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רחמי  פרוגסטוגני �התק�  תו�"נהניתי  מאד  לקרא  את  מאמר�  בנושא  החשוב  
אפידמיולוגיי� ,    היבטי�  רפואיי�–"  בדמ�  ווסתי  כבד  כטיפול  מונע  כריתת  רח�

שתי   לתייחסתבו  ה,  )185�197'  לעיל  עמ;  131�143  'עב  עמ�אסיא  עא(והלכתיי�  
 :דמ� ווסתי כבדהסובלת מ, נשי�הוכלוסיית  באהשיטות הכירורגיות המיועדות לטיפול

 כריתת רח�. 1

הרס רירית הרח�. 2
1
 ) ENDOMETRIAL ABLATION ( 

 

שמטרתה  הורדה   זו  פעולה  )ENDOMETRIAL ABLATION/RESECTION(כריתת  רירית  הרח�  /הרס  .1
 . ישנ� מספר טכניקות המיועדות למטרה זו כמוזכר בקצרה במאמר. משמעותית של כמות הדמו�

 .כריתת רירית הרח�/שקיימות היו� שיטות רבות ומגוונות להרסהדגיש ברצוני ל 

; בליזר  כולל  שימוש  ,    טכניקות  ניתוחיות  שונות10צוינו  מעל    שהתפרסמה  לאחרונהבסקירה   
שימוש  ;  רותחות/י  שימוש  בתמיסות  חמות"הרס  ע  ;י  קור"הרס  ע;  שיטות  צריבה  חשמליות
 Endometrial destruction techniques for heavy menstrual  :ראה.  במערכות  ע�  בלו�  ועוד

bleeding Cochrane Review. Hum.Reprod. Nov 2002 17:2795. 

כפי  שנקראות  בספרות "  שיטות  הדור  השני"  –חלק  מהשיטות  שנכנסו  לשימוש  לאחרונה   
. כולות  להתבצע  ג�  ללא  היסטרוסקופיהוה�  י  לא  דורשות  לביצוע�  הרדמה  כללית  –  הרפואית

 :ל וכ�"ראה בסקירה הנ
do we  – Kochli OR. Endometrial ablation in the year 2000 have more methods than 

indications?  Contrib Gynecol Obstet. 2000;20:91-120;  

Robins JC. Therapies for the treatment of abnormal uterine bleeding. Curr Womens Health 

Rep. 2001 Dec; 1(3):196-201. Review 

דשי�  הבאי�  הדימו�  קט�  יותר בחו,  בחלק  גדול  מהמטופלות  יש  הצלחה  לטיפול  היינו 
 :  ראה ג�).אמנוראה( ולעיתי� אי� דימו� כלל 

Browne DS. Endometrial resection--a comparison of techniques. Aust N Z J Obstet 

Gynaecol 1996 Nov;36(4):448-52; Roy KH. Advances in endometrial ablation. Obstet 

Gynecol Surv 2002 Dec;57(12):789-802; Vilos GA. Experience with 800 hysteroscopic 

endometrial ablations. J Am Assoc Gynecol Laparosc 1996 Nov; 4(1):33-8  
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המסר  המרכזי  במאמר  כפי  שצוי�  בגו/  המאמר  ובסיכו�  הוא  ששתי  השיטות 
א  שאסור "עות  וידבר  האסור  מדרבנ�  לרוב  הד(�  ימהוות  סירוס  אישה  בידי

לכ� ).  ג�  אסור  ביאה  בקהל  יש  –ד  עראמה  "  מהר–  לדעת  יחיד,  מדאורייתא  ובנוס/
 . להימנע מטיפולי� אלו באותה אוכלוסיית נשי�ראוי

  השיטות  מבחינה  רפואית  ועקב  כ�  ג�  מבחינה שתייש  להבדיל  בי�  שדומני  
  .הלכתית

,   מתאפשר    הריו�  כמוב�  שלאיולאחר,    היינו  בכריתת  רח�–בניתוח  הראשו�  
אינו   שהכוונה  בניתוח  לטפל  בדימו�  ולמרותמשו�  כ�  .  ואי�  יותר  דימו�  ווסתי  כלל

בהכרח  פגיעה  בלתי  הפיכה  באיברי  ההולדה  של  האישה  יש,    האישהמכווי�  לסירוס
 . 3 של אסור סירוס2ולכ� זהו פסיק רישיה

 : המצב שונהרירית הרח� כריתת/יתוח השני בו יש הרסבנאול� 

לחלק מבחינה  עובדתית  .  אינו  גור�  בהכרח  לפגיעה  בלתי  הפיכה  כזווח  זה  נית
כמות  דמו�  זה  נמוכה (ניתוח    מחזורי  ג�  לאחר  ה  וסתיוגדול  מהנשי�  נשאר  דמו�  

לפי  נתוני�  שוני�  בספרות .  )בצורה  משמעותית  ממה  שהיה  לפני  הניתוח,  כמוב�
לכאורה   ].10%�70%[  ותרבטווח  רחב  ביהרפואית  שכיחות  המש�  הדימו�  המחזורי  היא  

די  בעובדה  זו  כדי  ללמד  על  כ�  שניתוח  זה  אינו  גור�  בהכרח  להרס  בלתי  הפי�  של 
שכיחות   ,אמנ�  מאיד�{.איברי  ההולדה  של  האישה  ובמילא  אי�  כא�  סירוס  )חלק  מ(

 
כדלהל�   –למרות  שדבר  שאינו  מכווי�  מותר  )  ולא  רק  בהלכות  שבת(א/  בשאר  איסורי  תורה    .2

   .)שבת קלג  'גמ; משנה נזיר מב( בפסיק רישיה אסור – 6הערה 

כיו�  שאינו  מתכוו�  לסירוס  אלא ,  ש"הראשוני�  נחלקו  א�  אסור  לשתות  כוס  של  עקרי�  לר  .3
ש "כ  ש�  הרא"כתבו  שאסור  שפסיק  רישיה  הוא    וכ"  תלמוד"ה  "  שבת  קי  ב  ד'התוס.  לרפואה

ויש  פוסקי�  שהתירו   .ק  יג"ה  ס ימ�סז  "אבהע  בית  שמואלבית  שמואלבית  שמואלבית  שמואל�  פסק  הוכ.  אשוני�רד  �  ועו"והר
 . לא איכפת ליה  /ר דלא ניחא ליה "מצד פס

 �"  בדעת  הרמבנחלקו  הפוסקי�.  הא�  לרפואה  הותר  סירוס  –הדיו�  קשור  לנקודה  נוספת   
לדעות   .ה  אות  סח"ז  ס"  אבהעאוצר  הפוסקי�אוצר  הפוסקי�אוצר  הפוסקי�אוצר  הפוסקי�  הובאו  דבריה�  ב.לרפואהשרי    א�  ע  "והשו
 .יתוחה  ששרי  אולי  אפילו  א�  יש  אלטרנטיבה  לנ"  לכאורה  ה�כ  אפילו  כריתת  רח"  ארתושמ

ביחוד  א�  נבי�  שבאישה  הבעיה  אינה  מצד  איסור  סירוס  עצמו  אלא  מצד  איסורי�  אחרי� 
 –ה  אות  ל  "ז  ס"לדעת  הפרישה  אבהע(אסור  שבת  כגו�  מעשה  הסירוס    והמתלווי�  להקיימי�

ז "מ  אבהע"האג(,  עז  ה"ז  אבה"ט  [או  איסור  חובל)  ה  אות  סו"ז  ס"פ  אבהע"הובא  ג�  באוצה
 הפלאההפלאההפלאההפלאהה) ז  היא דעת יחיד ואי� להורות כמותו"כתב  שדעת  הט,  ל"  הנהובא  במאמר,  ב"ג  סי"ח

  לא  היתר הינווחובל  לרפואה  ]    רצאמנחת  חינו�מנחת  חינו�מנחת  חינו�מנחת  חינו�פ  ש�  וב"  הובא  באוצה–בנתיבות  לשבת  
ג�  א�  נבי�  שהאיסור  הוא  מצד  סירוס .  ל"  ואכמאלא  שלרפואה  לא  חשיב  כלל  כחובל,  בלבד
יב  כסירוס  כלל  ביחוד  לאור  טעמו  של אלא  לא  חש,  יתכ�  שלרפואה  אי�  זה  רק  היתר,  עצמו

המפסיד  כלי  הזרע  מראה  בנפשו  כמי  שהוא "ל  "כ  הובא  במאמר  הנ"  ג–מצוה  רצא    –החינו�  
 ווכא�  כשמטרתו  לרפואה  אי�  כוונת"  ק5  במעשה  הבורא  ורוצה  בהשחתת  עולמו  הטוב

אמנ�  יש  טעמי� .    לשמר  ולרפא–מטרתו  הפוכה  ,  ה  ואדרבה"בהשחתת  עולמו  הטוב  של  הקב
בכל  אופ� .  נוספי�  לדי�  סירוס  מה  עוד  שיש  לדו�  א�  ועד  כמה  נית�  לדייק  מטע�  המצווה

  וש�  לכאורה  המצב  שונה הרס  רירית  הרח��  אלא  ביחס  לכריתת  רחדיוננו  הוא  לא  ביחס  ל
 .וכדלקמ�,  סירוס כלל תוצאת אי� במקרי� רבי�שכ�
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ג�  היא )  אמנוראה(המצבי�  בה�  המטופלות  הופכות  להיות  ללא  דימו�  וסתי  כלל  
}30%�90% –בטווח רחב 

4
.  

