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АЛАХА И МЕДИЦИНА 

 הלכה ורפואה

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА СМЕРТИ ЧЕЛОВЕКА 

 דף מקורות  

 מסכת יומא דף פג עמוד א .1

מצאוהו  .מפקחין עליו את הגל ,ספק נכרי ספק ישראל ,מי שנפלה עליו מפולת ספק הוא שם ספק אינו שם ספק חי ספק מת
 . ואם מת יניחוהו חי מפקחין

 מסכת יומא דף פה עמוד א .2

מעשה  .בדק ומצא עליונים מתים לא יאמר כבר מתו התחתונים .תנו רבנן עד היכן הוא בודק עד חוטמו ויש אומרים עד לבו
אבא שאול אומר  ו'כונימא הני תנאי כי הני תנאי דתניא מהיכן הולד נוצר מראשו  .היה ומצאו עליונים מתים ותחתונים חיים

מטיבורו ומשלח שרשיו אילך ואילך אפילו תימא אבא שאול עד כאן לא קא אמר אבא שאול התם אלא לענין יצירה דכל 
כתיב כל אשר נשמת רוח מידי ממציעתיה מיתצר אבל לענין פקוח נפש אפילו אבא שאול מודי דעקר חיותא באפיה הוא ד

 .חיים באפיו

 Берешит 7:22     בראשית פרק ז פסוק כב .3

Все на суше, в чьих ноздрях было дыхание 
жизни, умерло.  

 כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו:

 ד"ר אברהם שטינברג, ספר אסיא, כרך ג' .4

 :יסוד ביחס לרלבנטיות הנידון כאן לקביעת מוות כללית ועקרונית  מספר בעיותברם הפוסקים והחוקרים שדנו בסוגיא זו העלו  

האם אלו רק סימני היכר חיצוניים למוות ואם כן ייתכנו גם סימנים אחרים או שאלו הם קוים עצמיים ומהותיים המבדילים  .א
  ?בין החיים לבין המוות

  ?קרונית בכל מצב של מיתההאם ניתן ליישם את המקרה המתואר בסוגייתנו לקביעה ע .ב

 ?האם יש לחלק בין הקביעה שנעשתה בזמן התלמוד לבין המצב בימינו לאור התפתחות האמצעים הטפוליים והדיאגנוסטיים .ג

ברור לדעת כמעט כל החוקרים והפוסקים שאין לקבל את הקריטריון המתואר בסוגיא זו בצורה פשטנית שהרי ברור שהפסקת 
התרחש בנסיבות שבכלל אינן מעידות על מוות כגון שיתוק שרירי הנשימה עקב פוליו בהרעלת הנשימה בלבד יכולה ל

' ועל כן מובנת לנו הקביעה של מרבית הפוסקים שאין הנשימה והחיים אחד אלא שהפסקת הנשימה היא סימן ובוטוליזם וכד
י בדיקות אחרות שמערכות חיוניות של הגוף אי לכך אם התברר ע"  .חיצוני כללי להיעדר פעילות של מערכות חיוניות אחרות

 המוות. עדיין פועלות ומתפקדות אין בהפסקת הנשימה משום קביעת רגע

 ח"ו סימן קכ"ד 1תשובות מהרש"ם .5

זה שאמרו דבלמעלה למטה דאין צריך לבדוק רק עד חוטמו, היינו בסתמא, אם ליכא הוכחה להיפך סמכינן על בדיקת חוטמו 
, אבל אם רואים איזה סימן של חיות בשאר אברים יש לומר דלא סמכינן אבדיקת וכו'מיעוטא ליכא  לוואפידהוי רוב גמור 

 . חוטם

 

היה בקי במספר שפות ונהג  ? (, ידוע בכינויו המהרש"ם מברז'אן היה רב ופוסק מפורסם בגליציה 1911 - 1835רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון )  1
 . לתחומםלהתייעץ עם רופאים ומומחים בשאלות מקצועיות הנוגעות 
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 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן קמו .6

, וגם אינו מאברים שהנשמה תלויה בו כלל, אלא דהמוח והלב אבל ברור ופשוט שאין החוטם האבר שהוא נותן החיות בהאדם
 . , ואית לנו הסימן חיות רק ע"י החוטם אף שלא הוא הנותן ענין הנשימהכו'הם אלו הנותנים חיות להאדם ו

 2חכם צבי סימן עזשו"ת  .7

ו דופקת שם ומר אמר עד ראיה לדברינו כי רש"י ז"ל דייק וכתב וז"ל דמר אמר בלבו יש להבחין אם יש בו חיות שנשמת
חוטמו דזמנין דאין חיות ניכר בלבו וניכר בחוטמו הרי הסכים רש"י ז"ל לדברינו שהנשמה משכנה בלב אלא דלפעמים אף 

ודבר ברור מאוד שאין נשימה   כו'שהנשמה עדיין תוך הלב אין הדפיקה ניכרת בלבו ר"ל מבחוץ על החזה מחמת רוב חולשה ו
 . ו ולצורכו היא הנשימהאלא כשיש חיות בלב שממנ

