
בס"ד

א. רוגע ושלווה
אשה מעוברת, עוברת במשך תשעה חודשים תקופה לא קלה ללא 
הפסקה של ורגע, ועל הבעל לדאוג שלא תיבהל, ולא תלחץ ולא 
תדאג או תכעס וכיוצא בזה. ואם שומע הבעל דברים המכעיסים או 
מבהילים את אשתו, לא יספר לה, שהדבר מזיק ומסוכן להתפתחות 
והתקדמות העובר. ועליו לשנות, ולספר לה רק דברים המשמחים 

את לבה. 

ב. מנוחה ומילות חיבה
עבודות  מאשתו  לדרוש  רשאי  הבעל  שאין  וכמה,  כמה  אחת  על 
קשות ומסובכות, ומחובתו לדאוג למנוחתה ולשלוות נפשה, ועליו 
לעודדה ולשמחה בכל האמצעים העומדים לרשותו, ולא יחסוך את 

פיו מלשבח ולומר מלות חיבה, תודה וההערכה כלפי אשתו.

ג. תפילה
על המעוברת להתחזק ביותר בענייני התפלה. ולכן על אף אם לא 
מן  חובה  עליה  יש  באופן קבוע, בעת שמעוברת  רגילה להתפלל 
התורה להקפיד ולהתפלל כל יום. ואם יש באפשרותה להתפלל ג' 

פעמים ביום, הדבר משובח עד מאד, והרי זה למהדרין.

ד. תהילים ומאה ברכות
זכות וחשיבות גדולה על האשה לומר בכל יום כמה פרקי תהלים 
יום.  בכל  ברכות  במאה  להתחזק  וכן  והלידה,  ההריון  להצלחת 
ועל ידי כך יוסרו ממנה הדינים, ותוסיף לעצמה חסדים טובים מן 

השמים, ותלד בשעה טובה ומוצלחת, בעתו ובזמנו.

ה. הלבוש
והצניעות.  הקדושה  בענייני  מאד  להתחזק  המעוברת,  לאשה  יש 
ולכן עליה ללבוש שמלה רחבה וצנועה, ולא שמלה לחוצה, שכל 
הרואים אותה יודעים את מצבה, ובאיזה חודש נמצאת, חס ושלום.

ועל ידי שתתלבש שמלה רחבה וכיוצא בזה, תסיר מעליה עין הרע, 
ודינים שונים ומשונים. ובכלל זה שמלת הריון, שאין ללבשה אלא 

אם כן, היא רחבה מאד ולא ניכר עליה הדבר, עד כמה שניתן.

ו. הסתר דבר
והדבר  שאפשר,  כמה  עד  וחברים  ממכרים  ההריון  להסתיר  יש 
מועיל שלא יחול ליה עין הרע. ולכן אין למעוברת לצאת לרשות 
הרבים שלא לצורך, ותצא רק בזמן שמוכרחת. וכל זמן שהיא מצויה 

בביתה, הרי זה ברכה מן השמים.

ז. כיבוד הורים
ומקרובי  מההורים  זה  ענין  להסתיר  אין  לעיל,  האמור  למרות 
המשפחה, כי זה יכול לפגוע בהם, וחבל. ואדרבה על ידי שישמעו 
מכך, יתפללו על היולדת להריון תקין ולידה קלה בעתה ובזמנה. וכן 

כאשר יודעים את מין העובר, אפשר לומר להם. 

ח. מקום העבודה
כדאי להודיע על ההריון לאחראית במקום עבודתה, כדי שלא תעמיס 
עליה עבודות מיותר, וכן תבין את מצבה. וכאשר יש 'בוס' האחראי 
עליה, יש לומר לו את העניין במשפט קצר ומסכם, או לכתוב לו 
בדבר,  ליודעים  וכמובן שאסור  ראש.  וכובד  בצניעות  מכתב קצר 
לספר את העניין לאחרים, ויש בכך חשש רכילות ונזק של עין הרע.

