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Miriam the Prophetess and the 

Chutzpah of Redemption 

Source 1: The Episode of the מילדות – Shmot Ch. 1 
 

ִנית ּפּוָעה: ם ַהשֵׁ ם ָהַאַחת ִשְפָרה ְושֵׁ ֹּאֶמר ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלְמַיְלדֹּת ָהִעְבִריֹּת ֲאֶשר שֵׁ  טו( ַוי
ן הּוא ַוֲהִמֶתן אֹּתֹו ְוִאם ַבת ִהוא  ֹּאֶמר ְבַיֶלְדֶכן ֶאת ָהִעְבִריֹות ּוְרִאיֶתן ַעל ָהָאְבָנִים ִאם בֵׁ טז( ַוי

יָוָחָיה: )יז(  ם ַוְתַחֶייןָ ַותִּ ְצָריִּ ֶבר ֲאֵליֶהן ֶמֶלְך מִּ ים ְולֹא ָעׂשּו ַכֲאֶשר דִּ ֶראןָ ַהְמַיְלֹדת ֶאת ָהֱאֹלהִּ
ים יֶתן ַהָדָבר ַהֶזה ַוְתַחֶייןָ  (: )יחֶאת ַהְיָלדִּ ם ַלְמַיְלֹדת ַויֹאֶמר ָלֶהן ַמדּוַע ֲעׂשִּ ְצַריִּ ְקָרא ֶמֶלְך מִּ ַויִּ

ים: ֹּ  ֶאת ַהְיָלדִּ ֹּא ַכָנִשים ַהִמְצִריֹּת ָהִעְבִריֹּת:-אַמְרןָ ַהְמַיְלדֹּת ֶאליט( ַות ָחיֹות -ִכי  ַּפְרעֹּה, ִכי ל
ֶהן ַהְמַיֶלֶדת ְוָיָלדּו ָנה, ְבֶטֶרם ָתבֹוא ֲאלֵׁ יֶטב ֱאֹלִהים, ַלְמַיְלדֹּת; ַוִיֶרב ָהָעם ַוַיַעְצמּו,  כ  .הֵׁ ַויֵׁ

 ָהֱאֹלִהים; ַוַיַעׂש ָלֶהם, ָבִתים-ַיְלדֹּת ֶאתָיְראּו ַהְמ -ַוְיִהי, ִכי כא  .ְמאֹּד
 

1:15 The king of Egypt spoke to the [chief] Hebrew midwives, whose names 
were Shifra and Puah. 
1:16 He said, 'When you deliver Hebrew women, you must look carefully at 
the birthstool. If [the infant] is a boy, kill it; but if it is a girl, let it live.' 
1:17 The midwives feared God, and did not do as the Egyptian king had 
ordered them. They allowed the infant boys to live. 
1:18 The king of Egypt summoned the midwives and demanded, 'Why did you 
do this? You let the infant boys live!' 
1:19' The Hebrew women are not like the Egyptians,' replied the midwives to 
Pharaoh. 'They know how to deliver. They can give birth before a midwife 
even gets to them.' 
1:20 God was good to the midwives, and the people increased and became 
very numerous. 
1:21 Because the midwives feared God, He gave them great families [of their 
own]. 
1:22 Pharaoh then gave orders to all his people: 'Every boy who is born must 
be cast into the Nile, but every girl shall be allowed to live.' 

 
Source 2: Rashi, on the expression, ָלִדים ת ַהיְּ יןָ אֶּ ַחיֶּ  :has the following to say ַותְּ

 
 .ומזון מים להם מספקות –)יז( ותחיין את הילדים 

food. and water with them provided They live. to boys infant the allowed They 

 
Source 3: Gemara Sotah 11a 

 
 תנא, לא דיין שלא המיתו אותם אלא שהיו מספיקות להם מים ומזון               

It was taught: Not only did they not kill them, but they also 
provided them with water and food 
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Let’s look back at the original pesukim, at the answer that the midwives 
give to Paroh; in light of what Rashi explains, based on the Gemara, what 
is strange about their interaction? What does Paroh ask them and 
what is their response?  
 
Now, see the two following interpretation of Pu’ah’s name in the midrash: 

 

Source 4: Midrash Shemot Rabba 

 
, וזקפה חוטמה בו ואמרה לו ד"א פועה שהופיעה פנים כנגד פרעה

אוי לו לאותו האיש כשיבא האלהים ליפרע ממנו, נתמלא עליה חמה 
 להרגה...

