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  The Birth and the “Redemption” of Moshe 

Source 1: Shemot Ch. 2 

ִוי  א ית לֵּ -; ַוִיַקח, ֶאתַויֵֶּלְך ִאיׁש, ִמבֵּ
ִוי. -ַבת  לֵּ

1 And there went a man of the house 
of Levi, and took to wife a daughter of 
Levi.  

ֶרא   ב ן; ַותֵּ ֶלד בֵּ ַוַתַהר ָהִאָשה, ַותֵּ
הּו ְׁשֹלָׁשה -ֹאתֹו ִכי טֹוב הּוא, ַוִתְצְפנֵּ

 ְיָרִחים. 

2 And the woman conceived, and bore 
a son; and when she saw him that he 
was a goodly child, she hid him three 
months.  

לֹו -ָיְכָלה עֹוד, ַהְצִפינֹו, ַוִתַקח-ְולֹא  ג
ָמר ּוַבָזֶפת;  ַבת ֹגֶמא, ַוַתְחְמָרה ַבחֵּ תֵּ

ַבּסּוף ַהֶיֶלד, ַוָתֶשם -ַוָתֶשם ָבּה ֶאת
 ְשַפת ַהְיֹאר. -ַעל

3 And when she could no longer hide 
him, she took for him an ark of 
bulrushes, and daubed it with slime 
and with pitch; and she put the child 
therein, and laid it in the flags by the 
river's brink.  

ַתַצב ֲאֹחתֹו, מֵּ   ד ָעה, ַותֵּ ָרֹחק, ְלדֵּ
 יֵָּעֶשה לֹו. -ַמה

4 And his sister stood afar off, to 
know what would be done to him.  

 

Source 2: Midrash Shemot Rabba Ch. 2  

– Why couldn’t she hide him anymore? 

מפני מה לא יכלה עוד הצפינו, מפני שהיו המצריות  ]ג[ ולא יכלה עוד הצפינו. 
הולכות הם ובניהם לביתו של עמרם, והיו מרעיבות בניהם, והיו בניהם צועקים, 
ומשה רבינו ע"ה היה במחבואה, ודרך התינוק כשצועק האחד משיבו, והיה משה 

סיבה ידעו שנולד ילוד בבית, רבינו ע"ה צווח כמו התינוקות האחרים, ולפי זאת ה
 הדא הוא דכתיב אחזו לנו שועלים שועלים קטנים )שה"ש ב' ט"ו(:

…because the Egyptian women and their sons would go to the home of Amram, 

and they would starve their sons, who would then cry, and Moshe Rabeinu 

would be in hiding, and it’s the way of a baby – that if one cries, the other would 

respond similarly – so Moshe would cry out like the others, and that’s how they 

know that there was a baby in the house…  
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Source 3: Pesikta Zutartah 

יים דמתיליד ינוקא הוי בחשי . אמרו משום דכל היכא דהוי שמעו מצרג( ולא יכלה עוד הצפינו
 אבתריה וקטלי ליה

She could not hide him any more – whenever the Egyptians heard that a baby 

was born they would seek him out and murder him 

Source 4: Rashi 

והיא ילדתו לששה חדשים שמנו לה המצריים מיום שהחזירה,  -עוד הצפינו  )ג( ולא יכלה

 :והם בדקו אחריה לסוף תשעה…ויום אחד

She could not hide him any more – the Egyptians counted from the day that 

he re-married his wife, and she gave birth to Moshe after six months – and they 

checked in on her after nine 

Rashi bases himself on the Gemara in Sotah which says that the beginning of the Perasha refers 

to the remarriage of Amram and Yocheved, and not their first marriage; so the marriage was 

registered in the Egyptian offices and they knew she may be expecting… 

Source 5: Haketav V’Hakabala 

)ג( ותשם בסוף. כי בהיותו בביתה ימות וודאי ובהוציאה אותו יש אפשר להנצל אולי ימצאהו  

 .איש חונן ויחמול עליו )רמ"א(

Source 6: Rashbam 

שפת היאר לא יכלו  אשר סמוך לשפת היאר, והטמינתהו יפה שההולכים על -ותשם בסוף 
לראות התיבה, אבל הרוחצים בתוך הנהר יכלו לראותה, כי יוכבד לא נכנסה בנהר להצפינו 

ולכך ראתהו בת פרעה שהיתה רוחצת בתוך היאר, אבל נערותיה שהיו מכל צדדיו היטב. 

