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 ד"בס
 תרומת איברים וקביעת רגע המוות

 מואיז נבון

 

 תחיית ממתי� •

 
 פרשה כח ) וילנא(בראשית רבה 

י בר סימו� "ר, אסטרובלי� של רחיי� נמחה' יוחנ� אמר אפי' לוי בש� ר' ר, אמחה את האד�' ויאמר ה) ג
בצבורא ולא קיבלו י בציפורי "כד דרשה ר, נמחה= אד� הראשו�=ר "עפרו של אדה' יוחנ� אמר אפי' בש� ר
לעתיד ה מצי� את האד� "שממנו הקב, אפילו לוז של שדרהש ב� יהוצדק אמר "רבי יוחנ� בש� ר, מיניה

ה מצי� את האד� "ל מהיכ� הקב"אדריאנוס שחיק עצמות שאל את רבי יהושע ב� חנניא א, לבוא נמחה
טחנו ברחי� ולא , אנא מודע ל ל איתיתיה לידי ו"ל מני� אתה יודע א"ל מלוז של שדרה א"א, לעתיד לבא

נתנו על הסד� והתחיל מכה עליו בפטיש נחלק הסד� , נתנו במי� ולא נמחה, שרפו באש ולא נשר!, נטח�
 .ונבקע הפטיש ולא חסר כלו�

 

 ניוול המת •
 

 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא ד� קנד עמוד א 
ובאו בני משפחה , ר בנכסי אביו ומתמעשה בבני ברק באחד שמכ: איתיביה רבי יוחנ� לרבי שמעו� ב� לקיש

אי את� רשאי� : אמר לה�? מהו לבודקו: ובאו ושאלו את רבי עקיבא, וערערו לומר קט� היה בשעת מיתה
 ; סימני� עשויי� להשתנות לאחר מיתה, ועוד; לנוולו

 
 ד סימ� רי " יו�ת נודע ביהודה מהדורה תנינא "שו
ק לונדו� במעשה שאירע "השאלה שבאה עליו מקכה בנדו� ד קונטריסו אשר שלח אלי אשר הערי  מער"ע

ש� באחד שחלה בחולי האב� בכיסו והרופאי� חתכו כדרכ� בעסק רפואה במכה כזו ולא עלתה לו תרופה 
ומת ונשאלו ש� חכמי העיר א� מותר לחתו  בגו! המת במקו� הזה כדי לראות במופת שורש המכה הזאת 

כא� ולהבא א� יקרה מקרה כזה שידעו אי  יתנהגו בעני� החיתו   בהנהגת הרופאי� מכדי להתלמד מזה
א� יש בזה איסור משו� דאית ביה ניוול הצרי  לרפואה ושלא להרבות בחיתו  כדי למעט בסכנת החיתו  
 להבא להיות מיזהר זהיר במלאכה זו על ובזיו� להמת הזה או א� מותר משו� דאתי מיניה הצלת נפשות

 .תכליתה
... 

ד " וש� ד! פספק נפשות דוחה שבתג וכל "פק דוחה שבת החמורה ומשנה מפורשת ביומא ד! פשאפילו ס
 כגו� לפנינוז ביש ספק סכנת נפשות "כואמנ� . ש"ב ולא ספק שבת זו אלא אפילו ספק שבת אחרת ע"ע

ב "ב' סחולי� ש� גבי רוצח הפיקוח נפש לפנינו וכ� אפילו לעני� ממו� ש� במ' וכ� במס, חולה או נפילת גל
אבל בנדו� דיד� אי� כא� שו� חולה הצרי  לזה רק שרוצי� ללמוד חכמה זו אולי יזדמ� חולה ההיזק לפנינו 

 ... שיהיה צרי  לזה ודאי דלא דחינ�
 

 הלנת המת •
  

 דברי� פרק כא פסוק כג 
ה&א )'� ה   ) &* ר   ) ק  ב'ר +  י ק   , � ע  ל ה  ת' ע  ל  ב  י� נ  ל  תל א ת  ל  ל  י ק  ר  ,   - ת    א  מ  ת .ד  א א   / ט  ל א ת  ל&י ו  י� +  ל ה   א 

ה ל  � ל    נ ח  י   נ ת  ל ה  ק ו ק א    : י 
 תלמוד בבלי מסכת סנהדרי� ד� מו עמוד ב 

 תלמוד לומר כי 0מני� למלי� את מתו שעובר עליו בלא תעשה : אמר רבי יוחנ� משו� רבי שמעו� ב� יוחי
 ... קבור תקברנו

