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הול רכיל מגלה סוד – הקושי בשמירת הסודיות הרפואית
אחד הנושאי הנוגעי להתנהלות היומיומית של העוסקי ברפואה הוא נושא הסודיות הרפואית
ושמירתה .כפי שכתב בשנה שעברה הרב עמית" ,בהלכה לא נתייחד איסור מיוחד לאנשי מקצוע ]חו מיוצא
מ הכלל אחד שיובא בהמש[ ,על כ המקורות הרלוונטיי ה החובה לשמור על סודיות בכלל ,במילי
אחרות' :שמירת הלשו' או איסור לשו הרע" .עני הלשו מופיע פעמי רבות במקרא ובספרות האגדה
התלמודית כדבר של חיי ומות ,ולכ א מתבקש הוא שיעסקו בו אנשי החיי והמות העוסקי בתורה
בחבורה ,כמאמר משלי:
משלי י"ח כ"א ,כ"ד
מות וחיי ביד לשו ,ואהביה יאכל פריה ...איש רעי להתרעע ,ויש אהב דבק מאח.
אמנ נגענו בנושא זה בקצרה בשנה שעברה א בלימוד תורה בכלל:
חגיגה ד ט' עמוד ב'
 ...ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמי לשונה פרקו מאה ואחד...
ובנושא הלשו בפרט:
פתיחה להלכות אסור לשו הרע  ארורי  ספר שמירת הלשו לבעל ה"חפ חיי"
...עַ ל  ,ֵ4עַ ל  ָ4ל ִ3בְ ֵרי הַ ִ ְ2תיחָ ה הַ ֹ1אתָ/ ֶ00ִ ֶ$ ,ה נ*כַל לְ הָ בִ י אֶ ת ֶֹ .דל הַ ִ,לְ ק*ל הַ )ָ א עַ ל יְ ֵדי לָֹ $ו הָ ָרע ְ*רכִ יל*ת,
)ֵ אֲ ָרה לָנ* הַ 6ו ָֹרה )ְ פֵ ר*ִ $א*5ר זֶ ה ,וְ כ ְָתבָ ה עָ לֶיהָ לָאו ְמי>חָ ד וְ ה*א )וַ <ִ ְק ָרא י"ט ט"ז(:" ,א תֵ לֵָ 9רכִ יל )ְ עַ  ֶ0י"8
יוֹתֵ ר מֵ עַ ל ָ4ל הַ ִ30וֹת ָרעוֹת* ,כְ מ ֹו ָ4 ֶ$תַ בְ נ* )ִ ְת ִח?ַת הַ ִ ְ2תיחָ ה* ,בָ ז ֹו ִנ ְ$לָ הַ ִ ְ2תיחָ ה:
וַ אֲ בַ ֵ $,לִ ִיד ִידי הַ ,ו ֵֹראֹ$&ֶ ,את הַ ְ! ִתיחָ ה יִ ְק ָרא וְ יַחֲ זֹר וְ יִ ְק ָרא ִ, ,י ִהיא  ְ+וַ*ַ אי מוֹעִ ילָה לְ עִ נְ יָ זֶה עַ ל לְ הַ  ָ+א יוֹתֵ ר
ִמ הַ ֹ,ל...
נסו למנות ולחלק את האופני השוני של הדיבור באחר @ הא ישנה אפשרות לדרג אות?
לפני שניגש ללימוד המקורות נסו להגדיר את הבעיה של הסודיות הרפואית ומדוע היא קימת? מה מחסר
באד או מהו הנזק הנגר לו שבגינו מושתת חובת שמירת הסודיות הרפואית? מה היחס בי המטפל
למטופל? הא עני השמירה נוגע רק להיות המטפל זהיר בלשונו באופ כללי )כחלק מאיסור הדיבור בכלל(
או שישנ עניני נוספי הנוגעי למטופל ולשיקולי מבנה הטיפול? הא ישנ בעיות נוספות שאינ קשורות
למטופל או לאיסורי הדיבור הכלליי?
בפרשת השבוע שנקראה בשבת שעברה בבתי הכנסת הופיע פרק י"ט בספר ויקרא .קראו את פרק י"ט בספר
ויקרא .בפרק זה מופיעה כותרת ולאחריה רשימה של מצוות שונות .נסו להגדיר את הכותרת .הא ישנו
קשר בי המצוות השונות? הא מיקו לאו הול הרכיל בתו רשימה זו הינו בעל משמעות? מה משמעות
המיקו המדויק של האיסור?
