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BeShalach 5716 “Mara” 

  טו פרק שמות

ה וַיַַסע( כב) ָרֵאל מֹשֶׁ ת־יִשְׂ ַבר־שּור וַיֵצְׂאּו ִמיַם־סּוף אֶׁ ל־ִמדְׂ כּו אֶׁ ת־יִָמים וַיֵלְׂ ֹלשֶׁ ָבר שְׂ  :ָמיִם וְֹׂלא־ָמצְׂאּו ַבִמדְׂ

לּו וְֹׂלא ָמָרָתה וַיָבֹאּו( כג) תֹת יָכְׂ ָמּה ַעל־ֵכן ֵהם ָמִרים ִכי ִמָמָרה ַמיִם ִלשְׂ  :ָמָרה ָקָרא־שְׂ

ה ָהָעם וַיִֹּלנּו( כד) ה ֵלאמֹר ַעל־מֹשֶׁ תֶׁ  :ַמה־נִשְׂ

ל־יְׂקֹוָק וַיִצְַׂעק( כה) ֵלְך ֵעץ יְׂקֹוָק וַיֹוֵרהּו אֶׁ ל־ַהַמיִם וַיַשְׂ תְׂ  אֶׁ ָפט חֹק לֹו ָשם ָשם ַהָמיִם קּווַיִמְׂ  :נִָסהּו וְָׂשם ּוִמשְׂ

ר( כו) ַמע ִאם־ָשמֹועַ  וַיֹאמֶׁ קֹול ִתשְׂ ֵעינָיו וְַׂהיָָשר יָךקֱאֹל יְׂקֹוָק לְׂ ה בְׂ ֹוָתיו וְַׂהֲאַזנְׂתָ  ַתֲעשֶׁ ִמצְׂ תָ  לְׂ  ֻחָקיו ָכל־ וְָׂשַמרְׂ

ִתי ָכל־ַהַמֲחָלה ר־ַשמְׂ ַריִם ֲאשֶׁ ִמצְׂ יָך ֹלא־ָאִשים בְׂ ָך יְׂקֹוָק ֲאנִי ִכי ָעלֶׁ אֶׁ  ס: רֹפְׂ

Alef. 

1.  The antecedent of “הם” appears to be “מים” rather than the unstated subject of “ לא ו

 .”העם“ namely ,”יכלו

2.  Since the place is called “מרה”, it makes sense that it is because the water is  bitter. 

So why is it necessary to say that the water was bitter? It must be because something 

else, i.e., the people, are also “מרה”. 

3.  The spiritual point of the Midrash is that there is a connection between one’s ethical 

and moral stance, and his physical and sensual experience. In effect the bitterness of 

the water was not a function of the water but rather by those tasting the water.  

Bet.  

 ,”נעשה ונשמע“ Perhaps because the Giving of the Tora is associated with the idea of .א1

i.e., we don’t have to hear/understand the Mitzvot in order to accept them 

unconditionally, one might think that this was true also re the sample 

Commandments that were given at Mara. Consequently, RaShI points out that in 

order for these Mitzvot to serve as a preparation for the receiving of the rest of 

Commandments, they will have to be studied and understood. In order to prepare 

for the assertion “נעשה ונשמע” , these sample Mitzvot have to be approached in 

accordance with “נשמע ונעשה”. 

 :the second version of the Ten Commandments—שבת .ב   

  כ פרק שמות

ת־יֹום ָזכֹור( ח) שֹו ַהַשָבת אֶׁ ַקדְׂ  :לְׂ

  ה פרק דברים

ת־יֹום ָשמֹור( יב) שֹו ַהַשָבת אֶׁ ַקדְׂ ר לְׂ  :יָךקֱאֹל יְׂקֹוָק ִצּוְָׂך ַכֲאשֶׁ

If the texts of the two versions of the Ten Commandments are referring to the same 

Luchot, then the underlined phrase above is intrinsic to the Ten Commandments, 

suggesting that this Mitzva (a similar phrase is used by כיבוד אב ואם and there are 

versions of this Midrash that include that Mitzva among those given at Mara as well) 

is referring to an earlier iteration of the Commandment of Shabbat, i.e., at Mara. 

