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  יהודה וולדינברג יהודה וולדינברג יהודה וולדינברג יהודה וולדינברגאליעזראליעזראליעזראליעזר    הרבהרבהרבהרב

         בהלכה בהלכה בהלכה בהלכהלבלבלבלב    ניתוחניתוחניתוחניתוח

, א אודות ניתוח לב שמבצעי� באד�"מ חשוב אחד שליט"י ר"ע נשאלתי

 בצינורות שמוציאי� את הלב לגמרי מ� האד� החולה ומחברי� אותו הוא דהסדר

ולאחר הניתוח , אל העורקי� הממלאי� את מקומו של הלב בנתינת חיות לגו�

ובהיות דאי אפשר לאד� לחיות בלי לב הרי דינו אז , את הלב ומחברי� אליו חוזרי�

 הא� הותרה האישות שביניה�  א� כ� מה די� אשתו באותה שעה .  מחיי�כנבילה

וכמו כ� הא� צרי! בעלה לאחר מכ� לחזור ולקדשה ,  להבא עליהכפנויהודינה 

  ?מחדש

ר ועל אתר עניתי לו כי נראה הדב,  הדהי� אותי בשאלתוהנכבד השואל

  .נימוקי�שהאשה נשארת אשת איש משני 

 הלב מבעל חי אי שניטל בהיכאקיימת מחלוקת גדולה בקרב הפוסקי� , ראשיתראשיתראשיתראשית

  ,נעשית נבילה מחיי� או רק טריפה

 בעיקר בא� במציאות תלוי דהדברבנוגע לאיסורי אישות ועריות נראה , ושניתושניתושניתושנית

  .לה דינו כטריפה או כנביאי מ"נפולכ� אי� , הוא חי עדנה או לא

 ביססתי את ובול "הנ מ"להרתשובה   מכתבכתבתי בדבר שהתבוננתי לאחר

  .וג� הוספתי עליה� לחיזוק הדברי�, נימוקי

         באמת מוציאי� את הלב לגמרי מגו� האד� באמת מוציאי� את הלב לגמרי מגו� האד� באמת מוציאי� את הלב לגמרי מגו� האד� באמת מוציאי� את הלב לגמרי מגו� האד�הא�הא�הא�הא�. . . . אאאא

 ז"הנ  המציאותיכי אמנ� נתברר לי מפי מומחי� כי התיאור , ואומר אקדי�

 הול� לגבי ביצוע ניתוח לב איננו" שמוצאי� את הלב לגמרי מ� האד� החולה"

.) 1תיאורטי הוא כ� קיי� לגבי סוג ניתוח לב אחר שמתעתדי� לבצע בכזאת (פתוח

, הלב איננו מוצא ממקומו ואיננו מנותק אנטומית מכלי הד�. והמציאות היא אחרת

ומחזור , פעולת הלב נפסקת לחלוטי�, אינו מתפקד,  הניתוח הלב דומ�בעתאלא 

והיא , ריאה שמחברי� אל החולה באמצעות צינורות  כונת לב מידיהד� מתבצע על 

  .2 הלב הטבעי בחזרההפעלתהשומרת חיות האד� עד 

 הוא אבל כי שהנכו�בהיות ,  למעשה אי� האמור משנה מחומרת השאלהאול�

 שנוכל לתת א� לא". בדיקולאכמונח "ונחשב רק אי� הלב מתפקד כלל באותו זמ� 

              . 
 בלב אותוהכוונה לניתוחי השתלת לב בו מוציאי� מגו� האד� את הלב החולה ומחליפי�   .1

  . העור!    . מלאכותי או לב מאד� אחר

  . העור!     15' עמ, ספר אסיא ו, אפלבוי�. ע' ראה מאמרו של פרופ  .2
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) כו: בבראשית מה(ת "עה� "וכפי שמבאר הרמב, "בול ויפג"רק די� וגדר של לזה 

