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  ז"שבט התשס                                        ד"בס

  מן ושבת
  פרשת בשלח

  

  י מקבלים את השבת"בנ. א
  
  היה יום השבת יום מנוחה, כבר בזמן השעבוד - שבת – ספר חמדת הימים. 1

אד נתקשה הדבר בעיניו מ, ובמדרש אגדה אמרו בשעה שיצא משה וראה בסבלות אחיו במצרים שלא היה להם שום מנוחה
ל "ל היאך א"ואתה רוצה לכלות עבדיך א, אדון שיש לו עבדים הוא רוצה בקיומם, והלך אצל פרעה ואמר לו אדוני המלך

ל משה תן להם היום ששולט בו "בשבוע שינוחו בו א' תן להם יום א. מתוך שאתה משתעבד בהם תמיד בלא מנוחה הם כלים
וכשיצאו .  להם יום ששולט בו שבתאי והיו נוחין בו בכל שבועמיד נתן, מזל שבתאי שכל מלאכה שעשה בו לא תצליח

ביום ששולט בו שבתאי כיון שראה משה שהסכימה דעתו לדעת יוצרו שמח , ה את השבת"ישראל ממצרים נתן להם הקב
  .ישמח משה במתנת חלקולכך תקנו , שמחה רבה

  
  ול שבת הגד–פסח  –ספר חמדת הימים . 2

. של מנוחה ובחר לו יום שבת' ש כי לפי שכשהיו ישראל במצרים שאל משה מפרעה יום או דר"ט נר"והחכם הגדול הרי
אבל בשבת זו שהיה יום שלקחו יראתם וקשרוהו בכרעי . ומכל מקום בכל שבת תכף היו יוצאים ממנוחה ועונג ליגיעה ועינוי

כי אף למאן דאמר ". בתא אריכתאיומא דש"ולכך נקרא שבת גדול כלומר , המטה והיה להם תלוי ראש לא חזרו השתעבד
מכל מקום אכתי עבדי , ב חדש שהיה משפט המצריים לא נשתעבדו היינו שלא היו משועבדים בעבודה קשה"שכל אותם י
  ?בעצמם לא כל שכן, אך בשבת זה ידעו שיצאו לחירות אם באלהיהם שלטו. פרעה נינהו

  
  )4חניה ( י מתלוננים במרה"בנ -ו "שמות פרק ט. 3
  :ַוַּיַּסע מֶׁשה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּים סּוף ַוֵּיְצאּו ֶאל ִמְדַּבר ׁשּור ַוֵּיְלכּו ְׁשלֶׁשת ָיִמים ַּבִּמְדָּבר ְולֹא ָמְצאּו ָמִים) כב(
  :ַוָּיבֹאּו ָמָרָתה ְולֹא ָיְכלּו ִלְׁשּתֹת ַמִים ִמָּמָרה ִּכי ָמִרים ֵהם ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה ָמָרה) כג(
  :נּו ָהָעם ַעל מֶׁשה ֵּלאמֹר ַמה ִּנְׁשֶּתהַוִּיּלֹ) כד(
  :ָׁשם ָׂשם לֹו חֹק ּוִמְׁשָּפט ְוָׁשם ִנָּסהּוַוִּיְצַעק ֶאל ְיהָֹוה ַוּיֹוֵרהּו ְיהָֹוה ֵעץ ַוַּיְׁשֵלְך ֶאל ַהַּמִים ַוִּיְמְּתקּו ַהָּמִים ) כה(
  
  י על שמות פרק טו פסוק כה "רש. 4
  ):סנהדרין מ (שבת ופרה אדומה ודיניןצת פרשיות של תורה שיתעסקו בהם  במרה נתן להם מק-שם שם לו ) כה(
  
  )7חניה  (האוכל נגמר והם מתלוננים, י מגיעים למדבר סין לאחר חודש" בנ–ז "שמות פרק ט .5
ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ין ִסיָני ַוִּיְסעּו ֵמֵאיִלם ַוָּיבֹאּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ִמְדַּבר ִסין ֲאֶׁשר ֵּבין ֵאיִלם ּובֵ ) א(

