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מות ב'ש
תרגום ארץ ישראלעם 

מלבי"םספורנו ו , רמב"ן,ועם פירוש רש"י

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

יא ח ֶאת־ַּבת־ֵלִוֽ י ַוִּיַּק֖ ית ֵלִו֑ יׁש ִמֵּב֣ : ַוֵּיֶ֥לְך ִא֖

De vrouw werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. En
zij zag dat hij goed was, en zij hield hem drie maanden lang
verborgen.

ֶרא ֹאתֹ֙ו ִּכי־֣טֹוב ֔הּואב ן ַוֵּת֤ ֶלד ֵּב֑ ה ַוֵּת֣ ִאָּׁש֖ ַהר ָהֽ ַוַּת֥  

ים: ה ְיָרִחֽ ִּתְצְּפֵנ֖הּו ְׁשֹלָׁש֥ ַוֽ

Maar toen zij hem niet langer kon verbergen, nam zij een
kistje van riet, streek het dicht met klei en pek en legde het
kind erin. Toen zette zij het tussen het riet aan de oever van
de Nijl. 

ֶמאג ּגֹ֔ ַבת  ֵּת֣ ח־לֹ֙ו  ַּקֽ ַוִּתֽ ַהְּצִפינֹו֒  עֹו֘ד  ְכָל֣ה  ְולֹא־ָיֽ  

ֶלד ֶאת־ַהֶּי֔ ָּבּ֙ה  ֶׂשם  ַוָּת֤ ּוַבָּזֶ֑פת  ר  ֵחָמ֖ ַבֽ ה  ַוַּתְחְמָר֥

ר ת ַהְיֹאֽ ֶׂשם ַּבּ֖סּוף ַעל־ְׂשַפ֥ :ַוָּת֥

En zijn  zuster  stelde  zich  van  verre  op  om  te  weten  te
komen wat er met hem zou gebeuren.

ה ֽלֹוד ה ַמה־ֵּיָֽעֶׂש֖ ק ְלֵדָע֕ ָרֹח֑ ב ֲאחֹ֖תֹו ֵמֽ ַתַּצ֥ : ַוֵּתֽ

En de dochter van Farao daalde af om zich te wassen in de
Nijl; en haar dienaressen gingen aan de oever van de Nijl.
Zij  zag de kist  tussen het riet,  en ze stuurde haar slavin,
zodat die het zou pakken.

יָהה ֲערֶֹת֥ ְוַנֽ ר  ַעל־ַהְיֹא֔ ץ  ִלְרֹח֣ ַּבת־ַּפְרעֹ֙ה  ֶרד  ַוֵּת֤  

ֶרא ֶאת־ַהֵּתָב֙ה ְּב֣תֹוְך ַהּ֔סּוף ר ַוֵּת֤ ת ַעל־ַי֣ד ַהְיֹא֑ ְלכֹ֖ ֹהֽ

ָה ּה ַוִּתָּקֶחֽ ח ֶאת־ֲאָמָת֖ :ַוִּתְׁשַל֥

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.

הו ּבֶֹכ֑ ְוִהֵּנה־ַנַ֖ער  ֶלד  ֶאת־ַהֶּי֔ הּו  ַוִּתְרֵא֣ ַוִּתְפַּת֙ח   

ים ֶזֽה ִעְבִר֖ י ָהֽ אֶמר ִמַּיְלֵד֥ ֹ֕ יו ַוּת ל ָעָל֔ :ַוַּתְחֹמ֣

En zijn zuster sprak tot de dochter van Farao: Zal ik voor u
een  vrouw,  een  voedster  uit  de  Hebreeuwse  vrouwen
roepen, zodat zij voor u het kind kan zogen?

אִתי ָלְ֙ךז ְך ְוָקָר֤ ֵאֵל֗ אֶמר ֲאחֹתֹ֘ו ֶאל־ַּבת־ַּפְרעֹ֒ה ַהֽ ֹ֣  ַוּת

ֶלד ְך ֶאת־ַהָּיֽ ק ָל֖ ת ְוֵתיִנ֥ ִעְבִרּיֹ֑ ן ָהֽ ֶקת ִמ֖ ה ֵמיֶנ֔ :ִאָּׁש֣

En de dochter van Farao zei tegen haar: Ga, en de jonge
vrouw ging en riep de moeder van het kind.

ה ח ַעְלָמ֔ ָהֽ ֶלְ֙ך  ַוֵּת֨ ִכי  ֵל֑ ה  ַּבת־ַּפְרעֹ֖ ּה  אֶמר־ָל֥ ֹֽ ַוּת

ֶלד ם ַהָּיֽ א ֶאת־ֵא֥ :ַוִּתְקָר֖

En de dochter van Farao zei  tot  haar:  Neem dit  kind en
zoog het voor mij, ik zal jou je loon geven. De vrouw nam
het kind en zoogde het.

ַהֶּז֙הט ֶאת־ַהֶּיֶ֤לד  יִכי  ֵהיִל֜ ה  ַּבת־ַּפְרעֹ֗ ָלּ֣ה  אֶמר  gֹ ַוּת  

ה ִאָּׁש֛ ָהֽ ח  gַוִּתַּק ְך  ֶאת־ְׂשָכֵר֑ ן  ֶאֵּת֣ י  ֲאִנ֖ ַוֽ י  ִל֔ הּו  יִנiִק֣ ְוֵהֽ

הּו :ַהֶּיֶ֖לד ַוְּתִניiֵקֽ

En het kind groeide op, en zij bracht het naar de dochter
van Farao, en hij  was haar tot  zoon, en zij  noemde hem
Mosje,  en  ze  zei:  ik  heb  hem  immers  uit  het  water
getrokken.

ןי ְלֵב֑ ּה  jְיִהי־ָל֖ ַוֽ ה  ְלַבת־ַּפְרעֹ֔ הּ֙ו  ַוְּתִבֵא֨ ֶלד  ַהֶּי֗ ל  ַוִּיְגַּד֣  

הּו ִים ְמִׁשיִתֽ י ִמן־ַהַּמ֖ אֶמר ִּכ֥ ֹ֕ ה ַוּת א ְׁשמֹ֙ו ֹמֶׁש֔ :ַוִּתְקָר֤

In die tijd, toen Mosje opgegroeid was ging hij eens naar
zijn broeders en hij zag hun dwangarbeid, en hij zag dat een
Egyptenaar een Hebreeër, een van zijn broeders sloeg.

יויא  א ֶאל־ֶאָח֔ ל ֹמֶׁש֙ה ַוֵּיֵצ֣ ם ַוִּיְגַּד֤ ים ָהֵה֗ י ׀ ַּבָּיִמ֣ ַוְיִה֣

י ה ִאיׁש־ִעְבִר֖ י ַמֶּכ֥ יׁש ִמְצִר֔ ם ַוַּיְר֙א ִא֣ ַוַּיjְ֖רא ְּבִסְבֹלָת֑

יו: ֶאָחֽ ֵמֽ

En  hij  wendde  zich  naar  de  ene  en  de  andere  kant,  en
merkte dat er niemand was, en hij sloeg de Egyptenaar neer
en verborg hem in het zand. 

ייב  יׁש ַוַּיְ֙ך ֶאת־ַהִּמְצִר֔ ין ִא֑ י ֵא֣ ה ַוַּיjְ֖רא ִּכ֣ ַוִּיֶ֤פן ּכֹ֙ה ָוכֹ֔

jִּיְטְמֵנ֖הּו ַּבֽחֹול: ַוֽ

De  volgende  dag  ging  hij  weer  uit  en  kijk,  twee
Hebreeuwse mannen die met elkaar vochten. En hij vroeg
aan de boosdoener: Waarom sla jij je collega?

יםיג  ים ִנִּצ֑ ים ִעְבִר֖ י ְוִהֵּנ֛ה ְׁשֵנֽי־ֲאָנִׁש֥ ַוֵּיֵצ֙א ַּבּ֣יֹום ַהֵּׁשִנ֔

ָך: ה ֵרֶעֽ ָּמה ַתֶּכ֖ ע ָל֥ ָרָׁש֔ אֶמ֙ר ָלֽ ֹ֨ ַוּי

Hij antwoordde: ‘Wie heeft jou als heer en rechter over ons
aangesteld?  Spreek  je  zo  om mij  te  doden,  zoals  je  die

ינּויד  ָעֵל֔ ְוׁשֵֹפ֙ט  ר  ַׂש֤ יׁש  ְלִא֨ ְמָ֞ך  ָׂשֽ י  ִמ֣ pֹאֶמר  ּי pַו

י ֶאת־ַהִּמְצִר֑ ְגָּת  ָהַר֖ ר  ֲאֶׁש֥ ַּכֽ ר  ֹאֵמ֔ ה  ַאָּת֣ ִני֙  ְלָהְרֵג֨ ַהֽ
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Egyptenaar hebt gedood?’ Toen werd Mosje bang en dacht:
‘De zaak is toch bekend geworden.’

ר: ע ַהָּדָבֽ ן נֹוַד֥ ר ָאֵכ֖ א ֹמֶׁש֙ה ַוּיֹאַמ֔ ַוִּייָר֤

En Farao hoorde van deze zaak, en hij probeerde Mosje te
doden; maar Mosje vluchtte voor Farao, en hij zette zich in
het land Midjan, en hij zat bij de waterput.

גטו  ֲהרֹ֣ ַלֽ ׁש  ַוְיַבֵּק֖ ה  ַהֶּז֔ ר  ֶאת־ַהָּדָב֣ ַּפְרעֹ֙ה  ע  ַוִּיְׁשַמ֤

ַוֵּיֶׁ֥שב ה  ַפְרעֹ֔ ִמְּפֵנ֣י  ֹמֶׁש֙ה  ח  ַוִּיְבַר֤ ה  ֶאת־ֹמֶׁש֑

ר: ֶרץ־ִמְדָיj֖ן ַוֵּיֶׁ֥שב ַעל־ַהְּבֵאֽ ְּבֶאֽ

En de priester van Midjan had zeven dochters, en die kwa-
men om te putten,  en ze vulden de drinkbakken,  om het
kleinvee van hun vader te drenken.

ָנהטז  ַוִּתְדֶל֗ אָנה  ֹ֣ ַוָּתב ָּב֑נֹות  ַבע  ֶׁש֣ ִמְדָיj֖ן  ן  ּוְלכֵֹה֥

ן: אן ֲאִביֶהֽ ֹ֥ ים ְלַהְׁש֖קֹות צ ְרָהִט֔ אָנ֙ה ֶאת־ָה֣ ַוְּתַמֶּל֨

Toen kwamen de herders, en zij verdreven ze, maar Mosje
stond  op,  en  hij  verloste  hen,  en  gaf  hun  kleinvee  te
drinken.

ן ַוַּיְׁ֖שְקיז  jֲרׁ֑שּום ַוָּיjָ֤קם ֹמֶׁש֙ה ַוּ֣יֹוִׁשָע֔ jְיָגֽ ים ַוֽ רִֹע֖ אּו ָהֽ ַוָּיבֹ֥

ם: ֶאת־צֹאָנֽ

En zij kwamen bij Reoeël hun vader, en hij sprak: Waarom
zijn jullie vandaag zo snel teruggekomen?

ַמּ֛דּוַעיח  אֶמר  ֹ֕ ַוּי ן  ֲאִביֶה֑ ל  ֶאל־ְרעּוֵא֖ אָנה  ֹ֕ ַוָּתב

א ַהּֽיֹום: ֹ֖ ן ּב ַהְרֶּת֥ ִמֽ

Toen zeiden zij: Een Egyptisch man heeft ons verlost uit de
hand van de herders; en hij heeft ook uitgebreid voor ons
geput, en het kleinvee gedrenkt.

ְרןיט  ים ַוּתֹאַמ֕ רִֹע֑ ָהֽ ִמַּי֣ד  נּו  ִהִּציָל֖ י  ִמְצִר֔ יׁש  ִא֣  ָ

אן: ֹֽ נּו ַוַּיְׁ֖שְק ֶאת־ַהּצ ְוַגם־ָּדֹ֤לה ָדָל֙ה ָל֔

En  hij  zei  tegen  zijn  dochters:  En  waar  is  hij,  waarom
hebben jullie die man alleen gelaten, roep hem, zodat hij
brood kan eten.

יׁשכ  ן ֶאת־ָהִא֔ ָּמה ֶּז֙ה ֲעַזְבֶּת֣ יו ְוַאּ֑יֹו ָל֤ אֶמר ֶאל־ְּבֹנָת֖ ֹ֥ ַוּי

ֶחם: אַכל ָלֽ ֹ֥ ן ֖לֹו ְוי ִקְרֶא֥

En Mosje stemde ermee in bij die man te blijven, en deze
gaf Mosje zijn dochter Tsippora tot vrouw.

הכא  ן ֶאת־ִצֹּפָר֥ יׁש ַוִּיֵּת֛ ֶבת ֶאת־ָהִא֑ ה ָלֶׁש֣ ַוּ֥יֹוֶאל ֹמֶׁש֖

ה: ִבּ֖תֹו ְלֹמֶׁשֽ

En zij bracht een zoon ter wereld die hij de naam Gersjom
gaf, want, zo zei hij, ik ben gast in een vreemd land.

ר ֵּג֣רכב  י ָאַמ֔ ם ִּכ֣ jְרׁשֹ֑ ֵּגֽ א ֶאת־ְׁש֖מֹו  ַוִּיְקָר֥ ן  ֵּב֔ ֶלד  ַוֵּת֣

ֶרץ ָנְכִרָּיֽה: יִתי ְּבֶא֖ ָהִי֔

In de loop van die vele jaren was de koning van Egypte
gestorven. Maar de Jisraëlieten zuchtten nog vanwege hun
dwangarbeid  en  zij  klaagden;  en  hun  gejammer  kwam
vanuit de dwangarbeid tot God.

ִיםכג  ִמְצַר֔ ֶלְך  ֶמ֣ ָמ֙ת  ַוָּי֨ ם  ָהֵה֗ ים  ַרִּב֜ ָהֽ ים  ַבָּיִמ֨ ַוְיִה֩י 

ַעל gַוַּת קּו  ַוִּיְזָע֑ ה  ֲעבָֹד֖ ִמן־ָהֽ ל  ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֛ ּו  gְנח ַוֵּיָאֽ

ה: ֲעבָֹדֽ ים ִמן־ָהֽ ֱאֹלִה֖ ם ֶאל־ָהֽ ַׁשְוָעָת֛

En  God  hoorde  hun  gejammer,  en  God  dacht  aan  Zijn
verbond met Avraham, Jitschak en Jaäkov.

ֱאֹלִהי֙םכד ר  ַוִּיְזּכֹ֤ ם  ֲאָקָת֑ ֶאת־ַנֽ ים  ֱאֹלִה֖ ע  ַוִּיְׁשַמ֥  

ב: ֲעקֹֽ ת־ַיֽ ק ְוֶאֽ ם ֶאת־ִיְצָח֥ ֶאת־ְּבִרי֔תֹו ֶאת־ַאְבָרָה֖

En God zag de Jisraelieten aan, en God kende hen. ים:כה  ל ַוֵּיjַ֖דע ֱאֹלִהֽ ים ֶאת־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ jְרא ֱאֹלִה֖ ַוַּי֥

_____________________________________________________________

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

יא ח ֶאת־ַּבת־ֵלִוֽ י ַוִּיַּק֖ ית ֵלִו֑ יׁש ִמֵּב֣ : ַוֵּיֶ֥לְך ִא֖

En Amram, een man uit de stam van Levi, ging en keerde terug
om gehuwd samen te leven met Jocheved, zijn vrouw, van wie
hij gescheiden was vanwege het besluit van Farao. En zij was
130 jaar oud toen hij tot haar terugkeerde, maar er werd aan haar
een wonder verricht, en zij keerde terug naar haar jeugd, zoals
ze  was  toen  ze,  nog  minderjarig,  de  dochter  van  Levi  werd
genoemd.

ישראל לויתרגום ארץ  גברא דמשבט  עמרם  ואזל   
אינתתיה יוכבד  ית  דהלולא  וגנונא  בכילתא  ואותיב 

מאה ברת  והות  דפרעה  גזירתא  קדם  מן  דתריך 
ניסא לה  ואיתעביד  לותיה  אהדרה  כד  שנין  ותלתין 

זעירתא היא  כד  דהוות  כמה  לעלימותא  והדרת 
מיקריא ברת לוי

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

. ָּפרּוׁש ָהָיה ִמֶּמָּנה ִמְּפֵני ְּגֵזַרת ַּפְרעֹהַוִּיַקח ֶאת ַּבת ֵלִוי רש"י

]ְוָחַזר ּוְלָקָחּה, ְוֶזהּו ”ַוֵּיֶלְך“, ֶׁשָהַלְך ַּבֲעַצת ִּבּתֹו, ֶׁשָאְמָרה לֹו,

ְּגֵזָרְתָך ָקָׁשה ִמֶּׁשל ַּפְרעֹה, ִאם ַּפְרעֹה ָּגַזר ַעל ַהְּזָכִרים ְוַאָּתה

ַּגם ֵּכן ַעל ַהְּנֵקבֹות. ְּבַרִׁש"י ָיָׁשן[ ְוֶהֱחִזיָרּה ְוָעָׂשה ָבּה ִלּקּוִחין

ְׁשִנִּיים. ְוַאף ִהיא ֶנֶהְפָכה ִלְהיֹות ַנֲעָרה. ּוַבת ק"ל ָׁשָנה ָהְיָתה,

ֶׁשּנֹוְלָדה ְּבבֹוָאּה ְלִמְצַרִים ֵּבין ַהחֹומֹות. ּוָמאַתִים ְוֶעֶׂשר ִנְׁשַּתהּו
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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.

ֵּכן ִאם  ָׁשָנה.  ְׁשמֹוִנים  ֶּבן  ֹמֶׁשה  ָהָיה  ּוְכֶׁשָּיְצאּו  ָׁשם, 

ְוקֹוֵרא אֹוָתּה ֵמָאה ּוְׁשֹלִׁשים,  ָהְיָתה ַּבת  ִמֶּמּנּו  ְּכֶׁשִּנְתַעְּבָרה 

ט; סוטה יב(:י:א )שמות רבה ַּבת ֵלִוי

Een man uit het huis van Levi ging, onze leermeesters zeiden dat hij de
raad van zijn dochter opvolgde. Maar rabbi Avraham (ibn Ezra) zegt dat
in  vele  steden  Jisraelieten woonden,  en  deze  vrouw woonde  in  een
andere stad. Maar waarom vermeldt de Schrift dit? Naar mijn idee is
het omdat hij zich niet bekommerde om het besluit Farao en een vrouw
nam om met haar kinderen te krijgen dat de Schift het zo zegt. Want
wanneer iemand zich haast om iets nieuws te doen zegt de Schrift het
zo: Reoeven ging en lag bij Bilha;  hij ging en nam Gomer de dochter
van  Divlajim  tot  vrouw; kom  laten  we  hem  verkopen  aan  de
Jisjmaelieten;  kom laten we hem slaan met de tong;  kom laten we de
zaak afwerken. Zo ook hier, hij maakte zich druk en nam de dochter van
Levi tot vrouw. En de Schrift vermeldt hier niet de naam van de man,
noch de naam van de vrouw die hij  huwde. Dit  is omdat de Schrift
anders hun genealogie had moeten geven,  en had moeten vermelden
wie hun vader en de vader van hun vader was tot aan Levi. Nu wil hij
kort  zijn  tot  de  geboorte  van  de  redder,  en  daarna  geeft  hij  de
genealogie,  ook  voor  de  rest  van  de  stammen,  vanwege  hem in  de
tweede sidra (van Sjemot). Volgens het basale begrip was dit het begin
van het huwelijk, maar er is geen eerder en later in de tekst, want dit
gebeurde voor het bevel van Farao, en toen bracht ze Mirjam en Aharon
ter wereld. Daarna besloot de Farao dat iedere zoon die geboren werd in
de Nijl geworpen moest worden, en daarna bracht ze deze goede zoon
ter wereld, maar de Schrift vermeldt niet de geboorte van Mirjam en
Aharon,  want  met  hun  geboorte  was  niets  bijzonders  aan  de  hand.
Echter,  naar  het  idee  van  onze  rabbijnen  gaat  het  om  hun  tweede
huwelijk, want hij scheidde van haar vanwege het besluit van Farao, en
hij nam haar terug vanwege de profetische uitspraak van zijn dochter,
en hij volvoerde met haar de huwelijksceremonie en bracht haar onder
het  huwelijksbaldakijn en  Mirjam en  Aharon dansten voor  haar,  vol
vreugde,  want  hierdoor  zou  Jisrael  verlost  worden.  En  ook  al  was
Aharon jong, God bracht hierom vreugde in zijn hart, of Mirjam, zijn
zuster, legde het hem uit.

 ַרּבֹוֵתינּו ָאְמרּו ֶׁשָהַלְך ַאַחר ֲעַצתֵַּיֶלְך ִאיׁש ִמֵּבית ֵלִויו ן"מבר

ְוַרִּבי ַאְבָרָהם ָאַמר )אבן עזרא על שמות :ּבּתֹו )סוטה יב ב(

ָהִאָׁשה:ב ְוזֹאת  יֹוְׁשִבים,  ִיְׂשָרֵאל  ָהיּו  ַרּבֹות  ְבָעִרים  ִּכי  א( 

ּוָמה צֹוֶרְך ֶׁשַּיְזִּכיר ַהָּכתּוב ֶזה. ְוַעל ַּדְעִּתי,. ָהְיָתה ְּבִעיר ַאֶחֶרת

ְלהֹוִליד ִאָּׁשה  לֹו  ְוָלַקח  ַּפְרעֹה  ִלְגֵזַרת  ָחַׁשׁש  ֶׁשּלֹא  ַּבֲעבּור 

ֵּכן ִעְנָין. ִמֶּמָּנה ָּבִנים, ָאַמר ַהָּכתּוב  ִמְזָּדֵרז לֲעׂשֹות  ְבָכל  ִּכי 

: )בראשית להַוֵּיֶלְך ְראּוֵבן ַוִּיְׁשַּכב ֶאת ִּבְלָההָחָדׁש יֹאַמר ֵּכן, 

ִּדְבַלִיםכב(,  ַּבת  ֹגֶמר  ֶאת  ַוִּיַּקח  אַוֵּיֶלְך  )הושע  ְלכּוג(, : 

ַלִּיׁשְמֵעאִלים לזְוִנְמְּכֶרּנּו  )בראשית  ַבָּלׁשֹוןכז(, :  ְוַנֵּכהּו  ְלכּו 

וֵּכן ֶזה ִנְזָּדֵרז. יח(: )ישעיה אְלכּו ָנא ְוִנָּוְכָחהיח(, :)ירמיה יח

ֵׁשם ְולֹא  ָהִאיׁש  ֵׁשם  ַהָּכתּוב  ִהְזִּכיר  ְולֹא  ֵלִוי  ַּבת  ֶאת  ַוִּיַּקח 

ָלַקח, ֲאֶׁשר  ְלַיֲחָסם ִאְׁשּתֹו  ִיְצָטֵרך  ֶזה  ִּכי  ַּבֲעבּור  ֶזה  ְוָהָיה 

ּוְלַהְזִּכיר ִמי ֲאִביֶהם ַוֲאִבי ֲאִביֶהם ֶאל ֵלִוי, ְוַעְכָׁשיו ִיְרֶצה ְלַקֵּצר

ְיַיֵחס ַּגם ְׁשַאר כה(-יד:ַעד ֵלַדת ַהּמֹוִׁשיע, ְוַאֲחֵרי ֵכן )להלן ו

ֶזה ֶׁשָהָיה  ְוַעל ֶּדֶרְך ַהְּפַׁשט  ַהֵּׁשִני:  ַבֵּסֶדר  ַּבֲעבּורֹו  ַהְּׁשָבִטים 

ַהִּנּׂשּוִאין,  ָהָיה ֶזהֵאיןְּתִחַּלת  ַּבָּפָרָׁשה, ִּכי  ּוְמאּוָחר  מּוְקָּדם   

קֹוֶדם ָּגֵזיַרת ַּפְרעֹה, ְוָיְלָדה ִמְרָים ְוַאֲהרֹן, ְוַאֲחֵרי ֵכן ָּגַזר ַּפְרעֹה

כב(, ַוֵּתֶלד ַהֵּבן ַהּטֹוב: )אָּכל ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיאֹוָרה ַּתְׁשִליכּוהּו

ָהָיה לֹא  ִּכי  ְוַאֲהרֹן,  ִמְרָים  ֵליַדת  ַהָּכתּוב  ִהְזִּכיר  ְולֹא  ַהֶּזה 

ֵהם ב(  יבדףְוַעל ַּדַעת ַרּבֹוֵתינּו )סוטה . ְּבֵליָדָתם ִחּדּוׁש ָּדָבר

ְגֵזיַרת ַּפְרעֹה ְוֶהֱחִזיָרּה ִמְּפֵני  ִׁשִּנִּיים, ׁשֵּפיַרׁש ִמֶּמָּנה  ִלּקּוִחים 

ְוָעָׂשה ָּבּה ַמֲעֵׂשה ִלּקּוִחים, א( יגדף שם ' ִּבְנבּוַאת ִּבּתֹו )עי

ְלָפֶניָה, ְּבִׂשְמָחָתם ְוַאֲהרֹן ְמַרְּקִדים  ּוִמְרָים  הֹוִׁשיָבּה ְּבַאִּפְריֹון 

ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהָיה ַאֲהרֹן ָקָטן,. ִּכי ַעל ְיֵדי ֶזה ִיָּגֲאלּו ִיׂשָרֵאל

. ִׂשְמָחה ְּבִלּבֹו ָּבִעְנָין ַהֶּזה, אֹו ִמְרָים ֲאחֹותֹו ְמַלַּמְדּתֹוֵַּׁשםהָנַתן 

Vragen:  Wat  betekent: een man ging,  naar welke plaats  ging hij,  en
heeft hij al niet veel eerder ten huwelijk genomen, want zij heeft toch al
eerder Mirjam en Aharon ter  wereld gebracht.  Wat betekent:  zij  zag
hem, dat hij mooi was, alle kinderen zijn toch mooi voor hun moeder,
en  waarom verborg  ze  hem drie  maanden  en  niet  langer,  want  hoe
zouden de Egyptenaren aan een gevulde buik het uur van de geboorte
herkennen als ze er niet negen maanden vantevoren naar vroegen. 

א-דשאלותלבי"ם מ ֶּׁשָּכתּוב   ְלֵאיֶזה ָמקֹוםַוֵּיֶלְך ִאיׁש: ַמה   

ָהַלְך, ְועֹוד ֲהלֹא ְּכָבר ְלָקָחּה ָיִמים ַרִּבים ֶׁשְּכָבר הֹוִליָדה ֶאת

 ְוָכלַוֵּתֶרא אֹותֹו ִּכי טֹוב הּואִמְרָים ְוֶאת ַאֲהרֹן, ּוַמה ֶּׁשָּכתּוב 

ַהְּיָלִדים טֹוִבים ְלִאָּמם, ְוָלָּמה ָצְפָנה אֹותֹו ג' ְיָרִחים לֹא יוֹוֵתר,

ֶׁשֵאיְך ִהִּכירּו ַהִּמְצִרים ַּבֶּבֶטן ַהְּמֵלָאה ְזַמן ַהֵּליָדה ֶׁשּלֹא ְיַבְּקׁשּו

קֹוָדם ְלט' ֳחָדִׁשים: 

En een man uit het huis van Levi ging, hier maakt men niet duidelijk
wie de man was, en wat de naam was van zijn vrouw, immers dat maakt
men duidelijk op zijn plaats, beneden 6:20: Amram nam Jocheved, zijn
tante, zich tot vrouw, en een tweede keer zegt de Schrift:  en de naam
van de vrouw van Amram was Jocheved, de dochter van Levi, die Otah
ter  wereld  had  gebracht  voor  Levi  in  Egypte. Hiermee  maakt  men
duidelijk dat Jocheved niet zijn tante was via de moeder, want zo was
ze hem verboden volgens de Noachidische geboden, want de naam van
haar moeder was Otah, en zij was een andere vrouw die Levi gehuwd
had. Zo kan men dus niet zeggen dat hij haar nu voor de eerste maal
huwde, immers, ze had reeds Aharon en Mirjam ter wereld gebracht. En
zo kun je ook niet zeggen, als het commentaar van rabbi Avraham ben
Ezra, dat hij al eerder gegaan was, want in dat geval zou de volgende
tekst nodig zijn: ואיש מבית לוי לקח את בת לוי, met het naamwoord voor
het werkwoord, zoals beschreven in Daarom .(regel 117) 1ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר 
moeten we wel  meegaan  met  de traditie  van onze wijzen  dat  nadat
Farao  had  besloten  tot  het  wegwerpen  van  de  zonen,  zij  allemaal
scheidden van hun vrouwen. Maar toen zei zijn dochter: jouw besluit is

ַוֵּיֶלְך ִאיׁש ִמֵּבית ֵלִויא() לֹא הֹוִדיַע ֹּפה ִמי ָהָיה ָהִאיׁש ּוַמה   

ו )ְלַקָּמן  ִּבְמקֹומֹו  הֹוִדיַע  ֶׁשֶּזה  ִאְׁשּתֹו,  םכ( :ֵּׁשם  ַעְמָר֜ ח  ַוִּיַּק֨

ה ָדתֹ֙ו ֣לֹו ְלִאָּׁש֔ ֶבד ּדֹֽ םנט( :, ְוָאַמר ֵׁשִנית )במדבר כוֶאת־יֹוֶכ֤ ְוֵׁש֣

ִים י ְּבִמְצָר֑ ּה ְלֵלִו֖ ה ֹאָת֛ ְלָד֥ ר ָיֽ י ֲאֶׁש֨ ֶב֙ד ַּבת־ֵלִו֔ ם יֹוֶכ֨ ֶׁשת ַעְמָר֗ ,׀ ֵא֣

ֶׁשֲאסּוָרה ָהֵאם  ִמן  ָהְיָתה דֹוָדתֹו  לֹא  ֶׁשּיֹוֶכֶבד  ֶׁשַּבֶּזה הֹוִדיַע 

ִלְבֵני ֹנַח, ִּכי ֵׁשם ִאָּמּה ָהָיה אֹוָתּה, ֶׁשִהיא ִאָּׁשה ַאֶחֶרת ֶׁשָּלַקח

ֵלִוי, ְוֵכן ִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר ׁשַעָּתה ְלָקָחּה ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹון, ְּדָהא

ְּכָבר ָיְלָדה ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ִמְרָים, ְוֵכן ֵאין לֹוַמר ְּכֵפירּוׁש ָהַרב

 וכבר הלך קודם לכן, ֶׁשַּבֶּזה היהרשַאְבָרָהם ִאְּבןְ ֶעְזָרא שפי

 ואיש מבית לוי לקח את בת לוי בקדימת השםומרלריך צ

וכמ הפעל,  קיז(,כתבתישו אל  )כלל  השחר  באילת   

ומוכרחים אנו לבא לקבלת חז"ל שאחר שגזר פרעה על

ולמרה השלכת הבנים עמדו כולם וגרשו את נשותיהם, וא

בתו גזרתך קשה משל פרעה ועמד והחזיר את אשתו וכן

ופי כולם,  כלרושועשו  היו  מלך  גזרת  שיצאה  אחר  כי   

1 een overzicht van regels waaraan het Hebreeuws in Tora ,ויקרא is de inleidende tekst bij het commentaar op ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר
voldoet.
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nog harder dan dat van Farao; en hij stond op en huwde zijn vrouw
opnieuw, en zo deden ze allemaal. De uitleg is dat nadat het bevel van
de koning was uitgegaan heel  Jisrael  in  groot  gevaar  was,  want  het
bevel was voor heel het volk, Jisrael daarin begrepen. En iedereen bij
wie men een kind verborgen vond zou de doodstraf krijgen vanwege de
overtreding van het gebod van de koning. De Egyptenaren waren in hun
huizen aan het zoeken en verklikten hen, ze waren in gevaar. Daarom
besloten ze allemaal van hun vrouwen te scheiden. Ze verwijderden hen
uit hun huizen naar een andere stad, zodat de vrouwen alleen zouden
zijn. Dit werd bekend bij de Egyptenaren, die ophielden hun huizen te
doorzoeken want  ze  wisten  dat  de  vrouwen niet  langer  toegankelijk
waren voor hen. Dit duurde een aantal maanden totdat Amram, die zelf
een profeet was, en de belangrijkste man van die generatie, 2 naar de
stad ging waar zijn vrouw was en hij zijn vrouw terugnam, en zo deed
heel Jisrael, want Amram was een heilige van de Eeuwige, geëerd onder
hen.

ישראל בסכנה גדולה, כי היתה הפקודה לכל העם וישראל

בכללה, וכל מי שמצאו אצלו ילד מוטמן היה חייב מיתה כי

בבתיהם מחפשים  היו  והמצריים  המלך,  מצות  על  עבר 

התיעצו וגרשו כולםןכל ומעלילים עליהם והיו בסכנה, ע  

אחרת לעיר  מבתיהם  אותם  והפרישו  נשותיהם  את 

לחפש וחדלו  להמצריים  נודע  וזה  לבד,  הנשים  שתהיינה 

בבתיהם כי ידעו שאשה עצורה להם מתמול שלשום, וזה

וגדול הדור נביא  נמשך כמה חדשים עד שעמרם שהיה 

הלך לעיר שאשתו שם ויקח את אשתו בחזרה, וכן עשו כל

ישראל כי עמרם היה קדוש ה' מכובד בתוכם:

1 Zie ם: כו נט:במדבר ת ִמְרָי֥ם ֲאחָֹתֽ ה ְוֵא֖ ֲהרֹן֙ ְוֶאת־ֹמֶׁש֔ ת־ַאֽ ם ֶאֽ ֶלד ְלַעְמָר֗ ִים ַוֵּת֣ י ְּבִמְצָר֑ ּה ְלֵלִו֖ ה ֹאָת֛ ְלָד֥ ר ָיֽ י ֲאֶׁש֨ ֶב֙ד ַּבת־ֵלִו֔ ם יֹוֶכ֨ ֶׁשת ַעְמָר֗ ם ׀ ֵא֣ ְוֵׁש֣ : De vrouw
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.
2 Aanvullende teksten 1, 2.

ִּכי־֣טֹובב ֹאתֹ֙ו  ֶרא  ַוֵּת֤ ן  ֵּב֑ ֶלד  ַוֵּת֣ ה  ִאָּׁש֖ ָהֽ ַהר  ַוַּת֥  

ים: ה ְיָרִחֽ ִּתְצְּפֵנ֖הּו ְׁשֹלָׁש֥ ֔הּוא ַוֽ

De vrouw werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. En zij
zag dat  hij  goed was,  en zij  hield hem drie maanden lang
verborgen.

 ואיתעברת איתתא וילידת בירתרגום ארץ ישראל
בסוף שיתא ירחין וחמת יתיה ארום בר קייומי הוא

ואטמרתיה תלת ירחין דסכומהון תשעא

En de vrouw werd zwanger en, aan het  einde van zes maanden,
bracht ze een zoon ter wereld. En ze zag dat hij levensvatbaar was,
en ze verborg hem drie maanden, zodat het totale getal op negen
kwam.

טֹוב הּוא רש"י אֹוָרהִּכי  ֻּכּלֹו  ַהַּבִית  ִנְתַמֵּלא  ְּכֶׁשּנֹוַלד   .

)שמות רבה כ; סוטה שם(:

Dat hij goed was, toen hij geboren was werd het hele huis gevuld met licht.

ותצפנהו רמב"ן טוב הוא  כי כלותרא אותו כי  ידוע   

הנשים אוהבות את בניהם, יפים ושאינם יפים, וכלנה

טוב כי  צורך לטענה  ואין  יכלתן,  אותן בכל  תצפנינה 

טוב בו  שראתה  הזאת,  הטובה  פירוש  אבל  הוא. 

ולכן נתנה אל וינצל,  יארע בו נס  מחודש וחשבה כי 

לא יכלהלבה וחשבה מחשבות בענינו, וכאשר ראתה ש

 חשבה שינצל בתחבולה אחרת ועשתה לועוד להצפינו

תיבת גומא ואחותו נצבת מרחוק שלא יכירו בה, לדעת

כי טוב וכל זה סיוע לדברי רבותינו שדרשו מה יעשה לו

ולמההוא יב(,  )סוטה  אורה  הבית  כל  שנתמלא   ,

שאמרו שהיתה מרים מתנבאת עתידה אמה שתלד בן

שמושיע את ישראל )שם(:

En zij zag dat hij goed was, en zij hield hem verborgen, het is bekend dat
alle vrouwen van hun kinderen houden, of ze mooi zijn of niet, en allemaal
verborgen zij hen zo goed mogelijk. Maar dan is er geen noodzaak om te
benadrukken dat hij goed was. Echter, de verklaring van deze goedheid is
dat zij iets bijzonders aan goedheid zag, en ze dacht dat er aan hem een
wonder zou gebeuren en dat hij gered zou worden. Daarom nam zij het er
harte en dacht ze diep na in verband met hem. En toen ze zag dat ze hem
niet langer kon verbergen bedacht ze een ander plan en ze maakte voor
hem een kistje van riet. Zijn zuster stelde zich op enige afstand op, zodat ze
niet  herkend kon worden,  mo te  weten  te  komen wat  er  met  hem zou
gebeuren.  Dit  alles  is  een  ondersteuning  van  de  woorden  van  onze
rabbijnen die  uitlegden dat dat  hij  goed was betekent  dat  het  hele  huis
vervult  werd van  licht,  en  eveneens tot  wat  ze  zeiden,  dat  Mirjam had
geprofeteerd dat haar moeder de redder van Jisrael ter wereld zou brengen.

בראשית) כי טובות הנה יפה, כמו כי טוב הוא ספורנו

ראתהו יפה יותר ממה שהיה מורגל וחשבה שזה (ב:ו

היה לתכלית מכוון מאת יוצרו, כי אמנם יופי התבנית

יורה על טוב מזג החומר ושלמות הכח המצייר:

Dat hij goed was, mooi, zoals in 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.

)ב(  להמצרייםהרתומלבי"ם  שנודע  אחר  גם  הנה   ,

שחזרו ולקחו את נשותיהם לא הלכו לחפש בבתיהם

אם יולד זכר כי ידעו שקודם ט' חדשים א"א שיולד למו

כי הנשים היו גלמודות מבעליהם, ולא התחילו לחפש

ה' והיה בהשגחת  בבתיהם עד אחר תשעה חדשים, 

ותצפנהושיוכבד הרתה תיכף וילדה לז' מקוטעים, ולכן 

ירחים בבתושלשה  לא חפשו  ירחים  שלשה  עד  כי   

ישראל כי לא מלאו ימיהם ללדת, וספר שהגם שנולד

Ze werd zwanger, zelfs toen de Egyptenaren te weten waren gekomen dat
ze  hun  vrouwen  opnieuw gehuwd hadden,  gingen  ze  niet  dadelijk  hun
huizen doorzoeken of er een jongetje geboren was, want ze wisten dat het
onmogelijk  was  dat  er  voor  negen  maanden  kinderen  geboren  zouden
worden, omdat de vrouwen afgezonderd geweest waren van hun mannen.
Ze begonnen hun huizen dus niet te doorzoeken dan na negen maanden. En
door goddelijke voorzienigheid werd ze al snel zwangeren bracht ter we-
reld  na  zeven  maanden,  en  daarom  verborg  ze  hem  gedurende  drie
maanden, want tot die drie maanden om waren doorzochten ze geen huis

2 Naar יגא  רבהמותש:  was hij het hoofd van het Sanhedrin: היה עמרם ראש סנהדרין באותה שעה, Amram was de voorzitter van het
Sanhedrin op dat moment.
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 ונשלם יצירתו כאלוֹאתֹ֙ו ִּכי־֣טֹוב ֔הּואלמקוטעים ָרְאָתה 

טוב שהוא  שראתה  כן  גם  בזה  ונכלל  בזמנו,  נולד 

בצורתו וכמ"ש חז"ל בכמה דרשות:

van Jisrael, omdat hun dagen om te baren nog niet volledig waren.  Het
verhaalt gaat verder met het feit dat ook al was hij te vroeg geboren zij zag
dat  hij  goed  was.  Hij  was volledig ontwikkeld als  was  hij  op  zijn  tijd
geboren, dat houdt ook in dat zij zag dat hij goed gevormd was, zoals onze
wijzen zeggen in de uitleggingen.

ֶמאג ּגֹ֔ ַבת  ֵּת֣ ח־לֹ֙ו  ַּקֽ ַוִּתֽ ַהְּצִפינֹו֒  עֹו֘ד  ְכָל֣ה  ְולֹא־ָיֽ  

ֶלד ֶאת־ַהֶּי֔ ָּבּ֙ה  ֶׂשם  ַוָּת֤ ּוַבָּזֶ֑פת  ר  ֵחָמ֖ ַבֽ ה  ַוַּתְחְמָר֥

ר ת ַהְיֹאֽ ֶׂשם ַּבּ֖סּוף ַעל־ְׂשַפ֥ :ַוָּת֥

Maar toen zij hem niet langer kon verbergen, nam zij een
kistje van riet, streek het dicht met klei en pek en legde het
kind erin. Toen zette zij het tussen het riet aan de oever van
de Nijl. 

