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15.4.6 

38b ( 1משנה ד ) 40b (ביומי תשרי) 

   כט פסוק טז פרק במדבר: ְׁשָלָחִני ה' �א ֲעֵליֶהם ִיָּפֵקד ָהָאָדם ָּכל ּוְפֻקַּדת ֵאֶּלה ְיֻמתּון ָהָאָדם ָּכל ְּכמֹות ִאם .1

   ל:טז במדבר: ה' ֶאת ָהֵאֶּלה ָהֲאָנִׁשים ִנֲאצּו ִּכי ִויַדְעֶּתם ְׁשֹאָלה ַחִּיים ְוָיְרדּו ָלֶהם ֲאֶׁשר ָּכל ְוֶאת ֹאָתם ּוָבְלָעה ִּפיהָ  ֶאת ָהֲאָדָמה ּוָפְצָתה ה' ִיְבָרא ְּבִריָאה ְוִאם .2

   כב פסוק ח פרק משלי: ֵמָאז ִמְפָעָליו ֶקֶדם ַּדְרּכוֹ  ֵראִׁשית ָקָנִני ה' .3

   ג-ב פסוק צ פרק תהלים: ָאָדם ְבֵני ׁשּובּו ַוֹּתאֶמר ַּדָּכא ַעד ֱאנֹוׁש ָּתֵׁשב: ֵאל ַאָּתה עֹוָלם ַעד ּוֵמעֹוָלם ְוֵתֵבל ֶאֶרץ ַוְּתחֹוֵלל יָֻּלדּו ָהִרים ְּבֶטֶרם .4

   ח פסוק ב פרק בראשית: ָיָצר ֲאֶׁשר ָהָאָדם ֶאת ָׁשם ַוָּיֶׂשם ִמֶּקֶדם ְּבֵעֶדן ַּגן ֱא�ִהים ה' ַוִּיַּטע .5

   לג פסוק ל פרק ישעיהו: ָּבּה ֹּבֲעָרה ָּגְפִרית ְּכַנַחל ְיֹקָוק ִנְׁשַמת ַהְרֵּבה ְוֵעִצים ֵאׁש ְמֻדָרָתּה ִהְרִחב ֶהְעִמיק הּוָכן ַלֶּמֶל� ִהיא ַּגם ָּתְפֶּתה ֵמֶאְתמּול ָערּו� ִּכי .6

   ב פסוק צג פרק תהלים: ָאָּתה ֵמעֹוָלם ֵמָאז ִּכְסֲא� ָנכֹון  .7

   יב פסוק יז פרק ירמיהו :ִמְקָּדֵׁשנּו ְמקֹום ֵמִראׁשֹון ָמרֹום ָכבֹוד ִּכֵּסא .8

   יז פסוק עב פרק תהלים: ְיַאְּׁשרּוהּו ּגֹוִים ָּכל בוֹ  ְוִיְתָּבְרכּו ְׁשמוֹ  ִיּנֹון ֶׁשֶמׁש ִלְפֵני ְלעֹוָלם ְׁשמוֹ  ְיִהי  .9

   ט פסוק א פרק קהלת: ַהָּׁשֶמׁש ַּתַחת ָחָדׁש ָּכל ְוֵאין ֶׁשֵּיָעֶׂשה הּוא ֶּׁשַּנֲעָׂשה ּוַמה ֶׁשִּיְהֶיה הּוא ֶּׁשָהָיה ַמה .10

  יא פסוק ג פרק חבקוק: ֲחִניֶת� ְּבַרק ְלֹנַגּה ְיַהֵּלכּו ִחֶּצי� ְלאֹור ְזֻבָלה ָעַמד ָיֵרחַ  ֶׁשֶמׁש .11

   יז-טז פסוק כד פרק משלי: ַאּפוֹ  ֵמָעָליו ְוֵהִׁשיב ְּבֵעיָניו ְוַרע ה' ִיְרֶאה ֶּפן: ִלֶּב� ָיֵגל ַאל ּוִבָּכְׁשלוֹ  ִּתְׂשָמח ַאל אֹוִיְב� ִּבְנֹפל .12

