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ִלְׁשּתֹת , ְוֵאין ַמִים, ִּבְרִפיִדים, ַוַּיֲחנּו; 'ִּפי ה-ַעל- ְלַמְסֵעיֶהם, ִסין-ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְדַּבר-ֲעַדת ְּבֵני-  ָּכלַוִּיְסעּו א 

, ִעָּמִדי ְּתִריבּון-ַמה, מֶֹׁשה, ַוּיֹאֶמר ָלֶהם; הָלנּו ַמִים ְוִנְׁשֶּת-ְּתנּו, ַוּיֹאְמרּו, מֶֹׁשה-ִעם,  ָהָעםַוָּיֶרב ב  .ָהָעם

ָלָּמה ֶּזה ֶהֱעִליָתנּו , ַוּיֹאֶמר; מֶֹׁשה- ַוָּיֶלן ָהָעם ַעל,  ַלַּמִיםָהָעם ָׁשם ַוִּיְצָמא ג   .'ה-  ֶאתְּתַנּסּון-ַמה

ָמה ֶאֱעֶׂשה ָלָעם ,  ֵלאמֹר'ה-מֶֹׁשה ֶאל ַוִּיְצַעק ד  .ַּבָּצָמא, ִמְקַני-ָּבַני ְוֶאת- ְלָהִמית אִֹתי ְוֶאת, ִמִּמְצַרִים

, ּוַמְּטָך; ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל, ְוַקח ִאְּתָך, ֲעבֹר ִלְפֵני ָהָעם, מֶֹׁשה-ֶאל ' הַוּיֹאֶמר ה .ּוְסָקֻלִני, עֹוד ְמַעט; ַהֶּזה

 ַבּצּור ְוִהִּכיָת, ְּבחֵֹרב, ַהּצּור-ָך ָּׁשם ַעל עֵֹמד ְלָפֶניִהְנִני ו  .ְוָהָלְכָּת, ַקח ְּבָיְדָך-ַהְיאֹר-ֲאֶׁשר ִהִּכיָת ּבֹו ֶאת

ַמָּסה , ַהָּמקֹום ֵׁשם ַוִּיְקָרא ז .ְלֵעיֵני ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל, מֶֹׁשהַוַּיַעׂש ֵּכן ; ְוָׁשָתה ָהָעם, ְוָיְצאּו ִמֶּמּנּו ַמִים

  .ָאִין-ִאם,  ְּבִקְרֵּבנּו' ה ֲהֵיׁש ֵלאמֹר'ה- ֶאת ַנּסָֹתםְוַעל ,  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלִריב- ַעל :ּוְמִריָבה

    

 ִהָּלֵחם ְוֵצא, ֲאָנִׁשיםָלנּו -ְּבַחרְיהֹוֻׁשַע -  מֶֹׁשה ֶאלַוּיֹאֶמר ט .ִּבְרִפיִדם, ִיְׂשָרֵאל-ִעם ַוִּיָּלֶחם; ֲעָמֵלק, ַוָּיבֹא ח

לֹו -ָאַמרַּכֲאֶׁשר ,  ְיהֹוֻׁשַעַוַּיַעׂש י .ָיִדיְּב, לִֹהים-ָהֱאּוַמֵּטה , רֹאׁש ַהִּגְבָעה-ִנָּצב ַעלָאנִֹכי , ָמָחר; ַּבֲעָמֵלק

ְוָגַבר -ָידֹו ַּכֲאֶׁשר ָיִרים מֶֹׁשה, ְוָהָיה יא .ַהִּגְבָעהָעלּו רֹאׁש , ּומֶֹׁשה ַאֲהרֹן ְוחּור; ַּבֲעָמֵלק, ְלִהָּלֵחם-מֶֹׁשה

;  ָעֶליָהַוֵּיֶׁשב ַתְחָּתיוֶאֶבן ַוָּיִׂשימּו - ַוִּיְקחּו, יםֵבִדְּכ מֶֹׁשה ִויֵדי יב .ְוָגַבר ֲעָמֵלק, ָידֹוְוַכֲאֶׁשר ָיִניַח ; ִיְׂשָרֵאל

