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 יא:-.תלמוד בבלי מסכת סוטה יא

 

רבי אלעזר אמר: בפה רך, רבי שמואל בר נחמני  -בפרך ]עמוד ב[  ויעבידו מצרים את בני ישראל
אמר רבא: בתחילה  -וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים וגו'  . אמר: בפריכה

אמר רבי  -את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך . ובכל עבודה בשדהבחומר ובלבנים, ולבסוף 
לנשים ומלאכת נשים לאנשים. שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: שהיו מחליפין מלאכת אנשים 

 ולמ"ד נמי התם בפה רך, הכא ודאי בפריכה. 

בשעה  נגאלו ישראל ממצרים, -בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור דרש רב עוירא: 
שהולכות לשאוב מים, הקדוש ברוך הוא מזמן להם דגים קטנים בכדיהן ושואבות מחצה מים ומחצה 

אחת של חמין ואחת של דגים, ומוליכות אצל בעליהן לשדה, דגים, ובאות ושופתות שתי קדירות 
תהלים )ומרחיצות אותן וסכות אותן ומאכילות אותן ומשקות אותן ונזקקות להן בין שפתים, שנאמר: 

 ...אם תשכבון בין שפתים וגו', בשכר תשכבון בין שפתים זכו ישראל לביזת מצרים (סח

 
 

 שמות א.  1

נִ ַויֹּאֶמר ֶמֶלְך  טו ם ַהשֵׁ ם ָהַאַחת ִשְפָרה, ְושֵׁ  ית וּעָּעה ִמְצַרִים, ַלְמַיְלדֹּת ָהִעְבִריֹּת, ֲאֶשר שֵׁ
ן העּא ַוֲהִמֶתן אֹּתֹו, ְוִאם-ִאם  ָהָאְבָנִים:-ָהִעְבִריֹות, עְּרִאיֶתן, ַעל-ַויֹּאֶמר, ְבַיֶלְדֶכן ֶאת טז ַבת -בֵׁ

 ִהוא ָוָחָיה 
יֶהן ֶמֶלְך ִמְצָרִים; ַוְתחַ ִק ָהֱאלֹּ-, ֶאתַוִתיֶראָן ַהְמַיְלדֹּת יז -ֶייָן, ֶאתים, ְולֹּא ָעׂשעּ, ַכֲאֶשר ִדֶבר ֲאלֵׁ

 ַהְיָלִדים 
-ֶאת ִמְצַרִים, ַלְמַיְלדֹּת, ַויֹּאֶמר ָלֶהן, ַמדעַּע ֲעִׂשיֶתן ַהָדָבר ַהֶזה; ַוְתַחֶייָן,-ַוִיְקָרא ֶמֶלְך  יח

 .ַהְיָלִדים
ָנה, ְבֶטֶרם -ִכי  וְַּרעֹּה, ִכי לֹּא ַכָנִשים ַהִמְצִריֹּת ָהִעְבִריֹּת:-ַהְמַיְלדֹּת ֶאלַותֹּאַמְרָן  יט ָחיֹות הֵׁ

ֶהן ַהְמַיֶלֶדת ְוָיָלדעּ   ָתבֹוא ֲאלֵׁ
 ים, ַלְמַיְלדֹּת; ַוִיֶרב ָהָעם ַוַיַעְצמעּ, ְמאֹּד  ִק ַויֵׁיֶטב ֱאלֹּ כ

 ָהֱאלִֹּהים; ַוַיַעׂש ָלֶהם, ָבִתים  -ָיְראעּ ַהְמַיְלדֹּת ֶאת-ַוְיִהי, ִכי כא
אמֹּר:-ַוְיַצו וְַּרעֹּה, ְלָכל כב ן ַהִילֹוד, ַהְיאָֹּרה ַתְשִליֻכהעּ, ְוָכל-ָכל  ַעמֹו לֵׁ    ַהַבת, ְתַחיעּן -ַהבֵׁ

 

 
 

2.  Who were the  מילדות according to חז''ל? 
 

A    . תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יא עמוד ב 
רב ושמואל, חד אמר: אשה ובתה, וחד אמר: כלה   -"ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות וגו'"

בת עמינדב  - אלישבע]וחמותה. מ"ד אשה ובתה, יוכבד ומרים; ומ"ד כלה וחמותה, יוכבד ואלישבע 
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ולמה נקרא שמה שפרה? זו יוכבד,  -תניא כמ"ד אשה ובתה, דתניא: שפרה  אשתו של אהרן[.
ולמה נקרא שמה זו מרים,  -שפרו ורבו ישראל בימיה. פועה  -שמשפרת את הולד; ד"א: שפרה 

משעשעת אותו כדרך שמשחקים  -]שהיתה פועה לולד  שהיתה פועה )ומוציאה את הולד( פועה?
צועקת כמו כיולדה אפעה  - ]פועהשהיתה פועה  -ד"א: פועה  [;לתינוקות בדברים ערבים לשעשעו

 ברוח הקודש, ואומרת: עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל.  )ישעיהו מב([ 

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

 
 
B פרשה א' –.  שמות רבה 

ויאמר מלך מצרים כשראה שהם פרים ורבים גזר על הזכרים, הדא הוא דכתיב )שמות א, טו(: ]יג[ 
 למילדות וגו'. 