... כי פסקה תנועת הלב והיה כמת , נשימתונתבטל לבו ופסקה "שהוא מצב של 

ולכ� הלב הזה ".  ומתפזר בחיצוני הגו� ויאפס הלב בהתקררויוצא התולדיוהחו� 

אבל לפי ". כי מי אשר יחובר אל כל החיי� יש בטחו� "שלהוא על כ� בבחינה 

 נפסק הלב שתיפקוד, היאד "בניד הפשוטה המשמעות 2בזהור הרפואי הרחב התיא

הריאה   החיבור המיידי של מכונת לבואילולי, באותה שעה לגמרי מפעילותו

 לא מנתקי� את הלב מכלי שאנטומיתוא� כ� זה . היה החולה מת, מקו�  כממלא

  .בדיקולאכי כאמור הרי זה איפוא רק כמונח , הבעיה מחומר מקילהד� איננו 

        .... לעצ� הבירור ההלכתי בזה לעצ� הבירור ההלכתי בזה לעצ� הבירור ההלכתי בזה לעצ� הבירור ההלכתי בזהכעתכעתכעתכעת. . . . בבבב

 טריפות בבהמה נקובת הוושט ופסוקת אלו :במתניתי�א "ע מב' ד בחולי�

 ניקבה "בד' התוסוכותבי� . 'וכוהגרגרת ניקב קרו� של מוח ניקב הלב לבית חללו 

כ "וכ', וכו הוא נקובי� דבכלל איצטרי! לא ודקי�וניטל הלב והריאה : ל"הלב וז

 ניטלו בי� א�, ודקי� לב וקיבה וריאה כגו� בניקב דמטרפי הני דכל, א' יש בס"הרא

  .ש"יע.  טריפה  מעצמ� בי� ביד 

 בי� ביד בי� הלב דניטלה ' ע ש� סע"מ ושו' ד סי" ההלכה בטור יונפסקה ז"ועפי

  .מחמת חולי טריפה

 כ"דאל,  נבילהבכללפ לא "אבל עכ,  הוא בכלל טריפההלב דניטל מהאמור נלמד

 ג"סע לג'  וושט בסילעני� מבכזאתע שמזכיר "בשו מזכירי� מזה כש� שמצינו היו

  .ש"ע

כל אבר : ל"שחיטה הלכה כ וז' ו מהל"� בפ"ב קובע ג� הרמהאמור והכלל

 בו שא� ניקב במשהו טריפה כ! א� ניטל כולו טריפה בי� שניטל חכמי�שאמרו 

  .ל" עכחסר ראבשנבחולי או ביד בי� 

שחיטה כשמנה השבעי� טריפות לא מנה בתוכ� ' לי מה"� בפ"שהרמב אלא

 שכל שדעתו פ"דאע� " לומר בדעת הרמבש� מ"הכ כותב ז"ועפי, הלבניטל או חסר 

מ לא מנה בחסרי� "מ, ה א� ניטל או חסר או נמצא יתר" טריפה הניקבאבר שא� 

,  הבהמה קצת זמ�ותחיה ליחסר או לינטל אלא אברי� שאפשר ויתירי�ונטולי� 

לפי שזו , מנא� אפילו שעה אחת לא להתקיי� אפשר לה אי ינטלוי� שא� אבל אבר

וכ� אבר שאי אפשר לה להבראות חסרה ממנו כגו� ,  נבילהאלאלא תקרא טריפה 

  .ש" שה� דברי� שנמנע מציאות� עיימפני מנא�מוח ולב וושט וקנה לא 

כלל � חסר או ניטל הלב הוא ב"דהרמב דאליבא מ"הכ לכאורה מדברי לנו יוצא

  .נבילה

 מזכיר לדוגמא אבר חסירת גבי נבראת רק מ"שהכ לזה לעיי� דיש אלא

אבל , מציאותוא לה להבראות ושהוא דבר שתמנע "ובמפורש ג� לב שהוא אבר שא

לגבי זה לא ,  אחת שהוא נבילהשעה אפילו בלעדוא להתקיי� "שניטל אבר שא
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שלחנו הטהור אינו מביא וכמו כ� ב.  של כגו� ניטל הלבלדוגמא מפורש מ"הכמזכיר 

