
שלבי ההיריון האחרונים כרוכים בהתרגשות, ציפייה וחששות מהלא ידוע 
המובנה בתהליך הלידה ובגידול התינוק. כדי להשקיט רגשות אלו ולהעניק 

את השקט והביטחון שלהם זקוקה האישה ההרה בעת הזו, ידע אינו מספיק. 
בטקס יוצרת קהילת הנשים מעטפת של משען  הנסמכת  על כוחה של 

האמונה, על ההשגחה העליונה ועל תמיכתן של הנשים, כמקור לתעצומות 
הנפש הנדרשות מהיולדת.

מכינים טס ועליו מפתח, קערה שקופה עם מים, נר, בשמים ואבנים טובות – ארבעת 
היסודות: מים, אש, אויר ואדמה

יעלה יעלה / ר' ישראל נג'ארה
ֵהֵנץ ִרּמֹון ַגּם ָפְּרָחה ַגְּפִני ַיֲעָלה ַיֲעָלה ַיֲעָלה ּבֹוִאי ְלַגִנּי 

ְוֹיאַכל ֶאת ְפִּרי ְמָגָדיו ָיבֹוא דֹוִדי ָיִחיש ְצָעָדיו 
יעלה... ֵאיְך ְיִחיָדה ֵאֵשׁב ַעל ַכִּני  ִאם ְיִדיִדי ָאְרכּו ְנדּוָדיו 

ׁשּוִבי ַאְתּ, ַוֲאִני ָאׁשּוָבה ׁשּוִבי ֵאַלי, ַאְתּ ַבּת ֲאהּוָבה 
יעלה... ִכּי ְבּתֹוֵכְך ֶאֵתּן ִמְשָׁכִּני  ִהֵנּה ִעֵמְּך ֹזאת אֹות ְכּתּוָבה 

...
ִכּי ִציץ ִיְשִׁעי ַרֲעָנן ָרֹטב ִחְזִקי, ַרְעָיה, ִהֵנְּך ְכֵּיין ַהטֹוב 

יעלה... ְוִחיׁש ֶאְשַׁלח ָלְך ֶאת ְסָגִני  ּוְלָצַרִיְך ֶאְכרֹות ְוֶאְחֹטב 

חיזוק וברכה לקראת לידה
תדרשי

מי שברך 
ִמי ֶשֵׁבַּרְך ִאּמֹוֵתינּו ָשָׂרה, ִרְבָקה, ָרֵחל וֵלָאה ּוִמְרָים ַהּנִביָאה, ַוֲאִביַגִיל, 

וֶאְסֵתּרַהַמְּלָכּה ַבּת ֲאִביַחִיל, ודבורה הנביאה, הּוא יָבֵרְך ֶאת האישה ההרה 
........  בת .......... ואת ְפִּרי ִבְּטָנּה,

ּבַמָזּל טֹוב ּוִבְשַׁעת ּבָרָכה, ִבְּבִריאּות,  ָשׁלֹום ּוְמנּוָחה. ִונַזֶכּה ִלְראֹות ּבִשְׂמָחָתּה 
ּוְבשמחת משפחתה, שיעלו ויצליחו בכל מעשי ידיהם ּבֹעֶשׁר וָכבֹוד, ּדֵשִׁנים 

וַרֲעַנִנּים ינּובּון ּבֵשׂיָבה, וֵכן יִהי ָרצֹון וֹנאַמר ָאֵמן:

חבלי אמהות/ חפציבה כהן מונטגיו

וממקום הטבור -  
טבור הארץ,  טבור אמי,  
נשרכים  ארוכים וחמים,

חבלי עולם, חבלי אמהות,
לקשור מראי קולות מסיני,
קולות שדי במים אדירים. 

נשזור פסוקים וחרוזים לחיזוק ולברכה
הציוד הנדרש: חרוזים ואבנים, מפתחות קטנים, חוט אדום, מספריים, טוש עמיד, 

פסוקים 
כעת כל אחת ואחת תבחר פסוק משמעותי עבורה שתרצה לברך בו את 

היולדת, כל אחת תקריא את הפסוק ותכתוב מילה משמעותית ממנה על 
חרוז שנשחיל לשרשרת שנעניק ליולדת.