ולא הוה אפשר לה תוב לאטמרתיהגום ארץ ישראלתר  

דמצראי מרגשין עלה ונסיבת ליה תיבותא דטונס וחפתא

בגו ושויתיה  טלייא  ית  בגוה  ושוויית  וזיפתא  בחימרא 

גומייא על גיף נהרא

Toen kon ze  hem niet  langer  verbergen,  want  de  Egyptenaren
waren van hem op de hoogte geraakt. En ze nam voor hem een
kist van papyrus en bestreek die met asfalt en pek, en ze zette het
kind erin en ze plaatste die tussen het riet, aan de oever van de
rivier.

ָיְכָל רש"י ַהְּצִפינֹוְולֹא  עֹוד  ִמּיֹוםה  ַהִּמְצִרִּיים  ָלּה  ֶׁשָּמנּו   .

ֶׁשֶהֱחִזיָרּה, ְוִהיא ְיָלַדּתּו ְלִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ְויֹום ֶאָחד, ֶׁשַהּיֹוֶלֶדת

ְלִׁשְבָעה יֹוֶלֶדת ִלְמֻקָּטִעין )נדה לח ב(, ְוֵהם ָּבְדקּו ַאֲחֶריָה

. ֶּגִמי ִּבְלׁשֹון ִמְׁשָנהת ּוְבַלַע"ז יּוְנק, ְוָדָברֹּגֶמאְלסֹוף ִּתְׁשָעה: 

ַרְך הּוא ְועֹוֵמד ִּבְפֵני ַרְך ּוִבְפֵני ָקֶׁשה )שמות רבה שם כא;

. ֶזֶפת ִמַּבחּוץ ְוִטיט ִמִּבְפִנים, ְּכֵדיַּבֵחָמר ּוַבָּזֶפתא(:  סוטה יב

. הּואַוָּתֶׂשם ַּבּסּוףֶׁשּלֹא ָיִריַח אֹותֹו ַצִּדיק ֵריַח ַרע ֶׁשל ֶזֶפת: 

לֹו  ְודֹוֶמה  ְּבַלַע"ז,  רּוֶׁשיי"ל  ֲאַגם,  ָקֵמלּוְלׁשֹון  ָוסּוף  ָקֶנה 

ב(: )ישעיה יט:ו; שמות רבה שם; סוטה יב

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, ֶּגִמי in de taal van de Misj-
na, 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 bin-
nenkant zodat die rechtvaardige de kwalijke geur van pek niet zou rui-
ken.  En ze zette hem in het riet, een uitdrukking voor moeras, roseuil
(modern Frans roseau) in de volkstaal;  vergelijkbaar is  riet  en biezen
verwelken.

ותשם בסוףספורנו מקום שלא יראו אותה עוברי דרך   

כשהיתה מניחה שם את התיבה, ועם זה בחרה במקום

על בסוף  לעמידתו  ביאור  השלכתו  גזרת  להפוך  הסוף, 

שפת היאור:

Zette zij het tussen het riet, een plek waar voorbijgangers niet zouden
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.

ולא־יכלה עוד המלבי"ם )ג( , כי אחר עבור תשעהפינוצ 

חדשים מעת שהחזירו נשותיהם התחילו לחפש בבתיהם

נולד.  יש  הרמז, אחררךדל , עמאגבת תח־לו תקואם   

ששלשה חדשים מיום לדת משה בז' באדר נשלמו, בז'

סיון, יום שבו עתיד לעלות אל האלהים במתן תורה, נרמז

וענינו, כי האדם זו ענין כולל עצמותו של משה  בתיבה 

במאסר כלא  בבית  סגורה  והנפש  ונפש,  מגוף  מרכב 

נתמזגו כחות הגוף עםאשוןהרם הגויה, ואחר חטא אד  

הנפש ולא תוכל להפרד ממנו עד יום המות, אולם משה

היה מדרגתו כמו אדם קודם החטא שהיתה נפשו נפרדת

בכל עת, ויכולה להפשיט שמלת החומר מעלוה  מגופו 

Ze  kon  hem  niet  langer  verbergen,  nadat  er  negen  maanden
voorbijgegaan  waren  vanaf  het  moment  dat  ze  hun  vrouwen
teruggenomen hadden begonnen ze hun huizen te doorzoeken of er een
jonggeborene  was,  nam zij  voor  hem een  kistje  van  riet.  Volgens  de
allegorische uitleg: na verloop van drie maanden na de geboortedag van
Mosje op 7 Adar,3 is het 7 Sivan, de dag dat hij later zou opklimmen naar
God voor Mattan Tora, en deze kist is een symbool voor de essentie van
Mosje en zijn aspecten. Immers, de mens bestaat uit een lichaam en een
ziel, en de ziel is opgesloten in de gevangenis van het lichaam. Na de
zonde  van  de  eerste  Adam zijn  de  aspecten  van  het  lichaam zozeer
verweven met de ziel, dat deze niet in staat zich ervan los te maken tot
op de dag van de dood. Maar Mosje was in zijn rang als Adam voor de
zonde, toen zijn ziel zich kon afscheiden van zijn lichaam en in staat was

3 Zie bij voorbeeld דברים: תניא אידך בשבעה באדר מת משה ובשבעה באדר נולד מנין שבשבעה באדר מת שנאמר תלמד בבלי קדושין לח א(

ויבכו בני ישראל את משה בערבת מואב שלשים יום)דברים לד:ח(׳ וכתיב וימת שם משה עבד ה לד:ה( ויהי אחרי מות וכתיב )יהושוע א:א(  
עברו בקרב המחנה וצוו את העם לאמר הכינו לכם צדה וכתיב )יהושוע א:יא(  משה עבדי מת ועתה קום עבר וכתיב )יהושוע א:ב(משה עבד ה׳

הראשון. צא מהן שלשים ושלשה ימים למפרע הא והעם עלו מן הירדן בעשור לחדש  וכתיב )יהושוע א:יא(כי בעוד שלשת ימים תעברו את הירדן
ויאמר אלהם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום לא אוכלומנין שבשבעה באדר נולד משה שנאמר )דברים לא:ב(  למדת שבשבעה באדר מת משה.

 שאין תלמוד לומר היום מה תלמוד לומר היום מלמד שהקדוש ברוך הוא יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחדשעוד לצאת ולבוא
את מספר ימיך אמלא( כג:כולחדש שנאמר )שמות  , er wordt geleerd: Mosje stierf op de zevende Adar, en hij was geboren op de

zevende Adar. Vanwaar is het dat hij op de zevende Adar stierf? Omdat er gezegd is:  daar stierf Mosje, de dienaar van de
Eeuwige, en er staat geschreven: de Jisraelieten weenden om Mosje in de vlakte van Moav gedurende dertig dagen, en er staat
geschreven: na de dood van Mosje, de dienaar van de Eeuwige, en: Mosje, mijn dienaar, is gestorven, nu dan sta op, steek [de
Jordaan] over. En er staat geschreven:  Ga door het midden van het legerkamp, en beveel het volk: Maak voedsel voor uzelf,
want binnen drie dagen zullen jullie deze Jordaan oversteken; en het volk was op de tiende van de eerste maand uit de Jordaan
omhoog gekomen. Trek daarvan de drieëndertig voorafgaande dagen af, en dat maakt duidelijk dat Mosje stierf op de zevende
Adar.  En  hoe  weten we dat  Mosje  op de zevendde  Adar  geboren  werd? Omdat  er  gezegd is:  hij  zei  tot  hen:  ik  ben  nu
honderdtwintig jaar oud; ik kan heden niet meer naar buiten of naar binnengaan. Nu was het niet nodig om ‘heden’ te zeggen,
waarom staat het er dan? Het leert dat de Heilige, gezegend zij Hij, terneer zit en de jaren van de rechtvaardigen volledig maakt,
van dag tot dag en van maand tot maand, want er is gezegd: het getal van je dagen zal Ik vol maken.
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מן והיתה כבת מלך שוכנת בהיכל ורשות בידה לצאת 

ההיכל לפי רצונה ומורגל בפי חכמי חידות להמשיל את

הגויה כאניה שבה תעבור הנפש האלהית את ים החווה

 )משלי לא:יב(, שכמו שא"א לבעל חיכל ימי חייההזועף 

לעבור בים אם לא ע"י אניה כי הוא יסוד אחר, כן א"א

ע"י לא  אם  הגשמי,  בעולם  לשוטט  הרוחניות  להנשמה 

הזה מעולם  הנבנית  האניה  שהיא  בגויה  התלבשה 

תהלים ח:ט(, אמנםארחות ימים )החומריי, אשר יעבירנה 

יסוד האוירי ככלי גומא אנית משה שהוא גופו גבר בו 

כתבשו  כמפתזבוחמרה בחמר תושהוא קל על פני מים. 

המליץ בבחינת עולם ותכסיה בחלאה וקדרות מצופיה על

בחמר תוחרס  לבושהפתזבוחמרה  על  משל  שהוא   ,

הגשמו, אולם התיבה היתה מגומא שיסוד האוירי גבר על

העפרורי הכבד, ולא הושם בתוך היאור ומצולת משבריו

רק על שפת היאור ובסוף, להזכיר כי האיש האלהי הלז

יםמי מן־הכנפשו לא תעבור בהמון ים החיים וגלי תאוותיו 

המיהויתהשמ מן  מופרדת  ובסוף  בחוף  ותעמוד תמיד   

הרעים והמרים:

om de mantel van het materiële op ieder moment uit te trekken. Als een
koningsdochter die in een paleis woont, maar die het paleis uit kan gaan
als ze dat wil. Nu is het gebruikelijk voor de wijzen op het terrein van de
allegorie om het lichaam te vergelijken met een schip waarin de godde-
lijke ziel de zee die alle dagen van haar leven woedt, oversteekt. Zoals
het onmogelijk is voor een landdier om de zee —want dat is een ander
element— over te steken behalve met behulp van een schip, zo is het ook
onmogelijk voor de spirituele ziel om in de fysieke wereld rond te trek-
ken,  behalve bekleed  met  een lichaam,  dat  dient  als  een  schip opge-
bouwd uit aardse materie, en dat haar overzet over de paden van de zee-
ën. Maar echt waar het schip van Mosje, dat is zijn lichaam, daarin had
het element lucht de overhand, zoals een voorwerp van riet licht is op het
wateroppervlak.  Ze streek het dicht met klei en pek, zoals de auteur in
,zij bedekte haar met vuil en aardewerk van klei 4:בחינת עולם  ze streek
het dicht met klei en pek. Dat is de vergelijking met het kleed van zijn
lichaam, maar de kist was uit riet, waar het lucht-element de overhand
heeft over het zware aardse. En hij werd niet in de Nijl geplaatst, in de
diepe golven, maar slechts bij de oever van de Nijl in het riet, om eraan
te herinneren dat wat deze godsman aangaat, zijn ziel niet de woeste zee
van het leven en de golven van passies zou oversteken, want ik heb hem
uit het water getrokken. Aan de kust en in het riet zal ze steeds staan,
afgescheiden van de kwade en bittere wateren.

ה ֽלֹוד ה ַמה־ֵּיָֽעֶׂש֖ ק ְלֵדָע֕ ָרֹח֑ ב ֲאחֹ֖תֹו ֵמֽ ַתַּצ֥ En zijn: ַוֵּתֽ  zuster  stelde  zich  van  verre  op  om te  weten  te
komen wat er met hem zou gebeuren.

 ואיתעתדת מרים אחתיה מרחיקתרגום ארץ ישראל
לאתחכמא מה יתעבד ליה

En zijn zuster Mirjam stond op afstand om te weten te komen wat
er met hem zou gebeuren.

 שחשבה שיקחהו איזה מצרילדעה מה יעשה לו ספורנו

כשאר אסופי, כי רבים אסופים היו במצרים בלי ספק, כי

)יחזקאל מלאה הארץ זמה, כמו שהעיד הנביא באמרו 

:וזרמת סוסים זרמתםכ( :כג

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.

)ד(  מרחקצתתומלבי"ם  אחתו  חז"ל בסוטהב  ודרשו   ,

שכולו מרמז על השכינה, שהנפש שהיא חלק אלוה ממעל

יש לה אחות במרום שהיא השכינה ומדה זו המשגחת על

הנפשות היקרות היא עמהם אחיות תאומות לא יתפרדו,

על מחיצות  היא  העליון  בעולם  מרחוק  שעומדת  והגם 

ה' נפשות חסידיו כענין ויתיצב  בפיכתבתיש ווכמ  רושי 

, והיתהמה יעשה לושם, ומרחוק ה' נראה ועומד לדעה 

שכינה עמו ומשגחת על הצלתו וכמו שיספר:

En zijn zuster stelde zich van verre op, en onze wijzen leggen in Sota5 uit
dat dit een allegorie voor de Sjechina, want de ziel die een deel van God
van boven is die heeft een zuster in de hoogte en dat is de Sjechina. En
dat  is  het  aspect  dat  de  dierbare  zielen  beschermt,  zij  is  met  hen,
zusterlijke tweelingen die niet gescheiden kunnen worden. Ook al staat
zij  van verre in  de bovenwereld,  zij  fungeert  als een scherm voor de
zielen van Zijn vromen, zoals in de tekst: De Eeuwige stond .., en zoals
daar in de verklaring staat. En van verre verscheen de Eeuwige, die er
stond om te weten wat er met hem zou gebeuren, en de Sjechina was met
hem, ervoor zorgend dat hij gered werd, zoals dat verder verteld wordt.

יָהה ֲערֶֹת֥ ְוַנֽ ר  ַעל־ַהְיֹא֔ ץ  ִלְרֹח֣ ַּבת־ַּפְרעֹ֙ה  ֶרד  ַוֵּת֤  

ֶרא ֶאת־ַהֵּתָב֙ה ְּב֣תֹוְך ַהּ֔סּוף ר ַוֵּת֤ ת ַעל־ַי֣ד ַהְיֹא֑ ְלכֹ֖ ֹהֽ

ָה ּה ַוִּתָּקֶחֽ ח ֶאת־ֲאָמָת֖ :ַוִּתְׁשַל֥

En de dochter van Farao daalde af om zich te wassen in de
Nijl; en haar dienaressen gingen aan de oever van de Nijl.
Zij  zag de kist  tussen het  riet,  en ze stuurde haar slavin,
zodat die het zou pakken.

וגרי מימר דייי צולקא דשחינאום ארץ ישראלתרג  

וטריב בישרא בארעא דמצרים ונחתת ביתיה ברתיה
ועולימתהא אזלן על נהרא  דפרעה לאיתקררא על 

גיף נהרא וחמת ית תיבותא בגו גומייא ואושיטת ית
ומן שיחנא  מן  איתסיית  יד  ומן  ונסיבתה  גרמידא 

טריבא

En het Woord van de Eeuwige zond een ernstige zweer en een
ontsteking van  het  vlees  in  het  land van Egypte;  en Bitja,1  de
dochter van Farao, daalde af om zich te verfrissen bij de rivier. En
haar dienaressen, die aan de oever van de rivier liepen, zagen de
kist  tussen het  riet,  en ze staken de arm uit  en pakten die,  en
dadelijk waren ze gezen van zweer en ontsteking.

. ָסֵרס ַהִּמְקָרא ּוָפְרֵׁשהּו, ַוֵּתֶרד ַּבתִלְרחֹץ ַעל ַהְיאֹור רש"י

. ֵאֶצל ַהְיאֹור, ְּכמֹוַעל ַיד ַהְיאֹורַּפְרעֹה ַעל ַהְיאֹור ִלְרחֹוץ ּבֹו: 

)שמואל ב יד:ל(, ְוהּוא ְלׁשֹון ָידְראּו ֶחְלַקת יֹוָאב ֶאל ָיִדי  

Om zich te wassen op 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

4 Een werk, ספר בחינת עולם, in de musar-traditie door הפניניידעיה הבדרשי  die leefde van c. 1270 tot c. 1340 in de Provence. 
5 Zie סוטה יא.
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ָּדְרׁשּו ” ְוַרּבֹוֵתינּו  לֹו.  ְסמּוָכה  ָהָאָדם  ֶׁשַּיד  “הֹוְלכֹותַמָּמׁש, 

 )בראשית כה:לב(.ִהֵּנה ָאֹנִכי הֹוֵלְך ָלמּותְלׁשֹון ִמיָתה, ְּכמֹו 

הֹוְלכֹות ָלמּות ְלִפי ֶׁשִּמחּו ָבּה. ְוַהָּכתּוב ְמַסְּיָען, ִּכי ָלָּמה ָלנּו

;סוטה שם(:ְוַנֲערֹוֶתיָה הֹוְלכֹותִלְכּתֹוב  )שמות רבה שם   

ֲאָמָתּה ָיד. ֲאָבלֶאת  ְוַרּבֹוֵתינּו ָּדְרׁשּו ְלׁשֹון  . ֶאת ִׁשְפָחָתּה. 

ֵמ"ם ַאָּמָתּה  ְלִהָּנֵקד  לֹו  ָהָיה  ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון  ִּדְקּדּוק  ְלִפי 

ְוִנְׁשַּתְרְּבָבה ָיָדּה,  ֶאת  ֲאָמָתּה“  ”ֶאת  ָּדְרׁשּו  ְוֵהם  ְּדגּוָׁשה. 

ַאָּמָתּה ַאּמֹות ַהְרֵּבה )שם ושם(:

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 zou die 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
met een mem met dagesj gevocaliseerd moeten zijn. Zij echter ַאָּמָתּה
leggen ֶאת ֲאָמָתּה uit als ‘haar hand:’ haar hand groeide vele ellen.

 סרס המקרא ודרשהו, ותרד בתלרחוץ על היאור רמב"ן

פרעה על היאור לרחוץ בו לשון רבינו שלמה. ואם כן יהיה

וילך אלקנה הרמתה עלעל היאור כמו ''אל היאור'' וכן 

כה תאמרו איש על רעהו ואיש אליא(. :א במואל  )שביתו

כגאחיו )ירמיה  והיא:  מעלות,  ביאור  שהיו  ויתכן  לה(. 

אשר הראשונה  במעלה  לרחוץ  המלך  מארמון  ירדה 

התיבה בתוךביאור, לא תכנס אל שבולת הנהר, וראתה 

 או הוא כמו ותשלח את אמתה ותקחה רחוק ממנההסוף

ג(:: )להלן כטונתת אותם על סל אחדלרחוץ ביאור, וכן 

Om zich te wassen op de Nijl, keer de woordvolgorde van het vers om en
verklaar: de dochter van Farao ging naar de Nijl om zich erin te baden,
een opmerking van onze rabbijn Sjelomo. Als dat zo is dan betekent “op
de rivier” zoveel als “naar de rivier.” Zo ook: Elkana ging naar Rama,
op zijn huis, en:  Spreekt zo, elk op zijn naaste, en elk tot zijn broeder.
Maar  het  is  ook  mogelijk  dat  er  een  trap  was  in  de  Nijl,  en  dat  zij
afdaalde van het koninklijk paleis om te gaan baden op de eerste trede in
de Nijl, want ze zou niet in de stroom van de rivier gaan. En toen zag ze
het kistje tussen het riet, op een afstandje van haar  en ze stuurde haar
slavin,  zodat die het zou pakken.  Of het betekent gewoon om zich te
wassen in de Nijl, net zo als in: en je moet ze in één mand doen.

היאור ספורנו על  סמוךלרחוץ  שהיה  מלך  של  בחדר   

כבודה בת מלךיד( :ליאור ומביט בו. כי אמנם )תהלים מה

בלי ספק לא יצאה אל היאור: פנימה ונערותיה הולכות 

ותשלחלכן לא שלחה אחת מהן שלא היו אז שם עמה: 

זהאת אמתה וכל  לרחוץ.  אז  אותה  האמה המשרתת   

החשובות מהנערות  אחת  תשלח  שלא  אלהי  ברצון 

ותסמוך עליה, ואולי תבחר להשליכו אל היאור:

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  stuurde en  op  haar  zou vertrouwen,
terwijl die misschien er voor zou kiezen om hem in de Nijl te werpen.

ת ַעל־ַי֣ד: למה ספר ש ה-יאשאלות מלבי"ם ְלכֹ֖ יָה ֹהֽ ֲערֶֹת֥ ְוַנֽ

ר ומ"ש ַהְיֹא֑ ְוִהֵּנה־ַנַ֖ער.  ֶלד  שתקראֶאת־ַהֶּי֔ א"ל  ולמה   .

מינקת מן העבריות דוקא: 

Vragen: Waarom vertelt de Schrift dat  haar dienaressen aan de oever
van de Nijl liepen. En wat betekent: het kind, en kijk, het was een jongen.
En waarom staat er zo precies dat zij  een voedster zou roepen uit de
Hebreeuwse vrouwen. 

, עתה יספר הסבות שהזמין ה' שינצל,ותרדמלבי"ם )ה( 

ושיהיה אמון עלי תולע בבית המלך ושבכ"ז יכירהו עמו

כל כבודה בתובית אביו. א[ הזמין ה' שבת פרעה אשר 

פנימה מה:יד(מלך  )תהלים  על   לרחוץ  ממעלתה  תרד 

היתה לא  זה  שלולא  לרבים  ומעבר  גלוי  במקום  היאר 

אחותו מגיע אליה, ב[ שנערותיה לא היו אתה רק היו

הולכות על יד היאר, שאם היו אתה היתה יראה מפניהם

ג[  למות,  לקוחים  הצל  אביה  מצות  על  ראתולעבור 

 טמון ומכוסה ע"י הסוף.ףסותוך הב הגם שהיה ב֙התאת־ה

אותו ע אמתה הפחותה, שלא בושהדייל ד[ שלקחה   

ובין נערות  בין  הבדל  ויש  חפצה.  כל  לעשות  מלפניה 

אמהות, שהנערות הם הנתונות לה לצוותא והם נכבדות

ובנות שרים, והאמהות הם הפחותים העומדים לשרתה:

Zij  daaldde af,  nu vertelt  de Schrift  de  manieren die  de Eeuwige zal
gebruiken om hem te redden, namelijk dat hij gewend zal raken aan het
scharlaken in het koninklijk paleis, maar voortdurend liet Hij hem zijn
volk en het huis van zijn vader kennen. a) De Eeuwige regelde het dat de
dochter van Farao  —de koningsdochter is aleer in het binnenvertrek—
afdaalde van haar hoge positie om te baden in de Nijl, op een open plaats
een doorgang voor velen, want anders had zijn zuster geen toegang tot
hem gehad. b) dat haar dienaressen niet bij haar waren maar bij de Nijl
liepen, want als ze bij haar geweest waren was zij bang geweest met hen
erbij  om het gebod van haar vader te overtreden, nl.  om degenen die
gepakt worden over te leveren om te sterven. c)  Zij zag de kist, ook al
was die tussen het riet, verborgen en bedekt bij het riet. d) Die hem pakte
door middel van haar ondergeschikte slavin, want ze schaamde zich niet
voor haar om haar zin te doen. Dat is het verschil tussen dienaressen en
slavinnen, want de dienaressen zijn in haar dienst gesteld als gezellinnen,
en het zijn eerbare dames en dochters van edelen, en de slavinnen zijn
ondergeschikten, die gereed staan om haar te dienen.

1 Vgl. ח :יח:דברי הימים א ד ר ָלiַק֖ ה ֲאֶׁש֥ ֶּלה ְּבֵני֙ ִּבְתָי֣ה ַבת־ַּפְרעֹ֔ י ָז֑נֹוַח ְוֵא֗ ל ֲאִב֣ י ׂשֹו֔כֹו ְוֶאת־ְיֽקּוִתיֵא֖ ֶב֙ר ֲאִב֣ י ְגדֹו֙ר ְוֶאת־ֶח֨ ֶרד ֲאִב֤ ה ֶאת־ֶי֨ ְלָד֞ ה ָיֽ ְוִאְׁשּ֣תֹו ַהְיֻהִדָּי֗

ֶרד Zijn Joodse vrouw baarde Jered, de vader van Gedor en Heber, de vader van Socho, en Jekuthiël, de vader van Zanoah. Dat , ָמֽ
zijn zonen van Bitja, de dochter van Farao, die Mered genomen had.

הו ּבֶֹכ֑ ְוִהֵּנה־ַנַ֖ער  ֶלד  ֶאת־ַהֶּי֔ הּו  ַוִּתְרֵא֣ ַוִּתְפַּת֙ח   

ים ֶזֽה ִעְבִר֖ י ָהֽ אֶמר ִמַּיְלֵד֥ ֹ֕ יו ַוּת ל ָעָל֔ :ַוַּתְחֹמ֣

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.

ישראלתרגום ארץ  והא  ריבא  ית  וחמת  ופתחת   

טלייא בכי וחסת עלוי ואמרת מן בני יהודאי הוא דין

En zij opende, en ze zag de jongeman, en zie het kind huilde. En
ze kreeg medelijden met hem, en ze zei: Dit is een van de kinderen
van de Joden. 
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ַוִּתְרֵאהּו רש"י ָרֲאָתה, ַוִּתְפַּתח  ִמי  ֶאת  ַהֶּיֶלד.  ֶזהּוֶאת   ,

ְוִהֵּנה ּוִמְדָרׁשֹו ֶׁשָרֲאָתה ִעּמֹו ְׁשִכיָנה )שם ושם(:  ְּפׁשּוטֹו. 

ַנַער ּבֹוֶכה. קֹולֹו ְּכַנַער )שם ושם(:

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.

בוכה רמב"ן נער  רבינווהנה  לשון  כנער.  נשמע  קולו   

שלמה. וכבר דחו זה ואמרו אם כן עשית למשה רבינו

כח(. ועוד, מה טעם: אשמות רבה  ב;בעל מום )סוטה יב

שיזכיר הכתוב עובי קולו. ור''א אמר שהיו איבריו גדולים

כנער. ואולי הזכיר זה ליופיו, כי בעבור טובו ויופיו חמלה

עליו, כי הכירה בו שנולד מקרוב ואבריו יפים ומתוקנים

כאילו הוא נער ויותר נכון שנפרש בו שהיה בוכה כנער

, ילדנער בוכהבחריצות וזריזות ולכן חמלה עליו ואגדה 

היה ומנהגו כנער, בא גבריאל והכהו למשה כדי שיבכה

כח(: ועל דעתי אין: אשמות רבהותתמלא עליו רחמים ) 

כמו נער,  יקרא  הולדו  מיום  הילד  כי  זה,  לכל  צורך 

ויבקשח( וכן : )שופטים יגמה נעשה לנער היולדשנאמר 

טז(. ויקרא: יבשמות רבה ) דוד את האלהים בעד הנער

והוא גדול, כמו שנאמר בישמעאל )בראשית כא :ילד 

כד(, רוצה לומר שהוא:א אמואל  )שוהנער נערטו(. וכן 

מיד מחלב  נגמל  כי כאשר  חדשים.  כ''ד  בן  קטן  ילד 

ותינק את בנה עדכד(:העלתהו, כדכתיב )שם שם כג  

ותאמר מילדי: גמלה אותו ותעלהו עמה כאשר גמלתו

 נתנה אל לבה המעשה כאשר היה, כי אמרההעברים זה

לבעבור הציל אותו או שלא יראו במות הילד שמוהו שם,

ואיש מצרי למה יעשה כן. ויש אומרים שראתהו נמול

יב רבה ;)סוטה  אשמות  בגדיו:  הסירה  כן  ואם  כט(. 

ובדקה אותו בו. ואין צורך:

En kijk, een huilende jongen, zijn stem klonk als die van een jongeman.
Een  opmerking  van  onze  rabbijn  Sjelomo.  Maar  men  heeft  dit  al
afgewezen en gezegd: Als dat zo is maak je van Mosje Rabbenoe iemand
met een afwijking, en verder, wat is de reden dat de Schrift zou vermelden
dat  hij  een  dikke  stem  had.  Rabbi  Avraham  (ibn  Ezra)  zei  dat  zijn
ledematen groot waren als die van een jongeman. En misschien vermeldt
de Schift het vanwege zijn schoonheid, want zij had medelijden met hem
vanwege zijn goedheid en zijn schoonheid. Want zij wist dat hij pas was
geboren, terwijl zijn ledematen mooi en passend waren als die van een
jongeman. Maar het is beter dat het zo wordt uitgelegd dat hij huilde met
kracht en inspanning als een jongeman, en daarom kreeg ze medelijden
met hem. De aggadische verklaring van huilende jongeman is dat hij een
kind was maar zich gedroeg als een jongeman. Gavriël kwam en sloeg
Mosje zodat hij ging huilen en zij met hem medelijden zou krijgen. Maar
naar mijn mening is dit allemaal niet nodig want een kind kan vanaf de
dag van zijn geboorte jongeman genoemd worden. Zo is er gezegd:  wat
moeten we doen met de jongeman die geboren zal worden; en ook David
zocht God ten behoeve van de jongeman. Maar hij kan ook kind genoemd
worden als hij al groot is, zoals er gesproken is over Jisjmael; en ook de
jongeman was een jongeman, dat wil zeggen dat hij een klein kind was
van 24 maanden, want zodra hij gespeend was van de melk bracht ze hem
dadelijk weg, zoals er geschreven staat en zij zoogde haar zoon tot zij hem
speende en ze nam hem met zich mee toen ze hem gespeend had. En ze
zei: Eén van de kinderen van de Hebreeën is dit, ze nam zich de zaak ter
harte zoals die was, want zei ze, het is om hem te redden, of omdat ze niet
willen zien dat het kind sterft  dat ze hem daar geplaatst  hebben,  want
waarom zou een Egyptisch man zo handelen. Er zijn er die zeggen dat ze
zag dat hij besneden was, maar als dat zo was had ze zijn kleding moeten
verwijderen en hem moeten inspecteren. Er is geen reden voor deze uitleg.

ותראהו ספורנו ויפהותפתח  טוב הוא  אותו כי  ותרא   

 וראתה שעם היותו ילדאת הילד והנה נער בוכהמאד: 

היה נער בוכה, וזה כי הולד מעת הולדו עד היותו שלם

י(  יב  ילד, כענין )מלכים א  יקרא  הילדים אשרבגידול 

 ילדים אשר האמור ברחבעם וכן )דניאל א ד(גדלו אתו

מום כל  היותואין בהם  ומעת  וחבריו  בדניאל  האמור   

מתנער ומתנועע בתנועות בלתי שלימות להשיג תכלית

רב אמנם  כי  נער,  משרת  כל  יקרא  ומזה  נער.  יקרא 

התכלית להשיג  הצריך  כפי  שלמות  בלתי  תנועותיו 

המכוון מאדוניו. אמר, אם כן, שראתה שעם היותו ילד

נולד מקרוב הנה היה נער בוכה, מתנער בתנועה נפלאה

. שיהא ולד נאה. ומוכן לשלמותותחמול עליובבן גילו: 

כזה נזרק ליאור: ותאמר מילדי העברים זה אין זה אסופי

נולד מזנות, באופן שיהיה מוכן לבגוד, כאמרו )ישעיהו

:ילדי פשע, זרע שקרד( :נז

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  ge-
noemd, 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,  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.

אִתיז ְך ְוָקָר֤ ֵאֵל֗ אֶמר ֲאחֹתֹ֘ו ֶאל־ַּבת־ַּפְרעֹ֒ה ַהֽ ֹ֣  ַוּת

ְך ָל֖ ק  ְוֵתיִנ֥ ת  ִעְבִרּיֹ֑ ָהֽ ן  ִמ֖ ֶקת  ֵמיֶנ֔ ה  ִאָּׁש֣ ָלְ֙ך 

ֶלד :ֶאת־ַהָּיֽ

En zijn zuster sprak tot de dochter van Farao: Zal ik voor u een
vrouw, een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen roepen, zodat
zij voor u het kind kan zogen?

ואמרת אחתיה לבת פרעהגום ארץ ישראלתר  

האיזיל ואיקרי ליך איתא מיניקתא מן יהודייתא
ותניק ליך ית רבייא

En zijn zuster zei tot de dochter van Farao: Zal ik voor u een vrouw
van de Joodse voedsters roepen zodat zij het kind voor u kan zogen?

ָהִעְבִרּיֹת רש"י ַעלִמן  ֶׁשֶהֱחִזיַרּתּו  ]ְמַלֵּמד[   .
ָעִתיד ֶׁשָהָיה  ְלִפי  ָיַנק,  ְולֹא  ִלינֹק  ַהְרֵּבה  ִמְצִרּיֹות 

Eén van de Hebreeuwse vrouwen, [dat leert] dat ze hem bij veel Egyptische
vrouwen had gebracht om te voeden, maar dat hij niet gezogen had omdat hij
was voorbestemd om met de Sjechina te spreken.
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ְלַדֵּבר ִעם ַהְּׁשִכיָנה )שם ושם(:

 שיהיה החלב יותר נאותמינקת מן העבריות ספורנו

יופיוותיניק לךלמזגו:  לפניך, מאחר שלפי  . לעמוד 

:לפני מלכים יתיצבכט( :והכנותיו )משלי כב

Een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen, zodat de melk beter zou passen bij
zijn aard. Zodat zij voor u het kind kan zogen, om voor u te staan (om u te
dienen), aangezien zijn schoonheid en zijn voorbereidingen hem doen staan
voor koningen.

- ַוֹּתאֶמר ֲאֹחתֹו)ז(  מלבי"ם ה'  היה מהשגחת 

שאחותו תערב לבה לדבר כזאת אל בת מלך בלא

במ"ש  עצתה  מטיב  שהיה  שתענש,  ַהֵאֵלְךפחד 

ָהִעְבִרּיֹת ִמן  ֵמיֶנֶקת  ִאָּׁשה  ָלְך  רְוָקָראִתי  לומר,  וצה 

שאם תתניהו לאשה מצרית פן תשלח בו יד להמיתו

בסתר משנאתם ילדי העברים, וצריך מינקת עברית,

וישליכוהו ובזה יש חשש שיקרוהי המצריים מידה 

 בענין שיקראַהָּיֶלד־ְוֵתיִנק ָלְך ֶאת מרהאה זל ליאור, ע

ההנקה על שמך ואז לא יערב איש לפגוע בו:

En zijn zuster zei, het was vanwege de voorzienigheid van de Eeuwige, dat
zijn zuster het aandurfde om zo te spreken tot de koningsdochter, zonder angst
dat ze zou worden gestraft. Immers haar raadgeving, zoals ze zei: Zal ik voor
u  een  vrouw,  een  voedster  uit  de  Hebreeuwse  vrouwen  roepen,  betekende
feitelijk: als je hem aan een Egyptische vrouw geeft dan zou ze de hand naar
hem kunnen uitstrekken om hem te doden vanwege de verborgen haat ten
opzichte  van Hebreeuwse kinderen,  daarom was een Hebreeuwse voedster
noodzakelijk.  Maar hierin schuilde het gevaar dat de Egyptenaren hem uit
haar handen zouden nemen en hem in de Nijl zouden werpen, daarom zei ze:
zij kan voor u het kind zogen want als bekend is dat het zogen uit uw naam
gebeurt dan zal niemand hem durven schaden.

א ח ַוִּתְקָר֖ ה  ַעְלָמ֔ ָהֽ ֶלְ֙ך  ַוֵּת֨ ִכי  ֵל֑ ה  ַּבת־ַּפְרעֹ֖ ּה  אֶמר־ָל֥ ֹֽ ַוּת

ֶלד ם ַהָּיֽ :ֶאת־ֵא֥

En de dochter van Farao zei tegen haar: Ga, en de
jonge vrouw ging en riep de moeder van het kind.

ישראלתר ואזלתגום ארץ  ואמרת לה ברת פרעה איזילי   

טליתא וקרת לאימיה דרביא

En de dochter van Farao zei tegen haar: Ga, en het meisje
riep de moeder van het kind.

En de jonge vrouw ging, ze ging met enthousiasme en kracht als. ָהְלָכה ִּבְזִריזּות ְוַעְלמּות ְּכֶעֶלם )שם ושם(:ַוֵּתֶלְך ָהַעְלָמה רש"י
een jongeman.

שם עלמה מציין הזריזות וחזוק כח הגוף ַוֵּתֶלְך ָהַעְלָמהמלבי"ם )ח( 

יותר מנערה, כי היתה בזה כמי שנשלם שכלה וכחותיה והלכה

בזריזות ותקרא את אם הילד ובזה היה ההשגחה שימצא משה

בבית אביו ויכיר עמו ומולדתו:

En de jonge vrouw ging, het woord עלמה geeft de alertheid en de
lichamelijke kracht aan, meer dan נערה, want zij was daarin als
iemand  die  gerijpt  in  verstand  en  krachten.  Snel  ging  ze  de
moeder van het kind roepen. Hierin was er de voorzienigheid die
Mosje vond in zijn ouderlijk huis,  zodat hij  zijn volk en her-
komst zou leren kennen.

הּוט יִנiִק֣ יִכי ֶאת־ַהֶּיֶ֤לד ַהֶּז֙ה ְוֵהֽ ה ֵהיִל֜ אֶמר ָלּ֣ה ַּבת־ַּפְרעֹ֗ gֹ ַוּת  

הּו ה ַהֶּיֶ֖לד ַוְּתִניiֵקֽ ִאָּׁש֛ ח ָהֽ gְך ַוִּתַּק ן ֶאת־ְׂשָכֵר֑ י ֶאֵּת֣ ֲאִנ֖ י ַוֽ :ִל֔

En de dochter van Farao zei tot haar: Neem dit kind
en zoog het voor mij, ik zal jou je loon geven. De
vrouw nam het kind en zoogde het.

 ואמרת לה ברת פרעה אובילי ית ריבייאגום ארץ ישראלתר
הדין ואוניקתיה לי ואנא איתין ית סוטרייך ונסיבת איתתא ית

רבייא ואוניקתיה

En de dochter van Farao zei tot haar: Neem dit kind en
zoog het voor mij, ik zal jou je loon geven. De vrouw nam
het kind en zoogde het.

)שםֵהיִליִכי רש"י ֶׁשִּליִכי  ֵהי  ִּנְתַנְּבָאה,  ַמה  ָיְדָעה  ְולֹא  ִנְתַנְּבָאה   .

ושם(:

Neem, zij profeteerde maar wist niet wat ze profeteerde: Deze is
van jou.

ןי ּה ְלֵב֑ jְיִהי־ָל֖ ה ַוֽ הּ֙ו ְלַבת־ַּפְרעֹ֔ ֶלד ַוְּתִבֵא֨ ל ַהֶּי֗  ַוִּיְגַּד֣

ִים ִמן־ַהַּמ֖ י  ִּכ֥ אֶמר  ֹ֕ ַוּת ה  ֹמֶׁש֔ ְׁשמֹ֙ו  א  ַוִּתְקָר֤

הּו :ְמִׁשיִתֽ

En het kind groeide op, en zij bracht het naar de dochter van
Farao, en hij was haar tot zoon, en zij noemde hem Mosje, en
ze zei: ik heb hem immers uit het water getrokken.

 ורבא רבייא ואייתיתיה לברתתרגום ארץ ישראל

פרעה והוה לה חביב הי כביר וקרת שמיה משה
ארום אמרת מן מוי דנהרא שחילתיה

En het kind groeide op, en zij bracht het naar de dochter van Farao,
en hij was geliefd bij haar als een zoon, en zij noemde hem Mosje,
want, zei ze, ik heb hem uit het water van de rivier getrokken.

ַחְלֵּתיּה", הּוא ְלׁשֹון הֹוָצָאה. ְּכַתְרּגּומֹו "ְׁשְמִׁשיִתהּו רש"י

ְּבָלׁשֹון ֲאַרִּמי "ְּכִמְׁשַחל ִּביִניָתא ֵמַחְלָּבא" )ברכות ח א(.

לֹא ָימּוׁשּוְבָלׁשֹון ִעְבִרי ”ְמִׁשִתיהּו“ ְלׁשֹון ֲהִסירֹוִתיו, ְּכמֹו 

א:ח(,  ָמׁשּו)יהושע  ִחְּברֹולֹא  ָּכְך  יד:מד(.  )במדבר   

ֶאָּלא ְוָימּוׁש,  ִמַּמְחֶּבֶרת ָמׁש  ֶׁשֵאינֹו  ַוֲאִני אֹוֵמר  ְמַנֵחם. 

