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The Kushite Woman 

Source 1: Bamidbar Ch. 12 

ה  א ֹמשֶׁ ַאֲהֹרן בְּ ָים וְּ ר ִמרְּ ַדבֵּ -ַעל, ַותְּ
ר ָלָקח -ִכי  :ֹאדֹות ָהִאָשה ַהכִֻּשית ֲאשֶׁ

 .ָלָקח, ִאָשה כִֻּשית

1 And Miriam and Aaron spoke 

against Moses because of the Cushite 

woman whom he had married; for he 

had married a Cushite woman. 

רּו  ב הָוה-ֲהַרק ַאְך, ַויֹאמְּ ר יְּ ה ִדבֶׁ ֹמשֶׁ --בְּ
ר-ַגם, ֲהלֹא ַמע; ָבנּו ִדבֵּ הָוה, ַוִישְּ  .יְּ

2 And they said: 'Hath the LORD 

indeed spoken only with Moses? hath 

He not spoken also with us?' And the 

LORD heard it.-- 

ה  ג ָהִאיש ֹמשֶׁ ֹאד, וְּ , ָהָאָדם, ִמֹכל--ָעָנו מְּ
ר י ָהֲאָדָמה-ַעל, ֲאשֶׁ נֵּ  {ס}  .פְּ

3 Now the man Moses was very meek, 

above all the men that were upon the 

face of the earth.-- {S} 

ֹאם  ד הָוה ִפתְּ ר יְּ ל, ַויֹאמֶׁ ל-אֶׁ אֶׁ ה וְּ -ֹמשֶׁ
ל אֶׁ ָים-ַאֲהֹרן וְּ ם, ִמרְּ כֶׁ תְּ ָלשְּ אּו שְּ ל, צְּ -אֶׁ
ד ל מֹועֵּ אּו; ֹאהֶׁ ָתם, ַויֵּצְּ ָלשְּ  .שְּ

4 And the LORD spoke suddenly unto 

Moses, and unto Aaron, and unto 

Miriam: 'Come out ye three unto the 

tent of meeting.' And they three came 

out. 

ַעּמּוד ָעָנן  ה הָוה בְּ ד יְּ רֶׁ ַתח , ַויֵּ ַוַיֲעֹמד פֶׁ
ל ָים; ָהֹאהֶׁ ָרא ַאֲהֹרן ּוִמרְּ אּו , ַוִיקְּ צְּ ַויֵּ

ם יהֶׁ נֵּ  .שְּ

5 And the LORD came down in a 
pillar of cloud, and stood at the door of 

the Tent, and called Aaron and 

Miriam; and they both came forth. 

ר  ו עּו, ַויֹאמֶׁ ָבָרי-ִשמְּ יֶׁה-ִאם; ָנא דְּ , ִיהְּ
ם ִביֲאכֶׁ ַוָדע--נְּ תְּ ָליו אֶׁ ָאה אֵּ הָוה ַבַּמרְּ , יְּ

ר  .בֹו-ַבֲחלֹום ֲאַדבֶׁ

6 And He said: 'Hear now My words: 

if there be a prophet among you, I the 

LORD do make Myself known unto 

him in a vision, I do speak with him in 

a dream. 
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ן-לֹא  ז ה, כֵּ ִדי ֹמשֶׁ ָכל  :ַעבְּ יִתי-בְּ ֱאָמן , בֵּ נֶׁ
 .הּוא

7 My servant Moses is not so; he is 

trusted in all My house; 

ל  ח ה אֶׁ ר-פֶׁ ה ֲאַדבֶׁ לֹא , בֹו-פֶׁ ה וְּ אֶׁ ּוַמרְּ
ִחיֹדת ַנת , בְּ מֻּ הָוהּותְּ ּוַמדּוַע לֹא ; ַיִביט, יְּ
ם אתֶׁ רֵּ ה, יְּ ֹמשֶׁ ִדי בְּ ַעבְּ ר בְּ ַדבֵּ  .לְּ

8 with him do I speak mouth to 

mouth, even manifestly, and not in 

dark speeches; and the similitude of 

the LORD doth he behold; wherefore 

then were ye not afraid to speak 

against My servant, against Moses?' 