אינו סיבת המוות אלא רק סממן בעל רגישות גבוהה למוות לבבי בהתחשב באילוצי  חכ"צ, לפי העדר נשימה עצמונית 
 .3הרפואה בימי חז"ל, ולכן כיום כשאפשר לאבחן בקלות מוות לבבי אין עוד צורך להתבסס על מבחן זה

 שלחחתם סופר חלק ב )יורה דעה( סימן שו"ת  .8

אבל כל שאחר שמוטל כאבן דומם ואין בו שום דפיקה ואם אח"כ בטל הנשימה אין לנו אלא דברי תורתינו הקדושה שהוא 
 . מת ולא ילינו אותו

 ד"ר אברהם שטינברג, ספר אסיא, כרך ג' .9

  :לפנינו אם כן שלשה קריטריונים לקביעת רגע המוות

תירדמת בלתי הפיכה או במילים אחרות הפסקת פעילות מערכת   ,חוסר תנועתיות  ,כלומר חוסר רפלכסים  ,מוטל כאבן דומם .א
 .העצבים

  .הפסקת פעילות הלב ומחזור הדם -ואין בו שום דפיקה  .ב

  .בטל הנשימה הפסקת המנגנון הרספירטורי .ג

 מס' אהלות פ"א, ו'נה שמ .10

הותזו ראשיהם אף על פי שמפרכסים  .שתצא נפשםוכן בהמה וחיה אינן מטמאין עד  כו'אדם אינו מטמא עד שתצא נפשו ו
 .טמאין כגון זנב של לטאה שהיא מפרכסת

11. Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ 

Статья 66. Определение момента смерти человека и прекращения реанимационных меро-
приятий.  

 1. Моментом смерти человека является момент смерти его мозга или его биологической 
смерти (необратимой гибели человека) . 

2. Смерть мозга наступает при полном и необратимом прекращении всех его функций, реги-
стрируемом при работающем сердце и искусственной вентиляции легких. 

 אגרות משה יורה דעה חלק ג סימן קלב שו"ת .12

 מע"כ חתני הנכבד והאהוב לנו כש"ת הרה"ג מוהר"ר משה דוד טענדלער שליט"א.  

איכא חולים גדולים שלא יכלו לנשום והניחו הרופאים בפיהם מכונה שנושם ע"י זה, שע"י המכונה הא שייך שינשום אף 
 ...שהוא כבר מת דנשימה כזו הא לא מחשיבו כחי, הנה אם לא ניכר בו בענינים אחרים ענין חיות שנראה כלא מרגיש בכלום

ליטול מפיו דשמא הוא חי ויהרגוהו בזה, אבל כשפסקה מלעבוד שנחסר    שקורין קאמא כל זמן שהמכונה עובדת עבודתה אסור

 

כדי לרכוש גם את דרך   קהילות ספרדיות שונותל סע(. בצעירותו נ 1718( ונפטר בלבוב )1660רבי צבי הירש אשכנזי, החכם צבי, נולד במורביה ) 2
 הלימוד הספרדית ואף זכה בתואר הספרדי, "חכם". שימש ברבנות בקהילות ספרדיות, וכן בגרמניה, באמשטרדם, בלונדון ובפולין. 

 .להגדיר את האדם כבין החייםיש של מות גזע המוח ללא נשימה עצמונית אבל עם מכשיר הנשמה ופעילות לבבית,  ובמצב 3
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שהיה שם לא יחזירו לפיו עוד הפעם עד עבור זמן קצר כרבע שעה, שאם אינו חי כבר יפסיק מלנשום וידעו שהוא  החמצן
לפיו מיד וכה יעשו מת, ואם יחיה היינו שיראו שהוא נושם גם בלא המכונה אך בקושי ובהפסקים יחזירו המכונה עוד הפעם 

  הרבה פעמים עד שיוטב מצבו או שיראו שאינו נושם בעצמו כלל שהוא מת.

ע"י הגידים לידע שנפסק   וכיון שאתה אומר שעתה איכא נסיון שרופאים גדולים יכולין לברר ע"י זריקת איזו לחלוחית בהגוף
והוי כהותז  כו'הקשר שיש להמוח עם כל הגוף שאם לא יבא זה להמוח הוא ברור שאין להמוח שוב שום שייכות להגוף ו

הראש בכח, שא"כ יש לנו להחמיר באלו שאף שאינו מרגיש כבר בכלום אף לא ע"י דקירת מחט ואף שאינו נושם כלל בלא 
ד שיעשו בדיקה זו שאם יראו שיש קשר להמוח עם הגוף אף שאינו נושם יתנו המכונה בפיו המכונה שלא יחליטו שהוא מת ע

 אף זמן גדול, ורק כשיראו ע"י הבדיקה שאין קשר להמוח עם הגוף יחליטו ע"י זה שאינו נושם למת. 

