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אותו ולתת לו תרופות עם התקדמות הרפואה והאפשרות להזין את הפצוע, להנשים 
מצילות חיים, מתרחבת התופעה של אדם מחוסר הכרה לחלוטין, שממשיך לחיות 

שיכול להתארך  כ'צמח', לפעמים שנים רבות. נוצר אפוא אזור דמדומים בין חיים למוות,
בהיותה מציאות חדשה לא נבחנה דיה. בדברים הבאים אבקש לבחון אף זמן רב. סוגיה זו 

חדש להגדרת , ולהצביע על כיוון כתית משפטית של ההנחות המקובלותאת משמעותן ההל
, בדרך שתהלום את המציאות ופעילות מוחית הכרההמשולל כל מעמדו של ה'צמח' 

 . העובדתית

. אך לנוכח המצוקה ההולכת וגדלה, הלחדש דברים הלכה למעש כולמי בדורנו יאמנם 
בבית המדרש, וכאשר תתרבה  לדון בהםאיננו רשאים לדחות את הדברים על הסף. חשוב 

 הדעת יוכלו אולי לשמש כסניף להיתר. 

רס"ן חגי בן ארי הי"ד, מפקד סיירת האהוב יעלו הדברים לזכרו הקדוש של חתני 
כדור פלח את ראשו. הצנחנים. חגי לחם כארי בפאתי חאן יונס במבצע 'צוק איתן' עד ש

 תנצב"ה.  שנתיים וחצי, נפטר בו' בטבת תשע"ז, הוא שרד

 

 א. הגדרת ה'צמח'

)אנציקלופדיה הלכתית רפואית של פרופ' אברהם  'צמח'השל ת ה הרפואיהגדרה
 שטינברג, מכון שלזינגר, נוטה למות(:
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מדובר בהרס בלתי הפיך של קליפת המוח, ועקב כך מאבד החולה לחלוטין את "
כיוצ"ב. לעומת כוללים חשיבה, מודעות, רגש, הכרה וה ה,פקודיל את תהיכולת להפעי

הכרתיים -זאת, גזע המוח וההיפותלמוס שמורים, ולכן קיימים כל התפקודים התת
החיוניים לחיים, כגון נשימה עצמונית, פעילות לבבית, שינה ועירנות, עיכול, שמירת חום 

לפי ההגדרה הטהורה מבחינה נוירולוגית המצב צריך להיות נעדר .. הגוף, והחזרים שונים.
 ."שת כאב וסבללחלוטין תחו

במאמר זה נעסוק בסוג זה של צמח, שהינו מחוסר הכרה לגמרי, ואין סימן לתגובות 
חשמליות במוחו לנעשה מסביב. פגיעה כזו מתעתעת, העיניים פקוחות ונעות, אך אין 

אין זו אלא פעילות רפלקסיבית כ'זנב הלטאה'. קצה  התודעה נמחקה. ראיה והתמקדות,
בתוך קליפת הגוף, וממשיכה לתפקד באופן בסיסי, אבל רוחו של נפשו של הפגוע כלואה 

  ה'צמח' מרחפת כבר במקום אחר.

קבע  (יט י"ח) אליעזר ציץ ת"בשונידונה שאלת הריגתו של ה'צמח',  שנה לפני שלושים
)ראה גם הרב משה הרשלר 'הלכה ורפואה ה' מעמד ה'צמח'  שהדבר אסור באופן מוחלט

 להחיותו:מצווה וחובה ובהלכה(, 

 של חיים להארכת ועשה בקום להשתדל שמחויבים לפנים צ"וא פשוט הדבר
" צמח" בשם הרופאים בפי שמכונים מה אפילו, גופם בכל או בחלקם משותקים

" החיים" של ליוקרם גבולים ולקבוע למדוד מדה קנה שום לנו ואין", ירק" או
" נפש כל" שם שהיא מדה באיזה החיים אל יחובר אשר וכל, חיים הם באשר

 . עליו
נקבע כאן קו הלכתי ברור ביחס לחייהם של פגועי מוח וחלושי שכל. התורה מציבה 
תפיסה מוסרית עילאית של זהירות בחיים, בניגוד גמור לתפיסה התועלתית, הספרטנית 

 והנאצית, שזלזלה בחיי האדם ומשמעותם והתירה רצח מפגרים וחלושים. 

תו ה'צמח' מוחו אינו הרוס ויש לו עדיין תחושות, רק שאין הוסיף שלדעהציץ אליעזר 
לו כלי לבטא אותן, ולפיכך אין הבדל בינו לאדם רגיל. אלא שדבריו נאמרו לפני שנים 

המעקב הקרוב אינו מותיר הרבה  .רבות בדרך של השערה, ולא התבססו על מחקר וידיעה
הכרה, נימאלית, סוג של מקרים שיש לחולה תחושה מיבמקום לספק. אפשר לומר זאת 

אין שום אותות לפעילות הקשות, בהן פגיעות בל לא באאלא שאיננו מסוגל לתקשר. 
 .הכרה ואמוחית 

 הראשונים: שהביאו  םרופאיבהגדרת היסודו הכינוי 'צמח' אינו שרירותי, 

כי  בארו חכמי הראיות שיש באדם שלש נפשות, האחת הנפש הצומחת, והענין"
כמו שיש במיני הצמחים והדשאים וכל עץ כח, קרא שמו נפש או מה שתרצה, 
שיגדל גישם הצמח ויגביהנו וירחיבנו, כן באדם. וזאת הנפש מתגברת עד זמן 
קצוב. וזאת הנפש היא המתאוה והצריכה לאכול. והנפש השנית נפש הבהמה 

, וזאת והיא בעלת ההרגשות חמשה, ובעלת התנודה ההולכת ממקום למקום
הנפש גם היא באדם. ולאדם לבדו נפש שלישית היא הנקראת נשמה, היא 

ר' שמואל אבן גבירול מקור )" המדברת, המכרת בין אמת ושקר, בעלת החכמה
ספורנו , ובשמות כ"ג כה, רבינו סעדיה גאוןחיים ה' כ, אבן עזרא קהלת ז' ג בשם 

 (. ז"תפארת ישראל טמאמר כוונות התורה פ"ט, מהר"ל 

האריך להוכיח שאלו שלוש נפשות שונות ונפרדות, המחיות את  )בראשית ב' ז(רבינו בחיי 
 : אונקלוסהסביר בכך את דברי תרגום  הרמב"ן האדם בזו אחר זו.
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דברי האומרים שהם נפשות כנראה שדעתו  -אמר, 'והות באדם לרוח ממללא' "
פש מדברת... שונות, וזאת הנפש המשכלת אשר נפחה השם באפיו היתה בו לנ

, שהיה האדם יצירת תנועה -ואם כן יאמר הכתוב 'וייצר ה' אלהים את האדם' 
נוצר, כלומר בעל תנועה, כי היצירה היא החיות וההרגש, שבהם הוא אדם, לא 
גיבול העפר. וכמו שאמר: ויצר ה' אלהים מן האדמה כל חית השדה ויבא אל 

  ".באפיו נשמת חיים מפי עליוןהאדם )להלן ב יט(. ואחרי שיצרו בהרגשה, נפח 

 והוסיף:

ה ב( רבא ברא גברא "כן נראה לי מדעת רבותינו, ממה שאמרו )סנהדרין ס"ו
שדריה לקמיה דרבי זירא הוה מישתעיה ליה ולא אישתעי, אמר דמן דחבריא 

( אמר רבי אבין בשעה 'ב ב"ובויקרא רבה )ל (הרש"אמראה ) את תוב לעפרך
לנשמה, והנשמה אומרת לנפש, והנפש אומרת למלאך. שאדם ישן הגוף אומר 

 ".ד יד(, יורה כפי משמעו שהן שתים"וכן רוחו ונשמתו אליו יאסוף )איוב ל

: "דע שנפש האדם הדגיש את הקשר בין הנפשותחלק עליהם והרמב"ם )שמונה פרקים א' וב'( 
 'המתעורר'י לחלקוהבדיל בינו  ',הזן'פעולות החלק  גדיר אתהאך גם הוא , אחת היא"

 : 'המרגיש'ו

דע שנפש האדם אחת, ויש לה פעולות רבות חלוקות יקראון קצת הפעולות ההן 
נפשות.. החלק הזן, ממנו הכח המושך, המחזיק, המעכל, הדוחה למותרות, 
המגדל, המוליד בדומה, המבדיל הליחות עד שיפריש מה שצריך להזן בו ומה 

הכחות ההם המפורסמים אצל ההמון, שצריך לדחותו... והחלק המרגיש, ממנו 
הראות, השמע, הטעם, הריח והמשוש... אמנם החלק הזן והחלק המדמה אין 
מצוה בו ולא עבירה, שאין דעת ובחירה האחד משניהם, וגם אין בהם מעשה 
כלל, ולא יוכל האדם בדעתו לבטל מעשיהם או למעטם מפעולה אחת. הלא 

הזן והמדמה יעשו בעת השינה  תראה ששני החלקים האלה, רצוני לומר,
)והשווה לדבריו  "הפעולה המיוחדת להם, מה שאין כן בשאר כחות הנפש

 '(.גח' תשובה  תהלכו' ח' ט', ודהלכות יסודי התורה ב

מי שנטלו ממנו שכלו והרגשותיו, נטלו ממנו 'נפשו המרגשת' ו'נשמתו', ונשארה בו רק לפיכך, 
 'צמח'.הנפש הצומחת, על כן הוא נקרא 

מתאימה ל'צמח' שיש לו הכרה הגדרה זו ה'צמח' ל'שוטה'. את השוות מקובל ל
 .ביחס ל'צמח' חסר ההכרה, השוואה זו והנחות היסוד שלה שגויותמינימאלית, אולם 

 הכאשר קיימת פגיעה פיזית במוח, והחלקים הגורמים להכרה פגועים או חסרים, אין ז
נה לגמרי. השוטה חי וחווה את שקורה לו, הוא ברמת הדעת וכמותה, אלא מצב שו הבדל

מרגיש את הדברים, כואב ומתייסר, אלא שהבנתו קלושה ופגומה, והוא לא מבין את 
אין ה'צמח' אינו רואה, אינו מרגיש, בדרך שהבריאים מבינים אותה.  המצב לאשורו,
רא 'צמח', לא בכדי נקהוא נטול תודעה והכרה, אישיותו נמחקה ואיננה. פעילות מוחית, 

רור מיד שאין בננו 'שוטה', הוא לא שייך לזה כלל. במקרים שהמוח פגוע פיזית איה'ירק' 
אפשרות של שינוי. אנו מאמינים שיתכנו ניסים, אבל בהלכה אין סומכים על הנס, אין 

  מתפללים עליו, ואין להביא מהם ראיה.

 מדו המשפטיהציץ אליעזר עסק רק בשאלת חובת החייאתו של הצמח, ולא במע
השלכות רבות, לגבי זכותו לקניין, לאישות הכללי. להגדרות המשפטיות ההלכתיות, יש 
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מצוות, אינו שייך ב. שוטה ' לגבי חיוב במצוותצמח'ל 'שוטה'בין  גדולבדל הגם . יש 1וכיו"ב
לאכול שוב )ראש השנה כ"ח  חייבשאכל מצה בליל פסח כשהוא שוטה והחלים,  מיולכן 

 א(. 

 נמי קצ"ו כתב שאף שאינו חייב, אינו מופקע מן המצוות: "האי ל"מהרי ת"בשואבל 
והוכיח שחרש ושוטה הינם בני עליו".  מוזהרים ופקחים הוא, מצוה ובר לו, יש נשמה

מצות: "דאי הוה כבהמה, יחשב שחיטתו אפילו אחרים על גביו כשחיטת גוי וקוף דפסלינן 
2מזבחת ואכלת"

.  

