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  ט"             שבט התשס                        ד"בס

  נדודי ישראל במדברהצדק והשיוויון החברתי ב

  לפרשת בשלח

  

   ג"י שמות. 1
 ָנָחם ֱאלִֹהים ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ִּכי ָקרֹוב-ָהָעם ְולֹא-ֶאת ַוְיִהי ְּבַׁשַּלח ַּפְרעֹה יז

 יח  .ְוָׁשבּו ִמְצָרְיָמה  ִּבְראָֹתם ִמְלָחָמהִיָּנֵחם ָהָעם- ִּכי ָאַמר ֱאלִֹהים ֶּפן הּוא
ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ -סּוף ַוֲחֻמִׁשים ָעלּו ְבֵני-ָהָעם ֶּדֶרְך ַהִּמְדָּבר ַים-ַוַּיֵּסב ֱאלִֹהים ֶאת

  .ִמְצָרִים
  ד"י במדבר .2

ֵּכן ֶאֱעֶׂשה    לֹא ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרֶּתם ְּבָאְזָני-ְיהָוה ִאם-ָאִני ְנֻאם-ֱאמֹר ֲאֵלֶהם ַחי כח
ִמְסַּפְרֶכם ִמֶּבן -ְלָכל ְּפֻקֵדיֶכם-ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה ִיְּפלּו ִפְגֵריֶכם ְוָכל כט  .ָלֶכם

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר -ַאֶּתם ָּתבֹאּו ֶאל-ִאם ל  .ָעָלי  ֲאֶׁשר ֲהִלינֶֹתם ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוָמְעָלה
 לא  .נּון-ְיֻפֶּנה ִויהֹוֻׁשַע ִּבן-ָּכֵלב ֶּבן-ֶאְתֶכם ָּבּה ִּכי ִאם ָיִדי ְלַׁשֵּכן-ָנָׂשאִתי ֶאת

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר - ְוֵהֵביאִתי אָֹתם ְוָיְדעּו ֶאת  ְוַטְּפֶכם ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ָלַבז ִיְהֶיה
ּוְבֵניֶכם ִיְהיּו רִֹעים  לג  .ּוִפְגֵריֶכם ַאֶּתם ִיְּפלּו ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה לב  .ְמַאְסֶּתם ָּבּה

 לד  .ּתֹם ִּפְגֵריֶכם ַּבִּמְדָּבר-ְזנּוֵתיֶכם ַעד-ְרָּבִעים ָׁשָנה ְוָנְׂשאּו ֶאתַּבִּמְדָּבר ַא
יֹום ַלָּׁשָנה יֹום ַלָּׁשָנה  ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים יֹום-ַּתְרֶּתם ֶאת-ְּבִמְסַּפר ַהָּיִמים ֲאֶׁשר

ֲאִני ְיהָוה  לה  .ְּתנּוָאִתי-ָׁשָנה ִויַדְעֶּתם ֶאת ֹנֵֹתיֶכם ַאְרָּבִעים ֲעו-ִּתְׂשאּו ֶאת
ַהּזֹאת ַהּנֹוָעִדים ָעָלי ַּבִּמְדָּבר  ָהֵעָדה ָהָרָעה-לֹא זֹאת ֶאֱעֶׂשה ְלָכל-ִּדַּבְרִּתי ִאם

   .ַהֶּזה ִיַּתּמּו ְוָׁשם ָיֻמתּו
   'חרק פ דברים. 3
  ה ַּבִּמְדָּברָׁשנָ  ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר הֹוִליְכָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶזה ַאְרָּבִעים-ָּכל-ֶאת ְוָזַכְרּתָ  ב

 ג  .לֹא-ָֹתו ִאם ִּבְלָבְבָך ֲהִתְׁשמֹר ִמְצו ֲאֶׁשר-ְלַמַען ַעּנְֹתָך ְלַנּסְֹתָך ָלַדַעת ֶאת
 ְלַמַען   ְולֹא ָיְדעּון ֲאבֶֹתיךָ  ָיַדְעּתָ -ַהָּמן ֲאֶׁשר לֹא-ַוַּיֲאִכְלָך ֶאתַוְיַעְּנָך ַוַּיְרִעֶבָך 

