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 שמות ב .1
ל יא " ה וַיֵֵצא אֶׁ ֵהם, וַיְִגַדל מֹשֶׁ ם; וַיְַרא ִאיש ִמְצִרי, ַמכֶׁה ִאיש-וַיְִהי ַביִָּמים הָּ יו, וַיְַרא, ְבִסְבֹלתָּ חָּ ִעְבִרי -אֶׁ

יו חָּ ת יב  .ֵמאֶׁ ן כֹה וָּכֹה, וַיְַרא ִכי ֵאין ִאיש; וַיְַך, אֶׁ ֲאנִָּשים -וַיֵֵצא ַביֹום ַהֵשנִי, וְִהנֵה ְשנֵי יג  .ַהִמְצִרי, וַיְִטְמנֵהּו, ַבחֹול-וַיִפֶׁ

ָך ה ַתכֶׁה, ֵרעֶׁ מָּ ע, לָּ שָּ רָּ ר, לָּ ֵלינּו יד  .ִעְבִרים נִִצים; וַיֹאמֶׁ ְמָך ְלִאיש ַשר וְשֵֹפט, עָּ ר ִמי שָּ ה אֵֹמר, --וַיֹאמֶׁ ְרֵגנִי ַאתָּ ַהְלהָּ

ת ַרְגתָּ אֶׁ ר הָּ בָּר-ַכֲאשֶׁ ה וַיֹאַמר, ָאֵכן נֹוַדע ַהדָּ א מֹשֶׁ ת טו  .ַהִמְצִרי; וַיִירָּ ר ַהזֶׁה, וַיְַבֵקש ַלֲהרֹג -וַיְִשַמע ַפְרעֹה אֶׁ בָּ ַהדָּ

ת ה; וַיְִברַ -אֶׁ ץמֹשֶׁ רֶׁ ב ְבאֶׁ ה ִמְפנֵי ַפְרעֹה, וַיֵשֶׁ ב ַעל-ח מֹשֶׁ  " .ַהְבֵאר-ִמְדיָּן וַיֵשֶׁ

 שמות קסחילקוט שמעוני  .2
ויהי בהיות המצור על כוש ויברח משה ממצרים ויבוא אל מחנה ... ויברח משה וימלט מדינהויחר אף פרעה "

קוקנוס מלך כוש ומשה בן שמונה עשרה שנה בברחו והימים אשר צר קוקנוס על כוש תשע שנים ויהיה הבחור 

ופניו כצאת  הולך ובא עמהם ויאהב המלך והשרים וכל חיל המלחמה את הבחור כי רב ויקיר הוא וקומתו כארז

השמש וכח גבורתו כארי ויהי יועץ למלך. ויהי מקץ תשע שנים ויחלה המלך את חליו אשר ימות בו ויהיה ביום 

השביעי לעת חלותו וימת ויחנטוהו עבדיו ויקברוהו נכח שער העיר הפונה ארץ מצרים ויבנו עליו בנין גדול נאה 

ויהי אחרי השלימו הבנין ויאמרו איש אל רעהו מה נעשה  וגבוה מאד ויכתבו עליו כל מלחמותיו וכל גבורותיו.

אם אמרנו נלחמה העירה ויפלו ממנו חללים רבים ואם אמרנו נשב במצור ושמעו כל מלכי ארם ובני קדם כי מת 

מלכנו ויבואו עלינו פתאום ולא ישאירו לנו שריד ועתה לכו ונמליכה עלינו מלך ונשב במצור עד תנתן העיר 

ו ויפשיטו איש לבושו וישליכו ארצה ויעשו במה גדולה ויושיבו עליה את משה ויתקעו בשופרות בידינו. וימהר

ויאמרו יחי המלך יחי המלך וישבעו כל השרים וכל העם לתת לו את הכושית הגבירה אשת קוקנוס לו לאשה 

יר בחכמתו . וילכוד משה את הע..וימליכו אותו עליהם. ומשה בן שבע ועשרים שנה במלכו על בני כוש 

ויושיבוהו על כסא המלוכה וישימו כתר מלכות בראשו וגם את הכושית הגבירה נתנו לו לאשה ויירא משה את 

אלקי אבותיו ולא בא אליה כי זכר את השבועה אשר השביע אברהם את אליעזר עבדו לאמר לא תקח אשה על 

אמר לו לא תתחתן בבני חם כי זכרנו את בני מבנות כנען. וגם כה עשה יצחק בברוח יעקב מפני עשו ויצוהו וי

אשר נתן את בני חם לעבדים לבני שם ולבני יפת ויירא משה מפני ה' אלקיו ויתהלך לפניו באמת בכל לבבו ולא 

סר מן הדרך אשר הלכו בה אברהם יצחק ויעקב ויתחזק במלכות בני כוש וילחם את אדום ואת בני קדם ואת 

ימים אשר מלך על בני כוש ארבעים שנה. ויצלח בכל מלחמתו כי ה' אלקי ארם ויכניעם תחת יד בני כוש. וה