של  כריתת ורסמו  מקרי�  רבי�  של  הריונות  לאחר  ניתוחי�  אלו  פ,  יתר  על  כ�
רירית  הרח�
5

ואכ�  מקובל  לומר  לנשי�  לפני  ניתוח  זה  שמטרת  הטיפול  היא  לפתור .  
 .א� אי� הוא מהווה אמצעי מניעה, רק את בעית הדמ�

כריתת  רירית  הרח�  אינה /שפעולה  זו  של  הרסא  משמעות  נתוני�  אלו  הי
  והיות  וג�  אי�  כוונת  סירוס,יק  רישיה  של  סירוסמהווה  פס

6
  אזי  לכאורה  חוזר  הדי�  

ש"שמותר לדעת ר –של אינו מכוו� 
7

 . 

 
4.  Novak's Gynecology 2002 pp 745-6. 

 : הריונות26כריתת רירית הרח� מוזכר שהיו / ניתוחי הרס2585של  בסקירה  .5

McLucas B. Pregnancy after endometrial ablation. J Reprod Med 1995 Mar;40(3):237-9. 

 :פורסמו ג� הריונות מתוכנני� ויזומי� לאחר הרס רירית הרח� 

 Pinette M. Successful planned pregnancy following  endometrial ablation with the YAG 

laser. Am J Obstet Gynecol 2001 Jul;185(1):242-3. 

  שלא  יהיה 100%כריתת  רירית  הרח�  הוא  שאי�  בה�  ביטחו�  של  /המשות/  לכל  השיטות  של  הרס 
  פורסמו  לא   א�,מ  לוודא  שהדימו�  אכ�  יופחת  כורתי�  מקסימו�  מרירית  הרח�"ע.  כ  הריו�"אח

וא/ ]  חלק�  מלווי�  בסיבוכי  הריו�  בעקבות  הניתוח[    על  הריונות,ונותמעט  דיווחי�  בשני�  האחר
 . הריונות�1.6% 0.7% יש מצייני� שכיחות של .לידות לאחר טיפולי� אלו

צמיחה ,  הישארות  חלק  מרקמת  רירית  הרח�  ברח�  למרות  הטיפול:  לא  תמיד  ברור  המנגנו� 
 :ראה, מחדש של רירית הרח� מהשכבות העמוקות או סיבות אחרות

Milad MP. Residual endometrium after uterine balloon ablation. Obstet Gynecol. 1999 

May;93:838; Cooper JM. Late complications of operative hysteroscopy. Obstet Gynecol 

Clin North Am 2000 Jun;27(2):367-74; El-Toukhy. Pregnancy after hydrothermal 

endometrial ablation and laparoscopic sterilisation. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2003 

Feb 10;106(2):222-4. 

  ראה   ."אינו  מהווה  אמצעי  מניעה�כריתת  רירית  הרח�/הרס"ולכ�  מודגש  בספרות  הרפואית  ש 
 ?Ismail MS. Is endometrial ablation a safe contraceptive method:  ל  וג�"מאמרי�  הנב

Pregnancy following endometrial ablation. Eur J Contracept Reprod Health Care 1998 

Jun;3(2):99-102. 

 !יש סבורי� ומצייני� שכדי להימנע מהריו� גישת� הקבועה היא לבצע ג� קשירת חצוצרות 

   ח�  יגרו� עד  כדי  כ�  אינ�  מאמיני�  שהרס  רירית  הר  –  כריתת  רירית  הרח�/בזמ�  הרס 
  :ראה! סירוס/למניעת הריו�

Pugh CP. Successful intrauterine pregnancy after endometrial ablation. J Am Assoc 

Gynecol Laparosc 2000 Aug;7(3):391-4. 

יש  לזכור  שאוכלוסיית  הנשי�  העוברת  טיפול  זה  היא  יחסית  מבוגרת  כ�  שמראש ,  בנוס/ 
במאמר [  וחלק  גדול  מנשי�  אלו  לא  מעונינות  בהריו�  נוס/,  מו�  יותרהסיכוי  הבסיסי  להריו�  נ

רוב�  בחרו  להפיל  את ,  כריתת  רירית  הרח�/  נשי�  שהרו  למרות  הרס37מתו�     Cooperל  של"הנ
  הינו  משמעותי  ומקשה  להגדיר  את  האישה 1.6%של  להריו�    סיכוי    כ�  שג�.]הריונ�

 ".מסורסת"כ
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, קשירת  חצוצרות  מניתוח  לכריתת  רירית  הרח�/הרס  שלטיפול  זה  ובכ�  שונה  מהותית   . 6

  ראה –  תלוי  בשיטה  המדויקת  �1%כ  בשיעור  נמו�  מ"בד(שאמנ�  ג�  לאחריו  תוארו  הריונות  
שכ�  בניתוח .  כ  בו  ישנה  בעית  סירוס"ואעפ)  141'    וביחוד  מעמ121�149'    עמחחחחספר  אסיא  ספר  אסיא  ספר  אסיא  ספר  אסיא  ג�  
משו�  כ�  במקרה .    הריו�  למניעתלא  הפי�אמצעי    המטרה  מראש  להוות  קשירת  חצוצרותל

אזי  מתברר  בדיעבד  שלא  היה  בקשירת ,    הריו�חצוצרותהקשירת  וכ�  התרחש  לאחר  
ויתכ�  שאז  הוי  כמו  נתכוו�  לאכול  בשר  חזיר  ועלה  בידו  בשר  טלה (החצוצרות  איסור  סירוס    

א� ברוב )  באיסורי אכילהאב  בהנחה  שדי�  זה  ג�  באיסורי  דרבנ�  ואינו  דווק"א  ע"  קידושי�  פ–
  לא  מתרחש  יותר  הריו�  והכוונה  למניעת  הריו� קשירת  חצוצרותהגדול  של  המקרי�  לאחר  

טיפול  זה ש  הכוונהכריתת  רירית  הרח�  אי�  /הרסכ  ב"משא.  מתגשמת  ולכ�  ישנה  בעית  סירוס
 ,ל"  בדמ�  ווסתי  כבד  וכנכטיפולאלא  רק  הורדת  כמות  הדמו�    אמצעי  למניעת  הריו�ישמש  כ

,   וחוסר  אפשרות  להריו�  בעתידהרס  מלא  של  רירית  הרח��    בה�  כ�  נגרכ  ג�  במצבי�"א
 .ש  שמותר"  בו  מקובל  לפסוק  כר,לכאורה  דבר  שאינו  מתכוו�היא  )  של  סירוס(תוצאה  זו  

 –  ג�  לטפל  בדימו�  הכבד  וג�  כאמצעי  מניעה  –אמנ�  א�  הכוונה  בניתוח  היא  כפולה  (
 ). זה המצבא� דומה שברוב המקרי� אי�. מסתבר שאז אכ� ישנה בעית סירוס

ראה  לדוגמא  גבי  בכור .    שבתלכותי  בדבר  שאינו  מכווי�  אינה  רק  בה"ש  ור"מחלוקת  ר .7
� "  רמב–ש  שמותר  ג�  בשאר  האיסורי�  "והלכה  כר).  שבת  כט  ב(וגבי  כלאי�  )  בכורות  לג  ב(

�  סנהדרי�  פד "  הר'חי;  ה  תלמוד"ע  תוס  שבת  קי  ב  ד"וע.  (ו,  ד  שא"ע  יו"טוש;  ז"י  הט"כלאי�  פ
   .)"דבר שאינו מתכו�" ער� נציקלופדיה תלמודיתנציקלופדיה תלמודיתנציקלופדיה תלמודיתנציקלופדיה תלמודיתאאאאב וב

א�  מתכוו�   ,כ  מדובר  במעשה  אחד  שאולי  גורר  מעשה  אחר"מ  בד"בהגדרת  דשא  –  להוסי/ יש 
מרחיב )  בכורות  כה;  ביצה  לג(י  "א�  רש).  לגרור  שולח�  ולא  לעשות  חרי5(רק  למעשה  הראשו�  

ו�  רק  להיבט  אחד  מוגדר ומתכו  ,ומבאר  שג�  כשעושה  מעשה  אחד  בלבד  בעל  שני  היבטי�
מתכוו�  בכריתת  רירית  הרח�  רק  להורדת  הדימו� �ה  בנושא  שלנו"ז  ה"לפי.  כאינו  מתכוו�

 . ולכ� הסירוס יחשב כאינו מתכוו�

דוגמה  .  ג"י  ניראה  שיחשב  כא�  כאינו  מתכוו�  ולא  כמשאצל"א�  ג�  לדעות  החולקות  על  רש 
לה  שיש  בה  בהרת  נחשב  כאינו   קובעת  שהמל  ער'דומה  לכ�  מופיעה  בשבת  קלג  ש�  הגמ

למרות  שיש  כא�  רק  מעשה  אחד  בלבד  בעל  שתי  כוונות .  מתכוו�  לגבי  איסור  קציצת  הבהרת
א  שמוקד  האיסור  הוא  לא  במעשה  קציצת "והסביר  ש�  הרשב.  למול  ולטהר�אפשריות

