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ם ם ם ם """"לרמבלרמבלרמבלרמב" " " " יד החזקהיד החזקהיד החזקהיד החזקה"""" ב ב ב בהלידההלידההלידההלידה    שלבישלבישלבישלבי
  ומבט רפואי ומבט רפואי ומבט רפואי ומבט רפואיהלכתייםהלכתייםהלכתייםהלכתיים    עיוניםעיוניםעיוניםעיונים    ––––

  הלפריןמרדכי הרב

 מבואמבואמבואמבוא: : : :  א א א אפרקפרקפרקפרק

–מי שיש לו חולי של סכנה ", לכ�. 1 היא שפיקוח נפש דוחה שבתפסוקה הלכה
 .2"הזריז הרי זה משובח והשואל הרי זה שופ� דמי�,  השבתאתמצוה לחלל עליו 

אלא  א� ,    מדרבנ�קלי�נוגע  רק  לאיסורי�    לחלל  שבת  לצור�  חולה  איננו  ההיתר
  את לצמצ�הא�  יש  חובה  להשתדל  :  כא�  המקו�  לדו�.  1לאיסורי  תורה  החמורי�

  האיסור רמתולהוריד  בכ�  את  ,  "שינוי"חומרת  האיסור  באמצעות  ביצוע  הפעולות  ב
 מחייבאו  שההיתר  לרפא  את  החולה  המסוכ�  איננו  ,  3מאיסור  תורה  לאיסור  דרבנ�

יש  התולי�  שאלה  זו  בחקירה  העתיקה  א� .    רמת  האיסור  על  ידי  שינוימאמ!  להורדת
 .5 הכרחיתזואול� אי� תלות . 4 הותרה אצל פיקוח נפש או דחויה אצל פיקוח נפששבת

  ����"""" רמב רמב רמב רמב––––� � � � """"מחלוקת רמבמחלוקת רמבמחלוקת רמבמחלוקת רמב: : : :  ב ב ב בפרקפרקפרקפרק

 :�"� והרמב" זו נחלקו הרמבמעשית בהלכה

ל  הדברי� שבת  לגבי  חולה  שיש  בו  סכנה  הרי  היא  כחול  לכ"�  "הרמב  לדעת
 � .7"שינוי"י ביצוע הפעולה ב"חילול שבת עבולכ� אי� צור� למעט , 6"לה�שהוא צרי

 

; א,  ב,  הלכות  שבת,  �"רמב;  י,  ח,  יומא,  משנה;  תשא$כי'  תחילת  פר,  ישמעאל'  מכילתא  דר .1
 .ב, שכח, ח"אוע "שו

 ח ב"שכ, ח"אוע "שו; ה' הל' פרק ח, מאיו, תלמוד ירושלמי .2

 .יט, שכח, ח"או, ע הרב"שו: וראה . ג, י, שבת, כדוגמת המשנה .3

 .268' העלפני , רנ' עמ, יגכר� , חולה: ער� , אנציקלופדיה תלמודית .4

, )ט"תשל,  ירושלי�,    הפוסקי�אוצרהוצאת  (מערכת  הלכות  שבת  ,  יסודי  ישורו�:  וראה 
מכ�  שמטפלי� )  �"לדעת  הרמב  (הותרהשמוכיח  ששבת  ,  173$176'  עמ,  מערכת  פיקוח  נפש

� . שרגילי� בחול בחולה כדר

פ  שלדעת "אע,  נ"ששבת  דחויה  אצל  פיקו,  א,  ב,  שבת,  �"הרמבבדעת  ,  מ"כס:  ראה  למשל .5
 . צור� לבצע בשינוי כפי שיתבאר להל�אי�� "הרמב

 . ב, ב, שבת, �"רמב .6
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ללא "  שינוי"�  שבכל  מקו�  בו  נית�  לטפל  בחולה  המסוכ�  ב"  הרמבסובר  לעומתו 
 .8"שינוי"ב חובה למעט בעוצמת האיסור ולבצע את הפעולות – באיכות הטיפול פגיעה