אבותיו אתו. בשנת ארבעים למלכו והוא יושב על כסא המלוכה והגבירה יושבת לימינו אצלו ותאמר הגבירה אל 

השרים ואל העם הנה זה ארבעים שנה אשר מלך זה על כוש ואלי לא קרב ואת אלקי בני כוש לא עבד. ועתה 

נא בני כוש ולא ימלוך עליכם זה הנה מונחם בני ימלוך עליכם כי טוב לכם לעבוד את בן אדוניכם מעבוד  שמעו

איש נכרי עבד מלך מצרים. ויהי כל העם נדון עד הערב וישכימו בבוקר וימליכו את מונחם בן קוקנוס עליהם 

לו מתנות גדולות וישלחוהו בכבוד  וייראו בני כוש לשלוח יד במשה וכי זכרו את השבועה אשר נשבעו לו ויתנו

גדול ויצא משם ויחדול ממלוך על כוש. ומשה בן שבע שנים וששים שנה בצאתו מכוש כי מה' יצא הדבר כי בא 

 ".הקץ אשר התעתד מימי קדם להוציא את בני ישראל

 שמות ב .3
ת טז" אנָּה אֶׁ נָּה, וְַתַמלֶׁ בֹאנָּה וִַתְדלֶׁ נֹות; וַתָּ ַבע בָּ ן.-ּוְלכֵֹהן ִמְדיָּן, שֶׁ ִטים, ְלַהְשקֹות, צֹאן ֲאִביהֶׁ ְרהָּ רִֹעים,  יז  הָּ וַיָּבֹאּו הָּ

ת ן, וַיְַשְק אֶׁ ה וַיֹוִשעָּ ם מֹשֶׁ ל יח  צֹאנָּם.-וַיְגְָּרשּום; וַיָּקָּ בֹאנָּה, אֶׁ ן בֹא ַהיֹום.-וַתָּ ר, ַמדּוַע ִמַהְרתֶׁ ן; וַיֹאמֶׁ  יט  ְרעּוֵאל ֲאִביהֶׁ

 ָּ רִֹעים; וְַגם--וַתֹאַמְרן נּו ִמיַד הָּ ת-ִאיש ִמְצִרי, ִהִצילָּ נּו, וַיְַשְק אֶׁ ה לָּ לָּ ֹלה דָּ ל כ  ַהצֹאן.-דָּ ר אֶׁ ה זֶׁה -וַיֹאמֶׁ מָּ יו, וְַאיֹו; לָּ ְבנֹתָּ

ן אֶׁ  ם.-תֲעזְַבתֶׁ חֶׁ ן לֹו וְיֹאַכל לָּ ִאיש, ִקְראֶׁ ת כא  הָּ בֶׁת אֶׁ שֶׁ ה, לָּ ל מֹשֶׁ ת-וַיֹואֶׁ ִאיש; וַיִֵתן אֶׁ ה.-הָּ ה ִבתֹו, ְלמֹשֶׁ  כב  ִצפֹרָּ

ת א אֶׁ ד ֵבן, וַיְִקרָּ ץ נְָּכִריָּה.--ִכי ָאַמר  ְשמֹו ֵגְרשֹם:-וֵַתלֶׁ רֶׁ יִיִתי, ְבאֶׁ  "ֵגר הָּ

 שמות רבה א .4
יתרו כומר לעבודת כוכבים היה וראה שאין בה ממש ובסר עליה והרהר לעשות תשובה עד שלא בא משה "

וקרא לבני עירו ואמר להם עד עכשיו הייתי משמש אתכם מעתה זקן אני בחרו לכם כומר אחר עמד והוציא כלי 

דוהו שלא יזדקק לו אדם ולא יעשו לו מלאכה ולא ירעו את צאנו וביקש נ. תשמישי עבודת כוכבים ונתן להם הכל

נָּה מלמד שהיו מקדימות לבוא מפני  בֹאנָּה וִַתְדלֶׁ מן הרועים לרעות לו את צאנו ולא קבלו לפיכך הוציא בנותיו. וַתָּ

רֹוִעים וַיְגֲָּרשּום אפשר הוא אלא ללמדך שנדוהו וגרשו כהן מדין והרועים מגרשים בנותיו?  פחד הרועים. וַיָּבֹאּו הָּ

רבי יוחנן בשם רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר דבר של גלוי עריות באו לעשות עמהן ועמד ...בנותיו 

 ורבנן אמרי מלמד שהשליכו אותן למים והוציאן משה ואין ויושיען אלא לשון...משה והושיען נאמר כאן ויושיען 

יו ..מכאן אתה למד שכל הימים באחרונה היו באות. ? ויאמר מדוע מהרתן בא  ...הצלת מים  ל ְבנֹותָּ ר אֶׁ . וַיֹאמֶׁ



 
 

לה והשקה את כל הצאן זה מבני בניו של יעקב שעמד על הבאר  וְַאיֹו וְגֹו' אמר להם סימן שאתם אומרות שד

