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1 En een man uit het huis van Levi ging en nam de dochter
van Levi (tot vrouw).

:i«e¥¦ lÎz©AÎz¤̀ gT¦©Ie© i®¦e¥l zi´¥An¦ Wi`¦ K¤l¬¥Ie© `
:ie¥¦ l za© zï ai¥qpeª ie¥¦ l zi¥ac§ n¦ `ẍabª l©f`§ e© mbxz

Hij nam de dochter van Levi1 (tot vrouw): Hij was van haar gescheiden
vanwege het bevel van Farao (en hij huwde haar opnieuw, dat betekent: en
hij ging, want hij ging naar het advies van zijn dochter die tot hem zei:
jouw besluit is harder dan dat van Farao, want Farao heeft alleen besloten
over de mannelijke kinderen, maar jij ook over de vrouwelijke; dit staat in
een oude Rasji), maar hij nam haar terug en huwde haar voor de tweede
keer; en zij werd weer veranderd in een jonge vrouw, terwijl ze 130 jaar
was. Zij was immers geboren toen ze in Egypte kwamen, binnen de muren,
en ze bleven daar 120 jaar.2 En toen ze weggingen was Mosje 80 jaar. Als
dat zo is, dan werd ze zwanger van hem toen zij 130 jaar was, daarom
noemt de Schrift haar de dochter van Levi.
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van Amram heette Jocheved de dochter van Levi. Haar moeder had haar in Egypte aan Levi geschonken. De kinderen die
Jocheved aan Amram baarde, waren Aharon, Mosje en hun zuster Mirjam.
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.zEx£rp© i¥pn̈iq¦ Dä Ec § ePW¤ `p̈ia§¦ f iA¦ x© o¤A dc̈Edi§ iA¦ x© xn© `¨ Een man uit het huis van Levi ging, waar ging hij heen? Rabbi Jehoeda ben
rabbi Zevina zegt dat hij de raad van zijn dochter opvolgde. Er is geleerd dat Amram een belangrijk man was in zijn tijd, en
hij nam de dochter van Levi tot vrouw. Er staat niet xi¦fg¡ d¤ e§ maar gT¦
© Ie.© Rabbi Jehoeda ben rabbi Zevina zegt: Hij behandelde
haar naar de gang van zaken bij een huwelijk: hij deed haar zitten op een draagstoel en Mirjam en Aharon dansten voor hen
uit, en de dienstengelen zeiden: De moeder van zonen verheugt zich. De dochter van Levi, ze was al 130 jaar oud, toch nog
dochter genoemd? Rabbi Chama bar Chanina zei: Jocheved was het, zij werd zwanger onderweg en ze baarde tussen de
muren (d.w.z. in een vaste woning, dus na aankomst in Egypte), want er staat: zij had haar in Egypte aan Levi geschonken.
De geboorte vond plaats in Egypte maar niet haar conceptie. Toch wordt ze dochter genoemd? Rabbi Jehoeda ben rabbi
Zevina zegt dat bij haar de tekenen van de jeugd zich weer herstelden.
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jl mwie xne` xfbze (ak aei`) xn`py zniiwzn jzxifby i`cea wicv dz` zniiwzn dpi` wtq ezxifb zniiwzn wtq ryxd drxt a"derle f"dera
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milidz) mixne` zxy ik`lne diptl mixxeyn mixne oxd`e oeixt`a daiyed oigewl dyrn dl dyry cnln `ciaf xa dcedi ax xn` dil irain
dgny mipad m` (biw.