Another explanation: “Puah” – she “showed her face” against 
Pharoah; she turned her nose up to him and said, “Woe is to the man 
when God comes to exact punishment from him. He became filled 
with anger and wanted to kill her. 

 

Source 5a: Rashi, Sefer Shemot Ch. 1 
 

 זו יוכבד על שם שמשפרת את הולד: - שפרה
זו מרים שפועה ומדברת והוגה לולד כדרך הנשים המפייסות תינוק  - פועה

 , כמו )ישעיהו מב יד( כיולדה אפעה:הבוכה. פועה לשון צעקה
 

Shifrah: This was Jochebed, [called Shifrah] because she beautified 
 the newborn infant. [From Sotah 11b]]ְמַשֶּפֶרת[ 
   
Puah: This was Miriam, [called Puah] because she cried )ּפֹוָעה(   and talked 
and cooed to the newborn infant in the manner of women who soothe a 
crying infant ּפֹוָעה .is an expression of crying out, similar to “Like a 
travailing woman will I cry )ֶאְפֶעה( "   (Isa. 42:14).  
 

Rashi on Sotah 11b explains that she played  
with the infant to soothe and amuse him. 

 
Here’s the pasuk in Sefer Yeshaya upon which Rashi bases his 

interpretation: 
 

Source 5b: Sefer Yeshaya, 42:14 
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ָיִׂשימּו ַליהָוה, ָכבֹוד;   יב
 ּוְתִהָלתֹו, ָבִאִיים ַיִגידּו.

12 Let them give glory unto the LORD, 
and declare His praise in the islands. 

א, ְכִאיש   יג ְיהָוה ַכִגבֹור יֵׁצֵׁ
ִמְלָחמֹות ָיִעיר ִקְנָאה; 

-ַעל--ַיְצִריחַ -ָיִריַע, ַאף
ְיָביו, ִיְתַגָבר.  }ס{  אֹּ

13 The LORD will go forth as a mighty 
man, He will stir up jealousy like a man of 
war; He will cry, yea, He will shout 
aloud, He will prove Himself mighty 
against His enemies. {S} 

י, ֵמעֹוָלם  יד --ֶהֱחֵשיתִּ
יש, ֶאְתַאָפק; ַכיֹוֵלָדה  ַאֲחרִּ
 ֶאְפֶעה, ֶאֹשם ְוֶאְשַאף ָיַחד.

14 I have long time held My peace, I 
have been still, and refrained Myself; 
now will I cry like a travailing woman, 
gasping and panting at once. 

 
Source 5c: Radak 

 
עתה אצעק כמו היולדת שצועקת בחבלים כן אזעק  - כיולדה אפעה

 על הרשעים שהם אויבי 
now will I cry like a travailing woman – I will now cry like a travailing woman 

crying in her labor pains, so too, will I cry out at the wicked, who are my 

enemies. 
Source 6: Sotah 11b 

 
 זו מרים, ולמה נקרא שמה פועה? שהיתה פועה )ומוציאה את הולד(; -פועה 

Puah – this is Miriam, and why is she called “Puah”? Because she cooed 
and birthed the baby. 

 
In this Gemara, Miriam is associated with speech.  

What is the difference between Rashi’s interpretation of 
her name and that of the Gemara? 

 
 

Source 7: Rabbi Binyamin Lau 
 

הפסוק מישעיהו שרש"י מביא להסבר השם "פועה" "כיולדה אפעה" מוכיח שעל זה 
 יך הלידה מבחינת מצבה של היולדת:מדובר, שהרי שם מתאר הנביא את תהל

 
The verse from Yeshayahu that Rashi cites to explain the name “Puah”, 
“I will cry out like a travailing woman”…refers to the birth process from 
the perspective of the mother.   
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ועלת בהשמעת הקול של ..על פי זה צריך לומר שהמילדת )פועה = מרים( פ.
 ...הפועה = היולדת, כדי שזו תוכל להיעזר בקולותיה ולהקל על הלידה

על פי הסבר זה קל לראות את מרים המיילדת, זוהי מרים המדברת באזני האם 
 ומעודדת אותה ברגעיה הקשים עת תוקפים אותה צירי הלידה הקשים ביותר.

