
  

  

  
  
  

  

  

  

  .  תר בשעת הדחק)י איסור גמור או איסור בעלמא (ה ד. .תמים תהיה עם ה' אלוקיך ג. . לסמוך על הקב"ה שירפאו מהשמים ב. . מצוה שמירת וריפוי גופוא. 

    . בדיקות שגרתיות ז. .בדיקות גטיות (דור ישרים) -אמצעי הבירור זמיים בידו   ו.. בדיקות רפואיות כשיש ריעותא לפיו או חולי מצוי ה.

  . סקירת מערכות – בעיבורבדיקות גטיות  ח.
  ו גופשמירת וריפוי א. מצוה  

  פס' טו) שם  (" וכתיב  רק השמר לך ושמור פשך"  (דברים פ"ד פס' ט)  שעל אדם להתרחק מהסכה דכתיב  (לב:)  בברכות  בש"ס  מבואר
וחי  "דכתיב וכמו כן חובה להציל עצמו מסכה  ועי' בגדר חיוב זה בגליוות פ"ח וק"י. .", ע"כושמרתם מאד לפשותיכם"

    .ו) -  (ס"ק דמ"ב בו  (סי' שכח סע' ב) שו"עב ו(פד:)  יומאבכמבואר  ".בהם

, מכאן שיתה רשות לרופא (שמות פכ"א פס' יט) תי דבי רבי ישמעאל "ורפא ירפא"(פה.)  בב"ק שיו לעין להתעסק ברפואות ו
פשיטא למה לא ירפאו הרופאים הא כתיב ד ה"ר יעקב מאורליי"ששהקשה (שם ד"ה מכאן) הרא"ש  בתוס'לרפאות, ע"כ. ועי' 

ת בשכר, דסד"א שחייב לעשות ווהשבותו לו ודרשין זו היא השבת גופו וכתיב לא תעמוד על דם רעך, ותירץ שיתן רשות לרפא
אבל חלאים הבאים מעצמן אי לאו קרא  ,שית. ולי ראה דחולאים הבאים מחמת אדם דין הוא שירפאםבחם מטעמא דפרי

    .(שם ד"ה  שיתה) תוס' ה פשט אחרון כתבווכ, ע"כ. שראה כמבטל גזרת המלךהוה אמיא שאין לרפאותם 

(אבל על הטורח רשאי), ופירש   כי היא מצוה  אסור לרופא לקבל שכר על הריפויש  'כתש(עמ' מא)    רת האדםתוב   רמב"ןב  עי'אולם  
, א" שלא יאמרו הקב"ה מוחץ והוא והחולה ימות שגגת טעותלידי שיבוא שאיו אסור משום חשש  בא ללמד רפא ירפאד

סי' שלור(יו"ד   הש"ך הביא א ברפואות, ע"כ. וכפירוש הראשון"ירפא שאין דרכן של ב( .  
(יו"ד סי' שלו  הב"ח כת' ו. "תה התורה רשות לרופא לרפאות. ומצוה היא. ובכלל פקוש שפסקו' שלו) רסי יו"ד (  בטשו"עויעויין 

להתרפאות  דמשמע דאסור ,אצל אסא וגם בחליו לא דרש את ה' כי ברופאים )יב  פס'  בפ"(הא דאמר קרא בדברי הימים דאות א) 
י"ל דלפי שלא דרש בה' כלל כי אם ברופאים בלבד לכך עש אבל אם בטח בה' שישלח  ,מיד הרופא במכה הבאה בידי שמים

   , ע"כ.לו רפואה על ידי הרופא מותר לדרוש ברופאים אפילו במכה הבאה בידי שמים
  לסמוך על הקב"ה שירפאנו מהשמים . ב

י שיהא עסק זה לי לרפואה ותרפאי כי אל קאמר רב אחא הכס להקיז דם אומר יהי רצון מלפיך ה' אל) ס.( בברכותוהה 
אמר אביי לא לימא איש הכי דתי דבי רבי    ,רופא אמן אתה ורפואתך אמת לפי שאין דרכן של בי אדם לרפאות אלא שהגו

רש"י  ב עי'ו  .הובא להלכה כרב אחא או"ח סי' רל סע' ד)( בטשו"עו .ישמעאל ורפא ירפא מכאן שיתה רשות לרופא לרפאות
  .כלומר: לא היה להם לעסוק ברפואות אלא לבקש רחמים ,שאין דרכן של בי אדם וכו'שפירש 

שתה רשות לרופא לרפאות ולחולה להתרפאות על ידו   דפירש על הא דאמרו(ויקרא פכ"ו פס' יא)    עה"ת  רמב"ןב   זה מציו  רךובד 
"כיון שחלה החולה ובא להתרפאות כי הג ברפואות והוא לא היה מעדת השם שחלקם בחיים, אין לרופא לאסור עצמו 
מרפואתו, כי התורה לא תסמוך דייה על הסים, אבל ברצות השם דרכי איש אין לו עסק ברופאים". ומבואר דס"ל שהבוטח 