ט. תפילה לבן או לבת
טוען שבפעם הבאה  והבעל  ילדים ממין אחד,  זוג שיש להם  בני 
יש להתפלל ארבעים יום קודם ההריון, שיהיה הוולד מהמין השני. 
ומנגד טוענת אשתו שאין צורך בתפלה כלל, שה' יתברך גדול ומי 
שבא ברוך הבא. אף על פי כן, יש לאשה להתפלל לה' יתברך, שהרי 

בכך יזכו לקיים את מצות פריה ורביה, גם בבנים וגם בבנות.

י. זהירות
יש להזהיר את המעוברת, שלא תדרוך על גבי ציפורנים, שהדבר 
ואם  יח.(.  מו"ק  )עי'  ושלום  חס  להפלה  חשש  בזה  ויש  עבורה  קשה 

קפצה ציפורן קטנה לרצפה ואינה מוצאה. יש לטאטא את המקום 
לנזק  חשש  אין  ממקומה  הציפורן  שזזה  שכיון  האפשרי,  בהקדם 

שיבוא ממנה.

ליזהר  יש  ולכן  החיצונים,  בהם  ונדבקים  טומאה  יש  בציפורנים 
גדולה,  בזהירות  לאוספם  ויש  קרקע.  גבי  על  להשליכם  לא  מאד 
ולהשליכם לבית הכסא. ולכוון שנותנים חלק זה של הציפורנים, 
לכוחות הטומאה בלבד. וכן מפורש בגמרא )נידה יז.(, ג' דברים נאמרו 
בציפורנים: שורפן חסיד, קוברן צדיק וזורקן רשע. וכאשר משליכם 

לבית הכסא, חשוב כאילו שורפן.

יא. ארבעת הצומות
מעוברת פטורה מלצום בצום גדליה, עשרה בטבת וי"ז בתמוז. אבל 
תשעה באב שחל בזמנו ואינו דחוי, יש לה להתחיל לצום, וכאשר 
מרגישה צורך לאכול ולשתות, או כאבים ומחושים שונים, יכולה 
הרופאה,  ידי  על  הוחלט  כאשר  כן,  כמו  כרצונה.  ולשתות  לאכול 
שהיא פטורה מהצום, אין לה לצום כלל. וצום תשעה באב דחוי, 
ליום ראשון. אינה צריכה לצום כלל,  ודחוהו  מחמת שחל בשבת 

ויכולה להבדיל לעצמה במוצאי שבת, ולאכול כרצונה.

יב. יום כיפור
ביום כיפור, יש לה להתחיל לצום ככל האדם, וכאשר מרגישה צורך 
לאכול ולשתות מחמת מחוש וכדומה, או על ידי החלטת הרופאה, 

אין לה לצום וצריכה לאכול ולשתות בשיעורים.

יג. ממתי נחשבת מעוברת
נחשבת  אמת,  והדבר  הריון,  בדיקת  שעשתה  כל  הללו  בדינים 
כמעוברת ודינה כדלעיל )הרב הנאמ"ן שליט"א בהא' איש מצליח למשנ"ב סי' תקנ(.

יד. סגולות
התשיעי.  בחודש  טבילה  כגון  משונות,  סגולות  לעשות  צורך  אין 
התשיעי,  בחודש  הטבילה  לבית  ללכת  למעוברת  אין  ואדרבה, 
שהדבר עלול לסכנה, חס ושלום. וכן עשיית הפרשת חולה וכיוצא 
בהן, אף על פי שיש בכך מצוה, סוף סוף המהדרת בצניעות וקדושה, 
הדבר שווה פי אלף מהפרשת חלה וכדומה. ובודאי שעל ידי לבישת 
בגדים צנועים ורחבים, נבראים מלאכים אשר שומרים על האשה 

והעובר, ומלווים אותה לחדר הלידה, לחיים טובים ולשלום.

