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In memory of David Wichs z”l by his loving family 
 
 

 שמות פרק כג
ֵנה ָאֹנכִׁ  ּמו: ס )כ( הִׁ י ַבֲחֵלב אִׁ יא ֵבית ְיֹקָוֹק ֱאֹלֶהיָך לֹא ְתַבֵשל ְגדִׁ ּכּוֵרי ַאְדָמְתָך ָתבִׁ ית בִׁ ְשָמְרָך ַבָדֶרְך )יט( ֵראשִׁ י ֹשֵלַח ַמְלָאְך ְלָפֶניָך לִׁ

ָפָניו ּוְשַמע ָשֶמר מִׁ י: )כא( הִׁ ֹנתִׁ יֲאָך ֶאל ַהָּמֹקום ֲאֶשר ֲהכִׁ ם  ְוַלֲהבִׁ י אִׁ ְרבו: )כב( ּכִׁ י ְבֹקִׁ י ְשמִׁ ְשֲעֶכם ּכִׁ ָשא ְלפִׁ י לֹא יִׁ ְבֹֹקלו ַאל ַתֵּמר בו ּכִׁ
י יֵ  י ֶאת ֹצְרֶריָך: )כג( ּכִׁ י ֶאת ֹאְיֶביָך ְוַצְרתִׁ יָת ֹּכל ֲאֶשר ֲאַדֵבר ְוָאַיְבתִׁ ְשַמע ְבֹֹקלו ְוָעשִׁ יֲאָךָשמוַע תִׁ י ְלָפֶניָך ֶוֱהבִׁ י  ֵלְך ַמְלָאכִׁ ֶאל ָהֱאֹמרִׁ
ְשַתֲחֶוה ֵלאֹלֵהיֶהם ְולֹא ָתָעבְ  יו: )כד( לֹא תִׁ ְכַחְדתִׁ י ְוהִׁ י ְוַהְיבּוסִׁ ּוִׁ י ַהחִׁ י ְוַהְּכַנֲענִׁ זִׁ י ְוַהְפרִׁ תִׁ י ָהֵרס ְוַהחִׁ ֵדם ְולֹא ַתֲעֶשה ְּכַמֲעֵשיֶהם ּכִׁ

ְרֶבָך:ְתָהְרֵסם ְוַשֵבר ְתַשֵבר ַמֵצֹבֵתיֶהם: )כה( ַוֲעַבְדֶתם ֵאת  קִׁ י ַמֲחָלה מִׁ ֹרתִׁ  ְיֹקָוֹק ֱאֹלֵהיֶכם ּוֵבַרְך ֶאת ַלְחְמָך ְוֶאת ֵמיֶמיָך ַוֲהסִׁ
 

 רש"י 
אף השביעית חייבת  - ראשית בכורי אדמתך)יט( 

בבכורים, לכך נאמר אף כאן בכורי אדמתך. כיצד, 
אדם נכנס לתוך שדהו, ורואה תאנה שבכרה, כורך 

שה. ואין בכורים אלא עליה גמי לסימן ומֹקדי
משבעת המינין האמורין במֹקרא )דברים ח ח( ארץ 

אף עגל וכבש  - לא תבשל גדי חטה ושעורה וגו':
בכלל גדי, שאין גדי אלא לשון ולד רך, ממה שאתה 

מוצא בכמה מֹקומות בתורה שכתוב גדי, והוצרך 
לפרש אחריו עזים, כגון )בראשית לח יז( אנכי אשלח 

כ( את גדי העזים, )שם כז ט( שני גדי עזים, )שם שם 
גדיי עזים, ללמדך, שכל מֹקום שנאמר גדי סתם, אף 
עגל וכבש במשמע. ובשלושה מֹקומות נכתב בתורה 

אחד לאיסור אכילה, ואחד לאיסור הנאה, ואחד 
כאן  - הנה אנכי שולח מלאך)כ(  לאיסור בישול:

נתבשרו שעתידין לחטוא, ושכינה אומרת להם 
 - אשר הכינותי לא אעלה בֹקרבך:)שמות לג ג( כי 

אשר זמנתי לתת לכם, זהו פשוטו ומדרשו אל 
המֹקום אשר הכינותי כבר מֹקומי ניכר כנגדו, וזה 
אחד מן המֹקראות שאומרים, שבית המֹקדש של 