ל  דבר  שאי�  מתכוו� "והלכ�  כשזה  קוצ5  לש�  מילה  ה"הבהרת  אלא  בטהרת  המצורע  וריפויו  
 .ג"ולכ� לא מוגדר כמשאצל" האצל טהר

ג�  באיסור  סירוס  מסתבר  שמוקד  האיסור  הוא  בתוצאה  הסופית  ולא  בתהלי�  ובמעשה  
ולתוצאה  זו  של  סירוס  הוא  אינו  מכווי�  בשעת )  ת  "לפחות  גבי  אשה  בה  בניגוד  לאיש  אי�  ל(

וכא�  א/  עדי/  שכ�  פעמי�  רבות  לא  מדובר  באותו  מעשה  כלל  היות .  כריתת  רירית  הרח�
 . ל"אי� כלל  תוצאת סירוס משו� שנותרת חלק מרירית הרח�  וא/ יש הריונות וכנו

ועיי�  מה ,  א  הא  מתכוו�  לקו5"הקשה  רשב:  "מסכת  שבת  ש�ס  ב"הדגיש  והרחיב  נקודה  החת 
ד  דבר  שאי� "א  דלמ"ג  ע"ק  קי"ח  אהא  דאמרינ�  בב"קפ'  י  סי"  בתשובת  חו'וכ�  ממש  תי'  שתי

כלל '  י�  להעביר  המכס  והקשה  ש�  הא  מכווי�  ללבוש  ותי  מותר  ללבוש  כלא,מתכוי�  מותר
בכל  שארי  איסורי�  חו5  משבת  טע�  התורה  משו�  התכלית  וכיו�  שאינו  מכווי�  לאותו 

 .ל"ולכאורה כוונתו כנ .ל"עכ" ונכו� הוא. ל אי� מתכוו�"התכלית ה

רי�   והראשוני�  במקו�  שדנו  בשתיית  כוס  של  עיק'ונראה  שנקודה  זו  מוכחת  מדברי  התוס 
 ."ג"משאצל"ולא כ" אינו מכוו�"כ

גבי  הגדרת  האיסור  בקוצ5  את לל  "א  הנ"יתכ�  שדברי  הרשב  :במאמר  מוסגר  יש  להוסי/( 
א  משמע  שהאיסור "י  ה"  טומאת  צרעת  פ'�  בהל"מדברי  הרמב.  הבהרת  נתוני�  במחלוקת

ל "נא  ה"וביחס  לקושיית  הרשב  .ד"ט  סי  צ"ת  עונג  יו"הוא  מעשה  הקציצה  עצמו  וכ�  כתב  בשו
שאי�  לחלק  בי�  דבר """"מסכת  שבת  ש�  בש�  יש  מפרשי�  א  ב"נית�  לומר  כפי  שמעלה  הריטב
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כתבו  שאסור  לשתות  כוס  של  עקרי�  ")תלמוד"ה  "ד:  שבת  קי  (' ואכ�  התוס
8
 

, יק  רישיה  הואסשפ  ,וא/  על  פי  שאינו  מתכוו�  לסירוס  אלא  לרפואה,  ש"אפילו  לר
משמע  שבמידה  ואי� .  "ודאי  יסתרס"שבשיטה  זו  )  ה  תלמוד"/  דבסו  ('והדגישו  התוס

כ�  כתב  במפורש  ג�  המאירי  בסוגיה  זו  בהסברו  השני  שאי� .  אי�  אסור  –  זה  ודאי
  ."א שותי� ואי� נעקרי�" בנקצתקצתקצתקצתש: "ר"כא� פס

  קצת  הנשי�  אינ�  מתעקרות כריתת  רירית  הרח�/הרסג�  לאחר  ,  לענייננו
 . סירוסר של"ובמילא נראה שלא הוי פס

מעשה  האיסור    הנילווה /ר  היא  שהדבר"דברי�  אלו  הינ�  בהנחה  שהגדרת  פס
ולכ�  כשישנה  אפשרות  ולו .  ל"הנ'  התוסייעשה  בוודאות  מלאה  וכדמשמע  מדברי  

וכדברי  המאירי ,  ר"  אי�  זה  פס–קטנה  ביותר  שמעשה  האיסור  הנילווה  לא  יתרחש  
 .ל"הנ

, לדוגמא.  דרת  פסיק  רישיהדברי�  דומי�  ביחס  להג  כתבו  ראשוני�  נוספי�
לא  חשיב בצד  רחוק  בצד  רחוק  בצד  רחוק  בצד  רחוק  '  '  '  '  אפיאפיאפיאפידכל  שאפשר  שלא  יעשה  איסור  :  "א  במסכת  כתובות  ה"הריטב

וכל :  "וביומא  לד"  ולשו�  פסיק  רישיה  ולא  ימות  מוכיח  כ�,  פסיק  רישיה  ולא  ימות
שאי�  כא� :  "המאירי  סוכה  לג;  "  בלא  מלאכה  לא  חשיב  פסיק  רישיהבשו�  צדבשו�  צדבשו�  צדבשו�  צדדאפשר  

"שבנתינת מי� מצרפת שלא כל צדשלא כל צדשלא כל צדשלא כל צדר  "פס
9
. 

 
אבל  בשאר  דברי�  אי�  חילוק ,  שאי�  מתכוו�  למלאכה  שאינה  צריכה  לגופה  אלא  בשבת

וכדאמרינ� ,  ומלאכה  שאינה  צריכה  לגופה  איקרי  דבר  שאינו  מתכוו�,  ביניה�  ושרי  בתרוייהו
ולפי  שיטה  זו  ודאי  בנידוננו  גבי  כריתת .".  ..  מהו  שיקיז  לאביוב�)  'ד  ב"פ(במסכת  סנהדרי�  

 )ש"יעוי, א"וכ� ג� בנוגע להסבר נוס/ בריטב. (רירית הרח� שיהיה מותר

ראה .  לא  ידוע  היו�"  כוס  של  עקרי�"הזיהוי  המלא  של  הצמחי�  והחומרי�  מה�  הורכב   . 8
בהקשר  זה  יש  להזכיר .  23ה  הער"  מניעת  הריו�"באנציקלופדיה  הלכתית  רפואית  כר�  ד  ער�  

 ]. ו ליקוטי� סימ� מ" חסססס""""ת חתת חתת חתת חת""""שושושושו[ל יש סכנות נפשות " הכוס הנתשישנה דעה שבשתיי

וש� ,    בדי�  גרירה–י  בדבר  שאינו  מתכוי�  "ש  ור"מעיקר  מחלוקת  ר',  לפי  התוס,  כ�  ג�  משתמע . 9
" והלכה  "ה"א  ד'  פסחי�  קא  עמ'  י  רוב  עושה  חרי5  וכדברי  התוס"זה  לא  ספק  שקול  אלא  עפ

בהנחה  שג� "  (לפי  שקרוב  לעשות  חרי5  ודמי  לפסיק  רישיה:  "ח  בגמרא  ש�"בהסבר  שיטת  ריו
 .ש"כ התיר ר"ואעפ) ש"יעוי, ח בנקודה עובדתית זו"אמוראי� אחרי� לא חלקו על ריו

ש "  עיי.ימ�  לז  אות  ג  והלאה  סד"  חע  אומרע  אומרע  אומרע  אומריייייביביביבת  "  בשו,ר"  של  הגדרת  פסהרחיב  בנקודה  זו
ת  מיעוט  שחולקי�  וסוברי�  שבמיעוט  מצבי�  חריגי�  עדיי�  כ�  נחשב שלמרות  דעבדבריו  

ח "ה או"ח  ביביע  אומריביע  אומריביע  אומריביע  אומרוכ�  כתב  ג�  ב.  ר  היא  כמוזכר  לעיל"ר  הדעה  המקובלת  בהגדרת  פס"פס
ולא  סגי  לחשבו ,  פשוטו  כמשמעו,  ידוע  שעני�  פסיק  רישיה  הוא  רק  בודאי  גמור:  "סימ�  כז

ט  על  כללי  מלאכת "ירושלי�  תשמ"  שלו�נתיבות  "ע  בספר  "וע  (".פ  רוב  בלבד"ר  ע"פס
 .)א"מחשבת סימ� י

, ר  של  סירוס"  ספק  שמא  כ�  יש  כא�  פס–ג�  א�  נאמר  שכא�  זהו  מצב  של  ספק  ,  נוס/  על  כ� 
א  "ג�  לשיטת  רע.  ר"נראה  שבספק  כזה  הוי  כדבר  שאי�  מתכוי�  ושרי  כיו�  שזה  לא  ודאי  פס

,   רק  כשהספק  לשעבר  בפי  שמדגיש  ש�ר  זה"שמחמיר  בספק  פס]  ו,  ד  פז"ע  יו"בחידושיו  לשו[
שמא  בעקבות  הפעולה  של  כריתת  הרירית  הרח�  האשה   –כ  כא�  שהספק  לעתיד  "משא

ל  ש� "בבה  וק  ג"ס,  ח  שטז"אוהלכות  שבת  ז  "ט  ראה{.  תסתרס  הוי  כדבר  שאי�  מתכוי�  ושרי
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רחמי �  ההתק�  התו�–  יש  לזכור  את  החסרונות  בגישה  האלטרנטיבית,  מאיד�
  שנגרמי�  על הדימומי�  הלא  סדירי�  הממושכי�את  ובייחוד  ,  "מירנה"ה  –הפרוגסטוגני  

 . לאחר הכנסת ההתק� בחודשי� הראשוני�בעיקר , ידו

אשוני�  כפי  שצוטט   החודשי�  הר3�4  �  דימומי�  ב25%  �הדיווח  בספרות  של  כ
שיעור  זה  מבוסס .    שהוא  נמו�  משיעורה  האמיתי  של  הבעיהנראה  לי,  ל"במאמר  הנ

  ולגבי  חלק  גדול  מה� ,על  דיווח  סובייקטיבי  של  מטופלות  שלא  שומרות  על  ההלכה
הרוש� .    כלל  כתופעת  לוואי  על  יד�לא  ידווח"  טיפת  ד�  כחרדל"דמ�  מינימלי  של  

ששכיחות  הבעיה  גבוהה  יותר  א�  נצר/ )  �  שוחחתיושל  מספר  גניקולוגי�  עמ(שלי  
"טיפת ד� כחרדל"ג� כאלו של  ,ג� את כלל הדימומי�

10
 . 