הָוה ָבם-ַוִיַחר  ט ַלְך, ַאף יְּ  And the anger of the LORD was 9 .ַויֵּ
kindled against them; and He 

departed. 

ָעָנן  י הֶׁ ל, וְּ ַעל ָהֹאהֶׁ ָים, ָסר מֵּ ִהנֵּה ִמרְּ , וְּ
ג ֹצַרַעת ַכָשלֶׁ ל; מְּ ן ַאֲהֹרן אֶׁ ָים-ַוִיפֶׁ , ִמרְּ

ה  ִהנֵּ ֹצָרַעתוְּ  .מְּ

10 And when the cloud was removed 

from over the Tent, behold, Miriam 

was leprous, as white as snow; and 

Aaron looked upon Miriam; and, 

behold, she was leprous. 

Source 2: Commentary of Rashi 

  .לפיכך הקדימה הכתוב: היא פתחה בדיבור תחילה, ד"ה ותדבר מרים ואהרן:'פסוק א

ומניין היתה יודעת מרים, שפרש משה מן האשה? ר' נתן אומר: מרים היתה בצד ציפורה בשעה 
שנאמר למשה )י"א( "אלדד ומידד מתנבאים במחנה". כיון ששמעה ציפורה, אמרה: "אוי 
לנשותיהם של אלו! אם הם נזקקים לנבואה, שיהיו פורשין מנשותיהם כדרך שפרש בעלי 

  .!" ומשם ידעה מרים והגידה לאהרןממני

Miriam and Aaron spoke: She spoke first. Therefore, Scripture mentions her first. How did 
she know that Moses had separated from his wife? [See below] R. Nathan says: Miriam was 

beside Zipporah when Moses was told that Eldad and Medad were prophesying in the camp. 

When Zipporah heard this, she said,“Woe to their wives if they are required to prophesy, for 

they will separate from their wives just my husband separated from me.” From this, Miriam 

knew [about it] and told Aaron. Now if Miriam, who did not intend to disparage him [Moses] 

was punished, all the more so someone who [intentionally] disparages his fellow. — 

[Tanchuma Tzav 13] 

 !כך נענשה, קל וחומר למספר בגנותו של חברו – ומה מרים שלא נתכונה לגנותו

 .ד שהכל מודים ביפיה, כשם שהכל מודים בשחרותו של כושימגי ד"ה האשה הכושית:
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 .: על אודות גרושיהד"ה על אודות האשה הכושית

the Cushite woman: [Moses’ wife was a Midianite, not a Cushite, but] Scripture teaches that 

everyone acknowledged her beauty just as everyone acknowledges a Cushite’s blackness. — 

[Tanchuma Tzav 13] 

Cushite כִֻּשית. :  Its numerical value is equal to ה,   אֶׁ ַפת ַמרְּ יְּ beautiful in appearance. — [Tanchuma 
Tzav 13] , 022, ת = 02, י =  022, ש = 6, ו = 02כ =   total 736 , א 022, ר = 02, מ = 022, ת = 02, פ = 02; י = 

, 5, ה = 0=  total 736. 

