שירת מרים :עיונים בס' שמות

יום ה' לפ' בחדש השלישי שנת עג לחמ"י

ישיבת זכות ומישור (זו"מ)

ויהי ביום השלישי
…And It Happened on the Third Day
A Journey Through the Midrash
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שבת פח.

)2

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נו

דרש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא:
בריך רחמנא דיהב
אוריאן תליתאי
לעם תליתאי
על ידי תליתאי
ביום תליתאי
בירחא תליתאי

ביום השלישי וגו' יחיינו מיומים ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו
ביום השלישי שלשבטים ויאמר יוסף אליהם ביום השלישי
ביום שלישי שלמתן תורה ויהי ביום השלישי בהיות הבקר
ביום שלישי שלמרגלים ונחבאתם שמה שלשת ימים
ביום שלישי שליונה ויהי יונה במעי הדג שלשה ימים
ביום שלישי של עולי גולה ונחנה שם ימים שלשה
ביום שלישי שלתחיית המתים יחיינו מיומים ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו
ביום שלישי שלאסתר ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות  -לבשה מלכות בית אביה,

באי זו זכות,
רבנין אמ' בזכות יום שלישי שלמתן תורה,
ר' לוי אמר בזכות יום שלישי שלאברהם ביום השלישי וגו'.
)3

אסתר רבה (וילנא) פרשה ט

ד"א ויהי ביום השלישי ,לעולם אין ישראל נתונין בצרה יותר מג' ימים
שהרי באברהם כתיב ביום השלישי וישא אברהם את עינין וירא את המקום מרחוק,
השבטים ויאסף אותם אל משמר שלשת ימים,
יונה שנאמר ויהי יונה במעי הדג שלשה ימים ושלשה לילות,
והמתים אינן חיים אלא לשלשת ימים שנאמר ביום השלישי יקימנו נחיה לפניו,
וגם הנס הזה נעשה בסוף שלשה ימים לתעניתם הדא הוא דכתיב ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ...
)4

מדרש תנחומא (בובר) פרשת וירא סימן מו

ולמה ביום השלישי ולא ביום הראשון ולא ביום השני,

שלא יאמרו אומות העולם הממו והלך ושחט את בנו,
שאילו היה בדעתו לא היה שומע לו להקריב בנו ,לכך ביום השלישי
)5

הושע ו ,ב

ישי יְ ִקמֵּ֖נ ּו וְ נִ ְחי ֶ֥ה ְלפנָֽיו:
יְ ַחי ֵּ֖נ ּו ִמיֹּמָ֑יִ ם ַּביֹו ֙ם ַה ּ ְש ִל ִׁ֔ ִ
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ישיבת זכות ומישור (זו"מ)

בראשית כב ,ד

ת־ה ּמ ֵּ֖קֹום מר ָֽחֹּק:
ישי וַ יִ ּ ָּׂ֨שא ַא ְברהָ֧ם את־עינָ֛יו וַ ַ ֶ֥י ְרא א ַ
ַּביּ֣ ֹום ַה ּ ְש ִל ִׁ֗ ִ
)7

בראשית לד ,כה

י־י ֲעקֹּב ִש ְמ ָּׂ֨עֹון וְ ל ִ ִׁ֜וי ֲאחֵ֤י ִדינ ֙ה ִ ּ֣איש ַח ְר ִּׁ֔בֹו וַ י ֶ֥ ֹּבא ּו ַעל־ה ִ ֵּ֖עיר ּב ַָ֑טח וַ יַ ַָֽה ְרגֵּ֖ ּו ּכל־זכָֽר:
ָֽי־בנ ַ֠ ַ
יֹותם ָּֽ ֹּכ ֲא ִִׁ֗בים וַ יִ ְק ּ֣ח ּו ְשנ ְ
ישי ִּ ָֽב ְה ּ֣
וַ יְ ִהי֩ ַביָּׂ֨ ֹום ַה ּ ְש ִל ִׁ֜ ִ
)8

בראשית מב ,יז-יח

ישי ֶֹּ֥זאת ֲע ֵּ֖ש ּו ִו ְָֽחיָ֑ ּו את־ה ֱאל ִ ֵֹּּ֖הים ֲא ִנֶ֥י י ָֽרא:
ל־מ ְשמֵּ֖ר ְש ֶ֥ל ֹּשת י ִ ָֽמים :וַ ָֹּּׂ֨יאמר ֲאלהֵ֤ם יֹוס ֙ף ַּביּ֣ ֹום ַה ּ ְש ִל ִׁ֔ ִ
וַ י ֱא ֶ֥סֹּף א ָֹּ֛תם א ִ
)9

במדבר יט ,יב

יעי ֶ֥ל ֹּא יִ ְטהָֽר:
ישי ו ַּביֶ֥ ֹום ַה ּ ְש ִב ִ ֵּ֖
יעי יִ ְטהָ֑ר וְ ִאם־ ָּׂ֨ל ֹּא יִ ְת ַח ּ ִׁ֜טא ַּביָ֧ ֹום ַה ּ ְש ִל ִ ָ֛
ישי ו ַּביֶ֥ ֹום ַה ּ ְש ִב ִ ֵּ֖
א־בֹו ַּביָ֧ ֹום ַה ּ ְש ִל ִ ָ֛
ּ֣הוּא יִ ְת ַח ּט ֞
 )10יונה ב ,א

ילֹות:
וַ יְ ַמֵ֤ן ֙ה' דּּ֣ ג גּ ִׁ֔דֹול ִל ְב ֵּ֖ל ֹּ ַע את־יֹונ ָ֑ה וַ יְ ִהֵ֤י יֹונ ֙ה ִּב ְמ ּ֣עי ַה ִׁ֔דּ ג ְשל ֹּשֶ֥ה י ִ ֵּ֖מים ו ְּשל ֹּשֶ֥ה ל ָֽ
 )11מל"א יב ,ה ,יב

ישי:
מר ֶ֥שוּבוּ א ַלֵּ֖י ַּביֶ֥ ֹום ַה ּ ְש ִל ִ ָֽ
ישי ַּכ ֲא ָּׂ֨שר ִּד ּבֵ֤ר ַה ּ֙מל ְ ֙ך לא ִׁ֔ ֹּ
ל־ר ַח ְבעֵּ֖ם ַּביּ֣ ֹום ַה ּ ְש ִל ִ ָ֑
ַו ֹּּ֣יאמר ֲאל ִׁ֗יהם ְל ֶ֥כוּ ָ֛ ֹּעד ְשלֹּשֶ֥ה י ִ ֵּ֖מים ְו ּ֣שוּבוּ אלָ֑י ַוי ְל ֵּ֖כוּ העָֽםַ... :וי ָּׂ֨בֹוא יר ְבעָ֧ם ְוכל־העָ֛ם א ְ
 )12מל"ב כ ,ה