בעבודה  שפורסמה  השנה
11

הכתמות  לא /  מהנשי�  התלוננו  על  דימומי�25%  צוי�  ש
  . חודשי� מהכנסת ההתק�6 ג� כעבור ][spotting סדירות

הרח�  אינו  חלק  ממערכת כריתת  רירית  /הרס  של    שניתוח  זהיש  לציי�,  בנוס/
  מבוצע  במרכזי�  הרפואיי�   הואכ"ההתמחות  באר5  של  רופאי�  בגינקולוגיה  ובד

ג�  הטיעו� לאור  זה  .  קט�  יחסית  של  רופאי�  שמומחי�  בתחו�  זה'  י  מס"השוני�  ע
אליו  שייכת  ג� ,  מערכות  רפואיות  רבות  בעול�  המערבי"לפיו  ,  מאמרזכר  בשמו

 
 אגרות  משהאגרות  משהאגרות  משהאגרות  משה ;בהערה כט'  ה  ס"  חיחוה  דעתיחוה  דעתיחוה  דעתיחוה  דעת  הובא  ב–ח  רנא  "�  ובאבני  נזר    או"מדברי  הרמב

 }ועוד; י אות ט'א ס" חמנחת שלמהמנחת שלמהמנחת שלמהמנחת שלמה; לט' א סי"ד ח"יו

 חלק מהראשוני� סבורי� שא� נית� לעשות את המעשה : ישנה נקודה נוספת שקשורה בדיו�   
אזי  מותר  לעשותו  ג�  באופ�  שהמעשה ,    המעשה  האסור–  בפסיק  רישיה  –ללא  שיתלווה   

נדב  יי�  למזבח  מותר  לו  לזלפו המת,  כגו�.  כשאינו  מתכוי�  לו,  האסור  כ�  יעשה  בפסיק  רישיה
, א/  על  פי  שפסיק  רישיה  ולא  ימות  הוא,  אפילו  בטיפות  גסות,  שמעו�'  לר,  על  גבי  האישי�

שכיו�  שאפשר  לזלפו ,  שבודאי  תכבה  האש  על  ידו  ויעבור  על  הלאו  של  כיבוי  אש  המזבח
זבחי� י  "רש(אפילו  כשמזלפו  בטיפות  גסות  הרי  זה  דבר  שאינו  מתכוי�  ,  בטיפות  דקות  מאד

ג� ).  אות  ז"  דבר  שאינו  מתכו�"אנציקלופדיה  תלמודית  ער�  ר  ראה  "ש  ועו"ה  הא  ר"צא  ב  ד
רירית   והורדת  חלק  גדול  מכריתתי  "יכול  להתבצע  עבדמ�  ווסתי  כבד  הטיפול  ,  ובענייננ
כ�  יופחת  משמעותית  הדימו� ,    בכמות  כזו  שודאי  תוריד  את  נפח  הרירית  שתישארהרח�

מאיד�  תישאר  מספיק  רירית  רח�  כ�  שישמר  מחזור  חודשי  וג� ו,  ומטרת  הניתוח  תושג
  –בשיטות  של  כריתת  הרירית  ,  דבר  זה  נית�  לביצוע  קרוב  לודאי    ללא  קושי.  [יתאפשר  הריו�

ENDOMETRIAL RESECTION–א�  ג�  להשאיר  חלק ,    בה�  פשוט  נית�  לכרות  חלק  גדול  מהרירית
נית�   –  ENDOMETRIAL ABLATION  –רית  א�  ג�  בשיטות  של  הרס  הרי.  מהרירית  בו  לא  ניגע

שימוש  בבלוני�  שוני�  ,  י  קיצור  מש�  הפעולה"לדאוג  להשגת  מטרה  זו  בדרכי�  שונות  כגו�  ע
 .]ועוד

 הנה  לדעתי    נקודה  זוא�,  זהו  רוש�  בלבד  ללא  שישנ�  נתוני�  בדוקי�  שאני  מכיר,  כאמור .10
על  דיווח  אישי  של   הנתוני�  בספרות  הרפואית  מבוססי�  :כללית  במהותהחשובה  ו

  ולגבי  חלק  גדול  של  המטופלות  דמ� ,)  כגו�  דימומי�–  ביחס  לתופעות  לוואי(המטופלות  
הינו  דמ�  לכל ,  ז"בעקבות  חומרא  דר,    שמבחינה  הלכתית–  "טיפת  ד�  כחרדל"של    מינמלי
  כאלו "אובייקטיבי�"על  נתוני�    בדיו�  הלכתי  נית�  לסמו�כיצד  ,  א�  כ�.    לא  מדווח  כלל–דבר  

 ! ? אינ� מדוייקי�בחינה הלכתיתמש

11. Xiao B. Therapeutic effects of the levonorgestrel-releasing intrauterine system in the 

treatment of idiopathic menorrhagia. Fertil Steril. 2003 Apr;79(4):963-9 
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, רפואי�יתי�  השיקולי�  ה�  של  מערכות  חינו�כריתת  רח�  כשלע ישראל  מעודדות
דומה   –  "בו  חשובה  הפניית  נשי�  לכריתת  רח�  במערכת  ההתמחות  של  הרופאי�

  ששיעורה  בישראל  לא  גבוה  יחסית   הרח�ריריתריריתריריתריריתשאינו  מדויק  ביחס  לכריתת  
 . לשיעורי כריתת רח�

   בדמ�  ווסתי  כבד  בטיפולשהשלב  הראשו�שהשלב  הראשו�שהשלב  הראשו�שהשלב  הראשו�ברצוני  להדגיש  שאי�  כוונתי  לטעו�  
בחלק  גדול  מדימומי�  אלו ,  אדרבה.  כריתת  רירית  הרח�/הרס  –צרי�  להיות  ניתוחי  

�התק�  תו�השימוש  בג�  מקובל  ומומל5  לנסות  לטפל  באמצעי�  תרופתיי�  שוני�  כולל  
  א�  נית� –כפי  שמקובל  במצבי�  רפואיי�  נוספי�  לנסות    (  המירנה–  רחמי  פרוגסטוגני

,  להתקד�  לאופציה  הניתוחית,  ול  זה  לא  עזרשמרני  ורק  א�  טיפ/  קוד�  טיפול  תרופתי–
 .)בכל מיקרה לגופו, בהתחשב כמוב�

כל  כוונתי  היא  לומר  שבמידה  והוחלט  בכל  אופ�  לבצע  טיפול  ניתוחי  זה  של 
  אי�  בזה )המירנה  התק�  ג�  ללא  שנוסתה  האופציה  של(  כריתת  רירית  הרח�/הרס

  .בניגוד לעמדה המוצגת במאמר, משו� בעית סירוס

 יעקב רבינזו�יעקב רבינזו�יעקב רבינזו�יעקב רבינזו�ר ר ר ר """"דדדד 
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    ההההננננהיהיהיהי    חםחםחםחםררררהההה    יריתיריתיריתירית ר ר ר רשחתתשחתתשחתתשחתתההההללללנה נה נה נה ווווווווככככ
 רוס רוס רוס רוס ייייסססס    נתנתנתנתווווכוכוכוכו
  שאינו מתכוין במעשה אחד עם שתי תכליות שאינו מתכוין במעשה אחד עם שתי תכליות שאינו מתכוין במעשה אחד עם שתי תכליות שאינו מתכוין במעשה אחד עם שתי תכליותררררבבבבדדדד    ––––

 וסי/הלי  ראו  המ�,  זאת  בכל.  יו  החשובותתהערו  נזו�  עליב  רבקיע  ר"לד  תודה
 : דותונק תישב בהרהה

 ותר  מוי�כמת  �ישא  ברדש  וברסה�  עושמ'  כר  ההלכת  באמ  הא�:  האחתהאחתהאחתהאחת
 ?ורי�סבשאר אי חילה ג�תלכ

, רוסיס  ורסאי  יבלג,  בשנח  ח�רהת  ריריל  ש  �ומכוס  הרת  באמ  הא�:  השניההשניההשניההשניה
 ?כוי�תמ נוישא ברדכ

 ????ורי�ורי�ורי�ורי�ססססג� בשאר איג� בשאר איג� בשאר איג� בשאר איר ר ר ר תתתתמומומומו    הא�הא�הא�הא�    ––––    כוי�כוי�כוי�כוי�תתתתממממ    ווווננננשאישאישאישאי    ברברברברדדדד: : : : שונהשונהשונהשונהרארארארא    נקודהנקודהנקודהנקודה

