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קביעת זמ המוות
על הערות העור להחלטת מועצת הרה"ר
בהערה  15נכתב:
"מכא נובע שהסימ הבלעדי הקובע מוות הוא העדר הנשימה כנלמד בגמ' מ
הפסוק וכו' ".
ראוי להעיר שיש הרבה מקרי שאי אד נוש בכלל ובכל זאת מוגדר כחי
לכל הדעות ,ולכ קשה לומר שיש כא גזירת הכתוב הקובעת שכל העדר נשימה
נחשב כמוות.
בנוס  ,יתכ שבגמרא מדובר במצב )כפי שהיה בזמנ( שאד שלא נש ,לא
היתה כל אפשרות לטפל בו וממילא לא היתה שו נפ"מ א הלב עוד פוע א
לאו ,ולכ היה מיותר לבדוק את לבו של פצוע כזה )וא הבדיקה קשורה במלאכה
היתה ג אסורה בשבת(.
נוס על כ ,%מכיוו שבדיקת הנשימה היא יותר רגישה ובטוחה מבדיקת הלב
)כי בגמרא מדובר בבדיקת כל אד ולאו דווקא ברופא שבודק את הפצוע( ,לכ
הספיקה בדיקת הא ולא נדרשה בדיקה נוספת ,פחות רגישה ,של הלב .ומאד
שמחתי לראות שכ %כותב האג"מ )יו"ד ח"ב סי' קמו ד"ה אבל ברור(" :ואית לנו
הסימ חיות רק ע"י החוט א שלא הוא הנות עני הנשימה ,משו שאי אנו
מכירי היטב בלב ובטבור וכ"ש שאי מכירי במוח ,וכוונת הקרא דנשמת רוח
חיי באפיו וכו' אלא רוח חיי שאנו רואי איכא באפיו א שלא נראה באברי
הגדולי אברי התנועה וג אחר שלא ניכר ג בדפיקות הלב ולא ניכר בטבור שלכ
נמצא שלעני פקוח הגל בשבת תלוי רק בחוט ,וכו' .ובהחכ"צ כותב שפעמי אי
אפשר לשמוע דפיקת הלב מפני שהלב תחת החזה ומרוב חולשה א"א להכיר א
עודנו בחיי וכו'" עכ"ל ,וברו %שכיוונתי.
ועל א שהגאו ז"ל כותב דאי צור %להסבר זה של החכ"צ ,לא הבינותי ,מקוצר
דעתי ,את המש %דבריו.
בהמש %הערה  15נכתב:
"וג ,כפי שמעריכי מומחי נוירולוגי ,לבו של המותז יוכל להמשי %לפעו
שעות וימי א יקשרו כלי הד הצוואריי" .ויש להעיר שקשירת  4כלי הד
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הצוואריי איננה כל כ %פשוטה ,ובכלל לא ברור שנית לבצע אותה לפני מות
המותז מאיבוד ד .יתר על כ ,כאשר יש חיתו %של של חוט השדרה ,בהרבה
מקרי מתפתח מיד דו לב עקב הל נוירולוגי .וא מצב זה קיי ברוב המקרי,
אי להביא מדברי המשנה ראיה ,שכ בנוס להפסקת הנשימה יש ג דו לב ,א כי
עדיי יש פרכוסי גו "כזנב הלטאה".
על הערה 17ב( יש להבהיר:
כפי הבנתי ,תשובת האג"מ )יו"ד ,ח"ג ,קלב( מחולקת ל( 4פסקאות.
הראשונה כעי הקדמה בה מביא הגאו ז"ל את הגמ' והרמב" וכותב לעיי
בחת"ס שביאר באור) %ש מפורש ,לפי האג"מ יו"ד ח"ב קמו ,שאי לקבוע את
המוות ללא העדר פעולה נוירולוגית ,לב ונשימה ג יחד( .בשניה הוא כותב על
"חולי גדולי" שמונשמי ללא סימני חיות .א לפי כ"ת שמה שכתוב בכל
התשובה "ללא סימני חיות" הכוונה היא :ללא סימני נוירולוגיי כשלבו של החולה
עדיי פוע )מה שסותר לכאורה את החת"ס המוזכר כמה שורות לפני כ( ,אז קשה
לי ,כי הא שמענו שבחולה כזה יהיה מותר לא לחדש את ההנשמה ללא בדיקה
נוירולוגית מיוחדת )כפי שהגאו ז"ל דורש בפסקה השלישית( ,וה"ה בפסקה
הרביעית ,ש מדובר על חולה מורעל?
אמנ מסכי אני ע כ"ת שלא שמענו שבכל חולה אחרי תאונת דרכי )כפי
שמובא בפסקה השלישית( תהיה דרושה בדיקה נוירולוגית מיוחדת כשאי לבו פוע
וכשאי הוא נוש כלל ,א %ברור שדווקא במקרי אלו בא הגאו ז"ל להחמיר וכפי
שכותב ש להדיא.
ועיי באג"מ )יו"ד ח"ב סי' קמו( שא יש סימני חיות ב( ECGהוא נקרא חי א
שאינו נוש .ופשוט קשה לי מאד לקבל שהגאו ז"ל חזר בו בתשובתו האחרונה לא
רק ממה שהוא עצמו כתב בתשובה קודמת אלא שג יצא לחלוק על החת"ס בלי
לכתוב על כ %ולא אפילו ברמז ,ועוד מבקש באותה תשובה לעיי בחת"ס שהוא
כביכול בא לסתור להלכה ולמעשה.
ברור לי שתשובת הגאו ז"ל כוללת דברי הקשי לי להבנה כרופא" .הרי
שולח והרי בשר והרי סכי ואי לנו פה לאכול" )קידושי מו ,(.וכמוב שלא עולה על
דעתי להכניס עצמי למחלוקת הגדולה בסוגית ההשתלות .באתי רק להעיר כמה
הערות קטנות כרופא הרוצה להבי את דברי חכמינו ,כי תורה היא ומאד צרי %אני
ללמוד.
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