  :ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
  :ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל מֶׁשה ְוַעל ?ֲהרֹן ַּבִּמְדָּבר} \ַוִּיּלֹונּו{\ַוִּיּלֹינּו ) ב(
ִּכי ְּבִׁשְבֵּתנּו ַעל ִסיר ַהָּבָׂשר ְּב9ְכֵלנּו ֶלֶחם ָלׂשַבע ה ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמי ִיֵּתן מּוֵתנּו ְבַיד ְיהֹוָ ) ג(

  :הֹוֵצאֶתם אָֹתנּו ֶאל ַהִּמְדָּבר ַהֶּזה ְלָהִמית ֶאת ָּכל ַהָּקָהל ַהֶּזה ָּבָרָעב
  
   'י על שמות פרק טז פסוק א" רש. 6
 והוצרכו למן למדנו כלתה החררה שהוציאו ממצריםו ביום  נתפרש היום של חנייה זו לפי שב- בחמשה עשר יום ) א(

' במס'  כדאיבשבת היה' ז באייר ויום א"וירד להם מן בטששים ואחת סעודות ) או משירי המצה(שאכלו משירי הבצק 
  ):דף פז(שבת 
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  "למען אנסנו "– )ביום השישי כפול(ודיע למשה על דבר המן שירד שישה ימים מ'  ה–ז "שמות פרק ט. 7
ְלַמַען ֲאַנֶּסּנּו ֲהֵיֵלְך ְּבתֹוָרִתי ִאם ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשָמִים ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו ) ד(

  :לֹא
  :ל ֲאֶׁשר ִיְלְקטּו יֹום יֹוםְוָהָיה ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאֶׁשר ָיִביאּו ְוָהָיה ִמְׁשֶנה עַ ) ה(
  
  ז "שמות פרק ט. 8
  :ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ְו?ֲהרֹן ֶאל ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶעֶרב ִויַדְעֶּתם ִּכי ְיהָֹוה הֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים) ו(
  :ָעֵלינּו} \ַתִּלינּו{\ ְוַנְחנּו ָמה ִּכי ַתִּלונּו ּובֶֹקר ּוְרִאיֶתם ֶאת ְּכבֹוד ְיהָֹוה ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ְּתֻלּנֵֹתיֶכם ַעל ְיהָֹוה) ז(
  
  ן על שמות פרק טז פסוק ו " רמב.9
לעיל (הוציא אתכם מארץ מצרים ולא אנחנו המוציאים אתכם משם כאשר אמרתם כי הוצאתם אותנו ' ערב וידעתם כי ה) ו(

 בו ביום היה כדבר להם אהרן ויפנו אל כי, לא נאמר זה על הכבוד הנראה בענן' ובקר וראיתם את כבוד ה) פסוק ג
  )בפסוק י(המדבר 

אך לא בפנים מאירות , ערב וידעתם כי היכולת בידו ליתן תאותכם ובשר יתן לכם, אלא כך אמר להם, י" ופירש רש
לבקר את כבוד פניו בירידתו תראו , והלחם ששאלתם לצורך כהוגן, כי לא כהוגן שאלתם אותה ומכרס מלאה, יתננה לכם

  .יורידנו לכם דרך חיבה בבקר שיש שהות להכינוש
ועוד שסמך לזה , בזה' כי מה כבוד ה, מפני שיקדים להם מתנת המן בבקר" 'ובקר וראיתם את כבוד ה"ואינו נכון שיאמר 

  :בשמעו את תלונותיכם
 בשני עתים מן היום אבל אמרו כן מפני שחלק להם הפרנסה, "'וראיתם את כבוד ה" והמדרש הזה לרבותינו איננו בפירוש 