ִאיש ת הָּ ן אֶׁ ה זֶׁה ֲעַזְבתֶׁ מָּ ם{שמא ישא אחת מכם  והבאר מתברכת בשבילו. לָּ חֶׁ ן לֹו וְיֹאַכל לָּ מיד רצתה ...וְגֹו' }ִקְראֶׁ

 .."צפורה אחריו כצפור והביאה אותו 

 אוצר המדרשים עמ קמו .5
כשיצאתי ממצרים בן ארבעים שנה הייתי ועמדתי על הבאר ומצאתי צפורה בת יתרו, וראיתי אותה שהיא "

נהג אביה ואמרה לי כל אדם שבקש לישא מבנותיו צנועה ביותר אמרתי לה שאשאנה לאשה והיא ספרה לי מ

אמרתי לה אילן זה מאין היה לו?  .וכשמגיעין לאילן מיד בולעו של אביה מנסה אותו באילן אחד שיש לו בגנתו,

אמרה מקל הוא שברא הקב״ה אותו בערב שבת ]מששת ימי בראשית[ כשברא את עולמו והקב״ה הפקידו 

נוך, וחנוך הפקידו לנח, ונח הפקידו לשם, ושם הפקידו לאברהם, ואברהם לאדם הראשון, ואדה״ר הפקידו לח

הפקידו ליצחק, ויצחק הפקידו ליעקב ויעקב הורידו למצרים והפקידו ליוסף בנו, וכשמת יוסף שללו המצריים את 

 ביתו והביאו אותו מטה )המקל( בפלטרין של פרעה, ויתרו היה אחד מגדולי חרטומי מצרים וראה אותו מטה

וחמדו בלבו וגנבו והביאו לביתו. ואותו מטה חקוק עליו שם המפורש ואותן עשר מכות שהביא הקב״ה על 

המצריים, והיה כתוב בו דצ״ך עד״ש באח"ב. ועוד כמה ימים וכמה שנים היה המטה מונח בבית יתרו אבי, עד 

שפרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים, שאבא פעם אחת לקחו בידו ונכנס לגנה ונעצו בקרקע, ושב בגינה ללקחו ומצאו 

והניחו שם, ובו היה בודק כל מי שביקש לישא אחת מבנותיו. וכששמעתי דבריה הטובים וראיתי שהרועים 

גרשו את צפורה ואחותיה הצלתי אותן מיד הרועים וגם דלה דליתי להם והשקיתי את צאנן, ותבאנה אל רעואל 

מדתי בחוץ, כשראה אותן יתרו אמר להן מדוע מהרתן בא היום? אביהן ואני באתי עמהן ונכנסו הן תחלה ואני ע

ותאמרנה איש מצרי הצילנו מיד הרועים. ואני שמעתי מבחוץ שהן מעידות עלי שאני מצרי, ובשביל שלא 

נכנסתי ואמרתי איש עברי אני לא אזכה ליכנס לארץ ישראל. וכיון שאמרו בנות יתרו איש מצרי הצילנו אמר 

כן טובות אתן גמלתן לו גמול כזה? קראן לו ויאכל לחם, כיון שנכנסתי לבית אכלתי ושתיתי להן, אדם שעשה עמ

ודברתי ליתרו שיתן לי צפורה בתו לאשה, וענה לי אם תוכל להביא לי את המטה העומד בגנתי אני אתננה לך, 

ש נביא שכל חכמי והלכתי ופשפשתי את הגן ומצאתיו והבאתיו בידי, מיד הרהר יתרו ואמר בודאי זה הוא אי

מצרים מקסמין עליו שעתיד נביא לצאת מישראל, שעל ידו תחרב מצרים וכל המצריים שבתוכה. מיד כעס עלי 

יתרו ותפשני והכניסני לבור שהיה בתוך ביתו, אמרה צפורה בלבה היאך אני יכולה להציל את הצדיק ממיתה 

אשה ויש לך שבע בנות, אם רצונך  משונה? אמרה לאביה אבא רצונך שתשמע לי, אתה אדם שאין לך

תעמודנה שש אחיותי בבית ואני אלך עם הצאן, ואם לאו תלכנה שש אחיותי עם הצאן ואני אתקן את הבית, 

אמר לה אביה יפה את אומרת תלכנה אחיותיך עם הצאן ואת שבי בבית ושמור את ביתי וכל מה שיש לי. ובכל 

יה יתרו, עד שהשלימו שבע שנים בבור. לאחר שבע שנים יום היתה צפורה מפרנסת אותי מכל מעדני אב

אמרה צפורה לאביה זוכרת אני אבי פעם אחת שלקחת איש אחד שהביא לך את המקל והשלכתו לבור ועשית 

עון גדול בדבר, אם רצונך פתח את הבור וראה, אם הוא מת הוציאהו משם והשלך נבלתו בחוץ כדי שלא יהא 

