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 15שיעור  –נשים בתנ"ך בראי החסידות 

 מקורות –שפרה ופועה 

 

 רש"י חומש

ִים ֲאֶׁשר ֹלא יַָּדע ֶאת יֹוֵסף: (ח) ׁש ַעל ִמְצרָּ דָּ ם ֶמֶלְך חָּ קָּ רב ושמואל חד אמר חדש ממש. וחד אמר,  -ויקם מלך חדש  )ח( ַויָּ

 עשה עצמו כאלו לא ידע: -אשר לא ידע  שנתחדשו גזרותיו:

צּום ִמֶּמנּו: (ט) ֵאל ַרב ְועָּ    ַוֹיאֶמר ֶאל ַעּמֹו ִהֵנה ַעם ְבֵני ִיְשרָּ

יָּה ִכי (י) ה לֹו ֶפן ִיְרֶבה ְוהָּ ה ִנְתַחְכמָּ בָּ ה   הָּ מָּ ִתְקֶראנָּה ִמְלחָּ
ָאֶרץ: ה ִמן הָּ לָּ נּו ְועָּ  ְונֹוַסף ַגם הּוא ַעל שְֹנֵאינּו ְוִנְלַחם בָּ

כל הבה לשון הכנה והזמנה לדבר הוא, כלומר  -הבה נתחכמה לו  )י(
מה לעשות לו.  לעם. נתחכמה -נתחכמה לו  הזמינו עצמכם לכך:

ורבותינו דרשו נתחכם למושיען של ישראל לדונם במים, שכבר נשבע 
שלא יביא מבול לעולם )והם לא הבינו שעל כל העולם אינו מביא, אבל 

ורבותינו דרשו   על כרחנו. -ועלה מן הארץ  הוא מביא על אומה אחת(:
נו כאדם שמקלל עצמו ותולה קללתו באחרים, והרי הוא כאלו כתב ועלי

 מן הארץ והם יירשוה:

ֵרי ִמִסים ְלַמַען ַעֹנתוֹ  (יא) יו שָּ לָּ ִשימּו עָּ ֵרי   ַויָּ ם ַוִיֶבן עָּ ְבִסְבֹלתָּ
 ִמְסְכנֹות ְלַפְרֹעה ֶאת ִפֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס:

לשון מס, שרים שגובין מהם המס. ומהו  -מסים  על העם: -עליו  )יא(

של  -ענתו בסבלתם למען  המס, שיבנו ערי מסכנות לפרעה:
כתרגומו. וכן )ישעיהו כב טו( לך בא אל הסוכן  -ערי מסכנות  מצרים:

שלא היו  -את פתם ואת רעמסס  הזה, גזבר הממונה על האוצרות:

 ראויות מתחלה לכך ועשאום חזקות ובצורות לאוצר:

ֻקצּו ִמפְ  (יב) ֵני ְבֵני ְוַכֲאֶׁשר ְיַענּו ֹאתֹו ֵכן ִיְרֶבה ְוֵכן ִיְפֹרץ ַויָּ
ֵאל:  ִיְשרָּ

בכל מה שהם נותנין לב לענות, כן לב הקב"ה  -וכאשר יענו אתו  )יב(
רבה וכן פרץ. ומדרשו רוח הקודש   כן -כן ירבה  להרבות ולהפריץ:

קצו בחייהם.  -ויקצו  אומרת כן אתם אומרים פן ירבה, ואני אומר כן ירבה:

 ורבותינו דרשו כקוצים היו בעיניהם:

ֶרְך: (יג) ֵאל ְבפָּ  בעבודה קשה המפרכת את הגוף ומשברתו: -בפרך  )יג( ַוַיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ְבֵני ִיְשרָּ

ה (יד) ׁשָּ ה קָּ ְררּו ֶאת ַחֵייֶהם ַבֲעֹבדָּ ל   ַוְימָּ ְבֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבכָּ
ֶרְך: ֶהם ְבפָּ ְבדּו בָּ ם ֲאֶׁשר עָּ תָּ ל ֲעֹבדָּ ֶדה ֵאת כָּ ה ַבשָּ  ֲעֹבדָּ

  