 
Based on this, we have to say that the midwife (Puah=Miriam) works in 
conjunction with the voice of the person crying out = the birthing mother – so 
that the mother can take advantage of the her voice to ease the pain of the birth. 
With this explanation, we can easily see that Miriam the midwife, is Miriam 
speaking into the ears of the mother and strengthening her at her most difficult 
moments, when the birth pains are most intense. 

 

Source 8a) Shmot Ch. 2 

ִוי; ַוִיַקח, ֶאת א ית לֵׁ ֶלְך ִאיש, ִמבֵׁ ִוי-ַבת-ַויֵׁ ֶרא אֹּתֹו  ב  .לֵׁ ן; ַותֵׁ ֶלד בֵׁ ַוַתַהר ָהִאָשה, ַותֵׁ
הּו ְשֹלָשה ְיָרִחים-ִכי ֹּא ג  .טֹוב הּוא, ַוִתְצְּפנֵׁ ַבת -ָיְכָלה עֹוד, ַהְצִפינֹו, ַוִתַקח-ְול לֹו תֵׁ

ָמר ּובַ   ְׂשַפת ַהְיאֹּר-ַהֶיֶלד, ַוָתֶׂשם ַבּסּוף ַעל-ָזֶפת; ַוָתֶׂשם ָבּה ֶאתגֶֹּמא, ַוַתְחְמָרה ַבחֵׁ
 

2:1 A man of the house of Levi went and married Levi's daughter. 

2:2 The woman became pregnant and had a son. She realized how 
extraordinary [the child] was, and she kept him hidden for three months. 

2:3 When she could no longer hide him, she took a papyrus box, coating it 
with asphalt and pitch, and she placed the child in it. She placed it in 
the rushes near the bank of the Nile. 

 

8b) Rashi 
 

פרוש היה ממנה מפני גזירת פרעה )וחזר ולקחה. וזהו וילך, שהלך  - ויקח את בת לוי
בעצת בתו שאמרה לו גזרתך קשה משל פרעה, אם פרעה גזר על הזכרים, ואתה ג"כ על 

 הנקבות(. והחזירה ועשה בה לקוחין שניים. ואף היא נהפכה להיות נערה. 
 

and married a daughter of Levi: He was separated from her because of Pharaoh’s 
decree  ( and he remarried her. This is the meaning of went, that he followed [lit., he 
went after] his daughter’s advice that she said to him, Your decree is harsher than 
 Whereas Pharaoh issued a decree [only] against the males, you [issued a ַּפְרעֹּה. 
decree] against the females as well [for none will be born]. This [comment] is found 
in an old Rashi   ,) and he took her back and married her a second time. She too was 
transformed to become like a young woman [physically], but she was [actually] 130 
years old.  
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8c) Ramban 
 

, שפירש ממנה מפני גזירת פרעה הם לקוחים שניים)סוטה יב ב(  ועל דעת רבותינו
והחזירה בנבואת בתו )עי' שם יג א( ועשה בה מעשה לקוחים, הושיבה באפריון ומרים 

, בשמחתם כי על ידי זה יגאלו ישראל. ואע"פ שהיה אהרן ואהרן מרקדים לפניהם
 ים אחותו מלמדתו:קטן, נתן השם שמחה בלבו בענין הזה, או מר
 

Source 9: Sotah 12a 
 

 . שהלך בעצת בתו? אמר רב יהודה בר זבינא: להיכן הלך -וילך איש מבית לוי 
 

, כיון )שראה שאמר( +מסורת הש"ס: ]שגזר[+ פרעה הרשע עמרם גדול הדור היהתנא: 
ו כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, אמר: לשוא אנו עמלין! עמד וגירש את אשתו, עמד

כולן וגירשו את נשותיהן. אמרה לו בתו: אבא, קשה גזירתך יותר משל פרעה, שפרעה לא 
גזר אלא על הזכרים, ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקיבות! פרעה לא גזר אלא בעוה"ז, 
ואתה בעוה"ז ולעוה"ב! פרעה הרשע, ספק מתקיימת גזירתו ספק אינה מתקיימת, אתה 

שנאמר: )איוב כב( ותגזר אומר ויקם לך! עמד והחזיר צדיק בודאי שגזירתך מתקיימת, 
א"ר יהודה בר  ויחזור מיבעי ליה! -ויקח את אשתו, עמדו כולן והחזירו את נשותיהן. 