, ומביא רק הדי� של ניטל הלב בי� ביד בי� מחמת חולי, לבכלל הדי� של נברא חסר 

 מקו� לומר שרק בנוגע לנברא חסר הלב דעתו אפואויש , ופוסק בזה שהוא טריפה

אבל בניטל הלב ,  דבר שנמנע מציאותושהואורק לא הזכיר מזה מפני . שהיא נבילה

ופסק על כ� שהוא ,  מועט ולכ� הזכיר מהדי� בזהזמ� בלעדוי� כ� יש מציאות להתקי

  .רק טריפה אבל לא נבילה

  .ה" האמורי� ישמשו לנו ליסוד ראשו� אל הבירור הבא בעהדברי� הקדמת

        ????""""נבילה מחיי�נבילה מחיי�נבילה מחיי�נבילה מחיי�"""" ניתוק הלב יוצר מצב של  ניתוק הלב יוצר מצב של  ניתוק הלב יוצר מצב של  ניתוק הלב יוצר מצב של הא�הא�הא�הא�. . . . גגגג

 הרבה הוא כי אמנ� נחלקו בדבר זה כ� כדאמרתי הראשו� לנימוקי בנוגע

ת חכ� צבי ובספר כרתי ופלתי "והדברי� באי� באריכות בשו, הפוסקי�מגדולי 

ותלו את הדבר הזה ג� במחלוקת קדמוני� א� חיות האד� תלוי ,  אחריה�והבאי�

' מ' ד סי"יווכרתי ופלתי , ז"ע, ו"ע, ד"ת חכ� צבי סימני� ע"ועיי� שו (בלבבמוח או 

ודעת תורה , ה"כ ק"סה  תשובדרכי, א"סקת ש� "בפ המצוייני�ובפוסקי� , ד"סק

 יש רוב מכריע שהכריעו מטעמי� שוני� שאי� המעיי� שיווכחוכפי ). ש"יעו ח"סק

וכ� מצינו שמכריע כ� להלכה , ודי� בעל חי כזה כדי� טריפה בלבד, בחיי�נבילה 

ד אות ' סי, טריפות' ד ה"בחיו בספרו כדכותבל שאי� נבילה מחיי� "א ז"החזוהגאו� 

דאי� לנו אלא מה ,  נבילה מחיי�הלב דניטל מוכרע אי� הדבר אמנ�: "ל "וז, ד"י

 כדיקולא דמנחה כמא�ועוד הרי בשחיטת הקנה הלב .  בנבילה מחיי�חכמי�שאמרו 

, " מחיי� ואי שחטה שחיטתה מטהרתה דאינה אלא כגוססתנבילהמ לא הוי "ומ

 להלכהעתו הכריע בזה את הכר, וראשו� במעלה,  זה בזמ�אחרו� דגאו�הרי לנו . ל"עכ

 שאמרו חכמי� בנבילה מה לא הוי נבילה מחיי� כי אי� לנו בזה אלא הלב דניטל

 שצויינו מהפוסקי� בכמה יעוי� הקנה משחיטת ראיתוובנוגע להוספת . מחיי�

  . לנידו� שאלתנוג�ודו� איפוא מינה , זאת' כ מראי" גשנגעו ל"בהנז

        ....גמורגמורגמורגמור אישות ואיסורי עריות יש משמעות רק למות  אישות ואיסורי עריות יש משמעות רק למות  אישות ואיסורי עריות יש משמעות רק למות  אישות ואיסורי עריות יש משמעות רק למות בדיניבדיניבדיניבדיני. . . . דדדד

