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 שה והלידההריון האי – מצורע תזריעפרשת 
אֹמר ִאָשה " בתורה נאמר ל לֵּ ָראֵּ י ִישְּ נֵּ ר ֶאל בְּ בֵּ יַע ְוָיְלָדה ָזָכרדַּ י ַתְזרִּ ָמא כִּ ֹוָתּה ִתטְּ ת דְּ י ִנדַּ ת ָיִמים ִכימֵּ עַּ ָאה ִשבְּ ָטמְּ ר : וְּ שַּ ִמיִני ִיּמֹול בְּ שְּ ּיֹום הַּ ּובַּ

ָלתֹו: לֹא ָערְּ ד מְּ ָדש לֹא ָתבֹא עַּ ִּמקְּ ֶאל הַּ ָכל ֹקֶדש לֹא ִתָגע וְּ י ָטֳהָרה בְּ מֵּ ב ִבדְּ שֵּ ֹלֶשת ָיִמים תֵּ ֹלִשים יֹום ּושְּ י ָטֳהָרּה:ּושְּ מֵּ ם ְנֵקָבה ֵתֵלדוְ  ת יְּ ִים  אִּ ֻבעַּ ָאה שְּ ָטמְּ וְּ
י ָטֳהָרה מֵּ ל דְּ ב עַּ שֵּ ֶשת ָיִמים תֵּ שֵּ ִשִשים יֹום וְּ ִנָדָתּה וְּ אין בני האדם יודעים כמה הם גדולים מעשיו של הקב"ה וכמה  ואמרו רבותינו כי. (ה - )ויקרא יב, ב" כְּ

ָמה ָעִשיתָ " רשנאמ אישה ועד היום שיולדתיום שמתעברת ההמהם עליונים  ָחכְּ ֲעֶשיָך ה' ֻכָלם בְּ בּו מַּ  .(ומן יומאד"ה  מג ע"בדף תזריע פרשת )זוהר  )תהלים קד, כד(" ָמה רַּ

 ?לידהעת הבד ַהָולָ  עד יציאתו שהישל הא וריּבהעִּ  משעת בורא העולם שנוהג בהם ועליונים גדולים מעשים הם אותםה מ, התבונןלויש 

 מכניס את הנשמה בתוך רחם האישהמלאך הנקרא 'לילה' 

)פירושי ר' אלעזר  , זוהר פרשת לך לך דף צא ע"ב ד"ה אמר רבי אבא(טז ע"בדף נידה גמ' )ראה  ממונה על ההריון של בני האדםאשר ור רומז הקב"ה למלאך הנקרא 'לילה' יּבבשעת העִּ 

 חַ מוסר בידו רוו ,'מובחר שבאבות' על פרקי אבות להאר"י ז"ל פרק ד ד"ה 'ועל כרחך' נמצא בסוף ספר 'חבל נביאים'(עפ"י )ביא את הנשמה אל הגוף אחראי להו מגרמייזא על התפילה פרק ב' ד"ה אשר יצר(
נרמז בברכת 'אשר  המלאךשל  מוש. אמר רבי אבא( ד"ה צא ע"בדף לך לך פרשת , זוהר תא חזי בשעתאד"ה  ע"א מגדף תזריע פרשת זוהר ראה ) אותה ליו לתתעמקום באיזה ומודיע לו  תאח

ָלהנאמר " יו גםעל .)פירושי ר' אלעזר מגרמייזא על התפילה פרק ב' ד"ה אשר יצר( גמטריא 'לילה'היא  'בחכמה'שהתיבה  –את האדם בחכמה"  בתיבות "אשר יצר יצר' יְּ לַּ הַּ  וְּ
ר  )'מאמר הנפש' להרמ"ע מפאנו חלק ב' תחילת ר ּויבהוא זמן העִ  שהלילהנקרא בשם 'לילה' לפי ו ,רש"י איוב ג, ג( , ראההדא הוא דכתיבד"ה מג ע"א  דף תזריעפרשת )ראה זוהר  )איוב ג, ג(" ָגֶבר ֹהָרהָאמַּ

 .פרק א(

ָנְך" שנאמראמנם שמו האמיתי של המלאך הוא 'הנך'  )'אמרי עולה בגמטריא 'הנך' ש 'לילה' בכינויגם נרמז ו )בראשית טז, יא וכן שופטים יג, ה( "ְוֹיַלְדְת ֵּבן ָהָרה הִּ

הכוונה למלאך גבריאל  כאשר אין (ואי תימא ההואד"ה  יא ע"בדף שמות פרשת )זוהר  גם בשם 'גבריאל' מכונה מלאך זה. מדז'יקוב לחנוכה בנושא 'זאת חנוכה' ד"ה הענין של נר חנוכה(נועם' לר' 
העושה  המלאך גבריאליו של אלא הוא מלאך ממשרתמלאכי צבאות מרום, חלק מר המרכבה העליונה המשמש יחד עם המלאך מיכאל כשהוא ש

ראה  .)'מאמר הנפש' להרמ"ע מפאנו חלק ב' תחילת פרק אגבורי כוח נקראו על שמו של המלאך גבריאל  שהם שונקרא על שמו לפי שכל מלאכי הדין הקדֹו ,מלאכתו בארץ

ֲחָךוהוא נרמז בדברי רבותינו " .('חסד לאברהם' מעין רביעי תחילת נהר יא ל ָכרְּ ָתה נֹוָצר עַּ ֲחָך", שהתיבה )אבות ד, כב(" אַּ )'מובחר " היא גמטריא 'גבריאל' עם שני הכולל ָכרְּ

 .(' נמצא בסוף ספר 'חבל נביאים'ועל כרחך'שבאבות' על פרקי אבות להאר"י ז"ל פרק ד ד"ה 

דרך החוטם של האישה.  פקודי אות ג(פרשת  'מדרש תנחומא') בעל כורחהשם , והיא נכנסת פלוניאדם קדושה של היכנס באותה טיפה לקב"ה גוזר על הרוח ה
מעין רביעי נהר יא ד"ה בחלק  החיד"אלר' אברהם אזולאי זקנו של  )'חסד לאברהם' שהילתוך מעי הא ומשם רוח הנקבה נכנסת דרך נקב שמאל,דרך נקב ימין ו תנכנסזכר רוח ה

ִניואז  .לשם מכניס את הרוחהוא זה ש הממונה על ההריון המלאךכאשר  ,וכשמורידין( ּמְּ זַּ פול ישלא תצא משם ולא ת הרוחעל ם שני מלאכים ששומרים מְּ
וכפי  (תא חזיד"ה  ע"ב דף צלך לך  פרשת )זוהר מהוא לה מדיוקן אביההכלובתוך מעי האישה  צורה שלמה לרוח הקב"ה צר אחר כך .פקודי אות ג( פרשת 'תנחומאמדרש ') משם