חי תדע שהוא צדיק גמור, אמר לה בתי יפה את אומרת, כלום את זוכרת מה  גופו מוסרח בביתך, ואם הוא

שמו? אמרה לו זוכרת אני ששמו משה בן עמרם, מיד הלך יתרו ופתח את הבור וקרא משה משה! עניתי 

ואמרתי לו הנני, והוציאני משם, ונשקני על ראשי ואמר ברוך המקום ששמרך בבור שבע שנים. מעיד אני עליו 

ית ומחיה ומעיד אני בך שאתה צדיק גמור ועל ידך עתידה מצרים שתחרב ועל ידך עתיד הקב״ה שהוא ממ

להוציא את ישראל ממצרים ועל ידך עתידים המצריים להטבע בים, פרעה וחילו, ונתן לי ממון הרבה ואת 

 ..."צפורה בתו לאשה

 ספרי בהעלותך צט .6
צפורה  ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר:שהוא רואה אותה היה מודה בנויה. מגיד הכתוב שכל מי ... "

 ..."את נאה נוחה בנויה ונוחה במעשיהז ..צפו וראו מה נאה.

 רש"י סנהדרין פב עמ א .7
משה קודם מתן תורה נשא וכשנתנה תורה כולן בני נח היו ונכנסו לכלל מצות והיא עמהם וגרים רבים של "

 .."ערב רב

 ילקוט שמעוני יהושע רמז ט .8
על שקרבה עצמה כך קרבה המקום, ישראל שעושין את התורה עאכ"ו. יש נשים חסידות גיורות הגר אסנת "

 ":עה רחב רות ויעל אשת חבר הקיניצפרה שפרה פועה בת פר

 ילקוט שמעוני שמות רמז קסח .9
ותען צפורה את אביה לאמר: הלא שמעת ]אבי[ כי אלהי העברים גדול ונורא הוא, ומפליא להם בכל עת. הוא "

הציל אברהם מאור כשדים, ואת יצחק מן החרב, ואת יעקב מן המלאך בהאבקו עמו. וגם עם זה רבות עשה, 

ותלך צפורה בדרכי בית ישראל, לא חסרה דבר ...מחרב פרעה, גם מזה יכול למלטהמצרים ו ויצלהו מיאור

 "מצדקת שרה ורבקה רחל ולאה גבעות עולם.

 



 
 

 מות גש .10
ת א " ה אֶׁ יָּה רֹעֶׁ ה, הָּ ת--צֹאן יְִתרֹו חְֹתנֹו-ּומֹשֶׁ ל-כֵֹהן ִמְדיָּן; וַיִנְַהג אֶׁ ר, וַיָּבֹא אֶׁ ֱאֹלִהים -ַהצֹאן ַאַחר ַהִמְדבָּ ַהר הָּ

א ַמְלַאְך יְהוָּה אֵ  ב  .חֵֹרבָּה יו, ְבַלַבתוַיֵרָּ ֵאש, וְַהְסנֶׁה, ֵאינֶׁנּו --ֵאש-לָּ ִמתֹוְך ַהְסנֶׁה; וַיְַרא, וְִהנֵה ַהְסנֶׁה בֵֹער בָּ

ה ג  .ֻאכָּל ר מֹשֶׁ ה--וַיֹאמֶׁ ת-ָאֻסרָּ ה, אֶׁ ְראֶׁ ה ַהגָּדֹל ַהזֶׁה:-נָּא וְאֶׁ ר  ד  .יְִבַער ַהְסנֶׁה-ַמדּוַע, ֹלא  ַהַמְראֶׁ וַיְַרא יְהוָּה, ִכי סָּ

הלִ  ה מֹשֶׁ ר מֹשֶׁ יו ֱאֹלִהים ִמתֹוְך ַהְסנֶׁה, וַיֹאמֶׁ א ֵאלָּ ר ִהנֵנִי--ְראֹות; וַיְִקרָּ  "  .וַיֹאמֶׁ

 מדרש רבה שמות פרשה ב .11

כשהיה משה רבינו עליו השלום רועה צאנו של יתרו במדבר, ברח ממנו גדי ורץ אחריו, עד  :אמרו רבותינו" 

הגדי לשתות, כיון שהגיע משה אצלו, אמר: שהגיע לחסית, כיון שהגיע לחסית, נזדמנה לו בריכה של מים ועמד 

  .אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני צמא, עיף אתה, הרכיבו על כתיפו והיה מהלך

 " .אמר הקדוש ברוך הוא: יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם, כך, חייך! אתה תרעה צאני ישראל

 רמבן שמות ד כ .12
 ה אל אביה ושלחה עם הבנים"פ"וכאשר נתעכבו שם נכס

 שמות ד יח .13
ב אֶׁ " ה וַיָּשָּ ְך מֹשֶׁ ל-לוַיֵלֶׁ שּובָּה אֶׁ ר לֹו ֵאְלכָּה נָּא וְאָּ ר חְֹתנֹו, וַיֹאמֶׁ ר-יֶׁתֶׁ ר -ַאַחי ֲאשֶׁ ם ַחיִים; וַיֹאמֶׁ ה, ַהעֹודָּ ְראֶׁ ְבִמְצַריִם, וְאֶׁ

