״טוב שברופאים לגיהנם״
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המאמר הזה נראה לכאורה מוזר בעינינו והוא אומר דרשני ,בעיקר לאור
הידוע לנו ,שבתלמוד כתוב מדי פעם :״שאלו לרופאים״ ,וכנראה שאפילו
הרבנים כבדו אותם .על כן .אין פלא בדבר ,שרבים הם הדרשנים ,ראשונים
ואחרונים אשר ניסו לבאר מאמר ,זה בדרכים שונות .במסגרת מאמרי זה,
ברצוני לציין רק כמה מההסברים שנכתבו על פתגם זה .בין היתר התעסקו
בנושא זה רש״י ,רשב״א ,ר׳ קלונימוס בן קלונימום ,המאירי ,ר׳ שלמה אבן
וורגא ,התשב״ץ ,ר׳ יונתן אייבשיץ ,ר׳ יצחק למפרונטי ,ר׳ יהושע פלק ,ר׳
צהלון הרופא ,אברהם וואליך הרופא ואחרים.
יש לציין ,שאפילו הנוצרים טפלו בנושא ,למשל  ,Schenkei, Buxtorfומחבר
על אחד בשם  ,Reineckeשכתב חבור שלם על נושא זה במאה ה־ .18רובם
מוכיחים ממאמר זה ,שהיהודים הקדמונים לא כבדו את הרופאים.
מצד שני כדאי לציין שבשנת  , 1436קבע הקיסר סיגיסמונד ,שבכל
עיירה שבגרמניה יתמנה רופא ציבורי אשר יטפל בעניים בחנם ,״כאשר נציגי
הרפואה אף־פעם לא עושים זאת ,ובגלל זה יורדים לגיהנם״ )!(.

מקור ה מ א מר הוא במ שגה קידושין ,פ״ד מי״ד )פ״ב ,ע״א( :
»כל שעסקיו עם הנשים ,לא יתיחד עם הנשים ולא ילמד
אדם את בנו אומנות הנשים...
ר׳ יהודה אומר משמו  :החמרים רובן רשעים ,והגמלין רובן
כשדין ,המפגין רובן חסידים ,טוב שברופאי ם לגיהנס ,והכשר
שבטבחים שותפו של עמלק״.״

רש׳׳י :״אינו יירא מן החולי ,ומאכלו מאכל בריאים ,ואינו משבר לבו
למקום ,ופעמים שהורג נפשות ,ויש בידו לרפאות העני ואינו מרפא״.
תום׳ ר״י הזקן :שממיתין החולה.
ראוי לציין ,שהגמרא אינה מביאה את החלק הזה של המשנה .היא אמנם
מדגישה ,שאותם בעלי המקצוע אשר יש להם עסק עם הנשים עלולים להתנהג*
* מתוך הרצאה לזכרו של ד״ר פ .שלזינגר ז״ל ,שהתקיימה מטעם המכון לחקר הרפואה
עפ״י התורה ,בביה״ח שערי צדק ירושלים ,אלול ,תשל״ו.
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בצורה בלתי הגונה .ביניהם מצוטט ה״גרע״ )מקיז דם( .אגב במילה ״גרע״
משתמשים גם במובן :לגזור ,לגלח את השערות )״גרעתיה לארמאה״ ,...סנהדרין,
צ״ו ,ע״א( .לכן ,הגרע ,הוא ^  — Barberהמנתח בימי הבינים.
עליו הגמרא אומרת :״תנו רבנן :עשרה דברים נאמרו בגרע :מהלו על
צדו ,ורוחו גפה ,ונתלה היושב ,ועינו צרה ,ועינו רעה ,אובל הרבה; ומוציא
קימעה ,וחשוד על העריות ועל הגזל ועל שפיפת דמים.
לפי רש״י )מאה ה־  : ( 11ה־  3הראשונים הם סימנים של גסות רוה,
״ובשביל שהבריות מוסרין נפשו לידו הוא מתגאה״,
עינו צרה :בממונו להוציא כלום ,שהוא מלומד לאכול אצל המקיזין...
עינו רעה :נותן עיניו בבריאים ,שיחלו ויהיו צריכים לו.
אופל הרגה :שמלומד לאכול עם כמה אנשים בכל יום.
.מוציא קימעא :מתוך שמאכלו יפה בלחם נקי ובשר שמן ,שממעטים את
הזבל ,שכל אדם מכין לסעודת הקזה מאכל בריאה.
חשוד .על העריות :מתוך שהנשים צריכות לו ועסקו עמהן.
ועל ,הגזל  :שהנשים גוזלות מבעליהן ונותנות לו.
מהרש׳׳א )ר׳ שמואל אדלם ,מאה ה־ : (17״טוב שברופא״ ,דהיינו שמחזיק
את עצמו לטוב ולמומחה שברופאים ,שאין כמוהו ,וסומך ביותר על המחאתו
מתוך גאוותו ולפעמים הוא טועה בטבע זה החולה וממית את החולה ברפואותיו,
אבל יש לו לישא וליתן עם שאר הרופאים כיון שהוא סכנת נפשות״.
המאירי ר׳ מנחם ג״ר שלמה לפית מאיר מבאר :״טוב שברופאים לגיהנם״,
מפני שכמה פעמים שופך דמים מפני היאוש ,ושאינו משתדל כראוי במלאכת
רפואתו ,או שאינו יודע לפעמים סבת החולי ודרך רפואתו ועושה עצמו בקי״.
המאירי מביא ,איפוא 3 ,סיבות לגנותם של רופאים:
 . 1חוסר אחריות וחוסר התלהבות במלאכתו.
 .2״מפני היאוש״ .עניו חשוב ,כאשר הרבה רופאים סרבו לטפל
במקרים חמורים )כבר בזמן העתיק(.
 .3״עושה עצמו בקי״ :אם הוא אינו יודע ,הוא צריך להתייעץ עם
מומחה.
וכך ,שהטוב שברופאים עלול לגרום לשפיכת דמים ,ועל כן עלול לנחול
גיהנם.