 ג( סימן פו -מנחת שלמה תנינא )ב  שו"ת .13

א נראה כלל לעינים אין לסמוך על מדע רפואי לקובעו ודאי למת, בענין מות מוחי אין לנו שום מסורת, וכיון שזה דבר של
ומה שהרופא אומר ברי לי לסמוך על המדע הוא תמוה, כי ענין זה של אומר ברי לי שייך רק בדבר שנוגע רק לעצמו בינו 

 ובין קונו אבל לא לשפוך דם של איש אחר.

 ג( סימן פו -מנחת שלמה תנינא )ב  שו"ת .14

הנסיון שנעשה עם כבשה מעוברת מפני הטענה דמבואר בגמ' ערכין ז' ע"א דלא משכחת שהאשה תמות קודם והולד יחיה, 
רק לאחר שכבר ישבה על המשבר אבל לא לפני זה, והואיל שידוע שהיום אפשר ליילד עובר חי מאשה מעוברת שכבר מתה  

הנשמה האמא עדיין חיה ולכן גם העובר חי ואין לסמוך על מות מות מוחי, וא"כ הרי יתכן דכל זמן שהלב פועם ע"י מכונת 
מוחי שכבר מת. אולם הרופאים אמרו דבגלל החידוש של מכונת הנשמה יכולים שפיר לגדל את העובר אף שהאמא כבר מתה, 

של האמא   כי הגופה משמשת רק כעין אינקובטור לפגים, והוכיחו את זה ע"י הנסיון של הכבשות שגם לאחר התזת כל הראש
והיא ודאי מתה, ולאחר שלש שעות וחצי העובר נולד כשהוא חי, ואף שזה היה ע"י הריגה ולא במות טבעי מ"מ ברור הדבר 
שלאחר זמן ארוך כזה א"א כלל שהעובר יחיה בלי הנשמה מלאכותית, אמנם הנסיון הוכיח ברור שהגוף יכול לשמש 

ז כל הראש של האמא ולא כמו שחשבתי שזה בלתי אפשרי, אך אעפ"כ כאינקובטור לעובר ולהמשיך לחיות גם לאחר שהות
על משמרתי אעמודה כמו שכתבתי קודם שאין לסמוך בודאות על המדע הרפואי כל זמן שעדיין יש פעימת לב אף שקרוב 

 לודאי שזה רק מפני המכשיר בלבד.

  אש"גילוי דעת של הגרשז"א והגרי  .15

 ס"ד ד' אייר תשנ"בב

נתבקשנו לגלות דעתינו, דעת תורה, בעניין השתלת הלב לצורך חולה מסוכן, וכן בעניין השתלת שאר איברים לצורך חולים 
וח אינו מתפקד כלל, הנה כל זמן שהוא מונשם ולב התורם פועם, ואפילו במקרה שכל מוחו כולל גזע המ –שיש בהם סכנה 

 הנקרא "מיתת המוח", עם כל זה דעתנו שאין שום היתר להוציא אף אחד מן איבריו, ויש בזה חשש שפיכת דמים.

 . יוסף שלום אלישיב, שלמה זלמן אויערבאך

 

"גישת הרב אויערבאך", שמקבלת בעקרון את הרעיון של מות כל חלקי המוח כמוות )ומכאן ניסוייו בעריפת ראשי כבשים(, 
אך בפועל סירב לקבל את הפרקטיקה של קביעת מוות מוחי על ידי הרפואה, בשל חוסר אמונו ברופאים ומגבלות 

אינה ודאית למוות   90-ה רגילה שהייתה נהוגה בתחילת שנות ההטכנולוגיה )פרופ' שטיינברג חיווה בפניו דעתו שאנגיוגרפי
 . מוחי(

ימציאו בדיקה, אשר תוכיח בוודאות גמורה ובמהימנות מלאה ללא כל ספק, שכל  לוא יצוייר שבעתידויש שכתבו בשמו ד
תאי המוח מתו, ולאחר הפסקת מכשיר ההנשמה יראו בעיניים שאיננו נושם במשך שלושים שניות; ויחד עם זאת, ביצוע  

ופו, יהא מקום לשקול הבדיקה לא יפגע בדיני גוסס, היינו שהבדיקה לא תהא כרוכה בהזזת החולה, או בהחדרת חומר לג
 . אם המצב הזה זהה להותז הראש, ולהתיר ההשתלה ממת כזה, אף אם ליבו פועם

 החלטת הרבנות הראשית .16

והרב הראשי לישראל הרב יונה  אישרה הרבנות הראשית, בראשות הראשון לציון הרב שלמה עמאר 2009בחודש ספטמבר 

, 1986ג ליישם את פסיקת הרבנות משנת ומכאן שניתן עכשיו ללא סיי .מצגר כי חוק מוות מוחי נשימתי תואם את ההלכה

 .איברים בתנאי שהמוות נקבע על פי ההלכה המתירה לתרום

 