¤ Y©e o®¥A c¤l´¥Y©e dẌ`«¦ d̈ xd¬©
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Dat hij goed was, toen hij geboren was werd het hele huis gevuld met licht.1
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Dat hij goed was, mooi, zoals in (a ,e ziy`xa), dat ze mooi waren. Ze zag
dat hij mooier was dan gebruikelijk, en ze meende dat dit met een speciaal
doel was van zijn Maker. Immers, schoonheid van uiterlijk wijst op een
goed temperament van het de fysiek en volledigheid van de vormende
kracht.
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eh iM¦ xe`d̈ z ¤̀ mi ¦ l¡` `x©§ Ie© :(c, ze zag dat hij goed was; er is geleerd: rabbi Meïer zegt: Tov was zijn naam; rabbi Jasjja zegt:
Tovija was zijn naam; rabbi Jehoeda zegt: de profetische gave waardig; anderen zeggen dat hij besneden werd geboren; maar
onze rabbijnen zeggen: op het moment dat Mosje geboren werd, werd het hele huis vervuld met licht. Hier staat geschreven:
zij zag dat hij goed was, en elders staat geschreven God zag dat het licht goed was.
Met afwijkende namen voor de tradenten dezelfde tekst ook in `,a"i sc dheq ilaa: eny aeh xne` xi`n iax `ipz `ed aeh ik eze` `xze
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Ze kon hem niet langer verbergen, want de Egyptenaren telden haar [zwangerschap] vanaf de dag dat hij [Amram] haar terugnam. Ze bracht hem ter
wereld na zes maanden en één dag, want een vrouw die baart na zeven
maanden kan baren na incomplete [maanden]. En ze begonnen naar haar te
zoeken na negen [maanden]. Riet, in¤
¦ B in de taal van de Misjna, en in de
volkstaal ‘jonc.’Dit is een zachte stof , die stand houdt tegen zacht en hard.
Met klei en pek, pek aan de buitenkant en klei aan de binnenkant zodat die
rechtvaardige de kwalijke geur van pek niet zou ruiken. En ze zette hem in
het riet, een uitdrukking voor moeras, roseuil (modern Frans roseau) in de
volkstaal; vergelijkbaar is “riet en biezen verwelken.1”
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§ `le§ i"yx
zc¤
¤lFI©dW¤ ,cg̈¤̀ mFi§e mi¦Wc̈¢g dẌ¦W§l EYcl̈§
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Zette zij het tussen het riet, een plek waar voorbijgangers niet zuden zien
dat ze het kistje neerzette; en hierom koos ze de plek van het riet, om
daarmee het besluit dat ze hem in de Nijl moest werpen te veranderen in
dat ze hem overeind hield in het riet aan de oever van de Nijl.
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elnw, ze nam voor hem een kist van riet, waarom van riet? Rabbi Elazar zei: Vanhier is het: voor de rechtvaardigen is hun
geld dierbaarder dan hun lichaam; en waarom is dat? zodat ze hun handen niet uitstrekken naar roof. Rabbi Sjemoeël bar
Nachmani zei: Een zacht materiaal dat zacht en hard materiaal kan weerstaan. En ze bestreek het met klei en pek, en er is
overgeleverd: klei aan de binnenkant en pek aan de buitenkant zodat die rechtvaardige de kwalijke geur van pek niet zou
ruiken. En ze zette het kind erin, en plaatste het in het riet. Rabbi Elazar zegt: in de Rietzee, rabbi Sjemoeël bar Nachmani zei:
Riet, want er staat geschreven: “riet en biezen verwelken.”

