ניכר מקומי כבר ינותיהכ

 מעלה של המקדש שבית, שאומרי� המקראות
 תמר אל) כא( :מטה של המקדש בית כנגד מכוו-

 ימרה אשר) יח א יהושע (כמו, המראה לשו- , בו
, בכ� מלומד אינו , לפשעכ� ישא לא כי :פי� את

 שליח שהוא ועוד, חוטאי- שאי- הכת מ- שהוא
 , בקרבו שמי כי :שליחותו אלא עושה ואינו

 שמי כי מפניו השמר, המקרא לראש מחובר
 ששמו -"מטטרו זה אמרו ורבותינו, בו משות4
� :שדי בגימטריא -"מטטרו. רבו כש

 אבן עזרא שמות פרק כג 
 זה ג� שיאמר, למשה הש� אמר אנכי הנה) כ(

 והמשפטי� הדברי� כל יקבלו א� כי, לישראל
 ורבי�. האר7 אל �יביא אז, ראית� את� מתחלת
 ספר) הוא (המלא� כי, אומרי� יש. בזה השתבשו

) הוא (אמרו ואחרי�. בקרבו שמי כי בעבור תורה
, בו הכתוב בקולו ושמע ופירשו, הברית ארו-

 דברי אלה וכל. לפשעכ� הש� ישא לא ואמרו
. הטע� מזה מלאי� והמקרא התורה כל כי, רוח
 מלא�ה, )ז, כד' ברא (לפני� מלאכו ישלח הוא

: אמר ומשה). טז, מח ש� (רע מכל אותי הגואל
, )טז, כ' במד (ממצרי� ויוציאנו מלא� וישלח
' ה מלא� ויצא, )ט, סג' ישעי (הושיע� פניו ומלא�

)� ב"ש (בע� המשחית למלא� ויאמר, )לו, לז ש
 דמי, )כג, ו דניאל (מלאכה שלח אלהי, )טז, כד
 : דניאל' ובס, כאלה ורבי�, )כה, ג ש� (אלהי- לבר

 נכבד הוא כי, הגדול הנקרא והוא, )כא, ש� ש� (שרכ� מיכאל א� כי, )כ, י דניאל (פרס ושר יו- שר
� כמו, במעלה' שפי) יג, ש� ש� (לעזרני בא הראשוני� השרי� אחד עליו כתוב ג�, רבי� מאחרי
� אשר. רע ב� יגע שלא בדר� לשמר�. מיכאל הוא המלא� וזה, )יד, א אסתר (במלכות ראשונה היושבי
 הש� דבר עושה מלא� כל השמר) כא( :אפרש כאשר, )ח, לב' דבר (גוי� עליו- בהנחל כדר�, ל� הכינתי

 השומע והנה, לו לשט- בלע� לקראת היוצא וככה. היה מלא� איוב שט- וככה. יגרע ולא יוסי4 לא
 בי וימרו כמו, �הטע נראה והנה. קשה. בו תמר אל ומלת. הנכבד הש� בקול שומע הוא המלא� בקול

 ועל, הכפל מפעלי הוא כי בו לאמר ספרד חכמי הוצרכו כ- על, תמרה להיות ראוי היה רק). ח, כ' יחז(
) ז, מא' יחז (ונסבה ורחבה כי, הכפל מפעלי היא הגזרה כל כי, )יח, יג שמות (הע� את אלהי� ויסב דר�
 ש� (בוקק מגזרת) ג, יט' ישעי (מצרי� וחר ונבקה, בלל מגזרת) ז, יא' ברא (ש� ונבלה כמו, נפעל מבני-
 כי, )כב, א אסתר (בביתו שורר הנה כי. אחד והטע� שרשי� שני� שה� בעבור תתמה ואל). א, כד

 מכס משקל על) כה, יז משלי (ליולדתו וממר, בו תמר אל וכמוהו, )כט, לב' ברא (אלהי� ע� שרית
 ע� דבק בקרבו שמי כי, ודע. הכפל מפעלי) ד ,יב שמות (השה על תכוסו מגזרת שהוא, )כח, לא' במד(

 הוא הנכבד הש� כי, פירשתי וכבר). יז, טו' דבר (כ- תעשה לאמת� וא4 כמו, בקולו ושמע מפניו השמר
� לעגול משל. בקרבו וטע�. הכל ומאתו הכל הוא כי. הש� תאר ימצא ג�. לבדו הוא כי, העצ� ש

 וכ-. המחנות בתו� ונוסע, המחנה בקרב הש� ודכב היה כ- על. מרחק כל אל קרובה היא שהנקודה
 ואל). א, יב זכריה (בקרבו אד� רוח ויוצר: וכתוב, )יד, יד' במד (הזה הע� בקרב' ה אתה כי: כתוב

� ל� את- והנה. אדבר אשר כל ועשית כ- ואחר, בקולו תשמע שמוע א� כי כתוב שהוא בעבור, תשתומ
 אי- בעצמו הוא כי, השמש אור מקבל גו4 הלבנה עצ� כי ,גמורות ראיות הביאו המדות חכמי כל. משל
, המזלות לגלגל הדומי� בגלגלי� ושניה�, ביו� עמה הלבנה בהתחבר השמש תקדר זה ובעבור, לו נוגה
 כל� השמש לצד שה� הלבנה פני והנה. עגולות ושתיה- השמש תחת הלבנה שתכנס רק הקדרות ואי-
 בהכנס הלבנה חדש במחצית ג� השמש אור תסתיר והנה. ורא ולא חש� ממנו למעלה שה� ופניה, אור
. האויר תאיר בלילה הלבנה אור כי ידענו והנה. אור ללבנה ישאר לא הלבנה ובי- השמש בי- האר7 צל

 :אמת יאמר החמה אור זה שמעו- אמר וא�, אמת יאמר הלבנה אור זה ראוב- אמר א� והנה
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 שמות פרק כג  לן"רמב

 נתבשרו כא- , לפני� מלא� שולח אנכי הנה) כ(
 אעלה לא כי אומרת ושכינה לחטוא שעתידי-
 מחובר, בקרבו שמי כי). ג לג להל- (בקרב�
 משות4 שמי כי מפניו השמר, המקרא לראש
 5 זה) ב לח סנהדרי- (דרשו ורבותינו. בקרבו

 בגימטריא מטטרו-, רבו כש� ששמו מטטרו-
 ראיתי) ז לב (הרב שמות ובאלה. י"רש לשו-. שדי
� ויש. העגל דבר על שזה כ� שדורש מי יש כ- ג

, נתקיימה לא ההיא הגזרה שהרי לשאול
 10 לא כי מלא� לפני� ושלחתי לו אמר ה"שהקב

 עליה בקש ומשה, )ג ב לג להל- (בקרב� אעלה
� תעלנו אל הולכי� פני� אי- א� ואמר רחמי
 אני בעיני� ח- מצאתי כי אפוא יודע ובמה, מזה
 לו ונתרצה, )טז , טו ש� (עמנו בלכת� הלא ועמ�
 15 דברת אשר הזה הדבר את ג� לו ואמר ה"הקב

 דאפילו) ש� סנהדרי- (אמרו וכ�). יז ש� (אעשה
 פני� אי- א� דכתיב, קבליניה לא בפרונקא
� :מזה תעלנו אל הולכי

 לא ההיא הגזרה כי, הזאת הדעת לפי והתשובה
 20 ל-לה (שאמר מה הוא, בימיו משה ע� נתקיימה

 מצאת כי) יז ש� (ואמר, ועמ� אני ונפלינו) טז לג
 וראה) י לד ש� (אמר ועוד, בש� ואדע� בעיני ח-
 מיתתו לאחר אבל, בקרבו אתה אשר הע� כל
 שאמר וזה, מלא� לה� שלח רבינו משה של

 25 יהושע בהיות ויהי) יד יג ה יהושע (הכתוב

 לנגדו עומד איש והנה וירא עיניו וישא ביריחו
 א� אתה הלנו לו ויאמר בידו לופהש וחרבו
. באתי עתה' ה צבא שר אני כי לא ויאמר, לצרנו
� אל מדבר אדוני מה יהושע ששאלו תראה וש
, בעבורו אליו שנגלה דבר צוה ולא, )יד ש� (עבדו 30 

 ולא, )טו ש� (רגלי� מעל נעל� של לו שאמר אלא
 אותו להודיע המראה היתה אבל. בא למה בירר
 בבא� לצבא לפניה� שלוח �מלא יהיה מעתה כי

 וכ�). יד ש� (באתי עתה שאמר וזהו. במלחמה
 35 משה בימי שבאתי הוא אני) יח (בתנחומא אמרו

 ומפורש. עמו שאל� רצה ולא אותי ודחה רב�
 שר לה� ימסרו שלא בטל) ג לב ר"בשמו (אמרו
 השר אותו חזר משה שמת וכיו-, משה ימי כל