Ik  heb  hem uitgetrokken,  als  zijn  targoem “ik  heb  hem getrokken,”  een
uitdrukking voor trekken in de Aramese taal als: “iemand die een haar uit de
melk  trekt.”  En  in  de  Hebreeuwse  taal  is ְמִׁשיִתהּו een  uitdrukking  die
betekent:  “ik heb hem verwijderd,” als in  het moet niet verdwijnen, en  zij
gingen niet weg. Zo klassificeerde Menachem het,6 maar ik zeg dat het niet
thuishoort  in de klasse van en ָמׁש  maar in het patroon ָימּוׁש  met de ָמָׁשה 

6 Vgl. p. 120; feitelijk het eerste woordenboek ,מחברת מנחם   van het Bijbels Hebreeuws door Menachem ibn Saruq, 10e eeuw,
uitgegeven door צבי בן יחזקאל פיליפאווסקי (H. E. Filipowski) in 1854:  ,לונדון תרי"דמנחם מחברתמנחם בן סרוק , .
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ַיְמֵׁשִני ִמַּמִים ַרִּביםִמִּגְזַרת ָמָׁשה, ּוְלׁשֹון הֹוָצָאה הּוא. ְוֵכן 

)שמואל ב כב:יז(. ֶׁשִאּלּו ָהָיה ִמַּמְחֶּבֶרת ָמׁש, לֹא ִיָּתֵכן

לֹוַמר ְמִׁשיִתיהּו, ֶאָּלא ֲהִמיׁשֹוִתיהּו, ַּכֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ִמן ָקם

אֹו ֲהִביאֹוִתי.  ָּבא  ּוִמן  ֲהִׁשיבֹוִתי,  ָׁשב  ּוִמן  ֲהִקימֹוִתי, 

 )זכריה ג:ט(. ֲאָבלּוַמְׁשִּתי ֶאת ֲעֹון ָהָאֶרץַמְׁשִּתיהּו, ְּכמֹו 

ָמִׁשיִתי ֵאינֹו ֶאָּלא ִמִּגְזַרת ֵּתיָבה ֶׁשֹּפַעל ֶׁשָּלּה ְמֻיָּסד ְּבֵה"א

ָּפָנה, ִצָּוה,  ָעָׂשה,  ָּבָנה,  ָמָׁשה,  ְּכגֹון  ַהֵּתיָבה.  ְּבסֹוף 

ָּפַעְלִּתי ָּתבֹא ַהּיּו"ד ִּבְמקֹום ֵה"א,ְּכֶׁשָּיבֹוא לֹוַמר  ָּבֶהם 

ְּכמֹו ָעִׂשיִתי, ָּבִניִתי, ָּפִניִתי, ִצִּויִתי:

betekenis "naar buiten brengen," zoals: Hij trok mij uit vele wateren. Immers
als  het van de stam ,zou zijn ָמׁש   dan zou het  onjuist  zijn  om te  zeggen
wordt afgeleid ָקם zoals er van , ֲהִמיׁשֹוִתיהּו maar dan moest het zijn ,ְמִׁשיִתהּו

zoals ,ַמְׁשִּתיהּו Of eventueel .ֲהִביאֹוִתי ָּבא en van ,ָׁשב ֲהִׁשיבֹוִתי en van ֲהִקימֹוִתי
Ik zal verwijderen ּוַמְׁשִּתי de overtreding van het land. Maar ָמִׁשיִתי kan alleen
komen van een wortel met een he aan het slot, zoals ָמָׁשה, ָּבָנה, ָעָׂשה, ִצָּוה, 
,Als je hier komt te zeggen een vorm in de verleden tijd eerste persoon .ָּפָנה
dan komt de joed in plaats van de he, zoals ָעִׂשיִתי, ָּבִניִתי, ָּפִניִתי, ִצִּויִתי.

ממלט ומושה את אחריםותקרא שמו משה ספורנו  

 הטעם שקראתיוותאמר כי מן המים משיתיהומצרה: 

אמנם כי  הוא,  אחרים  את  שימלט  להורות  משה 

משיתיהו מן המים אחר שהיה מוטל בתוכם, וזה לא

 כדי שימלט הוא )דניאל ד:יד(עיריןהיה כי אם בגזירת 

את אחרים:

En ze noemde hem Mosje, iemand die redt en anderen uit de nood wegtrekt.
Ik  heb hem immers uit  het  water  getrokken,  de  reden dat  ik  hem Mosje
genoemd heb is om duidelijk te maken dat hij iemand is die anderen zal
redden,  want  ik  heb  hem  uit  het  water  getrokken  waarin  hij  was
achtergelaten. En dit kon niet anders zijn dan door het besluit van een hogere

macht7 dat hij anderen zou redden.

והיה מהשגחת ה' שגם אחר - ַוִּיְגַּדל ַהֶּיֶלדמלבי"ם )י( 

בעת עליו  לבה  שגדל שכבר עברה החמלה שעורר 

שמצאה אותו עזוב ומושלך בכ"ז לקחה אותו לבן, וזה

כל למד  ושם  מלך  בבית  שיגדל  ה'  מהשגחת  היה 

חכמת מצרים והיה לו לב אמיץ בגבורים כי היה מבני

פלטין, ובכ"ז השגיח ה' שלא ישכח עמו ומולדתו במה

שקראה שמו משה, שמזכיר שמשתה אותו מן המים,

שהיה באלכסנדריא בימי בית]וכבר כתב פילון היהודי 

שני[ בספר חיי משה ששם משה מורכב מן מו שהוא

מים בלשון מצרי כמו מוי בלשון ארמי ומן שה שהוא

לשון הוצאה ההמלטה בלשון מצרי, ושם זה מעיד על

מקרה זה בין בלשון מצרי בין בלשון עברי, וכן כתב

. ועי"ז נחקק'היוסיפון בקדמוניות שלו ספר ב' פרק ט

כל ידעו  וכן  תמותה,  בני  מזרע  שהוא  תמיד  בלבו 

ישראל כי הוא יהודי:

En het kind groeide op, de voorzienigheid van de Eeuwige zorgde ervoor dat
ook nadat hij groot geworden was, toen het medelijden dat haar hart had
getroffen om hem toen zij hem verlaten en verworpen vond, voorbijgegaan
was, zij hem aannam als zoon. Dit was de voorzienigheid van de Eeuwige,
dat hij zou opgroeien in het paleis van de koning, en גaar alle wijsheid van
de Egyptenaren zou leren, en dat hij daar een hart zou krijgen, dapper tussen
de machtigen, zoals dat is onder prinsen. Terzelfdertijd voorzag de Eeuwige
erin  dat  hij  zijn  volk  en  afkomst  niet  vergat,  daarin  dat  zij  hem Mosje
genoemd had, hetgeen duidelijk maakt dat zij hem uit het water getrokken
had. Philo Judaeus (die in Alexendrië was in de tijd van de Tweede Tempel)
schreef  al  in  het  boek over  het  leven van Mosje8 dat  de naam Mosje  is
samengesteld uit ‘mo’ hetgeen water betekent in het Egyptisch, ‘moj’ in het
Aramees, en ‘sje’ is een uitdrukking voor ‘naar buiten brengen,’ ‘baren,’ in
het Egyptisch. Dit woord geeft informatie over deze gebeurtenis zowel in het
Egyptisch als het Hebreeuws. Hetzelfde schrijft Josephus in zijn Oudheden,
boek  2,  hoofdstuk  9.  Op zo‘n  manier  werd  het  voortdurend  in  zijn  hart
gegraveerd dat hij van het zaad van de sterfelijken was, maar zo weet ook
heel Jisrael dat hij een Jood was.

איא  ַוֵּיֵצ֣ ֹמֶׁש֙ה  ל  ַוִּיְגַּד֤ ם  ָהֵה֗ ים  ַּבָּיִמ֣ ׀  י  ַוְיִה֣

ה י ַמֶּכ֥ יׁש ִמְצִר֔ ם ַוַּיְר֙א ִא֣ יו ַוַּיjְ֖רא ְּבִסְבֹלָת֑ ֶאל־ֶאָח֔

יו: ֶאָחֽ י ֵמֽ ִאיׁש־ִעְבִר֖

In die tijd, toen Mosje opgegroeid was ging hij eens naar zijn
broeders  en  hij  zag  hun  dwangarbeid,  en  hij  zag  dat  een
Egyptenaar een Hebreeër, een van zijn broeders sloeg.

 והוה ביומא האינון ורבא משהגום ארץ ישראלתר

ובסוגי נפשיהון  באניק  וחמא  אחהי  לות  ונפק 
יהודאי גבר  מחי  מצראי  גבר  וחמא  פולחנהון 

מאחוי

In  die  tijd,  toen  Mosje  opgegroeid  was  ging  hij  eens  naar  zijn
broeders en hij zag de ellende van hun ziel, en de zwaarte van hun
werk en hij zag dat een Egyptische man een Joodse man, een van
zijn broeders, sloeg.

ַוִּיְגַּדל. ַוֲהלֹא ְּכָבר ָּכַתב )לעיל פסוק י( ַוִּיְגַּדל ֹמֶׁשה רש"י

ְלקֹוָמהַהֶּיֶלד ָהִראׁשֹון  ִאְלָעִאי,  ְּבַרִּבי  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָאַמר   .

ישן )תנחומא  ֵּביתֹו  ַעל  ַּפְרעֹה  ֶׁשִּמָּנהּו  ִלְגֻדָּלה,  ְוַהֵּׁשִני 

יז(:  ְּבִסְבֹלָתםוארא  ֵמֵצרַוַּיְרא  ִלְהיֹות  ְוִלּבֹו  ֵעיָניו  ָנַתן   .

שם רבה  )שמות  ִמְצִריכז(: :ֲעֵליֶהם  ָהָיהִאיׁש  נֹוֵגׂש   .

ַהֶּגֶבר ִמְּקרֹות  ַמֲעִמיָדם  ְוָהָיה  ִיְׂשָרֵאל  ְמֻמֶּנה ַעל ׁשֹוְטֵרי 

. ַמְלֵקהּו ְורֹוֵדהּו,ַמֶּכה ִאיׁש ִעְבִריִלְמַלאְכָּתם )שם כח(: 

ָּבּה, ֵעיָניו  ְוָנַתן  ָהָיה,  ִּדְבִרי  ַּבת  ְׁשלֹוִמית  ֶׁשל  ּוַבְעָלּה 

ַלַּבִית ְוִנְכַנס  ָחַזר  ְוהּוא  ִמֵּביתֹו  ְוהֹוִציאֹו  ֶהֱעִמידֹו  ּוַבַּלְיָלה 

ּוָבא ַעל ִאְׁשּתֹו, ִּכְסבּוָרה ֶׁשהּוא ַּבְעָלּה. ְוָחַזר ָהִאיׁש ְלֵביתֹו

ְוִהְרִּגיׁש ַּבָּדָבר, ּוְכֶׁשָרָאה אֹותֹו ִמְצִרי ֶׁשִהְרִּגיׁש ַּבָּדָבר ָהָיה

Mosje groeide op, was er dan niet reeds geschreven: het kind groeide op ?
Rabbi Jehoedah de zoon van rabbi Ilaï zei: de eerste gaat het om de lengte,
en de tweede keer om de grootheid, omdat Farao hem over zijn huis stelde.
En hij zag hun dwangarbeid, hij liet zijn ogen en zijn hart treurig zijn om
hen.  Een  Egyptische man, dat was de opzichter over  toezichthouders van
Jisrael. Hij liet hen opstaan voor hun werk als de haan kraaide. Hij sloeg
een Hebreeuwse man, hij geselde hem en dreef hem voort, en dat was de
echtgenoot van Sjelomit,9 de dochter van Divri. Hij had een oogje op haar,
en daarom maakte hij hem wakker in de nacht en deed hij hem uit zijn huis
gaan, en hijzelf kwam dan terug, ging het huis binnen en had gemeenschap
met haar, terwijl zij dacht dat het haar man was. En de man kwam weer
thuis  en ontdekte  de zaak.  Toen de Egyptenaar  begreep dat  hij  de zaak
ontdekt had begon hij hem de hele dag te slaan en op te jagen.

7 De term עיר, wel ‘wakend, oplettend,’ kan ook een type ‘engelen’ aangeven.
8 Zie b.v. Philo van Alexandrië, Het leven van Mozes, ingeleid, vertaald en toegelicht door Albert-Kees Geljon, 2014.
9 Lev. 24:10.
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ַמֵּכהּו ְורֹוֵדהּו ָּכל ַהּיֹום )שם(:

 שגדל והיה לאיש. כיויגדל משה ויצא אל אחיו רמב"ן

 )לעיל פסוק י(, שגדל עד שלאויגדל הילדמתחלה אמר 

היה צריך לגמלה אותו, ואז הביאתהו לבת פרעה ויהי

לה לבן כי לפני מלכים יתיצב, ואחרי כן גדל ויהי לאיש

דעת: וטעם ויצא אל אחיו כי הגידו לו אשר הוא יהודי,

נסתכל והנה  אחיו.  שהם  בעבור  לראותם  חפץ  והיה 

המצרי הרג  ולכן  לסבול  יכול  ולא  ועמלם  בסבלותם 

המכה הנלחץ:

Mosje was opgegroeid, en hij ging naar zijn broeders, hij was opgegroeid
en een man geworden. Er is al gezegd en het kind groeide op, namelijk dat
hij zo groot werd dat hij niet langer gezoogd hoefde te worden. Toen bracht
ze hem bij de dochter van Farao, en hij werd haar tot zoon, zodat hij zich
voor koningen kon presenteren,  en daarna groeide hij  verder op tot  een
geleerd man. En hij ging naar zijn broeders betekent dat men hem bekend
had gemaakt dat hij een jood was. Hij verlangde ernaar hen te zien omdat
zij zijn broeders waren. En kijk, hij merkte hun nood en moeite op, en hij
kon  het  niet  verdragen,  en  daarom  doodde  hij  de  Egyptenaar  die  de
onderdrukte sloeg.

וירא נתן לבו לראות כעוני אחיו: וירא בסבלותםספורנו 

מאחיו עברי  איש  מכה  מצרי  האחוהאיש  ומצד   .

התעורר להנקם:

Hij zag hun dwangarbeid, hij richtte zijn hart op het aanzien van de ellende
van zijn broeders.  En hij zag dat een Egyptenaar een Hebreeër, een van
zijn broeders sloeg, vanwege het broederlijk gevoel werd hij opgewekt om
hem te wreken.

יספר מצדקת - ויגדל משה ויצא אל אחיו)יא(  מלבי"ם

משה ואיך מנעוריו היו בו כל המעלות שבעבורם זכה

לכל הכבוד הזה, שהגם שגדל בבית מלך וישראל היו

אז בתכלית השפלות לא הסתיר פניו מהם ויצא אליהם

מצד שהם אחיו, הפך מטבע האנשים שבעלותם לגדולה

יתרחקו מאחיהם העניים והאביונים, זאת שנית שראה

בסבלותם היינו שהביט ע"ז בעין חמלה ולבו עליו דוי,

יוזאת שלישית שראה  ֶאָחֽ י ֵמֽ ה ִאיׁש־ִעְבִר֖ י ַמֶּכ֥ יׁש ִמְצִר֔ ,ִא֣

כזרים היו  ומתערב עמהם  בין המצריים  שהגם שגדל 

בעיניו, והאיש העברי המוכה הרגיש בצרתו מצד שהוא

ועל המכה חרה אפו מצד שהוא ובשרו,  אחיו עצמו 

ובזה עטה כמעיל קנאה על מצרי נבזה ושפל בעיניו. 

הכותו את אחיו החשוב בעיניו:

Mosje was opgegroeid, en hij ging naar zijn broeders, men spreekt van de
rechtvaardigheid  van  Mosje,  en  dat  hij  in  zijn  jeugd  reeds  alle  hoge
kwaliteiten bezat op grond waarvan hij al deze eer verdiende; want ook al
groeide hij op in het koninklijk paleis, terwijl de Jisraelieten toen leefden in
de meest complete smerigheid, hij verborg zijn gezicht niet voor hen, en hij
ging naar hen toe omdat ze zijn broeders waren, anders dan het geval is met
mensen, die opklimmen tot grootheid, zich dan verwijderen van hun onge-
lukkige en arme broeders. Dit is het tweede, dat hij hun nood zag, anders
gezegd dat hij ernaar keek met een medelijdend oog en met pijn in hart. Dit
is het derde,  hij zag dat een Egyptenaar een Hebreeër, een van zijn broe-
ders sloeg, ook al was hij opgegroeid tussen de Egyptenaren, en met hen
bezig, ze bleven vreemdelingen in zijn ogen. En wat de Hebreeuwse man
aangaat die geslagen werd, hij voelde mee met zijn nood omdat hij zijn
broeder was, van zijn gebeente en van zijn vlees, maar hij werd boos op de
man die sloeg, omdat dat een Egyptenaar was, verachtelijk en laag in zijn
ogen. En daarom trok hij als overkleed boosheid aan omdat hij zijn broeder,
hoog geacht in zijn ogen, sloeg.

ַוַּיְ֙ךיב  יׁש  ִא֑ ין  ֵא֣ י  ִּכ֣ ַוַּיjְ֖רא  ה  ָוכֹ֔ ּכֹ֙ה  ַוִּיֶ֤פן 

jִּיְטְמֵנ֖הּו ַּבֽחֹול: י ַוֽ ֶאת־ַהִּמְצִר֔

En hij wendde zich naar de ene en de andere kant, en merkte
dat er niemand was, en hij sloeg de Egyptenaar neer en verborg
hem in het zand. 

ישראלתר ארץ  בחכמתגום  משה  ואיסתכל   
דעתיה ואיתבונן בכל דר ודר והא לא קאים מן

ההוא מצראי גבר גיור ולא דעביד תתובא מן בני
בנוי עד עלמא ומחאי ית מצראי וטמריה בחלא

En Moshe stelde vast in de wijsheid van zijn geest, en begreep dat in
geen enkele generatie er iemand zou opstaan uit die Egyptenaar die
gijoer zou doen, en dat geen van de kinderen van zijn kinderen ooit
berouw zou tonen en hij sloeg de Egyptenaar neer en verborg hem in
het zand.

. ָרָאה ֶמה ָעָׂשה לֹו ַּבַּבִית ּוֶמה ָעָׂשהַוִּיֶפן ּכֹה ָוכֹה רש"י

ַוַּיְרא ִּכי ֵאיןלֹו ַּבָּׂשֶדה )שם(. ּוְלִפי ְּפׁשּוטֹו ְּכַמְׁשָמעֹו:  

. ָעִתיד ָלֵצאת ִמֶּמּנּו ֶׁשִּיְתַּגֵּיר )שם(:ִאיׁש

En hij  wendde zich naar de ene  en  de  andere  kant, hij  zag  wat  hij  hem
aangedaan had in huis en wat hij hem aangedaan had in het veld. Maar naar
zijn  letterlijke betekenis  is  het  naar  de  basis-betekenis.  Hij  merkte  dat  er
niemand was, die voorbestemd was om gijoer te doen.

: למה ספר כל המעשים האלה יב-כהשאלות מלבי"ם

שדייק  ומה  צורך.  ֶאל-ֶאָחיוללא  וכו'ַמֶּכה, ַוֵּיֵצא   

 למה התערב בריב הרועים שהיה להם תקנהמאחיו

שלא ישקו הצאן עד אם יאספו כל העדרים כמו רועי

חרן: 

Vragen: waarom vertelt de Schrift al deze gebeurtenissen, zonder noodzaak.
En wat is precies  Hij ging uit naar zijn broeders, ..  die sloeg etc.  van zijn
broeders. Waarom kwam hij tussenbeide in de strijd van de herders, die een
regeling hadden dat ze het kleinvee niet te drinken zouden geven totdat zij al
de kudden vezameld hadden, zoals de herders van Charan.

)יב( ַוִּיֶפןמלבי"ם    - אלהי  רוח  בו  נוססה  כי  יספר 

י:טו() רשעל תהלים  זרוע  קב:כא() שבור  תהלים 

זה שלאלפתח בני תמותהו ולבל תאמר כי עשה   ,

בעצת שכלו רק מתוך כעס פתאום וזה לא ישובח,

שפנה מראה זל ע לראות אם יש איש כיכה וכה   

עשה במתון ובעצת שכלו, וידע שיש סכנה בדבר אם

יודע לאיש, ואז הכהו להציל נפש אחיו, ודעת חז"ל

)נח ב(בסנהדרין שהיה המצרי חייב מיתה דמצרי   

Hij wendde zich, er wordt verteld dat een goddelijke geest hem aandreef om
de arm van de boosdoener te breken en hen die bestemd waren voor de dood
los te maken. En opdat je niet zou zeggen dat hij dit deed zonder enig overleg
van  zijn  verstand,  maar  alleen  uit  plotselinge  woede,  dat  is  niet  prijzens-
waardig; daarom zegt de Schrift dat hij zich zich  naar de ene en de andere
kant wendde om te zien of er iemand was. Want hij handelde nadenkend en
met overleg van zijn verstand, want hij wist dat er gevaar school in de zaak
als het iemand bekend werd. En toen versloeg hij hem om het leven van zijn
broeder  te  redden.  Het  inzicht  van  de  wijzen  in  Sanhedrin  is  dat  de
Egyptenaar des doods schuldig was, want een Egyptenaar die een Jisrael dood
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דעתו מלכים  בה'  והרמב"ם  חייב,  לישראל  שהכה 

דנמלךרש במדמראה זל שא"ח רק בידי שמים, וע  

בפמליא של מעלה וירא כי אין איש אבל מלאכים

 כיצמועת ראה ונמלך עמהם, ובדרך הרמז שראה א

בכח והכהו  המלאכים  אל  מצורף  רק  איש  אינו 

וע חז"ל מראה זל הרוחני שבו  א:ל(  )שמות רבה 

שהכהו בשם המפורש:

slaat is schuldig. Maar Rambam, in Hilchot Melachim, is van mening dat hij
slechts strafbaar is door de macht van de Hemel.  Daarom zegt men in de
midrasj dat hij overleg pleegde met de hofhouding van boven. Hij zag dat er
geen mens was, maar hij zag wel engelen en hij overlegde met hen. Naar de
allegorische uitleg: dat hij zichzelf zag, want men is geen mens als men niet
verbonden is met de engelen, en hij sloeg hem dood met de geestkracht die in
hem was. En hierover is de mening van onze wijzen dat hij hem versloeg met
de onuitsprekelijke Naam.

יםיג  ים ִנִּצ֑ ים ִעְבִר֖ י ְוִהֵּנ֛ה ְׁשֵנֽי־ֲאָנִׁש֥ ַוֵּיֵצ֙א ַּבּ֣יֹום ַהֵּׁשִנ֔

ָך: ה ֵרֶעֽ ָּמה ַתֶּכ֖ ע ָל֥ ָרָׁש֔ אֶמ֙ר ָלֽ ֹ֨ ַוּי

De  volgende  dag  ging  hij  weer  uit  en  kijk,  twee
Hebreeuwse mannen die met elkaar vochten. En hij vroeg
aan de boosdoener: Waarom sla jij je collega?

ונפק ביומא תיניינא ואודיק והאגום ארץ ישראלתר  
דתן ואבירם גוברין יהודאין נצן וכד חמא דיזקף דתן

ידיה על אבירם למימחייה אמר ליה למה אנת מחי
לחברך

De volgende dag ging hij  weer uit  en hij  keek rond; en,  zie,
Dathan and Abiram, Joodse mannen, maakten ruzie; en toen hij
zag dat Dathan zijn hand uitstak naar Abiram om hem te slaan,
zei hij tegen hem: Waarom sla jij je collega?

נדרים . ָּדָתן ַוֲאִביָרם )תרגום יונתן;ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ִעְבִריםרש"י 

כה:י(: סד ע"ב(, ֵהם ֶׁשהֹוִתירּו ִמן ַהָּמן )שמות רבה שם כט,

. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא ִהָּכהּו ִנְקָרא ָרָׁשעָלָּמה ַתֶּכה. ְמִריִבים: ִנִּצים

. ָרָׁשעֵרֶעָךַּבֲהָרַמת ָיד )שמות רבה שם;סנהדרין נח ע"ב(: 

ְּכמֹוֶתָך )שמות רבה שם(:

Twee  Hebreeuwse  mannen, Dathan  and  Abiram,  die  van  het  man
bewaarden. Die vochten, die ruzie maakten. Waarom sla jij? Ook al had
hij hem nog niet geslagen, hij werd boosdoener genoemd omdat hij zijn
hand opgeheven had. Jouw collega, iemand die net zo slecht is als jij.

מפני היות כל אחד מהם אחיו לאויאמר לרשעספורנו   

התעורר להנקם, אבל הוכיח במישור:

Hij sprak tot  de boosdoener, aangezien ze allebei broeders van hem
waren werd hij niet opgewekt tot wraak, maar waarschuwde hij alleen
maar.

)יג(  - ואף שראה צרת אחיו ושעַוֵּיֵצ֣אמלבי"ם  ןכדי יל  

 לא נמנע לצאת ביוםאתזך קרוב הוא לבוא לידי סכנה בכ

דייל  המצה הוא עוהנה שני אנשים עברים נציםהשני, וירא 

ויאמר לרשע למה תכההכאה וזה ההבדל בינו ובין ריב, 

 בטבעהלזה  כי שני רעים שהם במצור ובמצוק יאהבו זרעך

לא שיהיההלזה ויעזרו ז ביניהם,ריב ומדון )חבקוק א:ג(    

ובזה נודע שנטוע בנפשו אהבת משפט וצדק בין איש ובין

זלאחיו, שכ צריך למי שמוכן להנהיג הנהגת העם, כמה  ו 

:צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל)דברים לג:כא(  תובש

Hij ging uit, en ook zag hij de narigheid van zijn broeders maar ook al
kwam hij daardoor zelf in gevaar toch zag hij er niet van af een tweede
maal uit te gaan. Hij keek,  en zie,  twee Hebreeuwse mannen die met
elkaar  vochten,  het  vechten  betekent  slaan  met  de  handen,  en  er  is
verschil met ‘ruzie.’ En hij vroeg aan de boosdoener: Waarom sla jij je
collega?  Immers, wanneer twee vrienden leven in nood en narigheid,
zouden ze van nature van elkaar moeten houden, en ze zouden elkaar
moeten helpen, en er zou geen twist en tweedracht tussen hen moeten
zijn. Hiermee wordt duidelijk dat liefde voor rechtvaardigheid en recht
tussen de ene mens en de andere in hem geworteld was, allemaal nodig
voor wie klaar staat om het volk te leiden, zoals er geschreven staat: hij
bracht de wil van de Eeuwige ten uitvoer, evenals Zijn rechtsbesluiten
over Jisrael.

ינּויד  ָעֵל֔ ְוׁשֵֹפ֙ט  ר  ַׂש֤ יׁש  ְלִא֨ ְמָ֞ך  ָׂשֽ י  ִמ֣ pֹאֶמר  ּי pַו

י ְגָּת ֶאת־ַהִּמְצִר֑ ָהַר֖ ר  ֲאֶׁש֥ ַּכֽ ר  ֹאֵמ֔ ה  ַאָּת֣ ִני֙  ְלָהְרֵג֨ ַהֽ

ר: ע ַהָּדָבֽ ן נֹוַד֥ ר ָאֵכ֖ א ֹמֶׁש֙ה ַוּיֹאַמ֔ ַוִּייָר֤

Hij antwoordde: Wie heeft jou als heer en rechter over ons
aangesteld?  Spreek  je  zo  om  mij  te  doden,  zoals  je  die
Egyptenaar hebt gedood?' Toen werd Mosje bang en dacht:
`De zaak is toch bekend geworden.' 

 ואמר ליה דתן מאן הוא דמניגום ארץ ישראלתר
יתך לגבר רב ודיין עלנא הלא למיקטלי אנת אמר

ואמר משה  ודחיל  מצראי  ית  דקטלת  כמה 
 בקושטא איתפרסם פיתגמא

En Datan zei tegen hem: `Wie heeft jou als hoofdman en rechter
over ons aangesteld? Je spreekt toch niet zo om mij te doden, zoals
je die Egyptenaar hebt gedood?' Toen werd Mosje bang en dacht:
`De zaak is toch bekend geworden.'

ְלִאיׁש רש"י ָׂשְמָך  י(:ִמי  )תנחומא  ַנַער  עֹוְדָך  ְוִהֵנה   .

ֹאֵמר ַאָּתה  ְּבֵׁשםַהְלָהְרֵגִני  ֶׁשֲהָרגֹו  ְלֵמִדים  ָאנּו  ִמַּכאן   .

)שם; ל(:  ַהְּמפֹוָרׁש  שם  רבה  מֶֹׁשהשמות  .ַוִּייָרא 

ּוִמְדָרׁשֹו, ָּדַאג לֹו ַעל ֶׁשָרָאה ְּבִיְׂשָרֵאל ְרָׁשִעים ִּכְפׁשּוטֹו. 

ְלִהָּגֵאל )שם ֵאיָנם ְראּוִיין  ֶׁשָּמא  ֵמַעָּתה  ָאַמר,  ֵּדָלטֹוִרין, 

ַהָּדָברושם(:  נֹוַדע  ִליָאֵכן  נֹוַדע  ּוִמְדָרׁשֹו,  ְּכַמְׁשָמעֹו.   .

ַהָּדָבר ֶׁשָהִייִתי ָּתֵמַּה ָעָליו, ֶמה ָחְטאּו ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ִׁשְבִעים

ֻאּמֹות ִלְהיֹות ִנְרִּדים ַּבֲעבֹוַדת ֶּפֶרְך, ֲאָבל רֹוֶאה ֲאִני ֶׁשֵהם

ְראּוִיים ְלָכְך )שם ושם(:

Wie heeft jou een man gemaakt, je bent nog een jongen. Spreek je zo om
mij te doden, hieruit leren we dat hij hem doodde met de onuitsprekelijke
Naam. Mosje werd bang, zo naar zijn eenvoudige betekenis, maar naar de
midrasj-uitleg:  hij  maakte  zich  zorgen omdat  hij  had  gemerkt  dat  er  in
Jisrael schurkachtige aanbrengers waren. Hij zei bij zichzelf, omdat dit zo
is, verdienen ze het misschien niet om gered te worden. De zaak is toch be-
kend geworden, zo naar wat je erin hoort, maar naar de midrasj-uitleg: de
zaak waar ik me over verwonderde is mij duidelijk, namelijk hoe is het dat
Jisraelieten  meer  zondigen  dan  de  zeventig  volkeren  zodat  ze  daarom
onderworpen  zijn  aan  slavenarbeid,  maar  ik  begrijp  nu  dat  ze  het  zo
verdienen.
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מכאן אנו לומדים שהרגוהלהרגני אתה אומר רמב"ן  

המפורש הוא,בשם  רבותינו  ומדרש  רש''י.  לשון   

לה(. ואני תמה, אם כן מי הגיד לרשע:) שמות רבה א

כי משה הרגו. אולי סמך ידו עליו ויקללהו בשם ה', וזהו

. או מפני שנפל מת לפניו פחד משה שיעלילו עליוויך

וקברו בחול, וראה אותו עושה כן, וידע שהוא הגורם או

חשב שהרגו בחרב כי לא ראה רק הקבורה. ועל דרך

הפשט אומרים )המפרשים, ראב''ע כאן והרד''ק בספר

 פירושו חושב, כיאתה אומרהשרשים שרש אמר( כי 

הלב,  מחשבת  על  אמירה  בלבימצינו  אני  אמרתי 

)שם ואמרתי טוב ממנו הנפלא(, :)קהלת ב ואין:  ג( 

כי אמר  לזה,  צורך  ושופטבכאן  לאיש שר  מי שמך 

הרגתעלינו כאשר  להרגני  חפץ  שאתה  בעבור  אם   ,

:למה תכה רעךהמצרי אתה מוכיח אותי ואומר 

Spreek je m mij te vermoorden? hieruit leren we dat hij hem vermoordde
met  de onuitsprekelijke Naam, dat  is de uitleg van Rasji,  en het is  een
midrasj van onze rabbijnen. Maar ik verbaas me hierover, want als dit zo is,
wie vertelde dan aan de boosdoener dat Mosje hem had gedood? Misschien
leunde hij met zijn hand op hem en vervloekte hij hem toen met de Naam
van de Eeuwige, en dat was dan het ‘hij sloeg’ (v. 12). Of, omdat hij dood
neerviel voor hem was Mosje bang dat men hem vals zou beschuldigen, en
daarom begroef hij hem in het zand, en hij (de boosdoener) zag hem dat
doen en begreep dat hij de oorzaak was, of hij dacht dat hij hem met een
zwaard gedood had, ook al had hij alleen de begrafenis gezien. Op basis
van de eenvoudige betekenis zegt men (de uitleggers rabbi Avraham ibn
Ezra over deze plaats, en rabbi David Kimchi, in het boek השרשים onder de
wortel (אמר   dat  jij spreekt jij  denkt betekent,  want we vinden ‘spreken’
voor  het  denken  van  het  hart:  ik  zei  in  mijn  hart, en ik  zei  een
doodgeborene is beter af dan hij. Maar dit is niet nodig, want hij zei: Wie
heeft jou als heer en rechter over ons aangesteld, is het omdat je mij wilt
vermoorden, zoals je de Egyptenaar vermoord hebt, dat je zegt:  Waarom
sla jij je collega?

 אתה מעורר מדנים להרגני:הלהרגני אתה אומר ספורנו

ובכן נשמר לנפשו וברח: ויירא משה ויאמר אכן נודע 

כשאמר זה המוסר את דבריו אלה בפני רבים,הדבר  

ולכן לא הרג את המוסר מבלי אין תועלת בהריגתו אחר

שכבר מסר:

Spreek je zo om mij te doden, stuur je op ruzie aan om mij te doden? Toen
werd Mosje bang,  daardoor werd hij  voorzichtig vanwege zijn leven en
vluchtte  hij.  Hij  dacht:  De  zaak  is  toch  bekend  geworden,  toen  de
verklikker deze woorden tot hem richtte in aanwezigheid van velen. Maar
hij doodde de aanbrenger niet, aangezien zijn dood geen nut zou hebben nu
hij al uitgeleverd had.

- רויאמר מי שמך מלבי"ם )יד( מי שיתיצבוצה לומר   

משלשה באחד  יהיה  ריבות  בדברו  ולשפוט  להוכיח 

 גדול ונכבד בעיני העםוצה לומרפנים, או שהוא איש, ר

הממונה שר,  שהוא  או  מעלתו,  מצד  אליו  שישמעו 

עליהם שופט, שקבלוהו  או שהוא  בחזקה,  להשתרר 

נכבד אומי שמך לאישלשפוט בדברי ריבותם, ואתה   

 ואתהה, ואחר שאינך ממונה על זעלינו שופט או שר

להרגני רוצה  לך מבואר שאתה  לא  ריב  מתעבר על 

ז ועל  את המצרי,  הרגת  אומרהברצח כאשר  אתה   

, כי תחלהאכן נודע הדברומוכיח לבקש עלילה להרגני. 

ש אמרו  וחז"ל  רואה,  שאין  הדברחשב  שהיהנודע   

וצהפליאה בעיניו מה חטאו ישראל מכל ע' אומות, ר

זאת כפילומר מתירא אחר שעשה  לא היה  שמשה   

הדין להציל את המוכה, ובודאי יושיעהו ה' בל תאונה

אליו רעה, אבל אחר שנודע אליו שישראל מוכים כדין

ולכן יופיע עזרת ה' להצילו  מפני חטאם, דאג כי לא 

ויירא משה:

En hij zei: wie heeft jou aangesteld, hij wil zeggen: wie zich opstelt om te
vermanen en te oordelen over zaken ruzies betreffende, die moet één van
drie kwalificaties bezitten: of hij is een ‘man,’ d.w.z. groot en geëerd in de
ogen van het volk, zodat ze naar hem luisteren vanwege zijn verhevenheid,
of hij  is  een vorst,  een hoge ambtenaar om met geweld de overhand te
hebben, of hij is een rechter, die men over zich heeft aangenomen om recht
te spreken over zaken ruzies betreffende. Maar wie heeft jou tot een geëerd
man aangesteld over ons, of als heer of als rechter? Maar als je je, ook al
ben je niet aangesteld, toch boos maakt over deze ruzie, dan is het duidelijk
dat je mij ook zou kunnen doden, zoals je de Egyptenaar gedood hebt. En
vanwege dit ‘jij zegt’ bevestig je dat je een voorwendsel zoekt om mij te
doden. De zaak is toch bekend geworden, want eerst dacht hij dat niemand
het gezien had. Maar onze wijzen, hun gedachtenis strekke tot zegen, zei-
den dat  de zaak is bekend geworden duidt op verbazing in zijn ogen: hoe
kan het  dat  Jisrael  meer  heeft  gezondigd dan alle  70 volkeren.  Dat  wil
zeggen  dat  Mosje  niet  bang  was  nadat  hij  dit  had  gedaan  in  over-
eenstemming met de wet dat je de vervolgde moet redden. De Eeuwige zou
hem zeker redden, zodat hem geen kwaad zou overkomen. Maar nu hij er
achter  was  gekomen  dat  Jisrael  naar  rechte  gekweld  om  hun  zonden,
maakte  hij  zich er zorgen over dat de hulp van de Eeuwige om hen te
redden niet zou komen. Daarom was Mosje bang.

גטו  ֲהרֹ֣ ַלֽ ׁש  ַוְיַבֵּק֖ ה  ַהֶּז֔ ר  ֶאת־ַהָּדָב֣ ַּפְרעֹ֙ה  ע  ַוִּיְׁשַמ֤

ֶרץ־ִמְדָיj֖ן ה ַוֵּיֶׁ֥שב ְּבֶאֽ ח ֹמֶׁש֙ה ִמְּפֵנ֣י ַפְרעֹ֔ ה ַוִּיְבַר֤ ֶאת־ֹמֶׁש֑

ר: ַוֵּיֶׁ֥שב ַעל־ַהְּבֵאֽ

En Farao hoorde van deze zaak, en hij probeerde Mosje
te doden; maar Mosje vluchtte voor Farao, en hij zette
zich in het land Midjan, en hij zat bij de waterput.

 ושמע פרעה ית פיתגמא הדין ובעאגום ארץ ישראלתר
ויתיב פרעה  קדם  מן  משה  וערק  משה  ית  למקטול 

בארעא דמדין ויתיב עילוי בירא

En Farao hoorde van deze zaak, en hij probeerde Mosje te doden;
maar Mosje vluchtte voor Farao, en hij zette zich in het land Midjan,
en hij zat bij de waterput.

ַּפְרעֹה רש"י ָעָליו )שמות רבה שם לא;ַוִּיְׁשַמע  ִהְלִׁשינּו  . ֵהם 

. ְמָסרֹו ְלקּוְסִטיָנר ְלָהְרגֹו,ַוְיַבֵּקׁש ַלֲהרֹג ֶאת מֶֹׁשהתנחומא שם(: 

מֶֹׁשה ֶׁשָאַמר  הּוא  רבה שם(,  )שמות  ַהֶחֶרב  ּבֹו  ָׁשְלָטה  לֹא 

; מכילתא יתרו א; שמות רבה )לקמן יח:דַוַּיִּצֵלִני ֵמֶחֶרב ַּפְרעֹה

ִמְדָין(: א:לב ְּבֶאֶרץ  ְּכמֹו ַוֵּיֶׁשב  ָׁשם,  ִנְתַעֵּכב  ַיֲעקֹב.  ַוֵּיֶׁשב 

. ְלׁשֹון ְיִׁשיָבה. ָלַמד ִמַּיֲעקֹבַוֵּיֶׁשב ַעל ַהְּבֵאר)בראשית לז:א(: 

(:; תנחומא יֶׁשִּנְזַּדֵּוג לֹו ִזּוּוגֹו ִמן ַהְּבֵאר )שמות רבה א:לב

En Farao hoorde, ze brachten hem aan. En hij probeerde Mosje te
doden, ze droegen hem over aan de beul om hem te doden, maar het
zwaard had geen macht over hem. Dat is het wat Mosje zei: Hij heeft
mij  gered  van  het  zwaard van  Farao.  Hij  zette  zich  in  het  land
Midjan, hij werd daar opgehouden, zoals Jaäkov verbleef. En hij zat
bij de waterput, een uitdrukking van zitten. Hij leerde van Jaäkov die
zijn echtgenote bij de waterput ontmoette.
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בחר לשבת איזה זמן בארץ מדין:וישב בארץ מדיןספורנו   

לו שישב סמוך לאיזהוישב על הבאר ובעברו בארץ קרה   

כמו  במקוםבאר,  כח:יא( ויפגע  מקום,)בראשית  באיזה   

כמבואר למעלה:

En hij zette zich in het land Midjan, hij koos ervoor om een tijdje in
het land Midjan te blijven.  En hij zat bij de waterput, toen hij door
het land trok kwam het zo uit dat hij bij die waterput zat, zoals  hij
kwam aan op  die  plaats,  namelijk  op  die  specifieke plaats,  zoals
boven uitgelegd.

 - ממה שלא אמר ויבקש פרעה את משהויבקש )טו( מלבי"ם

להרגו למדו חז"ל שכבר היה בידו ומסרו לקוסטינר להרגו ולא

זה היה מהשגחת ה'וישב על הבארשלטה בו החרב.  גם   

להמציא לו בת זוגו והמציאו לו על הבאר כמו ליצחק וליעקב,

)במדבר כא:יח(וכן בת זוגו בעולם העליון היא באר חפרוה  

 ומשה איש האלהים בעלה דמטרוניתא כנודע:שרים

Hij probeerde, er staat niet: Farao zocht Mosje om hem te doden, en
onze wijzen, hun gedachtenis strekke tot zegen, leren dat Mosje al in
zijn hand was, en dat hij hem overleverde aan de beul om hem te
doden, maar het zwaard kon hem niet aan. Hij zat bij de waterput, dit
kwam ook door de goddelijke Voorzienigheid, namelijk hem te doen
vinden zijn echtgenote. Hij deed hem haar vinden bij de waterput,
zoals  bij  Jitschak  en  Jaäkov.  En  zo  werd  zijn  echtgenote  in  de
hemelse wereld een put gegraven door prinsen, waarbij  Mosje,  de
godsman, de echtgenoot werd van de matrone.10

ָנהטז  ַוִּתְדֶל֗ אָנה  ֹ֣ ַוָּתב ָּב֑נֹות  ַבע  ֶׁש֣ ִמְדָיj֖ן  ן  ּוְלכֵֹה֥

ן: אן ֲאִביֶהֽ ֹ֥ ים ְלַהְׁש֖קֹות צ ְרָהִט֔ אָנ֙ה ֶאת־ָה֣ ַוְּתַמֶּל֨

En  de  priester  van  Midjan  had  zeven  dochters,  en  die
kwamen om te putten, en ze vulden de drinkbakken, om
het kleinvee van hun vader te drenken.

