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ספק הוא ש� ספק , מי שנפלה עליו מפולת", )א"פג ע(שנינו ביומא 
. מפקחי� עליו את הגל, ספק חי ספק מת ספק כותי ספק ישראל, אינו ש�

תנו רבנ� עד : "איתא) א"פה ע(' ובגמ". מצאוהו חי מפקחי� וא� מת יניחוהו
עד היכ� הוא , מת שאינו מזיז איבריוא� דומה ל: י"רש(היכ� הוא בודק 

וא� אי� חיות בחוטמו שאינו מוציא : י"רש(עד חוטמו ) מפקח לדעת האמת
אמר רב פפא מחלוקת ממטה . עד לבו, ויש אומרי�) ודאי מת ויניחוהו, רוח

, דמר אמר עד ליבו ומר אמר עד חוטמו, מחלוקת דהנ! תנאי: י"רש(למעלה 
, ובודק והול! כלפי ראשו, לותיו תחילהשמוצאו דר! מרג, מלמטה למעלה

ומר אמר , דמר אמר בליבו יש להבחי� א� יש בו חיות שנשמתו דופקת ש�
אבל מלמעלה ) עד חוטמו דזימני� דאי� חיות ניכר בליבו וניכר בחוטמו

כל אשר נשמת 'דכתיב , שוב אינו צרי!, כיו� דבדיק ליה עד חוטמו, למטה
  ).בראשית ז כב" ('חיי� באפיו

' מי שנפלה עליו מפולת וכו: "פסק) ט"שבת הי' ב מהל"פ(� "ברמבו
. ל"עכ, "שכבר מת, ובדקו עד חוטמו ולא מצאו בו נשמה מניחי� אותו ש�

אפילו מצאוהו מרוצ# ): "שכט סעי" ד' ח סי"או(וכ! נפסק בשולח� ערו! 
א� לא , שאינו יכול לחיות אלא לפי שעה מפקחי� ובודקי� עד חוטמו

לא שנא פגעו , לא שנא פגעו בראשו תחילה, טמו חיות ודאי מתהרגישו בחו
  ".ברגליו תחילה

י "י שקביעת המוות היא עפ"כ בגמרא ומפירוש רש"ומבואר א
וכל שבודקי� ורואי� שאי� בו נשימה זהו סימ� ברור לקביעת , הנשימה
� "וכ� הוא בפירוש המשניות להרמב. א" ללא בדיקת דופק הלב, המוות
לפי , יע לחוטמו ולא נמצא בו נשימה או אסור לו לחפור יותרוכשמג, שכתב

  .ל"עכ, שבודאי הוא מת

י דהיינו "אומר ר: "איתא") ולפקח הגל אינו כ!"ה "ד(ובתוספות 
) ה, ויקרא יח(משו� דכתיב , טעמא דאי� הולכי� בפיקוח נפש אחר הרוב

ת שלא יוכל לבוא בשו� עני� לידי מית,  ולא שימות בה�–' וחי בה�'
ומבואר איפוא שכל שיש באפשרותנו להשיב לו את . ל"עכ, "ישראל

הנשימה מחוייבי� לעשות את כל הפעולות הנדרשות ובכלל� ג� הנשמה 
  .כדי להשיב לו את נשימתו, מלאכותית
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וכפי ששנו לנו , ויש להוסי" עוד שהרי הלב הוא מקור חיותו של האד�
זוהר פרשת (ד בלא לב רבותינו שאי� לעמוד בעול� הזה אפילו רגע אח

לב הוא ש� האבר : "כתב) ט"א פל"ח(� במורה נבוכי� "והרמב). פנחס רכא
: וכתב) ב"פק(והוסי" עוד . ל"עכ, "אשר בו התחלת החיי� של כל בעל לב

  . ל"עכ, "וייבטלו כל תנועותיו וכל כוחותיו, א� ינוח הלב כהר" עי� ימות"

וכתב , ודקי� עד חוטמוכ ב"תמה מדוע א) סימ� עז(ת חכ� צבי "ובשו
אלא פעמי� שאי� מרגישי� בפעימותיו , שמכיוו� שהנשמה משכנה בלב

, ודר! חוטמו נית� לחוש בו, בגלל חולשת הגו" והלב, מחוצה לו על החזה
וג� אינו מהאיברי� , אבל פשוט הוא שהחוט� אינו האיבר הנות� חיות באד�

וחוטמו הוא , � חיותאלא דהמוח והלב ה� הנותני, שהנשמה תלויה בו כלל
ואית לנו סימ� חיות , י המוח והלב"האיבר שדרכו נעשה מעשה הנשימה שע

משו� שאי� אנו מכירי� , י החוט� א" שלא הוא הנות� עני� הנשימה"רק ע
וכונת הקרא דנשמת רוח חיי� . ש אי� אנו מכירי� במוח"היטב בלב ובטבור וכ

אלא הרוח חיי� , כא בחוט�באפיו היא לא על עצ� רוח החיי� שזה ודאי לי
וג� , שאנו רואי� איכא באפיו א" שלא נראה באברי� הגדולי� אברי התנועה

שלכ� נמצא שלעני� פיקוח , אחר שלא ניכר ג� בדפיקות הלב ולא ניכר בטבור
. ש בדבריו שתמ! יסודותיו על גדולי עול�"ועיי. הגל בשבת תלוי רק בחוט�

וא� אי� לב אי� , מה היא לצור! הלבומדברי כול� שנשי: "וסיי� ש� וכתב
אלא שפעולתו החזקה נרגשת לנו , אי� נופח, כמו שא� אי� אש, נשימה
חלק , ת יחל ישראל"ועיקר יסודו גבי לב הובא בשו. (ש בדבריו"עיי, "בחוט�
ד "ת אגרות משה יו"וראה ג� בשו, ש במה שנתבאר בעני� זה"ועיי, פד' ב סי
  ).ש"עיי, כ� צביקמו שהארי! בדברי הח' ב סי"ח

עד 'ויש להוסי" עוד שבראשוני� הובאה גירסת הירושלמי שבמקו� 
וביאר ש� בפני משה שלגירסה זו סוברי� שני ', עד טבורו'גרס ' ליבו

אלא שנחלקו היכ� אפשר לברר את , התנאי� שהסימ� הקובע הוא הנשימה
, ""הרי, ח"וכ� כתבו הראשוני� בהר. מצב הנשימה באופ� הברור ביותר

  ).שכט' ח סי"או(וכ� הוא בטור ובבית יוס" , בסוגיי�, ש"והרא, �"הר

הזב והזבה הנדה והיולדת והמצורע ): "ב"סט ע(והנה איתא בנדה 
שמטמאי� במשא ' ומפרשת הגמ, "שמתו מטמאי� במשא עד שימוק הבשר

גזרו חכמי� שיטמא באב� מסמא , וכל שלא נימוק בשרו, לעני� אב� מסמא
ולא יטמא , י עיכול בשרו ברי לנו שמת"ורק ע, תעל" ולא מתשמא חי הוא ונ
  .י נימוק הבשר"כ שקביעת המוות היא עפ"ומבואר א, באב� מסמא

מבקרי� על המתי� עד שלושה : "שנינו) א"ח ה"פ(ובמסכת שמחות 
ופירוש ". ה שני� והוליד בני�"כ, אחר שכבר נקבר, פע� אחד חי אחד, ימי�
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כלומר רואי� אחריו דילמא חי הוא , ומבקרי�יוצאי� : "נחלת יעקב כתב
  .ימי�' י שהיית ג"ומשמע מכא� שהמוות נקבע ע". עדיי�

בנדה וכתב ' הביא את הגמ) שלח' ד סי"יו(� סופר "ובתשובת החת
, לפרש שהמשנה לא באה לקבוע שאי� נקרא מת אלא עד שימוק בשרו

לא נימוק בשרו שאלמלא כ! היינו צריכי� לומר ג� לגבי מת נכרי שכל עוד 
וא� , שהרי גזרו חכמי� על הנכרי בחייו שיטמא כזב, שיטמא באב� מסמא

היה צרי! להיות דינו שיטמא , בא� יש לו די� חי, כל שלא נימוק בשרו, כ�
אלא צרי! לומר שהאנשי� הבקיאי� להבדיל בי� חי . באב� מסמא כישראל

י בדיקת "עדי לה� לקבוע את המוות , כגו� אנשי החברה קדישא, למת
לה� אי אפשר , שאינ� בקיאי� להבדיל, א! להמו� הע�, נשימתו ודופקו

י שינוי "לה� מתברר ומתוודא המוות רק ע. למסור בדיקת נשימה ודופק
 שהוא – א� הוא זב –ישראל שבחייו , לפיכ!, מהותי כמו נימוק הבשר

מ� התורה גזרו חכמי� שתימש! טומאה זו אצלו עד , מטמא באב� מסמא
ג� , שמא אפשר שיטעו אנשי� שאינ� בקיאי�, יהא ניכר לכל שהוא מתש

אבל מת נכרי הואיל וג� בחייו אינו מטמא באב� מסמא אלא . בחייו ממש
. משו� שבדרבנ� לא גזרו, לא גזרו להמשי! טומאתו לאחר שמת, מדרבנ�

ר מרדכי "# והג" שהביא שג� היעב233'229' וראה בספר ביכורי עיתי� עמ(
וכ� יש להוכיח ג� מכ! שהגמרא פירשה על , � סופר"רשי� כהחתיפה מפ

ואילו היה הסימ� של , טומאה זו של זב מת שאינה אלא מדברי סופרי�
  ).הרי היתה טומאה זו נובעת מכח ספק של תורה, נימוק הבשר סימ� מובהק

ימי� תמה ' וגבי המשנה במסכת שמחות שמבקרי� את המתי� ג
ימי� ' שיענו א� נבוא לפקוד שעה קלה במש! הג� סופר וכי מה זה יו“החת

הלא ג� א� יגלה סימני חיי� , כלו� מציאות היא לעוררו לחיי�, את קברו
ואלמלי חששו חכמי� , לשעה קלה מיד ימות ממחנק העפר המכסהו

היו צריכי� לתק� שכל שלושת הימי� הראשוני� , לאפשרות חיי� של הנקבר
ומי , הצלתו מיד ע� הראותו סימני חיי�יעמידו שומרי� אצל קברו ולחוש ל
� סופר לא חששו "מסיק החת, לפיכ!. יקבור את מתו בקבר וימלאנו עפר

, ימי� של קבורתו' חכמי� לנס ופלא שהמת יקו� מעפרו לתחיה בתו! הג
למרות , לומר לנו שאי� בזה משו� דרכי האמורי, ולש� מה שלושת הימי�
ישראל הפוקד את קבר קרובו במש! והיינו משו� ש. שכ! נהגו האמוראיי�

וכדי , הימי� הראשוני� כונתו היא רק לבדוק א� קרה הנס וקרובו ק� וחי' ג
הוסיפה המשנה שאכ� פע� , וכונתו רצויה, להניח שאכ� נס כזה יתכ� ויקרה

הרי שאי� בכ! , והואיל וכבר קרה בדבר הזה, אחת ק� אד� מקברו וחי
ש בדבריו "ועיי. (שמא יקרה הנסמשו� דרכי האמורי לזה שבא לבדוק 

, שביאר את החילוק בי� אופ� הקבורה הקדומה לאופ� הקבורה אחר כ!
ועל כ� משנה זו אינה , שהיו� אי� ליל! על קברי המתי� משו� דרכי האמורי
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ב "א בספרו חיי� שאל ח"וראה להחיד. � די� זה"להלכה ולכ� השמיט הרמב
# "ובמהר, י מ אות יז"ישראל נדה פובתפארת , פט' וביוס" אומ# סי, כה' סי

  ).נב' חיות בתשובותיו סי

אבל כל שאחר שמוטל כאב� דומ� ואי� , � סופר וכותב"ומסיי� החת
אי� לנו אלא דברי תורתנו הקדושה , כ בטל הנשימה"בו שו� דפיקה וא� אח

אבל אי� רואי� : "הוסי" וכתב) קכד' ו סי"ח(� "ת מהרש"ובשו, שהוא מת
יש לומר דלא , חיות בשאר איברי� ואיתרא רובא לפנינואיזו סימ� של 

וראה ג� בדברי , צא' ו סי"� בח"עיי� ג� למהרש". (סמכינ� אבדיקת חוט�
  ).ב' ב סי"ובאמרי יושר ח, סד' ב סי"חיי� ח

שלפעמי� אירע שלא נראו סימני , ת אגרות משה ש� נשאל"והנה בשו
 אול� על ידי המכשיר ,לא בפעימות הלב ולא בנשימת החוט�, חיי� באד�
הא� נכיר באד� זה כחי או , מגלי� עדיי� סימני חיות כל שה�. ג.ק.הרפואי א

ולאחר שכתב שמדי� תורה אי� צור! להחמיר . והשיב דודאי חי הוא. לאו
כתב ', ולבדוק במכשירי� החדישי� כדוגמת מיקרוסקופ לעני� שרצי� וכדו

. ג.ק.רופאי� במכשיר האשלעני� הרפואה אינו כ� אלא כיוו� שרואי� ה
וכ! הוא כותב . לא נחשב האד� כמת, א" שאי� סימני� אחרי�, תגובות בלב

) א"שנז סק' ד סי"הובא בפתחי תשובה יו(� סופר בתשובה "דהחת: "ש�
ימי� ' פוקדי� על המתי� עד ג) א"ח ה"פ(כתב דהא דאיתא במסכת שמחות 

ת רחוק מאד דלכ� הוא שאיכא מציאו, ה שני�"ומעשה שפקדו אחד וחי כ
אבל הוא רחוק אפילו ממיעוטא דמיעוטא ולכ� , אי� בזה משו� דרכי האמורי

דא" שהוא עני� פיקוח , אי� לחוש לזה ומותר לקוברו תיכ" שפסקה נשימתו
י העלעקטריק "כ במי שרואי� ע"נפש אי� לנו לחוש לדבר רחוק זה וא

ב אפילו רוב לומר הרי על אופ� זה ליכא שו, ראדיאגר� שיש לו איזה חיות
כאיש ההוא , ואולי ג� מיעוט ליכא והוא חי ממש א" שאינו נוש�, שהוא מת

מאחר דאיכא , ה שני�"כ כ"שנקבר בהכו! מחמת שפסקה נשימתו וחי אח
ולכ� יהיה אסור . כ היחידי דאיכא במציאות זה"וזהו ג, פ איזה מציאות"אע

ל ברפואות א� אפשר לקבוע מוות לאיש כזה ואדרבה יהיו מחוייבי� להשתד
  ".ומסתבר שג� בשבת

נמצאנו למדי� שקביעת המוות המקובלת מדור לדור היא א� נבדקו 
הפסקת הנשימה הנבחנת . ב. הפסקת פעימות הלב לחלוטי�. א: שני דברי�

  .ונבדקת בחוטמו

, מ פיינשטיי� ש� א" א� החולה צמוד למכשיר נשימה"ומוסי" הגר
במקרה זה , י הפסקת נשימתו בגלל המכשירואי אפשר לוודא את מותו על יד

, שמא נקרב מיתתו בזה, אסור לנתק את המכשיר בידיי� כדי לבחו� ולבודקו
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ורק א� החמצ� אזל מ� המכשיר לא נחדש את המלאי בפסק זמ� של רבע 
  .א� לאו, שעה עד שנוכל לדעת בוודאות א� נוש� הוא החולה

חולה נמצא בהשפעת כלומר ה, ושוב מוסי" ואומר א� החולה מסומ�
וככל הידוע שבהשפעת הסמי� נגרמת לו הפסקת נשימה הנראית , סמי�
שמא הסמי� הפסיקו . לחולה כזה יש לנהוג בזהירות בקביעת מיתתו, בעי�

את הנשימה ובחלו" השפעת הס� א� יתברר שהוא פסק מלנשו� נדו� אותו 
בתאונת דרכי� במקרה של פגיעה , וכ� יש לנהוג בזהירות ולא בחיפזו�. כמת
ובעזרת מכשירי הנשמה ובהנשמה , שלפעמי� נוצר הפסקת נשימה, ב"וכיו

  .מלאכותית מפה אל פה נית� להצילו

מ פיינשטיי� לחזק את "הוסי" הגר) קלב' ג סי"ד ח"יו(ובתשובה אחרת 
שמה שיש מרבני דורנו שרוצי� לחלק ולומר שיש הבדל בי� , סברתו וכתב

, שאז צרי! לברר בלב דוקא, לת לבי� מת רגילהסוגיא ביומא שמדברת במפו
כל אשר נשמת "� סופר שלא ייתכ� לומר שהפסוק "דכבר כתב החת, זה אינו

  .ש באריכות דבריו"עיי. ואי� לחלק כ!, מדבר במקרה של מפולת" חיי� באפיו

כתב ) פט' ג סי"ת צי# אליעזר חי"בשו(י וולדינברג "בר� הגרא
י� כל נפקא מינה מהו הגור� ומהי שמשעה שמתגלה הפסקת הנשימה א

ד "יו(� סופר "ש שתלה יסודו בדברי החת"ועיי. זהו מוות, הסיבה להפסקה
וראה באגרות משה שדחה קביעה זו וכתב שלא השמיעו לנו ). שלח' סי
שכ� כל עוד חשי� בתגובות , ל מבח� של בדיקת המוח כקביעת המוות"חז

. עורר לתחיה למרות דו� המוחכל שה� בפעילות הלב לא פסה התקווה כי ית
ר יעקב לוי בנוע� "הרופא החרדי ד, דלא כ�, וראה ג� מה שהארי! לבאר

' ט סי"ועיי� ג� בצי# אליעזר ח, נג' ז עמ"חט, רפט' ב עמ"חי, לא' ח עמ"ח(
  ). פא'פ' ד סי"חי, ד ו"כה פ' י סי"ח, מו

נא ויש בדבריו חידוש הנוגע לדי, א"והנה יש להביא בזה את דעת הגר
אד� אינו מטמא עד שתצא ): ו"א מ"פ(דשנינו במסכת אהלות . בעניננו
זוקק ליבו� ופוטר מ� היבו� מאכיל , ואפילו מגוייד ואפילו גוסס. נפשו

, וכ� בהמה וחיה אינ� מטמאי� עד שתצא נפש�. בתרומה ופוסל בתרומה
  . כגו� זנב הלטאה שהיא מפרכסת, פ שמפרכסי� טמאי�"הותזו ראשיה� אע

' נפש האד� אשר ימות'אמר הפסוק : "� בפירושו"ב ש� הרמבוכת
פ שהוא "ואע, הרי ביאר בלשו� זה שאינו מטמא עד שימות) יג, במדבר יט(

וא� המת אשר טומאתו חמורה אינו . במצב שאי� לו שו� תקוה לחיות
. היינו שנחתכו וורידיו, ומגוייד. מטמא עד שימות כל שכ� הנבילה והשר#

הובדלו , ופירוש הותזו ראשיה�. 'בק בתהלי! המוות וכוהוא הנא, וגוסס
והתנועה שמתנועעי� האיברי� אחר , ומפרכסי� היינו מתבוססי�. ראשיה�
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פ "וזנב לטאה היינו שהיא מפרכסת אע(, "המוות קוראי� אותה פירכוס
  ).א"ע, י בחולי� כא" רש–שנחתכה לגמרי ואי� בה חיות 

אמר זעירי נשברה מפרקת ורוב  ")ב"ע, כ(והנה מצינו בגמרא בחולי� 
י שנשברה המפרקת ויחד עימה נקרע ג� "ופירש רש, " נבילה–בשר עימה 

, פ שהבהמה עדיי� מפרכסת ועוד לא מתה"אע, רוב הבשר שמאחורי הצוואר
. וא" א� ישחטנה כעת כראוי עדיי� נבילה היא, נחשבת כנבילה ומטמאה

חת! המפרקת (גיסטרא אמר שמואל עשאה ): "א"ע, כא(ועוד איתא ש� 
את המשנה ' ועוד הביאה ש� הגמ". והיינו כזעירי,  נבילה–) לשניי�
ונחלקו ש� הא� , "פ שמפרכסי� טמאי�"הותזו ראשיה� אע: "באהלות

או שהכונה היא , הכונה היא שהותזו ראשיה� לגמרי וכ! סבר ריש לקיש
" שצרי! וכמו בעולת העו, ר שמעו� שרק התחיל לשחוט"אליעזר ב' כדעת ר

בביאור ' ועיי� ש� בהמש! הגמ, רק להבדיל את ראשו ולא לשחטו לגמרי
דהיינו ראשי� של , י"ועל המשנה שהותזו ראשיה� כתב רש. אלעזר' דעת ר

  .ודי� זה שיי! להלכות טהרות, שמונה שרצי� והמדובר הוא לא גבי אד�

אמר רב יהודה אמר שמואל נשברה : "'והנה איתא ש� עוד בגמ
והיינו א� נשברה מפרקת של אד� , ורוב בשר עמה מטמא באהלמפרקת 

". פ שהוא מפרכס יש לו די� של מת ומטמא באוהל"ורוב הבשר עליה אע
על זעירי ושמואל מהמשנה ' מדוע לא הקשתה הגמ, א ש� תמה"והנה ברשב

א� רק ' של הותזו ראשיה� שהרי ה� מחשיבי� בהמה כנבילה ומטמאה אפי
ואילו במשנה כתוב שהבהמה נבילה רק , הבשר עימהנשברה המפרקת ורוב 

י בשרצי� "ואפשר שעל כ� פירשה רש, א"וכתב הרשב. א� הותז ראשה
שאד� ובהמה , דהיינו. ל"עכ, ולומר שחיות� גדול מחיות אד� ובהמה

ולא , ואילו שרצי� חיי� ג� אז, א� רק נשברה המפרקת' נחשבי� מתי� אפי
, א וכתב" אלא שדחה זאת הרשב.ייחשבו מתי� אלא א� הותז ראש�
דתנ� , ק נשנית גבי הבהמה חיה ועו""ובתוספות אמרו שבמסכת אהלות פ

הת� וכ� בהמה וחיה אינ� מטמאי� עד שתצא נפש� הותזו ראשיה� טמאי� 
ל דזעירי ושמואל מפרשי שהותזו ראשיה� היינו "אלא י. פ שמפרכסי�"אע

  .ל"עכ, פ שלא הותזו"ואע, שנשברה מפרקת ורוב בשר

י מדוע העמיד את "� ש� שתמה על פירוש רש"וראה ג� בחידושי הרמב
ותמה על זה שהרי , א"המשנה דוקא בשמונה שרצי� וכתב לפרש כדברי הרשב

י מהמשנה "ועוד תמה על רש. המשנה מדברת ג� באד� ובבהמה ובחיה ובעו"
שמשמע ש� שא" בבהמה צרי! דוקא התזת הראש לעני� ) ב"קיז ע(בחולי� 

דכי אמרינ� נבילה ומטמאה , והביא ליישב בש� יש אומרי�. את נבלותטומ
י מכה או בנפילה וכמו שהיה "היינו כשנשברה ע) או אד� באהל(במשא 
אבל בהתזת סכי� וחרב אינה מטמאה עד , מפני שריסוק מקרב מיתתו, מעשה

וזו דר! פשרה , �"וסיי� הרמב. שתצא נפשה או עד שיתיז ראש לגמרי
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י התזת הראש עד "כ לחילוק זה בהמה אינה נחשבת מתה ע"וא. משובשת
אבל א� היא נפלה וכתוצאה מהנפילה שברה את ראשה , שיותז ראשה לגמרי

. � דחה פירוש זה"אלא שהרמב. היא נחשבת מתה מיד כשנשבר ראשה
, ד"וכידוע שזהו כינוי להראב, ובמאירי הובא חילוק זה בש� גדולי המפרשי�

ועוד כתב ). 'הותזו ממש'ה "וד' הותזו ראשיה�'ה " ש� דבחולי�' ע בתוס"וע(
אלעזר ' גבי ר' � בש� יש מתרצי� חילוק שתולה זאת בסברת הגמ"ש� הרמב

  . וראה ש� בהרחבה, ותירו# זה איתא בספר המאור ש�, ר שמעו�"ב

מני שחילק שמדובר ' ומי שמזקיקנו לכל זה וכי ר, � עצמו כתב"והרמב
והלא שמואל וזעירי יחלקו על תירו# זה , הואבהבדלת עולת העו" תנא 

א� לא ' ויאמרו שעד שיתיז את ראשה היינו שבירת מפרקת ורוב בשר ואפי
כלל דהא נמי התזה מיקרי שהרי הראש תלוי ) קנה וושט(נחתכו הסימני� 