 ויהי רשנאמ, אותו רואה יהושע שכ-, למקומו
 40 צבא שר אני כי לא ויאמר ביריחו יהושע בהיות

 :מלא� שולח אנכי הנה נאמר לכ�, באתי עתה' ה
 בכא- בו שהובטחו הזה המלא�, האמת דר� ועל
 הש� אשר) טז מח בראשית (הגואל המלא� הוא

 כו ישעיה (עולמי� צור' ה ביה כי, בקרבו הגדול
 45 לא בראשית (אל בית האל אנכי שאמר והוא, )ד

 הכתוב ויקראנו, בביתו לשכו- המל� דר� כי, )גי
 במדה הזה העול� הנהגת כל היות בעבור מלא�
 הוא כי) ב לח סנהדרי- (אמרו ורבותינו. ההיא

 פרשתי וכבר. הדר� למורה ש� והוא, מטטרו-
 50 טע� וזה). יב יב לעיל (פרעה אל בא בסדר זה

 אשר המקו� אל ולהביא� בדר� לשמר�
' ה מקדש כדכתיב, קדשהמ בית הוא, הכינותי
, לי הכינותי אשר והטע�, )יז טו לעיל (ידי� כוננו

. של� הכסא ש� כי ותפארתי קדשי בית להיות
, רבו כש� בשמו כוונת�) א כד להל- (אזכיר ועוד 55 

 והמצוה, חיי� אלהי� קול הוא קולו והנה
 שלא הטע� או, הנביאי� מפי בקולו לשמוע
 כעני-, הפ שבעל תורה ויעזבו בנטיעות יקצצו
 אמרת ואת) ב רבתי איכה פתיחתא (שדרשו
 60 שבעל תורה זו) כד ה ישעיה (נאצו ישראל קדוש

, לדברי) כא פסוק (בקולו ושמע פירושו והנה. פה
 כל ועשית בקולו תשמע שמוע א� כי אמר וכ-
, זה רמז ואונקלוס). כב פסוק (אדבר אשר

� :ידבר בו כי, מימריה בשמי ארי שתרג
 65 הרחמי� במדת שג�, אויבי� את ואיבתי ואמר

 ידו על צוררי� את וצרתי, אויב לה� אהיה
 לפני� מלאכי יל� כי פירש ולכ-. הדי- במדת
, והכחדתיו והכנעני' וגו האמורי אל והביא�
 המכחיד הוא כי להודיע, אליה� אות� בהביאו
� 70 אחד כאיש כל� כי, יחיד בלשו- והזכיר�. אות

� בקרב -שוכ הזה המלא� כאשר והנה. יכחיד
 להל- (בקרב� אעלה לא ה"הקב יאמר לא ישראל

 אבל, ישראל בקרב והוא, בקרבו שמו כי, )ג לג
 מתוכ� שכינתו לסלק רצה בעגל כשחטאו
 75 ובקש, לפניה� הול� משלוחיו מלא� ושיהיה

 וש�, בתוכ� שכינתו ושיכ- וחזר רחמי� משה
 :ה"בע הפסוקי� אפרש
�, לזה רמזו) ט לב שמות (רבה במדרש ש� וג

 מי ה"הקב לו אמר, מלא� שולח אנכי הנה אמרו
 80 אתה וכ-, הבני� את ישמור האבות את ששמר

 הוא אמר יצחק את כשביר� באברה� מוצא
 ביעקב, )ז כד בראשית (לפני� מלאכו ישלח

 לה� אמר, )טז מח ש� (אותי הגואל המלא�
 הוא, לב- מיד הצילני הוא, עשו מיד גאלני הוא
 85 א4 למשה ה"הקב אמר. -רעבו בשני ופרנסני זנני

, הבני� את ישמור האבות את ששימר מי עכשו
 אמרו ועוד. לפני� מלא� שולח אנכי הנה שנאמר

