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שבאו פנים , והוא: אמר רב יהודה. חתנים בעשרה כל שבעה מברכין ברכת ::::בבבב""""בבלי כתובות ז עבבלי כתובות ז עבבלי כתובות ז עבבלי כתובות ז ע] ] ] ] 1111[[[[

שהכל ברא  ה"י אמ"בא> 2<] ה בורא פרי הגפן"י אמ"בא> 1<: [אמר רב יהודה? מאי מברך. חדשות
ה אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות "י אמ"בא> 4; <ה יוצר האדם"י אמ"בא> 3; <לכבודו
, שוש תשיש ותגל העקרה> 5; <יוצר האדם' אתה הברוך , והתקין לו ממנו בנין עדי עד, תבניתו

, שמח תשמח ריעים האהובים> 6; <משמח ציון בבניה' ברוך אתה ה, בקבוץ בניה לתוכה בשמחה
אשר ברא , ה"אמ' ברוך אתה ה> 7; <משמח חתן וכלה' ברוך אתה ה, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם

אלהינו ' מהרה ה, ה ואחוה ושלום וריעותאהב, חדוה, דיצה, רינה, גילה, חתן וכלה, ששון ושמחה
קול מצהלות חתנים , קול חתן וקול כלה, ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה

  . י משמח חתן עם הכלה"בא, מחופתם ונערים ממשתה נגינתם
ה את "יוסי בר חלפתא אמרה לו לכמה ימים ברא הקב' מטרונה שאלה את ר ::::דדדד, , , , בראשית רבה סחבראשית רבה סחבראשית רבה סחבראשית רבה סח] ] ] ] 2222[[[[

". את השמים ואת הארץ' כי ששת ימים עשה ה) "שמות כ(אמר לה לששת ימים כדכתיב ? עולמו
ה יושב ומזווג זיווגים בתו של פלוני "אמר לה הקב? אמרה לו מה הוא עושה מאותה שעה ועד עכשיו

יכולה  אף אני? אמרה לו ודא הוא אומנתיה. ממונו של פלוני לפלוני, אשתו של פלוני לפלוני, לפלוני
אמר לה אם קלה היא . כמה עבדים כמה שפחות יש לי לשעה קלה אני יכולה לזווגן! לעשות כן

נטלה אלף ? מה עשתה. יוסי בר חלפתא' הלך לו ר. ה כקריעת ים סוף"קשה היא לפני הקב, בעיניך
 ,עבדים ואלף שפחות והעמידה אותן שורות שורות אמרה פלן יסב לפלונית ופלונית תיסב לפלוני

. דין רגליה תבירא, דין עינו שמיטא, למחר אתון לגבה דין מוחיה פציעא. וזיווגה אותן בלילה אחת
מיד שלחה והביאה . ודין אמר לית אנא בעי לדא, דא אמרה לית אנא בעי לדין? מה לכון: אמרה להון

. מריוסי בר חלפתא אמרה לו לית אלוה כאלהכון אמת היא תורתכון נאה ומשובחת יפה א' את ר
  .ה כקריעת ים סוף"אם קלה היא בעיניך קשה היא לפני הקב? אמר לא כך אמרתי לך

אמר לה משל אם הפקיד אדם , אמרה לו למה בגניבה, מטרונה אחת שאלה את רבי יוסי: זזזז, , , , יזיזיזיז    שםשםשםשם] ] ] ] 3333[[[[
למה , אמרה לו, לידך אונקיא של כסף בחשאי וחזרת ליה ליטרא של זהב בפרהסיא זו גניבה

חזר ובראה לו , וראה אותה מלאה רירין ודם הפליגה ממנו, ר לה בתחלה בראה לוואמ, במטמוניות
אמרה לו מוספת אני על דבריך אמורה הייתי להנשא לאחי אמי ועל ידי שגדלתי עמו . פעם שנייה

  .והלך ונשא לו אשה אחרת ואינה נאה כמוני, בבית התכערתי בעיניו
י א ואם, אשה ישא כ"ואח תורה ילמוד - אשה ולישא תורה ללמוד:  ר"ת: : : : בבבב""""כט עכט עכט עכט ע    בבלי קידושיןבבלי קידושיןבבלי קידושיןבבלי קידושין] ] ] ] 4444[[[[

 אשה נושא: הלכה, שמואל אמר יהודה רב אמר. תורה ילמוד כ"ואח אשה ישא - אשה בלא לו אפשר
  .הא לן והא להו :פליגי ולא? בתורה ויעסוק בצוארו ריחיים: אמר יוחנן' ר. תורה ילמוד כ"ואח