יפדוהו שבכור שוטה שלא פדאו אביו,  ('לא' ומשיב )תליתאה  שואלה על פי זה כתב
וה"ה בני מצוות כמש"כ  ,: "שאף שהם פטורין )השוטים( אבל לא שאינן רשאיןבי"ד

 'ד) תניינא הדורהאך במ ה לא יזכו אותו בי"ד במצווה זו".ו(, א"כ למ"מהרי"ל )סימן קצ
  (:עדות מהלכות ט"פ) ם"רמבמהרי"ל לדברי הה דעת( העלה סתירה בין ז"פ

 דאינו מצינו היכן קשה אכתי אמנם ".מצות בן שאינו לפי לעדות פסול השוטה
 כיון ד"לפענ הכוונה אמנם ...?ל"המהרי ש"וכמ מצות בר הוא והרי ,מצות בן

 ,לכשישתפה הוא מצות בר כ"א כ"אח וישתפה דיתפקח להיות יכול דהשוטה
  .דיעה בן שאינו פטור הוא שכעת רק ,מצות בר מגדר יוצא ואינו

לפיכך, יש להבדיל בין ה'שוטה' שיש לו חלק במצוות, ולכן מצווים עליו ואסור 
. לבין 'צמח' שנמחקה אישיותו באופן בלתי הפיך, שאינו בר 3להאכילו אסור בידיים

שאין לזה שום  הכרה, תחושה ועשייה כלל, שלא רק שהוא פטור מכל התורה כולה, אלא
 משמעות לגביו. 

 בהלכה אישיות משפטיתב. 

 . 'אישיות משפטית'1

התורה . החל היא שעליו, נושא גורם, של מציאותותייחסת למ ומשפט חוקכל מערכת 
 ,אדםל רק. החוק של הגורם הנושא הן הנפשותה איש', קני כי', 'תחטא כי נפשאומרת '

 

משום התפרסם פסק דין של בית הדין בצפת וטבריה, על פיו ניתן גט לאשתו של 'צמח',  כ' באייר תשע"דביום  .1
הרי זכות היא לו לגרש את אשתו,  ,ד בחובותיוומיכול לעואינו  ,אין לנישואין שום משמעות בשבילומי שש

 וזכין לאדם שלא בפניו. 
בל כאשר הכרה מסוימת והריהו בגדר שוטה, א פשר לדון בזיכוי גט במקרה שה'צמח' יש לולדברינו נראה שא 

 לזכות את הגט. הוא מחוק וחסר הכרה לחלוטין, אין כלל למי 
לאורך ימים , שיזכה לרפואה שלמה בתחילת פסק הדין הזה מופיע מאמר של אחי היקר הרב יועזר אריאל 

קיימת  כלל 'טן דו'כזה שאין במקרה מעיקר הדין טובים, בו הוכיח מדין יבמה שנפלה לפני מומר לייבום, ש
 . תר זה לבדואלא שאין לסמוך על היהקידושין בטלים למפרע, שאומדנא דמוכח 

והם בטלים מכאן נישואיו לכעת כל משמעות ן 'צמח' מחוסר כל הכרה, איבמאמר הזה אני מבקש להוכיח ש 
 .  ולהבא

לאו בני דעה נינהו )לגבי שוטים( ומקרי אין מחויבין בדבר, מ"מ ": (פמ"ג )פתיחה כוללת חלק ב אות גהביאו ב .2
או"ח סי' פג( שאסור להאכיל שוטה איסור בידיים. ועי' עוד בשדי וכן מבואר בשו"ת חת"ס ). "בני מצוות הווין

 .ד"ה ה"פ פסח קרבן הלוי חיים' ר בחדושיראה חמד )מערכת ח' כלל קטו(, ובתבואות שור סי' א' ס"ק מט. ו
נבלות אשפז נער שוטה במוסד שיקדם אותו, אף על פי שיאכל שם דן בשאלה אם מותר ל חתם סופר או"ח פ"ג. .3

אפשרות שיגיע אף על פי שיש  ,שעדיף להניח את הנער במצבו העכשווי מאשר להאכילו איסוריםאו . וטרפות
 .אחר כךלכלל דעת ושמירת מצוות על ידי זה 
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אינם הם משפטית,  ״יד״ אין לחפץ או לבהמה. 4וחובות זכויות יש, שהיא או איש
 5חיה ממיני למין ״המקנה :)הלכות מכירה פכ"ב הי"ב( וכמו שאמר הרמב״ם נה'.וס'פר
, "יד עבד כלול ברשות אדונועצמאית אלא ות משפטית אינו יש עבדגם  !כלום״ הקנה לא

 . 6כיד רבו"

הקניין הוא אחד הביטויים למסכת הקשרים שיש לאדם עם העולם שסביבו. יש קונה, 
קשר הקניין מקנה לאדם זכויות  .הדדית ביניהםוהקניין יוצר זיקה  מקנה ודבר הנקנה,

רק על חפצים מול אנשים זולתו, והוא מחייב אותו באחריות עליו: 'שמירתן עליך'. 
, יכולה לחולל חויבות הזאתבממסוגלת לשאת ת משפטית שיש לה 'יד' לקנות ואישיו
 . 7אם חסר אחד המרכיבים, אין קנייןו אותו.

 חשב, ומאז הוא נהעולם וירולא ויציאת רגעב ,לגבי עצם חייו ,הופך לישותעובר ה
. 9אסור לרצחוחובה להחיותו ו, אמו של מזה לגמרי ונפרד ניכר םקיו, בעל 8כ'אדם'

 

ניסיון להרחיב את גבולות  ואילך. במשפט המודרני יש 38ראה אשר גולאק, 'יסודי המשפט העברי' ח"א עמ'  .4
 הרחבה שיש בה פיקציה. בע"מ או מדינה כמו חברה, ישות חסרי גופים ולכלול בה גם, המשפטית האישיות

 ודין. משפט לערכי נושאים לשמש הללו לגופים שנועדה לאפשר ,לגאלית
, אף עשה אותו לכהן בחבר הכוהנים שלו. קליגולה קיסר רומא היה סוס אהוב והוא ביקש למנותו לקונסולל .5

 בימינו יש ניסיונות לחדש ולהמציא לבעלי חיים אישיות משפטית ולעשותם בעלי זכויות. גם
 תנו לחכמים: שטח בן שמעון להו אמר נפשא. קטל מלכא דינאי י"ט א: עבדיה ע"ז ב. וראה סנהדרין גיטין .6

 בבעליו והועד להכא, נמי אנת תא ליה: שלחו להו. שדריה .נפשא קטל עבדך ליה: שלחו ונדוננו. בו עיניכם
 שורו. על ויעמוד השור בעל יבא תורה, אמרה

 משפט חושן ע"שו אדם שלא בא לעולם. כתובות ז' ב, ב"ב קמ"ב א.לדבר שלא בא לעולם, או הקנאת כמו ב .7
 קנה. לא אחר של לעובר המזכה לפיכך, לעולם בא שלא למי מקנה אדם אין ר"י א:

 ואין, האם של בזו קשורה לפי הגדרה זו לפני הלידה בעודו עובר איננו אישיות משפטית עצמאית אלא חיותו .8
 כאשר... ילדיה ויצאו הרה אשה ונגפו אנשים ינצו ״וכי: אמרה ומשפט. התורה חוק לעניין נפרד כנושא לחשבו

 כי, וולדות דמי ולכן צריך לשלם, רציחה לעניין נפש אינו נחשב בפלילים״. העובר ונתן האשה בעל עליו ישית
 וכך דרשו במכילתא. בשוגג, משום ש'קם ליה בדרבה מיניה' ולא במזיד לא תשלומים אין אדם בהמתת

 את להביא אדם נפש כל יכה ואיש ל"ת הקטן, את להוציא שומעני איש ד'(: "מכה נזיקין מסכת )משפטים
 קיימא". בן שיהרוג עד חייב שאינו מגיד איש, מכה ל"ת במשמע,)חדשים(  שמונה בן אף אני שומע. הקטן

נולד שילוד שלא גמרו לו חודשיו ות הלכה חריגה אמנם גם אחרי הלידה אין הדברים מוחלטים, שהרי קיימ .9
 לטלטלו ואסור כאבן הוא )חודשי עיבור( הרי שמנה בן , אין מחללים עליו את השבת: "תניא,בחודש השמיני

הסכנה". כלומר אף על פי שהוא חי לפנינו אין לו מעמד ואין צריך  מפני ומניקתו עליו שוחה אמו אבל בשבת,
אפילו להחיותו, כיוון שאין סיכוי שימשיך לחיות יותר משלושים יום, ואין לטלטלו בשבת אלא לצורך סכנת 

 כ' א(.  בתרא בבא יבמות פ' א,)אמו 
ורכת השוואה בינו לבין עובר בהמה במצב דומה: "אמר אביי: גם לא צריך לקיים בו מצוות מילה. הגמרא ע 

נה )חודשים( שאין שחיטתו מטהרתו, רבי להביא בן שמ -כתנאי, וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאכלה 
יוסי ברבי יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון אומרים: שחיטתו מטהרתו. מאי לאו בהא קא מיפלגי, דמר סבר: 

 מת הוא" )שבת קל"ו א(. חי הוא, ומר סבר: 
אינו נקרא נפש, אלא תולדת הבנת חכמים לפי מצב הרפואה בזמנם, שברור שבן ח' גזרת התורה  זו בוודאי אין 

שלא יחיה זמן רב. אין צורך ב'חזקת חיים' כדי שלא נפקיר את דמו. משתמשים ב'חזקה' במקום שאין 
כתב ר' שלמה זלמן אוירבך  ,ואכן ?מנו וניתן לו למותמציאות, אבל כאן הוא חי ובועט לפנינו, איך נתעלם מ

לד( שהיום בוודאי אין לנהוג בו כך, למרות שגם היום הוא לא ישרוד אלא אם  סימן ח"א שלמה מנחת ת")שו
 הוא דהרי בזמננו גם לומר חלילא אשר' ח ישימו אותו באינקובטור עם כל התנאים הרפואיים הנלווים: "בן

 כאבן". 
בתוספות רי"ד דן בדין 'בן ח'' באריכות, וקבע שהוא חי, אלא שכיוון שלא יחיה ל' יום, לא התחייב במצוות  

 ולא הותר לחלל עליו שבת. אגב דיונו קבע כמה כללים בגבולות מוות וחיים: 



 שגיאה! לא נמצא במסמך טקסט בסגנון שצוין.
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מעגל הפעילות החברתית בתחילה הוא 'אדם' בלבד, אבל עדיין הוא חסר דעת, ואינו ב
צריך להיות לא רק 'אדם' אלא גם  ,לה, כדי להיות אישיות משפטית לגבי אוהקניינית

 'איש' שיש לו דעת, שזה קורה בבגרותו. 

 בן  ״תינוק: מ"ד א( הקנתה לנולד שורה של זכויות וחובות, ממון ואיסור נדה) המשנה
 ונוחל, התרומה מן ופוסל בתרומה ומאכיל, היבום מן ופוטר ליבום זוקק... אחד יום

כל העניינים  .שלם״ כחתן קרוביו ולכל ולאמו לאביו הוא והרי, חייב וההורגו, ומנחיל
, שבאופן בסיסי הקניינים תלויים מסתבראולם  .האמורים במשנה חלים עליו כבר עתה

בדעת ובבגרות, שאז האדם הופך ל'איש', ונעשה לאישיות משפטית ברת קניין. וירושה 
באופן טבעי, זיכו  מן השמים היא חריג, ומשום שסופו להגיע אל הבגרות תינוקשמקנים ל

 לתינוק אפשרות משפטית לרשת. 

 . הדעת קובעת2

( דרגה את מצבי הביניים בדרך ב' ע גיטיןהדעת היא היסוד שהכול תלוי בו, והגמרא )
 אליה: 

 ההוא חסר דעמעורטל ממעמדו ותפקידו. בשעה זו  לשעה, ישן הינו נטול תודעהישן. ה א. 
ף על פי כן, השינה איננה יוצרת 'נבצרות' א . 10בה ואינו מתחייב על מעשיו נחשב,ו

ואינה שוללת מן האדם את 'אישיותו המשפטית', משום שהיא נחשבת רק לחיסרון 

 

ותו "מאי לאו בהא קמיפלגי דמ"ס חי הוא. פי' חשוב חיותו קצת ולפיכך שחיטתו מטהרתו, והה"נ דחשיב חי 
שאסור לחבול בו בשבת, דלא כמחתך בשר מת דמי. ומש"ה אין מלין אותו בשבת. דאע"ג דאמרי' חי הוא לאו 
 שנחלל עליו את השבת דכיון דקים לן שאינו יכול לחיות לאו בר מילה הוא. או דמי לטרפה שאינה יכול' לחיות,

ט. כדאמרי' בו שחט בו שנים או רוב שנים דטרפה אף על גב דאינה יכולה לחיות הרי הוא כחי לכל דבר וגיטו ג
ואמר כתבו גט לאשתו כותבין ונותנין. וכי היכי דגיטו גט ה"נ דקידושיו קדושין, וזוקק לייבום, ופוטר מן 
הייבום. ובפ' הקומץ בתרא אמרי' דטרפה חייב ליתן חמש סלעין כדכתבי' התם, וחייב הוא בכל המצו' שבתור'. 

