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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�.

  מתעסק בדברי� בטלי�. ידברי תורה והיית י� הוא, שהנחתהקדוש ברו י: יפה עשה ללואמר 

  

  כתבי יד שוני� מנסחי� את שורה האחרונה כ�:

  מתעסק בדברי� בטלי�. דברי תורה והיית � הוא, שהנחתהקדוש ברו �: יפה עשה ללואמר 

  

  , ח'י"א ,משלי

  ַצִ+יק ִמָ(ָרה ֶנֱחָל& ַוָ%ֹבא ָרָ#ע ַ ְחָ יו.

  

  קהלת, ט', ב'

ֵבַח 23ַֹוב 3ַֹחֶטא ַהִ.4ָ#ְע ַה3ֹל 3ֲַאֶ#ר ַל3ֹל ִמְקֶרה ֶאָחד ַלַ(ִ+יק ְוָלָרָ#ע ַל2ֹוב ְוַל2ָהֹור ְוַל2ֵָמא ְוַל1ֵֹבַח ְוַלֲאֶ#ר ֵאיֶנ.- זֹ 

  .3ֲַאֶ#ר ְ#ב-ָעה ָיֵרא

  

  כ"ו�, י"דב'קהלת, 

�8ָ. ֶהָחָכ� ֵעיָניו 4ְֹרא#ֹו ְוַה3ְִסיל 4ַֹח7#ֶ הֹוֵל7 ְוָיַדְעִ י ַג� 6ִני 5ִ#ְֶקֶר  ְו6ַמְרִ י ֲאִני 4ְִל4ִי ה ֶאָחד ִיְקֶרה ֶאת 93

3ִי ֵאי� ִזְכרֹו� ֶלָחָכ� ִע� 3ְִמְקֵרה ַה3ְִסיל ַ:� ֲאִני ִיְקֵרִני ְוָל5ָה ָחַכְמִ י ֲאִני 6ז יֹוֵתר ְוִד4ְַרִ י ְבִל4ִי ֶ#ַ:� ֶזה ָהֶבל. 

ְוָ;ֵנאִתי ֶאת ַהַחִ%י� 3ִי ַרע ָעַלי י� ַה4ִָאי� ַה3ֹל ִנ3ָ#ְח ְוֵאי7 ָימ-ת ֶהָחָכ� ִע� ַה3ְִסיל. ַה3ְִסיל ְלעֹוָל� 3ְ#ֶ4ְָבר ַהָ%ִמ 

# ְוָ;ֵנאִתי ֲאִני ֶאת 3ָל ֲעָמִלי ֶ#ֲאִני ָעֵמל ַ ַחת ַהָ>מֶ ַה5ֲַעֶ;ה ֶ#ַ.ֲעָ;ה ַ ַחת ַהָ>ֶמ# 3ִי ַה3ֹל ֶהֶבל -ְרע-ת ר-ַח. 

-ִמי יֹוֵדַע ֶהָחָכ� ִיְהֶיה אֹו ָסָכל ְוִיְ#ַלט 4ְָכל ֲעָמִלי ֶ#ָעַמְלִ י ְוֶ#ָחַכְמִ י ַ ַחת ַהָ>ֶמ# ֶ#ַאִ.יֶח.- ָל6ָד� ֶ#ִ%ְהֶיה =ֲחָרי. 

3ִי ֵי# 6ָד� ֶ#ֲעָמלֹו 4ְָחְכָמה -ְבַדַעת ַחת ַהָ>ֶמ#. ְוַס4ֹוִתי ֲאִני ְלַיֵא# ֶאת ִל4ִי ַעל 3ָל ֶהָעָמל ֶ#ָעַמְלִ י ַ  ַ:� ֶזה ָהֶבל. 

3ִי ֶמה ֹהֶוה ָל6ָד� 4ְָכל ֲעָמלֹו -ְבַרְעיֹו� ִל4ֹו -ְבִכְ#רֹו� -ְל6ָד� ֶ#<א ָעַמל 4ֹו ִיְ ֶנ.- ֶחְלקֹו ַ:� ֶזה ֶהֶבל ְוָרָעה ַר4ָה. 

