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 היש ל'צמח' אישות?( -)תקציר המאמר 
 

 צפות לנס גלוי?להתפלל ולא. האם 
כמו כולם, לא הקדשתי מחשבה רבה לתופעת ה'צמח' ומשמעויותיה, עד שהוטלנו לתוך אודה, 

ופילוסופית,  החיים בצל המוות מעלים סוגיות סבוכות מבחינה הלכתית, אמוניתהמציאות הזאת. 
שההכרעה בהן בלתי אפשרית  -שאלות על גבולות החיים ומשמעותם. שאלות אישיות וציבוריות 

 והן הופכות לשאלות של יומיום. –

ם, זה נוגע בעצבים קשה לדבר על כך בגלוי, לחשוף את הלבטים, הדילמות, והספקות הקשי
אומץ לדבר בכנות ובגלוי על המציאות ההזויה הזאת, אך חשוב לעשות זאת  החשופים. צריך

 למען אותן משפחות שזה גורלן. 

ושמחת חיים כובשת, מביט במבט חלול וחסר  ת אדם אנרגטי, בעל חיוניות פורצתקשה לראו
האהבה היא הלב ממאן להשלים, ישע. זה קורע לב, מקומם, למעלה מן היכולת להכיל ולשאת. 

הלב אומר  .עושים כאשר אדם קרוב ואהוב נפגע כה קשהלא מה י מותנית, אין לה גבולות, בלת
לאמץ אותו חזק אליך, ללטף, להיצמד אליו בגבורה ובגדלות נפש, לא לזוז ממנו ולסעוד אותו 

 כל הזמן. 
י אומם, הלב מתקאך ים שגם אם ישרוד, יישאר 'צמח' מחוסר הכרה לחלוטין. אומרהרופאים 

קיימים גם  .את הכולעליו הרופאים לא יודעים המוח עדיין בגדר תעלומה, והרי  .להאמיןאפשר 
אנו מאמינים ש"אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע מן  .ניסים רפואיים

  הרחמים", גם אם האסון גדול ביותר, צריך לקרוע רקיעים ולהתפלל, נס!!
ללכת אל צדיקי הדור, להתפלל על קברי עושי להחליף את השם,  :מסביב באות שפע של הצעות

 לשאול ב'אגרות הקודש' את הרבי מחב"ד וכו' וכו'. ישועות, לנסוע לאומן, 

? ההלכה אומרת שאיננו ראויים לניסים להתפלל ולבקש עליו ,נכון לצפות לנסבאמת האם אולם 
לשעבר הרי זו תפלת שווא". בצד  גלויים ואין להתפלל עליהם )משנה ברכות ט' ג'(: "הצועק

התקווה אורבת האשליה, ובעקבותיה האכזבה המרה והייאוש. הטלטלה בין הקצוות קשה מן 
, להתחיל מן הבסיס הריאלי, להיצמד רדסהכול, אי אפשר לשרוד ולתפקד כך. צריכים להפוך את ה

 למציאות, ומכאן הכול אפשרי.

אולי בקרום המוח, עושה את האדם מבחינה הלכתית לחצי מת )'טריפה'(. פיזית אנושה פגיעה 
, להאריך את ותוצליחה רק לעכב אהמפותחת מ הרפואהו, כבר החל תהליך המיתה, יותר מזה

, תופעה חדשה, חיים למוותהזור דמדומים בין פוא אנוצר א .'רגע המוות', אך אין בכוחה לחיותו
 . שלא נחקרה דיה בהלכה

את מאמרי "היש ל'צמח' עמיק )המעוניין מוזמן לראות לבירור הלכתי מכוונתי להיכנס כאן אין 
אציע כאן לפשט את הדברים אישות?" שעלה באתר עמותת 'רוח הגולן'(, אבל לבקשת רבים 

חו כיווני יבקצרה כמה נקודות שיש להעמיק לדון בהן בבית המדרש, אולי יסמנו פתחים ויצמ
 חשיבה חדשים. 

 

 
 הגדרת ה'צמח' ב.