  ., אלא שמ"מ אם בא לפי הרופא מי שלא בטח חייב לרפאות אותואותוקב"ה אין עליו להתעסק ברפהב
כיון דבאמת מצוה ד ,תה תורה רשות כו' ומצוה היאאמאי אמרו ד ה"ל שתמה על לשון הטשו"ע ) סי' שלור יו"ד (בט"ז  'ויעוי

דרפואה האמיתית היא ע"פ בקשת רחמים דמשמיא יש לו דהכי הוא כוות העין זה  'רו ,היא למה קרי לה תחלה רשות
 "זהסכים ע  'פ טבע העולם והוא ית"אלא שאין האדם זוכה לכך אלא צריך לעשות רפואה ע  ,רפואה כמ"ש מחצתי ואי ארפא

חיוב בדבר ומצוה היא כיון דלפי מעשה האדם   ותן הרפואה ע"י טבע הרפואות וזהו תית רשות של הקב"ה ע"כ הוה האידא
   , ע"כ.ומדבריו משמע בפירוש ורפא ירפא כמ"ש שם)עה"ת (ברמב"ן  'ועי ,חיותו תלוי בכך

הרמב"ן כתב שיתה רשות לרופא  ולא ידעתי היכן כתב הרמב"ן ז"ל כן דהאז "תמה על הט )חו"מ סי' קצג ד"ה ובשאלה(  באב"זו
בתמיהתו על  (יו"ד סי' שלו אות ב) ברכ"י הוכן ראה כוות  ולא לחולה משמע שאפי' איו זכאי גמור ג"כ לא יתן רשות לחולה.

תורת האדם יראה שכל דבריו שכתב שיש מצוה ופקוח פש וכו', הוא בחלק הרופא. ובביאורו  בהמסתכל  ועיי"ש שכת' ש  .הט"ז
  מש"כ ליישב דברי הט"ז.שם  באב"ז  ' עוד. ועיורה גלה סודו, דאעיקרא מהג הרופאים שלא כדתעל הת

שהרעב חייב לאכול להשקיט רעבוו ומודה לה' בעת  דכמו(פה"מ פסחים פ"ד אות י)  הרמב"ם אבל דעת ,וכל זה לדעת הרמב"ן
דבר להסיר רעבוו ולהחיותו ולקיימו, כך צריך החולה לטפל ברפואתו ולהודות על שהמציא רפואה  והאוכל שהמציא ל

  .)ח"א סי' תיג ותיח(  הרשב"א שו"תבועי' שתמש בה, ע"כ. יהמרפאה את מחלתו כש
דהאידא אין לסמוך על הס, וחייב החולה להתהג בדרך העולם לקרות רופא שירפאו, ולאו כל  שכת' (יו"ד שם) רכ"יבב ועי'

י רופאים, וכמעט איסור יש בדבר, אי "כמייה לשות סוגיין דעלמא ולומר כי הוא גדול מכמה חסידי הדורות שתרפאו ע
רח כל ובמקום סכה ולהזכיר עוותיו בשעת חוליו, אמם יהג כדרכן של בי אדם וא משום יוהרא, ואי משום לסמוך איסא

  שבט יהודהב רושו" ., ע"כולבו בל עמו רק ידבק בקוו למתקף ברחמי בכל לב ובו יבטח דוקא ,י רופא"ארעא להתרפאות ע

ת ושמשום כך כמעט חיוב חזק על החולה בקשת הרופא לרפאות הוא דבר מוכרח ויש לו עיקר מה"שכת' ש (עייאש יו"ד סי' שלו)
 אברהם מעשהב עוד עי'ו ., עיי"שוהקרובים לחזר על הרופא המובהק ולחזר אחר הסממין המועילין לרפואת אותו חולי

  . (אשכזי יו"ד סי' ה)
כי השרידים המזורזים ומקודשים בעבודת ה' אים משמשים  שםהרמב"ן  "כמשש ) ה אות ה"פאמוה ובטחון ( החזו"אוכתב 

ההשתדלות ש 'כת ) אגרת קלו( בקובץ אגרותו .(ועיי"ש מה שתמה על הרמב"ם) ברופאים זו מדרגה של בי עליה כרשב"י וחבריו
 ומיים להרפא.מאומות העולם מצוה וחובה, ומציו מאמוראים שהלכו אצל רופאים  היא הטבעיות במה שוגע לבריאות

צריך לפלס מאד, כי שתי הטיות מקו האמת המדויק אין ישרות,   "מאם כי יש דרך בדרכי ה' ית' לדלג על הטבע, מועיי"ש ש
  ועי' עוד בגליון רכ"ג.כ. "ע  ,יאם לבטוח יותר ממדרגת הבטחון שהגעתי אליו באמת, ואם להאמין בהשתדלות יותר מדא

 םהאם יש איסור לבצע על חולי אלא מחמת המלצת הרופא כבדיקה שגרתית לוויש לדון לעין ביצוע בדיקות כשלא ידוע 
  .ךימשום תמים תהיה עם ה' אלוק

  תמים תהיה עם ה' אלוקיך ג. 
תמים תהיה ופרשב"ם ". יךקתמים תהיה עם ה' אל" פס' יג)  (דברים פי"ח ים שא'י מין שאין שואלים בכלד(קיג:)  בפסחים איתא

