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הרב שלמה זלמ אויערבא
ד"ר נפתלי זאב רינגל
ד"ר רפאל צבי שולמ
ד"ר יעקב שכטר
פרופ' יעקב פליישמ

מוות מוחי ע"פ ההלכה – שו"ת
שאלה:
ב"ה ,י' באדר שני תשנ"ב
לכבוד הגאו רבי שלמה זלמ אויערבא שליט"א,
כבוד הרב,
קראנו את החלטת הפסק מתארי י"ח מנ"א תשנ"א ,האומרת שכל
עוד הלב פוע ,למרות שהמוח כבר אינו מתפקד ,אסור להוציא את הלב כי
זה נקרא "שפיכות דמי".
בכנס של מדעני אורתודוקסי שנער לאחרונה בניו!יורק ,הוצג סרט
שמראה כבשה שהותז ראשה יולדת טלה חי והיו כמה רופאי שטענו
שכבוד הרב הגאו שינה את דעתו בקשר לפסק האמור לעיל ,וכאילו כבוד
הרב מאמי עכשיו שא אפשר להראות אופ מוחלט שאי זרימת ד למוח
)כולל גזע המוח( אז כבוד הרב יחשיב אד כזה למת .לכאורה אפשר להבי
שאפשר להוציא את הלב למרות שעדיי פוע.
למרות שפרופסור אברה ס' אברה שליט"א הקריא בכנס הנ"ל את
מכתב הרב )שמתפרס בחלק ד' של הספר "נשמת אברה"( בכל אופ
הרבה רופאי אורתודוקסי עדיי נמצאי במבוכה רבה .כמו כ  ,הרב
טנדלר שליט"א טוע שיש לו בכתובי את השינוי בפסק ההלכה הזה.
לכ אנחנו החתומי מטה פוני אל כבוד הרב בבקשה רבה להבהיר
את הפסק לפי השאלות הבאות:
במצב שבו אפשר להראות באופ מוחלט שזרימת הד למוח ולגזע
המוח כבר נפסקה והחולה נמצא במכונת הנשימה – כדי לקיי את פעימות
לבו – הא אפשר להוציא את לבו?
א מכונת הנשימה כבר הופסקה ואי נשימה רצונית – אבל הלב עדיי
פוע – הא מותר להוציא את הלב במצב כזה?
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באופ מעשי יש כיו פרוצדורה שיכולה באופ מוחלט לקבוע א יש
זרימת הד למוח והיא נקראת  ,Cerebral Angiogramהפרוצדורה
משתמשת בצבע מיוחד אבל זה יכול לקרב את המוות של החולה.
יש פרוצדורות אחרות כמו Doppler :או  Isotopeflowאבל ה לא
אמינות במאה אחוז ,ככל שהטכנולוגיה משתפרת אפשר לומר שבקרוב
נשיג מאה אחוז אמינות בלי לגרו נזק לחולה .בעקבות זה חשוב לנו מאוד
לקבל תשובה על השאלות הללו .אנו מחכי בכליו עיניי לקבל דעת תורה
בנושא זה.
בכבוד רב,
נפתלי זאב רינגל רפאל צבי שולמ

יעקב שכטר

יעקב פליישמ

תשובה*:
ב"ה ,יו כ"ה אדר ב תשנ"ב
ישפות ה' שלו' וברכה לחבר הטוב של רופאי חשובי יראי
ושלמי לד' ותורתו הי"ו,
הנני בזה בתשובה קצרה וברורה לשאלותיכ כפי הנלענ"ד ,במכתבכ
אלי ע"י ידידנו המשות& פרופסור אברה ס .אברה הי"ו ,אשר ג הנמוקי
לתשובתי מבוארי בספרו "נשמת אברה" .חולה אנוש א& לאחר
שהרופאי כבר עשו כל הבדיקות כולל בדיקת זרימת הד ומוחלט אצל
שכל המוח וג גזע המוח כבר מתו ,אעפ"י כ א הוא עדיי מונש ע"י
מכשיר באופ מלאכותי ,לפי די תוה"ק עדיי דינו כספק גוסס אשר המזיז
גוסס דינו ידוע כשופ דמי ,וכל שכ שאי להוציא ממנו שו אבר .וכל
זמ שהלב פוע א& שהפעימה היא רק בגלל מכשיר ההנשמה ,אפי"ה עדיי
לא יצא מכלל ספק גוסס ואסור .והדר היחידה לשומרי תורה לדעת ברור
שהחולה כבר מת הוא לדעתי רק לאחר שכבר נעשו כל הבדיקות של המוח
והגזע וכבר מוחלט אצל שכבר מתו ,להפסיק אז את מכשיר ההנשמה ,ואז
א הלב לא פוע כלל וכלל והוא מונח דומ כאב  ,רק אז הוא נחשב כמת
וכל זה הוא כפי שנודע לי מרופאי מומחי שומרי תורה שבחולה שכזה
אחר המתנה של שלושי שניות בלי שו פעימות לב כלל וכלל ,ה מוכני
לית תעודת פטירה.
ולכ בחו"ל שהחולי והרופאי רוב נוכרי המתחשבי ע המדע
הרפואי ואינ חוששי להזזת גוסס ,ולאחר שעשו כל הבדיקות של הגזע
*
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ה חושבי אותו כמת ג לפני הפסקת מכשיר ההנשמה והלב עדיי פוע,
רק ש מותר לקבל השתלה ולא בא"י שהחולי והרופאי רוב יהודי
אשר ה חייבי בכל חוקי תוה"ק ,כל זה כתבתי רק מה שנלענ"ד א& שיודע
אני שג יש שסוברי אחרת .והנני מסיי בברכה שתשכילו היטב ותצליחו
בעבודתכ החשובה ויהא ד' עמכ להיא תר& וישע לחולי וסובלי.
החות ברעדה וביקרא דאורייתא ובכבוד רב
שלמה זלמ אויערבא
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