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 על מצוות ביקור חולים -" ברוך רופא חולים". 12

 מתבוננים ובונים 

 שכבה צעירה

 

 הרציונאל

 כאחת משש מצוות )א"ע, ז"שבת קכ( נזכר לראשונה בתלמוד הבבלי" ביקור חולים"המושג 

מצוות ביקור חולים . והָׂשָכר שמור לו לעולם הבא -בעולם הזה ) מפירותיהן(שאדם נהנה מעשייתן 

שאין , כלומר ,ונמנית עם המצוות שאין להן שיעור, תחום של צדקה וגמילות חסדיםשייכת ל

. הנזקק כלפי לנדיבות בנוגעל מכסה מזערית או מרבית ואין קביעה ש, לגביהן הגדרה של כמות

נדרים ( "אפילו מאה פעמים ביום" לבקר חולים ,גם על גדולים ומכובדים ,לפיכך חובה על כל אחד

כל המבקר : "לה על צערו של החולהמצוות ביקור חולים מקשך הגמרא כתוב שבהמ. )ב"ע, ט"ל

המבקר את החולה אמור להתעדכן במצבו . ")מסבלו(בצערו ) 1/60(ד משישים נוטל אח -חולה 

  .ולהתפלל להחלמתו

בשביל  -' טעם ב. בשביל שיעשה לחולה כל צרכו -' טעם א: שני טעמים למצוות ביקור חולים יש

 מעשה בתלמיד אחד מתלמידי רבי" :א"ע', כפי שמוזכר בגמרא בנדרים מ ,יו רחמיםשיבקש על

 -ובשביל שכיבדו וריבצו לפניו , עקיבא לבקרו לא נכנסו חכמים לבקרו ונכנס רבי. עקיבא שחלה

 ."!החייתני, רבי": ולאמר , חיה

 .ל מצאו לה רמזים בתורה"אך חז, מצוות ביקור חולים אינה נזכרת בתורה

) 'א, ח"בראשית י" (ְּכֹחם ַהּיֹום, ְוהּוא ֹיֵׁשב ֶּפַתח ָהֹאֶהל; ְּבֵא�ֵני ַמְמֵרא' ַוֵּיָרא ֵאָליו ה"פסוק על ה

מכאן למדו  ".ה ושאל בשלומו"הקב יום שלישי למילתו היה ובא ...לבקר את החולה": י"רשאומר 

 .ף אנו מצווים כךא -מה הוא מבקר את החולה . ה וללכת בדרכיו"דמות לקביל שעלינו לה"חז

ל החולה ועל תחושת קלה על סבלו ששמהדגיש את חשיבות המצווה , ופאשהיה גם ר, ם"רמבה

מצווה  -ביקור חולים "הוא פסק כי . להחלמתו הגופנית תסייעמבכך את רוחו ו תעודדומ בדידותו

 ".חמשוב -וכל המוסיף , ומבקרין הרבה פעמים ביום, אפילו גדול מבקר את הקטן, על הכול

וסיף ה, מתוך התחשבות בחולה, עם זאת ).'ה סעיף ב"סימן של, יורה דעה, שולחן ערוך(

  ."האת החול ובלבד שלא יטריח: "הסתייגות

הלכה למעשה על ידי  ונקיים אותה, בשיעור זה נלמד עם התלמידים על חשיבות המצווה ופרטיה

 .סידור לוח תורנות כיתתי של מצוות ביקור חולים
 

 המטרות  

  .ילמדו על חשיבותה של מצוות ביקור חוליםהתלמידים  •
 .התלמידים ילמדו את הלכות המצווה •

 .ירצו לבקר חוליםהתלמידים  •

 

   מבנה השיעור 

  )מליאה( ה מבקר חולים"הקב: פתיחה •
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 )מליאה( מצווה גדולה לבקר חולים: 'שלב א •

 )זוגות(? כיצד מקיימים את המצווה: 'ב שלב •

 )מליאה" (ולים כיתתיביקור ח"לוח : 'שלב ג •

 )עבודה יחידנית(הכנת תפילה לרפואת החולים : סיכום •
 

  ההכנות הנדרשות

 .כמספר תלמידי הכיתה) 1נספח " (מצוות ביקור חולים"יש לצלם דף  •

 .)2נספח (ביקור חולים יש להכין לוח  •

 .כמספר תלמידי הכיתה )3נספח (תפילה לרפואת החולה יש לצלם  •

 .ה בכיתהיולעשות למינציה לתלי) 3נספח (תפילה לרפואת החולה  יש לצלם בהגדלה: הצעה •
 

 מהלך השיעור

 )מליאה(ה מבקר חולים "הקב: פתיחה

 ?מצווה מסתתרת בקטע שנקרא איזו: נשאל •
 ,תי בפתח האוהל ביום השלישי למילהישב

 ,התגלה'  ה – ינה אליוה

 ,כך לומדים חכמים "'וירא אליו ה"