  .להיות בוטח בו בכל קורות וולדות הבאות לך
שפירש   כפרש"ידלא  ,)המובא להלן(  והרמב"ן )שם( הרשב"ם . וכ"כ הייו חוזים בכוכביםדכלדאי  )שבת קו: ד"ה כלדאי( בתוס'וע' 

וכן   .וגו'' אל תפו אל האובות וכו', וכ"ה בספרי מין שאין שואלים בגורלות שא' תמים תהיה עם תדהייו אוב, דבהדיא כ
ועיי"ש שכת'  .מש"כ ליישב את דברי רש"י (סי' רפג) להרמב"ן המיוחסות  בשו"ת הרשב"א ועי'  .(פסקים סי' צו) התרוה"דקט 

עושה ס ליראיו, לבטל מהם  קב"הפעמים השאלא  ולהאמין דבריהם לשמוע להם שבאמת אין איסור בים כ בכו שבחוזים
גזירת הכוכבים. והם מן הסים הסתרים, שהם בדרך תשמישו של עולם, שכל התורה תלויה בהם. לפיכך, אין שואלים בהם, 

  "עושב. ועי' (יו"ד ססי' קעט) הב"י והביאו . )שם(התרוה"ד  וכן קט. , ע"כיךקתמים תהיה עם ה' אל 'אלא מהלך בתמימות, שא
תמים תהיה עם ה' " 'משום שאדהייו  הרמ"אוביאר שאין שואלים בחוזים בכוכבים ולא בגורלות. שפסק כתוס' א) ע' ס שם(

  , ע"כ.וכ"ש דאסור לשאול בקוסמים ומחשים ומכשפים ",יךקאל
  תר בשעת הדחק) י איסור גמור או איסור בעלמא (הד. 
התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבא  תהיה גו' תמיםפירש (שם) עה"ת  רש"י ההו

 'שמה מצוה זו במין המ"ע וכת(שכחת העשין ח) בספר המצות רמב"ן ב ועי', ע"כ. עליך קבל בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו
וממו לבדו דרוש הבאות מביאיו או מאשי   ,תת כל עתידייודע אמ  והוא ה  ,הצוואה הזאת שאמין שהוא לבדו עושה כל  עיןש

ופירוש זה שאסר הכתוב לשאול את העתיד מאוב   ,כו' ולא דרוש מהוברי שמים ולא מזולתם ,חסידיו ר"ל אורים ותומים
היה לבו תמים עמו ית' באלה ולא ירא מדברי מגיד עתידה מן הזכרים ואחרי כן צוה שי ,וידעוי ומתים ומן מעון וקוסם

'  שלא ישאל בכלדיי' לידע העתידומה מצוה זו וכת'  (מצוה י)הסמ"ק . וכן , ע"כאבל מן ביאו דרוש ואליו שמע ,או מזולתם
  , ע"כ. אלא אומר מה שירצה הבורא יעשה ולא יחקור מה שיהיה כדאמרין בהדיה כבשי דרחמא למה לך

  
  

  
  
  

   

עובדא הוה בש"צ שבחזרה של תפלת מחה של שבת 
התחיל בטעות ברכת אתה חון, ומיד תן דעתו על 
טעותו ותיקן עצמו והתחיל אתה אחד. ודו הלומדים  

היה צריך לסיים ברכת אתה חון  שאי שפיר עבד או 
ה אחד. ותתי דעתי לברר  ורק לאחר מכן להתחיל את

  הדברים. 
אמר רב חמן כי הוין בי רבה  (כא.)    בברכותאיתא    -א  

בר אבוה בען מייה הי בי בי רב טעו ומדכרי דחול 
בשבת מהו שיגמרו, ואמר לן גומרין כל אותה ברכה. 

משום    דגברא בר חיובא הוא ורבן הוא דלא אטרחוהו
  כבוד שבת אבל הכא הא צלי ליה.

את הברכה אם זכר באמצע  -מהו שיגמרו  ופרש"י
  הברכה באחת מן הברכות שטעה.

  ר' אשר ז"ל מלוי"ל הרב  -(שם סי' י"ז)  הרא"שוכתב 
היה אומר דוקא בברכת אתה חון בלבד שהיא ברכה  
ראשוה אמרין דגומר כולה, אבל אם זכר בשאר  

באמצע ברכה. וליתא, כיון דמפרש  ברכות פוסק אפי'
טעמא משום דבדין הוא דבעי לצילויי שמוה עשרה, 
א"כ אין לחלק בכל הברכות אלא כמו שגומר  

  בראשוה כך גומר בכולן.  
(פ"י מהל' תפלה    ברמב"םוכדברי הרש"י והרא"ש מבואר  

  שסתם וכתב דיגמור אותה ברכה שטעה בה.ה"ז) 
דגומר אותה ברכה שהתחיל (סי' רס"ח) הטור וכן פסק 

בה לא שא זכר בברכת אתה חון לא שא זכר 
  (שם ס"ב).  השו"עבברכה אחת משאר ברכות. וכן פסק 

דאם מיד  (סי' י"ד)    ה"דדתרמשמיה  (שם)    הב"י  'וכת  –ב  
כשאמר תיבת אתה זכר קודם שאמר חון, אם סבור 

