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א אליהם המילדת בטרם תב                   
 וילדו )א יט(

 

                                     

הרעיון מוכר וידוע אך בכל פעם מפעים אותי מחדש 
בשל עוצמתו והמסר האדיר שהוא מעביר לנו, בני 

דרך התורה בכל נושא ועניין, כמובן בצעידה ב אנוש,
והיראה, אך גם בכל מעשינו והליכותינו בכל פרט 

 ופרט. 
ינו בתיה מושיטה את ידה לעבר תיבת משה רב

אין שתינו, היא מנסה לעשות מעשה שכמתואר בפר
ידה תגיע באופן טבעי לו סיכוי להצליח, אין דרך ש

אולם היא מנסה, היא עושה לתיבתו של משה רבינו. 
את הפעולה הפשוטה של הושטת היד למקום שלא 

 ליו. הגיוני להגיע א
 , לאחר מבטהיא אינה מסיקה את המסקנה

ית, לא אגיע לשם לעולם, שמשימה זו בלתי אפשר
ט את היד, מדוע אעשה את המעשה ישומדוע או

שנועד לכישלון מראש. היא אינה מסתייגת 
 מהפעולה ומבצעת אותה. 

ובמה מדובר, בפעולה קטנה ופשוטה, לא במאמץ 
 . הושטת יד פשוטה. ומיוחד ןעליו

יא השנה ידה מתארכת בנס, משום שהמעשה וה
שה טוב הוא שהקב"ה מסכים , מעחושבת לעשות

והנה היא מגיעה יתו ורוצה בו. היד מתארכת א
פי תפיסת אנוש אל תיבתו של  באופן לא טבעי על

 משה רבינו על מנת להצילו. 
וזה המסר המיוחד עבורינו. לפעמים משהו שנראה 

עיתים ו ל, אנחנלנו רחוק להשגה, בלתי ניתן לתפיסה
גם את  ,בעקבות הסקת מסקנה זו ,לא עושים

עה קשהמעשה הפשוט והקל שלא נדרשת בו ה
שיט את היד. אנחנו או משמעותית, להו מיוחדת

מרימים ידים, מתייאשים מהר מדי מלעשות דברים 
 שנראים לנו בלתי ניתנים להשגה. 

עליה בתורה ת המעשה ולו הקטן כדי להשיג את הא
שעליה אנחנו חולמים גם אם נראה לנו שלא נשיגה, 

ים, משת המאמץ להשתלמות בתפילה, ביראת א
היה נכון וראוי במידות טובות. הלא אם המעשה י

ורצוי לבורא עולם, ידינו תתארך, נשיג את המטרה, 
 נגשים את מה שליבנו חפץ לעשות. סיעתא דשמיא. 

 
 שלמה יצחק הלוי רוזנשטיין 

 פוטו
 סטודיו

 'בטרם תבוא אליהן המיילדת וילדו'
 

שתי מילדות עבריות היו במצרים. האחת שפרה, אומר רש"י: 'זו יוכבד על שם שמשפרת 
את הולד'. השנייה פועה, אומר רש"י: 'זו מרים על שם שפועה ומדברת והוגה לולד כדרך 

ייתה מטפלת בגופו של היילוד מנקה אותו הנשים המפייסות תינוק בוכה'. שפרה ה
 ומישרת איבריו. פועה הייתה דואגת למצב רוחו של היילוד מרגיעה ומפייסת אותו. 

 
מסתבר שהיולדות עצמן לא היו זקוקות לעזרת המיילדות שהרי כך אמרו המיילדות 

רת לפרעה הנשים העבריות מסתדרות לבד. 'כי חיות הנה' 'הן משולות לחיות השדה' אומ
הגמרא 'שאינן צריכות מילדות'. עוד 'בטרם תבוא אליהן המילדת וילדו'. מי שצריך עזרה 
זה התינוק העברי. צריך לדאוג לו לתינוק שזה עתה נולד לשפר אותו ולפייס אותו לדבר 

 אליו ובהמשך גם להחיות אותו לספק לו מים ומזון. 
 

בהם היה בבטן אימו ומלאך  התינוק בא לעולם אחרי תשעה ירחי לידה. תשעה חודשים
עומד עליו ומלמדו תורה. אין לו צורך לדאוג לכלום. כל מחסורו על הקב"ה והוא יושב 
ולומד תורה. צא ולמד מאיוב כשהיה מוקף בייסוריו וכולו מלא סבל ומכאוב הוא מתפלל 
ומבקש מהקב"ה: 'מי יתנני כירחי קדם'. מי יחזירני לימים הטובים, אותם החודשים 

 הייתי עובר במעי אימי.  בהם
 

איזהו ימים שיש בהם ירחים ואין בהם שנים הוי אומר אלו ירחי כך דורשת הגמרא '
ה ישמרני' כאותם ימים בהם -' ועליהם התפלל איוב. ובהמשך הפסוק 'כימי אלולידה

הקב"ה דואג לכל מחסורו של העובר. 'אוכל ממה שאימו אוכלת ושותה ממה שאימו 
צבו הגופני איתן ושפיר אלא גם רוחניותו מושלמת. 'בהלו נרו עלי שותה'. ולא רק מ

וצופה ומביט מסוף העולם ועד ראשי' כאשר הוא מלא אור ושמחה 'ונר דולק לו על ראשו 
 '.סופו

 
ומלמדין  .ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימיםמוסיפה הגמ' ואומרת: '

 'ויאמר לי יתמך דברי לבך שמור מצותי וחיהויורני ' :שנאמר .אותו כל התורה כולה
ויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו ווכיון שבא לא'. בסוד אלוה עלי אהלי'ואומר 

 '.לפתח חטאת רובץ'כל התורה כולה שנאמר 
 

למדונו חז"ל כי אין לך ימים טובים לאדם, כימים בהם נמצא הוא כעובר במעי אימו. 
מזומן לאוכלי המן. הוא יושב ועוסק בתורה, 'מלמדים אותו כל  מזונו מזומן לו כפי שהיה

התורה כולה' מסתמא אלו המלאכים אצלם הוא יושב בשיעור ולומד. מה רע בזה. מעין 
עולם הבא ממש. יתכן ומטעם זה נכללו תשעה ירחי לידה בפזמון אחד מי יודע שהרי כל 

 הנמנים שם הם עניינים השייכים לעם ישראל בלבד.  
 
אשר כל זה נגמר והוא יוצא לאוויר העולם, 'בא מלאך וסוטרו על פיו ומשכחו כל התורה כ

כולה'. את כל מה שלמד הוא שוכח. וזה נלמד מהפסוק 'לפתח חטאת רובץ'. שהמפגש 
הראשון עם יצר הרע הוא כשבא לאוויר העולם. איזו טראומה נוראה. לא פלא שהוא צורח 

ת כמו יוכבד ומרים רק הן מסוגלות להחיות את הילדים ובוכה. לזה צריך מיילדות עבריו
לשפר ולפעות לקבל את פניהם בצאתם מ'הישיבה' במעי אימם ובמפגשם עם העולם הזה 

 שם מחכה להם ה'לפתח חטאת רובץ'. 
אמר ליה אנטונינוס אמנם לכתחילה הסתפקה הגמרא מתי מגיע יצר הרע אל האדם. '

'  ומוכיחה הגמרא משעת יצירה או משעת יציאה ?  שולט באדם עהרר מאימתי יצ :לרבי
בסנהדרין שיצר הרע מגיע אל האדם רק בשעת יציאה. שאילו היה לו יצר הרע כבר 
משעת יצירה, כבר בבטן אימו, הוא לא היה מסכים להישאר שם אפילו רגע אחד. הוא 

, את היה 'בועט במעי אימו ויוצא'. מפני שלא היה יכול לסבול את הקדושה שיש שם
  לימוד התורה. 

 
לכאורה נשאלת שאלה, אם לעובר במעי אימו אין לא יצר טוב ולא יצר רע. איך מצאנו אצל 
יעקב ועשו 'ויתרוצצו הבנים בקרבה' מביא רש"י: 'רבותינו דרשוהו לשון ריצה, 
כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרכס לצאת, עוברת על פתחי 

ם עשו מפרכס לצאת'.  משמע שכבר בעודו עובר יש לו יצר הדוחף אותו לטוב עובדי כוכבי
 או לרע. 

 
מורנו בעל ה'מכתב מאליהו' מביא באחד ממכתביו את דברי המהר"ל שמלבד השפעתו 
של יצר הרע או יצר הטוב, יש לאדם נטיות ואינסטינקטים טבעיים, לטוב או לרע, והם 

ת שהקב"ה נוטע בו או בתורשה מהוריו או מסיבה מושרשים בו מרגע יצירתו. אלו נטיו
אחרת. כבר בהיותו בבטן אימו יש לו כוחות טבעיים שמושכים אותו. כוחות אלו אינם 

 מוצאים אל הפועל בדעת, מחשבה או חשבון הם בטבעו.
 

מצב זה מביא אותנו לשאלה נוספת: כיוון שכך, כיוון שכל אדם נולד עם תכונות וכוחות 
ות, נטיות וכוחות נפש שונים. יכול האדם לחשוב ולומר 'מה לי להתערב שונים, עם מד

במעשה הבורא' כשם שבתואר גופי נולדתי גבוהה או נמוך, רזה או שמן ואיני רואה צורך 
לשנות זאת. גם צבע השערות וצבע העיניים נקבע עבורי ללא שתהיה לי השפעה על כך 

מדוע אני נדרש לשנות ולתקן תכונות  ואני לא נדרש לשנות מה שנקבע עבורי. אם כן
נפשיות ורוחניות עימהן נולדתי. אם הקב"ה ברא אותי ו'חנן' אותי בנטייה לכעס או 

 ל'פזרנות' מה לי לשנותם.
 

