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מסכת נדרים

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
15.3.9
)סיום הפרק( ) 32bמשנה יא31b (2

יְהוּדה וְ עַ ל אֱ דוֹם וְ עַ ל ְבּנֵי עַ מּוֹן וְ עַ ל מוֹאָב וְ עַ ל ָכּל ְקצוּצֵ י פֵ אָה הַ יּ ְֹשׁ ִבים בַּ ִמּ ְדבָּ ר כִּ י כָל הַ גּ ֹויִם עֲ ֵרלִ ים וְ כָל בֵּ ית
ָ
 .1עַ ל ִמ ְצ ַריִם וְ עַ ל
יְ
ִשׂ ָראֵ ל עַ ְרלֵי לֵב :ירמיה ט:כה
אַחד מֵ הֶ ם כִּ י חֵ ֵרף ַמעַ ְרכֹת אֱ ִהים ַחיִּים :שמואל א פרק יז פסוק לו
 .2גַּם אֶ ת הָ אֲ ִרי גַּם הַ דּוֹב ִהכָּה עַ ְב ֶדּ וְ הָ יָה הַ פְּ לִ ְשׁ ִתּי הֶ עָ ֵרל הַ זֶּה כְּ ַ
 .3אַל ַתּגִּ ידוּ ְבגַת אַל ְתּבַ ְשּׂרוּ ְבּחוּצֹת ַא ְשׁ ְקלוֹן פֶּ ן ִתּ ְשׂ ַמ ְחנָה ְבּנוֹת ְפּלִ ְשׁ ִתּים פֶּ ן ַתּעֲ ְזנָה בְּ נוֹת הָ עֲ ֵרלִ ים :שמואל ב פרק א פסוק כ
 .4וַ י ְִהי בַ ֶדּ ֶר בַּ ָמּלוֹן וַ יּ ְִפגְּ ֵשׁהוּ ה' וַ יְבַ ֵקּשׁ הֲ ִמית ֹו:וַ ִתּ ַקּח ִצפֹּ ָרה צֹר וַ ִתּכְ רֹת אֶ ת עָ ְרלַת ְבּנָהּ וַ ַתּגַּע לְ ַרגְ לָיו וַ תֹּאמֶ ר כִּ י חֲ ַתן ָדּ ִמים ַא ָתּה
לִ י :וַ יּ ִֶרף ִממֶּ נּוּ אָז ְ
אָמ ָרה חֲ ַתן ָדּ ִמים לַמּוּ ת :שמות פרק ד:כד-כו
אַב ָרם וַ יֹּאמֶ ר אֵ לָיו אֲ נִ י אֵ ל ַשׁ ַדּי ִה ְתהַ ֵלּ לְ פָ נַי ו ְֶהיֵה ָת ִמים :בראשית יז:א
אַב ָרם בֶּ ן ִתּ ְשׁ ִעים ָשׁנָה וְ ֵת ַשׁע ָשׁנִים וַ יּ ֵָרא ה' אֶ ל ְ
 .5וַ י ְִהי ְ
אַרבֶּ ה או ְֹת ִבּ ְמאֹ ד ְמאֹ ד :בראשית פרק יז פסוק ב
יתי בֵּ ינִי וּבֵ י ֶנ וְ ְ
 .6וְ אֶ ְתּנָה ְב ִר ִ
אַב ָרהָ ם כִּ י אַב הֲ מוֹן גּ ֹויִם נ ַ
אַב ָרם וְ הָ יָה ִשׁ ְמ ְ
 .7וְ א י ִָקּ ֵרא עוֹד אֶ ת ִשׁ ְמ ְ
ְת ִתּי  :בראשית פרק יז פסוק ה
שׂ ְמ ִתּי :ירמיהו פרק לג פסוק כה
אָרץ א ָ
יתי יו ָֹמם וָ ָל ְילָה חֻ קּוֹת ָשׁמַ יִם וָ ֶ
אָמר ה' ִאם א בְ ִר ִ
 .8כֹּה ַ
ישׁי בִּ ְהיו ָֹתם כֹּאֲ בִ ים וַ יּ ְִקחוּ ְשׁנֵי ְבנֵי יַעֲ קֹ ב ִשׁ ְמעוֹן וְ לֵוִ י אֲ חֵ י ִדינָה ִאישׁ ַח ְרבּ ֹו וַ יָּבֹ אוּ עַ ל הָ ִעיר בֶּ ַטח וַ יַּהַ ְרגוּ ָכּל
 .9וַ י ְִהי בַ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
ָזכָר :בראשית פרק לד פסוק כה