 נוי  שאברדב  עו�שמ  בירכ  לכההש  7  הערה  בבותבמכ  �  קבעוזנירבר  "ד . א
י"ר  תטשיי  זוה  אכ�.  ורי�סשאר  אי  באלא  ג�  בת  שתולכהב  רק  א  לוי�כתמ

12
ש"רא,  

13
 

א"הרמ
14

תבש  סכתמב  מראגה  עתיקב  ו�תמ,  נוס/ב.  וסיעת�  
15

 כריומ  "שמשנת    
..."נוויתכ  אלש  לבדבו  דרכ�  כרי�כמו  ותסכ

16
כי   בענו,  מעו�ש'  דעת  ר  לרק  היא  

�"הרמב
17
הטור  

18
ע"והשו  

19
 ש"רכ  כהללה  וקפס  צ�בע,  משנתנוכ  לכההל  שפסקו    

 .ורי�סבשאר אי � גכוי�תמ נויא שרבבד

תלתויהשאל  בע  �ושיטת  רב  אחאי  גא  ת  אזכירהלי  ראו  הזאת  מ�  בכל .ב
20

 ,
ר בשא  תאז  עומתל.  כוי�תמ  ונשאי  רבד  תירהל  ו�עשמי  כרב  בת  שלכותהב  הפוסק

 רבד  וסראו,  דהויה  כרבית  לתויהשאל  עב  פוסק  –  רוסיס  וראיס  כמו  –ורי�  סאי
 .כוי�תמ ונשאי

 
 .מרוד לומלתה "ד, ב, קי שבת' תוסתוסתוסתוס .12

 .ט' סי, ד"שבת פי, שששש""""פסקי הראפסקי הראפסקי הראפסקי הרא .13

 .'יא בהגה, לאי בהמה הלכות כ–רצז , ד"ע יו"שו .14

 .ב, כט, שבת .15

 .ה, כלאי� ט .16

 .י"י ה"פ, כלאי� .17

 .פו, ד"טור יו .18

 .ופ, ד"ע יו"שו .19

 .ש�, ב, קית שב' וסתב ריודב הובאו. קהשאילתא , דרב אחאידרב אחאידרב אחאידרב אחאישאילתות שאילתות שאילתות שאילתות  .20
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י�'זווואל  מב"יצהנ  תטשי  אמנ� .ג
21

 מצב  של  לא  בוי�כמת�  שאי  רבד  שבסת�,  
 לעב  רסשאו  ומה.  ורי�סבשאר  אי�  ג  ירתלה  מודהת  לתוישא  הג�  בעל,  אשסיק  ריפ

 אשפסיק  רי"ל  ש  מצבב"  כוי�תמ  וניאשר  דב"  ברק  ורי�  הואסאי  בשארת  לתויהשא
י איסורבש  ותרלמ,  אוסרת  לתויהשא  ורי�  בעלסי  אארשב  ג"בכה".  הליא  ניחא  דל

ו�רהעת כדעה ליא ניחא דל אשרי חילה פסיקתלכר הוא מתי שבת
 22

. 

בסקייקנ  קבעאל  ירש  יר"גה  כ"מש  מל�עזאת  קשה  להת  בכל .ד
23

� אנ  אמנ�:  "
 הנומק  שרפ  ל"ש  ז"אהר  ש"וכמ.  בת  שגביק  ר,  ו�עשמ  ורי�  כרביסי  אארשבל  "יי  קלא
אלא  גבי ה  ליא  ניחא  דל  אשרי  קיהתיר  פסא  ל  �ורעהדג�  ,  ט'  סי)  ד"פי  שבת  (צי�רש

, ר"פא ל בגיל רמ"לדשא מתייחס ג� שריובמד מעשמ". שבתחמ לאכת מנ�ישבת דבע
 רתיו  ינלפ  לזעט  בתייש  אשי  רבותירמ  יתמעי  שאנ  �ג.  ב"יצהנת  א  למד  כדעלהרי  ש

 פילו  אבנ�רמד  סור  אכוי�תמ  ונשאי  דבר,  ורי�סאי  שארב,  כהלשלה,  בעי�  שנהרמא
 א�,  ורי�סר  איאבש  �מ  ג"אשבד  ש"כר  הכהל,  רהות  יסור  אתחינבמ,  רמוכל.  ש"לר

 .רבנ�דיסור מ אמ"בדשא ורי� ישסאי ארשב, הלמעש

" ותסכ  כריומ  "משנת  בתחילה  המפורשכל  היתרה  מרולכא  ע"  צהדברי� .ה
ו ב  �ולמק  טרפ,  בנ�רד  רואיסא  לל  הוכה  ו  כיה  זל  לדע"צ  �כל.  י�אכל  תכמס  /ובס

 י�רדב  ארשב,  התירו  –  תירוהש  ו�קבמ.  בוחש  �רצו  שו�  מפורשמב  מי�כחו  התיר
בנ�רד  ורסאי  ארשנ

24
 ש"רלכה  כהא  ש"מרה  כ"מש  מל�עלהת  השק�  ייכ�  עד  פ"אע.  

ורי�איס  בשארג�לכתחילה 
25

 . 

 ????כוי�כוי�כוי�כוי�תתתתממממ    וווונננניייישאשאשאשא    דברדברדברדבר    ––––    ח�ח�ח�ח�ררררהההה    תתתתייייריררירריררירס ס ס ס הרהרהרהר:  :  :  :  יהיהיהיהשנשנשנשנ    נקודהנקודהנקודהנקודה

�וזנר  רבי"ד  ע�  טבמכתבו . א
26
 וסיר  ספעולתכ  גדרומ  נונאי  ח�רה  יתררי  שהרס  

 �הב  רי�קמ  וטעכי  קיי�  מי  אשרי  סיק  פשאינו  וכוי�תמ  נוישאר  כדב  אלא,  �תכוימב
ר דב  די�  כהלהפעות  א  ריטע�  להת  כ�ל.  יתרהרי  סרה  ותרלמ  דתלל  ולהכי  השהאי

 
 .ראשוני�ה והרי זה פשוט בעיני ה"ד, קה אות השאילתא , הההההעמק שאלהעמק שאלהעמק שאלהעמק שאל .21

 תזכרכבר  נ,  הליא  ניחא  דל  אשרי  קיפס  ורי�  לגביסאיר  שבת  לשא�  בי  לקחל  אהסבר  עצ� .22
 סתירה  הלעניי�.  תתולאישה  תש  כ�  אריפ  א  לש"ארשה  /א,    ט�מסיד  "יפ  תבש  ש"ארה  סקיפב
, ����אברהאברהאברהאברה        מג�מג�מג�מג�  ראה.  רשי�פהמ  היעלו  המתר  כב,  א'  סי,  יב  פרק  בריובד  ללולה  ש"אהרי  דבר  י�ב
 .ז יעור שבותוכת, �מרבא אב ר"לג מודמודמודמודהתלהתלהתלהתל    עיו�עיו�עיו�עיו�� בספר  גהארו, כ, שכ, ח"או

 .רמז' עמ, ח' מסכת כתובות סי) ד"ברק תשסי בנ( החדשי� קבקבקבקבקהלות יעקהלות יעקהלות יעקהלות יע .23

 וכרימב  הותר  שכוו�תמ  נויא  שרבשד,  ב,  בת  כטש,  על  הד/  ו�אג�  ניסיב  רי  ברבד  �ג  י�יעוי .24
. חילהתלכ  לילכ  יתרהב  רבדומא  של  ולכאורה  משמע,  "התירהתירהתירהתירלללל        הוצרכוהוצרכוהוצרכוהוצרכו"שר  היתא  הו,  סותכ

   .   ל" כמא ו,  ר הה י ת א ת פרשפרשפרשפרשלללל    הוצרכוהוצרכוהוצרכוהוצרכו מה  ל ירב לה סא  ה י ו �אג �  ס יינ  ר ב ונ ת ו ש לו שכ  � י תכ  אמנ �

, יי�אכלת  מסכ  סו/  אליהואליהואליהואליהו  שנותשנותשנותשנותוב;  ב,  ד  תויבמה  רא,  סות  כמוכריב"  וו�כמתו  אינ  "דר  גלעניי�
 .יד�א יקאותספ, שניה הקודהנב להל�ו

 .'יא בהגה, י בהמהלא הלכות כ–רצז , ד"וע י" שו .25

ס  הרירית  נחשב ורעל  פיה�  ה,    את  עיקרי  הטיעוני�  המפורטי�  להל�.    ש�6�7ערות  סמו�  לה .26
. ר  רבינזו�"פ  לד"העברתי  בע,  י�  לתכליתשלא  התכוכמבצע  פעולת  סירוס  במתכוו�  למרות  

 . במכתבו7ר רבינזו� את רוב הערה "הוסי/ ד, בתגובה לטיעוני� הללו
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 תריה  נקודת.  ורי�סבשאר  אי�  ג  ותומכ  לכההש,  עו�מש'  דעת  ר  פ"  עכוי�תמ  ונשאי
, לכההל  ונהכנ  איננה,  ני�ואש  רהכמל  ש  עוטמי  כי�  בדעתוימ  סצת  קה  לשיש  א/,  זו
 .דלקמ�כו