ַאַחת   ַוֹיאֶמר ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלְמַיְלֹדת (טו) ִעְבִרֹית ֲאֶׁשר ֵׁשם הָּ הָּ
ה: ה ְוֵׁשם ַהֵשִנית פּועָּ  ִׁשְפרָּ

לשון כבד,   הוא לשון מולידות, אלא שיש לשון קל ויש -למילדת  )טו(

זו יוכבד על שם  -שפרה כמו שובר ומשבר, דובר ומדבר, כך מוליד ומילד:
מרים שפועה ומדברת והוגה לולד כדרך   זו -פועה  לד:שמשפרת את הו

הנשים המפייסות תינוק הבוכה. פועה לשון צעקה, כמו )ישעיהו מב יד( 

 כיולדה אפעה:

ִעְבִריֹות ּוְרִאיֶתן (טז) ָאְבנִָּים ִאם ֵבן   ַוֹיאֶמר ְבַיֶלְדֶכן ֶאת הָּ ַעל הָּ
יָּה: חָּ  הּוא ַוֲהִמֶתן ֹאתֹו ְוִאם ַבת ִהיא וָּ

האשה היולדת,   מושב -על האבנים  כמו בהולידכן: -בילדכן  )טז(
ובמקום אחר קוראו משבר, וכמוהו )ירמיהו יח ג( עושה מלאכה על 

לא היה מקפיד  -אם בן הוא וגו' האבנים, מושב כלי אומנות יוצר חרס:

אלא על הזכרים, שאמרו לו אצטגניניו שעתיד להוולד בן המושיע 
 ותחיה: -וחיה  אותם:

ֱא־ֹלִהים ְוֹלא (יז) ָּ ַהְמַיְלֹדת ֶאת הָּ שּו ַכֲאֶׁשר ִדֶבר   ַוִתיֶראן עָּ
ִדים: ָּ ֶאת ַהְילָּ ִים ַוְתַחֶיין  ֲאֵליֶהן ֶמֶלְך ִמְצרָּ

תרגום הראשון   מספקות להם מים ומזון. -ותחיין את הילדים  )יז(
בה זו וכיוצא וקיימא והשני וקיימתין, לפי שלשון עברית לנקבות רבות, תי

בה, משמשת לשון פעלו ולשון פעלתן, כגון )שמות ב יט( ותאמרנה איש 
מצרי, לשון עבר, כמו ויאמרו לזכרים, ותדברנה בפיכם )ירמיהו מד כה( 

לשון דברתן, כמו ותדברו לזכרים. וכן )יחזקאל יג יט( ותחללנה אותי אל 
 עמי, לשון עבר חללתן, כמו ותחללו לזכרים:

 

א ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלְמַיְלֹדת ַוֹיאֶמר (יח) ֶהן ַמדּוַע ֲעִשיֶתן   ַוִיְקרָּ לָּ
ִדים: ָּ ֶאת ַהְילָּ ר ַהֶזה ַוְתַחֶיין בָּ  ַהדָּ

 

ָּ ַהְמַיְלֹדת ֶאל ַפְרֹעה ִכי ֹלא (יט) ַכנִָּׁשים ַהִּמְצִרֹית   ַוֹתאַמְרן
בֹוא  יֹות ֵהנָּה ְבֶטֶרם תָּ ִעְבִרֹית ִכי חָּ דּו:הָּ  ֲאֵלֶהן ַהְמַיֶלֶדת ְויָּלָּ

חיתא. ורבותינו   בקיאות כמילדות. תרגום מילדות -כי חיות הנה  )יט(

דרשו הרי הן משולות לחיות השדה שאינן צריכות מילדות. והיכן משולות 
לחיות, גור אריה )בראשית מט ט(, זאב יטרף )שם כז(, בכור שורו )דברים 

כא(, ומי שלא נכתב בו הרי הכתוב לג יז(, אילה שלוחה )בראשית מט 

כללן )בראשית מט כח( ויברך אותם, ועוד כתיב )יחזקאל יט ב( מה אמך 
 לביא:

ם ַוַיַעְצמּו ְמֹאד: (כ) עָּ אותיות ונתן לה   הטיב להם. וזה חלוק בתיבה שיסודה שתי -וייטב  )כ( ַוֵייֶטב ֱא־ֹלִהים ַלְמַיְלֹדת ַוִיֶרב הָּ
וי"ו יו"ד בראשה, כשהיא באה לדבר בלשון ויפעיל הוא נקוד היו"ד בציר"י 