 ����"""" של הרמב של הרמב של הרמב של הרמבהוכחותיוהוכחותיוהוכחותיוהוכחותיו: : : : גגגג    פרקפרקפרקפרק

 :� בשתי סוגיות במסכת שבת" הרמבשל רומקו

 .9 היולדת בשבתסוגיית. 1

 .10סוגיית מילה בשבת. 2

 סוגיית יולדת בשבתסוגיית יולדת בשבתסוגיית יולדת בשבתסוגיית יולדת בשבת. . . . 1111

  מותר  להביא –  בברייתא  שיולדת  הנזקקת  לשמ�  זית  בזמ�  הלידה  מבואר
שא�  נית�  לבצע  את  פעולת  ההעברה ,  אלא.  עבורה  את  השמ�  דר�  רשות  הרבי�

 .9" משנינ�– לשנויי דאפשר דכמה"חייבי� לשנות , בשינוי

 שהעיקרו��  "מסיק  הרמב,    שיש  בה  סכנהכחולה  11  מוגדרת  בתלמודויולדת  ומאחר
 .המחייב שינוי כדי למעט ככל הנית� בחומרת האיסור קיי� בכל חולה מסוכ�

  מילה בשבת מילה בשבת מילה בשבת מילה בשבתסוגייתסוגייתסוגייתסוגיית. . . . 2222

. 12ג�  מצוות  מילה  דוחה  את  השבת  ביו�  השמיני  ללידה,    נפשלפיקוח  בדומה
עיתי�  אפשרות  לבצע  בשינוי  חלק  מפעולות  הכנה  למילה  ללא  תוספת ג�  כא�  יש  ל

  את  התרופות  ואת  אמצעי  החבישה  בשינוי להכי�  13ואכ�  נדרש  במשנה.  ליילודסיכו�  
 . לא הוכנו לפני שבתא�

 """"מגיד משנהמגיד משנהמגיד משנהמגיד משנה""""פ הפ הפ הפ ה""""� ע� ע� ע� ע""""ישוב שיטת הרמבישוב שיטת הרמבישוב שיטת הרמבישוב שיטת הרמב: : : :  ד ד ד דפרקפרקפרקפרק

 משו�  כ�  יש  צור�  ה�.  �  אינו  מבואר  בדברי  נושאי  כליו"  הרמבשל  מקורו
 .�"וה� במציאת מקור לשיטת הרמב, �" הרמבשלבדחיית הוכחותיו 

 
 .יא, ב, שבת, מגיד משנה .7

 .מפני�ה בפרק "ד,  הסכנהעני�, תורת האד�, �"בי רמבכת .8

עושי� לו כל שרגילי� לעשות :  "... מעמידי�  אי�  בפרק  ה"סד,  �  ש�"אי�  להקשות  מדברי  הרמב( 
שכ�  נשוא ."  כלל  נשאלי�ואי�  ,  ומחללי�  שבת,  לחולה  יפי�לו  בחול  ממאכלי�  ורפואות  שה�  

ואי�  ש� ,    רפואי  במקו�מומחהוד  אי�  �  הללו  הוא  מכה  של  חלל  כל  ע"הדיו�  בדברי  הרמב
לכ�  על  המטפל  הלא  מקצועי  להתנהג ).  ש�"  (יודעי�  ומכירי�  באותו  החולי  שהוא  ממתי�"

 ). בי� עיקר וטפללאבחנהשהרי אי� לצפות ממנו , בדיוק כפי שמקובל בחול

 .ב, קכח, שבת .9

 .א, קלג, שבת, בבלי; ב, יט, שבת, משנה .10

 . א, קכט, שבת .11

 .ג$א, יט; ג, יחשבת , משנה .12

 . ב, יט, שבת, משנה .13
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  מוזכרת  א�  ורק  לגבי  יולדת  ולא סכנהיש  לציי�  כי  חובת  השינוי  במקו�  
  שעובדה  זו  מפתיעה  מעט ספקאי�  .  בסוגיות  הכלליות  הדנות  בחולה  שיש  בו  סכנה

