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 כו(-סיפור של בניית זהות )שמות ד: כד -ציפורה במלון 

 עדנה הילביץ 
 

 משה סיפור את מגוללת התורה ב מפרק החל. במצרים ישראל בני על הקיומי האיום בהצגת נפתח שמות ספר
 מקרינה, ישראל של מנהיגם לימים שנעשה, רבנו משה של המרתקת דמותו. התבגרותו ועד ונערותו לידתו למן
 האחרונה האפיזודה הוא במלון לצפורה שאירע מה על הקצר הסיפור. התורה סיפורי וכל שמות ספר כל על
 מקטעים לתשעה הסיפור את לחלק ניתן 1.חלק נוטל אינו משה בה ודווקא, מנהיגותו תחילת לפני משה של

 :מעגלי במבנה
 

לֹון" .א ְך ַבמָּ רֶּ  ."ַוְיִהי ַבדֶּ
הּו ה'" .ב  ."ַוִיְפְגשֵׁ
ש ֲהִמיתֹו".          .ג  "ַוְיַבקֵׁ
ה ֹצר". .ד  "ַוִתַקח ִצֹפרָּ
ְרַלת ְבנָּּה" .ה ת עָּ  ."ַוִתְכֹרת אֶּ
יו" .ו  ."ַוַתַגע ְלַרְגלָּ
ה ִלי". .ז ִמים ַאתָּ ר ִכי ֲחַתן דָּ  "ַוֹתאמֶּ
ּנּו"" .ח ף ִממֶּ  .ַוִירֶּ
ִמים ַלמּוֹלת". .ט ה ֲחַתן דָּ  "ָאז ָאְמרָּ

 

 של המעגלי המבנה. צפורה של בשמה רק נוקב המקרא אולם, באירוע נוכחים בניהם ושני וציפורה משה
 דמותה את להאיר מבקשת התורה 2.המילה ברית עריכת, במרכז הנמצא, האירוע לשיא אותנו מכוון הסיפור

? כן עושה היא מדוע: השאלה ונשאלת. ראשית כגיבורה ולהציגה הסיפור כל לאורך ופעולותיה צפורה של
 אישה להיות נלקחת היא ודווקא, הבאר ליד המופיעות אחיות בנות משבע אחת, מדין כהן של בתו היא צפורה
 (.כא-טז:ב' שמ) לעין ניכרת סיבה בלא למשה

                                                           

  .עדנה הילביץ, דוקטורנטית במחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר אילן 
 J.T. Willis, Yahweh and Moses in Conflict: The Role ofהסוגיות והפרשנות לסיפור זה, ראו:  שלמעמיק  לפירוט  1

Exodus 4:24-26 in The Book of Exodus, Peter Lang 2010. 
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חיים, משה או בנו. בדיון קצר זה, בחרנו להביא את דעת מפרשי המקרא נחלקו בשאלה מי נמצא בסכנת 
משה הוא הדמות המרכזית ביחידה הקודמת לסיפור המילה, והוא  3מי שסבורים שמשה ניצב בסכנת חיים.

 כג(: -נזכר בה שש פעמים. וזה לשונה )שמות ד:יח
 

ְךוַ  לֶּ ה יֵׁ ב ֹמשֶּ שָּ ל ַויָּ ר אֶּ ר... ֹחְתנוֹ  יֶּתֶּ הְלמֹ  ִיְתרוֹ  ַוֹיאמֶּ ְך שֶּ לֹום לֵׁ ר .ְלשָּ ה ַוֹיאמֶּ ל ְיהוָּ ה אֶּ ְך ְבִמְדיָּן ֹמשֶּ ב לֵׁ  שֻׁ
ִים ה ַוִיַקח... ִמְצרָּ ת ֹמשֶּ ת ִאְשתוֹ  אֶּ נָּיו ְואֶּ ם בָּ ה ַוִיַקח... ַהֲחֹמר ַעל ַוַיְרִכבֵׁ ת ֹמשֶּ ה אֶּ ֱאֹלִהים ַמטֵׁ ר. ְביָּדוֹ  הָּ  ַוֹיאמֶּ