זבינא: שעשה לו מעשה ליקוחין, הושיבה באפריון ואהרן ומרים מרקדין לפניה, ומלאכי 
 השרת אמרו: +תהלים קיג+ אם הבנים שמחה. 

And there went a man of the house of Levi.18  Where did he go? R. Judah b. 

Zebina said that he went in the counsel of his daughter. A Tanna taught: 

Amram was the greatest man of his generation; when he saw that the wicked 

Pharaoh had decreed 'Every son that is born ye shall cast into the river', he said: 

In vain do we labour. He arose and divorced his wife.19  All [the Israelites] 

thereupon arose and divorced their wives. His daughter said to him, 'Father, thy 

decree is more severe than Pharaoh's; because Pharaoh decreed only against the 

males whereas thou hast decreed against the males and females. Pharaoh only 

decreed concerning this world whereas thou hast decreed concerning this world 

and the World to Come.20  In the case of the wicked Pharaoh there is a doubt 

whether his decree will be fulfilled or not, whereas in thy case, though thou art 

righteous, it is certain that thy decree will be fulfilled, as it is said: Thou shalt 

also decree a thing, and it shall be established unto thee!21  He arose and took his 

wife back; and they all arose and took their wives back. 

And took to wife18  — it should have read 'and took back'!22  R. Judah b. 

Zebina said: — He acted towards her as though it had been the first marriage; he 

seated her in a palanquin, Aaron and Miriam danced before her, and the 

Ministering Angels proclaimed, A joyful mother of children.23 

 
Now, see the two following interpretations of Pu’ah’s name in the 

midrash: 
 

https://halakhah.com/sotah/sotah_12.html#12a_18
https://halakhah.com/sotah/sotah_12.html#12a_19
https://halakhah.com/sotah/sotah_12.html#12a_20
https://halakhah.com/sotah/sotah_12.html#12a_21
https://halakhah.com/sotah/sotah_12.html#12a_18
https://halakhah.com/sotah/sotah_12.html#12a_22
https://halakhah.com/sotah/sotah_12.html#12a_23
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Source 10: Midrash Shmot Rabba 
 

שהיתה פועה ברוח הקודש, ואומרת: עתידה אמי שתלד בן  -ד"א: פועה 
   שמושיע את ישראל.

 
Another explanation: “Puah” – She spoke with Ruach Hakodesh, saying: My 
mother will be giving birth to a son who will redeem Israel 

 
רם ראש סנהדרין באותה , שהיה עמד"א: פועה, שהופיעה פנים כנגד אביה

שעה כיון שגזר פרעה ואמר כל הבן הילוד, אמר עמרם ולריק ישראל מולידים, 
מיד הוציא את יוכבד ופירש עצמו מתשמיש המטה, וגרש את אשתו כשהיא 
מעוברת מג' חדשים, עמדו כל ישראל וגרשו את נשותיהן, אמרה לו בתו גזרתך 

 רים, ואתה על הזכרים ונקבות....קשה משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכ
 

Another explanation: “Puah” She showed her face against her father, 
because Amram was the head of the Sanhedrin at that time. Once Pharoah 
decreed and said, “All boys that are born (should be thrown into the Nile), 
Amram said, “Israel is giving birth (to children) for nothing. Immediately he 
divorced Yocheved…all of Israel stood up and divorced their wives. His 
daughter said to him, “Your decree is worse than that of Pharoah, because 
Pharoah only decreed against the boys , and you – the boys and the girls.” 

 
 

Now what is the significance of the parallelism ? 

 פועה שהופיעה פנים כנגד פרעה •

 פועה, שהופיעה פנים כנגד אביה •
 

Where did this rebelliousness get her? 
 

 Source 11a) Continuing in 'פרק ב 

 

ֹּא ג ָמר -ָיְכָלה עֹוד, ַהְצִפינֹו, ַוִתַקח-ְול ַבת גֶֹּמא, ַוַתְחְמָרה ַבחֵׁ לֹו תֵׁ
ַוֵתַתַצב  ד  .ְׂשַפת ַהְיאֹּר-ֶלד, ַוָתֶׂשם ַבּסּוף ַעלַהיֶ -ּוַבָזֶפת; ַוָתֶׂשם ָבּה ֶאת

 ֵיָעֶׂשה לֹו..-ֲאֹחתֹו, ֵמָרֹחק, ְלֵדָעה, ַמה
2:3  When she could no longer hide him, she took a papyrus box, coating it 

with asphalt and pitch, and she placed the child in it. She placed it in 
the rushes near the bank of the Nile. 