ולאוניס דמדין שבע בנתא ואתאגום ארץ ישראלתר  
ודלאה ומלאה ית מורכיוותא לאשקאה ענא דאבוהן

En de priester van Midjan had zeven dochters, en die kwamen
om te putten, en ze vulden de drinkbakken, om het kleinvee van
hun vader te drenken.

ִמְדָין רש"י ֱאִליִליםּוְלכֵֹהן  ֵמֲעבֹוַדת  לֹו  ּוָפַרׁש  ֶׁשָּבֶהן,  ַרב   .

א:לב רבה  )שמות  ֵמֶאְצָלם  יאְוִנּדּוהּו  תנחומא  ֶאת(: ; 

. ֶאת ְּבֵריכֹות ְמרּוצֹות ַהַּמִים ָהֲעׂשּויֹות ָּבָאֶרץ:ָהְרָהִטים

En de priester van Midjan had, de belangrijkste onder hen; hij had voor
zichzelf de afgodendienst opgegeven, en ze hadden hem van onder hen
verbannen. De drinkbakken, poelen met stromend water gemaakt in de
aarde

בנות רמב"ן כיולכהן מדין שבע  יזכיר הכתוב שמו,  לא   

איננו ידוע רק מן הכנוי שהוא נכבד בכהונתו. והוא יתרו, כי

וישב אל יתר חותנואחרי התחתן במשה כתוב )להלן ד   :

אליה, כמו ויאמר יתרו למשה לך לשלוםיח(, ושם כתוב 

)ירמיה כזירמיהא(, : )שם א יזאליהוג( ו:ב אלכים )מ א(: 

אירמיהוו )שם  חובב, דכתיב:  נקרא  שנתגייר  ואחרי  א(. 

ד )שופטים  משה  חותן  חובב  כל:מבני  דרך  כי  יא(, 

המתיהדים לקרא להם שם אחר בישראל. והוא בן רעואל,

בן רעואל המדינידכתיב  לחובב  יויאמר משה  )במדבר   

יח(  )פסוק  בכאן  שאמר  ומה  רעואלכט(.  אל  ותבאנה 

 )בראשיתאלהי אבי אברהם, הוא אבי אביהן, כמו אביהן

 הידעתם את לבןב(, וכן: )דניאל הנבוכדנצר אבוהילב י(, 

מאל )שומפיבושת בן שאול )בראשית כט ה(, וכן בן נחור

כה(, ורבים כן. והיה זה, כי הכהן לא ימצא בבית, כי:ב יט

היה נטרד בכיהונו בבית אלהיו, ותבאנה אל הזקן. ויתכן כי

'' )להלן פסוק כא( הוא הכהןויואל משה לשבת את האיש''

בתו:  צפורה  לו  שנתן  הוא  כי  למעלה,  ותבאנההנזכר 

 כי היו הרועים בכל הימים באים וממלאים הרהטיםותדלנה

ומשקים צאנם בתחלה, ואחרי כן היו הנשים האלה משקות

, כיותבאנה ותדלנהשלהן, ואירע כי היום הזה קדמו הנשים 

היו חושבות להשקות צאנם בתחילה טרם בא הרועים, 

En de priester van Midjan had zeven dochters, de Schrift noemt zijn
naam niet,  want  hij  was  slechts  bekend  bij  zijn  titel,  want  hij  was
belangrijk wegens zijn priesterschap. Maar het was Jitro, want nadat hij
aangetrouwd geraakt was met Mosje staat  er  geschreven: hij  keerde
terug naar Jeter zijn schoonvader, en daar staat verder: en Jitro zei tot
Mosje, ga in vrede. Net zoals bij  Elia  en  Elijahoe,  Jirmeja  en  Jirme-
jahoe. Nadat hij gijoer had gedaan werd hij Chovav genoemd, want er
staat geschreven van de zonen van Chovav, de schoonvader van Mosje.
Want het is de gewoonte dat iedereen die Joods wordt een andere naam
krijgt in Jisrael. En hij was de zoon van Reoeël , want er staat geschre-
ven: Mosje zei tot Chovav de zoon van Reoeël de Midjaniet. Maar hoe
staat het dan met wat de Schrift hier zegt:  ze kwamen bij Reoeël, hun
vader, hij was toch hun grootvader. zoals de God van mijn vader Avra-
ham, Nevoechadnetsar, zijn vader; zo ook kennen jullie Lavan de zoon
van Nachor, en Mefivosjet de zoon van Sjaoel, en vele andere aldus. En
dit was omdat de priester niet altijd thuis gevonden wordt, want hij was
bezig met zijn priesterschap in de tempel van zijn god. Daarom kwa-
men ze naar grootvader. Het is aannemelijk dat Mosje stemde ermee in
te blijven bij de man slaat op de man juist boven genoemd, want die gaf
hem toch Tsippora tot  vrouw.  Zij kwamen en zij  putten.  Alle andere
dagen kwamen de herders en vulde ze de drinkbakken en gaven ze hun
kleinvee het eerst te drinken, en daarna gaven deze vrouwen het hunne
te drinken. Maar toevallig waren de vrouwen op deze dag het eerst, dus
kwamen ze en putten ze, want ze meenden hun kleinvee eerst te drinken
te geven voordat de herders kwamen. 

- הרועים עשו התקשרות ביניהם כמו ןולכה מלבי"ם )טז(

שעשו רועי חרן שלא ישקו הצאן עד אשר אם יתאספו כל

ומצד זה הקפידו על בנות מדין העדרים כי היו המים ביוקר

שהקדימו לדלות ולהשקות לפני הרועים, אמנם משה ראה

שההתקשרות א[  טעמים,  ארבעה  מפני  עמהם  שהדין 

שעשו הרועים ביניהם אינו חל על יתרו שהיה כהן מדין

 משפט הקדימה, ב[ולש שמצד כהונתו נוטל חלק בראש וי

שהיו שבע בנות ומצד שהם נקבות אין ראוי שימתינו על

 הצניעות, ג[ מצד עצם הענין שכבר באו ודלוניהרועים מפ

De priester had .... De herders maakten onderling afspraken, zoals de
herders van Charan, dat ze hun kleinvee niet te drinken zouden geven
tot alle kudden verzameld waren, omdat het water schaars was. Daarom
maakten ze zich druk over  de dochters  van Midjan omdat  ze  water
putten en te drinken gaven voor de herders. Mosje meende echt dat het
recht aan hun kant stond, om vier redenen: 1] de overeenkomst die de
herders onderling gesloten hadden gold niet voor Jitro, die de priester
van Midjan was, want op grond van zijn priesterschap had hij recht op
een eerste deel, en had hij recht op voorrang; 2] hij had zeven dochters,
en omdat zij vrouwen waren was het niet gepast dat zij op de herders
zouden  wachten,  vanwege  de  bescheidenheid;  3]  wat  de  zaak  zelf

10 Een van de omschrijvingen van de שכינה in de kabbala is מטרונה.
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ותמלאנה את הרהטים והיו המים שלהם, ד[ שההתקשרות

אינו חל רק על רועים שרועים צאן של אחרים, אבל הם

:אתזל באו להשקות צאן אביהן ואינם בכלל הרועים, ובכ

aangaat, ze waren al gekomen en ze hadden geput en de waterbakken
gevuld,  dus  was  het  water  van  hen;  4]  de  afspraak  had  alleen
geldighheid voor herders die het kleinvee van anderen weidden, maar
zij  kwamen om het kleinvee van hun vader  te  drinken te  geven,  en
daarom waren ze dus feitelijk geen herders.

ן ַוַּיְׁ֖שְקיז  jֲרׁ֑שּום ַוָּיjָ֤קם ֹמֶׁש֙ה ַוּ֣יֹוִׁשָע֔ jְיָגֽ ים ַוֽ רִֹע֖ אּו ָהֽ ַוָּיבֹ֥

ם: ֶאת־צֹאָנֽ

Toen kwamen de herders, en zij verdreven ze, maar Mosje
stond  op,  en  hij  verloste  hen,  en  gaf  hun  kleinvee  te
drinken.

ואתון רעיא וטרדינון וקם משהגום ארץ ישראלתר  

 בכח גבורתיה ופרקינין ואשקי ית ענהין

Toen kwamen de herders, en zij verdreven ze, maar Mosje stond
op in de macht van zijn kracht, en hij verloste hen, en gaf hun
kleinvee te drinken.

.Ze verdreven hen, vanwege de verbanning(:; תנחומא יא. ִמְּפֵני ַהִּנּדּוי )שמות רבה א:לבַוְיָגְרׁשּום רש"י

 מן הרהטים להשקות הםהרועים ויגרשום והנה באו רמב"ן

תחלה כמנהגם בכל הימים, ומשה חרה לו על החמס והצילן

וגם דלה דלהכי כיון שהן מלאו הרהטים הרי המים שלהן, 

טעם ל וזה  צאנן  לכל  הספיקו הרהטים  לא  כי  מדועהם 

היום ואמרו מהרתן בא  מיד הרועים  הצילנו  ,איש מצרי 

שמגרשים אותנו בכל יום תמיד בבאנו לרהטים בתחלה:

Daar kwamen de herders en ze verdreven hen van de drinkbakken zodat
ze als  eerste water konden geven naar  hun dagelijkse gewoonte.  En
Mosje werd boos vanwege het onrecht en hij redde hen, want aangezien
zij de drinkbakken gevuld hadden, was het water van hen. En ook putte
hij  voor  hen,  want  de  drinkbakken  waren  onvoldoende  voor  al  hun
kleinvee,  en  dit  is  de  uitleg  van  waarom  zijn  jullie  zo  vroeg  thuis
vandaag en zij zeiden: een Egyptisch man heeft ons verlost uit de hand
van de herders, die ons altijd, iedere dag, hadden verdreven, wanneer
wij het eerst bij de drinkbakken kamen.

 בהיות שני בעלי הריב נכרים לאויקם משה ויושיעןספורנו 

התעורר להנקם, גם לא הקפיד לישר ארחותם בתוכחות

מוסר, רק קם להושיע את העשוקים מיד עושקיהם:

Mosje stond op, en hij verloste hen,  omdat de beide ruzieënde partijen
vreemdelingen waren, liet hij zich niet tot wraak verleiden noch maakte
hij zich er druk over hun wegen door vermaningen te verbeteren; hij
stond alleen op om de onderdrukten van de onderdrukkers te redden. 

)יז( -  מלבי"ם  ויגרשום  ומסתמא שפכו גםויבאו הרעים 

ויקם משה ויושיען, לכן וגם דלה דלה לנו כתובשו המים כמ

 כי שפכו המים:וישק את צאנםבל יעשו עמהם רעה וגם 

Toen kwamen de herders, en zij verdreven ze, en waarschijnlijk gooiden
ze het water ook weg, zoals er immers geschreven staat:  en ook heeft
hij voor ons geput, daarom: Mosje stond op en hij redde hen, zodat zij
hen niets  kwaads zouden aandoen,  en ook  hij  drenkte  hun kleinvee,
omdat zij het water weggegooid hadden.

ןיח  ַהְרֶּת֥ ִמֽ אֶמר ַמּ֛דּוַע  ֹ֕ ַוּי ן  ֲאִביֶה֑ ל  אָנה ֶאל־ְרעּוֵא֖ ֹ֕ ַוָּתב

א ַהּֽיֹום: ֹ֖ ּב

En  zij  kwamen  bij  Reoeël  hun  vader,  en  hij  sprak:
Waarom zijn jullie vandaag zo snel teruggekomen?

ואתאה לות רעואל אבוה דאבוהןגום ארץ ישראלתר  
ואמר מה דין אוחיתון למיתי יומא דין

En zij kwamen bij Reoeël hun grootvader, en hij sprak: Hoe is
het dat jullie vandaag zo snel zijn teruggekomen?

 )בראשית כז:, ויצחק אמר ליעקבמדוע מהרתם מלבי"ם )יח(

, מדוע הוא שאלת הסבה, ומה הואמה זה מהרת למצוא כ(

כמו למה שהוא שאלת התכלית, יצחק לא שאל על הסבה

שמבואר שמצא ציד תיכף, רק על התכלית כי היה הצווי שיצא

רשתישפו למקום רחוק כדי לטרוח הרבה במצות כבוד כמ

יום מה  הסבה  על  רק  התכלית  על  שאל  לא  ורעואל  שם 

מיומים שלא עכבו הרועים אותם: 

Waarom zijn jullie zo vlug, terwijl Jitschak tegen Jaäkov zei: Wat is
dit dat je zo snel gevonden hebt. מדוע vraagt naar de oorzaak, terwijl
eerder vraagt naar het doel. Jitschak vraagt niet למה net zo als מה
naar de oorzaak, want het was duidelijk dat hij direkt wild gevonden
had, maar naar het doel, want hem was bevolen uit te gaan naar een
verre plaats, zodat hij veel kon investeren in de mitswe (zoals ik daar
heb uitgelegd). Maar Reoeël vraagt niet naar het doel, maar alleen
naar  de  reden:  wat  maakt  deze  dag  anders  dan  andere  dagen,
namelijk dat de herders hen niet ophielden.

ְריט  ָ ַוּתֹאַמ֕ יםן רִֹע֑ ָהֽ ִמַּי֣ד  נּו  ִהִּציָל֖ י  ִמְצִר֔ יׁש  ִא֣

אן: ֹֽ נּו ַוַּיְׁ֖שְק ֶאת־ַהּצ ְוַגם־ָּדֹ֤לה ָדָל֙ה ָל֔

Toen zeiden zij: Een Egyptisch man heeft ons verlost uit
de hand van de herders; en hij heeft ook uitgebreid voor
ons geput, en het kleinvee gedrenkt.

ואמרא גבר מצראי שיזבנהו מןגום ארץ ישראלתר  

ידא דרעיא ולחוד מדול חד דלה לן ואשקי ית ענא

Toen  zeiden  zij:  Een  Egyptisch  man  was  het  die  ons  heeft
verlost uit de hand van de herders; en hij heeft alleen voor ons
geput, en het kleinvee gedrenkt.

 - ספרו שבחו מג' טעמים, א[ שהואותאמרן מלבי"ם )יט(

הוא כי  בלבו  נגע  הכהן  שכבוד  לומר  שאין  מצרי  איש 

דלה דלה לנומאומה אחרת, ב[ שהצילנו, ג[ שחוץ מזה 

ומה שדלה להם הוא שההצלה בא מצד אהבת משפט, 

En zij zeiden, ze vermelden zijn lof om drie redenen, namelijk 1] dat hij
een Egyptenaar was, wie de eer van de priester niet na aan het hart lag
omdat hij van een ander volk was, 2] dat hij ons redde, 3] en dat hij
daarenboven  water putte voor ons; de redding kwam voort uit liefde
voor  het  recht,  en  dat  hij  water  putte  kwam  voort  uit  liefde  voor
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אדונינו ממעלת  ספר  ובזה  וצדקה,  חסד  אהבת  מצד 

שמלבד שהיה מגן לבני עמו, עשה משפט לעשוקים לכל בני

האדם בכלל:

vriendelijkheid  en  gerechtigheid.  Hierdoor  vertelt  de  Schrift  van  de
grootheid van onze heer, die niet alleen een schild was voor de leden
van  zijn  volk,  maar  ook  recht  deed  aan  de  onderdrukten,  aan  alle
mensen in het algemeen.

יׁשכ  ן ֶאת־ָהִא֔ ָּמה ֶּז֙ה ֲעַזְבֶּת֣ יו ְוַאּ֑יֹו ָל֤ אֶמר ֶאל־ְּבֹנָת֖ ֹ֥ ַוּי

ֶחם: אַכל ָלֽ ֹ֥ ן ֖לֹו ְוי ִקְרֶא֥

En hij  zei  tegen  zijn  dochters:  En  waar  is  hij,  waarom
hebben jullie die man alleen gelaten, roep hem, zodat hij
brood kan eten.

ואמר לבנתיה דבריה והאן הואגום ארץ ישראלתר  
למא דנן שבקתין ית גברא קרין ליה וייכול לחמא

En hij  zei  tegen  de  dochters  van  zijn  zoon:  En  waar  is  hij,
waarom hebben  die  man  alleen  gelaten,  roep  hem,  zodat  hij
brood kan eten.

ֲעַזְבֶּתן רש"י ֶּזה  ַיֲעקֹב,ָלָּמה  ֶׁשל  ִמַּזְרעֹו  ֶׁשהּוא  ּבֹו  ִהִּכיר   .

. ֶׁשָּמא ִיָּׂשא ַאַחת ִמֶּכם.ְויֹאַכל ָלֶחםֶׁשַהַּמִים עֹוִלים ִלְקָראתֹו: 

שמות  )בראשית לט:ו;ִּכי ִאם ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר הּוא אֹוֵכלְּכד"א 

(:; תנחומא יארבה א:לב

Waarom hebben die man alleen gelaten, hij herkende in hem dat hij van
het zaad van Jaäkov was, want het water rees naar hem omhoog. Zodat
hij brood kan eten, misschien zal hij een van jullie trouwen, zoals er
gezegd is: behalve het brood dat hij at.

 שאם היה בא עמכם הייתיומרלוצה ר-  ואיו מלבי"ם )כ(

יכול לחשוב כי עשה זאת בעבור תקות גמול או למצוא חן

בעיני הכהן, אבל אחר שלא בא עמכם מבואר שעשה זה

 מדוע עזבתן אישןכם מטוב לבבו ומדותיו הטובות לבד וא

:קראן לו ויאכל לחםכמוהו 

Waar is hij? Dat wil zeggen: wanneer hij met jullie meegekomen was
had ik kunnen denken dat hij dit deed vanwege de verwachting van een
beloning, of om aardig gevonden te worden door de priester. Maar nu
hij niet met jullie meegekomen is is het duidelijk dat hij handelde uit de
goedheid  van  zijn  hart  en  zijn  goede  trekken.  Maar  als  dat  zo  is,
waarom hebben jullie een man als hij alleen gelaten? Roept hem zodat
hij brood kan eten.

 מאחר שהוא אורח ואיש חסד, היהלמה זה עזבתןספורנו 

לכן לגמול עמו חסד הכנסת אורחים:

Waarom hebben die man alleen gelaten, want het is een reiziger en een
vriendelijk man, daarom hadden jullie hem net zo vriendelijk moeten
behandelen volgens het gastrecht.

הכא  ֶאת־ִצֹּפָר֥ ן  ַוִּיֵּת֛ יׁש  ֶאת־ָהִא֑ ֶבת  ָלֶׁש֣ ה  ֹמֶׁש֖ ַוּ֥יֹוֶאל 

ה: ִבּ֖תֹו ְלֹמֶׁשֽ

En Mosje  stemde ermee in bij  die  man te blijven,  en
deze gaf Mosje zijn dochter Tsippora tot vrouw.

ישראלתר וכד חכים רעואל דערק משה מןגום ארץ   

קדם פרעה טלק יתיה לגובא והות צפרה ברתיה דבריה
מפרנסא יתיה בסיתרא בזמן עישרתי שנין ולסוף עישרתי

גינוניתא דרעואל בגו  ועל משה  גובא  מן  שנין אפקיה 
וגבורן ניסין  עימיה  דעבד  ייי  קדם  ומצלי  מודי  והוה 

ואיסתכי ית חוטרא דאיתבריאת ביני שימשתא וחקיק
ומפרש עלה שמא רבא ויקירא דביה עתיד למיעבד ית

דסוף ימא  ית  למבזע  עתיד  וביה  במצרים  תימהיא 
ולהנפקא מוי מן כיפא והוה דעיץ בגו גינוניתא ומן יד

אושיט ידיה ונסביה הא בכין צבי משה למיתב עם גברא
.ויהב ית ציפורה ברת בריה למשה

Maar toen Reoeël begreep dat Mosje voor Farao was gevlucht
wierp hij hem in een put. Maar Tsippora, de dochter van zijn
zoon, voorzag hem in het geheim van voedsel voor de tijd van
tien jaar, en aan het einde van tien jaar haalde ze hem uit de
put.  En  Mosje  ging  naar  het  slaapvertrek  van  Reoeël  en
dankte  en bad  tot  de  Eeuwige,  die  door  hem wonderen en
grote  daden  zou  verrichten.  En  hij  verwachtte  de  staf  die
geschapen  was  op  vrijdagavond  en  waarop  gegraveerd  en
duidelijk  gemaakt  was de  grote  en  schitterende  Naam,
waarmee hij wonderen zou doen in Egypte en waarmee hij de
Rietzee  zou  splijten  en  waarme  hij  water  uit  de  rots  zou
brengen. En hij was in het midden van de kamer gestoken, en
dadelijk strekte hij zijn hand uit en pakte hem. En toen, let op,
was  Mosje  bereid  om  bij  de  man  te  bijven,  en  die  gaf
Tsippora, de dochter van de zoon van zijn zoon, aan Mosje.

 )שופטים יט:ו(.הֹוֶאל ָנא ְוִלין. ְּכַתְרגּומֹו, ְודֹוֶמה לֹו ַוּיֹוֶאל רש"י

הֹוַאְלנּו ז:ז(. ְולּו  )יהושע  ְלַדֵּבר  יח:לא(.הֹוַאְלִּתי  )בראשית   

ּוִמְדָרׁשֹו ְלׁשֹון ָאָלה, ִנְׁשַּבע לֹו ֶׁשּלֹא ָיזּוז ִמִּמְדָין ִּכי ִאם ִּבְרׁשּותֹו

נדרים סה א(: תנחומא יב; )שמות רבה שם לג;

Hij stemde ermee in, als in zijn Targoem (i.e. Onkelos). En dat lijkt
op stem ermee in en overnacht; waren we maar tevreden geweest; ik
heb  me  aangematigd  te  spreken.  De  midrasj-uitleg  ziet  er  een
aanduiding van een eed in: hij zwoer hem dat hij niet uit Midjan zou
vertrekken, behalve met zijn toestemming.

לרעות את צאנו, כמו לשבת את האישספורנו  שבה עמדי 

:)בראשית כט:יט(

Om bij de man te blijven, om zijn kleinvee te hoeden, zoals blijf bij
mij.

שפעל יאל מורה כבר בארתי )הושע ה( - ויואל מלבי"ם )כא(

שנתרצה אחר שמאן תחלה בדבר, מבואר שמשה לא נתרצה

תיכף, וכן אחר שנתרצה לא נתרצה מצד שהוא כהן מדין רק

בודהלשבת את האיש מצד מעלתו וחכמתו, כי כהונתו לע

 היה נגד רצון משה:רהז

Hij stemde ermee in, ik heb al eerder uitgelegd dat het werkwoord
een יאל  gewillige  instemming  na  eerdere  weigering  aanduidt.  Hij
stemde er dus niet dadelijk mee in, en toen hij ermee instemde was
dat niet omdat hij de priester van Midjan was, maar alleeen om bij de
man te blijven vanwege zijn verhevenheid en zijn wijsheid; want zijn
heidens priesterschap was tegen wil van Mosje. 
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ֵּג֣רכב  ר  ָאַמ֔ י  ִּכ֣ ם  jְרׁשֹ֑ ֵּגֽ א ֶאת־ְׁש֖מֹו  ַוִּיְקָר֥ ן  ֵּב֔ ֶלד  ַוֵּת֣

ֶרץ ָנְכִרָּיֽה: יִתי ְּבֶא֖ ָהִי֔

En zij bracht een zoon ter wereld die hij de naam Gersjom
gaf, want, zo zei hij, ik ben gast in een vreemd land.

ישראלתר ארץ  שמיהגום  וקרא  דכר  ביר  וילידת   

נוכרייא דלא גרשום ארום אמר דייר הויתי בארעא 
דידי

En zij bracht een mannelijk kind ter wereld, en hij noemde hem
Gersjom gaf, want, zei hij, ik ben een bijwoner in een land dat
niet het mijne is.

 - יודיע שהגם שנתישב במדין ונשאגר הייתי מלבי"ם )כב(

שם אשה והגם שברח ממצרים מפני מלשינות איש ישראל

כל בכל ולבו שם  עינו  והיה  עמו,  אהבת  לא שכח  זאת 

נכריה ארץ  היתה  ומדין  ולהושיעם,  אליהם  לשוב  הימים 

בעיניו, וישיבתו שם כגרות וטלטול:

Ik ben gast maakt duidelijk dat ook al was hij gevestigd in Midjan en
was hij daar gehuwd, en ook al was hij gevlucht uit Egypte omdat hij
aangegeven was door een man uit Jisrael, met dit alles hij de liefde voor
zijn volk niet vergat. En zijn oog en zijn hart waren dageljks daar op
gericht om naar hen terug te keren en hen te redden en Midjan bleef een
vreemd land in zijn ogen, en zijn verblijf daar was als vreemdeling-
schap en rondzwerven.

נכריהספורנו  בארץ  הייתי  ארץגר  שאינה  בארץ  גר   

מולדתי:

Ik ben gast in een vreemd land, een vreemdeling in een land waar ik
niet geboren ben.

In de loop van die vele  dagen was de koning van Egypte
gestorven. Maar de Jisraëlieten zuchtten nog vanwege hun
dwangarbeid en zij klaagden; en hun gejammer kwam vanuit
de dwangarbeid tot God.

ִיםכג  ִמְצַר֔ ֶלְך  ֶמ֣ ָמ֙ת  ַוָּי֨ ם  ָהֵה֗ ים  ַרִּב֜ ָהֽ ים  ַבָּיִמ֨ ַוְיִה֩י 

ַעל gַוַּת קּו  ַוִּיְזָע֑ ה  ֲעבָֹד֖ ִמן־ָהֽ ל  ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֛ ּו  gְנח ַוֵּיָאֽ

ה: ֲעבָֹדֽ ים ִמן־ָהֽ ֱאֹלִה֖ ם ֶאל־ָהֽ ַׁשְוָעָת֛

In  de  loop  van  die  vele  dagen  werd  de  koning  van  Egypte
geslagen, en hij gaf bevel alle eerstgeborenen van de Jisraelieten te
doden, om zich te baden in hun bloed. En de Jisraelieten zuchtten
vanwege het werk dat zwaar op hen rustte, en zij riepen en hun
roep steeg op naar de hoge hemelen van de Eeuwige. En Hij sprak
met Zijn Woord hen te zullen redden uit hun werk.

ישראלתר ביומייא סגיאייא האינוןגום ארץ  והוה   

בוכרייא לקטלא  ופקיד  דמצרים  מלכא  ואיתכתש 
בני בגין למיסחי באדמיהון ואתאנחו  ישראל  דבני 

וזעיקו עליהון  קשיא  דהוה  פולחנא  מן  ישראל 
וסליקת קבילתהון לשמי מרומא דייי ואמר במימריה

למפרוקינון מן פולחנא

[In de loop van die vele dagen dat Mosje woonde in Midjan,  stierf de
koning van Egypte, en had Jisrael behoefte aan redding, en Mosje was een
herder (etc.),  en de redding kwam door zijn hand, en daarom staan deze
tekstgedeelten bij elkaar; uit een oude Rasjie].  Toen stierf de koning van
Egypte, hij had lepra, en hij wilde babies uit Jisrael slachten en zich baden
in hun bloed.

. ֶׁשָהָיה מֶֹׁשה ָּגר ְּבִמְדָין,ַוְיִהי ַבָּיִמים ָהַרִּבים ָהֵהם] רש"י

ִמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל ִלְתׁשּוָעה.ַוָּיָמת ֶמֶלְך  ְוֻהְצְרכּו  ּוֹמֶׁשה ָהָיה  

ג:א(רֹוֶעה )שמות  ּוְלָכְך  ָידֹו,  ַעל  ְּתׁשּוָעה  ּוָבאת  ְוגֹוֵמר   

ָיָׁשן:[  ְּבַרִׁש"י  ַהָּללּו.  ַּפְרִׁשּיֹות  ִמְצַרִיםִנְסְמכּו  ֶמֶלְך  .ַוָּיָמת 

ְּבָדָמם ְורֹוֵחץ  ִיְׂשָרֵאל  ִּתינֹוקֹות  ׁשֹוֵחט  ְוָהָיה  ִנְצָטַרע, 

)תרגום יונתן; שמות רבה שם לד(:

In de loop van vele dagen; de Schrift gebruikt ‘in die dagen’ of ‘op die
dag’ niet  dan alleen voor  de tegenwoordige tijd  waarin de gebeurtenis
wordt vermeldt. Maar voor iets natijdigs zegt de Schrift: het was daarna.
Dus was het passend geweest dat de Schrift zou gezegd hebben: en het
was na vele dagen dat de koning van Egypte stierf. Daarom zeggen onze
rabbijnen: Omdat het dagen van pijn waren noemt de Schrift ‘veel,’ zodat
het dus toch verwijst naar die specifieke tijd. En zo zeggen ze ook over
het vers, bovengenoemd, het gebeurde in die dagen dat Mosje opgroeide,
dat  hij  opgroeide,  niet  op de manier  van de wereld,  om zo te  zeggen
plotseling, snel. In elk geval, ‘in die dagen’ van af de dag dat de koning
van Egypte stierf, en dat de Jisraelieten riepen en hun geroep opsteeg tot
God, waren slechts weinige dagen. Maar we kunnen ook verklaren dat de
Schrift zegt: in die dagen, namelijk dagen van lijden en dwangarbeid, en
dat waren zeer vele dagen, want de ballingschap duurde heel lang, toen
riepen zij en hun gejammer steeg op. Zo ook: en na vele dagen, was er het
woord van de Eeuwige tot Elijahoe in het derde jaar . Dat is: er was een
langdurige periode waarin dit gebeurde. Maar naar mijn opvatting is de
betekenis van dit vers dat het verwijst naar de dagen dat Mosje op de
vlucht was voor Farao, want het is werkelijk waar dat hij in zijn jeugd
vluchtte. Immers, de Schrift zegt: Mosje groeide op en ging uit naar zijn
broeders,  dat  gebeurde dus  dadelijk  nadat  hij  opgegroeid was,  en  zijn
gezond verstand had, en men hem verteld had dat hij een Jood was. 11 Hij

לא יאמר ''בימים ההם''ויהי בימים הרבים ההם רמב"ן  

ו''ביום ההוא'' רק על הזמן העומד אשר יזכיר המאורע

והראוי בכאן,בו, אבל לאחר העת יאמר ויהי אחרי כן  

שיאמר ויהי אחרי ימים רבים וימת מלך מצרים. על כן

( כי לפי שהיו ימים של:לד אבהרת אמרו רבותינו )שמו

צער קורא אותם רבים, וירמוז לזמן ההוה. וכן אמרו )שם

ויהי בימים ההם ויגדל משהלב( בפסוק שאמר למעלה :א

)פסוק יא(, שהיה גדל שלא כדרך העולם, כלומר בזמן

אחד במהרה. ומכל מקום בימים ההם מיום שמת מלך

שועתם אל האלהים, ותעל  ישראל  בני  ויצעקו  מצרים 

אבל נפרש כי יאמר בימים ההם, ימי.ימים מעטים היו  

הענוי והעבודה הקשה, שהיו ימים רבים מאד, כי ארך

ויהי ימיםהגלות מאד, והיה זה שצעקו ותעל שועתם וכן 

אלכים  )מרבים ודבר ה' היה אל אליהו בשנה השלישית

א(, שהיו ימים רבים ואירע בהם זה: ולפי דעתי, כי:יח

טעם הכתוב הזה ירמוז על הימים שהיה משה בורח מפני

אמר  שהכתוב  ברח,  בנעוריו  באמת  כי  ויגדלפרעה, 

, שהיה זה מיד כאשר גדל ועמד עלמשה ויצא אל אחיו

11 Vgl. יאסתר ו:ד יאב : ַוְיִה֗ ם ֲאֶׁשר־֥הּוא ְיהּוִדֽ יד ָלֶה֖ י־ִהִּג֥ י ִּכֽ י ָמְרֳּדַכ֔ ַעְמדּ֙ו ִּדְבֵר֣ ן ִלְראֹו֙ת ֲהַיֽ ם ַוַּיִּג֣ידּו ְלָהָמ֗ ע ֲאֵליֶה֑ א ָׁשַמ֖ ֹ֥ ם[ ֵאָלי֙ו ֣יֹום ָו֔יֹום ְול מרם ]ְּכָאְמָר֤ ,
toen ze dagelijks tot hem spraken, maar hij niet naar hen luisterde, melden ze het aan Haman om te zien of de woorden van
Mordechaj zouden standhouden, want hij had hun verteld dat hij een Jood was.
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verlangde ernaar om de lasten van zijn broeders te zien en hun lijden en
hun onderdrukking, en op de dag dat hij uitging sloeg hij de Egyptenaar
dood, en op de tweede dag gaven ze hem aan en vluchtte hij. Hij was dus
een jongen van twaalf jaar, zoals onze rabbijnen hebben meegedeeld. Hoe
dan ook, hij was nog geen twintig, en toen hij voor Farao stond was hij
tachtig. Als dat zo is dan was hij zestig jaar op de vlucht voor de Farao.
Het meest waarschijnlijk lijkt dat hij aan het einde van die periode naar
Midjan  kwam  en  Tsippora  huwde.  Want  toen  deze  uitspraak  tot  hem
kwam, had hij  van haar  nog geen andere zoon dan zijn  eerstgeborene
Gersjom. Echter, de Schrift meldt niets over zijn vlucht dan alleen en hij
zette zich in het land Midjan, en hij zat bij de waterput, want er gebeurde
de  andere  dagen  niets  nieuws  wat  de  Schrift  noodzakelijkerwijs  had
moeten vertellen. Zo is het, want een vluchteling uit een koninkrijk blijft
niet in een bewoonde stad of daar dichtbij, maar hij vlucht van de ene plek
naar de andere, naar een verafgelegen land. Dus hij hield zich verborgen
en trok als vreemdeling van het ene volk naar het andere volk en van het
ene koninkrijk naar het andere volk. En aan het einde van die zestig jaar
kwam hij naar Midjan, en daar bleef hij. En dat is de reden voor  en hij
zette zich in het land Midjan. Het was misschien passend geweest dat de
Schrift gezegd had: hij ging naar het land Midjan, echter, de Schrift duidt
aan dat hij zich niet vestigde in een stad tot hij ten slotte naar het land
Midjan kwam, en zich daar vestigde. Omdat de Schrift zijn vlucht voor
Farao vermeldt, en zijn vestiging in Midjan, en dadelijk zal melden dat hij
terugkeerde naar Egypte op bevel van de Heilige, gezegend zij Hij, lijkt
het  dat  al  deze  vermelde  gebeurtenissen  dadelijk,  kort  op  elkaar  in
hetzelfde jaar  plaatsvonden.  Maar  de Schrift  geeft  ons een  aanwijzing
over hoe het was, en zegt: gedurende die vele dagen, namelijk dat Mosje
voor Farao op de vlucht was, en dat hij daarvan deels in Midjan was, en
dat in die dagen, tegen het einde ervan, de koning van Egypte stierf; en
toen kwam de openbaring van de Sjechina tot Mosje over deze zaak, en
hij keerde terug naar Egypte en verloste hen. Daarom zegt de Schrift niet
“het gebeurde na vele dagen” want dan was de betekenis geweest “na de
vestiging van Mosje in Midjan.” “Die vele dagen” slaat op alles wat er
eerder verteld is. De koning van Egypte stierf en zij zuchtten, hij had lepra,
en hij wilde babies uit Jisrael slachten en zich baden in hun bloed; dat is
de  uitspraak  van Rasji,  en  het  is  een  midrasj  van de wijzen.  Naar  de
eenvoudige  verklaring:  het  is  de  gewoonte  van  alle  slaven  van  een
duivelse slechte koning dat ze uitzien naar en wachten op de dag van zijn
dood. Dus, toen ze merkten dat de koning dood was zuchtten ze ten zeer-
ste toen er iemand koning werd die nog goddelozer kwaad deed dan de
eerste.  Want,  zeiden ze, onze hoop is vergaan, wij  zijn afgesneden.  Ze
verkozen  de  dood  boven  het  leven.  Dat  is  de  betekenis  van  “hun
gejammer” want ze brachten de jammerklacht voort van een stervende.

דעתו, והגידו לו כי הוא יהודי, ונכסף לראות סבלות אחיו

ועמלם ולחצם, וביום ההוא שיצא הכה את המצרי, וביום

השני הלשינו עליו וברח הנה היה כבן שתים עשרה שנה,

ה(, ועל כל פנים:רבה א כאשר הזכירו רבותינו )שמות

לא הגיע לעשרים, ובעמדו לפני פרעה היה בן שמנים,

אם כן עמד כמו ששים שנה בורח מלפני פרעה: והקרוב

לו כי כשהיה  צפורה,  ונשא  למדין  בא  הזמן  בסוף  כי 

הדבור הזה עדיין לא הוליד ממנה רק בנו הבכור גרשום,

טו( רק )לעיל פסוק  לא הזכיר הכתוב בבריחתו  אבל 

, כי לא נתחדש בימיםוישב בארץ מדין וישב על הבאר

כי הדבר,  וכן  לספרו  הכתוב  שיצטרך  ענין  האחרים 

הבורח מן המלכות לא יתעכב בעיר מושב וקרוב לו, אבל

יברח ממקום למקום אל ארץ מרחקים: והנה עמד ימים

עם אל  ומממלכה  גוי  אל  מגוי  ומתנכר  רבים מתחבא 

וישבאחר, ובסוף הזמן בא למדין ונתעכב שם וזה טעם 

, כי ראוי היה שיאמר "וילך אל ארץ מדין",בארץ מדין

אבל רמז שלא ישב בעיר עד בסוף שבא אל ארץ מדין

פרעה מפני  בריחתו  ומפני שהזכיר הכתוב  ישב:  ושם 

ושבתו במדין, ובא להזכיר מיד שהושב למצרים במצותו

האלה המעשים  כל  שהיו  נראה  והיה  הקב''ה,  של 

הנזכרים נעשים מיד, ותכופים זה לזה בשנה אחת, בא

לנו הענין כאשר היה, ואמר  ויהי בימיםהכתוב לרמוז 

, שהיה משה בורח מפני פרעה ועומד במדיןהרבים ההם

מהם, ומת בימים ההם בסופם מלך מצרים, והיה למשה

גלוי השכינה בענין זה, ושב למצרים וגאלם, ועל כן לא

ימים רבים'', כי היה משמעו משבת ''ויהי אחרי  אמר 

לכל רק  ההם  הרבים  הימים  היו  ולא  במדין,  משה 

נצטרע והיהוימת מלך מצרים ויאנחוהמסופר למעלה:   

 לשון רש''י. והוא,שוחט תינוקות מישראל ורוחץ בדמם

אהרבת שמומדרש חכמים )ב ועל דרך הפשט,מא(:   .

מצפים שיהיו  רשע  בליעל  למלך  הנעבדים  כל  מנהג 

ומחכים ליום מותו. וכאשר ראו שמת המלך האנחו מאד

מרשיע מן הראשון, כיממלוך אדם חנף (איוב לד:ל)  

, ויבחרו מות מחיים. וזהאבדה תקותנו נגזרנו לנואמרו 

:12טעם ''נאקתם'' כי נאקו נאקת חלל

In de loop van die vele jaren, sinds de dag dat Mosje uit Egypte vluchtte
in zijn jeugd, totdat Gersjom geboren werd toen hij tegen de tachtig jaar
liep. Immers toen Eliëzer werd geboren terwijl hij onderweg was vanwege
de missie van God, gezegend zij Hij, was hij tachtig jaar oud. De koning
van Egypte was gestorven, dezelfde koning die Mosje had achtervolgd en
daarom noemde hij daarna zijn zoon Eliëzer, want toen begreep hij dat hij
ontsnapt was aan en gered van het zwaard van Farao.  Zij zuchtten,  ze
zuchtten uit frustratie over hun slavenarbeid als de zaak van: Huil, poort!
Roep, stad! En hun gejammer kwam vanuit de dwangarbeid tot God, niet
vanwege  hun  berouw  en  hun  gebed,  maar  vanwege  de  jaloezie  naar
aanleiding van de wreedheid van de slavendrijvers zoals Hij zei: Ik heb de
onderdrukking gezien.