ה ל ְיהוָּ ה אֶּ ְכְתָך ֹמשֶּ שּוב ְבלֶּ ה לָּ  ִמְצַרְימָּ
 

ניתן להניח שאם הדמות ביחידה הסמוכה לה, סיפור חתן דמים, אינה נזכרת בשמה, כוונת המקרא לדמות 
שדובר עליה קודם. אילו היה הבן מותקף היינו מצפים שהדבר ייאמר בלשון זה: 'ויהי בדרך במלון... ויבקש 

ש ֲהִמיתֹו" )פסוק כד( אל ה' להמית את בן משה. ותקח  צפורה צור ותכרות את ערלתו'. המעבר מן "ַוְיַבקֵׁ
ְרַלת ְבנָּּה" ת־עָּ  )פסוק כה( רומז כנראה לעובדה שמדובר בשתי דמויות. " ַוִתְכֹרת אֶּ

-ומצינו בתורה עוד אירוע דומה בחריגותו לסיפור שלפנינו, סיפור מאבק יעקב עם המלאך )בר' לב:כג
ן משה הם דמויות ראשיות הנמצאות בשלב הקמת משפחה והם נמצאים בדרכם לחזור אל לב(. הן יעקב ה

משפחתם המורחבת. יעקב נדרש להיפגש עם עשיו, ומשה נדרש להיפגש עם פרעה, וכל אחד מהם הועדף על 
 פני אחיו הבכור. שניהם ניצלו מתקיפה, ומיד לאחר האירוע, נפגשו עם אחיהם הבכורים, נשקו להם והתחילו

 4תקופת חדשה בחייהם.
ההבדל המרכזי בין שני הסיפורים הוא ההתמודדות עם התקיפה. יעקב נאבק בכל כוחו והציל את עצמו, 
ואילו בסיפור שלנו צפורה הצילה את משה, וכך נוצרת אנלוגיה בין יעקב לבין צפורה, והדבר מאפשר לקורא 

ב עם ה"איש" עד עלות השחר כולל נגיעה לצפות לסיום טוב של האירוע. סיפור מאבקו העיקש של יעק
יו" אלוהית ברגלו של יעקב, וגם בסיפור שלפנינו יש נגיעה ברגל: )פסוק כה(. עם סיום עריכת  "ַוַתַגע ְלַרְגלָּ

עובדה זו מקדמת  5ברית המילה, צפורה מגיעה את ערלת בנה הנימול ונוגעת ברגלו, ואולי ברגלו של משה.
ת לנו לטעון שאולי אין התורה משווה את צפורה ליעקב אלא דווקא למלאך ה'. אותנו בהבנת הסיפור ומאפשר

 וכך מתבהרת לאט לאט השאלה שהעמדנו לדיון.
מילה "מלון" משמעה 'מקום לינה', מקום שישנים בו מי שמבקשים להימנע מללכת בדרך בחושך במדבר 

פורה נעשתה בחשכה במקום זר המסוכן, והדבר מלמד ככל הנראה שהמעשה התרחש בלילה. פעולתה של צ
ולא בסביבתה הטבעית והמוכרת. היא מגיבה במהירות ובלא היסוס, ומוצאת דרך מילוט מן המלכוד שהיא 

 נמצאת בו. אין לנו אלא לתלות מעשה זה בחכמתה הרבה. 
ה ֹצר  ַוִתַקח" על מהירות פעולתה ניתן ללמוד מרצף פעלים בפסוק אחד: ְרלַ  ַוִתְכֹרתִצֹפרָּ ת־עָּ  ַוַתַגעת ְבנָּּה אֶּ