שׁ  :שמות פרק ד פסוק יט
 .10וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מֹ ֶשׁה ְבּ ִמ ְדיָן ֵל שֻׁ ב ִמ ְצ ָריִם כִּ י מֵ תוּ כָּל הָ אֲ נ ִָשׁים הַ ְמבַ ְק ִשׁים אֶ ת נ ְַפ ֶ
 .11הֶ ֶרף מֵ אַף וַ עֲ זֹב חֵ מָ ה אַל ִתּ ְת ַחר ַא לְ הָ ֵרעַ  :תהלים פרק לז פסוק ח
יתנָּה יּ ַ
 .12חֵ מָ ה אֵ ין לִ י ִמי י ְִתּנֵנִי ָשׁ ִמיר ַשׁיִת בַּ ִמּלְ חָ ָמה אֶ ְפ ְשׂעָ ה בָ הּ אֲ ִצ ֶ
ָחד :ישעיהו פרק כז פסוק ד
ִשׁ ַמע ה' אֵ לַי גַּם בַּ פַּ עַ ם הַ ִהוא :דברים פרק ט פסוק יט
 .13כִּ י יָגֹ ְר ִתּי ִמ ְפּנֵי הָ אַף וְ הַ חֵ מָ ה אֲ ֶשׁר ָקצַ ף ה' עֲ לֵיכֶם לְ הַ ְשׁ ִמיד אֶ ְתכֶם וַ יּ ְ
 .14וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מֹ ֶשׁה כְּ ָתב לְ אֶ ת הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה כִּ י עַ ל פִּ י הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה כּ ַָר ִתּי ִא ְתּ בְּ ִרית וְ אֶ ת י ְ
ִשׂ ָראֵ ל :שמות פרק לד פסוק כז
 .15וַ יּוֹצֵ א אֹת ֹו הַ חוּצָ ה וַ יֹּאמֶ ר הַ בֶּ ט נָא הַ ָשּׁ ַמי ְָמה ְ
וּספֹ ר הַ כּ ֹוכ ִָבים ִאם תּוּכַל לִ ְספֹּ ר אֹ ָתם וַ יֹּאמֶ ר ל ֹו כֹּה י ְִהיֶה ז ְַרעֶ  :בראשית טו:ה
ִ .16עם ָח ִסיד ִתּ ְתחַ ָסּד ִעם גִּבּוֹר ָתּ ִמים ִתּ ַתּמָּ ם :שמואל ב פרק כב פסוק כו
ִשׂ ָראֵ ל ַמה פָּ עַ ל אֵ ל :במדבר פרק כג פסוק כג
 .17כִּ י א נַחַ שׁ בְּ יַעֲ ֹקב וְ א ֶקסֶ ם ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל כָּעֵ ת יֵאָמֵ ר לְ יַעֲ קֹ ב וּלְ י ְ
אָחיו וַ יּ ֶָרק אֶ ת חֲ נִיכָיו יְלִ ידֵ י בֵ ית ֹו ְשׁמֹ נָה עָ ָשׂר ְ
אַב ָרם כִּ י נִ ְשׁבָּ ה ִ
 .18וַ יּ ְִשׁ ַמע ְ
וּשׁ שׁ מֵ אוֹת וַ יּ ְִרדֹּף עַ ד ָדּן :בראשית פרק יד פסוק יד
ֹאמר אֲ ֹדנָי ה' בַּ מָּ ה אֵ ַדע כִּ י ִא ָיר ֶ
 .19וַ יּ ַ
שׁנָּה :בראשית פרק טו פסוק ח
 .20וַ יֹּאמֶ ר מֶ ֶל ְסדֹם אֶ ל ְ
אַב ָרם ֶתּן לִ י הַ ֶנּפֶ שׁ וְ הָ ְרכֻשׁ ַקח ָל  :בראשית פרק יד פסוק כא
ֹתי :בראשית פרק כו פסוק ה
אַב ָרהָ ם ְבּקֹ לִ י וַ יּ ְִשׁמֹ ר ִמ ְשׁ ַמ ְר ִתּי ִמ ְצו ַֹתי חֻ קּו ַֹתי וְ ת ֹור ָ
 .21עֵ ֶקב אֲ ֶשׁר ָשׁ ַמע ְ
ִ .22עיר ְק ַטנָּה וַ אֲ נ ִ