אך אין הדבר כן. 'אדם לעמל יולד' עבודת המידות מלווה את האדם מ'לפתח חטאת רובץ' 
ורה 'וביום השמיני ימול בשר עד ל'פתח הקבר'. מייד כאשר נולד תינוק מצווה הת

עורלתו' וצריך להבין מדוע צריך האדם להתערב במעשה הבריאה. הקב"ה ברא את האדם 
 מושלם באבריו. מה לנו לבוא ולהתערב, מה לנו לבוא ו'לתקן' את מעשה הבורא. 

 
באה התורה ומלמדת את האדם, דע לך לא נולדת מושלם. אתה מלא תאוות ורצונות 

איתם כל ימי חייך. 'כי יצר לב האדם רע מנעוריו'. אם לא תצא למלחמת  שעליך להתמודד
היצר, אם תשב שאנן תפסיד את המערכה. 'אדם עייר פרא יוולד' הכוחות והתכונות 
הרעות שיש בך יובילו אותך לעברי פי פחת. אל תהיה כמו עשו שהרגיש שהוא נולד 

 עשוי.  –מושלם. עשו 
 

כדי לזהות את תכונותיו ונטיותיו ולבחון אותן אחת  על האדם להקדיש מחשבה ועיון
לאחת. אם לטוב הן או לרע. נזכור תמיד: יצר הרע הוא מלך זקן וכסיל הוא לא נח לרגע. 
עלינו לעמוד על המשמר. התורה נותנת לנו כלי מלחמה 'החזק במוסר אל תרף'. תורת 

מחשבה שלנו. 'ניצרה כי המוסר מאפשרת לנו לבחון יום יום שעה שעה כל מעשה, דיבור ו

 
 הרה"ג ירחמיאל קראם

 לעילוי נשמת  
 בן ר' אליהו ואסתר זר רבי יצחק 

 

 
 

 ות לום דמי וולדיש
  

 כאשר ישית עליו בעל האשה ונתן בפלילים. ]פכ"א פכ"ב[
בהעמק דבר עמד בזה על מה דכתיב בעל האשה, דבפשוטו התשלום 

ת לתא שייך לאבי הולדות, שהרי עיקר זכית דמי ולדות אינה מחמ
דבעל האשה, וכדאיתא בב"ק מג. דאף אם בא עליה בזנות בלא 
קידושין זוכה בדמי הולדות, ]והוא מיושב עפ"י מה שהביאו בתוס' שם 
)ד"ה אפילו([, ותירץ דע"כ אינו זוכה בדמי ולדות מחמת היותו אבי 
הולדות, דהלא אין להאב שם אב עד הלידה כמבואר במגילה יג., ולזה 

 ולדות.לא כתיב אבי ה
ודבריו צ"ע, דהלא להדיא בסנהדרין סט. דבן י"ג שנה וג' חדשים ראוי 

עי אשתו, וכן מוכרח לדעת הר"מ לקראו אב משום שניכר העובר במ
בפ"ז אישות הט"ז דהאב יכול לקדש את בתו המעוברת, כמבואר 
בקידושין סב:, ומה שהביא ממגילה יג. הוא לענין שם ֵאם דלא חיילא 
עד שעת לידה, שו"ר בהשמטות הנצי"ב שתיקן דבריו וכתב דאין שם 

ותו זמן אב עד שיהא העובר בן ג' חדשים, וכמבואר בסנהדרין שם דמא
ראוי לקראו אב, ומדחייב קרא דמי וולדות אפילו בפחות מג' חדשים 

 ע"כ דלאו משום שם אב הוא דזוכה בדמי וולדות.
והנה כתב הר"מ בפ"ז אישות הט"ז דאין האב יכול לקדש בתו אלא 
משהוכר העובר, ולדברי הנצי"ב דברי הר"מ מבוארים, דשם אב לא חל 

יכול לקדש אותה לפני שהוכר עוברה, אלא משהוכר העובר, ולכן אינו 
ומה דלמ"ד אדם מקנה דבר שלא בא לעולם יכול לקדשה אף לפני 
שהוכר העובר, הוא כמו דס"ל דיכול למכור שדה שעדיין אינה ברשותו, 
]והעירוני דמזה הטעם גופא דכ"ז שלא הוכר חשיב העובר כדשלב"ל, 

 לכן אין לאב עדיין שם אב[.
צי"ב מהמבואר במגילה יג., הנה באמת אמנם באמת מה שהביא הנ

ברש"י שם מבואר דשם אב חל מיד בשעת העיבור, וכמבואר כן גם 
בדברי המהר"ל שם, דאיתא שם שלאסתר לא היה אב ואם, שבשעה 
שנתעברה אמה מת אביה, וכשילדתה אמה מתה, ופרש"י ]ד"ה בשעה[ 
שלא היה לה אב משעה שנראה להקראות אב, הרי מפורש שמשעת 

בור ראוי לקראו אב, וכ"ה במהר"ל שם, והארכתי הרבה בפרשת עי
 ויגש ]פמ"ו פ"י[.

באופן דלפי"ז שוב יש לומר דזכות האב בדמי ולדות הוא משום שיש לו 
שם אב, והטעם שיש לו דמי ולדות משעת העיבור הוא משום דיש לו 

 שם אב כבר משעת העיבור וכמש"נ.
נגף את הולדות אחר שמת אכן הנה כתב הר"מ בפ"ד חובל ה"ב דאם 

האב נותן דמי ולדות לאשה, הרי להדיא דעת הר"מ דיש חיוב תשלום 
דמי וולדות להאשה, ולמש"כ המהר"ל בביאור דברי רש"י דאין לה שם 
ֵאם עד הלידה א"כ למה זה יהא מחויב לשלם לה דמי ולדות, ]ויעוין 

כגון במנח"ח מצוה מ"ט סקכ"ט דאם מעולם לא היה אב להנך ולדות, 
שהאם נתגיירה אחר שנתעברה, בזה לכו"ע חייב דמי ולדות להאשה[, 

 וצ"ע.
אשר נראה בזה, דיסוד תשלום דמי ולדות להאב, אי"ז משום שיש לו 
שם אב, אלא דיסוד חיוב תשלום דמי ולדות הוא חיוב תשלום לבעל 
ההריון, ונפ"מ בזה גם למה ששמעתי מהג"ר יחזקאל כהן לחקור בדין 

הרה שנתעברה באמבטי אם מחויב דמי וולדות, דאם תליא  הנוגף אשה
בהיותו אבי הולדות, הרי שבזה אב הוא, אך אם יסודו משום שהוא 
בעל ההריון י"ל דהיינו דוקא אם הוא בעל ההריון במעשה ביאתו, 
]ונראה לפשוט מהירושלמי שהובא בתוס' שם )ד"ה אפילו( ואכ"מ, אכן 

 צוה מ"ט סקכ"ח[.הר"מ השמיט הירושלמי, עמנח"ח מ
והנה דעת הר"מ בפ"ד חובל ה"ד דאם בא ישראל על נכרית או שפחה 
ונתגיירה אינו משלם דמי ולדות לאב, אולם בשו"ע חו"מ סי' תכ"ג ס"ג 
הביא דעת הרא"ש דמשלם לאב, ותמה ביש"ש ב"ק פ"ה סי"ג ]והובא 
בש"ך סק"א[, דהלא אין הבן מתייחס אחרי האב, ולמה זה ישלם לאב 

ולדות, אולם למש"נ נראה דמ"מ יסוד דין התשלום הוא מחמת  דמי
 שהוא בעל ההריון, אשר זהו אף היכא שאין הבן מתייחס אחריו.

ויסוד לזה מהא דתניא במכילתא שם, יכול ישלם דמי ולדות לבעל 
האשה אף שנתעברה מאחר, ת"ל הרה שאינו משלם אלא לבעל ההריון, 

ברא ודאי דחיוב דמי וולדות הוא וכבר עמד שם המלבי"ם סי' פ"ו דמס
לאבי הולדות, ומה ס"ד דיתחייב לבעל האשה, וכתב דס"ד דהוא זכות 
אישות שיש לו לבעל באשתו, ]ויעוין בחזון יחזקאל )פ"ו ה"י( שבאמת 

 כן הוא דעת הר"מ שבעל האשה זוכה אף שאינו בעל ההריון[.
הוא מעתה נראה דאף למה דמסיק דחייב לשלם לבעל האשה משום ש

בעל ההריון, י"ל דאי"ז מחמת דהוא אבי הוולדות, אלא משום שהוא 
בעל ההריון, וא"כ אף שאינו מתייחס אחריו עכ"ז נחשב בעל ההריון, 
]ולשיטת החזון יחזקאל בדעת הר"מ דאף אם נתעברה אשתו מאיש 
אחר זוכה הבעל בדמי הולדות, היינו משום דהוא נחשב כבעל ההריון 

 אישות זכה בהולדות לענין זה[.של אשתו, דמהלכות 
ובחידושי ר"ח הלוי ]פ"ה טוען ונטען[ כתב דתשלומי חבלות אינו על 
הפסד הממון, דמאחר שאין דמים לבן חורין אין כאן הפסד ממון, אלא 
שהוא דין מחודש של כופר לראשי אברים, ומעתה נראה דה"נ דין 

היא חייך' נשמור וננצל כוח זה כי בלי חשבון נפש 
 תמידי נאבד ח"ו את החיים.   