טו. סגולה לפחד לידה
כאשר יש למעוברת פחד מהלידה, העצה הטובה ביותר, להקפיד 
והצלחה.  לברכה  הקמיע  הוא  שהצניעות  שיותר,  כמה  בצניעות 
וכמובן להרבות בתפילה ובאמירת תהלים, ובפרט פרק צא' בתהלים 
)יושב בסתר עליון(, שהוא סגולה נגד הפחד, ונקרא בלשון חז"ל )שבועות 

טו:(, שיר של פגעים, כלומר נגד פיגועים.

טז. סגולה נוספת
יש לה לחשוב, שה' יתברך ציוונו על מצות פריה ורביה, ואנו עושים 
רצון השם יתברך, ואותם המלאכים שנבראו מכח מצוות אלו, מלוים 
אותה לחדר הלידה בשמירה גדולה מאד. וכן ישנה סגולה, לקנות 

מצוות פתיחת ההיכל בחודש התשיעי, להצלחה וללידה קלה.

יז. הכל מהשמים
בזמן הלידה ממש, עם כל הכאבים, הלחץ והקושי, יש לחשוב שזה 
מן השמים לטובה. ויש לכוין את הפסוק: "בעצב תלדי בנים" )בראשית 
ג, טז(, ובזה משלימה את תיקון העולם. ועל ידי זה תהיה לידה קלה 

וטובה בעתה ובזמנה. גם לכוון שרצון בני הזוג להביא ילדים לעולם, 
על מנת לחנכם לתורה, מצוות ומעשים טובים, אמן ואמן.

יח. הבעל בלידה
בעת הלידה עצמה, אין צורך שהבעל יתמוך ויסעד את אשתו. אבל 
אם האשה רוצה כן, יש לכבד את רצונה. ויש להסביר בעדינות לאשה, 
שעל ידי קריאת התהלים של הבעל מעבר לחדרה, הדבר יועיל פי כמה 
וכמה. ובפרט אם יקרא פרק כ' מתהלים )יענך ה' ביום צרה(, שנים עשר 
פעם להצלחת היולדת, שהדבר יועיל ביותר ללידה קלה וחיים טובים. 

הנהגות למעוברת
ממורנו הרב חיים רבי שליט"א



יט. הפרדה בסעודת הברית
כאשר בני הזוג מעוניינים לערוך את סעודת ברית המילה בנפרד, 
בהפרדה  לשבת  מעוניינים  ואינם  חרדיות,  אינן  המשפחות  אבל 
ולשים מחיצה. יש לדבר אל לבם, שבזמן הברית מגיע אליהו הנביא 
כדי לברך את כל הנוכחים, וכאשר מבחין שיש בעיות של צניעות 

אינו מברכם כלל, וחוזר על עקבותיו. 

אולם  המחיצה,  על  לוותר  יש  מאד,  עקשנים  המשפחה  בני  ואם 
להושיב בצד אחד את הנשים ובצד אחר את הגברים. ובזמן שגם זה 
לא ניתן לעשות, יש לעשות מחיצה כדת, ובסוף האולם לתת חלק 
ליצר הרע, ולשים כמה שולחנות של ישיבה מעורבת. אך העיקר 
תורתו,  מדברי  לקהל  שינעים  מתאים  דרשן  להביא  הוא,  הגדול 

ולקדש שם שמים ברבים.

כ. אמונה מעשית
כאשר חוזרת האשה לאחר הלידה למקום עבודתה, וגילתה שאחת 
מחברותיה תפסה את עבודתה, וההנהלה מציעה לה תפקיד אחר. 
רשאית לבדוק על פי החוק את זכויותיה, ולפעול על פי הן, והוא 

הדין לגבי חופשות מסוימות, המגיעות לה על פי החוק. 