מיום שברח משה ממצריםבימים הרבים ההםספורנו   

לבן קרוב  אז  משה  שהיה  גרשם  שנולד  עד  בילדותו 

שמונים שנה, שהרי אליעזר נולד בדרך בלכתו בשליחות

ואז. היה בן שמונים שנה:  וימתהאל יתברך למצרים, 

 אותו המלך שהיה רודף את משה, ולכן קראמלך מצרים

שם בנו אחר כך אליעזר, כי אז ידע היותו נמלט ונצול

זעקו מכאב לב על עבודתם, כעניןויזעקומחרב פרעה:   

עיר זעקי  שער,  מן: הלילי  האלהים  אל  שועתם  ותעל 

. לא בשביל תשובתם ותפלתם, אבל כמקנא עלהעבודה

:)ג:ט(  וגם ראיתי את הלחץאכזריות המעבידים, כאמרו

Wat  is  het  dat  er  geschreven  staat  in  de  loop  van  vele  dagen  stierf.
Immers,  dat overlijden duurde niet  vele  dagen,  en waarom zuchten en
schreeuwden ze nu over de dood van de slechte koning en niet eerder, en
dubbelop God hoorde, zag en kende. 

כג-כה: שאלות מלבי"ם ,בימים רבים וימת כתובשה מ 

וזעקו נאנחו  ולמה  רבים,  ימים  נמשכת  אינה  והמיתה 

וישמע ויראעתה במות המלך הרשע ולא קודם. והכפל 

: וידע אלהים

In de loop van die vele dagen was de koning van Egypte gestorven. Naar
het  idee  van  onze  wijzen,  hun  aandenken  strekke  tot  zegen,  is  de
verklaring dat hij lepra kreeg, en omdat dat dagen van nood zijn noemt de

- ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים מלבי"ם )כג(

 שנצטרע, ומפני שהם ימים של צעררושולדעת חז"ל פ

ישעיהו ו:כתוב )שה  מרשוקורא אותן ימים רבים, וכן פ

12 Vgl. ַּפְרעֹה, ְוָנַאק ַנֲאקֹות ָחָלל: כי:ל יחזקאל , ... Farao, en zuchtte met de zuchten van een stervende.



21

Schrift ze vele dagen. En zo verklaart men wat geschreven staat:  in het
jaar van de dood van koning Oezijahoe ook als dat hij lepra kreeg. Bij
eerste overdenking meende ik dat hun woorden gebaseerd waren de alge-
mene regel dat overal waar gesproken wordt van de dood van een koning,
zijn naam genoemd wordt zonder het epitheton ‘koning:’ Sjelomo sliep bij
zijn vaderen,  en Rechovam sliep,  en Avija sliep, en zo overal. En zo dus
waar  het  epitheton  vermeld  wordt,  koning  van  Egypte,  koning  Oezija
leggen ze uit dat ze nog in leven waren, maar aangetast door lepra (en ik
heb  dit  ook  zo  gehoord  uit  de  naam van  de  Gr”a13).  Maar  ik  heb  er
opnieuw naar gekeken en dit klopt overal waar ook staat ‘en hij sliep bij
zijn vaderen,’ omdat dan het koningschap echt afgelopen was, dan wordt
dus niet  meer het epitheton ‘koning’ gebruikt. Maar tussen de plaatsen
waar geschreven staat ‘hij stierf’ vinden we twee plaatsen die afwijken
van de regel: de koning van de Ammonieten stierf; hij sloeg de koning van
Jisrael en de koning stierf. En kijk, overal waar geschreven staat ‘in die
dagen’ geeft dit soms iets aan dat gebeurde gedurende al die tijd, zoals in
die dagen was er geen koning in Jisrael. En soms verwijst het naar iets dat
gebeurde op één enkel moment, op één dag van de dagen, zoals in die tijd,
toen Mosje opgegroeid was ging hij  eens naar zijn  broeders.  Maar  de
aanduiding ‘in vele dagen’ slaat op iets dat plaatsvond gedurende langere
tijd, en het kan dus niet met recht gebruikt worden voor de dood van de
koning. Daarom moet je wel kiezen voor de uitleg dat hij lepra gekregen
had, en de lepra nam vele dagen in beslag, want door de ernst van de pijn
waren ze vele. Zoals in de tekst als een vrouw een ernstige bloeding heeft
van vele dagen, waarbij drie dagen als veel gelden bij een bloeding. En
tien dagen rekent men veel te zijn wanneer ze iedere dag 300 kinderen uit
Jisrael slachten. Maar bij de opvatting van de verklaarders dat hij wer-
kelijk stierf, wat bedoelt de Schrift dan met  in die dagen: een terugkeer
naar  het  eerdere  verhaal  dat  begint  met  de  harde  slavernij  vanaf  dat
Mirjam geboren werd, en dat ophoudt wanneer Mosje geboren wordt en in
de Nijl wordt gelegd, want dan wordt het besluit over het wegwerpen van
de  kinderen  teruggenomen  en  de  slavernij  wordt  weer  naar  eerdere
condities veranderd. In die vele dagen, vanaf de geboorte van Mosje tot er
tachtig jaar voorbij waren, gebeurde er niets nieuws, ten goede noch ten
kwade, op één zaak na namelijk dat de koning van Egypte die over hen
belastingambtenaren had aangesteld om hen te onderdrukken,  stierf.  Al
die jaren hoopten ze dat wanneer deze tyrannieke koning zou sterven, het
juk  van de  slavenarbeid  minder  zou  worden op  hen.  Maar  nu was  de
koning gestorven en bleven zij in slavernij zoals ze waren, en ze begonnen
de onderdrukking te voelen en te roepen tot de Eeuwige. Het is duidelijk
uit  de oude kronieken dat  iedere  koning die  aan het  bewind kwam in
Egypte voor zichzelf hoge en verheven gebouwen bouwde en grafcon-
structies en pyramiden, hoog en groots. En bij zijn dood werd dit werk
gestopt, maar de nieuwe koning die aan het bewind was gekomen, begon
met nieuwe werken om paleizen te bouwen en monumenten om zijn ko-
ningschap glans te verlenen, en een begraafplaats. Daarom voelden ze hun
nood en zuchtten ze vanwege de nieuwe slavernij.  Nu was het  de ge-
woonte in Egypte dat alle hoogwaardigheidsbekleders van de koning en
zijn dienaren en zijn volk gedurende vele dagen bezig waren met treuren,
gehuil en bittere klacht, zoals er geschreven staat de Egyptyenaren treur-
den om hem zeventig dagen. Daarom deden deze mishandelde en onge-
lukkige slaven, die tot nu toe niet hadden kunnen schreeuwen en huilen
vanwege hun ellende omdat de slavendrijvers hen straften vanwege hun
geschreeuw, mee met de Egyptenaren met schreeuwen en huilen over de
dood van de koning, maar zij deden het vanwege de bitterheid van hun
hart en ze riepen tot de Eeuwige vanuit de slavernij. En dus zegt de Schrift
de Jisraëlieten zuchtten vanwege hun dwangarbeid. En de zucht is uit het
diepst van het hart en de roep is met de stem. De Egyptenaren dachten dat
ze zuchtten en riepen vanwege de dood van hun koning maar ze deden het
vanwege  de  slavernij.  hierdoor  werden  ze  opgewekt  tot  de  noodkreet,
immers ‘noodkreet (שועה)’  sluit in zich ‘een kreet om hulp (ישועה),’ dus
zij riepen tot de Eeuwige dat Hij hen zou redden. En hun gejammer steeg
op tot God. Ook al kwam dit voort uit de slavernij en daarom,  want ze
hadden zich nog niet helemaal bekeerd, was het nog in dit alles.

עוזיהו (א המלך  מות  ובהשקפהבשנת  שנצטרע,   

קוםמל ראשונה חשבתי שדבריהם בנוים על הכלל שבכ

 )מלכיםשמדבר ממיתת מלך מזכיר שמו בלא תואר מלך

יד:לא(וישכב שלמה עם אבותיו א יא:מג( )מלכים א   

וישכב אביה)דברי הימים ב לג:כג( וישכב רחבעם וכן   

וע מלךןכל כולם,  מצרים,  מלך  תואר,  במה שהזכיר   

עוזיה, דרשו שהיו בחיים רק שנצטרע )ושוב שמעתי כן

בשם הגר"א(, אולם שבתי וראיתי שהגם שכלל זה הוא

וישכב עם אבותיו שאז כברקוםמל בדוק בכ שכתוב   

חדלה המלוכה ולא יזכיר בו עוד תואר מלך, אבל במקום

וימתשכתב וימת מצאנו שני מקומות יוצאים מן הכלל, 

ויכה את מלך ישראל וימת (' )שמואל ב ימלך בני עמון

)מלכים א כ"ב(. והנה כהמלך שכתוב בימיםקוםמל    

ההם, יציין לפעמים דבר שנעשה כל משך זמן ההוא, כמו

(, ולפעמיםא: )שופטים יחבימים ההם אין מלך בישראל

יציין דבר שנעשה בנקודה מיוחדת ביום מן והימים כמו

, אבל הציוןויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו

זמן רב לא בימים הרבים שמורה דבר שנעשה במשך 

וע המלך,  מיתת  על  פירחךכל יצדק  שנצטרערושו   

והצרעת נמשך ימים רבים, שלפי ערך הצער. היו רבים,

)ויקרא טו:כה(כמו ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים  

ימים זוב הדם, ועשרה  ימים הם רבים בערך  ששלשה 

יחשבו לרבים לערך מה ששחטו ג' מאות ילדי ישראל

כתובשה  שמת ממש מרשיםבכל יום. אולם לדעת המפ

הרבים בימים  קושיויהי  שהחל  הקודם  לספור  חוזר   

והושם משה  שנולד  ואחר  מרים,  משנולדה  השעבוד 

ביאור בטלה הגזרה של השלכת הילדים והשעבוד נשאר

כמו שהיה, ובימים הרבים ההם מיום לדת משה עד היום

שהיו שמונים שנה לא נעשה שום התחדשות לא לטוב

ולא לרע, רק דבר אחד רשום שמת מלך מצרים אשר

שם עליהם שרי מסים למען ענותם, וכל הימים היו מקוים

יוקל מעליהם עול אותם  כי כשימות מלך הזה הצורר 

ונשארו בשעבודם כשהיו ועתה שמת המלך  השעבוד 

אל ה ולצעוק  בצרתם  להרגיש  בד'התחילו  וידוע  ברי, 

בונהמיםהי הקדמונים שכל מלך שעמד במצרים היה   

ועמודים קברות  ובתי  ונשאים,  רמים  בנינים  לעצמו 

העבודה )פירחמידען( נשבתה  ובמותו  ורמים,  גבוהים 

הזאת, רק שהמלך החדש אשר עמד התחיל בעבודות

ומקום מלכותו  לפאר  ועמודים  טירות  לבנות  חדשות 

מ ויאנחו  בצרתם  הרגישו  ולכן  העבודהןקבורתו,   

החדשה, והיה המנהג במצרים שכל שרי המלך ועבדיו

וכמועמו היו עוסקים ימים רבים בבכי וזעקה ומספד מר 

, ועלויבכו אותו מצרים שבעים יום כתוב )ברשית נכ:ג(ש

העבדים האלה המעונים ומרודים שעד עתה לא היוןכ  

יכולים לצעוק ולבכות על ענים כי הנוגשים היו מענישים

אותם על צעקתם, עתה שהשתתפו עם המצריים לצעוק

ולבכות על מות המלך והם במר לבבם בכו וצעקו לה' מן

וע מן העבודהשראליני ויאנחו ב מראה זל העבודה,   

והזעקה הוא בקול, שחשבו והאנחה היא מעומק הלב 

מצרים שהם נאנחים וזועקים על מות מלכם והם עשו זה

מן העבודה, ומזה התעוררו אל השועה שגדר שם שועה

ותעל שעותםשצועק לישועה ששועו אל ה' שיושיעם, 

 הגם שהיה מן העבודה ומסבתה כי עדן לאאל האלהים

שבו בתשובה שלמה, בכל זאת:

13 De gaon van Wilna (1720-1797), אליהו בן שלמה זלמן' ר , Rabbi Eliyahu ben Shlomo Zalman, ליהו(אבנו ראון הג )ַהְּגָר"א .
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ֱאֹלִהי֙םכד ר  ַוִּיְזּכֹ֤ ם  ֲאָקָת֑ ֶאת־ַנֽ ים  ֱאֹלִה֖ ע  ַוִּיְׁשַמ֥  

ב: ֲעקֹֽ ת־ַיֽ ק ְוֶאֽ ם ֶאת־ִיְצָח֥ ֶאת־ְּבִרי֔תֹו ֶאת־ַאְבָרָה֖

En  God  hoorde  hun  gejammer,  en  God  dacht  aan  Zijn
verbond met Avraham, Jitschak en Jaäkov.

 ושמיע קדם ייי קבילתהון ודכירגום ארץ ישראלתר

קדם ייי ית קיימיה דקיים עם אברהם ועם יצחק ועם
 יעקב

En hun roep werd gehoord voor de Eeuwige en het verbond werd
in herinnering gebracht voor de Eeuwige dat Hij had gesloten met
Avraham, Jitschak en Jaäkov.

 )איוב כד:ֵמִעיר ְמִתים ִיְנָאקּו. ַצֲעָקָתם, ְוֵכן ַנֲאָקָתםרש"י 

. ִעם ַאְבָרָהם:ֶאת ְּבִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהםיב(: 

Hun gejammer,  hun geschreeuw, en zo: vanuit  de stad schreeuwen zij.
Zijn verbond met Avraham, met Avraham

נאקתםספורנו  את  אלהים  קצתםוישמע  ותפלת   

ונצעק אל ה', וישמעשהתפללו אז מצדיקי הדור, כאמרו 

שאמרויזכור אלהים את בריתו: )במדבר כ:טז( קולנו  

והקימותי את בריתי ביני ובינך, ובין זרעך אחריך, להיות

 וזה יעשה בכל)בראשית יז:ז( לך לאלהים ולזרעך אחריך

וגם אני שמעתיקראנו אליו כמו שהעיד אחר כך באמרו 

:)ו:ה( את נאקת בני ישראל וכו' ואזכור את בריתי

En God hoorde hun gejammer, het gebed van weinigen van hen uit de
rechtvaardigen van de generatie, die toen baden, zoals er gezegd is:  wij
riepen tot de Eeuwige en Hij hoorde onze stem.  En God dacht aan Zijn
verbond, waarover Hij zei:  Ik zal mijn verbond vaststellen tussen Mij en
u, en uw zaad na u, om tot God te zijn voor u en voor uw zaad na u. En zo
doet  Hij  in  alles  waarover  wij  tot  Hem roepen,  zoals  het  later  ook is
getuigd,  wanneer  Hij  zegt:  En ook  luister  Ik  naar  het  klagen  van  de
Jisraelieten (etc.) en denk Ik aan Mijn verbond.

םמלבי"ם )כד(  ֲאָקָת֑ ים ֶאת־ַנֽ ע ֱאֹלִה֖ , נאק ואנק באַוִּיְׁשַמ֥

)ירמיהו נא:נב(,ובכל ארצה יאנק חלל על אנקת חלל, 

)יחזקאל ל:כד( וזה נכון מאד לפיונאק נאקת חלל רוש 

)איוב כד: ונפש חללים תשועחז"ל ששחטו ילדי ישראל 

, ולמפרשים שמת ממש בא נאקתם על אנקת ענייב(

 מהם חללים ורבים נתמעכו בבנין, ואז15 כי הפילו14וגוע,

 שהגם שגזר עליהם ענוי לא גזר עליהםה' את בריתוזכר 

כליון להומם ולאבדם, כי הברית קים להחיותם ולהקימם

להיות גוי לפניו: 

En God hoorde hun gejammer, de termen נאק en אנק geven het gejammer
van een stervende aan, in het gehele land jammert de stervende, en in hij
zal jammeren het gejammer van een stervende. En dit klopt precies met de
uitleg  van  onze  wijzen,  hun  gedachtenis  strekke  tot  zegen,  dat  zij  de
kinderen  van  Jisrael  slachtten  en  dat  de  ziel  van  de  stervenden  het
uitschreeuwde; dus voor de uitleggers die menen dat Farao werkelijk stierf
slaat hun gejammer op het gejammer van de ellendige en de stervende.
Want ze deden van hen stervend neervallen en velen werden verpletterd in
de bouw. En toen dacht de Eeuwige aan Zijn verbond ook al was het zo
dat Hij het besluit over hen dat ze ellendig zouden worden, had genomen;
Hij had niet besloten tot vernietiging over hen door hen te breken en te
doen  ondergaan,  want  het  verbond  hield  stand  door  hen  in  leven  te
houden, en hen te maken tot een volk voor Hem.

ים:כה  ל ַוֵּיjַ֖דע ֱאֹלִהֽ ים ֶאת־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ jְרא ֱאֹלִה֖ .En God zag de Jisraelieten aan, en God kende henַוַּי֥

גלי קדם ייי צער שעבודהון דבניגום ארץ ישראלתר  

וגלי קדמוי ית תיובתא דעבדו בטימרא דלא ישראל 
ידעו אינש בחבריה

En  de  Eeuwige  bezag  de  nood  van  de  dwangarbeid  van  de
Jisraelieten;  en het  berouw werd Hem duidelijk dat  zij  in het
geheim toonden, zodat niemand ervan wist bij zijn collega.

En God kende hen, Zijn hart ging naar hen uit, en niet verborg Hij Zijn. ָנַתן ֲעֵליֶהם ֵלב ְולֹא ֶהֱעִלים ֵעיָניו ]ֵמֶהם[:ַוֵּיַדע ֱאֹלִהים רש"י
ogen voor hen.

פירש רבי אברהם כיוירא אלהים את בני ישראל רמב"ן  

וידע אלהיםראה החמס שהיו מצרים עושים להם בגלוי, 

, נתן עליהם לבוידע אלהיםהעשוי להם בסתר ורש''י פירש 

מהם עינו  העלים  כי,ולא  הפשט,  דרך  על  הוא  ונכון   

ועתה שמע16בתחילה היה מסתיר פניו מהם והיה לאכול,  

אלהים נאקתם וראה אותם, לומר שלא הסתיר פניו עוד

מהם וידע את מכאובם וכל הנעשה להם ואת כל הצריך

. )דברי הימים א יז:יח(ועתה את עבדך ידעת, וכמוהו להם

בגאולתם,  רבות  טענות  להזכיר  הכתוב  וישמעוהאריך 

וירא אלהים,, אלהים את נאקתם, ויזכור אלהים את בריתו

יפל עף ז(, כי א: )להלן גכי ידעתי את מכאוביו, וידע אלהים

להגאל, כמו ראויים  היו  לא  שנשלם הזמן שנגזר עליהם 

 אלא מפני הצעקה קבל תפלתם17שמפורש על ידי יחזקאל,

ברחמיו: ועל דרך האמת יש בכתוב הזה סוד גדול מסתרי

En God zag de Jisraelieten aan, rabbi Avraham [ibn Ezra] verklaart dat
Hij  het  geweld,  dat  de  Egyptenaren  tegen  hen  gebruikten  in  het
openbaar,  zag,  en God wist wat hun aangedaan werd in het geheim.
Maar Rasji verklaart  en God wist: Zijn hart ging naar hen uit, en niet
verborg Hij  Zijn ogen voor hen.  Dit is sterk uitgaande van de  een-
voudige  verklaring,  want  eerder  had  Hij  Zijn  gezicht  voor  hen
verborgen en waren zij een gemakkelijke prooi. Maar nu hoorde God
hun klacht en zag Hij hen, zogezegd dat Hij niet nog langer Zijn gezicht
voor hen verborg, en Hij kende hun pijn en alles wat hen aangedaan
werd en alles wat ze nodig hadden, zoals en nu kent U Uw dienaar. De
Schrift meldt uitgebreid de vele argumenten voor hun verlossing.  En
God hoorde hun gejammer, en God dacht aan Zijn verbond, en God
zag, en God kende, want Ik ben bekend met hun lijden, ook al was de
tijd  die  over  hen  besloten  was  afgelopen,  toch  waren  ze  nog  niet
geschikt  om  verlost  te  worden,  zoals  het  door  Jechezkel  wordt
uitgelegd: maar vanwege hun geroep nam Hij in Zijn genade hun gebed
aan. En naar de wijze van de waarheid18 is er op deze schriftplaats een

14 Vgl. )ָעִני ֲאִני ְוֹגֵוַע ִמּנַֹער )תהלים פ:טז ..., ik ben bedrukt en stervende.

15 Vgl. )יָלה )משלי ז:כו ים ִהִּפ֑ ים ֲחָלִל֣ י־ַרִּב֣ .want velen heeft zij dodelijk gewond neergeveld ,... ִּכֽ
16 Vgl. ... ל:דברים לא:יז ֱאכֹ֔ י ָפַנ֤י ֵמֶה֙ם ְוָהָי֣ה ֶלֽ ים ְוִהְסַּתְרִּת֨ ֲעַזְבִּת֞ ֽ  ,Ik zal hen aan hun lot overlaten en Mijn gelaat voor hen verbergen ,  ... וַ

zodat ze er zijn om te verslinden.
17 Vgl. יחזקאל כ.
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התורה, לומר כי עלה ענינם למאור פניו וקרב אותם אל

 )חבקוקבקרב שנים תודיע ברגז רחם תזכורהדעת, כענין 

כבר:ג שאמר  אחרי  בזה  הכתוב  יאריך  ולכן  וישמעב(   

ונתפרש הפסוק הזה במדרשו שלויזכר אלהים, אלהים  ,

רבי נחוניא בן הקנה )ספר הבהיר אות עו(, תבינהו משם:

groot geheim uit de geheimen van de Tora, namelijk: hun zaak steeg op
tot de verlichting van zijn gezicht en hij deed hen naderen tot de kennis
,zoals in  het vers: maak het bekend in het midden van de jaren 19,(דעת)
denk in boosheid aan barmhartigheid. En daarom spreekt de Schrift zo
uitvoerig  hierover,  nadat  hij  reeds  gezegd  heeft  God  hoorde,  God
herinnerde zich. En dit vers wordt uitgelegd in de midrasj van rabbi
Nechoenja ben Hakana,20 en je kunt het van daaruit begrijpen.

ישראל ספורנו בני  את  אלהים  ולאוירא  עליהם  השגיח   

כי באה, כי ראיתי את עמיהסתיר עוד פניו מהם, כענין 

 ראה ראיתי את עני כמו שהעיד אחר כך באמרוצעקתו אלי

ידע נגעי לבבם ושהיתהוידע אלהים: עמי אשר במצרים  

כיתפלתם וצעקתם בכל לב, כמו שספר אחר כך באמרו 

ויפתוהו בפיהם ולבם לא על הפך )ג:ז( ידעתי את מכאוביו

:)תהלים עח:לו-לז( נכון עמו

En God zag de Jisraelieten aan, Hij lette op hen en Hij verborg Zijn
gelaat niet langer voor hen, zoals in: Ik heb Mijn volk gezien want hun
geroep kwam tot Mij, zoals Hij later betuigde met de woorden: Ik heb
zeker de ellende van Mijn volk dat in Egypte is gezien. En God kende
hen,  Hij wist van de pijnigingen van hun hart,  en dat hun gebed en
geroep  diep  uit  hun  hart  kwamen,  zoals  ons  daarna  verteld  wordt
wanneer er staat: want Ik ken hun pijnen, juist het tegengestelde van: ze
verleiden Hem met hun mond, ...maar hun hart is niet met Hem.

- שעויראם )כה( מלבי" ששמע נאקתםל ידי  על ידי   ןכ 

)דניאלכתובשה ראה אותם להשגיח על עניניהם כענין מ  

ושמע  ט:יח( אזנך  אלהי  וראהפקחה הטה  עיניך  פקח 

, והראיה תפול על רושמים החיצונים שהם נראיםשממתינו

כמ הפנימים,  הנפש  מכאובי  על  תפול  והידיעה  ולעין, 

אשר ראית את עניי, ידעת בצרות כתוב )תהלים לא:ח(ש

:נפשי

Hij zag, omdat Hij hun gezucht had gehoord daarom zag Hij hen aan
om hun belang te beschermen, op dezelfde manier als dat er geschreven
staat  Neig,  mijn God, Uw oor en luister,  open Uw ogen en zie onze
verwoestingen.  Het  zien  heeft  betrekking  op  uiterlijke
verschijningsvormen die door het oog gezien worden, terwijl het weten
betrekking heeft op de innerlijke pijnen van de ziel, zoals er geschreven
staat: omdat U mijn ellende hebt gezien U weet van de benauwdheden
van mijn ziel.

18 De kabbalistische verklaring.
19 Het stralende gezicht van Mosje komt vaker aan de orde in de kabbala, en een van de sfirot heet דעת.
20 Het hier bedoelde werk, ִמְדָרׁש ַרִּבי ְנחּוְנָיא ֶּבן ַהָּקָנה, vooral bekend staande onder de naam ֵסֶפר ַהָּבִהיר, Het boek van de stralende

glans, is een van de basiswerken van de Joodse mystiek; het wordt toegeschreven aan rabbi  Nechoenja ben Hakana een tijd-
genoot van Jochanan ben Zakkai, beiden leefden in de eerste eeuw. 
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     21, א׳ יט-לוהמדרש שמות רב

En een man uit het huis van Levi ging en nam de dochter van

Levi )tot vrouw(.
יא ח ֶאת־ַּבת־ֵלִוֽ י ַוִּיַּק֖ ית ֵלִו֑ יׁש ִמֵּב֣ : ַוֵּיֶ֥לְך ִא֖

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 ְוֶהֱחִזיר

maar .ַוִּיַּקח   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.

ֵלִוי: יט ִמֵּבית  ִאיׁש  ַרִּביַוֵּיֶלְך  ָאַמר  ָהַלְך,  ְלֵהיָכן   ,

ַּתְנָיא, ִּבּתֹו.  ַּבֲעַצת  ֶׁשָהַלְך  ְזִביָנא  ַרִּבי  ֶּבן  ְיהּוָדה 
וכו'. ָהָיה  ַהּדֹור  ְּגדֹול  ֵלִויַעְמָרם  ַּבת  ֶאת  ַוִּיַּקח   ,

ְוֶהֱחִזיר לֹא ֶנֱאַמר ֶאָּלא ַוִּיַּקח, ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן
הֹוִׁשיָבּה ִלּקּוִחים,  ַמֲעֶׂשה  ָלּה  ֶׁשָעָׂשה  ְזִביָנא  ַרִּבי 

ּוַמְלֲאֵכי ִלְפֵניֶהם,  ְמַרְּקִדין  ְוַאֲהרֹן  ּוִמְרָים  ְּבַאִּפְריֹון 
קיג:ט(:  )תהלים  אֹוְמִרים  ַהָּבִניםַהָּׁשֵרת  ֵאם 

ֵלִוי. ְׂשֵמָחה ַּבת  ּוְׁשלִׁשיםֶאת  ֵמָאה  ַּבת  ֶאְפָׁשר   ,
ָׁשָנה ָהְיָתה ְוָקֵרי ָלּה ַּבת, ְוָהא ָאַמר ַרִּבי ָחָמא ַּבר

ַּבֶּדֶרְך הֹוָרָתה  ָהְיָתה  ְוִהיא  ָהְיָתה,  יֹוֶכֶבד  ֲחִניָנא 
כו:נט(: )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהחֹומֹות,  ֵּבין  ְוֵלָדָתּה 

ְּבִמְצָרִים ְלֵלִוי  ֹאָתּה  ָיְלָדה  ְּבִמְצַרִיםֲאֶׁשר  ֵלָדָתּה   ,
ְולֹא הֹוָרָתה, ְוָקֵרי ָלּה ַּבת, ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ַרִּבי

ְזִביָנא ֶׁשּנֹוְלדּו ָבּה ִסיָמֵני ַנֲערּות.

De vrouw werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. En zij zag
dat hij goed was, en zij hield hem drie maanden lang verborgen.

ֶרא ֹאתֹ֙ו ִּכי־֣טֹוב ֔הּואב ַוֵּת֤ ן  ֵּב֑ ֶלד  ַוֵּת֣ ה  ִאָּׁש֖ ָהֽ ַהר  ַוַּת֥  

ים: ה ְיָרִחֽ ִּתְצְּפֵנ֖הּו ְׁשֹלָׁש֥ ַוֽ

De  vrouw  werd  zwanger  en  bracht  een  zoon  ter  wereld,  rabbi
Jehoeda  zei:  men  kan  haar  verlossing  vergelijken  met  haar
zwangerschap,  haar  zwangerschap  was  zonder  pijn,  en  ook haar
bevalling  was  zonder  pijn,  daaruit  volgt  dat  het  besluit  over
Chawwa niet geldt voor rechtvaardige vrouwen.  En zij zag dat hij
goed (Tov) was, er wordt geleerd: rabbi Meïer zegt dat zijn naam
Tov was. Rabbi Jasjja zegt: zijn naam was Tovijja. Rabi Jehoeda
zegt:  Hij  was  geschikt  voor  profetie.  Anderen  zeggen  dat  hij
besneden geboren werd. Onze rabbijnen zeggen: op het moment dat
Mosje geboren werd het hele huis gevuld met licht, want hier staat
geschreven en zij zag dat hij goed was, en elders staat geschreven:
God zag dat het licht goed was.22 En zij hield hem drie maanden
lang verborgen, want de Egyptenaren telden alleen maar vanaf het
moment  dat  hij  haar  terugnam en  toen  was  ze  al  drie  maanden
zwanger van hem. 

, ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ַמִּקיׁשַוַּתַהר ָהִאָּׁשה ַוֵּתֶלד ֵּבן כ

ֵלָדָתּה ְלהֹוָרָתּה, ַמה הֹוָרָתּה ֶׁשלֹא ְבַצַער, ַאף ֵלָדָתּה
ָהיּו ֶׁשלֹא  ִצְדָקִנּיֹות  ְלָנִׁשים  ִמָּכאן  ְבַצַער,  ֶׁשלֹא 

, ָּתֵני ַרִּביַוֵּתֶרא ֹאתֹו ִּכי טֹוב הּואְּבִפָּתָקּה ֶׁשל ַחָּוה. 
טֹוִבָּיה אֹוֵמר  ַיאְׁשָיה  ַרִּבי  ְׁשמֹו.  טֹוב  אֹוֵמר  ֵמִאיר 

ֲאֵחִרים ִלְנִביאּות.  ָהגּון  אֹוֵמר  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ְׁשמֹו. 
ְוַרָּבָנן ָאְמֵרי ְּבָׁשָעה אֹוְמִרים ֶׁשּנֹוַלד ְּכֶׁשהּוא ָמהּול. 

ְּכִתיב אֹוָרה,  ֻּכּלֹו  ַהַּבִית  ָּכל  ִנְתַמֵּלא  מֶׁשה  ֶׁשּנֹוַלד 
הּואָהָכא:  טֹוב  ִּכי  ֹאתֹו  ָהָתםַוֵּתֶרא  ּוְכִתיב   ,

ִּכי טֹוב)בראשית א:ד(:  .ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור 
ְיָרִחים ְׁשלָׁשה  ֶאָּלאַוִּתְצְּפֵנהּו  ַהִּמְצִרים  ָמנּו  ֶׁשלֹא   ,

ַיְרֵחי ַוֲהָוה ִמַעְּבָרא ֵּביּה ְּתָלָתא  ִמָּׁשָעה ֶׁשֶהֱחִזיָרּה, 
ִמְּתִחָּלתֹו. 

Maar toen zij hem niet langer kon verbergen, nam zij een kistje van
riet, streek het dicht met klei en pek en legde het kind erin. Toen
zette zij het tussen het riet aan de oever van de Nijl. 

ֶמאג ּגֹ֔ ַבת  ֵּת֣ ח־לֹ֙ו  ַּקֽ ַוִּתֽ ַהְּצִפינֹו֒  עֹו֘ד  ְכָל֣ה  ְולֹא־ָיֽ  
ֶׂשם ֶלד ַוָּת֥ ֶׂשם ָּבּ֙ה ֶאת־ַהֶּי֔ ר ּוַבָּזֶ֑פת ַוָּת֤ ֵחָמ֖ ה ַבֽ ַוַּתְחְמָר֥

ר ת ַהְיֹאֽ :ַּבּ֖סּוף ַעל־ְׂשַפ֥

Zij kon hem  niet  langer  kon  verbergen,  waarom?  Omdat  de
Egyptenaren rondgingen van huis tot huis, waar ze dachten dat daar
een kind geboren kon zijn. Ze namen daar een kleine Egyptische
zuigeling  mee  naar  toe  die  ze  aan  het  huilen  maakten,  zodat
wanneer de Jisraelietische zuigeling dat geluid hoorde hij met hem
mee  zou  huilen.  Daarom  staat  er  geschreven:  Pak  voor  ons  de
vosjes, de jonge vosjes etc.

ַהְּצִפינֹו ָיְכָלה עֹוד  ְלִפי ֶׁשַהִּמְצִרִּיים ָהיּוְולֹא  ָלָּמה,   ,

הֹוְלִכין ְּבָכל ַּבִית ּוַבִית ֶׁשָהיּו חֹוְׁשִבין ּבֹו ֶׁשּנֹוַלד ָׁשם
ִּתינֹוק, ּומֹוִליִכין ְלָׁשם ִּתינֹוק ִמְצִרי ָקָטן ְוָהיּו ְמַבִּכין

אֹותֹו, ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשַמע ִּתינֹוק ִיְׂשָרֵאל קֹולֹו ְוִיְבֶּכה ִעּמֹו,
ב:טו(:  השירים  )שיר  ִדְכִתיב  ָלנּוְוַהְינּו  ֶאֱחזּו 

 וגו'. ׁשּוָעִלים ֻׁשָעִלים ְקַטִּנים

21 Voor het betere overzicht is hier, als bij de eerdere commentaren, de Tora-tekst toegevoegd; men realisere zich dat de Torah-tekst
geen  deel  uitmaakt  van  de  tekst  van  de  Midrasj  Rabba,  terwijl  het  gezamenlijk  afdrukken  van  tekst  en  de  voorgaande
commentaren wel gebruikelijk is.

22 Met afwijkende namen voor de tradenten dezelfde tekst ook in ותרא אותו כי טוב הוא תניא רבי מאיר אומר טוב: בבלי סוטה דף י"ב,א

שמו רבי יהודה אומר טוביה שמו רבי נחמיה אומר הגון לנביאות אחרים אומרים נולד כשהוא מהול וחכמים אומרים בשעה שנולד משה נתמלא
.הבית כולו אור כתיב הכא ותרא אותו כי טוב הוא וכתיב התם וירא אלהים את האור כי טוב
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Zij nam voor hem een kistje van riet, waarom van riet? rabbi Elazar
zei: hun geld is de rechtvaardigen liever dan hun eigen persoon. En
waarom is dat zo? Omdat ze hun handen niet willen uitsteken naar
diefstal. Rabbi Sjemoeël ben Nachman zei: omdat zacht materiaal
bestand is tegen hard en zacht.  Ze streek het dicht met klei en pek,
geleerd  werd:  klei  van  binnen  en  pek  van  buiten,  zodat  deze
rechtvaardige geen kwalijke geur (rook).  Ze legde het  kind erin;
toen zette  zij  het  tussen het  riet  aan de oever  van de Nijl,  rabbi
Elazar  zei:  dat  is  de  Rietzee,  want  de Rietzee nadert  tot  aan de
Niloes. Rabbi Sjemoeël ben Nachman zei: riet, zoals er geschreven
staat: riet en biezen verwelken. Waarom wierpen ze hem in de Nijl?
Opdat de astrologen zouden denken dat hij al in het water gegooid
was, en dat ze niet nog naar hem zouden zoeken.

, ְוָלָּמה ֶׁשל ֹּגֶמא, ָאַמר ַרִּביַוִּתַּקח לֹו ֵּתַבת ֹּגֶמא כא
ֶאְלָעָזר, ֶׁשָחִביב ֲעֵליֶהם ַלַּצִּדיִקים ָממֹוָנן יֹוֵתר ִמּגּוָפן,

ְוָכל ָּכְך ָלָּמה ֶׁשֵאין ּפֹוְׁשִטין ְיֵדיֶהן ְּבָגֵזל. ַרִּבי ְׁשמּוֵאל
ַּבר ַנְחָמן ָאַמר ָּדָבר ַרְך ֶׁשהּוא ָיכֹול ַלֲעֹמד ִלְפֵני ַרְך

ָקֶׁשה.  ּוַבָּזֶפתְוִלְפֵני  ַבֵחָמר  חֶֹמרַוַּתְחְמָרה  ָּתָנא   ,
ָיִריַח אֹותֹו ַצִּדיק ְוֶזֶפת ִמַּבחּוץ, ְּכֵדי ֶׁשלֹא  ִמִּבְפִנים 

 וגו', ַרִּבי ֶאְלָעָזר ָאַמרַוָּתֶׂשם ָּבּה ֶאת ַהֶּיֶלדֵריַח ָרע. 
ַים סּוף, ֶׁשַּים סּוף ַמִּגיַע ַעד ִנילּוס. ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַּבר

ָקֶנהַנְחָמן ָאַמר ֲאַגם, ְּכָמה ְדֵתיָמא )ישעיה יט:ו(: 
. ְוָלָּמה ִהְׁשִליָכה אֹותֹו ַּבְּיאֹור, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּוָוסּוף ָקֵמלּו

ְולֹא ַלַּמִים  ֻהְׁשַלְך  ֶׁשְּכָבר  ָהִאְסְטרֹולֹוִגין  חֹוְׁשִבין 
ְיַחְּפׂשּו ַאֲחָריו. 

En zijn zuster stelde zich van verre op om te weten te komen wat er
met hem zou gebeuren.

ה ֽלֹוד ה ַמה־ֵּיָֽעֶׂש֖ ק ְלֵדָע֕ ָרֹח֑ ב ֲאחֹ֖תֹו ֵמֽ ַתַּצ֥ : ַוֵּתֽ

En zijn zuster stelde zich van verre op, waarom ging Mirjam op een
afstand staan? Rabbi Amram zei uit naam van Rav: omdat Mirjam
geprofeteerd  had  en  gezegd  had:  mijn  moeder  zal  een  zoon  ter
wereld brengen die Jisrael zal redden en toen Mosje geboren werd
vulde het huis zich met licht, en haar vader stond op, kuste haar op
het  hoofd  en  zei  haar,  mijn  dochter  je  profetie  is  in  vervulling
gegaan; dit is de betekenis van wat er geschreven staat: En Mirjam,
de profetes, de zuster van Aharon nam de tamboerijn, de zuster van
Aharon, niet de zuster van Mosje, want ze sprak deze profetie toen
ze  alleen  nog de  zuster  van  Aharon was,  omdat  Mosje  nog niet
geboren was. En toen ze hem in de Nijl gooiden stond haar moeder
op en sloeg haar op haar hoofd, terwijl ze haar zei: mijn dochter hoe
staat het met je profetie? Daarom staat er geschreven: en zijn zuster
stelde zich van verre op, om te weten te komen wat het resultaat van
haar profetie zou zijn. en onze rabbijnen zeggen: dit hele vers gaat
over de geest van de heiligheid, zoals er gezegd wordt: en zij stond,
verwijzend naar de Eeuwige kwam en stond. Zijn zuster, verwijzend
naar  zeg  tegen  de  wijsheid:  je  bent  mijn  zuster.  Van  verre
verwijzend naar  van verre verscheen de Eeuwige aan mij.  Om te
weten te komen wat er met hem zou gebeuren verwijzend naar want
een God van kennis is de Eeuwige.

ֵמָרחֹק כב ֲאחֹתֹו  ִמְרָיםַוֵּתַתַּצב  ָעְמָדה  ָלָּמה   ,
ֶׁשָהְיָתה ְלִפי  ַרב  ְּבֵׁשם  ַעְמָרם  ַרִּבי  ָאַמר  ֵמָרחֹוק, 

ֵּבן ֶׁשֵּתֵלד  ִאִּמי  ֲעִתיָדה  ְואֹוֶמֶרת  ִמְתַנֵּבאת  ִמְרָים 
ֶׁשּיֹוִׁשיַע ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ֵּכיָון ֶׁשּנֹוַלד מֶׁשה ִנְתַמֵּלא ָּכל

ַהַּבִית אֹוָרה, ָעַמד ָאִביָה ּוְנָׁשָקּה ַעל רֹאָׁשּה, ָאַמר
ָלּה ִּבִּתי ִנְתַקְּיָמה ְנבּוָאֵתְך, ַהְיינּו ִּדְכִתיב )שמות טו:

ַהֹּתףכ(:  ֶאת  ַאֲהרֹן  ֲאחֹות  ַהְּנִביָאה  ִמְרָים  ,ַוִּתַּקח 
ֲאחֹות ַאֲהרֹן ְולֹא ֲאחֹות מֶׁשה, ֶאָּלא ֶׁשָאְמָרה ְנבּוָאה

זֹו ְּכֶׁשִהיא ֲאחֹות ַאֲהרֹן ַוֲעַדִין לֹא נֹוַלד מֶׁשה, ְוֵכיָון
ַעל ָלּה  ְוָטְפָחה  ִאָּמּה  ָעְמָדה  ַלְּיאֹור,  ֶׁשֱהִטילּוהּו 

רֹאָׁשּה, ָאְמָרה ָלּה ִּבִּתי ְוֵהיָכן ְנבּוָאֵתְך, ְוַהְינּו ִּדְכִתיב:
ֵמָרחֹק ֲאחֹתֹו  ְּבסֹוףַוֵּתַתַּצב  ְּיֵהא  ַמה  ָלַדַעת  וגו'.   