  .ל"עכ, בסימני�

המת אינו מטמא עד ): "ו"טומאת מת הט' א מהל"פ(� פסק "וברמב
נשחטו בו שני הסימני� אינו מטמא עד ' וייד או גוסס אפימג' שתצא נפשו אפי

נשברה מפרקתו ורוב בשרה . 'בנפש האד� אשר ימות'שתצא נפשו שנאמר 
עמה או שמקרע כמו דג מגבו או שהותז ראשו או שנחלק לשני חלקי� בבטנו 

  . ל"עכ, "פ שעדיי� הוא מרפר" באחד מאיבריו"הרי זה מטמא אע

דכיוו� , בחולי�' י סוגית הגמ"עליו עפוהנה בכס" משנה ש� תמה 
והלא בסוגיא , � שאינו מטמא"שבנשחטו בו שני הסימני� כתב הרמב

שרבינו , ותיר#. בחולי� מתבאר שהותזו ראשיה� זו היא שחיטת הסימני�
מפרש דהותזו ממש היינו שנחת! כל הצוואר כמו בנשברה מפרקת ורוב 

ועיי� ש� ',  אינו מטמא וכופ שנחתכו הסימני�"הא לאו הכי אע, בשר עמה
  . שמפרש בהמש! את הסוגיא בחולי�

� הזכיר ש� להדיא "שהרי הרמב, אלא שלכאורה אי� דברי� מובני�
וג� את המקרה של , ג� את המקרה של נשברה המפרקת ורוב בשר עמה

אלא , מ שהותז ראשה אינו מטמא משו� שנשברה המפרקת"וש, הותז ראשה
וממילא אי� לומר בכונתו , באר בדברי הראשוני�אלו שני ענייני� כמו שנת

� דהתזת הראש היינו שבירת המפרקת ורוב בשרה "דסבר כשיטת הרמב
ובהגהה שנוספה , ש באהלות ש�"ועיי� ג� בפירוש הרא. (ע"ואכתי צ, עמה

מדפי הספר ובאהלות טז , ב, ע בספר סדרי טהרות בכלי� ד" יח"וע. בדבריו
  ).ואכתי צרי! תלמוד, �"מה שכתב בשיטת הרמב, א"ע

ומכל האמור יש ללמוד שא" שבפשטות מת הוא כאשר תהא יציאת 
, פ שעוד לא היתה יציאת נפש"כ שייכי� ג� כמה אופני� שאע"ואעפ, נפש
ל "ובפשטות נראה דכל שקבעו עליו חז. מ האד� נחשב כמת גמור"ומ

ואי� שו� איסור לגמור את , שמטמא טומאת מת אי� לו ש� של חי כלל
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נמצא איפוא . 1הואיל ופרכוס זה שיש באיבריו אינו בכלל חיי�, מיתתו

     

תהא כולה עולה תלמוד לומר , ר יכול האומר רגלה של זו עולה"ת): ב"יא ע(איתא בתמורה   .1
דברי רבי מאיר ', ולא כולו לה'  ממנו לה–) ט, ויקרא כז(' יהיה קודש' כל אשר ית� ממנו לה'

שא� הקדיש (אמר רב חיסדא ומודה רבי יהודה בדבר שעושה אותה טריפה . 'ורבי יהודה וכו
מודה רבי יהודה שכולה נעשית קדושה , איבר שכשהוא חסר בבהמה יש לה די� של טריפה

. יא מתה בוורב ששת אמר בדבר שה, רבא אמר בדבר שעושה אותה נבילה). בקדושת עולה
דהיינו (איכא בינייהו טריפה חיה , ותירצה. מאי איכא בי� רב חיסדא לרבא', ושאלה הגמ

שה� חולקי� במחלוקת הא� טריפה נחשבת חיה למרות שאי� לה את האיבר שבחסרונו 
ולכ� א� חסר האיבר אי� (ד טריפה אינה חיה "רב חסדא סבר לה כמ). נחשבת טריפה או לא
, )לא אינו יכול להקדיש רק את האיבר הזה אלא כל הבהמה נתקדשהלה ש� של חיה וממי

, עוד' ושאלה הגמ). ואינו דבר שהנשמה תלויה בו: י"רש(ד טריפה חיה "ורבא סבר לה כמ
דאמר רבי אלעזר ניטלה , ותירצה שנחלקו בסברת רבי אלעזר. מאי איכא בי� רבא לרב ששת

דכמתה היא ולא , חיה מטמאה כנבילהפ שהיא עדיי� "אע: י"רש(יר! וחלל שלה נבילה 
הילכ! אקדיש יר! וחלל שלה הוי דבר שהנשמה : י"רש(רבא סובר כרבי אלעזר , )חיה

  . ואילו רב ששת לא סובר כרבי אלעזר) תלויה בו

שישנ� שלוש דרגות , הוא) וכפי הגהת השיטה מקובצת(י ש� "העולה מפירוש רש, והנה  
וא� . � הארכובה ולמעלה יש לה די� של טריפהא� נחתכה רגל הבהמה מ. להיחשב מתה

י "רש, שניטל רוב הבשר שלה עד שגופה נראה כחלל, דהיינו(ניטלה יר! הבהמה או חללה 
א! במציאות הבהמה יכולה עדיי� לחיות אלא שיתכ� (יש לה די� של נבלה ) א"בחולי� כא ע

ובפירוש רבינו . הושטושיי! ג� אופ� של מתה כגו� שניטל הלב או ). שיש לה די� של מתה
, בדבר שהיא מתה, גרשו� מאור הגולה ש� מפורשי� הדברי� עוד שכתב על דברי רב ששת

  . ל"עכ, היינו שהיא מתה מיד ולא שתהא מפרכסת

האומר לבה או ראשה של זו ): "ב"מעשה הקרבנות ה' ו מהל"פט(� "ובסוגיא זו פסק הרמב  
והיינו שפסק שרק א� . ל"עכ, "לה עולהכו, הואיל ודבר שהנשמה תלויה בו הוא, עולה

ותמה . וכרב ששת, מקדיש איבר שג� במציאות אינה יכולה לחיות בלעדיו אזי כולה קדושה
והרי הוא , עליו בלח� משנה ש� מדוע פסק דוקא כרב ששת שבדבר שעושה אותה מתה

י� עצמו פסק שבנטילה היר! והחלל שלה יש לה די� של נבילה ומטמאה למרות שהיא עדי
' אפי, לפי מי שסובר כרבי אלעזר שניטל היר! והחלל שלה נבילה' ולפי המבואר בגמ, חיה

ועוד . � דוקא לב או ראש"ומדוע הזכיר הרמב, א� יקדיש רק את היר! כבר תקדש כולה
מאכלות אסורות שאי� ' ד מהל"� בפ"הדגיש ש� הלח� משנה גבי טריפה שפסק הרמב

ה רגל הבהמה שאז יש לה די� של טריפה וממילא א� כ סגי ג� בנחתכ"וא, הטריפה חיה
  .ע"ונשאר בצ, הקדיש את רגלה נמי התקדש

דאיתא . גבי טומאת לידה) א"איסורי ביאה הי' י מהל"בפ(� "והנה כיוצא בזה איתא ברמב  
אשה היולדת טמאה , דהיינו(ר המפלת גו" אטו� אי� אמו טמאה לידה "ת): ב"כג ע(בנדה 

מחוסר איבר אינה טמאה מפני שאי� לו ש� של , דהיינו, דה ולד אטו�וא� יל, טומאת לידה
רבי זכאי , רבי אומר כדי שינטל מ� החי וימות, ואיזהו גו" אטו�', ושאלה הגמ). ולד חי

, דהיינו(רבי ינאי אומר עד לנקביו , )א� חסר לו מ� הארכובה ולמעלה(אומר עד הארכובה 
ופירשה . ר משו� רבי יוסי ב� יהושע עד מקו� טבורורבי יוחנ� אומ, )שניטל היר! וחלל שלו

ואילו רבי ינאי ורבי , שרבי זכאי ורבי ינאי נחלקו הא� לטריפה יש ש� של חיה או לא' הגמ
והיינו כדפירשנו , יוחנ� נחלקו בדברי אלעזר דאמר רבי אלעזר ניטל יר! וחלל שלה נבלה