מונ' הוא ודחי שבת. כללו של דבר הרי הוא כחי לכל דבריו, לבד בזה שההורגו ואם נולד טרפה בר מילה לש
אינו נהרג. ומ"ש טרפה מבן שמנה? שבן שמנה אינו ראוי לחיות עד שלשים יום, והילכך אינו כחי לכל דברי'. 

ורה אבל טרפה יכול לחיות עד שנים עשר חודש. והילכך הוא כחי לכל דבריו. ומ"ס מת הוא פי' ולא בר חב
הוא, אבל מיהא לא מטמא עד שימות. ולא דמי לנטל ירך וחלל שלה ולנשברה מפרק' ורוב בשר עמה ולעשא' 
גיסטרא שהן כנבלה ומטמאין אף על פי שמפרכסין דההוא פירכוס לא הוי אלא כזנב הלטאה שמפרכסת אף 

פירכוס ולא מטמא עד שימות. על פי שהיא חתוכה, אבל פירכוס דבן שמנה כיון שיכול לחיות עד כ"ט יום חשוב 
וראיתי שריב"ם זצק"ל כתב על דכ"ע מת הוא, כמו טרפה, והחובל בין בטרפה בין בבן ח' לא יהא חייב, 
דכמתים דמי, דהוצאת נשמה היא ונטילת נשמה לא שייך בהו דמתים הן. וההורג אפילו אדם טרפה פטרו 

דבריו כלל. דטרפה כחי הוא לכל דבריו. ומש"ה  דגברא קטילא קטל. וה"נ לא שייך בהו חבורה. ואינם נ"ל
שחיטתו מטהרתו משא"כ בבן ח', וכיון דשחיטתו חשובה לטהרו היאך לא תהא חבורתו חבורה. ואפילו לפי 
מה שסברנו דבן ח' הוי כחי לא דמי לטרפה כדפרישית. ואל תביא ראי' מההורגו שפטור משום דבעי' כל נפש 

רא קטילא הוי, ודוקא לענין זה אבל לכל דבר כחי הוא לכל דבריו שהרי גיטו והאי כיון דעתיד הוא למות כגב
 גט. וה"ה לכל מילי כדפרישית".

התוס' רי"ד מניח שאין מדובר בגזרת הכתוב או הלכה למשה מסיני, אלא מחלוקת בסברה והגדרת המציאות. על 
תז ראשו ונשברה המפרקת, הוא מת , והשווה שלוש רמות של חיים והבדיל ביניהן: א. הוהחבילהכן פרק את 

גמור ומטמא, וחיותו ותנועתו אינה כלום. ב. בן ח' חדשים, שחיותו קלושה ומהוה סימן חיים, על כן אינו 
מטמא, אבל אין מצווים להחיותו ואינו חייב במצוות. ג. טרפה, שנחשב כחי לכל דבר וחייב במצוות, חוץ 

 מאיסור הריגה שאין חייבים עליו. 
שנאמר במשנה )בבא קמא כ"ו א(: 'אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד בין ער ובין ישן', ומתחייב גם על מה  .10

מה שעשה בשנתו, הרי זה משום שהיה צריך לקחת זאת בחשבון לפני השינה ולהרחיק את עצמו. וכן אמרו 
 ובא ישן מהן אחד היה םא אבל ישינין, שניהם בשהיו מתניתא יצחק: ר"פ"ב ה"ז(: "א קמא )בבא בירושלמי

 המועד". הוא אצלו לישן שבא זה אצלו לישן חבירו



 היש ל'צמח' אישות?
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ו, על כן גם הקיצלגם בידינו  בקלותטכני, הישן עתיד להתעורר בעצמו באופן טבעי, ו
  גט.לתת יכול לבצע בעבורו קניין או וא ישן שלוחו השר אכ

: מן המצוות והעונשיםאותו טר ותי, הפה, זה חיסרון אישיותי אמו דעלאין  . קטןקטן ב.
והוא גם מפקיע ממנו אפשרות של זכות  (,ב' ב חגיגה" )דעה בני דלאו וקטן"שוטה 

והוא יגיע לשלב  ב(, ג"נק שבת" )דעת לכלל אתי קטןכי " ,זה מצב זמניוקניין. אולם 
הדעת באופן טבעי, ויהיה 'איש' שיודע לקנות ולהקנות. לכן גם בעודו קטן אחרים 

 , וחכמים אף תקנו לו קניין משל עצמו כדי חייו ודרכי שלום. לזכות לו קנייניםיכולים 

 ואין וקטן שוטה חרש טענת על נשבעין אין" ', כמו שאמרו:אישאינו ' שוטהשוטה.  ג.
 ,לשמור כלים או כסף רעהו אל איש יתן כי :קרא אמר ?טעמא מאי .קטןה את משביעין

 ".דעת בלי הוא כקטן השוטהברש"י: "ו (.א ב"מ שבועות)" כלום קטן נתינת ואין
"דלאו בני  :לדבר מקור י"רשבו)גיטין כ"ג א(.  "שליח עושים אינם והקטן השוטה"

 מויקחו( ב' ד בקדושין) לן נפקא דשליחות קטן ולא בעינן איש שליחות וגבידעה נינהו. 
 לשניהם. מקור שהוא משמע". לכולן לוקח אחד אבות לבית שה איש להם

השוטה חמור מן הקטן, כי אף שרפואתו אפשרית, אינה מובטחת מאליה, על כן  
 נותן את ,וקטן שוטה ונכנסה שבת, אם יש עמו בדרך שהחשיך מימעמדו גרוע מן הקטן, ו

ויש אפשרות שיחזור לשפיותו,  אבל כיוון שמצבו בר שינוי, (.א ג"קנ שבת) שוטהל כיסו
  .ולא פקעה רשותו לקטןכמו אישיות יש גם לו 

 .מותולכאורה באותה דרך שמתחילה להופיע האישיות, היא מתפוררת ונעלמת עם 
 רּוחוֹ  ֵתֵצאבדרך כלל האדם מת בבת אחת מוות מוחלט, ומאבד את גופו ורוחו. ככתוב: 

ב תוֹ  יָּשֻׁ יו ָאְבדּו ַההּוא ַבּיֹום ,ְלַאְדמָּ  – שתונותיוע :י"רשד.  ו"קמ תהילים) ֶעְשֹתֹנתָּ
  ו(.מחשבותי

כאשר נעלמת דעתו של האדם, אמורה 'אישיותו המשפטית' להתבטל בהתאם. אף על 
 פי כן, מי שהיה איש ונשתטה, עדיין לא פקעה רשותו, כי קיימת אפשרות שיחזור לבוריו. 

על שוטה שאין סיכוי שיבריא, שאין לו  כתבעולה דרגת ביניים. הוא הרמ"ה בדברי 
 קניין, גם לא על ידי אחרים: 

 מידי לשוטה זכייה ליה ואית ,בפניו שלא לאדם זכין מתנה... ל"ז ה"הרמ כתב
 חזינין. חלים עתים היה זה גם. דעת לכלל דאתי זכייה ליה דאית ,אקטן דהוה

 סימן ב"פ כתובות)רא"ש  "ושליחות זכייה ליה ואית לקטן דמיא דשוטה מדבריו
 (.'ז

יש לו  ,דעת לכלל דאתי לקטן המודש בין שני סוגים של שוטה. שוטה הבדיל אפוא 
כן כתב  כלל, אפילו על ידי אחר שמזכה לו. זכייהלו  איןובלתי הפיך  גמור שוטהזכיה, 

 ו': רמג סימן החושן קצותב

 ממש הוי דזה ,חלים דעתים ג"כה אלא ,לשוטה זכין ל"ס דלא מדבריו ומבואר
 לו זכין אין חלים עתים הוי דלא גמור שוטה אבל, דעת לכלל נמי דאתי קטן כמו

  .11אחר י"ע

 

 בן י"ע לשוטה המזכה ל"ז זכיה מהלכות ד"בפ ל"ז ם"הרמב ומתנה ל"ב(: "כתב )זכיה אפרים מחנה וכן בספר .11
 במתנה דוקא דהיינו ה"הרמ משם שכתב שטיא דבר עובדא גבי' דכתובו ב"בפ ש"להרא וראיתי ...זכה דעת

 אלא אינו דקטן דזכיה הרבית' בפ מוכח דעת. וכן לכלל ואתי דהואיל שוטה, עתים חלים עתים דהוי והוא
 הטור מדהביא וראיה חלים' עתי כשהוא איירי כ"ג מ"דהר לומר יכול והייתי. ש"יע שליחות לכלל דאתי משום
  הכי". משמע לא מ"הר דברי סתמא אבל ג,"רמ' בסי דבריו
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נחות גמור חסר דעת וכשירות לבצע בעצמו את הקניין, ושוטה שוטה ההסבר הוא ש
י נשאר לו קניין שיורואף על פי כן . בדבר על ידי הקנאת אחרים יד לזכותאין לו ממנו וגם 

יש לו הנאה ממה שרכש והוא חי וחווה את המציאות על פי דרכו, כיוון שבמה שכבר רכש, 
 .עד מותו השוטה והגוסס על נכסיו וקנה, על כן לא פקעה בעלות

אינו לחלוטין, אבדה הכרתו קשר ושייכות אל העולם,  בד כלשאימי מה דינו של אבל 
 גם להחזיק בהם.אישיות שיכולה אין לו הם, נהנה מ אינוחש בקיום חפציו ו

 

 'אדם' שאינו 'איש'. 3

חרש, שוטה וקטן אינם 'איש', לכן צריך היה פסוק מיוחד ללמוד שחייבים על הריגתם. 
 ',איש מכה' למיכתב ואצטריך" ( מוסיפה על המכילתא ומבארת:ב ד"פ נהדריןהגמרא )ס
 דבר איש ,אמינא הוה 'ומת איש מכה' רחמנא כתב דאי ',נפש מכה כל' למכתב ואיצטריך

 אמינא הוה 'נפש מכה כל' רחמנא כתב ואי '.נפש מכה כל' רחמנא כתב ,לא קטן ,אין מצוה
 ".צריכי ,שמונה בן אפילו ,נפלים אפילו

הגמרא החריגה כאן רק קטן, לכן היה מי שסבר שחסרי הדעת, החרש והשוטה, אין 
 חרש ההורג(: "לז סימן ב חלק קטנות הלכות ת"וחייבים כלל על הריגתן )ר' יעקב חגיז בש

 דההורגו מטריפה כחן יפה יהיה ולא .פטור ,מצות בני דאינן כיון ,ההורגן ?מהו ושוטה
  .(ח"ע סנהדרין) אדם בדיני פטור

 פיקוח כשאר אינו: השבת את עליהם מחללין אם נשאל עוד(: לח ימןב כתב )בסשוו
 שהחשיך מי' בפ .הכניסו מי הכא אבל הוא ,חיובא בר גברא דהתם ,מגונה דהשואל נפש

 ינובמ ויש :י"פירש .אדם הני ,חמור ג"ע מניח, ו"וחש, חמור, לגוי כיסו נותן גבי( א"ע ג"קנ)
 משום ל"אצ דקטן ,ושוטה לחרש אלא שייך לא טעמא והאי .לאחלופי ואתי במצות שחייב

 דהאי ל"י אלא .דוכתי בכמה כדאמרינן ,מצות לכלל אתי גופיה דאיהו אלא במינו שיש
 כלומר לאחלופי דאתי משום אלא ,אדם נקראין דאין ומשמע ,ש"לח אלא שייך לא טעמא
' לומ יש זה ומטעם .(דעת בן מין ה"ד י"וברש ב"ע ד"נ ק"ב' עי) הקוף כמו אדם בצורת