כל אחת קוראת מהחרוז או האבן את הפסוק שכתבה 
מוזגים יין לכוסות 

ָבּרּוְך ַאָתּה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְפִּרי הגפן

מדליקים קטורת
גן ָנעּול ֲאֹחִתי ַכָלּה ַגּל ָנעּול ַמְעָין ָחתּום. 

ְשָׁלַחִיְך ַפְּרֵדּס ִרּמֹוִנים ִעם ְפִּרי ְמָגִדים 
ְכָּפִרים ִעם-ְנָרִדים.

 ֵנְרְדּ ְוַכְרכֹּם ָקֶנה ְוִקָנּמֹון ִעם ָכּל-ֲעֵצי ְלבֹוָנה 
ֹמר ַוֲאָהלֹות ִעם ָכּל-ָראֵשׁי ְבָשִׂמים. 

ַמְעַין ַגִּנּים ְבֵּאר ַמִים ַחִיּים ְוֹנְזִלים ִמן-ְלָבנֹון. 
עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמן ָהִפיִחי ַגִנּי ִיְזּלּו ְבָשָׂמיו

ָיֹבא דֹוִדי ְלַגּנֹו ְוֹיאַכל ְפִּרי ְמָגָדיו (שיר השירים ד, יג-טז) 

מברכים על הבשמים
ָבּרּוְך ַאָתּה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ִעְשֵּׂבּי ְבָּשִׂמים

ידיד נפש / ר' אלעזר אזכרי
ְמׁשֹוְך ַעְבָדְּך ֶאל ְרצֹוָנְך יְִדיד ֶנֶפׁש, ָאב ָהַרֲחָמן 

ִיְשַׁתֲּחֶוה מּול ֲהָדָרְך ָירּוץ ַעְבָדְּך ְכּמֹו ַאָיּל 
ִמנֶֹּפת צּוף ְוָכל ַטַעם ִכּי ֶיְעַרב לֹו ְיִדידּוָתְך 
ַנְפִשׁי חֹוַלת ַאֲהָבָתְך ָהדּור ָנֶאה, ִזיו ָהעֹוָלם 

ְבַּהְראֹות ָלּה ֹנַעם ִזיָוְך ָאָנּא, ֵאל ָנא, ְרָפא ָנא ָלּה 
ְוָהְיָתה ָלּּה ִשְׂמַחת עֹוָלם ָאז ִתְּתַחֵזּק ְוִתְתַרֵפּא 

גזירת החיתולים 
בטקס חגיגי נגזר הבד לחיתולים בחברת משפחה וחברות. בגזירה 

הראשונה מתכבדת אם לילדים ובת להורים חיים, והאישה זורקת שקדים 
מסוכרים על הבד – סמל לחיים ארוכים ומאושרים.

(בהשראת קהילות איסטנבול, מרוקו ואלג'יר) 

ָבּרּוְך ַאָתּה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְפִּרי ָהֵעץ

צדקה  -  והדלקת נרות
(לזכר רבי בעל הנס ולבקש לידה קלה)

רפא צירי\ר' רפאל ענתבי
ְרָפא ִציִרי ֵאל ֶנֱאָמן ִכּי ַאָתּה רֹוֵפא ֻאָמּן 

ַאְתּ ֹראִשׁי ׁשּור ַחְלִשׁי
 ְוֵתן כַֹּח ְלַנְפִשׁי 

ְפַּתח ַשַׁער ָהַרֲחִמים
ָרם ׁשֹוֵכן ַבְּמּרֹוִמים 

ַעל ַעְבָדְּך ִשׂים ַחְסָדְּך
ֵאין ְמַרֵחם ִבְּלָעָדְך 

ֵאל ַחי ְרֵצה ְתִּפָלִּתי
 ְוחּוָשׁה ְלֶעְזָרִתי 

ִבְּמֵהָרה ְדּרֹור ְקָרא
ְלַעם ֶבּן ַהְגִּביָרה 

ביחד (בלשון נקבה)
ַלְמַנֵצַּח ִמְזמֹור ְלָדִוד. 

