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ים � פ� ת� יה� ב�  ר� ח� ים� א� ש� נ� ל־ה� � � כ� אן � צ� �ת ה ו� " ד� י� ף ב� ת%� ת־ה� ן א� ר%& ה� ות א� ח) ה א� יא�( ב� נ� ם ה� י�+ ר� ח- מ� ק� ת� ו�
ה � ירו ל� � "ם ש� י� ר� ם מ� � ה� ן ל� ע� 1 ת� ת׃ ו� ח%ל� מ� �ם׃' וב� י� ה ב� 1 מ� ו ר� ב� ר%כ� וס ו� ה ס1 א� ה ג� א7% י־ג� � כ�

מדרש רבה שמות פרשה א סימן כב

ו׃ ה ל� � ש� ע� �ה־י ה מ� ע�; �ד ק ל� ח%" ר� �ו מ ח%ת� ב א� 1 צ� ת� �ת  (ד, שמות ב) ו�
? למה עמדה מרים מרחוק
: אמר רב עמרם בשם רב

לפי שהיתה מרים מתנבאת ואומרת 
, עתידה אמי שתלד בן שיושיע את ישראל”"

, כיון שנולד משה נתמלא כל הבית אורה
, עמד אביה ונשקה על ראשה

, אמר לה בתי נתקיימה נבואתך
, ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התוף( שמות טו)היינו דכתיב 

, אחות אהרן ולא אחות משה
, אלא שאמרה נבואה זו כשהיא אחות אהרן ועדיין לא נולד משה

, וכיון שהטילוהו ליאור
, עמדה אמה וטפחה לה על ראשה

, אמרה לה בתי והיכן נבואתיך
, 'ותתצב אחותו מרחוק וגווהיינו דכתיב 

, לדעת מה יהא בסוף נביאותה

, ש רוח הקודש נאמר"כל הפסוק הזה ע: ורבנן אמרין
%א ה (שמואל א ג)על שם , ותתצב ב י� ב' ו� צ� י� ת� י� , ו�
ת� (משלי ז) על שם, אחותו י א� ח%ת� ה א� מ� כ� ח� מ%ר ל� , א@
ח (ירמיה לא)ש "ע, מרחוק ר� �י' ק הומ ה ל� א� ר� , נ�

עות (ב' שמואל א)ש "ע, לדעת מה יעשה לו �ל ד �י א  ' הכ�

 (א)תוספתא מסכת סוטה פרק יא 

.כל זמן שהיתה מרים קיימת היתה באר מספקת את ישראל
?משמתה מרים מה אומר

ם וגו( במדבר כ) י� ר� ם מ� ת ש� מ� ת� ה' ו� ד� �ע ם ל� י� ה מ� י� %א־ה� ל שנסתלקה הבאר --  ו�


