
  קובי לוי/למות מדאגה

  

קיטרוגים של הקאדי המוסלמי על רופאו האישי, הרמב"ם. קץ במלך המצרי ה
המלך לבסוף,  הקאדי התפאר בידיעותיו, ואמר שהוא רופא גדול מן הרמב"ם.

החליט לבצע תחרות בין השניים, ובכך לבחון מי רופא גדול יותר. "עליכם לרקוח 
נצל ירוצו לבתיכם ורקחו תרופה. מי שי ר כךאח רעל, וכל אחד מכם ישקה את רעהו.

  .רופא גדול יותר, מי שימות... ימות" ואה
  

ומתפקידי להוסיף חיים  ,הרמב"ם אמר בלבו: "אני רופא הקאדי רץ לרקוח רעל.
ביום המיועד ניצבו הרמב"ם והקאדי  לבני אדם, ולא לחפש נוסחאות להמיתם..."

"ם, ואילו הרמב"ם שפך מיץ תפוזים טבעי רמבללפני המלך. הגיש הקאדי את הרעל 
פקד המלך. השניים שתו. הרמב"ם אץ רץ לביתו,  ,"שתו" לתוך כוסו של הקאדי.

  השפעתו חלפה חיש מהר. ,ורקח לעצמו תרופה שתמנע את השפעת הרעל. ואכן
  

ד מטעמו של "הרעל". רקח לעצמו הקאדי תרופות והקאדי רץ לביתו, נבוך מאאף 
ושתה. החרדה מילאה את לבו. "הרעל" המשונה הזה הדיר את  ושתה ,לאין קץ

מנוחתו. אחרי חודש ימים פגש בו הרמב"ם והנה הקאדי גדול הממדים, לא שקל 
סבור כי היה ש ,יעץ לו הרמב"ם. הקאדי ,ל לחם ושתה חלב"וק"ג. "אכ 50-יותר מ

  חלב. מגזר על עצמו תענית מלחם ו ,הרמב"ם רוקם מזימה להמיתו
  

ק"ג. "תאכל בשר  38- ומשקלו של הקאדי לא יותר משוב, אחרי שבוע פגשו הרמב"ם 
לא לאכול בשר כבש, פן הרעל יגרום לו שיעץ הרמב"ם. הקאדי גזר על עצמו  ,כבש"

במיטתו. הרמב"ם בא  שדוףשכב הקאדי חולני ו ר כךיומיים אח למות במהרה.
השיב הרמב"ם, "זה היה  ,""זה לא היה רעל לבקרו ונשאל: "איזה רעל רקחת לי?"

  הקאדי שמע את התשובה ומת מהתקף לב. מיץ תפוזים..."
  

רופאי האישי, איזה רעל מתוחכם  ,המלך הזעיק את הרמב"ם והתעניין: "אמור לי
השיב הרמב"ם: "אני רופא של  אט...?"-רקחת, שהצליח להמית את הקאדי אט

  לך "כיצד מת הקאדי?"שאל המ ,"אם כן" חיים. נתתי לו מיץ תפוזים טבעי".
  השיב הרמב"ם "פשוט מת מדאגה". ,"הוא מת מדאגה"

  
 וואנחנו טועים לחשוב, שזה ,מיץ תפוזים טבעי וטובאבינו שבשמים משקה אותנו ב

  וכשם שלא עלתה לרגזן רגזנותו, לא עלתה לדאגן אלא דאגנותו.  , חלילה,רעל
  ל לטובה. חבל לדאוג.והכ

  

  שופט מוסלמי –קאדי 
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