 
נזכור כי 'העולם הזה דומה לפרוזדור' אנחנו רק 
במעבר מ'ירחי קדם' ל'עולם הבא הדומה לטרקלין' 

 נתקין עצמנו 'בפרוזדור כדי שניכנס לטרקלין'. 
  

 
   
 
   
 
 
  

 
 

 "אמנחם צבי ברלין שליט הגאון רבי
 ראש ישיבת רבינו חיים עוזר

 

 בענין קרבן יולדת
 

בקראי בפ' תזריע, אשה כי תזריע וכו',       
ובמלאות ימי טהרה לבן או לבת תביא כבש בן 
שנתו וכו', זאת תורת היולדת לזכר או לנקבה, 
ואם לא תמצא ידה די שה ולקחה וגו', א' לעולה 
 וא' לחטאת וכו' )ויקרא יב א(. והשאלה נודעת
דהך זאת תורת היולדת הו"ל לכתוב או בתחילה 
זאת תורת היולדת תביא כבש וכו' ואם לא תמצא, 
או בסוף עניינא שתביא כבש ואם לא תמצא ידה 
וגו' ולקחה שתי תורים וכו' זאת תורת היולדת, 

 וכבר דיברו מזה.

והנראה בזה ובהקדם מה דשנינו בקידושין דף       
לעבד עברי הענקה יז ע"א, דר"ש ס"ל דנותנים 

שים, וס"ד דילפינן נתינה נתינה מערכין, וע"ז חמי
מקשינן שם שעדיף ללמוד נתינה נתינה מעבד ושם 
הוי רק שלושים, ועוד מקשינן שם תפסת מועט 
תפסת תפסת מרובה לא תפסת, ותי' ע"ז הגמ' 
שם, ר"ש מיכה מיכה גמר, ואשר על כן נותן 

כין אין חמישים. ולכאורה קשה מאד, דבמך מער
כלל חמישים, ובשלמא אי ילפינן נתינה נתינה 
שייך ללמוד חמישים דבערכין איכא פעמים שנותן 
חמישים, אבל המך הרי אינו נותן רק כפי אשר 
יעריכנו הכהן ולא חמישים, וא"כ היאך ילפינן 

 ממך שיעור חמישים להענקה.

והנראה מוכח מזה, דהא דהמך נותן כפי אשר       
ן, אינו משום דזהו שיעור ערכו, דהרי יעריכנו הכה

גם באופן שמעריך עליו ערך של אחר, והמעריך מך 
שהמעריך הוא דהו"ל עני ולא הנערך, מ"מ נותן 
כפי אשר יעריכנו הכהן. וביותר דאם היה עני 
והעשיר נותן כעשיר, והכי נמי איפכא שאם היה 

 עשיר והעני נותן כעני.

מו עשיר ורק וע"כ דחיובו של עני הוי כ      
דבמעשה התשלום כשאין לו משלם פחות ופטרתו 
התורה מהחיוב שלו, וכ"ז נמדד אם בשעת 
התשלום הו"ל עני אבל אם העשיר משלם את כל 
חיובו, וה"נ איפכא כשהיה עשיר ונתחייב יותר 
אבל בשעת תשלום העני ואין לו משלם פחות, 
דהו"ל דין פטור בתשלומין של ערכין. ופשוט 

מך מך מערכין היינו ביסוד חיובו וזה הוי דהגז"ש 
חמישים, והיינו דס"ל לר"ש דמשלם חמישים, 

 דו"ק ותשכח.

ואשר מעתה נראה לומר דגם ביולדת הוי כן,       
דחיוב היולדת הוי תמיד כבש וכו', ורק אם אין לה 
לשלם מביאה תורים או בני יונה, ואשר על כן אם 

בש וכו'. העשירה בשעת תשלום צריכה להביא כ
והכי נמי איפכא אם היתה עשירה ובשעת הבאת 
הקרבן לא תמצא ידה מביאה ג"כ שתי תורים 
ופטורה מכבש, ]וחלוק בזה מעולה ויורד של 

 מצורע[.

ונראה לומר דהיינו מה שכתוב בקרא ובמלאת       
ימי טהרה וכו' תביא כבש וכו' זאת תורת היולדת 

תמיד כבש, לזכר או לנקבה, והיינו שזהו חיובה 
וזהו תורת היולדת, ורק דאם לא תמצא ידה די 
שה ולקחה שתי תורים, והיינו רק במעשה 
התשלום, אבל חיובה הו"ל תמיד כבש, והיינו מה 
 שכתוב זאת תורת לפני הך דואם לא תמצא ודו"ק.

 )סה"ז נר לאחד(                                        
 

 

  זכר בן דתלהול הבקשה

 בישראל לגדול שהביאה
. כנסת-לבית פינה אבן להניח התושבים התכנסו אוסוראה בעיר

 ברגע, וקדוש כצדיק ידוע שהיה, המקומי הרב עמד החוגגים בראש
 לבית הפינה אבן את ראשון לצקת שמעוניין מי כי, הכריז מסויים
 הבנייה למימון זהב ישקול העם לתפילת ראוי מקום שיהווה הכנסת

 .שייצקו האבן כמשקל
, סמוך מכפר יהודי השורות מן יצא מיד אך. דממה השתררה בקהל
 לא, סוחר וכמעשה, לידיו האת את נטל הוא. הרב בעושרו ידוע
 .הסכום את הרב לידי שילשל ומיד העיסקה את שכח

 החלו ומיד האחרים הנאספים על השפיעה האיש של לבו נדיבות
 הסכום שנתמלא עד, הבניין רןלק תרומות עוד ומגיעות עולות

 .ראוי תפילה מקום לבניית הדרוש
 בלבך יש אם: "בחום הראשון לתורם ואמר מאור התרגש הרב

 ".רצון שעת זו. עכשיו אותה אמור, מסויימת משאלה
 מהרה עד והפכה, הגביר של עינו בזווית ביצבצה גדולה דמעה
 כבר שהיה ליהודי, לו הייתה אחת משאלה, אכן. דמעות לשטף

 אין בן אולם, בנכסים ומבורך הוא גדול עשיר אמנם, העמידה בגיל
 ...לו
. בן לי שיוולד לברכני, רבי, תוכל לו, חנוק בקול קרא!", אוי"

, וקשה מתוחה לפתע הפכה ומרוממת שמחה כה שהייתה האווירה
 .הרב ציפה לא כזו שלמשאלה היה ניכר

 עליך מה לך דיעואו, "אמר", ימים שלושה בעוד אלי נא היכנס"
 ".בקשתך שתתמלא כדי לעשות

 בקשתך. "שנקבע במועד הרב לבית הגביר נכנס תקווה מלא בלב
 פירפר היהודי של ליבו, הרב קבע", תנאים בשלושה רק תתמלא
, הרב עמו  יתנה אשר לכל מוכן שהוא חשב  בלבו כי אף. בקרבו

 :בתדהמה היכוהו בפניו הרב שהציב התנאים הכל למרות אך
 לאחר( ג, לעולמך תלך, בהריון אשתך כשתהיה( ב, מנכסיך תרד( א

 .יתום ישאר והבן, האשה גם תמות הלידה
. ומחריש דומם עתה נותר, בבן לזכות רצרנו היה עז שכה, העשיר

 עליו. בהרהורים תפוס ראשו. בשקט החדר מן ויצא קם הוא
          ,עמה להתייעץ בלי עבורה להחליט יכול לא הוא, באשתו להימלך
 אני מוכנה כי לרב אמור לך - באומרה, לרגע התלבטה לא האשה
 .התנאים כל את לקבל

: והוסיף, בן לו יהיה הבאה שבשנה בירכו, הרב אל הגביר כששב
 כולו העולם את להאיר עתיד, פטירתך לאחר שיוולד, הזה הבן

 .תורתו באור
 התקיים הראשון התנאי, אותם וניחמה הזוג בני את עודדה הברכה

 תוך. מאוד תלולה הייתה הירידה. והורע הלך העסקים מצב. מיד
. כל חסר ונשאר הונו כל את המפורסם הגביר איבד ספורים ימים

, בעלה נפטר קצר זמן כעבור. הרתה והאשה, קצרה תקופה חלפה
 ידועה שהייתה, לבדה שנותרה האשה. הרב לו אמר כאשר בדיוק
 רק. בעצמה ונזקקת ענייה יועכש הייתה, שפיזרה הצדקה בכספי

 הגדול בצערה שמחה מעט הפיחה, העולם את יאיר בנה כי הידיעה
 .מנשוא

 עליה ייקל שם. העיר אל מהכפר לעבור שעליה החליטה היא
 היא. בלידתה אותה ויסעד לה שיעזור מי תמצא ודאי שם. להסתדר

. העלוב שלה במראה הייתה בושה. החשיכה בחסות לעיר הגיעה
 נכנסת, תכשיטים ועדויית מחלצות תמיד לבושה הייתהש, היא