ֵאי� טֹוב 3ִי ָכל ָיָמיו ַמְכֹאִבי� ָוַכַעס ִעְנָינֹו ַ:� 8ַ4ְַיָלה ?א ָ#ַכב ִל4ֹו ַ:� ֶזה ֶהֶבל ה-א. ֶ#ה-א ָעֵמל ַ ַחת ַהָ>ֶמ#. 

-ִמי 3ִי ִמי ֹיאַכל 64ָָד� ֶ#ֹ%אַכל ְוָ#ָתה ְוֶהְר6ה ֶאת ַנְפ#ֹו טֹוב 4ֲַעָמלֹו ַ:� ֹזה ָרִאיִתי 6ִני 3ִי ִמַ%ד ָהֱא?ִהי� ִהיא. 

3ִי ְל6ָד� 2#ֶֹוב ְלָפָניו ָנַת� ָחְכָמה ְוַדַעת ְוִ;ְמָחה ְוַלחֹוֶטא ָנַת� ִעְנָי� ֶלֱאסֹו@ ְוִלְכנֹוס ָלֵתת ְלטֹוב ָיח-# ח-& ִמ5ִֶ.י. 

  ִלְפֵני ָהֱא?ִהי� ַ:� ֶזה ֶהֶבל -ְרע-ת ר-ַח.

  

  ב'� ט"ז עמוד בבא בתרא, ד

אמר  "כי לא דברת� אלי נכונה כעבדי איוב"וכתיב (איוב מב, ז)  "דבר ודבריו לא בהשכללא בדעת י איוב"

  ...מכא� שאי� אד� נתפס בשעת צערו :רבא

  

  אבות, פרק ב' משנה ד'

. ְו=ל עְו=ל ָ ִדי� ֶאת ֲחֵבָר7 ַעד ֶ#ַ ִ:יַע ִלְמקֹומֹו, ְו=ל ֹ אַמר ָ+ָבר ֶ#ִאי ֶאְפָ#ר ִלְ#מֹוַע ֶ#Dֹופֹו ְלִהָ>מַ  ...ִה8ֵל אֹוֵמר, ... 

  :ֹ אַמר ִלְכֶ#ֶאEֶָנה ֶאְ#ֶנה, 5ָ#ֶא ?א ִתEֶָנה
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  )הנוסח המופיע בסדורי אשכנזפאה, פרק א' משנה א' (

ֵא8- ְדָבִרי� 6#ֶָד�  -ְגִמיל-ת ֲחָסִדי�, ְוַתְלמ-ד  ֹוָרה. ַה6Eֵה, ְוַה34ִ-ִרי�, ְוָהְר6יֹו�, ֵא8- ְדָבִרי� ֶ#ֵאי� ָלֶה� ִ#ע-ר:

ְוַה3ָ#ְַמת 4ֵית  43ִ-ד 6ב ָוֵא�, -ְגִמיל-ת ֲחָסִדי�, ְוַהGֶֶר� ַקֶ%ֶמת לֹו ָלעֹוָל� ַה4ָא; ְוֵא8- ֵה�: ,אֹוֵכל Eֵרֹוֵתיֶה� 4ָעֹוָל� ַה1ֶה

ֲהָב=ת ָ#לֹו� 4ֵי�  ַ ְוִע%-� ְ ִפ8ָה, ְוַהְכָנַסת 8ָ3ַה, -ְלָוַית ַה5ֵת, ְוַהְכָנַסת אֹוְרִחי�, -ִבG-ר חֹוִלי�, ַה5ְִדָר# ַ#ֲחִרית ְוַעְרִבית,

  ְוַתְלמ-ד  ֹוָרה 3ְֶנֶגד �8ָ93. 6ָד� ַלֲחֵברֹו;

  

  , י"זי"א ,משלי

  .ֹ:ֵמל ַנְפ#ֹו ִאי# ָחֶסד ְוֹעֵכר ְ#ֵארֹו =ְכָזִרי

  