 –)להרחבה על עניין המחשבה ראה מאמרינו לפרשת צו  (על זוהר פרשת לך לך דף צ ע"ב ד"ה ת"ח בההוא זרעאלר' שמעון לביא מחבר הפיוט 'בר יוחאי' 'כתם פז' ) בשעת העיבור אםהם ודמיונם של האב ומחשבת

 .'טהרת המחשבה'(

 ולהפיל את ההריוןשברחם  דַלָולָ כוחות החיצונים מנסים להזיק 

ולד מתעכבת עד זכר, אך בנקבה יצירת הבוכל זה לד עד ארבעים יום. ו, ומסיבתם מתעכבת יצירת המנסים למנוע את יצירת הולד 'החיצונים'כוחות 
'האבני  אביו פרשת שמות שנת תרפ"ג דף נט טור ב בשם בשוכטסולר' שמואל בורשטיין מ )'שם משמואל' 'החיצונים'על ידי  אצל הנקבהמחמת ריבוי הטומאה  (אע" דף לנדה גמ' )ראה  שמונים יום

לכן אין להם אז כל כך  –אינו מקבל טומאה  שהי' של האבית הסתריםגם מקום 'ו לפועלעדיין לא יוצא כל כך ר העּובָ מכיון שבעת היצירה ו .נזר'(
 לר' שמואל בורשטיין מסוכטשוב)'שם משמואל'  היצירה עד ארבעים יוםיש ביכולתם להסתיר את . אמנם לאישה יסוריםישיצמיחו מזה כדי שליטה לתקוף בכוח עד 

 .פרשת ויחי שנת תרע"ז דף שנו טור א(

, (' עיי"שוכבר ידעת כי לא''מבוא שערים' להאר"י ז"ל שער ה' ח"א פרק י ד"ה 'ספר חסידים' סימן תקסה, ) התיבה 'הריון' כגמטריא יוםבעים ואחד בטבע האישה כי הריונה נמשך מאתים ש
וצורתה צורת בטן  תשעגמטריא בשהיא  האות ט' תרומזלזה ו .(פתח ואמר כמו הרהד"ה  קפט ע"אדף כי תשא פרשת זוהר עפ"י ) במעי אמונמצא הם תשעה חודשים שהולד ש

בדיוק מליל שהם תשעה חודשים וכך היה עם רות המואביה שילדה לאחר מאתים שבעים ואחד יום  .'שבט מוסר' דרוש כב אות טי"ת( למחבר )'מדרש האיתמרי'מלאה 
ז ֶאת רּות שנאמר "מה וזה  .קים כשהיתה הולכת ללקוט בשדותיידעו כל העולם שהיא התעברה מבועז ולא מאחד הר ובזה, העיבור עם בועז ח ֹבעַּ ִּיקַּ וַּ

ן ה' ָלּה  ִּיתֵּ ֶליָה וַּ ָּיבֹא אֵּ ִאָשה וַּ ִהי לֹו לְּ תְּ ָריֹוןוַּ ן הֵּ ֶלד בֵּ תֵּ ן ה' ָלּה " ,רות ד, יג(מגילת )" וַּ ִּיתֵּ ָריֹוןוַּ ָריֹון" מטריאכגנתן לה שתלד למספר ימים  –" הֵּ )'מדרש תלפיות' ענף  "הֵּ

 .(, 'בשרת אליהו' על מגילת רות למחבר 'שבט מוסר' פרק ד, יג ד"ה 'אמנם שמעתי' בשם האלשיך הקדושחוקים ד"ה א"ה יובן עם זה

חאף שהאישה הולכת זקופה ולא כפופה התינוק לא נופל על כך ש ,הקב"ה משמר את הולד במעי אמו בכל אותם חודשי הריון ואף  בטנה. ִמֶפתַּ
פרשת תזריע רמז תקמז ד"ה אשה  'ילקוט שמעוני')הרבה אין התינוק ניזוק מחום מעיה על אף קרבתו  וגם ינוק נדחה החוצה מחמת מילוי בטנה.שאוכלת ושותה אין הת

 חסדים גדולים אין זה אלאהרי ש כפי שקיים גם אצל הגוים, 'העולם הוא 'טבע אצל ישראל ההריוןשנראה כי  והגם .ספר איוב רמז תתקה( 'ילקוט שמעוני'כי תזריע, 
'שם משמואל' פרשת  ,)'שם משמואל' פרשת שמות תרע"ז דף רצד טור ב עושים כל אשר בידם על מנת למנוע את לידת ישראלוהם  מתנגדים לישראל 'החיצונים'כוחות לפי ש

ים ָוֶחֶסדשנאמר " ועושה עמהם חיים וחסד ישראל ולולא שהקב"ה שומר את עמו תזריע שנת תרע"ד דף ריז( י  ַחיִּ ָמדִּ יָת עִּ יָעשִּ )'שם  )איוב י, יב( "וְפֻקָדְתָך ָשְמָרה רוחִּ

אישה לא היה אפשר שלא תפיל  ,)'שם משמואל' פרשת שמות תרע"ז דף רצד טור ב(היצירה והלידה את למנוע  את הכוח מהחיצוניםונוטל  משמואל' פרשת תזריע שנת תרע"ד דף ריז(
 .)'שם משמואל' פרשת תזריע שנת תרע"ד דף ריז( ברהעו אתמישראל 

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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 ליעקבלהזיק  כלווילא  הכוחות הללוש כך, שליה אחתבו תביחד עם עשו הרשע בבטן אחה' יתברך את יעקב אבינו  הניח 'החיצונים'מפני כוחות 
שכאשר יצא יעקב מרחם אמו  הסיבהוזה . ועשויעקב  ונפרדכבר אז עד שעת הלידה ש ליעקב נמנעו מלהזיק זה גרם שהםדבר ו, בלי להזיק גם לעשו

ֲעֹקבשנאמר " עשו להחזיק בעקב לויכהיה הוא  מֹו יַּ ָרא שְּ ִּיקְּ ָשו וַּ ב עֵּ ֲעקֵּ ָידֹו ֹאֶחֶזת בַּ ן ָיָצא ָאִחיו וְּ י כֵּ ֲחרֵּ אַּ גדל בשליה אחת  יעקב אבינוכי , )בראשית כה, כו(" וְּ
 .לולא(ו)'שם משמואל' פרשת תולדות שנת תרפ דף שי ד"ה  משלובשליה כל אחד בשונה משאר התינוקות שבדרך כלל גדלים  הרשע, עשואחיו עם 

