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

 ִ(ְ�ַמע ָ�מַֹע ִא� ִ*י) כב( :ְ�ִקְר�� ְ�ִמי ִ*י ְלִפְ�ֲעֶכ� ִיָ+א לֹא ִ*י �� ַ(ֵ!ר )ל ְ�קֹל� ְ�ַמע& ִמָ%ָניו
 ְלָפֶניָ� ַמְל�ִכי ֵיֵלְ� ִ*י) כג( :צְֹרֶריָ� ֶאת ְוַצְרִ(י אְֹיֶביָ� ֶאת ְו�ַיְבִ(י ֲאַדֵ�ר ֲאֶ�ר *ֹל ְוָעִ,יָת ְ�קֹל�
 ִתְ�ַ(ֲחֶוה לֹא) כד( :ְוִהְכַחְדִ(יו ְוַהְיב&ִסי ַהִחִ&י ְוַהְ*ַנֲעִני ְוַהְ%ִר1ִי ְוַהִחִ(י ָהֱאמִֹרי ֶאל ִביֲאָ�ֶוֱה

�  :ַמ3ֵבֵֹתיֶה� ְ(ַ�ֵ�ר ְוַ�ֵ�ר ְ(ָהְרֵס� ָהֵרס ִ*י ְ*ַמֲעֵ,יֶה� ַתֲעֶ,ה ְולֹא ָתָעְבֵד� ְולֹא ֵלאלֵֹהיֶה
 :ִמ4ְִרֶ�ָ� ַמֲחָלה ַוֲהִסרִֹתי ֵמיֶמיָ� ְוֶאת ַלְחְמָ� ֶאת &ֵבַרְ� ֱאלֵֹהיֶכ� ְיקָֹוק ֵאת �ַוֲעַבְדֶ() כה(
 

 י"רש
 נתבשרו כא6 5 מלא� שולח אנכי הנה) כ(

 לג שמות (לה� אומרת ושכינה, לחטוא שעתידי6
 אשר 5 הכינותי אשר :בקרב� אעלה לא כי) ג

 אל ומדרשו פשוטו זהו, לכ� לתת זמנתי
, כנגדו ניכר מקומי כבר הכינותי אשר קו�המ
 שבית, שאומרי� המקראות מ6 אחד וזה

 של המקדש בית כנגד מכוו6 מעלה של המקדש
 כמו, המראה לשו6 5 בו תמר אל) כא( :מטה

 ישא לא כי :פי� את ימרה אשר) יח א יהושע(
 הכת מ6 שהוא, בכ� מלומד אינו 5 לפשעכ�

 עושה וואינ שליח שהוא ועוד, חוטאי6 שאי6
 לראש מחובר 5 בקרבו שמי כי :שליחותו אלא

, בו משות; שמי כי מפניו השמר, המקרא
. רבו כש� ששמו 6"מטטרו זה אמרו ורבותינו
 5 וצרתי )כב( :שדי בגימטריא 6"מטטרו
 לאות� 5 תהרס� הרס) כד( :ואעיק כתרגומו
 מציבי6 שה� אבני� 5 מצבותיה� :אלהות

 :לה� להשתחוות

 ן"רמב
 נתבשרו כא6 5 לפני� מלא� שולח אנכי הנה) כ(

 אעלה לא כי אומרת ושכינה לחטוא שעתידי6
 מחובר, בקרבו שמי כי). ג לג להל6 (בקרב�
 משות; שמי כי מפניו השמר, המקרא לראש
 זה) ב לח סנהדרי6 (דרשו ורבותינו. בקרבו
 בגימטריא מטטרו6, רבו כש� ששמו מטטרו6

) ז בל (רבה שמות ובאלה. י"רש לשו6. שדי
 דבר על שזה כ� שדורש מי יש כ6 ג� ראיתי
 לא ההיא הגזרה שהרי לשאול ויש. העגל

 לפני� ושלחתי לו אמר ה"שהקב, נתקיימה
 ומשה, )ג ב לג להל6 (בקרב� אעלה לא כי מלא�
 הולכי� פני� אי6 א� ואמר רחמי� עליה בקש
 ח6 מצאתי כי אפוא יודע ובמה, מזה תעלנו אל

, )טז5טו ש� (עמנו בלכת� הלא ועמ� אני בעיני�
 הזה הדבר את ג� לו ואמר ה"הקב לו ונתרצה
 סנהדרי6 (אמרו וכ�). יז ש� (אעשה דברת אשר
� א� דכתיב, קבליניה לא בפרונקא דאפילו) ש
 לפי והתשובה :מזה תעלנו אל הולכי� פני� אי6