 :הולכות על שפת היאר לא יכלו לראותה

She placed him in the reeds – close to the river bank, and she hid him well so 

that those who were walking on the riverbank would not be able to see the 

basket while those bathing in the river would be able to see, because Yocheved  

did  not enter into the water to shield him well from all sides; that’s why the 

daughter of Pharoah saw him, because she went into the water to bath, but her 

maidens were walking on the banks and could not see him 
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Source 7: R. Avraham Ibn Ezra 

 ויוכבד עשתה כן, כי אמרה אל אראה במות הילד,…

 אולי אחותו נתנבאה לעשות כן.

 ומחשבות השם עמקו, ומי יוכל לעמוד בסודו, ולו לבד נתכנו עלילות.

Yocheved did this because she said “I cannot bear to see the death of the boy” 

Maybe his sister prophesied and advised his mother to do this 

Hashem’s thoughts are deep, and who can really understand Him? 

אולי סבב השם זה שיגדל משה בבית המלכות להיות נפשו על מדרגה העליונה בדרך הלימוד 
לות, ולא תהיה שפלה ורגילה להיות בבית עבדים. הלא תראה, שהרג המצרי בעבור שהוא והרגי

עשה חמס. והושיע בנות מדין מהרועים, בעבור שהיו עושים חמס להשקות צאנן מהמים שדלו. 
ועוד דבר אחר, כי אלו היה גדל בין אחיו ויכירוהו מנעוריו, לא היו יראים ממנו, כי יחשבוהו 

 כאחד מהם

Maybe Hashem worked it out that Moshe should grow up in royalty so that his soul 

would be on a high level in terms of his learning and habits, so that he would not feel 

lowly and view himself as a slave. Do we not see that he killed the Egyptian because 

he had acted wickedly and redeemed the daughters of Midian from the shepherds, 

because they were acting unjustly to confiscate the water to feed their sheep. 

Moreover, if he had grown up amongst Jews and they would have recognized him 

from his youth, they would not fear him, and would instead view him as a 

contemporary 

Source 8: Hizkuni 

, משום דגומא וסוף מין אחד הם, ודעתה לגנבו ותשם בסוף כדי שלא תראה שם התיבה…)ג( 
  משם אלא שהקדימתה בת פרעה. 

She placed him in the reeds so that the ark would not be detected, because the 

ark and reeds are the same material, and her intention was to “steal him” from 

there – but the daughter of Pharoah got there first. 

Source 9: Rabbeinu Bachaye 

ותקח לו תבת גמא. לו לתועלתו והצלתו, ודבר חכמה עשתה יוכבד אמו ותחבולה גדולה )ג( 
שהניחתו על שפת היאור, כדי שיראו אצטגניני פרעה ויאמרו כבר הושלך המושיע ביאור, כי 
ידעו זה מכח אצטגנינותם ויגידו הדבר לפרעה ואז תבטל הגזרה, כי לא יחקרו אם ימות אחר 
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וזהו שדרשו רז"ל )ב"ר פה, ב( "החוזים בכוכבים  לא, ולא יחפשו אחריו.השלכתו ליאור אם 
והנה האצטגנינים והחוזים . ולא כל אשר" )ישעיה מז, יג(, מאשר יבאו עליךמודיעים לחדשים 

אשר לפרעה הרשע כשל כח חכמתם ולא מצאו ידיהם בחזיונם, והקב"ה מציל מי שרוצה 

 .להציל

She took a reed basket – for him and to save him. She did this with great wisdom, ie 

placing him on the riverbank, so that Pharoah’s sorcerers would see and say that the 

redeemer of Israel is has already been thrown into the river, because they knew this 

through their sorcery and they would then tell Pharoah and he would rescind the 

decree, because they were not about to look into whether or not he died after being 

placed into the sea, and they wouldn’t look for him….The evil Pharoah’s sorcerers and 

soothsayers were not so accurate in their predictions, and the Holy One Blessed be 

He saves whom he wishes to save. 