  .שבת עליהם מחללין דאין

 והתנסח (צג סימן משפט חושן, העזר אבן - ב חלק ,אסאד) יעלה יהודה ת"שובהזכירו 
 אנוס הוא שוטה לי דפשיטא ומאי"בחריפות יתירה בקשר לאחריות השוטה על מעשיו: 

 ו"חש עונשים אין נ"ב דגם' ב הלכה י"פ מלכים' הל ם"ברמב מבואר כן, ל"כנ מעשיו בכל
 ממנו שניטל שוטה :ט"ל דף ד"פי א"ח אליהו דבי תנא ל"וז .כאנוסים מצות בני שאינן
 וכן .'וכו הוא ברוך הקדוש שברא בריות ושאר ועוף חיה כבהמה חשובים הן ודעה חכמה

 אתי ט"ומה בצורה הם אדם ,ושוטה דחרש ,ג"קנ דף שהחשיך מי פ"ר בשבת י"רש' פי
 ולא איש משם' דממעטי כמו ז"לפי .לחמור שווים הם ט"ה לאו אי אבל ,'וכו לאחלופי

 :ו"כ שבועות י"רש' פי י"עפ ,מאדם להו' ממעטי נ"ה א"ע ג"כ בגיטין י"רש ש"כמ ,ו"חש
 ז"ולפי', וכו עליו לבו' שיהי ,הכוונה על מורה האדם דלשון ,'פי .לאונס פרט בשבועה האדם

 חשובים שהם ו"חש ולא נ"וה, אנוס ולא האדם אותם יעשה אשר המצות אלה :פ"ה
 ".כבהמה

 

אבל אם נבין את סיבת  יגדל, ואינו דומה לקטן שבוודאי קטן שאף שהסיכוי שהשוטה ישתפההסביר  בינה ובאמרי
לפיכך הדברים  הקטן.  על יתרון לשוטה יש בזה להמתין, בלי מיד לה תרופה שתימצא אפשרות שטותו קימת

 ר. סיכוי שיגיע לכלל דעת, אי אפשר לזכות לו גם על ידי אח אבל פתי )מפגר( שאין אמורים בשוטה,
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 (:ו"קצ סימן) ל"מהריכתב הנדחו להלכה. ו דבריקיצונית ביותר, וזו מסקנה אולם 
 על הקפידה התורה ואדרבה, הריגתו על וחייבין גמור ישראל הוי מילי לכל מקום ומכל"

 בסנהדרין".[ הצד במה] מיניה' אחרי וילפינן קללתו

, כי כאשר כתבו "'כל נפש' לרבות קטן" הכוונה 12ו'( דחה את דבריג ד"ל) חינוך חתובמנ
נפש'. ולא זו בלבד אלא שאפשר שהחרש והשוטה  היא גם לחרש ושוטה, שגם הם בכלל 'כל

אף על פי שאינם ונקראים גם 'איש' לא רק שהם נקראים 'אדם' אלא יתירים על הקטן ו
  .במצוות

כך סבר  הגאון מווילנא ה.ת המיתטומא'רגע המוות' ולעניין אפילו איבוד הדעת קובע 
גוייד, ואפילו גוסס" הסביר את המשנה: "אדם אינו מטמא עד שתצא נפשו, ואפילו מו

, ועושה מבדילה בין מגוייד )מחותך ופצוע קשה( לגוססה)אהלות א' ו', יבמות ק"כ א(. 
"ואפי' מגוייד שאינו יכול לחיות עוד, אינו מטמא, משום דדעתו מהם שני דברים שונים. 

צלול, ואפי' גוסס שאין דעתו צלול אינו מטמא משום שיכול עוד לחיות" )אליהו רבא שם 
כלומר, יש מי שדעתו צלולה אך תהליך מותו כבר סופי, וישנו גוסס שמותו אינו  אהלות(.ב

ודאי אך דעתו כבר השתבשה. בשני המקרים עדיין הוא חי ואינו מטמא. אבל כאשר 
מצטרפים שני הדברים והאדם הנוטה למות נטלה ממנו הדעת לחלוטין באופן בלתי הפיך, 

  ב כבר למת גמור ומטמא.לא זו בלבד שאינו 'איש' אלא נחש

( הביא את דברי הגאון, והסביר את מחנה חיים ח"ב ח"מ ל'ר' חיים סופר )שו"ת 
מא יען כיון שאין דעתו צלול טהיה מ ,וסס לא יוכל לחיות עודגש טחהיה בב םא" דבריו:

  .13"והבן ,אשר ימות :דכתיב ,ה עכ״פ התחלת מיתה ומטמאססיגא יוכל לחיות היה הלו

את המושג 'תחילת מיתה'. לפיו יש להבדיל בין סתם 'גוסס', שהרוב מתים  הוא הוסיף
זה שמשך אצלו ומיעוט מתאוששים וחיים, לבין 'גוסס למיתה' שכבר לא יתאושש: "

 ,סיסה אצלו הוה התחלת מיתהגותלינן ד )שחיים(, ״כ מן המיעוטג׳ ימים יצא גסיסה גה
וסס כזה ג ,סיסה ימיםגולו יהיה שמושך עוד ה .׳ ימיםגשעברו  גםמרו המיתה הגולא נ

 ,ניניםעהוה כמת לכל  'וסס למיתה'גד .יותו כבר מתחוב ,אהטחיותו הוה כחיות זנב הל
  ".דכבר אבדו כל עשתנותיו ת,ואשתו מותר ,מא כמתטמ

גזע המוח גם אם לא תשוב אליו עוד,  ו, והכרתונהרסו חלקים של מוחשפצוע לדבריו 
, עוד ועוד על ידי אמצעים חיצונייםממשיך לנשום ולהתקיים צעותו הוא באמעדיין קיים ו

לגבי טומאה, וכאישיות משפטית, על כן  מתכ'גוסס למיתה', והריהו כהריהו חשוב כבר 
בטלו כבר קנייניו. אדם כזה אינו יכול להיות בעל לאישה, שהרי התורה לא  הסתפקה 

יש '. אישאלא צריך שיהיה 'בכך שהבעל הנושא, המגרש והמת, יהיה 'אדם',  ַקח אִׁ י יִׁ כִׁ
לָּּה ה ּוְבעָּ שָּ ַאֲחרֹון ,אִׁ יש הָּ אִׁ י יָּמּות הָּ  אין לו. ומי שאינו 'איש' גם 'אישות' ,אֹו כִׁ

 

 

שכתבו  ה"ד שכט סימן הלכה בביאור ברורה וראה גם בשו"ת שער הזקנים, בית מלוא עמ' קל"ה, ובמשנה .12
 שמחללים עליהם את השבת.

 
נוצר כאן בשעת המוות מצב ביניים בין חיים למוות, ומצב ביניים כזה ראינו למעלה בשעת הלידה אצל מי  .13

' שקרום שלא יאריך ימים דינו כמת, ויש שאמרו שכבר מטמא. 'צמח שנולד 'בן ח', שאף שהוא חי לפנינו, כיוון
'טרפה', ויש לדמותו יותר לסימני החיים של בן ח', שאינם חשובים, כי אינו יכול לחיות מוחו נפגע פיזית, הוא 

 מעצמו. 
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ְלטוֹן ֵאיןג.  ֶות ְביוֹם שִׁ  ַהמָּ

  פקיעת הרשות. 1

ְלטֹון ְוֵאיןהכתוב אומר:  ֶות ְביֹום שִׁ ליטה כאשר אדם מת אין לו ש .' ח(ח קהלת) ַהמָּ
י כך אמר הימן האזרחי על עצמו:ושלטון, קניין ואחיזה בעולם.  ם ֶנְחַשְבתִׁ  בֹור יֹוְרֵדי עִׁ

י יתִׁ יִׁ ל. ֵאין ְכֶגֶבר הָּ ים ֱאיָּ י ַבֵמתִׁ ְפשִׁ ים ְכמוֹ  חָּ לִׁ ם ֹלא ֶשראֲ  ֶקֶבר ֹשְכֵבי ֲחלָּ ה עֹוד ְזַכְרתָּ ְדָך ְוֵהמָּ ּיָּ  מִׁ
רו ְגזָּ  כיון חפשי? במתים דכתיב, מאי ן:יוחנ רבי אמר ו(. ואמרו חכמים:-ה פ"ח תהילים) נִׁ
רק תורה ומצוות אלא גם  אולל' א(.  המצות )שבת ומן התורה מן חפשי נעשה אדם שמת

 האדמה )אבן וממלכי הגוף עבודות ומכל המצות מכל חובות חברתיות ומשפטיות:יחס לב
 עזרא(.

כאשר אדם מת ואיננו בעולם, אין לו שיג ושיח עם מה שנעשה כאן, אין לו הנאה, 
 הכרה, אינו נושא באחריות, או קניין וזכות, הוא חדל להיות ישות משפטית. 

וכן י"ג א(, שקבע כעיקרון ביחס למת:  ב 'ט להגדרה זו יש יסוד בדברי רש"י )גיטין
 מיתה לאחר יתנו "לא :גט שחרור אחרי מיתהולכן אין לתת  ",מיניה רשותיה ליה נפקא"
 ביה זכה דלהכי נהי ,בפניו שלא לאדם וזכין הוא זכות עבדים שיחרורי דאמרי רבנן' ואפי -

 וכיון ,משוחרר הוי לא לידיה גיטא מטא דלא כמה דכל רבנן מודו מיהו ,למיהדר מצי דלא
 רשות עליה וחייל מיניה רשותיה ליה דנפקא ,שחרור שיחרוריה הוי לא תו ,קדים דמית

 . 14יורשין"

זה נכון לא רק ביחס לבעלות על עבד שגופו קנוי וצריך שחרור, אלא גם ביחס לנתינת 
 יצאה דכבר ,דאשה טעמא נמי והיינו" ב': ח"קפ החושן קצותגט לאישה. כן כתב ב

כאשר האדם מת אפשר להבין זאת כאמור לעיל כהגדרת יסוד,  ".הבעל במיתת מרשותו
הקשרים כאשר אין אובייקט שיישא את אין כאן אישיות משפטית. וה אישיותו ונמחק

 .הממוניים והחברתיים ממילא בטלה רשותו ובטלו כל הקניינים הנובעים ממנה

 ?מנלן)שמוציאה(  הבעל מיתת(: "ג"י קידושיןהדברים מפורשים לכאורה בגמרא )
הגורם שאסר את האישה  היא שאם סברה פשוטה". לה שרי והוא אסרה הוא ,סברא
ממילא היא מותרת. יסוד הקידושין הוא 'כי יקח איש אשה', שני אנשים יוצרים  ,נעלם

קשר, האיש מקדש והאישה מתרצה, אז הקידושין אוסרים אותה. וכאשר הוא איננו, כמו 
 נעלם והיא נותרת בחוץ לעצמה.  קניינו שקורה במות הבעל,

נובע מן הקניין, וכאשר נמחקת  , אך האיסוראמנם קשר הנישואין יוצר גם איסור
  .ן לו קיום לעצמוואי ,קנייניה ובעלותה, מתבטל גם האיסור ,אישיות הבעל

 דאסר עריות והאאלא שהאחרונים שאלו על כך מהמשך הגמרא ששאלה מן העריות: "
 אביו אחי ואשת וכלתו אביו אשת כגון - עריות הא: "וי"רשופירש  ?"להו שרי ולא להו
 לקרוביו שאסורות להו שרו לא הבעל וכשימות ,לקרוביו נאסרו הבעל קדושי י"שע

". הרי לנו שאיסורי הקרובות נמשכים גם אחרי מות הבעל, ואם כן אולי גם איסור לעולם
 האיש ימות כי אואשת איש נמשך לעולם. על כן צריך פסוק ללמד שמות הבעל מתיר: '

 אף מיתה שריא וגומרת. וגומרת שריא גירושין מה ,לגירושין מיתה ואיתקש ',האחרון

 

אלא שאין מגרשים', שיכול להתפרש שיש לו אישות  המתים ניסח זאת רש"י: 'אין ב' ב לעומת זאת בכתובות .14
 המת יכול לבצע את מעשה הגירושין.
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אישה הוא ה רוסיאהיו שהבינו שבשאלתה חוזרת הגמרא מן הסברה, ואומרת ש
בוא יעד ש באיסורהמוחלט כעריות, ואינו תלוי בקיומו של האיש, היא תישאר לעולם 

'מתיר' ויתירה. שני מתירים יצרה התורה, והמשנה שמנתה אותם יחד השוותה אותם זה 
לזה: 'וקונה עצמה בגט ובמיתת הבעל'. על כן כשם שהגט הוא 'מתיר', כך גם 'מיתת הבעל' 

 איננה התפוררות הנישואין, אלא 'מתיר' מיוחד של התורה שמפקיע אותם. 