מה תלמוד לומר? אלא יש לך אשה נאה ביפיה ואין נאה במעשיה,  ד"ה כי אשה כושית לקח:
 .במעשיה ולא ביפיה, אבל זאת נאה בכל

על שם נויה נקראת כושית, כאדם שקורא את בנו נאה "כושי", כדי שלא  ד"ה האשה הכושית:
 .תשלוט בו עין הרעה

 .ועתה גרשה ד"ה כי אשה כושית לקח:

 :'פסוק ב

 ?'עמו לבדו דבר ה ד"ה הרק אך:

 .ולא פרשנו מדרך ארץ ד"ה הלא גם בנו:

 

 רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ז 
 הלכה א

מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדם, 
ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחכמה 

גבור במדותיו ולא יהא יצרו מתגבר עליו בדבר 
בעולם אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד 

והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאד, אדם 
שהוא ממולא בכל המדות האלו שלם בגופו 

ענינים כשיכנס לפרדס וימשך באותן ה
הגדולים הרחוקים ותהיה לו דעה נכונה להבין 
ולהשיג והוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל 

העם ההולכים במחשכי הזמן והולך ומזרז 
עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל 

באחד מדברים בטלים ולא מהבלי הזמן 
ותחבולותיו אלא דעתו פנויה תמיד למעלה 

 קשורה תחת הכסא 
 

 הלכה ב
הנביאים מעלות מעלות הן, כמו שיש בחכמה 

חכם גדול מחבירו כך בנבואה נביא גדול 
מנביא, וכולן אין רואין מראה הנבואה אלא 

בחלום בחזיון לילה, או ביום אחר שתפול 

Source 3: Rambam, Hilchot Yesodei HaTorah Ch. 7 
Halacha 1 (translation courtesy Chabad.org) 
It is [one] of the foundations of [our] faith that God conveys prophecy to 
man. Prophecy is bestowed only upon a very wise sage of a strong 
character, who is never overcome by his natural inclinations in any 
regard. Instead, with his mind, he overcomes his natural inclinations at all 
times. He must [also] possess a very broad and accurate mental capacity. 
A person who is full of all these qualities and is physically sound [is fit for 
prophecy]. When he enters the Pardes and is drawn into these great and 
sublime concepts, if he possesses an accurate mental capacity to 
comprehend and grasp [them], he will become holy. He will advance and 
separate himself from the masses who proceed in the darkness of the 
time. He must continue and diligently train himself not to have any 
thoughts whatsoever about fruitless things or the vanities and intrigues 
of the times. Instead, his mind should constantly be directed upward, 
bound beneath [God's] throne [of Glory] 
 
Halacha 2 
There are a number of levels among the prophets. Just as with regard to 
wisdom, one sage is greater than his colleague, so, too, with regard to 
prophecy, one prophet is greater than another. They all, [however, share 
certain commonalities]. They receive prophetic visions only in a visionary 
dream or during the day after slumber has overtaken them, as [Numbers 
12:6] states: "I make Myself known to him in a vision. I speak to him in a 



 

4
 

עליהן תרדמה כמו שנאמר במראה אליו 
אתודע בחלום אדבר בו, וכולן כשמתנבאים 

יהם אבריהן מזדעזעין וכח הגוף כשל ועשתנות
מתטרפות ותשאר הדעת פנויה להבין מה 

 שתראה
 

 הלכה ג
הדברים שמודיעים לנביא במראה הנבואה דרך 
משל מודיעין לו ומיד יחקק בלבו פתרון המשל 

במראה הנבואה וידע מה הוא, כמו הסולם 
שראה יעקב אבינו ומלאכים עולים ויורדים בו 

 …והוא היה משל למלכיות ושעבודן
 

 הלכה ד
ם אין מתנבאין בכל עת שירצו אלא כל הנביאי

מכוונים דעתם ויושבים שמחים וטובי לב 
ומתבודדים, שאין הנבואה שורה לא מתוך 
 ...עצבות ולא מתוך עצלות אלא מתוך שמחה

 
 הלכה ו

כל הדברים שאמרנו הם דרך נבואה לכל 
הנביאים הראשונים והאחרונים חוץ ממשה 
רבינו רבן של כל הנביאים, ומה הפרש יש בין 
נבואת משה לשאר כל הנביאים שכל הנביאים 
בחלום או במראה ומשה רבינו מתנבא והוא ער 

