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Jethro: a Non-Jewish Hero of the Jewish People
1. Numbers; 10:29-32
29 And Moses said unto Chovav, the son of Reuel the
Midianite, Moses' father-in-law: 'We are journeying to the
place of which the LORD said: I will give it you; come with us,
and we will do good for you; for the LORD has spoken good
concerning Israel.' 30 And he said unto him: 'I will not go; but
I will depart to my own land, and to my homeland.' 31 And he
said: 'Leave us not, I beg you; forasmuch as you know how we
are to encamp in the wilderness, and you shall be eyes for
us. 32 And it shall be, if you go with us that all the good the
LORD shall do for us, the same will we do for you.'

במדבר פרק י
) כט( ויאמר משה לחבב בן רעואל המדיני חתן משה
נסעים אנחנו אל המקום אשר אמר יקוק אתו אתן
לכם לכה אתנו והטבנו לך כי יקוק דבר טוב על
:ישראל
) ל( ויאמר אליו לא אלך כי אם אל ארצי ואל מולדתי
:אלך
) לא( ויאמר אל נא תעזב אתנו כי על כן ידעת חנתנו
:במדבר והיית לנו לעינים
) לב( והיה כי תלך עמנו והיה הטוב ההוא אשר ייטיב
:יקוק עמנו והטבנו לך

2. Commentary of Rashi to verse 31
It is fitting for you to join us because you know how we have
camped in the desert and you have seen the miracles and
heroic deeds that have been done for us.

רש"י במדבר פרק י
כי על כן ידעת חנתנו במדבר – כי נאה לך לעשות
זאת על אשר ידעת חנותנו במדבר וראית נסים
:וגבורות שנעשו לנו

3. Commentary of Nachmanides to verse 29
So Moses told him not to leave because he has knowledge of
the desert and he can be “eyes for us,” meaning he can show
us the path through the desert on our way to conquering the
land.

רמב"ן במדבר פרק י פסוק כט
אז אמר לו משה אל נא תעזב אתנו – כי מדעתך
המדבר תהיה לנו לעינים בכבוש הארצות ותורנו
הדרך אשר נעלה בה

4. Exodus; 2: 15-21
15 Now when Pharaoh heard this thing, he sought to slay
Moses. But Moses fled from the face of Pharaoh, and dwelt in
the land of Midian; and he sat down by a well. 16 Now the
priest of Midian had seven daughters; and they came and
drew water, and filled the troughs to water their father's
flock. 17 And the shepherds came and drove them away; but
Moses stood up and helped them, and watered their
flock. 18 And when they came to Reuel their father, he said:
'How is it that you have come so soon to-day?' 19 And they
said: 'An Egyptian delivered us out of the hand of the
shepherds, and moreover he drew water for us, and watered
the flock.' 20 And he said unto his daughters: 'And where is
he? Why is it that you have left the man? Call him, that he
may eat bread.' 21 And he urged Moses to dwell with the
man (him); and he gave Moses Zipporah his daughter.

שמות פרק ב
)טו( וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרג את
משה ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ מדין וישב
:על הבאר
)טז( ולכהן מדין שבע בנות ותבאנה ותדלנה
:ותמלאנה את הרהטים להשקות צאן אביהן
)יז( ויבאו הרעים ויגרשום ויקם משה ויושען וישק
:את צאנם
)יח( ותבאנה אל רעואל אביהן ויאמר מדוע מהרתן
:בא היום
)יט( ותאמרן איש מצרי הצילנו מיד הרעים וגם דלה
:דלה לנו וישק את הצאן
)כ( ויאמר אל בנתיו ואיו למה זה עזבתן את האיש
:קראן לו ויאכל לחם
)כא( ויואל משה לשבת את האיש ויתן את צפרה
:בתו למשה
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5. Pirkei D’Rabbi Eliezer; Chapter 39
Rabbi Levi said: The same staff that was created at dusk was
given to Adam in the Garden of Eden. Adam passed it on the
Chanoch who passed it to Noach who gave it to shem who
gave it to Avraham. Avraham passed it on to Isaac who passed
it to Jacob, and Jacob brought it down to Egypt and gave it to
Joseph. When Joseph died his property was given to
Pharaoh’s palace. Jethro was a magician in Pharaoh’s court,
and when he saw the staff and signs on it he desired it, so he
took it and planted it in his garden. No one was able to
approach it. When Moses entered his house and came to the
garden and saw the staff and read the signs on it, he
stretched out his hand and took it. When Jethro saw this he
said: this is the man who will redeem the Jewish people from
Egypt, thus he gave him Zipporah as a wife.