קראו את פרק י"ח בספר משלי )שצוטט לעיל( .מבי סב הפסוקי השוני נסו למצות את הכיווני השוני
של הדיבור בכלל והדיבור באחר בפרט .מה הדבורי השוני של האד ומהי המוטיבציה של כל אחד
מה?
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רמב" הלכות דעות פרק ז'
)א( המרגל בחבירו עובר בלא תעשה שנאמר" :לא תל רכיל בעמי" )ויקרא י"ט ט"ז( ,ואע"פ שאי לוקי על
דבר זה עו גדול הוא ,וגור להרוג נפשות רבות מישראל לכ נסמ לו "ולא תעמוד על ד רע" )ויקרא י"ט
ט"ז( צא ולמד מה אירע לדואג האדומי:
)ב( אי זהו רכיל? זה שטוע דברי והול מזה לזה ואומר" :כ אמר פלוני כ וכ שמעתי על פלוני" ,אע"פ
שהוא אמת הרי זה מחריב את העול .יש עו גדול מזה עד מאד ,והוא בכלל לאו זה ,והוא לשו הרע והוא
המספר בגנות חבירו אע"פ שאומר אמת ,אבל האומר שקר נקרא מוציא ש רע על חבירו ,אבל בעל לשו
הרע זה שיושב ואומר" :כ וכ עשה פלוני וכ וכ היו אבותיו וכ וכ שמעתי עליו" ואמר דברי של גנאי,
על זה אמר הכתוב" :יכרת ה' כל שפתי חלקות לשו מדברת גדלות" )תהלי י"ב ה'(.
כמה סוגי של דוברי רעי יש? מהו סדר? באילו מה רלונטי מקרהו של איש הרפואה המדבר
במטופליו? מדוע הול הרכיל המוגדר ברמב" מסומ כ" :מחריב את העול"? נסו למצות תשובות
בחלוקה הבאה המופיעה בגמרא:
ערכי ד ט"ו עמוד ב' )נסו לפצח לבד  בכל אופ יש שטינזל במדפי(
היכי דמי לישנא בישא? אמר רבה :כגו דאמר" :איכא נורא בי פלניא" .אמר ליה אביי :מאי קא עביד? גלויי
מילתא בעלמא הוא ,אלא דמפיק בלישנא בישא ,דאמר" :היכא משתכח נורא? אלא בי פלניא דאיכא בשרא
וכוורי" .אמר רבה :כל מילתא דמיתאמרא באפי מרה לית בה משו לישנא בישא .אמר ליה :כל שכ!
חוצפא ולישנא בישא .אמר ליה :אנא כרבי יוסי סבירא לי ,דאמר רבי יוסי :מימי לא אמרתי דבר וחזרתי
לאחורי...
שימו לב להשואות )או הרחבות( הבאה שעושה ספר משלי:
משלי י"א י"ג
ה ֹולֵָ 9רכִ יל ְמ ַג?ֶה 5וֹד ,וְ נֶאֱ מַ  ר*חַ ְמכַ ֶ5ה ָדבָ ר.
משלי כ' י"ט
ֹ .ולֶה 5וֹד ה ֹולֵָ 9רכִ יל* ,לְ פֹתֶ ה ְDפָ תָ יו :א ִת ְתעָ ָרב.
משלי כ"ה ב' ,ט'
:הי הַ ְס ֵ6ר ָ3בָ ר* ,כְ בֹד ְמלָכִ י חֲ קֹר ָ3בָ רִ ...ריבְ ִ 8ריב אֶ ת ֵרעֶ  ,8וְ סוֹד Eחֵ ר Eל ְ6גָל.
 ְ4בֹד אֱ ִ
איזה עני מוסי Fספר משלי על הדברי המנויי ברמב"? נסו להבי את דר המשילה – מה מושווה למה?
ומדוע? הא המקורות דומי למקורות הנוגעי לאיסורי הלכתיי אחרי? מדוע זה כ?
