
PARSHA 
SHEMOT
Miriam in a red coat



Redundancy in the names of the children of Yisrael?

שמות א

ֵאל ַהָּבִאים  ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשרָ 
:   ּוֵביתֹו ָּבאּו ִמְצָרְיָמה ֵאת ַיֲעֹקב ִאיׁש
ִיָּׂששָכר  :  הְראּוֵבן ִׁשְמעֹון ֵלִוי ִויהּודָ 

:  רָּתִלי ָּגד ְוָאׁשֵ ָּדן ְוַנפְ :  ּוִבְנָיִמן ְזבּוֻלן
ים   ַיֲעֹקב ִׁשְבעִ ַוְיִהי ָּכל ֶנֶפׁש ֹיְצֵאי ֶירֶ 

:  ִיםָנֶפׁש ְויֹוֵסף ָהָיה ְבִמְצרָ 

בראשית מו

ְׂשָרֵאל ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני יִ   
ֲעֹקב ּוָבָניו ַהָּבִאים ִמְצַרְיָמה יַ 
 ֵני ְראּוֵבןּובְ :  ְּבֹכר ַיֲעֹקב ְראּוֵבן

...ַכְרִמיְוֶחְצֹרן וְ  ּוַפּלּואֲחנֹו 

,  בשמותןבחייהן  שמנאןאף על פי : י"רש
להודיע חבתן  , אחר מיתתן ומנאןחזר 

הזכיר כי אחיו ברדתם היו  : אבן עזרא
מעטים ופרו ורבו  

Rashi: Although he counted them in their 
names while they were still alive, he 
recounted them after their death, to 
announce his liking of them
Ib’n Ezra: He mentioned them to 
demonstrate how few they were and to what 
extent they multiplied



Where are the names?

 ֶראַוּתֵ  ֵּבןַוֵּתֶלד  האָּׁשה ַהרַוּתַ :  ַּבת ֵלִויֶאת  ַוִּיַּקח ִאיׁש ִמֵּבית ֵלִויַוֵּיֶל 
ָׁשה ְיָרִחים א יָ :  ֹאתֹו ִּכי טֹוב הּוא ַוִּתְצְּפֵנהּו ְׁש  חַוִּתּקַ ְכָלה עֹוד ַהְּצִפינֹו ְו

ּסּוף ַוָּתֶׂשם ּבַ  ֶאת ַהֶּיֶלדם ָּבּה ַבֵחָמר ּוַבָּזֶפת ַוָּתׂשֶ  ַוַּתְחְמָרהֹּגֶמא  ֵּתַבתלֹו 
ַּבת ַוֵּתֶרד :  ָעֶׂשה לוֹ ֹ ֵמָרֹחק ְלֵדָעה ַמה ּיֵ אֹחתו ַוֵּתַתַּצב:  ַהְיֹארַעל ְׂשַפת 

 ַהֵּתָבהֶאת  ַוֵּתֶרא ַהְיֹאר ֹהְלֹכת ַעל ַיד ְוַנֲעֹרֶתיהָ  ַהְיֹארַעל  ִלְרֹחץַּפְרֹעה 
ֶלד ַוִּתְפַּתח ַוִּתְרֵאהּו ֶאת ַהּיֶ   :ַוִּתָּקֶחהָ ְּבתֹו ַהּסּוף ַוִּתְׁשַלח ֶאת ֲאָמָתּה 

: ...ִעְבִרים ֶזהָעָליו ַוֹּתאֶמר ִמַּיְלֵדי הָ  ַוַּתְחֹמלְוִהֵּנה ַנַער ֹּבֶכה 

ר ַוֹּתאמֶ  ותְקָרא ְׁשמֹו ֹמֶׁשהּה ְלֵבן  ְלַבת ַּפְרֹעה ַוְיִהי לָ ַוְּתִבֵאהּוַוִּיְגַּדל ַהֶּיֶלד 
:  ְמִׁשיִתהּוִּכי ִמן ַהַּמִים 



Who were the ‘Midwives’?