ישי ַּת ֲעלֵּ֖ה ּבֶ֥ית ָֽה':
ת־ת ִפ ּל ִׁ֔תך ר ִ ֵּ֖א ִיתי את־דִּ ְמע ָ֑תך ִהנְ נִ י֙ ּ֣ ֹּרפא ִׁ֔ל ְך ַּביֹו ֙ם ַה ּ ְש ִל ִׁ֔ ִ
יד־ע ִִּׁ֗מי ָּֽ ֹּכה־א ַמֵ֤ר ֙ה' ֱאלֹּהי֙ דּ וִ ּ֣ד א ִִׁ֔ביך ש ַ֙מ ְע ִּתי֙ א ְּ
ל־חזְ ִקי ּ֣הוּ נְ גִ ַ
ּ֣שוּב וְ א ַמ ְר ּ֞ת א ִ
 )13אסתר ה ,א

ל־כ ּסֵ֤א ַמ ְלכוּ תֹו֙ ְּבבּ֣ית ַה ַּמ ְל ִׁ֔כוּת ֵֹּּ֖נ ַכח ּפ ֶַ֥תח ַה ּבָֽיִ ת:
ית־ה ּ֙מל ְ ֙ך ַה ּ ְפנִ ִִׁ֔ימית ֵֹּּ֖נ ַכח ּבּ֣ית ַה ּמָ֑ל ְך ְַ֠ו ַה ּמל ְך י ֹ֞ושב ַע ִּ
מד ַּב ֲח ַצֵ֤ר ּב ַ
ישי ַו ִּת ְל ַּבֵ֤ש א ְס ּתר֙ ַמ ְל ִׁ֔כוּת ַו ַָּֽת ֲע ֞ ֹּ
ַויְ ִ ּ֣הי׀ ַּביּ֣ ֹום ַה ּ ְש ִל ִׁ֗ ִ
 )14עזרא ח ,לא-לב

ל־ה ָּֽדר ְךַ :ונּ ֵּ֖בֹוא יְ רוּש ִלָ֑ם ַונּ ֶ֥שב שֵּ֖ם י ִ ֶ֥מים ְשלֹּשָֽה:
ינו היְ ּ֣תה ע ִׁ֔לינוּ ַו ַָּׂ֨יצִּ ִׁ֔ילנוּ ִמ ַּכֶ֥ף אֹויָ֛ב ְוא ֵֹּ֖ורב ַע ַ
ד־אל ֹּ֙ה ּ֙
אשֹון ללֵּ֖כת יְ רוּש ִלָ֑ם ְויַ ֱ
ַו ִָּֽנ ְס ֞עה ִמ ְּנ ַהּ֣ר ַ ָֽא ֲה ִׁ֗וא ִּב ְשנ ֵ֤ים עשר֙ ַל ּ֣ ֹּחדש הִר ִׁ֔
 )15שמות יט ,א-כה

