The Right to Try: Non-approved Medical Treatments & Medications

הרב משה דוד טנדלר שליט"א  -בית שמש –י''ח טבת תשע'ח
 .1תלמוד בבלי מסכת כתובות דף קד עמוד א
ההוא יומא דנח נפשיה דרבי ,גזרו רבנן תעניתא ובעו רחמי ,ואמרי :כל מאן דאמר נח נפשיה דר',
ידקר בחרב .סליקא אמתיה דרבי לאיגרא ,אמרה :עליוני' מבקשין את רבי והתחתוני' מבקשין את
רבי ,יהי רצון שיכופו תחתונים את העליונים .כיון דחזאי כמה זימני דעייל לבית הכסא ,וחלץ
תפילין ומנח להו וקמצטער ,אמרה :יהי רצון שיכופו עליונים את התחתונים .ולא הוו שתקי רבנן
מלמיבעי רחמי ,שקלה כוזא שדייא מאיגרא [לארעא] ,אישתיקו מרחמי ונח נפשיה דרבי

.2

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף יח עמוד א

תנו רבנן :כשחלה רבי יוסי בן קיסמא ,הלך רבי חנינא בן תרדיון לבקרו .אמר לו :חנינא אחי,
(אחי) אי אתה יודע שאומה זו מן השמים המליכוה? שהחריבה את ביתו ושרפה את היכלו,
והרגה את חסידיו ואבדה את טוביו ,ועדיין היא קיימת ,ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק
בתורה [ומקהיל קהלות ברבים] וספר מונח לך בחיקך! אמר לו :מן השמים ירחמו .אמר לו :אני
אומר לך דברים של טעם ,ואתה אומר לי מן השמים ירחמו ,תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת
ספר תורה באש! אמר לו :רבי ,מה אני לחיי העולם הבא? אמר לו :כלום מעשה בא לידך? אמר
לו :מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה וחלקתים לעניים ,אמר לו :אם כן ,מחלקך יהי
חלקי ומגורלך יהי גורלי .אמרו :לא היו ימים מועטים עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמא ,והלכו כל
גדולי רומי לקברו והספידוהו הספד גדול ,ובחזרתן מצאוהו לרבי חנינא בן תרדיון שהיה יושב
ועוסק בתורה ומקהיל קהלות ברבים וס"ת מונח לו בחיקו .הביאוהו וכרכוהו בס"ת ,והקיפוהו
בחבילי זמורות והציתו בהן את האור ,והביאו ספוגין של צמר ושראום במים והניחום על לבו ,כדי
שלא תצא נשמתו מהרה .אמרה לו בתו :אבא ,אראך בכך? אמר לה :אילמלי אני נשרפתי לבדי
היה הדבר קשה לי ,עכשיו שאני נשרף וס"ת עמי ,מי שמבקש עלבונה של ס"ת הוא יבקש עלבוני.
אמרו לו תלמידיו :רבי ,מה אתה רואה? אמר להן :גליון נשרפין ואותיות פורחות .אף אתה פתח
פיך ותכנס [בך] האש! אמר להן :מוטב שיטלנה מי שנתנה ואל יחבל הוא בעצמו .אמר לו
קלצטונירי :רבי ,אם אני מרבה בשלהבת ונוטל ספוגין של צמר מעל לבך ,אתה מביאני לחיי
העולם הבא? אמר לו :הן .השבע לי! נשבע לו .מיד הרבה בשלהבת ונטל ספוגין של צמר מעל
לבו ,יצאה נשמתו במהרה .אף הוא קפץ ונפל לתוך האור .יצאה בת קול ואמרה :רבי חנינא בן
תרדיון וקלצטונירי מזומנין הן לחיי העולם הבא .בכה רבי ואמר :יש קונה עולמו בשעה אחת ,ויש
קונה עולמו בכמה שנים.