 ְיהָוה ִיְחֶיה-מֹוָצא ִפי-ָּכל-ֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם ִּכי ַעלְלַבּד ַהֶּלֶחם-הֹוִדיֲעָך ִּכי לֹא ַעל
 ה  .ִׂשְמָלְתָך לֹא ָבְלָתה ֵמָעֶליָך ְוַרְגְלָך לֹא ָבֵצָקה ֶזה ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ד  .ָהָאָדם

 ו  .ְּבנֹו ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְמַיְּסֶרּךָ - ִּכי ַּכֲאֶׁשר ְיַיֵּסר ִאיׁש ֶאת ְלָבֶבךָ -ְוָיַדְעָּת ִעם
  .ֹת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ּוְלִיְרָאה אֹתֹו ִמְצו-ְוָׁשַמְרָּת ֶאת

 ְוָרם ְלָבֶבָך ְוָׁשַכְחָּת ֶאת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ַהּמֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית יד...
 ַעְקָרב ְוִצָּמאֹון ֲאֶׁשרַהָּגדֹל ְוַהּנֹוָרא ָנָחׁש ָׂשָרף וְ  ַהּמֹוִליְכָך ַּבִּמְדָּבר טו :ֲעָבִדים

ַהַּמֲאִכְלָך ָמן ַּבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר  טז  .ָמִים ַהּמֹוִציא ְלָך ַמִים ִמּצּור ַהַחָּלִמיׁש-ֵאין
   .ַעּנְֹתָך ּוְלַמַען ַנּסֶֹתָך ְלֵהיִטְבָך ְּבַאֲחִריֶתךָ   ְלַמַען  ָיְדעּון ֲאבֶֹתיךָ -לֹא

  
  'ב ירמיהו. 4
 ְירּוָׁשַלִם ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיךְ  יָהלְֹך ְוָקָראָת ְבָאְזנֵ  ב

   .ְזרּוָעה ַאֲהַבת ְּכלּולָֹתִיְך ֶלְכֵּתְך ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ לֹא
  'ב עמוס. 5
ָנה ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁש  ְוָאנִֹכי ֶהֱעֵליִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ָואֹוֵלְך ֶאְתֶכם י

ָוָאִקים ִמְּבֵניֶכם ִלְנִביִאים ּוִמַּבחּוֵריֶכם ִלְנִזִרים  יא  .ֶאֶרץ ָהֱאמִֹרי-ָלֶרֶׁשת ֶאת
-ַהְּנִזִרים ָיִין ְוַעל-ַוַּתְׁשקּו ֶאת יב  .ְיהָוה-זֹאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם-ַהַאף ֵאין

   .ַהְּנִביִאים ִצִּויֶתם ֵלאמֹר לֹא ִּתָּנְבאּו
  'ה עמוס. 5

ִלי -ַהְּזָבִחים ּוִמְנָחה ִהַּגְׁשֶּתם כה  .ִיַּגל ַּכַּמִים ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְּכַנַחל ֵאיָתןוְ  כד
   .ַבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ֵּבית ִיְׂשָרֵאל

  
  חוק ומשפט

  ה'כ, ו"ט שמות .6
  ׁשם ׂשם לו ; וישלך אל המים וימתקו המים, עץ' ויורהו ה', ויצעק אל ה"

    ".  ִנסהוחֹק ומשפט ושם
   הנסיון-ז"ט שמות .7

מען ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו ל, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיםד 
      .אנסנו הילך בתורתי אם לא

עֶֹמר לֻגלגֹלת מספר ,  לקטו ממנו איש לפי אכלו-' זה הדבר אשר ִצוה הטז 
    . איש לאשר באהלו ִתקחו, נפשֹתיכם

  ים בנסיוןי עומד" בנ– יח-יז, ז"טשמות  .8
לא ולא העדיף המרבה והממעיט , וימֹדו בעֶֹמר.וילקטו המרבה והממעיט"

       ".איש לפי ָאכלו לקטו, החסיר
  טעמו הנפלא של המן. 9
  ,)לא, ז"ט" (בדבש כצפיִחִת וטעמו"
  ). ח, א"ל במדבר" (השמן לשד כטעם טעמו והיה"

  'ג', ח דברים. 10
  "ידעת לא אשר המן את ויאִכלך וירִעבך ויענך"
  