לא כולם מבינים את המצב הזה לאשורו. קליפת המוח אמנם נהרסה, אך גזע המוח ממשיך את 
הכרתיות, נשימה ועיכול המזון. העיניים פקוחות, יש מחזורי עירות -פעולות הגוף הבסיסיות התת

ות ושינה. אלא שזה מצב מתעתע. החלקים הרלוונטיים במוח חסרים או אינם מתפקדים, ואישי



החולה נמחקה כליל. הוא נותר ללא חשיבה, הכרה, מודעות, או רגש. רוחו מרחפת אפוא כבר 
 במקום אחר. נותרה רק פעילות רפלקסיבית, המכונה בלשון חכמים כ'זנב הלטאה'. 

לפני שלושים שנה עסק בסוגיא זו הרב וולדנברג )ציץ אליעזר י"ח יט, מגדולי הדור ומורה דרך 
'(, הוא קבע: "מחויבים להשתדל בקום ועשה להארכת חיים של משותקים לרופאי 'שערי צדק

בחלקם או בכל גופם, אפילו מה שמכונים בפי הרופאים בשם "צמח" או "ירק", ואין לנו שום קנה 
מדה למדוד ולקבוע גבולים ליוקרם של "החיים" באשר הם חיים, וכל אשר יחובר אל החיים 

 ו". באיזה מדה שהיא שם "כל נפש" עלי

נקבע כאן קו הלכתי ברור ביחס לחייהם של פגועי מוח. התורה מציבה תפיסה מוסרית עילאית 
של זהירות בחיים, בניגוד גמור לתפיסה התועלתית, הספרטנית והנאצית, שזלזלה בחיי האדם 

   ומשמעותם והתירה רצח מפגרים וחלושים. הצמח הוא 'אדם', ואסור לקצר את חייו.

מהו גבול ההתערבות הרפואית? האם להתאמץ לנתח כאשר ברור שאין שום  ,השאלות אך נותרו
סיכוי שיחזור החולה להכרה? האם חייבים לתת לחולה תרופות מצילות חיים? אם אין להתפלל 

 על מעשה ניסים, אז על מה להתפלל? האם מצב זה אינו גרוע ממוות? 

הביאו שזה יש יסוד בהגדרת הקדמונים  כינוי 'צמח'. אולם לכינויתקומם כנגד הההרב וולדנברג 
רבינו בחיי, ספורנו,  ,)רבינו סעדיה גאון, ר' שלמה אבן גבירול, אבן עזרא, רמב"ן הראשונים

. הם חילקו את תפקודי האדם לשלוש נפשות: הצומחת, המרגשת, והנשמה בעלת רמ"א, מהר"ל(
את האדם בזו אחר זו.  , המחיותונפרדות אלה שלוש נפשות שונותעולה מדבריהם שהחכמה. 

הרמב"ן )בראשית ב' ז( הסביר בזה את תרגום אונקלוס: 'והות באדם לרוח ממללא'. תחילה נאמר 
"וייצר ה' אלהים את האדם עפר מן האדמה", אין זה גיבול העפר בלבד, אלא יצירת גוף בעל נפש 

נפחה השם  צומחת ומרגשת, ואחר כך "ויפח באפיו נשמת חיים", "זאת הנפש המשכלת אשר
הדגיש את הקשר חלק עליהם ו)שמונה פרקים א' וב'( באפיו היתה בו לנפש מדברת". הרמב"ם 

, גדיר את חלקיה, והבדיל בין הצומחוא האך גם ה. היא" אחת"שנפש האדם  בין הנפשות:
 . והשכלי , המדמה, המרגישהמתעורר

 , נשארה לו רק 'הנפש הצומחת'תפקודו נחות משל חיהוי שנטלו ממנו שכלו והרגשותיו, , מלפיכך
 'צמח'. -וראוי לו הכינוי 

  

 לחפש את המטבע האבוד מתחת לפנסג. 
הוסיף שלדעתו ה'צמח' מוחו אינו הרוס ויש לו עדיין תחושות, רק שאין לו כלי  הרב וולדנברג

