ביקור חולים
]מסכת נדרים דף מ' עמוד א'[

מעשה בתלמיד אחד מתלמידי רבי עקיבא שחלה,
לא נכנסו חכמים לבקרו,
ונכנס רבי עקיבא לבקרו ,ובשביל שכיבדו וריבצו לפניו חיה.
אמר לו :רבי ,החייתני!
יצא רבי עקיבא ודרש :כל מי שאין מבקר חולים  -כאילו שופך דמים.
כי אתא רב דימי אמר :כל המבקר את החולה  -גורם לו שיחיה ,וכל שאינו מבקר
את החולה  -גורם לו שימות.
מאי גרמא?
אילימא כל המבקר את החולה  -מבקש עליו רחמים שיחיה,
וכל שאין מבקר את החולה  -מבקש עליו רחמים שימות,
שימות סלקא דעתך?
אלא ,כל שאין מבקר חולה  -אין מבקש עליו רחמים לא שיחיה ולא שימות.

שכיבדו וריבצו  -שניקה ושטף )את הבית(
חיה  -נתרפא
כי אתא  -כאשר בא
מאי גרמא  -מה )פירוש( "גורם" )לו שימות(
אילימא  -אם נאמר
סלקא דעתך  -יעלה על דעתך
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עבודה
 .1מה עשה רבי עקיבא למען החולה?
 .2חשוב על עוד אפשרויות ,שיכולות להיטיב עם החולה!
 .3היכן למדנו שהקב"ה מבקר חולים? פרט! )עיין רש"י בחומש בראשית פרק
י"ח פסוק א'(
 .4הגמרא במסכת סוטה דף י"ד עמוד א' אומרת שעל האדם "להלך אחר
מידותיו של הקב"ה" .כתוב כיצד ניתן לקיים מאמר זה על פי מה שלמדת!
" .5כל מי שמבקר את החולה גורם לו שיחיה"  -כיצד?
" .6כל מי שאינו מבקר את החולה":
א .מה אמר על כך רבי עקיבא?
ב .מה אמר על כך רב דימי?
ג .האם יש קשר בין דבריהם?
 .7כיצד מסבירה הגמרא את דברי רב דימי שמי שאינו מבקר את החולה גורם
לו שימות?
 .8הרמב"ם בהלכות אבל פרק י"ד הלכה ד' כותב" :ביקור חולים מצוה על
הכל ,אפילו גדול מבקר את הקטן ,ומבקרים הרבה פעמים ביום ,וכל
המוסיף משובח ובלבד שלא יטריח".
א .מי מצווה לבקר את החולה?
ב .האם היה רבי עקיבא חייב לבקר את תלמידו החולה?
ג .האם בכל מקרה מותר וצריך לבקר את החולה?
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