התלמוד מרחיב יותר את שמירת הסוד בקטע הבא .שימו לב לאופ בה נלמד איסור אשר עבורנו מהווה עיקר
העני:
יומא ד ד' עמוד א'
אמר רבי מנסיא רבה :מניי לאומר דבר לחבירו שהוא בבל יאמר ,עד שיאמר לו ל אמור? שנאמר..." :וידבר
ה' אליו מאהל מועד לאמר" )ויקרא א' א'(
רש"י ש
שהוא בבל יאמר כו' @ תלמוד לומר לאמר לא אמור הדברי אלא א כ נות לו רשות:
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מאירי ש
ממה שנאמר ש "לאמר" כלומר שאמר לו דברי אלו על מנת שיאמר .למדנו דר אר למי שאומר דבר
לחבירו א Fעל פי שלא מסרה לו בסוד שהוא בבל יאמר ,אא"כ אמר לו בעל דבר שהוא אומר לו אות
הדברי בל אמור .והוא עני אומרו )במשלי(" :נאמ רוח מכסה דבר" כלומר דבר א Fעל פי שאינו סוד,
ו"הול רכיל מגלה סוד" א Fעל פי שנאמר לו בסוד:
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המיקו של האיסור בתורה הוביל לדרשת הסמיכות המובאת בפתח מאמר בנושא:
סודיות רפואית  אסיא  הרב י' זילברשטיי
אמרה תורה "לא תל רכיל בעמי ,לא תעמוד על ד רע אני ה'" )ויקרא י"ט ט"ז( ,והסבירו מפרשי התורה
שלכ נסמכו שתי מצוות אלו @ איסור לשו הרע ומצוות הצלה @ ללמדנו שאע"פ שאסור לרכל ולגלות סוד של
חבר ,למרות זאת אל לנו לעמוד על ד רעינו ולהעלי מה סכנה האורבת לה ,ונפסקה הלכה בשלח ערו
)חו"מ סימ תכ"ו(...שמע עכו" או מוסרי מחשבי עליו רעה או טומני לו פח ולא גילה אוז חבירו
והודיעו...עובר על "לא תעמוד על ד רע".
סייג האיסור המופיע בדרשה זו נוגע לצור המטופל .הא ישנ סיבות לסייג האיסור מסיבות המטפל? נסו
להגדיר התלבטות בנושא זה .הא השאלות העולות הינ יומיומיות או "גדולות"? באיזה כיוו נמצאת
השאלה היומיומית?
למע הסדר הטוב ,ראו את הכללי הבסיסיי עליה נבנה סייג האיסור הנוגע לצור המטופל:
חפ חיי ,הלכות לשו הרע ,כלל י'
Hד ֶ$ ,עָ ָDה עַ וְ לָה לַחֲ בֵ רוֹ ְ4 ,גוֹ  ְ. ֶ$זָ ל ֹו א ֹו עֲ ָ$ק ֹו א ֹו ִה ִ1יקוֹ ֵ) ,י ִא הַ  ִ/גְ זָ ל וְ הַ ִ ָ1/ק יו ְֹדעִ י ִמ ֶ1ה
אִ .א אֶ חָ ד ָרHה ָ
א ֹו :א .א ֹו $ ְ< ִ) ֶ$וֹ ,א ֹו Iִ ֶ$עֲר ֹו וְ ה ֹונָה אוֹת ֹו )ִ ְדבָ ִרי .וְ נו ַֹדע ל ֹו )ְ בֵ ר*רJ ֶ$ ,א הֵ ִ$יב ל ֹו אֶ ת הַ  ְ.זֵ לָה וְ :א ִ ֵ?$ל ֹו אֶ ת