 חסד ת"שוברת הסברא במקומה. וכן המהרש"א הבין שגם למסקנא נשאאולם 
 בפסקים ח"המנ של לזקנו ,יהושע ספרב הביאו גם ,אה"ע יד ,תניינא ,תאומים) לאברהם
 מותרתהאישה  האוסר כשמתש המהסבר בה חזרה לא' שהגמ  השיב( ב"של' סי וכתבים
 : מתירה והוא אסרה הואכי  מאליה,

ל עלה מעמ' בהנן רילא קד ,ארישדלה בעכשמת דא "שיטא באפאי דודל "י
 .ואיל ומת וכאלו אינוה ',שטית טומאה תחת אישך'דקרא  בהם ל״ש גו .'השיאב

ל עבהמיתת דינן קרא עלהכי ב ,אסרה לעלמא בשו זר וחיחאם ד דס״דאלא 
היינו  ,האוסר תתמיחרי עריות לאסור אבעי קרא בוהא ד. אריומתיר וש עקיפמ

ד דהוי כאלו אינו "זה סדב ,היחו ולא תמיתבו דשאסורה אף כשמת האוסר ועו
 האוסר כשמת להתיר יש ראדמסב י״ל שפיר וא״כ ...ושהר פסק שאירות דירבוכ
 קרא קאפאד וכיון .לאיסור מעריות נילוף דלא קרא עידב אלא ,עולםב שאינו או

 ,מסברא לן דפסיקא למאי נןריהד ממילא מ"לאח גם שנאסרו עריות יןדמ לא״א
 . םעולב ודעוב מחמתו שנאסרה אדא" איסורא לי׳ אזל בעולם שאינו כלד

על ידי הגט או  ( ניסח זאת כביטול האישות ולא 'היתר'ב ג"י קידושין) המאיריגם 
 המיתה.

 : (ל"ד וסוף ל"ובג וחזר על כך "סימן ל)שו"ת צפנת פענח בוכן כתב 

ות רק עדוה ,עלבא כידלת וק מציארין דתר לא הוה ימיתה ההכך. דר דעיקר ג
ו׳ רק כיון שאין כמן שמיא  ב׳ בדף  ןשיוקדדא פ"אמרינן בדה מה זו .המיתהעל 

 הוז ...ש׳ וירבד המ תמבאו .׳ אס ודף תהמי גבי "דודף י בג "דף י "שע. ועלב הל
ק ר דבר תשועצ ל"ה דאתל מיבא ה.פקעה או העולפלו  תלעשו הערובש בר״ל דר
ין תירדאטו אנן מ ה,ורעבש דברלל כל לא נקרא ויטבו תהאישו דרעחמת המ

 . 15ללכעל ב הן אמרינן דאין לנא ,א״א

 דסלקא ,מתה למשמש פרט" :(ב ה"נ יבמותשאלה זו תלויה לכאורה בגרסת הגמרא )
 קא ,איש באשת עלה ליחייב אימא ,שארו איקרי נמי מיתה לאחר[ הואיל] אמינא דעתך

הגמרא מניחה כעובדה שלאחר מיתה ממשיכה האישה  ',הואיל' יםרסוגאם  ".לן משמע
והמסקנה היא  ,שארו תיקרא מיתה לאחרלהיקרא שארו, ואם לא גורסים, זו רק הו"א ש
 דאין)בבא בתרא קי"ד ב(  לן דפשיטא והאשאין שאר אחרי מיתה. ולכן כתבו תוספות: "

יוון שאין כלומר כ ".דהכא דרשא מהך היינו' וכואת אשתו כשהוא בקבר  יורש הבעל
  .16בקבר אשתו את יורש הבעל איןשארות אחרי מיתה לכן 

 

 ראה בשערי יושר שער ז' יב שכתב דברים הפוכים. .15
 הוא שארו אקרי לא מיתה דלאחר מקרא דאשמועינן דהכא דרשא דמהך "משום ש"הרא' פירש בתוס וכן .16

 ,במותה" לה יטמא בחייו שארו שהיתה למי פ:"ה טומאה גבי לשארו אם כי דכתיב והא, התם ליה דפשיטא
 שארו שהייתה שלמי פירושו: שארו, נקראת מיתה לאחר שנראה שגם ,''לשארו ומה שהותר לכהנים להיטמא

בב"ב  כי אין זו מסקנת הגמרא. אך תוספות 'הואיל', בגמרא ברור אפוא שלא גרסו במותה. לה יטמא בחייה
 ולפיכך קא הואיל, ואפשר שגרסו שארו )רש"ש(. נקראת מיתה שגם לאחר כאן ראיה מן הגמרא הביאו קי"ד

 עליה.   חייבין אין מקום מכל מיתה, לאחר שארו שנקראת פ"בגמרא שאע לן משמע
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אמנם חכמים קראו לקניין אישה 'קידושין', כי הבעל אסר את האישה על כולם 
)נדרים כ"ט א(. אולם אין זה מדויק.  בכדי פקעה לא שת הגוףקדוכהקדש )קידושין ב' ב(, ו

גם 'אסור'  .מתו קדשיםהגם קדושת הגוף פוקעת כאשר נעשתה מצוותה, או כאשר 
וממילא במות הבעל שאין מקום למצווה, אין זה , והומצה העששת בשבילהקידושין הוא 

היתר 'בכדי'. לכן אף שאין אדם יכול להגביל את תחולת הקדושה בדברים בעלמא, אבל 
בר כ כ"אח, מיתתו עד רק היה האיסור כלכאן מדובר במציאות, שהאוסר מת ואיננו, ו

 . 17בכדי עהיפקאין זו ו תוומצו נעשית

  ?קייםתהאם ימשיך לה . קניין שנטלה ממנו כל משמעותו,2

 בבאדיונים רבים נרקמו סביב האפשרות שיחול קניין בלי תוצאותיו המחייבות. כך )
 ועונה כסות שאר עלי לך שאין מנת על לי מקודשת את הרי לאשה האומר(: "א א"נ מציעא

 תנאו שבממון בדבר: אומר יהודה רבי. מאיר רבי דברי, בטל ותנאו, מקודשת זו הרי -
 ם". וכבר ביארו המפרשים שבמקום שיש מחילה הרי זו כקבלה ועל כן הקניין תקין. קיי

חופה שאינה ראויה לביאה אינה חופה, כי עיקר החופה היא היתר  דוגמא נוספת.
 תחת המטה עם שכונסה פ"אע, מות חולת חולנית אשה" א(: א"ס העזר אבן ע"שוהביאה )

 בעלה ואין, לביאה כלל ראויה שאינה מאחר, כלל חופה אינה, בעלה שיירשנה כדי החופה
במקרה זה אם  "ד(". קניין נכה וחסר כזה אינו יכול לחול.ל כלל ש"הרא תשובת) יורשה

 חל הקניין כדין, לא יתבטל עם מחלת האישה, כי יש לקניין החופה משמעויות נוספות. 

לקניין חלול ונטול משמעות היא כאשר האדם קונה איסורי הנאה, דבר שלא דוגמה 
 דברים שני :אלעזר רבי אמר"ד (:ב' ו סחיםתהיה לו בו שום הנאה וקשר. אמרו חכמים )פ

 וחמץ הרבים ברשות בור ,הן ואלו .ברשותו כאילו הכתוב ועשאן אדם של ברשותו אינן
. בהנאה האסור דבר על בעלות יש םבשאלה א 18". נחלקו הראשוניםולמעלה שעות משש

. כלומר, כרחם עלב האסור דבראת ה ליקח יכול אדם וכל, בעליםשאין  סוברים יש
האיסור ששולל את אפשרות ההנאה מן החפץ, מפקיע גם אפשרות של קניין בו. ולא זו 

, נעשה הפקר. אלא שבחמץ התורה גזרה עתה בלבד אלא גם חפץ שנקנה מכבר ונאסר
 'של' הם הנאה שאיסורי סובריםה וישכניסה אותו לרשותו חזרה כדי שיעבור עליו. וה

 'ברשותם'. םאלא שכיוון שנאסרו בהנאה אינם נחשבי, הבעלים

קניין הבעל באשתו יוצר ביניהם מסכת קשר של זכויות וחובות, אבל כאשר הבעל מת 
יין מתרוקנים כל תכני הקניין, כי אין ביניהם שום יחס, לא גופני, לא כלכלי, ולא רוחני. קנ

כזה שרוקן מכל תוכן הינו חסר משמעות, ופוקע מאליו. וכפי שכתב ר' מאיר דן פולוצקי 
שמי שעתה אינו בר קידושין, דאינו " ם ג' ז', ראה בסוף המאמר(:)חמדת ישראל, דרך חיי

 יכול להתחייב בשאר כסות ועונה, נפקע האישות".

ים בטלתמוהנישואין  ",מיניה רשותיה ליה נפקא"מות הבעל בלפיכך דעת רש"י ש
לא נותר א. אין 'אישיות משפטית', אובייקט שיישא את הקניין. ב.  :מאליהם מסברה, כי

 .מתבטל מעצמו וקניין כזה תוכן ומשמעות, עצמו בקניין

 

 

' ה קדשי דלאו, מדאורייתא בהנאה מותרין שמתו דקדשים להסוברין ישוב שעורים: "צריך כן כתב בקובץ .17
 פקעה לא אמרינן לזמן במקדיש מ"ומ ,'ה קדשי האיסור בסיבת שעה בכל ועומד תלוי כ"ג קדש דאיסור, נינהו
 לזמן למקדיש דומה ואינו, כלל דאיסורא חפצא דליכא, בכדי פקעה לא אמרינן לא דבמתו ל"י ושמא בכדי.

 אות מג(. אסור" )קידושין להיות הראוי דבר איכא דהתם, לעולם דקדוש
 הנאה. באיסורי הנאה, בעלות אסורי תלמודית ראה אנציקלופדיה .18
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 ד. אשת אליהו

 אליהו מלאך הברית. 1

או חידוש ו'מתיר' מן  ,מסברהוהוא ממילא  אם היתר האישה במיתת הבעלחקירה ל
אצל אליהו. אליהו לא מת, לא גרש, אלא איננו בעולם, מה דין  יש נפקא מינההתורה, 
 אשתו? 