א אל,  היתרל  ש  ולהעפ  יתשנער  כאש  ואה"  כוי�תמ  ונשאיר  דב  "היתר . ב
 יטה  מרירתגכ,  רשל  איסו  רתח  אפעולה  –ה  נכו  בלא  –  מהיע  ררתוג  היתר  הלתושפע

, תאז  ומתעל.  קערבק  י5רח  ייתשעת  עול  פג�  המע  גרור  לכולהיש  סלפוס  אסכי
 תוצאה  לכוי�תמ  נונאי  ותה  אשהואלא  שהע  ,תחא  סורה  אעולהפב  ברומדר  כאש

ינו   אל  שצבזה  מ  אי�  –  חרת  אאהצלתו  לאא,  הלהפעות  א  רהוהת  סרה  אבגללהש
 ינהאשה  מלאכ"של  ר  זאת  פטול  בכ  כ�תי  בשבתו,  �יתכו  ממצב  של  לא  אוי�כמת
 ארבש  יננו  קיי�אוש,  בדלב  רבנ�  דאיסור  להלהפעות  א  פ�והה  ורטפ,  "ופהגל  יכהרצ
 .�וריסאי

י"ש רכתב כ� . ג
27
 תוצאה לתכוי� מנונאלא שאי, תחא ורהסא עולה פשהעושה 

ינו   אל  שצבזה  מ  אי�  –  חרת  אאהצלתו  לאא,  הלהפעות  א  רהוהת  סרה  אבגללהש
 : ופהגל יכהרצ ינהאשה מלאכו ז בשבתו, �יתכו ממצב של לא אוי�כמת

, עפרהת  א  לוטי  ללה  אלא  �יצרו  וא�  אינ,  אהו    �ינב  בונה  –  אמוגחופר  "
 –  ופהגל  יכהרצ  נהישא.  הנבו  �ומש  בייח  אינו  –  נוי  ב�יבנהשל  פי  ע  /א

 ".הז י�נלב י�רצו  שאינזה כגו�

 : יכהרה צניאה ש"ד, ב,כ  כריתותי"שרב רשומפ רתיו ועוד

 מ�חלהת  עיר�  אלאבלה  י�רצו  ה  שאינז  כגו�  –  ופהגל  יכהצר  שאינה"
ה ליי  הו  ושהמנת  כ�  ע  לערו  ועבשיתה  הי  יודע  �ומק  חתיית�  ומכלב

 ".הה� הבער  יאוה ופהגל יכהרצ ינהאש כהאמל מיהו ו�ומתכ

 רסהומ  סישמפ'  מדברי  הג  את)  מנהא  מיצוהלה  "ד,  ב,קז  שבת  (י"רשפירש    וכ�
 שאירהל  הרבמט  אלש  וצהחה  גלהומ  חוטסל  מטרה  בגלתיומ  ססבאב  חת  פפתיחת  –
 : ג"אצל שלאכהמ כנחשבת – עוהפתח קב תא

 איה  חתשהפ,  איה  ופהגל  יכהרצ  נהיא    שמלאכה  –ה  לח  המנ  מלהוציא"
 ".יושפתח מעכ �אכ ותילה� אי� צרי זהו, כהאהמל

'וסתהי  בדבר בוארי� ג� מהדברי� . ד
28
: 

 רבד  שהושע  �וכג  ונהי,  ותר  מוי�כמת�  שאי  רבמעו�  דש'  רר  דאמ  דהא"
"הששהוא עוה מ עשות לי�והכא מתכ לאב. עשותו לוי�כמת� שאי

29
. 

 
 .יכהרה צניאשה "י ד"רש, א,י  חגיגה .27

 .ה מלמטה"סו/ ד, א, ש לגרי, ביצה .28
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 ליתכת.  כהאל  מתואבט  "אחת  מלא  הי  ורעה  שטתפה  אכתלמ:  ספתונ  דוגמא .ה
 גו/  מלוקויס  �רלצו  אלו,  שטפהנ  עור  בימוששה  ר�ולצ  תהיה,  משכ�  בלאכהמה

 יוהעור  ראל  ע  ומרת  שהטפשהה�  א  רקו  זה  מלאכ  ל  ע�יייב  חכ�  ומכ.  מהההב
 אורל").  יזבבר  היקיל  לשד",  א,  שבת  קיז  ראה  (תווא  פוגמתה  פשטהכשה  לאו,  מושילש
, מותולהעור  בש  ת  אשיטפלהה  תו�  כונ  ור  עטיפשמש  של  מי  ונ  דייהיהה  מ,  רומהא

 ותרשלמ,  כזו  יא  הפשטההה  ורתצו.  מהההבר  לבשא  אל  רולעק  זקוא  הו�  שאי  אלא
 אוי  רננויוא  �גנפר  זאת  העו  כל  בפעמי�ל,  מותלהעור  בש  ת  אהפשיט  לוונתוכ

העור   ת  אפשיטהל  חיהוא  הצל  ה�  בקרי�מה  ת�ובא  �ייהיה  הד  המ.  מושלשי
 י�אשה  מלאכ  על�  ייביחהמ  דעת  לפשיטמהת  על  מלאכ  ביחיה  יהי  הא�.  מותולבש
 ?כוי�תמ ונדבר שאיה שז ו�שמר שיפטו א, ופהגל כהיצר

 שא�,  )א,  יזק'  מהגל  ע,  ב,  קטז(ת  מסכת  שב  ל  עפורשי�  במאירי  מהדברי� .ו
א אל,  ישא  ריקלפס  וכוי�תמ  ונשאי  גיית  דברויי�  לסזה  ש  אי�  –  הפשיט  לי�ומתכ
, ופהגל  יכהרצ  ינהאש  כהאמל  טורפ,  ידועכו.  ופהגל  יכהרצ  ינהאש  ית  מלאכהיגלסו
 . ורי�סאיר ולא לשא בת שתולהלכ רק, טרי�ולדעת הפ� ג, גבלומ

, ח�רה תייר רהרסל ש להועפ מבצע – לציהבא צעבכי רופא המ רובר מכא� .ז
 מי  דדממתמה  המרק  ההיאו  ז  יריתר.  ריתימת  הרקר  כלת  א  הרוס  ל�יג�  מתכו  אווה

 יתי�על.  �והרי  אי�ה  בלעדימו  וברעהש  שתר  מבה  רשא  מהקהר  יאהו,  הבנדה  וזי
 �ילעית,  זא.  הרסת  נתיריר  הכל  לא  וותאת  כוונ  צעבלח  מצליא  ל  רופא  החוקותר
ר יסו  אבה  שיש  ולהעפה  לא  בוצע  �כשא  רמלור  אפשה  כז  צבמב.  ו�יהר  תכ�י,  דירותנ
 א�ה,  תיהריר  ל  כרסההונ  ודיב  לחה  צתונכוו  ה�  ברי�קא�  ברוב  המ.  שהיא  רוסיס

 כוי�  שלתכי  עשיה  במ  רורב?  "וי�כמת�  שאיר  בד  "נשאר  –  יריתר  הכריתת  –  ורקהעי
 וברדמ  וכאשר.  תכוי�מב  וסרסיה  הוא  מעש  ירה,  ניוחיה  בי  ראברל  ש  סהימעשה  הר

זאת   לכב,  ליחצמ  שהעיד  הממתא  ל  �  אג�  אזי,  תכוי�מב  ורסאי  שהעמת  עשייל  ע
 צאהולת  הנכו  אי�  שבדהוהע.  מור  גוי�כמתר  הוא  נשא  ירה,  חצלי  מ�כא  הור  שכא
 שאר  בהדאו  מורי  הלמע  ינהא,  יקורעהה  מעש  לרק  לא  ארוהעיק  רפואית  שלה
 .ופהגל כהיצר י�אש אכהלר מטהפוש "רת לדע בת שתוהלכ ברק אלא, ורי�סאי

הרתב  גיית  קציצתוס  מב  לעיל  ו�  בפסקהרהעיק  ל  עשות�  להקמקו  היה .ח
30

 ,
ת א  קצו5  לוי�כמת  הוא  וותעורלל  ע  צאתמנ  תרשבה�  אדל  שהמ  'מגבש  מפור  ש�

 
 בניגוד  למשמעות  דבריו  במסכת,  ולק  על  העיקרו�  הזה  חי"משמע  שרש,  ש�'  תוסמדברי  ה .29

, י  בביצה  ש�"א�  המעיי�  בדברי  רש.  מסכת  כריתות  ובמסכת  שבת  שהובאו  למעלהב,  חגיגה
ביצה ,  ד"רי'  וכ�  נראה  מדברי  תוס.  ל"הנ'  �  מדבריו  כל  ראיה  שחולק  על  דברי  התוסי  שאאימצ
ש "היינו  ר,  ש"  הלכה  כי  הלכה  כרנ�ש�  אי'    שדברי  הגמי"רש  בשהאמור,  ה  והילכתא"ד,  א,  לג

' מהדורה  קמא  של  פי'  יתכ�  שהיתה  לתוס.  דבר  שאינו  מתכוי�  ש  בדי�"רבדי�  מוקצה  ולא  
ואר במכו'  בר  התוסוהסכי�  להס,  י"א�  כ�  הרי  שחזר  בו  רש.  ומות  מקהצוי  בכממש  יפכ  ,י"רש