ן־שם יִ ְּׁש ָר ֵ ֵ֖אל נֶ ֵ֥גֶ ד
או ִמ ְּׁד ַּבֶ֣ר ִס ִׁ֔ ַּיני ַּוָֽיַּ ֲחנֵ֖ ו ַּב ִמ ְּׁד ָבָ֑ר וַּ ִי ַָּֽח ָ ֵ֥
ישי ְּׁלצֵ ֵ֥את ְּׁבנֵ י־יִ ְּׁש ָר ֵ ֵ֖אל ֵמ ֶ ֶ֣א ֶרץ ִמצְּׁ ָ ָ֑ריִ ם ַּביֶ֣ ֹום ַּה ִֶׁ֔זה ָבֵ֖או ִמ ְּׁד ַּבֵ֥ר ִסינָ ָֽי( :ב) וַּ יִ ְּׁס ֶ֣עו ֵמ ְּׁר ִפ ִ ִ֗ידים וַּ יָ ֹ֙ב ׁ֙
ש ַּה ְּׁש ִל ִׁ֔ ִ
(א) ַּב ֹ֙ח ֶד ׁ֙
שר ָע ִ ֵ֖ש ִיתי ְּׁל ִמצְּׁ ָ ָ֑ריִ ם וָ ֶא ָשָ֤א
אמ ׁ֙ר ְּׁל ֵבֶ֣ית יַּ ֲע ִׁ֔קב וְּׁ ַּת ֵ ֵ֖גיד ִל ְּׁבנֵ ֵ֥י יִ ְּׁש ָר ֵ ָֽאל( :ד) ַּא ֶ ֶ֣תם ְּׁר ִא ִֶׁ֔יתם ֲא ֶ ֵ֥
אמר ָ֤כה ת ַּ
ן־ה ָהֶ֣ר ֵל ִׁ֔
ל־ה ֱאל ִ ָ֑הים וַּ יִ ְּׁק ָ ָ֨רא ֵא ָלָ֤יו ֹ֙ה' ִמ ָ
ָה ָהָֽר( :ג) ומ ֶשֵ֥ה ָע ָלֵ֖ה ֶא ָ
ל־ה ָ ָֽא ֶרץ( :ו)
י־לי ָכ ָ
ל־ה ֶַּ֣ע ִִׁ֔מים ִכ ִ ֵ֖
יתי וִ ְּׁה ִָ֨י ֶיתם ִלָ֤י ְּׁסגֻ ָל ׁ֙ה ִמ ָכ ָ
ת־ב ִר ִ ָ֑
עו ְּׁבק ִִׁ֔לי ו ְּׁש ַּמ ְּׁר ֶ ֵ֖תם ֶא ְּׁ
ם־ש ָ֤מ ַֹוע ִת ְּׁש ְּׁמ ׁ֙
ל־כנְּׁ ֵפֶ֣י נְּׁ ָש ִ ִׁ֔רים וָ ָא ִ ֵ֥בא ֶא ְּׁת ֶכֵ֖ם ֵא ָלָֽי( :ה) וְּׁ ַּע ִָ֗תה ִא ָ
ֶא ְּׁת ֶכ ׁ֙ם ַּע ַּ
ל־ה ְּׁד ָב ִ ֶ֣רים
ל־בנֵ ֵ֥י יִ ְּׁש ָר ֵ ָֽאל( :ז) וַּ יָ ֶ֣בא מ ִׁ֔ ֶשה וַּ יִ ְּׁק ָ ֵ֖רא ְּׁלזִ ְּׁקנֵ ֶ֣י ָה ָעָ֑ם וַּ יָ ֶֶ֣שם ִל ְּׁפנֵ י ִֶ֗הם ֵ֚ ֵאת ָכ ַּ
שר ְּׁת ַּד ֵבֵ֖ר ֶא ְּׁ
־לי ַּמ ְּׁמ ֶל ֵֶ֥כת כ ֲהנִ ֵ֖ים וְּׁ גֶ֣ ֹוי ָק ָ֑דֹוש ֵ֚ ֵא ֶלה ַּה ְּׁד ָב ִ ִׁ֔רים ֲא ֶ ֵ֥
וְּׁ ַּא ֶ ֶּ֧תם ִת ְּׁהיו ִ ִ֛
אמר ֜ה' ֶאל־מ ִ֗ ֶשה ִה ָ֨ ֵנה ָאנ ִ֜כי ָבֶ֣א
ל־ה'( :ט) וַּ ָ֨י ֶ
ת־ד ְּׁב ֵ ֵ֥רי ָה ָעֵ֖ם ֶא ָֽ
ר־ד ֶ ֵ֥ב ר ֵ֖ה' נַּ ֲע ֶשָ֑ה וַּ יָ ֶֶּ֧שב מ ֶשִ֛ה ֶא ִ
אמ ִׁ֔רו ִ֛כל ֲא ֶש ִ
ל־ה ָעָ֤ם יַּ ְּׁח ָד ׁ֙ו וַּ ֶ֣י ְּׁ
שר צִ ָוֵ֖הו ָֽה'( :ח) וַּ יַּ ֲענָ֨ ו ָכ ָ
ָה ֵ ִׁ֔א ֶלה ֲא ֶ ֵ֥
ל־ה ִָׁ֔עם וְּׁ ִק ַּד ְּׁש ָ ֵ֥תם
אמר ָ֤ה' ֶאל־מ ֶש ׁ֙ה ֵל ְֶּׁ֣ך ֶא ָ
ל־ה'( :י) וַּ ָ֨י ֶ
ת־ד ְּׁב ֵ ֵ֥רי ָה ָעֵ֖ם ֶא ָֽ
עֹולָ֑ם וַּ יַּ ֵגֵ֥ד מ ֶשִ֛ה ֶא ִ
ם־בךָ ֵ֖ יַּ ֲא ִ ֶ֣מינו ְּׁל ָ
יך ְּׁב ַּעֶ֣ב ֶה ָָֽענָ ן֒ ַּב ֲע ֞בור יִ ְּׁש ַּמָ֤ע ָה ָע ׁ֙ם ְּׁב ַּד ְּׁב ִ ֶ֣רי ִע ִָׁ֔מ ְּׁך וְּׁ גַּ ְּׁ
ֵא ֶל ָ֘ ָ
אמר ִה ָש ְּׁמ ֵ֥רו
ת־ה ָע ׁ֙ם ָס ִ ֶ֣ביב ֵל ִׁ֔
ל־הֵ֥ר ִסינָ ָֽי( :יב) וְּׁ ִהגְּׁ ַּב ְּׁל ָ ָ֤ת ֶא ָ
ל־ה ָעֵ֖ם ַּע ַּ
ישי ִ ֶ֣כי׀ ַּביֶ֣ ֹום ַּה ְּׁש ִל ִ֗ ִשי יֵ ֵרֶּ֧ד ִ֛ה' ְּׁל ֵעינֵ ֵ֥י ָכ ָ
ַּהיֵ֖ ֹום ו ָמ ָחָ֑ר וְּׁ ִכ ְּׁב ֵ֖סו ִש ְּׁמל ָ ָֽתם( :יא) וְּׁ ָהיֵ֥ ו נְּׁ כנִ ֵ֖ים ַּליֶ֣ ֹום ַּה ְּׁש ִל ִ ָ֑
ם־איש ֶ֣לא יִ ְּׁחיֶ ָ֑ה ִב ְּׁמש ְּׁ ׁ֙ך ַּהי ִֵׁ֔בל ֵה ֵָ֖מה
ם־ב ֵה ָ ֵ֥מה ִא ִ ֵ֖
י־ס ָ֤קֹול יִ ָס ֵקלׁ֙ אֹו־יָ ֶ֣רה יִ יָ ֶ ִׁ֔רה ִא ְּׁ
א־ת ַָּ֨גע ֜בֹו ִָ֗יד ִ ָֽכ ָ
ל־הנגֵ ֵַ֥ע ָב ָהֵ֖ר ֵ֥מֹות יו ָ ָֽמת( :יג) ל ִ
ָל ֶכִ֛ם ֲע ֵ֥לֹות ָב ָהֵ֖ר ונְּׁ ֶ֣ג ַע ְּׁב ָקצֵ ָ֑הו ָכ ַּ
שה( :טז)
ל־א ָ ָֽ
ל־ת ְּׁג ֵ֖שו ֶא ִ
ל־ה ִָׁ֔עם ֱהיֵ֥ ו נְּׁ כנִ ֵ֖ים ִל ְּׁש ֶ֣ל ֶשת יָ ִ ָ֑מים ַּ ָֽא ִ
אמ ׁ֙ר ֶא ָ
ת־ה ִָׁ֔עם וַּ ָֽיְּׁ ַּכ ְּׁב ֵ֖סו ִש ְּׁמל ָ ָֽתם( :טו) וַּ ֹ֙י ֶ
ש ֶא ָ
ל־ה ָעָ֑ם וַּ יְּׁ ַּק ֵד ׁ֙
ן־ה ָהֵ֖ר ֶא ָ
יַּ ֲע ֵ֥לו ָב ָהָֽר( :יד) וַּ יֵ ֶּ֧ ֶרד מ ֶשִ֛ה ִמ ָ
ת־ה ָעִ֛ם ִל ְּׁק ַּ ֵ֥ראת
יֹוצא מ ֶשֶּ֧ה ֶא ָ
שר ַּב ַָּֽמ ֲחנֶ ָֽה( :יז) וַּ ָ֨ ֵ
ל־ה ָעֵ֖ם ֲא ֶ ֵ֥
ל־ה ִָׁ֔הר וְּׁ ֵ֥קל ש ָפֵ֖ר ָחזָ ֶ֣ק ְּׁמ ָ֑אד וַּ יֶ ֱח ַּ ֵ֥רד ָכ ָ
ישי ִ ָֽב ְּׁה ֶ֣ית ַּה ִ֗ב ֶקר וַּ יְּׁ ִהי֩ ק ָ֨לת ו ְּׁב ָר ִ֜קים וְּׁ ָענָ ָ֤ן ָכ ֵב ׁ֙ד ַּע ָ
וַּ יְּׁ ִהי֩ ַּביָ֨ ֹום ַּה ְּׁש ִל ֜ ִ
ל־ה ָהֵ֖ר ְּׁמ ָֽאד( :יט)
שן ֻכ ִׁ֔לֹו ִ֠ ִמ ְּׁפנֵ י ֲא ָ֨ ֶשר יָ ַּ ֵ֥רד ָע ָלִ֛יו ֵ֖ה' ָב ֵאָ֑ש וַּ יַּ ַָּ֤על ֲע ָשנ ֹׁ֙ו ְּׁכ ֶע ֶֶ֣שן ַּה ִכ ְּׁב ִׁ֔ ָשן וַּ יֶ ֱח ַּ ֵ֥רד ָכ ָ
ן־ה ַָּֽמ ֲחנֶ ָ֑ה וַּ ִי ְָּֽׁתיַּ ְּׁצ ֵ֖בו ְּׁב ַּת ְּׁח ִ ֵ֥תית ָה ָהָֽר( :יח) וְּׁ ַּהָ֤ר ִסינַּ יׁ֙ ָע ַּ ֶ֣
ָה ֱָֽאל ִ ֵ֖הים ִמ ַּ
ל־ראש ָה ָהֵ֖ר וַּ יַּ ֵ֥ ַּעל מ ֶשָֽה:
ל־ראש ָה ָהָ֑ר וַּ יִ ְּׁק ָ ָ֨רא ֶּ֧ה' ְּׁלמ ֶשִ֛ה ֶא ֵ֥
ל־הֵ֥ר ִסינַּ ֵ֖י ֶא ֶ֣
הֹול ְֵּׁ֖ך וְּׁ ָחזֵ ֶ֣ק ְּׁמ ָ֑אד מ ֶשֶ֣ה יְּׁ ַּד ִֵׁ֔בר וְּׁ ָה ֱאל ִ ֵ֖הים יַּ ֲענֶ ֵ֥נו ְּׁב ָֽקֹול( :כ) וַּ יֵ ֶּ֧ ֶרד ִ֛ה' ַּע ַּ
וַּ יְּׁ ִהיׁ֙ ֶ֣קֹול ַּהש ִָׁ֔פר ֵ
אמר
ל־ה' יִ ְּׁת ַּק ָ ָ֑דשו ֶפן־יִ ְּׁפ ֵ֥רץ ָב ֶהֵ֖ם ָֽה'( :כג) וַּ ָ֤י ֶ
ל־ה' ִל ְּׁר ִׁ֔אֹות וְּׁ נָ ַּפֵ֥ל ִמ ֶ ֵ֖מנו ָ ָֽרב( :כב) וְּׁ גַּ ֶּ֧ם ַּהכ ֲה ִנִ֛ים ַּה ִנ ָג ִ ֵ֥שים ֶא ֵ֖
אמר ֹ֙ה' ֶאל־מ ִׁ֔ ֶשה ֵ ֵ֖רד ָה ֵעֶ֣ד ָב ָעָ֑ם ֶפן־יֶ ֶה ְּׁר ָ֤סו ֶא ֹ֙
(כא) וַּ ָ֤י ֶ
־רד וְּׁ ָע ִ ֵ֥ל ָית ַּא ָ ֵ֖תה וְּׁ ַּא ֲה ֶ֣רן ִע ָמ ְָּׁ֑ך
אמר ֵא ָלָ֤יו ֹ֙ה' ֶל ְּׁך ֵ ִׁ֔
ת־ה ָהֵ֖ר וְּׁ ִק ַּד ְּׁש ָֽתֹו( :כד) וַּ ָ֨י ֶ
אמר ַּהגְּׁ ֵבֵ֥ל ֶא ָ
י־א ָ֞תה ַּה ֵע ָ֤ד ָתה ָֹ֙ב ׁ֙נו ֵל ִׁ֔
ל־הֶ֣ר ִסינָ ָ֑י ִ ָֽכ ַּ
ל־ה' לא־יו ַּכֶ֣ל ָה ִָׁ֔עם ַּל ֲע ֵ֖לת ֶא ַּ
מ ֶש ׁ֙ה ֶא ִׁ֔
אמר ֲא ֵל ֶהָֽם:
ל־ה ָעָ֑ם וַּ ֵ֖י ֶ
ץ־בָֽם( :כה) וַּ יֵ ֵ֥ ֶרד מ ֶשֵ֖ה ֶא ָ
ל־ה' ֶפן־יִ ְּׁפ ָר ָ
וְּׁ ַּהכ ֲהנִ ֶ֣ים וְּׁ ָה ִָ֗עם ַּאל־יֶ ֶָֽה ְּׁר ִ֛סו ַּל ֲע ֵ֥לת ֶא ֵ֖
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במדבר י

