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 רופא שהזיק האם חייב לשלם    
 

מה שכתב בשו''ע, שלא ירפא הרופא אם יש שם רופא 
גדול ממנו, הוא רק בדבר הצריך דימוי מילתא למילתא, 

או במחלה שאינה גלוייה וצריך חכמה לקבוע את 
 האבחנה

"נתנה  (:סעיף א ,סימן שלו ,יו"ד)שו"ע הכתב  א(

ומצוה היא. ובכלל פיקוח  ,התורה רשות לרופא לרפאות

ואפילו  .ואם מונע עצמו, הרי זה שופך דמים .נפש הוא

 .יש לו מי שירפאנו, שלא מן הכל אדם זוכה להתרפאות

ומיהו לא יתעסק ברפואה אא"כ הוא בקי, ולא יהא שם 

ואם ריפא  .גדול ממנו, שאם לא כן, הרי זה שופך דמים

ת בית דין, חייב בתשלומין, אפילו אם הוא שלא ברשו

"ד, וטעה והזיק, פטור מדיני יבקי. ואם ריפא ברשות ב

אדם וחייב בדיני שמים ואם המית, ונודע לו ששגג, גולה 

 על ידו".

שמותר  ,וכתב בספר חשוקי חמד )עבודה זרה עב.(

גם אם יש  ,לרופא להתעסק בדברים גלויים וברורים

רק במדמה  ע הם"דברי השווכל  .רופא יותר גדול ממנו

ובזה  ,מילתא למילתא, שזקוקים לכך לבינה יתירה

אסור להורות כשיש גדול ממנו בעיר. וכך ברפואה 

 ,ויש לקבוע את האבחנה הנכונה ,כשהמחלה אינה גלויה

אסור לרופא להתעסק ולהכריע בזה מבלי להוועץ 

 בבקיא.

נראה  ,סימן שלו( ,וכתב בספר שיורי ברכה )יורה דעה

דחובה על הרבנים להודיע דין זה לרופאים  ,בעיני

במקום  ,הקופצים בראש לרפאות החולים ם,הבחורי

 שיש גדולים ובקיאים מהם.

 

יעסוק ברפואה אלא כתב המטה משה: צריך אדם שלא 
אם הוא בקי, אלא שאם הרשו בי''ד למי שאינו בקי 

 והזיק, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים

)לרבי משה, מתלמידי  'מטה משה' ספרכתב ב ב(

ביקור  ,חלק רביעי ,המהרש"ל, עמוד גמילות חסדים

: " מיהו לא יתעסק (בעניין רפואות ,פרק ג ,חולים

ברפואה, אלא אם כן יהא בקי ויודע בחכמה ובמלאכה, 

ולא יהא שם גדול ממנו, אבל כל מי שאינו יודע בטיב 

לא מלאכת הרפואה לא יהיה לו עסק בה אם ירצה ש
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 ,להתחייב בנפשו, כי רבים חללים הפילה חסרון הידיעה

שאינו בקי בהוראות איסור כועצומים כל הרוגיה. ואם 

והיתר, ובמקום שיש גדול ממנו אין לו להורות, מה 

א שופך דמים וסופו יורד ולעשות בסכנות נפשות שה

לגיהנם. ואפילו הבקי אם ריפא שלא ברשות בית דין 

ואם הרשו בו למי מי שאינו בקי, חייב לשלם, וכל שכן 

לכן אל  .שאינו בקי, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים

ימנע אדם עצמו מן הרפואות ואין להניח האדם 

 לטבע...", עכ"ל. 

שאין רופא, והרשו בי"ד כמשמע מדבריו, שאפילו 
בלית ברירה למי שמבין ברפואה לרפאות, אם הזיק 

 חייב בדיני שמים

ונראה שמה שכתב "הרשו בו למי שאינו בקי",  ג(

כוונתו שקיבל רשות מבי"ד לרפא )ולכאורה הכוונה 

במקום שאין רופא, ולפחות הוא יודע קצת בחכמת 

 הרפואה(.

אלא שלכאורה היה מקום לחלק שדווקא רופא רשמי 

צריך תמיד לדעת שיהיה חייב בדיני שמים, ולכן יזהר 

אם לא בטוח במעשיו, מאוד ולא יכניס עצמו לרפאות 

שהרי תמיד יכול לוותר ולתת לרופא אחר לרפאות, 

אבל אדם זה שכלל לא רצה להיות רופא, אלא נוצר 

מצב שאין ברירה ומבקשים ממנו בי"ד לעשות מה 

שיכול, מדוע שיתחייב בדיני שמים? וצ"ל שבכ"ז צריך 

ליזהר בכל מה שיכול, ויפחד ממלכו של עולם, וידע 

  שאסור להתרשל.

כתב הערוך השולחן, שהיום צריך רשיון ממשלתי 
 לעסוק ברפואות

ב(: "והאידנא  סעיף שלו,סימן  ,וכתב הערה"ש )יו"ד ד(

צריך להיות מוסמך מהממשלה שיש לו רשות ליתן 

 רפואות לחולאים". 

