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י זה תלד "וע ,כמה וכמה פעמים) תהלים ק(" מזמור לתודה" לומר -א 

   !) ן תנינא ב"ליקוטי מוהר(אותיות תולדה  תודהמזמור ל -תבקלו

  

מסוגל להולדה , שהוא שבעים תבות כנגד שבעים קולות,  "מזמור יענך" וכן

   ).א"מ כ"ליקו(בנקל 

  : ללחוש ליולדת אותיות, עיין בספר המידות ערך מקשה לילד -ב 

  .ֵ�א וָיו ַעיִן ֵהא

 ז"שעי', ם וכו"מהמ' שעל ידי זה חותכין את הד, כי העיקר תלוי בחסד, בצדקה תרבולה  -ג 

  ):ה בסופו"קל' ובסי' ל' א בסי"ן ח"בליקוטי מוהר 'ע. מ"בליקו 'כמבו, נפתח רחמה של המקשה לילד

  

  )למתקשה ללדת(  תפילה ליולדת  - ליקוטי תפילות

ובפרט לפלונית בת (ותצילם מכל צער ונזק , שבות על המשברותמלא רחמים על כל היו

, אתה ידעת צערה ומכאובה, מלא רחמים רבים תמיד, רבונו של עולם). 'פלונית וכו

ֹ . וכל המצטערים בצרתה, אתה ידעת את לבבה ולבב אביה ואמה , ים ועמלםנראה ע

  .והביטה במכאובם

את היושבת על המשבר בלב נשבר על עניה ז, יעוררו רחמיך העצומים רחמיך הגנוזים

, פתח לה שער ההולדה, ופתח לה שערי הרחמים והחסד והחמלה והחנינה. ונדכא

ששם , ם יום של יצירת הולד"ם סתומה שהיא כנגד מ"וברחמיך הרבים תחתך את המ

ותעשה ממנה שתי . ם סתומה הזאת"ובחסדך הגדול תחתך את המ. מלובש הולד

רחמיך וחסדיך האמתיים דלתי בטנה של העניה הזאת ועל ידי זה תפתח ב. ם"דלתי

ותאמר . ותהיה בעזרה שתלד מיד בנקל בלי קשוי הולדה עוד כלל. היושבת על המשבר

  ".הרף ידיך"למלאך 

כחסדך , חוס וחמל ורחם, רב חסד ומרבה להטיב. אמר לצרתה די, האומר לעולמו די

י שום אחור ועיכוב עוד פתח לה דלתי ההולדה חיש קל מהרה בל, הגדול עשה עמה

  ".כשל כח הסבל"עד אשר , כי כבר סבלה מרירות צער ומכאוב הרבה. כלל
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עזר והצל והושיעה . ואל תאחר לדתה עוד כלל, גומל חסדים טובים עשה עמנו חסד חנם

ותלד מיד בקל בלי . שיפתח לה צירי ודלתי בטנה ברחמים גדולים תכף ומיד, בחסדך

ותוציא הוולד לשלום . כי אם ברחמים ובחמלה בחסד גדול ,שום צער ומכאוב עוד כלל

ל וותחוס ותחמ :אמן. לאוויר העולם לחיים טובים ולשלום ולאורך ימים ושנים טובים

, מעמך בית ישראל ותצילם מכל צער ונזק היושבות על המשברעל כל ברחמיך הרבים 

ותחוס עליהם ותעזרם , ותרחם על צערם הקשה והכבד כאשר נגלה לפניך אדון כל

לם להוליד בנקל בלי שום קשוי וותושיעם בחמלתך הנוראה ובחסדיך הרבים שיזכו כ

  . הולדה כלל

, חמל עליהם למענך, כי אתה יודע את צערם ומכאובם הקשה, מלא רחמים חמל עליהם

פות וסטרין אחרנין המעכבים ילומכל מיני ק, והצילם מכל צער ונזק ומכל מיני עין רעה

  . ם מה שחפציםוחפצים חס ושלו, את ההולדה

לם להוליד במהרה בנקל בלי וויזכו כ, ברחמיך הרבים תצילם ותשמרם מכל רע, י"יאנא 

ויזכו כל עמך ישראל לגדל בניהם . ותוציא הולד לשלום בלי פגע, שום קשוי הולדה כלל

שה פרי בטנה ויתרבו עמך יולא תפיל א, רך ימים ושנים לעבודתך וליראתךוובנותיהם לא

 : בוד ולא יספר מרואשר לא ימישראל כחול הים 

  
  תהלים פרק ק -  מזמור לתודה

  :י ָ%ל ָה$ֶרץ"ִמְזמ ר ְלת ָדה ָהִריע� ַלי  }א{

  :י ְ&ִ'ְמָחה &ֹא� ְלָפנָיו ִ&ְרנָנָה"ִעְבד� ֶאת י  }ב{

*  וְל  ֲאנְַחנ� עַ ) ולא(י ה�א אלקים ה�א ָעָ'נ� "ְ)ע� ִ%י י  }ג{

  :וְצֹאן ַמְרִעית 

  :&ֹא� ְ+ָעָריו ְ&ת ָדה ֲחֵצרָֹתיו ִ&ְתִהָ,ה ה ד� ל  ָ&ְרכ� ְ+מ   }ד{

  :י ְלע ָלם ַחְס)  וְַעד )ֹר וָדֹר ֱאמ�נָת "ִ%י ט ב י }ה{
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 כתהלים פרק   -  יענךמזמור 

ם ָצָרה יְַ'2ְֶב0 ֵ+ם ְ&י  י"י יַַענ0ְ }ב{: ַלְמנֵַ/ַח ִמְזמ ר ְלָדוִד  }א{

יְִז%ֹר ָ%ל   }ד{: יְִ+ַלח ֶעְזְר0 ִמ6ֶֹד+ �ִמִ/5 ן יְִסָעֶד4ָ  }ג{: י יֲַעקֹבקֱא3

ל ֲעָצְת0 י8ִֶן ְל0 ִכְלָבֶב0 וְכָ   }ה{: ִמנְחֶֹת0 וְע ָלְת0 יְַד7ְנֶה ֶסָלה

ָ%ל  י"יינ� נְִד2ֹל יְַמֵ,א קה ִ&י+�ָעֶת0 �ְבֵ+ם ֱא3נְַר9ְנָ  }ו{: יְַמֵ,א

ְמִ+יח  יֲַענֵה� ִמ7ְֵמי  י"יַע8ָה יַָדְע8ִי ִ%י ה ִ+יַע   }ז{: ִמְ+ֲאל ֶתי0

ֵאֶ,ה ָבֶרֶכב וְֵאֶ,ה ַב;�ִסים  }ח{: ָקְד+  ִ&ְגֻבר ת יֵַ+ע יְִמינ 

ֵהָ*ה ָ%ְרע� וְנָָפל� וֲַאנְַחנ�  }ט{: ינ� נְַזִ%ירקֱא3 י"יוֲַאנְַחנ� ְ&ֵ+ם 

   :נֵנ� ְבי ם ָקְרֵאנ�ה ִ+יָעה ַהֶ*ֶל> יַעֲ  י"י }י{: 6ְַמנ� ו9ְִַתע ָדד

   ,וירבו בצדקה מאד(

   ,כי העיקר תלוי בחסד

   ,ל"כמבואר בתורה הנ .'ם וכו"מהמ' חותכין את הד ז"ישע

   .כמבואר בספר, ז נפתח רחמה של המקשה לילד"שעי

  ):ה בסופו והבן"קל' ובסי' ל' א בסי"ן ח"ליקוטי מוהרעיין ב

  

  בברכה ללידה קלה
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