   ב פסוק מא פרק תהלים: ה' ְיַמְּלֵטהּו ָרָעה ְּביֹום ָּדל ֶאל ַמְׂשִּכיל ַאְׁשֵרי .13

   יב פסוק לח פרק ישעיהו: ַּתְׁשִליֵמִני ַלְיָלה ַעד ִמּיֹום ְיַבְּצֵעִני ִמַּדָּלה ַחַּיי ָכֹאֵרג ִקַּפְדִּתי ֹרִעי ְּכֹאֶהל ִמִּני ְוִנְגָלה ִנַּסע ּדֹוִרי .14

   ד פסוק יג פרק ב שמואל: ֹאֵהב ֲאִני ָאִחי ַאְבָׁש�ם ֲאחֹות ָּתָמר ֶאת ַאְמנֹון לוֹ  ַוֹּיאֶמר ִלי ַּתִּגיד ֲהלֹוא ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר ַהֶּמֶל� ֶּבן ַּדל ָּכָכה ַאָּתה ַמּדּועַ  לוֹ  ַוֹּיאֶמר .15

  ד פסוק טז פרק משלי: ָרָעה ְליֹום ָרָׁשע ְוַגם ַלַּמֲעֵנהּו ה' ָּפַעל ֹּכל .16

  ד-ג פסוק מא פרק תהלים :ְבָחְליוֹ  ָהַפְכּתָ  ִמְׁשָּכבוֹ  ָּכל ְּדָוי ֶעֶרׂש ַעל ִיְסָעֶדּנּו ה' :ֹאְיָביו ְּבֶנֶפׁש ִּתְּתֵנהּו ְוַאל ָּבָאֶרץ ְוֻאַּׁשר ִויַחֵּיהּו ִיְׁשְמֵרהּו ה' .17

   כג פסוק יב פרק א מלכים: ֵלאֹמר ָהָעם ְוֶיֶתר ּוִבְנָיִמין ְיהּוָדה ֵּבית ָּכל ְוֶאל ְיהּוָדה ֶמֶל� ְׁש�ֹמה ֶּבן ְרַחְבָעם ֶאל ֱאֹמר .18

  
  

I 1משנה ד : a מדיר visiting the מודר who is ill (ביקור חולים) (but see  עולא's approach below) 

a he may stand but not sit 

i explanation: (שמואל) where local custom dictates that someone who sits with a חולה receives payment 

ii alternatively: (ר"ש בן אליקים) concern that he may sit too long, beyond what is necessary for ביקור חולים 

iii yet another approach: (עולא) where the מודר is visiting the מדיר who didn't fully ban him 

1 note: ברייתא which distinguishes between visiting him or his son – must be where the מודר is visiting the מדיר 

b he may heal him, but not his property (animals) 

II Sources and parameters of ביקור חולים 

a Allusion to ביקור חולים: v. 1 

i Additionally: v. 1 alludes to possible creation of גיהנם 

ii challenge: vv. 1-9 are those things whose creation preceded the creation of the world, including גיהנם (+ v. 10) 

iii answer: v. 1 means that he would bring גיהנם closer to this spot, but it was already created 

iv related דרשה: v. 11 – at time of rebellion against משה 

b שעור of אין לו שעור" – ביקור חולים" 

i Interpretation #1 (רב יוסף): no limit to the reward 

1 Challenge (אביי):  no limit to reward of any מצווה! 

ii rather: no limit to age/status (even a great person visits a lowly one) 

iii alternatively: no limit to amount of times visiting 

c value of ביקור חולים  

i Removes a percentage of his disease (if they are of the same "גיל") 

ii Story with ר"ע and his lesson – visiting the sick is tantamount to saving a life (and inverse…) 

iii רבא's practice vis-à-vis notifying others when he was sick (v. 12)  

iv reward for visiting the sick (vv. 13-17) 

v 'ה's presence with the sick  

1 tangential note: always listen to elders, even if they tell you to tear down (v. 18)  

  