 חק\חוקת a Gezeira Shava involving—פרה אדומה  

  —”חק ומשפט“       

 יט פרק במדבר

ר־ִצּוָה ַהתֹוָרה ֻחַקת זֹאת( ב נֵי ַדֵבר ֵלאמֹר יְׂקֹוָק ֲאשֶׁ ל־בְׂ ָרֵאל אֶׁ חּו יִשְׂ יָך וְׂיִקְׂ  ֲאֻדָמה ָפָרה ֵאלֶׁ

ִמיָמה ר תְׂ ר מּום ֵאין־ָבּה ֲאשֶׁ יהָ  ֹלא־ָעָלה ֲאשֶׁ  :עֹל ָעלֶׁ
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 a logical presumption that law courts are implicit in the—דינין

requirement that the society be governed by משפטים. 

 —”חק ומשפט“

 :לדוגמא

  כא פרק שמות

ה( א) ָפִטיםהַ  וְֵׂאלֶׁ ר ִמשְׂ ם ָתִשים ֲאשֶׁ נֵיהֶׁ  :ִלפְׂ

 ,If the idea was to give the Jewish people a representative example of the Mitzvot .ג

 And as for the .שבת, פרה אדומה ודינין is not as representative as כיבוד אב ואם

prohibition of עריות, since that prohibition is included in the שבעה מצוות בני נח, it 

would not be considered as unique as the Mitzvot that are not part of the Noachide 

Commandments. And even though דינין is part of the Noachide Commandments, 

there is a difference between the Jewish version and the version for Noachides. 

With respect to the latter, the need to establish courts is only when there are 

criminals to prosecute, while for the former, courts have to be established 

regardless of what is taking place in society, since it is important to advance and 

study the law, if for no other reason, then for its own sake. 

  ,When you look at the entire verse .א 2

  טו פרק שמות

ל־יְׂקֹוָק וַיִצְַׂעק( כה) ָ  וַיֹוֵרהּו אֶׁ ֵלְך ֵעץ קיְׂקֹו ל־ַהַמיִם וַיַשְׂ קּו אֶׁ תְׂ   ַהָמיִם וַיִמְׂ

ָפט חֹק לֹו ָשם ָשם  :נִָסהּו וְָׂשם   ּוִמשְׂ

regarding the first portion of the latter half of the verse, the portion that parallels 

the last two words is “ שם לו שם ”, which means “he (HaShem) placed for him (the 

Jewish people). Consequently if the last two words “ושם נסהו” runs parallel to the 

first phrase, it would suggest that HaShem was Testing the people by carefully 

evaluating their conduct towards Moshe.     

 It would be difficult to interpret the phrase “and there he (HaShem) Tested him (the .ב

Jewish people)” with respect to the few Mitzvot that were given at this time. If 

HaShem through Moshe was giving some Mitzvot in order to allow the people to 

make a judgment regarding accepting the rest of the Tora, this does not seem to be 

a test, just a first exposure. Furthermore, it’s one thing if people do not comply once 

the entire body of the Tora has been given. Would the consequences be the same 

when only a few Mitzvot were given? And how can the people be punished for 

violating Mitzvot they never officially accepted in the first place? 

3.     

  כז פסוק לז פרק בראשית

כּו נּו לְׂ כְׂרֶׁ ֵעאִלים וְׂנִמְׂ מְׂ ִהי־בֹו וְׂיֵָדנּו ַליִשְׂ ָשֵרנּו ִכי־ָאִחינּו ַאל־תְׂ עּו הּוא בְׂ מְׂ ָחיו וַיִשְׂ  :אֶׁ

  לז פרק בראשית י"רש

 כח לעיל) וכגון זה כגון דברים קבלת שהיא שמיעה וכל. מניה וקבילו - וישמעו( כז)

 שהוא וכל, נקבל מתרגם, ונשמע נעשה( ז כד שמות, )אביו אל יעקב וישמע( ז

 כז שם, )בגן מתהלך אלהים' ה קול את וישמעו( ח ג בראשית) כגון, האוזן שמיעת

, תלונות את שמעתי( יב טז שמות, )ישראל וישמע( כב לה שם, )שומעת ורבקה( ה

  :קדמי שמיע, ושמע, ושמעת, ושמעו מתרגם כולן
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  כו פסוק טו פרק שמות על מזרחי

, צווי של לשונות מיני ארבעה כאן שנאמרו מפני. בהם וכיוצא' כו קבלה זו תשמע שמע( כו)