 את כל התורה כולהאמו מלמדים אותו  במעינמצא  דֶשַהָולָ  בשעה

ואילו היצר הרע אינו שולט  עליית יצר הטוב וד"ה ודע כי ענין יצר טוב, 'מדבר קדמות' להחיד"א מערכת י אות יד( )'מגדל עוז' ליעב"ץ בשעה שהתינוק נמצא בבטן אמו היצר הטוב נמצא עמו
 'הנפש'ו 'הרוח'חלקי . ע"ב ד"ה וישלח יעקב( )גמ' סנהדרין דף צא ע"ב, זוהר פרשת וישב דף קעט ע"א ד"ה וישב יעקב, זוהר וישלח קסה עד אשר הוא ייצא לאויר העולם )'ספר חסידים' סימן תתשלז( בו

שכוחות , על אף 'הנשמהחלק ' גם ועמהם (עוד פתח ואמרד"ה  צב ע"אדף רות מדרש  'זוהר חדש') בבטן מעט מעט ככל שהוא הולך וגדל של התינוק בגופו נכנסים
'ליקוטי תורה' להאר"י ז"ל תחילת פרשת , )'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל תחילת פרשת שמות ד"ה להיות כי שבעים פניםומסתיימת כניסתה בעת הלידה כאשר הגוף שלם  .לֹמנעהמנסים הטומאה 

  .('יצר הטוב ויצר הרע' –)להרחבה על עניין היצר הטוב והיצר הרע ראה מאמרינו לפרשת נצבים וילך  (שמות ד"ה ואלה שמות בני ישראל

ֶלְך ֹחֶשְךשנאמר " על גבי ראשו של התינוק דלוק נר (עוד פתח ואמרד"ה  צב ע"אדף רות מדרש  'זוהר חדש')בשעות הלילה  אֹורֹו אֵּ י רֹאִשי לְּ רֹו ֲעלֵּ ִהלֹו נֵּ ' מדרש תנחומא') )איוב כט, ב( "בְּ

תֹוָרה אֹורשנאמר " ובשעות היום יש לפניו עמוד של אור פקודי ג( פרשת ָוה וְּ ר ִמצְּ הנר רומז לנשמה . (עוד פתח ואמרד"ה  צב ע"אדף רות מדרש  'זוהר חדש') משלי ו, כג()" ִכי נֵּ
ר ה' כפי שנאמר " הטהורה שניתנה בו מן השמים ת ָאָדםנֵּ מַּ  'שמהנה' ןשה –בשם "נר"  ונרמזת מאמר שני פרק עשירי(לר' מנשה בן ישראל )'נשמת חיים'  )משלי כ, כז(" ִנשְּ

שהתינוק משיג ויודע אז ביחוד ה' מראשית המחשבה ועד  רומז 'הנר'וכן  .)'ספר הליקוטים' לרמ"ד וואלי חלק 'חיי האדם פטירתו' ד"ה בענין נ"ר האדם(עליו  ותשעומד 'וחרה'ו
 .)'מגדל עוז' ליעב"ץ עליית יצר הטוב וד"ה ודע כי ענין יצר(תורה וטעמיה הועומד על סתרי , סופה

על ידי  ל ע"ב, 'זוהר חדש' מדרש רות דף צב ע"א ד"ה עוד פתח ואמר( ף)גמ' נידה ד מלמדים אותהשעד , )'עבודת הקודש' חלק ב פרק כג( מאירה בחכמה העליונה ולד בבטן אמושל ההנשמה 
על סתרי התורה והטעמים  (עוד פתח ואמרד"ה  צב ע"אדף רות מדרש  'זוהר חדש'ל ע"ב,  ףדגמ' נידה ) את כל התורה כולה )עפ"י זוהר פרשת בא דף מא ע"ב ד"ה 'וקודם דייתי' רעיא מהימנא( הטובהיצר 

)עפ"י זוהר פרשת בא דף מא ע"ב ד"ה 'וקודם דייתי' ושבעים הפנים שלה  (, 'אשל אברהם' על טעמי המצוות מצוה יב ד"ה וזהו כונת רז"ל שאמרו)'של"ה הקדוש' שער האותיות אות י' ד"ה נקרא גם כן יצר המופלאים שבה

ר האותיות אות י' )'של"ה הקדוש' שעבייחוד ה'  פקודי אות ג()'מדרש תנחומא' פרשת  ורואה המביטהנשמה אז ו .(ד"ה עוד פתח ואמר צב ע"אדף רות מדרש  'זוהר חדש') מצוות ה'את כל  וגם, רעיא מהימנא(

 .ג(אות פקודי  ' פרשתמדרש תנחומא') מסוף העולם ועד סופו וראה עוד בזוהר פרשת בא דף מא ע"ב רעיא מהימנא ד"ה וקודם( ד"ה נקרא גם כן, 'אשל אברהם' על טעמי המצוות מצוה יב ד"ה וזהו כונת רז"ל שאמרו.

הטומאה הנמצאת  מפני, ממעל שהיא קודש קודשים וחלק אלוהגבה המסבבת לנשמה נש 'חומה'כמו  יתינה התינוק במעי אמושלומד התורה 
סימן אלף  ר' אליהו הכהן 'שבט מוסר' למחבר ספר)'ידו בכל' ובין הטומאה  בין הנשמהמפסיקה  שהתורהעל ידה הנשמה יכולה לסבול את תוקף הטומאה לפי . בגוף האדם

דף סנהדרין  על גמ' )'מראית עין' להחיד"אאין מלמדים אותם את התורה הקדושה בבטן אמם לפי שלבני אומות העולם לא ישראל דווקא, אך עם לשייך וכל זה  .קסח(

 ייצאכאשר הוא  שהרימאריך את שהות יצר הטוב עמו,  כי הוא ככל שהוא שוהה יותר בבטן אמו היהודי תועלת לוולדיש  כללועל דרך ה .ע"ב( צא
)'פתח עינים'  וישלח קסה ע"ב ד"ה וישלח יעקב( זןהר פרשתראה זוהר פרשת וישב דף קעט ע"א ד"ה וישב יעקב, ראה  ,)ראה גמ' סנהדרין דף צא ע"ב כנס בו היצר הרעהיצר הטוב ויסתלק ממנו ימהבטן 

'יצר הטוב ויצר  –וילך  לפרשת היצר הטוב והיצר הרע ראה מאמרינו עניין )להרחבה על (עיי"ש לכן חלקם נולדו לשבעה חודשים' וכתב שם שבצדיקים ממש יש דין שונה אך בעיקר ישוב הרב'ד"ה  דף יא ע"א ,להחיד"א מסכת ראש השנה חלק א

 .הרע'(

 ביעים אותו על קיום התורה ומשכיחים ממנו כל מה שלמדמשד ַהָולָ לפני צאת 

אחרי מות דף פרשת  'חדש זוהר') ללמוד וללמד לשמור ולעשות ,ביע אותו שיקיים את כל התורהמשהמלאך שהוא היצר הטוב שלו  לד מבטן אמו,ושיוצא הולפני 

