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בס"ד                                                            י"ח כסלו התש"פ

מכתב ברכה
כתב הרמב"ן שמות פי"ג "כונת כל המצות שנאמין באלהינו ונודה 

אליו שהוא בראנו, והיא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה 

הראשונה, ואין אל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע האדם ויודה 

לאלהיו שבראו, וכוונת רוממות הקול בתפלות וכוונת בתי הכנסיות 

וזכות תפלת הרבים, זהו שיהיה לבני אדם מקום יתקבצו ויודו 

לאל שבראם והמציאם ויפרסמו זה ויאמרו לפניו בריותיך אנחנו".

הנה מבואר ברמב"ן שכונת כל היצירה וכל חפץ ד' בתחתונים 

הוא שיאמין האדם בד' ויודה אליו, ומש"כ ויודה אליו סובל שני 

פירושים שהם אחד, יודה מלשון הודאת בע"ד, שמודה האדם 

שאין לו שום יכולת עצמית כלל רק הכל ממנו ית', ויודה מלשון 

תודה, שמודה האדם לד' על כל אשר לו אחר שכל מה שיש לו 

הוא רק ממנו ית', והכל אחד, שהרי בכל הודיה מונח ממילא 

הודאה שהכל ממנו ית'.

ומאחר שענין ההודיה הוא כ"כ חשוב 

א"כ כמה עלינו להכיר תודה ולהודות 

להגאון הר"ר יהודה טאוב שליט"א

מחשובי אברכי העיר קרית אתא ת"ו

אשר בספרו החשוב והיקר

כי אשרוני בנות

מעורר את ליבנו ופוקח את עינינו 

לראות כמה חסד משפיע ד' עלינו

כמה אושר וטובה וברכה

בכל עת ובכל שעה ממש



ואנחנו לא תמיד ערים להבחין בכך ולהודות על כך

ומכאן חשיבותו של ספר זה

שמביא אותנו להכיר בטובות שד' מרעיף עלינו

וממילא מביאנו לידי הודיה ושירה לד'

ונזכה עי"ז לחיות מתוך שמחה ועונג על הטוב אשר בחלקינו.

ובפרט מעורר המחבר להכיר בגודל ההטבה והחסד

כאשר זוכה האדם ונולדת לו בת

וזוכה הוא בכך להעמיד עוד בת ישראל כשרה וחסודה בצבא ד' 

אשר בס"ד תעמוד לימין בעלה ותסייע לו בעבודת ד' אשר לו

וגם תוכל לתרום רבות בעבודתה העצמית שלה 

וכמו שמצינו במשך הדורות שהיו נשים צדקניות מופלאות 

ששימשו עמוד ויסוד לכל הכלל ישראל לדורות.

והנני להודיע בזאת שמכיר אני את המחבר

הגאון הר"ר יהודה טאוב שליט"א

שהוא נאה דורש ונאה מקיים

צהלתו על פניו וחיוכו לא מש מעל שפתיו

והכל מתוך הכרה ועונג על חסדי ד' שבכל יום

והנני לברכו שיזכה לחבר חיבורים מועילים נוספים

ולזכות את הרבים לעבוד את ד' מתוך עונג ושמחה.

בברכה

מוקירו ומכבדו

אברהם שמעון ליפשיץ



בס"ד                                                                            אדר תש''פ

הנני להצטרף לדברי ברכתו הנלהבים של הגרא"ש ליפשיץ שליט''א על 

מעלת המחבר ועל מעלת החיבור ' כיאשרוני בנות' היו''ל ע''י הרה''ג 

ר' יהודה טאוב שליט''א המעורר את גודל חובת ההודאה לבורא על 

כל חסדיו עמנו כל הימים והרחיב בחיבורו על גודל ההודאה בלידת 

הבנים והבנות שהכל הם מתנות גדולות מאת השי''ת. יה''ר שיזכה 

לשבת על התורה ועל העבודה מתוך מנוחת הנפש והרחבת הדעת כל 

הימים לאוי''ט

בברכה נאמנה
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הקדמה

א. השמחה בקיום מצווה רבה

ישמחו האבות ויגילו האמהות, ויודו ה' בכל לבב, שזיכה אותם להביא נשמה 

טהורה של יהודי לעולם, שהיא זכות נצחית עצומה. בכך הם מקימים את 

המצווה הגדולה פרו ורבו, "שהיא מצווה גדולה שבסיבתה מתקיימות כל 

מצוות שבעולם, כי לבני אדם ניתנו ולא למלאכי השרת" )ספר החינוך מצוה א(. 