Source 10: Rav Moshe Alshich 

אמנם אמרו רבותינו ז"ל )שמות רבה א כט(, כי זכות תורה היא שעמדה לו. כי ביום שישי לסיון 
ושם ביאור, ואמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, רבון העולמים מי שעתיד לקבל ה

תורה ביום זה ילקה ביום זה. הנה כי זכות התורה היא שעמדה לו. והנה על יחס זה נקרא טוב 
כמאמרם ז"ל )מנחות נג ב(, יבא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים. יבא משה שנקרא טוב, ויקבל 

טוב )משלי ד ב(, מהקב"ה שנקרא טוב ה' לכל )תהלים קמה ט(, לטובים תורה שנקראת לקח 

 :הם ישראל, שנאמר )תהלים קכה ד( הטיבה ה' לטובים

Our sages said that the merit of the Torah is that which stood for him… 

ונבא אל הענין, והוא, כי כאשר ראתה יוכבד כי נתמלא הבית אורה, כי תורה אור. על כן אמרה, הנה 
ל להצפינו בבית בלי פחד, כי זכות מעתה זכות תורה מקבלתו לעמוד לו, ואם כן עד יום מתן תורה אוכ

והוא, כי הנה קיימו וקבלו רבותינו ז"ל )מגילה יג ב(, כי ביום שביעי לאדר נולד משה, . תורה תעמוד לו
נמצא כי מאז ועד יום מתן תורה שלשה ירחים. וכשראתה שהיה נשלם יום המתן תורה, ויעבור יומו, 

 :'קח לו וכוותבטל ההגנה, אז לא יכלה עוד הצפינו, ואז ות

ועוד עשתה בחכמה, לבלתי המתין עד יום השביעי, כי אם ביום השישי. כמו שאמרו ז"ל )שמות רבה א 
כט(, שאמרו מלאכי השרת מי שעתיד לקבל תורה ביום זה, ילקה ביום זה. יהיה, על כי ביום מתן 

 :תורה הנמשלת למים, ינצל מן המים. וכאשר הליצו עליו מלאכי השרת כמדובר

י זה, אומרו ותרא אותו כי טוב הוא, אין הכונה שאם לא כן היתה מניחתו ביד גוים, אלא שעל ידי ולפ

 :כי טוב הוא צפנה אותו שלשה ירחים המתייחסים לזכותו

( עוד שלישית, עשתה על הכוונה הנזכרת, למען יעלה ויראה לפניו יתברך זכרון תורת משה אשר )ג
אותו בארון עץ מצופה מבית ומחוץ. כד"א )שמות כה, י יא טז( יקבל, העתיד לינתן על ידו, ולשום 

. על כן לזכרון ועשו ארון עצי שטים וצפית וכו' מבית ומבחוץ ונתת אל הארון את העדות, היא התורה
טוב זה התחכמה, ותקח לה תבת גומא, ותחמרה מבית ומחוץ. כמאמרם ז"ל )שמות רבה א כה(, בחמר 

בזפת מבחוץ. נמצאת תיבת עץ מצופה מבית ומחוץ, לרמוז אל התורה מבפנים שלא יריח ריח רע, ו

 :שעתיד לקבל, תהיה בארון עץ מצופה מבית ומחוץ
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עוד רביעית, כיוונה במה שלא נעשה דבר על ידי בעלה רק היא לבדה. כאומרו, ותקח לו תיבת גומא, 
אלו מלאכות אנשים ותחמרה בעצמה, ותשם בסוף בעצמה. כי לא דבר ריק הוא, כי הלא יותר הם 

אך עשתה בחכמה, כי בידים אשר בהן היתה משפרת את ילדי העברים, כי על כן ממלאכות נשים. 