, ועל כל אלו ' אברהם חזקוני סוף פרשת תזריע ד"ה 'ואגב זה יובן' ממדרש תנחומא()'שתי ידות' על התורה לרובכלל זה מֹורה לו מה מותר לו לאכול בעולם הזה ומה לא  (בתר דאחזיאו ליהד"ה  נח ע"א
ָך ֱאֹלנאמר " צֹונְּ ֲעשֹות רְּ ִתי קַּ לַּ ָך י ָחָפצְּ תֹוָרתְּ ָעיוְּ תֹוְך מֵּ ָך "נאמר וכן  )תהלים מ, ט(" בְּ ֶטֶרם ֶאָצרְּ ִתיָךבְּ עְּ דַּ ֶבֶטן יְּ תהיה " לוולד אומר המלאך ואחר כך. )ירמיה א, ה(" בַּ

ה בעיניך כרשע. והוי יודע שהקב"ה טהור ומשרתיו טהורים ונשמה שנתן בך יֵּ הֱ כל העולם אומרים לך צדיק אתה  תהיה רשע, ואפילוצדיק ואל 
 .ישעיה תחילת רמז תסד( 'ילקוט שמעוני'ע"ב,  דף לנידה גמ' )טהורה היא, אם אתה משמרה בטהרה מוטב ואם לאו הריני נוטלה ממך" 

שלא ישכח ואומר לו , ורושם לו באצבעו על פיו את כל התורה מנומומשכיח  של הוולד ארוובצומלאך ה תופסלאויר העולם, בשעה שמגיע העת לצאת 
ההשגות  שהםג( אות פקודי  ' פרשתמדרש תנחומא') ומכבה את הנר שהיה דלוק על ראשו ('ובשעתא דיפוק מבטן אימיהד"ה  אחרי מות דף נח ע"א ' פרשתזוהר חדש') את השבועה שנשבע לו

 'מדרש תנחומא')כל מה שראה וכל מה שידע את שוכח  שהתינוק וכיון רחו.וומוציאו לאויר העולם בעל כ חלק ב פרק כג(לר' מאיר בן גבאי )'עבודת הקודש'  בחכמה ובייחוד ה'

ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותם  , שאיןפקודי ג( 'מדרש תנחומא') העולם הטוב שיצא ממנוועל  התורה שאבדה ממנו על ביציאתו הוא בוכהלכן  פקודי ג(
 .ל ע"ב(דף נידה גמ' )מעי אמו תוך בשהוא הימים 

על ידי שועוד . קסח(לף סימן א'שבט מוסר'  למחבר)'ידו בכל'  מגיעה בגלל שכבר השלימה 'התורה' את פעולת שמירת הנשמה מפני הטומאה לנולד שכחת התורה
מוכרח במעשיו  להיותומתאפשרת לו בחירה חופשית לבחור בטוב ולא  )ספר 'הציוני' תחילת פרשת תולדות(מעומק חוכמתו בעולם הזה לא מטרפת דעתו  השכחה

כיון שאינו יודע את  וימשיך ללומדה כל חייו לא יעזוב את התורה הקדושההוא  וכן על ידי כך .(, 'ידו בכל' סימן אלף קסחשער האותיות אות י' ד"ה נקרא גם כן יצר )'של"ה הקדוש'
למד שיכול היצר הטוב לעוררו ולהזכירו על הדברים  בבטן אמו שכבר למד את התורה זכותוב .חלק ב פרק כג(לר' מאיר בן גבאי )'עבודת הקודש'  ושכח אותהכולה 

כל עבודת האדם לידע ולהשיג שוב  הוז ,בחלק ספר חיים טובים פרק א ד"ה נר דלוק על ראשו(' חיים אחיו של המהר"ל לר)'ספר החיים' כדרך חלום שנשכח ומזכירו בקלות ובמהירות, 
 .ראה 'קול אליהו' להגר"א מסכת עדיות אות רמ(אורח חיים א' תפילין ה' אות א. חלק  לר' נתן )'ליקוטי הלכות' מה שידע בתחילה כאשר היה נר דלוק על ראשו

התינוק רואה במעי אמו מרכבות מלאכים, ומראים לו אורות של סתרי תורה כמו שראה יחזקאל הנביא במרכבה, וכן סודות כפי שורש נשמתו עד 
עם  וזה דומה למה שהיה. לפי 'שנחשכו' עיניו מחמת המראֹות העליונות עצומות הן עיניוכשנולד  תינוקשמאיר המקום שממנו הגיעה נשמתו. לכן 

ובמראה השכינה  )'תרגום יונתן' בראשית כז, א( והביט בכסא הכבוד )'תיקוני הזוהר' תיקון ע דף קלו ע"ב ד"ה לבתר דהוו( אבינו, שבשעת העקידה ראה מראֹות עליֹונֹות יצחק
ְכֶהיןָ ֵעיָניו לעת זקנותו שנאמר "כהו לגמרי עד אשר  ,)תרגום יונתן בראשית כז, א( ומאז התחילו עיניו לכהות )'פרקי דרבי אליעזר' פרק לב( הקדושה ְצָחק ַותִּ י ָזֵקן יִּ י כִּ ַוְיהִּ

אורות במלראות עוד  ויעינ ""נסתמורוחנית  רומזות כיגם בעת הלידה עיניו העצומות של התינוק  בנוסף לכך. )'פרקי דרבי אליעזר' פרק לב( )בראשית כז, א( "ֵמְרֹאת
 .ע"א ד"ה לבתר אחזיין( קלז –)'תיקוני הזוהר' תיקון ע דף קלו ע"ב עליונים 
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 ~3 ~ 
 

 שבעים קולות מחמת צערה השמיעהאמו שרק לאחר  יוצאד ַהָולָ 

לכן כאשר הנביא ישעיה תיאר את צערם של ישראל הוא לא מצא צער גדול יותר  .מסורת קבלה בידי חכמים שאין צער בעולם כצער חבלי לידה
ִריב ָלֶלֶדת ָתִחיל שנאמר "הלידה להמשיל אליו אלא לצערם של חבלי  קְּ מֹו ָהָרה תַּ ֲחָבֶליהָ כְּ ק בַּ עַּ ן ָהִיינּו ִמָפֶניָך ה' ִתזְּ ומטעם זה כאשר בא . )ישעיה כו, יז(" כֵּ

' אברהם אזולאי זקנו של החיד"א פרשת תזריע )'בעלי ברית אברם' לר מחבלי לידה כי אין צער גדול יותר )הושע יג, יג( "ָיֹבאו לֹוֶחְבֵלי יֹוֵלָדה שע לקלל את האויב הוא אמר "הנביא הֹו