מקוד נוסף ל מ א מרנו נ מצא ב א בו ת דרבי נתן ,פרק ל״ו ,ה׳:
״שבעה אין להם חלק לעוה״ב ואלו הם  :לבלה וסופר,
וטוב שברופאים ,ודיין לעירו ,וקוסם ,חזן ,וטבח׳/

.1
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לבלר :סופר

.2
.3
.4
.5
.6
.7

סופר :מלמד תינוקות )כאשר אין הוא עושה מלאכתו כהוגן( .
דיין בעירו  :שדן יחידי וטעה בפסק דינו/ .
קוסם :מכשף
חון :שליח צבור ,שתפילתו אינה ראויה ,או שליח בית הדין שאינו
ממלא את שליחותו.
נזכה  :שלא שם לב לספק טרפות.
טוב שברופאים...

ר׳ יהושע פלק מליסא )בעל
את פירושו של רש״י על המקור
דן החולי ואינו אומר שיצרפו
שברופאים פירושים רבים ידועים

״בנין יהושע״( על ״טוב שברופאים״ :מביא
בקידושין ,ומוסיף  :״הרופא על בינתו לבד
עוד רופאים אחרים .ועוד נאמר על טוב
ומפורסמים ,והקכ״ה מצילנו מידם״.

באותו הפרק ,באבות דרבי נתן מוצאים אנו את הדברים הבאים:
״הוא היה אומר )ר׳ יוחנן בן נורי(  :הלוחש על המכה והרוקק על המכה
ואומר  :כל המחלה ,...אין לו חלק לעוה״ב״.
כדי להבין על מה מדובר ,נביא עוד כמה מלים על חשיבות הלכלר :כתוב
במס׳ עירוכין ,י״ג ,ע״ א:
״כשבאתי אצל ר׳ ישמעאל ,אמר לי בני הוי זהיר במלאכתך ,שמלאכתך
מלאכת שמים היא שמא אתה מחסר אות או מייתר אות אחת ,נמצאת
מחריב כל העולם כולו״.
רש״י :מחסר אות :אמת — מת
מייתר אות :דבר ה׳ — דברו ה׳
וכך מבינים אנחנו ,שכנראה  :המשותף לשבעה אלה אשר אין להם חלק
לעוה״ב הוא חוסר אחריות במילוי תפקידים חשובים.

ר׳ קלונימוס בן קלונימוס בחיבורו ״אכן כוחן״ )(1322
)נדפס בקרימוגה בשנת שי״ח ) ( 1558עמ ׳ 44־ ,48בהוצאת למברג (1865
תחת הכותרת  :״ורש שיתפאר כחכמת הרפואות״ מאריך בגנותם של רופאי
אליל ,ומסיים את דבריו באמרו :״על כן אמרתי :רבותינו הקדושים לא
אמרו בחנם — טוב שברופאים לגיהנם״.
מתוך דבריו ,נבחר לנו כמה קטעים מן הבקורת החריפה על הרופאים :
.1

הרופא מתגאה על המידע הרכ שרכש;
״ספר על עצמו לעשות נפלאות
להחזיר נשמות לפגרים מתים
ואמר  :יש לי ספר רפואות הגנוז )פסחים נ״ו ,ע״א(
אפוקראט וגאליגוס
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.2

הוא נראה ומתלבש כאיש חשוב
״והמון הסכלים בראותם טבעתו בידו
ועליו בגד ארגמן
יחשבוהו רופא מומחה ונאמן.