 
 הנאת המת •
 

 ד בבלי מסכת עבודה זרה ד� כט עמוד ב תלמו
 מת אסור בהנאה 
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 הצלת חיי� •
 

 משנה מסכת סנהדרי� פרק ד משנה ה 
שכל המאבד נפש אחד מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עול� מלא וכל נברא אד� יחידי ללמד  

 . המקיי� נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיי� עול� מלא
 

 פסוק טז ויקרא פרק יט 
י     / ע  יל (  כ  ל    ר  ע   ל א ת  � ר  ל 1  ע מ ד ע  ק ו קל א ת  י י  נ   : א 

 י ויקרא פרק יט פסוק טז "רש
 :וחיה או לסטי� באי� עליו, כגו� טובע בנהר,  לראות במיתתו ואתה יכול להצילו0לא תעמד על ד� רע  

 
 דברי� פרק כב פסוק ב 

י    ל  י   א  ר'ב 2ח  � ל א ק  א  י   א ת' ו  ר - 2ח  ד 1  /    ע  י ה ע  ה  ית    ו  ל +'   (  +' א  פ  ס  +' ו א  ע  ד  ל א י  ב ת' ל'ו   -  : ו ה 
 

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרי� ד� עג עמוד א 
 .]השב את גופו לעצמו:  קרא יתירא הוא למדרש:י"רש! [ תלמוד לומר והשבתו לו0אבדת גופו מניי� 

 

 אנטומיה •
  
  

 
 
 

 
 

 
.מערכת חיישנים ועצבים בגזע המוח מפעילה פיעלות הנשימה והחמצן מפעולה זו נותן ללב לפעול �

 )בליעה(ים רפלקס, נשימה: גזע המוח

:  המוח הגדול
, זיכרון
, מודעות

פונקציות 
 גבוהות

 איזון, שרירים: המוח הקטן



 3 

 נשימה או פעימה

 תחת המפולת •
 

 תלמוד בבלי מסכת יומא ד� פה עמוד א 
לא היה [לא מיבעיא ]: ?למה צרי  ללמד את זה[ לא מיבעיא קאמר 0? מאי קאמר. 'מי שנפל עליו מפולת וכו

אלא אפילו ספק חי ספק ,  דמפקחי�0חי הוא ] כי א�[דאי איתיה , ספק הוא ש� ספק אינו ש�] מדצרי  לל
אלא אפילו ספק נכרי ספק , ספק חי ספק מת דישראל] לא היה צרי  ללמד[ולא מיבעיא ,  מפקחי�0מת 

 מת וא�. דאפילו לחיי שעה,  לא צריכא0! מצאוהו חי פשיטא. מצאוהו חי מפקחי�.  מפקחי�0ישראל 
  ....יניחוהו
. עד לבו: ויש אומרי�, עד חוטמו?  עד היכ� הוא בודק]א� דומה למת שאינו מזיז איבריו י"רש[:תנו רבנ�

,  שוב אינו צרי 0כיו� דבדק ליה עד חוטמו , אבל ממעלה למטה, מחלוקת ממטה למעלה: אמר רב פפא... 
 . "כל אשר נשמת רוח חיי� באפיו"דכתיב 

 

 נשימה= חוטמו 
 )ריכמן'  ר–כסימן של נשימה (פעימת הלב = בו לי

 
 י מסכת יומא ד� פה עמוד א "רש

ומר , עד לבו: דמר אמר,  מחלוקת דהנ  תנאי0 אמר רב פפא מחלוקת מלמטה למעלה: הכי גרסינ�
בלבו : דמר אמר, ובודק והול  כלפי ראשו, מלמטה למעלה שמוצאו דר  מרגלותיו תחלה, עד חוטמו: אמר

עד חוטמו דזימני� : ומר אמר, דופקת ש�] ריכמ�'  ר–" נשימה["שנשמתו ,  א� יש בו חיות,יש להבחי�
 .וניכר בחוטמו, דאי� חיות ניכר בלבו] שלפעמי�[

 
 י מסכת יומא ד� פה עמוד א "רש

 ?עד היכ� הוא מפקח לדעת האמת, שאינו מזיז איבריו א� דומה למת 0עד היכ� הוא בודק 

 

 ".זיז איבריומ" לב כלול ב– בלייך' ר
 ).לא עצמוניות(כולל רק תנועות רצוניות " מזיז איבריו "- טנדלר' ר
 

 הותז ראשו •
 

 משנה מסכת אהלות פרק א משנה ו 
גוסס זוקק ליבו� ופוטר מ� היבו� מאכיל בתרומה ' מגוייד ואפי'  ואפיאד� אינו מטמא עד שתצא נפשו] ז[