פרקי דרבי אליעזר )היגר( – "חורב" פרק לט
ר' לוי אומ' אותו המטה שנברא בין השמשות נמסר
לאדם הראשון מגן עדן ואדם מסרו לחנוך וחנוך
מסרו לנח ונח לשם ושם מסרו לאברהם ואברהם
 ויצחק ליעקב ויעקב הוריד אותו למצרים,ליצחק
 כשמת יוסף ושללו ביתו נתנה,ומסרו ליוסף בנו
בפלטרין של פרעה והיה יתרו אחד מחרטומי מצרים
וראה את המטה ואת האותות אשר עליו וחמד אותו
בלבו ולקחו והביאו ונטעו בתוך הגן של ביתו ולא
 כשבא משה לתוך,היה אדם יכול לקרב אליו עוד
ביתו נכנס לגן ביתו של יתרו וראה את המטה וקרא
 וראה יתרו,את האותות אשר עליו ושלף ידו ולקחו
,למשה ואמר זה עתיד לגאול את ישראל ממצרים
,לפיכך נתן לו את צפורה בתו לאשה

6. Exodus; Chapter 18: 1-26
1 Now Jethro, the priest of Midian, Moses' father-in-law,
heard of all that God had done for Moses, and for Israel His
people, how that the LORD had brought Israel out of
Egypt. 2 And Jethro, Moses' father-in-law, took Zipporah,
Moses' wife, after he had sent her away, 3 and her two sons;
of whom the name of the one was Gershom; for he said: 'I
have been a stranger in a strange land'; 4 and the name of
the other was Eliezer: 'for the God of my father was my help,
and delivered me from the sword of Pharaoh.' 5 And Jethro,
Moses' father-in-law, came with his sons and his wife to
Moses into the wilderness where he was encamped, at the
mountain of God; 6 and he said to Moses: 'I, your father-inlaw Jethro, am coming to you, and your wife, and her two
sons with her.' 7 And Moses went out to meet his father-inlaw, and bowed down and kissed him; and they asked each
other of their welfare; and they came into the tent. 8 And
Moses told his father-in-law all that the LORD had done to
Pharaoh and to the Egyptians for Israel's sake, all the travail
that had come upon them by the way, and how the LORD
delivered them. 9 And Jethro rejoiced for all the goodness
which the LORD had done to Israel, in that He had delivered
them out of the hand of the Egyptians. 10 And Jethro said:
'Blessed be the LORD, who has delivered you out of the hand
of the Egyptians, and out of the hand of Pharaoh; who has
delivered the people from under the hand of the
Egyptians. 11 Now I know that the LORD is greater than all
gods; by the results of all the schemes against them.' 12 And
Jethro, Moses' father-in-law, took a burnt-offering and
sacrifices for God; and Aaron came, and all the elders of
Israel, to eat bread with Moses' father-in-law before
God. 13 And it came to pass on the next day, that Moses sat
to judge the people; and the people stood about Moses from

שמות פרק יח
)א( וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר
עשה אלהים למשה ולישראל עמו כי הוציא יקוק את
:ישראל ממצרים
) ב( ויקח יתרו חתן משה את צפרה אשת משה אחר
:שלוחיה
) ג( ואת שני בניה אשר שם האחד גרשם כי אמר גר
:הייתי בארץ נכריה
) ד( ושם האחד אליעזר כי אלהי אבי בעזרי ויצלני
:מחרב פרעה
) ה( ויבא יתרו חתן משה ובניו ואשתו אל משה אל
:המדבר אשר הוא חנה שם הר האלהים
)ו( ויאמר אל משה אני חתנך יתרו בא אליך ואשתך
:ושני בניה עמה
) ז( ויצא משה לקראת חתנו וישתחו וישק לו וישאלו
:איש לרעהו לשלום ויבאו האהלה
)ח( ויספר משה לחתנו את כל אשר עשה יקוק
לפרעה ולמצרים על אודת ישראל את כל התלאה
:אשר מצאתם בדרך ויצלם יקוק
) ט( ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה יקוק
:לישראל אשר הצילו מיד מצרים
)י( ויאמר יתרו ברוך יקוק אשר הציל אתכם מיד
מצרים ומיד פרעה אשר הציל את העם מתחת יד
:מצרים
) יא( עתה ידעתי כי גדול יקוק מכל האלהים כי בדבר
:אשר זדו עליהם
) יב( ויקח יתרו חתן משה עלה וזבחים לאלהים ויבא
אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם עם חתן משה לפני
:האלהים
)יג( ויהי ממחרת וישב משה לשפט את העם ויעמד
:העם על משה מן הבקר עד הערב
)יד( וירא חתן משה את כל אשר הוא עשה לעם
ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה עשה לעם מדוע
אתה יושב לבדך וכל העם נצב עליך מן בקר עד
:ערב
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the morning to the evening. 14 And when Moses' father-inlaw saw all that he did for the people, he said: 'What is all this
that you do for the people? Why do you sit alone, and all the
people stand around you from morning to evening?' 15 And
Moses said to his father-in-law: 'Because the people come to
me to inquire of God; 16 when they have a matter, it comes
to me; and I judge between a man and his neighbor, and I
teach them the statutes of God, and His laws.' 17 And Moses'
father-in-law said to him: 'The thing that you do is not
good. 18 You will surely wear away, both you, and this people
that is with you; for the thing is too heavy for you; you are
not able to do it by yourself. 19 Listen now to my voice, I will
give you advice, and God be with you: You will be for the
people before God, and you will bring their causes to
God. 20 And you shall teach them the statutes and the laws,
and shall show them the way they must walk, and the work
that they must do. 21 Moreover you shall seek out of all the
people powerful men, those that fear God, men of truth,
hating unjust gain; and place such men over them, to be
rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of fifties, and
rulers of tens. 22 And let them judge the people at all times;
and it shall be, that every great matter they shall bring to you,
but every small matter they shall judge themselves; so shall
they make it easier for you and bear the burden with
you. 23 If you shall do this thing, and God command you so,
then you will be able to endure, and all this people also shall
go to their place in peace.' 24 So Moses listened to the voice
of his father-in-law, and did all that he had said. 25 And
Moses chose able men out of all Israel, and made them heads
over the people, rulers of thousands, rulers of hundreds,
rulers of fifties, and rulers of tens. 26 And they judged the
people at all seasons: the hard causes they brought unto
Moses, but every small matter they judged themselves.