.3

הוא מעונין כמיוחד להרויח כפף
״שמעו עמים כמה יתנהג זה באמונה במלאכתו
אותותינו אותות ידועים לא מאתמול ומאמש
ברור לי הדבר כשמש!
ועתה הבו לי שכרי חמישים כסף ,אם לא ואדעה מה חדל אני!
מה אני בשכר ,גם אתם ,כי לא בחנם
מלמדי הורגי עשו אתם ראשונה
פרעון ,חשוב והנשאר אחר אשר
לבריאותו ישוב.
כך דרך רופאי זמננו :עיניהם בממון ולא יחושו למה שיהיה
אם ימות גבר — היחיה...״

.4

ואם החולה נפטר ,הוא מאשים את המשפחה
״למה אתם המיתם את האיש בדברים מתנגדים
אותו בידכם שדתי
ואתם מריתם פי בכל אשר ציויתי
כלכם פשעתם בו בשומכם מצותי לאין
ותשקו את החולה יין״

 .5ולכסוף כותב המחבר
״סוף דבר כולם טופלי שקר ,רופאי אליל
ה׳ לא יראו
ידיהם דמים מלאו
על כן אמרתי רבותינו הקדושים לא אמרו בחינם
טוב שברופאים לגיהנם״.
כאן ,״טוב שברופאים״ ,הוא הרופא המתגאה על חכמתו ,הרופא הרמאי,
האומר שהוא הטוב שברופאים ,אך למעשה התנהגותו מחפירה ורעה.

שלטה אכן ווירגא בחיבורו ״שבט יהודה״
)מאה ה־ , 15חי בסביליה ,ספרד(
אנו קוראים במאמר מס׳ : 41
״ענה הלוי )אל האפיפיור( :״מה שאמר :״טוב שבטבחים שותפו של
עמלקי ,רצה לומר ,שהוא יהיה אכזרי כמו עמלק אל היהודים ...״וטוב שברופאים
לגיהנם״ רצה לומר ,שיראה לעולם גיהנם פתוח לפניו אם יהרג האיש שהרפואה
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על ידו ,ובזה יעיינו ויעשו החריצות הראוי ,והטוב הוא כאשר יחשבו שהם
עתידים לירש גיהנם אם לא יכוונו כראוי במחשבה ועמן״♦ .
כאן העניו הוא להפחיד את הרופא ,כדי שהוא יטפל בכל חולה ברצינות
ובאחריות .אם הוא יגרום למיתת החולה ,למרות שהוא לא יקבל עונש ע״י
בני אדם ,הוא כן יענש בידי שמים.

ר׳ יצחק כן שמואל לאמפרונטי ,בספרו )פחד יצחק( ,כעין מילון אנציקלופדי
)הוצאת ויניציה ( 1798 ,חלק  ,3אות ח׳ ט׳
תחת המילה ״טוב״ אנו קוראים:
״טוב שברופאים לגיהנם״ ...ורבו עליה הפירושים ...ואני אומר ,דעל
הקירורגים נאמרה ,יען וביען הם משנים מצות החכם ובפרט בהקזת דם
מרבים או ממעטים כפי שיכלם הקצר וממיתים החולים ,וכמה פעמים ראיתי
אני הצעיר המחבר כאלה לתע) .אחר כך מביא את לשון רש״י( ...והרי״ף
)דף ק״ע ,ע״א( פירש רופא מוהל ,ובאמת המילה היא מלאכת קירורגים״.
תחת המלה ״גיהנם״ ,המחבר כותב שהוא חבר דרוש גדול על הגיהנם,
״ודרשתי בשבת שובה בבית הכנסת ״  itaiiano״ והוכחתי ...דכמה רשעים
נדונים בגיהנם כפי חטאם זמן מה .אבל יש מהם ,שאין להם חלק לעוה״ב,
אלא נידונים לגיהנם לדורי דורים״) ...והוא מביא אותם הרשעים ,ולא מונה
ביניהם את ״טוב שברופאים״(.
״ועל ענין הפורגאטוריו ,אין ספק .אצלי כי הוא הוא הגיהנם לימים או
לשנים כפי רשעת האדם״.
״היורדים בו עולים חוץ משלושה ,שיורדים ואינם עולים :מלבין ,מכנה
שם ,בועל אשת איש״...
נראה לנו מכאן ,שהרופא יצחק למפרונטי כוון את האמירה ״טוב
שברופאים״ ...למנתחים ,ואפילו הכא אינו משלח אותם לגיהנם אלא לזמן מה,
וזוהי גישה חדשה בעיוננו.