 לחסות טובים יהודים לחפש, ריקות ובידיים בלויים בבגדים לעיר
 .קורתם תחת
 מי. בדלת לדפוק אותה הזמין האופה של ביתו בחלון שדלק האור

 את לפתוח כשניגשה, הבית בעלת תמהה? זו מאוחרת בשעה בא
. לתדהמה הפכה התהתמי מולה העומדת את כשזיהתה. הדלת
 ותומכת רבים הסועדת, המכובדת האשה, רחל הגברת זו הייתה

 ואירחה נכמרו, שמה אידל, הבית בעלת של רחמיה. נצרך בכל
 .אותה
 ברית סעודת נערכה גם שם, האופה של בביתו טוב למזל נולד הילד

 .אביו שם על" שמואל" בישראל שמו ונקרא, המילה
 מהרך וגם, בתם הייתה כאילו ביולדת וטיפל, אידל, ורעייתו האופה
. ביופיו רואיו כל עין את הפליא הילד. מסור טיפול חסכו לא הנולד
 .אהבה בעבותות אליו נקשרו הבית בעלי

 בין ההורים שידכו, ההם הימים וכמנהג, לאופה הייתה קטנה בת
 את יגדלו הילדה שהורי בתנאי לכך הסכימה התינוק אם. השניים

 הגדולה הזכות על להם סיפרה היא. אותו ויחנכו בו יטפלו, בנה
 מקום בכל שיאיר לבן זכתה, התפילה לבית מקום בזכות שזכתה

 .עד עדי
 קודם ממנו ונפרדה נפטרה כשאמו חודשים שלושה בן היה שמואל

 אותו גידלה האומנת משפחתו, בית חסר לא אך היה יתום. פטירתה
 .ממש בנם היה כאילו
 בתם את נשא, בתורה מפורסם גאון רככ כשהיה, העת ובבוא
 לעולמים נותר וכינויו - הימים כל נקרא משפחתו שם על. לאשה

 שגידלה האשה שם על(, אידלש שמואל הרב מורנו" )א"מהרש"ה
 .ס"הש על הידוע הפירוש בעל והוא. אותו

 

 לימוד התורה במעי אמו
 

חז"ל אומרים )נדה ל:( שתינוק במעי אמו 
 שנולד ובא כולה, כיון התורה כל אותו מלמדין

 כל ומשכחו פיו על וסטרו מלאך בא העולם לאויר
 כולה. התורה

מקשים העולם ממה נפשך, אם טוב הדבר שידע 
אין כל התורה מדוע משכחין זאת ממנו, ואם 

 הדבר טוב, מדוע מלמדים אותו כלל.

ותירצו רבים ביסוד אחד שבזה שמלמדו המלאך 
תורה, אף על פי שמשכחו ממנו נשאר רושם בנפש 
התינוק, ואילולי רושם זה לא היה באפשרותו כלל 

 להבין את התורה הקדושה.

 הרבי ר' אלימלך מליז'נסקכה ביאר הרה"ק 
ועם נשבסוף ספה"ק  ליקוטי שושניםזצ"ל )
ד"ה משוך חסדך(, וזלה"ק: "אם לא היו  אלימלך

מלמדים אותו לא היה באפשרותה לקבל וללמוד 
התוה"ק, לכן מלמדין אותה בתחלה כדי שאח"כ 
יוכל בנקל ללמוד התורה, ולזה סוטר המלאך על 
פיו, דאם היה נשאר בזכרונו כל מה שלמד לא היה 
תועלת בבריאתו כלל דלא היה צריך שום עבודה 

ולה ולא היה בחירה, "אך אעפ"כ נשאר ופע
הרושם שנרשם בו בזה שהיו מלמדין אותו כל 
התורה", וצריך האדם לעמוד בכל כוחו 
והתאמצותו לעורר את הרושם בו לבוא אל 
המעלה שהיה בו קודם בריאתו במחצבתו מתחת 

 כסא הכבוד עכ"ל.

)סיון מאמר א, ז(  הבני יששכרוכעי"ז ביאר 
 ו הצריך לענינינו: הנהבאריכות ונצטט לשונ

 לאנוש מבוא ואין, חי כל מעיני נעלמת היא התורה
 קט מעט אפילו ממנה להשיג בארציות אדמה עלי

 כל ממנו משכחין כן על, אלקי ועזר בסיוע זולת
 ידיעת שיסגל כדי העולם אל בבואו כולה התורה
 בדעת ובחירה ביגיעה מרצונו כ"אח התורה
 כל אותו יןשמלמד הלימוד ופעולת, שלימה
 בכח חקיקה בו שתשאר מהני אמו במעי התורה

 להוציא בארציות יכול שיהיה כדי האלהי העזר
 מציאות לו היה לא ובאם ,הפועל אל הכח מן

 עניני בקצה לנגוע לבוא מבוא אין בכח התורה
 הים לדגי אפשר שאי כדמיון, הזה בעולם התורה

 להשתדל יכולים שיהיו במים חיותם מציאות שכל
 מזה ויותר, השמים כעוף באויר לפרוח יגיעהב

 אבל, יבין המשכיל משער לאין כפלים כפלי המשל
 הגם, התורה רוחניות אלקי בעזר בו שנחקק כיון

 הדבר נשאר ז"עכ ל"הנ מטעם ממנו שמשכחין
 מן הדבר להוציא יכול יגיעתו י"וע, בכח אצלו
 איזה שראה אדם בן כדמיון והוא, הפועל אל הכח
 הדבר שראה בעת ז"עכ, רב זמן ממנו כחונש דבר

 השתדלות ידי על קט ובמעט הזכרון בכח נחקק
 הנרצה הענין הוא כן, המעשה היה וכך כך יזכור

 לעולם בואו קודם התורה כל לאדם שמלמדין מה
 ביגיעה הענין לו שיבוא בכדי, ממנו שמשכחין הגם

 זולת הנמנע מן שהוא להיות אבל, בחירתו ידי על
 הזכרון בכח אצלו שנשאר כיון הנה, יאלק בעזר
 הדבר להוציא יוכל והשתדלותו יגיעתו ידי על הנה

  הפועל עכ"ד. אל הכח מן

זי"ע בדרך  הרה"ק מרוזין ביאר כיוצא בזה
משל, למה הדבר דומה, לחותם דכאשר יחפצו 
לחתום בה יש להטביעה בחזקה בתוך כר הדיו, על 

לחתום  מנת שתספוג את הדיו לתוכה, ואז יוכלו
בה, ולהטביע את רושמה על הגליון. וזהו ענין 
לימוד התורה ע"י המלאך, בדומה לאותו כר של 
דיו, היינו שמכין בזה את היסוד והבסיס, וכאשר 
יגדל הנער ונפשו תחשק בתורה ובה יהגה יומם 
ולילה, יתאמץ וישקיע ויכין כל תעצומות כוחות 
 נפשו ויגיעת מוחו בעסק התורה, אזי כאותה

חותם, כן גם הוא יספוג אל קרבו ולתוכו את 
רישומה של התורה שלמד, ויפתחו לו גנוזות מוחו 
ויתגלו לו מעינות לימוד התורה שלמד במעי אמו, 
והיא תשיחהו ותיישר אורחותיו ותצליח למעלה 
דרכו בלימודו, ודברי התורה יספגו ויכנסו במוחו 
בבהירות, בהבנה והשגה נעלה לנח"ר להשי"ת. 

 עמ' תנ"ב(.  עירין קדישין)

 

  עורך הרב הלל מן

 הרב  יעקב שלמה שיינברגר

תשלום דמי ולדות דהוא דין כופר מחודש הניתן 
ריון, וכן האריך בברכ"ש ב"ק סי' כ"ו וסי' לבעל הה

כ"ט, דהלא באמת אין דמים לב"ח ואין הוולדות 
כצררי של האב, ואך דהוא דין כופר מחודש להריגת 

 וולדות.
הלא מעתה ניחא מאד שיטת הר"מ דדמי וולדות 
ניתן להאשה, דאף דאין לאם שם ֵאם עד שעת לידה, 

פסד הממון מ"מ הלא חיוב דמי וולדות אינו בא על ה
ודכוותה, אלא דהוא דין כופר הניתן לבעל ההריון, 
וא"כ שפיר נחשבת בעל ההריון כיון דהוולדות 
בגופה, ויעוין בתרגום יונתן ובנימוקי הרמב"ן כאן 
דתשלום דמי ולדות הוי קנס, ומאידך יעוין בערכין 

 ז. דולדות ממונא דבעל, ואכ"מ.
  
