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הדפסה
חזרה

הרבנים התקפלו: חוק ההשתלות
נם מעודדים השתלותשינו הרבנים עמאר ויוסף עמדתם ויבהירו כי אי, לאחר שתמכו בחוק המוות המוחי

ירחיב את מעגל תורמי, חירבים קיוו כי תמיכתם המפתיעה של בכירי הרבנים הספרדים בחוק החדש המסדיר מוות מו
הרב שלמה, י לישראלהיום צפוי הרב הספרדי הראש: אולם מסתבר שהשמחה היתה מוקדמת מדי. האיברים בישראל

. להבהיר באופן פומבי כי הוא והרב עובדיה יוסף אינם מעודדים השתלות, עמאר

אמור הרב, י הסיכום בין השנייםעל פ. ס"הרב עמאר נועד אתמול בבוקר עם הרב עובדיה בביתו של מנהיגה הרוחני של ש
 בנוגע למוות מוחי אינהפסיקתם של השניים בשבוע שעברכי , בעל פה היום או בכתב במועד מאוחר יותר, עמאר להבהיר

. קשורה לנושא ההשתלות

הרב עובדיה לא יקראו לציבורהרב עמאר ו, ס עולה כי בניגוד לתקוות שנתלו בהם"מדבריו החד משמעיים של גורם בש
כריזו כי תרומת איברים לאחר מוותלתרום איברים לאחר מוות מוחי ולחתום על כרטיס אדי לתרומת איברים ובוודאי שלא י

. מוחי הינה מעתה מצווה

ם בכדי למסור שיעור מיוחד וייתכןבירושלי" חזון עובדיה"היום בשעה חמש צפוי הרב שלמה עמאר להגיע לישיבה הספרדית 
.כי שם יבהיר את הנושא

יניב לוי: צילום ארכיון. הרב עובדיה יוסף

אשכנזי-ביקורת מצד הציבור החרדי
 המסדיר בפעם הראשונה את,הרבנים הצהירו על תמיכתם בחוק מוות מוחי נשימתי. בשבוע שעבר הקולות היו אחרים
א חיווה"מרן שליט"ף נכתב כי במכתב שהוציא הרב עמאר ושעליו חתם הרב עובדיה יוס. קביעתו של מוות מוחי בישראל

".דעתו דעת תורה שמעיקר הדין המוות נקבע עם מות המוח

אשר קובעים,  הרב אלישיבמדובר בפסיקה חדשה של הרב עובדיה המנוגדת לעמדת חשובי הפוסקים האשכנזים ובראשם
ההכרה במות המוח-  מוות לבבי יודגש כי בניגוד למצב שבו המוות נקבע על פי. את רגע המוות רק בשעת המוות הלבבי

.כליות וכבד, כרגע המוות מאפשרת תרומת איברים כגון לב

י הוצאת איבר מאדם שמת מוותשם טענו כ, אשכנזי-ס בחוק גררו מתקפה קשה מצד הציבור החרדי"פסק ההלכה ותמיכת ש
אשכנזי וכי-נה כניעה ללחץ החרדיס טענו כי החלטת הרבנים אי"אולם גורמים בש. מוחי אך לבו עדיין פועם הינה רציחה

נושא עסקו רק בקביעת רגע המוותוכל דיוניהם ב, מלכתחילה הרב עמאר והרב עובדיה לא התכוונו לעודד השתלות איברים
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.והשלכותיו לגבי ניתוק מכשירים רפואיים והמשך הטיפול

,ות לגבי ניתוק מכשירי הנשימהאלא רק לקבוע הגדר, פסק ההלכה לא בא לקבוע כללים חדשים בענייני השתלות איברים"
 את הצהרת הגורמים הרפואייםאחרים במפלגה ציינו בסיפוק. ס"אמר גורם בש", עד היום הרופאים עשו מה שהם רוצים

.המתנגדים לחוק כי הוא דווקא יצמצם את מספר ההשתלות

"חקיקה של שפיכות דמים"
"יתד נאמן" בביטאון הליטאי במאמר מערכת שהופיע. הציבור החרדי האשכנזי הביע כבר את מחאתו בעקבות החוק החדש

". המעודדת עקירת ההלכה, יתבגושפנקא של פרשנות הרסנ, חקיקה של שפיכות דמים"וב" חוק רצחני"נכתב כי מדובר ב
  

 אדירה אשר תזעזע אמותמערכה"הכריזו בפשקווילים ובמודעות על פתיחת " העדה החרדית"אנשי הפלג הקנאי של 
. "בחסות החוק של שלטון הרשע לא תנקה, היד שהורמה להתיר כזאת"ואיימו כי " הסיפים

  
מדתו הנחרצת של הרבס ובלשכת הרב הראשי לא ידעו להשיב האם מדובר בקבלה מלאה או חלקית בלבד של ע"בש

 הלב גם אם החולה במצב שללפי התורה הקדושה כל עוד שפועם: "אלישיב כפי שפורסמה לאחרונה בגילוי דעת מיוחד
".אין שום היתר להוציא שום איבר מהחולה', מוות מוחי'

.ישירות לסלולרי שלך. כניסת השבת ועוד, עלות השחר - SMS-מידע יומי ב