 .י בחגיגה שבת וכריתות שהובאו למעלה"בדברי רש

 .א, קלג, שבת .30
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 ללגב  הנכוו  אלב  הרתבה  יצתצקת  פעולת  א  עצשביי  כמ  שבחנ  ריהוה,  הלהעור
 .הרטלהיא ול לולמ יתה הציצהקה רתטשמ

א"בריטהה  ו"הרא,  א"רשבה:  ש��  ונישרא  הדי  יעל  רבכה  זו  נשאל  שאלה
31

 .
ל שו  א  את  הסברימב  א  ש�"טביהר.  ל"הנ�  העיקרו  מרוריבב  בעונ  הלהשא  עצ�
 : ה"הרא

 רשב  יצתצק  כאידא,  יתתרא  איכי  נמ  אכדה.  יתא  לעיקרא  מדקושיא"
, הללמעא  שר  אלבהל  כ  וביעב  ננהיא  הרתבה  אידדו,  רתהב  יצתצק  אכואי

 ".תימוא ול אשי רסיקפ]  וכוי�תמ ונדבר שאי [אלא יראיקא ול, וקדו

 :ות מדעתר אעלת אמת  השפכתב וכ�

ל כ  צ5ודק  ו�יכ  הלבמיי  הכ  �ומש,  רשהב  רובע�  קרוא  אל  נהיא  דהנגע"
ג�   קצ5  נלאידממ  אלא.  יאדלה  רתהב  צתיקצ  ללנו  בכיא,  הבשר  ג�  כ�

 ".וי�כמת� דבר שאיי הור שפיי הכ ו�שמ, �הקרו

ל ש  ולהעפ  יתשנער  אש  כרקו  �א  יננו  אכוי�תמ  ונשאי  רבד,  חרותא  במילי�
אשר   כג�  אלא,  רשל  איסו  רתח  אפעולה  –ה  נכו  בלא  –  ימה  עררתוהיתר  הג

 לבא.  ראיסול  ש  להופע  הומהה  מנ  מלק  חרקר  היתר  אשל  ש  עולה  פצעתבמת
 ירה,  סוריא  ולתעפ  בשלמותה  מהווהה  פעולהכש,  יתר  הוונתכב  פעולהת  בצעתכשמ
 כ�לו,  רוסיס  למותה  פעולתשב  בלציה  מהווהאה  פעולתו  ולעניינ.  כוי�תחשב  כמ  נזה
 .וי�כמת נוהי תהוא שהוהע

 :�וזנרבי ר"ד בריד� לימתא, מ"י א בש�"יטברה אישמב רחא 5תירו . ט

 אלא  ופהגל  יכהרצ  אינה  שמלאכה  לוי�כמת�  דבר  שאי�  בי  קללח  שאי�"
 ומלאכה,  ווויהרבת  שרי  וניה�יב  קוחיל  �יא,  י�רדבר  בשאל  אב.  תבשב

כוי�תמ ונשאי רבד קרייא ופהגל יכהרצ אינהש
32

."  

 אכהלמ  בשבת  שותרשלמ  �  בכ�יוריסא  רא  משתרוי  הורמחת  שב  מ"הי  לשיטת
ה ליחלכתש  "ר  ורי�  מתירסי  אראבש,  ש"לר  �  גרבנ�ה  מדורסא  ופהגל  יכהרצ  ינהאש

 ופהגל  יכהרצ  ינהאש  כהאמל  טור  פותטבפש  כ�ש.  דשתוה  מחטשי  זו.  ג"מלשאצל
, ב,  י  –  א,  י  יגהגח  (שבתחמ  אכתלמ  ינידמ  מדלשנ  בת  שלכותהב  חדומיר  פטו  אוה
 . קור מלו סורי� אי�יא ארששב ורטפ, )נהשבמ ב, גצת בשוב� י ש"שור

 
מוסד ,    גולדשטיי�הרב  משה:  מהדיר,  מהדורה  בתרא(,  א,  ת  קלגס  שב"  עמאאאא""""ריטבריטבריטבריטבחידושי  החידושי  החידושי  החידושי  ה .31

 . תתסט�תתסז' עמ) �"ירושלי� תש, הרב קוק

אמר  ליה  דבר ,  יקיז  לאביוב�  מהו  ש]  ב,  פד[וכדאמרינ�  במסכת  סנהדרי�  :  "א"ריטבוממשי�  ה .32
 ,א"מ  ולריטב"תה  לו  ליהיוכנראה  גירסא  אחרת  .  שלנו  ליתא'  ובגמ".  שאי�  מתכוי�  הוא  ומותר

 . ע"וצ, או שכ� פירש את תשובת רב דימי ש�, שוני� ושאר ראסתנו וגרסת הגאוני�שלא כגר
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 ורהסא  תבשבש,  חקפ  ריא  יותות  ח"ובשכ  "מש  יפל  דוחק  בבירסלה  נית�
א "טביבר  מ"כי  שיטת  הי  ת  נראהויטשפב,  פ"כע.  תיהתכלק  ר  רי�בד  בשאר  ועולהפה

 .הכמהל אידחויה ה

 :� של"וז, א"טביהר אימב ס/ונ תירו5 .  י

 �דא  וררגד  יאמדו,  יתתר  אכאי]  רתהב  5צוקול  במ  [כאהד  ירצו  תואחרי�"
את   טהר  לונהובכ5  לקו  אלא,  רתההב  5ולק  הרתוה  שלא  אסר.  מטה
 וונהכו  למאע  בקציצה  –  ותנכו  תירת  יכאאד  וכיו�.  ציצתוקבת  הבהר

י דאת  ימו  אלו  יהשירק  יס    פויהד  ג"אעו.  כוי�תמ  ונר  שאידב  קרי  –  טהרל
, הזי  לפ  כ"וא.  כאיא  ותנכו  יתתר�  מקול  מכ,  הטהרא  בל  5ולקר  אפש

 אינה  שמלאכה  לכוי�תמ  ונדבר  שאי  �יבק  חילוש  י  י�רדב  ארשבו  פילא
 .ופהגל יכהרצ

 הארפו  יא  התחילה  בציאושמ  �דשה,  אכאי  הדרי�  תרתינס  סכתמד  ואותה
 ו�יוכ,  יאיותר  מד�  ד  אייוצ  אמש  יחשמל  אכדאיא  אל,  הלחב  כאיל  כא�בו
ר דב  ירמק  רישפ,  יאר  מדיות�  ד  יאיוצ  אלש  שרפוא�  דמי  ירת  יכאאד

 ".כוי�תמ ונשאי

 נוישא  שדבר�  יקרועשאי�  בו  חזרה    מה  ה  זרו5ית  בהבי�א  "ריטבשה  מבואר
 רו5  מבי�יאלא  שהת.  �לאחת  מה  מתכוי�  רק  וותלפעו  יתשה  עוש  ברק  וא  הכוי�תמ
 ותגירסת  א  שבילי  �רנצ  לכ�  ולותופע  תישכ  ילהמב  הרתבהת  קציצ  ת  אבירסומ
לותופע תישבר דוב מש� שג�� סנהדריב

33
. 

 וסרסיא  שהו  רסה,  הריו�  ליתנחיו  �חר  רית  ריוסרוי�  להכתמה.  נויינלענ  מכא�
 . כוי�תבמ השאי סרסיא שהו רי הצליחה הותפעול א�, צמותועב

 

 
ר  על  המעשה יתכ�  שכוונתו  לומר  שאיסור  קציצת  בהרת  איננו  איסו.  צריכי�  ביאורהדברי�   .33

ה ורבניגוד  לשאר  איסורי�  שבת.  אלא  האיסור  הוא  על  פעולה  מכוונת,  הטכני  של  הקציצה
א  לפרש  שמדובר  בשני "הריטביו  צרי�  ולכ�  במקיז  ד�  לאב.  בה�  דווקא  המעשה  הוא  האסור

מעשה ל  הבעוד  שבקציצת  בהרת  כוונ.  במידה  ומעבר  למידה,    ד�תזהק  לפרדי�  שנ  �ישעמ
ולכ�  נחשבת  פעולת  המילה  לדבר ".  איסור  הטיהור  במכוו�"  כוונה  להקציצה  איננה  כוללת

דווקא   יהודה  חולק  ואוסר  א�  התורה  אסרה'  למה  ר,  כ"א.  המולכאורה  ת.  [שאינו  מתכוי�
, יהודה  הוא'  הסבירו  שטעמו  של  רב,  ד"וטזאת  בטו  5רית  באליעזר  זא,  בני.  שה  בכוונהעמ

חרת   אלהעושות  פעולה  העשויה  לגרור  פהקיימת  בכל  מי  שמתכוי�  לע  המשאותה  כוונה  עמו
 .] � בהרת יש כונה כזו ע במל עורלה�ולכ� ג. נחשבת כוונה מספיקה, בלא כוונה

שלא [,  של  הטיהור)  התוצאה(רה  תורה  את  התכלית    בהרת  אס�  שבקציצת  תיר5  כאאאאא""""הרשבהרשבהרשבהרשב 
ר ולכ�  העדר  כוונה  לתכלית  נחשב  כדב].  כמו  בשאר  איסורי  תורה  שעצ�  המעשה  הוא  האסור

