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The latter half of this week’s Parsha features a 
short song that opens with a somewhat familiar 
refrain, “then Yisrael sang this song (  אז ישיר ישראל
 The reader’s mind naturally  1”.(את השירה הזאת
associates this with the other more famous song 
found in Parshat B’Shalach which begins, “then 
Moshe and Bnei Yisrael sang this song ( אז ישיר
 Is the parallel  2”.(משה ובני ישראל את השירה הזאת
opening to these songs just a casual coincidence 
or is the wording indicative of a deeper connection 
between these two songs?  From a purely 
structural perspective, it would seem that the 
songs are not correlated at all.  The events and 
the excitement that spawned Shirat Hayam in 
Parshat B’Shalach are well documented and the 
song itself contains a plethora of information 
about Kriyat Yam Suf.  The exact opposite is true 
of the song found in Parshat Chukat.  There is a 
dearth of information as to the events that 
precipitated or inspired the outpouring of poetic 
praise and the stanzas of the song are both short 
and enigmatic.  The only information one can 
glean from the description is that the song relates 
to the well by which God provides water to Bnei 
Yisrael in the desert.   
 
Armed with that scant information, Chazal note 
that there clearly must be something amiss since 
the well accompanied Bnei Yisrael throughout 
their forty year sojourn in the desert.3  If so, why 
would Bnei Yisrael suddenly be aroused to sing 
about a miraculous gift from God that has been 
continuously providing for them for nearly forty 
years?  They surmise that the song was 
intentionally “misplaced” here because there must 
have been a much greater event that precipitated 
the Shirat HaBe’er.  By deciphering the cryptic 
narrative prior to the song,4 the Midrash provides 
insight into the miraculous salvation God provided 
to Bnei Yisrael unbeknownst to them. 
   

(יד) ַעל ֵּכן יֵָאַמר ְּבֵסֶפר ִמְלֲחמֹת יְקֹוָק ֶאת וֵָהב ְּבסּוָפה וְֶאת 
  ַהּנְָחִלים ַאְרנֹון:

  (טו) וְֶאֶׁשד ַהּנְָחִלים ֲאֶׁשר נָָטה ְלֶׁשֶבת ָער וְנְִׁשַען ִלְגבּול מֹוָאב:
ְּבֵאר ֲאֶׁשר ָאַמר יְקֹוָק ְלמֶֹׁשה ֱאסֹף (טז) ּוִמָּׁשם ְּבֵאָרה ִהוא הַ 

  ֶאת ָהָעם וְֶאְּתנָה ָלֶהם ָמיִם:
 

God waged war on behalf of Bnei Yisrael ( מלחמות
 and He (ואת הנחלים ארנון) in the Wadi of Arnon (ה'
performed miracles for them on par with that 
which had transpired at the Yam Suf ( את והב

                                                 
  שמות טו,א 1
  במדבר כא,יז 2
  מדרש תנחומא פרשת חקת סימן כ ורש"י במדבר כא,יז 3
  טז-במדבר כא,יד 4

 The riverbed of Arnon is a narrow pass  .(בסופה
between mountainous cliffs.  In addition, the faces 
of the mountains on either side of the wadi fit 
together hand and glove (אשד הנחלים).5  The 
attackers laid an ambush by hiding in the cliffs’ 
caves on both sides of the gorge.     In order to 
spare Bnei Yisrael the trouble of descending and 
traveling through the gorge, God had the 
mountain on the side of Eretz Yisrael advance 
towards the cliff on the side of Moav ( ונשען לגבול
 as if it was edging forward to greet Bnei (מואב
Yisrael.  The resultant closer of the gap between 
the cliffs eliminates all those that were waiting to 
launch a surprise attack on the vulnerable nation 
that was to travel in the ravine.  Bnei Yisrael are 
completely unaware of God’s beneficence.  In 
order for the people to understand and be aware 
of God’s monumental kindness and intercession 
on their behalf, He has the well situated by their 
encampment disgorge the crushed enemy.  It is 
the realization of this deliverance that engendered 
the spontaneous burst into song by Bnei Yisrael 
about the well.  The details in the Midrash of that 
which transpired describe a situation that is 
reminiscent of Kriyat Yam Suf.  In both cases, 
God takes the lead and battles on behalf of His 
people.  This is accomplished by Bnei Yisrael 
either passing through or intending to traverse a 
narrow channel which God then collapses upon 
the enemy.  The people only comprehend the 
extent of God’s incredible salvation when the 
vanquished combatants are discharged at their 
feet.6  Both instances culminate with the people 
being driven to song to express their tremendous 
gratitude to God.  The Midrash in creating a 
shared or common narrative clearly sees more 
than just a literary connection between the two 
songs.  Once again, one needs to ask are the 
similarities just there to compare and contrast the 
two events or are they pointing to a much more 
significant interrelatedness? 
 
It is interesting to note that both songs are flanked 
by seminal events that become paradigms of 
God’s credentials.  Prior to the climax of Kriyat 
Yam Suf, the story of the Exodus from Egypt is 
replete with statements that God will rain down 
plagues upon the Egyptians and harden Paraoh’s 
heart in order to establish Himself as the 
undisputed God.   This accreditation becomes the 
basis for the first of the Ten Commandments, “I 
the Lord am your God who brought you out of the 

וההר מלמעלן עשוי מערות מערות וכנגד המערות הר שכנגדו עשוי סלעים סלעים כמין  5
  )somewhat akin to continental driftשדים שנא' ואשד הנחלים (

כך מצריים  -כשם שאנו עולין מצד אחד  מלמד שהמרו ישראל באותה שעה ואמרו:... 6
  (פסחים קיד:)... ליבשה, ובאו ישראל וראו אותןמיד פלט אותן ...עולים מצד אחר
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land of Egypt, the house of bondage,” 7 as well as 
the impetus for many other Mitzvot in the Torah.  
It sets the stage and is the foundation for the next 
phase in Bnei Yisrael’s development – the 
tectonic shift from slaves to Paraoh to a nation of 
servants of God.  Similarly, in Parshat Chukat 
immediately following the Shirat HaBe’er, Bnei 
Yisrael engage in battle with Sichon, the king of 
the Emori, and Og, the king of the Bashan, which 
become models for Bnei Yisrael’s entry into the 
Land of Israel.  In Sefer Devarim, Moshe 
describes Sichon’s intransience in permitting the 
people of Israel to traverse his land on their way 
to Eret Yisrael as being a result of God hardening 
his heart.8  The purpose of this engendered 
obstinacy was to facilitate his defeat at the hands 
of Bnei Yisrael.   That military victory establishes 
God’s capacity to aid Bnei Yisrael in their 
conquest of Eretz Yisrael9 as well as to leave a 
trail of fear in all the nations that hear of Bnei 
Yisrael’s crushing defeat of Sichon and Og.10  The 
parallels between the Shirat Ha’Yam and the 
Shirat Ha’Be’er seem to extend beyond the songs 
themselves which would indicate a deeper 
connection between the two narratives. 
 
Upon further contemplation, one may notice that 
many of the events described in Parshat Chukat 
have a distinctly similar feel to the stories of 
Parshat B’Shalach, almost a sense of déjà vu.11  
There seem to be literary and thematic parallels 
between the two Parshiot though the only issue is 
that they are inversely correlated. The Shirat 
Hayam is the beginning of a series of events in 
Parshat B’Shalach while the Shirat Ha’Be’er is the 
culmination of a succession of incidents in 
Parshat Chukat. 
 

  שמות  במדבר
  משפטים ועגל הזהב  חוקים ופרה אדומה

  מעמד הר סיני  מי מריבה
  יתרו  אדום

 מיתת אהרון
  בנו ומשיחת אלעזר

  חירת יהושעב

  מלחמת עמלק  מלחמת הכנעני מלך ערד
  ומריבהפרשת המן ומסה  מים ולחם ועל המןתלונות 

 נחשים שרפים
  ונחש הנחושת

  רהמ

  ים סוף ואז ישיר  נחל ארנון ואז ישיר
  מכות מצרים  מלחמת סיחון ועוג

 

                                                 
  שמות כ,ב 7
 ִּכי ִהְקָׁשה יְקֹוָק ֱאֹלֶהיָך ֶאת רּוחֹו וְִאֵּמץ ֶאת ְלָבבֹווְֹלא ָאָבה ִסיחֹן ֶמֶלְך ֶחְׁשּבֹון ַהֲעִבֵרנּו ּבֹו  8

 ְלַמַען ִּתּתֹו ְביְָדָך ַּכּיֹום ַהֶּזה (דברים ב,ל)
ֵעיֶניָך ָהרֹאֹת ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה יְקֹוָק ֱאֹלֵהיֶכם וְֶאת יְהֹוׁשּוַע ִצּוֵיִתי ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר  9

: ֹלא ִלְׁשֵני ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה ֵּכן יֲַעֶׂשה יְקֹוָק ְלָכל ַהַּמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ַאָּתה עֵֹבר ָׁשָּמה
 כב)-ְלָחם ָלֶכם: (דברים ג,כאִּתיָראּום ִּכי יְקֹוָק ֱאֹלֵהיֶכם הּוא ַהּנִ 

What is the meaning of this mirror-like reflection 
found in Parshat Chukat? 
 
As we have discussed previously,12 the Shirat 
Ha’Yam is the culmination song of the Exodus 
that highlights the purpose and the process of the 
redemption from Egypt.  For Bnei Yisrael, it 
represents the beginning of the formidable 
transformational journey from being slaves to 
Paraoh to servants of God.  In a similar fashion, 
the Shirat Ha’Be’er is the conclusion of Bnei 
Yisrael’s sojourn in the desert and their 
progression towards entering the Land of Israel.  
The two songs bookmark Bnei Yisrael’s time in 
the desert as well as the transition between the 
generation that exited Egypt and the new 
generation that will enter the Land of Israel.13  
Parshat B’Shalach and the stories that surround it 
all transpire in the first year after the Exodus while 
the entire Parshat Chukat is set in the fortieth and 
final year of Bnei Yisrael’s wandering through the 
desert. 
 