ר׳ יעקב כן יצחק צהלון מוסמך כרופא באוניברסיטת רומה
כהן כרב וכרופא ברומה וגם בפירארא.
בספרו הרפואי ״אוצר החיים״ )ויניציאה (1683 ,המחבר כותב בהקדמתו
לספר :
״ומה שנאמר טוב שברופאים לגיהנם כבר פירש רש״י ז״ל שם ,שזה
דוקא ברופא שאינו עושה מלאכתו ביראת שמים ויטב ליבו לבזות ,או
אינו משתדל בכל כוחו לבקש מה שירפא החולה אלא סומך על בקיאותו,
ולא יחשוב כי השכחה שכיחא ,ובמקרים וחולאים חדשים באים מה
שלא דברו בהם הראשונים ,ולזה אמרו טוב שברופאים )ירצה אותם
הנשענים על חכמתם וטובתם( לגיהנם ,ויש אומרים הטוב והדבר הגון
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שיהיה לרופא היא לחשוב לגיהנם ,כמו שאמרו בדיינים שיחשובו כאלו
הגהינם פתוח תחתם אם יתרשלו בדברים הצרוכים...״
אחר כך הוא מביא את .פירושו של רש״י ,ובהמשד הקדמתו ,מוסיף צהלון:
״ויש לדייק למד .אבא גוריון לא אמר :לא ילמד אדם את בנו רופא,
כמו שזכר שאר אומניות) .וגם הוא בפלוגתא עם הר״י( ,ומ״ש טוב
שברופאים לגיהנם אינו אליבא דכולי עלמא ויחידאה הוא״״.
״עוד נאמר ,שרובי רופאים בישראל הם בעלי תורה ויראי ה׳ מזהירים
ואינם נכשלים בדברים הנ״ל .ועוד ראינו ,שכל חכמי ישראל וחסידים
בהיותם חולים קוראים לרופאי ישראל בעד רפואתם״.
בספרו הרפואי של צהלון — ״מרגליות טובות׳ /שהוא קיצור של ״חובות
הלבבות״ מבחיי אבן פקודא ,מופיעה ה״תפילה לרופאים״ הידועה ,וכך מתפלל
צהלון :
״ואל תמציא לידי דבר רע ,ולא יצא דבר מקולקל על ידי ,ולא אהיה
גרמא למיתתו של שום אדם בעולם ,ולא נזק אפילו באבר מאבריו
לא בשוגג ולא במזיד ,ולא אהיה בכלל ״טוב שברופאים לגיהנם״ .אל
תאסוף עם חטאים נפשי ועם אנשי דמים חיי ,אלא בשביל הזכיות
שתגלגל על ידי שאפקח נפשות עמד ישראל ועל ידי תצילם מן המות״...
שום פעם מדובר כאן על הרופאים מחוסרי אחריות ומחוסרי דייקנות
במלאכתם ,וגם מחוסרי יראת שמים.

בם י ב ו ם
ברור לנו ,שהחומר הפרשני־דרשני רב ,אמנם לא רציתי להביא את כולם.
לא הבאתי את ביאורו של התשב״ץ )ר׳ שמעון בן צמח דורן( ,אשר מייחס
את המאמר הזה לחפא ,שאינו מסכים להתיעץ עם רופאים אחרים .גם דלגנו
על ר׳ יונתן אייבשיץ ,המזכיר את דעת אבן עזרא ,שאסור לרופא לטפל
במחלות פנימיות ,ומי שעושה כן — עליו נאמר פתגם זה .וגם לא הזכרתי
את הרופא וואליך מפרנקפורט ) ,(1760המייחס את הפתגם לנשים הזקנות
המרפאות ,וטוענות שהן יודעות הכל יותר מהרופאים.
מכל הפירושים הנזכרים לעיל ,הגישות הבולטות הן שנים:
 . 1הרופא הבלתי מוסרי )כלפי עמיתו וגם כלפי הבורא( ,אפילו אם הוא
חושב שהוא טוב ,עלול לרשת גיהנם.
 .2הרופא הטוב הוא זה שכל רגע מפחד שמא הוא יענש לגיהנם —
למשכן הרפאים .וכך הוא נעשה בעל אחריות מלאה ותמידית.
״טוב שברופאים לגיהנם״ :כך עברנו מזמן המשנה ,המדברת על בעלי
מקצוע המתקרבים לנשים ,עד הפירושים והדרושים ,המדגישים את חשיבות
האחריות של הרופא.
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