  .בסוגיא דתמורה לעיל

ו אטו� או שהיה חסר מטיבורו ולמטה הרי הוא אטו� או גברא ושט של, � ש� כתב"וברמב  
ותמה בזה . ל"עכ, כל נפל אלו אינו ולד ואי� אמו טמאה לידה', שהיתה גולגלתו אטומה וכו

� עצמו "והרי רמב, � שרק במקרה זה אי� אמו טמאה לידה"הכס" משנה מדוע פסק הרמב
כ היה "וא, לה שהרי זו נבילהסובר שלטריפה אי� ש� של חיה וכ� פסק בניטל היר! וחלל ש

לו לפסוק שג� א� ניטל היר! שאז הוי נבילה וג� א� ניטל מהארכובה ולמעלה שנעשית 
, שכיוו� שנבילה וטריפה אינה נחשבת חיה ממילא ג� כא� אי� אמו טמאה לידה, טריפה

� שרק בחסר מטיבורו ולמטה דאז הוי מתה ג� במציאות אז אי� אמו "ומדוע פסק הרמב
 .וכקושית הלח� משנה לעיל, לידהטמאה 
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שא� נולד ) ש� בגדא(� את המימרא של רבא "ובכס" משנה תמה עוד מדוע השמיט הרמב  
וכתב לישב שרבא מטמא . והלא ושט נקוב היינו ולד מת, ע� ושט נקוב אמו טמאה לידה

 �"וכיוו� שלהרמב, משו� שהוא סובר שטריפה חיה ולכ� ושט נקוב יש לו עדיי� ש� של חי
דמלבד , ע"ובאמת שדברי הכס" משנה צ. ש"עיי, אי� טריפה חיה ולכ� לא פסק כ� להלכה

ומשמע שא� , � שדוקא וושטו סתו� אז אינה טמאה לידה"מה שברור שהואיל וכתב הרמב
יש לתמוה עוד דמה שכתב , � כ� פסק את המימרא של רבא"כ הרמב"רק ניקב אכ� טמאה וא

ואפילו ,  זו ולא טיהר מטומאת לידה אלא את המת ממש� בהלכה זו לא הל! לשיטתו"הרמב
  .ג"וצע, ילדה ולד נבילה טמאה לידה

ולי נראה , ")וכ� המפלת חתיכה"ה "קצד ד' ד סי"ביו(ח "� כתב הב"וליישב את דעת הרמב  
אד� , ל בבהמה שטריפה אינה חיה וניטל יר! וחלל שלה נבילה"ג דקיי"דאי� זו קושיה דאע
. ח"ד הב"עכ, ת"ה חיה וניטל יר! וחלל שלה אינה נבילה וכ� פירש רדאית ליה מזל טריפ

� פסק כ� ג� "� לפי מה שמצינו שהרמב"אלא שתירו# זה לא יעלה ארוכה לדעת הרמב
מ שלדעתו טע� אחר בדבר ולא משו� "וש, לעני� הקדש שהקדושה חלה על כל הבהמה

  .יו�ח צריכי� לי ע"ודברי זיקני הב, שיש חילוק בי� אד� לבהמה

דאפילו א� נאמר שביסוד הדי� של , � סופר בנדה ש� כתב כעי� זה“וג� בחידושי החת  
מ לעני� ניטל היר! וחלל שלה "מ, טריפה שיש לה ש� של חיה אי� חילוק בי� אד� לבהמה

וראה ש� שהביא סיוע לחידוש זה . ל שבאד� לא רק שאינה נבילה אלא ג� טריפה לא הוי"י
� בהלכות מעשה הקרבנות סותר לסברא " אלא שכאמור הרמב,ל בי� של שלמה"מהמרהש

  .וכנתבאר, זו דש� לא שיי! לחלק כ�

� שלגבי טומאת "כתב בביאור שיטת הרמב) ו"ד הט"בנדה פ(ובחסדי דוד על התוספתא   
שמקשרת בי� הסוגיא שלטריפה אי� ש� של ' � לא סובר את הסברא של הגמ"לידה הרמב

ג שהדי� הוא "� סובר שאע"אלא הרמב, פה אינה טמאה לידהחיה וממילא א� ילדה ולד טרי
מפני שהוא חי במציאות שני� , מ לולד יש ש� של ולד חי לעני� לידה"מ, שאי� טריפה חיה
וגבי . ועיי� ש� שהביא מקור לדבריו, וזה מספיק לטמא טומאת לידה, שני� עשר חודש

ואד� , וק בי� אד� לבהמההקושיא מניטל היר! וחלל שלה כתב החסדי דוד ש� שיש חיל
שאד� אינו ) א"כא ע(בחולי� ' והביא ראיה מהגמ. שניטל ירכו אינו נחשב נבילה מחיי�

� לא הזכיר שבניטל היר! "וכ� ברמב, נחשב נבילה אלא בנשברה מפרקתו ורוב בשר עמה
  .יעוי� ש� היטב בדבריו, שמטמא במת

עדיי� יקשה שהיה לו , לוק בי� אד� לבהמהוהנה א" א� נקטינ� כדבריו לעני� ניטל היר! שיש חי  
', � להשמיענו שאשה טמאה טומאת לידה ג� באופני� אלו של נשברה המפרקת וכדו"להרמב

ומכ! , וממילא א� ילדה ולד ע� מפרקת שבורה אינה טמאה, שאז ג� באד� הרי זה חשוב כמת
ע שבזה אינה � הצרי! שיהא זה ולד מת ממש ולא הביא מקרה של ולד נבילה משמ"שהרמב
ועוד שהרי . מבואר שבאופ� כזה נחשב האד� לנבילה' והרי בגמ, וצרי! ביאור מדוע לא, טמאה

� מצרי! מתה "אלא הרמב, מעשה הקרבנות שאי� החילוק תלוי באד� ובהמה' מוכח מהל
וג� דבריו צריכי� , כג אות ט' א סי"ז ח"ת עי� יצחק אבהע"ע בשו"וע. (וקשה כדלעיל, ממש

ובספר הר המוריה , ועיי� בהעמק שאלה שאילתא קג אות ט. ברי המפרשי� שהבאנותלמוד כד
  ).ע בערו! לנר בנדה ש�"וע, מעשה הקרבנות ש�' הל

שהארי! ) יא'פרפר כה אות ח, � לסדר טהרות"על הקדמת הרמב(ומצאתי בספר מי נפתוח   
ריפה אינה ג שט"� אע"דלהרמב) עז' סי(והביא מתשובת חכ� צבי , � בזה"בשיטת הרמב

וכ� נתבאר לעיל , א ש�"� והרשב"ויסוד זה כבר כתבו הרמב, מ אמו טמאה לידה"חיה מ
שאד� ' ולעני� ניטל היר! וחלל שלה פירש בחכ� צבי שאי� הכונה בגמ. בש� החסדי דוד

ועוד פירוש נוס" . ש"אלא נחלקו הא� שיי! די� זה ג� באד� עיי, שניטל היר! נחשב נבילה
  .נפתוח הארי! בביאור העני�כתב ש� ובעל מי 

� "שא" הוא ירד לישב את הרמב) ק ב"נ ס' סי(ועוד הביא המי נפתוח את הכרתי ופלתי   
� כא� לשיטתו בכל מקו� שא� ניטל איבר שבחסרונו הבהמה נחשבת "ומפרש שהרמב

' וממילא מה שמצינו שאמרה הגמ. א� נבראת הבהמה חסרה את אותו איבר כשר, טריפה
הכונה היא שנחלקו לעני� נברא מתחילת , י אלעזר הא� ניטל הוי נבילה או לאשנחלקו בדרב
או כיו� שנולד חסר אי� זה דומה לרבי אלעזר ולא , הא� ייחשב נבילה מברייתו, ברייתו חסר

וכ� ציי� המי נפתוח לסדרי . ש"עיי, � שניטל לחוד וחסר לחוד"ופסק הרמב, ייחשב נבילה
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וכתב עליה� המי נפתוח שמלבד , )א, חידוד הלכות נדה כדוהוא בספרו (טהרה שכתב בזה 
� לעני� מקדיש "הרי שלא יצאו ידי חובת� בישוב פסק הרמב, עצ� הדוחק שבפירושיה�
� לעני� מקדיש איבר שהנשמה תלויה "והרי ש� נמי פסק הרמב, איבר שהנשמה תלויה בו