ְנִביאּוָתּה. ְוַרָּבָנן ָאְמִרין ָּכל ַהָּפסּוק ַהֶּזה ַעל ֵׁשם רּוַח
ֶנֱאַמר,  ג:י(:ַוֵּתַתַּצבַהּקֶֹדׁש  א  )שמואל  ֵׁשם  ַעל   ,

ֱאֹמר, ַעל ֵׁשם )משלי ז:ד(:  ֲאחֹותֹו.ַוָּיבֹא ה' ַוִּיְתַיַּצב
, ַעל ֵׁשם )ירמיה לא:ב(:ֵמָרחֹק. ַלָחְכָמה ֲאחִֹתי ָאְּת

, ַעל ֵׁשםָלַדַעת ַמה ֵּיָעֶׂשה לֹו. ֵמָרחֹוק ה' ִנְרָאה ִלי
' ]וכל הענין[. ִּכי ֵאל ֵּדעֹות ה)שמואל א ב:ג(: 

En de dochter van Farao daalde af om zich te wassen in de Nijl;
en haar dienaressen gingen aan de oever van de Nijl. Zij zag de
kist tussen het riet, en ze stuurde haar slavin, zodat die het zou
pakken.

יָהה ֲערֶֹת֥ ְוַנֽ ר  ַעל־ַהְיֹא֔ ץ  ִלְרֹח֣ ַּבת־ַּפְרעֹ֙ה  ֶרד  ַוֵּת֤  
ֶרא ֶאת־ַהֵּתָב֙ה ְּב֣תֹוְך ַהּ֔סּוף ר ַוֵּת֤ ת ַעל־ַי֣ד ַהְיֹא֑ ְלכֹ֖ הֹֽ

ָה ּה ַוִּתָּקֶחֽ ח ֶאת־ֲאָמָת֖ :ַוִּתְׁשַל֥

Om zich te wassen in de Nijl, om de afgoden van het huis van haar
vader af te wassen.  En haar dienaressen liepen, rabbi Jochanan zei:
het  gaat  hier  niet  om het  ‘gaan’ aar  het  is  een  uitdrukking  an  de
‘dood.’ Immers zo is er gezegd: zie, ik ga sterven. Zij zeiden tot haar:
Onze vrouwe, het is een algemeen gebruik dat wanneer een koning
een bevel geeft en niemand zich eraan houdt, dat zijn kinderen en zijn
hof zich erwel aan houden, maar u overtreedt het bevel van uw vader.
Direkt 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 ּה haar hand’ betekent en de ander‘ ֲאָמָת֖
zet  ‘haar  slavin.’ Wie  zegt  ‘haar  hand’ omdat  er  geschreven  staat
,אמתה  en die zegt ‘haar slavin,’ omdat er niet geschreven staat ידה 

‘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

ַהְיֹאר כג ַעל  ָאִביָה.ִלְרחֹץ  ֵּבית  ִמִּגּלּוֵלי  ִלְרחֹץ   ,
ֲהִליָכה ֵאין  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ָאַמר  הְֹלכֹת,  ְוַנֲערֶֹתיָה 

ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ֶאָּלא ְלׁשֹון ִמיָתה,  ָהֲאמּוָרה ָּכאן 
. ָאְמרּוִהֵּנה ָאֹנִכי הֹוֵלְך ָלמּות)בראשית כה:לב(: 

ָלּה ְּגִבְרֵּתנּו ִמְנָהגֹו ֶׁשל עֹוָלם ֶמֶלְך ּגֹוֵזר ְּגֵזָרה ְוָכל
ָהעֹוָלם ֵאיָנן ְמַקְּיִמין אֹוָתּה ּוָבָניו ּוְבֵני ֵביתֹו ְמַקְּיִמין

ָּבא ִמָּיד  ָאִביְך.  ִמְצַות  ַעל  עֹוֶבֶרת  ְוַאְּת  אֹוָתּה, 
ֲאָמָתּה ֶאת  ַוִּתְׁשַלח  ַּבַּקְרַקע.  ַוֲחָבָטן  ַּגְבִריֵאל 

ָיָדּה ְנֶחְמָיה, ַחד ָאַמר  ְוַרִּבי  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַוִּתָּקֶחָה, 
ָיָדּה, ְּדָאַמר  ְּדַמאן  ַטְעָמא  ִׁשְפָחָתּה,  ָאַמר  ְוַחד 

ְּדָאַמר ִׁשְפָחָתּה, ְּדַמאן  ְוַטְעָמא  ֲאָמָתּה.  ִּדְכִתיב: 
ְּדָלא ְכִתיב ָיָדּה. ַעל ַּדְעֵּתיּה ְּדַמאן ְּדָאַמר ִׁשְפָחָתּה
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haar  er  één  van  hen  over  want  het  is  niet  gebruikelijk  voor  een
konings- dochter dat ze zonder begeleiding is. En voor wie zegt dat
het ‘haar hand’ betekent, te schrijven was er dan ידה ‘haar hand. Toch
bewijst  dit  niet  het  tegendeel, ּה  is ֲאָמָת֖  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 שברת (je  hebt
gebroken)  lezen  maar je) שרבבתה   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.

ַאַחת ָלּה  ִהִּניַח  ַּבַּקְרַקע  ַוֲחָבָטן  ַּגְבִריֵאל  ְּכֶׁשָּבא 
ְיִחיָדה. ֵאיִתיבּון ֵמֶהן ְּדָלאו ֶּדֶרְך ַּבת ֶמֶלְך ַלֲעֹמד 

ַאִּלָּבא ְּדַמאן ְּדָאַמר ָיָדּה, ִלְכֹּתב ָיָדּה, ָלא ַתְבָרא
ִאְׁשַּתְרּבּוב. ְּדִאְׁשַּתְרּבּוֵבי  ֲאָמָתּה,  ְּכִתיב:  ֶׁשְּלָכְך 

ּוְתִניַנן ְוֵכן ַאָּתה מֹוֵצא )תהלים ג:ח(: ִׁשֵּני ְרָׁשִעים
ַרָּבָנן ִׁשְרַּבְבָּת.  ֶאָּלא  ִׁשַּבְרָּת  ִּתְקֵרי  ַאל  ִׁשַּבְרָּת, 

ָיְרָדה ְלִפיָכְך  ָהְיָתה,  ְמצַֹרַעת  ַּפְרעֹה  ַּבת  ָאְמִרין, 
ִלְרחֹץ, ֵּכיָון ֶׁשָּנְגָעה ַּבֵּתָבה ִנְתַרֵּפאת, ְלָכְך ָחְמָלה

ַעל מֶׁשה ְוָאֲהָבה אֹותֹו ַאֲהָבה ְיֵתָרה: 

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.

לו ה ַוַּתְחֹמ֣ ֶלד ְוִהֵּנה־ַנַ֖ער ּבֶֹכ֑ הּו ֶאת־ַהֶּי֔  ַוִּתְפַּת֙ח ַוִּתְרֵא֣

ים ֶזֽה ִעְבִר֖ י ָהֽ אֶמר ִמַּיְלֵד֥ ֹ֕ יו ַוּת :ָעָל֔

En ze opende het, en ze zag het, er staat niet ‘zij zag’ maar ‘zij zag
het.’ Rabbi Jose bar Chanina zei dat ze zag dat de Sjechina met hem
was (om zo te zeggen: zij  zag het,  namelijk de Sjechina, bij het
kind).  En kijk, het was een huilende jongen, hij wordt ‘jongen’ en
hij wordt ‘kind’ genoemd, dit toont dat hij een kind was maar de
stem van een jongen had, naar de woorden van rabbi Jehoeda. Maar
rabbi Nechemja zei: Als dat  zo is maak je van Mosje Rabbenoe,
vrede over hem, iemand met een afwijking. Maar dit leert ons dat
zijn  moeder  voor  hem  een  kinder-huwelijksbaldakijn  maakte.
Huilend, hij huilde en zei: misschien zal ik wel nooit mijn zuster
zien, die op mij wacht. Een andere verklaring. En kijk, het was een
huilende  jongen,  een  kind  was  het  maar  naar  zijn  gedrag  een
jongen. Gavriël kwam en sloeg Mosje, zodat hij ging huilen en zij
vervuld werd met medelijden.  Zij kreeg medelijden met hem, toen
zij hem zag huilen kreeg ze medelijden met hem.  En ze zei: Eén
van de kinderen van de Hebreeën is  dit,  hoe herkende ze dat  in
hem? Rabbi Jose ben rabbi Chaina zei: Ze zag dat hij besneden was.
Dit, wat betekent dit: deze viel in de Nijl en een ander hoefde later
niet in de Nijl te vallen, dus zodra ze Mosje in de Nijl geworpen
hadden werd het bevel ingetrokken. Hiermee in overeenstemming is
wat rabbi Elazar zegt over En als zij tot u zeggen: Ondervraagt de
geesten en de waarzeggers  die lispelen en prevelen:  ze zien iets
maar ze weten niet wat ze zien, ze prevelen, maar ze weten niet wat
ze prevelen.  Ze voorzagen dat  de redder van Jisrael  gestraft  zou
worden door het water, en daarom kwamen ze tot het besluit: Iedere
jongen die geboren wordt ..., zodra Mosje in het water geworpen
was zeiden ze: hun redder is al in het water geworpen, en dadelijk
trooken ze het bevel in. Ze wisten niet dat hij vanwege de wateren
van Meriba gestraft zou worden. Hiermee in overeenstemming is
wat rabbi Jose bar Chanina zei: Wat betekent het dat er geschreven
staat  dat  zijn  de  wateren  van  Meriba?  De  astrologen  van  Farao
voorzagen  ze,  maar  begrepen  ze  niet,  zoals  er  gezegd  is
zeshonderdduizend  was  het  volk  op  mijn  voet etc.  Mosje  zei  tot
Jisrael: om mijnentwil zijn jullie allemaal gered. Rabbi Chanina bar
Pappa: die dag was de een-en-twintigste Nisan, en de dienstengelen
voor de Heilige, gezegend zij Hij, zeiden: Heer van het universum,
degene die het lied bij de zee moet gaan zeggen op die dag, moet hij
ondergaan in het water op deze dag. Rav Acha bar Chanina zei: die
dag  was  de  zesde  Nisan,  en  de  dienstengelen  voor  de  Heilige,
gezegend zij Hij, zeiden: Heer van het universum, zal hij die Tora
moet ontvangen op de berg Sinaj op deze dag ondergaan. Toen werd
er gevraagd: werd Mosje niet geboren op de zevende Adar? Volgens
de gedachte van degeen die zegt dat hij op de zesde Nisan in de Nijl
werd geworpen, klopt het, want van de zevende Adar tot de zesde

, ַוֵּתֶרא לֹא ֶנֱאַמר ֶאָּלא ַוִּתְרֵאהּו,ַוִּתְפַּתח ַוִּתְרֵאהּו כד
ְׁשִכיָנה ִעּמֹו  ֶׁשָרֲאָתה  ֲחִניָנא  ַּבר  יֹוֵסי  ַרִּבי  ָאַמר 

הילד[.  עם  לשכינה  ותראהו  ַנַער]כלומר  ְוִהֵּנה 
ֶיֶלדּבֹוֶכה ְּתִני הּוא  ֶיֶלד,  ֵליּה  ְוָקֵרי  ַנַער  ֵליּה  ָקֵרי   ,

ְוקֹולֹו ְּכַנַער, ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה. ָאַמר לֹו ַרִּבי ְנֶחְמָיה
ִאם ֵּכן ֲעִׂשיתֹו ַּבַעל מּום ְלמֶׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום,

ֶאָלא ְמַלֵּמד ֶׁשָעְׂשָתה לֹו ִאּמֹו ֻחַּפת ְנעּוִרים ַּבֵּתָבה.
ְוֶאְרֶאהּבֶֹכה ֶאְזֶּכה  לֹא  ֶׁשָּמא  ְואֹוֵמר  ּבֹוֶכה  ָהָיה   ,

, ֶיֶלדְוִהֵּנה ַנַער ּבֶֹכהֲאחֹוִתי ַהַּמְמֶּתֶנת ִלי. ָּדָבר ַאֵחר, 
ְּכֵדי ְוִהָּכה ְלמֶׁשה  ַּגְבִריֵאל  ָּבא  ְּכַנַער.  ּוִמְנָהגֹו  ָהָיה 

ַרֲחִמים.  ָעָליו  ְוִתְתַמֵּלא  ָעָליוֶׁשִּיְבֶּכה  ֵּכיָוןַוַּתְחֹמל   ,
ָעָליו.  ָחְמָלה  ּבֹוֶכה  אֹותֹו  ִמַּיְלֵדיֶׁשָרֲאָתה  ַוּתֹאֶמר 

, ִמַּנִין ִהִּכיָרה ּבֹו, ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן ַרִּביָהִעְבִרים ֶזה
ֲחִניָנא, ֶׁשָרֲאָתה אֹותֹו ָמהּול. ֶזה, ַמהּו ֶזה, ֶזה נֹוֵפל

ַלְיאֹור ְוֵאין ַאֵחר נֹוֵפל ַלְיאֹור, ֶׁשֵּכיָון ֶׁשִהִּפילּו מֶׁשה
ַלְיאֹור ָּבְטָלה ַהְּגֵזָרה, ְּכַהִהיא ְּדָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַמאי

ִדְכִתיב )ישעיה ח:יט(: ְוִכי יֹאְמרּו ֲאֵליֶכם ִּדְרׁשּו ֶאל
צֹוִפין ְוַהַּמְהִּגים,  ַהְמַצְפְצִפים  ַהִּיְדעִֹנים  ְוֶאל  ָהֹאבֹות 

ְוֵאיָנן יֹוְדִעין ַמה ּצֹוִפין, הֹוִגין ְוֵאיָנן יֹוְדִעין ַמה הֹוִגין.
ָעְמדּו ִנּדֹון,  ַּבַּמִים הּוא  ִיְׂשָרֵאל  ָראּו ֶׁשּמֹוִׁשיָען ֶׁשל 

, ֵּכיָון ֶׁשֻהְׁשַלְךָּכל ַהֵּבן ַהִּיּלֹודְוָגְזרּו )שמות א:כב(: 
מֶׁשה ַלַּמִים, ָאְמרּו ְּכָבר ֻמְׁשָלְך מֹוִׁשיָען ַּבַּמִים, ִמָּיד

ְמִריָבה ֵמי  ֶׁשַעל  יֹוְדִעים  ֵאיָנם  ְוֵהם  ַהְּגֵזָרה,  ִּבְטלּו 
הּוא לֹוֶקה. ְּכַהִהיא ְדָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי ַּבר ֲחִניָנא ַמאי

, ֵהָּמה ָראּוֵהָּמה ֵמי ְמִריָבהִדְכִתיב )במדבר כ:יג(: 
ְּדָקָאַמר )במדבר יא: ַהְיינּו  ְוָטעּו,  ַּפְרעֹה  ִאְצַטְגִניֵני 

ָהָעםכא(:  ַרְגִלי  ֶאֶלף  ָלֶהםֵׁשׁש ֵמאֹות  ָאַמר  וגו',   
ֲחִניָנא ַרִּבי  ֻּכְּלֶכם.  ִנַּצְלֶּתם  ִּבְׁשִביִלי  ְלִיְׂשָרֵאל  מֶׁשה 

ַּבר ָּפָּפא ָאַמר אֹותֹו ַהּיֹום ֶעְׂשִרים ְוֶאָחד ְּבִניָסן ָהָיה,
ָאְמרּו ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִרּבֹון

ָהעֹוָלִמים ִמי ֶׁשָעִתיד לֹוַמר ִׁשיָרה ַעל ַהָּים ְּביֹום ֶזה
ִיְלֶקה ַּבַּמִים ְּביֹום ֶזה. ָאַמר ַרב ַאָחא ַּבר ֲחִניָנא אֹותֹו

ִלְפֵני ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ְּבִסיָון ָהָיה, ָאְמרּו ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִמי ֶׁשָעִתיד ְלַקֵּבל ּתֹוָרה ֵמַהר ִסיַני

ַּבֲאָדר ְּבִׁשְבָעה  ֵאיִתיבּון  ֶזה.  ְּביֹום  ִיְלֶקה  ֶזה  ְּביֹום 
נֹוַלד מֶׁשה, ַעל ַּדְעֵּתיּה ְּדַמאן ְּדָאַמר ְּבִׁשָּׁשה ְּבִסיָון

ִׁשָּׁשה ַעד  ַּבֲאַדר  ֶׁשִּמִּׁשְבָעה  ִניָחא,  ַלְיאֹור  ִנְׁשַלְך 
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Sivan, dat zijn de drie maanden dat hij verborgen was. Maar voor
wie zegt op de een-en-twintigste Nisan klopt het niet. Toch is dit
geen weerlegging, want het was schrikkeljaar, en het grootste deel
van  de  eerste  maand  (Adar)  en  het  grootste  deel  van  de  laatste
maand (tot 21 Nisan) samen met de complete maand in het midden
(Adar ii) tellen samen als drie maanden.

ְּבִסיָון ֵיׁש ְׁשלָׁשה ֳחָדִׁשים ֶׁשִּנְטַמן, ֶאָּלא ְלַמאן ְּדָאַמר
ְּבֶעְׂשִרים ְוֶאָחד ְּבִניָסן, ָלא ִניָחא, ְוֵלית ַּתְבָרא אֹוָתּה

ֶׁשל ְוֻרּבֹו  ִראׁשֹון  ֶׁשל  ֻרּבֹו  ָהְיָתה,  ְמֻעֶּבֶרת  ָׁשָנה 
ַאֲחרֹון ְוחֶֹדׁש ָהֶאְמָצִעי ָׁשֵלם ָחֵׁשיב ְלהּו ְּתָלָתא ַיְרֵחי:

En zijn zuster sprak tot de dochter van Farao: Zal ik voor u een
vrouw, een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen roepen, zodat zij
voor u het kind kan zogen?

ָלְ֙ךז אִתי  ְוָקָר֤ ְך  ֵאֵל֗ ַהֽ אֶמר ֲאחֹתֹ֘ו ֶאל־ַּבת־ַּפְרעֹ֒ה  ֹ֣ ַוּת  
ֶלד ְך ֶאת־ַהָּיֽ ק ָל֖ ת ְוֵתיִנ֥ ִעְבִרּיֹ֑ ן ָהֽ ֶקת ִמ֖ ה ֵמיֶנ֔ :ִאָּׁש֣

En zijn zuster sprak tot de dochter van Farao  etc., waarom sprak
Mirjam van één van de Hebreeuwse vrouwen? Was het dan Mosje
verboden te drinken van de melk van een vreemdelinge? Nee, we
hebben toch geleerd: een dochter van Jisrael moet geen Koeteeër
zogen, maar een vrouw van de Koeteeërs mag wel een Jisraelietisch
kind zogen, bij haarzelf thuis. Waarom zei ze dit dan? Omdat ze
Mosje overdroegen aan alle Egyptische vrouwen om hem te zogen,
maar hij verwierp ze allemaal, want de Heilige, gezegend zij Hij,
sprak:  Zal  de  mond die  later  met  Mij  zal  spreken  onreine  zaak
drinken? Dit is de betekenis van Aan wie zal Hij kennis leren, etc.23

aan hen die gespeend zijn van de melk. Een andere reden waarom
hij haar borsten weigerde: de Heilige, gezegend zij Hij, zei: deze zal
later met Mij spreken, en de dag erop zullen de Egyptische vrouwen
zeggen: hij die met de Shechina heeft  gesproken, die heb ik aan
mijn borst gevoed. 

וגו', ָלָּמה ָאְמָרהַוּתֹאֶמר ֲאחֹתֹו ֶאל ַּבת ַּפְרעֹה כה  

ִמְרָים ִמן ָהִעְבִרּיֹות, ְוִכי ָאסּור לֹו ְלמֶׁשה ִלינֹק ֵמָחָלב
כו זרה  )עבודה  ְּתִניַנן  ֵכן  לֹא.  ַּבת,ַהָּנְכִרית,  ב(: 

ִיְׂשָרֵאל לֹא ָתִניק ְּבָנּה ֶׁשל ּכּוִתית, ֲאָבל ּכּוִתית ָּתִניק
ְלִפי ֵּכן,  ָאְמָרה  ָלָּמה  ֶאָּלא  ִּבְרׁשּוָתּה.  ִיְׂשָרֵאל  ֶּבן 

אֹותֹו ְלָהִניק  ַהִּמְצִרּיֹות  ָּכל  ַעל  ְלמֶׁשה  ֶׁשֶהֱחִזיַרּתּו 
ּוָפַסל ֶאת ֻּכָּלן, ְוָלָּמה ְפָסָלן, ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

ְוַהְינּו ָטֵמא,  ָּדָבר  ִייַנק  ִעִּמי  ְלַדֵּבר  ֶׁשָעִתיד  ַהֶּפה 
וגו' ֶאת ִמי יֹוֶרה ֵדָעהִּדְכִתיב )ישעיה כח:ט(:  ְלִמי 

ָּדָבר ַאֵחר, ָלָּמה ָּפַסל וגו'. יֹוֶרה ֵדָעה ִלְגמּוֵלי ֵמָחָלב
ַּדֵדיֶהן, ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶזה ָעִתיד ְלַדֵּבר ִעִּמי,

ִעם ֶׁשְמַדֵּבר  ֶזה  אֹוְמרֹות,  ַהִּמְצִרּיֹות  ִיְהיּו  ְלָמָחר 
ַהְּׁשִכיָנה ֲאִני ֲהִניִקיִתיהּו.

En de dochter van Farao zei tegen haar: Ga, en de jonge vrouw
ging en riep de moeder van het kind.

א ח ַוִּתְקָר֖ ה  ַעְלָמ֔ ָהֽ ֶלְ֙ך  ַוֵּת֨ ִכי  ֵל֑ ה  ּה ַּבת־ַּפְרֹע֖ אֶמר־ָל֥ ֹֽ ַוּת
ֶלד ם ַהָּיֽ :ֶאת־ֵא֥

En de  jonge vrouw ging,  waarom noemt  de  Schrift  haar  jonge
vrouw,  omdat  ze  ging  met  enthousiasme.  Rabbi  Sjemoeël  zei:
omdat ze zaken haar aangaande verborg. 

, ָלָּמה ְקָרָאּה ַהָּכתּוב ַעְלָמה, ֶׁשָהְלָכהַוֵּתֶלְך ָהַעְלָמה 
ִּבְזִריזּות. ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ָאַמר ֶׁשֶהֱעִליָמה ֶאת ְּדָבֶריָה. 

En de dochter van Farao zei tot haar: Neem dit kind en zoog het
voor mij, ik zal je loon geven. De vrouw nam het kind en zoogde
het.

ַהֶּז֙הט ֶאת־ַהֶּיֶ֤לד  יִכי  ֵהיִל֜ ה  ַּבת־ַּפְרעֹ֗ ּה  ָל֣ אֶמר  gֹ ַוּת  

ה ַהֶּיֶ֖לד ִאָּׁש֛ ח ָהֽ gְך ַוִּתַּק ן ֶאת־ְׂשָכֵר֑ י ֶאֵּת֣ ֲאִנ֖ י ַוֽ הּו ִל֔ יִנiִק֣ ְוֵהֽ
הּו :ַוְּתִניiֵקֽ

En de dochter van Farao zei tot haar:  Breng..., rabbi Chama, de
zoon van rabbi Chanina zei: Ze profeteerde maar ze wist niet wat
ze profeteerde; ֵהיִליִכי ‘breng’ (helichi) betekent ֶׁשִּליִכי הּוא ‘van jou
is hij’ (sjellichi hoe).  Ik zal je loon geven, rabbi Chama, de zoon
van rabbi Chanina zei: niet  alleen het  is  ongetwijfeld zo dat de
rechtvaardigen hun verlies  terugkrijgen,  maar ze  krijgen er  nog
loon voor  ook.  De vrouw nam het  kind  en  zoogde  het,  op  dat
moment gaf de Heilige, gezegend zij Hij, haar een deel van haar
loon, omdat zij kinderen in leven had gehouden gaf de Heilige,
gezegend zij Hij, haar zoon aan haar terug, en gaf haar haar loon.

, ָאַמר ַרִּבי ָחָמא ֶּבן ַרִּביַוּתֹאֶמר ָלּה ַּבת ַּפְרעֹה ֵהיִליִכי
ֵהיִליִכי ִּנְתַנֵּבאת,  ַמה  ָיְדָעה  ְולֹא  ִנְתַנֵּבאת  ֲחִניָנא 

, ָאַמר ַרִּבי ָחָמא ַּברַוֲאִני ֶאֵּתן ֶאת ְׂשָכֵרְךֶׁשִּליִכי הּוא. 
ֲחִניָנא, לֹא ַּדָּין ַלַּצִּדיִקים ֶׁשַּמֲחִזיִרין ָלֶהן ֲאֵבָדָתן ֶאָּלא

ָׂשָכר.  ַוְּתִניֵקהּוֶׁשּנֹוְטִלים  ַהֶּיֶלד  ֶאת  ָהִאָּׁשה  ,ַוִּתַּקח 
ִמְקַצת הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָלּה  ָנַתן  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה 

ְׂשָכָרּה, ֶׁשִהיא ָהְיָתה ְמַחָּיה ֶאת ַהְּיָלִדים, ְוֵכן ַהָּקדֹוׁש
ָּברּוְך הּוא ֶהֱחִזיר ָלּה ֶאת ְּבָנּה ְוָנַתן ָלּה ְׂשָכָרּה. 

En het  kind  groeide  op,  en  zij  bracht  het  naar  de  dochter  van
Farao, en hij was haar tot zoon, en zij noemde hem Mosje, en ze
zei: ik heb hem immers uit het water getrokken.

ןי ְלֵב֑ ּה  jְיִהי־ָל֖ ַוֽ ה  ְלַבת־ַּפְרעֹ֔ הּ֙ו  ַוְּתִבֵא֨ ֶלד  ַהֶּי֗ ל  ַוִּיְגַּד֣  

הּו ִים ְמִׁשיִתֽ י ִמן־ַהַּמ֖ אֶמר ִּכ֥ ֹ֕ ה ַוּת א ְׁשמֹ֙ו ֹמֶׁש֔ :ַוִּתְקָר֤

23 Vgl. ומאי שנא מעבריות מלמדותאמר אחותו אל בת פרעה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העבריות: בבלי סוטה דף י"ב,ב 

שהחזירוהו למשה על כל המצריות כולן ולא ינק אמר פה שעתיד לדבר עם השכינה יינק דבר טמא והיינו דכתיב )ישעיהו כח ט(

וגואת מי יורה דעה  ,  En zijn zuster sprak tot de dochter van Farao: Zal ik voor u een vrouw, een voedster uit de
Hebreeuwse vrouwen roepen? Wat is er anders aan Hebreeuwse vrouwen? het leert dat ze Mosje overdroegen aan
alle Egyptische vrouwen maar dat hij niet wilde drinken, want Hij zei: moet een mond die met de Sjechina zal
spreken drinken van iets dat onrein is. Dat is wat er geschreven staat: Aan wie zal Hij kennis leren.
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En het kind groeide op, vierentwintig maanden zoogde ze hem, en
dan zeg je: en het kind groeide op, maar d.w.z. dat hij opgroeide op
een wijze die niet die is van iedereen.  En zij bracht het naar de
dochter van Farao, de dochter van Farao kuste en knuffelde hem,
en ze hield van hem als was hij haar zoon. Ze liet hem niet buiten
het koninklijk paleis gaan. Omdat hij zo mooi was wilde iedereen
hem graag zien. Wie hem zag kon zich niet van hem losmaken.
Farao kuste en knuffelde hem ook, en hij nam de kroon van Farao
en plaatste die op zijn eigen hoofd, zoals hij voorbestemd om te
doen als hij groot was. En zo sprak de Heilige, gezegend zij Hij,
tot Hiram:  en Ik heb een vuur uit uw midden doen komen, en zo
voedde de dochter van Farao degene op die later van haar vader
vergelding zou krijgen. Ook de koning Masjieach die later vergel-
ding zal eisen van Edom, woont bij hen in de stad, zoals er gezegd
is:  daar zal het kalf weiden en daar zal hij neerliggen.  En daar
zaten ook de waarzeggers van Egypte, en ze zeiden: we maken ons
ernstig zorgen over hem die uw kroon pakt en hem op zijn eigen
hoofd zet, of hij niet degene zal zijn van wie we gezegd hebben dat
hij  het  koningschap  van  u  zal  afnemen.  Sommigen  onder  hen
zeiden hem te doden, anderen hem te verbranden. Maar Jitro zat
tussen hen en hij zei tot hen: deze jongeman heeft helemaal geen
kennis in zich, maar test hem maar, en breng voor hem een gouden
stuk vaatwerk en een gloeiende kool. Als hij zijn hand uitstrekt
naar het goud, dan heeft hij verstand, dood hem dan, maar als hij
zijn  hand  uitstrekt  naar  de  gloeiende  kool  dan  heeft  hij  geen
verstand,  en  dan  moet  hij  niet  ter  dood  veroordeeld  worden.
Dadelijk brachten ze die zaken voor hem. Hij strekte zij hand uit
naar het goud, maar Gavriël kwam en hij duwde tegen zijn hand,
zodat hij de gloeiende kool pakte, en hij bracht zijn hand met de
gloeiende  kool  in  zijn  mond,  zodat  hij  zijn  tong  brandde,  en
daardoor  werd  hij  zwaar  van  mond en  zwaar  van  tong. En  zij
noemde hem Mosje, daaruit kun je leren het loon van degene die
goede daden verrichten. Ook al had Mosje vele namen, hij wordt
in Tora alleen aangeduid met de naam die Batja de dochter van
Farao  hem  had  gegeven,  zelfs  de  Heilige,  gezegend  zij  Hij,
noemde hem niet bij een andere naam.

ַהֶּיֶלד כו ֱהִניַקְתהּו,ַוִּיְגַּדל  חֶֹדׁש  ְוַאְרָּבָעה  ֶעְׂשִרים   .
אֹוֵמר: ַהֶּיֶלדְוַאָּתה  ַוִּיְגַּדל  ֶׁשלֹא  ָּגֵדל  ֶׁשָהָיה  ֶאָּלא   ,

 וגו'. ָהְיָתה ַבתַוְּתִבֵאהּו ְלַבת ַּפְרעֹהְּכֶדֶרְך ָּכל ָהָאֶרץ. 
ְּכִאּלּו הּוא ּוְמַחֶּבֶבת אֹותֹו  ּוְמַחֶּבֶקת  ַּפְרעֹה ְמַנֶּׁשֶקת 

ּוְלִפי ֶמֶלְך,  ְולֹא ָהְיָתה מֹוִציַאּתּו ִמַּפְלֵטִרין ֶׁשל  ְּבָנּה, 
ֶׁשָהָיה ָיֶפה ַהּכֹל ִמְתַאִּוים ִלְראֹותֹו, ִמי ֶׁשָהָיה רֹוֵאהּו

ְמַנְׁשקֹו ַּפְרעֹה  ְוָהָיה  ֵמָעָליו.  ַעְצמֹו  ַמֲעִביר  ָהָיה  לֹא 
ַעל ּוְמִׂשימֹו  ַּפְרעֹה  ֶׁשל  ִּכְתרֹו  נֹוֵטל  ְוהּוא  ּוְמַחְּבקֹו, 

ְוֵכן ָּגדֹול.  ְּכֶׁשָהָיה  לֹו  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשָעִתיד  ְּכמֹו  רֹאׁשֹו, 
)יחזקאל כח:יח(: ְלִחיָרם  ָאַמר  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 

 וגו'. ְוֵכן ַּבת ַּפְרעֹה ְמַגֶּדֶלת ִמיָואֹוִצא ֵאׁש ִמּתֹוְכָך ִהיא
ֶׁשָעִתיד ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ְוַאף  ֵמָאִביָה.  ִלָּפַרע  ֶׁשָעִתיד 

ִלָּפַרע ֵמֱאדֹום יֹוֵׁשב ִעָּמֶהם ַּבְּמִדיָנה, ֶׁשֶּנֱאַמר )ישעיה
 וגו'. ְוָהיּו ָׁשם יֹוְׁשִביןָׁשם ִיְרֶעה ֵעֶגל ְוָׁשם ִיְרָּבץכז:י(: 

ֶׁשּנֹוֵטל ִמֶּזה  ָאנּו  ִמְתָיְרִאין  ְוָאְמרּו,  ִמְצַרִים,  ַחְרֻטֵּמי 
ִיְהֶיה ֶזה אֹותֹו ֶׁשָאנּו ִּכְתְרָך ְונֹוְתנֹו ַעל רֹאׁשֹו, ֶׁשלֹא 

אֹוְמִרים ֵמֶהם  ִמְּמָך.  ַמְלכּות  ִלּטֹל  ֶׁשָעִתיד  אֹוְמִרים 
ְלָהְרגֹו, ֵמֶהם אֹוְמִרים ְלָׂשְרפֹו, ְוָהָיה ִיְתרֹו יֹוֵׁשב ֵּביֵניֶהן

ַּבֲחנּו ֶאָּלא  ַּדַעת,  ּבֹו  ֵאין  ַהֶּזה  ַהַּנַער  ָלֶהם,  ְואֹוֵמר 
אֹותֹו, ְוָהִביאּו ְלָפָניו ִּבְקָעָרה ָזָהב ְוַגֶחֶלת, ִאם יֹוִׁשיט

ָידֹו יֹוִׁשיט  ְוִאם  ְוִהְרגּו אֹותֹו,  ַלָּזָהב ֵיׁש ּבֹו ַּדַעת  ָידֹו 
ִמָּיד ָמֶות.  ִמְׁשַּפט  ָעָליו  ְוֵאין  ַּדַעת  ּבֹו  ֵאין  ַלַּגֶחֶלת 

ַּגְבִריֵאל ּוָבא  ַהָּזָהב,  ִלַּקח  ָידֹו  ְוָׁשַלח  ְלָפָניו  ֵהִביאּו 
ִעם ָידֹו  ְוִהְכִניס  ַהַּגֶחֶלת  ֶאת  ְוָתַפׂש  ָידֹו  ֶאת  ְוָדָחה 

ַהַּגֶחֶלת ְלתֹוְך ִּפיו ְוִנְכָוה ְלׁשֹונֹו, ּוִמֶּמּנּו ַנֲעָׂשה )שמות
, ִמָּכאן ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו מֶׁשה.ְּכַבד ֶּפה ּוְכַבד ָלׁשֹוןד:י(: 

ִּפי ַעל  ַאף  ֲחָסִדים,  ּגֹוְמֵלי  ֶׁשל  ְׂשָכָרן  ָלֵמד  ַאָּתה 
jְקַּבע לֹו ֵׁשם ְּבָכל ֶׁשַהְרֵּבה ֵׁשמֹות ָהיּו לֹו ְלמֶׁשה, לֹא ִנִ

ְוַאף ַּפְרעֹה,  ַּבת  ַּבְתָיה  ֶׁשְּקָרַאּתּו  ֶאָּלא ְּכמֹו  ַהּתֹוָרה 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא לֹא ְקָרָאהּו ְּבֵׁשם ַאֵחר: 

In  die  tijd,  toen  Mosje opgegroeid  was  ging  hij  eens  naar  zijn
broeders  en  hij  zag  hun  dwangarbeid,  en  hij  zag  dat  een
Egyptenaar een Hebreeër, een van zijn broeders sloeg.

יויא  ֶאל־ֶאָח֔ א  ַוֵּיֵצ֣ ֹמֶׁש֙ה  ל  ַוִּיְגַּד֤ ם  ָהֵה֗ ים  ַּבָּיִמ֣ ׀  י  ַוְיִה֣
י ִאיׁש־ִעְבִר֖ ה  ַמֶּכ֥ י  ִמְצִר֔ יׁש  ִא֣ ַוַּיְר֙א  ם  ְּבִסְבֹלָת֑ ַוַּיjְ֖רא 

יו: ֶאָחֽ ֵמֽ

In die tijd, toen Mosje opgegroeid was,  Mosje was toen twintig
jaar oud, anderen zeggen veertig jaar. Mosje was opgegroeid, maar
groeit niet iedereen op, maar dit is om duidelijk je te maken dat hij
opgroeide op een wijze die niet die is van iedereen. Hij ging naar
zijn broeders,  deze rechtvaardige ging tweemaal,  en de Heilige,
gezegend zij Hij, schreef zo op, de een na de ander. En hij ging er
de volgende dag op uit, dat maakt twee. En hij zag hun dwang-
arbeid, wat zag hij? Hij bezag hun dwangarbeid, hij huilde en hij
zei: Wee mij omwille van jullie, kon ik maar voor jullie sterven. Er
bestaat geen arbeid zwaarder dan het werken met klei. Hij zette
zijn  schouders  eronder  en  hielp  ieder  van  hen,  stuk  voor  stuk.
Rabbi Elazar, de zoon van rabbi Jose de Galileeër zei: hij zag een
grote last op een klein persoon, en een kleine last op een grote, een
last voor een man op een vrouw, de last van een vrouw op een
man, de last van een oude man op een jongeman en de last van een
jongeman op een oude. Daarom liet hij zijn gevolg ter zijde, en
verplaatste hij hun last, en hij deed alsof hij Farao hielp. Toen zei
de Heilige, gezegend zij Hij: Je hebt je eigen verplichtingen ter
zijde gelaten, en je bent gaan zien naar het verdriet van Jisrael, en

, ֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָהָיהַוְיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוִּיְגַּדל מֶׁשה כז

ַוִּיְגַּדלמֶׁשה ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶּבן ַאְרָּבִעים. 
, ְוִכי ֵאין ַהּכֹל ְּגֵדִלים, ֶאָּלא לֹוַמר ָלְך ֶׁשָהָיה ָגֵדלמֶׁשה

ַוֵּיֵצא ֶאל ֶאָחיוֶׁשלֹא ְּכֶדֶרְך ָּכל ָהעֹוָלם. , ְׁשֵּתי ְיִציאֹות 
ָיָצא אֹותֹו ַצִּדיק ּוְכָתָבן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא זֹו ַאַחר זֹו.

ַהֵּׁשִני ַּבּיֹום  ְׁשַּתִים. ַוֵּיֵצא  ֲהֵרי  ְּבִסְבֹלָתם,  ַמהּוַוַּיְרא   .
ַוַּיְרא, ֶׁשָהָיה רֹוֶאה ְּבִסְבלֹוָתם ּובֹוֶכה ְואֹוֵמר, ֲחָבל ִלי

ֲעֵליֶכם ִמי ִיֵּתן מֹוִתי ֲעֵליֶכם, ֶׁשֵאין ְלָך ְמָלאָכה ָקָׁשה
ִמְּמֶלאֶכת ַהִּטיט, ְוָהָיה נֹוֵתן ְּכֵתָפיו ּוְמַסֵּיַע ְלָכל ֶאָחד

ַהְּגִליִלי יֹוֵסי  ַרִּבי  ֶׁשל  ְּבנֹו  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ֵמֶהן.  ְוֶאָחד 
אֹוֵמר ָרָאה ַמּׂשֹֹוי ָגדֹול ַעל ָקָטן ּוַמּׂשֹֹוי ָקָטן ַעל ָּגדֹול,

ּוַמּׂשֹֹוי ִאיׁש ַעל ִאָּׁשה ּוַמּׂשֹֹוי ִאָּׁשה ַעל ִאיׁש, ּוַמּׂשֹֹוי ָזֵקן
ַעל ָּבחּור ּוַמּׂשֹֹוי ָּבחּור ַעל ָזֵקן. ְוָהָיה ַמִּניַח ְּדָרגֹון ֶׁשּלֹו

ְועֹוֶׂשה ְּכִאּלּו ְמַסֵּיַע ִסְבלֹוֵתיֶהם,  ָלֶהם  ּוְמַיֵּׁשב  ְוהֹוֵלְך 
ְלַפְרעֹה. ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַאָּתה ִהַּנְחָּת ֲעָסֶקיָך
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je hebt je ten opzichte van hen gedragen naar de gewoonte van
broeders. Daarom zal ik de hooggeplaatsten en de laaggeplaatsten
ter  zijde  laten,  en  ik  zal  met  jou  spreken.  Dit  is  het  wat  er
geschreven staat: De Eeuwige zag dat hij zich wendde om te zien,
de Heilige, gezegend zij Hij, zag dat Mosje zich afwendde van zijn
eigen verplichtingen om naar hun lasten te zien, en dus: God riep
tot hem vanuit het midden van het braambos.