  שבת
 ' כ שמות. 11

ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ְיהָֹוה ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ַהָּים ְוֶאת ָּכל ) יא(
  :ֲאֶׁשר ָּבם ַוָּיַנח ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַעל ֵּכן ֵּבַרְך ְיהָֹוה ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ַוְיַקְּדֵׁשהּו

  יב, ג"כ שמות; יג', ה דברים. 12
  ". מצרים בארץ היית עבד כי וזכרת, כמוך ואמתך עבדך ינוח ןלמע"

  המשכן שבפרשת השבת ציווי - יז, א"לשמות  .13
 שבת השביעי וביום הארץ ואת השמים את' ה עשה ימים ששת כי"

  ".וינפש
   לרשות מרשות הוצאה מלאכת  חידוש – ז"שמות ט. 14
ְנִׂשיֵאי -ָּכל ְׁשֶנה ְׁשֵני ָהעֶֹמר ָלֶאָחד ַוָּיבֹאּוַהִּׁשִּׁשי ָלְקטּו ֶלֶחם ִמ  ַוְיִהי ַּבּיֹום כב

-ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם הּוא ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ַׁשָּבתֹון ַׁשַּבת כג  .ָהֵעָדה ַוַּיִּגידּו ְלמֶֹׁשה
-ַּבֵּׁשלּו ְוֵאת ָּכל ְּתַבְּׁשלּו-ּתֹאפּו ֵאפּו ְוֵאת ֲאֶׁשר- ֵאת ֲאֶׁשר ַליהָוה ָמָחר קֶֹדׁש
ַהּבֶֹקר ַּכֲאֶׁשר -ַוַּיִּניחּו אֹתֹו ַעד כד  .ַהּבֶֹקר-ַעד ף ַהִּניחּו ָלֶכם ְלִמְׁשֶמֶרתָהעֹדֵ 

ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום  כה  .ָהְיָתה ּבֹו-ִצָּוה מֶֹׁשה ְולֹא ִהְבִאיׁש ְוִרָּמה לֹא
ֵׁשֶׁשת ָיִמים ִּתְלְקֻטהּו  וכ  . ַהּיֹום לֹא ִתְמָצֻאהּו ַּבָּׂשֶדה ַׁשָּבת ַהּיֹום ַליהָוה-ִּכי

ָהָעם -ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָיְצאּו ִמן כז  .ּבֹו-ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת לֹא ִיְהֶיה
ָאָנה ֵמַאְנֶּתם ִלְׁשמֹר - ַעד מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל כח  .ִלְלקֹט ְולֹא ָמָצאּו

 ֵּכן הּוא נֵֹתן ָלֶכם-הָוה ָנַתן ָלֶכם ַהַּׁשָּבת ַעליְ -ְראּו ִּכי כט  .ַֹתי ְותֹורָֹתי ִמְצו
ִאיׁש ִמְּמקֹמֹו ַּבּיֹום  ֵיֵצא-ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ֶלֶחם יֹוָמִים ְׁשבּו ִאיׁש ַּתְחָּתיו ַאל

   .ַוִּיְׁשְּבתּו ָהָעם ַּבּיֹום ַהְּׁשִבִעי ל  .ַהְּׁשִביִעי
  כב-טו, ג"י נחמיה .15

 דֹרכים גתות בשבת ומביאים הערמות בימים ההמה ראיתי ביהודה"
ומביאים ירושַלִם , ענבים ותאנים וכל משא, ועֹמסים על החמֹרים ואף יין

והצֹרים ישבו בה מביאים ָדאג וכל : ואעיד ביום ִמכרם ציד, ביום השבת
ויהי כאשר ָצֲללו שערי :... מכר ומֹכרים בשבת לבני יהודה ובירושַלִם

ואֹמרה אשר לא יפתחום עד , ויסגרו הדלתות ואֹמרה, ירושַלִם לפני השבת
: לא יבוא משא ביום השבתומְּנָעַרי העמדתי על השערים ; אחר השבת

ואעידה בהם : וילינו הרֹכלים ומֹכֵרי כל ממכר מחוץ לירושַלִם פעם ושתים
;  יד אשלח בכם-אם ִתשנו ,  מדוע אתם לנים נגד החומה-ואֹמרה אליהם 