ָשׁים בָּ הּ ְמעָ ט וּבָ א אֵ לֶיהָ מֶ ֶל גָּדוֹל וְ ָסבַ ב אֹ ָתהּ וּבָ ָנה עָ לֶיהָ ְמצו ִֹדים גְּ דֹלִ ים :קהלת פרק ט פסוק יד
וּמלַּט הוּא אֶ ת הָ ִעיר ְבּ ָחכְ ָמת ֹו וְ ָ
וּמצָ א בָ הּ ִאישׁ ִמ ְסכֵּן ָחכָם ִ
ָ .23
אָדם א ָזכַר אֶ ת הָ ִאישׁ הַ ִמּ ְסכֵּן הַ הוּא :קהלת פרק ט פסוק טו
שׁר הָ יוּ בָּ ִעיר :קהלת פרק ז פסוק יט
יטים אֲ ֶ
 .24הַ חָ כְ מָ ה ָתּעֹז לֶחָ כָם מֵ עֲ ָשׂ ָרה ַשׁלִּ ִ
וּמלְ כִּ י צֶ ֶדק מֶ ֶל ָשׁלֵם הו ִֹציא לֶחֶ ם וָ ָייִן וְ הוּא כֹהֵ ן לְ אֵ ל עֶ לְ יוֹן :בראשית פרק יד פסוק יח
ַ .25
אַב ָרם לְ אֵ ל עֶ לְ יוֹן קֹ נֵה ָשׁ ַמיִם וָ ֶ
ֹאמר בָּ רוּ ְ
 .26וַ יְבָ ְרכֵהוּ וַ יּ ַ
אָרץ :בראשית פרק יד פסוק יט
ימינִי עַ ד ָא ִשׁית אֹ יְבֶ י הֲ דֹם לְ ַרגְ לֶי  :תהלים פרק קי פסוק א
 .27לְ ָדוִ ד ִמזְ מוֹר נְאֻ ם ה' לַאדֹנִי ֵשׁב לִ ִ
 .28נִ ְשׁבַּ ע ה' וְ א ִינָּחֵ ם אַ ָתּה כֹהֵ ן לְ ע ֹולָם עַ ל ִדּ ְב ָר ִתי ַמלְ כִּ י צֶ ֶדק :תהלים פרק קי פסוק ד

ערלים ,מולים : definition ofמשנה יא4
) mean all non-Jews, circumcised or not (as per vv. 1-3ערלים a
 means all Jews, circumcised or notמולים b
i
) (v. 1ערלה 's observation on the disgust ofראב"ע
)בראשית יז(  in its passageברית  that there are 13 mentions ofמילה 's praise forר' ישמעאל ii
שבת  in that it overridesמילה 's praise forר' יוסי iii
)'s agency (v. 4מרע"ה  as the potential obstacle toמילה 's observation of the greatness of theריב"ק iv
צרעת  in that it overridesמילה 's praise forר' נחמיה v
) (v. 5ברית מילה  was incomplete until he was givenאברהם  in thatמילה 's praise forרבי vi
 as per v. 6ברית מילה vii additionally: creation stands on
 and tangential passagesברית מילה  relating toאגדות
) in the lodge (vv. 4-13מרע"ה  and exegesis on incident withמילה a praise for
) (vv. 14-21אברהם אבינו  and extended exegesis onמילה b praise for
c
) (vv. 22-24יצה"ר homilies on relationship with
) (vv. 25-28מלכיצדק  andאברהם d homiletic interpretation of interaction between
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