מכאן אתה למד שבפנים חשוכות נתן להם , לכם בערב' ויאמר משה בתת ה) כאן(ולא נתן הכל בבקר וכך אמרו במכילתא 
  :כלומר בבקר, והמן ששאלו כהלכה נתן להם בפנים מאירות, השלו

אמר שני אותות יעשה השם  כי בעבור שאמרו כי הוצאתם אותנו משם - נמשך בפסוק הראשון" ובקר" ורבי אברהם אמר 
והיה ראוי שיאמר ערב ובקר וראיתם  .האחד בערב היום הזה והשני למחר בבקר, לכם שתדעו כי הוא הוציא אתכם משם

  .כי ביום עצמו ראו הכבוד, "'וראיתם את כבוד ה"דבק עם " ובקר"שאין , הוציא אתכם' כי ה
,  גדול מאד כי השלו הגיז אותו מן הים ברוח נסע מאתו כדרך העולם כי היה הפלא במןוהנכון בעיני וגם זה איננו נראה כן 

   :שנברא בין השמשות) אבות ה ו(והוא מה שאמרו בו , אבל המן נוצר להם עתה יצירה חדשה בשמים כענין מעשה בראשית
ולחן כי יערוך לכם ש, באות אשר יעשה לכם היום בערב תדעו כי הוא הוציא אתכם מארץ מצריםלכן אמר הכתוב 

אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיו בפלא הגדול אשר יעשה לכם בבקר תראו את כבוד מלכותו אבל , במדבר
כענין לקבץ את כל הגוים והלשונות ובאו וראו את כבודי , שבגדולות ובנפלאות שיעשה השם יראה את כבודו, וכגבורותיו

ולא תירגם בו ', ן רבים וכן הוא דעת אונקלוס שאמר ותחזון ית יקרא דהוכ, והגידו את כבודי) שם יט(וכתיב ) ישעיה סו יח(
  ":ואיתגלי"
  

  )שם (י ישראל מקבלים את השליו והמן"בנ. 10
ר ?ֶּתם ַמִּליִנם ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ְּבֵתת ְיהָֹוה ָלֶכם ָּבֶעֶרב ָּבָׂשר ֶלֱאכֹל ְוֶלֶחם ַּבּבֶֹקר ִלְׂשּבַֹע ִּבְׁשמַֹע ְיהָֹוה ֶאת ְּתֻלּנֵֹתיֶכם ֲאׁשֶ ) ח(

  :ָעָליו ְוַנְחנּו ָמה לֹא ָעֵלינּו ְתֻלּנֵֹתיֶכם ִּכי ַעל ְיהָֹוה
  :ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ?ֲהרֹן ֱאמֹר ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִקְרבּו ִלְפֵני ְיהָֹוה ִּכי ָׁשַמע ֵאת ְּתֻלּנֵֹתיֶכם) ט(
  : ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְפנּו ֶאל ַהִּמְדָּבר ְוִהֵּנה ְּכבֹוד ְיהָֹוה ִנְרGה ֶּבָעָנןַוְיִהי ְּכַדֵּבר ?ֲהרֹן ֶאל ָּכל ֲעַדת) י(
  :ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹר) יא(
ְּבעּו ָלֶחם ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהָֹוה ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּתלּוּנֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּדֵּבר ֲאֵלֶהם ֵלאמֹר ֵּבין ָהַעְרַּבִים ּתֹאְכלּו ָבָׂשר ּוַבּבֶֹקר ִּתׂשְ ) יב(

  :ֱאלֵֹהיֶכם
  :ּוַבּבֶֹקר ָהְיָתה ִׁשְכַבת ַהָּטל ָסִביב ַלַּמֲחֶנה ַוְּתַכס ֶאת ַהַּמֲחֶנה ָבֶעֶרב ַוַּתַעל ַהְּׂשָלוַוְיִהי ) יג(
  :ק ַּכְּכפֹר ַעל ָהGֶרץַוַּתַעל ִׁשְכַבת ַהָּטל ְוִהֵּנה ַעל ְּפֵני ַהִּמְדָּבר ַּדק ְמֻחְסָּפס ּדַ ) יד(
ַוִּיְראּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל Gִחיו ָמן הּוא ִּכי לֹא ָיְדעּו ַמה הּוא ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֲאֵלֶהם הּוא ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהָֹוה ) טו(

