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מבוא
השאלה מהו רגע המוות נידונה רבות בהלכה 2.השאלה היא עד מתי אד
מוגדר חי .כלומר ,עד מתי נפשו של אד בקרבו וממתי נפשו פרחה ממנו ,ואיננה
עוד .שאלה זו עתיקת יומי היא ,והטרידה את הרוצח הראשו במקרא .כ מספר
המדרש על קי )מדרש אגדה בראשית )בובר( ד ,ט(:
'מהו' :דמי'? מלמד שלא היה קי יודע מהיכ נפשו ]של הבל[ יוצאת,
והיה מפצע בו ומכה אותו באבני ,והיה דמו מתפזר במקומות הרבה'.
בעוד שקי ,הרוצח הראשו ,לא ידע כיצד לפתור את תעלומת מקו הימצאה
של הנפש ,וחיפש 'מהיכ' נפשו יוצאת על מנת להרוג את הבל אחיו ,כיו ,רופאי
המבקשי להציל חיי אד צריכי להידרש לשאלה זו .התשובה רגישה במיוחד שכ
היא חורצת חיי אד ,ה ח"ו קיצור חייו של הנפטר א רגע המוות נקבע מוקד
מדי ומוציאי ממנו איברי בעודנו חי ואז רוצחי אותו ,וה מהעבר השני ,בקיצור
ימיה של אות אלו שהיו יכולי ע"י איבריו של זה ,להמשי לחיות במקו למות.

עמדת הגרש"ז אויערבא זצ"ל
דעות שונות קיימות בי הפוסקי .יש המצדדי בדעה כי מות הלב ,היינו
הפסקת הדופק הוא מות האד ,ויש הסבורי כי הפסקת הנשימה היינו מות גזע
המוח האחראי לכ היא מות האד.

 .1תודתי העמוקה לרב יואל ב נו ,לד"ר מאיר פרנקל ,לפרופ' אברה שטינברג על עזרת
ותרומת למאמר זה.
 .2ללקט מאמרי בנושא ראו :אסיא נג'נד ;(1994) ,ספר זה .סיכו הדעות במאמרו של פרופ'
א .שטינברג' :קביעת רגע המוות – עמדות היסטוריות ,רפואיות והלכתיות' .לעיל עמ' ,12'5
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דעת הגרש"ז אויערבא זצ"ל היא שמות המוח הוא זה הקובע את מות האד,
3
וכדי לקבוע את רגע המוות נחו .להראות שמתו כל תאי המוח.
פרופ' א' שטינברג מסביר בהערה כי' :הטע לכ הוא מפני שהדבר ידוע כיו
באופ ברור שהמוח הוא המפעיל את מרכזי החיי ואחראי על תפקוד .וכ ראיה
4
מהמשנה אהלות' וכו'.
הנימוק לקבוע את המוח כגור מרכזי ,מתבסס על הטיעו' :שהדבר ידוע כיו
באופ ברור שהמוח הוא המפעיל' וכו' .לטיעו זה מובאת ראייה מהמשנה באהלות.
כלומר ,עיקר הטיעו מתבסס על הסברה והכרת המציאות כפי שהיא ידועה כיו
בעול הרפואי.
המשנה באהלות )א ,ו( קובעת:
'אד אינו מטמא עד שתצא נפשו ,ואפילו מגוייד ואפילו גוסס,5
זוקק לייבו ...וכ בהמה וחיה אינ מטמאי עד שתצא נפש .הותזו
ראשיה ,אע"פ שמפרכסי – טמאי ,כגו :זנב של לטאה שהיא
מפרכסת'.
המשנה קובעת שבמקו שאי מוח )ראש( ,יצאה נפשו ג א הגו 0ממשי
לנוע ולפרכס.
מתו כ יוב מדוע הגרש"ז זצ"ל סבר שיש צור לקבוע את מות כל תאי המוח
כדי לקבוע מוות ,שכ אחר שהגרש"ז נסמ על המשנה ,הרי שבדומה למשנה
המדברת על התזת הראש ,הצרי הגרש"ז זצ"ל מות כל תאי המוח על מנת לקבוע
מוות .אליבא דהגרש"ז זצ"ל ,צירו 0המשנה והסברה מוביל לפתרו התעלומה ,נפשו
6
של אד במוחו היא.

