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ביקור חולי
אבות דרבי נת ,נוסחה א' פרק מ"א
הוי עמל בדברי תורה ואל תתעסק בדברי בטלה.
מעשה ברבי שמעו ב יוחאי שהיה מבקר את החולי,
ומצא אד אחד שתפוח ומוטל בחולי מעי ואומר גידופי לפני הקדוש ברו הוא.
אמר לו :ריקה! היה ל שתבקש רחמי על עצמ ואתה אומר גידופי?!
אמר לו :הקדוש ברו הוא יסלקנו ממני ויניחנו עלי.
אמר לו :יפה עשה לי הקדוש ברו הוא ,שהנחתי דברי תורה והייתי מתעסק בדברי בטלי.
כתבי יד שוני מנסחי את שורה האחרונה כ:
אמר לו :יפה עשה ל הקדוש ברו הוא ,שהנחת דברי תורה והיית מתעסק בדברי בטלי.
משלי ,י"א ,ח'
צַ ִ+יק ִמ)ָ ָרה נֶחֱ לָ& וַ ָ%בֹא ָר ָ#ע ַ ְח ָ יו.
קהלת ,ט' ,ב'
הַ ֹ3ל ַ3אֲ  ֶ#ר ַלֹ3ל ִמ ְק ֶרה אֶ חָ ד לַ)ַ ִ+יק וְ ל ָָר ָ#ע לַ2וֹב וְ לַ ָ2הוֹר וְ לַ ָ2מֵ א וְ ַלֹ1בֵ חַ וְ לַאֲ  ֶ#ר אֵ ינֶֹ -.זבֵ חַ 2ַ3וֹב ַ3חֹטֶ א הַ ִ ָ4#ְ .ע
ַ3אֲ  ֶ#ר ְ#ב-עָ ה י ֵָרא.
קהלת ,ב' ,י"דכ"ו
הֶ חָ ָכ עֵ ינָיו  ְ4רֹאֹ #ו וְ הַ ִ ְ3סיל  ַ4חֹ 7 ֶ#ה ֹולֵ 7וְ י ַָדעְ ִ י גַ 6נִ י ְ 5ִ ֶ#ק ֶרה אֶ חָ ד יִ ְק ֶרה אֶ ת  .ָ839וְ 6מַ ְר ִ י אֲ נִ י  ְ4לִ  ִ4י
ִ ְ3מ ְק ֵרה הַ ִ ְ3סיל  ַ:אֲ נִי יִ ְק ֵרנִ י וְ לָ ָ5ה חָ כ ְַמ ִ י אֲ נִ י 6ז יוֹתֵ ר וְ ִדְ ַ4ר ִ י בְ לִ  ִ4י  ַ: ֶ#זֶ ה הָ בֶ ל ִ3 .י אֵ י זִ כְ רוֹ לֶחָ ָכ עִ 
ֵאתי אֶ ת הַ חַ  ִ%י  ִ3י ַרע עָ לַי
הַ ִ ְ3סיל לְ ע ֹולָ  ְ3 ֶ# ְ4בָ ר הַ ִָ %מי הַ ִ ָ4אי הַ ֹ3ל ִנ ְָ3#ח וְ אֵ י 7יָמ-ת הֶ חָ ָכ עִ  הַ ִ ְ3סיל .וְ ;ָ נ ִ
ֵאתי אֲ נִ י אֶ ת  ָ3ל עֲמָ לִ י  ֶ#אֲ נִי עָ מֵ ל ַ חַ ת הַ <ָ מֶ #
הַ  ַ5עֲ;ֶ ה .ַ ֶ#עֲ;ָ ה ַ חַ ת הַ <ָ מֶ  ִ3 #י הַ ֹ3ל הֶ בֶ ל ְ-רע-ת ר-חַ  .וְ ;ָ נ ִ
מי יו ֵֹדעַ הֶ חָ ָכ יִ ְהיֶה א ֹו סָ כָל וְ יִ ְ#לַט ָ ְ4כל עֲמָ לִ י  ֶ#עָ מַ לְ ִ י וְ  ֶ#חָ כַ ְמ ִ י ַ חַ ת הַ <ָ מֶ #ָ6ד ְ ִ% ֶ#היֶה =חֲ ָריִ .