    .)ביקור חולים: ת( U ????????Uמצוותאת לימד ' ה

 

 .ה שבא לבקר את אברהם כחום היום"נספר כי אנו למדים על מצוות ביקור חולים מהקב •

ואנו  ,ה אוהב ועושה חסד"נסביר כי הקב. נלמד על מצוות ביקור חוליםהזה נאמר כי בשיעור  •

 .לומדים ממנו להיות טובים ולעשות חסדים

? האם באו לבקר אתכם? הרגשתם כשחליתםאיך ? שהו מכם היה פעם חולהיהאם מ: נשאל •

 ? איך הייתה ההרגשה כשבאו לבקר

, לפני כך וכך זמן הייתי חולה בשפעת כגון, ת התלמידים בחוויה של המורהלשתף א אפשר •

שכבתי . תאבו ואפילו לקרוא לא הייתי מסוגלהראש והגרון כ, היה לי קשה לקום מהמיטה

. היא הגישה לי מרק חם ושימחה אותי ,כנהלפתע נכנסה הש. וב הזמן ישנתיבמיטה ור

 ! הרגשתי הרבה יותר טוב

 ?מבוגר או צעיר ,חבר או קרוב משפחה? יקר פעם חולהשהו ביהאם מ: נשאל •

וכך ככל . ל מלמדים שמי שמבקר את החולה לוקח ממנו חלק מהמחלה"נספר כי חז •

 .שמבקרים את החולה כך החולה מבריא יותר מהר

 ?קרו אתכם הרגשתם בריאים יותריאחרי שבהאם קרה לכם ש: נשאל •

 .נאפשר לתלמידים לספר ולשתף •

 
 )מליאה(סיפור , מצווה גדולה לבקר חולים :'א שלב
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 : נקרא את הסיפור הבא •
 

לראות מה  ואיש מחבריו לא בא לבקרו כדי, חלה אשאחד מתלמידיו של רבי עקיב פעם קרה"

, שאל עליו ,לא בא ללמוד בבית המדרש כרגילשאותו תלמיד  הרגיש רבי עקיבא. לומו ולעזור לוש

ולכבודו של רבם הלכו עמו , הלך רבי עקיבא לבקר אצל תלמידו החולה. ונודע לו שהוא חולה

 .מצאו אותו שוכב במיטה, כאשר הגיעו לביתו של החולה. אחדים מתלמידיו

ת מצמא ורק בשושפתיו י ,פניו חיוורות. דוהתבונן רבי עקיבא בתלמידו וראה שהוא חולה מא

מה שהיה  אבק רב כיסה כל. מסודר ואינו נקיגם ראה שהחדר אינו  רבי עקיבא. בקושי הוא נושם

לטאטא ולנגב את האבק , ציווה רבי עקיבא לנקות את החדר. האוויר היה מלא אבק בחדר ואפילו

 .כדי לטהר את האוויר ולרעננו, ואף לזלף מים על הרצפה

 .היה בכוחו גם לדבר ושוב , תו נעשתה קלה יותרנשימ. מיד הוטב לתלמיד החולה

רני מי יודע אם הייתי נשאר אילולא באת לבק !ייתניהח" ,אמר בקול חלוש, "רבי" -

 ".בחיים
כאשר יצא רבי . רכו ברפואה שלמהיהרגיע אותו וב. ניחם רבי עקיבא את החולה בדברים טובים

 : קרא לכל תלמידיו ואמר להם, עקיבא מבית החולה

 

 )נאזין לתשובות(? מה לדעתכם הוא אמר להם: ר ונשאלנעצו •

 :נמשיך •

לו באתם לראות את שלום . גורם לו חס ושלום שלא יחיה, מי שאינו מבקר אצל החולה" -

כל דבר שהוא בם לו ילו אוכל ומסייע מביאים, דאי הייתם קוראים לרופאובו, ברכםח

שמצווה גדולה , תשכחו מעתה זכרו ואל. שירפא אותו' וגם הייתם מתפללים אל ה, צריך

 )א"ע ,'על פי נדרים מ, כה עשו חכמנו(                                                           ."לבקר חולים

 