:י שם"רש
 זו יוכבד על שם שמשפרת   -שפרה

:את הולד
 Shifrah: This was Jochebed, [called Shifrah] 

because she beautified [ ] ְמַׁשֶּפֶרת the newborn 
infant

 זו מרים שפועה ומדברת   -פועה
כדרך הנשים המפייסות  לולדוהוגה 

תינוק הבוכה  
 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

כב –טו , שמות א

ר ֲאׁשֶ ָהִעְבִרֹּית  ֹדתַלְמַיּלְ ַוֹּיאֶמר ֶמֶל ִמְצַרִים  
:   ִנית ּפּוָעהֵׁשם ָהַאַחת ִׁשְפָרה ְוֵׁשם ַהּׁשֵ 

ּיֹות ּוְרִאיֶתן ַעל ַוֹּיאֶמר ְּבַיֶּלְדֶכן ֶאת ָהִעְבִר 
ן ֹאתֹו ְוִאם ַּבת  ָהָאְבָנִים ִאם ֵּבן הּוא ַוֲהִמּתֶ 

ָ :  ִהוא ָוָחָיה ִהים  -ֶאת ָהאֱ  ֹדתַהְמַיּלְ  ַוִּתיֶראן
א ָעׂשּו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאלֵ  ם יֶהן ֶמֶל ִמְצָריִ ְו

ם  ְקָרא ֶמֶל ִמְצַריִ ַוּיִ :  ַוְּתַחֶּייןָ ֶאת ַהְיָלִדים
ֲעִׂשיֶתן ַהָּדָבר   ַוֹּיאֶמר ָלֶהן ַמּדּועַ  ַלְמַיְּלֹדת

ַוֹּתאַמְרןָ :  ַהֶּזה ַוְּתַחֶּייןָ ֶאת ַהְיָלִדים
א ַכּנָ  ַהְמַיְּלֹדת ֹּית  ִׁשים ַהִּמְצִר ֶאל ַּפְרֹעה ִּכי 

  ֲאֵלֶהןֶרם ָּתבֹוא ָהִעְבִרֹּית ִּכי ָחיֹות ֵהָּנה ְּבטֶ 
 ַלְמַיְּלֹדתִהים -ַוֵּייֶטב אֱ :  ְוָיָלדּו ַהְמַיֶּלֶדת

ְיִהי ִּכי ָיְראּו וַ :  ָהָעם ַוַּיַעְצמּו ְמֹאד ַוִּיֶרב
:  ׂש ָלֶהם ָּבִּתיםִהים ַוַּיעַ -ֶאת ָהאֱ  ַהְמַיְּלֹדת

ד  ל ַהֵּבן ַהִּיּלוֹ ּכָ  ֵלאֹמרַוְיַצו ַּפְרֹעה ְלָכל ַעּמֹו 
:  ת ְּתַחּיּוןַּתְׁשִליֻכהּו ְוָכל ַהּבַ  ַהְיֹאָרה



The girl in the red coat - Schindler's List



What is in the Name?

Literary Device

Name = 
Personality



The enslavement of Egypt

שמות ב

ּוְבֵני  :  הּואַוָּיָמת יֹוֵסף ְוָכל ֶאָחיו ְוֹכל ַהּדֹור הַ   
ֹאד  מְ  ִּבְמֹאדּו ַוַּיַעְצמּו ִיְׂשָרֵאל ָּפרּו ַוִּיְׁשְרצּו ַוִּיְרּב

פ : ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ֹאָתם
א ָיַדע ֶאת ֶמֶל ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים אֲ  ַוָּיָקם ֶׁשר 
י ִיְׂשָרֵאל ַרב ַוֹּיאֶמר ֶאל ַעּמֹו ִהֵּנה ַעם ְּבנֵ :  יֹוֵסף

י ֹו ֶּפן ִיְרֶּבה ְוָהָיה ּכִ ל ִנְתַחְּכָמהָהָבה :  ְוָעצּום ִמֶּמּנּו
ל ֹׂשְנֵאינּו  ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַּגם הּוא עַ 

