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 החטא וענושו:'פרק ב
Vayikra Rabbah 1
The prophets are called ’mal'akim’. This is indicated by what is
written, And he sent a messenger6 (mal'ak), and brought us
forthout of Egypt, etc. (Num. XX, 16). Was it then an angel of
the Lord? Surely it was Moses! Why then does it call him
’mal'ak’? In fact, from this one learns that the prophets are called
’mal'akim’. Similarly it says, And the messenger (mal'ak) of the
Lord came up from Gilgal to Bochim (Judg. II, 1). Was it then an
angel? Surely it was Phinehas! Why then does it call him
’mal'ak’? The truth is, said R. Simon, that the face of Phinchas,
when the Holy Spirit rested upon him, flamed like a torch. The
Rabbis said: What did the wife of Manoah say to him?-A man of
God came unto me, and his countenance was like the
countenance of the angel (mal'ak) of God (ib. XIII, 6). Evidently
she took him to be a prophet, whereas he was not that but an
angel. R. Johanan said: There is a decisive passage which shows
that the prophets were called ’mal'akim’, namely, Then spoke
Haggai, the Lord's messenger (mal'ak) in the Lord's messagemal'akuth (Hag. I, 13) Thus we are bound to conclude from this
decisive passage that the prophets are called ’mal'akim’.

 ויקרא רבה (וילנא) פרשה א ד"ה א ויקרא אל.1
ד"א נקראו הנביאי ' מלאכים הה"ד (במדבר כ ) וַיִּ ְׁש ַלח
ַמ ְׁל ְׁך ַוי ִֹּצ ֵאנּו ִּמ ִּמ ְׁצ ָריִּ ם וגו' וכי מלאך ה ' היה והלא
משה היה ולמה קורא אותו מלאך אלא מכאן
ַעל
ַ  ודכוותיה (שופטים ב ) ַוי.שהנביאי' נקראי' מלאכים
ַמ ְלל ְלך ה' ִמן ַה ִג ְללגָל ֶאל ַהב ִֹכים וכי מלאך היה והלא
פנחס היה ולמה קורא אותו מלאך אלא א "ר סימון
פנחס בשעה שהיתה רוה "ק שורה עליו היו פניו
 ורבנן אמרי אשתו של מנוח מה, בוערות כלפידים
 יג) הנה ִּאיש ָה ֱאל ִֹּהים ָבא/שופטים/ היתה אומרת לו (שם
 כסבורה בו,ּומ ְׁר ֵאהּו ְׁכ ַמ ְׁר ֵאה ַמ ְׁל ְׁך ָה ֱאל ִֹּהים
ַ ֵא ַלי
 אמר רבי יוחנן מבית. שהוא נביא ואינו אלא מלאך
) אב שלהן נקראו הנביאים מלאכים הה "ד (חגי א
 הא ע"כ אתה למד,'ֹאמר ַחגַי ַמ ְׁל ְׁך ה' ְׁב ַמ ְׁל ֲאכּות ה
ֶ ַוי
שמבית אב שלהן נקראו הנביאים מלאכים

Sota 35a
It is a land that eateth up the inhabitants thereof. Raba
expounded: The Holy One, blessed be He, said: I intended this
for good but they thought it in a bad sense. I intended this for
good, because wherever [the spies] came, the chief [of the
inhabitants] died, so that they should be occupied [with his
burial] and not inquire about them. (Others say that Job died then
and the whole world was occupied with mourning for him.) But
they thought it in a bad sense: It is a land that eateth up the
inhabitants thereof.

. מס' סוטה לה.2
 אמר,  דרש רבא-  ארץ אוכלת יושביה היא+ במדבר יג+
 אני,  אני חשבתיה לטובה והם חשבו לרעה:הקב"ה
 מת חשיבא,  דכל היכא דמטו- חשבתיה לטובה
,
 כי היכי דניטרדו ולא לשאלו אבתרייהו,דידהו
 ואטרידו כולי עלמא,  איוב נח נפשיה: ואיכא דאמרי
 ארץ אוכלת יושביה-  הם חשבו לרעה,בהספידא
.היא

Shemot Rabbah 1
The Rabbis commenced this discourse with this verse: They
have dealt treacherously against the Lord, for they have
begotten strange children; now shall thc new moon devour
them with their portions (Hos. V, 7). This teaches that when
Joseph died, they abolished the covenant of circumcision,
saying: ‘Let us become like the Egyptians.’ You can infer this
from the fact that Moses had to circumcise them on their
departure from Egypt. As soon as they had done so, God
converted the love with which the Egyptians loved them into
hatred, as it is written: He turned their heart to hate His
people, to deal craftily with His servants (Ps. CV, 25), to
fulfil that which is said: ’Now shall the new moon devour
them with their portions.’

 שמות רבה (וילנא) פרשה א ד"ה ח וימת יוסף.3
 רבנן פתחין... ח וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא
ָרים
ִּ פתחא להאי קרא (הושע ה ) ַבה' ָבגָדּו ִּכי ָבנִּ ים ז
 ללמדך כשמת, יהם
ֶ ֹאכ ֵלם ח ֶֹדש ֶאת ֶח ְׁל ֵק
ְׁ ָלדּו ַע ָתה י
ָי
 מכאן, אמרו נהיה כמצרים, יוסף הפרו ברית מילה
 וכיון שעשו, אתה למד שמשה מלן ביציאתן ממצרים
כן הפך הקב "ה האהבה שהיו המצריים אוהבין אותן
 שנאמר (תהלים קה ) ָה ַפ ְׁך ִּל ָבם ִּל ְׁשנֹא ַעמֹו,לשנאה
 לקיים מה שנאמר (הושע ה ) ַע ָתה, ֲב ָדיו
ָ ַכל ַבע
ֵ ְׁל ִּה ְׁתנ
יהם
ֶ ֹאכ ֵלם ח ֶֹדש ֶאת ֶח ְׁל ֵק
ְׁ י

 רד"ק שופטים פרק ג.4
 רק הניחם למען ידעו דורות בני ישראל אלה הבאים אחר הדור הראשון שידעו מה היא- (ב) רק למען
המלחמה אם לא ישמרו דרך ה ' וצריכים הם שילמדו אותם דרכי המלחמ ' כי אין ה ' נלחם בעבורם רק הדור
אשר היה לפנים לא ידעו דרכי המלחמה כי לא הצטרכו להם כי ה ' נלחם להם ואיש אחד מהם ירדוף אלף ומה
:' היו אלה הגוים אשר הניח ה ' אשר לא נתנם ביד יהושע חמשת סרני פלשתים וגו