The stories bookmarked by the songs mark two 
pivotal, but opposite transitions.  Parshat 
B’Shalach is the attempt to move Bnei Yisrael 
from a slave mentality and subjugation to Paroah 
to a life completely reliant on God.  The lack of 
food and water (מרה, פרשת המן ומסה ומריבה), the 
attacks by foreign armies (מלחמת עמלק) and the 
outside visitors (יתרו) are all intended to teach the 
new nation dependence on God.  Laws and 
Mitzvot (הר סיני, משפטים) are given to establish a 
model nation of God that can be his emissaries 
and representatives in the broader world.  There 
are also disappointments and hints that this 
generation will not be successful at making the 
needed transition (חטא העגל, בחירת יהושע).   Had 
Bnei Yisrael successfully completed the first 
transition, they would have then embarked on the 
next stage, moving from sole reliance on God to 
living a life in the Land of Israel.  Unfortunately, 
the generation of the Exodus never makes it 
passed the first hurdle and is sentenced to 
wander and perish in the desert.  The new 
generation, who will finally enter the Land of Israel 
after forty years of wandering in the desert, was 
born into and matured in an environment marked 
by complete reliance and dependence on God.  
They were not challenged by the first transition 
that their parents failed to accomplish because 
they grew up knowing only such a spiritual life.  

ַהּיֹום ַהֶּזה ָאֵחל ֵּתת ַּפְחְּדָך וְיְִרָאְתָך ַעל ְּפֵני ָהַעִּמים ַּתַחת ָּכל ַהָּׁשָמיִם ֲאֶׁשר יְִׁשְמעּון  10
  (דברים ב,כה)ִׁשְמֲעָך וְָרְגזּו וְָחלּו ִמָּפֶניָך 

  שמצורפים בסוף ותקבלהנא לראות טבלאות ה 11
 שירת הים -פרשת בשלח  12
  עיין במדבר כ,א מדרש תנחומא יד וברש"י שם 13
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The trial of this generation was their ability to 
transition from a life of constantly being in the 
presence of God to a life where God’s presence 
and influence needs to be actively recognized and 
gleaned from the mundane.   For that reason, 
Parshat Chukat presents a series of challenges 
that are similar to, but in the exact opposite order 
from, Parshat B’Shalach.  There are laws of blind 
faith and compliance (חוקת התורה, פרה אדומה), 
attempted revelations (מי מריבה), challenges with 
outsiders (אדום), transitions of leadership ( מיתת
 issues with ,(מלך ערד) attacks by the enemy ,(אהרון
the water and food supply (נחש הנחושת), and then 
triumphs in battle (מלחמות סיחון ועוג).  These 
tribulations are intended to transition and prepare 
the nation for the new reality they will be facing 
upon entering Eretz Yisrael.  It is the beginning of 
the difficult process of weaning Bnei Yisrael off 
complete dependence on God and a progression 
from a life of constant exposure to God to an 
existence of punctuated revelation that 
necessitates much more initiative from the 
individual in the spiritual realm.  Like any process, 
it has it successes and failures, ups and downs.  
 
If everything had gone according to plan, the 
battles with Sichon and Og would have been 
months, not decades, after the Exodus.  Shirat 
Ha’Yam and the subsequent stories continued 
that which was started in Egypt.  It began the 
process of complete immersion into spirituality 
and exposure to Godliness, a descent into living 
in the desert in the presence of God.  This “basic 
training” would have climaxed with the awesome 
revelation at Har Sinai.  That would have been 
followed shortly after by “advanced training” 
through the educational experiences and lessons 
culminating in the Shirat HaBe’er.  It would have 
marked Bnei Yisrael’s emergence from the desert 
to a life in the Land of Israel.  Ma’amad Har Sinai 
would accompany them on their entry into Eretz 
Yisrael and the hand of God would be equally 
recognized in the triumph of God over Paraoh and 
the victory of Bnei Yisrael over Sichon and Og.  In 
the end, God’s plan comes to fruition, but just with 
a forty year interlude and a new generation.  That 
interval between entering and exiting the desert 
creates a significant gap between the Exodus and 
the revelation at Sinai on the one hand and the 
conquest and settling of Eretz Yisrael on the other 
hand.  It somewhat clouds what should have been 
the seamless connection between the two 
transitions and makes it more challenging to 
discern the transcendental and spiritual in the 
temporal and physical.  Our lives are full of 
moments of spirituality and inspiration and 
encounters with the mundane.  This week’s 

Parsha reminds us that the successful integration 
between the two is somewhat dependent on how 
masterfully we fuse the lessons of Shirat Ha’Yam 
with those of Shirat Ha’Be’er.  The more we 
inculcate them as a unified perspective, the more 
profound the impact will be on our ability to live a 
life infused with spirituality and to discern 
Godliness in the worldly. 
 
Shabbat Shalom
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  שמות  במדבר
  חוקים - במדבר פרק יט

 ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר ֵלאֹמר ְיֹקָוק ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהּתוָֹרה ֻחַּקת ֹזאת (ב)
 ֲאֶׁשר מּום ָּבּה ֵאין ֲאֶׁשר ְּתִמיָמה ֲאֻדָּמה ָפָרה ֵאֶלי ְוִיְקחּו ִיְׂשָרֵאל

  ֹעל ָעֶליהָ  ָעָלה א

   משפטים - שמות פרק כא
  :ִלְפֵניֶהם ָּתִׂשים ֲאֶׁשר ָּפִטיםַהִּמְׁש  ְוֵאֶּלה (א)

  
  שמות פרק לב 

 ַוֹּיאְמרּו ַמֵּסָכה ֵעֶגל ַוַּיֲעֵׂשהּו ַּבֶחֶרט ֹאתוֹ  ַוָּיַצר ִמָּיָדם ַוִּיַּקח (ד)
ֶהי ֵאֶּלה   : ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ֶהֱעלּו ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ֱא

  מי מריבה –במדבר פרק כ 
 ַוֵּיֶׁשב ָהִראׁשֹון ַּבֹחֶדׁש ִצן ִמְדַּבר ָהֵעָדה ָּכל ֵאלִיְׂשָר  ְבֵני ַוָּיֹבאּו (א)
  :ָׁשם ַוִּתָּקֵבר ִמְרָים ָׁשם ַוָּתָמת ְּבָקֵדׁש ָהָעם
א (ב)   :ַאֲהֹרן ְוַעל ֹמֶׁשה ַעל ַוִּיָּקֲהלּו ָלֵעָדה ַמִים ָהָיה ְו
 ִלְפֵני ַאֵחינּו ַועִּבגְ  ָגַוְענּו ְולּו ֵלאֹמר ַוֹּיאְמרּו ֹמֶׁשה ִעם ָהָעם ַוָּיֶרב (ג)

  :ְיֹקָוק
 ָׁשם ָלמּות ַהֶּזה ַהִּמְדָּבר ֶאל ְיֹקָוק ְקַהל ֶאת ֲהֵבאֶתם ְוָלָמה (ד)

  :ּוְבִעיֵרנּו ֲאַנְחנּו
 ַהֶּזה ָהָרע ַהָּמקֹום ֶאל ֹאָתנּו ְלָהִביא ִמִּמְצַרִים ֶהֱעִליֻתנּו ְוָלָמה (ה)
  :ִלְׁשּתֹות ַאִין ּוַמִים ְוִרּמֹון ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ֶזַרע ְמקֹום א
 ַעל ַוִּיְּפלּו מֹוֵעד ֹאֶהל ֶּפַתח ֶאל ַהָּקָהל ִמְּפֵני ְוַאֲהֹרן ֹמֶׁשה ַוָּיֹבא (ו)

  פ: ֲאֵליֶהם ְיֹקָוק ְכבוֹד ַוֵּיָרא ְּפֵניֶהם
  :ֵּלאֹמר ֹמֶׁשה ֶאל ְיֹקָוק ַוְיַדֵּבר (ז)
 ְוִדַּבְרֶּתם ָאִחי ַאֲהֹרןוְ  ַאָּתה ָהֵעָדה ֶאת ְוַהְקֵהל ַהַּמֶּטה ֶאת ַקח (ח)
 ַהֶּסַלע ִמן ַמִים ָלֶהם ְוהֹוֵצאתָ  ֵמיָמיו ְוָנַתן ְלֵעיֵניֶהם ַהֶּסַלע ֶאל

  :ְּבִעיָרם ְוֶאת ָהֵעָדה ֶאת ְוִהְׁשִקיתָ 
  :ִצָּוהּו ַּכֲאֶׁשר ְיֹקָוק ִמִּלְפֵני ַהַּמֶּטה ֶאת ֹמֶׁשה ַוִּיַּקח (ט)
 ָלֶהם ַוֹּיאֶמר ַהָּסַלע ְּפֵני ֶאל ַהָּקָהל ֶאת ְוַאֲהֹרן ֹמֶׁשה ַוַּיְקִהלּו (י)

  :ָמִים ָלֶכם נֹוִציא ַהֶּזה ַהֶּסַלע ֲהִמן ַהֹּמִרים ָנא ִׁשְמעּו
 ַמִים ַוֵּיְצאּו ַּפֲעָמִים ְּבַמֵּטהּו ַהֶּסַלע ֶאת ַוַּי ָידוֹ  ֶאת ֹמֶׁשה ַוָּיֶרם (יא)
  ס: ּוְבִעיָרם ָהֵעָדה ַוֵּתְׁשְּת  ַרִּבים