ַיַעְנָך ֲאֹדָני ְבּיֹום ָצָרה ְיַשֶׂגְּבָך ֵשׁם ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב. 
ִיְשַׁלח ֶעְזְרָך ִמקֶֹּדׁש ּוִמִצּּיֹון ִיְסָעֶדָּך. 

ִיְזכֹּר ָכּל ִמְנֹחֶתָך ְועֹוָלְתָך ְיַדְשֶּׁנה ֶסָלה.
 ִיֶתּן ְלָך ִכְלָבֶבָך ְוָכל ֲעָצְתָך ְיַמֵלּא.

 ְנַרְנָּנה ִבּיׁשּוָעֶתָך ּוְבֵשׁם ֱאֹלֵהינּו ִנְדגֹּל 
ְיַמֵלּא ֲאֹדָני ָכּל ִמְשֲׁאלֹוֶתיָך.

ברכת סיום
ְרִבּי ִיְקֵמל ְבּילֵכייר –

הקדוש ברוך הוא ימלא את הזמן הנותר בטוב

בס“ד

הציוד הנדרש: מספריים, חרוזים וחוט אדום



מי שברך 
ִמי ֶשֵׁבַּרְך ִאּמֹוֵתינּו ָשָׂרה, ִרְבָקה, ָרֵחל וֵלָאה ּוִמְרָים ַהּנִביָאה, ַוֲאִביַגִיל, 

וֶאְסֵתּרַהַמְּלָכּה ַבּת ֲאִביַחִיל, ודבורה הנביאה, הּוא יָבֵרְך ֶאת האישה ההרה 
........  בת .......... ואת ְפִּרי ִבְּטָנּה,

ּבַמָזּל טֹוב ּוִבְשַׁעת ּבָרָכה, ִבְּבִריאּות,  ָשׁלֹום ּוְמנּוָחה. ִונַזֶכּה ִלְראֹות ּבִשְׂמָחָתּה 
ּוְבשמחת משפחתה, שיעלו ויצליחו בכל מעשי ידיהם ּבֹעֶשׁר וָכבֹוד, ּדֵשִׁנים 

וַרֲעַנִנּים ינּובּון ּבֵשׂיָבה, וֵכן יִהי ָרצֹון וֹנאַמר ָאֵמן:

חבלי אמהות/ חפציבה כהן מונטגיו

וממקום הטבור -  
טבור הארץ,  טבור אמי,  
נשרכים  ארוכים וחמים,

חבלי עולם, חבלי אמהות,
לקשור מראי קולות מסיני,
קולות שדי במים אדירים. 

נשזור פסוקים וחרוזים לחיזוק ולברכה
הציוד הנדרש: חרוזים ואבנים, מפתחות קטנים, חוט אדום, מספריים, טוש עמיד, 

פסוקים 
כעת כל אחת ואחת תבחר פסוק משמעותי עבורה שתרצה לברך בו את 

היולדת, כל אחת תקריא את הפסוק ותכתוב מילה משמעותית ממנה על 
חרוז שנשחיל לשרשרת שנעניק ליולדת.

כל אחת קוראת מהחרוז או האבן את הפסוק שכתבה 
מוזגים יין לכוסות 

ָבּרּוְך ַאָתּה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְפִּרי הגפן

מדליקים קטורת
גן ָנעּול ֲאֹחִתי ַכָלּה ַגּל ָנעּול ַמְעָין ָחתּום. 

ְשָׁלַחִיְך ַפְּרֵדּס ִרּמֹוִנים ִעם ְפִּרי ְמָגִדים 
ְכָּפִרים ִעם-ְנָרִדים.

 ֵנְרְדּ ְוַכְרכֹּם ָקֶנה ְוִקָנּמֹון ִעם ָכּל-ֲעֵצי ְלבֹוָנה 
ֹמר ַוֲאָהלֹות ִעם ָכּל-ָראֵשׁי ְבָשִׂמים. 