2:4  [The child's] sister stood herself at a distance to see what would happen 
to him. 

http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=2&CHAPTER=2#C999
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  11b) Ibn Ezrah 
 

 ויוכבד עשתה כן, כי אמרה אל אראה במות הילד...
Yocheved did this, because she said, 

 “I don’t want to see the death of the child” 
 

What term would you use to describe Yocheved,  
Moshe’s mother’s feelings 

at this point ? 
 

 
Source 12: Bereishit Ch. 22 

 
ֶלה, ְוָהֱאֹלִהים, ִנָּסה ֶאת א ֹּאֶמר -ַוְיִהי, ַאַחר ַהְדָבִרים ָהאֵׁ ָליו, ַאְבָרָהם ַוי ֹּאֶמר אֵׁ ַאְבָרָהם; ַוי

ִני ֹּאֶמר ַקח ב  .ִהנֵׁ ֶאֶרץ -ְלָך, ֶאל-ִיְצָחק, ְוֶלְך-ָאַהְבָת, ֶאת-ְיִחיְדָך ֲאֶשר-ִבְנָך ֶאת-ָנא ֶאת-ַוי
ֶליָך הּו ָשם, ְלעָֹּלה, ַעל ַאַחד ֶהָהִרים, ֲאֶשר אַֹּמר אֵׁ ִרָיה; ְוַהֲעלֵׁ ם ַאְבָרָהם ַבבֶֹּקר,  ג  .ַהמֹּ ַוַיְשכֵׁ

ֶלְך, -ֲחמֹּרֹו, ַוִיַקח ֶאת-ַוַיֲחבֹּש ֶאת י עָֹּלה, ַוָיָקם ַויֵׁ ת ִיְצָחק ְבנֹו; ַוְיַבַקע, ֲעצֵׁ י ְנָעָריו ִאתֹו, ְואֵׁ ְשנֵׁ
ָשא ַאְבָרָהם ֶאת ד  .לֹו ָהֱאֹלִהים-ָאַמר-ַהָמקֹום ֲאֶשר-ֶאל י, ַויִּ ישִּ -ֵעיָניו ַוַיְרא ֶאת-ַביֹום ַהְשלִּ

 .ֵמָרֹחק--ַהָמקֹום
22:1 After these events, God tested Abraham. 

'Abraham!' He said. 

'Yes.' 

22:2 'Take your son, the only one you love - Isaac - and go away to 
the Moriah area. Bring him as an all-burned offering on one of the 
mountains that I will designate to you.' 

22:3 Abraham got up early in the morning and saddled his donkey. He took his 
two men with him, along with his son Isaac. He cut wood for the offering, 
and set out, heading for the place that God had designated. 

22:4 On the third day, Abraham looked up, and saw the place from afar. 

 
Rav Nebenzhal’s observation, based on a Chatam Sofer 

 
Source 13: Sotah 11a 

 
דכתיב )ש"א ג'( ויבא ה'  -, ותתצב יט(א"ר יצחק, פסוק זה כולו על שם שכינה נאמר -

)ירמיה  דכתיב -ק , מרחו(כדכתיב )משלי ז'( אמור לחכמה אחותי את -ויתיצב. אחותו 
דכתיב )פ' עקב(  -דכתיב ש"א ב'( כי אל דעות ה'. מה  -, לדעה מרחוק ה' נראה ליל"א( 

http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=22#C411
http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=22#C412
http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=1&CHAPTER=22#C413


[8] 

 
, לו כא(דכתיב )עמוס ג'( כי לא יעשה אדוני ה' דבר וגו' -מה ה' אלהיך שואל מעמך, יעשה 

  דכתיב )שופטים ו'( ויקרא לו ה' שלום -

 
And his sister stood afar off.9  R. Isaac said: The whole of this verse is spoken with 
reference to the Shechinah: 'and stood', as it is written: And the Lord came and stood 
etc.10  'His sister', as it is written: Say unto wisdom, thou art my Sister.11  'Afar off, 
as it is written: The Lord appeared from afar unto me.12  'To know', as it is 
written: For the Lord is a God of knowledge.13  'What', as it is written: What doth the 
Lord require of thee?14  'Done', as it is written: Surely the Lord God will do nothing.15  
'To him', as it is written: And called it Lord is peace.16 

