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מסכת נדרים

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
15.4.6
)ביומי תשרי( ) 40bמשנה ד38b (1

אָדם יִפָּ ֵקד עֲ לֵיהֶ ם א ה' ְשׁל ָ
וּפקֻ ַדּת כָּל הָ ָ
אָדם יְמֻ תוּן אֵ לֶּה ְ
ִ .1אם כְּ מוֹת כָּל הָ ָ
ָחנִ י :במדבר פרק טז פסוק כט
יד ְע ֶתּם כִּ י נִ אֲ צוּ הָ אֲ נ ִָשׁים הָ אֵ לֶּה אֶ ת ה':
 .2וְ ִאם ְבּ ִריאָה י ְִב ָרא ה' וּפָ ְצ ָתה הָ אֲ ָד ָמה אֶ ת ִפּיהָ וּבָ לְ עָ ה אֹ ָתם וְ אֶ ת כָּל אֲ ֶשׁר לָהֶ ם וְ י ְָרדוּ ַחיִּים ְשׁאֹ לָה וִ ַ
 .3ה' ָק ָננִי ֵר ִ
אשׁית ַדּ ְרכּ ֹו ֶק ֶדם ִמ ְפעָ לָיו מֵ אָז :משלי פרק ח פסוק כב
 .4בְּ טֶ ֶרם הָ ִרים יֻלָּדוּ וַ ְתּח ֹולֵל אֶ ֶרץ וְ ֵתבֵ ל וּמֵ ע ֹולָם עַ ד ע ֹולָם ַא ָתּה אֵ לָ :תּ ֵשׁב אֱ נוֹשׁ עַ ד ַדּכָּא וַ תֹּאמֶ ר שׁוּבוּ ְבנֵי ָ
אָדם :תהלים פרק צ פסוק ב-ג
שׁר יָצָ ר :בראשית פרק ב פסוק ח
אָדם אֲ ֶ
 .5וַ יּ ִַטּע ה' אֱ ִהים גַּן בְּ עֵ דֶ ן ִמ ֶקּדֶ ם וַ יּ ֶָשׂם ָשׁם אֶ ת הָ ָ
 .6כִּ י עָ רוּ מֵ אֶ ְתמוּל ָתּפְ ֶתּה גַּם ִהיא לַמֶּ ֶל הוּכָן הֶ ְע ִמיק ִה ְר ִחב ְמדֻ ָר ָתהּ אֵ שׁ וְ עֵ ִצים הַ ְרבֵּ ה נִ ְשׁ ַמת יְקֹ וָ ק כְּ נ ַ
ַחל גּ ְָפ ִרית בֹּעֲ ָרה בָּ הּ :ישעיהו פרק ל פסוק לג
 .7נָכוֹן כִּ ְסאֲ מֵ אָז מֵ ע ֹולָם אָ ָתּה :תהלים פרק צג פסוק ב
שׁנוּ :ירמיהו פרק יז פסוק יב
 .8כִּ סֵּ א כָבוֹד מָ רוֹם מֵ ִראשׁוֹן ְמקוֹם ִמ ְק ָדּ ֵ
 .9י ְִהי ְשׁמ ֹו לְ ע ֹולָם לִ פְ נֵי ֶשׁמֶ שׁ יִנּוֹן ְשׁמ ֹו וְ י ְִתבָּ ְרכוּ ב ֹו כָּל גּ ֹויִם י ַ
ְא ְשּׁרוּהוּ :תהלים פרק עב פסוק יז
שׂה וְ אֵ ין כָּל ָח ָדשׁ ַתּחַ ת הַ ָשּׁמֶ שׁ :קהלת פרק א פסוק ט
וּמה ֶשּׁנַּעֲ ָשׂה הוּא ֶשׁיