תרומה

תשע"ח

חכמת שלמה – חכמה לגויים?
הרב יוסף כרמל ,ראש כולל 'ארץ חמדה'
הפטרת פרשת תרומה פותחת בהכרזה:
" ַויקֹ וָק נָתַ ן חָ כְ מָ ה לִ שְׁ מֹ ה ַכּאֲשֶׁ ר ִדּבֶּ ר ל ֹו" )מלכים א ה' כו(.
עיון בפסוקים מגלה נקודה האומרת דרשני .חכמת שלמה נזכרת כמה וכמה פעמים בפרק זה:
וּמ ֹכּל חָ כְ מַ ת
" ַויִּ תֵּ ן אֱהִ ים חָ כְ מָ ה לִ שְׁ מֹ ה וּתְ בוּנָה הַ ְרבֵּ ה ְמאֹ ד וְ רֹחַ ב לֵב כַּחוֹל אֲשֶׁ ר עַ ל ְשׂפַ ת הַ יָּם :וַתֵּ רֶ ב חָ כְ מַ ת שְׁ מֹ ה מֵ חָ כְ מַ ת כָּל בְּ נֵי קֶ ֶדם ִ
ִמצְ רָ יִםַ :ויֶּחְ כַּם מִ כָּל הָ אָדָ ם מֵ אֵ יתָ ן הָ אֶ זְ רָ ִחי וְ הֵ ימָ ן וְ כַלְ כֹּ ל וְ דַ ְר ַדּע בְּ נֵי מָ חוֹל ַויְהִ י ְשׁמ ֹו בְ כָל הַ גּ ֹויִם סָ בִ יב" )שם ,ט-יא(.
חכמת שלמה הנזכרת בפסוקים אלה קשורה לחכמה אוניברסלית ,הקשורה לאומות העולם ומרכזי המחקר " -האוניברסיטאות",
ברחבי המזרח התיכון ,ממצרים בדרום מערב ,ועד לארץ בני קדם בצפון מזרח.
" ַויִּ ְשׁלַח ִחירָ ם מֶ לֶ צוֹר אֶ ת עֲבָ ָדיו אֶ ל שְׁ מֹ ה ַ ...ויִּ שְׁ לַח שְׁ מֹ ה אֶ ל ִחירָ ם לֵאמֹ ר ...:וְ הִ ְננִי אֹ מֵ ר לִ בְ נוֹת בַּ יִת לְ שֵׁ ם יְקֹ וָק אֱהָ י ַכּאֲשֶׁ ר ִדּבֶּ ר יְקֹ וָק
אֶ ל דָּ וִ ד אָבִ י לֵאמֹ ר בִּ נְ אֲשֶׁ ר אֶ תֵּ ן תַּ ְחתֶּ י עַ ל כִּ סְ אֶ  הוּא יִבְ נֶה הַ בַּ יִת לִ ְשׁ ִמי :וְ עַ תָּ ה צַ וֵּה וְ יִכְ ְרתוּ לִ י א ֲָרזִ ים ִמן הַ לְּ בָ נוֹן ַועֲבָ ַדי יִהְ יוּ עִ ם עֲבָ דֶ י
וּשׂכַר עֲבָ ֶדי אֶ תֵּ ן לְ  כְּ כֹ ל אֲשֶׁ ר תֹּ אמֵ ר כִּ י אַ תָּ ה י ַָדעְ תָּ כִּ י אֵ ין בָּ נוּ אִ ישׁ י ֵֹדעַ לִ כְ רָ ת עֵ צִ ים כַּצִּ ֹדנִיםַ :ויְהִ י כִּ ְשׁמֹ עַ ִחירָ ם אֶ ת ִדּבְ רֵ י ְשׁמֹ ה וַיִּ ְשׂמַ ח
ְ
ְמאֹ ד ַויֹּאמֶ ר בָּ רוּ יְקֹ וָק הַ יּוֹם אֲשֶׁ ר נָתַ ן לְ ָדוִ ד בֵּ ן חָ כָם עַ ל הָ עָ ם הָ רָ ב הַ זֶּה" )שם ,טו-כא(.
פסוקים אלה ,כמו גם הפסוק הפותח את ההפטרה ,עוסקים בחילופי מידע ויכולות טכנולוגיות בין שלמה המלך וחירם מלך צור.
קשרים מדעיים אלה ,אפשרו את המפעל ההנדסי העצום והמופלא של בנין המקדש ,שעורר התפעלות בכל רחבי העולם .העיר צור,
מלכה ושריה ,שימשו גם הם כסמל בין לאומי לחכמה וידע ,כמפורש בנבואת הנביא יחזקאל:
אָדם אֱמֹ ר לִ נְגִ יד ֹצר ...הִ נֵּה חָ כָם אַ תָּ ה מִ ָדּ ִניֵּאל כָּל סָ תוּם א עֲמָ מוּ :בְּ חָ כְ מָ תְ  וּבִ תְ בוּנָתְ  עָ ִשׂיתָ לְּ  חָ יִל  ...בְּ רֹב חָ כְ מָ תְ  בִּ ְרכֻלָּתְ  הִ ְרבִּ יתָ
"בֶּ ן ָ
אָדם שָׂ א ִקינָה עַ ל מֶ לֶ צוֹר וְ אָמַ ְרתָּ לּ ֹו כֹּ ה אָמַ ר ֲא ֹדנָי יְקֹ וִ ק אַ תָּ ה חוֹתֵ ם תָּ כְ נִית מָ לֵא חָ כְ מָ ה וּכְ לִ יל יֹפִ י" )יחזקאל כ"ח ב-ה ,יב(.
חֵ ילֶ ... בֶּ ן ָ
לכן ,אין זה פלא ששלמה בחר דווקא בשיתוף פעולה עם חירם מלך צור ,כדי לבנות את ירושלים כקרית מלך רב ,ואת בית המקדש
במרכזה.
אם אכן דברינו נכוחים ,נוכל להציע מקור לדברי חז"ל ולהבין את דבריהם ביתר עומק .חכמינו לימדונו" :אם יאמר לך אדם יש
חכמה בגוים תאמן... ,יש תורה בגוים אל תאמן) ",איכה רבה )וילנא( פרשה ב יג(.
שיתוף פעולה מדעי וטכנולוגי עם חכמי אומות העולם יכול להביא תועלת מרובה ולהביא לקידוש שם שמים ברחבי העולם .כל
חתן פרס נובל יהודי בכלל וישראלי בפרט ,מייצג כיוון זה .כל פיתוח ישראלי שמביא תועלת לאנושות כולה הוא מבורך .מאמציה
של ממשלת ישראל לחזק את מדינת ישראל גם מבחינה זו ,יבורכו.
הבה נתפלל כי נזכה לחזות בשוב ד' ציון ולראות את ירושלים גם כמרכז של תורה ורוחניות לכלל האנושות.
בשולי הדברים נעיר כי ,כנראה שאין קשר בין חכמת שלמה ,המתוארת ונזכרת בפרקנו ,לבין בקשת שלמה והבטחת הקב"ה,
המופיעה לפני משפט שלמה המפורסם:
"וְ נָתַ תָּ לְ עַ בְ ְדּ לֵב שֹׁמֵ עַ לִ ְשׁפֹּ ט אֶ ת עַ מְּ  לְ הָ בִ ין בֵּ ין טוֹב לְ רָ ע כִּ י ִמי יוּכַל לִ ְשׁפֹּ ט אֶ ת עַ מְּ  הַ ָכּבֵ ד הַ זֶּהַ :ויִּ יטַ ב הַ ָדּבָ ר בְּ עֵ ינֵי ֲא ֹדנָי כִּ י שָׁ אַל ְשׁמֹ ה
אֶ ת הַ ָדּבָ ר הַ זֶּהַ :ויֹּאמֶ ר אֱהִ ים אֵ לָיו יַעַ ן אֲשֶׁ ר שָׁ אַלְ תָּ אֶ ת הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה וְ א שָׁ אַלְ תָּ לְּ  י ִָמים רַ בִּ ים וְ א שָׁ אַלְ תָּ לְּ  עֹ שֶׁ ר וְ א שָׁ אַלְ תָּ נֶפֶ שׁ אֹ יְבֶ י
וְ שָׁ אַלְ תָּ לְּ  הָ בִ ין לִ ְשׁמֹ עַ ִמ ְשׁפָּ טַ ...ויִּ ְשׁ ְמעוּ כָל י ְִשׂרָ אֵ ל אֶ ת הַ מִּ ְשׁפָּ ט אֲשֶׁ ר שָׁ פַ ט הַ מֶּ לֶ וַיִּ ְראוּ ִמפְּ נֵי הַ מֶּ לֶ כִּ י רָ אוּ כִּ י חָ כְ מַ ת אֱהִ ים בְּ ִק ְרבּ ֹו
ַלעֲשׂוֹת מִ שְׁ ָפּט) " :מלכים א ג' ט-יא ,כח(.
בפסוקים אלה מדובר על חכמת המשפט שעסקנו בה בשבוע שעבר )פרשת משפטים( ,ונעסוק בה בע"ה באחד השבועות הקרובים.
לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע
ט' בכסלו תשס"ט
לע"נ
מר שמואל שמש ז"ל
חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

