
 אם דברי הרופא קובע הלכה
 מצינו כמה ציורים בגמרא דאנו סומכין על דברי הרופא לענין הלכה.   ( א

סימן תריח הלכה א', חולה שצריך לאכול, אם יש שם רופא בקי אפילו הוא עובד   הלכות יום הכפורים ע'  ( ב

כוכבים, שאומר אם לא יאכילו אותו אפשר שיכבד עליו החלי ויסתכן מאכילין אותו על פיו. ואין צריך לומר  

שמא ימות. אפילו אם החולה אומר איני צריך שומעים לרופא. ואם החולה אומר צריך אני אפילו מאה  

 ופאים אומרים אינו צריך, שומעים לחולה. ע' משנה ברורה, 'דלב יודע מרת נפשו'.  ר

להאכיל אותו ביום הכיפורים, אפילו נגד החולה.   לקולא, הרי חזינן, דאנו סומכין על הרופא אפילו עכו"ם,  ( ג

   נגד דברי הרופאים. אבל מאידך חזינן, דאם החולה אומר שצריך, שומעין לו ג"כ 
"דהאידנא יש להתישב בדבר דבעיני ראיתי דשבקי   מתפארת ישראל, מה שהביא  כהבביאור הלוע'  ( ד

להימנותיינו דלכל חלי קל אומרים תמיד שכשיתענה יסתכן, וגם לענין רופאי ישראל שהרבה מהם חשודים  

לעבור על דברי תורה ולחלל שבת וגם הם אינם מתענים מצד אפקירותא צריך עיון רב אם יש לסמך  

 ת הדבר תלוי לפי ראות עיני המורה את הענין"ובאמ עליהם, 
סימן שכח, הלכה י', "כל חלי שהרופאים אומרים שהוא סכנה, אף על פי שהוא    בהלכות שבת,וכן מצינו  (ה

על הבשר מבחוץ, מחללין עליו את השבת, וע' משנה ברורה, "אפילו אינו יהודי, כיון שרופא אמן הוא" ואם  

 .  דספק נפשות להקל אומר אינו צריך, מחללין" וכתב המשנה ברורה  רופא אחד אומר צריך ורופא אחד  
ונראה מזה, דאנו סומכין על הרופא לעשותו 'ספק', וממילא ספק נפשות להקל, אבל אינו מוכרח דאנו   ( ו

 מקבלין דברי הרופא לודאי, ואדרבה, מהא דנאמן החולה נגד הרופא דצריך, חזינן דרק עשוהו לספק. 
מעשה בפרה שניטלה האם שלה והאכילה רבי טרפון לכלבים ובא מעשה לפני  ע' מסכת סנהדרין לג.  (ז

חכמים ביבנה והתירוה שאמר תודוס הרופא אין פרה וחזירה יוצאת מאלכסנדריא של מצרים אלא אם כן  

א"ר טרפון, הלכה חמורך טרפון" וחזינן מכאן, דאנו סומכין על חכמת  - חותכין האם שלה כדי שלא תלד

 יסור טריפות. הרופאים להתיר א
"א"ר אלעזר בר' צדוק, שני מעשים העלה אבא מטבעין ליבנה, מעשה באשה שהיתה   מסכת נדה, כב: ע'  ( ח

מפלת כמין קליפות אדומות ובאו ושאלו את אבא ואבא שאל לחכמים וחכמים שאלו לרופאים ואמרו להם  

טמאה, ושוב מעשה   אשה זו מכה יש לה בתוך מעיה שממנה מפלת כמין קליפות תטיל למים אם נמוחו 

באשה שהיתה מפלת כמין שערות אדומות ובאה ושאלה את אבא ואבא שאל לחכמים וחכמים לרופאים  

 ואמרו להם שומא יש לה בתוך מעיה שממנה מפלת כמין שערות אדומות תטיל למים אם נמוחו טמאה" 
בא מחמת מכה אמאי  דהקשה הרא"ש להרשב"א, "וקשיא לי, כיון ש  תשובות הרא"ש כלל ב' סימן יח,וע'  (ט

"? ולא  טמאה הא אמרינן בפרק כל היד הרואה דם מחמת מכה אפילו בתוך ימי נדתה טהורה דברי רבי 

 תירץ כלום. 

דהיכא דאתחזקא ג' פעמים צריכה להתגרש,   ברואה מחמת תשמיש, עוד יש שאלה בהלכות נדה,   ( י

ח "אם תרצה להתרפאות  דחוששין דכל פעם שמשתמשין תראה דם, ואיתא בשו"ע יו"ד ס' קפז הלכה 

צריך שיהיה קודם שתתחזק אבל לאחר שתתחזק יש מסתפקים אם מותר לסמוך על הרפואה לשמש  

]והוא שיטת הריצב"א[    ויש מי שמתיר אם אמר לה רופא ישראל]והוא שיטת בעל התרומה[ אחר כך 

לסמוך אף על  נתרפאת ואם תראה האשה שפסק דם וסתה וראייתה על יד הרפואות וניכר שהועילו יש 

 הגוי" 

רופא פרטי זו, ונפק"מ אם ישראל  נאמן  ב( אם חכמת הרפואה,  וחזינן דיש שני נידונים: א( אם סומכין על  ( יא

 או נכרי וזהו לגבי נאמנות שלו 

דמהגמרא חזינן דאנו סומכין על חכמת הרופאים 'בדרך כלל', דיש ענין   החתם סופר תשובה קעה, וכתב   ( יב

כזה, אבל על גוף זה בפרטיות, אין אנו סומכין. וצריך בדיקות. וכתב החת"ס דהיינו משום דכל ידיעת  

הרופאים, אפילו ישראלים הוא רק מאומד הדעת, ומעולם אינו בתורת ודאי. ורק מהני לצרך הידיעה עם  

 ין לתולין דהוי מכה באותו מקום. הבדיקת פושר
ובהא דאין אנו סומכין אפילו להריצב"א על רופאים נכרי, היינו משום דמתפארים שהצליחו במלאכתם,   ( יג

 ואומרים דברים בודאית אע"פ דאולי לא כן הוא.  
נדה שם, דתירץ קושייתו באופן אחר דהת"ס "לא שהיה ברור לרופאים שהיה לה   בתוספות הרא"שוע'  ( יד

וך מעיה דא"כ אפילו אם נימוחו טהורה, כדאמרינן לעיל הרואה דם מחמת מכה אפילו בתוך ימי  מכה בת

 נדתה טהורה אלא אמרו הרופאים אולי אשה זו מכה יש לה בתוך מעיה ויבדק הדבר ע"י הטלת מים" 



 ולא.  ולפי זה, מוכרח דהתוס' הרא"ש בתירוצו כאן סבירא ליה דלגמרי סומכין על דברי הרופאים אפילו לק ( טו
וע' שיעורי שבט הלוי הלכות נדה סימן קפז סע' ח', דהכריע, דהיכא דהרופאים אומרים דרך השערה, יש   (טז

לסמוך עליהם לעשותו ספק, ומצרוף להתיר ע"י בדיקה. אבל באופן דאומרים בתורת ודאי ע"י בדיקה,  

, יש לסמוך עליהם  נאמנים. וכתב דבזמן הזה דיש להם כח לראות בעין אם יש לה מכה או אם נתרפאית 

 גם להקל. ואפילו רופא נכרי נאמן היכא דעבידא לגלוי ע"י מראה וכדומה. 
וכבר ידוע דברי האחרונים מהגמרא נדה לד: דבכלל אין להביא ראיה ממציאות נכרי לישראל, כיון דנכרי   ( יז

 אכלי שקצים ורמשם, וישראל דייגי במצות. 

 

 

Medical Knowledge and Halacha 
1) There are certainly examples in Halacha when we rely on medical expertise to determine the 

halacha. For example, we rely on Doctors to determine if the patient is in danger, warranting the 

violation of Shabbos or Yom Kippur. 

2) The Biur Halacha warns that we must be certain the doctor shares our priorities regarding the 

halacha, and it not taking the issue lightly or cavalierly.  

3) The Gemara in Sanhedren relates that the sages relied on medical expertise to determine that 

an animal that had its uterus removed could live, and was not a terefa 

4) On the other hand, there is a confusing gemara in tractate nida regarding a women who was 

seeing red stones in her urine, and the gemara resorted to asking the doctors. The doctors 

declared that she must have a wound in her uterus. The gemara however only permitted her on 

condition that she would soak the pellets in lukewarm water to see if they would dissolve or not. 

5) The Rosh in his responsa asked the Rashba why weren’t the doctors trusted even without 

testing? 

6) The Chasam Sofer concludes from here, that we can rely on medical expertise in a general way, 

that such a thing exists, but we still must do what we can to try and clarify more. They are not 

relied upon for a particular case.  

7) There is a discussion in the poskim if a doctor would be relied upon to declare a woman cured 

from a chronic problem of menstruating as a result of intercourse. 

8) The Rosh himself eventually answers that indeed the medical knowledge would be relied upon if 

they would be sure.  

9) Rav Wosner in shevet halavy says it depends if the doctors are ruling definitively regarding this 

specific case or are merely speculating in general. 

10) In general, the gemara in nida 34b states that the statistics of a Non-Jew might not be reflective 

of a Jew, because of the different dietary laws, and the fact that the Jews are anxious regarding 

fulfilling the mitzvos. 

  