 ִּבי ֶהֱאַמְנֶּתם א ַיַען ַאֲהֹרן ְוֶאל ֹמֶׁשה ֶאל ְיֹקָוק ֹּיאֶמרוַ  (יב)
 ֶאל ַהֶּזה ַהָּקָהל ֶאת ָתִביאּו א ָלֵכן ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְלֵעיֵני ְלַהְקִּדיֵׁשִני

  :ָלֶהם ָנַתִּתי ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ
  :ָּבם ִּיָּקֵדׁשוַ  ְיֹקָוק ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ָרבּו ֲאֶׁשר ְמִריָבה ֵמי ֵהָּמה (יג)

  
  רש"י במדבר פרק כ 

שאילו דברתם אל הסלע והוציא הייתי  -להקדישני )(יב
מקודש לעיני העדה ואומרים מה סלע זה שאינו מדבר 

ואינו שומע ואינו צריך לפרנסה מקיים דבורו של מקום, קל 
  :וחומר אנו

   מעמד הר סיני – שמות פרק יט
 ַהֶּזה ַּבּיֹום ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני תְלֵצא ַהְּׁשִליִׁשי ַּבֹחֶדׁש (א)
  :ִסיָני ִמְדַּבר ָּבאּו
 ָׁשם ַוִּיַחן ַּבִּמְדָּבר ַוַּיֲחנּו ִסיַני ִמְדַּבר ַוָּיֹבאּו ֵמְרִפיִדים ַוִּיְסעּו (ב)

  :ָהָהר ֶנֶגד ִיְׂשָרֵאל
ִהים ֶאל ָעָלה ּוֹמֶׁשה (ג)  ֵלאֹמר ָהָהר ןִמ  ְיֹקָוק ֵאָליו ַוִּיְקָרא ָהֱא
  :ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ְוַתֵּגיד ַיֲעֹקב ְלֵבית ֹתאַמר ֹּכה
 ַּכְנֵפי ַעל ֶאְתֶכם ָוֶאָּׂשא ְלִמְצָרִים ָעִׂשיִתי ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ַאֶּתם (ד)

  :ֵאָלי ֶאְתֶכם ָוָאִבא ְנָׁשִרים
 ִוְהִייֶתם ִתיְּבִרי ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם ְּבֹקִלי ִּתְׁשְמעּו ָׁשמֹועַ  ִאם ְוַעָּתה (ה)
  :ָהָאֶרץ ָּכל ִלי ִּכי ָהַעִּמים ִמָּכל ְסֻגָּלה ִלי
 ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ֵאֶּלה ָקדֹוׁש ְוגֹוי ֹּכֲהִנים ַמְמֶלֶכת ִלי ִּתְהיּו ְוַאֶּתם (ו)

  :ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ְּתַדֵּבר
 ַהְּדָבִרים ָּכל ֵאת ִלְפֵניֶהם ַוָּיֶׂשם ָהָעם ְלִזְקֵני ַוִּיְקָרא ֹמֶׁשה ַוָּיֹבא (ז)

  :ְיֹקָוק ִצָּוהּו ֲאֶׁשר ָהֵאֶּלה
 ַוָּיֶׁשב ַנֲעֶׂשה ְיֹקָוק ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ֹּכל ַוֹּיאְמרּו ַיְחָּדו ָהָעם ָכל ַוַּיֲענּו (ח)
  :ְיֹקָוק ֶאל ָהָעם ִּדְבֵרי ֶאת ֹמֶׁשה
 ַּבֲעבּור ָעָנןהֶ  ְּבַעב ֵאֶלי ָּבא ָאֹנִכי ִהֵּנה ֹמֶׁשה ֶאל ְיֹקָוק ַוֹּיאֶמר (ט)

 ֶאת ֹמֶׁשה ַוַּיֵּגד ְלעוָֹלם ַיֲאִמינּו ְּב ְוַגם ִעָּמ ְּבַדְּבִרי ָהָעם ִיְׁשַמע
  :ְיֹקָוק ֶאל ָהָעם ִּדְבֵרי

 ּוָמָחר ַהּיוֹם ְוִקַּדְׁשָּתם ָהָעם ֶאל ֵל ֹמֶׁשה ֶאל ְיֹקָוק ַוֹּיאֶמר (י)
ָתם ְוִכְּבסּו   :ִׂשְמ

 ְלֵעיֵני ְיֹקָוק ֵיֵרד ַהְּׁשִלִׁשי ַּבּיוֹם ִּכי ַהְּׁשִליִׁשי ַלּיֹום ְנֹכִנים ְוָהיּו (יא)
  :ִסיָני ַהר ַעל ָהָעם ָכל

ת ַוְיִהי ַהֹּבֶקר ִּבְהֹית ַהְּׁשִליִׁשי ַבּיֹום ַוְיִהי (טז)  ְוָעָנן ּוְבָרִקים ֹק
  :ַּבַּמֲחֶנה ֲאֶׁשר ָהָעם ָּכל ַוֶּיֱחַרד ְמֹאד ָחָזק ֹׁשָפר ְוֹקל ָהָהר ַעל ָּכֵבד
ִהים ִלְקַראת ָהָעם ֶאת ֹמֶׁשה ַוּיֹוֵצא (יז)  ַוִּיְתַיְּצבּו ַהַּמֲחֶנה ִמן ָהֱא

  :ָהָהר ְּבַתְחִּתית
 ַוַּיַעל ָּבֵאׁש ְיֹקָוק ָעָליו ָיַרד ֲאֶׁשר ִמְּפֵני ֻּכּלוֹ  ָעַׁשן ִסיַני ְוַהר (יח)
  :ְמֹאד ָהָהר ָּכל ַוֶּיֱחַרד ַהִּכְבָׁשן ְּכֶעֶׁשן ֲעָׁשנוֹ 
ִהים ְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ְמֹאד ְוָחֵזק הֹוֵל ַהּׁשֹוָפר קֹול ַוְיִהי (יט)  ְוָהֱא
  :ְבקֹול ַיֲעֶנּנּו

  אדום -במדבר פרק כ 
 ָאִחי ָאַמר ֹּכה ֱאדֹום ֶמֶל ֶאל ִמָּקֵדׁש ַמְלָאִכים ֹמֶׁשה ַוִּיְׁשַלח (יד)

  :ְמָצָאְתנּו ֲאֶׁשר ַהְּתָלָאה ָּכל ֵאת ָיַדְעָּת  ַאָּתה ִיְׂשָרֵאל
 ָלנּו ַוָּיֵרעּו ַרִּבים ָיִמים ְּבִמְצַרִים ַוֵּנֶׁשב ִמְצַרְיָמה ֲאֹבֵתינּו ַוֵּיְרדּו (טו)

  :ְוַלֲאֹבֵתינּו ִמְצַרִים
 ִמִּמְצָרִים ַוֹּיִצֵאנּו ַמְלָא ַוִּיְׁשַלח ֹקֵלנּו ַוִּיְׁשַמע ְיֹקָוק ֶאל ַוִּנְצַעק (טז)
  :ְגבּוֶל ְקֵצה ִעיר ָקֵדׁשבְ  ֲאַנְחנּו ְוִהֵּנה
א ּוְבֶכֶרם ְּבָׂשֶדה ַנֲעֹבר א ְבַאְרֶצ ָּנא ַנְעְּבָרה (יז)  ְבֵאר ֵמי ִנְׁשֶּתה ְו
  :ְּגבּוֶל ַנֲעֹבר ֲאֶׁשר ַעד ּוְׂשֹמאול ָיִמין ִנֶּטה א ֵנֵל ַהֶּמֶל ֶּדֶר

  :ִלְקָראֶת ֵאֵצא ֶחֶרבּבַ  ֶּפן ִּבי ַתֲעֹבר א ֱאדוֹם ֵאָליו ַוֹּיאֶמר (יח)
 ִנְׁשֶּתה ֵמיֶמי ְוִאם ַנֲעֶלה ַּבְמִסָּלה ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֵאָליו ַוֹּיאְמרּו (יט)
  :ֶאֱעֹבָרה ְּבַרְגַלי ָּדָבר ֵאין ַרק ִמְכָרם ְוָנַתִּתי ּוִמְקַני ֲאִני
  :ֲחָזָקה ְבָידּו ָּכֵבד ְּבַעם ִלְקָראתוֹ  ֱאדֹום ַוֵּיֵצא ַתֲעֹבר א ַוֹּיאֶמר (כ)

  : ֵמָעָליו ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיט ִּבְגֻבלוֹ  ֲעֹבר ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְנֹתן ֱאדוֹם ַוְיָמֵאן (כא)

  יתרו -שמות פרק יח 
ִהים ָעָׂשה ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת ֹמֶׁשה ֹחֵתן ִמְדָין ֹכֵהן ִיְתרוֹ  ַוִּיְׁשַמע (א)  ְלֹמֶׁשה ֱא