" לא  תעשולא  תעשולא  תעשולא  תעשובארצכ�  "איסור  סירוס  שעיקרו  נלמד  מ,  יננונילעת  לעומת  זא.  שאינו  מתכוי�
 .שה במתכוי�שיבו כמעולכ� די בכוונה למעשה כדי להח, שאר איסורי תורהכו הריה
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איי�לכ  סכתבמ  המשנה
34

רה שע  גבל  ע  ילופא  י�אכלש  ילב  אלו:  "קובעת  
 לאב,  איי�לכ  שתילב  עשה  מועצבבי  �אכ  ברומד".  המכסת  א  גנוב  לפילואו]  �ידבג[

א שוט  הו  פזה  י�  דכאורהל".  ישהבהל  תאהנ  "יאהשה  לביש  ל  שרגילה  הליתכלתה  כונ
 לאא,  כוי�תמ  נויאש  רבדב  �אכר  דוב  מלא  �כש.  מעו�ש'  דעת  ר  ל�ג,  הכל  ל  עכ�סומו
 .ורי�סאי ארשב" פוולג י�רצ ינואש "סוריא השבמע

 ישתבר  לישמתע  "שיטת  רת  מעו�  אש'  רא  מביא  קמ  ייתא  בבבארבב,  הנהו
 צתק.  כוי�תמ  ונשאיר  שו�  דבמ,  ש�'  מבג  באומ  מועוט,  מכס  הברחתהל  אי�לכ

ה רהתו  כל  בועהדהי  מוצע  תטישולא  כ,  ע"ר  תטכשית  אא  זמביש  "ר  �אשכה  תמו
 .ותר מכוי�תמ נוישא ברשד

י שרב  ריה,  העוהידש  "רת  טיאלא  שע  "שיטת  רק  רה  נניאו  ז�  א,  �  כעל  יתר
 דרכ�  כרי�כמו  ותסכ  כריומ"ת  משנ  בכ�  רחא  מו�סו.  הודהי'  כדעת  רו  ז  הנבמש�  סת

�מעוש' י כררב סת� –" ונוויתכ אלש לבדבו
35
. 

�"מברה�  ג,  �  כעל  יתר
36
ע"השו  וג�  

37
ניות  הסותרות שהמ  תישכ  כהללה  פסקו  

א� ,  להוכ  הרהתו  כל  בכוי�תמ  נויא  שרבבד  ש"כר  כהלה  מנ�אש  ודשלמי  הר.  הללו
 יות  הללונשתי  המש  �יבל  ההבד  את.  כוי�תשמ  ברדכ  תבנחש  כס  מבריחהלה  לביש
 ברחת  התנשבמש,  �שה  המשנל  ע  יהולנות  אשב  א"גר  הוכ�,  ש�  /סיו  יתבה  ירבמס
ש "ר  דעת  לכוי�תמ  ונאי  שברד  הז�  אי  �כול  ורמג  שהימעשה  לבל  ע  ברומד  כסמה
 עלאה  העולתפב  ברומד,  ותסכ  וכרי  משנתמבשד  ועב,  )וע  רב"  רדעתל  ק  עלהחו(
ג�  הנאה  ליה  אתפטרצמ  �  כא�  לא  אבישהלכ  סורה  אננהישא  בדלב

38
 רשכא,  ולכ�.  

 נוישא  רבכד  רבדב  הנחשש  "ר  עתדל,  הנכוו  אלב  וחכור  לעב  רכמו  לזו  באה  האהנ
כוי�תמ

39
. 

 �"בהרמ�  שג  עבנו,  מכס  הברחתהל  אי�לכ  ישתבל  אוסר  הכהלהה  מפסק .יב
, יתה  הרגילהללתכ  לא  שעשיתנה,  בישה  לדוגמתכ,  שפעולה�  יכימסמע  "ושה  וג�
 .כוי�תמ נוישא ברדל שבתחנ יננהא

 אכ�  ש�ירבסו,  �ש  ד"ויב  טורהו,  י�את  כלנמש  לש  ע"ארוה  ש"רה,  מאיד� . יג
ה דוהי'  ור  ש"  רקתוהיא  מחל  היא�  קתוחלמו,  וז  על  ו  זקותלחו  יות  הללונהמשי  שת

 
 .ב, ט, כלאי� . 34

 .א לעילשהוב, קפח    ,יאיריאיריאיריאיר חוותחוותחוותחוותת "וכבר נשאל על כ� ג� בשו. ב, כט, בשבתכמבואר  .35

 .יח�טז, � פרק ילאיהלכות כ .36

 .ד שא"ע יו"שו .37

 .ב, ד, ביבמותכמבואר  .38

 .ב, כו–ב ,פסחי� כה" וכרחל לו לאד� בע ה הבאהנאה"סוגיית ב כמבואר .39
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�שע  "והשל  עא  "מג�  הר.  ש"רכ  והלכה,  כוי�תמ  נוישא  ברדב
40
� את  שיטת  הביא  

 ". �ירימת יש"כ

י רא  והמאי"יטבר,  א"ברש',  וסת,  �"מבר,  י"רש  ללוכ,  ני�וראש  בוי  שררה .יד
וכ� ,  תכוי�מעשה  בידיי�  ב  כמבשנח,  חרת  אליתככונה  לת�  עה  יר  עבמעשה  שסוברי�

ל"ז  אויערבא�  זצ"שפסק  הגר
41

, א"מהר�  ואולי  ג,  א"ביטרב  שמ"יה,  ש"ארה,  ש"�  הרא.  
�ילקוח

42
�וזנר רבי"נת דעט. 

43
 .עת�דולה להתאי� לכי 

 ל�  עסמולו  ע"השו�  מר  עתדמ  ותטלס  ורסא  דאיוב  רחזהמ  ותדע  נישלב  מכא�
 ריתהל השק א"רג התעלד, א"רמ היוצאי� ביד� זינלאשכ ג�. �וזנבי רר"דל שו סברת

 .לוגד ר�וצ �ובמקא של רהות רו איספקס �אכ

 סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�

 לתופע  וההמ,  ביהרה  בריאמ  ינחיו  קלח  רוסהל  ונהכו�  ונישהראב  רו  לדעת .טו
. מו�יד תעמני אלא לדהוה ולתכי יעתנמ יננה ארוסירת הסטמ  א�  ג�,  תכוי�מב  רוסיס
 ורסהא  שהיא  ירוס  סיסוראשה  ענ,  בשלמותה  הרסה  ניתרהרי  ה�  ברי�קהמ  בובר  כ�לו
 מרמאר  בבואמכ,  פ  שאר  אחרוני�"ע  ע"והש  �  לדעתנדרבמו  ,א"רהג  עתדלה  תורה  �מ
� במכתבווזנרבי ר" דיחסימת יולא

44
. 

 מנעהלי  הראו  מ�ה  כתחיללש,  בותמכ  סו/  בסכי�הו  �  הבהירוזנבי  רר"ד  ג� .טז
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 .'הגהב, ו, שא, ד"יו .40

 .א' הע, ופרק לא; מה' הע, פרק י, )ט"תשל(אה שמירת שבת כהלכתה ר .41

, ות  שבת  ריש  הלכגגגג""""סמסמסמסמ;  א,  שבת  קלג,  אלאלאלאלרבנו  חננרבנו  חננרבנו  חננרבנו  חננ:  וראה  עוד.  ות  בשאר  איסורי�לכל  הפח .42
גליונות ;  ה,  כתובות,  קבקבקבקבקהלות  יעקהלות  יעקהלות  יעקהלות  יע;  )  ב,ה  לגס  סוכ"עמי�  י�  י�  י�  כפות  תמרכפות  תמרכפות  תמרכפות  תמרהובא  בספר  (,  ה"לאוי�  ס
 .ל"ואכמ, אות תתרז, א, על מסכת שבת קיז) ברוידאז "לגרש (ש� דר�ש� דר�ש� דר�ש� דר�

 רבד  ימומי�  נחשבת  דניעתמל  ניוחיה  רבי  בר  אריסתהש  �  הסוברוזנירב  ר"ד  ילדבר  נעיר  כי .43
תחילה כל  תירהל,  ו�רהע  תעלד,  כ�תי  רו�עהת  כי  לשיט  בעני,  רוסיס  ורסאי  גבי  לכוו�תמ  ונשאי
, כוו�תמ  ונשאיר  דב�  מדית  זא.  נהכס  �ומק  בשלא�  ג  מי�תכ  נועמל  הרבמט  �חרת  כרית  ג�
 אשרי  יקספ  המתיר  הערו�הערו�הערו�הערו�שיטת  ל  ע  ססבתי"  ריתה"ה.  דאיו  רוהיא  עיק  ח�  רריתתכש  מרותל

). ועוד,  ש�  שששש""""הראהראהראהרא        פסקיפסקיפסקיפסקי,  אכיצרא  ה  ל"דתו,  א,  קג  שבת(ורי�  סשאר  אי  ב�גה  ליא  ניחא  דל
 פסיק"ו"  וו�כת  מנויא"ב  �אכר  מדוב  לא�  ונישהראב  רו  עתדל,  עלהמור  למהא  פ"שע  דובע
 . ורי�סאיר בשא" החא ליני לא"ל ש ורטקיי� הפ א לביוגשל, וו� גמורכבמתא אל" אשיר

, ואיי�פר  �טיהיב  –  �חר  תתיכר  ונע  מולפכטיד  כב  יתוס  בדמ�  ניגוטגסופר  ר"תה,  �הלפרי'  מ .44
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