לֹום.יִתְ  ה, ֵלְך ְלשָּ  " רֹו ְלמֹשֶׁ

 הרש"ר הירש שמות ב כב .14
 וילדיו..."בתחליה ביקש משה ללכת בגפו. היה מוכן לסכן נפשו מול אויביו אבל לא את אשתו "

 שמות ד .15
ה אֶׁ  כ" ת-תוַיִַקח מֹשֶׁ נָּיו, וַיְַרִכֵבם ַעל-ִאְשתֹו וְאֶׁ ת-בָּ ה אֶׁ יִם; וַיִַקח מֹשֶׁ ב, ַאְרצָּה ִמְצרָּ ֱאֹלִהים, -ַהֲחמֹר, וַיָּשָּ ַמֵטה הָּ

ל כא  ְביָּדֹו. ר יְהוָּה, אֶׁ ה, ְרֵאה כָּל-וַיֹאמֶׁ שּוב ִמְצַריְמָּ ְכְתָך לָּ ה, ְבלֶׁ ר-מֹשֶׁ ָך וֲַעשִ -ַהמְֹפִתים ֲאשֶׁ ם ִלְפנֵי ַשְמִתי ְביָּדֶׁ יתָּ

ת ת-ַפְרעֹה; וֲַאנִי ֲאַחֵזק אֶׁ ם.-ִלבֹו, וְֹלא יְַשַלח אֶׁ עָּ ל כב  הָּ , אֶׁ ֵאל.  ַפְרעֹה:-וְָאַמְרתָּ  כג  כֹה ָאַמר יְהוָּה, ְבנִי ְבכִֹרי יְִשרָּ

ת יָך, ַשַלח אֶׁ ֵאן, ְלַשְלחֹו-וָּאַֹמר ֵאלֶׁ תִהנֵה ָאנִֹכי הֹרֵ --ְבנִי וְיַַעְבֵדנִי, וְַתמָּ ָך.-ג, אֶׁ לֹון;  כד  ִבנְָך ְבכֹרֶׁ ְך, ַבמָּ רֶׁ וַיְִהי ַבדֶׁ

ת כה  וַיְִפְגֵשהּו יְהוָּה, וַיְַבֵקש ֲהִמיתֹו. ה צֹר, וִַתְכרֹת אֶׁ ר, ִכי ֲחַתן-וִַתַקח ִצפֹרָּ יו; וַתֹאמֶׁ ְרַלת ְבנָּּה, וַַתַגע, ְלַרְגלָּ ִמים -עָּ דָּ

ה ִלי. נּו כו  ַאתָּ ף, ִממֶׁ ִמים, ַלמּוֹלת.וַיִרֶׁ ה, ֲחַתן דָּ  "; ָאז, ָאְמרָּ

 מדרש אגדה שמות יח .16
למול...ומי הוא שלא נימול?! "אשר שם האחד גרשם כך התנה יתרו עם משה שימול אחד מבניו והאחד יניח מ

 אליעזר..."

 ילקוט שמעוני שמות קסח .17
 ..."ויקרא משה שמו גרשום וגו' רק לא מל את בשר ערלתו בגזרת רעואל חותנו "

 אוצר המדרשים קמז .18
. אחר זמן זה התנאי כל מה שתוליד בביתי יהא מחצה יהודים ומחצה ישמעאלים)משה( עמי )יתרו( והתנה  "

נתעברה צפורה ותלד גרשום בחלקי, מלתי אותו וינק שדי אמו שתי שנים. לשנה השלישית נולד אליעזר, 

 "אמרתי איך אעשה עכשיו לא יניחו לי למולו, מיד לקחתי אשתי ובני לשוב לארץ מצרים. 

 רמב"ן שמות ד כ
ר הנדבר לו בהר האלהים לא ואליעזר נתעברה ממנו בדרך או במצרים אם הלכה שם. ויתכן כי קודם הדבו"

נולד לו רק גרשום, אבל היתה צפורה הרה, וכאשר שב אל יתר חותנו ילדה, ובעבור כי היה דבר המלך נחוץ 

 ".לא מל אותו ולא קרא לו שם

 מס' נדרים לב א .19
 רבן שמעון בן גמליאל אומר לא למשה רבינו ביקש שטן להרוג אלא לאותו תינוק שנאמר כי חתן דמים אתה לי"

 " )שמות ד כה( צא וראה מי קרוי חתן הוי אומר זה התינוק

 ספורנו שמות ד כד .20
 "מלאך הממונה על זה ביקש להרוג את משה בשביל שנתרשל ויבקש המיתו"