אל )כא(  מעלה מכוון כנגד בית המֹקדש של מטה:
לשון המראה, כמו )יהושע א יח( אשר  - תמר בו

אינו מלומד  - לפשעכם כי לא ישא ימרה את פיך:
בכך, שהוא מן הכת שאין חוטאין, ועוד שהוא שליח 

מחובר  - כי שמי בקרבו ואינו עושה אלא שליחותו:
לראש המֹקרא, השמר מפניו כי שמי משותף בו, 

ורבותינו אמרו זה מטטרו"ן ששמו כשם רבו. 
כתרגומו  - וצרתי)כב(  מטטרו"ן בגימטריא שדי:

 לאותם אלהות: - הרס תהרסם)כד(  ואעיֹק:
 אבנים שהם מציבין להשתחוות להם: - מצבותיהם

 רמב"ן 
כאן נתבשרו שעתידין לחטוא  - הנה אנכי שולח מלאך לפניך)כ( 

ושכינה אומרת כי לא אעלה בֹקרבך )להלן לג ג(. כי שמי בֹקרבו, 
מחובר לראש המֹקרא, השמר מפניו כי שמי משותף בֹקרבו. ורבותינו 

ין לח ב( זה מטטרון ששמו כשם רבו, מטטרון דרשו )סנהדר
בגימטריא שדי. לשון רש"י. ובאלה שמות רבה )לב ז( ראיתי גם כן יש 

מי שדורש כך שזה על דבר העגל. ויש לשאול שהרי הגזרה ההיא לא 
נתֹקיימה, שהֹקב"ה אמר לו ושלחתי לפניך מלאך כי לא אעלה 

ר אם אין פניך בֹקרבך )להלן לג ב ג(, ומשה בֹקש עליה רחמים ואמ
הולכים אל תעלנו מזה, ובמה יודע אפוא כי מצאתי חן בעיניך אני 

טז(, ונתרצה לו הֹקדוש ברוך הוא  -ועמך הלא בלכתך עמנו )שם טו 
ואמר לו גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה )שם יז(. וכך אמרו 

)סנהדרין שם( דאפילו בפרונֹקא לא ֹקבליניה, דכתיב אם אין פניך 
והתשובה לפי הדעת הזאת, כי הגזרה ההיא  עלנו מזה:הולכים אל ת

לא נתֹקיימה עם משה בימיו, הוא מה שאמר )להלן לג טז( ונפלינו אני 
ועמך, ואמר )שם יז( כי מצאת חן בעיני ואדעך בשם, ועוד אמר )שם 
לד י( וראה כל העם אשר אתה בֹקרבו, אבל לאחר מיתתו של משה 

וב )יהושע ה יג יד( ויהי בהיות רבינו שלח להם מלאך, וזה שאמר הכת
יהושע ביריחו וישא עיניו וירא והנה איש עומד לנגדו וחרבו שלופה 
בידו ויאמר לו הלנו אתה אם לצרנו, ויאמר לא כי אני שר צבא ה' 

עתה באתי. ושם תראה ששאלו יהושע מה אדוני מדבר אל עבדו )שם 
ל נעלך מעל יד(, ולא צוה דבר שנגלה אליו בעבורו, אלא שאמר לו ש

רגליך )שם טו(, ולא בירר למה בא. אבל היתה המראה להודיע אותו 
כי מעתה יהיה מלאך שלוח לפניהם לצבא בבאם במלחמה. וזהו 

שאמר עתה באתי )שם יד(. וכך אמרו בתנחומא )יח( אני הוא שבאתי 
בימי משה רבך ודחה אותי ולא רצה שאלך עמו. ומפורש אמרו 

ימסרו להם שר כל ימי משה, וכיון שמת  )בשמו"ר לב ג( בטל שלא
משה חזר אותו השר למֹקומו, שכן יהושע רואה אותו, שנאמר ויהי 
בהיות יהושע ביריחו ויאמר לא כי אני שר צבא ה' עתה באתי, לכך 

 נאמר הנה אנכי שולח מלאך:

 
 שמות פרק לג

י  ְרְבָך ּכִׁ י לֹא ֶאֱעֶלה ְבֹקִׁ )ג( ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש ּכִׁ
ְש  ַמע ָהָעם ַעם ְֹקֵשה ֹעֶרף ַאָתה ֶפן ֲאֶכְלָך ַבָדֶרְך: )ד( ַויִׁ