ר־טֹוב ַעל־יִ ְשר ָֽאל:
י־ה' דִּ ּב ֵּ֖
ל־ה ּמקֹו ֙ם ֲאשּ֣ר א ַ ּ֣מר ִׁ֔ה' א ֵֹּּ֖תֹו א ּ ּ֣תן לכָ֑ם ְלכ ֵ֤ה ִא ּ֙תנ ּ֙ו וְ ה ַ ּ֣ט ְבנ ּו ִׁ֔לךְ ִּ ָֽכ ֶ֥
ן־רעו ֵ ֶ֣אל ַּה ִמ ְּׁדיָ נִ יָ֘ ח ֵ ֶ֣תן מ ֶש ֒ה נ ְֹּס ִ ּ֣עים׀ ֲא ִׁ֗ ַנ ְחנ ּו א ַ
(כט) וַ ֹּּ֣יאמר מ ִֹּׁ֗שה ְְּׁ֠לח ָבב ֶב ְּׁ
ֵ֥ית ָלֵ֖נו ְּׁל ֵעינָ ָֽיִם( :לב) וְ הי ֵּ֖ה ִּכי־
נו ַּב ִמ ְּׁד ִָׁ֔בר וְּׁ ָה ִי ָ
ל־כֶ֣ן יָ ַּ ִ֗ד ְּׁע ָת ֲחנ ֵֹ֙ת ׁ֙
אמר ַּאל־נָ ֵ֖א ַּת ֲע ֶ֣זב א ָ ָ֑תנו ִ ֶ֣כי׀ ַּע ֵ
ל־מֹול ְד ִּ ֵּ֖תי אלָֽךְ ( :לא) וַּ ֹּ֕י ֶ
ַ
ל־א ְר ִצָ֛י וְ א
(ל) וַ ֶֹּ֥יאמר אלֵּ֖יו ּ֣ל ֹּא אלָ֑ךְ ִּכָ֧י ִאם־א ַ
יטיב ָ֛ה' ִע ּמֵּ֖נ ּו וְ ה ַ ֶ֥ט ְבנ ּו לָֽךְ :
תלּ֣ךְ ִע ּמָ֑נ ּו וְ הי ּ֣ה׀ ַה ּ ּ֣טֹוב ַה ִׁ֗הוּא ֲא ָּׂ֨שר י ִ ָ֧
)2
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אבן עזרא במדבר י ,כט

...דרך המקרא לקרוא אבי הנערה ואחיה חותן...