 .ודורשת הסבר

 ::::����"""" את הוכחותיו של הרמב את הוכחותיו של הרמב את הוכחותיו של הרמב את הוכחותיו של הרמבדוחהדוחהדוחהדוחה    14""""מגיד משנהמגיד משנהמגיד משנהמגיד משנה""""הההה

 ....� מסוגיית יולדת� מסוגיית יולדת� מסוגיית יולדת� מסוגיית יולדת""""הוכחת הרמבהוכחת הרמבהוכחת הרמבהוכחת הרמב    דחייתדחייתדחייתדחיית. . . . 1111

אלא ,  איננה  מוגדרת  כמצב  של  פיקוח  נפש  מלא,    המגיד  משנהלדעת,  יולדת
.   חולה  שאי�  בו  סכנה  לבי�  חולה  שיש  בו  סכנהבי�היא  נחשבת  למצב  ביניי�  

  וחבליה  ה�  כדבר  טבעי  לה  ואי�  אחת  מאל� היולדתוהטע�  בזה  נראה  מפני  שכאב  "
 ". שאפשר ולא החמירו בחולי�במקו� לשנות מתה מחמת לידה ולפיכ� החמירו

יולדת  שאני ,  שינויפ  שבשאר  חולי�  אי�  צרי�  "ואע:  "15  המאיריקדמו  וכבר
 ."סכנה 16)כל כ�(שרוב� אי� בה� 

 � מסוגיית מילה בשבת� מסוגיית מילה בשבת� מסוגיית מילה בשבת� מסוגיית מילה בשבת"""" הוכחת הרמב הוכחת הרמב הוכחת הרמב הוכחת הרמבדחייתדחייתדחייתדחיית. . . . 2222

אות�  נית�  היה לבצע לפני ,  למילה")  מכשירי�("  בשבת  דנה  בהכנות  מילה  סוגית
, התירו  לבצע�  בשבת  בתנאי  שלא  יכללו  איסור  תורה,  יעבד  בלבדבד,  לכ�.  שבת

 � . בשינויומשו� כ� הצור

אי�  מדובר  כא�  בהיתר  לאחר  המילה  שאז  נמצאי�  כבר  במצב  של ,  כלומר
, או  א�  איננו  מספיק,  כשבהעדרו,    בהיתר  מצומצ�  לפני  המילהאלא,  פיקוח  נפש

 .השבתתידחה המילה למחרת 

  בדברי  המשנה  שצרי�  לשנות  ג�  לאחר  ביצוע הבי�,    זאתלעומת�  "הרמב
ולכ�  יכול  היה  להוכיח  את  חובת ,    שיש  בו  סכנהחולההמילה  שאז  התינוק  הינו  כבר  

 .17השינוי ממילה לשאר חולי�

 
 .יא, ב, שבת, מגיד משנה .14

 .ב, קכח, שבת, בית הבחירה .15

 .פארמהכתב יד  . 16

  דוחי�  מילה  עקב  העדר  הכנה  לטיפול שאי�,  ב,  קלד,  שבת,  �"חידושי  הרמב:  לשיטתו .17
, �"�  על  הרי"  וכ�  מבואר  בר.מכיני�  בשינוי,  נפשמשו�  פיקוח  ,  כ"ואח,  אלא  מלי�,  שאחריה

 .חמימי דאישתפו� והיכאה "ד, ב, קלדשבת 

שא�  אי� ,  א"והרשב  ה"הרזכדעת  ,    ש�משנהובכס�  )  ח,  ב(�  לשיטתו  בהלכות  מילה  "והרמב 
 הלכות,  קפאחוראה  עוד  בביאור  הרב  .    המילה  נדחית–  לטיפול  שלאחר  המילה  מראשהכנה  
, הבחירהבית  (בביאורו  למשנה  .  י�  זה  א�  זהאמנ�  דברי  המאירי  נראי�  כסותר.  ש�,  מילה
  מביאו  א�  דר�  רשות  הרבי� –הא  לאחר  מילה    :  "...  מקילי�כתב  בדעת  היש  )  א,  קלג,  שבת

!) ה  יולדת  "ב  ד,  קכח(  על  הדר�  שביארנו  למעלה  בשערואלא  שצרי�  לשנות  כגו�  שיקשרנו  
  דבריו את  סותרי�יו  כא�  ולכאורה  דבר.  הרי  שלא  רק  ביולדת  צרי�  שינוי".    צריכה  לנרבהיתה
 .ע"וצ, אי� צור� לשנות בחולי�, ליולדתב שפרט , קכחבד� 
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 """"מגיד משנהמגיד משנהמגיד משנהמגיד משנה"""" בהסברו הרפואי של ה בהסברו הרפואי של ה בהסברו הרפואי של ה בהסברו הרפואי של ההקשיי�הקשיי�הקשיי�הקשיי�: : : :  ה  ה  ה  ה פרקפרקפרקפרק

הלכתי  חדש  ללא $  מצב  הביניי�  של  היולדת  הינה  הגדרת  מצב  רפואיהגדרת.  1
 .קושי רציני, כמוב�,  טמו�ובכ�, למודמקור בת

  פחות שללידתית  $סב  אמהית  הרפואית  של  המגיד  משנה  לתמותה  הערכתו.  2
 18המשנהנראית  כסותרת  את  דברי  ")  ואי�  אחת  מאל�  מתה  מחמת  לידה("מפרומיל  
 שלערכה  הכספי  ,  לידתית$סב  אמהית  הסכנה  הריאלית  לתמותה  שעקב  19והתלמוד

לאחר )  ללא  העובר(נמו�  מערכה  העצמי  )  כולל  העובר(שפחה  מעוברת  לפני  הלידה  
 .20הלידה

, מתפתחותבמדינות  ,    מראי�  שג�  כיו�עדכניי�  אפידמיולוגיי�  נתוני�.  3
במידה ,    ועולהמשמעותיתלידתית  בבתי  החולי�  הינה  $הסב  האמהיתהתמותה  

 במקומותסביר  להניח  שג�  בעבר  היתה  תמותה  לא  פחותה  .  21על  פרומיל,  ניכרת
על  פיה  יורדת  היולדת  מדרגת  חולה  שיש  בו ,  משנה  והמאירי$והנחת  המגיד,  שוני�
 . אינה מקבלת אישור$ סכנה

תהלי�  הלידה ,    רפואית  ברור  שג�  במערכות  רפואיות  מתקדמותמבחינה.  4
הגורמי�  המסכני�  את  הא�  במהל� .  22  חיי�  ממשיתסכנתהינו  תהלי�  שיש  בו  

א�  שכמות  הד�  הממוצעת  האובדת .  איבוד  ד�:  השכיח  שבה�.  רבי�הלידה  ה�  

 
, "סכנה)  כל  כ�(שרוב�  אי�  בה�    "היולדת  סבור  המאירי  שא�  סכנת  המילה  דומה  לסכנת  ואולי 

 .ועדיי� צרי� עיו�

  במילה  בשבת  דנה  ג�  לאחר  המילה שינוי�  המשנה  המחייבת  "לדעת  הרמב,    כל  פני�על 
 .במקומה עומדת, לשיטתו,  חולי�לשארולכ� הוכחתו ממילה , )אר בדברי המאיריוכמבו(