שנאמר ובבוא משה אל אהל מועד לדבר ועומד 
הנביאים על  אתו וישמע הקול מדבר אליו, כל

ידי מלאך, לפיכך רואים מה שהם רואים במשל 
משה רבינו לא על ידי מלאך שנאמר פה וחידה, 

אל פה אדבר בו, ונאמר ודבר ה' אל משה פנים 
, ונאמר ותמונת ה' יביט כלומר שאין אל פנים

שם משל אלא רואה הדבר על בוריו בלא חידה 
ובלא משל, הוא שהתורה מעידה עליו במראה 

בחידות שאינו מתנבא בחידה אלא במראה ולא 
כל הנביאים יראים  שרואה הדבר על בוריו.

ונבהלים ומתמוגגין ומשה רבינו אינו כן הוא 
שהכתוב אומר כאשר ידבר איש אל רעהו 
כלומר כמו שאין אדם נבהל לשמוע דברי חבירו 
כך היה כח בדעתו של משה רבינו להבין דברי 

, כל הנביאים לםהנבואה והוא עומד על עומדו ש
אין מתנבאים בכל עת שירצו משה רבינו אינו כן 
אלא כל זמן שיחפוץ רוח הקודש לובשתו 
ונבואה שורה עליו ואינו צריך לכוין דעתו 
ולהזדמן לה שהרי הוא מכוון ומזומן ועומד 
כמלאכי השרת, לפיכך מתנבא בכל עת שנאמר 
עמדו ואשמעה מה יצוה ה' לכם, ובזה הבטיחו 

dream." When any of them prophesy, their limbs tremble, their physical 
powers become weak, they lose control of their senses, and thus, their 
minds are free to comprehend what they see  
 
Halacha 3 
When a prophet is informed of a message in a vision, it is granted to him 
in metaphoric imagery. Immediately, the interpretation of the imagery is 
imprinted upon his heart, and he knows its meaning. 
For example, the ladder with the angels ascending and descending 
envisioned by the patriarch, Jacob, was an allegory for the empires and 
their subjugation [of his descendants].  
 
Halacha 4 
All the prophets do not prophesy whenever they desire. Instead, they 
must concentrate their attention [upon spiritual concepts] and seclude 
themselves, [waiting] in a happy, joyous mood, because prophecy cannot 
rest upon a person when he is sad or languid, but only when he is happy. 
 
Halacha 6 
All the statements made above describe the path of prophecy of all 
the early and later prophets, with the exception of Moses, our 
teacher, the master of all prophets. 
What is the difference between Moses' prophecy and that of all the 
other prophets? [Divine insight is bestowed upon] all the [other] 
prophets in a dream or vision. Moses, our teacher, would prophesy 
while standing awake, as [Numbers 7:89] states: "When Moses came 
into the Tent of Meeting to speak to Him, he heard the Voice speaking to 
him." [Divine insight is bestowed upon] all the [other] prophets through 
the medium of an angel. Therefore, they perceive only metaphoric 
imagery and allegories. Moses, our teacher, [would prophesy] without 
the medium of an angel, as [Numbers 12:8] states: "Mouth to mouth 
I speak to him," and [Exodus 33:11] states: "And God spoke to Moses 
face to face." [Numbers 12:8] states: "He gazes upon the image of God" - 
i.e., there was no metaphor. Rather, he would perceive the matter in its 
fullness, without metaphor or allegory. The Torahtestifies concerning him 
[Numbers 12:8]: ["I speak to him...] manifestly, without allegory." His 
appreciation of prophecy would not be through metaphor, but through 
open revelation, appreciating the matter in its fullness. All the [other] 
prophets are overawed, terrified, and confounded [by the 
revelations they experience], but Moses, our teacher, would not 
[respond in this manner], as [Exodus 33:11] relates: "[God spoke to 
Moses...] as a man speaks to a friend" - i.e., just as a person will not 
be awe-struck from hearing his friend's words, so, too, Moses' mental 
power was sufficient to comprehend the words of prophecy while he 
was standing in a composed state. 
All the [other] prophets cannot prophesy whenever they desire. Moses, 
our teacher, was different. Whenever he desired, the holy spirit would 
envelop him, and prophecy would rest upon him. He did not have to 
concentrate his attention to prepare himself [for prophecy], because his 
[mind] was always concentrated, prepared, and ready [to appreciate 
spiritual truth] as the angels [are]. Therefore, he would prophesy at all 
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מר לך אמור להם שובו לכם לאהליכם האל שנא
, הא למדת שכל הנביאים ואתה פה עמוד עמדי