ִׂשימּו ָעָליו ָׂשֵרי  ַוּיָ :  ְוִנְלַחם ָּבנּו ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ
ָתם ַעֹּנתוֹ ִמִּסים ְלַמַען  ָעֵרי ִמְסְּכנֹות   ֶבןַוּיִ  ְּבִסְב

ֹו  ַכֲאֶׁשר ְיַעּנּו ֹאתוְ :  ַרַעְמֵססְלַפְרֹעה ֶאת ִּפֹתם ְוֶאת  
ַּיֲעִבדּו  וַ :  ֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלַוָּיֻקצּו ִמּפְ  ִיְפֹרץֵּכן ִיְרֶּבה ְוֵכן 

:  ִמְצַרִים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָפרֶ 

מזבראשית 

אְמרּו  ָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ַוּיֹ ַהָּׁשָנה ַהִהוא ַוָּיֹבאּו ֵאָליו ּבַ  ַוִּתֹּתם
א ְנַכֵחד ֵמֲאֹדִני ִּכי ִאם ַּתם ַהֶּכֶסף ּוִמְקֵנה ַהְּבֵהָמה   לֹו 

א ִנְׁשַאר ִלְפֵני ֲאֹדִני ִּבְלִּת    ְּגִוָּיֵתנּוי ִאם ֶאל ֲאֹדִני 
  ֲאַנְחנּו ַּגם ַאְדָמֵתנּו ָלָּמה ָנמּות ְלֵעיֶני ַּגם:  ְוַאְדָמֵתנּו

ֵתנּו  ִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוַאְדמָ ְקֵנה ֹאָתנּו ְוֶאת ַאְדָמֵתנּו ַּבָּלֶחם וְ 
א נָ  א ֲעָבִדים ְלַפְרֹעה ְוֶתן ֶזַרע ְוִנְחֶיה ְו מּות ְוָהֲאָדָמה 

ַרִים ְלַפְרֹעה ִּכי  יֹוֵסף ֶאת ָּכל ַאְדַמת ִמצְ  ַוִּיֶקן:  ֵתָׁשם
 ָהָרָעב ַוְּתִהי ֵלֶהםעֲ ָמְכרּו ִמְצַרִים ִאיׁש ָׂשֵדהּו ִּכי ָחַזק 

:...ָהָאֶרץ ְלַפְרֹעה
ֹדִני ְוָהִיינּו ֲעָבִדים   ִנְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני אֲ ֶהֱחִיָתנּוַוֹּיאְמרּו 
:  א ָהְיָתה ְלַפְרֹעהְלַבָּדם  ַהֹּכֲהִניםַרק ַאְדַמת ... ְלַפְרֹעה

ּה  ַוֵּיָאֲחזּו בָ  ֹּגֶׁשןֶאֶרץ ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבְ 
:ַוִּיְפרּו ַוִּיְרּבּו ְמֹאד



Egypt became a 
land of slavery and 
a house of 
bondage;
A place were people 
become nameless;
A kingdom were 
some were seen as 
sub-human, and 
others act as non-
human.



The Midwives anomaly explained

By resisting Pharaoh's orders, the 
midwives earned their own name, 

their and personality.

Chazal identified them as Yocheved
and Miriam, because they too 

opposed the murderous regime by 
trying to save the baby 



As we begin Sefer Shemot, the 
book in which the Jewish nation 
will be created, the Torah 
wanted to emphasize the 
importance of individuals who 
are able to transcend their local 
circumstances, and become real 
persons. 

In short, Parhsat Shemot teaches 
us how to acquire a name. 



Taking the moral to our life

ה"השלמספר קיצור 

הרשעים אינם יודעים שמם 
,ומכין אותן מכות אכזריות, בקבר

ומי שאומר בחייו פסוק אחד 
המתחיל בהתחלת אות משמו 

דהיינו , ומסיים בסוף אות משמו
אותו השם העולה עמו לספר 

ומי ... תורה שהוא שם הקודש
ל הוא סגולה "שאומר פסוק כנ

.שלא לשכוח שמו