לבטא אותן, ולפיכך אין הבדל בינו לבין אדם רגיל. דבריו נאמרו לפני שנים רבות בדרך של 
השערה, ויש לבדוק אם היא עומדת במבחן. קשה לבטל כליל את מה שכבר ידוע על המוח, וכאשר 

חלט, ההכרה מווחוסר , מוחית אין אותות לפעילותרים או פגועים פיזית, החלקים הרלוונטיים חס
 כאשרשל תגובה מכוונת. גלה אף רמז התלא  מעקב צמודבחיל לחשוב. תבר אחר יאאין לצפות ש

כאחד האדם ומושיבים אותו בכיסא, גואה לפתע התקווה שהנה קרה הנס, נדמה לבוש  חולהה
 ברר שאין כלום, והאכזבה קשה שבעתיים. שיש איזה שמץ של תגובה. אך מהר מת

עסק רק בשאלת חובת החייאתו של ה'צמח', ולא במעמדו המשפטי, וזכותו לקניין  הרב וולדנברג
ולאישות. המשנה אמרה שהאישה מתקדשת בכסף, שטר וביאה, והיא מותרת בגט או במיתת 
הבעל. כאשר הבעל הפך ל'צמח' אנו נמצאים באמצע, הבעל לא ממש מת, אך אינו יכול לתת גט. 

 זה המצב הקשה ביותר. 

שנאמר 'וחרה אפי והרגתי', הא למדנו שנשיכם אלמנות. ומה תלמוד לומר 'והיו נשיכם "ממשמע 
אלמנות'? אלא, 'אלמנות ולא אלמנות'. כענין שנאמר: ותהיין צרורות עד יום מותן אלמנות חיות" 

בעליהן מצב של ספק אינו מאפשר להן ללכת הלאה ולשקם את חייהן. ואם עגונות ש)מכילתא(. 
קשה עוד יותר. לא רק נמצאות במצב אלה שבעליהן הפכו ל'צמח', במצב נורא,  נעלמו נמצאות

נפשן יוצאת שאין פתרון, אלא שנפשן נתפסת בצבת ברזל מטלטלת. הבעל האהוב נמצא כאן לידן, 



הוא כלל איננו שם, אינו מרגיש ואינו מודע. חייהן נעצרו בעבורו, אך  אךהן צמודות אליו, אליו, 
 למה אפוא יתפללו ויקוו?ינתו חסרת משמעות. כל ההתמסרות מבח

מעמדו המשפטי של ה'צמח' לא נידון כי מקובל להשוות אותו ל'שוטה', ודיני שוטה ידועים. אני 
שהשוואה זו שגויה. השוטה  מורהיודע שאיני ראוי לדון בכך, אבל ההתבוננות הקרובה במצב, 

אלא שהבנתו קלושה ופגומה, והבנתו  חווה את שקורה לו, מרגיש את הדברים, כואב ומתייסר,
. מהותיתשונה מהבנת הבריאים. אצל ה'צמח' אין זה הבדל ברמת הדעת וכמותה, אלא מצב שונה 

הוא אינו רואה, אינו מרגיש, אין פעילות מוחית, הוא נטול תודעה והכרה, אישיותו נמחקה ואיננה. 
אותו כשוטה זה לחפש את המטבע  'ירק' איננו 'שוטה', הוא לא שייך לזה כלל. לפיכך, לדון

  האבודה מתחת לפנס, ולא במקומה הנכון במציאות. 

 

 אשת אליהוד. 
הרי אין בעל, או שזה  - הגמרא והפוסקים דנו בשאלה אם היתר האישה במיתת הבעל הוא סברה

. השלכות לשאלה זו יכולות להיות במקרה שהבעל לא הצריך 'מיתה' להתירשחידוש של התורה 
א גרש את אשתו, אלא יצא מן העולם. דוגמא מפתיעה ומעניינת היא שאלת 'אשת אליהו'. מת, ול

 אליהו לא מת, לא גרש, אלא איננו, מה דין אשתו? 