 נפשה נח כתובה למיכתב מטא כי, חייא רבי בי יהלבר ליה איעסק רבי: אאאא""""בבלי כתובות פב עבבלי כתובות פב עבבלי כתובות פב עבבלי כתובות פב ע    ]]]]5555[[[[
 ורבי, אביטל בן משפטיה אתי רבי, במשפחות ועיינו יתיבו? איכא פסולא ו"ח: רבי אמר. דרביתא

 שנין סרי תרתי ליה פסקו, זימרא בן יוסי' ר בי לבריה ליה איעסק אזיל. דוד אחי משמעי אתי חייא
 והדר איכניס: להו אמר, קמיה אחלפוה. שנין שית הווני: להו אמר, קמיה אחלפוה. רב בבי למיזל
 תביאמו )ו"ט שמות( כתיב מעיקרא, בך יש קונך דעת, בני: ל"א מאבוה מכסיף קא הוה. איזיל

. רב בבי שני סרי תרתי יתיב אזיל. בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו )ה"כ שמות( כתיב ולבסוף, ותטעמו
 נינסיב! שימרה לשוא זו ענייה יאמרו, נגרשה? נעביד היכי: רבי אמר. דביתהו איעקרא דאתא עד

  .ואיתסיאת רחמי עלה בעי! זונתו וזו אשתו זו יאמרו, אחריתי איתתא
ראתה אותה אשתו של רבן גמליאל . שעשה לאשתו עיר של זהב ע"מעשה בר ::::זזזז, , , , ירושלמי שבת וירושלמי שבת וירושלמי שבת וירושלמי שבת ו    ]]]]6666[[[[

שהיתה מוכרת , ושה לואמר לה כן היית עושה לי כמה שהיתה ע. באה ואמרה לבעלה. וקינאה בה
  ?את מקלעות ראשה ונותנת לו והוא יגע בתורה

, מעשה בחסיד אחד שהיה נשוי לחסידה אחת ולא העמידו בנים זה מזה ::::זזזז, , , , בראשית רבה יזבראשית רבה יזבראשית רבה יזבראשית רבה יז]  ]  ]  ]  7777[[[[
הלך זה ונשא רשעה אחת ועשתה אותו , עמדו וגרשו זה את זה, ה כלום"מועילים להקב אמרו אין אנו

   .הוי שהכל מן האשה, אחד ועשתה אותו צדיקהלכה זאת ונשאת לרשע , רשע
פעם . לסוף נעשה שכיר. מעשה באחד שירד מנכסיו והיתה לו אשה כשרה: רות זוטא סוף פרק דרות זוטא סוף פרק דרות זוטא סוף פרק דרות זוטא סוף פרק ד] ] ] ] 8888[[[[

אחת היה חורש בשדה נזדמן לו אליהו זכור לטוב בדמות ערבי אחד אמר לו יש לך שבע שנים 
אין לי מה ליתן לך ? לו קוסם אתה אמר? עכשיו או בסוף ימיך, אימתי אתה מבקש אותם, טובות

. פעם שלישית אמר לו אלך ואמלך באשתי. וחזר אצלו עד שלושה פעמים. אלא היפטר מעלי לשלום
הלך לו אצל אשתו ואמר לה בא אחד אלי והטריח עלי עד שלשה פעמים ואמר לי יש לך ? מה עשה

לו אמור לו הבא אותן  אמרה? שבע שנים טובות אימתי אתה מבקש אותם עכשיו או בסוף ימיך
אמר לו לך לביתך ואינך מגיע . וחזר אצלו ואמר לו הבא אותם עכשיו. והיה מתחבא מבניו. היום

והיו יושבין בניו לחפש בידם בעפר ומצאו מטמון . לשער חצירך עד שתראה ברכה פרוסה בבית
מיד . בישרה לושיזונו שבע שנים ובאו וקראו לאמן ולא הגיעו לשער עד שיצאה אשתו לקראתו ו

אמרה לו אנו בכל מקום כבר מושך עלינו ? מה עשתה אשתו הכשירה. ה ונחה דעתו עליו"הודה להקב



 

. אלא בוא נעסוק בגמילות חסדים בשבע שנים הללו, שניםה חוט של חסד ונתן לנו לשבע "הקב 2
וכל מה שעשתה אמרה לבנה קטן כתוב כל מה . וכן עשתה. ה טובה מאצלו"שמא מוסיף לנו הקב