 .ד, ה, בבא קמא, משנה .18

 .א, מט ,בבא קמא .19

א�  אי�  בכ� ").  במבכרת("כלל  זה  נכו�  לפני  לידה  ראשונה  בלבד  ,    קמא  ש�בבא  הסוגיאלמסקנת   .20
 .מבכרת לשאינהדיל בי� מבכרת שהרי החיוב לשנות ביולדת איננו מב,  לדברי הרב המגידישוב

, באופ�  כללי.    האימהות  באזורי�  שוני�  של  העול�תמותת  פורסמה  הערכה  של  1989בשנת   .21
 270באמריקה  הלטינית  ,  100,000  $  ל30  היא  בממוצע  המפותחותהתמותה  האימהית  בארצות  

מקור ).  לידות  לאל�  6.4  (100,000  $  ל640  ובאפריקה  100,000  $  ל420  ביבשת  אסיה  100,000  $ל
 :בספרות הרפואית 

Harrison K.A., Tropical obstetrics & gynecology - Maternal mortality, Trans-R-Soc-

Trop-Med-Hyp, 83(4) ).1989 (,449$453  

  מצייני�  תמותה  אימהית האחרונות  השני�  10  $  רפואיי�  אחרי�  שנתפרסמו  כמאמרי� 
כאשר  יש  מקומות ,    לידהמסיבוכי�  המתות  כל  שנה  עולמית  כוללת  של  יותר  מחצי  מלי�  נשי

 :לדוגמא . למאהרבי� בה� התמותה האימהית מגיעה ליותר מאחוז אחד 

int -J-GynaecoI - Obstet, ). 1988 (365$370): 3(27,  

Ann-Soc-Belg-Med-Trop, ).1993 (279$285): 4(73  

  נאות רפואינובעת  מטיפול  ,  100,000  $  ל10התמותה  האימהית  הנמוכה  בישראל  עד  כדי   .22
  וזירוז קיסריי�ניתוחי�  ,  מת�  ד�  או  אנטיביוטיקה  כשיש  בכ�  צור�,  כדוגמת  הכנסת  אינפוזיה

 .לידה במצבי� שוני� וכדומה
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ובמקרי�  רבי�  ללא ,  לעיתי�  כמות  הד�  גדולה  יותר,  ל"מ  600בלידה  נעה  בסביבות  
. 23  חיי  היולדת  בסכנה  מיידית–  לוריד  ומת�  נוזלי�  תפירה:  התערבות  מיידית  כגו�

התמותה  הנמוכה  לאחר  טיפול  בבית  החולי�  איננה  משנה  את  הגדרת  המצב 
 .24כתהלי� שיש בו סכנת חיי� ברורה, ה הלידתהלי�הבסיסית של 

להורדת  היולדת  מדרגת "  מגיד  משנה"  אלו  שוללות  א�  ה�  את  קביעת  העובדות
 . שיש בה סכנהחולה

,   להיות  שותת  עד  שתלדהד�  משיתחיל"  "חיה"�  עצמו  מגדיר  את  ה"הרמב.  5
 –  26"ועושי�  לה  כל  צרכיה",  25  כחולה  שיש  בה  סכנה–"  ואחר  שתלד  עד  שלשה  ימי�

 . התניה או דרישה לפעולה בשינויללא

  זו  שיולדת  מוגדרת  באופ�  מלא  כחולה  שיש  בה  סכנה  החל הלכה  משמעות
ג�  כא�  הדברי� .    להיות  שותת  או  מרגע  הלידההד�  משיתחיל  –מהרגע  הקובע  

 .והמאירי" מגיד משנה" לחידוש� של המתאימי�אינ� 

  נקודת מבט רפואית נקודת מבט רפואית נקודת מבט רפואית נקודת מבט רפואית––––תהלי� הלידה תהלי� הלידה תהלי� הלידה תהלי� הלידה : : : :  ו  ו  ו  ו פרקפרקפרקפרק