 גדולי בדברי סמוכי�כ "אני מוצא ג� לו ג,  השני שאמרתילנימוקי ובנוגע

 בש� ספר מגיד ש� דמביא, א"י ק"סו "ט' סיע " תשובה באהבפתחי יעויי�. הפוסקי�

 ע� נשויבא� היה ראוב� , אחיות בחייה' שכתב לחקור בקשר לאיסור ב, מראשית

וקידש לאחותה אי , מוח וכיוצאכגו� ניקב קרו� של , לאה ונעשית טריפה בחייה

ל "ת ז" פבעלוהגאו� .  דלא מיקרי בחייה כיו� שהטריפה אינה חיהמקודשת הויא

וכ! העלה ג� בספר . ש" בחייה עמקרי דודאידאי� כא� מקו� ספק כלל , כותב על זה

 ללמוד מדברי ישוכותב דכ� ', ע ש� אות ד"ל באה"ז א"החיד להגאו�ברכי יוס� 

 הוא בזה דהיסודומסתבר אפוא . ש"עייג "כ' נידה ד' ידושיה� למס� בח"� והר"הרמב

 בה� קובע עריות ואישות איסורי דלגבימפני ,  באי טריפה חיההדברמה שלא תלינ� 



  דינברגוול. י. הרב א    24

באי נשמת רוח חיי� באפיו או , בעיקר עצ� החיות בנידו� המציאות באותה שעה

אבל ,  הלכות אחרות רק לגבינוגע דזה,  הוא בגדר נבילהא� מ"נפוממילא אי� , לא

וכש� שבנוגע לטומאה מצינו . קובע העכשוית החיותלגבי עריות ואישות עצ� 

והשתמשו בזה , ב"ע' ע' עיי� נידה ד( מטמא ואי� חי מטמא דמת לכללאל "חזשקבעו 

רק מת ממש מתיר ,  באיסור אשת איש ועריותג�כ� , )ל"הנזכמה מהפוסקי� 

  .האיסור ולא כל עוד הוא חי

 המגיד בחקירתא שנושא ונות� "י' סי ע"אה בספר חקרי לב אתימצ והכי

 כי א� תורה בחייה לא התירה עליה דכתיב דכיו�והעלה להוכיח ', הנזמראשית 

כ "וא. ש"עיידאי� תיבת חי ממעט אלא מת גמור , ולא כשהיא בחיי�, לאחר מיתה

 מיעטה לא דהתורה טעמא בתר דזיל,  בגדר נבילההוא אפילו א� ג� ה"דהדו� מינה 

  .וילפינ� כל העריות מאחותו לרבות ג� אשת איש, אלא מת גמור

        י נביא לא פקעה זיקת הבעלי נביא לא פקעה זיקת הבעלי נביא לא פקעה זיקת הבעלי נביא לא פקעה זיקת הבעל"""" ע ע ע עמתי�מתי�מתי�מתי�    בהחיאתבהחיאתבהחיאתבהחיאת. . . . הההה

 דיעוי�, ר אצטט מה שמצינו עוד בגדולה מהאמור" בעיני כתזאת מעט וא�

 דא�וסבור אני : "ל"שכותב וז'  באות ט"בהגהז "י' סי ע"אה כנסת הגדולה בספר

 לב� הצרפתית אליהוי נביא כמו "עלה מיתה ודאית ושוב חיתה ע אשה תחת במתה

"  מעליה ואינה יכולה להינשא לאחרהבעלדלא פקעה זיקת , השונמיתואלישע לב� 

כתובות , חכינאי ב� חנינא' ר דאשת מעובדא לזהובסוגריי� מציי� דיש סעד . (ל"עכ

 היכא בלהיפ! עלאלא שהמדובר , דמרהרי לנו ממש בדומה לשאלתו ). ש"ע, :סב

כי שמה המדובר כשממש מתה אלא שנביא ,  יותר משאלתוועוד,  מתהשהאשה

ובכל זאת העלה הבעל כנסת הגדולה ,  נסי�מעשהי "החיה אותה לאחר מכ� ע

כ דו� מינה "וא.  יכולה להינשא לאחרואינהבפשיטות דלא פקעה זיקת הבעל מעליה 

,  כל הזמ�במציאות הבעל נמשכת דלא מת ממש וחיותו של, נידוננו כגו� על כ"במכש

 ידי כ! כלל זיקתו של על נפקע הוצאת הלב לזמ� מה לא ידי דעל ובודאי דבודאי

 כשמחזירי� לו וממילא.  העת ההיא כאשת איש גמורבכל נידוניתוהרי היא , הבעל

 במנחת ויעויי�. [הלב וחוזר לחיות חיי משפחה איננה זקוקה כלל לקידושי� מחדש

  ].מ"ואכש "ג עיי"חינו! מצוה ר

        ???? מקו� לחלק בי� מיתת הבעל למיתת האשה  מקו� לחלק בי� מיתת הבעל למיתת האשה  מקו� לחלק בי� מיתת הבעל למיתת האשה  מקו� לחלק בי� מיתת הבעל למיתת האשה הישהישהישהיש. . . . וווו