אולם כדאי להתחזק באמונה, שכל שינוי במקום עבודתה וכיוצא 
בזה, הוא מן השמים בלבד, והכל לטובתה. וכאשר מאמינים, שמחים 
ויש ברכה  ומתחזקים בכך, לא מסתכלים על השותפה במחלקה. 

גדולה בפרנסה, וברכת ה' היא תעשיר.

כא. מניעת הריון
אין לעשות מניעת הריון, ללא פסיקת חכם. ואף כאשר זכו לחמישה 
ילדים ויותר, צריכים להתייעץ עם החכם. ולא משנה מספר הילדים, 
ארבעה  להם  יש  שאם  בית  יש  הבית.  מתנהל  כיצד  הוא  העיקר 
ילדים זה מספיק כאשר קיימו פריה ורביה, ויש בית מלא ברכת ה', 
שיש עזרה בשפע, וההריון והלידה, מסתדרים להפליא, שבמצב כזה 

אין למנוע לחינם. ועל הכל נאמר: "ותשועה ברוב יועץ".

כב. בדיקות בהריון
ולא כדאי  ואין תועלת  צורך  גדולי הרבנים שליט"א פסקו, שאין 
לבצע כל מיני בדיקות הריון, שברוב הפעמים הדבר מלחיץ ומיותר. 
ויש לחשוב תמיד, שה' יתברך הביא נשמה טובה, ויש לשמור עליה 
והנחמד שלחן  היקר  כאן מתוך הספר  והבאנו  ופגע.  מכל משמר 
הרפואיות,  הבדיקות  על  נחוצים  פרטים  קנא(,  )סי'  המקוצר  ערוך 

שהתחדשו והונהגו בזמננו:

סאונד'  'אולטרא  במכשיר  הנראית  בבדיקה   - סאונד  אולטרא 
שעושים בתקופת ההריון, כדי להשקיף על התפתחות העובר, אין 
ידו כלל. ואין צריך  חשש ראיית דם, כיון שאין הרחם נפתח על 
לומר, בדיקת 'סקירת מערכות', שהינה חיצונית ולא פנימית, שאין 

הרחם נפתח על ידה.

וכיון שבדיקות הללו בדרך כלל אינן מוכרחות, אין לעשותן אלא 
דוקא ע"י אישה, כגון רופאה או טכנאית. אולם בדיקת 'מי שפיר', 
'חלבון עוברי' ו'סיסי שליא' אסור לעשותן כלל ועיקר, כיון שמגמתן 
רק בכדי לבדוק אם להפיל את העובר, חס ושלום. וכאשר הדבר 

נחוץ, יש להתייעץ עם חכם ומורה הוראה הבקי בכך.

ובכדי שיבין המעיין, נבאר כאן כמה פרטים נחוצים על הבדיקות 
הנ"ל, שהתחדשו והונהגו בזמנינו, בתקופת ההריון.

בדיקה נרתיקית - )וגינלית בלע"ז( הנעשית בפרוזדור הרחם באמצעות 
מכשיר )ְּפרֹוּב בלע"ז( שקוראים לו בשם 'ַמְתֵמר', על שם שהוא ממיר 
)ופרושו  'אולטרא סאונד'  את גלי הקול לתמונה במסך של מכשיר 
ושנמצא בתוך הרחם  חי,  בזה, לבדוק שהעובר  ֵשׁמע(. המטרות  על 

ולא מחוצה לו, ח"ו. שכאשר מבחינים שמתפתח מחוץ לרחם, כגון 
בחצוצרה, הינו גורם סכנה לאמו, ובלאו הכי אינו בר קיימא, ומותר 
להפילו. וכן ע"י בדיקה זו צופים באורכו, ולפי זה יודעים את גילו 
יקדימו  שלא  ח"ו,  סיבוך,  יארע  שאם  לידע  בכדי  והוא  המדויק. 

הרופאים את זמן הלידה, לבן חודשיים או שלשה. 

ונראה כי בדיקה זו מועילה וראויה, ואין בה שום חשש סיכון ח"ו, ואף 
לא קרינה 'אלקטרו מגנטית'. ואע"פ שהיא פנימית, מכל מקום אינה 
גורמת לפתיחת פי הרחם, כיון שה'ַמְתֵמר' עביו כ־2-3 ס"מ, ואינו 
ולכן  מילימטר.  כ־7  אלא  עביו  שאין  הצוואר,  לפתח  להכנס  יכול 
אין בדיקה זו גורמת לראיית דם, אלא אם כן יש פצע או שריטה 
בפרוזדור, שאז המכשיר מתחכך בהם. וראוי לברר שאכן קיים שם 

בצוואר הרחם, פצע או שריטה.

לפרקים עושים בדיקה זו, בשבוע האחד עשר או השנים עשר )חודש 

שלישי(, בכדי לידע אם מתרקמת הגולגולת. שאם לא נרקמה עדיין, 

אינו בר קיימא ומותר להפילו ע"פ הוראת חכם ומורה הוראה הבקי 
עד  זה  מום  ישאר  שאם  מכיון  'אננצפלוס'.  נקרא  זה  ומצב  בכך, 
והדבר  ממש,  לידה  לעשות  יצטרכו  החמישי,  או  הרביעי  לחודש 

מסובך ביותר.

ישנן שלוש בדיקות שהרופאים מציעים לעשותן, ודעת הרבנים שאין 
לנשים להסכים להם, כי אין בכך תועלת, זולתי הפלת העובר ח"ו, 
ואלו הן, בדיקת 'סיסי  והמעוברת נכנסת מכך לפחד וחרדה רח"ל. 
שליא', בדיקת 'מי שפיר' ובדיקת 'חלבון עוברי' )ועי' בשו"ת אג"מ חו"מ ח"ב 
סי' עא, ושו"ת צי"א חי"ד סי' קא וקב, וחט"ו סי' ג אות ז וסי מג אות ד, ובתשובות והנהגות 

ח"ב סי' תשלו(. ונבוא לבארן לתועלת הכלל:

ִבי ֵאס(, נעשית כאשר העובר כבן  ִסי   s.v.c )בלע"ז  בדיקת סיסי שליא - 
עשרה שבועות )חודש שלישי(, ע"י הכנסת צינור הנקרא 'צנטר', דרך 
צוואר הרחם עד השליא, כדי לבדוק מבחינה 'גנטית' )תורשתית(, שאין 

בו מום מסוים.

בדיקת מי שפיר - הנעשית כשהעובר כבן י"ט שבועות )חודש חמישי(, 
ע"י מחט המחוברת למזרק, השואבת מקצת מים של השפיר מחלל 
הרחם דרך הבטן. וזאת כדי לבדוק חשש פיגור שכלי )"דאון סינדרום" 
בלעז(, או עניין 'גנטי' אחר, עפ"י חומרים הנמצאים בהם המופרשים 

כשנודע  רח"ל,  העולם  אומות  בדרכי  ההולכות  נשים  העובר.  מן 
להם חשש כזה, עושות הפלה ע"י הזרקת חומר הגורם התכווצויות 
ברחם, ואז נולד עובר השוקל כ-400 גרם ומת מעצמו. אולם עפ"י 
דעת היהדות דבר זה חמור מאד, והוא איסור גמור של רצח. אולם 
או  הריון'  כ'הפסקת  יפים,  זה שמות  רצח  למעשה  כינו  הרופאים 
'הפלה מלאכותית'. ולכן אין צורך לעשות כלל בדיקה זו, וכן את 
הבדיקה הקודמת לה, ואף שהמעוברת יותר מגיל ל"ז שנה. כי ממה 
נפשך, גם כאשר יתגלה חשש כזה, אסור בהחלט לעשות הפלה. 
כמו כן, ע"י בדיקות אלו יכול להיגרם הוצאת דם לאשה, וכן אירעו 

נזקים למספר עוברים, וכן טעיות בהבחנת הבדיקות.