הותזו ראשיה� א! על פי שמפרכסי� טמאי� צא נפש� ופוסל בתרומה וכ� בהמה וחיה אינ� מטמאי� עד שת
 : כגו� זנב של לטאה שהיא מפרכסת

 
 � על משנה מסכת אהלות פרק א משנה ו "רמב

והתנועה שמתנועעי� האברי� אחר המות ,  מתבוססי� מפרכסי�.הובדלו ראשיה�  הותזו ראשיה�ופירוש
.  זה מתנועע זנבו זמ� מה אחר שנכרתלפי שבעל חי" אלסא� אבו�" הוא  ולטאה.קוראי� אותה פרכוס

ויארע זה למקצת מיני בעלי החיי� א� לא היה הכח המניע מתפשט בכל האברי� מיסוד ומוצא אחד אלא 
 .יהיה מפולג בכל הגו!

 

 הגוסס •
 

 שולח� ערו� יורה דעה סימ� שלט סעי� א 
ואי� פוקקי� את ,  מדיחי� אותוואי�, ואי� סכי� אותו, אי� קושרי� לחייו. הרי הוא כחי לכל דבריו, הגוסס
ואי� , ולא על גבי חרסית ולא על גבי אדמה, ואי� נותני� אותו על גבי חול, ואי� שומטי� הכר מתחתיו, נקביו

ואי� משמיעי� עליו , גרגיר של מלחנותני� על כריסו לא קערה ולא מגריפה ולא צלוחית של מי� ולא 
, וכל המעמ! ע� יציאת הנפש. י� מעמצי� עיניו עד שתצא נפשווא, ואי� שוכרי� חלילי� ומקוננות, עיירות

] ב. עד שימות, ולא מכניסי� עמו ארו� לבית, ואי� קורעי� ולא חולצי� ולא מספידי� עליו. ז שופ� דמי�"ה
אחר שימות עד , פ שאינו עמו בבית"קבר אע) ב(א דאי� חוצבי� לו "וי] ו ג:  הגה.עד שתצא נפשו, ואי� פותחי� עליו בצדוק הדי�

י "רבינו ירוח� בש� הר(ויש סכנה בדבר , אסור לחצוב שו� קבר להיות פתוח עד למחר שלא יקברו בו המת באותו היו�). ד"ש סימ� קי"ריב(
מכח , ז אסור להשמט הכר והכסת מתחתיו, כגו� מי שהוא גוסס זמ� ארו  ולא יוכל להפרד, וכ� אסור לגרו� למת שימות מהרה). ל"החסיד ז

אבל א� יש ש� . כדי שיפרד, ה תחת ראשו"וכ� אסור לשו� מפתחות ב. מרי� שיש נוצות מקצת עופות שגורמי� זה וכ� לא יזיזנו ממקומושאו
מותר , כגו� שיש סמו  לאותו בית קול דופק כגו� חוטב עצי� או שיש מלח על לשונו ואלו מעכבי� יציאת הנפש, דבר שגור� עכוב יציאת הנפש

 ). הכל בהגהת אלפסי פרק אלו מגלחי�(אלא שמסיר המונע , י� בזה מעשה כללדא, להסירו מש�
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 . הבדיקות להבחין מות כל המוח גורמות לאיסורי גוסס– שלמה זלמן' ר

 . בדיקות רפואיות לא גורמות לאיסורי גוסס כי הן להבחנת הפצינט ואם הוא חי נעשה מעשים להצלתו– טנדלר' ר
 .אינה גורמת לאיסורי גוסס) nuclide test( בדיקת נוקלייד – 

 .אינה גורמת לאיסורי גוסס) apnea( בדיקת אפניע – רפפורט' ר
 

 עמדות •
 

 :כמו, לדברי� בסיסי� יש הסכמה רחבה
הנשימה והלב פסקו  ופעילות, מאז ומעול� נקבע מותו של אד� על פי ההלכה כשהוא מוטל כאב� דומ� •

 .דקות 20-30 של ולאחר המתנה, לו בתוהוזאת בתנאי שכל מאמצי ההחייאה ע. לחלוטי�

 .א� על פי שליבו פוע�, או כשכל המוח נשפ� החוצה, כשהותז הראש בפועל •

 
 פוסקי�פוסקי�פוסקי�פוסקי� יייי""""קביעת רגע המוות עקביעת רגע המוות עקביעת רגע המוות עקביעת רגע המוות ע ציטוטציטוטציטוטציטוט