כשהנבואה מסתלקת מהם חוזרים לאהלם 
שהוא צרכי הגוף כלם כשאר העם, לפיכך אין 
פורשין מנשותיהם, ומשה רבינו לא חזר לאהלו 
הראשון לפיכך פירש מן האשה לעולם ומן 

א הדומה לו ונקשרה דעתו לצור העולמים ול
נסתלק מעליו ההוד לעולם וקרן עור פניו 

  ונתקדש כמלאכים.
 

times, as [Numbers 9:8] states: "Stand and hear what God will command 
you." 
He was promised this by God, as [implied by Deuteronomy 5:27-28]: "Go 
and tell them: `Return to your tents,' but you stand here together with 
Me." This should be interpreted to mean: When prophecy departs from all 
the [other] prophets, they return to their "tents" - i.e., the needs of the 
body like other people. Therefore, they do not separate themselves from 
their wives. Moses, our teacher, never returned to his original "tent." 
Therefore, he separated himself from women and everything of that 
nature forever. He bound his mind to the Eternal Rock. [Accordingly,] the 
glory never left him forever. The flesh of his countenance shone, [for] he 
became holy like the angels. 

 

Source 4: Malbim 

R. Meir Leibush b"r Yehiel Michel Weiser (known by his acronym Malbim) was born in 
Volochysk, Volhynia, in western Ukraine, on Mar. 7, 1809. From 1844 onwards, throughout 

his entire life, wanderings, and troubles, he never ceased preparing his extensive commentary 

to the bible…His objective was to prove that the Torah was give from Heaven, and that the 

Oral Law is an inseparable part of the Written Law. His first published volume was Artzot 

haHayyim, a commentary to the first chapters of the Shulhan Aruch, Orah Hayyim, which 

established his fame as an eminent Torah scholar, but he forwent his aspirations to publish 

volumes dealing with Jewish Law in order to continue what he considered a greater necessity 

for the generation - the commentary on the bible.   

Didn’t they know the Difference? 

שלהם לא ידבר ה' בכל עת רק  משה,אולם ע"ז יפלא עדיין וכי לא ידעו שיש הבדל ביניהם ובין 
לעת מצוא כשמכינים א"ע אל הדבור. משא"כ משה שהדבור מתמיד עמו בכל יום ובכל עת וצריך 

כמ"ש שובו לכם לאהליכם ואתה שיהיה תמיד מוכן אל הדבור שע"ז הוצרך לפרוש מן האשה, 
יעמוד תמיד פה עמוד עמדי שלהם התיר תשמיש שנאסר להם מג' ימי הגבלה ואל משה צוה ש

  וגם להבין מ"ש הרק אך שהם שני מעוטים, מוכן אל הדבור האלהי,

Aharon and Miriam’s appreciation of Moshe’s impact on others; his prophecy 

facilitated others’ prophecies 

ובכ"מ שלהנבואה באספקלריא ולבאר הדברים אזכיר את אשר כתבתי בפי' במראה הסנה 
אירה כנבואת יתר הנביאים היה משה מוכן בטבע שנולד ממעי אמו שלם בכל המעלות הבלתי מ