לסוף שבע שנים בא לו אליהו זכור לטוב ואמר לו כבר הגיע שעה ליטול מה . וכן עשה. שאנו נותנין
אף כשאני מחזיר לא אחזיר אלא בדעת , מדעת אשתיאמר לו כשנטלתי לא נטלתי אלא . שנתתי לך

אמרה לו לך אמור לו אם מצאת בני אדם . הלך אצלה ואמר לה כבר בא הזקן ליטול את שלו. אשתי
, והוסיף להם טובה, ה דבריהם ובגמילות חסדים שעשו"וראה הקב. נאמנים ממנו אתן לך פקדונך

  ).יז, לבישעיה ( "והיה מעשה הצדקה שלום" לקיים מה שנאמר
        
  :ְלֹמֶׁשה ִבּתוֹ  ִצֹּפָרה ֶאת ַוִּיֵּתן ָהִאיׁש ֶאת ָלֶׁשֶבת ֹמֶׁשה ַוּיֹוֶאל) כא( ::::בבבב    פרקפרקפרקפרק    שמותשמותשמותשמות] ] ] ] 9999[[[[
 ֻכִׁשית ִאָּׁשה ִּכי ָלָקח ֲאֶׁשר ַהֻּכִׁשית ָהִאָּׁשה ֹאדֹות ַעל ְּבֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ִמְרָים ַוְּתַדֵּבר) א: יביביביב    פרקפרקפרקפרק    במדברבמדברבמדברבמדבר] ] ] ] 10101010[[[[

  :'ה ַוִּיְׁשַמע ִדֵּבר ָּבנּו ַּגם ֲהא 'ה ִּדֶּבר ְּבֹמֶׁשה ַא ֲהַרק רּוַוֹּיאמְ ) ב( :ָלָקח
הכושים שכניהם של המצרים : 239-253שורות , א, י, II, קדמוניות היהודיםקדמוניות היהודיםקדמוניות היהודיםקדמוניות היהודים, , , , יוסף בן מתתיהויוסף בן מתתיהויוסף בן מתתיהויוסף בן מתתיהו] ] ] ] 11111111[[[[

הם פשטו בכל חלקי הארץ ומשמטעמו מעשרה לא ... חדרו לארצם ולקחו והובילו את רכושם 
היו המצרים שרויים במצוקה ופנו לדברי נבואה וקסמים וכשיעץ להם אלוהים ... ידם הניחוהו עוד מ

. לקחת את העברי לבעל ברית להם ציווה המלך את בתו לשלוח אליו את משה ויהיה לו לשר צבא
ומשה הקדים וערך את מסעו לא דרך ... והיא נתנה אותו לאחר שנשבע לה שלא תאונה לו כל רעה 

אותה הארץ קשה להלך בה מחמת המון . וכאן נתן מופת מפליא לתבונתו, יבשההיאור אלא דרך ה
. ומשה המציא תחבולה נפלאה לשם בטחון הצבא ומסעו ללא פגע... הנחשים שהיא מגדלת לרוב 

ובאופן זה עשה את מסעו ובא אל . הוא התקין סלים של גומא דומים לתיבות ומילא אותם ינשופים
לבסוף נהדפו לשבא שהיתה ... התנגש בהם ונצחם ועשה הרג רב בהם הכושים שלא שיערו כלום ו

והמקום לא ניתן להיכבש אלא בקושי משום שהנילוס . עיר המלוכה של כוש ובאו הכושים במצור
סובב אותו והקיפו וגם נהרות אחרים הפכוהו למקום מלחמה קשה לאנשים שניסו לעבור את הזרם 

למלך הכושים היתה : וסר הפעולה של הצבא אירע מאורע זהובעוד משה נושא בלא רצון את ח... 
היא ראתה את משה כשהוא מוליך את צבאו סמוך לחומה ונלחם בגבורה . בת ותרביס שמה

ואהבה גדולה ... והשתוממה לתבונה שבטכסיסיו ושיערה שהוא הוא שגרם למצרים את הצלחתם 
. בעבדיה לדבר אתו בדבר נישואיםוכשגבר הרגש בלבה שלחה את הנאמנים . מאוד אליו תקפתה

ועשו אמנה בשבועה שישא את האשה באמת ולא יפר את . והוא הסכים לדבר בתנאי שתוסגר העיר
לאחר שעשה , הדיבור והמעשה באו זה אחר זה ומשה הודה לאלוהים. החוזה לאחר כיבוש העיר

