
  www.daf-yomi.com �א "קיא ע/פסחי�/ש"ה©

  לחשי� שבתלמודה/הרפואות
  
  

ø 'åàâ àøéøùï )ò çñ ïéèâ íéðåàâä øöåà"á(:  
  

ולאו , וכחד חד קצירא אמרוני�, ומילי� בעלמא דחזוני� בזמניהו�, רבנ� לאו אסותא אינו�
וליכא דעביד מנהו� מידע� אלא בתר , הילכ� לא תסמכו� על אלי� אסותא. דברי מצוה אינו�

י� בקיאי� דההיא מילתא לא מעיקא ליה וליכא דליתי דמבדיק וידע בודאי מחמת רופא
  .                                                     נפשיה לידי סכנה
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לא נתחייב מפני גודל מעלת חכמי התלמוד ותכונת� לשלימות תכונת� בפירוש התורה 
שנטע� לה� ונעמיד דעת� בכל אמריה� , מריה בביאור כלליה ופרטיהובדקדוקיה ויושר א

ולהאמי� אות� כאשר נאמי� אות� בפירוש התורה , ברפואות ובחכמת הטבע והתכונה
  .שתכלית חכמתה ביד� ולה� נמסרה להורות� לבני אד�
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משו� , אסור לנסות אות�, שבכל התלמוד כל הרפואות והלחשי�: ל"י סג"אמר לנו מהר
מלבד . וכי לא יעלו ביד� ילעגו וילגלגו על דברי חכמי�, דאי� אד� יכול לעמוד על עיקר�

ל "ר, פ במה אשה מי שנתחב לו עצ� בגרונו מביא מאותו המי�"שבת ס' הא דאיתא במס
, חית חד חדחד חד נחית בלע בלע נ: ויאמר הכי, ויניח לו על קדקדו, מאותו מי� עצ�

  .                                לכ� אותו לבד התירו ולא שו� אחד יותר, והלחש הזה בדוק ומנוסה הוא
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כדי שלא להוציא לעז על חכמי� , יש חר� הקדמוני� שאי� לסמו� על רפואות התלמוד
וא� , שהדורות פוחתי� והולכי�, ש בזמני�"וכ, ולא ידעו שיש שינוי במקומות, הקדמוני�

  .אנו כיתושי�, הראשוני� כענקי�
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הא אמרינ� , ינא ורב אשי בתלמודאמאי כתבוהו רב... יש לשאול בכל הני רפואות הנזכרי�
ק דברכות והטוב בעיני� עשיתי שגנז חזקיהו ספר הרפואות כדי שיבקשו רחמי� "בפ

  .   ושבחוהו חכמי� על זאת
אלא שאי� ראוי לגלות , ויש ליישב דודאי נית� רשות לרפאות ולידע רפואות כל חלאי�

והשתא מהאי , פואת�אלא בר' כול� לכל אד� משו� אינשי דלא מעלי שלא יבטחו בה
טעמא שהותר לה� לכתוב התלמוד גופיה דהא דברי� שבעל פה אסור לכותב� אבל משו� 

מהאי ', וגו' שנתרבה השכחה בדורות האחרוני� הותר לה� לכתוב משו� עת לעשות לה
פ ופ� ישתכחו "א לזוכר� בע"טעמא הותרו לה� לכתוב הרפואות ולגלות� לרבי� כיו� שא

  .מכל אד�
כי לכל חולי תמצא בו רפואה שלימה , ה תראה שאי� התלמוד חסר מכל החכמותומתו� ז

ואל יאמר המלעיג על חכמי התלמוד שהיו חסרי� מחכמת , ואמתית למביני� לשונ�
  .                                               הרפואה
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ה� מצד העדר ידיעת פירוש המלות ה� שמות , ל"ת שזכרו רזאי אפשר להשתמש ברפואו
ה� מצד דנשתנו הדורות , ה� מצד העדר ידיעת כמות� ותשמיש�, ל"העשבי� דזכרו רז

  .                            והפוסקי� בכמה דוכתא לדינא' והטבעיי� כמו שכתבו התוס