 אות ז"י' סי ע"אהרכי משה, בד הובא ,ב"ק פסקיםהדשן )רומת תלפני  זו עלתהשאלה 
 (: א"סקי ש"ובב' ה

 נפקא, אחר לאיש לינשא יכולים אם ל"ריב אשת או, ל"ז הנביא אליהו אשת
 בבית אליהו דקאי עובדא ומההוא? הם כמו אחד יזכה אם, כ"ג לדורות מינה

 שאלה לשאול טרחת למה טובא תמיהני. לאיסור קצת משמע', כו הקברות
' ר את אלכסנדריא אנשי שאלו דברים ב"י :' ב(ע נדה) דאיתא ידעת הלא, כזאת
 בן, שתטמא מהו לוט של אשתו. בורות דברים שלשה ובהן, חנניא בן יהושע

 נציב ואין מטמא מת להן ופשטא'? כו לבא לעתיד מתים שיטמא מהו השונמית
 לוט של אשתו שודאי פי על אף, מטמאין החיים ואין מטמא מת, מטמא מלח
 כ"אעפ, ויחי חזר אלא מת היה השונמית ובן, אחר לגוף שנהפכה אלא, מתה
 רוחני שכולן, מלאך אשת ולא אסורה רעהו אשת ל"י נ"ה. מטמאין שאין אמר
 . גופני ולא

 לא דחה אותה באמירה 'מאי דהווה אהשאלה לא מעשית בעליל, אף על פי כן המהרי"
הווה' אלא דן בה ברצינות. אין זה מקרה יחיד אלא גם ר' יהושע בן לוי נמצא במצב הזה, 
וזה מצביע על ייתכנות מקרים דומים בעתיד. ברור אפוא שאין זו השתעשעות בדברי 

 רבים מן האחרונים אגדה, אלא מקרה בוחן, המגדיר את גבולות היתר המיתה ומהותו.
 ונראה שכולם ייחסו לחידוש הלכתי זה משמעות רבה.   ,אטרחו להסביר את דברי המהרי"

השיב, שאמנם אליהו לא מת אבל כיוון שהפך רוחני כמו מלאך, ממילא  אהמהרי"
והיא מותרת. האם אליהו הפך למלאך? כך אמרו חכמים  אשתו אינה בכלל 'אשת רעהו'

ר' יהושע בן  ועל .נתעלה עם גופומלאך ממש, שהרי אמנם לא . (ט"כ אליעזר דרבי פרקי)
בגדר האיסור של (. אלא שאין היא ב ז"ע כתובותלוי, לא נאמר בשום מקום שהפך מלאך )

'איש' שעליו ( שב ח"פ שבת לוי בן יהושע רביכמו שאמר )וונתו בוודאי וכ'אשת רעהו'. 
מדברת התורה הוא מי שמצוי בעולם, יש לו בו משא ומתן, קנאה ויצר הרע, ומי שאין לו 

 ו איש' לענייני קניינים ואין קידושין תופסים בו. את זה 'אינ

 . קניין שאינו יכול לחול, גם מתבטל. 2

 ( אמרה:א ט"מ יבמותהמנחת חינוך האריך להסביר את דברי תרומת הדשן. הגמרא )
 בה תפסי דהא נדה ,ממזר הולד שאין הסוטה ועל"אמר אביי: הכל מודים בבא על הנדה 

 דהא ,נמי סוטה .קידושין בה תפסי נדתה בשעת אפילו ,עליו נדתה ותהי :שנאמר ,קידושין
". מדובר בבעל שבא באיסור על אשתו הסוטה ונולד בן. בן זה אינו קידושין בה תפסי

ממזר, למרות שביאת הבעל על אשתו הסוטה אסורה, כי עדיין קידושיו תופסים בה והם 
 לאחר דאף ,לאשה – ןקידושי בה תפסי דהא: "י"שעדיין תקפים וממשיכים. אומר ר

רש"י משווה את הקידושין מכאן ולהבא  ".הראשונים קידושיה מינה פקעו לא שזינתה
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לקידושין הראשונים. אם קידושין תופסים בה, גם הקידושין שהיו לא בטלים, ואם אין 
 . 19קידושין תופסים בה מכאן ולהבא, גם הקידושין הראשונים היו מתבטלים

 : ח"י מילואים אבניהסבירו ה

 לה וכתב דבר ערות בה מצא כי :וכדכתיב התורה מן גט בעי דסוטה כיון והיינו
 קידושין דאין נימא ואי .הראשונים קידושין פקעי דלא מוכח ,כריתות ספר

 בנימוקי כ"וכ .סוטה נעשית מכי קידושין פקעי להיות ראוי' הי בסוטה תופסין
 דהיכא י"רש מדברי ומבואר .הראשונים קידושין פקעי מדלא י"כפירש שם יוסף
 חייבי נעשה כ"ואח בהיתר קידושין לתיתח היה' אפי ,תופסין קידושין דאין

 . לאוין חייבי דנעשה כיון ,ראשונים קידושין פקעי לאוין

כלומר, עיקרון יסוד הוא, שבמקום שלא ניתן ליצור קידושין, גם אלה שהיו יפקעו ולא 
 ימשיכו להתקיים. 

'( המשיך קו זה והסביר בכך את היתר אשת ג אות רה, רד, רג מצוות) חינוך מנחתה
 שקידש דמומר ד"מ' סי ע"אה בטור הגאונים קצת שיטת דידוע, לי ניחא ובזה" מומר:

 דאינה בזה שיטות קצת כ"ג ז"קנ' סי יבום בהלכות ועיין, גוי כמו דהוי קידושין אינם
 רווחת הלכה היאך כן ואם, כ"ג לגרש יכול אינו דבריהם לפי כ"א, למומר כלל זקוקה

, ניחא י"רש ולסברת. ל"להנ איש דאשת בחומרא חיישינן ולא מגרש דמומר בישראל
 מומר נעשה דאם ממילא כ"א מומר קידושי תפסי דלא הגאונים לשיטת נפשך דממה
 . "גט צריכה ואינה הקידושין נפקעו

גט', אך יש הסוברים שמומר  כלומר, מקובל לפסוק ש'ישראל שחטא ישראל הוא וגיטו
דינו כגוי וקידושיו אינם קידושין. ברור שלדעתם גם גירושיו אינם גירושין, מדוע אפוא 
לא חששו לשיטתם ומדוע פסקו שהמומר מגרש את אשתו בגט? התשובה היא, שמי 
שסובר שמומר אינו בר קידושין לא צריך כלל גט, כי גם קידושיו שמכבר פקעו בהמרתו. 

הרי ההמרה אינה גט להוציא אישה מבעלה? אלא שכאשר ישראל נעשה מומר כיצד? 
 הריהו )לשיטה זו( כגוי וקידושיו כקידושי קוף ואינם תופסים. 

ביסוד זה מסביר המנ"ח גם את דברי תרומת הדשן. כמו שאין אפשרות של אישות 
 למלאך כך גם אדם שהפך למלאך פוקעים קידושיו:

 לוי בן יהושע רבי ואשת אליהו דאשת ,הדשן ומתתר בעל דברי לי ניחא וגם
 תפסי דלא נהי ולכאורה. מלאך אשת רק איש אשת נקראת דלא, מותרות
 היאך גמורין קידושין בה היה אם מ"מ, איש נקרא דלא ממלאך קידושין

, ניחא ובזה ?שיתיר (ב ג"י בקידושין) ילפותא צריכין הבעל למיתת הלא, נפקעין
 . 20הקידושין נפקעו ממילא כ"א ,קידושין תופסין דאין כיון

 

 אשר אחרי מקיים אני מה ק,"בפ לבעלה דאסורה ל"וקי שזנתה איש אשת. הסוטה "ועל יוסף: הנימוקיהביאו  .19
 הכא לאוין, מחייבי ממזר יש עקיבא ולרבי היא לאוין דחייבי גב על ואף שנסתרה. סוטה לרבות הוטמאה,

  הראשונים". קדושין ממנה פקעו לא שזנתה לאחר דאף קדושין, בהו תפסי דהא ממזר. דאין מודה
 וכתבים בפסקים ח"המנ של לזקנו יהושע, בספר )תאומים, תניינא, אה"ע יד, הביאו גם לאברהם חסד ת"בשו .20

ב, הובא לעיל( הסביר שהמוות אינו 'מתיר' אלא די בהעדר האיש מן העולם כדי שממילא יפקע "של' סי
 ...כיון ושאלני. טארניפאל אבד״ק נ"י "דבאב יוסף מו״ה הגאון הרב ש"ב כבוד עבר שנים איזה האיסור: "וזה

 והשבתי קיימא? באיסורה ממילא להתיר קרא דל״מ אליהו באשת דאסורים לעולם וא"כ הו״א קרא לאו דאי
 הוא לאחר מיתה א״א להתיר קרא דבעי דהא' שכ דיש ד״ה נ"ה יבמות התוס׳ עפ״ד התה"ד דכוונת תוכ״ד לו

 אלא בעולם, שאינו או האוסר כשמת להתיר יש דמסברא י״ל שפיר וא״כ לאח״מ, לאסור מעריות דלא נלוף
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את הדברים אפשר להסביר לפי שני העקרונות שהצגנו לעיל: א. מי שהפך למלאך חדל 
להיות אישיות משפטית בעולם הזה, והקניינים שהיו לו לפני כן אין להם על מה לחול והם 

תוכן ומשמעות, יתבטל  וכי אין ל ,עכשיו וקניין שאי אפשר לעשות. ב. מעשה 21בטלים
 מקודם. וחל  הבגלל אותה סיבה, גם אם נעש

דוגמא נוספת הביאו האחרונים מדין אישה או איש נשואים שנשתנה מינם, האם 
צריכים גט? אמנם התורה התירה את האישה רק על ידי גט או מיתת הבעל, אבל כאן הרי 

 היא כבר אינה אישה או הוא אינו איש. 

)שו"ת יוסף את אחיו, לר' יוסף בן ר' חיים פלאג'י, מערכת גימל  האחרוניםעסקו בכך 
  .גט(' ה

 הגט נוסח דהרי .אשה ולא עתה הוא דזכר ,גט צריך דלא נראה שאלתנו ובענין
 גבר א"כ אתתא לפנינו יש ולא תיאנת אנת :וכותב .לאשתו גט נותן דאיש הוא
  .איש

להסבירו על פי דברי המנחת  הביאו והוסיף (כו פרק ה"כ י)ח" אליעזר ציץ ת"בשו
 : חינוך לעיל

 בה' הי אם מ"מ ,איש נקרא דלא ממלאך קדושין תפסי דלא נהי דלכאורה
 בקדושין ילפותא צריכין הבעל למיתת הלא ,נפקעין היאך גמורין קדושין
 הקדושין נפקעו ממילא כ"א ,תופסין קדושין איןד כיון ,ניחא בזה אבל ?שיתיר

 כשם דהא ,בכזאת כ"ג ל"שי ,לנידוננו גם מינה דון כ"וא .אריכות ביתר ש"יעו
 שכעת ומכיון ,מאשה קדושין נמי תפסי לא כ"כמו ממלאך קדושין תפסי דלא

 כ"א ,ממנה קרי ,ממנו קדושין כעת תפסי ולא לאשה ונהיה נהפך זו של בעלה
 .מאליהן הקודמין הקדושין נפקעו ממילא

 ניתרת?. קם לתחיה, האם אשתו 3

הביא בשם 'רבני ליטא' את החקירה אם מות הבעל )אה"ע ל"ד(  יעקב חלקת ת"שוב
ותלה בחקירה זו גם ישה, או שהיא ניתרת מסברה ממילא. הוא מעשה ה'מתיר' את הא

את המקרה ההפוך. כאשר הבעל קם לתחיה וחזר לעולם בדרך נס, האם פנים חדשות באו 
 .ומיתתו עתה תתיר את האישהלכאן או שנמשכים נישואיו הקודמים, 

 ו"נ העזר אבן) נזר אבניבחקירה זו נחלקו לא רק רבני ליטא אלא גם רבני פולין, ה
 בהערה בסוף( עם בנו השם משמואל: 

 שבעלה אלמנה כי ,בתשובתו חידוש דבר י"נ ש"מהר בני לי הראה כתבי אחרי
[ ב 'ז מגילה' ]עלי רחמי בעי ולמחר ז"לר' ושחטי רבה דקם כעובדא ,וחי חזר

 .מתירה עכשיו מת שהוא הבעל מיתת שעה בכל כי ,וחלים הקידושין חוזרים
 כיון ל"דקיי (ב ג"פ גיטין) אשתי את ולמחר אשתי את אין מהיום ש"מ, ונפלאתי
 ההיפוך מבואר, מתירה בעלה מיתת שעה דכל החידוש וגוף .פסקה דפסקה

 

 הדרינן ממילא לאח"מ גם שנאסרו עריות מדין לא״א קרא דאפקא וכיון לאיסור. מעריות נילוף דלא קרא דבעי
 .בעולם" בעודו מחמתו שנאסרה דא"א איסורא לי׳ אזל בעולם שאינו דכל מסברא, לן דפסיקא למאי

 הבעל ומיתת גירושין של "'המתיר' ב ובהערה(: ל' יבמות שיעורים סולובייצ'יק נאמר )רשימותבשם הרי"ד  .21
 דאשת. עצמו איש אשת של האיסור של בגופו הנמצאים מתירים אלא, לאיסור מבחוץ שחלים מתירים אינם
אע"פ שאליהו הנביא . שגירשה או מת שבעלה אשה לא אבל, קנין בה לו ושיש חי שהוא בעל אשת היא איש

לא מת וגם לא גירש את אשתו, מ"מ הוא לא חי בעוה"ז, ואיננו בעל קניין אישות, משו"ה אשתו מותרת, 
 דמאחר שאין לה בעל ממילא היא מותרת". 
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 בהם זכה לא דאם: ה"רמ בשם בטור והוא, ה"ס סעיף ז"רס' סי ד"יו א"ברמ
 לא הגר שבמיתת .תקנה להם אין ,שגדלו עד אדם שום בקטנים)בעבדי הגר( 

 פקע לא הגר דבמיתת וכיון, זכה בהם הקודם כל שהרי מינייהו איסורא פקע
 ,פקע לא איסורייהו, ממונא דפקע ג"ע אף הכי בתר נמי גדלו כי ,מינייהו איסורא
 . מינייהו איסורייהו דליפקע האדון מיתת ליכא הא ,השתא פקע דבמאי

האבני נזר הוכיח את דבריו מן הרמ"א, שהביא את דעת הרמ"ה לחומרא, שעבדי הגר 
הקטנים שגדלו אחרי מותו אין להם תקנה, כי רגע המוות לא 'התיר' אותם. אולם השולחן 

 תילדע נראה": (שם)ית יוסף בערוך לא הזכיר את דברי הרמ"ה כלל, ואף השיב עליהם ב
 שלא וכל, בעצמו לזכות יד לו שאין מפני היינו ,זכה בהם הקודם דכל דהא לומר דאפשר

 איסורא לאפקועי אף וקני בעצמו זוכה יד לו דיש שגדל בשעה, שגדל עד אדם בו זכה
 ."רבו מת שעה באותה כאילו חזינן ,הוא רבו מיתת מחמת בעצמו שזוכה שמאחר. מיניה

והרי זה כשיטת השם משמואל שהיתר מיתת הבעל ומיתת האדון הולך ונמשך בעצם 
 העדרם. 