 :נהוג כמוהועקיבא על מצוות ביקור חולים וכיצד נוכל ל נבדוק מה למדנו מרבי •

 אנחנו רבי עקיבא

 נשים לב מי לא בא לכיתה הרגיש שתלמידו לא בא ללמוד כרגיל

 נבקר את החבר ביקר את החולה

מו של החבר אנו לא צריכים לנהוג כך כי ודאי א פתח את החלון, ניקה את החדר

 אגת לכך אך תמיד נוכל להציע עזרהדו

מדנו בבית נספר לו מה ל, רנשמח את החב ניחם את החולה בדברים טובים

 י ביתשיעורהספר ונביא לו דפים שחילקו ו

למה ואם הוא חולה נברך את החבר ברפואה ש רכו ברפואה שלמה והתפלל עליויב

 מאוד נתפלל עליו

 

מצוות ביקור חולים היא מצווה חשובה ולפעמים היא מצילה חיים כפי שראינו : נסכם ונאמר •

 . לעודד ולשמח אותו ולהתפלל עליו, )כשצריך(בחולה המצווה כוללת לטפל . בסיפור
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 )זוגות(? כיצד מקימים את המצווה: 'שלב ב

 .ונבקש לבצע את המשימה הכתובה בדף) 1נספח " (מצוות ביקור חולים"דף את הנחלק  •

מתנדבים בתלמיד שיציג את החולה ובבו בוחרים שאפשר לשחק משחק תפקידים : הצעה •

 . ת המצווהשידגימו כיצד מקיימים א

 
 )מליאה(" ביקור חולים כיתתי"לוח : 'שלב ג

נסביר כי בכל פעם שחלילה יחלה . )2נספח ( "לוח ביקור חולים" את נציג בפני התלמידים •

חרו שני תלמידים לבקר את יבבכל פעם י .תלמיד מהכיתה אנו נתגייס לקיים את המצווה

 )..שים"דדף עם  למשל ,ביא לו הפתעהלה(ולשמח אותו ולעודד , להביא לו שיעורי בית, החולה

 .  תלמידים אלו יהיו אחראים גם להזכיר לכיתה להתפלל לרפואתו

אם , החולה זקוק למנוחה: ת(? למה רק שני תלמידים יבקרו את החולה: נדון עם התלמידים •

כשבאים שני תלמידים החולה מקבל יותר . יבואו יותר ילדים זה עלול לגרום לרעש מיותר

 ).ייחס איש

מי שיכול יטלפן לחולה . גם להיחשב מצווה יכול נציין כי דיבור בטלפון עם התלמיד החולה •

 . וישמח אותו דרך הטלפון

לפעמים החולה זקוק למנוחה רבה והביקור יכול . נסביר כי לא תמיד אפשר לבקר חולה •

 .הלפעמים המחלה מדבקת והרופא אוסר לאנשים אחרים לבוא במגע עם החול. להפריע לו

ם הוריו של החולה א. לפני שנבקר חולה נטלפן להורים שלו ונודיע כי ברצוננו לבוא: נקבע כלל •

לטלפן  ננסה. כנראה שהביקור לא נוח -לא אם  ,בשמחה אונב -אומרים שאנחנו יכולים לבוא 

 .שמעלמחרת ולשאול מה נ

 

  )עבודה יחידנית(הכנת תפילה לרפואת החולים : סיכום

 .)3נספח (פילה לרפואת החולה נחלק לתלמידים ת •

 .נקרא איתם את התפילה ונסביר את מילות התפילה •

 ,כפי שלמדנו. שירפא אותנו' כשאנו חולים אנו מתפללים לה. הוא רופא כל בשר' ה: נאמר •

 .שירפא את החולה' חלק מקיום המצווה של ביקור חולים הוא להתפלל לה

 )ברוך רופא חולים: ת( ?איזו ברכה אנו אומרים על חולה שהתרפא: נשאל •

 .בין דפי הסידוראת התפילה ם לקשט ולשמור תלמידינבקש מה •

 .ה בכיתהילהכין תפילה זהה בהגדלה ולעשות לה למינציה לתלי: הצעה •
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 מצוות ביקור חולים: 1נספח 

ּקּור חֹוִלים: כותרת) נא לעצב כדף עבודה( יַצד ְנַקיֵּם ִמְצוַת ּבִ רכז הדף נא לצייר במ ?ּכֵ

מסביב לילד נכתוב את המשפטים הבאים . 'ילד חולה במיטה עם מדחום בפה וכו

 ):להשאיר מקום להדבקת התמונה(

ָעה  ָנִביא לֹו ַהְפּתָ

 ְנַנֵחם ּוְנעֹוֵדד

לֹומוֹ  ל ִלׁשְ ּלֵ  ִנְתּפַ

ה ּתָ ּכִ ָרה ּבַ ּקָ ָמה ׁשֶ ף אֹותֹו ּבְ ּתֵ ִית ּוְנׁשַ עּוֵרי ּבַ  ָנִביא לֹו ׁשִ