 :נקראת שפרה, ותחיה את הילדים, בהן תטפל בהצלת בנה, למען תהיה לה מעיר לעזור על ילדה

עוד זכות אחר אפשר כיונה, במה שותשם בסוף, שהוא לזכור לו זכות מה שעל ידו עתידה ים סוף 
וזה רמזה בשום התבה בסוף על המים, . ליבקע להציל את ישראל, שמעתה תעמוד לו הזכות ההוא

ל, . וכן אמרו רבותינו ז", שבזכות הנצל ישראל אז על ידו, ינצל גם הוא עתה ממים אלוכנגד מי ים סוף
)שמות רבה א כט( כשהיה משה על שפת היאור, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, מי שעתיד 

לומר שירה לפניך על מי ים סוף ימות במים וכו'. נמצא, כי זולת זכות ידי אמו, היו לו שתי זכיות 
אמרו מי עתידות ליעשות על ידו, מגינות עליו מעתה על ידי מלאכי השרת. זכות תורה, שהליצו ו

שעתיד לקבל תורה ביום זה כו', כמו שכתבנו למעלה. וכן הליצו על זכות קריעת ים סוף, כמו שכתבנו 

 :בסמוך

ואחשוב כי היא עשתה בחכמה, כי היא ידעה סבת השלכת הילדים אל היאור. והוא אשר קבלו ……
כי מושיען של ישראל עתיד ללקות מי יועצי פרעה אמרו אליו, רבותינו ז"ל )שמות רבה א יח(, כי חכ

במים. ושעל כן בהשליך אותו היאורה לא יוכל להמלט. והוא, כי ראו, ולא הבינו שהוא על ענין מי 
וכן אמרו רבותינו ז"ל )שמות רבה א כט(, כי כאשר ניתן ביאור נתבטלה הגזרה, כי אמרו  מריבה.

שיען של ישראל נתון במימי היאור. ועל כן, היא גם היא נתנה את התבה חכמי יועצי פרעה אליו כבר מו
ביאור, למען ידברו לפרעה כדברים האלה. ואפשר אמרה בלבה, אם אעשה תבת עץ זולת גמא ירגישו 
באצטגנינותם, כי אינו במים כי יש הפסק. על כן עשתה תבת גמא הגדל במים, שלמה שגדילתו במים 

 :בתוכו נראה כמי שיש הפסק בינו אל המים אינו חוצץ, ואין הנתון

Source 11: Malbim 

)ג( ולא יכלה עוד הצפינו. כי אחר עבור תשעה חדשים מעת שהחזירו נשותיהם התחילו לחפש 
בבתיהם אם יש נולד. ותקח לו תבת גמא, ע"ד הרמז, אחר ששלשה חדשים מיום לדת משה בז' 

נרמז בתיבה זו ענין כולל שבו עתיד לעלות אל האלהים במתן תורה, באדר נשלמו בז' סיון, יום 
עצמותו של משה וענינו, כי האדם מרכב מגוף ונפש, והנפש סגורה בבית כלא במאסר הגויה, 
ואחר חטא אדה"ר נתמזגו כוחות הגוף עם הנפש ולא תוכל להפרד ממנו עד יום המות, אולם 

ה נפשו נפרדת מגופו ויכולה להפשיט שמלת משה היה מדרגתו כמו אדם קודם החטא שהית
החומר מעליה בכל עת, והיתה כבת מלך שוכנת בהיכל ורשות בידה לצאת מן ההיכל לפי רצונה, 
ומורגל בפי חכמי חידות להמשיל את הגויה כאניה שבה תעבור הנפש האלהית את ים החיים 

כן ניה כי הוא יסוד אחר, שכמו שא"א לבעל חי לעבור בים אם לא ע"י א הזועף כל ימי חייה,
א"א להנשמה הרוחניית לשוטט בעולם הגשמי, אם לא ע"י התלבשה בגויה שהיא האניה הנבנית 

אמנם אנית משה שהוא גופו גבר בו יסוד  מעולם הזה החומריי, אשר יעבירנה ארחות ימים,
עולם האוירי ככלי גומא שהוא קל על פני מים. ותחמרה בחמר ובזפת כמ"ש המליץ בבחינת 

ותכסיה בחלאה וקדרות מצופים על חרס ותחמרה בחמר ובזפת, שהוא משל על לבושה הגשמי, 
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 נפשו לא תעבור בהמון ים החיים 

אוותיו כי מן המים משיתהו ותעמוד תמיד בחוף ובסוף מופרדת מן המים הרעים והמרים, וגלי ת

 :ועז"א

 

 


