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 "ְלטֹוָבה ִבְפִרי ִבְטְנָך ה' ְוהֹוִתְרָך"
 מה הקב"ה רוצה? –יה ילד בריא או ילד עם בע

 מנחם בורשטין
 

 ,ר שלהם בעיה בלבשגילו בעוב לאחר פוע"ה )פוריות ורפואה על פי ההלכה( זוג למכוןבני  ובאחד הימים פנ
שה תלד בבית חולים יתחו תקווה שאם האיהרופאים המליצו לא להמשיך את ההיריון. פנינו למומחי לב ילדים, והם פו

הרופאים הזהירו ש"רץ מרתון הוא לא אמנם לאחר הלידה ולפתור את הבעיה.  זמן קצרת הילד לנתח א יהיה מסוים, ניתן
והילד  ,שה ילדהיהא ,מאוד והודה על הבירור שעשינו, ואכןשמח אמרו שיחיה חיים רגילים לחלוטין. הזוג  ולםא ,יהיה"

 עבר את הניתוח בהצלחה.
שה שגם היא שומרת מצוות, וגם בנה עבר ישה שכבה איהאבאנו לבקרם, ושמחנו לראות את פניהם הצוהלות. ליד 

בדיקות מ הימנעותב יםגלודל השתייכה שה זוי. אלא שאחמורה פחותניתוח דומה. ברוך ה', הבעיה אצל הילד הזה הייתה 
אך הוא  ,ולא ידעה כלל על המום בלב העובר. במהלך הלידה איבד העובר את נשימתו, וברגע האחרון הצליחו להצילו

 מה היה רצון הבורא?  :בינוני. באותו מעמד שאלנו את עצמנו-חלקי( CP – Cerebral Palsyה בשיתוק מוחין )לק
יום מכניס אותנו לדילמה מהי מידת ההשתדלות שאדם צריך לעשות על מנת ללדת ילד בריא -םסיפור זה מחיי היו

ָכה-ֳחִלי ְוָכל-ָכל גַּם" פרשתנו בקללות ללקותולא  כח:סא(. אבל תחילה צריך לדון בעצם הברכה על " )ם ה' ָעֶליָךיְַּעל  ... מַּ
לידת ילדים היא אחת מאבני כח:יא(. ְלטֹוָבה ִבְפִרי ִבְטְנָך" )הולדה המופיעה בתחילת הברכות בפרשתנו: "ְוהֹוִתְרָך ה' 

ה ה' ֲאדָני" :םהדברי אבר, וכיום והן מצד המשכיות הדורות-םהיסוד של חיי האדם הן בחיי היו ְך -ִתֶתן-מַּ ִלי ְוָאֹנִכי הֹול 
כאשר האדם לא יהיה ו )כח:ד(, ב(. כאשר מופיעות ברכות לאדם, מופיעה ברכת הילדים בתחילת הברכות:טו ')בר" ֲעִריִרי

לבסוף, אם לא משפר מעשיו, נפגע ורק תחילה באדם וברכושו והסובב אותו, פוגעת הקללה  ראוי לברכה בגלל מעשיו,
 (: יח:כח)רמב"ן , כדברי הילדים היא קללה קשה הבאת ן שאיווכי בפרי בטנו,

, כי 1הקדים בברכות פרי בטנך ואח"כ טנאך ומשארתך. כי פרי הבטן הטוב והחביב יותר, ובקללה איחר אותו
 העונש יגיעהו תחילה לנכסיו, ואם לא ישוב ישיגהו בפרי בטנו.

יש לה משמעות פרטית וגם משמעות ציבורית וחברתית רחבה. זו אולי התשובה לשאלת הפרשנים הברכה על ילדים 
 , כדברי הבבלי:קשה מנשוא של זוג המצפה לילדיםהקושי  .בפרשתנומדוע כפלה התורה את ברכת הבנים בברכות 

 " )נדרים סד ע"ב(.אריב"ל כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת"
שנים תהיה אבא,  11הרב, אם היו אומרים לי לפני הרבה שנים, בעוד "שנים:  11לד אחרי פעם אמר לי זוג שנולד לו י

תכנית עד שנראה  ולהכין ל יםמשתדל וכאשר פונה זוג למכון, אנלכן . "הייתי מצליח לעבור שנים אלו בהרבה פחות קושי
בתכנית אפשרויות של  יםמכניס וכי אנלא כל זוג אוהב שיטה זו,  ללדת. יוכלודאי ווב םפי הרפואה בימינו הל שע נול