 ְיהֹוֻׁשַע ַוַּיֲחלֹׁש יג .ּבֹא ַהָּׁשֶמׁש- ַעד,  ֱאמּוָנהָיָדיוַוְיִהי ,  ֶאָחדּוִמֶּזהִמֶּזה ֶאָחד , ְבָיָדיוְוַאֲהרֹן ְוחּור ָּתְמכּו 

    .ָחֶרב- ְלִפי, ַעּמֹו- ֲעָמֵלק ְוֶאת- ֶאת

  

ֵזֶכר -ָמחֹה ֶאְמֶחה ֶאת-  ִּכי  :ְּבָאְזֵני ְיהֹוֻׁשַע, ְוִׂשים, ַּבֵּסֶפרְּכתֹב זֹאת ִזָּכרֹון , מֶֹׁשה- ֶאל' האֶמרַוּיֹ יד

, ָיּהֵּכס -  ַעלָיד-ִּכי, ַוּיֹאֶמר טז  . ִנִּסי'ה, ְׁשמֹוַוִּיְקָרא ; ִמְזֵּבַח,  מֶֹׁשהַוִּיֶבן טו  .ַהָּׁשָמִיםִמַּתַחת , ֲעָמֵלק

    .ּדֹר, ִמּדֹר-ַּבֲעָמֵלק, 'ה ַלהִמְלָחָמ

  

                                הצעת יתרופרק יח  

 'הֹוִציא ה-  ִּכי :ּוְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו, לִֹהים ְלמֶֹׁשה-  ֱאָעָׂשה ֲאֶׁשר- ָּכלֵאת , חֵֹתן מֶֹׁשה,  ִיְתרֹו כֵֹהן ִמְדָיןַוִּיְׁשַמע א

ְׁשֵני , ְוֵאת ג .ִׁשּלּוֶחיָה, ַאַחר- ֵאֶׁשת מֶֹׁשה, ִצּפָֹרה- ֶאת, מֶֹׁשה חֵֹתן ִיְתרֹו, ַּקחַוִּי ב .ִמִּמְצָרִים, ִיְׂשָרֵאל- ֶאת

לֵֹהי ָאִבי - ֱא- ִּכי- ֱאִליֶעֶזר, ָהֶאָחד ְוֵׁשם ד .ֵּגר ָהִייִתי ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה, ָאַמרִּכי - ֵּגְרׁשֹם, ֲאֶׁשר ֵׁשם ָהֶאָחד  :ָבֶניָה

הּוא - ֲאֶׁשר, ַהִּמְדָּבר- ֶאל  :מֶֹׁשה- ֶאל- ְוִאְׁשּתֹוּוָבָניו ,  חֵֹתן מֶֹׁשה ִיְתרֹוַוָּיבֹא ה .ַּפְרעֹה ֵמֶחֶרב ַוַּיִּצֵלִני, ְּבֶעְזִרי

 ַוֵּיֵצא ז .ִעָּמּה, ּוְׁשֵני ָבֶניָה- ְוִאְׁשְּתָך;  ָּבא ֵאֶליָךִיְתרֹומֶֹׁשה ֲאִני חֶֹתְנָך -  ֶאלַוּיֹאֶמר ו   .לִֹהים- ָהֱאַהר - חֶֹנה ָׁשם

, מֶֹׁשה ַוְיַסֵּפר ח  .ָהאֱֹהָלה, ַוָּיבֹאּו; ְלָׁשלֹום, ְלֵרֵעהּו- ַוִּיְׁשֲאלּו ִאיׁש, לֹו- ַוִּיַּׁשקַוִּיְׁשַּתחּו ,  ִלְקַראת חְֹתנֹוֶׁשהמֹ