שמות ב

ֹוש ִׁ֔ען וַ יַ ְֵּ֖ש ְק את־צֹּאנָֽם( :יח)
ת־ה ְרה ִִׁ֔טים ְל ַה ְש ֵּ֖קֹות ֶֹּ֥צאן ֲא ִביהָֽן( :יז) וַ י ֶ֥ ֹּבא ּו הר ִ ֵֹּּ֖עים וַ יְ ג ְר ָ֑שוּם וַ יֵ֤קם מֹּש ֙ה וַ יּ֣ ִ
(טז) ו ְּׁלכ ֵהֵ֥ן ִמ ְּׁדיָ ֵ֖ן ּ֣
ש ַבע ּבנָ֑ ֹות וַ ּת ּ֣ ֹּבאנה וַ ִּת ְד ִׁ֗לנה וַ ְּת ַמ ּ֙לאנ ֙ה א ּ֣
ל־בנ ֵֹּּ֖תיו
ת־ה ָֹּֽ ּצאן( :כ) וַ ֶֹּ֥יאמר א ְּ
ֹּאמ ְרן ִ ּ֣איש ִמצְ ִ ִׁ֔רי ִה ִּצילֵּ֖נ ּו ִמיַ ּ֣ד הר ִֹּעָ֑ים וְ גַ ם־דּ ֵ֤ל ֹּה דל ֙ה ִׁ֔לנ ּו וַ יַ ְֵּ֖ש ְק א ַ
יהָ֑ן וַ ֹֹּ֕יאמר ַמדָּ֛ ו ַּע ִמ ַה ְר ּ ֶ֥תן ֵּּ֖ ֹּבא ַהיָֽ ֹום( :יט) וַ ּת ַֹ֕
ל־רעו ֵ ֵ֖אל ֲא ִב ֶ
וַ ּת ֹ֕ ֹּבאנה ֶא ְּׁ
שם ִּכּ֣י
ת־ש ֵּ֖מֹו גּ ְר ָ֑ ֹּ
אכל לָֽחם( :כא) וַ יֶ֥ ֹואל מֹּשֵּ֖ה לשּ֣בת את־ה ִ ָ֑איש וַ יִ ּ ָ֛תן את־צִ ּפ ֶֹּ֥רה ִב ֵּּ֖תֹו ְלמֹּשָֽה( :כב) וַ ּ ּ֣תלד ִּׁ֔בן וַ יִ ְק ֶ֥רא א ְ
וְ ַאיָ֑ ֹו ל ֵּ֤מה ז ֙ה ֲעזַ ְב ּ ּ֣תן את־ה ִ ִׁ֔איש ִק ְר ֶ֥אן ֵּ֖לֹו וְ ֶֹּ֥י ַ
א ִַׁ֔מר גּ ּ֣ר ה ִִׁ֔י ִיתי ְּב ֵּ֖ארץ נ ְכ ִרי ָֽה:
)4

שופטים ד:יא

שר את־ ֶֽקדש:
וְ חֵ֤בר ַה ּקינִ ֙י נִ פְ ּ֣רד ִמ ַ ִּׁ֔קיִ ן ִמ ְּׁבנֵ ֵ֥י ח ָבֵ֖ב ח ֵ ֶ֣תן מ ֶשָ֑ה וַ י ּ֣ט א ֳה ִׁ֔לֹו ַעד־א ֶ֥לֹון ְּבצַ ֲענַ ִּנֵּ֖ים ֲא ֶ֥
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שמות ג:א

ל־הֶ֥ר ה ֱאל ִ ֵֹּּ֖הים ח ָֹּֽרבה:
ת־ה ּצֹּא ֙ן ַא ַ ּ֣חר ַה ִּמ ְד ִּׁ֔בר וַ י ָ֛בֹּא א ַ
ּומ ִֹּׁ֗שה הי ֶ֥ה רֹּעָ֛ה את־ ָֹּ֛צאן יִ ְּׁת ֵ֥רֹו ח ְּׁתנֵ֖ ֹו כ ֵהֶ֣ן ִמ ְּׁדיָ ָ֑ן וַ יִ נְ ַהֵ֤ג א ַ
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שמות ד:יח

עֹודם ַחיִ ָ֑ים וַ ָֹּ֧יאמר יִ ְּׁת ִ֛רֹו ְלמֹּשֵּ֖ה ל ְֶ֥ך ְלש ָֽלֹום:
ר־ב ִמצְ ַ ִׁ֔ריִם וְ א ְר ֵּ֖אה ַה ּ֣
ל־א ַ ּ֣חי ֲאש ְּ
וַ ָּׂ֨ילךְ מ ִֹּׁ֜שה וַ י ּ֣שב׀ ֶאל־יֶ ֶֶ֣תר ָֽחֹּ ְתנִׁ֗ ֹו וַ ֵֹּ֤יאמר ל ֹ֙ו ּ֣א ֲלכה ִׁ֗נּ א וְ א ֙שוּב ֙ה א ַ
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שמות יח