� ה"הקב לה� אמר בפירוש) ד לב ר"שמו (ש
, בשליחותו חוזר שאינו בשליח הזהרו לישראל

 90 מקו� ומכל. 'וכו בו תמר אל הוא הדי- מדת

 שכל הוא אמת שהזכרתי המדרש הכל לדברי
 כי, עמה� הול� צבא שר מלא� היה לא משה יימ

 יז לעיל (שנאמר כעני-, מקומו ממלא היה משה
, ישראל וגבר ידו משה ירי� כאשר והיה) יא

 95 שר מלא� אליו שיבא לו הוצר� יהושע ובימי

 הנלח� גבריאל והוא, מלחמות� ללחו�' ה צבא
� בידו שלופה וחרבו אותו שראה וזהו, לה

 תוכחות בגוי� נקמה עשותל בא כי, )יג ה יהושע(
� :בלאומי

 100 , בקרבו שמי כי לפשעכ� ישא לא כי) כא(

 תמר א� לפשעכ� ישא שלא בו תמר אל, יאמר
 אשר הגדול בשמי ממר בו הממר כי, בדברו
 ויתכ-. הדי- במדת להכחידו וראוי, בקרבו
 בקולו ושמע, למעלה מחובר בקרבו שמי שיהיה

:ו-עלי אל קול הוא וקולו, בקרבו שמי כי 105 
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 שמות פרק לג פסוק יב 
 ִעִ!י ִ(ְ�ַלח ֲאֶ�ר ֵאת ה�ַדְעַ(ִני לֹא ְו)ָ(ה ַהֶ>ה ָהָע� ֶאת ַהַעל ֵאַלי אֵֹמר )ָ(ה ְרֵאה ְיקָֹוק ֶאל מֶֹ�ה ַו;ֹאֶמר
 : ְ�ֵעיָני ֵח- ָמָצאָת ְוַג� ְבֵ�� ְיַדְעִ(יָ� �ַמְרָ( ְו)ָ(ה

 

 י "רש
 אלי אומר אתה. דברי� על ולב� עיני� ת-, ראה , ליא אומר אתה ראה
 אנכי הנה) כ כג שמות (לי אמרת ואשר', וגו הודעתני לא ואתה' וגו

 ידעתי� אמרת ואתה :בה חפ7 אני שאי-, הודעה זו אי-, מלא� שולח
 לי אמרת שהרי, חשיבות בש� אד� בני משאר הכרתי� , בש�

 :לעול� יאמינו ב� וג�' וגו הענ- בעב אלי� בא אנכי הנה) ט יט שמות(

 ם "רשב
 , העל אלי אומר אתה ראה
 :הע� את נחה ל� לעיל' כדכת
 הנה אלא , הודעתני לא ואתה
 כי חפ7 ואיני לפני� יל� מלאכי

� :בעצמ� עמנו בלכת� א
 
 
 

 יהושע פרק ה 
ַע ִ�ְהי�ת ַוְיִהי) יג(  ַוַ;ְרא ֵעיָניו ַוִ;ָ+א ִ�יִריח� ְיה��=

 ַוֵ;ֶלְ� ְ�ָיד� ְ�ל&ָפה ְוַחְר�� ְלֶנְג�� עֵֹמד ִאי� ְוִהֵ�ה
ַע   :ְלָצֵרינ& ִא� )ָ(ה ֲהָלנ& ל� ַו;ֹאֶמר ֵאָליו ְיה��=

 ָבאִתי ַעָ(ה ְיקָֹוק ְצָבא ַ<ר ֲאִני ִ*י לֹא ַו;ֹאֶמר) יד(
ַע ַוִ;%ֹל  ָמה ל� ַו;ֹאֶמר ַוִ;ְ�ָ(ח& )ְרָצה ָ%ָניו ֶאל ְיה��=
 ְיקָֹוק ְצָבא ַ<ר ַו;ֹאֶמר) טו( :ַעְב�� ֶאל ְמַדֵ�ר ֲאדִֹני
ַע ֶאל  ֲאֶ�ר ַהָ!ק�� ִ*י ַרְגֶלָ� ֵמַעל ַנַעְלָ� ַ�ל ְיה��=

ַע ַוַ;ַע< ה&א קֶֹד� ָעָליו עֵֹמד )ָ(ה  :ֵ*- ְיה��=

 י"רש
 עיר של' לעיבור מכא- , ביריחו יהושע בהיות) יג (

 :יריחו בתו� לומר אפשר שאי העיר מ- שהיא
 באתי עתה) יד( :אתיתא הלמסעדנא , אתה הלנו

 ולתופשה עליה להלח� יכול אד� שאי- לעזרת� ,
 חפ7 ולא באתי רב� משה בימי אבל החומה להפיל

 צבא שר) טו( :'וגו הולכי� פני� אי- א� שנאמר בי
 שנאמר היה ומיכאל' לה צבא שהוא ישראל , 'ה

�שרכ ומיכאל: 
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