שבועת הרופא
כל רופא ,בישראל ובעולם ,נשבע עם תום לימודיו שבועה המדריכה אותו במילוי תפקידו .בשבועתו מתחייב הרופא לעתיד לפעול ביושר ובכל
יכולתו למען החולה ולהיות נאמן תמיד למקצועו ללא שיקולים זרים .השבועה הזאת ,שיסודה בשבועה העתיקה שחוברה על ידי היפוקרטס,
קיימת היום בעולם בכמה גרסאות .בשנת  1952היא קיבלה לבוש עברי על ידי ד"ר ליפמן היילפרין ,מנהל המחלקה הנוירולוגית בבית החולים
הדסה בירושלים.

פרחי הרפואה
אתם ניצבים היום כולכם לפני מוריכם בדרכי הרפואה וחוקותיה ,לעברכם בברית הרפואה
למען תקיימו את תורתהּ בכל מאודכם 2בׂוֹם שכל וביושר לבב ,3ולמען קום דור רופאים
דרוכי־מעש ואמוני־ייעוד לעזרת האדם הדווי.
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וזאת הברית אשר אנוכי כורת אתכם היום 4לאמור:
על משמרתכם הופקדתם יומם ולילה , 5לעמוד לימין החולה במצוקתו בכל עת ובכל שעה.6
ושמרתם עד מאוד חיי האדם מרחם אמו ,7והיה שלומו ראש חרדתכם כל הימים,
ועזרתם לאדם החולה באשר הוא חולה ,אם גר ,אם נוכרי ואם אזרח ,8אם נקלה ואם נכבד.9
והשכלתם להבין לנפש החולה ,לשובב 10את רוחו בדרכי תבונות 11ובאהבת אנוש.
אל תמהרו להוציא משפט ,12ושקלתם את עצתכם במאזני החכמה הצרופה ,13בכור הניסיון.
שמרו אמונים 14לאדם שהאמין בכם ,אל תגלו סודו 15ואל תלכו רכיל.16
יחכם לבכם 17גם לבריאות הרבים ,להעלות ארוכה 18למדווי העם.
תנו כבוד ויקר לרבותיכם ,שנחלצו להנחותכם במעגלי 19הרפואה.
תרבו חכמה ואל תרפו ,כי היא חייכם 20וממנה תוצאות חיים.21
היזהרו בכבוד חבריכם ,22כי בכבודם הם תכובדו גם אתם.23
דברי הברית האלה קרובים אליכם מאוד בפיכם ובלבבכם לעשותם.24
25
ועניתם כולכם אמן
אמן כן נעשה

26

יהיה רצון שישגא פועלכם 27להאדרת מורשת הרפואה.
 1אַתֶּם נִ ָצּבִים הַיּוֹם ֻכּ ְלּכֶם ִל ְפנֵי ה' אֱלֹהֵיכֶם ְ ...ל ָע ְב ְר ָך ִבּ ְברִית ה' אֱלֹהֶי ָך וּבְאָלָתוֹ )דברים כט ט-יא(
ְׁ ָך ,וּ ְבכָל-מְאֹ ֶד ָך )דברים ו ה(
 2וְאָ ַה ְב ָתּ ,אֵת ה' אֱלֹהֶי ָךְ ,בּכָלְ -ל ָב ְב ָך וּ ְבכָל-נַפ ְ
ִׁ ְפּטֵי ִצ ְד ֶק ָך )תהילים קיט ז(; וגם:
ְיֹׁר ֵלבָבְ --בּ ָל ְמדִי ,מ ְ
 3אוֹ ְד ָך ,בּ ֶ
ְיֹׁר )מלכים א' ,ט ד(
ֲׁר ָה ַל ְך ָדּוִד אָבִי ָך ְבּתָםֵ -לבָב וּב ֶ
ֵתּ ֵל ְך ְל ָפנַיַ ,כּא ֶ
ִׂ ָראֵל אַ ֲחרֵי ַהיָּמִים ָה ֵהם )ירמיהו לא לב(
ֲׁר ֶאכְרֹת אֶת-בֵּית י ְ
 4זֹאת ַה ְבּרִית א ֶ
ְרוּׁלִַםִ ,ה ְפ ַק ְדתִּי ֹׁ ְמרִים--כָּל-הַיּוֹם וְכָלַ -ה ַלּיְלָה )ישעיהו סב ו(
 5עַל-חוֹמֹ ַתיִ ְך י ָ
 6בכל עת ובכל שעה שירצה )בבא קמא ט קט( .הצרוף מופיע עוד במקומות רבים ,למשל בברכת המזון )נוסח אשכנז(" :ועל אכילת מזון שאתה זן ומפרנס אותנו
תמיד ,בכל עת ובכל שעה".
מֹׁה ,אֶל-ה' לֵאמֹר :אֵל ,נָא ְרפָא נָא לָהּ )במדבר יב יב-יג(
ְׂרוֹ .וַיִּ ְצעַק ֶ
ֲׁר ְבּצֵאתוֹ ֵמ ֶרחֶם אִמּוֹ ,וַיֵּאָכֵל ֲחצִי ב ָ
 7אַל-נָא ְתהִיַ ,כּמֵּת ,א ֶ
ִׁפַּט ֶאחָד יִ ְהיֶה ָלכֶםַ ,כּגֵּר ָכּ ֶאזְרָח )ויקרא כד כב(
 8מְ
 9וְנִגַּׂ ָהעָם ,אִיׁ ְבּאִיׁ וְאִיׁ ְבּ ֵרעֵהוּ; יִ ְרהֲבוַּ ,הנַּעַר ַבּזָּקֵן ,וְ ַהנִּ ְקלֶהַ ,בּנִּ ְכבָּד )ישעיהו ג ה(
ְׁי יְׁוֹבֵב; יַנְ ֵחנִי ְב ַמ ְעְגּלֵיֶ -צדֶקְ ,ל ַמעַן ְׁמוֹ )תהילים כג ג(
 10נַפ ִ
 11וַיְ ַל ְמּדֵהוּ ַדעַת ,וְ ֶד ֶר ְך תְּבוּנוֹת יוֹדִיעֶנּוּ )ישעיהו מ יד(
ִׁפָּט )ישעיהו מב ג(
יוֹציא מ ְ
ֶ 12ל ֱאמֶתִ ,
 13צְרוּפָה ִא ְמ ָר ְת ָך מְאֹד )תהילים קיט קמ(
ִ 14פּתְחוָּ ְׁ ,ערִים; וְיָבֹא גוֹיַ -צדִּיקֹׁ ,מֵר ֱא ֻמנִים )ישעיהו כו ב(