שאלה זו עלתה לפני ר' ישראל איסרלין מגדולי פוסקי אשכנז )תרומת הדשן, פסקים ק"ב(: "אשת 
ן עדן בחייו( אם יכולים לינשא לאיש אחר, אליהו הנביא ז"ל, או אשת ר' יהושע בן לוי )שנכנס לג

נפקא מינה לדורות ג"כ, אם יזכה אחד כמו הם? ... יש לומר: 'אשת רעהו' אסורה, ולא אשת 
 מלאך, שכולן רוחני ולא גופני". 

השאלה לא מעשית בעליל, אף על פי כן המהרי"א לא דחה אותה על הסף, אלא דן בה ברצינות. 
ות בדברי אגדה, אלא מקרה בוחן, המגדיר את גבולות היתר המיתה ברור אפוא שאין זו השתעשע

ומהותו. רבים מן האחרונים טרחו להסביר את דבריו, ונראה שכולם ייחסו לחידוש הלכתי זה 
   משמעות רבה.

תשובתו היא שלא צריך מיתה להתיר, אלא כיוון שהפך אליהו למלאך, אשתו אינה בכלל 'אשת 
, כי על ר' יהושע בן לוי לא נאמר כזאת. כוונתו ממש שהפך למלאך כוונתוו', והיא מותרת. אין רעה

בוודאי )כמו בשבת פ"ח ב( ש'איש' שעליו מדברת התורה הוא מי שמצוי בעולם, יש לו בו משא 
 ומתן, קנאה ויצר הרע, ומי שאין לו את זה 'אינו איש' לענייני קניינים ואין קידושין תופסים בו. 

פת נובעת מן הראשונה: האחרונים דנו באיש שנשתנה מינו לאישה )ממש(, דוגמא מעניינת נוס
 שאין אשתו צריכה גט, כי הוא כבר אינו 'איש', וממילא בטלו הנישואין. 

ניתן להסביר  ,ה לא רק בלתי אפשריים אלא גם בטליםזכבמצב את הקביעה הזאת שקידושין 
 אופנים: כמה ב

אותו של גורם, נושא, שעליו היא חלה. צריכה להיות כל מערכת חוק ומשפט מתייחסת למציא. 
מבטא את מסכת הקשרים שיש לאדם הקניין 'אישיות משפטית' שעליה חלים החובות והזכויות. 

עם העולם שסביבו. יש קונה, מקנה ודבר הנקנה, והקניין יוצר זיקה הדדית ביניהם. קשר הקניין 
והוא מחייב אותו באחריות עליו: 'שמירתן מקנה לאדם זכויות על חפצים מול אנשים זולתו, 

עליך'. רק אישיות משפטית שיש לה 'יד' לקנות ומסוגלת לשאת במחויבות הזאת, יכולה לחולל 
לעניין אישות לא  שהרי. בגדר 'אישיות משפטית' מסתבר שאינוי שנמחקה אישיותו ומאותו. 

דעת: "כי יקח איש -הסתפקה התורה בהיות הבעל 'אדם', אלא דרשה שיהיה 'איש', גדול ובר
 אשה" )דברים כ"ד א(. 

ב. החשיבה ההלכתית נעשית במבנה פורמאלי מופשט, עולם האיסורים הוא חוק שמימי. אך יש 
שהתרוקנו חלולים ים להיזהר שבית המדרש לא יתנתק לחלוטין מן המציאות, וישתמש במושג

בלי תוצאותיו המחייבות? שנינו )בבא מציעא  ,קניין התקייםאם יכול למתוכנם. דוגמא לכך, ה
הרי זו  -נ"א א(: "האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עלי שאר כסות ועונה 



דוגמא נוספת. מקודשת, ותנאו בטל, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר: בדבר שבממון תנאו קיים". 
, כי עיקר החופה היא היתר הביאה, קניין נכה וחסר כזה "חופה שאינה ראויה לביאה אינה חופה"

 אינו יכול לחול. 