אפי' אי  קאי  שהוא של חול והתחיל אדעתא דחול
באתה קדשת או באתה אחד ראה דמקרי התחיל 
בשל חול וגומר אותה ברכה, אבל אם לא בכוה  
התחיל תיבת אתה, דידע שהוא שבת ולישיה הוא 
דאיתקיל ליה לפי הרגלו, כה"ג לא מקרי כוה לדבר  
טעות, וא"כ אפי' בישמח משה שאיה פותחת באתה, 

  בין זו לזו. מ"מ חשיבן ליה כטעה בתפלת שבת 
אם היה סבור שהוא חול    -כתב בזה"ל  (שם ס"ג)    ובשו"ע

והתחיל אדעתא דחול ומיד כשאמר תיבת אתה זכר,  
קודם שאמר חון, הוה ליה התחיל בשל חול וגומר  
אותה ברכה, אבל אם יודע שהוא שבת ושלא בכוה  
התחיל תיבת אתה אפי' הוא בתפלת שחרית שאיה 

רכת אתה חון, דחשיבן  פותחת באתה איו גומר ב
  ליה כטעה בתפלת שבת בין זו לזו. 

ובפשטות ראה דס"ל לדיא כתרומת הדשן בכל 
כתב דבכוה השמיט (ס"ק ג')  המג"אדבריו, אולם 

המחבר מ"ש בתרומת הדשן "אפי' אי קאי באתה 
קדשת או באתה אחד ראה דמקרי התחיל בשל חול", 

לדבר אחר   וטעמא משום דס"ל בסי' ר"ט דאפי' כיון
אין הברכה פסדת, וא"כ אם אמר בערבית ומחה 
אתה וסבור שהוא של חול, אומר אתה קדשת או אתה 
אחד, דלא מקרי התחלה בשל חול אלא בשחרית 

 כלבוששדיבר ג"כ שלא כהוגן כמ"ש בסי' ר"ט. ודלא 
  שהעתיק דברי תרומת הדשן כהוויתן.(ס"ג) 

ריו, דלא יצא לחלוק על דב(שם ס"ק ה')  "רהאאמם 
קשה מידי מסי' ר"ט, דהתם לא מטעמא דאין הברכה 
פסדת בחסרון כוה לבד איתין עלה, אלא משום 
דשמא אזלין בתר החתימה. ומ"ש דלכן השמיט הרב  
ב"י וכו', ליתא, דלא הוצרך לכותבו דהא קאי על מ"ש 
קודם בס"ב בין ערבית בין שחרית וכו', ועוד דהא סי' 

ית, ואדרבה אי לא ס"ל הכי זה עקרו על תפלת ערב
ה"ל לפרש דקאי אשחרית, ועוד מדכתב בסוף דבריו 
אפי' הוא בתפלת שחרית ע"כ רישא איירי גם בערבית 

השיג על דברי  (ס"ק ד')    התוספת שבתומחה. ע"כ. ואף  
  המג"א, והעלה דגם המחבר ס"ל כתוה"ד והלבוש.

כדברי המג"א,   דפסק(פלאג'י סי' כ"ח סי"ד)    בכה"חויעויין  
הבן איש  , וכן פסק  (סי' רס"ח ד')  חסד לאלפיםהוכן פסק  

(סופר  סי' רס"ח ס"ק    בכה"חעוד    '. ויעוי(ש"ש תולדות ס"י)  חי

השיגו על המג"א,  דכת דאע"ג דהא"ר והתו"שי"ב) 
  אפי' גד מרן.  ב"למ"מ קטין כהמג"א ודעימיה דס

דברי הב"י, והדר  דהביא(ס"ק ו')  במש"ב עוד  'ויעוי
(א"א ס"ק ג')    הפמ"גכתב דהמג"א חולק עליו ושכן דעת  

 . ערבית של שבת ס"ג) ו(תפילת שחרית של שבת ס"ה,    ודרך החיים
והשתא הדר לדון דידן אי האי דיא איתא מי   -ג 

  בשליח ציבור או דלמא ש"צ שאי.
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"תמים תהיה עם   א'המעלות העליוות מסרו במצות עשה, כמו מעלת שלמות הבטחון, שש  'שכתיז)    (ש"ג אות  השע"ת וכן דעת    
כתוב על כו' ו אין לשמוע אל דברי הוברי השמיםכו'  כו) פס' ט"י פ(ויקרא לא תחשו ולא תעוו  (אות פו)שם ועוד כת'  .ך"קיה' אל

(פ"א מ"ע התלויות בלב   החרדים זו מ"ע וכן מה. (סי' רה) הספר חסידיםדעת  'וכן ר , ע"כ.העין הזה תמים תהיה עם ה' אלקיך
   .בפסחים שםודעימייהו  וכן משמע מתוס'  .הרביו יוהוכת' שכן דעת   אות כא)
אמר כי לא חש ביעקב ולא קסם בישראל, "כתב  (ע"ז פי"א הט"ז)  וביד החזקהלא מה מצוה זו. בספר המצות  הרמב"םאולם 

האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוים ואל קוסמים ישמעו ואתה לא כן וגו', כל המאמין בדברים האלו  ואמר כי הגוים
, כו'שכל אלו הדברים שאסרה תורה אים דברי חכמה אלא תהו והבל  כו'וכיוצא בהן אין אלא מן הסכלים ומחסרי הדעת 