. אחר לעניין מהם אחד כל לפרש הוכרח לפיכך, והשמירה והאזנה, והעשייה, השמיעה, שהן

. הקבלה על תאמר השמיעה כי, לעשותם בלבם שיקבלום, המצות עול קבלת על השמיעה

 צריך שבזה, ופרטיה המצוה דקדוקי על אזנם הטיית על והאזנה. ממש עשייתה על והעשייה

, המצות קיום בעניין אחר פועל שום פעולות השלש מאלה חוץ שאין ולפי. יתרה אזן הטיית

 להם שאין המצות שהם, חקיו בעד רק בא שלא", חקיו כל ושמרת" של המאמר לפרש הוכרח

 …אדומה ופרה שעטנז ולבישת חזיר כאכילת, בלבד מלך גזרת אלא, וסבה עלה

4.  If “שמיעה” refers to קבלה, that’s still not sufficient as long as there is no 'עשי to go 

along with it.  For this reason, RaShI emphasizes how the 'עשי that follows שמיעה in 

the verse are not two separate requirements, but rather are a pair with both having 

to be present in order to fulfill HaShem’s Will. The verse in Devarim also reflects the 

connection between, in this case  שמירה and 'עשי. 

  ד פרק דברים

ם( ו) תֶׁ ַמרְׂ ם ּושְׂ כֶׁם ִהוא ִכי וֲַעִשיתֶׁ כֶׁם ָחכְַׂמתְׂ ֵעינֵי ּוִבינַתְׂ ר ָהַעִמים לְׂ עּון ֲאשֶׁ מְׂ  ָכל־ַהֻחִקים ֵאת יִשְׂ

ה רּו ָהֵאלֶׁ  :ַהזֶׁה ַהָּגדֹול ַהּגֹוי וְׂנָבֹון ַעם־ָחָכם ַרק וְָׂאמְׂ

Gimel.  

RaShI interprets the test of the people as watching how they act even before their 

complaints are addressed. 

ShaDaL suggests that the test only begins after the needs have been addressed, i.e., 

were they only complaining about not having water, or were they unhappy in general 

and the water was only an immediate excuse that would not truly change their basic 

attitude.  
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Complaints by the Jewish people in Parashat BeShalach: 

  יד פרק שמות. 1

רּו( יא) ה וַיֹאמְׂ ל־מֹשֶׁ ִלי אֶׁ ָבִרים ַהִמבְׂ ַריִם ֵאין־קְׂ ִמצְׂ ָתנּו בְׂ ַקחְׂ ָבר ָלמּות לְׂ הֹוִציָאנּו ָלנּו ָעִשיתָ  ַמה־זֹאת ַבִמדְׂ  לְׂ

ָריִם  :ִמִמצְׂ

ר ַהָדָבר ֲהֹלא־זֶׁה( יב) נּו ֲאשֶׁ יָך ִדַברְׂ ַריִם ֵאלֶׁ ִמצְׂ נּו ֲחַדל ֵלאמֹר בְׂ ָדה ִממֶׁ ָריִם וְׂנַַעבְׂ ת־ִמצְׂ  ֲעבֹד ָלנּו טֹוב ִכי אֶׁ

ַריִם ת־ִמצְׂ ָבר ִמֻמֵתנּו אֶׁ  :ַבִמדְׂ

  טו פרק שמות. 2

ה וַיַַסע( כב) ָרֵאל מֹשֶׁ ת־יִשְׂ ַבר־שּור וַיֵצְׂאּו ִמיַם־סּוף אֶׁ ל־ִמדְׂ כּו אֶׁ ת־יִָמים וַיֵלְׂ ֹלשֶׁ ָבר שְׂ  :ָמיִם וְֹׂלא־ָמצְׂאּו ַבִמדְׂ

לּו וְֹׂלא ָמָרָתה וַיָבֹאּו( כג) תֹת יָכְׂ ָמּה ַעל־ֵכן ֵהם ָמִרים ִכי ִמָמָרה ַמיִם ִלשְׂ  :ָמָרה ָקָרא־שְׂ

ה ָהָעם וַיִֹּלנּו( כד) ה ֵלאמֹר ַעל־מֹשֶׁ תֶׁ  :ַמה־נִשְׂ

ל־יְׂקֹוָק וַיִצְַׂעק( כה) ֵלְך ֵעץ יְׂקֹוָק וַיֹוֵרהּו אֶׁ ל־ַהַמיִם וַיַשְׂ קּו אֶׁ תְׂ ָפט חֹק לֹו ָשם ָשם ַהָמיִם וַיִמְׂ  :נִָסהּו וְָׂשם ּוִמשְׂ

