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הרב ישעיהו שטיינברג

סימן קס״ח) שקבע כי אין לרופאים נאמנות ודאית אף פעם בגוף ידוע
אלא כשמביעים כלל מכללי הרופאה בלבד .כל נאמנותם היא אך ליצור
ספק .שמספיק כדי לחלל שבת וכיו״ב!!.
ט .מסקנה מעשית לדעת הגרי"ז
אמנם לפי הגרי״ז ,שנוקט כר״ת שאין החולה נאמן כמומחה ,בכהאי
גוונא של הרדב״ז נסמוך תמיד על הרופא( .ואפילו לענין אכילה ולא רק
בנושא של תרופות .עשה״ט במחצית השקל בתרי״ח סק״ג ).אבל לפי
השיטה שהוא כמומחה — יש לדון .וצריך עיון.

תרו פ ה לכ מה י מי ם

סיפר לי הגרג׳ע שליט״א הוראה ששמע ממרן החזון אי׳׳ש זצוק״ל.
בל רפואה שצריכים לקחתה לרציפות כמה י מי ם(אף פחות מז׳
ימים) מותר להתחיל לקחתה מיד ולהמשיך לקחתה אף בשבת.
והטעם דרק במיחוש בעלמא אסרו רפואה בשבת משום דיעבור
מעצמו .אבל במחלה ,אף שאין בה סכנה ,לא אסרו לקחת תרופות,
דחז״ל לא אסרו במקום מחלה .ואם צריך לקחת תרופות כמה
ימים א״כ אין זה מיחוש בעלמא רק בגדר מחלה ומותר .ספרתי
ע״כ למו״ר [הגר״י קניבסקי וצ״ל] והתיר על סמך כן כדלהלן,
(עי׳ סי׳ שכ״ח).
ר״א הלוי הורביץ ,אורחות רבעו בעל ה״קהילות יעקב״ ,כדך א׳ ,סי׳ ריד ,עט׳ קנה־קנו.

(מקור :אסיא נו(יד ,ד) ,תשרי תשנ״ו) 19 ,

. 11

וי ש לעיין :שלפי הצד שאין ד בריו של אחד ב מקום שני ם נ ח ש בים לכלו ם ,ואילו
ה שני ם נ ח ש בים כ מ כ רי עי ם ב תור ת ודאי ,האם י ש תנ ה דינו של החת״ם סופר
כ ש ה שני ם מעידים בגוף ידו ע ב ענין דם המכה ו כיו צ א בז ה .ו הד בר תלוי בפשטות
במחלוקת הר א שונים אם הו לכי ם אחר רו ב דעות ל ה קל בנפ שו ת .עיין ברא״ש ביומא
שם שתלה המחלוקת ב שאלה אם ל מ סקנ ה חוזרת בה הג מרא מהסבר ה ש שניים
נ א מני ם ב כל מקר ה .וצ״ע ל דינ א.

(מקור :אסיא נא־נב(יג ,ג-ד) ,אייר תשנ״ב)33-23 ,