   , ע"כ.יךק' אלתמים תהיה עם ה ,ומפי זה אמרה תורה כשהזהירה על כל אלו ההבלים
 "צא  וע"כ  "עלאו בפ  )מחש ומכשף  ,מעון(  ו"אמאחר שמה כל אשביאר שהרמב"ם לא מה עשה זו    (שם)  במגילת אסתר  עי'ו

אחר כתבו עין מעון   חוקות העכו"םו )שם( החזקה ביד"ש ממ 'וכן ר ,להביא אזהרה אחרת על אלו הדברים המוזהר מהם
, הה ראה שהוא "ומפי זה אמרה תורה כשהזהירה על כל אלו הסכלים תמים תהיה"ומחש ומכשף ודורש אל המתים כתב 

   .סובר שבפסוק זה כלל את כולם
  הב"חוהביאו  במקום חולי. והתירכת' שיש לוע"כ  ,איסור ממש קאמר לא (ע"ז שם) הרמב"םש 'שר 'כת )שם( התרוה"דאולם 

דאין בו אזהרה אלא איסור בעלמא משום תמים תהיה  הרמב"ם בדעת(תשובה ג)  המהרש"לוכן קט  .(שם ס"ק א) והש"ך (שם)
וגם אין איסור מבואר אלא דרש בעלמא שהרי לא מה בכלל העשין וגם עיקר המקרא להלוך בתמימות הוא דאתא ולהיות 

 וכן ראה דעת אמות השם ית' זכרו והבטחתו חקוקה בלב האדם ומשום הכי היכא שהוא חולה איו ראוי להחמיר לאסור.
ראה שאיסור  ד  הזוהר בשם    הביאושוב    ,תרוה"דל  שציין  (שם)  בב"י אלא דעי'    בדעת הרמב"ם.  (שם התורה והמצוה אות סו)  י"םהמלב

  .גדול הוא לדרוש במכשפים אפילו לחולה
אולם בדרכים  ,ע"פ התורה יםהאסור  כיםדוקא כשמחפש ידיעת העתידות בדרא ואף לדעת הרמב"ן י"ל שהעשה הראה דו

וע"כ בשעת הצורך כגון   אלא מצוה כללית. וכן משמע מהשע"ת ה"ל,המותרים כגון ע"י חוזי כוכבים אין בדבר איסור תורה 
  כתב שכן משמע מהגמ' פסחים. (שם) והמלבי"ם בדעת הרמב"ן. (שם) מהב"חוכן משמע  חולי וכדו' י"ל דיודה להתיר.

שיש בו איסור מצד עצמו יש בזה  אופן (ואם הוא עתיד בבירור מה יהיה  א' ,אלו ותרבהזהחלקים ' בויוצא מכל ה"ל שיש 
כמבואר   הווההמאורעות באף  לבטוח באופן כללי על הבורא ית'' ב. זהרה לסוברים שהיא מה"תאוזה עיקר ה ,איסור וסף)

   .וכן יוצא מדעת השו"ע ודעימיה בלשון הרשב"ם והשער"ת ה"ל
  או חולי מצוי   כשיש ריעותא לפנינו רפואיות בדיקות ה. 

לדעת אם התיוק יוולד   העיבורלצורך מעקב או  ,רפואית לבדוק עצמומעתה חזור ל"ד במי שרוצה לבצע בדיקה שגרתית 
בזה משום תמים  ןשאי וראה שבגווא שיש ריעותא לפיו ודאי  .האם יש בזה משום תמים תהיה עם ה' אלוקיך ,בריא וכדו'

   כה קיי"ל כהרמב"ם.לומצוה יש בדבר וכמו שמציו לעיל לעין לדרוש אצל הרופאים דלה תהיה 
ש וכ למה זה אכי ותלך לדר"ויתרצצו הבים בקרבה ותאמר אכתוב "ש (בראשית פכ"ה פס' כב) תולדותבפרשת  לע"ד וכן מציו

דחקים ביותר כשיעור שיהיו מתרוצצים ולא יתקיימו במעיה וזה יורה כי הריוה  היו  שדכיון    (שם)  האור החיים  ופירשה'".  את  
למה אכי הרה לריק יגעתי, ותלך לדרוש את ה' פי' לבקש רחמים על קיום הריוה ולדעת דבר  "כאיו מתקיים, ותאמר א

מת שיש ריעותא לפיו יש , ע"כ. מבואר שמחהסובב הפסדם כי מן השמים לא יעשו ס לשקר שתפקד בדבר שאיו מתקיים
כי אין  יודה בזה  וש אצל הרופאיםרולא לד אדס"ל שעליו לסמוך בבור וראה דאף הרמב"ן ה"ל לדרוש ולבדוק טעם הדבר.

