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הלכות ביקור חולים

Ü‚jarI VyKtIcI we3 6e~yaiv8yIÝ
~yaiv8yIÝ
1) ‚jarI
‚jarI VyKtIs we3avyas ja`e, Mh`je imTsva hoy|
hoy| kahI Mh`tat, torac
toracI ‚)a

הלכות ביקור חולים

‚he|

kahI.Cya Mh`~yanusar,
sar, Ase su)jna.nI nemlele ‚he| trIsu@da Hya we3Ivr beraqa k=
nye|

2) ha imTsva Mh`je jo VyKtI =G`alyat Aahe Tyas su@da lagU Aahe, v Jyas su{` v
DašK3r sda TyaCya sevesa#I hjr Astat, AXya Aaja–
Aaja–ya.na we3`e su@da imTsva hoy,
v Tyavr su@da prmeXvrapaxI k=`a wakavI, v Hyas AapLya sobTyavr p/em kr`e Ase
Mh`tat|

3) rab hay gaAon Hya.Cya puStkanUsar, ‚ja–
‚ja–yaCya we3Is jatana 0k3e n jata sobt
‚`qIn do6a.s ^yave hec ]%m, p` nsLyas calel, pr.tu hota ho[l to do6e ik.va
it6e im;Un we3Is jave|

4) Svt: ja}n ‚jarI VyKtIs we3`e ha ya imTsvaca mU; ]±ex hoy| 3eilfon µare
ivcarpUs kr`e, ik.va p‘aµare ivcarpUs kr`e, Mh`je ktRVy par paDle Ase hot nahI|
t4aip,
t4aip, TyaCyab±l prmeXvrajv; p/a4Rna,
a, imxberaqa dha ma`sa.t detana to smor
nsLyas Tyace nav ^yave| p` ‚jarI VyKtI te4e ]piS4t AsLyas TyaCya navacI
nmUdI kr~yacI AavXykta nahI| jr ko`I kahI pirS4ItImu;e AXya ‚ja–
‚ja–yas we3Is
ja} n xkLyas,
xkLyas, Tyane indan 3eilfon µare ik.va p‘aµare trI Tyas suq sma2an
lawel Ase vtaRve|

5) mo#ya ma`sane TyaCyape
TyaCyape9a kmI djaRCya ma`sakDe we3~yakirta jave, ‚i` idvsatUn
pu*k; we3I 6etLya trI #Ik,
#Ik, pr.tu TyaCya gPpane ‚jarI ma`sala jaSt ‘as ho} nye
HyacI qbrdarI ^yavI|

6) ‚jarI
‚jarI ma`sala we3~yaCya imTsVyat iS‘ya.
iS‘ya.nI su@da Aa)a2ark Asave, pr.
pr.tu ivvahIt
S‘Ine ‚pLya ptICya prvangIne ha imTsva krava hec ]%m|
]%m| kar` kahI p/ma`at
ivvahIt S‘Ila Hya imTsVyatU
imTsVyatUn mok;Ikta
mok;Ikta Aste|

7) xBba4 idvxI ‚jarI ma`sas we3~yacI prvangI ‚he, v Tyas xBba4 imlIjAok
verefu‚ keroVha laVho Asa s.dex dyava,
dyava, jrI Tyane ‚ja–
‚ja–yas 0rVhI
0rVhI idvxI we3 idlI
hotI trI su@da xBba4 idvxI ja~yacI [C7a AsLyas prvangI ‚he|

8) pr2mIRy ‚ja–
‚ja–yacI su@da we3 ^yavI,
yavI, kar` Tyas xa.tIca magR Avl.b`e Ase Mh`tat|

 ויש אומרים שהיא. יש אומרים שהיא מצוה מן התורה. מצוה לבקר את החולה.א
.ובכלאופןאיןמברכיןעלמצוהזומכמהטעמים.מצוהמדבריסופרים
וישנםרופאיםואחיותהמטפלים, מצוהזונוהגתגםאםהחולהשוכבבביתחולים.ב
,שבכלזאתמצוהליכנסאליולבקרוכדילעודדו,ודואגיםלמחסורו,בובמסירות
.והואבכללואהבתלרעךכמוך,ולבקשעליורחמים
 אלא יקח עמו, שלא ילך לבקר את החולה לבדו, כתב בשאלות דרב אחאי גאון.ג
.אלאלכתחילההיכאדאפשר,אולםאיןזהלעיכובא.לביקורעודשנים

 ואם יש, עיקר מצות ביקור חולים היא לכתחלה שילך בעצמו לבקר את החולה.ד
או,אינויוצאידיחובתהמצוהבשלימותהעלידיהטלפון,באפשרותולילךלבקר
 אמנם בקשת רחמים על החולה יכולה להיות אף.על ידי מכתב השואל בשלומו
והתפלההרצויה,וכגוןשעושה לו"מי שברך"במנין לעשרהאנשים,שלא בפניו
 ומי שאינו יכול. ואז אינו מזכיר את שמו בתפלה,ביותר על החולה היא בפניו
 טוב לטלפן אליו או לשלוח מכתב לחזקו ולעודדו,לבקר את החולה בעצמו
.בדברים

 ובלבד, ואפילו בן גילו, ואפילו כמה פעמים ביום, אפילו הגדול ילך לבקר הקטן.ה
.שלאיטריחעליו

, אך אשה נשואה שרשות בעלה עליה. גם הנשים חייבות במצות ביקור חולים.ו
.פעמיםוהיאפטורהממצוהזו