עם הזוגות שמתי לב  ימשיחותיוכד', ולא כל זוג רואה את עצמו עובר תהליכים אלו.  טיפולים מורכבים, הפריות מבחנה
  של הטיפולים. תהכישלונולהתמודד במהלך להם ששיטה זו מסייעת 

ֲעׂשֹות-ֲאֶשר"העולם. כבר בבריאת העולם אנו רואים את חובת ההשתדלות לשפר ולשכלל את  " )בר' ָבָרא ֱאֹלִהים לַּ
וברוך ה' יש התקדמות גדולה בתחומים רבים  1לכן כדאי מאוד לנצל את הטכנולוגיות החדשות לשיפור החיים. ב:ג(.

 .הטכנולוגיות החדשות שהתברכנו בהן בעולם הרפואה גם הן משמיאו בעולם,

                                                 
  .הרב מנחם בורשטין הוא ראש מכון פוע"ה 
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ְנֲאָך ּוִמְשַאְרֶתָךשהרי תחילה נאמר "    ". ָארּור ְפִרי ִבְטְנָך" )פסוק יז(, ובפסוק שלאחריו: "ָארּור טַּ
2
"א, עמ' לד(: "מו"ר אבי ע"ה ב'קונטרס אור שבעת , ירושלים תשעבראשית ,דברי מרדכיכבר כתב על כך הרב מרדכי אליהו )  

 הימים' האריך לבאר ש'לעשות' היא הוראה לעם ישראל, שעליהם מוטל החיוב לעשות ולקיים את העולם". 



ן: 'אם הקב"ה היה רוצה שלא יהיו לך ילדים הוא היה בורא אותך פעמים רבות מזדמן לי לומר לזוגות שבאים למכו
, הוא כנראה רצה שיהיו לך ילדים. אולי הוא החליט 'להוציא לך את 11-. אם הוא ברא אותך במאה ה11-במאה ה

 הנשמה', אך האם אתה יכול להגיד לו מה לעשות?'
ואם הקב"ה הביא טכנולוגיות  3התורה", את ישראלשקבלו  יני העולם שנבראו "בשביל התורה ובשביליכל ענ

חדשות כאלו, כנראה רצה שנשתמש בהן. על כן חשוב להשתמש בטכנולוגיות אלו כדי ללדת ילדים וכדי למנוע לידת 
ילדים עם בעיות. כמובן, אנו אור לגויים, ואין לנו התנגדות שגם הגויים ישתמשו בטכנולוגיות אלו, אבל צריך לזכור שזה 

. אדם שיש לו בביתו ילד עם בעיה רפואית או שכן או קרוב משפחה הסובלים מבעיה, אין הוא שואל למה נברא עבורנו
צריך לעשות את ההשתדלות ללידת ילד בריא. יש משפחות שבהן ילד עם בעיה הביא להתחזקות ולהעצמה גדולה של כל 

עבודתנו במכון אנו נתקלים פעמים רבות  בני הבית. וברוך ה', הם מצליחים לבנות בית יפה עם ילד זה. אבל במהלך
באנשים שהשקיעו את כל מרצם בילד החולה, ותשומת הלב לשאר הילדים נפגעה, וכך הילדים סוחבים לכל חייהם 

 חסכים, ובשפה בוטה נוכל לומר שהמשפחה פשוט נהרסה מכך.
נת למנוע את המומים על כן בשנים האחרונות אנו ממליצים במכון על סדרת בדיקות שמומלץ לעשות על מ

, ונוסף על כך יכולות להיווצר במהלך ההיריון 4%-ל 3%האפשריים. הסיכוי שבכל משפחה יוולד ילד עם בעיה נע בין 
בעיות נוספות ולצמוח. על כן כדאי עדיין בשלב הההיכרות שלפני הנישואין לעשות את הבדיקות המבורכות של "דור 

ים ישתפרו, ועל כן הוא שלח להם מחלות תורשתיות רבות. אך במהלך השנים כידוע, הקב"ה רצה שהאשכנז 4ישרים".
 הוא שם לב שיש הרבה משתכנזים, ועל כן הוא שלח לכל עדה ועדה את המחלות המיוחדות לה. 

רוח, כפי שפרסמה  תואבעבועו cmvעוד כדאי לפני החתונה לבדוק אם מחוסנים למספר מחלות, כגון אדמת, 
 ת שארגן משרד הבריאות. משרדי-הוועדה הבין

כיוון שגם בציבור שאינו חרדי עניין הנשאות למחלות מתפרש משום מה כבעייתי, כדאי לערוך את הבדיקות דווקא 
 בשיטת דור ישרים )הנותנת תשובות התאמה ולא תשובה על נשאות(. 