להים למילדות, וירב בבת יהודה )איכה ב -שהוא קמ"ץ קטן, כגון וייטב א
ה(, הרבה תאניה, וכן ויגל השארית )דברי הימים ב' לו כ(, דנבוזראדן 

(, הפנה הזנבות זו לזו, הגלה את השארית, ויפן זנב אל זנב )שופטים טו ד
כל אלו לשון הפעיל את אחרים. וכשהוא מדבר בלשון ויפעל, הוא נקוד 
היו"ד בחיר"ק, כגון )ויקרא י כ( וייטב בעיניו, לשון הוטב, וכן וירב העם 

)פסוק כ(, נתרבה העם, ויגל יהודה )מלכים ב' כה כא( הגלה יהודה, ויפן 
שיבני וילך, וישב, וירד, ויצא, לפי כה וכה )ב יב(, פנה לכאן ולכאן. ואל ת

שאינן מגזרתן של אלו, שהרי היו"ד יסוד בהן, ירד, יצא, ישב, ילך, היו"ד 
 מהו הטובה: -להים למילדת -וייטב א אות שלישית בו:

ִתים: (כא) ֶהם בָּ ֱא־ֹלִהים ַוַיַעש לָּ בתים. ויבן את   בתי כהונה ולויה ומלכות שקרויין - ויעש להם בתים )כא( ַוְיִהי ִכי יְָּראּו ַהְמַיְלֹדת ֶאת הָּ
בית ה' ואת בית המלך )מלכים א' ט א(. כהונה ולויה מיוכבד, ומלכות 

 ממרים, כדאיתא במסכת סוטה )סוטה יא ב(:

ל ַהֵבן (כב) ל ַעּמֹו ֵלאֹמר כָּ ה   ַוְיַצו ַפְרֹעה ְלכָּ ַהִילֹוד ַהְיֹארָּ
ל ַהַבת תְ   ַחיּון:ַתְׁשִליֻכהּו ְוכָּ

אצטגניניו היום   אף עליהם גזר. יום שנולד משה אמרו לו -לכל עמו  )כב(

נולד מושיען, ואין אנו יודעין אם ממצרים אם מישראל, ורואין אנו שסופו 
ללקות במים, לפיכך גזר אותו היום אף על המצרים, שנאמר כל הבן 

ללקות על מי  הילוד, ולא נאמר הילוד לעברים, והם לא היו יודעים שסופו
 מריבה:

 



 
 , גספר יחזקאל כט

יו ֲאֶׁשר ָאַמר ִלי ְיֹאִרי ַוֲאִני ֲעִש  ה'ַדֵבר ְוָאַמְרתָּ ֹכה ָאַמר ֲאֹדנָּי  ֹרֵבץ ְבתֹוְך ְיֹארָּ דֹול הָּ ֶליָך ַפְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַהַתִנים ַהגָּ  יִתִני:ִהְנִני עָּ

 אור החיים על שמות פרק א פסוק יט 

ִעְבִרֹית "לא כנשים  ואולי שרמזו כי הנשים של בני ישראל היו בם ב' לימודיות בההשכלה, הא' היותן כי חיות הנה"... ַהִמְצִרֹית הָּ
מעיקרם עבריות, והב' שהן עתה מצריות, ובאמצעות זה נתחכמו ב' מיני השכלה, וזה הוא שיעור הכתוב כי לא כנשים הרגילות 

 ...עבריות בנמצא הם אלו, שהם מצריות

*   *   * 

  יב/א – תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יא/ב

אשה ובתה  אן דאמרמ .כלה וחמותה ,וחד אמר ,אשה ובתה ,חד אמר :רב ושמואל .וגו' "ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות"
שפרה זו יוכבד ולמה נקרא  :דתניא ,אשה ובתה אן דאמרתניא כמ .יוכבד ואלישבע –כלה וחמותה  אן דאמרומ ;יוכבד ומרים –

שהיתה  ?פועה זו מרים ולמה נקרא שמה פועה .שפרו ורבו ישראל בימיה ,שפרה בר אחרד ;שמשפרת את הולד ?שמה שפרה
  ...שהיתה פועה ברוח הקודש ואומרת עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל ,פועה בר אחרד ;פועה )ומוציאה את הולד(