ַמְעַין ַגִּנּים ְבֵּאר ַמִים ַחִיּים ְוֹנְזִלים ִמן-ְלָבנֹון. 
עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמן ָהִפיִחי ַגִנּי ִיְזּלּו ְבָשָׂמיו

ָיֹבא דֹוִדי ְלַגּנֹו ְוֹיאַכל ְפִּרי ְמָגָדיו (שיר השירים ד, יג-טז) 

מברכים על הבשמים
ָבּרּוְך ַאָתּה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ִעְשֵּׂבּי ְבָּשִׂמים

ידיד נפש / ר' אלעזר אזכרי
ְמׁשֹוְך ַעְבָדְּך ֶאל ְרצֹוָנְך יְִדיד ֶנֶפׁש, ָאב ָהַרֲחָמן 

ִיְשַׁתֲּחֶוה מּול ֲהָדָרְך ָירּוץ ַעְבָדְּך ְכּמֹו ַאָיּל 
ִמנֶֹּפת צּוף ְוָכל ַטַעם ִכּי ֶיְעַרב לֹו ְיִדידּוָתְך 
ַנְפִשׁי חֹוַלת ַאֲהָבָתְך ָהדּור ָנֶאה, ִזיו ָהעֹוָלם 

ְבַּהְראֹות ָלּה ֹנַעם ִזיָוְך ָאָנּא, ֵאל ָנא, ְרָפא ָנא ָלּה 
ְוָהְיָתה ָלּּה ִשְׂמַחת עֹוָלם ָאז ִתְּתַחֵזּק ְוִתְתַרֵפּא 

גזירת החיתולים 
בטקס חגיגי נגזר הבד לחיתולים בחברת משפחה וחברות. בגזירה 

הראשונה מתכבדת אם לילדים ובת להורים חיים, והאישה זורקת שקדים 
מסוכרים על הבד – סמל לחיים ארוכים ומאושרים.

(בהשראת קהילות איסטנבול, מרוקו ואלג'יר) 

ָבּרּוְך ַאָתּה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְפִּרי ָהֵעץ

צדקה  -  והדלקת נרות
(לזכר רבי בעל הנס ולבקש לידה קלה)

רפא צירי\ר' רפאל ענתבי
ְרָפא ִציִרי ֵאל ֶנֱאָמן ִכּי ַאָתּה רֹוֵפא ֻאָמּן 

ַאְתּ ֹראִשׁי ׁשּור ַחְלִשׁי
 ְוֵתן כַֹּח ְלַנְפִשׁי 

ְפַּתח ַשַׁער ָהַרֲחִמים
ָרם ׁשֹוֵכן ַבְּמּרֹוִמים 

ַעל ַעְבָדְּך ִשׂים ַחְסָדְּך
ֵאין ְמַרֵחם ִבְּלָעָדְך 

ֵאל ַחי ְרֵצה ְתִּפָלִּתי
 ְוחּוָשׁה ְלֶעְזָרִתי 

ִבְּמֵהָרה ְדּרֹור ְקָרא
ְלַעם ֶבּן ַהְגִּביָרה 

ביחד (בלשון נקבה)
ַלְמַנֵצַּח ִמְזמֹור ְלָדִוד. 

ַיַעְנָך ֲאֹדָני ְבּיֹום ָצָרה ְיַשֶׂגְּבָך ֵשׁם ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב. 
ִיְשַׁלח ֶעְזְרָך ִמקֶֹּדׁש ּוִמִצּּיֹון ִיְסָעֶדָּך. 

ִיְזכֹּר ָכּל ִמְנֹחֶתָך ְועֹוָלְתָך ְיַדְשֶּׁנה ֶסָלה.
 ִיֶתּן ְלָך ִכְלָבֶבָך ְוָכל ֲעָצְתָך ְיַמֵלּא.

 ְנַרְנָּנה ִבּיׁשּוָעֶתָך ּוְבֵשׁם ֱאֹלֵהינּו ִנְדגֹּל 
ְיַמֵלּא ֲאֹדָני ָכּל ִמְשֲׁאלֹוֶתיָך.

ברכת סיום
ְרִבּי ִיְקֵמל ְבּילֵכייר –

הקדוש ברוך הוא ימלא את הזמן הנותר בטוב

מי מרה,  
ומי טבילה 

ומי ורדים
ואור שבת

לשם ייחוד קודשא בריך הוא
ושכינתה

ובגינה השותה והולכת, 
רוחפות רוחות שקטות 

על מים נסתרים עתיקים,
תבוא אמי, 

תפרום סודם.