En zijn zuster stelde zich van verre op om te weten te komen
wat er met hem zou gebeuren.
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Om te weten te komen wat er met hem zou gebeuren, want ze dacht dat een
of andere Egyptenaar hem zou meenemen als een vondeling, want er waren
zonder twijfel veel vondelingen in Egypte, want het land was vol
losbandigheid, zoals de profeet ook duidelijk maakt wanneer hij zegt: hun
nageslacht is als het nageslacht van paarden.
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En de dochter van Farao daalde af om zich te wassen in de `½ i§ dÎl©
Nijl; en haar dienaressen gingen aan de oever van de Nijl. Zij `x³¥
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©
het zou pakken.
:d̈«gT̈
¤ Y©
¦e
De dochter van Farao daalde af om zich te wassen in de rivier, en haar
dienaressen liepen langs de oever van de rivier en ze zag de kist tussen het
riet en ze stuurde haar slavin en die pakte hem.
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Om zich te wassen in de Nijl, keer de woordvolgorde van het vers om en
verklaar: de dochter van Farao ging naar de Nijl om zich erin te baden. Aan
de oever van de Nijl, bij de Nijl, zoals “ziet, het stuk land van Joav is bij het
mijne.”Dit is een uitdrukking van de werkelijke hand, want de hand van
een mens is tegen hem aan. Onze rabbijnen verklaren “zij gingen”als een
uitdrukking voor ‘sterven,’zoals: “zie, ik ga sterven.” Zij gingen sterven
omdat zij tegen haar bezwaar maakten. De tekst ondersteunt hen, want
waarom anders voor ons te schrijven “en haar dienaressen gingen.”Haar
slavin, haar dienstmaagd; maar onze wijzen, hebben het uitgelegd als een
uitdrukking voor ‘hand.’Maar volgens de regels van de grammatica van
het Bijbels Hebreeuws zou dan Dz̈Ö`© met een mem met dagesj gevocaliseerd moeten zijn. Zij echter leggen Dz̈n̈£̀ z¤̀ uit als ‘haar hand:’haar
hand groeide vele ellen.
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Om zich te wassen in de Nijl, in een koninklijke kamer die tegen de Nijl
aanlag en erop uit zag. Want werkelijk, in pracht bevindt zich de prinses in
het binnenvertrek; zonder twijfel ging ze niet naar buiten naar de Nijl. En
haar dienaressen gingen, daarom stuurde ze niet een van haar, omdat ze
daar niet bij haar waren. En ze stuurde haar slavin, die haar bediende toen
ze zich waste. En dit alles naar de wil van God, zodat ze niet één van haar
belangrijke dienaressen stuurdeen op haar zou vertrouwen, terwijl die
misschien er voor zou kiezen om hem in de Nijl te werpen.
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rivier, om zich schoon te wassen van de afgoden van haar vaders familie. En haar dienaressen liepen, rabbi Jochanan zei: dit
is niet een uitdrukking van gaan, maar van dood, zo zegt de Schrift: Zie ik ga sterven. Ze zeiden tot haar: Meesteres, het is een
algemene gewoonte dat wanneer een koning een besluit neemt, zelfs al gehoorzaamt niemand eraan, zijn kinderen en
huisgenoten zich eraan houden, maar u overtreedt het gebod van uw vader. Dadelijk kwam Gavriël, en hij sloeg hen tegen de
grond. En ze stuurde haar slavin, zodat die het zou pakken. Rabbi Jehoeda en rabbi Nechemja nu, de één zegt dat z̈n̈£̀ ‘haar
hand’betekent en de ander zet ‘haar slavin.’Wie zegt ‘haar hand’omdat er geschreven staat dzn`, en die zegt ‘haar slavin,’
omdat er niet geschreven staat dci ‘haar hand.’En voor wie zegt dat het betekent ‘haar slavin,’er is juist gezegd dat Gavriël
kwam en hen tegen de grond sloeg! maar hij liet haar er één van hen over want het is niet gebruikelijk voor een koningsdochter dat ze zonder begeleiding is. En voor wie zegt dat het ‘haar hand’betekent, te schrijven was er dan dci ‘haar hand.
Toch bewijst dit niet het tegendeel, z̈n̈£̀ is gebruikt omdat haar arm verlengd werd. We hebben het geleerd, en zo zul je
vinden: Je hebt de tanden van de goddelozen gebroken, je moet niet zxay (je hebt gebroken) lezen maar dzaaxy (je hebt
verlengd). Onze rabbijnen zeggen de dochter van Farao had lepra, daarom ging ze zich baden, maar zodra ze de kist aanraakte
was ze genezen, en daarom had ze medelijden met Mosje en hield ze van hem met grote liefde.
Zie ook: a,a"i sc dheq ilaa: ediryi) xne` `ed oke dia` ilelbn uegxl dcxiy cnln igei oa oerny iax meyn opgei iax xn` x`id lr uegxl drxt za cxze
zenl jled ikp` dpd (a"l,d"k ziy`xa) xne` `ed oke dzin oeyl `l` ef dkild oi` opgei iax xn` 'ebe zekled dizxrpe 'ebe oeiv zepa z`ev z` 'd ugx m` (c,c
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o`n dzgty xn` cge dci xn` cg dingp iaxe dcedi iax dgwze dzn` z` glyze rwxwa ohage l`ixab `a jia` zxifb lr zxaer z`e dze` oiniiwn ezia ipae
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miryx ipiya `ven dz` oke drxt za ly dzn`a `ven dz` oke xn xn`c iaeaxzyi` aaxzyi`c ol rnyn `w `d dci aezkil dci xn`c o`nle dcegl mwinl
dzaaixy `l` zxay ixwiz l` yiwl yix xn`e ( g,c mildz) zxay miryx ipy aizkc.

En ze opende het, en ze zag het, het kind, en kijk, het was een
huilende jongen; en ze kreeg medelijden met hem en ze zei:
Eén van de kinderen van de Hebreeën is dit.
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Ze opende het, en ze zag het, wie zag zij? Het kind; dat is de eenvoudige
verklaring, maar de midrasj is dat zij bij hem de Sjechina zag. En kijk, het
was een huilende jongen, zijn stem was als van een jongeman.
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Ze opende het, en ze zag het, ze zag hem, dat hij goed en heel mooi was, nl.
het kind, en kijk, het was een huilende jongen. Ze zag dat terwijl het een
kind was, het een huilende jongeman was. Het is zo dat een kind vanaf zijn
geboorte totdat hij helemaal opgegroeid is ‘kind’wordt genoemd, zoals
blijkt uit de jongelui die met hem groot geworden waren, wat gezegd wordt
over Rechovam, en zo ook kinderen aan wie geen smet kleefde, wat gezegd
wordt over Daniel en zijn gezellen. Zodra hij gaat schudden, zich bewegen,
met incomplete bewegingen om zijn doel te bereiken, dan wordt hij
jongeman genoemd, en daarom noemt men iedere dienaar “jongeman,”
immers het merendeel van zijn bewegingen is incompleet, gezien het
gestelde doel dat zijn meester wil bereiken. De Schrift zegt, als dat zo was,
dat zij een pasgeboren kind zag, maar kijk, het was een huilende jongman,
die zich bewoog met wonderlijke beweging voor een kind van zijn leeftijd.
En ze kreeg medelijden met hem, zou zo’n mooi kind was, voorbestemd
voor geweldige daden, in de Nijl geworpen worden? En ze zei: Eén van de
kinderen van de Hebreeën is dit, dit is geen vondeling, geboren uit een
ongeoorloofde relatie, zodat hij voorbestemd zou zijn tot verraad, zoals
men zegt: kinderen van overtreding, zaad van valsheid.
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