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. רבי יהושע אומר אחר שנפטרה ממנו  ויקח יתרו חותן משה את צפורה אשת משה אחר שלוחיה 

בגט נאמר כאן שלוח ונאמר להלן שילוח מה שלוח האמור להלן גט אף כאן גט. רבי אלעזר המודעי  

אומר מאחר שנפטרה ממנו במאמר שבשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה לך הוצא את עמי בני  

עה נטל אשתו ושני בניו  ישראל ממצרים שנאמר )שמות ג'( לכה )נא( ואשלחך אל פרעה באותה ש

והיה מוליכם למצרים שנאמר )שם ד'( ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור וישב  

ארצה מצרים באותה שעה אמר לאהרן לך לקראת משה יצא לקראת משה וחבקו ונשקו א"ל משה  

ני ולאן  היכן היית כל השנים הללו אמר לו במדין א"ל מה טף ונשים אלו עמך אמר לו אשתי וב

אתה מוליכם למצרים א"ל על הראשונים אנו מצטערי' ועכשו נצטער גם באלו באותה שעה אמר  

 לצפורה לכי לבית אביך ובאותה שעה הלכה לבית אביה ונטלה שני בניה לכך נאמר אחר שלוחיה: 

 

2. 

 יעקב ורחל על הבאר  משה וציפורה על הבאר 
ַבע ָבנֹות ַותָ  ָנה  )טז( ּוְלֹכֵהן ִמְדָין שֶׁ בֹאָנה ַוִתְדלֶׁ

ן: ת ָהְרָהִטים ְלַהְשקֹות צֹאן ֲאִביהֶׁ אָנה אֶׁ  ַוְתַמלֶׁ
 

ן ָנחֹור   ת ָלָבן בֶׁ ם אֶׁ ם ַהְיַדְעתֶׁ ר ָלהֶׁ )ה( ַויֹאמֶׁ
ם ֲהָשלֹום לֹו   ַויֹאְמרּו ָיָדְענּו: ר ָלהֶׁ )ו( ַויֹאמֶׁ

 ַויֹאְמרּו ָשלֹום ְוִהֵנה ָרֵחל ִבתֹו ָבָאה ִעם ַהצֹאן:   
ר    נּו ְמַדֵבר ִעָמם ְוָרֵחל ָבָאה ִעם ַהצֹאן ֲאשֶׁ )ט( עֹודֶׁ

 ְלָאִביָה ִכי ֹרָעה ִהוא: 
 

ה ַויֹוִשָען   )יז( ַוָיֹבאּו ָהֹרִעים ַוְיָגֲרשּום ַוָיָקם משֶׁ
ת צֹאָנם:  ַוַיְשְק אֶׁ

  
 

ת ָרֵחל ַבת ָלָבן ֲאִחי   ר ָרָאה ַיֲעֹקב אֶׁ )י( ַוְיִהי ַכֲאשֶׁ
ת   ל אֶׁ ת צֹאן ָלָבן ֲאִחי ִאמֹו ַוִיַגש ַיֲעֹקב ַוָיגֶׁ ִאמֹו ְואֶׁ

ת צֹאן ָלָבן ֲאִחי   ן ֵמַעל ִפי ַהְבֵאר ַוַיְשְק אֶׁ בֶׁ ָהאֶׁ
 ִאמֹו:

ת ֹקלֹו וַ    ֵיְבְך: )יא( ַוִיַשק ַיֲעֹקב ְלָרֵחל ַוִיָשא אֶׁ
ר ַמּדּוַע   ן ַויֹאמֶׁ ל ְרעּוֵאל ֲאִביהֶׁ )יח( ַוָתבֹאָנה אֶׁ

ן בֹא ַהיֹום:  ִמַהְרתֶׁ
)יט( ַותֹאַמְרןָ ִאיש ִמְצִרי ִהִציָלנּו ִמַיד ָהֹרִעים   

ת ַהצֹאן:  ְוַגם ָּדֹלה ָדָלה ָלנּו ַוַיְשְק אֶׁ

ן  )יב( ַוַיֵגד ַיֲעֹקב ְלָרֵחל ִכי ֲאִחי ָאִביָה ה  ּוא ְוִכי בֶׁ
 ִרְבָקה הּוא ַוָתָרץ ַוַתֵגד ְלָאִביָה:

 
 

ת   ן אֶׁ ה ֲעַזְבתֶׁ ל ְבֹנָתיו ְוַאיֹו ָלָמה זֶׁ ר אֶׁ )כ( ַויֹאמֶׁ
ם: ן לֹו ְויֹאַכל ָלחֶׁ  ָהִאיש ִקְראֶׁ

