ד"ר ישראל לוונשטיי

עוד על דעת הגרמ"פ בסוגיית המוות המוחי

*

לכבוד העור,
בחוברת Journal of Halacha and Contemporary Society, No. XVII,
 Pesach 5749היוצאת לאור בניו יורק ע"י ביהמ"ד רבי יעקב יוס ז"ל כבטאו
לענייני הלכה בחיי הזמ דנ הופיע מאמר מיד הרופאי דר' פ' רוזנר ורבי משה דוד
טנדלר על שאלת קביעת המוות לפי ההלכה.
ברצוני להוכיח בזה שדעת שהביעו במאמר ההוא אינה תואמת לשיטת
הפוסקי בנידו שאלה זו ולא זו דעת רבי משה זצ"ל פיינשטיי ,ומה שה מביאי
ש בשמו הוא גילוי פני שלא כפשוט בדבריו.
א .לפי דבריה פוסק רבי משה בתשובתו בחלק ב ,יו"ד סי' קמו ,שלפי הדי
אפשר לקבוע את המוות עוד לפני שכל האיברי הפסיקו לפעול .המעיי בדבריו ש
רואה שלא זו דעתו הוא ,ואי להעמיס עליו מה שהרב טנדלר כותב בשמו שאפילו
שברגעי שהלב עודנו דופק ,א יש סימני שמראי על הפסקת החיי הרי ה
כנפסקי לפי ההלכה .הלא הוא כותב ש על העלעקטריקארדיאגרא שא
הראדיאגרא מראה שאיכא עוד תגובות לב האד אינו נחשב כמת אפילו
כשנשימתו כבר הפסיקה.
ב .ה כותבי שא אפשר לקבוע שפעילות המוח הופסקה הרי האד נחשב
כמת .אול בתשובה ש כתוב "דהא לא הוזכר בגמרא ופוסקי שיהא סימ חיות
במוח .ולא שיי לומר נשתנו הטבעי בזה ...ומ"מ לא היה נחשב מת בפסיקת
פעולת המוח ,וכמו כ הוא ברור שג בזמננו הוא כ".
ג .ה כותבי שבתשובה יותר מאוחרת ,משנת  1976לתארי הכללי ,רבי משה
הכריע שא ע"י דקירת מחט רואי הרופאי שאי הנוזל מהמחט עובר למוח זו
היא הוכחה שהחולה מת ודינו כפסיק רישיה .על דבריה אלה יש לערער ולחלק
כדלהל .רבי משה ד ש על מקרה של תאונת דרכי וכדומה שה מקרי חולי יוצא
מ הכלל וכשהרופאי רואי שאי שו סימ של נשימה ואי שו היכר של חיות
אינ מצריכי לנסות עוד ע"י איזו בדיקה הא בכל זאת האד עודנו אולי חי.
במקרי כאלה דעת רבי משה שיש להחמיר ועדיי לא להחשיבה כמת אלא עד אחר
נסיו של בדיקת המחט והנוזל בו ורק כשרואי שהנוזל לא עבר למוח יש לדונו
.
*

ראה מש"כ הרב פרופ' א .ס .אברה בספר אסיא ו' ,עמ'  ,40(39ומה שכתבתי בנדו ,ספר אסיא ז,
( העור.
עמ'  .145(137על דעתו של הגר"מ פיינשטיי זצ"ל בסוגיית המוות המוחי.
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כמת .וכה ה דבריו ש" :שא שאינו מרגיש כבר בכלו א לא ע"י דקירת מחט
וא שאינו נוש כלל בלא המכונה ,שלא יחליטו שהוא מת עד שיעשו בדיקה זו"
)יו"ד חלק ג ,סי' קלב( .וברור בדבריו ש שא רואי איזה סימ חיות כל שהוא אז
מיותר לעשות את בדיקת המחט כי עדיי כחי הוא לכל דבריו.
עלי להזכיר עוד כי רבי אהר סולובייצ'יק שליט"א כבר יצא נגד וכתב שדעת
אינה דעת הפוסקי בשאלות אלו.
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