לע"נ
מרת שרה ונגרובסקי ע''ה
בת ר' משה זאב
נלב"ע י' בתמוז תשע"ד
לע"נ
אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז

לע"נ
ר' מאיר ז"ל

בן יחזקאל שרגא
ברכפלד

לע"נ
הרב ישראל רוזן זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ
הרב ראובן אברמן זצ"ל
חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

לע"נ הנופלים במערכה על הגנת המולדת הי"ד

לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל
נלב"ע
ח' באייר תשע"ו
לע"נ
הרב שלמה מרזל זצ"ל
חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
נלב"ע י' באייר תשע"א
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הפרשה באנציקלופדיה התלמודית
ארון
מבוסס על הערך :ארון ,שבאנציקלופדיה התלמודית כרך ב של האנציקלופדיה התלמודית.
רון עֲ צֵ י ִ ׁש ִּטים וגו' ים וגו') .כה ,י(
וְ ָעשׂ ּו אֲ ֹ
הכיצד לא מנה הרמב"ם את עשיית הארון בתרי"ג המצוות?
היכן גנוז הארון היום?

ארון .הארון שלוחות
הברית היו מונחים בו.
הפרקים :א .מצות עשיתו;
ב .מקומו; ג .תבניתו ומדתו; ד.
בדיו וטבעותיו; ה .הדברים
המונחים בו; ו .נשיאתו בכתף; ז.
נגיעתו וראייתו; ח .זמנו
---------כרך ב עמודים קעד-קעט