 הראיה ועל ג"הכנהא העיר לי על הסתמכי על " הנכבד שליטהשואל הרב

כי , )ב"ב ע"ס' בכתובות ד (חכינאי ב� חנינא' ר דאשת מהעובדא ג"הכנהשמביא 

 הוא שמת היכא בי�יש מקו� לחלק , ה מה"ד' לתוסב "ד ע"קי' דב "בב ש"הרש ד"עפי

 נגד זה לו הראתיואנכי .  פקעה יותר הזיקההוא דבמתולומר ,  היאשמתה היכאלבי� 

 אשה לבעלה שהנשואי� של דקורבה לומר שכותבה "שנ' ד סי"ת חת� סופר חיו"שו

ב ש� "בב ש"הרש ראית נסתרת ז"ושעפי, ש"יעו לשני נשואיה ע� נפקעתגרמו 
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 לאחר דנשאת "מהיכי, הבעל מהאשה ע� מיתת פקע דשאירותשכותב להוכיח 

 דנשואי�, שאני דנשאת ל"די. ש"ע"  ?יירשנהמיתתו הכי בעלה הראשו� שכבר מת 

 הוא רק ש� ש"ברשובכלל כל המדובר . ש� ס"החתוכדברי , רחקו ונשואי� קרבו

אבל בנוגע לפקיעת איסור אשת איש אי� שו� מקו� לחלק בזה בי� , שאירותלעני� 

  .וט היא ופשמתהמת הוא לבי� 

         נשמה במעמד הר סיני לעני� אישות נשמה במעמד הר סיני לעני� אישות נשמה במעמד הר סיני לעני� אישות נשמה במעמד הר סיני לעני� אישותיציאתיציאתיציאתיציאת. . . . זזזז