ואֹמרה ללוים אשר יהיו ִמטהרים ובאים : מן העת ההיא לא באו בשבת
  ...".שֹמרים השערים לקדש את יום השבת
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  ב"ע קכג שבת. 16
התירו ... בראשונה היו אומרים שלֹשה כלים ניטלין בשבת: תנו רבנן"

כל הכלים ניטלין בשבת חוץ מן : עד שאמרו, וחזרו והתירו וחזרו והתירו
  ". מסר הגדול ויתד של מחרישה

    ". בימי נחמיה בן חכליה נשנית משנה זו, נאחני' אמר ר"
  א'י, ה"ל ירמיהו. 17

ונאמר ּבֹאו ונבוא ירושַלִם , ויהי בעלות נבוכדראצר מלך בבל אל הארץ"
  ".ַונשב בירושַלִם, מפני חיל הכשדים ומפני חיל ארם

  כז-יט, ז"י ירמיהו.18
 הלֹך ועמדת בשער בני העם אשר יבֹאו בו מלכי יהודה -אלי ' כה אמר ה"

מלכי '  שמעו דבר ה-ואמרת אליהם : ואשר ֵיצאו בו ובכל שערי ירושַלִם
 -' כה אמר ה: יהודה וכל יהודה וכל ישבי ירושַלִם הבאים בשערים האלה

ִהשמרו בנפשותיכם ואל ִתשאו משא ביום השבת והבאתם בשערי 
, ולא תוציאו משא מבתיכם ביום השבת וכל מלאכה לא תעשו: םירושַלִ

והיה אם שמַֹע :... וִקדשתם את יום השבת כאשר צויתי את אבותיכם
לבלתי הביא משא בשערי העיר הזאת ביום השבת ' תשמעון אלי נֻאם ה

ובאו בשערי העיר : ולקדש את יום השבת לבלתי עשות בה בו כל מלאכה
ים על כסא דוד רֹכבים ברכב ובסוסים המה הזאת מלכים ושרים יֹשב

ואם לא :... וישבה העיר הזאת לעולם, ושריהם איש יהודה וישבי ירושַלִם
לקדש את יום השבת ולבלתי שאת משא ובא בשערי ירושַלִם תשמעו אלי 
    ".וִהצתי אש בשעריה ואכלה ארמנות ירושַלִם ולא תכבה, ביום השבת

  ה-א, ב"כ ירמיהו .19
 -ואמרת :  רד בית מלך יהודה ודברת שם את הדבר הזה-' כה אמר ה"

אתה ועבדיך ועמך הבאים , מלך יהודה היֹשב על כסא דוד' שמע דבר ה
 עשו משפט וצדקה והצילו גזול מיד עשוק -' כה אמר ה: בשערים האלה

כי : וגר יתום ואלמנה אל תֹנו אל תחמסו ודם נקי אל תשפכו במקום הזה
ובאו בשערי הבית הזה מלכים יֹשבים לדוד ,  הזהאם עשו תעשו את הדבר

ואם לא תשמעו : על כסאו רֹכבים ברכב ובסוסים הוא ועבדו ועבדיו ועמו
    ".כי לחרבה יהיה הבית הזה'  בי נשבעתי נֻאם ה-את הדברים האלה 

  הרב מדן. 20
 ה"שהקב כך על להעיד באה לא, המסחר מקום אל כמתקשרת, השבת

 שביתה בה אין - הוצאה ממלאכת השביתה. מיםי בשישה העולם את ברא
 השבת. ההוצאה במלאכת יצירה אין שהרי, והיצירה הבריאה ממלאכות

 את לעצור באה היא; הבניין את לעצור באה לא המסחר רחבת של
 הקשורה פוסקת הבלתי הממון רדיפת את, נלאית-הבלתי ההתעשרות

 הגלויה הרמאות היא הזאת הממון רדיפת של בסכנותיה הגדולה. במסחר
 לכולן. התורה שברשות והנבלה התורה ברשות שלא הנבלה, והסמויה

  .התמים ושל החלש של קיפוחו - אחד משותף
, שלו הקיום מלחמת את לעצור האדם על התורה מצווה בשבוע אחד יום
 במרה הבאר במי להיזכר האדם על - בשבוע אחד יום. הבצע תאוות את