  קהלת, ז', ב'

  .טֹוב ָלֶלֶכת ֶאל 4ֵית ֵאֶבל ִמ8ֶֶכת ֶאל 4ֵית ִמְ#ֶ ה 4ֲַאֶ#ר ה-א סֹו@ 3ָל ָה6ָד� ְוַהַחי ִיֵ � ֶאל ִל4וֹ 

  

  מ.�נדרי�, ל"ט:

לא כ� היה מעשה  :אמר להו .לא איכא דקא אתי !רב חלבו באיש: רב חלבו חלש. נפק אכריז רב כהנא

ונכנס ר' עקיבא לבקרו ובשביל שכיבדו  ,בתלמיד אחד מתלמידי ר' עקיבא שחלה לא נכנסו חכמי� לבקרו

כי  .דמי� יצא ר' עקיבא ודרש כל מי שאי� מבקר חולי� כאילו שופ� ,רבי החייתני :א"ל ,וריבצו לפניו חיה

 .וכל שאינו מבקר את החולה גור� לו שימות ,כל המבקר את החולה גור� לו שיחיה :אתא רב דימי אמר

וכל שאי� מבקר את החולה מבקש  ,אילימא כל המבקר את החולה מבקש עליו רחמי� שיחיה ?מאי גרמא

 .ולא שימות אלא כל שאי� מבקר חולה אי� מבקש עליו רחמי� לא שיחיה ?שימות ס"ד ,עליו רחמי� שימות

פוקו  :מכא� ואיל� אמר להו� ,לא תיגלו לאיניש דלא לתרע מזליה :אמר להו� ,יומא קדמאה דחליש ,רבא

ודרחי� לי ליבעי  ",בנפול אויב� אל תשמח וגו'"ואכריזו בשוקא דכל דסני לי ליחדי לי וכתיב (משלי כד, יז) 

אשרי משכיל אל "הלי� מא, ב) שנאמר (ת ,כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהנ� :אמר רב .עלי רחמי

אי נמי מ� הדי� קרא  ",מדלה יבצעני"אי� דל אלא חולה שנאמר (ישעיהו לח, יב)  ",דל ביו� רעה ימלטהו י"י

אי� רעה אלא גיהנ� שנאמר (משלי טז, ד)  ",מדוע אתה ככה דל ב� המל� בבקר בבקר וגו'"(שמואל ב יג, ד) 

 ',ניצול מדינה של גיהנ�' :כדאמר ?!מה שכרו ?שכרו וא� ביקר מה ",כל פעל י"י למענהו וג� רשע ליו� רעה"

יי' ' ",י"י ישמרהו ויחייהו ואושר באר& ואל תתנהו בנפש אויביו"(תהלי� מא, ג)  ?אלא מה שכרו בעוה"ז

אל תתנהו בנפש 'ו ,שיהו הכל מתכבדי� בו I' אושר באר&'ו ,מ� היסורי� I ' יחייהו'ו ,מיצר הרע I ' ישמרהו

 ...ואל יזדמנו לו ריעי� כרחבע� שחילקו את מלכותו ,שיזדמנו לו רועי� כנעמ� שריפו את צרעתו I' אויביו

 ",יי' יסעדנו על ערש דוי וגו'"שנאמר (תהלי� מא, ד)  ?מניי� שהקב"ה ז� את החולה :אמר רבי� אמר רב

 ",יי' יסעדנו על ערש דוי" :שנאמר ?מטתו של חולהמניי� שהשכינה שרויה למעלה מ :ואמר רבי� אמר רב

הנכנס לבקר את החולה לא ישב לא על גבי מטה ולא ע"ג ספסל ולא על גבי כסא אלא מתעט@  :תניא נמי הכי

  ..."יי' יסעדנו על ערש דוי"ויושב ע"ג קרקע מפני שהשכינה שרויה למעלה ממטתו של חולה שנאמר 

  

  

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


