
   עב סימן ב מ"חו חלק משה אגרות ת"שו
  

  . לחולה הלב השתלת בענין

  

 כהנא קלמן ר"מוהר ג"הרה ת"כש מאד והחשוב הנכבד ידידי כ"מע. ח"תשל השני אדר ח"דר' ב ק"עש

  . לעולם הטוב וכל וברכה שלום, א"שליט

  

/ במברק /אבטעלעגראמ השבתי ולדינא, ימים איזה כתיבתי נתאחר ע"ל בריאותי חולשת בדבר הנה

 ב"ח מ"אג בספרי נדפסה גם והיא ח"תשכ בשנת עוד כדכתבתי נפשות לשתי בידים רציחה והוא שאסור

. להתיר מקום גם שיש לטועים ידמו שלא בפלפולים בזה להאריך שאין שם וכדכתבתי ד"קע סימן ד"דיו

 הזשורנאלן כל גם ראה א"שליט טענדלער דוד משה ר"מוהר ג"הרה וחתני הדבר בררנו כי בזה באתי אבל

 איזו שחי מי נראה שלא בו ששתלו זה לפני אפילו לטוב שינוי שום שליכא רפואה שבעניני/ עת כתבי/

 ארצות ובמדינתנו, לרופאים וצריך ומכאובות יסורים של חיים הם חי שהוא החדשים אלו ואף שנים

 שחושבין אחד לרופא שהתירו סטייט הנקרא אחת מדינה לבד זה אסרו/ דאמריקה /דאמעריקא הברית

 מלוכות הרבה וכן, לרציחה חוששין אין= העולם אומות =ע"אוה אך טעם בלא והוא, ביותר לגדול אותו

 שנשתל החולה לענין המצב שהוטב הרופאים אמרו שקר ולכן, תועלת בלא רציחה שהוא מטעם זה אסרו

  . כלל הוטב שלא יודעין הם גם כי זידבמ רוצחים בחיוב זה שעושין הרופאים את לענוש יש ואדרבה, בו

  

  . פיינשטיין משה, עוז ידידו והנני

 



 
 
 
Igros Moshe, Chosehen Mishpat: Siman 72 
  
RE: Heart Transplants 
  
Erev Shabbos, 2nd day of Rosh Chodesh Adar II, 5738 (March 10, 1978) 
  
My friend the illustrious Rabbi and Gaon Kalmen Kahana Shlita, Shalom Uvracha and 
only good forever. 
  
Due to my weak health, unfortunately my response was delayed by a few days. In terms 
of the law, I responded by telegram that it is prohibited, and it is as if one has committed 
a double murder with his own hands, as I already wrote in 1968 and it is also printed in 
my book Igros Moshe 2nd Volume of Yoreh Deah, Siman 174. As I wrote there, we 
should not elaborate with lengthy argumentation in order not to give room to those who 
might make a make a mistake to be lenient here. I am writing now since I have 
confirmed the issue with my son-in-law Rabbi Moshe Tendler shlita who read all the 
medical journals on the issue, and they report there is no medical benefit for the one 
who receives the transplant who doesn't even live a few extra years. Even the few 
months he does live, the recipient lives in pain and agony and he needs the doctors to 
tend to him. In the United States of America they have prohibited it, except for one State 
which has permitted one doctor to perform such transplants since they consider him an 
expert... and it's without any reason but the gentiles are not concerned with murder. 
Many nations have prohibited it since it's murder without any purpose, therefore, what 
the doctors say that the recipient is better off is a lie. On the contrary, we should punish 
the doctors who do these transplants as intentional murderers since they know that the 
situation of the recipient has not changed. 
  
I remain your friend, 
  
Moshe Feinstein 
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