יש ֶעְדיו  ְתַאָבלּו ְולֹא ָשתּו אִׁ ֶאת ַהָדָבר ָהָרע ַהֶזה ַויִׁ
ְשָרֵאל  ָעָליו: )ה( ַויֹאֶמר ְיֹקָוֹק ֶאל ֹמֶשה ֱאֹמר ֶאל ְבֵני יִׁ
יָך  יתִׁ לִׁ ְרְבָך ְוכִׁ ַאֶתם ַעם ְֹקֵשה ֹעֶרף ֶרַגע ֶאָחד ֶאֱעֶלה ְבֹקִׁ

 ְדָעה ָמה ֶאֱעֶשה ָלְך: ְוַעָתה הוֵרד ֶעְדְיָך ֵמָעֶליָך ְוֵא 
ְשָרֵאל ֶאת ֶעְדָים ֵמַהר חוֵרב:  ְתַנְצלּו ְבֵני יִׁ  )ו( ַויִׁ

 רש"י 
כי לא אעלה  אני אומר לך להעלותם: - אל ארץ זבת חלב ודבש)ג( 

כי עם קשה  לכך אני אומר לך ושלחתי לפניך מלאך: - בקרבך
וכששכינתי בֹקרבכם ואתם ממרים בי מרבה אני  - ערף אתה

שאין השכינה  - הדבר הרע)ד(  לשון כליון: - אכלך עליכם זעם:
כתרים שניתנו להם בחורב,  - איש עדיו שורה ומהלכת עמם:

אם  -רגע אחד אעלה בקרבך וכליתיך )ה(  כשאמרו נעשה ונשמע:
אעלה בֹקרבך, ואתם ממרים בי בֹקשיות ערפכם, אזעום עליכם 

 חבי כמעט רגע רגע אחד, שהוא שיעור זעמו, שנאמר )ישעיה כו כ( 
 פורענות זו תלֹקו מיד, שתורידו עדיכם מעליכם: - ועתה , לפיכך טוב לכם שאשלח מלאך:עד יעבור זעם, ואכלה אתכם

את העדי שהיה בידם  - את עדים מהר חורב)ו(  בפֹקודת שאר העון. אני יודע מה שבלבי לעשות לך: - אעשה לך ואדעה מה
 מהר חורב:

 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 

 יהושע פרק ה
ָשא ֵעינָ  יחו ַויִׁ ירִׁ ַע בִׁ ְהיות ְיהושֻׁ י בִׁ יש )יג( ַוְיהִׁ ֵנה אִׁ יו ַוַיְרא ְוהִׁ

ַע ֵאָליו ַויֹאֶמר לו  ֹעֵמד ְלֶנְגדו ְוַחְרבו ְשלּוָפה ְבָידו ַוֵיֶלְך ְיהושֻׁ
י ַשר ְצָבא ְיֹקָוֹק  י ֲאנִׁ ם ְלָצֵרינּו: )יד( ַויֹאֶמר לֹא ּכִׁ ֲהָלנּו ַאָתה אִׁ

ַע ֶאל ָפָניו ַאְרָצה ַויִׁ  ֹפל ְיהושֻׁ י ַויִׁ ְשָתחּו ַויֹאֶמר לו ָמה ַעָתה ָבאתִׁ
ַע  י ְמַדֵבר ֶאל ַעְבדו: )טו( ַויֹאֶמר ַשר ְצָבא ְיֹקָוֹק ֶאל ְיהושֻׁ ֲאֹדנִׁ

י ַהָּמֹקום ֲאֶשר ַאָתה ֹעֵמד ָעָליו ֹֹקֶדש  ַשל ַנַעְלָך ֵמַעל ַרְגֶלָך ּכִׁ
ַע ֵּכן:  הּוא ַוַיַעש ְיהושֻׁ

 רש"י 
מכאן לעיבור' של עיר שהיא  - יחובהיות יהושע ביר)יג( 

 - הלנו אתה מן העיר שאי אפשר לומר בתוך יריחו:
לעזרתך שאין אדם  - עתה באתי)יד(  הלמסעדנא אתיתא:

יכול להלחם עליה ולתופשה להפיל החומה אבל בימי 
משה רבך באתי ולא חפץ בי שנאמר אם אין פניך הולכים 

לה' ומיכאל ישראל שהוא צבא  - שר צבא ה')טו(  וגו':
 היה שנאמר ומיכאל שרכם:
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