   :ָלֶכם ְלGְכָלה
  : ִאיׁש ְלִפי Gְכלֹו עֶֹמר ַלֻּגְלּגֶֹלת ִמְסַּפר ַנְפׁשֵֹתיֶכם ִאיׁש ַלֲאֶׁשר ְּבGֳהלֹו ִּתָּקחּוֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ִלְקטּו ִמֶּמּנּו) טז(
  :ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְלְקטּו ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיט) יז(
  :ִסיר ִאיׁש ְלִפי Gְכלֹו ָלָקטּוַוָּימֹּדּו ָבעֶֹמר ְולֹא ֶהְעִּדיף ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיט לֹא ֶהחְ ) יח(
  :ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֲאֵלֶהם ִאיׁש ?ל יֹוֵתר ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר) יט(
  :ְולֹא ָׁשְמעּו ֶאל מֶׁשה ַוּיֹוִתרּו ֲאָנִׁשים ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר ַוָּיֻרם ּתֹוָלִעים ַוִּיְב?ׁש ַוִּיְקצֹף ֲעֵלֶהם מֶׁשה) כ(
  : ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר ִאיׁש ְּכִפי Gְכלֹו ְוַחם ַהֶּׁשֶמׁש ְוָנָמסַוִּיְלְקטּו אֹתֹו) כא(
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     את השבת הראשונה שובתיםי מגיעים לאלוש שם הם " בנ.11
  :הַוַּיִּגידּו ְלמׁשֶ  ָלֶאָחד ַוָּיבֹאּו ָּכל ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ֶלֶחם ִמְׁשֶנה ְׁשֵני ָהעֶֹמרַוְיִהי ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ָלְקטּו ) כב(
 ַׁשָּבתֹון ַׁשַּבת קֶֹדׁש ַליהָֹוה ָמָחר ֵאת ֲאֶׁשר ּתֹאפּו ֵאפּו ְוֵאת ֲאֶׁשר ְּתַבְּׁשלּו ַּבֵּׁשלּו ְוֵאת הּוא ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָֹוהַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ) כג(

  :ָּכל ָהעֵֹדף ַהִּניחּו ָלֶכם ְלִמְׁשֶמֶרת ַעד ַהּבֶֹקר
  :ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה מֶׁשה ְולֹא ִהְבִאיׁש ְוִרָּמה לֹא ָהְיָתה ּבֹוַוַּיִּניחּו אֹתֹו ַעד ַהּבֶֹקר ) כד(
  :ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום ִּכי ַׁשָּבת ַהּיֹום ַליהָֹוה ַהּיֹום לֹא ִתְמָצֻאהּו ַּבָּׂשֶדה) כה(
  :ֵׁשֶׁשת ָיִמים ִּתְלְקֻטהּו ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת לֹא ִיְהֶיה ּבֹו) כו(
   :ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָיְצאּו ִמן ָהָעם ִלְלקֹט ְולֹא ָמָצאּו) כז(
  :ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ַעד Gָנה ֵמ?ְנֶּתם ִלְׁשמֹר ִמְצֹוַתי ְותֹורָֹתי) כח(
  
  י על שמות פרק טז פסוק כב "רש. 12 
א לחם משונה אותו היום "ומ. עומר לאחד כשמדדו את לקיטתם באהליהם מצאו כפלים שני ה-לקטו לחם משנה ) כב(

  ):שאם להגיד ששנים היו והלא כתיב שני העומר לאחד אלא משונה בטעם וריח) (מכילתא (נשתנה לשבח בריחו וטעמו
 שעדיין לא הגיד להם משה פרשת שבת שנצטווה לומר להם שאלוהו מה היום מיומים ומכאן יש ללמוד -  ויגידו למשה 

ולכך ענשו הכתוב שנצטויתי לומר לכם ' עד ששאלו את זאת אמר להם הוא אשר דבר ה' נו וגווהיה ביום הששי והכי
  :שאמר לו עד אנה מאנתם ולא הוציאו מן הכלל

  
  שמות פרק טז .13

  :Gם ֶאל ְקֵצה ֶאֶרץ ְּכָנַעןּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל Gְכלּו ֶאת ַהָּמן ?ְרָּבִעים ָׁשָנה ַעד ּבGֹם ֶאל ֶאֶרץ נֹוָׁשֶבת ֶאת ַהָּמן Gְכלּו ַעד ּבֹ) לה(
  :ְוָהעֶֹמר ֲעִׂשִרית ָהֵאיָפה הּוא) לו(
  

  שליוי את ה"כמה זמן אכלו בנ. ב
  

  י למסעיהם" שבועות בהר סיני יוצאים בנ49 – כ ר לאח–' במדבר פרק י. 14
  : ֶהָעָנן ֵמַעל ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדתַוְיִהי ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ַּבחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ְּבֶעְׂשִרים ַּבחֶֹדׁש ַנֲעָלה) יא(
  :ַוִּיְסעּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַמְסֵעיֶהם ִמִּמְדַּבר ִסיָני ַוִּיְׁשּכֹן ֶהָעָנן ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן) יב(
  :ַוִּיְסעּו ָּבִראׁשָֹנה ַעל ִּפי ְיהָֹוה ְּבַיד מֶׁשה) יג(
  
  )12חניה ( –קברות התאווה  .51
  :ַוּיֹאְמרּו ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשרִקְרּבֹו ִהְת?ּוּו ַּתֲאָוה ַוָּיֻׁשבּו ַוִּיְבּכּו ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ּבְ ) ד(
  :ּוִמיםָזַכְרנּו ֶאת ַהָּדָגה ֲאֶׁשר נֹאַכל ְּבִמְצַרִים ִחָּנם ֵאת ַהִּקֻּׁשִאים ְוֵאת ָהֲאַבִּטִחים ְוֶאת ֶהָחִציר ְוֶאת ַהְּבָצִלים ְוֶאת ַהּׁש) ה(
  :ִּבְלִּתי ֶאל ַהָּמן ֵעיֵנינּוְוַעָּתה ַנְפֵׁשנּו ְיֵבָׁשה ֵאין ּכֹל ) ו(
  
ְוֶאל ָהָעם ּתֹאַמר ִהְתַקְּדׁשּו ְלָמָחר ַוֲאַכְלֶּתם ָּבָׂשר ִּכי ְּבִכיֶתם ְּבGְזֵני ְיהָֹוה ֵלאמֹר ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר ִּכי טֹוב ָלנּו ְּבִמְצָרִים ְוָנַתן ) יח(

  :ְיהָֹוה ָלֶכם ָּבָׂשר ַוֲאַכְלֶּתם
  :לֹא יֹום ֶאָחד ּתֹאְכלּון ְולֹא יֹוָמִים ְולֹא ֲחִמָּׁשה ָיִמים ְולֹא ֲעָׂשָרה ָיִמים ְולֹא ֶעְׂשִרים יֹום) יט(
ֶׁשר ְּבִקְרְּבֶכם ַוִּתְבּכּו ְלָפָניו ֵלאמֹר ָלָּמה ם ַעד ֲאֶׁשר ֵיֵצא ֵמ?ְּפֶכם ְוָהָיה ָלֶכם ְלָזָרא ַיַען ִּכי ְמ?ְסֶּתם ֶאת ְיהָֹוה אֲ ַעד חֶֹדׁש ָיִמי) כ(