הטעם לפטור את הרופא המומחה בדיני אדם, מפני 
 תיקון העולם, שיהיו מצויים רופאים

ועוד לגבי דין זה, עיין במה דאיתא בתוספתא:  ה(

"ד והזיק בשוגג פטור... י"רופא אומן שריפא ברשות ב

שרופא אומן  ,קון העולם". ופירשו האחרוניםימפני ת

שוגג פטור, אף על פי שהאדם מועד לעולם, מפני תיקון 

העולם, שיהא רופא מצוי לריפוי, ואם כי פטור הוא 

ני שמים. ואם המית ונודע לו מדיני אדם, חייב הוא בדי

 ששגה גולה.

כתב הרמב"ן: אם לא נודע לרופא מטעותו, אם לא פשע 
 פטור מכלום ,ונזהר כראוי

עמוד מא(,  ,שער הסכנה ,הרמב"ן )תורת האדם ו(

מבחין בין אם נודע לו ששגג לבין שלא נודע לו על כך, 

ועיי"ש שמשווה דינו לדין הדיין, וז"ל: "הרופא כדיין 

מצווה לדון, ואם טעה בלא הודע אין עליו עונש כלל, 

כדאמרינן... אין לדיין אלא מה שעיניו רואות... ומ"מ 

רי בלא הודע לו אינו חייב כלום, כמו שהדיין פטור לגמ

בין מדיני אדם בין מעונש שמים, והוא שיזהר כמו 

שראוי להזהר בדיני נפשות ולא יזיק בפשיעה. אך אם 

נודע לו טעותו, הרי כשם שדיין שטעה משלם מביתו כך 

גם הרופא שנודע לו שטעה והזיק אף שפטור מדיני 

אדם אינו פטור מדיני שמים עד שמשלם הנזק ויגלה על 

ה והזיק או המית בידיים. וכן המיתה הואיל ונודע שטע

ו, ז( גבי פטורים מדיני אדם  ,אמרו בתוספתא )ב"ק
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"ד יוחייבין בדיני שמים: רופא אומן שריפא ברשות ב

פטור מדיני אדם ודינו מסור לשמים. ומ"מ בלא הודע 

לו אינו חייב כלום כמו שהדיין פטור לגמרי בין מדיני 

י ליזהר אדם בין מעונש שמים והוא שיזהר כמו שראו

 בדיני נפשות ולא יזיק בפשיעה", עכ"ל הרמב"'ן.

כתבו הפרישה והערוה"ש: אם הרופא עשה הרפואה 
 כהוגן, פטור מדיני שמים ומגלות

ועיין בסנהדרין )פד:(, "מה מכה בהמה לרפואה פטור  ז(

אף מכה אדם לרפואה פטור". וכתב הר"ן: "והיינו פטור 

ואותיו אינו ומותר... שהרופא המומחה כשיטעה ברפ

שוגג אלא אנוס שברשות הוא מרפא... ואין לו אלא מה 

שעיניו רואות". וכן כתב הפרישה )סימן שלו(: "ואם לא 

טעה ועשה הרפואה כהוגן ומת פטור ג"כ מדיני שמים 

שהוא לא המית אותו אלא הש"י רצה במיתתו". וכתב 

הערוה"ש )שם, ב(: "אבל אם ריפא ברשות וטעה והזיק 

ני אדם וחייב בדיני שמים אם היתה ע"י פטור מדי

התרשלותו ולא עיין יפה, דאם עיין אין לו שום חטא 

שהרי מצווה לרפאות וכבר אמר החכם: שגגת הרופא 

כונת הבורא. ואם מת ע"י רפואתיו ונודע לו ששגג ה"ז 

גולה על ידו כשיש לו מקום לתלות שהוא גרם לו ע"י 

זה נ"ל דאינו התרשלות או שלא עיין יפה. אבל בלא 

חייב גלות דמי גרע מאב המכה את בנו והרב את 

 תלמידו דפטור מגלות".

ומה 'ד"ה  ,לאסימן "ד, ח ,ע"ע שו"ת אג"מ )אה"ע

ח(, ושו"ת , פבסימן "ב, ח(, שו"ת מנחת שלמה )'שנזכר

קנא(.סימן "ד, ח ,שבט הלוי )יו"ד

 :העולים דינים

 בקי הגדולהאלא א"כ הוא  ,לרופא להתעסק ברפואה בדבר שצריך שיקול הדעת ולדמות מילתא למילתא יןא. א
 )ס"ק א(.שנמצא במקום החולה 

 ב. בימינו אסור להתעסק ברפואה אם אין לו תעודה מהממשלה שהוא רשאי לרפאות )ס"ק ד(.

 .ב(-חייב לשלם על נזקיו )ס"ק א ,ג. רופא שריפא בלי רשות בית דין )שאין לו תעודה מהממשלה(

-צריך לגלות )ס"ק א ,פטור מדיני אדם וחייב בידי שמים, ואם המית ח"ו ,והזיק בשוגג ,ד. רופא שריפא ברשות בית דין
 .ב(

 .פטור אפילו מדיני שמים )ס"ק ז( ,אבל הזיק ע"י הרפואה שעשה מלאכתו כהוגן,ה. רופא 
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