ְוָהַלְכָּת ִלְראֹות ְּבַצֲעָרן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ְוָנַהְגָּת ָּבֶהן ִמְנַהג
ַהַּתְחּתֹוִנים, ְוֶאת  ָהֶעְליֹוִנים  ֶאת  ַמִּניַח  ֲאִני  ַאִחים, 

ַוַּיְרא ה'ַוֲאַדֵּבר ִעְּמָך, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב )שמות ג:ד(: 
, ָרָאה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבמֶׁשה ֶׁשָּסרִּכי ָסר ִלְראֹות

ג:ד(: )שמות  ְלִפיָכְך  ְּבִסְבלֹוָתם,  ִלְראֹות  ֵמֲעָסָקיו 
. ַוִּיְקָרא ֵאָליו ֱאֹלִהים ִמּתֹוְך ַהְּסֶנה

Een andere interpretatie:  Hij zag hun dwangarbeid, hij zag dat ze
geen rust  kregen,  daarom ging hij  en zei  hij  tot  Farao:  Wanneer
iemand een slaaf heeft, als hij niet één dag in de week kan rusten
dan sterft hij; en hier gaat het om uw slaven, als u heen niet één dag
in de week rust geeft dan sterven ze. Toen zei hij: ga en regel het
zoals je hebt gezegd. Mosje ging en regelde voor hen de Sjabbat om
te rusten. En hij zag een Egyptenaar, wat zag hij? Rab Choena uit
naam van Bar Kappara zei: Om vier zaken werd Jisrael verlost uit
Egypte:  Eén  is  dat  ze  hun  namen  niet  veranderden  [zoals  er
geschreven staat in Sjier haSjiriem Rabba, en in Wajikra Rabba par.
32]. En vanwaar komt het dat we hen niet verdenken van overspel.
Omdat er slechts één overspelige vrouw was, en de schrift vermeldt
haar,  want  er  is  gezegd:  En  de  naam  van  zijn  moeder  was
Sjoelamiet, de dochter van Divri. Onze rabbijnen, hun aandenken
strekke  tot  zegen,  vertelden:  de  opzichters  waren  uit  de
Egyptenaren,  maar  de  uitvoerders  waren  uit  de  Jisraelieten,  één
opzichter zag toe op tien uitvoerders, en één uitvoerder zag toe op
tien man uit Jisrael. De opzichters gingen vroeg in de ochtend naar
de huizen van de uitvoerders om hen bij het eerste hanegekraai naar
hun werk te sturen. Op een keer ging een Egyptische opzichter naar
een uitvoerder uit Jisrael, en hij kreeg een oogje op diens vrouw, die
mooi van uiterlijk was,  zonder enige onvolkomenheid. Hij bleeef
daar staan tot het moment van het hanegekraai, en toen stuurde hij
hem zijn huis uit. Daarna keerde hij terug en had hij gemeenschap
met diens vrouw. Zij meende dat  het haar echtgenoot was, en ze
werd zwanger van hem. Toen haar echtgenoot terugkeerde trof hij
de Egyptenaar aan die zijn huis verliet. Hij vroeg haar: heeft hij je
aangeraakt? Zij  antwoordde hem: Ja,  maar ik  meende dat  jij  het
was. Toen de opzichter ontdekte dat hij ontdekt was, liet hij hem
terugkeren naar het slavenwerk, en hij sloeg hem en hij zocht hem
te doden. Toen Mosje hem zag en ook zag, door de geest van de
heiligheid, wat hij had gedaan in het huis en wat hij op het punt
stond te doen in het veld, zei hij: Deze man verdient de dood, zoals
er geschreven staat:  Hij die een man slaat zodat hij sterft....24 En
verder nog, omdat hij gemeenschap heeft gehad met de vrouw van
Datan is hij des doods schuldig, want er is gezegd:  de echtbreker
zal zeker gedood worden, evenals de echtbreekster. Vandaar dat er
geschreven staat En hij wendde zich naar de ene en de andere kant,
namelijk hij zag wat hij hem aangedaan had in huis, en wat hij hem
aandeed in het veld.

ַאֵחר,  כח ְּבִסְבֹלָתםָּדָבר  ָלֶהםַוַּיְרא  ֶׁשֵאין  ָרָאה   ,
ֶעֶבד ִאם ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו  ְלַפְרעֹה  ְוָאַמר  ָהַלְך  ְמנּוָחה, 

ֵאינֹו ָנח יֹום ֶאָחד ַּבָּׁשבּוַע הּוא ֵמת, ְוֵאּלּו ֲעָבֶדיָך ִאם
יֹום ֶאָחד ַּבָּׁשבּוַע ֵהם ֵמִתים. ֵמִניַח ָלֶהם  ֵאין ַאָּתה 

ָאַמר לֹו ֵלְך ַוֲעֵׂשה ָלֶהם ְּכמֹו ֶׁשּתֹאַמר, ָהַלְך מֶׁשה
,ַוַּיְרא ִאיׁש ִמְצִריְוִתֵּקן ָלֶהם ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ָלנּוַח. 

ָאַמר ַרב הּוָנא ְּבֵׁשם ַּבר ַקָּפָרא ִּבְׁשִבילָמה ָרָאה,  
ַאְרָּבָעה ְדָבִרים ִנְגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים, ֶאָחד ֶׁשלֹא

25ִׁשּנּו ְׁשמֹוָתם ]כמו שכתוב בשיר השירים רבה,

ֶנְחְׁשדּו ַעל ּוִמַנִין ֶׁשלֹא  ובויקרא רבה פרשה לב[. 

ַהָּכתּוב, ּוִפְרְסָמּה  ָהְיָתה  ַאַחת  ֶׁשֲהֵרי  ָהֶעְרָוה, 
ַּבתֶׁשֶּנֱאַמר )ויקרא כד:י-יא(:  ִאּמֹו ְׁשלֹוִמית  ְוֵׁשם 

וגו'.ִּדְבִרי ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה נֹוְגִׂשים26  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו   
ָהיּו ִמן ַהִּמְצִרִּיים ְוׁשֹוְטִרים ִמִּיְׂשָרֵאל, נֹוֵגׂש ְמֻמֶּנה ַעל

ֲעָׂשָרה ׁשֹוְטִרים. ׁשֹוֵטר ְמֻמֶּנה ַעל ֲעָׂשָרה ִמִּיְׂשָרֵאל.
ָּבַהְׁשָּכָמה ַהּׁשֹוְטִרים  ְלָבֵּתי  הֹוְלִכים  ַהּנֹוְגִׂשים  ְוָהיּו 

ְלהֹוִציָאן ִלְמַלאְכָּתן ִלְקִריַאת ַהֶּגֶבר, ַּפַעם ַאַחת ָהַלְך
ְּבִאְׁשּתֹו ְוָנַתן ֵעיָניו  ִיְׂשָרֵאל  נֹוֵגׂש ִמְצִרי ֵאֶצל ׁשֹוֵטר 

ְקִריַאת ִלְׁשַעת  ָעַמד  ְּבִלי מּום,  ֹּתַאר  ְיַפת  ֶׁשָהְיָתה 
ַהֶּגֶבר ְוהֹוִציאֹו ִמֵּביתֹו, ְוָחַזר ַהִּמְצִרי ּוָבא ַעל ִאְׁשּתֹו

ָחַזר ִמֶּמּנּו,  ְוִנְתַעְּבָרה  ַּבֲעָלּה  ְוָהְיָתה ְסבּוָרה ֶׁשהּוא 
ַּבֲעָלּה ּוָמָצא ַהִּמְצִרי יֹוֵצא ִמֵּביתֹו ָׁשַאל אֹוָתּה ֶׁשָּמא

ָנַגע ָּבְך, ָאְמָרה לֹו ֵהן, ּוְסבּוָרה ֲאִני ֶׁשַאָּתה הּוא, ֵּכיָון
ַהֶּפֶרְך ַלֲעבֹוַדת  ֶהֱחִזירֹו  ּבֹו  ֶׁשִהְרִּגיׁש  ַהּנֹוֵגׂש  ֶׁשָּיַדע 

ְוָהָיה ַמֶּכה אֹותֹו ּוְמַבֵּקׁש ְלָהְרגֹו. ְוָהָיה מֶׁשה רֹוֶאה
ֶּׁשָעָׂשה ַמה  ַהּקֶֹדׁש  ְּברּוַח  ְוָרָאה  ּבֹו  ּוַמִּביט  אֹותֹו 

ֶדה, ָאַמר ַּבַּבִית, ְוָרָאה ַמה ֶּׁשָעִתיד ַלֲעׂשֹות לֹו ַּבּׂשָֹ
ַוַּדאי ֶזה ַחָּיב ִמיָתה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ויקרא כד, כא(:

, ְולֹא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשָּבא ַעל ִאְׁשּתֹו ֶׁשלּוַמֵּכה ָאָדם יּוָמת
מֹותָּדָתן, ַעל ָּכְך ַחָּיב ֲהִריָגה, ֶׁשֶּנֱאַמר )ויקרא כ:י(: 

ְוַהֹּנָאֶפת ַהֹּנֵאף  ִּדְכִתיב: , יּוַמת  ָוכֹהְוַהְינּו  ּכֹה  ַוִּיֶפן 
ֶדה.  וגו', ָרָאה ֶמה ָעָׂשה לֹו ַּבַּבִית ּוֶמה ָעָׂשה לֹו ַּבּׂשָֹ

En hij wendde zich naar de ene en de andere kant, en merkte dat er ייב  יׁש ַוַּיְ֙ך ֶאת־ַהִּמְצִר֔ ין ִא֑ י ֵא֣ ה ַוַּיjְ֖רא ִּכ֣ ַוִּיֶ֤פן ּכֹ֙ה ָוכֹ֔

24 Het vers sluit af met מֹות יּוָמת, hij zal zeker ter dood gebracht worden.
25 Zie שיר השירים רבה ד יב.
26 De complete tekst: ית ויקרא יד, י-יא  ן ַהִּיְׂשְרֵאִל֔ ה ֶּב� ֲחֶנ֔ ַּמֽ ל ַוִּיָּנצּ֙ו ַּבֽ י ְּב֖תֹוְך ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ יׁש ִמְצִר֔ ית ְוהּו֙א ֶּבן־ִא֣ ה ִיְׂשְרֵאִל֔ ַוֵּיֵצ֙א ֶּבן־ִאָּׁש֣

י:  יׁש ַהִּיְׂשְרֵאִלֽ ן ְוִא֖ י ְלַמֵּטה־ָדֽ ית ַּבת־ִּדְבִר֖ ם ִאּ֛מֹו ְׁשֹלִמ֥ ה ְוֵׁש֥ יאּו ֹא֖תֹו ֶאל־ֹמֶׁש֑ ל ַוָּיִב֥ ית ֶאת־ַהֵּׁש֙ם ַוְיַקֵּל֔ ה ַהִּיְׂשְרֵאִל֤ ִאָּׁש֨ ב ֶּבן־ָהֽ pִֹּיּק pַו , Een zeker
iemand, de zoon van een Jisraëlitische moeder en een Egyptische vader, mengde zich onder de Jisraëlieten. In het
kamp raakte hij slaags met een Jisraëliet. En toen lasterde de zoon van de Jisraëlietische vrouw de Naam en hij
vloekte.  Daarom brachten zij hem bij Mosje; de naam van zijn moeder was Sjelomiet, de dochter van Divri, van
den stam Dan.
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niemand was, en hij sloeg de Egyptenaar neer en verborg hem in het
zand. 

jִּיְטְמֵנ֖הּו ַּבֽחֹול: ַוֽ

En merkte dat er  niemand was,  omdat hij  [de geslagen Jisraeliet]
zeker zou sterven. Rabbi Jehoeda zegt: omdat er geen man was die
zou ijveren voor de Heilige, gezegend zij Hij, en hem zou doden.
Rabbi Nechemja zegt: Hij zag dat er niemand was die de Naam over
hem zou uitspreken en hem zou doden. En onze rabbijnen zeggen dat
hij zag dat het niet te verwachten was dat rechtvaardigen van hem
noch  van  zijn  zaad  zouden  afstammen  tot  het  einde  van  alle
generaties. Toen Mosje dit opmerkte, overlegde hij met de engelen
en hij zei tot hen: deze man is des doods schuldig, en zij zeiden: ja.
Vandaar dat er geschreven staat: hij zag dat er niemand was die een
goed  woord  voor  hem  zou  doen,  toen  sloeg  hij  de  Egyptenaar.
waarmee sloeg hij hem dood? Rabbi Evjatar zei: met de vuist. Er zijn
anderen die zeggen: hij pakte een schep voor de klei op en sloeg hem
zijn hersens in. Maar de rabbijnen zeggen dat hij de Naam tegen hem
uitsprak en hem zo doodde, zoals er gezegd is:  spreek je om mij te
doden.  Hij verborg hem in het  zand,  en aangezien er  alleen maar
Jisraelieten waren, verborg hij hem in hun aanwezigheid, want zij
worden  vergeleken  met  zand.  Hij  zei  tot  hen:  jullie  worden
vergeleken met zand. Wat is dit zand, een mens pakt het hier op en
brengt het ergens anders en er wordt geen geluid gehoord. 

, ִּכי ֶבן ָמֶות הּוא. ַרִּבי ְיהּוָדהַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש כט
הּוא ָּברּוְך  ְלַהָּקדֹוׁש  ֶׁשְיַקֵּנא  ִאיׁש  ֵאין  ִּכי  אֹוֵמר 

ְוַיַהְרֶּגּנּו. ַרִּבי ְנֶחְמָיה אֹוֵמר ָרָאה ֶׁשֵאין ִמי ֶׁשַּיְזִּכיר
ֶׁשֵאין ָרָאה  ָאְמֵרי  ְוַרָּבָנן  ְוַיַהְרֶּגּנּו.  ַהֵּׁשם  ֶאת  ָעָליו 

ּתֹוֶחֶלת ֶׁשל ַצִּדיִקים עֹוְמדֹות ֵהיֶמּנּו ְולֹא ִמַּזְרעֹו ַעד
ִנְמַלְך ָּכְך  מֶׁשה  ֶׁשָרָאה  ֵּכיָון  ַהּדֹורֹות.  ָּכל  סֹוף 

ַּבַּמְלָאִכים ְוָאַמר ָלֶהם ַחָּיב ֶזה ֲהִריָגה, ָאְמרּו לֹו ֵהן,
ֶׁשְיַלֵּמד ָעָליוַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁשֲהָדא הּוא ִדְכִתיב:   

, ַּבֶּמה ֲהָרגֹו ַרִּבי ֶאְבָיָתר ָאַמרַוַּיְך ֶאת ַהִּמְצִריְזכּות. 
ִהָּכהּו ְּבֶאְגרֹוף, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ַמְגֵרָפה ֶׁשל ִטיט ָנַטל

ְוהֹוִציא ֶאת ֹמחֹו. ַרָּבָנן ָאְמֵרי ִהְזִּכיר ָעָליו ֶאת ַהֵּׁשם
ב:יד(:  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַאָּתהַוֲהָרגֹו,  ַהְּלָהְרֵגִני 

, ֶׁשלֹא ָהָיה ָׁשם ֶאָּלא ִיְׂשָרֵאל,ַוִּיְטְמֵנהּו ַּבחֹול. ֹאֵמר
ָאַמר ְלחֹול,  ֶׁשִּנְמְׁשלּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ִּבְפֵניֶהן  ְטָמנֹו 

ָלֶהם ַאֶּתם ְמׁשּוִלים ַּכחֹול ַמה חֹול ַהֶּזה ָאָדם נֹוְטלֹו
ִיָּטֵמן ָּכְך  ִנְׁשָמע,  קֹולֹו  ְוֵאין  ְלָכאן  ְונֹוְתנֹו  ִמָּכאן 

ַהָּדָבר ַהֶּזה ֵּביֵניֶכם ְולֹא ִיָּׁשַמע. 

De volgende dag ging hij weer uit en kijk, twee Hebreeuwse mannen
die met elkaar vochten. En hij zei tot de boosdoener: Waarom sla jij je
collega?

יםיג  ים ִנִּצ֑ ים ִעְבִר֖ י ְוִהֵּנ֛ה ְׁשֵנֽי־ֲאָנִׁש֥ ַוֵּיֵצ֙א ַּבּ֣יֹום ַהֵּׁשִנ֔

ָך: ה ֵרֶעֽ ָּמה ַתֶּכ֖ ע ָל֥ ָרָׁש֔ אֶמ֙ר ָלֽ ֹ֨ ַוּי

Daarom vind je ook dat niets van deze zaak bekend werd dan door de
Hebreeën, zoals er is gezegd:  de volgende dag ging hij weer uit en
kijk,  twee  Hebreeuwse  mannen  die  vochten,  dat  waren  Datan  en
Aviram.  Hij  beschreef  hen  als  ‘strijdend’ vanwege  hun  einde,  zij
waren het die dit zeiden, zij waren het die overlieten van het man, zij
waren het die zeiden:  laten we een hoofd aanstellen en naar Egypte
terugkeren. Zij waren het die narigheid veroorzaakten bij de Rietzee.
Een  andere  verklaring:  die  vochten,  ze  waren  van  plan  elkaar  te
doden; zoals er gezegd is:  Wanneer mannen, de een met de ander,
twisten. Rabbi Elazar sprak: de Schrift spreekt van een strijd op leven
en dood.  En hij zei tot de boosdoener,  ‘je hebt geslagen’ is er niet
gezegd, maar ‘je zult slaan.’ En waarom, omdat een mens vanaf het
moment dat hij zijn hand opheft om zijn collega te slaan, ook al heeft
hij  nog  niet  geslagen,  een  boosdoener  wordt  genoemd.  Je  collega,
want hij was ook een boosdoener, zoals hieruit volgt, net als jij. Het
leert dat beide booswichten waren.

ְוֵכן ַאָּתה מֹוֵצא ֶׁשלֹא ִנְׁשַמע ַהָּדָבר ֶאָּלא ַעל ְיֵדי
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְׁשֵניָהִעְבִרים,  ְוִהֵּנה  ַהֵּׁשִני  ַּבּיֹום  ַוֵּיֵצא 

ִנִּצים ִעְבִרים  ְקָרָאםֲאָנִׁשים  ַוֲאִביָרם,  ָּדָתן  ֶזה   ,
ִנִּצים ַעל ֵׁשם סֹוָפם, ֵהם ֵהם ֶׁשָאְמרּו ָּדָבר ֶזה, ֵהם

ָהיּו ֶׁשהֹוִתירּו ִמן ַהָּמן, ֵהם ָהיּו ֶׁשָאְמרּו )במדבר
, ֵהם ֶׁשִהְמרּוִנְּתָנה רֹאׁש ְוָנׁשּוָבה ִמְצָרְיָמהיד:ד(: 

ִמְתַּכְּווִנים ֶׁשָהיּו  ִנִּצים,  ַאֵחר,  ָּדָבר  סּוף.  ַים  ַעל 
ַלֲהרֹג ֶזה ֶאת ֶזה, ְּכָמה ְדֵתיָמא )דברים כה:יא(:

ַיְחָּדו ִיָּנצּו ֲאָנִׁשים  ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבַמּצּותִּכי  ְוָאַמר   ,
ַוּיֹאֶמר ָלָרָׁשע ָלָּמה ַתֶּכהֶׁשל ִמיָתה ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר. 

, ִהִּכיָת לֹא ֶנֱאַמר ֶאָּלא ַתֶּכה, ִמָּכאן ֶׁשִּמָׁשָעהֵרֶעָך
ָידֹו ְלַהּכֹות ֲחֵברֹו ַאף ַעל ִּפי ֶׁשלֹא ֶׁשָאָדם ֵמִרים 

ִהָּכהּו ִנְקָרא ָרָׁשע. ֵרֶעָך, ֶׁשהּוא ָרָׁשע ַּכּיֹוֵצא ְּבָך,
ְמַלֵּמד ֶׁשְּׁשֵניֶהם ְרָׁשִעים. 

Hij zei: Wie heeft jou als heer en rechter over ons aangesteld? Spreek
je zo om mij te doden, zoals je die Egyptenaar hebt gedood?' Toen
werd Mosje bang en dacht: `De zaak is toch bekend geworden.' 

ִני֙יד  ְלָהְרֵג֨ ינּו ַהֽ ר ְוׁשֵֹפ֙ט ָעֵל֔ יׁש ַׂש֤ ְמָ֞ך ְלִא֨ י ָׂשֽ pֹאֶמר ִמ֣ ּי pַו
ֹמֶׁש֙ה א  ַוִּייָר֤ י  ְגָּת ֶאת־ַהִּמְצִר֑ ר ָהַר֖ ֲאֶׁש֥ ר ַּכֽ ה ֹאֵמ֔ ַאָּת֣

ר: ע ַהָּדָבֽ ן נֹוַד֥ ר ָאֵכ֖ ַוּיֹאַמ֔

Hij  zei:  `Wie heeft  jou als  heer  aangesteld? Rabbi  Jehoeda zegt:
Mosje was op dat moment twintig jaar oud. Ze zeiden hem: Je bent
nu nog niet geschikt om heer en rechter over ons te zijn, want eerst
een veertigjarige heeft voldoende begrip. Rabbi Nechemja zei: Hij
was veertig jaar oud, en ze zeiden tegen hem: Je bent wel een man
maar je bent niet geschikt om heer en rechter over ons te zijn. En
onze rabbijnen zeggen: ze zeiden tot hem: ben jij niet de zoon van
Jocheved? Waarom noemen ze je dan de zoon van Batja? En jij zoekt
heer en rechter over ons te zijn. We zullen bekend maken wat je met
de Egyptenaar gedaan hebt.  Spreek je zo om mij te doden, er staat

 וגו', ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמרַוּיֹאֶמר ִמי ָׂשְמָך ְלִאיׁש ַׂשר ל

ֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָהָיה מֶׁשה ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, ָאְמרּו לֹו
ֲעַדִין ֵאין ַאָּתה ָראּוי ִלְהיֹות ַׂשר ְוׁשֹוֵפט ָעֵלינּו, ְלִפי

ֶׁשֶּבן ַאְרָּבִעים ְלִביָנה. ְוַרִּבי ְנֶחְמָיה ָאַמר ֶּבן ַאְרָּבִעים
ָׁשָנה ָהָיה, ָאְמרּו לֹו ַוַּדאי ֶׁשַאָּתה ִאיׁש, ֶאָּלא ֶׁשִאי

ְוַרָּבָנן ָאְמֵרי ַאָּתה ָראּוי ִלְהיֹות ַׂשר ְוׁשֹוֵפט ָעֵלינּו. 
ְוֵהיַאְך ַאָּתה  יֹוֶכֶבד  ֶׁשל  ְּבָנּה  ַוֲהלֹוא  ֵליּה  ָאְמרּו 

קֹוִרין ְלָך ֶּבן ַּבְתָיה ְוַאָּתה ְמַבֵּקׁש ִלְהיֹות ַׂשר ְוׁשֹוֵפט
ַלִּמְצִרי.  ָעִׂשיָת  ֶמה  ָעֶליָך  נֹוִדיַע  ַהְלָהְרֵגִניָעֵלינּו, 
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niet  ‘je  zoekt,’  maar  ‘je  zegt.’  Hieruit  leer  je  dat  hij  de
onuitsprekelijke  Naam  uitsprak  over  de  Egyptenaar  en  hem  zo
doodde. Toen hij dit hoorde werd hij bang dat hij aangebracht zou
worden, hij zei, de zaak is bekend geworden. Rabbi Jehoeda de zoon
van rabbi  Sjalom, uit  naam van  rabbi  Chanina  de  grote,  en  onze
rabbijnen uit naam van rabbi Alexandri zeiden: Mosje overdacht de
zaak in zijn hart en zei: hoe is het dat Jisrael zo zondigt dat ze in
slavernij gebracht worden, meer dan alle andere volkeren, maar toen
hij zijn woorden hoorde zei hij: kwaadsprekerij is er onder hen, hoe
kunnen ze geschikt zijn voor verlossing, daarom zei hij  de zaak is
bekend  geworden,  nu  weet  ik  waarom  ze  onderworpen  zijn  aan
slavenarbeid.

ֹאֵמר ַאָּתהַאָּתה  ֶאָּלא  ֶנֱאַמר,  לֹא  ְמַבֵּקׁש  ַאָּתה   ,
ִהְזִּכיר ַעל ֹאֵמר, ִמָּכאן ַאָּתה ָלֵמד ֶׁשֵּׁשם ַהְמֹפָרׁש 

ַהִּמְצִרי ַוֲהָרגֹו. ֵּכיָון ֶׁשָּׁשַמע ֵּכן ִנְתָיֵרא ִמָּלׁשֹון ָהָרע,
, ַרִּבי ְיהּוָדה ַּבר ַרִּבי ָׁשלֹוםַוּיֹאַמר ָאֵכן נֹוַדע ַהָּדָבר

ַרִּבי ְּבֵׁשם  ְוַרּבֹוֵתינּו  ַהָּגדֹול,  ֲחִניָנא  ַרִּבי  ְּבֵׁשם 
ֲאֶלְּכַסְנְּדִרי ָאְמרּו, ָהָיה מֶׁשה ְמַהְרֵהר ְּבִלּבֹו ְואֹוֵמר

ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְׁשַּתְעְּבדּו ִמָּכל ָהֻאּמֹות, ֵּכיָון ֶמה ָחְטאּו 
ֵהיַאְך ֵּביֵניֶהן  ֵיׁש  ָהָרע  ָלׁשֹון  ָאַמר  ְּדָבָריו  ֶׁשָּׁשַמע 

ְלָכְך ָאַמר:  ַלְּגֻאָּלה,  ַהָּדָברִיְהיּו ְראּוִיין  ,ָאֵכן נֹוַדע 
ַעָּתה ָיַדְעִּתי ְּבֵאיֶזה ָדָבר ֵהם ִמְׁשַּתְעְּבִדים. 

En  Farao  hoorde  van  deze  zaak,  en  hij  probeerde  Mosje  te
doden; maar Mosje vluchtte voor Farao, en hij zette zich in het
land Midjan, en hij zat bij de waterput.

גטו  ֲהרֹ֣ ַלֽ ׁש  ַוְיַבֵּק֖ ה  ַהֶּז֔ ר  ֶאת־ַהָּדָב֣ ַּפְרעֹ֙ה  ע  ַוִּיְׁשַמ֤
ֶרץ־ִמְדָיj֖ן ְּבֶאֽ ַוֵּיֶׁ֥שב  ה  ִמְּפֵנ֣י ַפְרעֹ֔ ֹמֶׁש֙ה  ח  ַוִּיְבַר֤ ה  ֶאת־ֹמֶׁש֑

ר: ַוֵּיֶׁ֥שב ַעל־ַהְּבֵאֽ

Farao hoorde het, want Datan en Aviram waren opgestaan en
hadden  hem  aangegeven.  Daarom  zocht  hij  Mosje  te  doden,
Farao liet  een zwaard brengen zonder weerga en hij  trof hem
tien  maal  op  zijn  nek,  maar  de  nek  van  Mosje  werd  als  een
ivoren pilaar en hij kon hem niets aandoen, zoals er gezegd is: je
nek is als een ivoren toren.  En Mosje vluchtte weg voor Farao.
Rabbi Jannaj zei: Is het wel mogelijk voor iemand van vlees en
bloed om te vluchten voor de koninklijke macht? Nee, maar op
het moment dat ze Mosje vingen en ze hem veroordeelden om
onthoofd  te  worden,  daalde  een  engel  uit  de  hemel  af.  Hij
verscheen hen in de gedaante van Mosje, en ze vingen de engel,
zodat Mosje kon vluchten. Rabbi Jehosjoea ben Levi zei: alle
raadgevers  die  voor  Farao  zaten,  sommigen  van  hen  werden
stom,  anderen  doof,  weer  anderen  blind.  Als  hij  sprak  tot  de
stommen: waar is Mosje, dan zeiden ze niets; tot de doven, dan
hoorden ze niets; tot de blinden, dan zagen ze niets. Dit is wat de
Heilige, gezegend zij Hij, zei tot Mosje:  wie heeft de mens een
mond gegeven? d.i. wie heeft Farao een mond gegeven dat hij
met zijn mond zou zeggen: brengt Mosje naar het schavot om
hem te doden. Of wie maakt iemand stom, wie maakt de leiders
stom, doof en blind, zodat ze jou niet kunnen binnenbrengen?
En wie maakte jou verstandig zodat je kon ontvluchten. Ben Ik
het niet, de Eeuwige? Daar was Ik met je, en heden sta Ik bij je. 

, ֶׁשָעְמדּו ָּדָתן ַוֲאִביָרם ְוִהְלִׁשינּו ָעָליו.ַוִּיְׁשַמע ַּפְרעֹה לא

, ָׁשַלח ַּפְרעֹה ְוֵהִביאּו ַסִּיף ֶׁשֵאיןַוְיַבֵּקׁש ַלֲהרֹג ֶאת מֶׁשה
ַצָּוארֹו ְוַנֲעָׂשה  ַצָּוארֹו  ּוְנָתנֹו ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ַעל  ְּכמֹוָתּה, 

)שיר ֶׁשֶּנֱאַמר  ִהִּזיַקּתּו,  ְולֹא  ַהֵּׁשן  ְּכַעּמּוד  מֶׁשה  ֶׁשל 
ַוִּיְבַרח מֶׁשה ִמְּפֵני. ַצָּואֵרְך ְּכִמְגַּדל ַהֵּׁשןהשירים ז:ה(: 

ִלְברַֹחַּפְרעֹה ָוָדם  ְלָבָׂשר  ֶאְפָׁשר  ְוִכי  ַיַּנאי  ַרִּבי  ָאַמר   ,
ִמְּפֵני ַהַּמְלכּות, ֶאָלא ְּבָׁשָעה ֶׁשָּתְפסּו ֶאת מֶׁשה ְוִחְּיבּוהּו

ְוִנְדָמה ָלֶהם ְלַהִּתיז ֶאת רֹאׁשֹו, ָיַרד ַמְלָאְך ִמן ַהָּׁשַמִים 
ָאַמר מֶׁשה.  ּוָבַרח  ַהַּמְלָאְך  ֶאת  ְוָתְפׂשּו  ִּבְדמּות מֶׁשה 

יֹוְׁשִבין ֶׁשָהיּו  ַהַּסְנְקִליִטין  ָּכל  ַנֲעׂשּו  ֵלִוי  ֶּבן  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי 
ִלְפֵני ַּפְרעֹה ֵמֶהם ִאְלִמין ֵמֶהן ֵחְרִׁשין ֵמֶהן סּוִמין, ְוָהָיה

ַלֵחְרִׁשין ְמַדְּבִרים,  ָהיּו  ְולֹא  ֵהיָכן מֶׁשה  ָלִאְלִמין  אֹוֵמר 
ֶׁשָאַמר ֶזה  רֹוִאין.  ָהיּו  ְולֹא  ַלּסּוִמין  ׁשֹוְמִעין,  ָהיּו  ְולֹא 

ִמי ָׂשם ֶּפהַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלמֶׁשה )שמות ד:יא(: 
ֶאתָלָאָדם ָהִביאּו  ְּבִפיו  ֶׁשָאַמר  ְלַפְרעֹה  ֶּפה  ָׂשם  ִמי   ,

,אֹו ִמי ָיׂשּום ִאֵּלםמֶׁשה ַלִּביָמה ְלָהְרגֹו, )שמות ד:יא(: 
ַהְּסָגִנים ִאְלִמים ֵחְרִׁשים ְוסּוִמין ֶׁשלֹא ֱהִביאּוָך. ִמי ָׂשם 

ד:יא(:  ִּפֵּקַח ֶׁשִּתְבַרח, )שמות  ַעְצְמָך  ֲהלֹאּוִמי ָעָׂשה 
, ָׁשם ָהִייִתי ִעְּמָך ְוַהּיֹום ֲאִני עֹוֵמד ְלָך. ָאֹנִכי ה'

En hij zette zich in het land Midjan, en hij zat bij de waterput,
hij nam de gewoonte van zijn voorvaderen aan. Drie vonden hun
huwelijkspartner bij de bron, Jitschak, Jaäkov en Mosje. Over
Jitschak is geschreven: Jitschak kwam vanwaar men komt bij de
bron. Ook Rivka ontmoette Eliëzer bij de bron. Jaäkov keek en
zag  een  bron  in  het  veld.  Wat  Mosje  betreft, hij  zat  bij  de
waterput.

, ָקַלט ֶּדֶרְך ָאבֹות,ַוֵּיֶׁשב ְּבֶאֶרץ ִמְדָין ַוֵּיֶׁשב ַעל ַהְּבֵאר לב
ַיֲעקֹב ִיְצָחק  ַהְּבֵאר,  ִמן  ִזּוּוֵגיֶהם  ָלֶהם  ִנְזַּדְּוגּו  ְׁשלָׁשה 

כד:סב(:  )בראשית  ְּכִתיב  ְּבִיְצָחק  ָּבאּומֶׁשה.  ְוִיְצָחק 
 וגו'. ְועֹוד ֶׁשִּנְזַּדְוָגה ִרְבָקה ֶלֱאִליֶעֶזר ַלַּמְעָין.ִמּבֹוא ְּבֵאר

ֶדהַיֲעקֹב )בראשית כט:ב(:  . מֶׁשה,ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְבֵאר ַּבּׂשָֹ
.ַוֵּיֶׁשב ַעל ַהְּבֵאר

En de priester van Midian had zeven dochters, en die kwamen om te
putten, en ze vulden de drinkbakken, om het kleinvee van hun vader
te drenken.

ָנהטז  ַוִּתְדֶל֗ אָנה  ֹ֣ ַוָּתב ָּב֑נֹות  ַבע  ֶׁש֣ ִמְדָיj֖ן  ן  ּוְלכֵֹה֥
ן: אן ֲאִביֶהֽ ֹ֥ ים ְלַהְׁש֖קֹות צ ְרָהִט֔ אָנ֙ה ֶאת־ָה֣ ַוְּתַמֶּל֨

En de priester  van Midian had zeven dochters.  Haat  de Heilige,
gezegend zij Hij, afgodendienst niet? Maar hij bezorgt Mosje een
schuilplaats bij een afgodendienaar. Onze rabbijnen zeggen echter
dat Jitro een priester van de afgodendienst was geweest, maar dat
hij gezien had dat daar geen waarheid in was, dat hij er minachting
voor had. Hij was al van plan zich te bekeren voordat Mosje kwam.
Hij riep de inwoners van zijn stad bijeen en sprak tot hen: tot nu toe

ִמְדָין ֶׁשַבע ָּבנֹות . ַוֲהלֹוא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואּוְלכֵֹהן 

ׂשֹוֵנא ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים, ְוָנַתן ָמנֹוס ְלמֶׁשה ֵאֶצל עֹוֵבד
ּכֶֹמר ִיְתרֹו  ַרּבֹוֵתינּו,  ָאְמרּו  ֶאָּלא  ּכֹוָכִבים.  ֲעבֹוַדת 

ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ָהָיה, ְוָרָאה ֶׁשֵאין ָּבּה ַמָּמׁש ּוִבֵּסר
ָעֶליָה, ְוִהְרֵהר ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ַעד ֶׁשלֹא ָּבא מֶׁשה,

ָהִייִתי ַעְכָׁשיו  ַעד  ָלֶהם,  ְוָאַמר  ִעירֹו  ִלְבֵני  ְוָקָרא 
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heb ik jullie gediend, mar ik ben nu oud, kiest je een andere priester.
Hij retourneerde tegelijk voorwerpen behorend bij de afgodendienst
en gaf ze allemaal aan hen. Toen verbanden ze hem, zodat niemand
nog contact  met  hem zou hebben,  voor hem zou werken of  zijn
kleinvee zou weiden. Hij vroeg sommige herders om voor hem zijn
kleinvee te weiden, maar ze weigerden, en daarom moest hij zijn
dochters erop uitsturen.  Ze kwamen om te putten, dat leert dat ze
vroeg kwamen uit angst voor de herders.

ּכֶֹמר ָלֶכם  ַּבֲחרּו  ֲאִני  ָזֵקן  ֵמַעָּתה  ֶאְתֶכם,  ְמַׁשֵּמׁש 
ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת  ַּתְׁשִמיֵׁשי  ְּכֵלי  ְוהֹוִציא  ָעַמד  ַאֵחר, 

ִיְזַּדֵּקק לֹו ָאָדם ְוָנַתן ָלֶהם ַהּכֹל, ָעְמדּו ְוִנּדּוהּו ֶׁשלֹא 
ְולֹא ַיֲעׂשּו לֹו ְמָלאָכה ְולֹא ִיְרעּו ֶאת צֹאנֹו, ּוִבֵּקׁש ִמן

ְלִפיָכְך ִקְּבלּו,  ְולֹא  צֹאנֹו  ֶאת  לֹו  ִלְרעֹות  ָהרֹוִעים 
ְּבנֹוָתיו. ַוִּתְדֶלָנה הֹוִציא  ֶׁשָהיּוַוָּתבֹאָנה  ְמַלֵּמד   ,

ַמְקִּדימֹות ָלבֹוא ִמְּפֵני ַּפַחד ָהרֹוִעים.

Toen kwamen de herders, en zij verdreven ze, maar Mosje stond op,
en hij redde hen, en gaf hun kleinvee te drinken.

ן ַוַּיְׁ֖שְקיז  jֲרׁ֑שּום ַוָּיjָ֤קם ֹמֶׁש֙ה ַוּ֣יֹוִׁשָע֔ jְיָגֽ ים ַוֽ רִֹע֖ אּו ָהֽ ַוָּיבֹ֥

ם: ֶאת־צֹאָנֽ

Toen kwamen de herders, en zij verdreven ze, is het mogelijk, terwijl
hij  de  priester  van  Midjan  was,  dat  de  herders  zijn  dochters
verdreven? Nee, maar dit is om je te leren, dat ze hem verbannen
hadden, en dat ze zijn dochters verdreven hadden als een gescheiden
vrouw, zoals er gezegd is: Hij verdreef de mens. Mosje stond op, en
hij verloste hen, dat leert dat hij een rechtsgeding hield met hen. Hij
zei: het is een gewoonte dat mannen water putten en dat vrouwen te
drinken geven, en hier putten de vrouwen en geven de mannen et
drinken. Er is niet gezegd: Hij bevrijdde hen, maar hij redde hen.
Rabbi Jochanan, uit naam van rabbi Eliëzer de zoon van rabbi Jose
de  Galileeër,  zegt:  ze  kwamen  met  de  bedoeling  om  hen  aan  te
randen, maar Mosje stond op en redde hen. Er is hier gezegd en hij
redde hen, zals in het geval van: de jonge vrouw riep, maar er was
niemand, die haar redde. Zoals het daar gaat om aanranding zo gaat
het hier om aanranding. Onze rabbijnen zeggen: dit leert dat ze hen
in het water wierpen en dat Mosje hen eruit haalde, want hij redde
hen betekent niet anders dan het wegrukken uit het water, zoals er
gezegd is:  Red mij, God, want de wateren zijn gekomen tot aan de
ziel. En hij  gaf hun kleinvee te drinken leert dat Mosje water putte
voor hen en hun kleinvee te drinken gaf net zoals Jaäkov deed voor
Rachel.

ַוְיָגֲרׁשּום ָהרִֹעים  ִמְדָיןַוָּיבֹאּו  ּכֵֹהן  הּוא  ֶאְפָׁשר   ,

ֶׁשִּנּדּוהּו ְלַלֶּמְדָך  ֶאָלא  ְּבנֹוָתיו,  ְמָגְרִׁשים  ְוָהרֹוִעים 
ָאַמר ְדַאְּת  ְּכָמה  ְגרּוָׁשה,  ְּכִאָּׁשה  ְּבנֹוָתיו  ְוֵגְרׁשּו 

ג:כד(:  ָהָאָדם)בראשית  ֶאת  ַוָּיָקם מֶׁשה, ַוְיָגֶרׁש 
, ְמַלֵּמד ֶׁשָּיַׁשב ָלֶהם ַּבִּדין, ָאַמר ֶּדֶרְך ֲאָנִׁשיםַוּיֹוִׁשיָען

ַוֲאָנִׁשים ְוָכאן ָנִׁשים ּדֹולֹות  ְוָנִׁשים ַמְׁשקֹות,  ּדֹוִלים 
ַמְׁשִקים. ַוַּיִּציָלן לֹא ֶנֱאַמר ֶאָּלא ַוּיֹוִׁשיָען, ַרִּבי יֹוָחָנן

ְּבֵׁשם ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמר
ָּדָבר ֶׁשל ִּגּלּוי ֲעָריֹות ָּבאּו ַלֲעׂשֹות ִעָּמֶהן ְוָעַמד מֶׁשה

ְוהֹוִׁשיָען, ֶנֱאַמר ָּכאן ַוּיֹוִׁשיָען, ְוֶנֱאַמר ְלַהָּלן )דברים
,ָצֲעָקה ַהַּנֲעָרה ַהְּמֹאָרָׂשה ְוֵאין מֹוִׁשיַע ָלּהכב:כז(: 

ַרָּבָנן ֲעָריֹות.  ִּגּלּוי  ֲעָריֹות ַאף ָּכאן  ִּגּלּוי  ְּלַהָּלן  ַמה 
ָאְמֵרי, ְמַלֵּמד ֶׁשִהְׁשִליכּו אֹוָתן ַלַּמִים ְוהֹוִציָאן מֶׁשה,

ֶׁשֶּנֱאַמרַוּיֹוִׁשיָעןְוֵאין  ַמִים,  ַהָּצַלת  ָלׁשֹון  ֶאָּלא   
הֹוִׁשיֵעִני ֱאֹלִהים ִּכי ָבאּו ַמִים ַעד)תהלים סט:ב(: 

ָלֶהםַוַּיְׁשק ֶאת צֹאָנם. ָנֶפׁש , ְמַלֵּמד ֶׁשָּדָלה מֶׁשה 
ְוִהְׁשָקה ֶאת צֹאָנם ְּכֵׁשם ֶׁשָעָׂשה ַיֲעקֹב ְלָרֵחל.