רבי שמואל בר נחמן אמר:  רב אמר: כלה וחמותה, יוכבד ואלישבע בת עמינדב.  היו המילדות?  ימ
. אמרו אשה ובתה, יוכבד ומרים, ולא היו למרים אלא חמש שנים, שאהרן גדול ממשה שלש שנים

רבותינו זכרונם לברכה: הולכת היתה עם יוכבד אמה ועושה צרכיה, והיתה זריזה, שעד שהתינוק 
 קטן הוא, ניכר הוא, שאמר שלמה )משלי כ, יא(: גם במעלליו יתנכר נער וגו'. 

, שהיתה נופעת פועה , שהיתה משפרת את התינוק, כשהוא יוצא מלא דם. אשר שם האחת שפרה
 אמה. יין בתינוק אחר 

 , שהיתה מפיעה את התינוק, כשהיו אומרים מת. פועה, שפרו ורבו ישראל עליה. שפרהדבר אחר: 
 שהופיעה את ישראל לאלקים.  פועה,ששפרה מעשיה לפני האלקים. דבר אחר:  שפרה, דבר אחר:
שהופיעה פנים כנגד פרעה, וזקפה חטמה בו. ואמרה לו: אוי לו לאותו האיש,  פועה, דבר אחר:

, שהיתה משפרת על דברי בתה, שפרה  . יבוא האלקים לפרע ממנו, נתמלא עליה חמה להרגהכש
 ומפיסת עליה. אמרה לו: אתה משגיח עליה תינוקת היא, ואינה יודעת כלום. 

, שהעמידה ישראל לאלקים, שבשבילם נבראו השמים, שכתוב שפרהרבי חנינא בר רב יצחק אמר: 
שהופיעה פנים כנגד אביה, שהיה עמרם ראש  שפרה, פועה,  . בהם )איוב כו, יג(: ברוחו שמים

אמר עמרם: ולריק  סנהדרין באותה שעה, כיון שגזר פרעה, ואמר )שמות שם, כב(: כל הבן הילוד. 
מיד הוציא את יוכבד ופרש עצמו מתשמיש המטה, וגרש את אשתו כשהיא  ישראל מולידים?! 

אמרה לו בתו: גזרתך קשה משל  מעוברת משלשה חודשים. עמדו כל ישראל וגרשו את נשותיהן. 
פרעה רשע הוא, וגזרתו ספק  פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה על הזכרים ונקבות! 

צדיק, וגזרתך מתקימת! עמד הוא והחזיר את אשתו,  מתקימת ספק אינה מתקימת, אבל אתה
 , שהופיעה פנים כנגד אביה: פועההוי,   עמדו כל ישראל והחזירו את נשותיהם. 

 
 

3.  What does the phrase למילדות העבריות mean? 

 
A.   Josephus, Antiquities of the Jews - Book II, Chapter 9 

… While the affairs of the Hebrews were in this condition, there was this occasion offered 
itself to the Egyptians, which made them more solicitous for the extinction of our nation. 
One of those sacred scribes, who are very sagacious in foretelling future events truly, told 
the king, that about this time there would a child be born to the Israelites, who, if he were 
reared, would bring the Egyptian dominion low, and would raise the Israelites; that he 
would excel all men in virtue, and obtain a glory that would be remembered through all 
ages. Which thing was so feared by the king, that, according to this man's opinion, he 
commanded that they should cast every male child, which was born to the Israelites, into 
the river, and destroy it; that besides this, the Egyptian midwives should watch the labors 
of the Hebrew women, and observe what is born, for those were the women who were 
enjoined to do the office of midwives to them; and by reason of their relation to the king, 
would not transgress his commands. … 

 

B.  רשב''ם לשמות א:טו 
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 למיילדות שהן עבריות. -למילדות העבריות

 

C.  פירוש האברבנאל לשמות א:טו 
... וכאשר ראה פרעה שכל העינויים האלה לא היו מונעים מישראל הפירה חשב דרך אחר להרגם 

אבל בצנעא ובסתר, כי חרפה היא לו שיצוה להרוג בפרהסיא העם הבאים להתגורר בארצו, גם 
 נח היו מצווים על שפיכות דמים, ולכן דבר עם המילדות וצוה אותן ...שבני 

ולא היו עבריות כי איך יבטח לבו בנשים העבריות שימיתו ולדיהן? אבל היו מצריות מילדות את 
 העבריות, ר''ל עוזרות אותן ללדת, כמ''ש "בילדכן את העבריות".  