חּו. וכל זמן שלא נאחזים בפתח רחמה, וסותמים וקושרים אותושמגיעים לאשה על ידי כוחות הדין ה ד"ה 'אשה כי תזריע'( י הדינים' לא רֵּ שְּ לה שם 'ִק  ִיָפתְּ
 תרּועל ידי הלידה. כך היה עם בית אבימלך שלא יכלו בני ביתו להוליד ורק אחרי תפילת אברהם אבינו הּו 'חבלי הלידה'יהיה בכוחה להימלט מ

 .)'נזר הקודש' בראשית רבה נב, יד ד"ה מתחילת הספר('קשרי הדינים' שמנעו את הלידה 

ואז הקב"ה שומע את קולה ושולח נחש מבין  .שרחמה צרה מללדת עלמחמת צערה  שבעים קולותבשעה ֶשָהַאָיָלה צריכה ללדת היא משמיעה 
)זוהר פרשת פנחס דף רמט ע"ב ד"ה ונושך אותה פעמיים באותו המקום, ואז נפתחת רחמה והיא מולידה  ך עפר, עד אשר הוא מגיע לאילה הזאתההרים ופיו מלח

נפתלי הירץ שער הבריאה פרק יז  לר')'עמק המלך'  ורק אחר כך יולדת שבעים קולותצועקת בין כל חבלי הלידה שלה לפחות ר שא שה יולדתיכך הוא גם בא. בשעתא דאתעברת(

ְך נגזר עליה בחטא אדם וחוה ונרמז במה שנאמר ". וזה דף קעה ע"א( ֹרנֵּ הֵּ ְך וְּ בֹונֵּ ֶבה ִעצְּ רְּ ָבה אַּ רְּ ר הַּ ֶעֶצבֶאל ָהִאָשה ָאמַּ ִדי בְּ לְּ יְּבעֶ " )בראשית ג, טז(" ָבִנים תֵּ  ֶצב ֵתְלדִּ
ים  .שער הבריאה פרק יז דף קעה ע"א טור ב ועיי"ש עוד בזה. והובא דבריו בקיצור גם ב'מדרש תלפיות' ענף יולדת( לר' נפתלי הרץ בכרך )'עמק המלך' ' קולות תלד בניםבערומז כי  – "ָבנִּ

ובכל קול וקול יורד ת הוא לפנים משבעים מדרגות רוחניות, לפי ש'המפתח' של כל הנשים היולדושבעים קולות, צריכה לצעוק דווקא האישה 
)'תולעת יעקב' תפילת שחרית דף כב ע"א טור ב' ד"ה 'ואומר תהלה לדוד', 'סדר היום' כוונת העומד לקרות בתורה ד"ה 'ואחר  לכן בפחות משבעים קולות האישה אינה יולדת. גה אחתהמפתח מדר

הרי זה משום שכל צער שבא לה מאיזה ציר או חבל והיא מרגשת בו  ת לאחר ארבעה או חמשה קולות,שה שיולדיא. ואף שיש הקדיש' בשם תולעת יעקב(
כוונת העומד לקרות בתורה ד"ה ואחר  לר' משה בן מכיר )'סדר היום' ֶחְשּבֹון הקולותבנחשב  –ונרתעת, אף אם לא תיתן עליו קולה וגם היה קודם ישיבתה על המשבר ללידה 

)'תולעת יעקב' תפילת שחרית דף כב ע"א טור ב' ד"ה 'ואומר תהלה לדוד', 'סדר היום' כוונת העומד לקרות בתורה ד"ה ואחר  רצונו יתברךוהכל לפי  נשים שצועקות יותר משבעים קולות, ויש. הקדיש(

ן חד שלהצריכות שבעים קולות על מנת ללדת, רק שבקול א א, כ( 'שמות רבה')ראה וגם נשים צדקניות שנאמר עליהם 'שלא היו בפתקה של חוה' . הקדיש(
 .)'עמק המלך' שער הבריאה פרק יז דף קעה ע"ב טור א( שהיאלפי מעשיה של הכל כללים כבר שבעים קולות. והנ

 מהר תלדשלסייע ליולדת  תמסוגל "ַיַעְנָך ה' ְּביֹום ָצָרה" אמירת מזמור

)'זכר דוד' מאמר א פרק עה דף רה ע"א ד"ה וכשנהפחו  נוהגים ,ציריםהבשעה שהתחילו  ('תהלה לדוד)'תולעת יעקב' תפילת שחרית דף כב ע"א טור ב' ד"ה 'ואומר  על מנת לבקש רחמים על היולדת

יֹו"מזמור את ה פעמים שניים עשרלומר  עליה( ָך ה' בְּ נְּ עַּ ָדִוד: יַּ מֹור לְּ חַּ ִמזְּ צֵּ נַּ מְּ ם ֱאֹללַּ ָך שֵּ ֶגבְּ שַּ ֲעֹקב: יקֵּ ם ָצָרה יְּ ָעֶדָך: יַּ ָך ִמֹקֶדש ּוִמִצּיֹון ִיסְּ רְּ ח ֶעזְּ לַּ ֹכר ָכל  ִישְּ ִיזְּ
א: לֵּ מַּ ָך יְּ ָכל ֲעָצתְּ ָבֶבָך וְּ ָך ִכלְּ ֶנה ֶסָלה: ִיֶתן לְּ שְּ דַּ ָך יְּ עֹוָלתְּ ֹחֶתָך וְּ ם אֱ  ִמנְּ שֵּ ָנה ִבישּוָעֶתָך ּובְּ נְּ רַּ ֲאלֹוֶתיָך:קֵּ ֹלנְּ א ה' ָכל ִמשְּ לֵּ מַּ ֹגל יְּ ִתי ִכי הֹוִשיעַּ ה'  ינּו ִנדְּ עְּ ָתה ָידַּ עַּ

ִמינֹו: ע יְּ ֻברֹות יֵּשַּ שֹו ִבגְּ י ָקדְּ מֵּ הּו ִמשְּ ֲענֵּ ִשיחֹו יַּ ּסּוִס  מְּ ֶלה בַּ אֵּ ֶלה ָבֶרֶכב וְּ ם ה' ֱאֹלאֵּ שֵּ נּו בְּ חְּ ֲאנַּ ִכיר:קֵּ ים וַּ זְּ עֹוָדד: ינּו נַּ ִנתְּ נּו וַּ מְּ נּו קַּ חְּ ֲאנַּ ָנָפלּו וַּ עּו וְּ ָּמה ָכרְּ ה'  הֵּ
נּוהֹוִש  אֵּ יֹום ָקרְּ נּו בְּ ֲענֵּ ֶּמֶלְך יַּ יושבת על היא " בעת שָצָרהב" נמצאת שהיולדתלפי  דף לג ע"א(לר' זכריה סימנר )ספר 'שם טוב קטן' דף כז ע"א, ספר 'זכירה'  (י -, א )תהלים כ "יָעה הַּ