 רש"י שמות ד כד .21
א ָאַמר, ָאמּול וְֵאֵצא  " לָּ לֹום, ֹלא נְִתַרֵשל אֶׁ ת יִָּמים, ַתנְיָּא ָאַמר ַרִבי יֹוֵסי: ַחס וְשָּ ְך, ַסכָּנָּה ִהיא ַלִתינֹוק ַעד ְשֹלשֶׁ רֶׁ ְלדֶׁ

ה )מכיל לֹון ְתִחלָּ נְִתַעֵסק ְבמָּ ה נֱֶׁענַש? ְלִפי שֶׁ יִם! ּוִמְפנֵי מָּ "ה ִצַּונִי ֵלְך ֻשב ִמְצרָּ בָּ ה ג' יִָּמים, ַהקָּ ְשהֶׁ  תא(.ָאמּול וְאֶׁ

 מס' נדרים דף לא .22
 " ֹ ש ּובֹוְלעֹו ֵמר ה ְכִמין נָּחָּ ֶֹׁ ְך נֲַעש יָּה ַהַמְלאָּ ה וְהָּ קֹום, ֵהִבינָּה ִצפֹורָּ יו וְַעד אֹותֹו מָּ יו וְחֹוזֵר ּובֹוְלעֹו ֵמַרְגלָּ אשֹו וְַעד יְֵרכָּ

ה הּוא ִבְשִביל ַהִמילָּ  "שֶׁ

 

 



 
 

 וצר המדרשים קמזא .23
יגע בברית באותה שעה בא שטן בדמות נחש ופגע בי ובלעני מראשי ועד המילה, ומעולם לא היה יכול ל" 

ון שלא מלנו אליעזר בננו, מיד ומילה, הרהרה צפורה בלבה ואמרה יודעת אני שאין דבר זה אלא בשביל הע

לקחה צפורה צור ותכרות את ערלת בנה ונטלה מן הדם וזרקה על רגלי, באותה שעה יצאה בת קול ואמרה 

ים למולות, הרי הצילתני אשתי לנחש הקיא אותו וכן עשה, וזה שאמר הכתוב וירף ממנו אז אמרה חתן דמ

 "משתי מיתות.

 שמות ד כז .24
ל" ר יְהוָּה אֶׁ ה ַהִמדְ -וַיֹאמֶׁ ֱאֹלִהיםַאֲהרֹן, ֵלְך ִלְקַראת מֹשֶׁ ְך, וַיְִפְגֵשהּו ְבַהר הָּ ה; וַיֵלֶׁ רָּ ה  כח  לֹו.-וַיִַשק--בָּ וַיֵַגד מֹשֶׁ

חֹו, וְֵאת כָּל-ְלַאֲהרֹן, ֵאת כָּל ר ְשלָּ ר ִצּוָּהּו.-ִדְבֵרי יְהוָּה ֲאשֶׁ אֹתֹת, ֲאשֶׁ  "הָּ

 מדרש אגדה שמות יח .25
"אמר לו אהרן: משה אחי, אנה אתה בא? אמר לו להציל את ישראל. אמר לו ומי אלה עמך? אמר לו אשתי 

ואתה בא להוסיף  –ובני. אמר לו: ולאן אתה מוליכם? אמר לו: למצרים. אמר לו: על הראשונים אנו מצטערים 

 עליהם? מיד החזירה. היינו דכתיב 'אחר שלוחיה' אחר ששלחה ונתן לה גט"

 תא דרשב"י יח במכיל .26
 חזרי לבית אביך. מיד נטלה את בניה וחזרה לה לבית אביה" "מיד אמר לה"

 ראב"ע שמות יח ב .27

 ".י''א אחר שנתן לה רשות במלון ללכת לבית אביה בשובו לבדו אל ארץ מצרים .אחר שלוחיה"

 שמות יח .28
ה, ֵאת כָּל א" ֵאל ַעמֹו:-וַיְִשַמע יְִתרֹו כֵֹהן ִמְדיָּן, חֵֹתן מֹשֶׁ ה, ּוְליְִשרָּ ה ֱאֹלִהים ְלמֹשֶׁ שָּ ר עָּ ת-ִכי  ֲאשֶׁ -הֹוִציא יְהוָּה אֶׁ

יִם. ֵאל, ִמִמְצרָּ ה,  ב  יְִשרָּ תוַיִַקח, יְִתרֹו חֵֹתן מֹשֶׁ ה-אֶׁ ת מֹשֶׁ ה, ֵאשֶׁ .--ִצפֹרָּ יהָּ : ג  ַאַחר, ִשלּוחֶׁ נֶׁיהָּ ר   וְֵאת, ְשנֵי בָּ ֲאשֶׁ

ד, ֵגְרשֹם חָּ אֶׁ ץ נְָּכִריָּה.--ֵשם הָּ רֶׁ יִיִתי ְבאֶׁ זֶׁר ד  ִכי ָאַמר, ֵגר הָּ ד, ֱאִליעֶׁ חָּ אֶׁ ב -ִכי--וְֵשם הָּ רֶׁ זְִרי, וַיִַצֵלנִי ֵמחֶׁ ֱאֹלֵהי ָאִבי ְבעֶׁ