 :27 מקובל לחלק את תהלי� הלידה לשלשה שלבי�יתהמודרנ ברפואה

ובמהלכו מתקצר צואר הרח� ונפתח עד ,  הנמש� מספר שעות– ראשו� שלב. 1
 .גמורההגיעו לפתיחה 

 .ובמהלכו יוצא הוולד לאויר העול�,  קצר יותר– הלידה – שני שלב. 2

 . יציאת השליה– שלישי שלב. 3

�  מהוה  שלב  הכנה  ללידה  עצמההשלב  הראשו�  והממוש,  פיזיולוגית  מבחינה .
צירי�  כואבי� ,    בפעילות  לא  רצונית  של  שרירי  הרח�מתאפיי�שלב  זה  כשלעצמו  

 . והמתישי� מאד את היולדתרבותשעות , לסירוגי�, הנמשכי�

שיכולה  להתבטא  בדמ� (  מתפתח  סיבו�  מיוחד  כגו�  היפרדות  שליה  לא  עוד  כל
לב זה נדירי� יותר מהסיכוני� הקיימי�  לחיי היולדת בשהסיכוני� –) לידתי חזק$קד�

  חשיבות  רבה  לשלב  הראשו�  לא  רק  כהכנה  פיזיולוגית ישלעומת  זאת  .  בשלב  השני
  על  מצבה  הנפשי  והגופני  של  היולדת השפעתושל  הרח�  ללידה  אלא  ג�  מבחינת  

סיכוייה ,    בטחו�  או  מבוהלתחסרתיולדת  המגיעה  לשלב  השני  כשהיא  .  בשלב  השני
  לסיי�  את  הלידה  ע� סיכוייהועולי�  ,  כי�  יורדי�  באופ�  משמעותיללדת  ללא  סיבו

 
23.  Williams Obstetrics, 19th edition (Applenton & Lange) p. 4 (1993). 

  מאד  בניתוחי�  מסויימי�   למרות  תמותה  נמוכהסכנהכש�  שניתוח  מוגדר  כמצב  של   .24
 .במרכזי� רפואיי� מודרניי�

 .יג, ב, שבת, �"רמב .25

 .לגבי חולה שיש בו סכנה,  אהלכה, � ש�"השוה ללשו� הרמב .26

27. Williams Obstetrics, 19th edition (applenton & Lange) pp. 311-312,(1933). 
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  המגיעה  רגועה היולדת,  לעומתה).  ניתוח  קיסרי(התערבות  מכשירנית  או  חת�  דופ�  
 .28התקי� יכולה לשת� פעולה ולסייע באופ� פעיל לתהלי� הלידה –לשלב השני 

 ����""""הסבר רפואי לשיטת הרמבהסבר רפואי לשיטת הרמבהסבר רפואי לשיטת הרמבהסבר רפואי לשיטת הרמב: : : : זזזז    פרקפרקפרקפרק

הבדל  ברור  בי�  הלכות  יולדת  בשלב  הצירי� �  מראה  על  "  בדברי  הרמבעיו�
 .הד� שתיתת משלב הלידה או –"חיה" דיני הלבי�) שלב ו(

,   מסוכ�כתהלי��  את  תהלי�  הלידה  הכולל  "  הרמבמגדיר  29  הלכה  יאבתחילת
 :ומגדיר את הפעולות המקצועיות הנחוצות למניעת הסכנה

ליה  את   עומחללי�  נפשות  30סכנתככככ  היא  הרי  –היולדת  כשכורעת  לילד  "
 ."אותו וקושרי� וחותכי� את הטבור למקו� חכמה ממקו� לה קורי� :השבת

  שלב –�  בדיני�  הנוגעי�  לשלב  הראשו�  "  אחרי  הקדמה  זו  ממשי�  הרמבמייד
 :הצירי�

  את לה  מדליקי�  –          שהיא  צועקת  בחבליה  שהיא  צועקת  בחבליה  שהיא  צועקת  בחבליה  שהיא  צועקת  בחבליהבשעהבשעהבשעהבשעה  וא�  היתה  צריכה  לנר"
א�  על  פי   ובנר  עליה    שדעתה  מתיישבת  שדעתה  מתיישבת  שדעתה  מתיישבת  שדעתה  מתיישבתמפנימפנימפנימפני  –  סומה  היתה  ואפילו.  הנר

    וכלוכלוכלוכל  .לה  מביאי�  –  בו  וכיוצא    היתה  צריכה  לשמ�וא�  .שאינה  רואה
 ..."..."..."..." הבאה הבאה הבאה הבאהבשעתבשעתבשעתבשעת     משני� משני� משני� משני�––––שאפשר לשנות שאפשר לשנות שאפשר לשנות שאפשר לשנות 

 הד�  משיתחיל"  חיה"ה�  במצב  "כשד�  הרמב)  ש�  (יגבהלכה  ,    זאתלעומת
ועושי� ",    אליה  כאל  חולה  שיש  בה  סכנהההתייחסות  –להיות  שותת  ואחר  הלידה  

 . דרישה לפעולה בשינויואללא התניה " לה כל צרכיה

 :הדברי� משמעות

  ברור  בי�  הגדרת  מצבה  ההלכתי  של  יולדת  בשלב  הראשו�  לבי�  הגדרת הבדליש  .  1
על  הסכנה )  בעתיד(  הראשו�  מוגדר  כמצב  העלול  להשפיע  השלב.  מצבה  בשלב  השני

 .מוגדר כמצב קיי� של סכנת נפשות,  בלידההמתחילבעוד שהשלב השני , בשלב השני

כ  על  ידי  דמ�  טרו�  לידתי  מהווה  א� "המאובח�  בד,    שליההיפרדות  של  מצב
 .31 נפשותסכנתהוא מצב קיי� של 

 
  מעייפות  או כתוצאה  הית�י�  ב,  כאשר  השלב  השני  של  הלידה  נמש�  זמ�  ממישר  מדי .28

  למנוע  את כדילעתי�  יש  הוריה  לביצוע  ניתוח  קיסרי  ,  חיסר  שיתו�  פעולה  של  היולדת
 . סיכוני הלידה הממושכת

 .פרק ב, הלכות שבת .29

 ויניציאהדפוס  ;  )�"שנת  ר  (שונצינודפוס  ;  שאלתיאלמשה  אב�  '  דפוס  ר';  ר  י"כת  גירסת .30
 .שו�מ דפוס רא"במוכ� ; )ד"שנת רפ(

 �, )מ"לפני  שנת  ר(  רומי  בדפוס',  קמבריג  י"בכת,  ברלי�  י"בכת,    בכתבי  היד  התימני�א
". בסכנת  נפשות:  "היא�  "ברמב  הגירסא  –)  ד"של  (ויניציאהודפוס  )  ט"רס(בדפוס  קושטא  

 . פרנקלשבתי� מהדורת "וראה בילקוט שינויי נוסחאות על הרמב

31.  Williams Obstetrics, 19th edition (Applenton & Lange) pp.829-830,(1993).  
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דווקא  לצור�  ריצוי  היולדת  בשלב  הצירי�  ולא "  שינוי"  לפעול  בהדרישה.  2
 : יותר ניתנת להבנה בשני אופני�המאוחרי�בשלבי� 

ת  אלא   בשלב  ראשו�  יש  לפעול  בשינוי  משו�  שאי�  סכנה  עכשווידווקא)  א
�  למעט  בחומרת "מצב  כזה  מחייב  ג�  לדעת  הרמב.  עתידיתצור�  למנוע  סכנה  

 .כדוגמת השלב השני של הלידה, שלא כמו במצב קיי� של סכנה, 32האיסור

, סוביקטיבית  כשהפעולה  הנדרשת  אינה  מתחייבת  אובייקטיבית  אלא  דווקא)  ב
 אוביקטיביתאול�  בפעולה  רפואית  הנדרשת  .  בשינוי  33  יש  לפעול  לכתחילהאזי