גנטיות שיש סיכוי  אחרי החתונה יש לגשת ליועצת הגנטית של הקופה ולבקש ממנה לבצע בדיקת סקר למחלות
שהזוג נושא. היועצת הגנטית תברר את מוצא בני הזוג והוריהם, ועל ידי זה תוכל לייעץ להם אלו בדיקות לעשות. אחרי 

כדאי לבדוק.  111-בירור רחב שעשינו עם מומחים ורבנים החלטנו שכדאי להמליץ שכל דבר שיש לו סיכוי של אחד ל
 5שביר. Xדומיננטיות כגון  כמו כן יש לעשות בדיקות גם למחלות

שביר, כיון שהדבר יכול להטיל כתם קשה על האישה, ואיש  Xדור ישרים לא בודק, בצדק, מחלות דומיננטיות כגון 
שהומלצו,  תשביר תבדוק את הנשאות לשאר המחלות הדומיננטיו X-לא ירצה להתחתן ִעמה. כך האישה לצד בדיקת ה

 הקדמת האישה יש יתרון נוסף שהדבר יבוצע בזמן סביר!(.ואם תתגלה בעיה, ייבדק גם הגבר )ל
 ולשם מה בדיקות אלו? מה נעשה בהן?

(. היום אפשר לעשות הפריית מבחנה Preimplantation genetic diagnosis) PGDלכך הקב"ה שלח לנו דבר חדש 
נטי שישנו )אל דאגה! זה וכעבור יומיים לקחת את אחד התאים של עובר בעל שמונה תאים ולבדוק את כל המידע הג

משלים את עצמו, ולא שנולד ילד בלי יד או בלי רגל(, וכך אפשר לדעת בדיוק איזו מחלה עלולה להיות לעובר ובאיזה 
גיל הוא יהיה קירח. על ידי הפריה זו ניתן למנוע לידת ילדים עם בעיה, וכך בדיקה זו בהחלט יכולה לעזור כדי למנוע 

 מומים מולדים.
ה שנים הקים יהודי יקר, הרב דוד פולד, מעבדה בבית החולים שערי צדק בירושלים, והוא מממן לזוגות נשאים לפני כמ

שני ילדים על חשבונו. לאחרונה החליטה מדינת ישראל שטיפול זה זול מהחזקת ילד במוסד. הצענו לרב פולד לעשות 
 ני ילדים מקבל ממנו מימון לעוד שניים.: מי שיולד דרך המעבדה של פולד על חשבון המדינה ש121מבצע של 

שקיפות עורפית עם בדיקת הדם שלה, התבחין המרובע, סקירה  –בזמן ההיריון יש לעשות את הבדיקות המומלצות 
על מצב העובר )מידע מפורט בטפסים באתר מכון פוע"ה(. אין  19%מוקדמת ומאוחרת. כך אפשר לקבל תמונה של עד 

 סטטיסטיות, ורוב רובם של הנבדקים חסכו בסופו של דבר בדיקת מי שפיר. צורך להיבהל מהתשובות ה
בדיקת דם של אם העובר, הנותנת תשובות בעניין  -במחיר סביר למדיי-יש לציין שבשנה האחרונה נכנסה לארץ 

 תסמונת דאון וכדו' ללא צורך בסיסי שיליה ומי שפיר. 
ציין שיש לבדיקות חשיבות גדולה, הן מפני שיש דברים שניתן לטפל לא ניכנס כאן לדיון ההלכתי בעניין הפלה, אך נ

בהם במהלך ההיריון והן מצד ההכנה הרפואית והנפשית לקראת הלידה. ואמר לנו מו"ר הרב אליהו זצ"ל שזה חלק 
 מייתובי דעתא )=יישוב דעתה( של היולדת, והדבר הוכח גם במחקרים שנעשו לאחרונה. 

ק בהעברת מידע חשוב זה גם לציבור הרבנים מכל החוגים והגוונים, ואני אפילו זוכה בשנים האחרונות אני עסו
 pvpuah@gmail.comלאוזן קשבת. אשמח כמובן לשמוע את דעתכם. 
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 . 444, עמ' יורק תרע"ה-ניו ,אוצר מדרשים ,אייזנשטיין  
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 אגודה למניעת מחלות גנטיות.  
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 ביותר לפיגור שכלי על רקע תורשה גנטית.הגורם הנפוץ  אהשביר הי X-תסמונת ה  
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