נָּיו וְִאְשתֹווַיָּ ה  ַפְרעֹה. ה, ּובָּ ל--בֹא יְִתרֹו חֵֹתן מֹשֶׁ ה:-אֶׁ ל  מֹשֶׁ ר-אֶׁ ר, ֲאשֶׁ ם-ַהִמְדבָּ ֱאֹלִהים.--הּוא חֹנֶׁה שָּ  ו  ַהר הָּ

ל ר, אֶׁ יָך; וְִאְשְתָך-וַיֹאמֶׁ א ֵאלֶׁ נְָך יְִתרֹו, בָּ ה, ֲאנִי חֹתֶׁ ּה.--מֹשֶׁ , ִעמָּ נֶׁיהָּ  " ּוְשנֵי בָּ

 במדבר יב .29
ה, ַעלוְַתַדֵבר ִמְריָּ  א" ח:-ם וְַאֲהרֹן ְבמֹשֶׁ קָּ ר לָּ ה ַהֻכִשית ֲאשֶׁ ִאשָּ ח.-ִכי  אֹדֹות הָּ קָּ ה ֻכִשית, לָּ -וַיֹאְמרּו, ֲהַרק ַאְך ב  ִאשָּ

ר יְהוָּה ה ִדבֶׁ נּו ִדֵבר; וַיְִשַמע, יְהוָּה.-ֲהֹלא, ַגם--ְבמֹשֶׁ נָּו ְמאֹד ג  בָּ ה, עָּ ִאיש מֹשֶׁ ם, ֲאשֶׁ --וְהָּ ָאדָּ ְפנֵי -ר, ַעלִמכֹל, הָּ

ה. מָּ ֲאדָּ  "הָּ

 יבמות סב א .30
בר הלוחות והוסיף יום שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכימה דעתו לדעת המקום פירש מן האשה ושי"

פירש מן האשה מאי דרש אמר ומה ישראל שלא דברה עמהם שכינה אלא לפי שעה וקבע להם זמן  אחד

אמרה תורה )שמות יט, טו( אל תגשו אל אשה אני שמיוחד לדבור בכל שעה ושעה ולא קבע לי זמן על אחת 

להם שובו לכם לאהליכם ואתה פה כמה וכמה והסכימה דעתו לדעת המקום שנאמר )דברים ה, ל( לך אמור 

 "עמוד עמדי

 ספרי במדבר צט .31
מתקשטת בתכשיטי  מנין היתה מרים יודעת שפירש משה מפריה ורביה? אלא שראת את צפורה שאינה"

בדבר. לכך ידעה  ן את מתקשטת בתכשיטי נשים? אמרה לה אין אחיך מקפידנשים. אמרה לה מה לך שאי

 ".מרים ואמרה לאחיה, ושניהם דברו בו

 רש"י במדבר יב א .32
ל כּוִשי )שם(: האשה הכשית." ַהכֹל מֹוִדים ְבַשְחרּותֹו שֶׁ ַהכֹל מֹוִדים ְביְָּפיָּּה ְכֵשם שֶׁ ְבֵגַמְטִריָּא יְַפת  כושית. ַמִגיד שֶׁ

ה: : על אדות האשה. ַמְראֶׁ יהָּ  ַעל אֹודֹות ֵגרּושֶׁ

 א יב במדבר אברבנאל .33

הא' להיותם כושית כעורב כי צפורה היתה ממדין והיתה שחורה כי מדינים הם ישמעאלים שחורים מכח  "

השמש וחומו ואולי משה נמנע ממנה לפי שאינה ישרה בעיניו. והב' מפני התבודדותו לנבואה והיותו מוכן אליה 

א לו. והם היו משיבים על בכל עת. והג' להיות משה בטבעו ענו ומסתפק ומואס בפחיתות המשגל כי חרפה הו

כל אחת מאלה וזהו ותדבר מרים ואהרן במשה על אודות האשה הכושית אשר לקח. רוצה לומר העלבון שהיה 

עושה משה לאשתו בהפרדו ממנה. ואמרו כי אם היה עושה כן להיות צפורה שחורה ככושית הנה כשנשא 

ממנה בנים. ואם כן מה ראה עתה ומה הגיע  אותה כבר היתה כושית היהפוך כושי עורו ועכ"ז לקחה והוליד

אליו שנפרד ממנה כי הנה לא נתחדש בה עתה הכושיות ומוטב שלא לקחה להיותה כושית לא להפרד ממנה 

 ".אחר שלקחה שנים רבות

 



 
 

 חזקוני במדבר יב א .34

 י שהיא כושית והלא אשה כושיתאמרו למה פירש עכשיו מאשתו אלא אם לו ע״. על אדות האשה הכשית "

לקח משעת הנשואין כלומר כעורה היתה משעת הנשואין ולא הניחה בשביל כיעור שבה ולמה הניחה עכשיו 

