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נדרים – מ
.1

רב כהנא הכריז שרב חלבו חלה ואעפ"כ לא בא אדם לבקרו .מה אמר רב כהנא לחכמים?
לא כך היה מעשה? בתלמיד אחד מתלמידי ר' עקיבא שחלה ,לא נכנסו חכמים לבקרו ,ונכנס ר' עקיבא לבקרו ,ובשביל שכיבדו וריבצו לפניו חיה,
א"ל :רבי ,החייתני! יצא ר' עקיבא ודרש :כל מי שאין מבקר חולים  -כאילו שופך דמים.

.2

רב דימי :כל המבקר את החולה  -גורם לו שיחיה ,וכל שאינו מבקר את החולה  -גורם לו שימות .באיזה צורה הוא גורם?
כל המבקר את החולה  -מבקש עליו רחמים שיחיה ,וכל שאין מבקר את החולה  -אין מבקש עליו רחמים לא שיחיה ולא שימות.

.3

כיצד הורה רבא לתלמידיו לנהוג כשנחלה?
ביום הראשון אל תגלו כדי שלא יורע מזלי .מכאן ואילך תצאו ותכריזו בשוק ,כדי שמי ששונא אותי ישמח ,ויתקיים 'בנפול אויבך אל תשמח וגו'
פן יראה ה'  ...והשיב מעליו אפו' .ומי שאוהב אותי יבקש עלי רחמים.

.4

המבקר את החולה – מה שכרו?
בעוה"ב  -ניצול מדינה של גיהנם ,שנאמר :אשרי משכיל אל דל [חולה] ביום רעה [גיהנם] ימלטהו ה'.
בעוה"ז  -ה' ישמרהו  -מיצר הרע ,ויחייהו  -מן היסורין ,ואושר בארץ  -שיהיו הכל מתכבדין בו ,ואל תתנהו בנפש אויביו  -שיזדמנו לו ריעים כנעמן
שריפו את צרעתו ,ואל יזדמנו לו ריעים כרחבעם שחילקו את מלכותו.
עוד בענין רחבעם  -ר"ש בן אלעזר :אם יאמרו לך ילדים בנה ,וזקנים  -סתור ,שמע לזקנים ואל תשמע לילדים ,שבנין ילדים סתירה וסתירת זקנים
בנין ,וסימן לדבר :רחבעם בן שלמה [ששמע לנערים שחילקו מלכותו ונגרם חורבן].

.5

מה הם השעות המתאימות לביקור חולים?
לא בשלש השעות הראשונות של היום ולא בשלש השעות האחרונות כדי שלא יסיח דעתו מן האחרים,
כיון שבשלש שעות הראשונות של היום  -הרגשתו טובה ונראה שנתרפא ,ובאחרונות  -גוברת חולשתו ויתייאש מלהתפלל.

.6

מה למדו מהפסוק ה' יסעדנו על ערש דוי וגו'?
שהקב"ה זן את החולה ,ושהשכינה שרויה למעלה ממטתו של חולה.
וכן שנינו בברייתא :הנכנס לבקר את החולה ,לא ישב לא על גבי מטה ולא ע"ג ספסל ולא על גבי כסא ,אלא מתעטף ויושב ע"ג קרקע ,מפני
השכינה..

.7

כשיורד גשם במערבא [ארץ ישראל] מי מעיד על זה?
רב :נהר פרת שעולה ומתרבה אע"פ שלא ירדו גשמים בבבל ,ומקורם מגשמי ארץ ישראל שזרמו לשם.
וחולק בזה על שמואל שאמר :שעיקר ריבויו של הנהר הוא מהמים הנובעים מסלעו.
ודברי שמואל אלו חולקים על דבריו עצמו שאמר :אין מי הנהרות מטהרין כשהן זורמים וזוחלין אלא נהר פרת ביומי תשרי בלבד ,שאינו עת
גשמים או הפרשת שלגים ואין לחוש שירבו הנוטפים על הזוחלים ,וכיון שמי הנהר נובעים אז ממקורם יכולים הם לטהר גם בעת זחילתם.

.8

מה היה עושה אבוה דשמואל לבנותיו?
ביומי ניסן  -מקוואות של מים מכונסים ,כיון שבנהר בתקופה זו יש הפשרת שלגים ורבים הנוטפים על הזוחלים.
ביומי תשרי  -היה מניח להם לטבול בנהר [כדלעיל] והיה מכין להם מחצלות שיעמדו עליהם בתוך הנהר כדי שלא יחצוץ הטיט שברגליהם.

"אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"

(חגיגה ט)