כ� ה� ה� הדברי� וא, � דדוקא בדבר שעושה אותה מתה"והרי ש� נמי פסק הרמב, בו
 .שתמהנו על כל המפרשי� דלעיל

וג� , �"שהארי! בשיטת הרמב) א"איסורי ביאה הי' י מהל"בפ(ומצאתי עוד במרכבת המשנה   
מעשה ' � בהל"הוא דוחה את פירוש החכ� צבי שאי� בדבריו כדי ליישב את דברי הרמב

 אמרה שבי� רבא לרב 'שכשהגמ, בתמורה כ!' והוא עצמו כתב לבאר בסוגית הגמ. הקורבנות
והכונה היא שלפי רב חיסדא טריפה אינה חיה כלל ואפילו פחות , חיסדא איכא הא� טריפה חיה

והיינו גבי נמצאה , שסימ� טריפה שלושי� יו�, ב"וכדעת רבי בחולי� נז ע(משני� עשרה חודש 
כ� אמר רב ול, )טריפה כדמות נפל שהשיעור הוא שאינו שוהה שלושי� יו� ואז אינו בר קיימא

חיסדא שא� הקדיש איבר שעושה את הבהמה טריפה חל ההקדש בכולה מפני שטריפה כזו 
ורבא סובר שטריפה חיה שני� עשר חודש ויש . חשיבא כאיבר שהנשמה תלויה בו כמו נבילה

ובמקרה זה הסיקה . ולכ� הוא מצרי! שיקדיש איבר שעושהו נבלה, הבדל בי� טריפה לנבילה
הילכ! נבילה כזו חשובה , רבי אלעזר שבניטל היר! וחללו מטמא מחיי�שרבא סובר כ' הגמ

ורב ששת חולק על רבי אלעזר וסובר שבניטל היר! אינה כמתה . כמתה ואי� הבדל ביניה�
ולכ� הוא מצרי! דוקא ראשו ולבו שה� איברי� שבחסרונ� בודאי , שהרי אינה מטמאת מחיי�

� בהלכות מעשה הקרבנות גבי "מר שהרמבז רצה המרכבת המשנה לו"ולפ. שנחשבי� מתה
, ולאו דוקא ראש ולב, ולא רצה להארי! ולומר שמדובר בהקדיש יר! וחללו, הקדש פסק כרבא

ש שמפרש "ויעו, )א"ב ה"פ(מפני שסמ! עצמו על מה שכבר מבואר בהלכות אבות הטומאות 
  .על דר! זו ג� את הסוגיא של טומאת לידה

� נקט ראש ולב לאו דוקא וסמ! עצמו על "לומר שהרמבאלא שלכאורה זהו דוחק גדול   
  .�"ואי� זו דר! רבינו הרמב, המבואר בהלכות אבות הטומאות

והעלה דר! חדשה בסברת , �"ד� בפסק הרמב) א"יא ע(ג� בספר תמורת תודה על תמורה   
והיינו שדי� טריפה הוא דוקא מה שנקבע , � עצמו בלי ליישב את הסוגיא עצמה"הרמב

וכל זה , מ כ! נקבעו אלו הטריפות"מ, פ שאפשר לרפא מצב זה"ואע. ח טרפות"יבתורה 
אבל א� מקדיש איבר שהנשמה תלויה בו יש ). שחיטה' י מהל"בפ(� "מבואר ברמב

ולכ� , וא� יש למצב זה רפואה אי� איבר זה נקרא איבר שהנשמה תלויה בו, להתחשב בטבע
. ש שבה� בודאי זהו מצב של מיתה� רק את המקרי� של חסרו� לב ורא"הביא הרמב

הנה מני� לו , דמלבד שכאמור אי� כל ישוב מהסוגיות, ולכאורה אי� כל הבנה בדבריו
להתמורת תודה שמלבד מקרי� אלו דהוו ממש למיתה יש לכל השאר רפואה אפילו ניטל 

� מיקל לומר שאי� הבהמה "והרי הרמב, היר! ורוב חלל ויתר המקרי� שבה� נעשית נבילה
  .ולכ� בפשטות כל דבריו תמוהי�, דושה א� לא הקדיש לב או ראשק

� "בתמורה שבאמת הרמב' ובספר הר המוריה הלכות מעשה הקורבנות ש� כתב לבאר בגמ  
מפני שחסרו� לב . י שכונת רב ששת שמצרי! דבר שהיא מתה בו דהיינו לב"אינו מפרש ברש

אלא חסרו� לב הוי מצב של . ווא" לא הוי דבר שמתנבלת ב, אינו נקרא דבר שמתה בו
, והיינו שהזכיר את שני הקצוות, � במה שכתב ג� לב וג� ראש"ולזה כיוו� הרמב. טריפה

שכתב שאי אפשר לחיות בלי ) עז' סי(אלא שציי� ש� לתשובות החכ� צבי . מתה וטריפה
 כבר והנה בעני� זה. ולכ� לא ניחא ליה לההר המוריה בדר! זו, י כא�"וכמו שפירש רש, לב

והובאה ש� מחלוקת הפוסקי� הא� קיימת אפשרות לחיי� בלי ) פד' סי(ד לעיל "הארכנו בס
 .או שאי� אפשרות כזאת והרי זה נבילה, לב וממילא חסרונו הוי רק טריפה

ע שלא "וצ, שניטל הלב הוי טריפה) א"מב ע(בחולי� ' י התוס"נפסק עפ) מ' ד סי"יו(ע "ובשו
, שלא רק שלא הוי טריפה אלא אפילו נבילה לא הוי, ורה כא�י בתמ"הביאו ש� את לשו� רש

ובתשובות , כז' ד סי"ועיי� היטב בתשובות חקרי לב יו. (ע"ואכתי צ, והרי זו מתה ממש
ד "ע בתשובות משכנות יעקב יו"וע, קח' ד סי"מו וח' ב סי"שואל ומשיב מהדורא תנינא ח

  ).מ' ד סי"ובכנסת הגדולה ובדעת תורה יו, י' סי

� "ובספר פירושי� וחידושי� לבעל גידולי טהרה על תמורה נקט בפשטות דהא דנקט הרמב  
נקט ) ח"ב הי"ופ, א"ב ה"פ(ערכי� וחרמי� ' והראיה לזה שבהל, ראשה ולבה הוא לאו דוקא

ובפשטות זה אינו מוב� דמאי נפקא מינה בי� . ש"יעו, ודלא כהלח� משנה, ער! כבדי עלי
  .ע"וצ, ו כל אלו הרי זה מת מידובנחסר, ראשו ולבו לכבדו
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ויש ג� נשמת רוח חיי� , דאפשר דליכא יציאת נפש אלא עדיי� הלב פוע�
ולפיכ! צרי! לומר שמה . לו ש� של חי וחיותו אינה חיות מ אי�"ומ, באפיו

שא� מצאו אד� שראשו מרוצ# מתחת גל ) א"פה ע(שמצינו בסוגיא ביומא 
מ "מ, שמחללי� עליו את השבת וא" שאלו יהיו חיי שעה בלבד, נפל עליוש

  

, א שציינו לעיל"� והרשב"והמי נפתוח עצמו העלה בפירוש הסוגיא כעי� שיטת הרמב  
ה בניטל "ה, ולדעתו כמו באד� טריפה שהואיל ואנו רואי� שאפשר לו לחיות לא הוי מת

י פ שהיא עתידה למות הואיל ויש איזושה"מ אע"מ, היר! וחלל שלו שיש לה די� של נבילה
וממילא ולד כזה ייחשב . על כ� מצב זה לא נקרא מת ממש, מציאות חיי� על המיתה ממש

ולכ� , ולכ� רק כשאי� שו� אפשרות חיי� אז נחשבת הבהמה מתה, ולד לעני� טומאת לידה
. ש בדבריו אי! שיישב את הסוגיות"ויעו, א� הקדיש איבר כזה אז שייכת התפשטות קדושה

אבל עיקר יסודו ש� הוא , ש�' י דרכו את כונת הגמ"מפרש עפש בתמורה ש"ועיי� ג� ברש
אלא , כעי� דברי המי נפתוח שלעני� התפשטות הקדושה אי� זה תלוי בש� טריפה או נבילה