  ע� נתקיימה לא ההיא הגזרה כי, הזאת הדעת
 בעיני ח6 מצאת כי) יז ש� (ואמר, ועמ� אני ונפלינו) טז גל להל6 (שאמר מה הוא, בימיו משה
 משה של מיתתו לאחר אבל, בקרבו אתה אשר הע� כל וראה) י לד ש� (אמר ועוד, בש� ואדע�
 עיניו וישא ביריחו יהושע בהיות ויהי) יד יג ה יהושע (הכתוב שאמר וזה, מלא� לה� שלח רבינו
 אני כי לא ויאמר, לצרנו א� אתה הלנו לו ויאמר בידו שלופה וחרבו לנגדו עומד איש והנה וירא
 דבר צוה ולא, )יד ש� (עבדו אל מדבר אדוני מה יהושע ששאלו תראה וש�. באתי עתה' ה צבא שר

 היתה אבל. בא למה בירר ולא, )טו ש� (רגלי� מעל נעל� של לו שאמר אלא, בעבורו אליו שנגלה
 עתה שאמר וזהו. במלחמה בבא� לצבא לפניה� חשלו מלא� יהיה מעתה כי אותו להודיע המראה
 רצה ולא אותי ודחה רב� משה בימי שבאתי הוא אני) יח (בתנחומא אמרו וכ�). יד ש� (באתי
 משה שמת וכיו6, משה ימי כל שר לה� ימסרו שלא בטל) ג לב ר"בשמו (אמרו ומפורש. עמו שאל�
 כי לא ויאמר ביריחו יהושע בהיות יויה שנאמר, אותו רואה יהושע שכ6, למקומו השר אותו חזר
 :מלא� שולח אנכי הנה נאמר לכ�, באתי עתה' ה צבא שר אני
 
 
 

Rabbi Brovender's Shiur is sponsored by Dr. Bernard & Robin Cohen 
 

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance. 
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva. 

 
 
 

 

 



 2 

 
 

 
  כ פרק שמות

 מֶֹ�ה ַו?ֹאֶמר) טז( :ָנמ&ת 6%ֶ ֱאלִֹהי� ִעָ!נ& ְיַדֵ�ר ְו)ל ְוִנְ�ָמָעה ִעָ!נ& )ָ(ה ַ�ֵ�ר מֶֹ�ה ֶאל ַו?ֹאְמר&) טו(
 ְלִבְלִ(י ְ%ֵניֶכ� ַעל ִיְר�ת� ִ(ְהֶיה &ַבֲעב&ר ָהֱאלִֹהי� ָ�א ֶאְתֶכ� ַנ@�ת ְלַבֲעב&ר ִ*י ִ(יָרא& )ל ָע�ָה ֶאל

ָ�� ֲאֶ�ר ָהֲעָרֶפל ֶאל ִנ�Aַ &מֶֹ�ה ֵמָרחֹק ָהָע� ַוַ?ֲעמֹד) יז( :ֶתֱחָטא& � ֶאל ְיקָֹוק ַו?ֹאֶמר) יח(  פ : ָהֱאלִֹהי
� ִיְ,ָרֵאל ְ�ֵני ֶאל תֹאַמר ה*ֹ מֶֹ�ה)ֶ( � :ִעָ!ֶכ� ִ�ַ�ְרִ(י ַהָ$ַמִי� ִמ6 ִ*י ְרִאיֶת

 
 שמות פרק לג 

 ֵאַלי אֵֹמר )ָ(ה ְרֵאה ְיקָֹוק ֶאל מֶֹ�ה ַו?ֹאֶמר) יב(
 ֲאֶ�ר ֵאת ה�ַדְעַ(ִני לֹא ְו)ָ(ה ַה1ֶה ָהָע� ֶאת ַהַעל

 ְוַג� ְבֵ�� ְיַדְעִ(יָ� ְרָ(�ַמ ְו)ָ(ה ִעִ!י ִ(ְ�ַלח
 ֵח6 ָמָצאִתי ָנא ִא� ְוַעָ(ה) יג( :ְ�ֵעיָני ֵח6 ָמָצאָת
 ֶאְמָצא ְלַמַע6 ְוֵאָדֲעָ� ְ�ָרֶכָ� ֶאת ָנא ה�ִדֵעִני ְ�ֵעיֶניָ�

 ַו?ֹאַמר) יד( :ַה1ֶה ַהA�י ַעְ!ָ� ִ*י &ְרֵאה ְ�ֵעיֶניָ� ֵח6
 ֵאי6 ִא� ֵאָליו ַו?ֹאֶמר) טו( :ְ�ָל ַוֲהִנחִֹתי ֵיֵלכ& ָ%ַני
 :ִמ1ֶה ַ(ֲעֵלנ& )ל הְֹלִכי� ָ%ֶניָ�

 י"רש
 ולב� עיני� ת6, ראה 5 אלי אומר אתה ראה) יב(

 לא ואתה' וגו אלי אומר אתה. דברי� על
 הנה) כ כג שמות (לי אמרת ואשר', וגו הודעתני

 חפB אני שאי6, הודעה זו אי6, מלא� שולח אנכי
 הכרתי� 5 בש� ידעתי� אמרת ואתה :בה

 לי אמרת שהרי, חשיבות בש� אד� בני משאר
' וגו הענ6 בעב אלי� בא אנכי הנה) ט יט שמות(

� אמת א� 5 ועתה) יג( :לעול� יאמינו ב� וג
  מה, דרכ� את נא הודיעני בעיני� ח6 שמצאתי

 היא מה תגמול� מדת בזו ואדע 5 בעיני� ח� אמצא למע� ואדע� :בעיני� ח6 למוצאי נות6 אתה שכר
 כי וראה :הח6 מציאת שכר כמה אכיר למע6, ח6 אמצא למע6 ופתרו6, בעיני� שמצאתי ח6 מציאת

, מקד� ה� עמ� כי ראה, תעזוב אלה ואת, גדול לגוי אות� ואעשה תאמר שלא 5 הזה הגוי עמ�
� זהה בע� שלי השכר תשלו� ואת, שיתקיימו מחלצי היוצאי� על סומ� איני, תמאס בה� וא

 סדר� ועל אופניה� על המקראות ליישב ואני) א ז ד; (ברכות במסכת דרשוהו ורבותינו, תודיעני
 יז' ב שמואל (כמו, אל� בעצמי אני, מלא� עוד אשלח לא, כתרגומו 5 ילכו פני ויאמר) יד( :באתי
 :מזה תעלנו אל מלא� ידי על כי, חפB אני בזו 5 אליו ויאמר) טו( :בקרב הולכי� ופני�) יא

 
  ה פרק יהושע

ַע ִ�ְהי�ת ַוְיִהי) יג( C��ְיה �ַוַ?ְרא ֵעיָניו ַוִ?ָ+א ִ�יִריח 
 ַוֵ?ֶלְ� ְ�ָיד� ְ�ל&ָפה ְוַחְר�� ְלֶנְג�� עֵֹמד ִאי� ְוִהֵ�ה
ַע C��ַו?ֹאֶמר ֵאָליו ְיה �ה ֲהָלנ& ל)ָ( �  :ְלָצֵרינ& ִא

 ָבאִתי ַעָ(ה ְיקָֹוק ְצָבא ַ,ר ֲאִני ִ*י לֹא ַו?ֹאֶמר) יד(
ַע ַוִ?%ֹל C��ַו?ֹאֶמר ַוִ?ְ�ָ(ח& )ְרָצה ָ%ָניו ֶאל ְיה �ל 
 :ַעְב�� ֶאל ְמַדֵ�ר ֲאדִֹני ָמה

 י"רש
 של' לעיבור מכא6 5 ביריחו יהושע בהיות) יג(

 בתו� לומר אפשר שאי העיר מ6 שהיא עיר
  :אתיתא הלמסעדנא 5 אתה הלנו :יריחו

 יכול אד� שאי6 לעזרת� 5 באתי עתה) יד(
� בימי אבל החומה להפיל ולתופשה עליה להלח
 אי6 א� שנאמר בי חפB ולא באתי רב� משה
 :'וגו הולכי� פני�

 
  ב פרק שופטים

 ָה�ֶרB ֶאל ֶאְתֶכ� אָו�ִבי ִמִ!ְצַרִי� ֶאְתֶכ� )ֲעֶלה ַו?ֹאֶמר ס ַה�ִֹכי� ֶאל ַהAְִלAָל ִמ6 ְיקָֹוק ַמְל)ְ� ַוַ?ַעל) א(
 ְלי�ְ�ֵבי ְבִרית ִתְכְרת& לֹא ְו)ֶ(�) ב( :ְלע�ָל� ִאְ(ֶכ� ְ�ִריִתי �ֵפר לֹא ָואַֹמר ַלֲאבֵֹתיֶכ� ִנְ�ַ�ְעִ(י ֲאֶ�ר
Bַה1ֹאת ָה�ֶר � ֲאָגֵר� לֹא ְרִ(י�ַמ ְוַג�) ג( :ֲעִ,יֶת� 1ֹאת ַמה ְ�קִֹלי ְ�ַמְעֶ(� ְולֹא ִ((ֹצ&6 ִמְזְ�ח�ֵתיֶה
� ֶאת ְיקָֹוק ַמְל)ְ� ְ*ַדֵ�ר ַוְיִהי) ד( :ְלמ�ֵק� ָלֶכ� ִיְהי& ֵואלֵֹהיֶה� ְלִצִ�י� ָלֶכ� ְוָהי& ִמְ%ֵניֶכ� א�ָת