.3

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף כז עמוד ב

אמר רבא א"ר יוחנן ,ואמרי לה אמר רב חסדא אמר ר' יוחנן :ספק חי ספק מת  -אין מתרפאין
מהן ,ודאי מת  -מתרפאין מהן .מת ,האיכא חיי שעה! לחיי שעה לא חיישינן .ומנא תימרא דלחיי
שעה לא חיישינן? דכתיב :אם אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר ומתנו שם ,והאיכא חיי שעה! אלא
לאו לחיי שעה לא חיישינן .מיתיבי :לא ישא ויתן אדם עם המינין ,ואין מתרפאין מהן אפילו לחיי
שעה; מעשה בבן דמא בן אחותו של ר' ישמעאל שהכישו נחש ,ובא יעקב איש כפר סכניא
לרפאותו ,ולא הניחו ר' ישמעאל ,וא"ל :ר' ישמעאל אחי ,הנח לו וארפא ממנו ,ואני אביא מקרא מן
התורה שהוא מותר ,ולא הספיק לגמור את הדבר עד שיצתה נשמתו ומת ,קרא עליו ר' ישמעאל:
אשריך בן דמא ,שגופך טהור ויצתה נשמתך בטהרה ,ולא עברת על דברי חביריך ,שהיו אומרים:
ופורץ גדר ישכנו נחש! שאני מינות דמשכא ,דאתי למימשך בתרייהו.
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.4

תוספות מסכת עבודה זרה דף כז עמוד ב

לחיי שעה לא חיישינן  -והא דאמרינן ביומא (דף פה ).מפקחין עליו את הגל בשבת לחוש לחיי
שעה אלמא חיישינן דאיכא למימר דהכא והתם עבדינן לטובתו דהתם אם לא תחוש ימות והכא
אם תחוש ולא יתרפא מן העובד כוכבים ודאי ימות וכאן וכאן שבקינן הודאי למיעבד הספק.

.5

תלמוד בבלי מסכת נדרים דף מ עמוד א

יצא ר' עקיבא ודרש :כל מי שאין מבקר חולים  -כאילו שופך דמים .כי אתא רב דימי אמר :כל
המבקר את החולה  -גורם לו שיחיה ,וכל שאינו מבקר את החולה  -גורם לו שימות .מאי גרמא?
אילימא כל המבקר את החולה  -מבקש עליו רחמים שיחיה ,וכל שאין מבקר את החולה  -מבקש
עליו רחמים שימות ,שימות ס"ד? אלא ,כל שאין מבקר חולה  -אין מבקש עליו רחמים לא שיחיה
ולא שימות.

.6

ר"ן מסכת נדרים דף מ עמוד א

אין מבקש עליו רחמים לא שיחיה ולא שימות  -נראה בעיני דה"ק פעמים שצריך לבקש רחמים על
החולה שימות כגון שמצטער החולה בחליו הרבה ואי אפשר לו שיחיה כדאמרינן בפרק הנושא
(כתובות קד) דכיון דחזאי אמתיה דרבי דעל כמה זימנין לבית הכסא ואנח תפילין וקא מצטער
אמרה יהי רצון שיכופו העליונים את התחתונים כלומר דלימות רבי ומש"ה קאמר דהמבקר חולה
מועילו בתפלתו אפי' לחיות מפני שהיא תפלה יותר מועלת ומי שאינו מבקרו אין צריך לומר שאינו
מועילו לחיות אלא אפי' היכא דאיכא ליה הנאה במיתה אפי' אותה זוטרתי אינו מהנהו.

.7

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף קיב עמוד א

ואידך ההוא מיבעי ליה לכדתניא :ואליו הוא נשא את נפשו ,מפני מה עלה זה בכבש ונתלה באילן
ומסר את עצמו למיתה  -לא על שכרו? דבר אחר :ואליו הוא נשא את נפשו  -כל הכובש שכר
שכיר כאילו נוטל נפשו ממנו.

.8

תלמוד בבלי מסכת שבת דף קכט עמוד ב

אמר שמואל :פורסא דדמא  -כל תלתין יומין .ובין הפרקים  -ימעט ,ובין הפרקים  -יחזור וימעט.
ואמר שמואל :פורסא דדמא  -חד בשבתא ,ארבעה ומעלי שבתא .אבל שני וחמישי  -לא ,דאמר
מר :מי שיש לו זכות אבות  -יקיז דם בשני ובחמישי ,שבית דין של מעלה ושל מטה שוין כאחד.
בתלתא בשבתא מאי טעמא לא  -משום דקיימא ליה מאדים בזווי ,מעלי שבתא נמי קיימא בזווי! -
כיון דדשו ביה רבים  -שומר פתאים ה'.

.9

שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן עג

 .10שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן עד
 .11שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן עה