 
Source 14a: Shmot Ch. 15 

יָאה ֲאחֹות ַאֲהֹרןַוִתַקח  כ ְרָים ַהְנבִּ ֶצאןָ ָכל--ַהתֹּף-, ֶאתמִּ ַהָנִשים ַאֲחֶריָה, -ְבָיָדּה; ַותֵׁ
ָגאֹּה ָגָאה, סּוס ְורְֹּכבֹו -ִשירּו ַליהָוה ִכי  ָים:ַוַתַען ָלֶהם, ִמְר  כא  .ְבֻתִּפים ּוִבְמחֹֹּלת

   ָרָמה ַבָים
15:20 Miriam the prophetess, Aaron's sister, took the drum in her 

hand, and all the women followed her with drums and dancing. 

15:21 Miriam led them in the response, 'Sing to God for His great 
victory, horse and rider He cast in the sea 

 
14b) Ramban 

 
 -ולא הוזכר אהרן שהוזכרו בשירה משה ומרים  כי מפני הנכון בעיני - אחות אהרן)כ( 

שהוא אחיה הגדול ואחותו , רצה הכתוב להזכירו, ואמר אחות אהרן דרך כבוד לו
 הנביאה מתיחסת אליו, שגם הוא נביא וקדוש ה'. 

The sister of Aharon – I think the following is correct: Because Moshe and 
Miriam were mentioned in the song and Aharon was not mentioned, the Torah 
wanted to mention him, and said, “the sister of Aharon” out of honor to him, 
because he was her older brother and Miriam the prophet is related to him in 
that he is also a prophet and holy one of Hashem 

 
Source 15 – Gemara Megillah 14a 

 
אמר רב נחמן אמר רב:  ותקח מרים הנביאה אחות אהרן ולא אחות משה?)שמות ט"ו( 

שהיתה מתנבאה כשהיא אחות אהרן, ואומרת: עתידה אמי שתלד בן שיושיע את ישראל. 
אמר לה: בתי  ראשה, ד אביה ונשקה עלעמובשעה שנולד נתמלא כל הבית כולו אורה, 

עמד אביה וטפחה על ראשה, ואמר לה:  -וכיון שהשליכוהו ליאור  !נתקיימה נבואתיך
לדעת מה יהא  -? היינו דכתיב )שמות ב'( ותתצב אחתו מרחק לדעה בתי, היכן נבואתיך

 בסוף נבואתה. 
 

And Miriam the prophetess the sister of Aaron.  Was she only the sister of Aaron 

and not the sister of Moses? — R. Nahman said in the name of Rab: [She was so 

http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=2&CHAPTER=15#C1247
http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=2&CHAPTER=15#C1248
http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=2&CHAPTER=15#C1249
http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=2&CHAPTER=15#C1250
http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=2&CHAPTER=15#C1250
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called] because she prophesied when she was the sister of Aaron [only]21 and said, 

My mother is destined to bear a son who will save Israel. When he was born the 

whole house was filled with light, and her father arose and kissed her on the 

head, saying, My daughter, thy prophecy has been fulfilled. But when they threw 

him into the river her father arose and tapped her on the head, saying. Daughter, 

where is thy prophecy? So it is written, And his sister stood afar off to know;22 to 

know, [that is,] what would be with the latter part of her prophecy. 

 
What does the Gemara mean when it says that she wished to know 

 ?מה יהא בסוף נבואתה 
 

Source 16: Shmot Ch. 2 

ְרֹחץ ַעל-ַוֵתֶרד ַבת ה  ֶרא ֶאת-, ְוַנֲערֶֹּתיָה הְֹּלכֹּת ַעלַהְיֹאר-ַפְרֹעה לִּ -ַיד ַהְיאֹּר; ַותֵׁ
ָבה ְבתֹוְך ַהּסּוף, ַוִתְשַלח ֶאת הּו ֶאת ו  .ֲאָמָתּה ַוִתָקֶחהָ -ַהתֵׁ ַהֶיֶלד, -ַוִתְפַתח ַוִתְראֵׁ

ה י ָהִעְבִרים ֶזה:--ַוַתְחמֹּל ָעָליוַנַער בֶֹּכה; -ְוִהנֵׁ ֹּאֶמר, ִמַיְלדֵׁ  ַות
2:5 Pharaoh's daughter went to bathe in the Nile, while her maids walked along the 

Nile's edge. She saw the box in the rushes, and sent her slave-girl to fetch it. 