  :ִמִּמְצָרִים ִיְׂשָרֵאל ֶאת קְיֹקוָ  הוִֹציא ִּכי ַעּמוֹ  ּוְלִיְׂשָרֵאל
  :ִׁשּלּוֶחיהָ  ַאַחר ֹמֶׁשה ֵאֶׁשת ִצֹּפָרה ֶאת ֹמֶׁשה ֹחֵתן ִיְתרוֹ  ַוִּיַּקח (ב)
  :ָנְכִרָּיה ְּבֶאֶרץ ָהִייִתי ֵּגר ָאַמר ִּכי ֵּגְרֹׁשם ָהֶאָחד ֵׁשם ֲאֶׁשר ָבֶניהָ  ְׁשֵני ְוֵאת (ג)
ֵהי ִּכי ֱאִליֶעֶזר ָהֶאָחד ְוֵׁשם (ד)   :ַּפְרֹעה ֵמֶחֶרב ַוַּיִּצֵלִני ְּבֶעְזִרי ָאִבי ֱא
 הּוא ֲאֶׁשר ַהִּמְדָּבר ֶאל ֹמֶׁשה ֶאל ְוִאְׁשּתוֹ  ּוָבָניו ֹמֶׁשה ֹחֵתן ִיְתרוֹ  ַוָּיֹבא (ה)
ִהים ַהר ָׁשם ֹחֶנה   :ָהֱא
  :ִעָּמּה ֶניהָ בָ  ּוְׁשֵני ְוִאְׁשְּת ֵאֶלי ָּבא ִיְתרוֹ  ֹחֶתְנ ֲאִני ֹמֶׁשה ֶאל ַוֹּיאֶמר (ו)
 ְלֵרֵעהּו ִאיׁש ַוִּיְׁשֲאלּו לוֹ  ַוִּיַּׁשק ַוִּיְׁשַּתחּו ֹחְתנוֹ  ִלְקַראת ֹמֶׁשה ַוֵּיֵצא (ז)

  :ָהֹאֱהָלה ַוָּיֹבאּו ְלָׁשלֹום
 ַעל ּוְלִמְצַרִים ְלַפְרֹעה ְיֹקָוק ָעָׂשה ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת ְלֹחְתנוֹ  ֹמֶׁשה ַוְיַסֵּפר (ח)

  :ְיֹקָוק ַוַּיִּצֵלם ַּבֶּדֶר ְמָצָאַתם ֲאֶׁשר ַהְּתָלָאה ָּכל ֵאת ִיְׂשָרֵאל אוֹֹדת
 ִמַּיד ִהִּצילוֹ  ֲאֶׁשר ְלִיְׂשָרֵאל ְיֹקָוק ָעָׂשה ֲאֶׁשר ַהּטוָֹבה ָּכל ַעל ִיְתרוֹ  ַוִּיַחְּד  (ט)

  :ִמְצָרִים
 ַּפְרֹעה ּוִמַּיד ִמְצַרִים ִמַּיד ֶאְתֶכם ִהִּציל ֲאֶׁשר ְיֹקָוק ָּברּו ִיְתרוֹ  ַוֹּיאֶמר (י)

  :ִמְצָרִים ַיד ִמַּתַחת ָהָעם ֶאת ִהִּציל ֲאֶׁשר
ִהים ִמָּכל ְיֹקָוק ָגדוֹל ִּכי ָיַדְעִּתי ַעָּתה (יא)   :ֲעֵליֶהם ָזדּו ֲאֶׁשר ַבָּדָבר ִּכי ָהֱא
ִהים ּוְזָבִחים ֹעָלה ֹמֶׁשה ֹחֵתן ִיְתרוֹ  ַוִּיַּקח (יב)  ֵניִזְק  ְוֹכל ַאֲהֹרן ַוָּיֹבא ֵלא

ִהים ִלְפֵני ֹמֶׁשה ֹחֵתן ִעם ֶלֶחם ֶלֱאָכל ִיְׂשָרֵאל   :ָהֱא
  

 :ַאְרצוֹ  ֶאל לוֹ  ַוֵּיֶל ֹחְתנוֹ  ֶאת ֹמֶׁשה ַוְיַׁשַּלח (כז)
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  :ָהרהָ  ֹהר ָהֵעָדה ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ַוָּיֹבאּו ִמָּקֵדׁש ַוִּיְסעּו (כב)
 ֶאֶרץ ְּגבּול ַעל ָהָהר ְּבֹהר ַאֲהֹרן ְוֶאל ֹמֶׁשה ֶאל ְיֹקָוק ַוֹּיאֶמר (כג)
  :ֵלאֹמר ֱאדֹום
 ִלְבֵני ָנַתִּתי ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ָיֹבא א ִּכי ַעָּמיו ֶאל ַאֲהֹרן ֵיָאֵסף (כד)

  :ְמִריָבה ְלֵמי ִּפי ֶאת ְמִריֶתם ֲאֶׁשר ַעל ִיְׂשָרֵאל
  :ָהָהר ֹהר ֹאָתם ְוַהַעל ְּבנוֹ  ֶאְלָעָזר ְוֶאת ֹרןַאהֲ  ֶאת ַקח (כה)
 ְוַאֲהֹרן ְּבנוֹ  ֶאְלָעָזר ֶאת ְוִהְלַּבְׁשָּתם ְּבָגָדיו ֶאת ַאֲהֹרן ֶאת ְוַהְפֵׁשט (כו)
  :ָׁשם ּוֵמת ֵיָאֵסף
  :ָהֵעָדה ָּכל ְלֵעיֵני ָהָהר ֹהר ֶאל ַוַּיֲעלּו ְיֹקָוק ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ֹמֶׁשה ַוַּיַעׂש (כז)

 ְּבנוֹ  ֶאְלָעָזר ֶאת ֹאָתם ַוַּיְלֵּבׁש ְּבָגָדיו ֶאת ַאֲהֹרן ֶאת ֹמֶׁשה ַוַּיְפֵׁשט (כח)
  :ָהָהר ִמן ְוֶאְלָעָזר ֹמֶׁשה ַוֵּיֶרד ָהָהר ְּבֹראׁש ָׁשם ַאֲהֹרן ַוָּיָמת
ִׁשים ַאֲהֹרן ֶאת ַוִּיְבּכּו ַאֲהֹרן ָגַוע ִּכי ָהֵעָדה ָּכל ַוִּיְראּו (כט)  לּכֹ  יֹום ְׁש
  :ִיְׂשָרֵאל ֵּבית

  משיחת יהושע –שמות פרק יז 
 ְּבָאְזֵני ְוִׂשים ַּבֵּסֶפר ִזָּכרוֹן ֹזאת ְּכֹתב ֹמֶׁשה ֶאל ְיֹקָוק ַוֹּיאֶמר (יד)

  :ַהָּׁשָמִים ִמַּתַחת ֲעָמֵלק ֵזֶכר ֶאת ֶאְמֶחה ָמֹחה ִּכי ְיהוֹֻׁשעַ 
  :ִנִּסי ָוקְיקֹ  ְׁשמוֹ  ַוִּיְקָרא ִמְזֵּבחַ  ֹמֶׁשה ַוִּיֶבן (טו)
   : ֹּדר ִמֹּדר ַּבֲעָמֵלק ַליֹקָוק ִמְלָחָמה ָיּה ֵּכס ַעל ָיד ִּכי ַוֹּיאֶמר (טז)

  מסכתא דעמלק פרשה ב  -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח 
דברי  שאותו היום נמשח יהושעושים באזני יהושע, מגיד 

זה אחד מארבעה ר' יהושע. ר' אלעזר המודעי אומר 
משה שנים חשו ושנים לא חשו  צדיקים שנתן להם רמז

, יעקב נתן לו רמז ולא חש, דוד נתן לו רמז ולא חש
משה מנין ושים באזני יהושע ומרדכי נתן להם רמז וחש 

אמר יהושע מנחיל ישראל את הארץ ובסוף משה עומד 
  ן שנא' ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמרומתחנ

  מלחמת הכנעני –במדבר פרק כא 
 ֶּדֶר ִיְׂשָרֵאל ָּבא ִּכי ַהֶּנֶגב ֹיֵׁשב ֲעָרד ֶמֶל ַנֲעִניַהּכְ  ַוִּיְׁשַמע (א)

  :ֶׁשִבי ִמֶּמּנּו ַוִּיְׁשּבְ  ְּבִיְׂשָרֵאל ַוִּיָּלֶחם ָהֲאָתִרים
 ַהֶּזה ָהָעם ֶאת ִּתֵּתן ָנֹתן ִאם ַוֹּיאַמר ַליֹקָוק ֶנֶדר ִיְׂשָרֵאל ַוִּיַּדר (ב)
  :ָעֵריֶהם ֶאת ְוַהֲחַרְמִּתי ְּבָיִדי
 ֶאְתֶהם ַוַּיֲחֵרם ַהְּכַנֲעִני ֶאת ַוִּיֵּתן ִיְׂשָרֵאל ְּבקוֹל ְיֹקָוק ַוִּיְׁשַמע (ג)
   : ָחְרָמה ַהָּמקֹום ֵׁשם ַוִּיְקָרא ָעֵריֶהם ְוֶאת

  
  מדרש תנחומא (ורשא) פרשת חקת סימן יח 

(יח) מה כתי' אחריו וישמע הכנעני מלך ערד את מוצא שכיון 
ומי הי' וד ונראו כאשה פרועה, שמת אהרן נסתלקו ענני כב

שנ' (שם /במדבר/ יג) עמלק יושב בארץ  מלך ערד זה עמלק
  הנגב והי' יושב על הפרצ' 

  מלחמת עמלק –שמות פרק יז 
  :ִּבְרִפיִדם ִיְׂשָרֵאל ִעם ַוִּיָּלֶחם ֲעָמֵלק ַוָּיֹבא (ח)
 ַּבֲעָמֵלק ִהָּלֵחם ְוֵצא ֲאָנִׁשים ָלנּו ְּבַחר ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאל ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר (ט)
ִהים ּוַמֵּטה ַהִּגְבָעה ֹראׁש ַעל ִנָּצב ָאֹנִכי ָמָחר   :ְּבָיִדי ָהֱא