רמות שונות של חיי
על פי זה ,מובנת הסוגיה ביומא )פה( לפיה מות האד נקבע לפי הנשימה .שכ,
הנשימה תלויה במוח ,וכשמת המוח ,בטלה הנשימה .בר ,לאור דעת הגרש"ז זצ"ל
שהמוח הוא הקובע את החיי והמוות ,שכ הוא המפעיל את מרכזי החיי ,יש
מקו לדו בדעתו של הגרש"ז זצ"ל עד כמה הכרחי מות של כל תאי המוח כדי
.3
.4
.5

.6

ראו אסיא נג'נד ) ,(1994עמ'  13ובהערות .2'1
אסיא הנ"ל.
הגר"א כותב על מגוייד :שאינו יכול לחיות עוד אינו מטמא – משו דדעתו צלול ,ואפילו
גוסס שאי דעתו צלול אינו מטמא – משו שיכול עוד לחיות' .כלומר ,כשאינו יכול לחיות
וכשאי בו דעת ,הרי הוא כמת .ובדומה כתב התפא"י )לא(' :וכל הנ ,א 0שוודאי לא יחיו,
עכ"פ בעלי שכל ה ,וה בכלל החיי עדיי'.
אפשר שיש רמז לדבר בביטויי הידועי :א .פסיק רישיה ולא ימות .ב .בביטוי השגור על
אד המתיר את עצמו למיתה' :דמו בראשו'.
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לקבוע מוות .שכ ,יש לומר שאי צור במות כל התאי כול ,ויש להבדיל בתו
המוח בי אזורי חיוניי והכרחיי לחיי ,שנפשו של אד תלויה בה ,לבי
אזורי שאינ הכרחיי לחיי .כא יש להגדיר מה ה 'חיי' המדוברי .יש
להבדיל בי שלוש רמות חיי אצל האד :רמה נמוכה של חיי בה יש המש
תפקוד בסיסי גשמי; רמה גבוהה של חיי המאפיינת את שלל הפעילויות שיש
לאד בריא; והרמה שמעבר לכ ,וכפי שאפרט.
נראה שיש להגדיר כ את שלוש רמות:
.1
.2
.3

הרמה הנמוכה – חלקי המוח האחראי על נשימה ,דופק ,תפקוד הלב ומערכת
כלי הד.
הרמה הגבוהה – חלקי המוח האחראיי על הכרה ,רצו עצמי ,מחשבה,
רגשות ויכולת תכנו קדימה.
הרמה שמעבר – כלומר ,רקמות מוח שלא יתרמו תרומה משמעותית לרמה
הנמוכה או הגבוהה של החיי .אות הרקמות שנית לכרות מתו המוח,
והאד יקו ממיטת חוליו ,ויוכל לצאת ולבוא ולהשתת 0בשיעורי תורה,
ללכת למקו עבודתו ולחזור לתפקוד מלא ושוט 0ע רצו עצמי ויכולת צפייה
קדימה ג ללא רקמות אלו.

נראה שיש מקו בסברה לומר ,שג הגרש"ז זצ"ל יודה ,שאות חלקי במוח
שיתבררו כשייכי לרמה האחרונה ,אי צור להמתי למות ,וא יוכח כי כל שאר
חלקי המוח מתו )היינו החלקי השייכי לרמות א ,ב( ,הרי אד זה יוגדר כמת ג
א החלקי הללו ממשיכי לתפקד .ויש לומר ,כש שהגרש"ז זצ"ל פסק על סמ
סברה ועל פי המשנה להכריע שהראש הוא איבר החיי ולא הלב ,כ נית להפעיל
את הסברה בתו הראש עצמו .וא יוכח מוות מוחי של חלקי המוח המאפשרי
חיי של רמות א ,ב – די יהא בזה כדי לקבוע מותו של אד.