. הרמב"ן שכת' שמותר לדרוש מהביא ואליו שמע לעיל בשםכאן אלא בירור המציאות ע"מ להתפלל ולבקש רחמים. ועי' 
[ויעויין   .בכה"ג יעשה כן גם ע"מ לטפל בדברדהלכה כהרמב"ם ואף להרמב"ן הדין כן בדוריו ומ"מ לפי המבואר לעיל 

  למדין מלפי מתן תורה   יןאבשמעתא עמיקתא גליון ל"ב שלדעת רוב הפוסקים למדין מלפי מתן תורה, ואף לדעת הסוברים ש
הגות וכדו' לומדיםה.[  
וע"י (ר"ל) במחלה מסוימת  ותלקעלול לב"א מ אחוז גבוה אף באופן שאין ריעותא לפיו ממש אלא שלפי הידוע שראה ו

שהדבר בגווא שהאחוזים הם גבוהים י"ל  דחשיב ריעותא לפיו ודיו כ"ל. וי"ל    ,איתורה בטרם מועד בידו להציל חיים וכדו'
דרכם של אם , בפרט משום ושמרתם מאוד לפשותיכם לבצע הבדיקה בזמן ע"מ לסלק עצמו מהחשש סכהחובה ל קרוב

ולא דמי   ממש  בכלל הסכהעתה  איו  ב"ד  (אלא שי"ל דליכא חובה גמורה כי    וכמו שבארו בזה בגליון ק"י  ה,אשים לחוש לז
רצה והוא  פכשדרכם של אשים לחוש בזה משום סכה, כי מחמת שהמחלה  במחלהלחובה לחסן עצמו וכדו' ע"מ שלא ידבק 

תוך מצב  באדם לע"ע העלול להדבק בה חשיב כמצא במקום סכה וע"כ יש חיוב להשתדל להצל ממה משא"כ ב"ד שאין 
  .סכה ממש, ועיין)

    (דור ישרים) בדיקות גנטיות  -דו בי אמצעי הבירור זמיניםו. 
ולא שייך בזה איסור   והוההשל ע"י מידע מ"מ כיון שאין כאן אלא בירור  ,וראה אף באופן שכוותו לדעת מה יהיה בעתיד

א בכלל יה  הי"ל שמיעת שימושוע"כ    ה,ובידו לעשות  הוזמי  המצויצורת הבירור  כמו כן  ובאופן האסור,    מחמת דורש עתידות
אלוקיך, רק משום עבודת אמוה ובטחון ובכל כגון דא הדבר   ', ואין בזה משום תמים תהיה עם הותאמהמצי עצימת עיים

  . תלוי בכל מה שהוא אדם
זקס וקאוקאן -בדיקות לאיתור של מחלות גטיות, כגון סיסטיק, פיברוזיס, טייש  (הלכה ורפואה ח"א עמ' שכז)  בעל האג"מדעת  וכן  

ששייך לומר על זה "תמים תהיה עם ה' אלוקיך", מ"מ כיון שבימיו יתן  ע"פ(שממליצים לעשותן לזוגות לפי שואיהם), א
לראות, ומכיון שאם ח"ו אירע  לבדוק בקלות, יש לדון שאם איו בודק את עצמו הוא כסגירת העייים לראות מה שאפשר
הגרי"י  ובדרך זה פסק ., ע"כדבר כזה להורי הילד הוא צער גדול מאוד, מן הראוי למי שצריך לישא אשה לבדוק עצמו

 וכדו'  ע"מ לתכן עסקיו ,ר וכדו'[ומטעם זה אין חשש לשמוע תחזית מזג האוי .(הלכה ורפואה ח"א עמ' קכז) זילברשטיין שליט"א
  ]., וכן בכל כיוצא בזהםבימים הבאי

  שגרתיות   בדיקות ז. 
(תורת היולדת  הגרח"ק שליט"א  דעתכן ואו במשך החיים (כבדיקות דם וכדו').  עיבורב שגרתיותולפי"ז ראה דה"ה בבדיקות 

הבוחרות   אם הןדאין יודעות על בעיה רפואית והתפתחותית בחיי העובר  ששים  ל  ש  עיבורלעין בדיקות ב  מד' חדשה פס"ה אות ב)
להוג בדרך הטבע שחקק הבורא בעולמו והן פוות לרופא שיטפל בהן כפי שמורה חכמת הרפואה, יש להן לעקוב אחר בדיקות  

ומהלך הלידה ולגבי תכון קבלת פי הילוד לחיים  עיבורולדעת שישה חשיבות רבה בזה לגבי תהליך ה האולטרסאוד
ברכת החכם וסומכות על בקשת הרחמים שלו, יש ממליצים להן שלא להיבדק   הן בוחרות לעצמן סגולתומ"מ אם    ,ולבריאות

   , ע"כ.ידוע שישה בעיה ויש לעקוב אחריה א"כא עיבורבבדיקת אולטרסאוד במהלך ה
  סקירת מערכות   – בעיבור בדיקות גנטיות ח. 