 ּוֹמֶׁשה ַּבֲעָמֵלק ְלִהָּלֵחם ֹמֶׁשה לוֹ  ָאַמר ַּכֲאֶׁשר ְיהֹוֻׁשעַ  ַוַּיַעׂש (י)
  :ַהִּגְבָעה ֹראׁש ָעלּו ְוחּור ַאֲהֹרן
 ָידוֹ  ָיִניחַ  ְוַכֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ְוָגַבר ָידוֹ  ֹמֶׁשה ָיִרים ַּכֲאֶׁשר ְוָהָיה (יא)
  :ֲעָמֵלק ְוָגַבר
 ָעֶליהָ  ַוֵּיֶׁשב ַתְחָּתיו ַוָּיִׂשימּו ֶאֶבן ַוִּיְקחּו ְּכֵבִדים ֹמֶׁשה ִויֵדי (יב)

 ֱאמּוָנה ָיָדיו ַוְיִהי ֶאָחד ּוִמֶּזה ֶאָחד ִמֶּזה ְבָיָדיו ָּתְמכּו ְוחּור ְוַאֲהֹרן
  :ַהָּׁשֶמׁש ֹּבא ַעד

ׁש (יג)   : ָחֶרב ְלִפי ַעּמוֹ  ְוֶאת ֲעָמֵלק ֶאת ְיהֹוֻׁשעַ  ַוַּיֲח

  תלונות העם על המים הלחם והמן –במדבר פרק כא 
 ַוִּתְקַצר ֱאדֹום ֶאֶרץ ֶאת ִלְסֹבב סּוף ַים ֶּדֶר ָהָהר ֵמֹהר ַוִּיְסעּו (ד)
  :ַּבָּדֶר ָהָעם ֶנֶפׁש
ִהים ָהָעם ַוְיַדֵּבר (ה)  ָלמּות ִמִּמְצַרִים ֶהֱעִליֻתנּו ָלָמה ֶׁשהּוְבמֹ  ֵּבא

ֵקל ַּבֶּלֶחם ָקָצה ְוַנְפֵׁשנּו ַמִים ְוֵאין ֶלֶחם ֵאין ִּכי ַּבִּמְדָּבר   :ַהְּק
 ָהָעם ֶאת ַוְיַנְּׁשכּו ַהְּׂשָרִפים ַהְּנָחִׁשים ֵאת ָּבָעם ְיֹקָוק ַוְיַׁשַּלח (ו)

  :ִמִּיְׂשָרֵאל ָרב ַעם ַוָּיָמת
 ָוָב ַביֹקָוק ִדַּבְרנּו ִּכי ָחָטאנּו ַוֹּיאְמרּו ֹמֶׁשה ֶאל ָהָעם ַוָּיֹבא (ז)

  :ָהָעם ְּבַעד ֹמֶׁשה ַוִּיְתַּפֵּלל ַהָּנָחׁש ֶאת ֵמָעֵלינּו ְוָיֵסר ְיֹקָוק ֶאל ִהְתַּפֵּלל
 ְוָהָיה ֵנס ַעל ֹאתוֹ  ְוִׂשים ָׂשָרף ְל ֲעֵׂשה ֹמֶׁשה ֶאל ְיֹקָוק ַוֹּיאֶמר )(ח
  :ָוָחי ֹאתוֹ  ְוָרָאה ׁשּוַהּנָ  ָּכל

 ַהָּנָחׁש ָנַׁש ִאם ְוָהָיה ַהֵּנס ַעל ַוְיִׂשֵמהּו ְנֹחֶׁשת ְנַחׁש ֹמֶׁשה ַוַּיַעׂש (ט)
  :ָוָחי ַהְּנֹחֶׁשת ְנַחׁש ֶאל ְוִהִּביט ִאיׁש ֶאת

  
  רמב"ן במדבר פרק כא 

לא נאמר לו לעשותו של נחשת,  -) ויעש משה נחש נחשת (ט
"ה אמר לי נחש, אני אעשנו של נחשת, אלא אמר משה הקב

לשון נופל על הלשון, זה לשון רש"י מדברי רבותינו (ב"ר לא 
ח). ולא הבינותי זה, שהרי הקב"ה לא הזכיר לו "נחש" אלא 

"עשה לך שרף". אבל דעתם לומר כי הלך משה אחר שם 
והנראה בעיני בסוד הדבר הזה, כי הוא העצם אשר לו. 

תסיר הנזק , ה נס בתוך נסמדרכי התורה שכל מעשי
כמו שהזכירו (מכילתא ויסע , במזיק ותרפא החולי במחליא

(שמות טו כה) וכן במלח אלישע במים  א) בויורהו ה' עץ
(מ"ב ב כא). וידוע מדרכי הרפואות, שכל נשוכי בעלי הארס 

יסתכנו בראותם אותם או בראות דמותם, עד כי נשוכי הכלב 
ת אם יביטו במים יראה השוטה וכן שאר הבהמות השוטו

להם שם בבואת הכלב או המזיק וימותו, כמו שכתוב בספרי 
הרפואות ומוזכר בגמרא במסכת יומא (פד א). וכן ישמרו 
אותם הרופאים מהזכיר בפניהם שם הנושך, שלא יזכרו 

אותם כלל כי נפשם תדבק במחשבה ההיא ולא תפרד ממנה 
ה מפלאות כלל עד שתמית אותם. וכבר הזכירו דבר מנוס

  פרש המן ומסה ומריבה –שמות פרק טו 
 ׁשּור ִמְדַּבר ֶאל ַוֵּיְצאּו סּוף ִמַּים ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֹמֶׁשה ַוַּיַּסע (כב)
ֶׁשת ַוֵּיְלכּו א ַּבִּמְדָּבר ָיִמים ְׁש   :ָמִים ָמְצאּו ְו
א ָתהָמָר  ַוָּיֹבאּו (כג)  ַעל ֵהם ָמִרים ִּכי ִמָּמָרה ַמִים ִלְׁשֹּתת ָיְכלּו ְו
  :ָמָרה ְׁשָמּה ָקָרא ֵּכן

נּו (כד)   :ִּנְׁשֶּתה ַמה ֵּלאֹמר ֹמֶׁשה ַעל ָהָעם ַוִּי
 ַוִּיְמְּתקּו ַהַּמִים ֶאל ַוַּיְׁשֵל ֵעץ ְיֹקָוק ַוּיוֵֹרהּו ְיֹקָוק ֶאל ַוִּיְצַעק (כה)
  :ִנָּסהּו ְוָׁשם ּוִמְׁשָּפט ֹחק לוֹ  םָׂש  ָׁשם ַהָּמִים

ֶהי ְיֹקָוק ְלקוֹל ִּתְׁשַמע ָׁשמוֹעַ  ִאם ַוֹּיאֶמר (כו)  ְּבֵעיָניו ְוַהָּיָׁשר ֱא
 ֲאֶׁשר ַהַּמֲחָלה ָּכל ֻחָּקיו ָּכל ְוָׁשַמְרָּת  ְלִמְצֹוָתיו ְוַהֲאַזְנָּת  ַּתֲעֶׂשה
  ס: ֹרְפֶא ְיֹקָוק ֲאִני יּכִ  ָעֶלי ָאִׂשים א ְבִמְצַרִים ַׂשְמִּתי

 ְוִׁשְבִעים ַמִים ֵעיֹנת ֶעְׂשֵרה ְׁשֵּתים ְוָׁשם ֵאיִלָמה ַוָּיֹבאּו (כז)
   ַהָּמִים ַעל ָׁשם ַוַּיֲחנּו ְּתָמִרים

  
  שמות פרק טז 

 ֵּבין ֲאֶׁשר ִסין ִמְדַּבר ֶאל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֲעַדת ָּכל ַוָּיֹבאּו ֵמֵאיִלם ַוִּיְסעּו )(א
 ֵמֶאֶרץ ְלֵצאָתם ַהֵּׁשִני ַלֹחֶדׁש יֹום ָעָׂשר ַּבֲחִמָּׁשה ִסיָני ּוֵבין ִלםֵאי

  :ִמְצָרִים

  :ַּבִּמְדָּבר ַאֲהֹרן ְוַעל ֹמֶׁשה ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֲעַדת ָּכל ַוִּיּלוֹנּו (ב)
 ְּבֶאֶרץ ְיֹקָוק ְבַיד מּוֵתנּו ִיֵּתן ִמי ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֲאֵלֶהם ַוֹּיאְמרּו (ג)

 הוֵֹצאֶתם ִּכי ָלֹׂשַבע ֶלֶחם ְּבָאְכֵלנּו ַהָּבָׂשר ִסיר ַעל ְּבִׁשְבֵּתנּו ִמְצַרִים
  ס: ָּבָרָעב ַהֶּזה ַהָּקָהל ָּכל ֶאת ְלָהִמית ַהֶּזה ַהִּמְדָּבר ֶאל ֹאָתנּו

 אְוָיצָ  ַהָּׁשָמִים ִמן ֶלֶחם ָלֶכם ַמְמִטיר ִהְנִני ֹמֶׁשה ֶאל ְיֹקָוק ַוֹּיאֶמר (ד)
  :א ִאם ְּבתֹוָרִתי ֲהֵיֵל ֲאַנֶּסּנּו ְלַמַען ְּביֹומוֹ  יֹום ְּדַבר ְוָלְקטּו ָהָעם
  :ֵּלאֹמר ֹמֶׁשה ֶאל ְיֹקָוק ַוְיַדֵּבר (יא)
 ָהַעְרַּבִים ֵּבין ֵלאֹמר ֲאֵלֶהם ַּדֵּבר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְּתלּוֹּנת ֶאת ָׁשַמְעִּתי (יב)

ֵהיֶכם ְיֹקָוק ֲאִני ִּכי ִויַדְעֶּתם ָלֶחם ְׂשְּבעּוִּת  ּוַבֹּבֶקר ָבָׂשר ֹּתאְכלּו   :ֱא
 ָהְיָתה ּוַבֹּבֶקר ַהַּמֲחֶנה ֶאת ַוְּתַכס ַהְּׂשָלו ַוַּתַעל ָבֶעֶרב ַוְיִהי (יג)