 . האיסורחומרת אי� צור� בשינוי להפחתת – בחולה המסוכ� לטיפול

  ממצבה  המיוחד  של  יולדת  בשלב  הצירי�  למצב  של  חולה מסוכ� להקישאי�  .  3
  של  חולה  שיש  בו  סכנה  מתירה  חילול  שבת  ללא שקפריזהואי�  מכא�  הוכחה  ,  אחר

של  יולדת  על  שיתו�   מצבה  הנפשי  שלשכ�  ההשפעה  המיוחדת  .  אינדיקציה  רפואית
 . הלידהלתהלי� הינה מיוחדת –הפעולה שלה החיוני ללידה תקינה 

בעת מילוי קפריזה של יולדת בשלב ) לכתחילה"  (שינוי"  מחובת  הלהקישאי�  .  4
למצבי  חולי  שיש ,  )בו  היולדת  עדיי�  איננה  מוגדרת  כחולה  שיש  בה  סכנה(הצירי�  

בכל  הנוגע ,  מות  החול  ללא  שינוי�  יש  לפעול  כבי"  הרמבלדעת,  בה�,  בה�  סכנה
 .המקובללטיפול הרפואי 

� .� מסוגיית יולדת ג� א� נדחה הסברו של המגיד משנה" ראיית הרמבמיושבת בכ

 הלכה ורפואההלכה ורפואההלכה ורפואההלכה ורפואה: : : : חחחח    פרקפרקפרקפרק

, �"  של  הרמבהפסיקה  לדרכי  אופיינית  סוגיאהינה  "  יולדת  בשבת  "סוגיית
, ל  בתלמוד"חז  דברי  המשלב  את  ידיעותיו  הרפואיות  הרחבות  בהבנתו  ההלכתית  את

המידע  הרפואי  העדכני .  34ומביא  את  הדברי�  לידי  ביטוי  בפסקי  ההלכה  ביד  החזקה
תו�  כדי ,  בשבת�  בסוגיית  היולדת  "את  הבנת  דברי  הרמב,  במקרה  זה,  מאפשר

 .פתרו� פשוט לקשיי� עליה� הצביעו ראשוני� ונושאי כלי�

"החכמות  נצרכי�  לתורתנוכל    "–  משקלוב  ישראל'  לר  מווילנאא  "  הגרודברי  יתכ�
 .לסוגייתנו נוגעי� ג� –" כי התורה והחכמה נצמדי� יחד "...36ברו� משקלוב' ולר, 35

 2009, 311-318' עמ, 'טספר אסיא : מקורמקורמקורמקור

 
 .הלכות שביתת עשור, �"הרמבז הלוי על "חידושי מר� רי .32

 .ש� פבה ובהערה "פרק לב סעי� כ) ט"תשלמהדורת (ראה שמירת שבת כהלכתה  .33

קיי�  ג�  החשש  להגברת  הסיכו�  אחר  כ� ,  "בחבליהבשעה  שהיא  צועקת  "  ביולדת  אמנ� 
לכ�  א�  לא  נית� .  כפי  שהוסבר  למעלה,    רגועהפחות�  היא  תהיה  בשלב  השני  של  הלידה  א

 .לבצע בשינוי מותר לבצע כדרכו בחול

שנתו�  המשפט ,  �"  של  הרמבבאפיסטמולוגיההיבטי�  :  הלכה  ומדע,  טברסקייצחק  :  ראה .34
 .121: טו$יד, )ט"תשמ, ירושלי�(העברי 

 .יאורה ומצידה ב"ד" פאת השולח�"להקדמה , ישראל משקלוב' ר .35

 .אוקלידסמבוא לספר , ברו� משקלוב' ר .36