ן ֲאֹחתֹו   ת ֵשַמע ַיֲעֹקב בֶׁ )יג( ַוְיִהי ִכְשֹמַע ָלָבן אֶׁ
ק לֹו  ל  ַוָיָרץ ִלְקָראתֹו ַוְיַחבֶׁ ק לֹו ַוְיִביֵאהּו אֶׁ ַוְיַנשֶׁ

ה:  ֵביתֹו ַוְיַסֵפר ְלָלָבן ֵאת ָכל ַהְּדָבִרים ָהֵאלֶׁ
ת ָהִאיש   ת אֶׁ בֶׁ ה ָלשֶׁ ל משֶׁ ב   )כא( ַויֹואֶׁ ר לֹו ָלָבן ַאְך ַעְצִמי ּוְבָשִרי ָאָתה ַוֵישֶׁ )יד( ַויֹאמֶׁ

ש ָיִמים:   ִעמֹו ֹחדֶׁ
ת ִצֹפָרה ִבתֹו לְ  ה:  ַוִיֵתן אֶׁ  משֶׁ

 
)טז( ּוְלָלָבן ְשֵתי ָבנֹות ֵשם ַהְגֹדָלה ֵלָאה ְוֵשם  

ַהְקַטָנה ָרֵחל: )יז( ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרכֹות ְוָרֵחל ָהְיָתה  
ה: ת   ְיַפת ֹתַאר ִויַפת ַמְראֶׁ )יח( ַויֱֶׁאַהב ַיֲעֹקב אֶׁ

ַבע ָשִנים ְבָרֵחל ִבְתָך   ֱעָבְדָך שֶׁ ר אֶׁ ָרֵחל ַויֹאמֶׁ



 
ר ָלָבן טֹוב ִתִתי ֹאָתּה ָלְך   ַהְקַטָנה: )יט( ַויֹאמֶׁ

 ִמִתִתי ֹאָתּה ְלִאיש ַאֵחר ְשָבה ִעָמִדי: 
ת ְשמֹו ֵגְרֹשם ִכי ָאַמר ֵגר  )כב ד ֵבן ַוִיְקָרא אֶׁ ( ַוֵתלֶׁ

ץ ָנְכִרָיה: רֶׁ  ָהִייִתי ְבאֶׁ
ַבע ָשִנים ַוִיְהיּו ְבֵעיָניו   )כ( ַוַיֲעֹבד ַיֲעֹקב ְבָרֵחל שֶׁ

 ְכָיִמים ֲאָחִדים ְבַאֲהָבתֹו ֹאָתּה:
 

ת לֹוט. 3 ת ָשַרי ִאְשתֹו ְואֶׁ ר ָעשּו   ַוִיַקח ַאְבָרם אֶׁ ש ֲאשֶׁ פֶׁ ת ַהנֶׁ ר ָרָכשּו ְואֶׁ ת ָכל ְרכּוָשם ֲאשֶׁ ן ָאִחיו ְואֶׁ בֶׁ

ת ַאְרָצה ְכַנַען ַוָיֹבאּו ַאְרָצה ְכָנַען כֶׁ  )בראשית יב,ה(  ְבָחָרן ַוֵיְצאּו ָללֶׁ

ת ָבָניו ַוַיְרִכֵבם ַעל ַהֲחֹמר ַוָיָשב ַאְרָצה ִמ  ת ִאְשתֹו ְואֶׁ ה אֶׁ ת ַמֵטה ָהֱאֹלִהים  ַוִיַקח משֶׁ ה אֶׁ ְצָרִים ַוִיַקח משֶׁ

   )שמות ד,כ( ְבָידֹו 
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אונקלוס ית צפרה אתת משה )שמות יח ב(, "בתר "דפטרה. ולא תירגם "בתר דשלחה כמו תרגום  

משמיענו הפסוק.  יונתן בן עוזיאל. נראה דעתו דסבירא ליה שנתן לה "גט "פטורין, דאם לא כן מה 

אך לפי הנ"ל משמיענו שכיון שנדבק בשכינה, פטר את אשתו בגט פיטורין, כי זיווגא עילאה  

אשתכח עימיה כמ"ש בזהר. וגם בכדי שלא יעבור על מצות עונה דהוא משועבד לה. ויונתן בן  

 בירא ליה כדעת המדרש, ומשמיענו ששמע לאהרן אחיו הגדול. והנה עוזיאל ס


