
 

 

 

 

 

 

 ממון. באיזה אופן מדובר? רפואת לא אבל נפש רפואת ומרפאו, יושב לא אבל עומד - לבקרו ונכנס מחבירו הנאה המודר -משנה  .1

 שא"כ גם לא יעמוד. ,המבקר על אסורין חולה בשנכסי ואין לומר .שא"כ יכול גם לישב, חולה על אסורין מבקר בשנכסי אין לומר .א

 מהנהו, , ואם ישב העמידה על שכר נוטלין ואיןאצל החולה  הישיבה על שכר שנוטלין ובמקום, החולה על אסורין מבקר בשנכסי :שמואל פירש .ב

 אי אפשר. העמידה על, אפשר ליטול הישיבה עלעל הביקור ואינם מחמירים לעשותו בחינם,  שכר שנוטלין במקום אףובאה המשנה ללמד ש

, ועבור שהיה בישיבה ישהה שמא גזירההמשנה עוסקת בכל מקרה ואף במקום שאין נוטלין כלל שכר, ומ"מ אסרו לישב  - אימא איבעית .ג

 ארוכה נוטלין שכר בכל מקום.

לעמוד בבית החולה אע"פ שנהנה מנכסיו, כיון שבסתם לא התכוין המדיר  מה שהותרו, המבקר על אסורין חולה שנכסי מדובר -ביאר  עולא .ד

 . בעמידה פשרלהדירו כשחיותו תלויה בזה, אמנם יושב לא הותר כיון שא

 

 אבל אינו נכנס לביתו. באיזה מקרה מדובר? בשוק שואלו - בנו חלה, לבקרו נכנס - הוא חלה: ברייתא .2

 . שלו שלא הדירו מחיותו וכגון, המבקר על אסורין חולה שנכסישמדובר לעולא  שמואל מודהבברייתא 

 אל"כ יקשה מדוע דווקא עומד ולא יושב.כיון שכיון שאם נפרש באופן הפוך, מה ההבדל בינו לבין בנו. אבל במשנה הוכרח לפרש באופן הפוך 

 

 ? מנין התורה מן חולין לביקור רמז .3

 מבקרים אדם ובני בעריסתן ומוטלים חולים שהן, אלה ימותון האדם כל כמות אם -יפקד עליהם  אדם כל ופקודת אלה ימותון האדם כל כמות אם

 ]לעדת קורח[ . לזה שלחני' ה לא? אומרים הבריות מה, אותן

 

  ?הן אלו, העולם שנברא קודם נבראו דברים שבעה .4

 . ]הגמרא הביאה מקורות לכולם[.משיח של ושמו, המקדש ובית, הכבוד כסא, וגיהנם, עדן גן, ותשובה, תורה

 , הכוונה שהפתח יתקרב לכאן.השמש תחת חדש כל אין. ואע"פ ש"יברא ה'" -לגהינום, מוטב, ואם לא פתח{}אם נברא פה  – "אם בריאה" :ודרש רבא

 

 השביעי?שהוא הרקיע  בזבולשמקומם ברקיע השני  וירח שמש' וקשה מה עושים זבולה עמד ירח שמשבפסוק ' .5

 שעה באותה! מאירין אנו אין - לאו ואם, מאירים אנו עמרם לבן דין עושה אתה אם, רבש"ע: לפניו ואמרו לזבול מרקיע וירח שמש שעלו, מלמד

  ...מחיתם ודם בשר בכבוד, מחיתם לא בכבודי, מאירים ואתם לכם משתחוים ויום יום בכל: להם אמר, וחניתות חיצים בהן ירה

 '. וגו יהלכו חציך לאור': שנא, ומאירים וחניתות חיצין בהן יורין ויום יום בכלמאז 

 

  ?שיעור לה אין ה הכוונהמ. שיעור לה אין חולים ביקור: תניא .6

 , שכרה למתן שיעור אין: יוסף רב סבר .א

  ,מצות של שכרן מתן יודע אתה שאין, כבחמורה קלה במצוה זהיר הוי: רי שנינווה? שכרן למתן שיעור יש מי מצות וכל :אביי דחה לו

 . קטן אצל גדול לואפי: אביי אמר אלא .ב

 . ביום פעמים מאה לואפי :רבא .ג

 

 אם כן יכנסו שישים בני אדם וירפוהו מחוליו?. בצערו מששים אחד נוטל - חולה המבקר כל .7

 בנות במקום לבן לו אין, ובן בנות עשר לו שיש מי, לדבריך: לרבי לו אמרו, נכסים עישור נוטלת אחין מנכסי הניזונית בת -, רבי דבי כעישורייתא

 . בשוה וחולקות וחוזרות, ששיירה במה - שלישית, ששיירה במה - שניה, נכסים עישור נוטלת ראשונה: להן אמר, כלום

 כך בחולה כל אחד נוטל אחד משישים ממה שייר הקודם.

 ודווקא אם המבקר הוא בן גילו ]מזלו[ של החולה.
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