 .)'עמק המלך' שער הבריאה פרק יז דף קעה ע"א טור ב( לדתשב היֹושהוא מֹו פנחס דף רמט ע"ב ד"ה בשעתא(פרשת ראה זוהר  '.הלאהלע"ב ד"ה 'מכאן ו סוף לפרשת ואתחנן סימן יד דף שז 'השמטות הזוהר')בר' 'המש

ע"א טור ב' ד"ה 'ואומר  'תולעת יעקב' תפילת שחרית דף כב) צירי לידהשבעים תיבות כנגד שבעים  בולפי שיש , )תהלים כ( "ַיַעְנָך ה' ְּביֹום ָצָרה" מזמור באמירתדווקא והטעם 

מזמור עיקר היש בכן ו .('ה ע"א טור בע'עמק המלך' שער הבריאה פרק יז דף ק'ליקוטי תורה' להאר"י ז"ל תחילת פרשת שמות ד"ה ואלה שמות בני ישראל,  ) וכנגד שבעים קולות של היולדת תהלה לדוד(
ש את ונהגו ללחֹו .(, 'מדרש שוחר טוב' מזמור תהלים כ' ד"ה 'למנצח מזמור לדוד'פרשת בלק דף סט ע"א ד"ה ובין כך 'זוהר חדש')תשעה פסוקים כנגד תשעה חודשי ההריון של האישה 

כדוגמת זה . (, 'וימהר אברהם' מערכת הקוף אות )'עמק המלך' שער הבריאה פרק יז דף קעה ע"א טור ב יולדתמיד היא המזמור הזה באזני האישה כאשר היא מקשה לילד, ועל ידי כן 
 )שמות א, טו(ה" פּועָ בשם "גם . לכן מרים נקראה ולד בבטן אמו על ידי לחישות, והוא היה יוצאלכל  הפֹועָ כאשר היתה במצרים  אחות משה עשתה מרים

 .'מדרש תלפיות' ענף יולדת( ו שלמסכת סוטה דף יא ע"ב על פי ביאור )תוס'

דתה יבשעת ל את האישהשהוא שם המסוגל להושיע )'סדר היום' כוונת העומד לקרות בתורה ד"ה 'ואחר הקדיש'(  רמוז במזמור שם קדוש הנקרא יב"קפעמים  ארבע
ָך ה' יַּ " פסוקונרמז ב )'אמרי נועם' לר' מדזיקוב לפורים ד"ה ובכל יום ויום( כנודע נְּ ם ֱאֹליְּ ָרה צָ יֹום בְּ עַּ ָך שֵּ ֶגבְּ ֲעֹקבקֵּ שַּ וכן  ק.מטריא יב"בגשראשי התיבות הם  )תהלים כ, ב(" י יַּ

י " יםפסוקהוא בראשי תיבות ה מֵּ הּו ִמשְּ ֲענֵּ ִשיחֹו יַּ ִתי ִכי הֹוִשיעַּ ה' מְּ עְּ ָתה ָידַּ שֹו קָ עַּ ֻברֹות בִ דְּ ִמינֹויֵּ גְּ ע יְּ ֶּמֶלְך ובפסוק " ()תהלים כ, ז" שַּ נּו יַּ ה' הֹוִשיָעה הַּ יֹום בְּ ֲענֵּ
נּוקָ  אֵּ ָנָפלּו " בפסוקנרמז גם ו. )תהלים כ, י(" רְּ עּו וְּ ָּמה ָכרְּ נּו וַּ הֵּ חְּ נּו קַּ ֲאנַּ עֹוָדדוַּ מְּ )'סדר היום' כוונת העומד לקרות בתורה ד"ה מטריא יב"ק בגשראשי התיבות הם  )תהלים כ, ט(" ִנתְּ

 ליולדת. בעת אמירת המזמורהללו השמות את ונכון לכוון  ('נגיד ומצוה' בסוף הספר בענין 'סגולה נפלאה לומר בשעת צרה ויולדת'ב' ועיי"ש עוד. וראה גם ואחר הקדיש'

 דַהָולָ דנים את היולדת ואת מקטרג ו הסטרא אחראבשעת הלידה 

)זוהר  והיא שעת סכנה )הרמ"ד וואלי פרשת בראשית ג' ד"ה 'ואל האשה אמר הרבה'( למיתה מאשר לחייםיותר עד שהאישה קרובה באותו הזמן  צער הלידה הוא כל כך גדול

ואל ')הרמ"ד וואלי פרשת בראשית ג' ד"ה  יכולשהוא טין קופץ בקטרוגו כל מה המש אז. (, 'זכר דוד' מאמר א פרק עה דף רה ע"א ד"ה וכשנהפחו עליה ציריהד"ה 'אלין ממנן' פרשת פקודי דף רנה ע"ב היכלות דקדושה

)'שם משמואל' פרשת ויחי שנת תרע"ז דף שנו טור א, 'היכל הברכה'  מזה בא קושי הלידה והצירים ליולדתהלידה. את למנוע  מבקשים 'החיצונים'כוחות ו (, 'נזר הקודש''האשה אמר הרבה

)'אור החמה' על  ליולדתשליטה להכאיב  לס"מכי יש  )'אור החמה' על זוהר פרשת משפטים דף קיא ע"א ד"ה 'ת"ח דלית וגומר' מהרמ"ק(חבלי הלידה  כלו לאדמו"ר מקומרנא פרשת תזריע פרק יב מצוה קסט(

)'מעבר יבק' שפתי צדק פרק ה לכן הנולד בלא חבלי לידה כל כך, סימן יפה לו  של 'החיצונים'. חלקםהם  וכל חבלי הלידה זוהר פרשת משפטים דף קיא ע"ב ד"ה 'חטאת רובץ' מהרמ"ק(

 .ד"ה ובשעת הלידה(

ם"שב היולדת נקרא מטעם זה מֹו וא " בארץ מצרים למילדות העבריות שנאמרכפי  "ָאְבָניִּ ם ַּבת הִּ ֶתן ֹאתֹו ְואִּ ם ֵּבן הוא ַוֲהמִּ ם אִּ יֶתן ַעל ָהָאְבָניִּ וְראִּ
)'צרור המור' פרשת ל' מצד השטן הנקרא 'אבן' ו'מכשֹו לפי שקושי הלידה בא )ראה רש"י שמות א, טז, בראשית רבה כ, ז( 'ַמְשֵּבר'נקרא בשם  המושב כןו .)שמות א, טז(" ָוָחָיה

יְּבֶעֶצב של היולדת באים על ידי אחיזת 'הנחש' בה כפי שנגזר " צעקותיהקולות גם  .וישלח ד"ה וזה האחרון הכביד( ים ֵתְלדִּ עולים על ידי הם , ו(בראשית ג, ט, ) "ָבנִּ
לא ואז קולותיה עולים לפני הקטרוג לפעמים . ועומדים כנגד קטרוג הסטרא אחרא שה בשעת לידתה,ימיוחדים הממונים על מושב הא מלאכים