מצות עשייתו .מצוה מן התורה לעשות ארון ,לשום בו את לוחות העדות ,שנאמר :וְ עָ שׂוּ אֲ רוֹן עֲצֵ י
ִשׁ ִטּים )כאן( ,וְ נָתַ ָתּ אֶ ל הָ אָרֹן אֵ ת הָ עֵ דֻ ת אֲ ֶשׁר אֶ ֵתּן אֵ לֶי) להלן פסוק טז( .רבים מן הראשונים מוני
המצוות לא מנוה למצוה מיוחדת  -אם משום שהיא בכלל עשית המקדש ,שכל כלי המקדש בכללו
)עי' ספר המצוות לרמב"ם עשה כ וחינוך מצוה צה ,ועי' קנאת סופרים לסהמ"צ עשה לג(; או משום
שאינה מצוה הנוהגת לדורות ,שלא נצטרך לעולם לעשות ארון שני ,שהארון נגנז ,ולעתיד ישוב אלינו
)מגילת אסתר בסהמ"צ להרמב"ם עשה לג( .ואף שלמה ,שעשה את כל הכלים מחדש ,לא עשה ארון
חדש )ילקוט שמעוני פרשת תרומה( .אבל הרמב"ן )בסהמ"צ עשה לג ובהוספותיו למניו מצוות עשה( סובר שעשיית הארון נמנית
למצוה בפני עצמה .ואף על פי ששאר הכלים ,כגון שולחן ,מנורה ומזבח אינם מצוות בפני עצמן ,הרי זה משום שהם באים להכשר
העבודה שנעשית בהם ,ונכללים בכלל מצוות העבודות האלו; אבל הארון יצא למצוה בפני עצמה ,שהרי אינו בא לשום עבודת
המקדש ,ואין שום מעשה ממעשי המקדש נעשה בו .ומצוה הנוהגת לדורות היא ,שלעתיד כשימצאו הלוחות אם לא יהיה הארון
עמהם ,או אם ישבר ויפסד ,מצוה עלינו לעשות ארון אחר.
מספר הארונות .נחלקו תנאים כמה ארונות היו:
)א( יש סוברים שהיו שני ארונות שהיו מהלכים עם ישראל במדבר  -אחד שהיו בו שברי הלוחות ,ואחד שהיה בו ספר תורה .זה שהיו
בו שברי לוחות היה יוצא עמהם במלחמה ,שנאמר :וַ אֲ רוֹן בְּ ִרית ה' נֹסֵ עַ לִ פְ נֵיהֶ ם )במדבר י לג(; וזה
שספר תורה מונח בו שרוי עמהם במחנה ,שנאמר :וַ אֲ רוֹן בְּ ִרית ה' וּמ ֶֹשׁה א מָ שׁוּ ִמ ֶקּ ֶרב הַ מַּ חֲ נֶה )שם
יד מד( ,הרי שהיה הארון שרוי בקרב המחנה )ספרי במדבר י לג; ירושלמי שקלים פ"ו ה"א וסוטה
פ"ח ה"ג ,ולפי גירסת הגר"א שם :הלוחות  -במקום ספר תורה  -נתונים לתוכו( .זה שהיה יוצא עמהם
למלחמה ,משה עשה אותו ,שנאמר :וְ עָ ִשׂיתָ לְּ  אֲ רוֹן עֵ ץ )דברים י א(; ואותו שעשה בצלאל לא היה
יוצא עמהם למלחמה ,אלא בימי עלי יצא ונענשו עליו ונשבה )רש"י דברים שם(.
)ב( ויש חולקים וסוברים שלא היה אלא ארון אחד )רבנן בירושלמי שקלים וסוטה שם; משמעות
הסוגיות בגמרא יומא ג ב ושם עב ב( ,והלוחות ושברי הלוחות היו מונחים בתוכו )בבא בתרא יד א(.
והארון שעשה משה לא היה אלא לשעה ,ונגנז כשעשה בצלאל את השני ,או שגם הכתוב וְ עָ ִשׂיתָ לְּ 
אֲ רוֹן עֵ ץ מכוון לארון שעשה בצלאל )רמב"ן דברים שם(.