ה והנה "ז ד"של' ד ש� סי" עוד תשובה בחת� סופר בחיולו הראתי דברנו ומדי

 צרי! אי השונמית על ב� שאלו לא ט"דמ', בנדה ד� ע' התוס בקושיתשד� , בנדה

 דבשעה מכיו� הזאה דבעי להו פשיטא השונמית דבב�וכותב ליישב ', וז' הזאת ג

 מתי� שעתידי� להיות עפר שעה אחת קוד� אבל' וכו נגע בעצמו במותו הושהחי

 לאנשי ח"ריב שעוד ענה וזה. 'וכוז שאלו "ע, מיניהו טומאה ובטל התחיה

 ידע דזה ל"דר ש� ס"החמבאר , "עמה�לכשיבוא משה רבנו  "ש� אלכסנדריא

 כל  שיצאו נשמת� עלתורהה בבירור שכל אירע בימיו בדור המבול במת� "מרע

ה "ה הזאהוא� הוצרכו , והחיה אות�' תחיה הוריד טל של "והקב, דיבור ודיבור

  .ש" במגע ומשא עיימטמאי� אי מתי� שלפני הדיבור זה ותליא, לעתיד לבא

, לעניננו מזה העיר לי יפה בדבר הנלמד אלה ס"ח מראה לו דברי שאני ועד

ל מתי� ממש בשעה  שהיה לה� אז במת� תורה די� שמפרש ס"שהחכפי , ככה דא�

 קידושי� מחדש צריכי� שלא לנידוננוא� כ� הרי יש ראיה מזה ג� ,  נשמת�שיצאו

ל! אמור לה� שובו לכ� " למשה לאחר מכ� לוה אמר "הקב דהא, כשחוזר לחיות

אפוא מזה ' וראי) ב"ע' ה' עיי� ביצה ד(שהותרו בנשותיה� ) כז, דברי� ה" (לאהליכ�

  .לתחיה� שחזרו שלא פקעו זיקת� במיתת� מכיו

 שובו לכ� של דהכוונהדיש לומר ,  נראה דיש לדחות זאתהעיו� דלאחר אלא

 שיוכלו דכדי נ"אהאכל ,  אשה ירדאל תגשו זאת שהאיסור של אל רק היא לאהליכ�

והא בי� כ! היו . מחדש קדושי� לזה שיקדי� מיהת היו צריכי� זהלחזור להיתר 

' כריתות ד'  לברית וגירות כמבואר במסנסונכ סיני בהר דהא, צריכי� לכ! מצד אחר

 כדת וקדושי� רוצה לקיימה צרי! חופה א�הרי גר שנתגייר ואשתו עמו , א"ע' ט

והא קוד� , ש"ע ג"סקת "ובדגול מרבבה ופ', ט' ט סע"רס' ד סי"ביויהדות כמבואר 

 לתו! ביתו ובועלה בינו לבי� עצמו מכניסה אלא בעדי� קדושי�מת� תורה לא היו 

  .א"הא מאישות "� פ"בואר ברמבכמ

כ די� של גר שנתגייר " הוא רק זאת א� היה לה� לישראל אז גלעיי� שיש ומה

 בספר יעוי�, כמקד� למשפחות� והתייחסות קורבא לאיסור בנוגעכקט� שנולד דמי 

 לה� די� שהיה ליה דפשיטא, לאהליכ� לכ�ואתחנ� על הפסוק שובו ' מש! חכמה פ

 מקרובותיה�שמכא� המקור לדי� זה מכיו� שלא נצטוו לפרוש ו, זה של גר שנתגייר

אלא . ש"עיבהעלות! על הפסוק בוכי� למשפחותיו ' בפ ג� ש"מוכ� , ש"עיהאסורות 
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 לה� שאמר דאיתאבהעלות! ' בפ חכמה מדברי הספרי ש� המש! על לכאורה דקשה

יחזקאל  דברי המש! חכמה מצינו בספר חזו� ולעומת, ש"יעמשה לפרוש מ� העריות 

וזאת הברכה שהביא ' י הספרי בפר"שמצדד לו עפ' ו' ת סי"זבחי� בחלק השו' על מס

' שא� אבותינו זכו בה שנא,  ממשה לבד אנו אוחזי� את התורהדלא דמכיו�, ש�

 טעמא לא היו בני ישראל אחר מהא כי מילתא מסתבראכ "א, מורשה קהלת יעקב

 על משפחותיה� מתייחסי�והיו , יקבלת התורה בדי� גר שנתגייר כקט� שנולד דמ

ש "הרא'  בתוסג� ויעוי�. ש"ורק גר מע� אחר הוא כקט� שנולד דמי עיי, כמקד�

וכ� ' י  ו"מ ויגש'  פרמזרחי א"הרובגור אריה על , ומידדה אלדד "בהעלות! ד' פ ת"עה

  .ש ויש להארי!" עשרמזה ומה "ט ד"ק' א סי"א הלוי ח"ת מהרי"בשו

         יוס� יוס� יוס� יוס�ייייבברכבברכבברכבברכ    אאאא""""החידהחידהחידהחיד    הכרעתהכרעתהכרעתהכרעת. . . . חחחח