 פירש רבינו חננאל לוחשת לחישה ויוצא הולד כמו שעושים אלו עכשיו באזני האשה: –שהיתה פועה לולד : תוספות

  .תנא לא דיין שלא המיתו אותן אלא שהיו מספיקות להם מים ומזון "ותחיין את הילדים"

 ?לאולודהאילימא חיות ממש אטו חיה מי לא צריכה חיה אחריתי  ?מאי חיות "ותאמרן המילדות אל פרעה כי לא כנשים וגו'"
יהודה גור אריה דן יהי דן נחש נפתלי אילה שלוחה יששכר חמור גרם יוסף בכור שור  –אלא אמרו לו אומה זו כחיה נמשלה 

ה "בנימין זאב יטרף דכתיב ביה כתיב ביה ודלא כתיב ביה כתיב )ביה(  צָּ בָּ יֹות רָּ א ֵבין ֲארָּ ה ִאְּמָך ְלִביָּ ה ]מָּ [" גּוֶריהָּ ְבתֹוְך ְכִפִרים ִרְבתָּ
  .ב( )יחזקאל יט

רב ושמואל חד אמר בתי כהונה ולויה וחד אמר בתי מלכות מ"ד בתי  "ויהי כי יראו המילדות את האלהים ויעש להם בתים"
כהונה ולויה אהרן ומשה ומ"ד בתי מלכות דוד נמי ממרים קאתי דכתיב ותמת עזובה )אשת כלב( ויקח לו כלב את אפרת ותלד לו 

  ...ודוד בן איש אפרתי וגו' ור וכתיבאת ח

תנא עמרם גדול הדור היה כיון )שראה שאמר(  .אמר רב יהודה בר זבינא שהלך בעצת בתו ?להיכן הלך "וילך איש מבית לוי"
אמר לשוא אנו עמלין עמד וגירש את אשתו עמדו כולן וגירשו את  "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו"]שגזר[ פרעה הרשע 

 ,שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקיבות ,ו בתו אבא קשה גזירתך יותר משל פרעהאמרה ל .נשותיהן
פרעה הרשע ספק מתקיימת גזירתו ספק אינה מתקיימת אתה צדיק בודאי  ,פרעה לא גזר אלא בעוה"ז ואתה בעוה"ז ולעוה"ב

 'ויחזור' "?ויקח" .עמדו כולן והחזירו את נשותיהן ,את אשתו עמד והחזיר ".ותגזר אומר ויקם לך"שנאמר  ,שגזירתך מתקיימת
ו א"ר יהודה בר זבינא שעשה לו מעשה ליקוחין הושיבה באפריון ואהרן ומרים מרקדין לפניה ומלאכי השרת אמר !מיבעי ליה

 .אם הבנים שמחה

זו יוכבד שהורתה בדרך ולידתה בין החומות  דא"ר חמא בר' חנינא ?אפשר בת מאה ושלשים שנה הויא וקרי לה בת"את בת לוי" 
  .א"ר יהודה שנולדו בה סימני נערות .לידתה במצרים ואין הורתה במצרים –" אשר ילדה אותה ללוי במצרים"שנאמר 

א"ר יהודה בר זבינא מקיש לידתה להורתה מה הורתה שלא בצער אף לידתה שלא בצער מכאן לנשים  "...ותהר האשה ותלד בן"
  .שלא היו בפיתקה של חוה צדקניות

*   *   * 

 בית היולדות ע"ש שפרה ופועה

הריון
 מרים שהיתה פועה ברוח הקודש ואומרת עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל פועה 

 יוכבד שמשפרת את הולד מלשון "שפיר ושליא" שפרה

 מרים  לוחשת לחישה ויוצא הולד פועה
 

   

 לידה

 אלישבע כמו 'כיולדה אפעה'" "פועה לשון צעקה  פועה

 יוכבד [כשהוא יוצא מלא דםהולד" ]שמשפרת את " שפרה

 מרים כדרך הנשים המפייסות תינוק הבוכה" / נופעת יין אחר אמה   שפועה ומדברת והוגה לולד" פועה
    

  פועה הפיעה חיים ושפרה נשפה בשפופרת –החייאת הולד המת  ביחד 

 