דוגמה לקניין נטול משמעות הוא קניין בדבר האסור בהנאה, כמו חמץ בפסח. יש ראשונים 
נוטל כל איסור הלומר, . כוכל אדם יכול לקחת אותו האומרים שאין כלל בעלות על הדבר האסור,

 עליו, והוא נעשה הפקר. שקניין משמעות מן ה

של זכויות וחובות. כאשר הבעל 'צמח' הדדית קניין הבעל באשתו יוצר ביניהם מסכת קשרים 
אין ביניהם שום יחס, לא גופני, לא כלכלי, ולא  צדדי.-מתוכן והופך לחדהקניין הזה מתרוקן 

"שמי שעתה אינו בר . קניין כזה דינו לכאורה לפקוע. ל הבעלש , ואין משמעות למחויבותורוחני
חמדת ר' מאיר דן פולוצקי ) קידושין, דאינו יכול להתחייב בשאר כסות ועונה, נפקע האישות"

  .ישראל, דרך חיים ג' ז'(

  

הוא הוא קטגוריה נפרדת ומיוחדת לעצמה, וגם ה'צמח' כל זאת אפשר להעלות על הדעת, שלאור 
חדל להיות 'איש'. אני יודע שזה חידוש גדול, ואין בדורנו מי שיפסוק זאת שמהותי כה שינוי 

 צרף זאת כסניף להיתר. ל, אלא השיאהלמעשה, אך איני מבקש להתיר על יסוד זה לבדו את 

ישנם יסודות נוספים להיתר. אחי הדיין הרב יועזר שיזכה לאוי"ט, ישב בדין 'הגט מצפת' 
ך בו הוכיח שמעיקר דין תורה, במקרה שבמהלך הנישואין נוצר מצב בראשיתו. וכתב מאמר ארו

 שאין כלל 'טן דו', קיימת 'אומדנא' שעל דעת כן לא נישאה האישה, והקידושין בטלים למפרע. 

יש אפוא מקום לדון ולומר ש'צמח' נישואיו בטלים הן מעיקרא והן מכאן ולהבא. ועל יסוד כזה 
 החידוש של בית הדין בצפת, שעשה עצמו שליח לזכות גט לאישה כזו, אינו כה דרמטי. 

  

 ה. כל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתו
עגונות. גם היום בתי הדין בוודאי רוצים לפתור גדולי ישראל נטלו על עצמם לפתור שאלות של 

. אך דומה שנתמעטו הדורות, ואין מי תירואת הבעיות, וכאשר בא לפניהם מתווה מוסכם הם י
 שנוטל עליו את האחריות, ומנדד שינה מעיניו למצוא פתרונות.

חמת אחרי מל, וודקר מלחמת השחרורעסקה בהיתר עגונות בראשות הרב גורן הרבנות הצבאית 
אינה רואה עצמה אחראית על המעמד האישי,  היום,רב עובדיה יוסף. יום הכיפורים מסרה זאת ל

 , ולמצוא את האישים שיתמודדו עם השאלות הללו. העגונות גם לא ללוות את הנשים

אפשרות למנוע את הבעיה מלכתחילה. ראוי להנהיג את התקנה הישנה: "כל עדיין אלא שבידיה 
ת דוד גט כריתות הוא כותב לאשתו". כתיבת גיטין אמנם מפחידה, מסובכת היוצא למלחמת בי

, לכתוב ואינה מעשית, אבל ניתן להציע כתב מינוי מסודר, בו ימנה החייל את הרב הראשי לשליח
ואז לא (. חצי שנה, שנהיצא מביתו וייאנס ולא יוכל לחזור זמן ממושך )ולתת גט לאשתו, אם 

 הצבא לא נוגעבשליחותו המפורשת של החייל. יינתן הגט , אלא ולו שלא מדעתנצטרך לזכות 
לחיילים  אם היו מאפשריםבטוחני שבסיס.  הזאין לבזה מתוך חשש שזה יפגע במורל. אך 

גילוי ם, אלא ואי זהבאופן רוטיני ושלא בשעת חירום, לחתום על כתב כזה, לא היה ב ,הנשואים
כזה גם  שליחותכתב חתימה על להציע במקביל רגיע. אפשר להו חזקשל אחריות היכולה ל

 .לאזרחים
   .ארוכה היריעה, ולא עלינו המלאכה לגמור, אך אין אנו בני חורין ליבטל הימנה

 

 

 


