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  א'       טבת התשע                          ד"בס

  ציפורה 
  )פ שעור מאת שרון רימון"ע(לפרשת שמות 

  
  רמז תתקצג, שיר השירים, ילקוט שמעוני. 1
: דרש רבא). 'פסוק ה', פרק ח, שיר השירים" (תחת התפוח עוררתיך"

  .בזכות נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ממצרים
  ב"פסוק י', פרק א. 2

  .ַכֲאֶׁשר ְיַעּנּו אֹתֹו ֵּכן ִיְרֶּבה ְוֵכן ִיְפרֹץוְ ...
  :):יא(מסכת סוטה . 3

בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו : דרש רב עוירא
ה מזמן להם "הקב, בשעה שהולכות לשאוב מים. ישראל ממצרים

דגים קטנים בכדיהן ושואבות מחצה מים ומחצה דגים ובאות 
ומוליכות אצל . של חמין ואחת של דגיםושופתות שתי קדירות אחת 

ומרחיצות אותן וסכות אותן ומאכילות אותן , בעליהן לשדה
אם תשכבון בין : "שנאמר, ומשקות אותן ונזקקות להן בין שפתים

 בשכר תשכבון בין -' וגו) ד"פסוק י, ח"תהלים פרק ס" (שפתים
 כנפי יונה נחפה בכסף: "שנאמר, שפתים זכו ישראל לביזת מצרים

וכיון שמתעברות באות ). שם, שם" (ואברותיה בירקרק חרוץ
הולכות ויולדות בשדה תחת , וכיון שמגיע זמן מולדיהן, לבתיהם

', פרק ח, שיר השירים" (תחת התפוח עוררתיך: "שנאמר, התפוח
 ).'פסוק ה

       א"כ' פס' שמות פרק ב. 4
  :ָרה ִבּתֹו ְלמֶֹׁשהַוּיֹוֶאל מֶֹׁשה ָלֶׁשֶבת ֶאת ָהִאיׁש ַוִּיֵּתן ֶאת ִצּפֹ

  'שמות פרק ד. 5
  :ַוְיַבֵּקׁש ֲהִמיתֹו' ַוְיִהי ַבֶּדֶרְך ַּבָּמלֹון ַוִּיְפְּגֵׁשהּו ה) כד(
ַוִּתַּקח ִצּפָֹרה צֹר ַוִּתְכרֹת ֶאת ָעְרַלת ְּבָנּה ַוַּתַּגע ְלַרְגָליו ַוּתֹאֶמר ִּכי ) כה(

  :ֲחַתן ָּדִמים ַאָּתה ִלי
  :ּו ָאז ָאְמָרה ֲחַתן ָּדִמים ַלּמּולֹתַוִּיֶרף ִמֶּמּנ) כו(
  ח"שמות פרק י. 6
ַוִּיְׁשַמע ִיְתרֹו כֵֹהן ִמְדָין חֵֹתן מֶׁשה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֱאלִֹהים ְלמֶׁשה ) א(

ַוִּיַּקח ִיְתרֹו ) ב:(ּוְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו ִּכי הֹוִציא ְיהָֹוה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים
ְוֵאת ְׁשֵני ָבֶניָה ֲאֶׁשר ) ג:(ַאַחר ִׁשּלּוֶחיהָ ּפָֹרה ֵאֶׁשת מֶׁשה חֵֹתן מֶׁשה ֶאת ִצ 

ְוֵׁשם ָהֶאָחד ) ד:(ֵׁשם ָהֶאָחד ֵּגְרׁשֹם ִּכי ָאַמר ֵּגר ָהִייִתי ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה
ן ַוָּיבֹא ִיְתרֹו חֹתֵ ) ה:(ֱאִליֶעֶזר ִּכי ֱאלֵֹהי ָאִבי ְּבֶעְזִרי ַוַּיִּצֵלִני ֵמֶחֶרב ַּפְרעֹה

מֶׁשה ּוָבָניו ְוִאְׁשּתֹו ֶאל מֶׁשה ֶאל ַהִּמְדָּבר ֲאֶׁשר הּוא חֶֹנה ָׁשם ַהר 
ַוּיֹאֶמר ֶאל מֶׁשה ֲאִני חֶֹתְנָך ִיְתרֹו ָּבא ֵאֶליָך ְוִאְׁשְּתָך ּוְׁשֵני ) ו:(ָהֱאלִֹהים

  :ָבֶניָה ִעָּמּה
  ב" פרק י שמות.7
אֹדֹות ָהִאָּׁשה ַהֻּכִׁשית ֲאֶׁשר ָלָקח ִּכי ַוְּתַדֵּבר ִמְרָים ְוַאֲהרֹן ְּבמֶֹׁשה ַעל ) א(

  :אישה ֻכִׁשית ָלָקח
  :'ֲהלֹא ַּגם ָּבנּו ִדֵּבר ַוִּיְׁשַמע ה' ַוּיֹאְמרּו ֲהַרק ַאְך ְּבמֶֹׁשה ִּדֶּבר ה) ב(
  ' שמות פרק ב. 8
ח מֶֹׁשה ַוִּיְׁשַמע ַּפְרעֹה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ַוְיַבֵּקׁש ַלֲהרֹג ֶאת מֶֹׁשה ַוִּיְברַ ) טו(