 15הוֹ ֵל ְך ָרכִילְ ,מַגלֶּה-סּוֹד; וְנֶ ֱאמַן-רוּ ַחְ ,מ ַכסֶּה ָדבָר )משלי יא יג(
 16לֹא ֵת ֵל ְך ָרכִיל ְבּ ַעמֶּי ָך )ויקרא יט טז(
ִׂמַח ִלבִּי גַם-אָנִי )משלי יג טו(
ְ 17בּנִי ,אִםָ -חכַם ִל ֶבּ ָך --י ְ
 18כִּי אַ ֲעלֶה ֲא ֻרכָה ָל ְך וּ ִממַּכּוֹ ַתיִ ְך ֶא ְר ָפּ ֵא ְך )ירמיהו ל יז(
 19יַנְ ֵחנִי ְב ַמ ְעְגּלֵיֶ -צדֶקְ ,ל ַמעַן ְׁמוֹ )תהילים כג ג(
 20כִּי לֹאָ -דבָר רֵק הוּאִ ,מכֶּם--כִּי-הוּאַ ,חיֵּיכֶם )דברים לב מז( .בתלמוד הירושלמי המתבסס על הפסוק הזה נכתב :כי היא חייכם אימתי היא חייכם בשעה שאתם
יגיעים בו )שביעית א ה(] .ואולי היתה לכותבי התלמוד מסורת שונה שבה המילה "הוא" )הִוא( נקראה "היא"?[
ִׁמָר ,נְצֹר ִל ֶבּ ָך :כִּיִ -ממֶּנּוּ ,תּוֹצְאוֹת ַחיִּים )משלי ד כג(
ִ 21מכָּל-מ ְ
 22הזהרו בכבוד חבריכם )ברכות ד כח(
 23יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך )פרקי אבות ב יג(
 24כִּי-קָרוֹב ֵאלֶי ָך ַה ָדּבָר ,מְאֹדְ :בּפִי ָך וּ ִב ְל ָב ְב ָךַ ,לעֲֹׂתוֹ )דברים ל יד( וגם:
לְֹׁ ְמרֵי ְברִיתוֹ; וּלְזֹ ְכרֵי ִפ ֻקּדָיוַ ,לעֲׂוֹתָם )תהילים קג יח(
 25וְעָנוּ כָלָ -העָם וְאָמְרוּ ,אָמֵן )דברים כז טו(
ֲׂה ה' )ירמיהו כח ו(
 26וַיֹּאמֶר ,יִ ְר ְמיָה ַהנָּבִיא ,אָמֵן ,כֵּן יַע ֶ
ָׁים )איוב לו כד(
ֲׁר ֹׁרְרוּ ֲאנ ִ
ַׂגִּיא ָפעֳלוֹ --א ֶ
 27זְכֹר ,כִּי-ת ְ
______