כתב הרמב"ם )אישות פרק טו(: "כל המוסיף נפש אחת בישראל כאילו בנה 

עולם". ומובא במשנה סנהדרין )לז, א( "כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי 

נברא העולם", שחשוב להקב"ה כל יהודי עד כדי כך, שהיה כדאי להקב"ה 

לברוא את כל העולם עם כל מה שיש בו רק בשביל ילד יהודי זה שעכשיו 

בא לעולם. 

מצווה זו היא המצווה היחידה בה האדם נעשה שותף לקב"ה במעשה 

בראשית, כדברי חוה "קניתי איש את ה'" )בראשית ד'(. מפרש רש''י: כשברא 

אותי ואת אישי הוא לבדו בראנו, אבל בזה שותפים אנו עמו. ודרשו רז"ל: 

)קידושין ל ב( ג' שותפין יש באדם, הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו.

אין בכל העצמים הגשמיים שום דבר שחשוב יותר מתינוק יהודי. 

אם פורצת ח"ו שריפה ויש אפשרות להציל תינוק יהודי אחד או את כל 

הכסף שבעולם, פשוט שמצילים את התינוק. ואפילו אם מדובר בהצלת 

כל חפצי הקדושה שבעולם כולל כל ספרי התורה – גם זה שנכתב על ידי 

משה רבנו בעצמו – ברור שהתינוק קודם. 

אנשים מוכנים להשקיע מאמצים רבים כדי לזכות לבנין של מספר דירות 

באזור מבוקש, ע"מ לספק פרנסה ברווח להם ולצאצאיהם, ערכו הרוחני 

של חיי תינוק יהודי אחד גבוה הרבה הרבה יותר מזה, עד לאין ערוך.

אמרו במדרש )בראשית רבתי(: "בראשית למה התחיל בב' כנגד זכר ונקבה. 
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ללמדך שלא ברא הקב"ה עולמו, אלא כדי שיתעסקו בני אדם בפריה ורביה 

שנאמר לא תהו בראה לשבת יצרה" )ישעיה מ"ה י"ח(.

שכר גדול מאת ה' לעושי רצונו היא הזכות להביא בת לעולם. כמו שדרשו 

חז''ל על הפסוק "הנה נחלת ה' בנים, שכר פרי הבטן" )תהלים קכז(, שכר 

פרי הבטן - אלו הבנות. רוצה לומר השכר שייתן האל יתברך לאדם בעולם 

הזה, שכר מעשיו הטובים, הם הבנות )ע"פ הרד''ק(. 

ואמרו )ילקוט שמעוני רות רמז תרו( "אין הדורות נגאלים אלא בשכר נשים 

צדקניות שיש בדור" ואמרו שם "כל הנושא אשה כשרה כאלו קיים כל 

התורה מראש ועד סוף, לפיכך נכתבה אשת חיל מאל"ף ועד תי"ו". ובגמ' 

ברכות )י"ז.( איתא "גדולה הבטחה שהבטיחן הקב"ה לנשים יותר מאנשים". 

ועוד הרבה במעלת הבת בחלק ב' של הספר. 

ב. שלוש מתוך חמש

אמרו בגמ' )ברכות י, א(: אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי, מאי 

דכתיב: פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה, כנגד מי אמר שלמה 

מקרא זה? לא אמרו אלא כנגד דוד אביו, שדר בחמש עולמות ואמר שירה: 

‹ דר במעי אמו ואמר שירה, שנאמר: ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם 

קדשו. 