ל־א ָּׂ֨שר עשֵ֤ה ֱאל ִֹּהי ֙ם ְלמ ִֹּׁ֔שה ו ְּליִ ְשר ֵּ֖אל ַע ָּ֑מֹו ִּ ָֽכי־ הֹוצִ ָ֧יא ָ֛ה' את־יִ ְשר ֵּ֖אל ִמ ִּמצְ ָֽריִ ם( :ב) וַ יִ ַ ִּׁ֗קח יִ ְּׁתרֹוֹ֙ ח ֵ ֶ֣תן מ ִׁ֔ ֶשה את־צִ ּפ ֵֹּּ֖רה ּ֣אשת מֹּשָ֑ה ַא ַ ֵּ֖חר
הן ִמ ְּׁדיָ ןֹ֙ ח ֵ ֶ֣תן מ ִׁ֔ ֶשה את֩ ּכ ֲ
(א) וַ יִ ְש ַ֞מע יִ ְּׁת ָ֨רֹו כ ֵ ָ֤
י־אל ֹּהֵ֤י א ִבי֙ ְּבעזְ ִ ִׁ֔רי וַ יַ ִּצלֵּ֖נִ י מ ֶ֥חרב ּ ַפ ְר ָֽעֹּה( :ה) וַ י ֞בֹּא יִ ְּׁת ָ֨רֹו ח ֵ ֵ֥תן מ ֶשִ֛ה וּבנֶ֥יו
שם ִּ ּ֣כי א ִַׁ֔מר גּ ּ֣ר ה ִִׁ֔י ִיתי ְּב ֵּ֖ארץ נ ְכ ִרי ָֽה( :ד) וְ שֶ֥ם האחֵּ֖ד ֱא ִליעָ֑זר ִּ ָֽכ ֱ
ּחיה( :ג) וְ ֵּ֖את ְשנּ֣י בנ ָ֑יה ֲא ָּׂ֨שר שֵ֤ם ָֽהאח ֙ד גּ ְָֽר ִׁ֔ ֹּ
ִש ּלו ָֽ
ר־הוּא חֹּנֶ֥ה שֵּ֖ם ַהֶ֥ר ה ֱאל ִ ָֹּֽהים( :ו) וַ ֹּ֙יאמ ֙ר אל־מ ִֹּׁ֔שה ֲא ִנָ֛י ח ֶתנְּׁ ךָ ֵ֥ יִ ְּׁת ֵ֖רֹו ּבּ֣א אלָ֑יך וְ ִ ָּׂ֨א ְש ְּת ִׁ֔ך ו ְּשנֶ֥י בנֵּ֖יה ִע ּ ָֽמ ּה( :ז) וַ י ָּׂ֨צא מ ִֹּׁ֜שה ִל ְק ַ ּ֣ראת ָֽח ְּׁתנִ֗ ֹו וַ יִ ְש ַּ֙תח ּ֙ו וַ יִ ּ ַשק־
ל־ה ִּמ ְד ִּׁ֗בר ֲאש ָ֛
וְ ִא ְש ֵּּ֖תֹו אל־מֹּשָ֑ה א ַ
ל־א ָּׂ֨שר עשֵ֤ה ֙ה' ְלפַ ְר ּ֣עֹּה ו ְּל ִמצְ ַ ִׁ֔ריִ ם ַעֵּ֖ל אֹו ּ֣דֹּת יִ ְשראָ֑ל אֵ֤ת ּכל־ ַה ְּתלא ֙ה ֲאשּ֣ר ְמצ ּ֣א ַתם ַּב ִׁ֔דּ רךְ וַ יַ ִּצלֵּ֖ם ָֽה':
־לרעֵּ֖ה ּו ְלש ָ֑לֹום וַ י ֵּ֖בֹּא ּו ה ָֽאֹּ ֱהלה( :ח) וַ יְ ַס ּפ ֵ֤ר מֹּש ֙ה ְּׁל ֶ֣ח ְּׁתנִׁ֔ ֹו את֩ ּכ ֲ
ִׁ֔לֹו וַ יִ ְש ֲא ֶ֥ל ּו ִאיש ְ
ילֹו ִמיַ ֶ֥ד ִמצְ ָֽריִ ם( :י) וַ יֹּאמ ֘ר יִ ְּׁתרֹו֒ ּב ּ֣רו ְּך ִׁ֔ה' ֲא ָּׂ֨שר ִה ִּצֶ֥יל א ְתכָ֛ם ִמיַ ֶ֥ד ִמצְ ַ ֵּ֖ריִ ם ו ִּמיַ ּ֣ד ּ ַפ ְר ָ֑עֹּה ֲאשֵ֤ר ִה ִּציל֙ את־ה ִׁ֔עם ִמ ַּ ֵּ֖ת ַחת יַ ד־
שר ִה ִּצ ֵּ֖
ֹובה ֲאשר־עשֶ֥ה ֵּ֖ה' ְליִ ְשראָ֑ל ֲא ֶ֥
ל־ה ּט ִׁ֔
(ט) וַ ִי ַּ֣חדְּ יִ ְּׁת ִׁ֔רֹו ַ֚עַ ל ּכ ַ
ִמצְ ָֽריִ ם( :יא) ַע ּ ּ֣תה י ַ ִׁ֔ד ְע ִּתי ִּ ָֽכי־ג ֶ֥דֹול ֵּ֖ה' ִמ ּכל־ה ֱאל ִ ָֹּ֑הים ִּכּ֣י ַבדּ ִׁ֔בר ֲאשֶ֥ר ז ֵּ֖ד ּו ֲעליהָֽם( :יב) וַ יִ ַ ּ֞קח יִ ְּׁת ָ֨רֹו ח ֵ ֵ֥תן מ ֶשִ֛ה עֹּלֶ֥ה וּזְ ב ִ ֵּ֖חים לָֽאל ִ ָֹּ֑הים וַ י ָּׂ֨בֹּא ַא ֲה ִׁ֜רֹּן וְ ּ֣כֹּל׀ זִ ְקנּ֣י יִ ְשר ִׁ֗אל ל ֱאכל־לָ֛חם ִעם־ח ֵ ֵ֥תן
ה־הדּ בֵ֤ר
ר־הוּא עֹּשֵּ֖ה לעָ֑ם וַ ִֹּׁ֗יאמר ָֽמ ַ
ל־אש ֶ֥
ן־ה ֵּּ֖ ֹּבקר ַעד־העָֽרב( :יד) וַ יַ ְר ֙א ח ֵ ֶ֣תן מ ִׁ֔ ֶשה ָ֛את ּכ ֲ
מ ֶשֵ֖ה ִלפְ נֶ֥י ה ֱאל ִ ָֹּֽהים( :יג) וַ יְ ִה ֙י ִ ָֽמ ּמ ֳח ִׁ֔רת וַ י ֶ֥שב מֹּשֵּ֖ה ִל ְש ּ ֹּּ֣פט את־העָ֑ם וַ יַ ֲע ֵ֤מֹּד הע ֙ם ַעל־מ ִֹּׁ֔שה ִמ ַ
ד־ערב( :טו) וַ ֶֹּ֥יאמר מֹּשֵּ֖ה ְּׁלח ְּׁתנָ֑ ֹו ִּ ָֽכי־י ֶ֥בֹּא א ַלָ֛י העֵּ֖ם ִל ְד ֶ֥רֹּש ֱאל ִ ָֹּֽהים( :טז) ִּ ָֽכי־יִ ְה ָּׂ֨יה להֵ֤ם דּ ב ֙ר ּבּ֣א
ן־בקר ַע ָֽ
ַהז ֙ה ֲא ָּׂ֨שר ַא ּתֵ֤ה עֹּש ֙ה ל ִׁ֔עם ַמ ִׁ֗ ּדו ַּע ַא ּתֵ֤ה יֹוש ֙ב ְל ַב ִׁ֔דּ ך וְ כל־העָ֛ם נִ ּצֶ֥ב עלֵּ֖יך ִמ ֶּ֥ ֹּ
ם־א ֹּ֕תה ַ ּגם־העֶ֥ם ַהזֵּ֖ה ֲאשּ֣ר
ת־ח ּ ֶ֥קי ה ֱאל ִ ֵֹּּ֖הים וְ את־ ּתֹור ָֹּֽתיו( :יז) וַ ָֹּ֛יאמר ח ֵ ֵ֥תן מ ֶשֵ֖ה אלָ֑יו ל ֹּא־טֹו ֙ב ַהדּ ִׁ֔בר ֲאשֶ֥ר ַא ּ ֵּ֖תה עֹּשָֽה( :יח) נ ּ֣בֹּל ִּת ִּׁ֔ ֹּבל ַ ּג ַ
הֹוד ְע ִּ ָ֛תי א ֻ
א ִַׁ֔לי וְ שּ֣פַ ְט ִִּׁ֔תי ּבֶ֥ין ִ ֵּ֖איש וּבּ֣ין רעָ֑ה ּו וְ ַ
ת־הדְּ ב ִ ֵּ֖רים אל־ה ֱאל ִ ָֹּֽהים( :כ)
את ַא ּ ָ֛תה א ַ
