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  .לט �ד נדרי�

  ).שמואל (?המודר הנאה מחברו וחלה חברו הא� מותר לקיי� מצות ביקור חולי�

  

  )בחינ� (בישיבה  בעמידה  

  כשנכסי מבקר 
  חולההעל בהנאה אסורי� 

   �מותר 
מצוה דנפשיה קא עביד
1

 
במקו� שלא נוטלי� שכר
2

 מותר: 
 אסור:במקו� שנוטלי� שכר

3
  

   דהרי נהנה בדריסת הרגל האסורה עליו�ר אסו כשנכסי חולה אסורי� על המבקר

  

המודר הנאה מחברו וחלה המדיר
4

  ?הא� מותר למודר לקיי� מצות ביקור חולי�, 

  

  בישיבה  בעמידה  

אסור  לעולא
6

  

  לשמואל

מותר: לבקר אותו
5

  
מותר   אסור:לבקר את בנו

7
  

  

                                                           

1
הוא עסוק הא דגבי המבקר אי� איסור אבל , ממילא חשיב רק הנאה � והג� שהחולה נהנה 

 . את החולהתת הנאהבמצות ביקור חולי� ולא בל
2

והטע� שמדברת דוקא במקרה זה הוא כדי לאשמועינ� , ובהכי מיירי משנתנו אליבא דשמואל 
אבל א� רק עומד ,  שכרלבדוקא על הישבה יש לק, שא� במקו� שנוטלי� שכר על ביקור חולי�

  .בביקורו ולא יושב עמו אי� ליטול שכר
3

. � שלא נוטל ממנו שכר נמצא שהחולה המודר נהנה מ� המבקר בזה שמוותר לו על השכרדכיו 
ואיבעית אימא דהטע� שאסור בישיבה דיש לחוש שמא ישהא בישיבה יותר ממה שצרי� ונמצא 

 .מהנהו יותר מהמצוה
4

אול� א� המודר ,  דאיכא סברא דלא אהדריה מ� חיותיה�ג שחלה המדיר "ודוקא מיירי בכה 
 .בזה אי� סברא שלא הדירו מכדי חיותיה, הדיר את עצמו מנכסי פלוני וחלה אותו פלוני

5
אבל א� חלה בנו אסור לו להכנס לבית , אול� זה דוקא גבי עצמו, דמסתמא לא הדירו בכדי חייו 

 .לפי האד� בעצמו אמרינ� שמסתמא לא הדיר אותו בכדי חייוכי רק כ, מדירו כדי לבקר את הב�
6

 .ולכ� לא נחשב כדי חייו, דהא אפשר בעמידה 
7

מאי איריא דתני "ששמואל לא רצה להעמיד כעולא משו� שהוקשה לו משנתנו ' מבואר בגמ 
ל לשמואל שעל "ומבואר דס. כ"ע, "מ דנכסי מבקר אסורי� על החולה" ש�עומד אבל לא יושב 

דא� הנכסי , � משנתנו שחילקה בי� עומד ליושב היא מדבר דוקא כשנכסי המבקר אסורי�כרח
אי� חילוק בי� עמידה לישיבה וג� ,  כיו� שיש סברא שלא הדירו מכדי חיותו�החולה אסורי� 

 ).ה אמר ל�"� בד"כמבואר כל זה בר. ( דג� ישיבה היא בכלל חיותו של החולה�ישיבה מותר 


