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 ה"ב
  ע"תש'ה-חודש הרחמים והסליחות- ז באלול"ד יום שישי י"בס

  
  לכבוד
  'יהונתן הלוי שיחי' ר' פרופ
  "שערי צדק"ל המרכז הרפואי "מנכ

  א"ק תובב"   עיהי ר ו ש ל י ם
  

  !שבת שלום,ט לשנה טובה ומתוקה"ט וגמח"כוח, שלום וברכה' יהונתן שיחי' נכבדי ר
  

  .אתמול, דברים מפגישתך החשובההערות הארות לאחר שמיעת סכומי :הנדון
  

 המאפשר התקדמות בנושא הרפואה,    ראשית רעיתי ואני סבורים כי יחסך החיובי
לא "או ,"אלטרנטיבית"המכונה בימינו בשמות משונים כמו ( העתיקההיהודית

החוסים בצל ,אשר ברור לכל בר דעת שהם בטויים יחסיים-"קונבנציונלית
  .יישר כח .ממש ראוי לשבח)פוליטיקה-ה גברתהירש...ואחותה ש"ה'פילוסופי"
  

  .הדברים ממש ארוכים מיני ארץ אך פכים קטנים כאגלי טל אפרוש לפניך,     ולגופו של ענין
הפלא " רופא כל בשר ומפליא לעשות"על יצירתנו ומסיימים ' בברכות השחר הננו מודים לה

 גדול כתורתנו תורת הסוד המו,הוא באושיות יצירתנו) שהוא עצמו פלא(הלמעלה מן הטבע
  !?שתתווה לנו את הדרך האמיתית והטהורה של רפואתנו

כ את דרכי הרפואה כי עדיין "הרופאים הגדולים בתולדות עמנו היו מקובלים ולא פרשו בד
פ דרכי הטבע פורסמו כמו כתבי "ולכן רק ספרי רפואה שע, בזמנם לא הגיע זמן הגילוי

ספורנו ' רבנו עובדי,רבי יהודה הלוי, עזרא-ן  האבן"לעומתם  הרמב. ם ואחרים"הרמב
והעובדה כי פרסמו את תורתם בכמה ענפים אך לא , ז ונודעו כמקובלים"כולם סמוכים זל

ומה . הורתה את דרכם בנדון" נסתר"מלמדת אותנו כי תורת ה,פרסמו את שיטתם ברפואה
וכמו כן רבים אחרים  .נודעה בדורות שאחריהם" הפליא לעשות"גם שהפרטים על דרכם ל

אשר )הנודע לתהילה(א רבנו יהונתן אייבשיץ " ומהנודעים שבהם הגר.במהלך הדורות
אכן התרבו ) אשר אכן מתאים רק לגדולים וקדושים ממש(י קמיעות"הגביה לכת ברפאו ע

ונודעו , ל כי הגיע העת לפרסם זאת התורה"הרופאים בדרכים אלו אחרי הכרזתו של האריז
ומה גם , ק כי תורת הקבלה נתנת ללמידה וראוי לכל אדם להגות בה"ברבים דברי הרמ

  .א ותלמידיו"ומאידך הגר, לאחר לאחר המפורסמות מתולדות מקורות החסידות מחד
      

בדרכי "ירה ו את דרכי החק"ש בדברי כדי לבטל ח"כי אין בדעתי וכ,     עלי להדגיש כאן
לא תהא : "וגם לא את ההמצאות בדברים אלו אמנם נאמנים עלינו דברי חכמים".הטבע

אי ההתמצאות בשיטה כל שהיא אינה מגדילה את ערך השיטה שאנו ". כוהנת כפודקית
  .אמונים עליה

  
אם תרצה בכך . אך הדברים ארוכים ויש לפרט עוד ועוד , מקוצר הזמן הנני מפסיק כאן

  .אור האמת, להאיר בחן בנין גדול ב אור בהיר, ף נדבכים על המסדניתן להוסי
  בכבוד ובברכה

  טובה)וגמר חתימה(כתיבה וחתימה
  ר "לשנה טובה ומתוקה בגו

  
 יגאל פיזם