‹ יצא לאויר העולם ונסתכל בכוכבים ומזלות ואמר שירה, שנאמר: ברכו 

ה' מלאכיו גברי כוח עושי דברו לשמע בקול דברו ברכו ה' כל צבאיו וגו'. 

‹ ינק משדי אמו ואמר שירה, שנאמר: ברכי נפשי את ה' ואל תשכחי כל 

גמוליו. 

‹ ראה במפלתן של רשעים ואמר שירה, שנאמר: יתמו חטאים מן הארץ 

ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' הללויה. 

‹ נסתכל ביום המיתה ואמר שירה, שנאמר: ברכי נפשי את ה' ה' אלהי 

גדלת מאד הוד והדר לבשת.
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שלוש מתוך חמש שירות של דוד מקושרות ללידתו. ההודיה בזמנים 

גדולים אלו מתבקשת וטבעית. ולוואי ונזכה להתבונן ולהרגיש אותה, 

ונשיר מעומק הלב. 

ג. ההודיה בהתחלה – סגולה לברכה 

כתב בספר החינוך )מצוה רמז-מצות נטע רבעי(: "להיות נטע רבעי כולו קדש, 

פירוש כל פירות היוצאין באילן בשנה הרביעית לנטיעתו הם קדש, כלומר 

שהם נאכלים לבעלים כמו מעשר שני בירושלים, וזו היא קדושתן.

משרשי המצוה: שרצה האל להיות האדם מתעורר להלל השם ברוך הוא 

בתחילת מבחר פירות אילנותיו, כדי שינוח עליו נועם השם וברכתו ויתברכו 

פירותיו, כי האל הטוב חפץ בטוב בריותיו, ולכן צונו להעלותן ולאכול אותן 

במקום שבחר מימי קדם לעבודתו ברוך הוא, כי שם צוה ה' את הברכה, 

ומבחר פירות האילן הם היוצאים בשנה הרביעית".

לאה אמנו שהודתה לה' הודאה מיוחדת בהולדת בנה יהודה, זכתה ויצא 

ממנו דוד, מחבר ספר ההודיה - ספר התהלים, כמו שאמרו חז"ל )בראשית רבה 

פע"א ס"ה(: אמר רבי לוי, 'לא יגרע מצדיק עיניו' )איוב לו, ז(, לאה תפסה פלך 

הודיה, ועמדו הימנה בעלי הודיה... דוד אמר )תהלים קלו, א( 'הודו לה'' וגו', 

ללמדנו עד כמה יש כוח בהודיית הראשית להעמיד את חיי הילד וצאצאיו 

עם אהבה והודיה לה'. 

דרשו חז"ל בירושלמי )חגיגה פ"ב ה"א( והובא בתוספות )חגיגה טו,א ד"ה שובו 

בנים( את הפסוק בקהלת )ז, ח( "טוב אחרית דבר מראשיתו". טוב אחרית 

דבר, כשהוא טוב מראשיתו. לפי כמה שהראשית טובה כך יש לזה השפעה 

על ההמשך שתהיה טובה, כי הכול הולך אחרי ההתחלה. 

טעם הדבר מבאר ר' ירוחם ממיר )דעת תורה שמות קז ועוד(: התחלה אינה רק 

תחילת הפעולה, אלא ראשית היא היצירה והמהווה של כל העצם, כלומר כל 

הפועל שיצא אח"כ תלוי בראשית. כשם שבבריאת העולם כל יסודות הבריאה 

נבראו ביום הראשון, ורק אח"כ יצאה בפועל כל דבר ביומו, משום שהכל 

מונח בבראשית. נלמד מכאן עד כמה חשוב להודות לה' ב'בראשית ברא'. 
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          חמשת זמני ההודיה

 בעז"ה נלמד בספר על חמשה זמנים, 

בהם ניתן וראוי להודות לה' בהולדת הבת

 הודיה לפני הלידה

 הודיה לאחר הלידה

 סעודת הודיה

 עליה לתורה - זכר לקרבן

 הודיה ביום ההולדת - בכל שנה
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הכנה ללידה   15

אין בכל העצמים
הגשמיים

שום דבר שחשוב 
יותר מתינוק

יהודי. 

הכנהא.
ללידה