, כי לא השכליות והמדותיות ושלמות כח המדמה עד שהיה מוכן לנבואה בטבע בלא שום הכנה
סכך החומר ורגשותיו בעדו מראות מראית אלהית ומהתנבאות בכל עת שרצה מבלי שום הכנה, 

הצנור שהריק שפע הנבואה לכל הנביאים שבדורו ובדורות  והמופת לזה הוא מה שהיה הוא
שאם נבואתו לא הבאים שזה לא יצויר רק אם היתה הנבואה לו מורשה בטבע מבלי שום הכנה, 

היתה רק ע"י הכנה לא היה אפשר שיריק הנבואה וישפיע לזולתו אחר שהוא עצמו לא ישיגנה 
  א"ע לא שישפיע גם לזולתו, רק אם יכין עצמו אליה ודי שיפקיע א"ע בעת שיכין
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Their conclusion….and their punishment! 

ומזה הוכיחו מרים ואהרן שמשה א"צ הכנה ולפרוש א"ע מן האשה אחר שהנבואה קנויה לו 
בטבע והוא מוכן אליה תמיד שנפשו תתפשט מגופו בכל עת ולא יעצרנה הגשם במה שהוא בלתי 

ר"ל וכי רק מעלה זו יש לו למשה, מה שאך במשה דבר ה', וז"ש הרק  מוכן ומופרש מן האשה,
ולא יקבל נבואה אך לצורך עצמו הלא יש לו עוד מעלה יתירה על כל הנביאים מה שגם בנו דבר, 

ועי"ז גם בנו דבר ואנו  שע"י שידבר ה' עם משה נעשה הוא הצנור המשפיע לכל הנביאים,
בואה היא לו בטבע מבלי הכנה, שאל"כ אי שואבים הנבואה מצנורו של משה, ומזה מבואר שהנ

, וא"כ א"צ לו להכנה ולפרוש מן האשה, וישמע ה' וה' שמע והבין אפשר שישפיע נבואה לזולתו
דבריהם שהגם שדברו תלונה נגד משה בכ"ז לא היה זה מפני שרצו להשפיל כבודו כי נהפוך 

ו גם אם ישוב לאהלו הוא שהיה קדושתו גדולה בעיניהם עד שחשבו שיוכל להשאר בקדושת
, וע"כ בא ה' להראותם שטעו בזה, כי יש מדרגה למשה שבו נעלה הוא מכל ולא יופרש מן האשה

 הנביאים שאל מדרגה זו צריך הוא להכנה ולפרוש מן האשה כמו שיתבאר:

Challenges to Rashi’s Approach: Source 5: Rashbam  

Samuel ben Meir (Troyes, c. 1085 – c. 1158) after his death known as "Rashbam", a Hebrew 
acronym for: RAbbi SHmuel Ben Meir, was a leading French Tosafist and grandson of 

Shlomo Yitzhaki, "Rashi."[1] He was born in the vicinity of Troyes, in around 1085 in France 

to his father Meir ben Shmuel and mother Yocheved, daughter of Rashi. He was the older 

brother of the Tosafists Isaac ben Meir (the "Rivam") and Jacob ben Meir ("Rabbeinu Tam"), 

and a colleague of Rabbi Joseph Kara. Like his maternal grandfather, the Rashbam was a 

biblical commentator and Talmudist. He learned from Rashi and from Isaac ben Asher ha-

Levi ("Riva"). He was the teacher of his brother, Rabbeinu Tam, and his method of 
interpretation differed from that of his grandfather.[2] His commentary on the Torah is 

renowned for its stress on the plain meaning (peshat) of the text. He sometimes disputes his 

grandfather's interpretation and indicates that his grandfather concurred with his approach  

 שהיא ממשפחת חם: -]ה[כושית  (א)
The Kushite woman – ..she was from the family of Ham 

כדכת' בדברי הימים דמשה רבנו שמלך בארץ כוש ארבעים שנה ולקח  -ת לקח כי אשה כושי
מלכה אחת ולא שכב עמה כמו שכתוב שם, והם לא ידעו כשדיברו בו שלא נזקק לה. זהו עיקר 