 ה"הקב מן שמזונותיו יכיר בכך. בו רכהונתב השבת בו שנתקדשה ובמן
 אכלם את להם נותן והוא ישברו אליו כל שעיני; אותם הקוצב והוא, הם

 אכלו, סין שבמדבר ובשבת שבמרה בשבת שהחלו השנים בארבעים. בעתו
 צימאונם ריוו יחד. שוות ובכמויות שווה אוכל ובניהם מצרים יוצאי כל

 שבר ונשבירה החֹדש יעבר מתי "בלבו האומר הסוחר. ברעב התענו ויחד
" מרמה מאזני ולעֵות שקל ולהגדיל איפה להקטין בר ונפתחה והשבת

 של בניו שכל השביעי ביום המסחר שביתת בעת ייזכר) ה', ח עמוס(
 לו תועיל ולא, ומשביע ידו את פותח הוא ולכולם בעיניו שווים ה"הקב

 מי. מזונותיו את שבשמים אביו לו יקצוב לא אם השתדלותו כל לאדם
 במזונותיו שהתחייב הוא - שבה הבשר מסיר וגם מצרים מעבדות שפדאו

 עבדך ינוח למען: "אחת רק ממנו שדרש והוא, ובניו אשתו ובמזונות
  ).יד', ה דברים" (כמוך ואמתך

  
  כיבוד אב ואם

  כ-יח, א"כ דברים .21
וִיסרו , איננו שֹמע בקול אביו ובקול אמו, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה"

והוציאו אֹתו אל זקני עירו , ותפשו בו אביו ואמו: אֹתו ולא ישמע אליהם
 בננו זה סורר ומֹרה איננו שמע -ואמרו אל זקני עירו : ואל שער מקֹמו

  ".זולל וסֹבא, בקֹלנו
  א"ע ע סנהדרין, משנה .22

 'ר. משיאכל טרטימר בשר וישתה חצי לוג יין האיטלקי? מאימתי חייב"
    ".מנה בשר ולוג יין: ריוסי אומ

  א"ע עב סנהדרין .23
וכי מפני שאכל זה תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין , יוסי הגלילי אומר' ר"

אלא הגיעה תורה לסוף דעתו ? האיטלקי אמרה תורה יצא לבית דין ליסקל
, שסוף מגמר נכסי אביו ומבקש ִלמודו ואינו מוצא, של בן סורר ומורה

ימות זכאי ואל : אמרה תורה. סטם את הבריותויוצא לפרשת דרכים ומל
  ".ימות חייב

    

  יז-טו', ל משלי .24
שאול : ארבע לא אמרו הון, שלוש הנה לא תשבענה, שתי בנות הב הב"

עין תלעג לאב ותבוז : מים ואש לא אמרה הון,  ארץ לא שבעה-ועֹצר ָרַחם 
  ".  יקרוה ערבי נחל ויאכלוה בני נשר-ליקהת אם 

  'כ, ז"כ משלי .25
     ".ועיני האדם לא תשבענה, תשבענהשאול ואבדו לא "

  יד-יא', ל משלי .26
: דור טהור בעיניו ומצֹאתו לא ֻרחץ: דור אביו יקלל ואת אמו לא יברך"

, דור חרבות שיניו ומאכלות מתלעֹתיו: דור מה רמו עיניו ועפעפיו ינשאו
  ". לאכֹל עניים מארץ ואביונים מאדם

  טז, ז"ט שמות .27
איש לאשר , עֹמר לֻגלגלת מספר נפשֹתיכם, לקטו ממנו איש לפי אכלו"

  ". באהלו ִתקחו
  הרב מדן. 28

 חוק' ה להם ששם בעת, במרה הבאר ליד בתור מצרים יוצאי שעמדו בעת
 ובראשונה שבראש, כיבוד. ואם אב כיבוד על גם התורה ציוותה - ומשפט

 לילדיהם המזון תא לחלק ההורים של בזכותם הבן הכרת היא משמעותו
  .שלהם הצדק חוש פי-ועל שיפוטם מיטב פי-על
  