 . למלא בועות ריקות: נא לצייר את התמונות הבאותמתחת לדף   

 בועת דיבור להשלמה, ילד מחזיק מתנה .1

 בועת דיבור להשלמה , ילדה מתפללת מתוך סידור .2

 .שני ילדים אחד מחזיק מחברת והשני בועת דיבור להשלמה .3

 .בועת דיבור להשלמה, ילד מנחם ומעודד את החולה .4

  :הֹוָראֹות

 .ֹות ְוַהְדִּביקּו ַּבָּמקֹום ַהַּמְתִאיםִּגְזרּו ֶאת ַהְּתמּונ. 1

 .ַהְׁשִלימּו ֶאת ּבּוַעת ַהִּדּבּור ְּבָכל ַאַחת ֵמַהְּתמּונֹות. 2

 

 .לוח מצוות ביקור חולים: 2נספח 

  .1נא לעצב לוח לכיתה עם התמונות המופיעות בנספח 

 .במרכז נדביק סקוטש תחת הכותרת שם החולה

 . תחת הכותרת מי מקיים היום את המצווהמקומות ריקים שני מתחת נשאיר 

נא לצרף תזכורת למורה להכין כרטיסי שמות תלמידי הכיתה ולצרף לכיס שעל גבי 

 .הלוח

 

 תפילה לרפואת החולה  :3נספח 

 :יםלִ חוֹ ה לְ ּלָ פִ ח ְּת ּסָ נֻ 

, הָאלֵ ל וְ חֵ ה ָר ָק בְ ה ִר ָר ׂשָ , המֹ �ְׁש ד ּווִ ָּד , ןרֹ הֲ ַאה וְ ׁשֶ מֹ , בקֹ עֲ יַ ק וְ חָ צְ ם יִ הָ ָר בְ ַא ינּותֵ וֹ ּמִא וְ  ינּותֵ בוֹ אֲ  �ָר ּבֵ י ׁשֶ ִמ 

 נּוְח נַ אֲ ר ׁשֶ בּועֲ ּבַ , המָ לֵ ה ְׁש ָאפּוְר ים לִ ִק קּוּזְ הַ ) ת/ינִ לוֹ ת ּפְ ּבַ /ןת ּבֶ /ינִ לוֹ ּפְ ( ינּולֵ ל חוֹ ת ּכָ א אֶ ּפֵ יַר וִ  �ֵר בָ א יְ הּו

ם תָ אוֹ ּפְ ַר לְ ם ּוימָ לִ ְח הַ ם לְ יהֶ לֵ ים עֲ ִמ חֲ א ַר ּלֵ מַ א יְ הּו �רּוּבָ  ׁשדוֹ ָּק ה הַ ר זֶ כָ ְׂש ּבִ . םתָ מָ לָ ְח הַ ים לְ לִ ּלְ ּפַ ְת ִמ 

ת ַאפּוְר , לאֵ ָר ְׂש י יִ לֵ ל חוֹ ם ּכָ עִ , םיִ מַ ּׁשָ ן הַ ה ִמ מָ לֵ ה ְׁש ָאפּוה ְר ָר הֵ ם ְמ הֶ ח לָ לַ ְׁש יִ ם וְ תָ יוֹ ְח הַ לְ ם ּויקָ זִ ְח הַ לְ ּו

 .ןמֵ ר ָאאמַ נֹ יב וְ ִר ן קָ מַ זְ בִ א ּולָ גָ עֲ א ּבַ ָּת ְׁש הָ , ףּוּגת הַ ַאפּוְר ּו ׁשפֶ ּנֶ הַ 

 ַעְכָׁשו= ָהְׁשָּתא 

 הִּבְמֵהָר  =ַּבֲעָגָלא 

 ִּבְזַמן ָקרֹוב= ּוִבְזַמן ָקִריב 



 ,שכבה צעירה, חסד ונתינה
 ברוך רופא חולים – 12שיעור 

 המינהל לחינוך דתי, מפתח הלב מתוך אמונה
 

, אהבה' גשנה     
 חסד ונתינה בשילוב אחריות ונתינה
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 .למינציה

 .ולהשאיר אפשרות לצביעה 1נא לאייר מאיורים נספח 

ברקע בהצללה . תמונה של ילדים המתפללים מתוך סידור ייר בתוך מסגרתצנא ל

 .1ד חולה מנספח יל
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