  :ִמְּפֵני ַפְרעֹה ַוֵּיֶׁשב ְּבֶאֶרץ ִמְדָין ַוֵּיֶׁשב ַעל ַהְּבֵאר
   
ַוֵּיֵצא ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ְוִהֵּנה ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ִעְבִרים ִנִּצים ַוּיֹאֶמר ָלָרָׁשע ָלָּמה ) יג(

ְלָהְרֵגִני ַאָּתה ַוּיֹאֶמר ִמי ָׂשְמָך ְלִאיׁש ַׂשר ְוׁשֵֹפט ָעֵלינּו הַ ) יד:(ַתֶּכה ֵרֶעךָ 
  ...אֵֹמר ַּכֲאֶׁשר ָהַרְגָּת ֶאת ַהִּמְצִרי

  : ַוּיֹאַמר ָאֵכן נֹוַדע ַהָּדָברַוִּייָרא מֶֹׁשה...
  :ַוֵּיֶׁשב ְּבֶאֶרץ ִמְדָין ַוֵּיֶׁשב ַעל ַהְּבֵאר)...טו(
ָהְרָהִטים ּוְלכֵֹהן ִמְדָין ֶׁשַבע ָּבנֹות ַוָּתבֹאָנה ַוִּתְדֶלָנה ַוְּתַמֶּלאָנה ֶאת ) טז(

ַוָּיבֹאּו ָהרִֹעים ַוְיָגְרׁשּום ַוָּיָקם מֶֹׁשה ַוּיֹוִׁשָען ) יז:(ְלַהְׁשקֹות צֹאן ֲאִביֶהן
ַוָּתבֹאָנה ֶאל ְרעּוֵאל ֲאִביֶהן ַוּיֹאֶמר ַמּדּוַע ִמַהְרֶּתן ) יח:(ַוַּיְׁשְק ֶאת צֹאָנם

ד ָהרִֹעים ְוַגם ָּדלֹה ָדָלה ַוּתֹאַמְרָן ִאיׁש ִמְצִרי ִהִּציָלנּו ִמּיַ ) יט:(ּבֹא ַהּיֹום
  :ָלנּו ַוַּיְׁשְק ֶאת ַהּצֹאן

ַוּיֹאֶמר ֶאל ְּבנָֹתיו ְוַאּיֹו ָלָּמה ֶּזה ֲעַזְבֶּתן ֶאת ָהִאיׁש ִקְרֶאן לֹו ְויֹאַכל ) כ(
  :ַוּיֹוֶאל מֶֹׁשה ָלֶׁשֶבת ֶאת ָהִאיׁש ַוִּיֵּתן ֶאת ִצּפָֹרה ִבּתֹו ְלמֶֹׁשה) כא:(ָלֶחם

  ז"פסוק ט' פרק ב על י"רש. 9
  .ונידוהו מאצלם, ופירש לו מעבודה זרה,  רב שבהן-" ולכהן מדיין "

  אבן עזרא. 10
ויתרו היה כהן ..ם "וכל כהן שבמקרא משרת הוא לשם או לעכו..

  ...לשם 
  ח"שמות פרק י. 11

 ְלֵרֵעהּו ַוֵּיֵצא מֶׁשה ִלְקַראת חְֹתנֹו ַוִּיְׁשַּתחּו ַוִּיַּׁשק לֹו ַוִּיְׁשֲאלּו ִאיׁש) ז(
ַוְיַסֵּפר מֶׁשה ְלחְֹתנֹו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָֹוה ) ח:(ְלָׁשלֹום ַוָּיבֹאּו ָהאֱֹהָלה

ְלַפְרעֹה ּוְלִמְצַרִים ַעל אֹודֹת ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכל ַהְּתָלָאה ֲאֶׁשר ְמָצָאַתם 
ָבה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָֹוה ַוִּיַחְּד ִיְתרֹו ַעל ָּכל ַהּטֹו) ט:(ַּבֶּדֶרְך ַוַּיִּצֵלם ְיהָֹוה

ַוּיֹאֶמר ִיְתרֹו ָּברּוְך ְיהָֹוה ֲאֶׁשר ) י:(ְלִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִהִּצילֹו ִמַּיד ִמְצָרִים
ִהִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים ּוִמַּיד ַּפְרעֹה ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאת ָהָעם ִמַּתַחת ַיד 

הָֹוה ִמָּכל ָהֱאלִֹהים ִּכי ַבָּדָבר ֲאֶׁשר ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי ָגדֹול יְ ) יא:(ִמְצָרִים
ַוִּיַּקח ִיְתרֹו חֵֹתן מֶׁשה עָֹלה ּוְזָבִחים ֵלאלִֹהים ַוָּיבֹא ) יב:(ָזדּו ֲעֵליֶהם