 
 

D.  שד''ל )שמואל דוד לוצאטו( לשמות א:טו 
דעת רז''ל )שמות רבה א, יז( ואנקלוס ורשב''ם ורמב''ן שהיו המילדות  -"למילדות העבריות"

האלה מזרע ישראל, ודעת המתרגם האלכסנדרי והיירונימוס ויוסף פלאויוס ודון יצחק שהיו מצריות 
שלא מילדות העבריות, וכן נראה, כי איך ייתכן שיצוה לבנות ישראל להכרית את כל בני עמם ויאמין 

 תגלינה הדבר? ...
 

 
 
 
4.  What reward(s) did the מיילדות receive for their efforts? 

Aיא:  . סוטה 
 כהונה בתי אמר:  ושמואל:  חד רב - בתים" להם ויעש האלקים את המילדות יראו כי ויהי "

 נמי דוד מלכות,  בתי ד"ומשה;  ומ אהרן ולויה,  כהונה בתי ד"מלכות.   מ בתי אמר: ולויה, וחד
]והיא מרים, ולקמן מפרש כלב(    עזובה )אשת א' ב(  "ותמת הימים דכתיב )דברי קאתי,  ממרים

לאחר שנתרפאת [אפרת    את כלב לו ויקח  למה נקראת שמה "עזובה" והאי "ותמת" שנצטרעה[  
חור",  את לו ותלד חזר ולקחה לו, אלמא אפרת קרי מרים, וכתיב בדוד "בן איש אפרתי"[   

 וגו' ". אפרתי איש בן א' יז( "ודוד וכתיב )שמואל

 
B פרשה א' –.  שמות רבה 

 שקבל דבריהם מלך מצרים, ולא הזיק להן.  מה היה הטובה הזאת?  - וייטב אלקים למילדות[ טז]
כח,  יובאמר רבי ברכיה בשם רבי חיא בן רבי אבא: הדא הוא דכתיב )א - וייטב אלקים דבר אחר: 

מפני יוכבד תורה, לפי שיראה  כח(: ויאמר לאדם, הן יראת ה' היא חכמה. מהו שכר היראה? 
הקדוש ברוך הוא, העמיד ממנה משה, שכתוב בו )שמות ב, ב(: כי טוב הוא, ונתנה התורה על ידו, 

 . ונקראת על שמו, שנאמר )מלאכי ג, כב(: זכרו תורת משה עבדי שנקראת )משלי ד, ב(: לקח טוב. 
יצא ממנה בצלאל, שהיה מלא חכמה, דכתיב )שמות לא, ג(: ואמלא אותו רוח אלקים וגו',  ומרים

 הוי, וייטב אלקים למילדות. ועשה ארון לתורה, שנקראת טוב. 
אם פרעה צוה להרוג את   , לקים מה שנאמר )איכה ג, לז(: מי זה אמר ותהי ה' לא צוה.וירב העם

  וירב העם ויעצמו מאד:ה' לא צוה, אלא  הזכרים, מה הועיל בגזרתו? 

 חד אמר: בתי כהונה ובתי לויה.  רב ולוי:  -ויהי כי יראו המילדות את האלקים ויעש להן בתים [ יז]
לפי שדוד בא ממרים,  בתי מלכות ממרים.  בתי כהונה ולויה ממשה ואהרן. וחד אמר: בתי מלכות. 

ת עזובה אשה ואת יריעות, ואלה בניה: ישר ושובב דכתיב )דה"א ב, יח(: וכלב בן חצרון הוליד א
)שם שם, יט(: ותמת   ... שהכל עזבוה. ולמה נקראת שמה עזובה?   .וארדון, עזובה זו מרים

)שם שם, שם(: ויקח לו כלב את  עזובה, מלמד, שנחלית ונהגו בה מנהג מתה. וגם כלב עזבה. 
 ...ראל על ידיה. שפרו ורבו יש למה נקרא שמה אפרת? אפרת, זו מרים. 