יהי ֱאל ִ ֵֹּּ֖ה ים ִע ּמ ְָ֑ך ֱהי ָ֧ה ַא ּ ּ֣תה ל ִׁ֗עם ַ֚מוּל ה ֱָֽאל ִִֹּׁ֔הים וְ הב ֶ֥
שה ּו ְל ַבדָּֽ ך( :יט) ַע ּ֞תה ְש ַמֵ֤ע ְּבק ִֹּל ֙י ִאיעּ֣צְ ִׁ֔ך וִ ִ ֶ֥
ִע ּמָ֑ךְ ִּ ָֽכי־כבֵ֤ד ִמ ְּמ ֙ך ַהדּ ִׁ֔בר ל ֹּא־תו ַּכֶ֥ל ֲע ֵּ֖ ֹּ
שנְ אי
י־חיִ ל יִ ְראָ֧י ֱאל ִ ָֹּ֛הים ַאנְ שֶ֥י ֱא ֵּ֖מת ּ֣ ֹּ
ל־העם ַאנְ ש ִַׁ֜
שה ֲאשֶ֥ר יַ ֲע ָֽש ּון( :כא) וְ ַא ּ ּ֣תה ת ֱחז ּ֣ה ִמ ּכ ַ֠
ת־ה ַָּֽמ ֲע ֵּ֖
ת־ה ֙דּ ר ְ ֙ך יּ֣לְ כ ּו ִׁ֔ב ּה וְ א ַ
הֹוד ְע ּ ּ֣ת ל ִׁ֗הם א ַ
ת־ה ּתֹו ָ֑רֹּת וְ ַ
ת־ה ֻח ִ ּ ֵּ֖קים וְ א ַ
וְ ִהזְ ַה ְר ּ ּ֣תה א ְת ִׁ֔הם א ַ
ל־הדּ בֶ֥ר ַה ּק ֵּ֖טֹּן יִ ְש ּ ְפטוּ־הָ֑ם וְ הקל֙ ָֽמע ִׁ֔ליך
ל־הדּ בֵ֤ר ַהגּ דֹּל֙ י ִ ּ֣ביא ּו א ִׁ֔ליך וְ כ ַ
בָ֑צַ ע וְ ַש ְמ ּ ּ֣ת ֲעל ִׁ֗הם ש ֵ֤רי ֲאלפִ י ֙ם ש ּ֣רי מ ִׁ֔אֹות ש ֶ֥רי ֲח ִמ ּ ִ ֵּ֖שים וְ ש ֶ֥רי ֲעש ָֽרֹּת( :כב) וְ שפְ ּ֣ט ּו את־הע ֘ם ְּבכל־ע ֒ת וְ ה ֞יה ּכ ַ
ל־מק ֵֹּּ֖מֹו י ֶ֥בֹּא ְבש ָֽלֹום( :כד) וַ יִ ְש ַ ֶ֥מע מֹּשֵּ֖ה ְל ּ֣קֹול ח ְּׁתנָ֑ ֹו וַ ַֹ֕י ַעש ֵֹּּ֖כּ ל ֲאשֶ֥ר א ָֽמר( :כה) וַ יִ ְב ַָּׂ֨חר
ת־הדּ בֵ֤ר ַהז ֙ה ַּת ֲע ִׁ֔שה וְ צִ ְ ּו ּ֣ך ֱאל ִִֹּׁ֔הים וְ י ָֽכ ְל ּ ֵּ֖ת ֲע ָ֑מֹּד וְ גַ ֙ם ּכל־העּ֣ם ַה ִׁ֔זה ַע ְ
וְ נ ְש ֵּ֖א ּו ִא ּ ָֽתךְ ( :כג) ִ ּ֣אם א ַ
יאוּן אל־מ ִֹּׁ֔שה
ת־הדּ בֵ֤ר ַה ּקש ֙ה יְ ִב ּ֣
אשים ַעל־העָ֑ם ש ֵ֤רי ֲאלפִ י ֙ם ש ּ֣רי מ ִׁ֔אֹות ש ֶ֥רי ֲח ִמ ּ ִ ֵּ֖שים וְ ש ֶ֥רי ֲעש ָֽרֹּת( :כו) וְ שפְ ֶ֥ט ּו את־העֵּ֖ם ְּבכל־עָ֑ת א ַ
י־חיִ ל֙ ִמ ּכל־יִ ְשר ִׁ֔אל וַ יִ ּ ֶ֥תן א ָֹּ֛תם ר ִ ֵּ֖
מֹּשֵ֤ה ַאנְ ש ַ֙
ל־א ְּׁרצָֽ ֹו:
ל־הדּ בֶ֥ר ַה ּק ֵּ֖טֹּן יִ ְש ּפו ֶּ֥ט ּו הָֽם( :כז) וַּ יְּׁ ַּש ַּלֵ֥ח מ ֶשֵ֖ה ֶאת־ח ְּׁתנָ֑ ֹו וַּ יֵ ֵֶ֥ל ְּׁך ֵ֖לֹו ֶא ַּ
וְ כ ַ
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ם־בּ֣נ ּו ִד ּבָ֑ר וַ יִ ְש ַ ֵּ֖מע ָֽה'( :ג) וְ ה ִ ֶ֥איש מֹּשֵּ֖ה ענּ֣יו
־במֹּש ֙ה דִּ ּבּ֣ר ִׁ֔ה' ֲה ֵּ֖ל ֹּא ַ ּג ּ
ֹּאמ ִׁ֗ר ּו ֲה ַ ֵ֤רק ַא ְך ְּ
י־א ָשֵ֥ה ֻכ ִ ֵ֖שית ָל ָֽקח( :ב) וַ י ְ
שר ָל ָ ָ֑קח ִ ָֽכ ִ
(א) וַ ְּת ַד ָּּׂ֨בר ִמ ְרי ֵ֤ם וְ ַא ֲהרֹּ ֙ן ְּבמ ִֹּׁ֔שה ַּעל־א ִ֛דֹות ָה ִא ָשֵ֥ה ַּה ֻכ ִ ֵ֖שית ֲא ֶ ֶ֣
ל־מ ְר ִׁ֔ים צְ ֶ֥א ּו ְשל ְש ְּתכֵּ֖ם אל־ ּ֣אֹּהל מֹועָ֑ד וַ יצְ ֵּ֖א ּו ְשל ְש ּ ָֽתם( :ה) וַ יֵ֤רד ֙ה' ְּב ַע ּּ֣מוּד
ל־א ֲהרֹּ ֙ן וְ א ִ
(ד) וַ ָֹּּׂ֨יאמר ִׁ֜ה' ּ ִפ ְת ִׁ֗אֹּם אל־מֹּשֵ֤ה וְ ָֽא ַ
ל־פנֶ֥י ה ֲאד ָֽמה:
ְמ ָ֑אֹּד ִמכּ ֹּל֙ הָֽא ִׁ֔דם ֲאשֵּ֖ר ַע ּ ְ
יתי
ל־ב ִ ֵּ֖
ר־בֹו( :ז) ל ֹּא־כֵּ֖ן ַע ְב ִ ּ֣דּ י מֹּשָ֑ה ְּבכ ּ
יא ִׁ֔כם ִׁ֗ה' ַּב ַּמ ְרא ֙ה אלּ֣יו א ְתוַ ִׁ֔דּ ע ַּב ֲח ֵּ֖לֹום ֲא ַד ּב ָּֽ
ם־י ְָֽהי ֙ה נְ ִ ּ֣ב ֲ
ע ִׁ֔נן וַ ָֽיַ ֲע ֵּ֖מֹּד ּפ ַּ֣תח ה ָ֑אֹּהל וַ יִ ְקר ֙א ַא ֲה ּ֣רֹּן ו ִּמ ְר ִׁ֔ים וַ יצְ ֵּ֖א ּו ְשניהָֽם( :ו) וַ ֵֹּּ֖יאמר ִש ְמעוּ־נּ֣א ְדב ָ֑רי ִא ִ
אתם ְל ַד ּבֵּ֖ר ְּב ַע ְב ִ ֶ֥דּ י ְבמֹּשָֽה...:
ר־בֹו ו ַּמ ְּׁר ֶא ׁ֙ה וְּׁ ֶ֣לא ְּׁב ִח ִׁ֔ידת ו ְּׁת ֻמנַּ ֵ֥ת ֵ֖ה' יַּ ִבָ֑יט ו ַּמ ֙ ּדו ַ ּ֙ע ּ֣ל ֹּא יְ ר ִׁ֔
ל־פה ֲא ַד ּב ִּׁ֗
נ ֱא ֶ֥מן ָֽהוּא( :ח) ּפּ֣ה א ּ ֞
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שירת מרים :עיונים בס' שמות