ואף הראשונים נחלקו :רש"י )במדבר שם ודברים שם( ותוס' )ערובין שם בשם ר"י( הכריעו כדעת
דגם הארון
הסוברים שהיו שני ארונות ,אבל הרמב"ן והאבן עזרא )דברים שם( סוברים שאין זו אלא דעת יחיד; אבל
לדעת חכמים אין שם אלא ארון אחד ,והרי לא היה מקום במשכן ובמקדש לשני ארונות.
ע"פ מכון המקדש
מקום גניזתו .נחלקו תנאים:
אשׁי הַ בַּ ִדּים ִמן הַ קּ ֶֹדשׁ עַ ל פְּ נֵי הַ ְדּבִ יר וְ א י ֵָראוּ הַ חוּצָ ה וַ יִּ ְהיוּ ָשׁם
)א( יש סוברים שהארון נגנז במקומו ,שנאמר )מלכים א ח ח( :וַ יּ ֵָראוּ ָר ֵ
עַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּ ה )ר' יהודה בן לקיש בתוספתא סוטה פי"ג ובבבלי יומא נג ב; עולא בשם רשב"י יומא שם ונד א; רשב"ל בירושלמי
שקלים פ"ו ה"א(; או שנגנז בלשכת דיר העצים שבמקדש )שקלים פ"ו מ"א; חכמים ביומא שם ובירושלמי שם( ,וכשבנה שלמה
את הבית וידע שסופו ליחרב בנה בו מקום לגנוז בו הארון למטה במטמוניות עמוקות ועקלקלות )רמב"ם בית הבחירה פ"ד ה"א(;
יִשׂ ָראֵ ל הַ ְקּדו ִֹשׁים ַלה' ְתּנוּ אֶ ת אֲ רוֹן הַ קּ ֶֹדשׁ בַּ בַּ יִ ת אֲ ֶשׁר בָּ נָה ְשׁמֹה בֶ ן ָדּוִ יד
ויאשיהו המלך גנזו ,שנאמר :וַ יֹּאמֶ ר לַלְ וִ יִּם הַ ְמּבִ ינִים לְ כָ ל ְ
יִשׂ ָראֵ ל )דברי הימים ב לה ג(  -הרי שגנז את הארון )ברייתא
יִשׂ ָראֵ ל ,אֵ ין לָכֶם מַ ָשּׂא בַּ כָּ תֵ ף ,עַ ָתּה עִ בְ דוּ אֶ ת ה' אֱ הֵ יכֶם וְ אֵ ת עַ מּ ֹו ְ
מֶ לְֶ 
יומא נב ב; רבי יהודה בן לקיש בתוספתא שם ובירושלמי שם; רמב"ם בה"ב פ"ד ה"א( ,שלא אמר לתתו בבית המקדש ,שהרי שם
היה עומד גם קודם לכן ,אלא לגניזה )רש"י יומא שם(.
)ב( ויש סוברים שגלה לבבל ,שנאמר :וְ לִ ְתשׁוּבַ ת הַ ָשּׁנָה ָשׁלַח הַ מֶּ לֶ נְבוּכַ ְדנֶאצַּ ר וַ יְ בִ אֵ הוּ בָ בֶ לָה עִ ם כְּ לֵי חֶ ְמ ַדּת בֵּ ית ה' )דברי הימים ב לו
אָצרוּ אֲ בֹתֶ י עַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּ ה בָּ בֶ ל א יִ וָּ תֵ ר ָדּבָ ר אָמַ ר
י( ,ונאמר בנבואת ישעיה לחזקיהִ :הנֵּה י ִָמים בָּ ִאים וְ נ ִָשּׂא כָּ ל אֲ ֶשׁר בְּ בֵ יתֶ  וַ אֲ ֶשׁר ְ
ה' )ישעיה לט ו(  -אלו עשרת הדברות שבו )ר"א ור"ש תוספתא סוטה שם ובבלי יומא נג ב וירושלמי שקלים שם(.
בבית שני לא היה הארון לדברי הכל ,והוא אחד מחמשה ההבדלים שבין המקדש הראשון למקדש השני )יומא כא ב( .ומכיון שנגנזו
הלוחות ,לא עשו ארון אחר ,שהרי עיקר מצות עשית הארון אינו אלא כדי להניח שם את הלוחות )מנחת חינוך צה(.
לע"נ
סוזי בת עליזה
כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