2:6 Opening [the box] she saw the boy. The infant began to cry, and she had pity on 
it. 'It is one of the Hebrew boys,' she said. 
 

Source 17a: Sotah 12b 
 

, וכן הוא שירדה לרחוץ מגלולי בית אביהא"ר יוחנן משום ר' שמעון בן יוחאי, מלמד 
 אומר )ישעיה ד'( אם רחץ ה' את צואת בנות ציון 

And the daughter of Pharaoh came down to bathe at the river.2  R. Johanan said in the 
name of R. Simeon b. Yohai: It teaches that she went down there to cleanse herself of 
her father's idols;3  and thus it says: When the Lord shall have washed away the filth 
of the daughters of Zion etc.4 

 
17b) Commentary of Torah Temimah 

 
 …במים כד( יתכן דמדייק מדלא כתיב "לרחוץ ביאור", כמו ורחץ

 
, ונראה ע"פ מש"כ אונקלוס ומפרשים בפ' מקץ ואמנם כלל הדרשה עדיין דורשת באור

בפסוק כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם כי תועבה היא למצרים, וכתבו 
הטעם בזה, משום דעברים אוכלים בשר צאן והמצרים עובדים לצאן, ולכן אינם יכולים 

 ם, עכ"ד.לראות מי שאוכל דבר הקדוש לה
  

The derasha needs to be explained; it seems to me that I can explained based 
on Onkelos and the commentators in Parashat Miketz on the verse, “because 
the Egyptians could not eat bread with the Hebrews, because it was an 
abomination to Egypt” – and they explained, because the Hebrews eat lamb and 

http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=2&CHAPTER=2#C1003
http://bible.ort.org/books/pentd2.asp?ACTION=displaypage&BOOK=2&CHAPTER=2#C1004
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the Egyptians serve it (as an idol); therefore, they could not bear seeing 

someone eat that which was holy to them. 
 

, וידוע דפרעה היה ומבואר מזה דמה שחשיב אצלם לאלוה אינם משתמשים בו לדבר של חול
וא"כ לא היה כמבואר במדרשים וע"ל בפ' וארא בפ' הנה הוא יוצא המימה,  ,עובד לנהר

ואם היתה בתו כרוכה אחרי דעותיו לא היתה רוחצת גם משמש באותו הנהר לרחיצת תענוג, 
 ומדהלכה לרחוץ ש"מ שבטלה ע"ז שלו, והיינו שירדה לרחוץ מגלולי בית אביה: , היא בו

From this it’s clear that something which is considered a god for them, they do 
not use for any mundane purpose. It is well known that Pharoah served the 
Nile…he therefore did not use this river at all for bathing; if his daughter was 
in line with his philosophy, she also would not wash in it. From the fact that she 
did go there to wash, we can see that she negated his idolatry (ie idolatrous 
beliefs). That’s what our sages mean when they say that she went down to wash 
from the idolatry of her father’s house. 
 

Source 18a) – Midrash Sechel Tov 
 

. אע"פ שאין המקרא יוצא מידי פשוטו, רבותינו דרשו ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור
בו מדרש להדביר הדברים על אופניהם, גרסי' במס' סוטה א"ר יוחנן משום רשב"י שירדה 
לרחוץ מגלולי בית אביה, ודומה לדבר )כי( אם רחץ ה' את צואת בנות ציון ואת דמי 

 וברוח בער )ישעיה ד ד( ירושלים ידיח מקרבה ברוח משפט
 ומצינו מפורש בדברי הימים .....