יו  רְלַרְגלָּ ה ִלי ַוֹתאמֶּ ִמים ַאתָּ )פסוק כה(. ומפתיעות הן המעשיות והמומחיות שלה בביצוע ברית " ִכי ֲחַתן־דָּ
ר" 6כז(.-המילה. תיאור כריתת ברית המילה האחר בא בתורה בקשר לאברהם אבי האומה )בר' יז:כג  ַוֹיאמֶּ

ל ֱאֹלִהים ם אֶּ הָּ ה ַאְברָּ ת ְוַאתָּ ר ְבִריִתי ֹזאת... ִתְשֹמר ְבִריִתי אֶּ יִני ִתְשְמרּו ֲאשֶּ ם בֵׁ ינֵׁיכֶּ ין ּובֵׁ יָך ַזְרֲעָך ּובֵׁ כֶּם ִהמֹול ַאֲחרֶּ  לָּ
ר" )בר' יז:טכָּ  כָּ  י(. צפורה מחזירה אותנו במעשה המילה לאברהם אבינו.-ל זָּ

ִעְבִרים זֶּה" )שמ' ב:ו(. בת משה רבנו נולד בבית לוי במצרים. בעודו תינוק בתיבה, נאמר עליו: "ִמַילְ  י הָּ דֵׁ
פרעה מאמצת אותו, והוא גדל בבית פרעה. לאחר מכן, נאלץ לברוח למדין ושוהה בה שנים רבות. אם כן, מה 

 היא זהותו הלאומית של משה? האם הוא עברי? האם הוא מצרי? האם הוא מדייני? 
לג מבית עמרם לבית פרעה לבית שאלה חשובה זו מעסיקה הן את העם היושב בגשן הן את הקורא המד

תשובה לשאלה זו חייבת להינתן לפני יציאת משה לשליחות. באופן פרדוכסלי, דווקא  7יתרו וחוזר חלילה.
ציפורה, בת כהן מדין, מקבעת את זהותו של משה וזרעו במעשה שהיא עושה, וממלאת את הצו שציווה האל 

תורה לישראל. ברית המילה חותמת את הזהות הן על דור את אברהם ואת זרעו כמה מאות שנים לפני שניתנה 
ההורים הן על הבנים. מרתק לראות כי בתקופה הבתר מקראית, המנהג שהנשים מלות את בניהן הולך 

                                                           
 .B. Jacob, The Second Book of The Bible (Trans. W. Jacob), New Jersey 1992: ראו, הדעות לסיכום  3
4  S.L. Shearman and J.B. Curtis, "Divine-Human Conflict in The Old Testament", JNES 28 (1969), pp. 

231-242. 
 R. Rappaport, Ritual and Religion in the Makingהמשמעות של הנגיעה כמסמלת מעבר למצב חיים חדש, ראו:  על   5

of Humanity, Cambridge 1999. 
 (.כה-כ:לד' בר) בהונאה הכרוך, שכם ואנשי יעקב בני סיפור מלבד  6
 .A.E. Gorospe, Narrative and Identity: An Ethical Reading of Exodus 4, Brill 2007: ראו, משה של לזהותו  7
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ומתפשט בעיקר על סמך מעשה צפורה. מכאן אנו למדים לא רק על חשיבותו הסיפורית של אירוע זה אלא גם 
 8על חשיבותו ההלכתית.

אינה נזקקת להריגת "אויב", כמו שנמצא לעתים בסיפורים שנשקפת בהם סכנת חיים, אלא תוך צפורה 
כדי ההצלה היא מקיימת חוק מחוקי התורה. תיאור זה עושה את הסיפור והגיבורה הראשית שלו לנדירים 

יפורה מסוגם. לפנינו אישה חזקה שטמונים בה כוחות נפש ואומץ לב הבאים לידי ביטוי בשעה גורלית. צ
מציבה לפנינו הנחת יסוד בגיבוש הזהות ואתגר עצום: בשעה שיש איום על הגרעין המשפחתי, ניתן לפתור 

 קונפליקטים ומצבים סבוכים באמצעות קיום מצוות המוטמעות בדור ההמשך.
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