 ֶ#אַ ִ.יחֶ  -.ל ָ
6ד  ֶ#עֲמָ ל ֹו  ְ4חָ כְ מָ ה -בְ ַדעַ ת
 ַ:זֶ ה הָ בֶ ל .וְ סַ 4ו ִֹתי אֲ נִ י לְ יַאֵ  #אֶ ת לִ  ִ4י עַ ל ָ3ל הֶ עָ מָ ל  ֶ#עָ מַ לְ ִ י ַ חַ ת הַ <ָ מֶ  ִ3 .#י יֵָ #
ָ6ד  ְ4כָל עֲמָ ל ֹו -בְ ַרעְ יוֹ לִ ֹ 4ו
6ד > ֶ#א עָ מַ ל ֹ 4ו יִ ְ נֶ -.חֶ לְ ק ֹו  ַ:זֶ ה הֶ בֶ ל וְ ָרעָ ה ַר ָ4ה ִ3 .י מֶ ה הֹוֶ ה ל ָ
בְ כִ ְ#רוֹ -לְ ָ ֶ#ה-א עָ מֵ ל ַ חַ ת הַ <ָ מֶ  ִ3 .#י כָל יָמָ יו מַ כְ אֹבִ י וָ כַעַ ס עִ נְ יָנ ֹו ַ8 ַ4 ַ:יְ לָה ?א ַ ָ#כב לִ ֹ 4ו  ַ:זֶ ה הֶ בֶ ל ה-א .אֵ י טוֹב
מי?הי ִהיא ִ3 .י ִמי יֹאכַ ל ִ
יתי ִ 6ני  ִ3י ִמַ%ד הָ אֱ ִ
6ד ֹ% ֶ#א ַכל וְ  ָ#תָ ה וְ הֶ ְר6ה אֶ ת נַפְ ֹ #ו טוֹב  ַ4עֲמָ ל ֹו ֹ ַ:זה ָר ִא ִ
ָ ָ4
6ד ֶ2#וֹב לְ פָ נָיו נָתַ  חָ כְ מָ ה וְ ַדעַ ת וְ ִ; ְמחָ ה וְ לַחוֹטֶ א נָתַ  עִ ְניָ לֶאֱ סוֹ@ וְ לִ כְ נוֹס לָתֵ ת לְ טוֹב
יָח #-חִ &-מִ. ֶ5י ִ3 .י לְ ָ
?הי  ַ:זֶ ה הֶ בֶ ל ְ-רע-ת ר-חַ .
לִ פְ נֵי הָ אֱ ִ
בבא בתרא ,ד ט"ז עמוד ב'
"איוב לא בדעת ידבר ודבריו לא בהשכל" וכתיב )איוב מב ,ז( "כי לא דברת אלי נכונה כעבדי איוב" אמר
רבא :מכא שאי אד נתפס בשעת צערו...
אבות ,פרק ב' משנה ד'
ִ ...הֵ8ל אוֹמֵ ר ... ,וְ =ל ָ ִדי אֶ ת חֲ בֵ ָר 7עַ ד ֶ ִ: ַ #יעַ לִ ְמקוֹמוֹ ,וְ =ל ֹאמַ ר ָ+בָ ר ִֶ #אי אֶ פְ ָ#ר לִ ְ#מוֹעַ ֶD#וֹפ ֹו לְ ִה ָ<מַ ע .וְ =ל
ֹאמַ ר לִ כְ ֶ#אֶ  ָEנֶה אֶ ְ#נֶה ָ5#ֶ ,א ?א ִת ָEנֶה:
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פאה ,פרק א' משנה א' )הנוסח המופיע בסדורי אשכנז(
6ד
-3רי ,וְ הָ ְר6יוֹ- ,גְ ִמיל-ת חֲ סָ ִדי ,וְ תַ לְ מ-ד ו ָֹרה .אֵ ְ -8דבָ ִרי ֶָ #
אֵ ְ -8דבָ ִרי ֶ#אֵ י לָהֶ  ִ#ע-ר :הַ 6 ֵEה ,וְ הַ ִ ִ4
אוֹכֵ ל  ֵEרוֹתֵ יהֶ   ָ4ע ֹולָ הַ  ֶ1ה ,וְ הַ ֶֶ Gר ַקֶ%מֶ ת ל ֹו לָע ֹולָ הַ  ָ4א; וְ אֵ  -8הֵ -4 ִ3 :ד 6ב וָ אֵ - ,גְ ִמיל-ת חֲ סָ ִדי ,וְ הַ ְ ָ3#מַ ת  ֵ4ית
הַ ְִ 5ד ָר#ַ #חֲ ִרית וְ עַ ְרבִ ית ,וְ הַ כְ נָסַ ת או ְֹר ִחי- ,בִ -Gר חוֹלִ י ,וְ הַ כְ נָסַ ת ָ8 ַ3ה- ,לְ וָ יַת הַ  ֵ5ת ,וְ עִ  ְ -%פִ ָ8הַ ,הֲ בָ =ת ָ#לוֹ  ֵ4י
6ד לַחֲ בֵ רוֹ; וְ תַ לְ מ-ד ו ָֹרה ֶ ְ3נגֶד .ָ839
ָ
משלי ,י"א ,י"ז
ֹ:מֵ ל נַפְ ֹ #ו ִאי #חָ סֶ ד וְ ֹע ֵכר ְ#אֵ ר ֹו =כְ זָ ִרי.