, ואף הוא תלה אותה י"והב ה"הרמעל מחלוקת זו של  מדע( כח סימן) שיעורים קובץב
, כאשתו דגר דעבדו לה דלה שוה מגזירה הוא עבדיו מתרת הגר דמיתת והא: בחקירה זו

 ואינה המתרת היא המיתה דמעשה ה"הרמ וסובר, הבעל כמיתת מתרת האדון דמיתת
 במה הוא דההיתר י"הב ודעת .בשעתו אלא מתיר דאינו גט כמו בשעתה אלא מתרת

 עוד ל"י ושמא. ]ומסיים ביחס לאשת אליהו:[ מת הוא כ"אח גם והרי מת הוא שהבעל
 אלא אסורה דאינה מיתה גבי קרא דגלי ,בעל לה שאין י"ע הוא דההיתר י"הב לשיטת

 . בעל לה שיש בשעה

 

 . ירושה וייבום4

הירושה וחובת הייבום חלים בשעת המיתה, לכאורה יש בהם המשכיות של קניין 
המת. אבל אין זו רציפות ממש. המוריש כבר איננו אישיות משפטית. הוא נעלם עם מותו 

התורה היא שחידשה הוא איננו מקנה את הירושה לבנו אלא וקנייניו הקודמים פוקעים, 
הלכות מיוחדות של ירושה וייבום, באמצעותן יצרה רציפות והמשכיות לקניין הקודם של 

 הבעל. 

את הירושה כחידוש התורה כי נותק  ריגדהש( ב ד"ל נדרים) א"הרשב דושיבחכך הוא 
 מרשות נפק דכבר מיתה לאחר אלא יורשו היורש דאין" הקשר בין המוריש לנחלתו:

 ". נחלה לו באה המוריש מן לאו, המדיר

ת' שלל את האפשרות שהירושה מתאפשרת משום שבעלות המוריש  החינוך ספרב
נמשכת אחרי מותו. אלא היא נוצרת משום שקיימת רציפות של קשר ביניהם עוד בחיי 

 המוריש: 

 חפצו כל מהם לעשות שלא ,מרשותו האדם נכסי להוציא רצה לא הוא ברוך אלה
 הודיענו אבל .האומות חכמי שיחשבו כמו ,בו נשמתו עוד כל ,יורשו בשביל
 במותו הנכסים מן המוריש כח ובהסתלק, מורישו בנכסי קשור היורש שזכות

 ברוך היוצר שרצה היצירות השתלשלות כענין, היורש זכות עליהם נופל מיד
 . הפסק מבלי זה אחר זה הוא

שהיא ירושה טבעית. הקשר הביולוגי המוקדם  וסברה זו בוודאי קיימת בירושת הבן
 ,אביו תחת קםבין האב לבנו הוא כה משמעותי, שהבן נחשב כ'כרעא דאבוה'. ועל כן הוא 

  (.יב סימן - ב"ח שעורים קובץ' )בניך יהיו אבותיך תחתככתוב בפסוק: '
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 , עסק באריכותכלל ח' 'אתוון דאורייתאדיון דומה קיים גם ביחס לזיקת ייבום. ה'
בשאלת מהות זיקת הייבום, והוא ביקש להוכיח שאישות הבעל ממשיכה גם אחרי מותו. 

 י"ע להפקיעה או ביאתו י"ע הזה האישות לגמור חוובכש במקום שיש יבם, הוא כ"וגזה
 . חליצה

 בין לחלק' שכ: "ח"קפ אלא שמן הצד האחר הביא את שיטתו ההפוכה של קצוה"ח
 לפני הבעל טהשתנ ובין ,מיתה לאחר גט אין ל"דקי ,הבעל מיתת לאחר גט הנותן שליח
 ואין ייבום זיקת ונתחדשה האישות פקע הבעל דבמיתת לחלק' שכ ה"עש .השליח נתינת

  ".לבעל בינה עוד אישות כאן אין שהרי ,לחול מה על הגט אל עוד

' שיהי קרא ל"הנ' ב ג"י קידושין ס"בש דמצריך הא" אחר כך ריכך את דבריו והוסיף:
 עדיין ישנו הבעל שאישות לומר לנו יש קרא דלולי הכוונה דאין כ"ג ל"י מתיר הבעל מיתת

 עריות לכל איש אשת לדמות לנו יש קרא דלולי הוא הכוונה א"כ ,מיתה רחלא גם
 ראוי נ"דה ,אשתו פעם השהית מפאת מיתה ריחא גם דאסירי קידושין י"ע הנאסרות

 שפיר שוב אזי כן נאמר אם ואמנם ...איש אשת פעםה שהית מפאת לעולם אסורה' שתהי
 שפיר כ"א אישות עוד אין פ"עכ דעתה דכיון למעלה הבאתי אשר ח"הקצוה דברי יתכנו

 בינו הכורת דבר שהוא ל"חכז וכפירוש כריתות ספר הוא שגט כיון כלל לחול לגט א"א
 הזה הקשר את כורת הגט שאז אישות קשר ביניהם כשיש הגט חלות רק שייך כ"וא לבינה

 .22"כלל אישות עוד שאין כאן כ"משא ומנתקו

 קטילאגברא . ה

 . ל'גברא קטילא' יש בעלות וממון?1

'יום' ובכך מרחיב את איבוד הקהלת שאמר: אין שלטון ביום המוות, מזכיר את 
יהימן קרא על עצמו ' .23השליטה אפילו לפני המיתה הגמורה אף שלא מת כלל:  ',ֶנְחַשְבתִׁ

י ם ֶנְחַשְבתִׁ י בֹור יֹוְרֵדי עִׁ יתִׁ יִׁ ל. ֵאין ְכֶגֶבר הָּ ים ֱאיָּ י ַבֵמתִׁ ְפשִׁ ים ְכמוֹ  חָּ לִׁ  ֹלא ֲאֶשר ֶקֶבר ֹשְכֵבי ֲחלָּ
ם ה עֹוד ְזַכְרתָּ ְדָך ְוֵהמָּ ּיָּ רו מִׁ ְגזָּ  ו(. -ה פ"ח תהילים) נִׁ

 ב'(: ו"צ ויחי רבה בראשיתוכן אמרו חכמים )

 שנטה בשעה ,במדבר משה שעשה חצוצרות :לוי' ר בשם דסכנין יהושע רבי"
 דכתיב .אצלו באים והן בהן תוקע אחר יהא שלא ,הוא ברוך הקדוש גנזם למות

 שלטון ואין שנאמר מה לקיים ,שבטיכם זקני כל את אלי הקהילו :(א"ל דברים)
  ".המות ביום

בסיס להגדרה הלכתית תפיסה זו שבצל המוות אין קניין ובעלות פרטית, נעשתה 
ר' אברהם אלקנה כהנא שפירא, בעל הדבר  ,קובנא של רבהבזמן השואה על ידי  מחודשת
ת הקהילה להוציא את כספה כדי לפדות יהודי קהילה אחרת, שחוב פסק. הוא 24אברהם

 

 סימן יח חלק אליעזר ציץ ת"ב. שו אות ס"ו חאבה״ע ח״ב, אהרן רבי משנת ראה גם כלי חמדה פ' אמור, שו״ת .22
 העזר אבן - ג כרך א חלק פז עטרת ת"א פ, שו עמוד כג דף קידושין דוד' ר יעקב שם בהערה, שיעוריעט, חלקת 

 ט. סימן
שכאשר אדם מת אינו מלך, ועל כן לעולם לא  גאון מווילנאפירש רש"י שנצטרע. הסביר ה ,'וימת מלך מצרים' .23

 כתיב פעמים ב"לנ קרוב לוי,' ר ראמ קהלת: וכך הוא במדרשד לשורש מות! וצמיבוא במקרא התואר 'מלך' 
המוות. אם כתוב על פרעה  ביום שלטון אין משום, למות דוד ימי ויקרבו כתיב: למות שנטה כיון, דוד' 'והמלך

 כג(.  ב' 'וימת מלך', סימן שלא מת ממש, אלא שנצטרע בלבד. )הכתב והקבלה שמות
 'יתד נאמן' ראה מוספי פייבל. מפי אביו הרב שרגאגיברלטר  אלחנן יצחק עדות מצמררת זו הובאה על ידי הרב .24

וראה מאמרו של הרב מיכאל אברהם 'מה אקוב לא קבוה אל',  ד,"תשס פנחס ג,"תשס וילך-נצבים ,בחוקותי
 צוהר כ'.
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ק לו להצלתה היא, משום שבמצבה זה אחר כך, כאשר תזדק האף על פי שכסף זה יחסר ל
  כבר אין זה הכסף שלה יותר מאשר שלהם.

 מהן אחד וביד בדרך מהלכין שהיו שניםחידוש זה מנוגד לכאורה להלכה הפסוקה: "
 בן דרש ,לישוב מגיע מהן אחד שותה ואם ,מתים שניהם שותין אם ,מים של קיתון

 שבא עד .חבירו של במיתתו מהם אחד יראה ואל וימותו שניהם שישתו מוטב :פטורא
(. כספה של א ב"ס מ"ב" )חבירך לחיי קודמים חייך ,עמך אחיך וחי :ולימד עקיבא רבי

קהילת קובנא הוא קיתון המים החיים שלה, שאתו בקשה לשרוד את ימי השואה, מדוע 
 היא צריכה לתתו להצלת יהודים אחרים?

סבר, שר' עקיבא התייחס למצב נורמאלי בו יש חוק וסדר, אך הגטו היה נראה ש
גד', חיי האדם נרמסו והפכו לאבק. היהודים ', בה 'היו חייך תלויים לך מנרתחא'פלנטה 

ובמקום שהחיים נמחקים, אין משמעות לבעלות על הרכוש.  ,'לאיקט גברא' היו בבחינת
 הכסף את רולמס ש, אף אחד לא 'מחזיק בקיתון', על כן י'פרטי רכוש'וכיוון שאין בעלות ו

 לקהילה הזקוקה לו עכשיו. 

( ב ה"נ גיטין) דיכוי מרד בר כוכבא. המשנהמצב דומה לזה של הגטו שרר בארץ אחרי 
 מתארת:

 בה יש ואילך המלחמה מהרוגי ,מלחמה בהרוגי ביהודה סיקריקון היה לא
 ".סיקריקון

 והגמרא מבארת:  

 גזירות' ג :אסי רבי דאמר .קאמר סיקריקון דין בה דנו לא :יהודה רב אמר"
 לייתי דקטיל כל :מציעתא .ליקטלוהו קטיל דלא כל :קמייתא גזרתא .גזרו

 כיון ומציעתא קמייתא הלכך .ליקטלוהו דקטיל כל :בתרייתא .זוזי ארבע
  ".ומקני גמר אונסיה אגב ,דקטלי

לסברת הדבר אברהם, במצב כזה לא היה צריך הקונה את רצון הבעלים כלל, כי כבר 
 הופקרו זכויותיו, ואילו הגמרא כאן מתאמצת למצוא, גם בזמן המלחמה וההרג, סברא

 הלכתית, ש"אגב אונסיה גמר ומקניה"? 

