
37הכיפורים ביום מלאכותית הזנה

 גם שתיה ולגבי הכפורים. ביום מתחייב אין כן לא דאם הגרון דרך פיו דרך
סופר. הכתב בנו כתב כך גרידא, גרון בהנאת מתחייבים סופר החתם לדעת

 החתם לדעת דאף והאחיעזר המהרש״ם בדברי המבואר כפי ב. שאלה
 גרונו דרך בנכנס זה כל אבל הכפורים, ביום לחיוב בעינן מעיים דהנאת סופר
הכפורים. ביום חיוב אין אחרת דרך ע״י או חוקן ע״י מעיו דרך בנכנס אבל

 של לחיוב עצמו להכניס מחוייב אדם אין האחרונים לדעת ג. שאלה
 עצמו, לסגף לחולה חיוב שאין לאינפוזיה, ולהתחבר הכפורים יום מערב הצום

 איסור יש ושמא חיוב לאדם אין דודאי כתב תשובות בשתי משה ובאגרות
 לו אין הכפורים ביום לאכול שחייב סכנה בו שיש שחולה ודאי כן ועל בזה,
 לג״ר בתשובה זצ״ל אוירבאך הגרש״ז גם כתב וכך לאינפוזיה. להתחבר חיוב
 ממנו ששמע הי״ו הלפרין מרדכי ד״ר הרב הרופא העיד וכך זצ״ל דומב צבי

 ועוד בדבר. יש איסור אף אלא אינפוזיה, להכניס חובה שאין רק שלא בע״פ
 משים מבלי האינפוזיה צינור שיתנתק ע״י סכנה לידי יבוא שמא חשש יש דגם

החולה. חיי את לסכן יכול השגחה ללא אז שמתרחש ודימום

 כבר מחובר היה החולה דאם כתב שליט״א שטרנבוך משה ר׳ והגאון
 אותו לנתק שאפשר החליטו הכפורים יום ובערב מכבר זה לאינפוזיה

 למוצאי עד ‘האינפוזיה את להשאיר להתיר אפשר ביוה״כ לאכול ויצטרך
לצום. שיוכל כדי יוה״כ

* * *

פרבשטיין אברהם הרב

? יסורין חיי להאריך אדם חייב האם
אי״ש החזון דעת -

 אחרי שעות 3 תשנ״א תשרי לט״ז אור במחברתו רשם אסיא עורך
זצ״ל: פרבשטיין אברהם הג״ר חברון ישיבת מראש הדברים את ששמע

 ראש לי אמר שעות! 3 ולפני משלא מונות של ראשון ייכיוייט
 לו אמר איייש שהחזון שליטייא פרכשטיין הגרייא חגרון ישיכת

שלל. ימורין חיי להאריך חייג איננו שארס פעמיס כמה

 מכתב דאיגרתא, בקרינא קניבסקי, ישראל יעקב הג״ר מש״כ גם (ראה
 הנוטה החולה ״חוק להצעת ההלכתי הבסיס שטינברג, א׳ הובא: קצ.
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