  רפידים
  ז"שמות י. 29
ַוַּיֲחנּו  ִּפי ְיהָוה-ִסין ְלַמְסֵעיֶהם ַעל-ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְדַּבר-ְּבֵני ֲעַדת-ַוִּיְסעּו ָּכל א

ָלנּו -רּו ְּתנּומֶֹׁשה ַוּיֹאְמ -ַוָּיֶרב ָהָעם ִעם ב  .ִּבְרִפיִדים ְוֵאין ַמִים ִלְׁשּתֹת ָהָעם
 ג  .ְיהָוה-ֶאת ְּתַנּסּון-ְּתִריבּון ִעָּמִדי ַמה-ַוּיֹאֶמר ָלֶהם מֶֹׁשה ַמה ַמִים ְוִנְׁשֶּתה

ָלָּמה ֶּזה ֶהֱעִליָתנּו  מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר-ַוִּיְצָמא ָׁשם ָהָעם ַלַּמִים ַוָּיֶלן ָהָעם ַעל
ְיהָוה -ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ד  . ַּבָּצָמאיִמְקנַ -ְוֶאת ָּבַני-אִֹתי ְוֶאתִמִּמְצַרִים ְלָהִמית 

מֶֹׁשה -ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ה  .ֵלאמֹר ָמה ֶאֱעֶׂשה ָלָעם ַהֶּזה עֹוד ְמַעט ּוְסָקֻלִני
 ַהְיאֹר ַקח-ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ּוַמְּטָך ֲאֶׁשר ִהִּכיָת ּבֹו ֶאת ֲעבֹר ִלְפֵני ָהָעם ְוַקח ִאְּתךָ 

ְוָיְצאּו  ַהּצּור ְּבחֵֹרב ְוִהִּכיָת ַבּצּור-ִהְנִני עֵֹמד ְלָפֶניָך ָּׁשם ַעל ו  .ְּבָיְדָך ְוָהָלְכּתָ 
ַוִּיְקָרא ֵׁשם  ז  .ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ִמֶּמּנּו ַמִים ְוָׁשָתה ָהָעם ַוַּיַעׂש ֵּכן מֶֹׁשה ְלֵעיֵני

 ֵלאמֹר ֲהֵיׁש ְיהָוה-ם ֶאתַנּסֹתָ ְוַעל  ִריב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ַעל ַהָּמקֹום ַמָּסה ּוְמִריָבה
   .ָאִין-ִאם ְיהָוה ְּבִקְרֵּבנּו

  הרב מדן. 30
כאשר נצטווה משה לעבור לפני העם וללכת עם שבעים הזקנים לצור 

שהרי מרפידים להר סיני עברו בני ישראל (שהיה במקום מרוחק , שבחורב
התנהל המאבק על המים שלא על פי סדרי החוק והמשפט , )מסע שלם

ואת ", "אותי"את זעקות , את ההתנפלות על המים(. משה במרהשקבע 
  . ) נותיר לדמיונו של הקורא-שנשמעו שם " ואת מקני" "בני

  
  עמלק

  ע הקצר"ראב. 31
הוא הצור ] שמשה ניצב עליה במלחמת עמלק[=כי זאת הגבעה , על דעתי"

  ".והוא הר סיני, שהיכה
  'ט, ז"ישמות . 32

    ". לנו אנשים וצא הלחם בעמלק בחר -ויאמר משה אל יהושע "
  'ה', ז שופטים .33

,  כל אשר ילֹק בלשונו מן המים כאשר ילֹק הכלב-אל גדעון ' ויאמר ה"
  ". וכל אשר יכרע על ברכיו לשתות, תציג אותו לבד

  יז-יג, ה"כ דברים. 34
לא יהיה לך בביתך איפה : לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה"

איפה שלמה וצדק יהיה , אבן שלמה וצדק יהיה לך: הואיפה גדולה וקטנ
' כי תועבת ה: לוהיך נֹתן לך-א' למען יאריכו ימיך על האדמה אשר ה, לך
זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך : לוהיך כל עשה אלה כל עֹשה ָעֶול-א

  ".בצאתכם ממצרים
  יז, ה"כ דברים י"ש. 35

מאזני 'שנאמר .  האויב הווי דואג מגירוי-אם שיקרת במידות ומשקלות "
  ".'בא זדון ויבא קלון '-וכתיב בתרה '', בת המרמה תוע