לע"נ
חיים משה בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה
לע"נ הנופלים במערכה על הגנת המולדת הי"ד

לע"נ
רבי יעקב ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה
בת יעיש ושמחה סבג
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)מתוך ח"ז(

ניו יורק ,ארה"ב

New York, USA

תשרי תשס"ט

יחס ההלכה לחוק מוות מוחי נשימתי
שאלה
בהמשך לשאלתנו בעניין מוות מוחי והשתלות לב בפסקי מו"ר הגר"ש ישראלי ,אנו פונים אליכם לבירור נוסף בנושא זה .אבקש
את התייחסותכם לשאלות העקרוניות הבאות:
לדעת גדולי הפוסקים שחלקו על הגר"ש ישראלי ,למחקרים בעניין תאים חיים במוח גם לאחר קביעת מוות מוחי ,וכן למקרים
שפורסמו בספרות הרפואית של אנשים שהמשיכו לחיות אחרי קביעת מוות מוחי  -מה דעתכם בעניין החוק החדש שהתקבל
בכנסת ישראל ,בהסתמך על פסק הרבנות הראשית לישראל משנת תשמ"ז ,כשמו"ר הגר"ש ישראלי כיהן כיו"ר ועדת ההלכה
של הרבנות הראשית לישראל?1

התשובה
קראנו בעיון את החומר הרב ששלחת לנו .ניכר מתוכו כי השקעת זמן רב בהכנתו .למדנו שוב את הסוגיות ,עיינו מחדש בדברים
שכתב מרן הגר"ש ישראלי ,שגם פורסמו בשו"ת "במראה הבזק" )חלק ב( .עיינו שוב בהחלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל
משנת תשמ"ז ,ועיינו גם בחוק מוות מוחי-נשימתי ,התשס"ח ,2008-שהתקבל בכנסת ישראל בי"ז באדר ב' תשס"ח ).(24.3.08
להלן מסקנותינו:
א .מהסוגיות המרכזיות ומדעות הראשונים עולה כי הקריטריון לקביעת מוות על-פי ההלכה הוא הפסקת נשימה )כל הבדיקות
המופיעות בש"ס מכוונות כנראה לקריטריון זה( .גם במקום שמופיע עניין הדופק )פעימות הלב( הוא קשור לנשימה ,שכן כך
הבינו בזמנו את מקור הנשימה ,וכמבואר באריכות בשו"ת "חכם צבי" .2מה גם שבסוגיה בירושלמי ,וגם לפי דעת רוב
הראשונים ,בדיקת הלב אינה נזכרת כלל בסוגיה המרכזית ביומא ,3מכל מקום להלכה נפסק ברמב"ם ,בטור ובשו"ע שהכול
תלוי בנשימת האף .מובן שהכוונה להפסקת נשימה בלתי הפיכה ,לכן מופיעות ,בעיקר בדברי האחרונים ,דרישות נוספות,
כמו "מונח כאבן" וכדו' ,שמוכיחות שאכן הפסקת הנשימה היא מוחלטת ובלתי הפיכה ,ואיננה הפסקה למראית עין או
לזמן קצר .שיטות האחרונים החשובות הדורשות גם דום לב ,מטרתן כנ"ל להבטיח שאכן הפסקת הנשימה היא בלתי
הפיכה.
ב .כל שיטות האחרונים מסכימות ביניהן על דבר אחד ,כיוון שכנראה יש רופאים רבים הקובעים מוות שלא על-פי ההלכה ,יש
צורך להבטיח כתנאי להסכמה להשתלות שלאחר המוות כי אכן קביעת המוות תתאים לדרישות ההלכה .לכן דרשו כל
האחרונים ,כולל מרן הגר"ש ישראלי והגר"א שפירא ,הגר"מ אליהו ,ומועצת הרבנות הראשית יחד עם הגרז"נ גולדברג,