)טו( ויאמר משה לחתנו כי יבא אלי העם לדרש
:אלהים
) טז( כי יהיה להם דבר בא אלי ושפטתי בין איש ובין
:רעהו והודעתי את חקי האלהים ואת תורתיו
)יז( ויאמר חתן משה אליו לא טוב הדבר אשר אתה
:עשה
) יח( נבל תבל גם אתה גם העם הזה אשר עמך כי
:כבד ממך הדבר לא תוכל עשהו לבדך
)יט( עתה שמע בקלי איעצך ויהי אלהים עמך היה
אתה לעם מול האלהים והבאת אתה את הדברים
:אל האלהים
) כ( והזהרתה אתהם את החקים ואת התורת
והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר
:יעשון
) כא( ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלהים
אנשי אמת שנאי בצע ושמת עלהם שרי אלפים שרי
:מאות שרי חמשים ושרי עשרת
) כב( ושפטו את העם בכל עת והיה כל הדבר הגדל
יביאו אליך וכל הדבר הקטן ישפטו הם והקל מעליך
:ונשאו אתך
) כג( אם את הדבר הזה תעשה וצוך אלהים ויכלת
:עמד וגם כל העם הזה על מקמו יבא בשלום
:)כד( וישמע משה לקול חתנו ויעש כל אשר אמר
) כה( ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל ויתן אתם
ראשים על העם שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים
:ושרי עשרת
) כו( ושפטו את העם בכל עת את הדבר הקשה
:יביאון אל משה וכל הדבר הקטן ישפוטו הם

Continued...
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7.

Rebbe Nachman of Breslov: Likkutei MoHaran 1:282
Know, a person must judge everyone favorably, even in one
who is completely wicked, one must search and find a little
goodness, for in this little, the other is not wicked…a person
must do the same for oneself…Most people who are distant
from G-d are distant because of a deep bitterness and
sadness. These feelings result from the fact that people view
themselves negatively and see the corruption of their own
deeds. Every person knows the inadequacies of his heart and
its pain, and because of this they grow depressed, and many
of them despair entirely… Know, that the one who can
create melodies, that is to say one who can gather the good
points found in every Jew, even the sinners, this is the one
who can lead the prayers. The one who leads the prayers is
called the messenger of the congregation, for he is indeed
sent by the congregation, in that he gathers up all the good
points that are found in each of the worshippers, and then all
of these points will be gathered into him, and he will stand
and pray with all this goodness.

1:282  ליקותי מוהר"ן,רבי נחמן מברסלב
 ואפילו מי,  כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות,דע
 צריך לחפש ולמצא בו איזה מעט,שהוא רשע גמור
 שבאותו המעט אינו רשע…כן צריך האדם למצא,טוב
,גם בעצמו…כי רב בני אדם שרחוקים מהשם יתברך
 מחמת,עקר רחוקם הוא מחמת מרה שחורה ועצבות
 מחמת שרואים בעצמם גודל,שנופלים בדעתם
קלקולם שקלקלו מעשיהם כל אחד כפי מה שיודע
 ומחמת זה הם נופלים,בעצמו את נגעי לבבו ומכאוביו
 שמי, …ודע, ורובן מייאשים עצמן לגמרי,בדעתם
 דהינו ללקט הנקדות טובות,שיכול לעשות אלו הנגונים
 אפילו בהפושעי ישראל,שנמצא בכל אחד מישראל
 כי המתפלל לפני, הוא יכול להתפלל לפני העמוד,כנ"ל
 וצריך שיהיה נשלח, הוא נקרא שליח צבור,העמוד
 דהינו שצריך שיקבץ כל נקודה טובה,מכל הצבור
 וכל הנקודות טובות,שנמצא בכל אחד מהמתפללין
, והוא יעמד ויתפלל עם כל הטוב הזה,יהיו נכללין בו
וזהו שליח צבור
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