ָאַתם ַהְּתָלָאה ֲאֶׁשר ְמָצ- ָּכלֵאת  :ַעל אֹודֹת ִיְׂשָרֵאל,  ְלַפְרעֹה ּוְלִמְצַרִים' הָעָׂשהֲאֶׁשר - ֵאת ָּכל, ְלחְֹתנֹו

                   .ֲאֶׁשר ִהִּצילֹו ִמַּיד ִמְצָרִים  :ְלִיְׂשָרֵאל 'ָעָׂשה ה- ֲאֶׁשר, ַהּטֹוָבה- ַעל ָּכל-  ִיְתרֹוַוִּיַחְּד ט .'ַוַּיִּצֵלם ה, ַּבֶּדֶרְך

- ָהָעם ִמַּתַחת ַיד -  ִהִּציל ֶאתֲאֶׁשר : ַּפְרעֹהּוִמַּיד ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים ' ִיְתרֹו ָּברּוְך הַוּיֹאֶמר י

,  חֵֹתן מֶֹׁשהִיְתרֹו ַוִּיַּקח יב . ַבָּדָבר ֲאֶׁשר ָזדּו ֲעֵליֶהםִּכי: לִֹהים- ָהֱא- ָּכל ִמ'ָגדֹול ה-  ָיַדְעִּתי ִּכיַעָּתה יא .ִמְצָרִים

         .לִֹהים- ִלְפֵני ָהֱא-  מֶֹׁשהחֵֹתן- ם ִעםֶלֶח- ֶלֱאָכל,  ִיְׂשָרֵאלִזְקֵניַוָּיבֹא ַאֲהרֹן ְוכֹל ; לִֹהים- ֵלא- יםְזָבִחעָֹלה ּו

                    . ָהָעֶרב- ַעד  ַהּבֶֹקר- ִמן, מֶֹׁשה-ַוַּיֲעמֹד ָהָעם ַעל; ָהָעם- ֶאתִלְׁשּפֹט ,  מֶֹׁשהַוֵּיֶׁשב, תָּמֳחָרִמ, ַוְיִהי יג

ַמּדּוַע -ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַאָּתה עֶֹׂשה ָלָעם-ָמה, ַוּיֹאֶמר; הּוא עֶֹׂשה ָלָעם-ֲאֶׁשר- ֵאת ָּכל, חֵֹתן מֶֹׁשה ַוַּיְרא יד

, ָיבֹא ֵאַלי ָהָעם- ִּכי :ְלחְֹתנֹו,  מֶֹׁשהַוּיֹאֶמר טו   .ָעֶרב-ּבֶֹקר ַעד- יָך ִמןִנָּצב ָעֶלָהָעם -ְוָכל,  ְלַבֶּדָךיֹוֵׁשבַאָּתה 

 ֻחֵּקי-ְוהֹוַדְעִּתי ֶאת; ֵּבין ִאיׁש ּוֵבין ֵרֵעהּו, ָׁשַפְטִּתיְו, ֵאַליָּבא , ִיְהֶיה ָלֶהם ָּדָבר-ִּכי טז  .לִֹהים-  ֱאִלְדרֹׁש

 ָנבֹל יח .עֶֹׂשה, ֲאֶׁשר ַאָּתה, ַהָּדָבר, טֹוב-  לֹא :ֵאָליו, חֵֹתן מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר יז .ּתֹורָֹתיו- ְוֶאת, לִֹהים-ָהֱא

 ְׁשַמע ַעָּתה יט .תּוַכל ֲעׂשֹהּו ְלַבֶּדָך- לֹא,  ַהָּדָברָךִמְּמ ָכֵבד-  ִּכי :ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִעָּמְך- ַּגם, ַאָּתה-ַּגם- ִּתּבֹל

-ֶאל, ַהְּדָבִרים-ְוֵהֵבאָת ַאָּתה ֶאת, לִֹהים- ָהֱאמּול, ֱהֵיה ַאָּתה ָלָעם; ִעָּמְך, לִֹהים-ִויִהי ֱא, ִאיָעְצָך, ְּבקִֹלי