מיפוי המוח
בחקר המוח רב הנסתר על הנגלה .הידע הקיי לגבי תחומי האחריות של כל
איזור במוח הוא מוגבל ,ועשוי להשתנות ע המחקר הרפואי .לפי הידוע ,חלקי
מצומצמי מאוד במוח אחראיי על הרמה הנמוכה של החיי .חלקי רבי יותר
אחראיי על הרמה הגבוהה ,ואפשר שישנ חלקי כאלו השייכי לרמה שמעבר.
קליפת המוח אחראית על התפקוד של האד ונית להמשי לחיות ג בלעדי
חלקי ממנה ,המוח הקט א 0הוא לא חיוני לחיי ופעמי כורתי אותו 7.וכ
בנוגע למוח הגדול ,שנית לחיות ג בלעדי חלקי ממנו .ע זאת ,ישנה כמות
הכרחית של מוח שלא נית לחיות בהעדרה .לא כל גזע המוח הכרחי לחיי וג בו
 .7המח הקט ) (CEREBELLUMאינו חיוני ברמה הנמוכה ,כלומר דופק ונשימה עצמונית ,א
כ חיוני ברמת הליכה ,שיווי משקל ,וייתכ ג רגשות.
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יש חלקי שלא חיוניי ,שכ עובדה היא שיש מצבי שיש אוט בגזע המוח,
ועדיי אד נשאר בחיי .גזע המוח מורכב משלושה חלקי .חלקו התחתו הכרחי
לחיי ברמה הנמוכה ).(Medulla

מועמדי לרמה שמעבר

8
9

הגרש"ז זצ"ל עצמו במכתב בר"ח מנח אב ,תשנ"ג  ,כתב שכדי לקבוע מוות
יש צור להמתי עד אחר מות בלוטת ההיפותלמוס' ,הואיל ואפשר שחלק חשוב
במוח עדיי חי ויכול לתפקד'  .מתו דבריו נית ללמוד שג הגרש"ז מודה לחילוק
שכתבנו .הסיבה שיש להמתי למות ההיפותלמוס היא משו שהגרש"ז זצ"ל סבור
שיש להגדירה בתור' :חלק חשוב במוח' .אמור מעתה ,אילו היא היתה מוגדרת בתור
חלק שאינו חשוב במוח ,אפשר שא 0הגרש"ז זצ"ל מודה שאי צור להמתי למותה.
כדי לקבוע א בלוטת ההיפותלמוס על פי הידוע כיו נחשבת 'חלק חשוב' או
שאינה כזו ,יש להקדי כי זוהי בלוטת הפרשה של הורמוני ,המפקחי על בלוטות
אחרות בגו .0כאשר המצב כיו הוא שג בהעדר בלוטה זו ,נית לתת את החומרי
שהיא מפרישה לאד ,והאד יוכל לחיות ג בלעדיה .לכ יתכ ,שמה שהגרש"ז
זצ"ל הגדיר אותה 'כחלק חשוב' הוא טר השימוש בתרופות המחליפות את
ההיפותלמוס.
מאיד גיסא ,ההיפותלמוס הינה חלק מובהק מרקמת המח ,והתאי
שמרכיבי אותה ה תאי עצב כמו שיש במח .להיפותלמוס מספר חלקי,
שמשמשי במספר תפקידי .אכ הוא משמש חלק מרכזי בשליטה על הפרשת
הורמוני ,א הוא מהווה מרכיב חשוב במספר מערכות חיוניות עצביות ,כמו:
ויסות לח .ד ,חו הגו ,0כמות הנוזלי בגו 0ועוד .כמו כ הוא מהווה חלק
מהמערכת הלימפית ,שאחראית על ההתנהגות של האד ועל רגשותיו .הפרעות
התנהגות יכולות למנוע מאד תפקוד יומיומי! זאת ועוד ,לגבי הטענה שבלוטת
ההיפותלמוס ניתנת להחלפה לפחות באופ חלקי ע"י הורמוני מבחו ,.ולכ נית
לחלק בינה לבי חלקי מח אחרי ,יש מקו לדו שוב :הא סברה זו אכ ניתנת
להיאמר? ג את הפיקוד המוחי על מערכת הנשימה נית להחלי :0זה מה שעושה
מכונת ההנשמה ,הנותנת לחולה מספר נשימות קבוע בנפח קבוע לפי צרכו ,וכ
נית לוודא שהוא "נוש" .הא בגלל זה נגדיר את האזור בגזע המח האחראי על
הנשימה כ"לא חשוב"? הרי ברור שחשוב לנו התפקוד העצמוני ולא המלאכותי .יש
מקו לומר ,כי העובדה שנית להחלי 0באופ מסוי את תפקוד ההיפותלמוס ע"י
תרופות לא בהכרח מהווה צד בדיו זה.
ה' יתבר הוא יצילנו משגיאות.
 .8פיסקה זו ,נכתבה בעזרת של פרופ' א' שטינברג וד"ר מ' פרנקל ,לה התודה.
 .9ראו ספר אסיא ט ,(2004) ,עמ'  .385'383לעיל עמ' .241'239