  :ַלַּמֲחֶנה ָסִביב ַהַּטל ִׁשְכַבת
 ַּדק ְמֻחְסָּפס ַּדק ַהִּמְדָּבר ְּפֵני ַעל ְוִהֵּנה ַהָּטל ִׁשְכַבת ַוַּתַעל (יד)
  :ָהָאֶרץ ַעל ַּכְּכֹפר
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התולדה, כי נשוך הכלב השוטה אחרי שנשתטה בחליו אם 
יקובל השתן שלו בכלי זכוכית יראה בשתן דמות גורי כלבים 
קטנים, ואם תעביר המים במטלית ותסננם לא תמצא בהם 

שום רושם כלל, וכשתחזירם לכלי הזכוכית וישתהו שם 
כשעה תחזור ותראה שם גורי הכלבים מתוארים, וזה אמת 

. וכשיהיה כל זה כך, ראוי היה א בפלאי כחות הנפשהו
לישראל נשוכי הנחשים השרפים שלא יראו נחש ולא יזכרו 

ולא יעלו על לב כלל, וצוה הקב"ה למשה לעשות להם 
דמות שרף, הוא הממית אותם. וידוע כי הנחשים השרפים 
אדומי העינים רחבי הראש שגופם כעין הנחשת בצוארם, 

קיים מצותו בשרף בלתי שיעשה נחש ולכן לא מצא משה ל
, ואם יעשנו מדבר אחר היה נחשת כי הוא דמות נחש שרף

דמות נחש ולא דמות שרף. ומה שאמרו מן הלשון הנופל על 
. והכלל, כי צוה השם הלשון, כי הזכרת השם בלבד תזיק

שיתרפאו במזיק הממית בטבע ועשו דמותו ושמו, 
חשת שהוא כעין וכשיהיה האדם מביט בכוונה אל נחש הנ

  :המזיק לגמרי, היה חי, להודיעם כי השם ממית ומחיה

 ַמה ָיְדעּו א ִּכי הּוא ָמן ָאִחיו ֶאל ִאיׁש ַוֹּיאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ַוִּיְראּו )(טו
  :ְלָאְכָלה ָלֶכם ְיֹקָוק ָנַתן ֲאֶׁשר ַהֶּלֶחם הּוא ֲאֵלֶהם ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר הּוא

 ְוַטְעמוֹ  ָלָבן ַּגד ְּכֶזַרע אְוהּו ָמן ְׁשמוֹ  ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵבית ַוִּיְקְראּו (לא)
  :ִּבְדָבׁש ְּכַצִּפיִחת

 ֶאל ֹּבָאם ַעד ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ַהָּמן ֶאת ָאְכלּו ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני (לה)
  :ְּכָנַען ֶאֶרץ ְקֵצה ֶאל ֹּבָאם ַעד ָאְכלּו ַהָּמן ֶאת נֹוָׁשֶבת ֶאֶרץ

  
  שמות פרק יז 

 ִּפי ַעל ְלַמְסֵעיֶהם ִסין ִמִּמְדַּבר ָרֵאלִיְׂש  ְּבֵני ֲעַדת ָּכל ַוִּיְסעּו (א)
  :ָהָעם ִלְׁשֹּתת ַמִים ְוֵאין ִּבְרִפיִדים ַוַּיֲחנּו ְיֹקָוק

 ַוֹּיאֶמר ְוִנְׁשֶּתה ַמִים ָלנּו ְּתנּו ַוֹּיאְמרּו ֹמֶׁשה ִעם ָהָעם ַוָּיֶרב (ב)
  :ְיֹקָוק ֶאת ְּתַנּסּון ַמה ִעָּמִדי ְּתִריבּון ַמה ֹמֶׁשה ָלֶהם
 ֶּזה ָלָּמה ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ַעל ָהָעם ַוָּיֶלן ַלַּמִים ָהָעם ָׁשם ַוִּיְצָמא (ג)

  :ַּבָּצָמא ִמְקַני ְוֶאת ָּבַני ְוֶאת ֹאִתי ְלָהִמית ִמִּמְצַרִים ֶהֱעִליָתנּו
  :ּוְסָקלִֻני ְמַעט עֹוד ַהֶּזה ָלָעם ֶאֱעֶׂשה ָמה ֵלאֹמר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶׁשה ַוִּיְצַעק )(ד

 ִמִּזְקֵני ִאְּת ְוַקח ָהָעם ִלְפֵני ֲעֹבר ֹמֶׁשה ֶאל ְיֹקָוק ַוֹּיאֶמר )(ה
  :ְוָהָלְכָּת  ְּבָיְד ַקח ַהְיֹאר ֶאת ּבוֹ  ִהִּכיתָ  ֲאֶׁשר ּוַמְּט ִיְׂשָרֵאל

 ִמֶּמּנּו ְוָיְצאּו ַבּצּור ְוִהִּכיתָ  ְּבֹחֵרב ַהּצּור ַעל ָּׁשם ְלָפֶני ֹעֵמד ִהְנִני (ו)
  :ִיְׂשָרֵאל ִזְקֵני ְלֵעיֵני ֹמֶׁשה ֵּכן ַוַּיַעׂש ָהָעם ְוָׁשָתה ַמִים
 ְוַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִריב ַעל ּוְמִריָבה ַמָּסה ַהָּמקוֹם ֵׁשם ַוִּיְקָרא (ז)

  : ָאִין ִאם ְּבִקְרֵּבנּו ְיֹקָוק ֲהֵיׁש ֵלאֹמר ְיֹקָוק ֶאת ַנֹּסָתם
  נחל ארנון ושירת הבאר –במדבר פרק כא 

  :ְּבֹאֹבת ַוַּיֲחנּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַוִּיְסעּו )(י
 מֹוָאב ְּפֵני ַעל ֲאֶׁשר ַּבִּמְדָּבר ָהֲעָבִרים ְּבִעֵּיי ַוַּיֲחנּו ֵמֹאֹבת ַוִּיְסעּו (יא)

  :ַהָּׁשֶמׁש ִמִּמְזַרח
  :ָזֶרד ְּבַנַחל ַוַּיֲחנּו ָנָסעּו ִמָּׁשם (יב)
 ִמְּגֻבל ַהֹּיֵצא ַּבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר ַאְרנֹון ֵמֵעֶבר ַוַּיֲחנּו ָנָסעּו ִמָּׁשם (יג)

  :ָהֱאֹמִרי ּוֵבין מֹוָאב ֵּבין מֹוָאב ְּגבּול ַאְרנֹון ִּכי ָהֱאֹמִרי
 ְוֶאת ְּבסּוָפה ָוֵהב ֶאת ְיֹקָוק ִמְלֲחֹמת ְּבֵסֶפר ֵיָאַמר ֵּכן ַעל )(יד

  :ַאְרנֹון ַהְּנָחִלים
  :מֹוָאב ִלְגבּול ְוִנְׁשַען ָער ֶׁשֶבתלְ  ָנָטה ֲאֶׁשר ַהְּנָחִלים ְוֶאֶׁשד (טו)
 ֶאת ֱאֹסף ְלֹמֶׁשה ְיֹקָוק ָאַמר ֲאֶׁשר ַהְּבֵאר ִהוא ְּבֵאָרה ּוִמָּׁשם (טז)
  ס: ָמִים ָלֶהם ְוֶאְּתָנה ָהָעם

  :ָלּה ֱענּו ְבֵאר ֲעִלי ַהֹּזאת ַהִּׁשיָרה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ָיִׁשיר ָאז (יז)
 ְּבִמְׁשֲעֹנָתם ִּבְמֹחֵקק ָהָעם ְנִדיֵבי רּוהָ ּכָ  ָׂשִרים ֲחָפרּוהָ  ְּבֵאר (יח)

  :ַמָּתָנה ּוִמִּמְדָּבר
  :ָּבמֹות ּוִמַּנֲחִליֵאל ַנֲחִליֵאל ּוִמַּמָּתָנה (יט)
  :ַהְיִׁשיֹמן ְּפֵני ַעל ְוִנְׁשָקָפה ַהִּפְסָּגה ֹראׁש מֹוָאב ִּבְׂשֵדה ֲאֶׁשר ַהַּגְיא ּוִמָּבמֹות (כ)

  
  חקת סימן כ  מדרש תנחומא (ורשא) פרשת

(כ) אז ישיר ישראל את השירה הזאת נאמרה בסוף ארבעים שנה 
והבאר נתנה להם מתחלת ארבעים שנה מה ראה לכתוב כאן, הענין 

הזה כבר נדרש למעלה הימנו, על כן יאמר בספר מלחמות ה' את והב 
שעשה להם הקדוש ברוך הוא אותות ונסים בנחלי בסופה מהו 

אדם , ומה הם נסים נחלי ארנון, ים סוףארנון כנסים שעשה להם ב
והוא רחוק ממנו  עומד על ההר מזה ומדבר עם חברו בהר אחר

והדרך יורד לתוך הנחל ועולה לדרכן של ישראל לעבור שבעה מילין 
, נתכנסו כל האומות לשם אוכלוסין שאין להם סוף ישבו בתוך ההרים

נגד מקצתן בתוך הנחל, וההר מלמעלן עשוי מערות מערות וכ
המערות הר שכנגדו עשוי סלעים סלעים כמין שדים שנא' ואשד 

הנחלים, נכנסו האוכלוסין לתוך המערות ואמרו כשירדו ישראל לתוך 
הנחל אלו עומדין לפניהם בתוך הנחל ואנו למעלה מן המערות ונהרוג 
את כלן, בין שהגיעו ישראל לאותו מקום לא הצריכן הקדוש ב"ה לירד 