 

 
C .לשמות א:כא רס''ג 

 עשה להן בתים, הגן עליהם. – ויעש להם בתים"

 
 
D  . א:כא הקצר, שמות הפירוש - עזרא אבןאברהם 
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 כי הגאון ויאמר ישראל.  זרע הן שהחיו שכר תגמול זרעם, שהרבה והטעם  …  - בתים להם ויעש
  :נמצאו ולא שם שהסתירם בתים להם עשה

 
Eא:כא ם,שמות".   רשב 

 :עמו לכל פרעה ויצו וגם היולדות, לעבריות ילכו פן לשמרם - בתים להם )כא(  ויעש
 
 
F.  כא-אברבנאל לשמות א:כ 

להגיד שבדבר הזה עשה האלוקים למילדות הטבה  "ויטב אלקים למילדות וירב העם"ואמר 
שהיו היהודים נותנין להן שכרן כפול ומכופל כי מפני שהיו עוברות פי  –גדולה ולעם גם כן.  אם להן 

המלך ומצותו כדי להחיות את הילדים, היו היהודים אביהם של הילדים מרבים להן שכרן, וזו היא 
בהשגחתו עם היותן  "ויטב אלקים למילדותואפשר לפרש " ההטבה שהיטיבה שם להן.   ...

ר''ל שעשאן נשים טובות וחסידות  "ויטב"יב בזה ... וזה ענין מצריות רשעניות הטה לבבן להיט
 בלבותן. ...

" אפשר לפרשו מלשון "כה "ויהי כי יראו המילדות את האלוקים ויעש להם בתיםואמנם אמרו עוד 
יעשה לך אלוקים" ]"כה יעשה לך אלוקים וכה יוסיף")שמואל א' ג:יז([ שהוא רמז לעושר ולכבוד, 

 יאמר שנתן למילדות ולכל אחת מהן בית ונון ובנים ובנות והם בתים מלאים כל טוב.  
שבסבת יראת  –על ישראל  "ויעש להם בתים"בלשון נקבה יש לפרש  "ויעש להן"ומאשר לא אמר 

המילדות את האלוקים ולא המיתו הילדים, נתרבו העם, והוא אמרו "ויעש להם בתים" שירבו הבנים 
חוזר להב''ה ואינו מכלל ההטבה שנזכר  שאין "ויעש להם בתים" ואפשר לפרש והבנות. ...

ד "ויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן  הילולמעלה אלא שהוא סמוך וקשור עם מה שכתוב אחריו 
ויהיה ענין הכתוב כן שכאשר התנצלו המילדות שלא היו נקראות להוליד את העבריות  –וגו'' 

במהירות וריהטא אלא באיחור גדול עד שמפני זה בטרם תבא אליהן המילדת ילדו, הנה המלך 
לתקן זה עשה להם בתים רשומות ומצויינות שכל אדם ידע ויכיר זה בית המילדת כדי שכל אשה 

בל לה תקרא את המילדת.  ועם זה בסמוך צוה לכל עמו לאמר שבמעם קול דופק בטרם תבא ח
 בבתי המילדות ילכו אחריהן וכל הבן הילוד היאורה ישליכו ...  

 
 

Gכא-.   שד''ל, שמות א: כ 
ל היטיב למילדות במה שנתן להן רחמים לפני פרעה, שלא -הק -"וייטב אלוקים למילדות"]כ[ 

היה הורג אותן ומעמיד אחרות תחתיהן, החדשות היו מקיימות גזרתו לבלתי המיתן בחרון אפו; ואם 
 ימית אותן; והנה מן הטובה הזאת שהיטיב ה' למילדות נמשך ג''כ שנתרבה העם והיה עצום מאד.

כי ה' עשה למילדות בתי כהונה ולויה ומלכות, רש''י על פי רז''ל פירש  – "ויעש להם בתים" ]כא[
שהוא גמול מאת ה' אל המילדות, וכן דעת אחרים שבשכר שחיו המילדות את הני וכן ראב''ע אמר 

ישראל הרבה להן ה' משפחות וצאצאים .   ... ורשב''ם ור''י עראמה ... פירשו שעשה פרעה בתים 
ואאז''ל  למילדות לשמרן, שלא תלכנה אל העבריות היולדות; וזה רחוק ממשמעות הלשון.  ...

ובלבנים, בנו כי ישראל רצו לשלם גמול למילדות, ולהיותם מלומדים בחמר  מר)ואדוני אבי ז''ל( א
 להם בתים; וגם לפירושו יקשה, שהיל''ל "ויבן".   ...

שהיה מנהג כי רק הנשים, שלא היו להן בנים ולא היה להן טיפול בביתן, היו מילדות, וה'  ונראה לי
עמידו בתים.בירך את המילדות האלה ונתן להן בנים ופרו ורבו וה  

 