ד"ה  רנה ע"ב היכלות דקדושהדף פקודי פרשת )זוהר ויכולה האישה חלילה להינזק  לפני קולות צעקתהולפעמים קטרוג הסטרא אחרא עולה  יכול הסטרא אחרא לקטרג,

 .(אלין ממנן
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חיים צועקת דנים אותה למעלה לוכשהיא  ד"ה שלוש מפתחות( דף שסה )'נזר הקודש' בראשית רבה עג, גנמצאת בהשגחתו של ה' יתברך בכבודו ובעצמו היולדת בשעת הלידה 
 שלש "על רבותינו אמרושעליהן מצוות כולה לבוא מחמת שאינה זהירה בשלש בלידה יה מיתת .)'עמק המלך' שער הבריאה פרק יז דף קעה ע"א טור ב'(או חלילה למיתה 

 בואתלא וע"ב מדרש הנעלם ד"ה תניא אמר רבי שמעון(  )ראה משנה שבת ב, ו( )זוהר פרשת וירא דף קיז הנר" ובהדלקת ובחלה בנדה זהירות שאינן על לדתן בשעת מתות נשים עברות
היולדת קיימה את שלושת המצוות המוטלות עליה, אז  לכן אם .)'הרמ"ד וואלי' בראשית ג על הפסוק 'אל האשה אמר הרבה ארבה'( מסיבה אחרתמיתה  לה באותה שעה

המלאכים הממונים בשמים על קולה לא מאפשרים למקטרגים הללו  – שאר עבירות ובאים המקטרגים לקטרג על קול צעקתהבידה אפילו אם יש 
כל אדם שרוצה כי אשתו תחיה ולא תמות יהיו עיניו פקוחות שאשתו תקיים מצוות אלו כתיקנן, לכן  .)'עמק המלך' שער הבריאה פרק יז דף קעה ע"א טור ב(לקטרג עליה 

 .דרוש א לשבת הלבשה דף יא ע"ב ד"ה ומדי דברי מצוה(הם פלאג'י )'זכותיה דאברהם' לר' אברויהיה בטוח שלא תאונה אליה רעה 

כאשר החלו שטוב  לכן. (הבריאה פרק יז דף קעה ע"א טור ב )'עמק המלך' שער הנר והדלקת חלה נדהמצוות  אם עברה עלאלא רק  לעולם לא תמות האישה בעת לידתה
בחיוב הדלקת נר שבת ובאיסור נידה או שלא קיימה מצות חלה המוטלת אם חטאה תפשפש במעשיה  ,יושבת על המשברהיא הצירים ו לאשה

אם היולדת שמרה על שלשת המצוות הללו אינה צריכה שוכל שכן  .(כשנהפחו עליה ציריהמאמר א פרק עה דף רה ע"א ד"ה ו לר' דוד זכות ממודינא )'זכר דוד' ותעשה תשובה עליה
ומה שמתה רחל אמנו בשעת לידתה היה מחמת שחטאה  .הרמ"ד וואלי' בראשית ג על הפסוק 'אל האשה אמר הרבה ארבה'()' לחשוש לקטרוג השטן, כי ה' יפתח את רחמה

ל ָלקּום ִמָפֶניָך כאשר אמרה לאביה " ת שהוציאה מפיהידּובדיבור של נִ  י ֲאֹדִני ִכי לֹוא אּוכַּ ינֵּ עֵּ ר בְּ ל ִיחַּ ָרִפים ִלי ִכי ֶדֶרְך ָנִשיםאַּ תְּ לֹא ָמָצא ֶאת הַּ ש וְּ פֵּ חַּ יְּ " וַּ
 מדרגתה הגבוהה.. והדבר היה נחשב לה לחטא לפי ('שער הבריאה פרק יז דף קעה ע"א טור ב לר' נפתלי הירץ )'עמק המלך' )בראשית לא, לה(

לצאת  יראוהוא אם ַהָוָלד מעיין באותו  גםו )'עמק המלך' שער הבריאה פרק יז דף קעה ע"א טור ב( בות וכליותיוהוא בוחן ל ,קול צעקתה של היולדת עולה לפני ה' יתברך
)'עמק המלך' שער הבריאה ב ע"א(  דף תעניתגמ' )ראה  לידהה'מפתח'  נמצא את היולדת כי בידואז הוא בעצמו מציל ו .(תניא אמר רבי שמעוןד"ה  קיז ע"ב מדרש הנעלםדף וירא פרשת )זוהר  לעולם

מפתח של ארון קודש לכן יש נוהגים לתלות  .)זוהר פרשת וירא דף קיז ע"ב מדרש הנעלם ד"ה תניא אמר רבי שמעון( הולד דלתות בטנה ויוצאאת פותח הוא ו פרק יז דף קעה ע"א טור ב(
רו פרק עה דף סוף 'זכר דוד' מאמר א )תון בידו של ה' יתברך ולעולם הוא נ ,להורות שמפתח היולדת לא נמסר לשום שליחכדי היושבת על המשבר, היולדת בצוואר 

)עפ"י 'הרמ"ד וואלי' בראשית ג על הפסוק 'אל האשה אמר הרבה את היולדת ו )זוהר פרשת וירא דף קיז ע"ב מדרש הנעלם ד"ה תניא אמר רבי שמעון( ולדלא ראוי להציל את החלילה ואם . (ד"ה ומה שתולין

ָּוָלדהיולדת וו האם, סוגר את דלתות הקב"האזי  ארבה'(  .(תניא אמר רבי שמעוןד"ה  קיז ע"ב מדרש הנעלםדף וירא פרשת )זוהר מתים  הַּ

ָּוָלד אך כן את אם לא ראוי להציל את היולדת  ָּוָלדאזי ייצא הַּ ָּוָלד היא תמותמיד אחר כך ייסגרו דלתות היולדת כאשר  אך ,הַּ הַּ )'הרמ"ד וואלי'  תקייםי וְּ

שבוחן הלבבות יודע כי  משוםזה מתה בשעת הלידה, יולדת ולא  המרשעת אמםכן נולדים וגם ומה שיש רשעים ש .בראשית ג על הפסוק 'אל האשה אמר הרבה ארבה'(
)'עמק המלך' שער  או בצאצאי צאצאיו, או שיהיה טובה עתידית ביולדת עצמה או בזרעה שייטיב לצדיקיםַהָוָלד עתיד לצאת משם זרע מעולה בצאצאיו של 

