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הרב עמאר מאשר :אני ומר"ן לא עודדנו השתלות
הרב הספרדי הראשי הבהיר :התמיכה שלי בחוק המוות המוחי החדש כלל אינה נוגעת להשתלת איברים
מאת אבישי בן חיים
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הרב הספרדי הראשי ,הרב שלמה עמאר ,הגיע אתמול לישיבה הש"סניקית החשובה "חזון עובדיה" בירושלים והבהיר כי
תמיכתו ותמיכת הרב עובדיה יוסף ב"חוק מוות מוחי נשימתי" ופסיקתם כי רגע המוות נקבע על פי מות המוח כלל לא נוגעת
לענייני השתלות איברים ,אלא רק לנושאים כמו ניתוק מכשירי ההנשמה מחולים.
אתמול נחשף במעריב כי בניגוד לתקוות שהחוק יוביל לגל תרומות איברים מצד חרדים ספרדים ,דתיים ומסורתיים הרב
עמאר צפוי להודיע כי הפסיקה לא נועדה לעודד תרומות והשתלות איברים.
זאת על רקע המתקפה הקשה מצד החרדים האשכנזים שבכירי הפוסקים שלהם קובעים כי רגע המוות נקבע על פי מוות
לבבי ,דבר שאינו מאפשר תרומות איברים דוגמת לב ,כבד וריאות.

"לא עוסקים בזה כלל"
במשך שעה ארוכה הסביר הרב עמאר לתלמידי הישיבה הנחשבת למעוז ההלכתי של הרב עובדיה את פסיקת הרבנים על
פיה רגע המוות נקבע על פי המוות המוחי .בסיום דבריו הדגיש כי הפסיקה לא קשורה לנושא ההשתלות.
"לגבי השתלת איברים כתבתי בפירוש עוד באותו יום והתפרסם :שזה לא דיברנו ולא עוסקים בזה כלל" .כצפוי  ,גם לגבי
פסיקת הרב עובדיה המכונה "בעל היביע אומר" על שם חיבורו ההלכתי המונומנטלי ,הדגיש הרב עמאר כי היא קשורה רק
לנושא ניתוק חולים ממכונות ואמר" :גם בזה כתבתי בפירוש שמה שהתיר מרן בעל יביע אומר שליט"א הוא רק לגבי הדין
של ניתוק".
הרב עמאר הסביר כי בנושא השתלות" :כל מקרה זה נחשב שאלה בפני עצמה וגדולי הפוסקים צריכים לדון ולפסוק בדבר.
כמו למשל בעגונה .לא אומרים זה עגונה נתיר אותה .תמיד צריך להושיב תלמידי חכמים ,יושבים ובודקים ופוסקים ".
מידע יומי ב - SMS-עלות השחר ,כניסת השבת ועוד .ישירות לסלולרי שלך.
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