."ויאמרלו"שבתהיאמלזעוקורפואהקרובהלבוא, מותרלבקרחולהגםבשבת.ז
, אין בכך מניעה, ורוצה לבקרו שנית גם בשבת,ואף אם כבר ביקרו בימות החול
.שהריאיןשיעורלמצותביקורחולים

. מבקריםחולינכריםמפנידרכישלום.ח
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. המנהגלהספידגםאתהנשיםלפיכבודן.א

5) p@dtIp/ma`e S‘ICya m<t dehasmor su@da itCya mananusar hesped kra
krave
ve|
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דיני קבורה

m<t dehas dfn kr`e
1) i3Pp`I

:

kBbalaCya

Mh`~yanusar,

m<t

dehas

dfn



kr~yaAa2I

jimnIvr

#e}n

TyawovtI sat haKkafo4 kr~yat yave, jr hI ra‘ moTsa0 xBba4cI AsLyas v
m@yra‘ICya Aa2I 4oDkac ve; ]rLyas sat haKkafo4 vg;~yat yave|

2) i3Pp`I : AapLya p@dtIp/ma`e, Aap` m<t dehas pe3Im@ye n gaDta, 4e3 matIvr #e}n
dfn krIt Asto, v hIc [sra0l ra*¨acI p@dt Aahe|

3) p/4mt: ijv.t ma`saCya xrIraca ko`tahI wag xrIrapasUn veg;a zaLyas to dfn
kr~yat yava| jse 0qadyace pay ik.va hat kaple, v jr pay ik.va hat purla tr
tr
x.ka Aahe ik, Tyas kdaict 2oka ye[l, AXyave;I to xrIraca wag DašK3rkDe de}n
to kujU nye AXya p/i¢yet #ev~yas ivn.tI kravI, v n.tr to VyKtI mr` pavLyavr
Tyasobt dfn kr~yat yava|

mr`an.tr TyacI [C7a pU`R k= nye| v jr 2maRCya iv=@d ja}n ja;le tr tI raq
AapLya kb/S4anat dfn k= nye, pr.tu 0qadya VyKtIce in2n AagItUn j;Un zale
Asel, ik.va pr2mIRyatfeR mu±am ja;~yat Aale Asel, tr ma‘ tI raq 0ka mo#ya
matICya wa.Dya.t #e}n te wa.De purave
ave|

5) ma`saCya in2nan.tr m<t deh prdexatUn [sra0l ra*¨at Aa``e zaLyas, AXyap/s.gI Tya
dehas kujlelI dugR.2I pDU nye Mh`Un [.jeKxn de~yas prvangI hoy|

6) satva ik.va Aa#va mihna AslelI grodr S‘I mr` pavLyas, AXyap/s.gI itjla
v Tyasa#I gwR ka!~yacI AavXykta nahI, kar`

itjla mr` AaLyabrobr itce gwR su@da mr` pavle Asel| v AXyave;I gwR baher ka!`e
Mh`je m<t dehas Vy.gta Aa``e, iv=pta Aa``e hoy| pr.tu jr S‘I mulala jNm detana
in2n pavLyas tr ma‘ tabDtob gwR baher ka!Lyas kdaict mul ijv.t Ase
Asel|

7) m<t dehas kbrem@ye injiv~yacI rIt Mh`je ]tanI hoy, Mh`jec pa# qalI v cehra
vrCya bajUs|

 נוהגים לעשות שבע הקפות מסביב למת כשמיטתו מונחת על הקרקע סמוך:  הגה.א
. ובמוצאי שבת שהזמן דחוק קודם חצות יש להימנע מסדר ההקפות.לקברו הכרוי
.[]ובלאו הכי נהגו לא לעשות הקפות בימים שאין אומרים בהם תחנון
. כמנהג ארץ ישראל, מנהגינו לקבור בקרקע ממש ללא ארון:  הגה.ב
 כגון שקטעו לאדם יד או, יש לכתחלה לקבור גם אבר שנחתך מאדם כשהוא חי.ג
ומשוםכךעליהם.וישנםשחוששיםלסכנהשיקברוחלקמגופםכשהםחיים,רגל
וישמרואותו,לדאוגלכתחילהלתתלרופאאתאותואברשיעבורתהליךחניטה
.ויקברואתהאברעםגופם,עדאחרימותם



4) i3Pp`I : jr ko`acI [C7a hotI ik, m<t deh dfn n krta ja;ave, AXyave;I TyaCya

gwaRshIt dfn kr~yat yave,

 פרק טQ

 ואם שמעו ושרפו אותו, המצווה שלא יקברוהו אלא ישרפוהו אין שומעין לו:  הגה.ד
 אבל אותם שנשרפו,במשרפות הקרימיטורים אין לקבור את אפרו בבית הקברות
 או קדושים שנשרפו על ידי נוכרים יש לקבור את אפרם,באונס כגון ע"י דליקה
. וקוברים אותם בפני עצמם,כשהם מונחים בתוך כדי חרס סגורים


עלמנת, מותרלהזריקלנפטרזריקה כדילעכבאתתהליך הריקבוןושלאיסריח.ה
.לטלטלוממדינהרחוקהכגוןלארץישראל


קובריםאותהעם, אשהשנפטרהכשהיאמעוברתבחדששביעיאושמינילהריונה.ו
, שהרי ודאי העובר מת,עוברה ואין צריך להמתין עד שיילדו אותה ויצא העובר
אבלאםנפטרההאשהכשיושבת.ואםיילדואתהאשההנפטרתתבואלידיניוול
.עלהמשברישלהמתיןפןיצאהעוברכשהואחיאחרימותה


. משכיביםאתהנפטרבקברכאדםהשוכבעלגבוופניולמעלה.ז




