
 אשבחע"ה: ע"י 

דרשות שחלקן עוסק בבריאות ובמוות, על גן אומר בתלמוד שר' יהושע בן לוי בכמה מקומות ראינו 

 .עדן, הקשת בענן, אליהו הנביא ועוד

ה  עב עמוד בדף יומא  .1 ָ֑ את ַהּתֹור  ם שבפסוק ְוז ֹ֖ ָׂ֣ מובא שרבי יהושע בן לוי דורש את המילה ש 

ל  ֵֽ א  ֵ֥י ִיְשר  ֹ֖י ְבנ  ה ִלְפנ  שֶֶׁׁ֔ ם מ  ָׂ֣ ר־ש  ם, סם משפיע על האדם בצורה קוטבית: מצד כמילה סַ  -ֲאשֶׁ

בשימוש לא נכון, הוא  –הנותנת חיים, ומצד שני בשימוש נכון, הוא יכול להיות תרופה  -אחד 

נעשית לו סם חיים,  -ולמד תורה לשמה יכול להמית, ועפ"י זה דורש רבי יהושע בן לוי: זכה 

 . אבל אם לא למד לשמה הרי שלא זכה ונעשית לו סם מיתה

שר' יהושע בן לוי היה דבק בלימוד תורה והרבצתה  בכתובות דף עז עמוד ב מסופר .2

בדלקת ריאות מדבקת ולא חשש לבריאותו, רש"י שם בד"ה 'מיכרך בהו' לתלמידים החולים 

בתורה ומושיבן אצלו ומובטח הוא שתגין התורה עליו מפרש: "נדבק אצלם בשעה שעוסק 

 ולא יוזק".

"אמר ר' יהושע בן לוי שלשה דברים  ברכות דף נא עמוד אוות מובא במסכת על מלאך המ .3

אל תטול חלוקך שחרית מיד השמש ותלבש, ואל תטול ידיך ממי שלא סח לי מלאך המות: 

שחוזרות מן המת מפני שאני מרקד ובא לפניהן נטל ידיו, ואל תעמוד לפני הנשים בשעה 

 וחרבי בידי ויש לי רשות לחבל".

 מט עמוד אדף  יומא .4

 "בעי רבי יהושע בן לוי: חפן ]הכהן הגדול קטורת ביוהכ"פ[ ומת, מהו שיכנס אחר בחפינתו?",

ובהמשך שם, לאחר דיון הגמרא בשאלת ר' יהושע בן לוי את ר' חנינא על שחיקת השחליים  .5

ה ובפערבשבת  י לרפואת חולה )החולה הוא ר' יהושע בן לוי עצמו(, בפציעות מבעיטת ִפְרד 

לוי לר' חנינא, אומרת הגמרא שרבי חנינא היה בקי ברפואות וקשיש יותר גיל בין ר' יהושע בן 

ר' חנינא שהיה בקיא  דווקא אתר' יהושע בן לוי שאל נשים לב שמרבי יהושע בן לוי. 

אך  –רופא דווקא ולא רב ברפואות, ומכאן יש ללמוד שבענייני בריאות ורפואה יש לשאול 

רופא. הגמרא כאן אומרת על ר' חנינא שהיה  ופשוט שעדיף מי שהוא גם רב וגםברור 

כותב המאירי : "כל האוכלים וברפואות", המאירי מפרש זאת שר' חנינא היה רופא. "בקי 

בלא כונת רפואה, מותר חולה לאוכלן לשם רפואה בשבת אף שדרך הבריאים לאוכלם בחול 

הוא תולדה של דש אחר שחיקת סמנין שבחולה שאין בו סכנה, וכן במשקין, ואין כאן גזירת 

שעומד בפני פיקוח שדרך הבריאים בכך ובמקום סכנה אף השחיקה מותרת שאין לך דבר 

נפש. ומ"מ דווקא כשנודע לו או שרופא אומר לו שאותה מלאכה צריכה לו או מועלת באיזה 

 לחליו וזהו שאמרו בסוגיא זו על ר' יהושע ששאל לר' חנינא שהיה רופא: שחלים, אם היוצד 

 והתיר לו" -רשאי לשחקם בשבת ולשתות מימיהן מועילים לחליו עד שיהא 

ם שבת דף פח עמוד ב  .6 שֶׁ י ֙ו ַכֲערּוַגָׂ֣ת ַהב ֶׁ֔ מובא: " ואמר רבי יהושע בן לוי מאי דכתיב "ְלח 

ים  ִחָ֑ ְרק  ֹות מֶׁ ר" )שיר השירים הִמְגְדלֹ֖ ֵֽ ב  ֹור ע  ֹות מֵ֥ ְטפֹ֖ ים נ  ֹוַשִנֶׁ֔ י֙ו שֵֽ ? כל דיבור ודיבור יג(-ִשְפתֹות 

ִמים".שיצא מפי הקב''ה נתמלא כל   העולם כולו ְבש 

מסופר שצדיקותו של ר' יהושע בן לוי לא עמדה לו כדי למנוע במסכת מכות דף יא עמוד א  .7

אריא ברחוק תלתא פרסי מיניה דר' מות אדם בטריפת אריה: " כי הא דההוא גברא דאכליה 

 יהושע בן לוי...".