 

 

 מרדכי קרליבך הרה"ג

 נתן פלדמן –צוף הוצאה לאור 
 

 הופיע

 הספר החשוב 
 שלמי שמואל 

פרושים  עיונים בפרשיות השבוע

 רעיונות, ובינה בפרשיות 
 מאת הסופר 

 הרב שמואל ארגמן שליט"א 

 להשיג בחנויות המובחרות
 



 

 

  

ותאמרן המילדת אל פרעה כי לא בפרשתנו.  מקור העניין א.[ 
כנשים המצרית העברית כי חיות הנה בטרם תבוא אלהן 

אילימא חיות  ,מאי חיותדף יא ע"ב המילדת וילדו: ובגמ' סוטה 
אלא,  ,ממש, אטו חיה מי לא צריכה חיה אחריתי לאולודה

יהי  -גור אריה, דן  -מה זו כחיה נמשלה, יהודה אמרו לו: או
 -חמור גרם, יוסף  -אילה שלוחה, יששכר  -דן נחש, נפתלי 

והיינו שאמרו המילדות שבנות וכו'   זאב יטרף -בכור שור, בנימין 

ובתורה תמימה שם הערה  למילדת. ותצריכ ן הן כחית השדה שאינ ישראל
סוק מתורה )פ' בלק( הן עם הפ ה הגמ'כט, הקשה וקצת צ"ע שלא הביא

כלביא יקום וכארי יתנשא. אולם י"ל דידוע דהדמיון הבא בכ"ף בא להורות 

על דמיון קרוב, אך הבא בלא כ"ף הוא דמיון מופלג, ולכן עיניו כיונים 
)שה"ש( הוא רק דמיון קרוב, ועיניך יונים )שם( הוא דמיון מופלג וכן הרבה, 

א )בלא כ"ף( הדומה להכתובים שבפ' ולכן מביא כאן הכתוב מה אמך לבי

לחזק ולהפליג הדמיון, משא"כ הכתוב כלביא  -ויחי הבאים ג"כ בלא כ"ף 
וכארי )בכ"ף( שהוא רק דמיון קרוב, ומדויק היטב גם כאן כי חיות הנה )ולא 

אטו חיה מי לא צריכה חיה  ו בגמ'ומה שאמר -נאמר כי כחיות(, ונכון הוא.

ב"ק נ"ט א' דאמר שם לענין דאיירי שם, גמ' ד' האחריתא, לכאורה צ"ע מ
דיכול לומר איתתא דידי פקיחא היא ולא בעי חיה, וי"ל דשאני אשה חכמה 
מסתם מילדת, דסתם מילדת בעי ג"כ מילדת, מפני שאינה חכמה כל כך עד 

שתוכל לכלכל צרכי עצמה, אבל אשה שהיא חכמה ונבונה באמת תוכל 
בתורת הקנאות )סוטה שם( הביא ו. להפקיע את עצמה מבלי תצטרך לחיה

קושיא זו בשם צמח לאברהם שהקשה כן בשם זקינו )וכתב שכמדומה שהוא 

בעל המגן אברהם(, ותירץ בתורת הקנאות, על פי מה שביאר המהרש"א 
בדברי הגמרא 'כי חיות הנה', שכשישראל עושין רצונו של מקום אינם בכלל 

הטבע האנושי, ודברי הגמרא כאן גזירת אדם וחוה, ואינם משועבדים לחוקי 

נאמרו לאחר מסקנת הגמרא שם, שאכן יש צדקניות בישראל שאינם זקוקות 
למילדת, ואמנם שם בהוא אמינא סברה הגמרא שכל אשה ממש זקוקה 

רש"י פירש, כי חיות הנה בקיאות כמילדות, ותמה ש עוד כ' בתו"ת-למילדת.

יות הנה, יעו"ש. אבל אין כל הרא"ש דלפי"ז חסר כ"ף הדמיון, דהול"ל כי כח
חומר קושיא בזה, כי מצינו הרבה תיבות בחסור כ"ף הדמיון, וכך הוא דרך 
הכתובים, וכמו שדרשו במגילה ט"ז ב' עה"פ )פ' ויגש( כי פי המדבר אליכם 

כפי כן לבי, ומפרש שם המלה כי פי כמו כי כפי, וכאומר כמו פי כן לבי,  -
 :וכו' עיי"ש בכל דבריו

נשים המבקשות להקדים זמן לידתן על  קדים הלידה.להב.[ 
ח להן ורמת להופעת חבלי לידה משום שנוידי זריקה הג

שהלידה תהיה ביום מסוים או כדי שהלידה לא תהיה בשבת 
בספר הרוקח על קהלת ג' י"א נאמר את הכל עשה יפה . אל יעשו זאת

וגם את 'בעתו ראשי תיבות ביעה כלומר ביעה בלא זמנה אי אפשר שתלד 
לכך אין לעשות  'הידעת עת ללדת'וכדכתיב  ,כל שכן שממתין את עתו 'העלם

 .למקשה שתמהר לילד פן תלד במזל רע עכ"ל

בשלחן ערוך ג.[ מאימתי נחשבת ליולדת לחלל עליה שבת .
נאמר נקראת יולדת לחלל עליה שבת סימן ש"ל סעיף ג' או"ח 

ו משעה או משעה שהדם שותת ויורד א ,משתשב על המשבר
. שחברותיה נושאות אותה בזרועותיה שאין בה כח להלוך

ומכל מקום בכל מה שיכולין לשנות בסעיף א' וכתב השו"ע 
ודוקא לענין הדברים ס"ק ט' בוכתב המשנה ברורה  .משנין

שר לעשותן בלי איחור ועיכוב להכי צריך להמתין עד פאשר א
מה אבל לענין קריאת חכ ,שנראה אחד מג' סימנים האלה

ממקום רחוק וכדומה שאם נמתין עד שיעורים האלה ]מילדת[ 
תתאחר החכמה לבוא על כן משעה שמרגשת קצת אפילו 

 .בספק מותו בקריאתה ואפילו היא רחוקה ג' פרסאות עכ"ל
מבואר מזה שיש דברים שניתן להמתין מלעשותם עד שנראה אחד מג' 

הסימנים  חד מג' הסימנים ויש דברים שאם נמתין מלעשותם עד שיופיע א
עלולה היולדת להסתכן כמו קריאת המיילדת ובימינו הסעת היולדת לבית 
חולים דברים אלו יש לעשותם מיד משעה שמרגשת קצת ואפילו במסתפקת 

. אם אכן אלו סימני לידה דברים שאין לעשותם עד שנראה אחד מג' הסימנים
  ראה בספר תורת היולדת פרק כט, 

 

חסידים כתב בספר  חילול שבת. לידי ד.[ תפילה שלא יבואו
מי שאשתו מעוברת והגיע חדש התשיעי יתפלל סימן תשצג 

וכן על בתו וכלתו ואחד  ,שלא תלד אשתו בשבת שלא יחללו שבת

היה מתפלל ]בתפלת[ מנחה בערב שבת שלא תפול דליקה בשבת ושלא 

  מ. שולביץ הרב 
 

 

 מוסד 
 הרב קוק

 

 

 חדש

כרכים נוספים מסדרת 

 שיטה מקובצת 
 על הש"ס
 מסכת נדרים

 ר, סוטהסכת נזימ

 

 

 בענין סכנה שבלידה
 

ענין הנהוג היום להקדים הלידה ע"י תחבולות עיקר שאלתו ב
שונות, אי אריך למיעבד כן. ובתוך דבריו הזכיר מש"כ הגר"מ 
פיינשטיין שליט"א בס' אג"מ חיו"ד ח"ב סי' ע"ד שכ' דאין בלידה 
עצמה משום סכנה, ומה שמתות בו הוא משום הג' עבירות אשר 

א נשים מתות בשעת לידתן )בשבת ל"א(, והבטחת השי"ת של
תארע לה כל רע בלידה רגילה שהיא בגדר ציווי מנהג העולם, לא 

 כן בלידה מוקדמת שאין הבטחה ע"ז, אתו"ד.
הנה דברים אלה אינם מתקבלים על הלב, כי דבר פשוט דהסכנה 
היא בעצם הלידה, ומכל הראיות שהביא כבו' בשם ס' משנה 
הלכות. ופשטות לשון הרמב"ם פ"ב הי"א מהל' שבת, היולדת 

שכורעת לילד ה"ה בסכנת נפשות ומחללין עליה את השבת, כ
פשוטן של דברים דעצם הלידה היא סכנה, דלא כבעל אג"מ 
דאפיק לישנא שאין בזה סכנה כלל מהבטחת הקב"ה שלא יארע 
להן תקלה לעולם, והרי הרמב"ן למד מדין המבואר ביולדת דאם 

ב, אפשר לשנות צריכים לשנות, וכמבואר בש"ס שבת קכ"ט ע"
דה"ה בשאר חולה שיש בו סכנה דצריכים לשנות וכמבואר 
בהה"מ שם, ואם יש הבדל במהות הסכנה דבעצם אין סכנה 

 בלידה אי לאו ג' עבירות, א"כ איך אפשר לדמות הנושאים.
ואפי' למה שכתב הרמב"ם דדוקא ביולדת צריך לשנות ולא בשאר 

הלא כ'  חולי שיש בו סכנה, כדיוק הה"מ שם מלשון הרמב"ם שם,
הה"מ בטעם הדבר מפני שכאב היולדת וחבליה הם כדבר טבעי 
לה ואין אחת מאלף מתה מחמת לידה, ולפיכך החמירו לשנות 
במקום שאפשר ולא החמירו בחולה ע"כ, פי' דמה"ת גם ביולדת 
היתר גמור הוא אלא שיש הבדל מדרבנן בין סכנה טבעית לסכנה 

לידי סכנה בעת לידתה, בלתי טבעית, אבל כך רצון השי"ת שתבא 
ושוב תתרפא, ומה"ת מספר האחוזים של מיתה אינו קובע כלל 
אפי' מיעוט עצום, כמבואר כ"ז בש"ס יומא ובשו"ע או"ח סי' 
שכ"ט, ולדעת האג"מ שכ' שאין בעצם הלידה סכנה כלל, רק 

 החטא גורם, וא"כ ההבדל גדול, ולא היה צריך הה"מ לכל דבריו.
י ליעץ שלא להקדים את הלידה, ולעשות איברא בעיקר הדבר דרכ