אולי יש להבדיל בין מלחמה לבין המצב בגטו. אפילו רומא, האכזרית, שצלבה אלפים 
 רה עדיין מסגרת כלשהי שלישאהבעיקר כלפי לוחמים ו הומכרה עוד יותר לעבדות, כוונ

היהודי יצרו מכונת השמדה. בדרך להשמדה נרמסו כל חוק וכל זכות,  חוק. אבל הגרמנים
חי על זמן שאול, אישיותו נמחקה, הוא הפך למספר, רכושו נבזז, איזו בעלות יש לו על 

 הממון.

ואולי זה גם ההבדל בין שני השלבים הראשונים שמזכירה הגמרא. סברת הגמרא 
"גמר ומקנה" מכוונת לשלב האמצעי בלבד, כאשר החלו הדברים להתייצב, אבל בשלב 

ישראל, והופקר ממילא גם ממונם, סברת אגב אונסיה  הראשון כאשר הופקר דמם של
מתייתרת. אלא שכיוון שדין שני השלבים הראשונים שווה, נקטה הגמרא טעם אחד 

 לשניהם. 

רק לחומרא ביחס לקופת הציבור, שאינם יכולים בוודאי נאמרו  'דבר אברהם'דברי ה
ן, ומותר לגזול מאדם להחזיק בה לעצמם, אבל הוא לא התכוון לומר שבטל בגטו כל קניי

גם לא אמר שפקעו כל הקידושין והנשים מותרות. הנאצים בגטו את צרור כספו מידו. 
על כן ראה בזה  , והפקירו את חייהם ורכושם,בגטו הפקיעו את כל זכויות היהודים

מחיקה קולקטיבית של זכות הקניין. אבל כיוון שהצורר לא התערב בניהול החיים 
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ל נשמרו בגטו גבולות מוסכמים, אין כאן מחיקה מוחלטת של הישות הפנימיים, ובדרך כל
 ואין היתר לגזול רכוש פרטי. 

 

 . יש אישות לדוד?2

 : ( דן על עיקרון דומה, ודווקא לענייני נישואיןב"ל ח"נ רבה בראשיתהמדרש )

? כמת וחשוב הוא במלכות מורד הלא ,לדוד אישות יש וכי :לשאול )דואג( אמר
 ואשתו מותר ודמו מת הוא וכאלו, זיטויטוס אותו ועשה קונעתו התיר ועכשיו
  .ליש בן לפלטי פיו על דוד אשת מיכל ונתן שאול עמד .מותרת

רבים דשו בדברי המדרש התמוהים. כיצד מפקיעים את קידושי דוד בלא בסיס הלכתי 
 ומתירים את מיכל לאחר? 

( גם כט ז"ח)שו"ת  ז"רדבעל כן אמרו שאין ללמוד כלל מדבריו של דואג. כך כתב ה
 דנבל דינו שנגמר דכיון לדוד ל"סביחס לכוונתו של דוד לקחת את אביגיל בחיי נבל: "

 מחיים נכסים דשאר היכי וכי .נכסים כשאר למלך אשתו הרי במלכות שמרד מפני להריגה
 מותרים נכסים שאר דבשלמא בזה היה וטועה .הוא קטילא דגברא לאשתו ה"ה למלך שרו

  ".במיתה או בגט אלא נפקע אינו א"א איסור אבל הפקר מטעם

אך רוב המפרשים הבינו שטעותו של דואג לא הייתה בהלכה אלא במציאות, בכך 
למלך על ידי שמואל. אבל בעיקרון מי  שקרא לדוד 'מורד במלכות', והתעלם ממשיחתו
 שהוא מורד במלכות וחשוב כמת 'אין לו אישות'.

( דן במומר שנשלח לסיביר,  והביא ראיה לפטור את האישה מן קי ב"ח) המהרש"ם 
 המדרש הזה: 

 תאבד: דאיתא מהא סמוכין להביא יש ,ישראל בדת אישות זכות אובד' הי ם"א
 לשאול אמר' וכו ד"ושפ ע"ג התיר זה' וכו ואחיתופל בדואג מדבר' וגו כזב דוברי

 קונעתו התיר ועכשיו כמת וחשיב הוא במלכות מורד הלא לדוד אישות יש וכי
' ופי ".'וכו מותרת ואשתו מותר ודמו מת הוא וכאלו זיטויטוס אותו ועשה
 הפקר ,בעלמא כחיה שעשאו ,החיים מן ומוסר משולל שעשהו נות כהונהבמת

 ,ד"ושפ ע"ג מתיר אותו שקורא והגם .זו סברא מבואר הרי .ש"ע השדה כחיות
 ,למלך נביא פ"ע שנמשח לפי במלכות מורד דין לדוד' הי לא שבאמת מפני היינו
 ואף .מותרת אשתו כן ,מותר במלכות מורד של שדמו כמו זאת לולא אבל
 ל"י ,לכל אסורה אשתו ,חי שהוא זמן כל ,ליהרג יוצא גבי( ח"כ) דגיטין ס"דבש

 כ"משא, בה שנתחייב במיתה ימיתוהו ד"הב ורק ,כהפקר עוד נעשה לא דהתם
  ".בזה

' ל'מורד במלכות', הוא שבראשון נגזר דינו אבל עדיין לא קרה ההבדל בין 'יוצא ליהרג
לו דבר, על כן נותנים עליו חומרי חיים וחומרי מתים ואשתו אסורה כשהייתה. בעוד 

 שהמורד במלכות נרדף כבר עכשיו, דמו הפקר וכ'גברא קטילא', על כן נחשב כבר כמת. 

ר דוד שאביגיל מותרת לו (, שסבג"ה דסנהדרין ב"פ) ירושלמיהמהרש"ם הביא את ה
 עוד בטרם מת נבל: 

 עומד .עשה עון ומכשול אתה דמים שופך ,עליך אומרים יהו פקפוקתך תיפוק דכ
 מחוסר עדיין .'וכו שתים ולא אחת מוטב .לתשמיש שתבעה לפי ,א"בא להכשל

ע"ע ברכי ) .כ"ג' לי שריא ,הוית כסא דמחוסר לאו דאי ומוכח .'וכו אתה כסא
 סי' טו ס"ק ד, ופתחי תשובה שם ס"ק יא(. יוסף אבהע"ז
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בשני המקרים המוזכרים כאן, דוד ונבל, התנהל אחריהם מרדף, אך המוות כלל לא 
הגיע לכלל ביצוע. אף על פי כן מחדש המדרש שגם לפני שמת ממש, הוא כבר 'גברא 

  קטילא', נמחקה אישיותו מארץ החיים ואין לו כבר עכשיו כל קניין.

שהוסיף בפירוש 'זיטויטוס':  נות כהונה'מתאת דבריו על הגדרת ה' המהרש"ם ביסס
". כלומר, מי השדה כחיות הפקר ,בעלמא כחיה שעשאו ,החיים מן ומוסר משולל שעשהו"

ש'יוצא ליהרג' בבי"ד עוד לא קרה לו דבר, ואישיותו במלוא תוקפה, כולל יכולת הקניין 
מלך רודף אותו, מפקיר אותו כחיה, שלו. מורד במלכות אינו נידון רק למיתה אלא ה

למלך"  ממונן המלך הרוגי מפקיע את זכויותיו ויכולת פעילותו, מפקיע את ממונו: "כל
ד' ט'(, הוא מוחק את אישיותו המשפטית של המורד לגמרי, על כן בטלים  מלכים ם")רמב

 גם קידושיו. 

"טעותם הייתה  )חמדת ישראל, דרך חיים ג' ז'(: בדומה לזה כתב ר' מאיר דן פולוצקי
נאמר  מלךבפרשת ה והרי .למיתהמזמינו  והמלך ,מלך מדיןדמורד במלכות חייב מיתה 

, ויכול ישראל כל של ליםעב נקראמלך  כ"א, ושפחות לעבדים שירצה מי את ליקח שיוכל
"כ נאסר וא .הזמנה חשיבה ווהזמנת ,מיתה נתחייב אם ,למיתה שירצה להזמין את

ז"ל יבמות בפי' דברי הגמ' דהכל מודים בבא  י"רש ש"עפמבהנאה מחיים. וא"כ יש לומר 
ובחידושינו  .שותכי דהאדם הוי בגדר שאינו בר קידושין אז נפקע האידהי הסוטהעל 

 כתבנו שנראה שזה דעת התה"ד לעניין אשת אליהו הנביא או אשת ריב"ל, אע"ג דליכא
עתה שום מתיר גירושין או מיתה, וא"כ י"ל דה"נ כיון דהכא עתה אינו בר קידושין דאינו 

 .25יכול להתחייב בשאר כסות ועונה, כיון דאסור בהנאה, נפקע האישות. זה היה טעותם"

הוזמן כבר למיתה וגם חזרנו אפוא שוב אל דברי רש"י שהובאו לעיל. ו'מורד במלכות' 
וכאילו נמחקה אישיותו.  ,כחיה בעקבות רדיפתוהוא עה, נחשב הוא חי וקיים ובעל ד םא
תפקודו אף כמו ה'צמח' ששמי שבפועל נדרסה אישיותו ונמחקה מארץ החיים, סתבר מ

בטלה אישיותו ובטלה  סות ועונה',פחות מן החיה, ואין לו שום שייכות לאישות, ל'שאר כ
 אישותו. 

 סיכוםו. 

 'צמח' הינו אדם, ויש להחיותו.  .1

שיותו פעילות מוחית, איאצלו ן איחווה דבר ואינו ש'צמח' חסר הכרה לחלוטין  .2
 נמחקה, ואיננו דומה ל'שוטה' החש את המציאות וחווה אותה, אלא שדעתו קלושה. 

 'שוטה' פטור מן המצווה, אבל שייך בה ומצווים עליו, ה'צמח' אינו שייך במצוות כלל.  .3

משפטית', ואינו בר קניין. לשוטה אפשר לזכות שלא  'צמח' כזה חדל להיות 'ישות .4
 בפניו, ל'צמח' כזה אין למי לזכות.

משמעות ותוכן, כך גם קניין כזה  כךאין לשדבר, משום ל'צמח' כפי שלא ניתן להקנות  .5
 שנקנה בהיותו בר דעת מתבטל עכשיו.

 

 עמק ת"שו ס"ומח קארלסבורג, ד"גאב, ראטה יחזקאל בפסח תשע"ו פורסמה בעיתונות ידיעה עדכנית: ר' .25
 ומצבו חמור, לב עדים, אחרי שעבר התקף שני בפני בשנית רעכיל חיה הרבנית רעייתו את קידש, התשובה

 תרומת' ת"שו דברי מחדש, לאור לקדש שיש סבר - לחיים מוות בין והיה מאחר"הדבר נומק: . קריטי הוגדר
ולכן מי שעמד . ", בכך חיבר את דברי תרומת הדשן על אשת אליהו, לדברי המדרש על גברא קטילא'הדשן

למות דינו כמת להפקעת הקידושין, לחומרא, ועל כן צריך לחזור ולקדש. וראה נדה ע' ב בן השונמית, ודברי 
 סק"א. ב"טו' בסי ע"אה יוסף בברכי א"החיד
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משום שהוא חדל להיות אף על פי כן אשת אליהו מותרת, לא גרש ואליהו לא מת ו .6
 ובמקום שאינו יכול לקנות, גם קניין שהיה בטל.ועל כן איננה 'אשת איש'.  'איש'

מאבד את קנייניו ורכושו, גם את שמרד במלכות ונרדף על ידה כחיה עד מוות, מי  .7
 . , לא יהיה טוב ממנוחיהחייו פחותים מן השמי שבפועל נפגע עד ש ,אשתו. ומסתבר

'התחלת מיתה', ודנוהו כבר כמת, שאין חיותו אלא כ'זנב  ,בפגוע מוח כ'צמח'יש שראו  .8
. מטעם זה , גם אם תהליך המיתה מתמשךהלטאה', או כחיותו של ילוד לח' חדשים
 יש לו דין מת לטומאה, לקניין ולנישואין.