פשוטו. שאם בשביל צפורה דיברו, מה צורך לפרש כי אשה כושית לקח? וכי ]עד[ עתה לא ידענו 
תשובה כי לא היתה כושית כי כוש מבני חם הוא, ומדיין מבני  כי ציפורה מדיינית היא? ועוד
 קטורה אשר ילדה לאברהם:

Because he took a Kushite woman – as it says in Divrei Hayamim of Moshe Rabbenu ruled in 
Eretz Kush for forty years and married a particular queen, but was not intimate with her, as it 

says there, and they did not know when they spoke about him that he had not been intimate 

wither. This is the primary explanation. Because if they had been speaking about Tzipora, 

what is the point of saying, “because he married a Kushite woman?” Did we not know until 

now that Tzipora was a Midianite? Moreover, Tzippora wasn’t a Kushite, because Kush is of 

the sons of Ham, and Midian are from the line of the children of Ketura, who bore him to 

Avraham 



 

7
 

אמרו על משה במה יכול להתפאר עלינו הלא  כלומר עוד זאת -)ב( ויאמרו הרק אך במשה ]וגו'[ 
 גם בנו דבר ]י"י[ לישראל:

And they said, “Did G-d just speak with Moshe?” – ie they said something in addition 

regarding Moshe: “How can he set himself above us? Did G-d not speak to us also…Hashem 

to Israel?” 

Source 6: R. Yosef Ibn Kaspi, Mishne Kesef (France 1280-1340) 

Can scholars “turn the text on its head?” 

אמר יוסף: מפליא אני על הקדמונים, שלמים הם כולם ממני, לא אגיע לפרסת כף רגלם, איך 
הפכי לו  נפל לעולם בדמיונם שיפרשו דבר מן התורה הפך מה שכתוב, אם כשיחליפו שם אל שם

מאין לו להוסיף מילות הפכיות, אחר "כי אשה כושית לקח" כאילו  …או יוסיפו מילות הפכיות
כתוב בתורה "כי אשה כושית שלקח, עזב או הרחיק"? ואם היתה זאת כוונת נותן התורה, למה 

ומדוע לא נעשה כן אנחנו ואיש הישר בעיניו יעשה? עד שנחליף "ואהבת את ה'  ...?לא כתב כן
 ושנאת את ה', או ואת אשר אהב ה' תשנאהו?  –חלילה!  –לוקיך" באמרנו א

כשיפורשו המילות כמשמען איך שיפורשו, כמו שפירשו )שמות ל"ו ג'(  –אבל יקרא פירוש  .....
בפירושים עמוקים, "לא תבערו אש בכל מושבותיכם". )ויקרא י"ט( "ולא תאכלו על הדם". 

יהיה הכתוב סובל להם, כל שכן שאין בהם הפכות, אבל זולת זה )כלומר: פירוש שאינו מתחשב 
ונסיחה ונתיצה, וזה בכל לשון שאתה שומע. במשמעות המילה( יקרא תמורה, והפכות ומחיקה, 

ת י"ב ב'(: עזב? וכן )שמו –פירושו  –"ואתכם לקח ה'" ומדוע לא נאמר, כי אמרו )דברים ד, כ'( 
מה פתרון  –? ועזב הוא ושכנו –"ימעט הבית מהיות משה ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו" 

 לנו בין זה וזה? 

חי ה' נשגבה בעיני זאת הדרך המוסכמת מכל הקדמונים עמודי עולם והאמונה והחיזוק לתורת 
ואאמין בתורה לא אוכל לה. חלילה לי מעשות כדבר הזה, או אעזוב לגמרי תורת משה  –משה 

 חדשה חלילה כבר נעשית, או אעשה גם אני כמו שיעשו אלה, חס ושלום! 