הראשון לציון הרב עובדיה יוסף והראשון לציון הגר"ש עמר ,שותפות של רב בקביעת המוות ,או
שותפות של רופאים שקיבלו הכשרה מרבנים שהוסמכו לכך .חשדנות מוצדקת זו ,שנתייחס אליה גם בהמשך דברינו,
הביאה את הגרי"ש אלישיב ואת הגר"ש וואזנר ,ובזמנו את ה"הציץ אליעזר" ,להוסיף תנאים נוספים על הנדרש על-פי
הסוגיות.
ג .כל מה שנכתב על-ידי הפוסקים בדבר רצח כפול בהשתלת לב איננו רלוונטי כיום מצד המושתל .החשש בזמן הזה הוא רק
מצד התורם ,ותלוי בהכרעה ההלכתית ובביטחון כי התהליך נעשה על-פי ההלכה .מבחינה רפואית ההיפך הוא הנכון – כבר
זמן רב שההשתלות הפכו למכשיר המציל נפשות רבות .חייהם של מושתלים רבים ניצלים ,והם זוכים גם לאיכות חיים.
אף-על-פי ש"אין דוחין נפש אחת" גם כדי להציל נפשות רבות ,אם יש ביכולתנו להבטיח כי האיברים יילקחו אחרי קביעת
המוות על-פי ההלכה – יש כאן מצווה גדולה של הצלת נפשות ,שאי אפשר להתעלם ממנה .אחריות כבדה זו מוטלת על
כתפי הפוסקים.
ד .בדבריכם כתבתם כמה פעמים בשם כמה פוסקים חשובים כי ייתכן שהם יתירו לקחת תרומת איברים ,אף-על-פי שיאסרו
לתרום .על כגון זה נאמר "חכמים הזהרו בדבריכם" .פרסום דברים שכאלה איננו רק חילול השם שאין כמותו ,אלא שהוא
עלול להביא למצב של פיקוח נפש דרבים ,אנטישמיות נוראה וחרם על יהודי העולם ,בטענה המוצדקת ,פשוטה והאנושית
כי מי שאינו תורם – איננו רשאי לקבל תרומות .על כן הכרעה מסוג שכזה מסוכנת ביותר ,אין לה כל מקום ואסור לפרסמה
אפילו בדברים שאינם מיועדים לפרסום.
ה .הטענה כי יש אנשים שהוגדרו כמתים לאחר שעברו מוות מוחי והם חיים בינינו איננה טענה כלפי שיטת מרן הגר"ש
ישראלי וחבריו .זאת כיוון שהדרישות על-פי הפרוטוקול שנתקבל על-ידי מועצת הרבנות לישראל בזמנו ועל-ידי כנסת
ישראל לאחרונה באות אכן להבטיח כי מציאות כזאת תהיה מן הנמנעות .יתר על כן ,גם לאחר קביעת מוות לבבי ,המוסכם
על כל הפוסקים ,היו לא מעט מקרים שבהם אנשים חזרו לחיות .כל זה נובע מטעויות של רופאים ,שוודאי יש לעשות
מאמץ למונען ,אך אין זה משנה את העקרון כלל ועיקר .הרי על כך בנויה תשובת ה"חתם סופר" ,4שבזמנם היו טעויות
נפוצות של רופאים ,ובכל זאת כתב ה"חתם סופר" שכל רוחות שבעולם לא יזיזונו מקביעת ההלכה העקרונית.
ו .הבדיקה שנערכה לאחרונה בעניין מציאת תאים חיים במוח לאחר קביעת מוות מוחי ,גם היא איננה רלוונטית לדיוננו,
מכמה סיבות:
 .1גם בגוף מת יש תאים שחיים זמן אחרי הקבורה.
 .2מחקר זה לא נעשה במוחות של אנשים שנקבעו כמתים על-פי הפרוטוקול שקבעו מרן הגר"ש ישראלי ומועצת הרבנות
הראשית.