ז להרים ונכנסו שדים של הר זה לתוך מערות של למטן לנחל אלא רמ
הר זה ומתו כלן, והקיפו ההרים ראשיהם זה לזה ונעשה דרך כבושה, 

ואותו נחל מפסיק בין תחומי ארץ ולא נודע אי זה הר נסמך לחבירו, 
שנאמר כי ארנון גבול מואב בין מואב ובין  ישראל לארץ מואב

מערות והר שבא"י האמורי, הר שבארץ מואב לא נזדעזע שבו ה
נזדעזע שבו הסלעים כמין שדים ונסמך להר שכנגדו, ומפני מה 

נזדעזע אותו ההר שבארץ ישראל, מלה"ד לשפחה שראתה בן אדוניה 
בא אצלה קפצה הוא וקדמה כנגדו וקבלתו, כך נכנסו הסלעים לתוך 

  קריעת ים סוף ושירת הים –ת פרק יד שמו
 ְיׁשּוַעת ֶאת ּוְראּו ִהְתַיְּצבּו ִּתיָראּו ַאל ָהָעם ֶאל ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר (יג)
 ַהּיֹום ִמְצַרִים ֶאת ְרִאיֶתם ֲאֶׁשר ִּכי ַהּיֹום ָלֶכם ַיֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ְיֹקָוק
  :עֹוָלם ַעד עֹוד ִלְרֹאָתם ֹתִסיפּו א

  פ: ַּתֲחִריׁשּון ְוַאֶּתם ָלֶכם םִיָּלחֵ  ְיֹקָוק (יד)
  :ְוִיָּסעּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר ֵאָלי ִּתְצַעק ַמה ֹמֶׁשה ֶאל ְיֹקָוק ַוֹּיאֶמר (טו)

 ְוָיֹבאּו ּוְבָקֵעהּו ַהָּים ַעל ָיְד ֶאת ּוְנֵטה ַמְּט ֶאת ָהֵרם ְוַאָּתה (טז)
  :הַּבַּיָּבׁשָ  ַהָּים ְּבתֹו ִיְׂשָרֵאל ְבֵני

 ָקִדים ְּברּוחַ  ַהָּים ֶאת ְיֹקָוק ַוּיֹוֶל ַהָּים ַעל ָידוֹ  ֶאת ֹמֶׁשה ַוֵּיט (כא)
  :ַהָּמִים ַוִּיָּבְקעּו ֶלָחָרָבה ַהָּים ֶאת ַוָּיֶׂשם ַהַּלְיָלה ָּכל ַעָּזה

 ֹחָמה ָלֶהם ְוַהַּמִים ַּבַּיָּבָׁשה ַהָּים ְּבתֹו ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ַוָּיֹבאּו (כב)
  :ּוִמְּׂשֹמאָלם יִמיָנםִמ 

 ּוָפָרָׁשיו ִרְכּבוֹ  ַּפְרֹעה סּוס ֹּכל ַאֲחֵריֶהם ַוָּיֹבאּו ִמְצַרִים ַוִּיְרְּדפּו (כג)
  :ַהָּים ּתֹו ֶאל

 ִמְצַרִים ַמֲחֵנה ֶאל ְיֹקָוק ַוַּיְׁשֵקף ַהֹּבֶקר ְּבַאְׁשֹמֶרת ַוְיִהי (כד)
  :ִמְצָרִים הַמֲחנֵ  ֵאת ַוָּיָהם ְוָעָנן ֵאׁש ְּבַעּמּוד
 ִמְצַרִים ַוֹּיאֶמר ִּבְכֵבֻדת ַוְיַנֲהֵגהּו ַמְרְּכֹבָתיו ֹאַפן ֵאת ַוָּיַסר (כה)
  פ: ְּבִמְצָרִים ָלֶהם ִנְלָחם ְיֹקָוק ִּכי ִיְׂשָרֵאל ִמְּפֵני ָאנּוָסה

 ַעל ַהַּמִים ְוָיֻׁשבּו ַהָּים ַעל ָיְד ֶאת ְנֵטה ֹמֶׁשה ֶאל ְיֹקָוק ַוֹּיאֶמר (כו)
  :ָּפָרָׁשיו ְוַעל ִרְכּבוֹ  ַעל ְצַרִיםִמ 

 ְלֵאיָתנוֹ  ֹּבֶקר ִלְפנֹות ַהָּים ַוָּיָׁשב ַהָּים ַעל ָידוֹ  ֶאת ֹמֶׁשה ַוֵּיט (כז)
  :ַהָּים ְּבתֹו ִמְצַרִים ֶאת ְיֹקָוק ַוְיַנֵער ִלְקָראתוֹ  ָנִסים ּוִמְצַרִים

 ֵחיל ְלֹכל ַהָּפָרִׁשים ְוֶאת ָהֶרֶכב ֶאת ַוְיַכּסּו ַהַּמִים ַוָּיֻׁשבּו (כח)
  :ֶאָחד ַעד ָּבֶהם ִנְׁשַאר א ַּבָּים ַאֲחֵריֶהם ַהָּבִאים ַּפְרֹעה
 ֹחָמה ָלֶהם ְוַהַּמִים ַהָּים ְּבתֹו ַבַּיָּבָׁשה ָהְלכּו ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני (כט)

  :ּוִמְּׂשֹמאָלם ִמיִמיָנם
 ַוַּיְרא ִמְצָרִים ִמַּיד לִיְׂשָראֵ  ֶאת ַההּוא ַּבּיוֹם ְיֹקָוק ַוּיוַֹׁשע (ל)

  :ַהָּים ְׂשַפת ַעל ֵמת ִמְצַרִים ֶאת ִיְׂשָרֵאל
 ְּבִמְצַרִים ְיֹקָוק ָעָׂשה ֲאֶׁשר ַהְּגֹדָלה ַהָּיד ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַוַּיְרא (לא)
   : ַעְבּדוֹ  ּוְבֹמֶׁשה ַּביֹקָוק ַוַּיֲאִמינּו ְיֹקָוק ֶאת ָהָעם ַוִּייְראּו

  
  שמות פרק טו 

 ַליֹקָוק ַהֹּזאת ַהִּׁשיָרה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני ֹמֶׁשה ָיִׁשיר ָאז (א)
 ָרָמה ְוֹרְכבוֹ  סּוס ָּגָאה ָגֹאה ִּכי ַליֹקָוק ָאִׁשיָרה ֵלאֹמר ַוֹּיאְמרּו
  :ַבָּים
ֵהי ְוַאְנֵוהּו ֵאִלי ֶזה ִליׁשּוָעה ִלי ַוְיִהי ָיּה ְוִזְמָרת ָעִּזי (ב)  ָאִבי ֱא

  :ַוֲאֹרְמֶמְנהּו
  :ְׁשמוֹ  ְיֹקָוק ִמְלָחָמה ִאיׁש ְיֹקָוק )(ג
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והבאר ירדה לתוך הנחל ונתגברה המערות ורצצו כל אותן גבורים, 
האוכלסין כשם שאבד אותם הים, לכך הקיש הכתוב שם ואבדה כל 

, ועברו ישראל על אותן ההרים ולא ידעו את והב בסופה לנחלי ארנון
כל הנסים האלו, אמר הקב"ה הריני מודיע לבני כמה אוכלסין אבדתי 

ירדה הבאר לאותן המערות והוציאה גולגליות וזרועות מפניהם, 
ש את הבאר וראו אותה ורגלים שאין להם חקר, וישראל חזרו לבק

, ומנין מאירה כלבנה בתוך הנחל שהיתה מוציאה אברים אברים
שהבאר הודיעה להן, שנאמר ואשד הנחלים וגו' ומשם בארה, וכי 
משם היתה ולא מתחלת ארבעים שנה היתה עמהם, אלא שירדה 

לפרסם את הנסים, והיו ישראל עומדים על הנחלים ואומרים לה עלי 
   באר ענו לה.

  תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קיח עמוד ב 
וכדדרש רבה בר מרי: מאי דכתיב +תהלים קו+ וימרו על 

באותה שעה ואמרו: מלמד שהמרו ישראל  -ים בים סוף 
. כך מצריים עולים מצד אחר -כשם שאנו עולין מצד אחד 

ם: פלוט אותן אמר לו הקדוש ברוך הוא לשר של י
, מיד פלט אותן ליבשה, ובאו ישראל וראו אותן..ליבשה.