בשביל כך מוציאו  –יביא בן צדיק וכשר נה או יעשה טובה אחת או עתיד להציל אדם מישראל ממיתה משּו הוולדפעמים שו. ('הבריאה פרק יז דף קעה ע"א טור ב
 .)זוהר פרשת וירא דף קיח ע"א מדרש הנעלם ד"ה ומה שאמר רבי שמעון(לעולם הקב"ה 

 לעולםבעת הלידה והתינוק יוצא נקי  ת יוצאיםתרֹולת והמֹוכל הפסֹו

, (מטאת )זוהר סבא דמשפטים דף קיא ע"ב ד"ה ההוא על פתח היולדת לעמוד (ע"ב ד"ה מה כתיב לפתח )זוהר פרשת ויקהל דף ריט רשות ,שהוא הס"מ ַלָנָחשאדם הראשון, ניתן לאחר חטא 
 'חבלים'ו 'צירים'ה כמו נחש בוהוא מכיש, (מה כתיב לפתחד"ה  ויקהל דף ריט ע"ב פרשת )בראשית ד, ז( )זוהר "ַחָטאת ֹרֵבץַלֶפַתח שנאמר " נועד להוציא נשמות לעולםר שא

ִדיומקיים את הגזירה " לְּ ֵּֽ ֶעֶצב תֵּ עם הקול האחרון שצועקת  ברגע הלידהאך . )'עץ החיים' על הטעמי המצוות מצוה רמב ורמג ד"ה וע"ד האמת כבר נרמז כי הנדה( )בראשית ג, טז(" ָבִנים בְּ
מלאך  של .)זוהר סבא דמשפטים דף קיא ע"ב ד"ה ההוא(בידו  דף קיא ע"ב ד"ה ההוא( )זוהר סבא דמשפטים שולח הקב"הש )זוהר סבא דמשפטים דף קיא ע"ב ד"ה ההוא(היולדת מגיע 'ַמְפֵתַח' הלידה 

ממונה על  שנשלח הזהמלאך הואין  .)זוהר סבא דמשפטים דף קיא ע"ב ד"ה ההוא( משם מסתלקהס"מ שבעוד  )'אור החמה' על זוהר פרשת משפטים דף קיא ע"ב ד"ה 'חטאת רובץ' מהרמ"ק(אחד 
 .)עפ"י תוספות בגמ' נידה דף טז ע"ב ד"ה 'מלאך הממונה על ההריון'(הלידה אלא נשלח לפי צורך, כי רק הקב"ה לבדו ממונה על הלידה 

, ז"ל ש"ה ח"א  פרק ב )'מבוא שערים' להאר"י על ידי הדמים הטמאים בעת הלידה יםיוצא ד בזמן ההריוןַהָולָ עם  ותרות שהיוהמֹולת כל הפסֹואחרי שנפתחת הלידה, 

. ועל )'מעבר יבוק' שפתי צדק פרק ה' ד"ה והנשים צריכות( בשעת הלידה 'חיצונים'והוא החלק הניתן ל (, 'מאמר העתים' להרמ"ע מפאנו סימן ד'שער הכוונות' להאר"י ז"ל דרושי הפסח דרוש ט' ד"ה 'והוא דרוש ג'
)'היכל הברכה' לאדמו"ר מקומרנא  היא מטהרת את הנשמה שבתוכה מהסיגים והטומאהודם הלידה,  הוא הס"מ את הזוהמאשידי שהאישה שופעת על הנחש 

חלילה ואם  .הםב ייטבעולא  יינצלבר והעּועם הדם,  ייצאוכך שכוחות הטומאה ַהָוָלד ם הלידה יוצא ראשון לפני יציאת לכן ד. פרשת תזריע פרק יב מצוה קסט(
 .)'ליקוטי תורה' להאר"י ז"ל תחילת פרשת שמות ד"ה שמות בני ישראל(גדלו עמו הם יהרגו את ַהָוָלד אף ש ,הטומאה שהיו עמו בבטן אמו כניע את כוחותילא ה' 

)'מאמר עשה שאין פתיחה בלי יציאת דם ה' ניקיון המותרות על ידי יציאת הדם קודם הלידה מועיל לתינוק פן ישתה מאותם מי המרים המאררים, לכן 

ואין לכוחות הטומאה יכולת  .(' ד"ה וכאן)'יד יהודה' על 'מאמר העתים' להרמ"ע מפאנו סימן דלד יוצא מהר ובא בשלום לאויר העולם הועל ידי כן גם ו תים' להרמ"ע מפאנו סימן ד(הע
שה יואילו בא (, 'שם משמואל' פרשת תזריע שנת תרע"ד דף ריחז"ל ש"ה ח"א פרק ב )'מבוא שערים' להאר"י ו ממנו לזמן רבלחזור ולהידבק בתינוק לאחר שיצא ממעי אמו, כיון שפרש

הוא  כשנכנס חלב זה לגופו של התינוקו היונק.תינוק לחיות ה אשר מהווה אתלב לח אצלה הופך הדם מטעם זה .נשאר דם מזוקק שהתברר והזדכך
  .(, 'מבוא שערים' להאר"י ז"ל ש"ה ח"א פרק בז"ל דרושי הפסח דרוש ט' ד"ה 'והוא דרוש ג' )'שער הכוונות' להאר"י חוזר להיות דם

י ,)'שם משמואל' פרשת תזריע שנת תרע"ה דף רכג(ַהָוָלד את הלידה ושמר את פתח ין האלקי שישהסתלק הענלאחר  וחוזרים  ם כוחות הטומאה שהיו טמוניםָשבִּ
 והם נשארים עמה עד יום טהרתה )'שם משמואל' פרשת תזריע שנת תרע"ד דף ריח(על היולדת  'טומאת הלידה'כבראשונה, ומהם מסתעפת ומתפשטים על היולדת 

לגרום לה ם ש שכשכמהס"מ הולך ולפי שלאחר הלידה,  בבטנה כאביםמטעם זה יש ליולדת  .לאדמו"ר מקומרנא פרשת תזריע פרק יב מצוה קסט(על התורה )'היכל הברכה' 
לידה שעת הריון ובמהלך הלדת בבר והיֹועם העּושנעשים  המרוביםהחסדים  כל ועל .ממנועד שנטהרת  (תחילת ד"ה ועד טורא משפטים דף קיא ע"בזוהר סבא ד) מכאובים

ָמה ָעִשיתָ " בתהלים אמר דוד המלך ָחכְּ ֲעֶשיָך ה' ֻכָלם בְּ בּו מַּ כולם חסד עצום מאת ה' יתברך שהם  (תא חזי כל רוחיןד"ה  מג ע"בדף תזריע פרשת זוהר  עפ"י) )תהלים קד, כד(" ָמה רַּ
 שמו לעד, אמן.
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. וכן 052-7675933או לעילוי נשמת בטל'  

ניתן לשלוח הערות/הארות ולקבל את 
 tora.haim@gmail.com  העלון במייל
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