  :ֶּזה ָיָצאנּו ִמִּמְצָרִים
  

  ן על במדבר פרק יא פסוק כב "רמב. 16
כי כבר עשה , א תירץ כי משה היה חושב שלא יחדש השם מופת כי אם להצדיק נביאו וגם זה איננו נכון בעיני"ור...) כב(

  :כי כולם על תלונותם נתנו להם, )שם טז(ובמן ) שם יז ו(וכן במים ) יגשמות טז  (עמהם כזה בשליו ראשון
כאשר יזכיר " רוח קדים עזה"ולא " רוח ים חזק מאד"לא , כמנהגו של עולם) פסוק לא(שנסע רוח מאת השם , וכן היה...

ואין בדבר חידוש , בעבורםלא שנבראו עתה , ויגז שלוים מן הים, אבל רוח סתם כנהוגים, )שם יד כא, שמות י יט(במופתים 
  : ולא חידש עתה רק שיהיו שלוים רבים מאד,ועוד שכבר היה להם כןמטבעו של עולם 
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  התגלות באר מרים. ג
  

  )10חניה  (– רפידים -  ז"שמות פרק י. 17
  :ֲחנּו ִּבְרִפיִדים ְוֵאין ַמִים ִלְׁשּתֹת ָהָעםַוִּיְסעּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְדַּבר ִסין ְלַמְסֵעיֶהם ַעל ִּפי ְיהָֹוה ַוּיַ ) א(
  :ַוָּיֶרב ָהָעם ִעם מֶׁשה ַוּיֹאְמרּו ְּתנּו ָלנּו ַמִים ְוִנְׁשֶּתה ַוּיֹאֶמר ָלֶהם מֶׁשה ַמה ְּתִריבּון ִעָּמִדי ַמה ְּתַנּסּון ֶאת ְיהָֹוה) ב(
  :ּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה ֶהֱעִליָתנּו ִמִּמְצַרִים ְלָהִמית אִֹתי ְוֶאת ָּבַני ְוֶאת ִמְקַני ַּבָּצָמאַוִּיְצָמא ָׁשם ָהָעם ַלַּמִים ַוָּיֶלן ָהָעם ַעל מֶׁשה וַ ) ג(
  :ַוִּיְצַעק מֶׁשה ֶאל ְיהָֹוה ֵלאמֹר ָמה ֶאֱעֶׂשה ָלָעם ַהֶּזה עֹוד ְמַעט ּוְסָקֻלִני) ד(
  : ּוַמְּטָך ֲאֶׁשר ִהִּכיָת ּבֹו ֶאת ַהְיאֹר ַקח ְּבָיְדָך ְוָהָלְכּתָ ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאלֲעבֹר ִלְפֵני ָהָעם ְוַקח ִאְּתָך ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ) ה(
  :ַוַּיַעׂש ֵּכן מֶׁשה ְלֵעיֵני ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִהִּכיָת ַבּצּור ְוָיְצאּו ִמֶּמּנּו ַמִים ְוָׁשָתה ָהָעם ַעל ַהּצּור ְּבחֵֹרבִהְנִני עֵֹמד ְלָפֶניָך ָּׁשם ) ו(
  

  ן על שמות פרק יז פסוק ה " רמב.18
, )ירמיה טו יד(והעברתי את אויביך בארץ לא ידעת , )בראשית מז כא(עבור לפני העם כלשון העביר אותו לערים ) ה(

שקדם ללכת , )בראשית לג ג(והוא עבר לפניהם , )ב יח כג"ש(או כמו ויעבור את הכושי , שתעבור מהם אל מקום אחר
על דעת , והוא הר סיני, והצור אשר יצאו ממנו המים היה בחורב, כי העם היו ברפידים, תוב הזהקודם להם וענין הכ

) דברים א ו, להלן יט א(כאשר אפרש עוד , או מקום עיר לפני ההר קרוב לו על דעתי, :)ראה במסכת שבת פט(הראשונים 
ועל , רחוק מן המחנה לפניהם, פרסאותוהנה הוצרך משה לקדם לפני העם לעבור מרפידים אל חורב כמהלך פרסה או 