  .ש"עיי, י כ! מתה או לאו"א� ע

זה שאמר קא מיפלגי בטריפה , ובאמת שעיקר יסודו כבר נכתב במאירי בנדה ש� שכתב  
אלא א� נחלק בשיעור .  בכ! שא" כשתאמר אינה חיה ולד הואלא שעיקר המחלוקת, חיה

חד אמר עד הארכובה שכל שנולד מעיקרו כ! אי� ש� ולד חל . החיסרו� המונעו מקריאת ולד
לא שמחלוקת זו , ופלוגתא דטריפה חיה ממילא נחלקו בה. עליו ולרבי ינאי ש� ולד עליו

ומכא� , ינה חיה היה מזקיק עד לנקוביושא" אילו היה רבי ינאי סובר טריפה א, תלויה עליו
פסקוה עד ) �"הרמב(ולא אלא שגדולי המחברי� , יראה לי לפסוק כדעת האומר עד לנקוביו

שאילו היה העני� תלוי בטרפות היינו פוסקי� עד , ונראה שה� מסכימי� לשיטתינו. טיבורו
ה ומטע� טריפה פסקוה עד לארכוב) במגיה ציי� לבעל ההשלמה(וגדולי הדורות . לרכובה
  .ל"עכ, ולא יראה לי כ�, אינה חיה

ג שלבהמה חסר איבר והיא "דאע, והעיקר העולה מכל האמור הוא שמצינו לעני� הלכה  
וכמו כ� נמצא . מ אינה נקראת מתה"מ, ויש בה ג� די� של טומאת נבילה, נחשבת נבילה

פרקת ורוב בשר ג דמטמא טומאת מת כגו� נשברה המ"דאע, לכאורה ג� לעני� טומאת מת
וכמו שהבאנו לעיל את פירושו של רבינו . מ עדיי� אינו נקרא מת ממש"מ, ב"עמה וכיו

  .מ לא הוי מתה"מ, ג דהוי נבילה"דכל זמ� שמפרכסת אע, גרשו� מאור הגולה בתמורה ש�

הא� מכ! שהאד� מטמא , וכיוו� שכ� יש לחזור ולעיי� בכל הנושא של קביעת זמ� המוות  
פ שיש "שהרי אפשר לומר שאע. ללמוד ג� לעני� היתר רציחה או שאינו דומהטומאת מת יש 
מ עדי� אינו נקרא מת לגמרי שהרי "מ, שהרי במקרה כזה בבהמה הוי נבילה, עליו טומאת מת

פ שלעני� טומאת מת לומדי� זאת מפסוק שאינו מטמא עד אשר "ואע. יש בו חיות מסויימת
מ הת� כ! קבלו חכמי� שנשברה המפרקת "מ, לגמריימות וממילא א� אנו מטמאי� הוי מת 

א! אי� זה מחייב שייחשב מת ג� לעני� , ב נקרא מת לעני� טומאה"ורוב בשר עמה וכ� כל כיו
וכ� . דמבואר ש� שדיניה� שווי�) א"כד ע –ב "כג ע(ועיי� בסוגית הגמרא בנדה . איסור רציחה
' ד סי"יו(� סופר "ת חת"וראה בזה בשו, )א, עח(בסנהדרי� ' � על הגמ"י והרמב"במחלוקת רש

  ).רמג' ד סי"יו(� שיק "ת מהר"ובשו, )ב"ה סק' ד סי"יו(ובחזו� איש , )נב

פ שכמוב� אי� חיוב מיתה על רציחה " אע–ויש להוסי" לפי צד הזה שלעני� איסור רציחה   
ו ובפשטות זה, מ איסור יש" אבל מ–שהרי אפילו באד� טריפה אי� חיוב על רציחה , זו

מ האד� נחשב "אלא שאפשר לומר שמ. כ יש לדו� א� ייתכ� צד היתר בזה"וא, איסור תורה
הרי איסור זה , פ שישנו איסור תורה"וג� גבי האיסור אפשר לדחות שאע, מת לעני� טומאה

שהרי בדר! כלל פיקוח נפש אינו נדחה מפני רציחה בגלל , אינו עומד כנגד פיקוח נפש
אבל , )שדמו של האחד אינו אדו� מד� השני, דהיינו(סומק טפי שאומרי� מאי חזית דדמ! 

ואפילו לסברת הכס" . במקרה זה שהנידו� הוא אד� טריפה בודאי שאי� את סברת מאי חזית
דכ! קיבלו חכמי ישראל שאי� פיקוח נפש דוחה רציחה אפילו , �"משנה בשיטת הרמב

וכבר הוזכרה , ינו שיי! כללמ נראה שאיסור בזה א"מ, במקו� שאי� את סברת מאי חזית
לעיל סברת החזו� איש דמצות הצלת חיי שעה הרי היא כשאר מצוות כנגד פיקוח נפש 

כ ג� כא� יידחו חיי השעה "וא, )פד' ב סי"ת יחל ישראל ח"ראה בספרנו שו(ונדחית מפניה 
 .מפני מצות פיקוח נפש
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דאילו , ב"המקרה ש� אינו מדבר באופני� האמורי� של הותז ראשו וכיו
אלא ג� , באופני� הללו נראה שלא רק שאי� מחללי� עליו את השבת

  .לכתחילה משמע שמותר לגמור את מיתתו וכמו שנתבאר

� ש� "שפירש הרמב(ילוק בי� מגוייד אלא שעדיי� צרי! לבאר מה הח
, וגוסס שמפורש במשנה שיש לה� די� של חי) שהיינו שנחתכו וורידיו

  . שאינ� בגדר חי' מהמקרה של הותזו ראשיה� ונשברה המפרקת וכו

מגוייד שאינו ' ואפי: "א בספר אליהו רבא באהלות ש�"והנה כתב הגר
גוסס שאי� דעתו ' ואפי, משו� דדעתו צלול, יכול לחיות עוד אינו מטמא

  ".צלול אינו מטמא משו� שיכול עוד לחיות

ומתבאר בדבריו שישנ� שני דברי� הקובעי� את ההגדרה של חי וכל 
יש לו , או שדעתו צלולה או שהוא יכול עוד לחיות, זמ� שאחד מה� קיי�

וכ� שאי� דעתו , בר� א� ברור שאינו יכול עוד לחיות. עדיי� ש� של חי
. וזהו המקרה שנתכונה המשנה שהותז הראש. 2זה לא נחשב חיאד� , צלולה

דא" חיי שעה אי� כא� מפני שחיי� אלו אינ� , וצרי! להוסי" ולפרש בדבריו
פ שמיתתו "דאע, ב"וחיי שעה ה� באופ� של מגוייד וכיו. נחשבי� חיי� כלל
בר� יש להדגיש שבספר סדרי . מ הוא נקרא עדיי� חי"הקרובה בטוחה מ

) ב"קכ ע(א ביבמות "ומהריטב' הוכיח מהתוס) א"ד" טז ע(לות טהרות באה
  . עיי� ש� היטב, א"ש� שאינ� סוברי� כהגר

� סופר שהארי! בדברי� נמרצי� כנגד "והנה הובאה לעיל דעת החת
, האומרי� שאי� לסמו! לעני� קביעת רגע המוות על הפסקת פעולת הנשימה

. או בה� סימני עיכול הבשרולכ� דרשו להלי� את המתי� כמה ימי� עד שייר
ל היא לקבוע את "� סופר דחה דבריה� וקבע באופ� החלטי שדעת חז“והחת

  .עיי� ש�, זמ� המיתה בזמ� הפסקת פעולת הנשימה לחלוטי�

� סופר סתירה ליסוד העולה "אלא שהרואה יראה שאי� בדברי החת
יוו� שכ, � סופר ד� במצב של אחרי יציאת הנפש"דאילו החת, א"מדברי הגר

, ואילו בנידו� דיד�. שפסקה הנשימה שוב אי� מקו� לחוש למציאות חיי�
פ שעדיי� אי� לפנינו "א הוא להגדיר את המוות אע"העולה מדברי הגר

  .וא" על פי כ� אד� זה אינו נחשב נפש, יציאת הנפש

דהיינו שלא הותז הראש , ומעתה יש לדו� באופ� שאינו מבואר במשנה
כמו כ� הוא אינו קרוע מגבו ואינו נחלק לשני� כפי ו, ולא נשברה המפרקת
ורק , אלא המצב הוא שגופו של� לפנינו, � דלעיל"המבואר בדברי הרמב
י הניסיו� פסקה לחלוטי� "י בדיקות מוסמכות עפ"לפי קביעת הרופאי� ע