) יג:(ַאֲהרֹן ְוכֹל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶלֱאָכל ֶלֶחם ִעם חֵֹתן מֶׁשה ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים
ּפֹט ֶאת ָהָעם ַוַּיֲעמֹד ָהָעם ַעל מֶׁשה ִמן ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוֵּיֶׁשב מֶׁשה ִלְׁש 

ַוַּיְרא חֵֹתן מֶׁשה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר הּוא עֶֹׂשה ָלָעם ) יד:(ַהּבֶֹקר ַעד ָהָעֶרב
ַוּיֹאֶמר ָמה ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַאָּתה עֶֹׂשה ָלָעם ַמּדּוַע ַאָּתה יֹוֵׁשב ְלַבֶּדָך 

ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ְלחְֹתנֹו ִּכי ָיבֹא ) טו:(ר ַעד ָעֶרבְוָכל ָהָעם ִנָּצב ָעֶליָך ִמן ּבֹקֶ 
ִּכי ִיְהֶיה ָלֶהם ָּדָבר ָּבא ֵאַלי ְוָׁשַפְטִּתי ֵּבין ) טז:(ֵאַלי ָהָעם ִלְדרׁש ֱאלִֹהים

ַוּיֹאֶמר ) יז:(ִאיׁש ּוֵבין ֵרֵעהּו ְוהֹוַדְעִּתי ֶאת ֻחֵּקי ָהֱאלִֹהים ְוֶאת ּתֹורָֹתיו
ָנבֹל ִּתּבֹל ַּגם ) יח:( טֹוב ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַאָּתה עֶֹׂשהחֵֹתן מֶׁשה ֵאָליו לֹא

ַאָּתה ַּגם ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִעָּמְך ִּכי ָכֵבד ִמְּמָך ַהָּדָבר לֹא תּוַכל ֲעׂשהּו 
   .....ַעָּתה ְׁשַמע ְּבקִֹלי ִאיָעְצָך ִויִהי ֱאלִֹהים ִעָּמְך ) יט:(ְלַבֶּדךָ 

ֲעֶׂשה ְוִצְּוָך ֱאלִֹהים ְוָיָכְלָּת ֲעמֹד ְוַגם ָּכל ָהָעם ִאם ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ּתַ ) כג(
ַוִּיְׁשַמע מֶׁשה ְלקֹול חְֹתנֹו ַוַּיַעׂש ּכֹל ) כד:(ַהֶּזה ַעל ְמקֹמֹו ָיבֹא ְבָׁשלֹום

  :ֲאֶׁשר ָאָמר
  ב"במדבר פרק י. 12

ת ֲאֶׁשר ָלָקח ִּכי ַוְּתַדֵּבר ִמְרָים ְוַאֲהרֹן ְּבמֶֹׁשה ַעל אֹדֹות ָהִאָּׁשה ַהֻּכִׁשי) א(
  :אישה ֻכִׁשית ָלָקח

  ...ֲהלֹא ַּגם ָּבנּו ִדֵּבר' ַוּיֹאְמרּו ֲהַרק ַאְך ְּבמֶֹׁשה ִּדֶּבר ה) ב(
  ...ַיִּביט' ֶּפה ֶאל ֶּפה ֲאַדֶּבר ּבֹו ּוַמְרֶאה ְולֹא ְבִחידֹת ּוְתֻמַנת ה...
  האברבנאל. 13

 תמיד שהנבואה הייתה יורדת אל משה תמיד והיה צריך לעמוד
בהתבודדותו ומחשבתו בשליחותו ולכן כשבא במלון ונתעסק בעסקי 
הלינה ולא התבודד בענייני שליחותו ונבואתו תחילה הנה כשחל עליו 

ומפני שנמצא בלתי מוכן ... שמה השפע מצאו בלתי מוכן לנבואה
  ....לקבול השפע ההוא היה עליו הצער והסכנה ההיא

  י"רש. 14
פסוק ', פרק ד, שמות(ה במדיין "לו הקב כשאמר -" אחר שלוחיה"
" ויקח משה את אשתו ואת בניו) "'שם כ(, "לך שוב מצרימה) "ט"י

אמר ". ויפגשהו בהר האלוקים) "ז"שם כ(, "ויצא אהרן לקראתו"' גו
. אמר לו זו היא אשתי שנשאתי במדיין ואלו בני. לו מי הם הללו

לו על הראשונים אמר . אמר לו למצרים. אמר לו והיכן אתה מוליכן
, אמר לה לכי אל בית אביך? אנו מצטערים ואתה בא להוסיף עליהם

  ".נטלה שני בניה והלכה לה
  האברבנאל. 15
ולפי שציפורה לא ידעה האם היה הצער אשר בא למשה בעוון מילת ..

ולכן רצתה להצילו ,הילד או מפני שהיה מוליך אותה למצרים
 בששבה לבית -אם לעצמה ו,  בשכרתה ערלתו-אם הילד : משניהם

  ...כדי שיהיו מחשבותיו של משה פנויים להתבודדות הנבואה, אביה