קהלת ,ז' ,ב'
6ד וְ הַ חַ י יִ ֵ  אֶ ל לִ ֹ 4ו.
טוֹב ָל ֶל ֶכת אֶ ל  ֵ4ית אֵ בֶ ל ִמֶ8כֶ ת אֶ ל  ֵ4ית ִמ ְ ֶ #ה  ַ4אֲ  ֶ#ר ה-א סוֹ@ ָ3ל הָ ָ
נדרי ,ל"ט:מ.
רב חלבו חלש .נפק אכריז רב כהנא :רב חלבו באיש! לא איכא דקא אתי .אמר להו :לא כ היה מעשה
בתלמיד אחד מתלמידי ר' עקיבא שחלה לא נכנסו חכמי לבקרו ,ונכנס ר' עקיבא לבקרו ובשביל שכיבדו
וריבצו לפניו חיה ,א"ל :רבי החייתני ,יצא ר' עקיבא ודרש כל מי שאי מבקר חולי כאילו שופ דמי .כי
אתא רב דימי אמר :כל המבקר את החולה גור לו שיחיה ,וכל שאינו מבקר את החולה גור לו שימות.
מאי גרמא? אילימא כל המבקר את החולה מבקש עליו רחמי שיחיה ,וכל שאי מבקר את החולה מבקש
עליו רחמי שימות ,שימות ס"ד? אלא כל שאי מבקר חולה אי מבקש עליו רחמי לא שיחיה ולא שימות.
רבא ,יומא קדמאה דחליש ,אמר להו :לא תיגלו לאיניש דלא לתרע מזליה ,מכא ואיל אמר להו :פוקו
ואכריזו בשוקא דכל דסני לי ליחדי לי וכתיב )משלי כד ,יז( "בנפול אויב אל תשמח וגו'" ,ודרחי לי ליבעי
עלי רחמי .אמר רב :כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהנ ,שנאמר )תהלי מא ,ב( "אשרי משכיל אל
דל ביו רעה ימלטהו י"י" ,אי דל אלא חולה שנאמר )ישעיהו לח ,יב( "מדלה יבצעני" ,אי נמי מ הדי קרא
)שמואל ב יג ,ד( "מדוע אתה ככה דל ב המל בבקר בבקר וגו'" ,אי רעה אלא גיהנ שנאמר )משלי טז ,ד(
"כל פעל י"י למענהו וג רשע ליו רעה" ,וא ביקר מה שכרו? מה שכרו?! כדאמר' :ניצול מדינה של גיהנ',
אלא מה שכרו בעוה"ז? )תהלי מא ,ג( "י"י ישמרהו ויחייהו ואושר באר& ואל תתנהו בנפש אויביו"' ,יי'
ישמרהו'  Iמיצר הרע ,ו'יחייהו'  Iמ היסורי ,ו'אושר באר&'  Iשיהו הכל מתכבדי בו ,ו'אל תתנהו בנפש
אויביו'  Iשיזדמנו לו רועי כנעמ שריפו את צרעתו ,ואל יזדמנו לו ריעי כרחבע שחילקו את מלכותו...
אמר רבי אמר רב :מניי שהקב"ה ז את החולה? שנאמר )תהלי מא ,ד( "יי' יסעדנו על ערש דוי וגו'",
ואמר רבי אמר רב :מניי שהשכינה שרויה למעלה ממטתו של חולה? שנאמר" :יי' יסעדנו על ערש דוי",
תניא נמי הכי :הנכנס לבקר את החולה לא ישב לא על גבי מטה ולא ע"ג ספסל ולא על גבי כסא אלא מתעט@
ויושב ע"ג קרקע מפני שהשכינה שרויה למעלה ממטתו של חולה שנאמר "יי' יסעדנו על ערש דוי"...

המקורות העקריי מתו הספר" :סיפורי יבנה – ביקור חולי וניחו אבלי" של ד"ר עזריה בייטנר.
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