3

תרומה
 .3הדרישה שכל תאי המוח יהיו מתים אין לה מקור הלכתי בחז"ל .היא אמנם מופיעה בדברי הגרש"ז אויערבך ,ואולי
גם בדברי הגר"מ פינשטיין ,כנראה רק כדי להבטיח שהמצב בלתי הפיך מבחינת הנשימה .לית מאן דפליג כי אחרי
הבדיקות שנערכות על-פי הפרוטוקול שהציעו מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל וחבריו ,שכנסת ישראל אימצה בחוק החדש,
מובטח כי אכן המצב בלתי הפיך.
5
 .4לא מצינו בשום מקום בהלכה שמתחשבים בממצאים מיקרוסקופיים ,כמבואר באריכות בדברי הפוסקים .
 .5גם לאחר מוות לבבי יימצאו תאים חיים רבים בלב ,ואין מי שיאמר שהאדם איננו מת עד שכל תאי הלב ימותו .אם כן
מאי שנא ביחס למוח?
 .6אין במחקר האמור תיאור מפורט על צורת המוח בהסתכלות בעין רגילה ,ויש להניח שאילו בדקו את המוחות לאחר
מוות מוחי על-פי דרישות הגר"ש ישראלי זצ"ל וחבריו ,ועל-פי דרישות החוק הישראלי החדש – היו רואים מוח
ממוסמס ,וכפי שדרשו הגרש"ז אויערבך והגר"מ פינשטיין.
ז .אנו מציעים לרבני ארה"ב בפרט ולרבני שאר העולם בכלל לאמץ את הנוסח של החוק החדש שנתקבל בכנסת ישראל
ולפרסם תמיכה בו .החוק מכיר בקביעת מוות על-פי מוות מוחי ,שמוביל להפסקה בלתי הפיכה של הנשימה ,על-פי
קריטריונים מחמירים ביותר מבחינה רפואית ,וכולל גם פיקוח של רופאים שהוכשרו בידי רבנים שהוסמכו לכך .מי שירצה
לסמוך על גדולי ישראל שתמכו ותומכים בהכרעה הלכתית זו – יש לו בהחלט על מי לסמוך .לכן יש חיוב לתמוך בשיטה זו.
החוק מאפשר גם למי שרוצה להחמיר )ולהקל באותו זמן( וללכת על-פי השיטות הדורשות גם דום לב ,לדרוש המשך
הטיפול בחולה גם לאחר קביעת מוות מוחי .בכך יצאנו ידי חובת כולם.
ח .נוסיף כי גם לשיטת הפוסקים על-פי שיטת הגרש"ז אויערבך ניתן להתיר מבחינה הלכתית תרומות איברים בדרך הבאה
)שיש לבדוק אותה גם בהיבט הרפואי( :לשיטתו ,חולה במצב של מוות מוחי שאיננו נושם )אפילו רק על-ידי בדיקת נוצה
על-יד האף( ,והוא נושם רק בגלל שהוא מחובר למכונת הנשמה – מותר לנתקו מן המכשיר .6לאחר שינותק מן המכשיר גם
לבו יפסיק לפעום ,ואז הוא יוגדר כמת לכולי עלמא .לאחר זמן )מספיק קצר על-פי ההלכה ,ולא ארוך מדי ,על-פי הדרכת
הרופאים( יחובר שוב האדם למכונות ,כדי להבטיח שהאיברים הפנימיים ימשיכו להיות ראויים להשתלה ,ורק אז יתחיל
תהליך לקיחת האיברים להשתלה.
__________________________________________
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הערת המערכת :לשאלה צורף חומר רב הנוגע לשאלות אלה.
סי' עז .עיינו גם במאמרו של הרב רא"ם הכהן ראש ישיבת "עתניאל") ,יתפרסם בקרוב(.
פה ע"א
יו"ד סי' שלח
עיינו לדוגמה בשו"ת "יביע אומר" )ח"ד יו"ד סי' כ(.
כמבואר בשו"ת "מנחת שלמה" )ב סי' פו אות ה עמ' רסג(.

שם צוות המשיבים ובברכת התורה,
הרב יוסף כרמל
הרב משה ארנרייך
ראשי הכולל
חברי הועדה המייעצת:
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב נחום אליעזר רבינוביץ
הרב ישראל רוזן

הרב אביחי ניסן בן חיה
דוד חיים בן רסה Rassa
רבקה רינה בת גרונה נתנה
מאירה בת אסתר

מתפללים לרפואתם השלימה של:
ברה
רועי משה אלחנן בן ג'ינה ֶד ָ
יהושפט יחזקאל בן מילכה
פריאל דפנה חיה בת שרה
יוסף )יוסי( בן חנה
בתוך שאר חולי עם ישראל

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
ליליאן בת פורטונה
יפה בת רחל יענטע