נגד הטבע שקבע השי"ת, אב"א מחמת הקדמת סכנה של הלידה, 
אב"א שעצם הקדמת הלידה יכולה לגרום סכנת נפשות כאשר 
שמעתי מפי רופאים מומחים, וכבר ידעתי ממקרה מיתה ע"י 
הקדמת הלידה, ואב"א מחמת הקדמת ביאת הולד עצמו קודם 

עליונה. אם לא כשיש לפי שיפוט רופא שנקבע ע"י ההשגחה ה
מומחה סיכון יותר בהמתנה ללידה טבעית, כדרך שאנו מתירים 
לעשות ניתוח של יוצא דופן עבור זה וכיו"ב, וזה דלא כדעת הרבה 
רופאים קלי הדעת שבסיבה כל דהו מקדימין הלידה, והיות כל 

 הדברים פשוטים לא הארכתי בראיות מש"ס ופוסקים.
 )שבט הלוי ח"ו סי' קכה(                                                         
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 הופיע

 דוד יד
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 וסוטה נזיר נדרים

 ל"זצ זינצהיים דוד רבי להגאון
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 ומקורו מגמ' נדה דף לח דתניא: חסידים הראשונים. תלדנה הנשים בשבת
לא היו משמשין מטותיהן אלא ברביעי בשבת, שלא יבואו נשותיהן לידי 

  .וכו' עיי"ש בכל הגמ' החשבון חלול שבת
 

אם אין דעת היולדת מיושבת עליה ה.[ להביא מילדת בשבת. 
בלא שתבא עמה תומכת לידה, רשאית להביא את התומכת 

יקים בשו"ע )סי' של סעיף א( מבואר שמדל אפילו על ידי חילול שבת.
נר ליולדת אפילו אם היא סומא. והטעם שאפילו המילדות יודעות ואינן 

זקוקות לנר, אבל קים להו חז"ל שלא מיתבא דעתה כאשר היא בחושך, 
וכמ"ש המ"ב ס"ק ג'. ואף אם לא אומרת כלום וגם המילדת לא אומרת 

והבה"ל שם ד"ה נר הקשה למה לא מצריכין  כלום, מדליקים לה נר, שם.

וכמו שנאמר לענין אכילה ביום הכפורים. ותירץ שיש יותר סכנה מומחה 
במפחד. וזה באמת חידוש שהרי יש מחלות קשות ביותר שהאדם יכול 
 להיות חולה בהם ביום הכפורים, ובכל אופן הפחד יותר קשה מהם.

למד מענין הזה של או"ח ח"א סי' קל"ב ובשו"ת אגרות משה 
פוחדת אז יש לבעל פחד היולדת שאם האשה אומרת שהיא 

לנסוע עמה לבית חולים. והחזו"א כתב שהוא מזרז שיסעו 
והביאם בתורת היולדת עמ' פ"ז. והוסיף תורת היולדת בהערה א' עמה, 

ולפ"ז נראה  שאם לא תרגע אלא בבעלה ובאמה יתכן שמותר לשניהם.
שהרי מאי שנא הבעל עת לנסוע עם היולדת, ישה"ה שמותר למסי

יעת, כי כל תכלית של האנשים האלה היא אך ורק להרגיע או האמא מן המסי
את היולדת שהיא לא תפחד, שהרי אין להם שום עזרה בתחום הרפואה, ואם 
כן ק"ו למסייעת שיש לה עכ"פ איזה ידע בתחום הרפואי ומקילה באופן 

אמנם לחזור  ממשי מן הצער של הלידה, שמותר לה לנסוע עם היולדת.
כיון שאין ת לידה שאין בזה פיקו"נ. בשבת יהיה אסור לתומכ

בזה כבר חשש של פיקוח נפש לא התירו, ואף אם משום כך לא תרצה לנסוע 

 בהלוך אסור. שלא התירו אלא במלאכות דרבנן חזרתן משום הליכתן.
 

יורה דעה סימן קעט פתחי תשובה כתב ב סגולות ללידה קלה.ו.[ 

על  ורהתפר הניח סדמותר לס' באר שבע פ' חלק ד' ק"ח שם בסק"ו ,
אשה המקשה לילד ולקרות עליה פסוקים משום שיש בה 

וע' בתשובת חינוך ב"י סי' ע"א שכתב  .סכנת נפשות ע"ש
דאינו נכון לזלזל בכבוד הס"ת כל כך ולא יביאו הס"ת אלא 

ולא לענין  ,בפתח חדר של היולדת שזכות התורה יגין עליה
לפותחה או ליתן סגולה או רפואה וכ"ש שלא ליתן בידים או 

 ליד שום אשה ע"ש:
יש שהביאו סגולה ללידה קלה לנשוך הפיטם ולהתפלל אז. 

מקור הדברים בס' חיים וברכה ]אות רכח[ בשם ס' נזירות שמשון, שנשים ו

מעוברות נושכות את הפיטם בהושענא רבה ואחר כך נותנות צדקה והיא 
אכלה ממנו חוה סגולה ללידה קלה. הטעם לכך, הוא על פי המדרש שעץ ש

"רבונו של נוסח התפילה הוא כדלהלן:  בחטא עץ הדעת היה אתרוג.

עולם, בשביל חוה שהיתה אוכלת מעץ הדעת גרם אותו חטא מיתה בעולם, 
ואם הייתי באותו הזמן לא הייתי אוכלתו ולא הייתי נהנית ממנו, כמו שלא 

ין בו רציתי לפסול אתרוג זה בשבעת ימי החג שעברו והיום שפסלתי א

מצוה. וכשם שיש לי הנאה בפיטם זה, כך הייתי נהנית לראות עץ הדעת 
שאמר הקב"ה לאדם וחוה לא תאכל ולא הייתי עובר את ציוויו. ותקבלני 
ברצון את תפילתי ואת תחינתי שלא אמות מלידה זו, ותושיעני לילד בנחת 

כן יש  ".ל המושיע-ולא יהיה לי ולא לולדי שום נזק, כי אתה הא ובלי צער  
שנהגו לטעום ריבה שנעשתה מאתרוג שקיימו בו את המצוה, 

 ואף זו סגולה ללידה קלה.
 

 בעניין נטילת ז.[ הוראת מרן הגאון רבי משה פינשטיין זצ"ל.
מתוך כתבי נכדו כדי לא להרגיש צער הלידה.  משככי כאבים

הרה"ג ר' מרדכי טנדלר שליט"א, ויצא לאור בעתיד בספר מסורת משה 
דיברתי עם רבינו בענין האם כדאי לאשה ללדת בלידה  ח"ב,

טבעית. ואמר רבינו שכמו שאמר כמה פעמים, אין ענין של 
הרדמה, כדי -מידת החסידות, דוקא להוליד בלי תרופת

להרגיש הצער של חבלי לידה, לקיים קללת חוה. דזה קללה, 
אבל מצד שני, מוצדק בהחלט שמצד התנוק יותר  לא מצוה!
אין שום חסרון אם האישה רוצה  וודאיתרופה, ובטוב בלי 

להוליד בלי תרופה, ומה שמלמדים אותה להסיח דעת 
 אין חסרון בדבר. ומכאביה, אם מועיל מועיל, 

 
 
 

 

 

ברכות שמברכים 
 בהולדת בן או בת

 

 ברכת הטוב והמטיב
ב "ילדה אשתו בן זכר מובא בגמ' ברכות נ"ט ע"

מברך הטוב והמטיב", וכך נפסק בשו"ע או"ח 
סימן רנ"ג סעיף א'. וגם האשה צריכה לברך כן. 
אולם הרמ"א כתב שם בהגהותיו לשו"ע "ויש 
שכתבו שנהגו להקל בברכה זו שאינה חובה אלא 

שרבים מקילים באלו  טרשות ומזה נתפש
הברכות", המג"א )שם( ס"ק ג' כתב שזה מוסב 

ל ברכת שהחיינו שמדובר שם שהוא רשות אך ע
לא ברכת הטוב והמטיב שהיא חובה, אולם 

"ג כבאשל אברהם )בוטשאטש( מהד"ת סימן ר
מבואר שכוונת הרמ"א שנהגו שלא לברך גם 

ס"ק ג'  ת הטוב והמטיב. בס' יפה ללב )שם(ברכ
כתב שמנהגם לא לברך הטוב והמטיב רק בשעות 

בבן איש חי  המילה מברכין ברכת שהחיינו.
פרשת ראה כתב אפילו אלו שאין מברכין מ"מ 
יכוונו בברהמ"ז בברכת הטוב והמטיב שהיא 
ברכה רביעית לפטור ברכת הטוב והמטיב. אולם 
בס' שלחן הטהור )קאמרנא( סימן רכ"ג החמיר 
מאד בברכות אלו וחובה לברך והפליג מאד 
בעונש המיקל בהם, אפילו אם יש להורים כבר 

מברכין הטוב והמטיב וכ"כ בשו"ת כמה בנים 
הרשב"א ח"א סימן רמ"ה הובאו דבריו בט"ז 

 סימן רכ"ג סק"א ובמשנ"ב סימן רכ"ג סק"ג.
בביאור הלכה )ד"ה זכר( נסתפק אם יש לו כמה 
בנים ואין לו בת והוא משתוקק שתלד לו בת 
ונולד לו בן אם יש לברך הטוב והמטיב דלא נוח 