ר( כו) ַמע ִאם־ָשמֹועַ  וַיֹאמֶׁ קֹול ִתשְׂ ֵעינָיו וְַׂהיָָשר יָךקֱאֹל יְׂקֹוָק לְׂ ה בְׂ ֹוָתיו וְַׂהֲאַזנְׂתָ  ַתֲעשֶׁ ִמצְׂ תָ  לְׂ  ֻחָקיו ָכל־ וְָׂשַמרְׂ

ִתי ָכל־ַהַמֲחָלה ר־ַשמְׂ ַריִם ֲאשֶׁ ִמצְׂ יָך ֹלא־ָאִשים בְׂ ָך יְׂקֹוָק ֲאנִי ִכי ָעלֶׁ אֶׁ  ס: רֹפְׂ

  טז פרק שמות. 3

ָרֵאל ָכל־ֲעַדת וַיִלֹונּו וילינו( ב) נֵי־יִשְׂ ה בְׂ ָבר וְַׂעל־ַאֲהרֹן ַעל־מֹשֶׁ  :ַבִמדְׂ

רּו( ג) ם וַיֹאמְׂ נֵי ֲאֵלהֶׁ ָרֵאל בְׂ יַד־יְׂקֹוָק מּוֵתנּו ִמי־יִֵתן יִשְׂ ץ בְׂ רֶׁ אֶׁ ַריִם בְׂ ֵתנּו ִמצְׂ ִשבְׂ ֵלנּו ַהָבָשר ַעל־ִסיר בְׂ ָאכְׂ  בְׂ

ם חֶׁ ם ָלשַֹבע לֶׁ ָבר אָֹתנּו ִכי־הֹוֵצאתֶׁ ל־ַהִמדְׂ ָהִמית ַהזֶׁה אֶׁ ת־ָכל־ַהָקָהל לְׂ  ...ס: ָבָרָעב ַהזֶׁה אֶׁ

עּו( כ)  ה וְֹׂלא־ָשמְׂ ל־מֹשֶׁ נּו ֲאנִָשים וַיֹוִתרּו אֶׁ ר ִממֶׁ ַאש תֹוָלִעים וַיָֻרם ַעד־בֹקֶׁ צֹף וַיִבְׂ ם וַיִקְׂ ה ֲעֵלהֶׁ  ...:מֹשֶׁ

ְִׂהי( כז)  ִביִעי ַביֹום וַי קֹט ִמן־ָהָעם יָצְׂאּו ַהשְׂ  ס: ָמָצאּו וְֹׂלא ִללְׂ

  יז פרק שמות. 4

עּו( א) ָרֵאל ָכל־ֲעַדת וַיִסְׂ נֵי־יִשְׂ ַבר־ִסין בְׂ ם ִמִמדְׂ ֵעיהֶׁ ַמסְׂ ִפיִדים וַיֲַחנּו יְׂקֹוָק ַעל־ִפי לְׂ תֹת ַמיִם וְֵׂאין ִברְׂ  :ָהָעם ִלשְׂ

ב( ב) ה ָהָעם וַיָרֶׁ רּו ִעם־מֹשֶׁ נּו־ָלנּו וַיֹאמְׂ ה ַמיִם תְׂ תֶׁ ר וְׂנִשְׂ ם וַיֹאמֶׁ ה ָלהֶׁ ִריבּון מֹשֶׁ נַסּון ַמה־ ִעָמִדי ַמה־תְׂ  תְׂ

ת־יְׂקֹוָק  :אֶׁ

ן ַלַמיִם ָהָעם ָשם וַיִצְָׂמא( ג) ה ָהָעם וַיָלֶׁ ר ַעל־מֹשֶׁ ֱעִליָתנּו זֶׁה ָלָמה וַיֹאמֶׁ ַריִם הֶׁ ָהִמית ִמִמצְׂ ת־ אִֹתי לְׂ  ָבנַי וְׂאֶׁ

נַי ת־ִמקְׂ  ...:ַבָצָמא וְׂאֶׁ

ָרא( ז) ִריָבה ַמָסה ַהָמקֹום ֵשם וַיִקְׂ נֵי ַעל־ִריב ּומְׂ ָרֵאל בְׂ ת־יְׂקֹוָק נַסָֹתם וְַׂעל יִשְׂ קִ  יְׂקֹוָק ֲהיֵש ֵלאמֹר אֶׁ ֵבנּובְׂ  רְׂ

 פ: ִאם־ָאיִן

 

 

 

 