Hד ֵ ְ4די ַל ֲע ֹזר
יח ִידי ,יָכוֹל לְ סַ  ֵ2ר הַ ְ3בָ ִרי לִ בְ נֵי ָ
ִנזְ ק ֹו וְ :א )ִ ֵ ָ2 $,נָיו לְ הַ עֲבִ יר ל ֹו עַ ל ֲעוֹנוֹ ,אֲ פִ ?* ָרHה ָ3בָ ר זֶ ה )ִ ִ
לַאֲ  ֶ$ר אָ   ַ$ל ֹו *לְ גַ/וֹת הַ  ַ0ע ֲִDי הָ ָרעִ י )ִ פְ נֵי הַ )ְ ִריוֹת ,אַ  9יִ  ָ1הֵ רJ ֶ$ ,א י ְַח ְסר* אֵ ?* הַ ִKבְ עָ ה ָ ְ2ר ִטי/ְ ֶ$ ,בָ אר
)ְ סָ מ*:9
ב .וְ אֵ ?* הֵ  ,א( ְ ִ< ֶ$ראֶ ה זֶ ה הַ ָ3בָ ר )ְ עַ ְצמוֹ ,וְ :א עַ ל יְ ֵדי ְִ $מיעָ ה מֵ אֲ חֵ ִריִ ,א :א ְִ / ֶ$ת)ָ ֵרר ל ֹו Eחַ ר ָ ֶ$ ,94הַ ָ3בָ ר
אֱ מֶ ת:
ב(  ָ1 ִ< ֶ$הֵ ר ְמאֹדJ ֶ$ ,א י ְַחלִ יט ֵֶ 6כ Fאֶ ת הָ עִ ְניָ )ְ ַדעְ ֹ 6ו לְ גֶזֶ ל וְ עֹ ֶ$ק א ֹו לְ הֶ  ֵ1ק וְ ַכ<וֹצֵ א )ָ זֶ הַ ,רק יִ ְת) ֹונֵ הֵ יטֵ ב אֶ ת עֶ צֶ 
הָ עִ ְניִָ ,א ה*א עַ ל  ִ2י ִ3י )ִ כְ לַל ֶ.זֶ ל א ֹו הֶ  ֵ1ק:
ֵיטיב עַ ל יְ ֵדי זֶ ה אֶ ת ְָ 3ר ָכיו ,וְ ִא :א יִ ְ$מַ ע
ג( < ֶ$וֹכִ יחַ אֶ ת הַ חוֹטֵ א ִמ ְִ 6ח?ָה *בְ לָ$וֹ ַרָ4ה ,א*לַי י* ַכל לְ הוֹעִ יל לוֹ ,וְ י ִ
לוֹH ,ז יו ִֹדיעַ ל ַָר)ִ י אֶ ת אַ ְ$מַ ת הָ ִאי $הַ  ֶ1ה ,מַ ה  ֶKהֵ זִ יד עַ ל ֵרעֵ ה*) .וְ ִא יו ֵֹדעַ )וֹJ ֶ$ ,א יְ ַק)ֵ ל ֹ 6ו ַכ ְח6וֹ ,יְ בֹEר
לְ ַקִ , ָ0א יִ ְרצֶ ה ה' ְ) ,סָ עִ י Fז'(:
ד(J ֶ$א יַגְ ִ3יל הָ עַ וְ לָה יוֹתֵ ר ִמ ַ0ה ִ ֶKהיא:
ה(  ְ< ֶ$כַ*ֵ  לְ תוֹעֶ לֶת* ,כְ מ ֹו /ְ ֶ$בָ אֵ ר לְ ַק ְ)  ָ0סָ עִ י Fד' ,וְ :א לֵהָ נוֹת ,חַ ס וְ  ָ$ל ֹו ,מֵ הַ  ְ2גָ הַ ה*א ֶ$ ,ה*א נוֹתֵ  )ַ חֲ בֵ רוֹ,
וְ :א ִמ ַIד ְִ DנHה $ֵ< ֶ$ ,ל ֹו עָ לָיו ִמ ְ4בָ ר:
ו( ִא ה*א יָכוֹל לְ סַ )ֵ ב אֶ ת הַ 6וֹעֶ לֶת הַ ֹ1את *.פָ א )עַ ְצמָ  ְ) (Lעֵ צָ ה Eחֶ ֶרתJ ֶ$ ,א יִ ְצטָ ֵר 9לְ סַ  ֵ2ר אֶ ת עִ ְניַ הַ לָ$וֹ הָ ָרע
עָ לָיו ,אֲ זַ י )ְ ָכל ַ.וְ נֵי Hס*ר לְ סַ  ֵ2ר:
ז( J ֶ$א יְ סוֹבֵ ב עַ ל יְ ֵדי הַ ִ*25ר הֶ  ֵ1ק לְ הַ ִ3/וֹ יוֹתֵ ר ִמ ְ4פִ י הַ ִ3י ֶ$ ,הָ יָה יוֹצֵ אִ ,א?* ה*עַ ד עָ לָיו )ְ אֹפֶ  זֶ ה עַ ל ָ3בָ ר זֶ ה
)ְ בֵ ית ִ3י* ,בֵ א*ר ָ3בָ ר זֶ ה עַ <ֵ לְ ַקִ ְ)  ָ0הלְ כוֹת ְרכִ יל*ת )ִ כְ לָל ט' ִ4 ,י ְ  ָ$מקוֹמוֹ:
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