- ְוֶאת, ַהֶּדֶרְך ֵיְלכּו ָבּה-ֶאת,  ָלֶהםְוהֹוַדְעָּת ;ַהּתֹורֹת-ַהֻחִּקים ְוֶאת-ֶאת,  ֶאְתֶהםְוִהְזַהְרָּתה כ  .לִֹהים-ָהֱא

; ׂשְֹנֵאי ָבַצע- ַאְנֵׁשי ֱאֶמת, לִֹהים-ַחִיל ִיְרֵאי ֱא-ַאְנֵׁשיָהָעם - ֶתֱחֶזה ִמָּכלְוַאָּתה כא  .ַיֲעׂשּוןֲאֶׁשר , ַהַּמֲעֶׂשה

ְוָהָיה , ֵעת-ְּבָכל, ָהָעם- ֶאתְוָׁשְפטּו כב .ָׂשֵרי ֲעָׂשרֹתְו, ָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים, ָׂשֵרי ֲאָלִפים ָׂשֵרי ֵמאֹות, ֲעֵלֶהםְוַׂשְמָּת 

- ֶאתִאם כג .ִאָּתְך, ְוָנְׂשאּו, ֵמָעֶליָך, ְוָהֵקל; ֵהם-  ִיְׁשְּפטּוַהָּדָבר ַהָּקטֹן-ְוָכל,  ָיִביאּו ֵאֶליָךַהָּגדֹלַהָּדָבר -ָּכל

 ַוִּיְׁשַמע כד .ְמקֹמֹו ָיבֹא ְבָׁשלֹום-ַעל, ַהֶּזהָהָעם -ְוַגם ָּכל;  ֲעמֹדְוָיָכְלָּת, לִֹהים- ְוִצְּוָך ֱא, ַּתֲעֶׂשה, ַהֶּזהַהָּדָבר 

ַוִּיֵּתן אָֹתם ָראִׁשים , ִיְׂשָרֵאל-ַחִיל ִמָּכל-ַאְנֵׁשי מֶֹׁשה ַוִּיְבַחר כה   .ּכֹל ֲאֶׁשר ָאָמר, ַוַּיַעׂש; ְלקֹול חְֹתנֹו, מֶֹׁשה

ַהָּדָבר - ֶאת :ֵעת-ְּבָכל, ָהָעם-  ֶאתְוָׁשְפטּו כו  .ֲעָׂשרֹתֵרי ֲחִמִּׁשים ְוָׂשֵרי ָׂש, ָׂשֵרי ֲאָלִפים ָׂשֵרי ֵמאֹות-ָהָעם- ַעל

  .ַאְרצֹו- ֶאלַוֵּיֶלְך לֹו ; חְֹתנֹו-  מֶֹׁשה ֶאתַוְיַׁשַּלח כז .ַהָּדָבר ַהָּקטֹן ִיְׁשּפּוטּו ֵהם-מֶֹׁשה ְוָכל- ְיִביאּון ֶאלַהָּקֶׁשה
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להלחםעמלק בא 

 ְלָׁשלֹוםיתרו בא 
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Beshalah 
 
The last story in Parashat Beshalah, connects with the first story in Parashat 
Yitro, and together they draw a picture of three distinct attitudes that intersect - 
 
The Children of Israel - who, even after the miracles of the Exodus, still show  
a lack of faith in God 
 
And two "outsiders looking in" - 
Amalek - who fights against faith in the God of Israel 
Yitro - who recognizes God presence, having heard of His miracles.   
 
The Torah emphasizes the parallels and contrasts between Amalek and Yitro by 
using both similar and opposing language. 
 
There are many more parallels between the Torah's descriptions of the doubt 
that exists among Am Yisrael and that expressed by Amalek - search for them or 
see them color coded in the book, Amudei Hod. 
 
Compare and contrast Yitro's descendants and Amalek's as they are presented in 
the Navi - Shoftim 4:11 vs. Shemu'el Alef 15:6. 
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