 (אא"כ יש סיבה   למייהם  בדיקות גטיותלא על    וכדו', אבל  העיבוראמר אלא בבדיקות למעקב כללי של    זהאין היתר  שאלא  
כי אף אם אין העובר תקין אסור להרגו.  וכדו'  בדיקת מי שפיר    לעין  (חו"מ ח"ב סי' עא)   אג"מה  כמ"ש  ),מיוחד  רפואי לצורך בירור  

  . )קב  - (חי"ד סי' קא צי"אבועי' וכן דעת הפוסקים. 
מוצאים אע"פ ש יש מקום לדון להתיר לבצע אותה ,בדיקה בעזרת מכשיר אולטרסאודשהיא  רכותעין סקירת מלעשאלא 

ש יו כיון שי בזממ"מ  ,לאסור בדיקות גטיות) האג"מ (כדעתלאסרה  היתה זצ"ל דעת רבותיו בעבר ו, גם תוצאות גטיות 
תועלת בבדיקה זו, כגון באיתור מום העשוי להשפיע על צורת היילוד, שבאופן זה יש מקום להחלטה על ביצוע יתוח קיסרי.  

יל חיי העובר. וכן פעמים יש לו חשיבות ציש מומים שהידיעה עליהם בטרם מועד מאפשרת לטפל בהם מיד אחר הלידה ולה  וכן
. )בדיקהבמיותר מחמת חוסר דיוק  ולחץ פשי גדול    עלול לגרוםפעמים הדבר  ש  (אלא שיש לדעתעל ההכה הפשית המוקדמת  

(והעיקרית היא הסקירה מורים וכן שמעו מחשובי הכל שהיא, ידוע שישה בעיה על כן אין מיעה לבצעה אף כשאין 
אין חיוב לבצע הבדיקה מחמת הצלת פשות כי ע"פ הרופאים זה    עיבוראם אין סיבה לחוש ב  מ"מ  המאוחרת ולא המוקדמת).

כל סוגי  עין והארכו בס"ד ב .%1  -הם כ המסכים חיים (כגון בלב ובריאות) היתן לאתר בבדיקה זו שכיחות מומים 
  .חמישיהשיעור  - במילי דטהרהודים  בעיבורבדיקות ה

  
  חי בהם". ום מאוד לפשותיכם" ו"ת"ושמרחייב אדם להתרחק מהסכה ולהציל עצמו ממה כמ"ש  א'העולה לדיא, 

יהג כדרכן של בי   אלא, סומכים על הס אין מהשמים כי  ירפאוסומך שהקב"ה ש ואל יאמר ,לטפל ברפואתו צריך חולה ב'
, אלא לצורך על בעיה רפואית שאים מחמת ידיעה בדיקות שגרתיות  ג' . דבק בקוו ובו יבטחוי רופא  "יאדם להתרפאות ע

הם חובה מחמת שבאים לאתר חלילה יש בלפעמים  מ"מ  ו  ,בעיבורודים כדלהלן לעין בדיקות    לבצעםכלל  , אין איסור  מעקב
על בעיה  שאים מחמת ידיעהאף  בעיבורבדיקות  ד' .. והכל לפי העיןתםואמחלות שאם הם מתגלות בטרם מועד יתן לרפ

ומ"מ אם   ,שישה חשיבות רבה בזהכיון    ,וכדו'  אולטרסאודכגון בדיקת    הרפואהכפי שמורה חכמת  לבצע אותם    יש  ,רפואית
על בקשת הרחמים שלו, יש ממליצים להן  יםסגולת ברכת חכם וסומכלסמוך על הבורא ו לעצמםלבחור של ההורים רצום 

 ה'.  והכל לפי מה הוא האדם.  ידוע שישה בעיה ויש לעקוב אחריה  א"כא  העיבורשלא להיבדק בבדיקת אולטרסאוד במהלך  
יש סיבה רפואית.  א"כאין לבצע אותן א העיבורבמשך  , אבלור ישרים וכדו')ד( בדיקות גטיות לפי השואיןראוי לעשות 

להציל  במקרים מסוימים תועלת בבדיקה זו שיכיון שים מ"מ גטיאע"פ שיתן לגלות על ידה מומים סקירת מערכות מ"מ ו
  יש לבצעה. ידוע שישה בעיה ויש לעקוב אחריה, ואם אין מיעה לבצע אותהאם כוותם לשלול מקרים אלו , חיים

  
  
  

  )ט(מעלת וקדושת השבת 
 - ג' זמים בשבת כגד ג' דרגות בקשר ישואין 

עבודת ה' הוא על דרך קשר הישואין, שיש  "דהה
בזה ג' דרגות: קידושין, חופה ויחוד. וכמו כן הוא 

  הקשר שבין יהודי לאביו שבשמים.
תחילת העבדות היא על דרך קידושין, שמיוחדת  

  לעבודתו ית'. "עומזומת לו, דהייו שיהודי מזמין א
אח"כ כשמתקרב יותר אליו ית' הוא בבחית חופה, 

באה לביתו, וכבוד ה' חופף עליו כל היום בחי'  בחי' ה
  פורש טליתו עליה.

אח"כ כשכס לפימיות העבודה, זוכה לבחי' יחוד, 
  שמתדבק אליו ית' בכל פש רוח ושמה שלו.

וכגד ג' דרגות אלו הם ג' העיתים דשבת קדש. ליל 
ש"ק הוא בחי' קידושין שמתייחדת ומזמת עצמה 

הוא בחי' חופה והבאה אליו ית'. שחרית של שבת 
לביתו שאור מקיף מאורו ית' חופף עליו אז, ובעלות 
המחה ושלש סעודות הוא בחי' יחוד ודביקות  

  (תיבות שלום עמ' לח, בשם בעל האגלי טל זצ"ל) עליאית". 
  