הנעשית  דם  בדיקת  והיא  לעשותה.  אין   - עוברי  חלבון  בדיקת 
חשש  יש  אם  לברר  כדי  חמישי(,  )חודש  שבועות  י"ז  כבן  כשהעובר 
פיגור שכלי, או מום בחוט השדרה, ולפיה מחליטים אם יש לבצע 

בדיקה במי השפיר.

בדיקת לב עובר - הנקראת 'ֵאקֹו', היא בדיקה הנעשית לחולות סוכר, 
או לנשים שנולד להם בעבר ילד עם מום, רח"ל. ובדיקה זו אינה 
פנימית, אלא מתבצעת ע"ג מרכז הבטן, באמצעות מכשיר ה'ַמְתֵמר'. 
ותוצאות הבדיקה נצפות ע"ג מסך ה'אולטרא סאונד', וכנזכר לעיל 

גבי בדיקה נרתיקית, ואין בה שום חשש.

שבועות  כ"ב  כבן  העובר  כאשר  נעשית   - בדיקת סקירת מערכות 
מטרותיה  בכלל  חיצונית.  אלא  פנימית  בדיקה  ואינה  שישי(,  )חודש 

לבדוק את מערכות הגוף כגון המח, הגולגולת, הלב, הבטן, השתן, 
העיכול, הידיים, הרגלים וכדומה. וכן מטרתה להרגיע את המעוברת 
שהכל כשורה והעובר ללא מום. וכן כאשר נצפית בעיה כל שהיא, 
הרופאים מטפלים בכך מיד לאחר לידתו, או מספר חודשים לאחר 
מכן, כפי העניין. וכן כאשר רואים שנשקפת סכנה לעובר אם יוולד 

כרגיל, אז כפי דעתם קובעים להוציאו דרך הדופן וכדומה.

אף  וישנם  זו,  בדיקה  לבצע  המתירים  רבנים  ישנם  לכך,  אי 
שממליצים לעשותה, והוא בתנאי שלא תתרצה להפילו, אם וכאשר 
ימצאו בו מומים, ח"ו. ומכל מקום אינה בדיקה הכרחית, ומה גם 
שברוב  אף  אל  למיניהם,  ופחדים  חששות  למעוברת  שגורמים 
וכן אפילו אם לא  המקרים הבעיות נפטרות מאליהם עד ללידה. 
תימצא בעיה כל שהיא, אינה הבטחה שלא יארע כלום לאחר מכן. 
ולכן הבטחון בהשי"ת הוא העיקר הגדול, והכל תלוי לפי העניין, אם 

הכל כשורה אצלה.

בדיקת צמיחת עובר - הנעשית שהעובר בן ל"ג שבועות )חודש שמיני 
משקל  את  לבדוק  ומטרתה  חיצונית,  היא  אף  זו,  בדיקה  תשיעי(. 

בשעה  זמנו,  בהגיע  ליילדו  איך  לידע  כדי  הנחתו,  וצורת  העובר 
טובה. וכן כאשר צופים בבדיקה זו שנמצא במצוקה, כגון שישנם 
מים מועטים, או שצומח באטיות או שאינו נושם כראוי, אזי מזרזים 

לידתו כדי להצילו, ונראה שבדיקה זו טובה וראויה.

וידוע שבכל הדורות אשר היו מלפנינו, לא נעשו בדיקות אלו כלל. 
)מדרש  וכן עניין זה נחשב משבעת הדברים המכוסים מבני האדם 
רבה תולדות פס"ה, יב(, שהובא על הפסוק )בראשית כז, ב(: "לא ידעתי יום 

מותי". וכן הביאו ראיה מקהלת )יא, ה(: "כאשר אינך יודע... כעצמים 
בבטן המלאה", וכן הוא בתרגום שם.