  .נידוננו לנשוא מש� שנסתייעתי ג"הכנה של לנידונו ונחזור

לחקור ) 'ע ש� אות א"באה (יוס� הברכי ג� כותב ג"הכנה לדברי בדומה והנה

 והותרה לשוק קדושיה פקעיאי , דכי נשחט בעלה ומת ודאי , זירא' בנוגע לאשת ר

 ודמי היא נויהדפ חדשי� קדושי� צרי! לקדש לאשתו היה זירא'  חיה למחר רוכי

 כאשה קונה עצמה במיתת הבעל היינו דוקא היא דילמאאו ', וכו גרושתו למחזיר

 מילתא איגלאיי נביא או חסיד "עאבל כשלא נקבר וחי , באשר מת ונשאר מת

 קמאי ולא תפסי בה קדושי קדושי פקעי לא היתה כמות כל האד� ולא מיתה דאותה

וזאת הלכה . מיד כאשר היה לפני מותוובעלה כאשר חי מותר בה , דעלמא דאיניש

 הוא מביא לכ! ראיתוכי , להבבלי ובי� להירושלמיבי�  (ע"דלכו ש� י"הברכהעלה 

."  לו נסי� וחיהנעשואני אומר  : "דאיתא, ג"הבדבריו מהירושלמי פרק מי שאחזו 

 הנדו� י"בברכוש� . (ש"עיי,  אשתו היא והוא בעלהכי לקמייתאכי חיי הדר ) ש"יעו

 בי� נקבר כבר חילוק שיש י"הברכ של ההגדרה דלפי, וג� זאת. בעל כבר מתכשה

ב לחלק בי� איש לאשה "בב ש"דהרשמההיא ' לבי� שלא נקבר עדנה אי� בכלל ראי

והדברי� אפוא .) בזה'  לעיל פרק דכבר ש"מ על נוס�וזה .  לא נקברשעדיי� להיכא

וברור דלא . 'ל פרק ג"וכנ נידוננו על כגו� בכזאת דאמרינ� י"דהברכו מההיא "בק

 דאינישולא תפסי בה קדושי ,  החולה ששתקו אצלו הלב לפי שעהקדושי פקעי

  .3ובעלה כאשר חי מותר בה מיד כאשר היה לפני כ�, דעלמא

              . 
ג מדי דיינו בדברי ' סי ע"חאה חיה נפשל בספרו "ז מקאלישולא אמנע מלצטט מה שהגאו�   .3

כ "אח'  שחיכיו�מכל מקו� ,  כמו גטמתיר דמיתה דא�, כותב לחדש בזה ולומר, ל" הניוס� הברכי
 במיתה רק התירה לא דהתורה, כבראשונה בעת שחזר היא חוזרת ואגודה בו אזי) ז"דר כעובדא(

 מתירי� אנו דאי!, ז"לפידאי� להקשות , ומוסי� לבאר. ולאחר שחיה חוזרת ונאסרת, כל זמ� מת
והתורה הרי התירה ,  בעול� ניחוש שמא נעשה לו נסי� או שמא יעשה לו נסי� ויחיהאלמנהכל 

 היכא מת שמא חיישינ� לא דא�, חיישינ� כבר בודאי לא חי דשמאמשו� . אינו דזה, אלמנה
' יחי שמא דניחושא! .  מיתהחזקת דאיכא היכא חי שמא חיישינ� דלא ש"מכ,  חיי�חזקת דאיכא

 אלמנה בכל חיישינ� לא ה"ומשו,  מותרתהיאכ עדיי� "וא,  ימותשמא דחיישינ�כ כמו "אח
ה "ב ד"עה מ' ת בקידושי� ד" היא מותרת כדברי רעתה פ"דעכ, כ" יחיה אחשמא דניחוששבעול� 
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         בניתוחי לב בניתוחי לב בניתוחי לב בניתוחי לבמודי�מודי�מודי�מודי�    אאאא""""החידהחידהחידהחיד על  על  על  על החולקי�החולקי�החולקי�החולקי�ג� ג� ג� ג� . . . . טטטט