 ".בשביל כיעור שבה

 העמק דבר במדבר יב א .35

לפי הפשט משמעות כושית גויה. אלא שנתגיירה. וכסבורים אהרן ומרים דמש״ה פירש . כי אשה כושית לקח "

משה. שתהי׳ אשתו שלא מיחוסי ישראל. ודברו בזה שמכ״מ אינו משה ממנה. משום שאינה לפי כבודו של 

 " .נכון. אחר שכבר לקח וידע שהיתה גויה ולא הטעתו. וא״כ אינו ראוי לצערה ולפרוש ממנה

 רשב"ם במדבר יב א .36
כדכתיב בדברי הימים, דמשה רבינו מלך היה בארץ כוש ארבעים שנה ולקח מלכה  -כי אשה כשית לקח  "

מה כמ"ש שם. והם לא ידעו כשדברו בו שלא נזקק לה, זה עיקר פשוטו. שאם בשביל צפורה אחת ולא שכב ע

דברו, מה צורך לפרש כי אשה כושית לקח וכי עד עתה לא ידענו כי צפורה מדינית היא?! ועוד תשובה, כי לא 

 ".היתה כושית, כי כוש מבני חם הוא ומדין מבני קטורה אשר ילדה לאברהם

 ספרי זוטא יב א .37
צפורה פתחה בדברים ואמרה למרים ומרים אמרה לאהרן ואהרן הוסיף על דבריהם ונשאו  ר' שמעון אומר אף"

כיון שנתמנו הזקנים הדליקו כל ישראל נרות ועשו שמחה בשביל שעלו : אמרו ?היו הדברים ונתנו בדברים ומה

אל תאמרי וכיון שראת מרים הנרות אמרה אשרי אלו ואשרי נשותיהן אמרה לה צפורה  שבעים זקנים לשררה

מיד הלכה  לנשותיהן שמיום שדבר הקדוש ברוך הוא עם משה אחיך לא נזדקק לי אשרי נשותיהן אלא אוי

ן ונותנין בדבר שנ' ותדבר מרים ואהרן במשה על אדות האשה על עסקי פרישתו מ מרים אצל אהרן והיו נושאין

וכי לא דבר הקדוש ברוך הוא אלא עמו בלבד כבר דבר עם נביאים הרבה ועמנו  האשה אמרו גיותן הוא משה

 " .'שפירש שנ' הרק אך במשה דבר ה ולא פירשנו מנשותינו כמו

 שכל טוב שמות יח .38
 ששלחם מעליו בעצתו של אהרן וגדלו אצל אמם, לפיכך קוראם הכתוב 'בניה'..."לפי  –" ואת שני בניה 

 דברי הימים א כג .39

זֶׁר טו  " ה, ֵגְרשֹום וֱֶׁאִליעֶׁ רֹאש טז.  ְבנֵי מֹשֶׁ זֶׁר, רְ -וַיְִהיּו ְבנֵי יז.  ְבנֵי ֵגְרשֹום, ְשבּוֵאל הָּ רֹאש; וְֹלאֱאִליעֶׁ יָּה -ַחְביָּה הָּ הָּ

ה ְעלָּ בּו ְלמָּ נִים ֲאֵחִרים, ּוְבנֵי ְרַחְביָּה רָּ זֶׁר בָּ ֱאִליעֶׁ  " .לֶׁ

 שכל טוב בראשית מז .40
 " שרבו למעלה מששים רבוא"

 שופטים יח  .41

ם ְבנֵי ל  " הֶׁ ת-וַיִָּקימּו לָּ ן, אֶׁ ן-דָּ ן בֶׁ ל; וִיהֹונָּתָּ סֶׁ ן-ַהפָּ נִי, ַעדנַ מְ -ֵגְרשֹם בֶׁ ט ַהדָּ יּו כֲֹהנִים ְלֵשבֶׁ נָּיו, הָּ ה הּוא ּובָּ יֹום, ְגלֹות -שֶׁ

ץ ָארֶׁ ת לא  .הָּ ם, אֶׁ הֶׁ ה, כָּל-וַיִָּשימּו לָּ שָּ ר עָּ ל ִמיכָּה ֲאשֶׁ סֶׁ ֱאֹלִהים-יְֵמי ֱהיֹות ֵבית-פֶׁ  "  .ְבִשֹלה  ,הָּ

 אוצר מדרשים, מדרשי חסר ויתר א׳:כ״ד .42
)שופטים י״ח ל'( נו״ן של מנשה תלויה, הוא משה וכתיב מנשה, ללמדך כי אותו  מנשה ויהונתן בן גרשום בן" 

. ולמה נקרא ..יונתן בן בנו של משה רבינו היה, וכיון שנעשה מומר לע״ז לא זכה לקרות שמו על שם משה, 

ולמה נו״ן תלויה? לומר אם זכה ועשה תשובה נקרא בן משה,  ..שמו על שם מנשה לפי שעשה מעשה מנשה. 

 "ואם לא בן מנשה.

 

 

 

 