  

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים" 
  

  - דכתב סי' רס"ח ס"ב מהדו"ב)  –(מבוטשאטש  "אבאויעויין 
יל אתה חון בשבת קודש בחזרת התפלה, צלע"ע התח

כעת אם גומר הברכה, וי"ל שהחזרה שאיה קבועה 
  כל כך קיל, ומ"מ משמע מהסתמיות דלא חלקו. 

דיש לחלק בין (סי' "ג)  החקרי לבוכבר סתפק בזה 
טעה ולא (ל:) יחיד לשליח ציבור, שהרי אמרו בברכות 

וכו'  הזכיר של ר"ח בשחרית אין מחזירין אותו
(ע"ש ברש"י ד"ה בציבור  ואוקמה בש"צ מפי טורח ציבור 

. ואי בהתפלל תפלה שאיו שו בפי' השי משמיה דהבה"ג)
יוצא ידי חובה חששו לטורח ציבור כ"ש בזה דמעיקר 
דיא אף אי לא גמרה פשוט שיוצא ידי חובה. ומה גם 
דאפשא מילתא להתפלל ברבים תפלת חול בשבת 

ומר. וסיים דמצד הסברא יותר  הדעת וטה דאיו ג
  "ל דבש"צ איו גומרה והדבר צריך ישוב. עכ"ד.  

(דיי הטועה   שלמי חגיגהוהביאו הרב המגיה בספר 

  וכתב דאצלו הדבר פשוט דאין הש"צ   ,בתפילות שבת ס"א)
בחזרת תפלתו צריך לגמור הברכה, שהוא איו צריך  
לתפלת זו שכבר יצא בתפלתו בלחש, ומה שחוזר הוא  
בשביל הקהל והם עצמם לא טעו בלשום ושלוחם 
הוא דעוית, והוא איו יכול על ידי טעותו להעמיס על 
הציבור ולהטריח להם אם מעט ואם הרבה כיון שהם 

  עצמם לא תחייבו בכך. 
(מהדוא שתיתאה ח"ב סי' כ"ב)    השואל ומשיבב  וכיוצ"ב כת 

דאף דמבואר בסי' רס"ח דאם התחיל אתה חון גומר,  
מ"מ זה בתפלת שמתפלל בלחש, אבל מה שמתפלל 
בשביל הציבור הם לא עשו אותו שליח להתפלל 
בשבילם תפלת חול ולתקוי שדרי' דבאמת איו סימן  
יפה מה שטועה ומתפלל של חול בשבת כמ"ש 

ים, ועכ"פ להוציא ציבור ודאי א"צ.האחרו  
דאחר שהביא דברי  (סי' רס"ח ס"ק א')  יפה ללב 'ויעוי

החקרי לב והשלמי חגיגה כתב דפשוט לו דאפי' אם 
אין הש"צ בחזרת תפלתו, כגון שלא התפלל בלחש 
וכס לבהכ" ומצא צבור שהתפללו הלחש ועבר לפי 

יך  התיבה לאלתר ומתפלל בקול רם לציבור, שהוא צר 
לתפלה זו שמתפלל בקול רם לצאת יד"ח תפלה, וטעה 
והתחיל בתפלת חול, שאיו גומר אותה הברכה 
שהתחיל בה, אי מטעם שהזכיר החק"ל דאפשא 
מלתא להתפלל ברבים תפלת חול בשבת, ואי משום 
שלא להבעית את ישראל דלא מסמא מילתא אם הוא 
גומר הברכה שמתפלל תפלת חול בשבת כמ"ש 

. השל"הבשם (דף קצ"ט ע"א)  "צשהו ס"ק א') ( באה"טה
(סי' רס"ח   שכתב  החסד לאלפיםוע"ע שם דתמה על 

דש"צ שטעה והתחיל בשל חול גומר אותה ברכה  ס"ד) 
 [ותמה עוד על בו המגי"ה דהעתיק בס"ג את דברי השלמי

  חגיגה, ולא הרגיש בדברי אביו הסמוכים שסתם היפך זה].
דסתם לדיא דש"צ איו (ש"ש תולדות ס"י)    א"ח בב  י'ויעו

גומר הברכה של חול, אלא פוסק ומתחיל בשל שבת. 
הביא לדיא דברי החקרי לב,  (סופר ס"ק ח')  כה"חה  כןו

וכ"כ לדיא משמיה . השלמי חגיגה והיפה ללב
   .(הליכות שלמה פי"ד ה"י)זצ"ל  אויערבאךדהגרש"ז 

שליח צבור שטעה בשבת והתחיל  -העולה לדיא 
בחזרתו תפלה של חול ואמר אתה חון, לא יגמור  
אותה הברכה אלא יפסיק במקום שזכר ויתחיל 

[ובפרט היכא דכשל  ברכה רביעית של שבת כתיקוה
היח דיא (ס"ב ד"ה ושלא בכוה)  דהבה"לבלשוו 

וה"ד דכשל בלשוו ואמר אתה חון בצ"ע אפי' דהת
 ביחיד ע"ש].