 ג סימ� קלב ג סימ� קלב ג סימ� קלב ג סימ� קלב """"ת אגרות משה יורה דעה חת אגרות משה יורה דעה חת אגרות משה יורה דעה חת אגרות משה יורה דעה ח""""שושושושו
אבל , זהו בסת� חולי� שנקרב מצב� למיתה ולא הוצרכו למכונה שיעזר� לנשו�

י "ולי� שלא יכלו לנשו� והניחו הרופאי� בפיה� מכונה שנוש� עאיכא חולי� גד
י המכונה הא שיי� שינשו� א� שהוא כבר מת דנשימה כזו הא לא מחשיבו "שע, זה

הנה א� לא ניכר בו בעניני� אחרי� עני� חיות שנראה כלא מרגיש בכלו� א� , כחי
אסור , הלא בדקירת מחט וכהא שקורי� קאמא כל זמ� שהמכונה עובדת עבודת

אבל כשפסקה מלעבוד שנחסר , דשמא הוא חי ויהרגוהו בזה, ליטול מפיו
שהיה ש� לא יחזירו לפיו עוד הפע� עד עבור זמ� קצר כרבע / החמצ�/העקסינזע� 

וא� יחיה היינו שיראו , שא� אינו חי כבר יפסיק מלנשו� וידעו שהוא מת, שעה
ירו המכונה עוד הפע� לפיו שהוא נוש� ג� בלא המכונה א� בקושי ובהפסקי� יחז

מיד וכה יעשו הרבה פעמי� עד שיוטב מצבו או שיראו שאינו נוש� בעצמו כלל 
 . שהוא מת

R. D. Feinstein: “the responsum of my father…I clarify...If the patient is 

motionless, even if his heart is still beating, since he cannot breathe 

autonomously he is absolutely dead.” 

ולית לו שאר , גו� דו�
אז , סימני� של חיי�

 מות גזע המוח קובע

 , ]משה פיינשטי�' ר[
 , פיינשטי�. ד' ר
 , טנדלר' ר
 , רפפורט' ר

RCA 

, ומעבדתית נקבע מותו של אד� על פי ההלכה לאחר שהוכח בצורה קלינית
זאת נית� לקבוע על ידי . לתי הפי�ובאופ� ב, שהנשימה העצמונית פסקה לחלוטי�

שכ� גזע , הפיכה%חדל לפעול בצורה בלתי, כולל גזע המוח, הוכחה שהמוח כולו
  .הוא המפעיל את הנשימה%המוח הוא

  מות כל המוח
 )BAERכולל  (

הרבנות הראשית 
 לישראל

מות גזע המוח כולל  שמועות
בדיקות שאי� סמיני 

 חיי� 

 ח הדסה"ביה

פ "המוח עמות כל  שמועות
 בדיקות שנעשו פעמי� 

  שעות24ב

 ח שערי צדק"ביה

אשר תוכיח בוודאות גמורה ובמהימנות מלאה , לוא יצוייר שבעתיד ימציאו בדיקה
ולאחר הפסקת מכשיר ההנשמה יראו בעיניי� , שכל תאי המוח מתו, ללא כל ספק

ע בדיני ביצוע הבדיקה לא תפג, ויחד ע� זאת; שאיננו נוש� במש� שלושי� שניות
 –או בהחדרת חומר לגופו , היינו שהבדיקה לא תהיה כרוכה בהזזת החולה, גוסס

, כזה ולהתיר ההשתלה ממת, יהא מקו� לשקול א� המצב הזה זהה להותז הראש

� .א� ליבו פוע� א

שלמה זלמ� ' ר מות כל המוח
� אויערבא

ינו מתפקד ואפילו במקרה שכל מוחו כולל גזע המוח א, כל זמ� שלב התור� פוע�

ע� כל זאת דעתנו שאי� שו� היתר להוציא א� אחד מ� , "מיתת המוח" כלל הנקרא
  .ויש בזה משו� שפיכות דמי�, איבריו

 בליי�' ר, אלישיב' ר לב דו�

 

 שלמה זלמ�'  ר0קבלת איברי�  •

  
o , באר, ישראל�האמורי �בכל הפרטי �זהירי �, שאינ�שחייבי �להתנהג על פי ההלכה והרי יודעי 

 . אסור להיות מועמד לקבל תרומת איברי�–

o ,, לאר,%בחו�נוכרי �ככול �רוב �והחולי �על פי המדע הרפואי , הואיל והרופאי �שמתנהגי
אפילו א� ידוע , נפשו ולקבל איברי� להצלת,  מותר ליהודי להיות מושתל–והערכאות שלה� 

 ].די להרוג נוכריטנדלר חולק כי אי� רשות ליהו' ר [ .שתור� האיברי� הוא יהודי