דברי ערוך השלחן לו בזכר ונשאר בצ"ע, אולם מ
)שם( משמע דאין חילוק בין כשהם שמחים על 
לידת הזכר או אינם שמחים בלבם מבואר שבכל 

 אופן מברך. 
י"א שצריך לברך בלידת בן שהחיינו, וכ"כ ו

הרשב"א בתשובתיו סימן רמ"ה ובשו"ת חוות 
יאיר סימן רל"ז, אולם המשנ"ב )שם( ס"ק ר"א 
כתב שרוב הפוסקים סוברים דברכת הטוב 
והמטיב כוללת גם ברכת שהחינו )עי' חידושי 
הצל"ח ברכות נ"ח ובס' תורת חיים סימן רכ"ג 

 אות ג'(.
ברך מיד שמבשרים להם על ברכות אלו יש ל

לידת בנם אף שעדין לא ראו אותו כמובא בב"י 
בשם הרא"ש והמרדכי, ופסק כן המג"א סימן 
רכ"ג סק"א. בשו"ת הלכות קטנות ח"א סימן 
ר"א כתב שאפילו שהבעל שמע בשורה זו מחוץ 
לעיר ובירך הטוב והמטיב כשיבוא לעיר ויראה 

לכאן  את הולד יברך שהחיינו דפנים חדשות ראו
)עי' בביאור הלכה רכ"ג ד"ה שהיא(. וכתב הפמ"ג 
)שם( בא"א ס"ק ב' שאפילו לא בירך מיד 
כשנתבשר לו יכול לברך אח"כ כיון שעדין הטובה 
בעולם, אולם היעב"ץ בספרו מור וקציעה סימן 
רכ"ד כתב שלאחר ג' ימים מהשמועה לא יברך 
בשם ומלכות, וכ"כ באשל אברהם )בוטשאטש( 

, בכף החיים סימן רכ"ג ס"ק ה' כתב סימן רכ"ג
שכל זמן שעדין תוקף השמחה בלבו יכול לברך 

 ואח"כ יברך בלא שם ומלכות.
יש אומרים שגם כשנולד בן לבנו או לבתו מברך 
הטוב והמטיב, וכ"כ בס' חסידים סימן תתמ"ג 
והביאו האליה רבה סימן רכ"ג ס"ק א', אולם 

דברי המשנ"ב בביאור הלכה )שם( מפקפק ע"ז מ
הרשב"א בתשובתיו ח"ד סימן ע"ז, והטעם דאין 
ברכת הטוב והמטיב על שמחה אלא על הנאה 
שיש עמה תועלת, ולאב ולאם יש תועלת שבן 
תומך בהם לעת זקנותם, ועוד שהוא כירך אביו 
ואמו משא"כ הסבא, אולם בס' קצות השלחן 
סימן ס"ד סק"י כתב לישב תמיהת הבה"ל 

ולדו לו תאומים זכרים ומצדד דצריך לברך. אם נ
אם מכוון על שניהם יוצא בברכת אחת וכמש"כ 
משנ"ב סימן רכ"ב סק"ב אם שמע כמה שמועות 

 בבת אחת די לו בברכה אחת.
אולם אם נולדה להורים בת אין מברכין הטוב 
והמטיב, וכן משמע מלשון הגמ' ברכות נ"ט ע"ב 

מברך הטוב והמטיב" אבל אם ילדה  זכר"ילדה 
ו מברך. בשער הציון )שם( אות ג' כתב נקיבה אינ

לחדש דאף אם יש לו כמה זכרים ותאב שיולד לו 
בת כדי לקיים מצות פריה ורביה עכ"ז אינו 
מברך על לידת הבת משום דאשה אינה מצווה על 
פריה ורביה ולעולם נוח לו בזכר ונמצא שאין זו 
טובה אלא בשבילו לכן אינו יכול לברך הטוב 

ה אלא כשיש לפחות שנים והמטיב שלא נתקנ
שנהנים )עי' שו"ת בית אבי ח"ד סימן נ"ו(. ויש 
לברר מדוע כשנולדה בת אין מברכין הטוב 
והמטיב, בערוך השלחן ח"ג ס"א כתב שבלידת 
נקיבה אין מברכין אין בזה שמחה כל כך ולכן 
אין מברכין גם שהחיינו בלידת נקיבה, עי' בס' 

יא כמה אשל אברהם )בוטשאטש( מהדו"ת שמב

  ליקום דבורקסהרה"ג א

 

טעמים על זה שאין מברכין הטוה"מ לנקיבה, עי' בפירוש הרמב"ם 
בראשית ל' כ"א עה"פ ותקרא את שמה דינה ולא נכתבה הודאה על 
הבת. הנצי"ב בספרו מרומי שדה עמ"ס ברכות דנ"ד כתב וז"ל "והנה 
מדאיתא במשנה )שם( דעל כלים חדשים מברך, ויש ללמוד לכאורה 

שהחיינו דלא גרע מאילו. קנה עבד או  דמי שנולד לו בת שיברך
איברא לא ראיתי זאת שפחה לשמשו שהרי מעשה ידיה לאביה, 

 י י"ל דבת אינה מתנה טובה לאביה כידוע באגדה".ואול בפוסקים
ראוי לציין דברי התוס' ביבמות ס"ה ע"א דאשה רוצה שיהא לה זכר 

אף שיש דמי שמי שאין לו בנים חשוב כמת. ומשמע מדבריהם 
וכן משמע מתוס' מגילה  אדם בנות אולם אין לו זכרים חשוב כמת.ל

משמע דהוא עונש, וכן  זכריםג' ע"ב דיהושע נענש על שלא היו לו 
אמרו בגמ' ב"ב ט"ז ע"ב וקידושין פ"ב ע"א "אוי למי שבניו נקיבות" 
משמע שאין זה דבר טוב )עי' מש"כ בחידושי המאירי קידושין פ"ב 

 ע"ב(.
 

 ברכת שהחיינו
המשנ"ב )שם( סק"ב כתב לחדש דבפעם הראשון שרואה את בתו 
מברך ברכת שהחיינו דלא גרע ממי שרואה את חבירו לאחר ל' יום 
ושמח בראייתו דמברך שהחיינו כמבואר בגמ' ברכות נ"ח ע"ב, וכך 
מבואר בס' דרכי חיים ושלום אות רנ"ו שהגה"ק ממונקאטש בירך 

)הנהגות מבעל הקהילות יעקב(  שהחיינו וכך מובא בס' ארחות רבינו
אות ק"ח, אולם הגאון מרן רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל )מובא 
בס' הליכות שלמה תפילה פרק כ"ג ס"ק י' ובס' הליכות ביתה סימן 
י"ג אות ל"ט( פסק שאין לברך שהחיינו בלידת הבת אף כשרואה 
אותה, משום שרק אם הרואה מכירו ומתוך כך הוא שמח בראיתו 

נו חכמים לברך שהחיינו, משא"כ בנ"ד הרי רוב בני אדם אינם תק
מכירים אותו ותוך כמה דקות יכולים להחליפו בתינוק אחר ולא 
יבחינו בכך כלל וא"כ עיקר השמחה היא רק בזה שאומרים להם 
שהיא בתם ומי אומר ששייך ברכה גם על ראיה ראשונה, וכמו שאין 

שהוא שמח ביותר וכש"כ  מברכין על מי שלא ראה אדם מעולם אף
בזה שעיקר השמחה היא על עצם הלידה, אולם ברור שגם לדעת 
המשנ"ב גם כשרואה בתו בפעם הראשונה אין מברך הטוב והמטיב 

 דרק בזכר תקנו כן.
בשו"ת שבט הלוי ח"ח סימן ל"ה כתב לגבי אדם שהראו לו תינוקת 

"כ ובירך שהחיינו ונתברר בשטעות הראו לו תינוקת אחרת ואח
הראו לו את בתו שנולדו לו מברך שוב שהחיינו שלא גרע מרואה 
חבירו אחר שלושים יום. ולפי"ז אף לדעת מרן הגרש"ז צריך לברך 
במקרה זה. )עי' שו"ת דברי יציב ח"א סימן פ"ח ובשו"ת אור לציון 

 ח"ב פי"ד אות מ"ז(.
 

 לידת פג
 על לידת פג שהרופאים מסופקים אם יחיה או לא יברך הטוב
והמטיב אלא א"כ יש לו יין חדש ואז יכוון גם על לידת הבן כמש"כ 

 בעל מרן 
 שליט"אשבט הלוי 
 
 שליא 

ידוע הוא כי יש צורך לקבור את השליא, וזה נחשב כאומרים לאדמה 
שכתב בזה. והנה התחדש  קחי ערבונך, וראה במשנ"ב סי' של"א מה

בדורות האחרונים, והמציאו כן הרופאים, לקחת מן השליא חומר 
שהוא מועיל לריפוי בני האדם. ומעתה יש להתבונן, האם יש להעדיף 
את קבורת השליא, או שמא את התועלת אשר באה לבני האדם 
ממנה. ונקודת הדיון שהרי קבורת השליא היא לטובתו של תינוק, 

ין היתר למנוע טובה זו ממנו עבור טובת אחרים. וראה ואפשר כי א
או"ח סי' ש"ל סעיף ז' שמבואר שם שהיו טומנין השליא, כדי שיחם 
הולד. ושמא אין השליא שייכת לו, והיא בבעלות אמו ויכולה היא 

 לעשות בשלייתה כרצונה. 
ודע כי אף שהולדות שייכים לאבא, מ"מ נראה לענ"ד שהשליא שייכת 

ן אם משלמים ממון על חבל הטבור או השליא, ממון זה לאשה ולכ
 שייך לאשה. 