ישיבת זכות ומישור (זו"מ)

דהי"א א:כז

ַא ְב ֵּ֖רם ֶ֥הוּא ַא ְברהָֽם
 )10בראשית לו:א

ת ְל ֶ֥דֹות עשֵּ֖ו ֶ֥הוּא ֱא ָֽדֹום׃
וְ ָ֛א ּלה ָּֽ ֹּ
 )11בראשית לה:י

ת־ש ֵּ֖מֹו יִ ְשר ָֽאל׃
ר־לֹו ֱאל ִ ֵֹּּ֖הים ִש ְמךּ֣ יַ ֲָֽע ָ֑קֹּב ָֽל ֹּא־יִ ּקר ֩א ִש ְמ ָּׂ֨ך ִׁ֜עֹוד יַ ֲָֽע ִׁ֗קֹּב ִּכֵ֤י ִאם־יִ ְשראל֙ ִי ְָֽהי ּ֣ה ְש ִׁ֔מך וַ יִ ְק ֶ֥רא א ְ
וַ ָֹּֽיאמ ֶ֥
 )12בראשית מא:מה

וַ יִ ְק ָּׂ֨רא פַ ְר ּ֣עֹּה שם־יֹוס ֮ף צָֽפְ נַ ּ֣ת ּ ַפ ְענ ַ֒ח
 )13במדבר יג:טז

הֹוש ַע׃
ֹּשה ְלהֹוש ֶַ֥ע ִּבן־נֵּ֖ וּן יְ ֻ ָֽ
 ...וַ יִ ְק ֶ֥רא מ ָ֛
 )14שופטים ז:א

וַ יַ ְש ָּּׂ֨כם יְ ֻר ִַּׁ֜ב ַעל ּ֣הוּא גִ ְד ִׁ֗עֹון
 )15שמואל א יט:א

יהֹונת ֙ן ּבן־ש ִׁ֔אוּל חפֶ֥ץ ְּבדוִ ֵּ֖ד ְמ ָֽאֹּד׃
ל־עב ִׁ֔דיו ְלה ִ ֵּ֖מית את־דּ וִ ָ֑ד וִ ָֽ
ל־כ ֲ
וַ יְ ַד ּבּ֣ר ש ִׁ֗אוּל אל־יָֽ ֹונתֵ֤ן ְּבנ ֹ֙ו וְ א ּ
 )16שמואל ב יב:כד-כה

ת־ש ֵּ֖מֹו יְ ִ ּ֣ד ְידי ָּ֑ה ַּב ֲע ֵּ֖בוּר ָֽה':
ת־שמ ֹ֙ו ְשל ֹּ ִׁ֔מֹּה וַ ֵּ֖ה' ֲאה ָֽבֹו :וַ יִ ְש ִַׁ֗לח ְּביַ ֙ד נ ּ֣תן ַהנּ ִִׁ֔ביא וַ יִ ְק ֶ֥רא א ְ
...וַ ִּת ְק ֵ֤רא א ְ
 )17אסתר ב:ז

ת־ה ַד ִּׁ֗סה ִהֵ֤יא א ְס ּת ֙ר
וַ יְ ִָּׂ֨הי א ִֹּׁ֜מן א ֲ
 )18רש"י שמות ד

וישב אל יתר חתנו...ושבעה שמות היו לו רעואל ,יתר ,יתרו ,קני ,חובב ,חבר ,פוטיאל:
 )19מדרש תנחומא (בובר) פרשת שמות סימן יא

ותבאנה אל רעואל אביהם שבעה שמות נקראו לו ,יתר יתרו ,רעואל ,חובב[ ,חבר] ,קיני ,פוטיאל.
 )20פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) במדבר פרשת בהעלותך דף צט עמוד א

ויאמר משה לחובב בן רעואל .זה יתרו .ולמה נקרא שמו יתר שהותיר פרשה אחת בתורה שנאמר ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל .חובב.
על שחיבב את התורה .בן רעואל המדיני ולהלן הוא אומר ותבאנה אל רעואל אביהן .מלמד שקורין התינוקות לאבי אביהן אבא.
 )21רש"י שמות יח

יתרו  -שבע שמות נקראו לו רעואל ,יתר ,יתרו ,חובב ,חבר ,קיני ,פוטיאל .יתר ,על שם שיתר פרשה אחת בתורה ואתה תחזה .יתרו
לכשנתגייר וקיים המצות הוסיפו לו אות אחת על שמו .חובב שחבב את התורה .וחובב הוא יתרו ,שנאמר מבני חובב חותן משה.
ויש אומרים רעואל אביו של יתרו היה ,ומה הוא אומר ותבאנה אל רעואל אביהן ,שהתינוקות קורין לאבי אביהן אבא .בספרי:
 )22ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא עח

ויאמר משה לחובב בן רעואל ,חובב היה שמו רעואל היה שמו שנאמר ותבואנה אל רעואל אביהן כשהוא אומר וחבר הקיני נפרד מקין מבני
חובב חותן משה חובב היה שמו ולא רעואל היה שמו ומה ת"ל ותבואנה אל רעואל אביהן מלמד שהתינוקות קורים לאבי אביהם
אבא ר"ש בן מנסיא אומר רעואל היה שמו ריע של אל שנא' ויבוא אהרן וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלקים ר'
דוסתאי אומר קיני היה שמו ולמה נקרא שמו קיני שפירש ממעשה קיני דבר שמקנאים בו למקום שנ' הם קנאוני בלא אל ואומר
אשר שם מושב סמל הקנאה המקנה ר' יוסי אומר קיני היה שמו ולמה נקרא שמו קיני שקנה את השמים ואת הארץ ואת התורה
ר' ישמעאל בר' יוסי אומר רעואל היה שמו ולמה נקרא שמו רעואל שריעה לאל שנאמר ריעך וריע אביך אל תעזוב ר' שמעון בן
יוחי אומר שני שמות היו לו חובב ויתרו יתרו על שם שיתר פרשה אחת בתורה שנאמ' ואתה תחזה מכל העם והלא אף בידי
משה היו מסיני שנאמר אם את הדבר הזה תעשה וצוך אלהים ולמה נתעלם מעיני משה לתלות זכות בזכאי כדי שיתלה הדבר
ביתרו חובב על שם שחיבב את התורה שלא מצינו בכל הגרים שחיבבו את התורה כיתרו
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