 
 

20b) Divrei Hayamim Ch. 4 
 

ב ֶבן  טו י ָכלֵׁ ְיֻפֶנה, ִעירּו -ּוְבנֵׁ
ָלה  ָלה, ּוְקַנז.אֵׁ י אֵׁ  ָוָנַעם; ּוְבנֵׁ

15 And the sons of Caleb the son of 
Jephunneh: Iru, Elah, and Naam; and the 
sons of Elah: Kenaz. 

ל  טז י, ְיַהֶלְלאֵׁ ִזיף ְוִזיָפה, --ּוְבנֵׁ
ל.  ִתיְרָיא ַוֲאַׂשְראֵׁ

16 And the sons of Jehallelel: Ziph, and 
Ziphah, Tiria, and Asarel. 

ֶפר --ֶעְזָרה-ּוֶבן  יז ֶיֶתר ּוֶמֶרד, ְועֵׁ
-ִמְרָים ְוֶאת-ְוָילֹון; ַוַתַהר ֶאת

 ִיְשָבח ֲאִבי ֶאְשְתמַֹּע.-ַשַמי, ְוֶאת

17 And the sons of Ezrah: Jether, and 
Mered, and Epher, and Jalon. And she 
bore Miriam, and Shammai, and Ishbah 
the father of Eshtemoa-- 

-ְוִאְשתֹו ַהְיֻהִדָיה, ָיְלָדה ֶאת  יח
ֶחֶבר ֲאִבי -ֶיֶרד ֲאִבי ְגדֹור ְוֶאת

ל, ֲאִבי -ׂשֹוכֹו, ְוֶאת ְיקּוִתיאֵׁ
י ִבְתָיה ַבת ֶלה, ְבנֵׁ -ָזנֹוַח; ְואֵׁ

 }ס{  ַּפְרעֹּה, ֲאֶשר ָלַקח, ָמֶרד.

18 and his wife Hajehudijah bore Jered 
the father of Gedor, and Heber the father 
of Soco, and Jekuthiel the father of 
Zanoah--and these are the sons of Bithiah 
the daughter of Pharaoh whom Mered 
took. {S} 
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... לכך אמרו רבותינו לא נכתב ספר דברי הימים אלא לדרוש בו ענייני התורה, ולמה 
שנתייהדה כדכתיב ורבים נקרא שמו מרד, שמרד בעצת מרגלים, ולמה נקראת יהודייה, 

, וכה"א בחנניה מעמי הארץ מתייהדים )אסתר ח יז(, שכל הכופר בע"ז נקרא יהודי
ללמדך שמדרשות יה איתי גוברין יהודאין די מנית יתהון וגו' )דניאל ג יב(, מישאל ועזר

שדרשו רבותינו ז"ל תורה שלימה הן, ולכך א"ר יוחנן משום רשב"י שירדה לרחוץ 
. אמרו לה אמהותיה גבירתינו מנהגו של ותרא את התבה בתוך הסוףמגלולי בית אביה: 

העולם כלו אין מקיימין אותה, בניו ובני ביתו עולם מלך בשר ודם שגוזר גזירה אע"פ שכל 
מקיימין אותה, ואת עוברת על גזירת המלך, אביך שגזר כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו 
)שמות א כב(, ואתה מחיה את זה, בא גבריאל וחבטן בקרקע, והיינו דכתיב ונערותיה 

כי הולך למות הולכות על יד היאור )שם ב ה(, הולכות למיתה, ודומה לדבר הנה אנ
ששים אמות נמשכה אמת בת פרעה,  אמרו רבותינו )בראשית כה לב(: ותשלח את אמתה.

וסימן לדבר כי מן המים משיתיהו, יכול לומר כי ממים משיתיו, והוסיף הכתוב ן' מתיבת 
 מן, ה' המים, ה' מן משיתיהו, הרי ששים: 

 
Source 20: Megillah 13a 

על שום שכפרה בעבודה  -. אמאי קרי לה יהדיה לקח מרד ואלה בני בתיה בת פרעה אשר 
זרה, דכתיב /שמות ב'/ ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, ואמר רבי יוחנן: שירדה לרחוץ 

אמר הקדוש ברוך  -אשר לקח מרד, וכי מרד שמו? והלא כלב שמו! .…מגילולי בית אביה.
 בגלולי בית אביה הוא: יבא כלב שמרד בעצת מרגלים, וישא את בת פרעה שמרדה

‘These are the sons of Bithya whom Mered took’. Was Mered his name? Was not 

Caleb his name?7 — The Holy One, blessed be He, said: Let Caleb who rebelled 

[marad] against the plan of the spies come and take the daughter of Pharaoh who 

rebelled against the idols of her father's house 