He married an additional wife 

לכן אני אומר, כי פירוש מה שכתוב כאן לפי המובן באור הכרחי מלשון העברי, כי "כושית" 
ד והקו"ף החזיק, כי כן פירוש הלמ" –היא אשה מארץ כוש, ופירוש "כי אשה כושית לקח" 

 והחי"ת )=לקח( והפך זה שורש העי"ן והזי"ן והבי"ת )=עזב( וכל זה הסכמת הלשון. 

Aharon and Miriam: What’s the point of the additional wife?  

והנה הענין כן: כי משה אחרי נשאו ציפורה לקח אשה כושית על ציפורה, לסיבה שידע הוא 
והנה לא ידענו הזמן , ולותיו, כי בודאי מחכמה עשה זהעליו השלום, ואין לשאול טעמים בפע

המוגבל שנשא אותה אם עתה בנסעם, אם לפני כן זמן מה, כי לא נזכר בתורה עדיין, כי גם לא 
; אבל בעבור שלא נזכר הדבר עד עתה, בעבור שלא נבהל באמרו נכתבו בתורה כמה ענינים אז

אמר מיד "כי אשה  –בעבור שלא שמענו זה מעולם  –"על אודות האשה הכושית אשר לקח" 
 כושית לקח", כאילו אמר: דעו, שאשה כושית לקח, ואם לא נזכרה עדיין, ועליה דיברו אלה

פה בלקיחת האשה הזאת... לכן דיברו על )אהרן ומרים(; כי בעבור תעלם מהם סיבת זאת ההוס
וענין אמרם "הרק אך במשה דבר..." שלא דנו למשה מצד יתרון משה בהוסיפו אשה על אשה... 
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, או סוד חכמה עליהם, עד שנעלם מהם מה שגלוי למשה, רצוני סיבת הוספת אשה על אשתו
אבל ממנו הוא ריק",  –החכמה בהוספה זו, ולא אמרו: "הוא ידע מה יעשה, ואם דבר ריק הוא 

השווה עצמם לו בכלל, בעבור שהיו שוים בנבואה, ולא הביטו ששוים לא היה במין קרוב, אבל 
 היה בסוג גם רחוק מאד, כמו שהודיעו ה' אחר כך ואוסיף בזה הערה: 

Our Torah is perfect, and corresponds with man’s nature…It would be lowering 

Moshe to imply that he separated from his wife due to his prophetic role 

כי ידוע כי תורתנו השלמה נמשכת אל שלמות הטבע, ולכן לא נצטוינו שננגד ונעיק לפעולות 
הטבע, אבל נתנהג בהכרחי, ולכן לא נצטוינו בפרישות מאשה, כי המעשה ההוא הכרחי בטבע 

ש לגמרי מאשה, כמו שאמרו הקדמונים, לא היה משה ואם משה רבנו עליו השלום היה פור. לנו..
האיש המשובח בזמן מעולם ועד עולם, וחז"ל אמרו )סוכה נ"ב( "כל הגדול מחברו יצרו גדול 

, ואף לא בהיותו מן מאה, כי ממנו" ושלמות פעולותיו הטבעיות לא חלשו בהיותו בן שמונים
ט עליו שיהיה פורש מאשה, כי איננו אברהם שהיה למטה ממנו הוליד בן מאה, אם כן אין לשפו

( או כרמלי )נזיר Augustinus( או אגוסטי )נזיר ממסדר Franziskanas Minorצעיר דורש )
ממסדר על שם הר הכרמל(. ואף לא נפלא אם לקח שתי נשים, כי אברהם אבינו הראשון לקח 

ם מכל סכלים, עד שתי נשים, ויעקב ארבע, ומעשה אבות יעשו הבנים, ואיך נהיה אנחנו סכלי
ם מעצמנו ונאמר: הוא ידע מה יעשה...  שנחשוב במעשיו ובדעותיו, אין לנו רק שנבוש וִנָכלֵּ

 