שנאמר +שמות יד+ וירא ישראל את מצרים מת על שפת 
  הים 

  מלחמת סיחון ועוג –במדבר פרק כא 
  :ֵלאֹמר ָהֱאֹמִרי ֶמֶל ִסיֹחן ֶאל ַמְלָאִכים ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׁשַלח (כא)
 ְבֵאר ֵמי ִנְׁשֶּתה א ּוְבֶכֶרם ְּבָׂשֶדה הִנּטֶ  א ְבַאְרֶצ ֶאְעְּבָרה (כב)
  :ְּגֻבֶל ַנֲעֹבר ֲאֶׁשר ַעד ֵנֵל ַהֶּמֶל ְּבֶדֶר
א (כג)  ָּכל ֶאת ִסיֹחן ַוֶּיֱאֹסף ִּבְגֻבלוֹ  ֲעֹבר ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִסיֹחן ָנַתן ְו
  :ְּבִיְׂשָרֵאל ִּיָּלֶחםוַ  ָיְהָצה ַוָּיֹבא ַהִּמְדָּבָרה ִיְׂשָרֵאל ִלְקַראת ַוֵּיֵצא ַעּמוֹ 

 ַעד ַיֹּבק ַעד ֵמַאְרֹנן ַאְרצוֹ  ֶאת ַוִּייַרׁש ָחֶרב ְלִפי ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֵּכהּו (כד)
  :ַעּמוֹן ְּבֵני ְּגבּול ַעז ִּכי ַעּמוֹן ְּבֵני

 ָעֵרי ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶׁשב ָהֵאֶּלה ֶהָעִרים ָּכל ֵאת ִיְׂשָרֵאל ַוִּיַּקח (כה)
  :ְּבֹנֶתיהָ  ּוְבָכל ְּבֶחְׁשּבֹון יָהֱאֹמִר 

  
  :ָהֱאֹמִרי ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶׁשב (לא)
 ַוּיֹוֶרׁש> ויירש< ְּבֹנֶתיהָ  ַוִּיְלְּכדּו ַיְעֵזר ֶאת ְלַרֵּגל ֹמֶׁשה ַוִּיְׁשַלח (לב)
  :ָׁשם ֲאֶׁשר ָהֱאֹמִרי ֶאת

 הּוא ִלְקָראָתם ַהָּבָׁשן ֶמֶל געוֹ  ַוֵּיֵצא ַהָּבָׁשן ֶּדֶר ַוַּיֲעלּו ַוִּיְפנּו (לג)
  :ֶאְדֶרִעי ַלִּמְלָחָמה ַעּמוֹ  ְוָכל

 ְוֶאת ֹאתוֹ  ָנַתִּתי ְבָיְד ִּכי ֹאתוֹ  ִּתיָרא ַאל ֹמֶׁשה ֶאל ְיֹקָוק ַוֹּיאֶמר (לד)
 ָהֱאֹמִרי ֶמֶל ְלִסיֹחן ָעִׂשיתָ  ַּכֲאֶׁשר ּלוֹ  ְוָעִׂשיתָ  ַאְרצוֹ  ְוֶאת ַעּמוֹ  ָּכל

  :ְּבֶחְׁשּבוֹן ֵׁשביוֹ  ֲאֶׁשר
 ָׂשִריד לוֹ  ִהְׁשִאיר ִּבְלִּתי ַעד ַעּמוֹ  ָּכל ְוֶאת ָּבָניו ְוֶאת ֹאתוֹ  ַוַּיּכּו (לה)

  :ַאְרצוֹ  ֶאת ַוִּייְרׁשּו
  

  דברים פרק ב 
 ִסיֹחן ֶאת ְבָיְד ָנַתִּתי ְרֵאה ַאְרֹנן ַנַחל ֶאת ְוִעְברּו ְּסעּו קּומּו) כד(

  :ִמְלָחָמה ּבוֹ  ְוִהְתָּגר ָרׁש ָהֵחל ַאְרצוֹ  ְוֶאת ִריָהֱאמֹ  ֶחְׁשּבוֹן ֶמֶל
 ָּכל ַּתַחת ָהַעִּמים ְּפֵני ַעל ְוִיְרָאְת ַּפְחְּד ֵּתת ָאֵחל ַהֶּזה ַהּיוֹם) כה(

  :ִמָּפֶני ְוָחלּו ְוָרְגזּו ִׁשְמֲע ִיְׁשְמעּון ֲאֶׁשר ַהָּׁשָמִים
 ִּדְבֵרי ֶחְׁשּבוֹן ֶמֶל ִסיחוֹן ֶאל ֵדמֹותְק  ִמִּמְדַּבר ַמְלָאִכים ָוֶאְׁשַלח) כו(

  :ֵלאֹמר ָׁשלֹום
  
א) ל( ֶהי ְיֹקָוק ִהְקָׁשה ִּכי ּבוֹ  ַהֲעִבֵרנּו ֶחְׁשּבוֹן ֶמֶל ִסיֹחן ָאָבה ְו  ֱא

  : ַהֶּזה ַּכּיוֹם ְבָיְד ִּתּתוֹ  ְלַמַען ְלָבבוֹ  ֶאת ְוִאֵּמץ רּוחוֹ  ֶאת
  

   ג פרק דברים
 ָּכל ֵאת ָהֹרֹאת ֵעיֶני ֵלאֹמר ַהִהוא ָּבֵעת ִצֵּויִתי ֹוׁשּועַ ְיה ְוֶאת) כא(

ֵהיֶכם ְיֹקָוק ָעָׂשה ֲאֶׁשר  ְיֹקָוק ַיֲעֶׂשה ֵּכן ָהֵאֶּלה ַהְּמָלִכים ִלְׁשֵני ֱא
  :ָׁשָּמה ֹעֵבר ַאָּתה ֲאֶׁשר ַהַּמְמָלכוֹת ְלָכל

ֵהיֶכם ְיֹקָוק ִּכי ִּתיָראּום א) כב(   : ָלֶכם ָחםַהִּנלְ  הּוא ֱא

  מכות מצרים –במדבר פרק כ 
 ַוֹּיִצֵאנּו ַמְלָא ַוִּיְׁשַלח ֹקֵלנּו ַוִּיְׁשַמע ְיֹקָוק ֶאל ַוִּנְצַעק (טז)

  :ְגבּוֶל ְקֵצה ִעיר ְבָקֵדׁש ֲאַנְחנּו ְוִהֵּנה ִמִּמְצָרִים
  

  שמות פרק ג 
 ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ִּמיעַ  ֶאת ְוהוֵֹצא ַּפְרֹעה ֶאל ְוֶאְׁשָלֲח ְלָכה ְוַעָּתה) י(

  :ִמִּמְצָרִים
  

  שמות פרק ד 
 ָּכל ְרֵאה ִמְצַרְיָמה ָלׁשּוב ְּבֶלְכְּת ֹמֶׁשה ֶאל ְיֹקָוק ַוֹּיאֶמר) כא(

 ֶאת ֲאַחֵּזק ַוֲאִני ַפְרֹעה ִלְפֵני ַוֲעִׂשיָתם ְבָיֶד ַׂשְמִּתי ֲאֶׁשר ַהֹּמְפִתים
א ִלּבוֹ    :ָהָעם ֶאת ְיַׁשַּלח ְו

  :ִיְׂשָרֵאל ְבֹכִרי ְּבִני ְיֹקָוק ָאַמר ֹּכה ַּפְרֹעה ֶאל ַמְרָּת ְוָא) כב(
 ָאֹנִכי ִהֵּנה ְלַׁשְּלחוֹ  ַוְּתָמֵאן ְוַיַעְבֵדִני ְּבִני ֶאת ַׁשַּלח ֵאֶלי ָוֹאַמר) כג(

  :ְּבֹכֶר ִּבְנ ֶאת ֹהֵרג
  

  שמות פרק ז 
 ְוַאֲהֹרן ְלַפְרֹעה ִהיםֱא ְנַתִּתי ְרֵאה ֹמֶׁשה ֶאל ְיֹקָוק ַוֹּיאֶמר) א(

  :ְנִביֶא ִיְהֶיה ָאִחי
 ַּפְרֹעה ֶאל ְיַדֵּבר ָאִחי ְוַאֲהֹרן ֲאַצֶּוּךָ  ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת ְתַדֵּבר ַאָּתה) ב(

  :ֵמַאְרצוֹ  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ְוִׁשַּלח
 ַתימוֹפְ  ְוֶאת ֹאֹתַתי ֶאת ְוִהְרֵּביִתי ַּפְרֹעה ֵלב ֶאת ַאְקֶׁשה ַוֲאִני) ג(

  :ִמְצָרִים ְּבֶאֶרץ
א) ד(  ְוהוֵֹצאִתי ְּבִמְצָרִים ָיִדי ֶאת ְוָנַתִּתי ַּפְרֹעה ֲאֵלֶכם ִיְׁשַמע ְו

 ִּבְׁשָפִטים ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ַעִּמי ֶאת ִצְבֹאַתי ֶאת
  :ְּגֹדִלים

 ִמְצָרִים לעַ  ָיִדי ֶאת ִּבְנֹטִתי ְיֹקָוק ֲאִני ִּכי ִמְצַרִים ְוָיְדעּו) ה(
  :ִמּתוָֹכם ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ְוהוֵֹצאִתי

  
  שמות פרק ט 

 ַפְרֹעה ִלְפֵני ְוִהְתַיֵּצב ַּבֹּבֶקר ַהְׁשֵּכם ֹמֶׁשה ֶאל ְיֹקָוק ַוֹּיאֶמר) יג(
ֵהי ְיֹקָוק ָאַמר ֹּכה ֵאָליו ְוָאַמְרָּת   ַעִּמי ֶאת ַׁשַּלח ָהִעְבִרים ֱא
  :ְוַיַעְבֻדִני

 ּוַבֲעָבֶדי ִלְּב ֶאל ַמֵּגֹפַתי ָּכל ֶאת ֹׁשֵלחַ  ֲאִני ַהֹּזאת ַּפַעםּבַ  ִּכי) יד(
  :ָהָאֶרץ ְּבָכל ָּכֹמִני ֵאין ִּכי ֵּתַדע ַּבֲעבּור ּוְבַעֶּמ

  
  שמות פרק י 

 ִלּבוֹ  ֶאת ִהְכַּבְדִּתי ֲאִני ִּכי ַּפְרֹעה ֶאל ֹּבא ֹמֶׁשה ֶאל ְיֹקָוק ַוֹּיאֶמר) א(
  :ְּבִקְרּבוֹ  ֵאֶּלה ֹאֹתַתי ִׁשִתי ְלַמַען יוֲעָבדָ  ֵלב ְוֶאת

 ִהְתַעַּלְלִּתי ֲאֶׁשר ֵאת ִּבְנ ּוֶבן ִבְנ ְּבָאְזֵני ְּתַסֵּפר ּוְלַמַען) ב(
  :ְיֹקָוק ֲאִני ִּכי ִויַדְעֶּתם ָבם ַׂשְמִּתי ֲאֶׁשר ֹאֹתַתי ְוֶאת ְּבִמְצַרִים

 