כלומר שתלך עד שתראה אותי עומד לפניך על הצור , כן אמר לו עבור לפני העם וקח אתך מזקני ישראל והלכת
  :בחורב

אבל בידוע שעשו כן , )במדבר כ יא(ולא ספר הכתוב ותשת העדה ובעירם כאשר בשניה ,  והנה הכה בצור ויצאו ממנו מים
כי לא באו לפני הר סיני עד אחרי כן בחדש השלישי אבל שלחו שם , לכו העם אל חורב לשתותוברור הוא שלא ה

, מים קרים נוזלים, שיצאו מים מן הצור בחורבוקרוב אלי נעריהם ובהמתם לשאוב מים ולהביא להם כמנהג המחנות 
וכתוב , סלע ויורד כנהרות מיםויוציא נוזלים מ) תהלים עח טז(והוא שאמר הכתוב , ושם שתו אותם, הלכו אל רפידים

גם הוא , הן הכה צור ויזובו מים ונחלים ישטופו) שם עח כ(פתח צור ויזובו מים הלכו בציות נהר ומה שאמר ) שם קה מא(
  :על הצור הזה בחורב על דרך הפשט

, למשה' אמר ההוא הבאר אשר ) במדבר כא טז(ועל כן אמר ,  והסלע השני אשר היה בקדש נבקע בו כמו באר נובע מים
ששתו , ותשת העדה ובעירם) כ יא(ולכן אמר שם , כי היה כמו באר חפורה, באר חפרוה שרים) שם שם יח(ואמרו בשירה 

, שהיה הכל בארה של מריםפ "ואעבבתיהם לרצונם  אבל כאן היו נהרות שוטפים ממנו ושותין, מיד שם באותו המקום
ובפעם , בפעם הראשון וכל הארבעים שנה מושך מים כנהרות שוטפותיתכן שהיה , )ר יט כה"במדב (כקבלת רבותינו

  :השנית מפני העונש אשר היה שם נעשה כמו באר חפורה מלאה מים חיים
  

   מקום מועד לפרענות -) רפידים( מסה ומריבה. ד
  

  " מסה ומריבה "– ז"שמות פרק י. 19
  :ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ַנּסָֹתם ֶאת ְיהָֹוה ֵלאמֹר ֲהֵיׁש ְיהָֹוה ְּבִקְרֵּבנּו ִאם Gִין ַעל ִריב ַמָּסה ּוְמִריָבהַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ) ז(
  :ַוָּיבֹא ֲעָמֵלק ַוִּיָּלֶחם ִעם ִיְׂשָרֵאל ִּבְרִפיִדם) ח(
  

  )13חניה  (ב"א י"במדבר פרקים י. 20
   תרֹוִמִּקְברֹות ַהַּתֲאָוה ָנְסעּו ָהָעם ֲחֵצרֹות ַוִּיְהיּו ַּבֲחצֵ ) לה(
  :ַוְּתַדֵּבר ִמְרָים ְו?ֲהרֹן ְּבמֶׁשה ַעל אֹדֹות ָהִאָּׁשה ַהֻּכִׁשית ֲאֶׁשר ָלָקח ִּכי ִאָּׁשה ֻכִׁשית ָלָקח) א(
  

  . מקהלות- בדרך להר סיני הם עוברים את חניה עשרים ואחת 
 יחודו על חלקו ואהרן מרים השב, חצרות את חופפת חניה זו. אהרן של יחודו על לקווח העדה את קורח מקהיל, זו חניהב

  .מידותה על הקפידו שלא על ,עמלק של וחרב בהם פגעה שם, רפידים ואת ,משה של
  

  )21חניה  (–ה "ג כ"בעל הטורים במדבר ל. 21
  .תבמקהלו). ג, לעיל טז( על שם ויקהלו על משה ועל אהרן -במקהלת ) כה(
  
  