ודבר ברור הוא שמצב זה הוא אינו חוזר לחיי� וג� אי� בו , פעולת המוח

     

  העור! '  .א הסדרי טהרות על אהלות שמצוי� להל�"וכ� פירש בדעת הגר   .2
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א יוצא שאד� "כ לפי פירוש הגר"וא, � דעתו צלולהולא רק שאי, דעה כלל
זה אינו נקרא חי כלל וממילא אי� בהפסקת פעולת ההחייאה כל איסור של 

ללא כל צל , וכמוב� שהמדובר הוא שהבדיקות שנעשו ה� מוסמכות. רציחה
  .ופשוט, של ספק

ת "ז נמצא ששוב לא צרי! להגיע לחידוש שהבאנו בספרנו שו"ולפ
שיש להעדי" חיי עול� , העולה מפסק החזו� איש) פד' ב סי"ח(יחל ישראל 
ג אי� כא� "דכאמור בכה, א� הנידו� הוא על שני בני אד�' ואפי, על חיי שעה

ומחללי� עליו , א� מקרה זה נקרא חיי שעה' ל דאפי"ועוד י. חיי שעה' אפי
ודי� זה הוא כדינו של עובר , ל שאי� חיוב על הריגתו"מ י"מ, את השבת

ל שבמקרה זה "ולפיכ! י. כ אי� לאו בהריגתו"לי� שבת להצילו ואעפשמחל
מאי חזית דדמ! סומק '(י סיכו� השני "לא שיי! לומר שאי� מצילי� אחד ע

אלא כיוו� שכא� אחד מה� הוא בספק חיי עול� בודאי שדמו , )'וכו' טפי
וכיוצא בזה כתב החזו� איש על . סמוק יותר מד� השני שאי� לו די� נפש

לעני� עובר שמותר להורגו ) ט"רוצח ושמירת הנפש ה' א מהל"בפ(� "בהרמ
  .עיי� ש�, להצלת הא�

א שקבע לעיקר שני יסודות "ולכאורה יש להוסי" עוד בדברי הגר
. ושיש בו דעת, שהתנאי� ה� שהאד� יכול לחזור לחיות, בהגדרת החיות

וו� וכי, ואכ� משכ� הדעת הוא במוח, כ יוצא שהחיות תלויה בדעת"וא
ולכ� סובר , כ זהו המצב שבו אי� חיי� במוח"א, שניטלה מ� האד� הדעת

, וכמוב� שמדובר שמתקיי� ג� התנאי השני, א שהאד� אינו נקרא חי"הגר
וזהו המקרה שמגדירי� היו� הרופאי� את מצב הנזק . שמיתתו בטוחה

וממילא מיתתו , וזהו מצב בלתי הפי!, שהאד� אינו במצב של דיעה, במוח
, א מתאימה למה שקרוי היו� מוות מוחי"כ לכאורה הגדרת הגר"וא, חהבטו

  .3וכמוב� בתנאי שהנזק הוא ודאי

דהנה איתא במשנה ביבמות , א יש להוסי" הסבר"ובעיקר פירוש הגר
) גבי היתר נישואי� לאשה שמת בעלה, על מת(אי� מעידי� : "כ!) א"קב ע(

 מנותח ומלא פצעי� ,י"רש(ראוהו מגוייד ' אלא עד שתצא נפשו ואפי
למימרא : "איתא) ב, קכ(ש� ' ובגמ". וצלוב והחיה אוכלת בו) וחבורות חרב

' דמגוייד חשיב חי והלא הדי� הוא שאד� אינו מטמא עד שתצא נפשו אפי
אמר . ומשמע שאמנ� עדיי� אינו מטמא אבל חי כבר אינו, גוסס' מגוייד ואפי

ניא מעידי� על המגוייד ואי� דת, ש ב� אלעזר הא רבנ�"אביי לא קשיא הא ר
שמעו� ב� אלעזר אומר א" על המגוייד אי� מעידי� ' ר, מעידי� על הצלוב

  .'ועיי� ש� בהמש! הגמ, "'מפני שיכול לכוות ולחיות וכו

     

מכו� (' ספר אסיא ה, "?פ ההלכה"הא� מותרת השתלת לב ע", ר מרדכי הלפרי�"ד: ראה עוד   .3
  . העור!''  .79'55' עמ) 1986, שלזינגר
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מיעוט ' ואי� אפי, שבמציאות מגוייד אינו חי' כ בגמ"מפורש א
� איפוא ומוב. מ כל זמ� שלא יצאה נפשו הוא נחשב עדיי� חי"ומ, לחיי�

מ פשוט "ומ, א שהטע� הוא משו� שדעתו צלולה"מה שהוסי" כא� הגר
בגיטי� ' וראה כעי� זה ג� בגמ. זו נחשבת כחיות של חיי שעה בלבדשחיות 

מ "ג דעדיי� חי הוא מ"דאע, לעני� שחט בו שני סימני� או רוב שני�) ב"ע ע(
וזה הוא ומבואר ש� דאכתי בר דעת הוא אלא שמיתתו בטוחה , סופו למות
  .וזה נחשב חיי שעה, כמו מגוייד

הרי באמת , פ שאי� דעתו צלולה"ולעומת זאת לעני� גוסס מצינו שאע
ונראה עוד יותר דעני� המיעוט לחיי� אינו רק טע� בגלל . ישנו מיעוט לחיי�

אלא עצ� הדבר שיש מיעוט שה� לחיי� מורה לנו שא" ,  גרידאהמיעוט
כ אי� מצבו בגדר נזק בלתי "ג, רובבאותו אד� הגוסס שנראה שהוא מה

ועל כרח! ג� . ומטע� זה גופא אנו אומרי� שהגוסס הרי הוא כחי, הפי!
אלא שבמציאות בגלל , אי� בזה נזק בעיקר המח, מה שאי� דעתו צלולה
  .ועל כ� פשוט שהוא כחי לכל דבריו, מצבו דעתו משובשת

ע אב� "� בשויעוי, אמנ� בעיקר די� גוסס א� הוא נחשב בר דעת או לא
ו (וכ� יעוי� במשנה בערכי� . שהרי הוא כחי ויכול לגרש) ז"קכא ס' סי(העזר 

יוסי אומר נודר ומערי! ומקדיש ' ר' הגוסס והיוצא להירג וכו, האומרת) ב"ע
ויעוי� . כ ג� לגוסס יש את כל הדיני� של אד� חי"וא, וא� הזיק חייב

, בדבר מחלוקת ראשוני�שהבאנו ) פז' ב סי"ח(ת יחל ישראל "בספרנו שו
' פרק עשרה יוחסי� סי(ש בקידושי� "וברא) ב"עח ע(בקידושי� ' דהנה בתוס

א "פ(� "אבל ברמב. דמבואר בדבריה� שהגוסס נקרא בעל דעה צלולה) טז
משמע שכל דיני , )וראה בביאור המשנה למל! ש�, יד'ג"ערכי� הי' מהל

ז ובלח� "ויעוי� ברדב, המשנה בערכי� היינו ביוצא ליהרג בלבד ולא בגוסס
, וראה בספר לח� שמי� להגאו� יעב# על המשניות בערכי� ש�. (משנה ש�

ק "קכב ס' ובספר גט פשוט סי, א"ש טויביש על ערכי� ד ע"וכ� בהגהות ר
, טז' זכיה ומתנה סי' ובמחנה אפרי� הל, קפח' ובקצות החוש� סי, כא

  ).ועיי� בספרנו ש�, י אות ד' ב סי"ובמרחשת ח

א "פ שנראה שיש ללמוד מדברי הגר"ש מקו� לחזור ולהודיע שאעוי
וצרי! לחזור , מ אי� לקבוע בזה מסמרות"מ, גדר בקביעת זמ� המוות

ו לעשות מעשה בלי הסכמת גדולי ההוראה כי בדיני "וח, ולהתיישב בדבר
ולא באתי בדברי� אלו אלא כהצעה לדיו� הלכתי לפני חכמי . נפשות עסקינ�
  .יתבר! נתפלל שלא ניכשל בדבר הוראה' ולפני ה, א"ישראל שליט
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