� �ִֹכי� ַהה&א ָ!ק��ַה ֵ�� ַוִ?ְקְרא&) ה( :ַוִ?ְב*& ק�ָל� ֶאת ָהָע� ַוִ?ְ,א& ִיְ,ָרֵאל ְ�ֵני ָ*ל ֶאל ָהֵאDֶה ַהְ�ָבִרי
 : ַליקָֹוק ָ�� ַוִ?ְזְ�ח&
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  טז פסוק מח פרק בראשית

 )ְבָרָה� ֲאבַֹתי ְוֵ�� ְ�ִמי ָבֶה� ְוִי4ֵָרא ַהְ�ָעִרי� ֶאת ְיָבֵרְ� ָרע ִמָ*ל אִֹתי ַהAֵֹאל ַהַ!ְל�ְ�
 : ָה�ֶרB ְ�ֶקֶרב ָלרֹב ְוִיְדA& ְוִיְצָחק

 
 

 י"רש
 אלי להשתלח הרגיל מלא� 5 אתי הגאל המלא�
 ויאמר) יג 5 יא לא בראשית (שנאמר כעני6, בצרתי
 האל אנכי' וגו יעקב בחלו� האלהי� מלא� אלי
 וידגו :ואפרי� מנשה 5 הנערי� את יבר� :אל בית
5 � שולטת] הרע [עי6 ואי6 ורבי� שפרי� הללו כדגי

� :בה

  ב"לנצי דבר הרחב
ע ידע ודאי שהמלא� יהוש.  כ� העני�אלא

' והא דמקשה בגמ. [בא לעזור את ישראל
לא ' מהא שאי6 נותני� שלו� בלילה וכו

י ש� שהוכיח שהיה לילה דאי "כפרש
ה "רמ' אלא כפי' ביממא היה מכירו כו

בנימוקי סנהדרי6 מדכתיב ש� ויהי 
 אלא שהיה קשה לו ביאת ] בלילה ההוא

ה6 בעניני פרנסת ישראל ה6 ' ה בכבודו ית"בי הק"מתנהג הכל ע שהרי במדבר היה מלא�ה
ובשעת העגל עלה בדעת . תרעB אויב' נאדרי בכח ימינ� ה' כ ימינ� ה"בהנהגה מכל דבר רע כמש

ועתה כשבא . תשא' י מלא� ולא הניח משה ג� על שני הדברי� כמבואר יפה בפ"ע' שיהי
' ול ביטלת� וכול המלא� שזה בא על החטא אתמ"א. ליהושעהמלא� והיה מוקשה הדבר 

והנה ידוע שאי6 . בכבודו' ה למענכ� ולא הוא ית"כ באתי אני בשליחות הקב"ע' ועכשיו כו
עוד ' והשנית תהי. עושה שני שליחות הבי6 יהושע שלא בא המלא� אלא לדבר אחד' מלא� א

 באת להספיק צרכינו או לצרינו בילנווהיינו ששאל הלנו אתה א� בש' ה בכבודו ית"י הקב"ע
הלא חרב שלופה ' והשיב המלא� כי אני שר צבא ה. על דבר צרינו היינו למלחמה עליה�' פי

ולא באתי במגל וכדומה כלי הפרנסה מזה תבי6 אשר עתה באתי לצור� . בידי כשר הצבא
 שעסק פ"והנה כבר נתבאר כ. השעה שהוא עת המלחמה ולא על פרנסה שהוא עני6 תמידי

נמצא א� היה . ועסק העבודה הוא מקור חק� של ישראל. התורה הוא חרב ומג6 של ישראל
וא� . ת בא להקטי6 מעלת�"ידוע שבשביל עו6 ביטול ת. י"המלא� בא בשביל מלחמת� ש

. ד"ד י"כ לעיל י"מש' וע. ידוע שבשביל ביטול התמיד בא להקטי6 מעלת�. בשביל פרנסה בא
 בהשגחת האלהי� הרועה י זרע יוס;"ז מבואר הברכה שראה יעקב דלפרנסה יהיה ע"אחר כ

 .'י המלא� הגואל וגו"ובהגנה יהיה ע' וגו
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angel of the Lord Appearing to Joshua 
Drawing ascribed to Rembrandt 
Rijksprentenkabinet, Amsterdam 

 
 
 


