מי ומי מותר להתעסק ברפואה על כי ההלכה
בערוך הש ולח ן ,סימן ש ל״ו ,סעיף ב׳ נפסק:

״ו מי הו אסור להתעסק ברפואות אלא אם p

הדא בקי וי ש לו רשות מבית-תדק  ,והאירנא צריך להיות מוסמך מהממשלה ,שי ש לו רשתו
ליזזן רפואות לדיילאים וגם לא יהא שם גדול מ מנו ,שאם לא בן כ ש הזיק הריהו שופך ר סי ס״.
ה דיון סובב סביב שני התנאים האלו:
א .רשות ביזת דין להתעסקות ברפו שז.
ב .שלא יהא שם גדול התעו במקצוע הרשאה.
בעגין רשות בית הדין; מערוך השדל זע משמע ,שעצם ההתעסקות ברפואות אסורה בלי רשות
בי ת -דין ,אפילו אם הוא ב קי ,בעוד שלפי השו ל זק ערוך התנאי היחיד להתעסקות הוא בקדשה,
ודק לענין מזו ר מתשלומים כ שהז יק  -ת לוי ברשות בי ת -דין .ו ס פז רוני ם י ש במה שיטות לעמן
ביזת הדין:
א .מדובר ב ביזז -דין של רופאים הססמיכמז אותר לרפא מחוץ לתודמם.
ב .בי ת -דין רגי ל ,שאשור□ מהרה הסכמה וקבלה של הצבור ,שירפאם בפי י די ע תו  -הן לתקון
והן לסעווז.
נ .ביוז -דין רגי ל ,המאשר בחב סמיכה של הרופא מרופאים מובהקים ממקום אחר.
ד .בספר ביזו הלל )על יו ר ה דעה ,סימן ש לו ,סעיף א'( בתב :״אם קבלו אחזו באיזה קהל
וגם י ש לו בחב מרופאים מומחים ,ש קודין בל" א דאקסריעס )דוקסורס( ז הו מי קרי רשות
בי ח -דין ופסדר מדיני אדם״ .
״דלפי בל האמור ית יישב  ,שלא שמענו בזמן הזה ,ש מיש הו ידקדק על בך ,שהרופא יקח
רשות בי ת -דין . . .י ש לומד ג ם -בן ,שבסל זה בז מנינו ,היו ת ו אין ב תי -הדין בקיאים ברפואות,
או זאת גם ,דאישרר הממשלה ,שאנו נמצאים תחת ידה לכתב ההסכמה כפי שנהוג ,מועיל
זאת לנתינת רשות ביזז -דין״ .
איך מייעצת ההלבה לבחור ברופא :כשמדובר על מחלות יו ד עו ת ,שדרך רפואתם מפורסמת,
על פי הבתוב בספרי הרפואות ו מפי רבותיהם וסוסחיהם הנדוליזם  -י ש להקל .ומה שסוה יו י ין
האחרונים ללכת רק לרופא היות!־ מומחה סס לש־  -הוא נחשב כוצבל בעצמו  -בל זאת
י בו ל להתרחש רק במקום ,ש שן פקוח ממשלתי ,מה שאין כן בז מננו ,ש מענישים בל רופא
הסוסה מדרבי הרפואה המקובלות  -י ש להתיר להתרפאות אצל רופא כז ה ,אע״פ שי ש
סדבנחים מ כנו.
״שמנם מצד הרופא וצבה קדושה מדסלת ע ליו להיות ז היר מאת־ בצעדי דרבי הרפואה ובמקתז
של זרז ה ספק שהוא בדרבי הספול  -להתייעץ עם מי שגדול ססנו ולא להתב י יש מפני המלעיגים
ו כ דיין הדן את ה דין ,ו עו ד ביתא־ נחה צריך הרופא לראות חמיו־ אח עצמו כחרב חדה המונחת
א בק יר בדזזיו וגי הנזם פתח־י .לו  r a mויו ״ .
)שאלות ותשוברח גי ז אלי עזר ,חלק ה'  ,קונסרם רפת רחל מיפן כ" ב(
מקורות נוספים:

הזזי ד״ א ,שיו רי ברכה ,ש״ ה ,סי' שב״ח ס״ס; שו״ ת עולת שמואל,

סי' ק״ח; הרפואה ו הי הדו ת ,ענד  ; 26 5 -6ס מי ,כרך כ ״ז ,עם׳ רב״ב; ו עו ד.