En zij kwamen bij Re'oeël hun vader, en hij sprak: Waarom zijn
jullie vandaag zo snel teruggekomen?

ןיח  ַהְרֶּת֥ ִמֽ ַמּ֛דּוַע  אֶמר  ֹ֕ ַוּי ן  ֲאִביֶה֑ ל  ֶאל־ְרעּוֵא֖ אָנה  ֹ֕ ַוָּתב
א ַהּֽיֹום: ֹ֖ ּב

En zij kwamen bij Re'oeël hun vader, dat is Jitro. Maar waarom
werd hij Re'oeël genoemd? Omdat hij een vriend van God was
geworden.  En  hij  sprak:  Waarom  zijn  jullie  vandaag  zo  snel
teruggekomen? Hieruit leer je dat ze dagelijks laat kwamen. 

, ֶזה ִיְתרֹו, ְוָלָּמה ִנְקָרא ְׁשמֹוַוָּתבֹאָנה ֶאל ְרעּוֵאל ֲאִביֶהן
ָלֵאל.  ֵרַע  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ,ַוּיֹאֶמר ַמּדּוַע ִמַהְרֶּתן ּבֹאְרעּוֵאל, 

ִמָּכאן ַאָּתה ָלֵמד ֶׁשָּכל ַהָּיִמים ָּבַאֲחרֹוָנה ָהיּו ָּבאֹות. 

Toen zeiden zij: Een Egyptisch man heeft ons verlost uit de hand van
de herders; en hij heeft ook uitgebreid voor ons geput, en het kleinvee
gedrenkt.

ְרןיט  ים ַוּתֹאַמ֕ רִֹע֑ ָהֽ ִמַּי֣ד  נּו  ִהִּציָל֖ י  ִמְצִר֔ יׁש  ִא֣  ָ
אן: ֹֽ נּו ַוַּיְׁ֖שְק ֶאת־ַהּצ ְוַגם־ָּדֹ֤לה ָדָל֙ה ָל֔

Toen zeiden zij: Een Egyptisch man heeft ons verlost uit de hand van
de  herders.  Was  Mosje  dan  een  Egyptenaar?  Nee,  maar  hij  was
gekleed als een Egyptenaar, terwijl hij een Hebreeër was.  Het is te
vergelijken met iemand die door een wilde ezel is gebeten en rent om
zijn voeten in het water te doen. En als hij ze in het water doet ziet hij
een klein kind dat verdrinkt in het water, en hij steekt zijn hand uit en
redt het. Dan zegt het kind tegen hem: als jij er niet geweest was zou
ik nu dood zijn. Toen zei hij hem: niet ik heb je gered maar de wilde
ezel die mij gebeten heeft, en waar ik voor gevlucht ben, die heeft je
gered. Zo zeiden de dochters van Jitro tot Mosje: uw kracht zal juist
zijn, omdat u ons gered heb uit de hand van de herders. Mosje zei toen
tot  hen:  die  Egyptenaar  die  ik  gedood  heb,  die  heeft  jullie  gered.
Daarom zeiden ze tot hun vader een Egyptisch man, om aan te geven:
degene  die  ervoor  gezorgd  heeft  dat  hij  bij  ons  kwam,  nl.  de

, ְוִכי ִמְצִריַוּתֹאַמְרןָ ִאיׁש ִמְצִרי ִהִּציָלנּו ִמַּיד ָהרִֹעים

ָהָיה מֶׁשה, ֶאָּלא ְלבּוׁשֹו ִמְצִרי, ְוהּוא ִעְבִרי. ָּדָבר
ֶהָערֹוד ֶׁשְּנָׁשכֹו  ְלֶאָחד  ָמָׁשל  ִמְצִרי,  ִאיׁש  ַאֵחר 

ְוָהָיה ָרץ ִלֵּתן ַרְגָליו ְּבַמִים, ְנָתָנן ַלָּנָהר ְוָרָאה ִּתינֹוק
ֶאָחד ֶׁשהּוא ׁשֹוֵקַע ַּבַּמִים, ְוָׁשַלח ָידֹו ְוִהִּצילֹו. ָאַמר

לֹו ַהִּתינֹוק ִאיּלּוֵלי ַאָּתה ְּכָבר ָהִייִתי ֵמת. ָאַמר לֹו
ּוָבַרְחִּתי ֶׁשְּנָׁשַכִּני  ֶהָערֹוד  ֶאָּלא  ִהַּצְלִּתיָך  ֲאִני  לֹא 

ֵהיֶמּנּו, הּוא ִהִּציֶלָך. ָּכְך ָאְמרּו ְּבנֹות ִיְתרֹו ְלמֶׁשה,
ָלֶהם ָאַמר  ָהרֹוִעים,  ִמַּיד  ֶׁשִהַּצְלָּתנּו  ּכֲֹחָך  ִייַׁשר 

ֶאְתֶכם, ִהִּציל  הּוא  ֶׁשָהַרְגִּתי  ִמְצִרי  אֹותֹו  מֶׁשה 
, ְּכלֹוַמר ִמי ָגַרםִאיׁש ִמְצִריּוְלָכְך ָאְמרּו ַלֲאִביֶהן 
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Egyptische man, die hij gedood heeft. Hij putte maar één keer, en gaf
al het kleinvee dat daar was te drinken, en het ater werd gezegend
door zijn  hand.  Daarom staat  er  geschreven:  hij  heeft  het  kleinvee
gedrenkt, er is niet gezegd ons kleinvee, maar het kleinvee, want hij
gaf ook het kleinvee van de herders te drinken; en wat betekent ‘voor
ons’? Ook ons heeft hij uit de put getrokken, want de herders hadden
ons in het water gegooid, maar hij heeft ons eruit gehaald.

ָלֶזה ֶׁשָּיבֹוא ֶאְצֵלנּו, ִאיׁש ִמְצִרי ֶׁשָהַרג. ָּדֹלה ָדָלה,
ְּדִלָּיה ַאַחת ָּדָלה, ְוִהְׁשָקה ֶאת ָּכל ַהּצֹאן ֶׁשָהיּו ָׁשם

ַוַּיְׁשקְוִנְתָּבְרכּו ַהַּמִים ַעל ָידֹו, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב: 
ַהּצֹאן ֶׁשַאףֶאת  ַהּצֹאן,  ֶאָּלא  ֶנֱאַמר  לֹא  צֹאֵננּו   ,

ָּדָלה, ָלנּו  ֶׁשַאף  ָלנּו,  ּוָמה  ִהְׁשָקה,  ָהרֹוִעים  צֹאן 
ֶׁשָהרֹוִעים ִהְׁשִליכּונּו ַלַּמִים ְוהּוא הֹוִציָאנּו. 

En hij zei tegen zijn dochters: En waar is hij, waarom hebben jullie
die man alleen gelaten, roep hem, zodat hij brood kan eten.

יׁשכ  ן ֶאת־ָהִא֔ ֲעַזְבֶּת֣ ֶּז֙ה  ָּמה  ָל֤ ְוַאּ֑יֹו  יו  אֶמר ֶאל־ְּבֹנָת֖ ֹ֥ ַוּי
ֶחם: אַכל ָלֽ ֹ֥ ן ֖לֹו ְוי ִקְרֶא֥

En hij zei tegen zijn dochters: en waar is hij. Hij zei tot hen: wat
jullie zeggen, dat hij water putte en al het kleinvee te drinken gaf is
er een teken van dat hij een afstammeling is van Jaäkov, die ook
bij een bron stond, de bron die omwille van hem werd gezegend.
Waarom hebben jullie die man alleen gelaten, misschien trouwt hij
wel één van jullie. De uitdrukking ‘brood eten’ betekent hier niet
anders dan het nemen van een vrouw, en erop lijkt:  behalve het
brood dat hij at. Dadelijk rende Tsippora als een vogel achter hem
aan,  en  ze  bracht  hem  mee  terug.  Waarom  heet  zij  Tsippora?
Omdat zij het huis schoonhield als een vogel.

ְוַאּיֹו ְּבֹנָתיו  ֶׁשַאֶּתןַוּיֹאֶמר ֶאל  ִסיָמן  ָלֶהם  ָאַמר  וגו',   
אֹוְמרֹות ֶׁשָּדָלה ְוִהְׁשָקה ֶאת ָּכל ַהּצֹאן, ֶזה ִמְּבֵני ָבָניו

ִמְתָּבֶרֶכת ְוַהְּבֵאר  ַהְּבֵאר  ַעל  ֶׁשָעַמד  ַיֲעקֹב  ֶׁשל 
אָלָּמה ֶזה ֲעַזְבֶּתן ֶאת ָהִאיׁשִּבְׁשִבילֹו,  וגו', ֶׁשָּמא ִיּׂשָֹ  

ֶאָּלא ָּכאן  ָהָאמּור  ֶלֶחם  ֲאִכיַלת  ְוֵאין  ִמֶּכם,  ַאַחת 
לט:ו(:  )בראשית  לֹו  ְודֹוֶמה  ַהֶּלֶחםִאָּׁשה,  ִאם  ִּכי 

ְּכִצּפֹורֲאֶׁשר הּוא אֹוֵכל ַאֲחָריו  ִצֹּפָרה  ָרְצָתה  ִמָּיד   .
ֶׁשִּטֲהָרה ִצֹּפָרה,  ְׁשָמּה  ִנְקָרא  ְוָלָּמה  אֹותֹו,  ְוֵהִביָאה 

ַהַּבִית ְּכִצּפֹור. 

En Mosje stemde ermee in bij die man te blijven, en deze gaf Mosje
zijn dochter Tsippora tot vrouw.

הכא  ן ֶאת־ִצֹּפָר֥ יׁש ַוִּיֵּת֛ ֶבת ֶאת־ָהִא֑ ה ָלֶׁש֣ ַוּ֥יֹוֶאל ֹמֶׁש֖

ה: ִבּ֖תֹו ְלֹמֶׁשֽ

En  Mosje  stemde  in,  rabbi  Jehoeda  zegt:  ‘hij  stemde  in’ is  een
uitdruking  voor  een  ‘eed,’ zoals  er  gezegd is:  Sjaoel  had  het  volk
bezworen ... En waarom legde hij een eed af? Hij zei hem: ik weet dat
Jaäkov,  jouw  voorvader,  toen  Lavan  hem  zijn  dochters  gaf,  hen
meenam en wegging naar elders, zonder dat hij het wist. Als ik je mijn
dochter geef, misschien doe je mij dan hetzelfde aan. Dadelijk legde
hij een eed af, en hij gaf hem Tsippora. Rabbi Nechemja zei: hij nam
het op zich om bij hem te blijven, want de term ‘hij stemde in’ is een
uitdrukking voor ‘verblijven [vernachten]’ zoals er gezegd is:  Stem
toch in en verblijf  vannacht. En onze rabbijnen, hun nagedachtenis
strekke tot  zegen,  zeiden:  hij  nam het op zich om zijn  kleinvee te
hoeden, en de term ‘hij stemde in’ is een uitdrukking voor het begin
ergens van; toen hij zijn dochter huwde, begon hij met op zich zijn
kleinvee te hoeden.

, ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר ֶׁשִּנְׁשַּבע לֹו, ְוֵאיןַוּיֹוֶאל מֶׁשה לג

ַוּיֹוֶאל ֶאָּלא ְלׁשֹון ְׁשבּוָעה, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמואל א יד:
, ְוָלָּמה ִהְׁשִּביעֹו, ָאַמרַוּיֶֹאל ָׁשאּול ֶאת ָהָעםכד(: 

לֹו יֹוֵדַע ֲאִני ֶׁשַּיֲעקֹב ֲאִביֶכם ְּכֶׁשָּנַתן לֹו ָלָבן ְּבנֹוָתיו,
ְנָטָלן ְוָהַלְך לֹו חּוץ ִמַּדְעּתֹו, ֶׁשָּמא ִאם ֶאֵּתן ְלָך ֶאת

ִּבִּתי ַאָּתה עֹוֶׂשה ִלי ָּכְך. ִמָּיד ִנְׁשַּבע לֹו ְוָנַתן לֹו ֶאת
ִצֹּפָרה, ְוַרִּבי ְנֶחְמָיה ָאַמר ִקֵּבל ָעָליו ָללּון ִעּמֹו, ְוֵאין

ַוּיֹוֶאל ֶאָּלא ְלׁשֹון ִליָנה, ֶׁשֶּנֱאַמר )שופטים יט:ו(:
ְוִלין ָנא  ָאְמרּוהֹוֶאל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ְוַרּבֹוֵתינּו   .

ִקֵּבל ָעָליו ִלְרעֹות ֶאת צֹאנֹו, ְוֵאין ַוּיֹוֶאל ֶאָּלא ְלׁשֹון
ָעָליו ְוִקֵּבל  ִהְתִחיל  ִּבּתֹו  ֶׁשָּנָׂשא  ֵּכיָון  ַהְתָחָלה, 

ִלְרעֹות ֶאת צֹאנֹו, 

En zij  bracht  een zoon ter  wereld die hij  de naam Gersjom gaf,
want, zo zei hij, ik ben gast in een vreemd land.

ֵּג֣רכב  ר  ָאַמ֔ י  ִּכ֣ ם  jְרׁשֹ֑ ֵּגֽ ֶאת־ְׁש֖מֹו  א  ַוִּיְקָר֥ ן  ֵּב֔ ֶלד  ַוֵּת֣

ֶרץ ָנְכִרָּיֽה: יִתי ְּבֶא֖ ָהִי֔

En zij bracht een zoon ter wereld die hij de naam Gersjom gaf . Het
is de gewoonte van de rechtvaardigen om hun kinderen een naam te
geven naar aanleiding van een gebeurtenis. Over Josef, wat zegt de
Schrift? En Josef noemde de eerstgeborene Manasje; en de tweede
noemde hij Efraïm; om zo de wonderen, die de Heilige, gezegend
zij Hij, voor hem deed in herinnering te houden. Daarom noemde
Mosje  zijn  zoon Gersjom,  vanwege het  wonder  dat  de  Eeuwige
voor hem deed, want hij was een vreemde in een vreemd land, maar
de Heilige, gezegend zij Hij, had hem daar succes doen hebben.

ֵּגְרׁשֹם ְׁשמֹו  ֶאת  ַוִּיְקָרא  ֵּבן  ַהַּצִּדיִקיםַוֵּתֶלד  ֶּדֶרְך   ,

ָלׂשּום ֵׁשם ִלְבֵניֶהם ְלִעְנַין ַהְמֹאָרע, ְּביֹוֵסף ַמהּו אֹוֵמר
ְמַנֶּׁשה,נב(: -)בראשית מא:נא ַהְּבכֹור  ַוִּיְקָרא ֵׁשם 

, ְּכֵדי ְלַהְזִּכיר ֶאת ַהִּנִּסיםְוֶאת ֵׁשם ַהֵּׁשִני ָקָרא ֶאְפָרִים
ֶׁשָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִעּמֹו. ַאף מֶׁשה ָקָרא ֵׁשם

ְּבנֹו ֵּגְרׁשֹם ַעל ַהֵּנס ֶׁשָעָׂשה לֹו ה', ֶׁשֵּגר ָהָיה ְּבֶאֶרץ
ָנְכִרָּיה ְוִהְצִליחֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִמָּׁשם.

In  de  loop  van  die  vele  jaren  was  de  koning  van  Egypte
gestorven.  Maar  de  Jisraëlieten  zuchtten  nog  vanwege  hun
dwangarbeid en zij klaagden; en hun gejammer kwam vanuit de
dwangarbeid tot God.

ּוכג  gְנח ִים ַוֵּיָאֽ ֶלְך ִמְצַר֔ ָמ֙ת ֶמ֣ ם ַוָּי֨ ים ָהֵה֗ ַרִּב֜ ים ָהֽ ַוְיִה֩י ַבָּיִמ֨
ם ַׁשְוָעָת֛ ַעל  gַוַּת קּו  ַוִּיְזָע֑ ה  ֲעבָֹד֖ ִמן־ָהֽ ל  ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֛

ה: ֲעבָֹדֽ ים ִמן־ָהֽ ֱאֹלִה֖ ֶאל־ָהֽ

Toen,  gedurende die  vele  dagen  - dat  waren  dagen van  nood, , ָיִמים ֶׁשל ַצַער ָהיּו, ְלִפיָכְךַוְיִהי ַבָּיִמים ָהַרִּבים ָהֵהם לד
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daarom  noemt  men  ze  veel;  zoals:  Heeft  een  vrouw  een
langdurige bloeding,  omdat het dagen van pijn zijn worden ze
veel genoemd -  stierf de koning van Egypte, hij kreeg lepra, en
een lepralijder wordt geacht te zijn als een dode, zoals er gezegd
is: Laat haar niet zijn als een dode, en, zo zegt de Schrift: in het
jaar  van  de  dood  van  koning  Oezijahoe.  En  de  Jisraelieten
zuchtten,  waarom zuchten zij? Omdat de tovenaars van Egypte
zeiden: Er is voor u geen genezing, behalve wanneer we van de
kleinen  van  Jisrael  er  ‘s  avonds  honderdvijftig  slachten  en  ‘s
morgens honderdvijftig, en u zich twee maal daags baadt in hun
bloed.  Toen  Jisrael  dit  harde  besluit  hoorde  begonnen  ze  te
zuchten en te klagen. En zij riepen is een term die alleen voor een
klacht  wordt  gebruikt,  zoals  er  geschreven  staat:  Schreeuw en
jammer,  mensenkind.  En hun geschreeuw steeg  op tot  God,  er
staat  niet  hun  geroep (ַצֲעָקָתם)   maar  hun geschreeuw (ַׁשְוָעָתם),
zoals er staat: en de ziel van de verslagenen schreeuwde. 

קֹוֵרא אֹוָתן ַרִּבים. ּוְדַכָּוָתּה )ויקרא טו:כה(: ְוִאָּׁשה ִּכי
ָיזּוב זֹוב ָּדָמּה ָיִמים ַרִּבים, ְלִפי ֶׁשָהיּו ֶׁשל ַצַער, קֹוֵרא

ְוַהְמצָֹרע ֶׁשִּנְצָטַרע  ִמְצַרִים,  ֶמֶלְך  ַוָּיָמת  ַרִּבים,  אֹוָתן 
ְתִהי ָנא  ַאל  יב:יב(:  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכֵמת,  ָחׁשּוב 

ַּכֵּמת, ְואֹוֵמר )ישעיה ו:א(: ִּבְׁשַנת מֹות ַהֶּמֶלְך ֻעִּזָּיהּו,
, ָלָּמה ִנְתַאְּנחּו, ְלִפי ֶׁשָאְמרּו ַחְרֻטֵּמיַוֵּיָאְנחּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ִמְצַרִים ֵאין ְלָך ְרפּוָאה ִאם לֹא ִנְׁשחֹט ִמְקַטֵּני ִיְׂשָרֵאל
ּוְרַחץ ַּבּבֶֹקר,  ַוֲחִמִּׁשים  ּוֵמָאה  ָּבֶעֶרב  ַוֲחִמִּׁשים  ֵמָאה 

ִּבְדֵמיֶהם ְׁשֵּתי ְּפָעִמים ַּבּיֹום ֵּכיָון ֶׁשָּׁשְמעּו ִיְׂשָרֵאל ְּגֵזָרה
ֶאָּלא ַוִּיְזָעקּו  ְוֵאין  ְוקֹוְנִנים.  ִמְתַאְנִחים  ִהְתִחילּו  ָקָׁשה, 

ְוֵהיֵלל ֶּבןְלׁשֹון ִקיָנה, ְּכִדְכִתיב )יחזקאל כא:יז(:  ְזַעק 
. ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאֹלִהים, ֵאינֹו אֹוֵמר ַצֲעָקָתםָאָדם

כד:יב(:  )איוב  ְדֵתיָמא  ְּכָמה  ַׁשְוָעָתם,  ְוֶנֶפׁשֶאָּלא 
. ֲחָלִלים ְּתַׁשֵּוַע

En God hoorde hun gejammer, en God dacht aan Zijn verbond met
Avraham, Jitschak en Jaäkov.

ֱאֹלִהי֙םכד ר  ַוִּיְזּכֹ֤ ם  ֲאָקָת֑ ֶאת־ַנֽ ים  ֱאֹלִה֖ ע  ַוִּיְׁשַמ֥  
ב: ֲעקֹֽ ת־ַיֽ ק ְוֶאֽ ם ֶאת־ִיְצָח֥ ֶאת־ְּבִרי֔תֹו ֶאת־ַאְבָרָה֖

En  God  hoorde  hun  gejammer,  het  gejammer  van  de  dodelijk
gewonden, zoals er gezegd is:  hij jammert met de jammerklachten
van een dodelijk gewonde, en zoals er gezegd is: uit de stad zuchten
de mensen.  En God dacht  aan Zijn verbond,  Jisrael  was  het  niet
waard  gered  te  worden,  omdat  ze  boosdoeners  waren,  maar  ze
werden verlost vanwege de verdienste van hun voorvaderen, vandaar
dat  er  geschreven  staat  en  God  dacht  aan  Zijn  verbond.  Onze
rabbijnen, hun aandenken srtekke tot zegen, zeggen dat er voor hen
een wonder werd verricht en dat hij genezen werd van zijn lepra.

, ַנֲאַקת ַהֲחָלִלים, ְּכָמהַוִּיְׁשַמע ֱאֹלִהים ֶאת ַנֲאָקָתם
, ּוְכָמהְוָנַאק ַנֲאקֹות ָחָללְדֵתיָמא )יחזקאל ל:כד(: 

ַוִּיְזּכֹר 27.ֵמִעיר ְמִתים ִיְנָאקּוְדֵתיָמא )איוב כד, יב(: 
, ְולֹא ָהיּו ְראּוִין ִיְׂשָרֵאל ְלִהָּנֵצלֱאֹלִהים ֶאת ְּבִריתֹו

ְלִפי ֶׁשָהיּו ְרָׁשִעים, ֶאָּלא ִּבְזכּות ָאבֹות ִנְגָאלּו, ֲהָדא
ִדְכִתיב  ְּבִריתֹוהּוא  ֶאת  ֱאֹלִהים  ָאְמרּוַוִּיְזּכֹר   ,

ְוִנְתַרֵּפא ֵנס  ַנֲעָׂשה ָלֶהם  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 
ִמָּצַרְעּתֹו. 

En God zag de Jisraelieten aan, en God kende hen. ים:כה  ל ַוֵּיjַ֖דע ֱאֹלִהֽ ים ֶאת־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ ַוַּיjְ֥רא ֱאֹלִה֖

En God zag de Jisraelieten aan, zoals er geschreven staat: Ik heb
de  ellende  van  Mijn  volk  zeker  gezien.  En  God  kende  [hen],
immers Ik ken zijn lijden. Een andere verklaring: en God zag, dat
ze niet de mogelijkheid haddengoede daden te gebruiken zodat ze
daarom  verlost  zouden  worden.  Zo  wordt  dat  door  Jechezkel
uitgelegd: Ik heb je gemaakt tot en menigte, als het kruid van het
veld,  maar  het  was  toch  nodig  om eerst  te  zeggen  jouw  haar
groeide,  en  daarna  [je] borsten  werden  stevig,  want  het  teken
beneden komt voor dat boven. Maar wat houdt de borsten werden
stevig in? Dat waren Mosje en Aharon die gereed waren om hen te
verlossen, naar wat er geschreven staat: uw beide borsten zijn als
twee welpen.  Je haar groeide, het einde was gekomen, namelijk
voor de verlossing.  Maar jij  was bloot  en  naakt,  zonder  goede
werken, daarom wordt er gezegd en God zag  dat ze geen goede
werken hadden om zich te verlossen.

ִיְׂשָרֵאל לה ְּבֵני  ֶאת  ֱאֹלִהים  ְּדֵתיָמאַוַּיְרא  ְּכָמה   ,

ַוֵּיַדע ֱאֹלִהים. ָרֹאה ָרִאיִתי ֶאת ֳעִני ַעִּמי)שמות ג:ז(: 
ַוַּיְראָּדָבר ַאֵחר, . ִּכי ָיַדְעִּתי ֶאת ַמְכֹאָביו)שמות ג:ז(: 

ֶׁשִּיָּגֲאלּוֱאֹלִהים טֹוִבים  ַמֲעִׂשים  ְּבָיָדם  ָהָיה  ֶׁשלֹא   ,
ְוֵכן הּוא ְמֹפָרׁש ַעל ְיֵדי ְיֶחְזֵקאל )יחזקאל ִּבְׁשִביָלם, 

ְנַתִּתיְךטז:ז(:  ֶדה  ַהּׂשָֹ ְּכֶצַמח  צֶֹרְךְרָבָבה  ָהָיה  לֹא   
ֶאָּלא:  ִצֵּמַחלֹוַמר  ָּכְך: ּוְׂשָעֵרְך  ְוַאַחר  ָנכֹנּו,  ,ָׁשַדִים 

ָׁשַדִיםֶׁשּקֶֹדם ָּבא ִסיָמן ַהַּתְחּתֹון ִמן ָהֶעְליֹון, ֶאָּלא ַמהּו 
ִּדְכִתיבָנכֹנּו ְלָגֳאָלם,  ְנכֹוִנים  ְוַאֲהרֹן ֶׁשָהיּו  ֶזה מֶׁשה   ,

ּוְׂשָעֵרְך. ְׁשֵני ָׁשַדִיְך ִּכְׁשֵני ֳעָפִרים)שיר השירים ד:ה(: 
ְוַאְּת ֵערֹם ְוֶעְרָיה, ִהִּגיַע ַהֵּקץ ֶׁשל ְּגֻאָּלה.ִצֵּמַח , ְּבלֹא 

, ֶׁשֵאין ְּבָיָדם ַוַּיְרא ֱאֹלִהיםַמֲעִׂשים טֹוִבים, ְלָכְך ֶנֱאַמר:
ַמֲעִׂשים ִלָּגֵאל ָּבֶהן. 

En God zag de Jisraelieten aan, en God kende hen, de Heilige,
gezegend zij Hij, begreep dat Hij hen moest verlossen vanwege
Zijn  Naam  en  omwille  van  het  verbond  dat  hij  met  de
voorvaderen had gesloten.  Daarom zegt  de Schrift:  God dacht
aan Zijn verbond. Zo zegt de Schrift door middel van Jechezkel:
Ik deed het omwille van Mijn Naam. Een andere uitleg van  en
God zag. Resj Lakiesj zei dat Hij zag dat zij opstandig zouden
worden  bij  de  Rietzee,  want  er  staat  geschreven: ze  waren

ֱאֹלִהים לו ַוֵּיַדע  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ֱאֹלִהים  ָיַדעַוַּיְרא   ,
ַּבֲעבּור ְלָגֳאָלם ְלַמַען ְׁשמֹו  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשָעָליו 

אֹוֵמר:  הּוא  ְוֵכן  ָהָאבֹות,  ִעם  ֶׁשָּכַרת  ַוִּיְזּכֹרַהְּבִרית 
ְּבִריתֹו ֶאת  ְיֶחְזֵקאלֱאֹלִהים  ְיֵדי  ַעל  ְוָכְך הּוא אֹוֵמר   ,

כ:ט(:  ְׁשִמי)יחזקאל  ְלַמַען  ַוַּיְרא .ָוַאַעׂש  ַאֵחר,  ָּדָבר 
ֱאֹלִהים, ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש, ֶׁשָרָאה ֶׁשֵהן ֲעִתיִדין ְלַהְמרֹות

27 Het complete vers luidt: ה ים ִּתְפָלֽ ֱא֗לֹוַּה לֹא־ָיִׂש֥ ַע ֶו� ים ְּתַׁשֵּו֑ ֶפׁש־ֲחָלִל֥ קּו ְוֶנֽ ים ׀ ִיְנָא֗ יר ְמִת֨ ִע֤  uit de stad zuchten de mensen, en ,ֵמ֘
de ziel van de dodelijk gewonden schreeuwt uit, toch beschikt God niets ongerijmds.
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opstandig bij de zee, bij de Rietzee. En God wist, Hij wist dat ze
later zouden zeggen:  dit is mijn God. Rabbi Jehosjoea zoon van
Levi zei: Hij zag dat ze later zouden zeggen dit is je god, Jisrael.
En God wist,  dat  ze  later  eerst  zouden zeggen ‘we zullen  het
doen’ en daarna ‘we zullen luisteren.’ En onze rabbijnen zeggen
en God wist dat de gewone mensen berouw zouden tonen, en dat
zelfs de boosdoeners erover zouden denken om berouw te tonen,
zoals er geschreven staat:  de vijgeboom doet haar vruchten rij-
pen. En God wist, zelfs over zijn collega kan iemand niets weten,
maar de Heilige, gezegend zij Hij, alleen wel. Ieder afzonderlijk
besloot in zijn hart om berouw te tonen, maar ook al toonden ze
berouw,  ze  vertrokken  niet  vandaar,  dan  alleen  vanwege  de
verdienste  van  de  voorvaderen,  want  het  attribuut  van  de
rechtvaardigheid  klaagde  hen  aan  vanwege  het  kalf,  dat  ze
zouden  maken.  Hierom  werd  er  gezegd:  je  moet  een  bundel
hysop  nemen,  want  ze  vernederden  zichzelf  zoals  hysop  door
berouw te tonen;  en doop het in het bloed dat in het bekken is,
door de verdienste van de Tora die ze zouden ontvangen, zoals
erover de  gave  van de Tora is  geschreven:  en  Mosje nam het
bloed, en ook staat er geschreven: en je moet het uitstrijken over
de  bovendorpel,  want  Avraham  was  de  grootste  van  de
bekeerlingen en net zo als de bovendorpel het hoogst is, zo was
hij de grootste van de voorvaderen; en over de beide deurposten,
vanwege de verdienste van Jitschak en Jaäkov, om je te leren dat
ze  uittrokken  vanwege  de  verdienste  van  dezen.  Een  andere
verklaring: en God zag, het afzien van geslachtsgemeenschap, en
God  wist,  Hij  wist  dat  de  tijd  waarvan  hij  had  gesproken  tot
Avraham nabij was, en Hij maakte zich bekend aan Mosje om
hem daarmee bekend te maken toen hij herder was.

ַוַּיְּמרּו ַעל ָים ְּבַיםַעל ַים סּוף, ִּדְכִתיב )תהלים קו:ז(: 
, ָיַדע ֶׁשֵהן ֲעִתיִדין לֹוַמר )שמות טו:ַוֵּיַדע ֱאֹלִהים. סּוף

ֶזה ֵאִליב(: . ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי ָאַמר, ָרָאה ֶׁשֲעִתיִדין 
ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֶהיָך  ֵאֶּלה  לב:ד(:  )שמות  ַוֵּיַדעלֹוַמר 

ְוַרָּבָנןֱאֹלִהים ְלִנְׁשָמע.  ַנֲעֶׂשה  ְלַהְקִּדים  ֶׁשֲעִתיִדים   ,
ֱאֹלִהיםָאְמֵרי  ְוַגםַוַּיְרא  ַהֵּבינֹוִנים,  ְּתׁשּוָבה  ֶׁשָעׂשּו   ,

)שיר ִּדְכִתיב  ְּתׁשּוָבה,  ַלֲעׂשֹות  ִהְרֲהרּו  ָהְרָׁשִעים 
ב:יג(:  ַפֶּגיָההשירים  ָחְנָטה  ֱאֹלִהים. ַהְּתֵאָנה  ,ַוֵּיַדע 

ֶׁשֲאִפּלּו ֶאָחד ַּבֲחֵברֹו לֹא ָהָיה יֹוֵדַע ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך
הּוא ְלַבּדֹו, ְוֶזה ְמַכֵּון ֶאת ִלּבֹו ְוֶזה ְמַכֵּון ֶאת ִלּבֹו ְועֹוִׂשין

ָיְצאּו ִמָּׁשם ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָעׂשּו ְּתׁשּוָבה, לֹא  ְּתׁשּוָבה, 
ְמַקְטֶרֶגת ַהִּדין  ֶׁשִּמַּדת  ִמְּפֵני  ָהָאבֹות,  ְזכּות  ִאְלָמֵלא 

ֲעֵליֶהן ַעל ָהֵעֶגל ֶׁשָהיּו ֲעִתיִדין ַלֲעׂשֹות, ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר
, ְּכֶנֶגד ֶׁשִהְׁשִּפילּוּוְלַקְחֶּתם ֲאֻגַּדת ֵאזֹוב)שמות יב:כב(: 

יב:כב(: )שמות  ָּכֵאזֹוב.  ְּתׁשּוָבה  ַלֲעׂשֹות  ַעְצָמן 
ַּבָּסף ֲאֶׁשר  ַּבָּדם  ֶׁשֲעִתיִדיןּוְטַבְלֶּתם  ַהּתֹוָרה  ִּבְזכּות   ,

ַוִּיַּקח מֶׁשהְלַקֵּבל, ִּדְכִתיב ְּבַמַּתן ּתֹוָרה )שמות כד:ח(: 
ַהָּדם יב:כב(: ֶאת  )שמות  ּוְכִתיב  ֶאל,  ְוִהַּגְעֶּתם 

ֶׁשַהַּמְׁשקֹוףַהַּמְׁשקֹוף ּוְכֵׁשם  ַּבֵּגִרים,  ָּגדֹול  ֶׁשַאְבָרָהם   ,
יב ֶׁשָּבָאבֹות. )שמות  ָּגדֹול  ָהָיה  ָּכְך  ְוֶאלכב(::ָּגבֹוַּה   

, ִּבְזכּות ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ְלַלֶּמְדָך ֶׁשִּבְזכּות ָּכלְׁשֵּתי ַהְמזּוזֹת
, ְּפִריׁשּות ֶׁשֵּביֵניֶהם.ַוַּיְרא ֱאֹלִהיםֵאּלּו ָיָצאּו. ָּדָבר ַאֵחר, 

, ָיַדע ֶׁשָּקַרב ַהְּזַמן ֶׁשָאַמר ְלַאְבָרָהם, ְוִנְגָלהַוֵּיַדע ֱאֹלִהים
ַעל מֶׁשה ְלהֹוִדיעֹו ְּכֶׁשָהָיה רֹוֶעה: 
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Enkele opmerkingen over de geciteerde commentatoren en teksten.

רבי שלמה יצחקי )רש"י(
 )22-2-1040 – 13-7-1105(

tegenwoordig beter bekend als ,רבי שלמה יצחקי een Franse rabbijn, in Troyes, in de landstreek ,רש"י 
Champagne. Troyes was toen de hoofdstad van die streek, en de stad trok vele handelaren uit binnen-

en  buitenland.  Na  zijn  eerste  plaatselijke  opleiding  werd  hij  aangetrokken  door  de  belangrijke
studiecentra van Mainz en Worms, waar hij na zijn huwelijk studeerde. Teruggekeerd in Troyes stichtte

hij daar scholen, die de scholen van Mainz en Worms naar de kroon staken. Rond 1070 stichtte hij een
school die veel leerlingen aantrok, vooral nadat zijn eigen leermeesters waren overleden.

Rashi  schreef  commentaren  op  )vrijwel(  alle  bijbelboeken,  al  zijn  de  commentaren  op  Ijov  )vanaf
40:25(, Ezra, Nechemja en Divrei HaJamim die aan hem worden toegeschreven niet van zijn hand. De

verschillen in stijl en methode zijn daarvoor te groot.
Daarnaast schreef hij, zijn belangrijkste werk, een commentaar op de Talmoed Bavli. Het grootste deel

hiervan is bewaard, al zijn de commentaren op Ta’anit, Nedarim, Nazir, en Horayot in traditionele
uitgaven niet van hem, evenmin als Mo’ed Katan. Het commentaar op dit laatste tractaat is echter wel

bewaard en gepubliceerd. Zijn commentaar op Bava Batra was bij zijn overlijden onvoltooid, het is
echter door zijn kleinzoon en leeerling Samuel b. Meir )Rashbam( gecompleteerd, en hetzelfde geldt

voor Makkot gecompleteerd door zijn leerling Judah b. Nathan.

משה בן נחמן )רמב"ן(
)1194-1270(

;uit Girona )Catalonië(, vandaar zijn herkomstnaam Girondi, ook bekend als Nahmanides משה בן נחמן

zijn Catalaanse naam luidde Bonastruc ça Porta )Saporta, of ook De Porta(. Hij was een belangrijk
geleerde,  werkzaam  op  vele  terreinen.  We  kennen  hem  als  rabbijn,  filosoof,  arts,  kabbalist  en

bijbelcommentator. Hij groeide op in en werkte het grootste deel van zijn leven in Girona.

עובדיה בן יעקב ספורנו
)c. 1475 - 1550(

was een Italiaanse rabbijn, bijbelcommentator, filosoof en arts. Na studie in zijn עובדיה בן יעקב ספורנו

geboortestad,  Hebreeuws,  rabbijnse  literatuur,  rekenkunde  en  filosofie  ging  hij  naar  Rome  om
medicijnen te studeren. Zijn belangrijkste werken zijn op het terrein van het commentaar op Tenach.

Gezien  de  tijd  waarin  hij  werkte  is  het  opvallend  dat  hij  sterk  kiest  voor  het  beschrijven  van  de
letterlijke betekenis van de tekst, terwijl mystieke verklaringen naar verhouding weinig aan bod komen.

 מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל וייזר )מלבי"ם(
)7-3-1809 – 18-9-1879(

וייזר מיכל  יחיאל  בן  ליבוש  Meïr( מאיר   Leibush  ben  Yehiel  Michel  Weiser(,  vooral  bekend  onder  het

acroniem מלבי"ם )Malbim(, was rabbijn, grammaticus en bijbelcommentator. werd geboren in מלבי"ם 
Volochysk, Volhynia. Zijn vader leerde hem Hebreeuws en Talmud, en na het overlijden van zijn vader

studeerde hij verder bij zijn stiefvader rabbi Leib of Volochisk. Op zijn 13e ging hij voor verdere studie
naar Warschau. Vanaf 1838 functioneerde hij op verschillende plaatsen als rabbijn, waarbij hij als zeer

orthodox  denkend  man  vaak  in  conflict  kwam  met  modernere  gemeenteleden.  Zijn  belangrijkste
werken op het punt van commentaar op Tenach en midrasj halacha zijn:
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- פירוש על התורה, המכילתא, הספרא והספרי )עד אמצע פרשת כי תצא )כב,כא(, ומשם ואילך הואהתורה והמצוה  

een analytisch commentaar op Tora )Warschau, 1874–80(, met daarin opgenomen ,פירוש יוסף הלוי יעבץ
de taalkundige inleiding ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר, speciaal over synoniemen in het Hebreeuws van Tenach;

.)commentaar op de Profeten en Geschriften )ib. 1874 , - פירוש על הנ"ךמקראי קודש

 המדרש שמות רב

המדרש שמות רב  bestaat uit twee sterk van elkaar verschillende delen. 
Het eerste deel omvat een min of meer doorlopend commentaar op Sjemot 1:1 - 10:25 in 14 hoofd-

stukken. Het tweede deel, de hoofdstukken 15-52, bevat vooral homiletisch materiaal over de hoofd-
stukken 12 - 40. Zoals in andere homiletische midrasjim )bv. Tanchoema( zijn meest slechts de eerste

verzen van een weekafdeling gebruikt als een uitgangspunt voor een derasja. 
De gebruikelijke opvatting is dat een oorspronkelijke Midrasj op Sjemot in twee delen is gesplitst, dat

het oorspronkelijke eerste deel  verloren is gegaan en vervangen door een tekst die aansloot op de
Mechilta van r. Jisjmael die ook bij Sjemot 12 begint. 

Men neemt aan dat de twee delen waarschijnlijk in de 10e resp. 9e eeuw te dateren zijn.
Beide delen bevatten )veel( ouder materiaal zijn. De redactor van het eerste gedeelte maakte gebruik

van Tannaitische literatuur, de Talmoed Jeroesjalmi, Bresjiet Rabba, Wajjikra Rabba, Echa Rabba, en
andere vroege midrasjiem uit de tijd van de Amoreeërs. Verder maakte hij uitgebreid gebruik van de

Talmoed Bavli en van de verzameling van mid rasjiem van het type geheten Yelammedenu-Tanchuma.

ילקוט שמעוני

de anthologie van Sjimon, is een verzameling vooral aggadisch materiaal bijeengebracht in ,ילקוט שמעוני
de volgorde waarin de teksten in Tenach voorkomen. Deze verzameling bevat zeer vele citaten uit

bekende, maar ook uit, sinds dit werk op schrift is gesteld, helaas verloren gegane werken. De auteur
had de beschikking over zeker vijftig werken, die hij met name citeert, sommige daarvan alleen bekend

door de citaten in deze tekst )zoals Sifrei Zuta, Yelammedenu, Midrash Esfah, Midrash Avkir, Midrash
Tadshe, Devarim Zuta(. Hoewel er geen echte zekerheid over bestaat neemt men aan dat met Sjimon

bedoeld wordt ene Sjimon ha-Darsjan uit Frankfurt, omdat in de eerste gedrukte editie wordt verwezen
naar rabbenoe Sjimon, hoofd van de predikers te Frankfurt. Gezien de gebruikte bronnen moet het

werk dateren uit de 13e eeuw.