 לידה בשבת
מפורסמת המחלוקת אם פיקו"נ הותרה בשבת או דחויה, ותמהתי על 
התפילה בשם החיד"א ז"ל שמתפללת המעוברת לא ללדת בשבת, 
ולכאו' מה בכך אם תלד בשבת, הא כשיש פיקו"נ הרי נחשב כיום חול 

אפשר, דאם פיקו"נ דחויה, יש להעדיף לא להכנס כלשון הרמב"ם, ו
לפיקו"נ כלל, ועוד, שמא יעשו חילול שלא לצורך. ומה שמבטלין עונג 

 שבת איני מבין החסרון בזה הא זוהי המצוה.

 אמבולנס או שכן
הנה נסיעה באמבולנס יש בה את החסרונות דלהלן. א. עצירה וכיבוי 

קום. ג. לא נעשה משום שלא לצורך בשעת ההורדה. ב. חזרה למ
דפיקו"נ דוחה שבת ואפשר דלכל הפחות נחשב כחשב לאכול בשר 
חזיר ועלה בידו בשר טלה שהרי לא איכפת ליה משבת ולכן נסע. 
אכן, נסיעה ברכב פרטי אין לה חסרונות אלו. א. יעצור את הרכב 
בלא לכבות להדיא. ב. ישאר במקום. ג. עושה כן משום דפיקו"נ דוחה 

 שבת.
ברם, השכן יכול להמנע מזה, דאין עליו חיוב הצלה כשיש מצילים 
אחרים, ואף שיגרום לחילול רב לצורך פיקו"נ לא איכפת לן, אכן 

 בנד"ד לכאו' גורם לחילול שלא לצורך וע"ז יש לדון.

 חזרה הביתה
אם נתברר שלא הגיע זמן לידתה, ורוצה לחזור עם ישמעאלי, 

אם מותר. והצדדים, כיון שהלכו לצורך שבפשוטו איסור דרבנן הוא ה
פיקו"נ, הרי ההולכים חוזרים עם כלי נשקים למקומם כמבואר סו"ס 
שכ"ט, הרי דהותר איסור דרבנן לזה, א"כ גם כאן כיון שהלכו לצורך 
פיקו"נ, או שמא שאני הכא, דיולדת זו עדיין לא הגיעה לכלל פיקו"נ 

חמה מותר להם גם והכל היה בטעות, ברם בפשוטו החוזרים מהמל
 אם היתה טעות בזה.

 הרגעה )אפידורל(

אף שגזרת מלך היא בצער תלדי בנים, התבוננתי, לו יצוייר ויקלו 
הצער מאוד, האם יש בזה חסרון, ומכל מקום יש לצדד שבתרופת 

 הרגעה שבזמננו, עדיין יוצאים יד"ח צער בעיבור ובלידה כנודע.
ם יכול להקל ע"ע צער היסורים אכן להיפך יש להעיר בזה, דאם אד

ולא עושה כן, עבירה היא בידו, ומשתי סיבות. א. יסורים מקצרים 
ימיו של אדם, וע"י הקלה מציל עצמו, ובפרט יולדת דאנו דואגים 
ליתובי דעתא, ואחר הלידה נחשבת מסוכנת ג' ימים, מנין ההיתר 

ור"ד שלה לא להקל על יסוריה ולגרום חולשה לגופה. ב. המבואר בי
כמה פעמים דאדם שלא נותן צדקה לעצמו נותנים לו בעל כורחו, 
כמו סימן רנ"ב לענין מי שלא רוצה לפדות עצמו מממונו דכופין אותו 
לזה, ומיירי באין פיקו"נ, ולענ"ד  מדין צדקה הוא זה, גומל נפשו איש 

 חסד, וא"כ יש לכפותה בדברים לזה.
 

 
 

 חקירות הלכתיות
 הרה"ג אלחנן פרץ שליט"א

בס' תורת היולדת פל"ז הערה ט', והוסיף שאם רוב הסיכויים 
שהפג יחיה יתכן שצריך לברך ודלא כמש"כ בשו"ת באר משה 
ח"ה סימן ס"ט שיברך, ולענין ילד מונגולאיד דעת מרן הגרי"ש 

הורים אינם שמחים אלישיב זצ"ל שאין לברך עליו מאחר וה
בלידת בן זה וכך מובא בס' תורת היולדת עמ' ר"ל. אולם דעת 
מרן הגרח"פ שינברג זצ"ל שיש כן לברך אע"פ שבשעת הלידה 
מצטערים הרבה מ"מ יוצאים ידי חובת פריה ורביה וי 

המצב לאחר זמן ומקבלים באהבה את הנולד  עםהמשלימים 
 להם.

ב כתב דאינו מברך בהגהות שלחן אש על או"ח סימן רכ"
כשאשתו ילדה זכר רק אם שלם בגופו אבל אם הולד מחוסר 

 אבר או בע"מ גלוי אינו מברך דודאי צער יש לו ולא שמחה.
 

 החתם סופר -רבי משה סופר 
  מכתב ידו   ת"ר[ -]תקכ"ג 

  

 ביאור מופלא 
 אודות לידת משה

, איתא במגילה ]יג,ב[ 'הפיל פור הוא הגורל
תנא כיון שנפל פור בחודש אדר שמח 
שמחה גדולה אמר נפל לי פור בירח שמת 
בו משה, ולא היה יודע שבשבעה באדר מת 
ובשבעה באדר נולד', ובפ"ק דקידושין 
]לח,א[ ילפינן מהא דכתיב בן מאה ועשרים 
שנה אנכי היום שאין ת"ל היום, היום מלאו 
ימי ושנותי מלמד שהקב"ה יושב וממלא 

ם של צדיקים מיום ליום ומחודש שנותיה
 לחודש, וכתיב את מספר ימיך אמלא ע"ש.

ויש להבין מ"ט טעה המן וכשם שחקר אחר 
זמן מיתתו של משה ה"נ היה לו לחקור 
אחר יום לידתו, וכן יש ליישב אריכות 
הלשון ולא ישע דבז' אדר נולד משה ובז' 
באדר מת משה, הרי הוא ידע שמת, ורק 

ולא הול"ל אלא רק דלא מלידתו לא ידע, 
ידע דבז' באדר נולד משה, וכן מהי אכירות 
הלשון מיום ליום מחודש לחודש, וגם 
דמייתי קרא השני את מספר ימיך אמלא 

 ללא צורך.
והנה עי' במג"א סי' תקס"ח סק"כ מה 
שמפלפל בענין יאהרצייט באדר שני ע"ש, 
ולפענ"ד נראה כמ"ש שם בגליון דלענין 

ולא מקדימין דהוה בכלל  יאהרצייט מאחרין
לאקדומי פורענותא לא מקדמי, אבל לענין 
יום הלידה כגון לחשוב לענין בר מצוה 
והדומה הכל מאדר ראשון דאין מעבירין על 

 המצוות.
והנה קצת משמע לי דהנס היה בשנה שהיה 
ב' אדרים כמו שדרשו חז"ל ]מגילה ו,ב[ 
לקיים אגרת הפורים הזאת השנית לרמז על 

י, והנה חשב המן דללידת משה אדר שנ
חשבינן ז' אדר הראשון כנ"ל ולמיתתו 
חשבינן ז' אדר השני, ואיתרע מזלייהו 
דישראל ואין זכות להגן. ואע"פ שאז היו 
מקדשין ע"פ הראשיה ולא נודע שהשנה 
מעוברת עד אחר ר"ה כמבואר בסנהדרין 
]יב,א[, מ"מ משכחת ליה שהיתה כבר אותה 

תעבר ולא נתעבר השנה שעברה ראויה לה
ואין לעכב עוד, וידע המן שיתעבר השנה 
הבאה, ]וכגון שנת ח' למחזור אם אין 
 מעברין ע"כ יצטרך שנת ט' להתעבר, והבן[.

ואולי לכך מדקדק בחודש הראשון וגו' 
משום דעד ניסן היה דואג אולי יתעבר 
השנה עדיין ולא יהיה השנה הבאה מעוברת 

ראשון ראה ולשוא הפיל פור, אבל בחודש ה
כי לא נתעברה ושוב אין מעברין ניסן בניסן 

 כדאיתא שם ]יב,ב[.
אבל לשוא שמר דהא נפקא לן בפ"ק 
דמגילה ]ה,א[ דאין מונין ימים לשנים 
מדכתיב לחדשי השנה חדשים אתה מונה 
לשנים ולא ימים, היינו בשאר מילי, אבל 
בשנותיהם של צדיקים שפיר מיחשביה 

לא מיום ליום ימים לשנים, והקב"ה ממ
כנ"ל למלא הימים אפילו, והיינו דמרמז 

אמלא,  -דייקא  -בקרא את מספר ימיך 
וא"כ לא כלה שנת הלידה עד ז' אדר שמת 
היינו ז' אדר השני באותו נולד נמי, פי' 

 שמחשבין נמי הלידה, ודו"ק.
 

 הרב הלל מןעורך  
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