  .וכרת את ברית הנישואים והוליך את המצרים חזרה לארצם, שפטים בכושים
מנין היתה מרים יודעת שפירש משה , ותדבר מרים ואהרן במשה    ::::ספרי במדבר פיסקה צטספרי במדבר פיסקה צטספרי במדבר פיסקה צטספרי במדבר פיסקה צט] ] ] ] 12121212[[[[

מפריה ורבייה אלא שראת את צפורה שאינה מתקשטת בתכשיטי נשים אמרה לה מה לך מה לך 
שאין את מתקשטת בתכשיטי נשים אמרה לה אין אחיך מקפיד בדבר לכך ידעה מרים ואמרה לאחיה 

וירץ הנער כיון ששמעה צפורה ' נתן אומר מרים היתה בצד צפורה בשעה שנא' ר. ושניהם דברו בו
, האשה הכושית[...] אמרה אוי לנשותיהם של אלו בכך ידעה מרים ואמרה לאחיה ושניהם דברו בו 

ל כושית "ומה ת) שמות ב טז(וכי כושית היתה והלא מדיינית היתה שנאמר ולכהן מדין שבע בנות 
עוד  כי אשה כושית לקח[...] בעורו כך צפורה משונה בנויה יותר מכל הנשים אלא מה כושי משונה 

ל כי אשה כושית לקח יש לך "על אודות האשה הכושית אלא מה ת] והלא כבר נאמר[למה נאמר 
אשה נאה ביופיה ולא במעשיה במעשיה ולא ביופיה כמה שנאמר נזם זהב באף חזיר אשה יפה וסרת 

  .ה בנויה ונאה במעשיה לכך נאמר כי אשה כושית לקחזאת נא) משלי יא כב(טעם 
ויבא אל רעואל ויספר לו משה את אשר ברח ממצרים ואת אשר מלך ...  ::::ילקוט שמעוני לשמותילקוט שמעוני לשמותילקוט שמעוני לשמותילקוט שמעוני לשמות] ] ] ] 13131313[[[[

ויהי כשמוע רעואל את דבריו אמר בלבו אתנה , על בני כוש ואת אשר לקחו מידו המלוכה ויגרשוהו
ויהי , הוא ויקחהו אל בית הסהר ויהי כלוא שם עשר שנים זה בית הכלא וארצה בו לבני כוש כי נוסם

בהיותו עצור שמה ותחמול עליו צפורה בת רעואל ותכלכלהו לחם ומים ויהי מקץ עשר שנים ותאמר 
אל אביה לאמר האיש העברי אשר כלאתו זה עשר שנים בבית הסהר ואין דורש ואין מבקש אליו 

ויען ויאמר , ת ואם חי הוא ואביה לא ידע כי כלכלתהוועתה אם טוב בעיניך אבי נשלח ונראה אם מ
ותען צפורה את אביה , רעואל הנהיה כדבר הזה להעצר גבר בבית הכלא עשר שנים ולא יאכל ויחיה

הוא הציל אברהם , כי אלהי העברים גדול ונורא הוא ומפליא להם בכל עת] אבי[לאמר הלא שמעת 
וגם עם זה רבות עשה ויצילהו , ן המלאך בהאבקו עמומאור כשדים ואת יצחק מן החרב ואת יעקב מ

וייטב הדבר בעיני רעואל ויעש כן כדבר בתו , מיאור מצרים ומחרב פרעה גם מזה יכול למלטהו
, ויראו והנה האיש חי ועומד על רגליו ומתחנן אל אלהי אבותיו, וישלח אל הבור לראות מה נעשה בו

וירד האיש אל גנת רעואל אשר אחרי , גדי כלאו ויאכל לחםויוציאוהו מן הבור ויגלחוהו וישנו את ב
ויתפלל אל אלהיו אשר עשה אתו נפלאות רבות ויהי בהתפללו ויבט בצדו והנה מטה ספיר , הבית

אלהים צבאות כתוב ' מוצב ארצה והוא נטוע בתוך הגנה ויקרב אל המטה והנה חקוק בו שם ה
ויגיע המטה אל יד ... יער מסבכו ויהי למטה בכפו ומפורש על המטה ויקרא בו ויתלשהו כהתלש עץ 

ויבחנו כל גבורי קיני לתלשו , רעואל המדיני ובעת צאתו ממצרים לקחו בידו ויטעהו בתוך גנתו
ויהי כראות , בבקשם לקחת צפורה בתו ולא יכלו וישאר בתוך הגן עד בא אשר לו המשפט ויקחהו

  .צפורה בתו למשה רעואל את המטה בידו ויתמה על ככה ויתן רעואל