 שכותבי� דאפילו לדעת כמה מגדולי אחרוני� ברור דנראה להבהיר אוסי�

 פ"באוצהכמובא וכמצוי� , מהירושלמי ובראיתו יוס� הברכי בדברי לשאת ולתת

 ממש ורק שמת בהיכא זה הוא דוקא מפני שהמדובר כל. ש"כדיעו א"סקע ש� "באה

 ביני וביני כל היתה שלא נידוננואבל בכגו� .  נסי� בלבד חזרו והחיוהומעשיעל ידי 

 בלי הפסק העתו בו בכל חיות, ועיני עצמו, מיתה ממשית ובמציאות הנראה לעינינו

 היה לא דאחרת, רגע על ידי חיבורו למכשיר המשמש לתחלי� למילוי תפקיד הלב

כי א� ,  לא בדר! ניסי כללהואוהחזרת החיות בו כקדמותו , ביכולת לחזור להחיותו

בכל כגו� דא ,  כמקד� על פי חכמת הרפואההלב תיפעולי החזרת "בדר! הטבעית ע

 לתיפעולוי החזרת הלב " המשכת חיות עשהובטח אחרדל יודו ע"דכויש לומר 

 שלא היתה כא� כלל מיתה כמות כל האד� עד למפרע מילתא איגלאי אמרינ�

  . לזמ� המוגדר האישות וזיקת אשתו אליושהופקעהשנאמר 

א� כ� ,  א� נחשבהו לאותה שעה שהלב משותק מגופו כמת ממשבעצמ! והגע

, שו� רציחה דהרי עשה פעולת המתה להתחייב מהלבצרי! הרופא שהעמיד את 

 במצב לב דשתוקוכי יעלה על הדעת , ומאיד!. ובפרט א� הניתוח לא הצליח לבסו�

כ אפוא שאיננו כמת גמור "וברור א?  להורגו באותה שעהמותרשלפנינו יהא 

ויש ", ל ובפרט כשסמי ביד� להחזירו לקדמותו"וכנ,  בכא�קובעוהחיות המציאותית 

שכדי לקבוע ש� ',  חהלכהב מהלכות רוצח "� בפ"ברמב יעויי�[". באד�לה תעלה 

  ].ש"עיי, " באד�תעלהשיאמרו הרופאי� שמכה זו אי� לה "טריפה באד� מצרי! ג� 

        ראות נחשבת כתחלי� ללבראות נחשבת כתחלי� ללבראות נחשבת כתחלי� ללבראות נחשבת כתחלי� ללב     לב לב לב לבמכונתמכונתמכונתמכונת. . . . יייי

 הוצאת הלב ממנו נית� שלתקופת דמכיו�,  עוד ואומראוסי� דמילתא לרווחא

 של זה חיותו למלאות תפקידו להמשכת החלפה המשמש במקו� הלב  לו מכשיר

, לבא� כ� בכגו� דא מעלי� עליו אפילו לכתחילה את אותה התקופה כיש לו , האיש

 רק בגדר טריפה בלבד מכיו� והוא, ע"דכוואיננו ממילא בגדר נבילה כלל אליבא 

ל " הולבוומה שאפשר להחזיר לו את ,  יכול לחיות הרבה זמ�איננו כ"עי שמיהת

, לעיל'  אבפרק צויי�ד ש� " ופלתי ביוהכרתי ש"למוהרי זה בדומה . המחוסר מעש

 ולהכי(, הג� שיש לחלק דבש� בא לו זה מגופו,  המשמש במקו� הלבאחרעל אבר 

אבל נית� ) ש"יעויי, הויא טריפה שמיהת שהחליט על פ"הכוא ש� חולק על "החזו

 דביד�,  מבש�יותרב מעליותאכא� יש , שמאיד!ובפרט , להשוות בכזאת מצד הסברא

 יודו ע"כו בקביעות בוולכ� כאשר מתברר לבסו� שחיותו הוחזר ,  לקדמותולהחזירו

  .בכזאת דאמרינ�

              . 
 נו סימ� ע"חאה נזרת אבני " מה שכותב להשיב עליו בקצרה בשועוד ויעויי�. ש"יע' וכובפירוש 

ש "צ עיי" רבעובדת ש"מבראשית '  פסו� ת"עה כלי חמדה בספר יעויי�ועוד [ויש להארי! , ש"עיי
  ].ל"ואכמ
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        סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�

דאי  "ג� דגמירי זה ולאורל " לפי כל הנברור ד"נלענ, בכל כגו� דא, דבר סו�

  זיקתפקעהולא , ל" כניודו ע"דכו, )א"ד ע"נ' עיי� חולי� ד " (חייא סמאבדרי ליה 

 בה כמקד� ולא טעו� מותרוהבעל , כלל קדושי�ולא תפסי באשתו , הבעל כלל

  . כלל וכללמחדש קדושי�
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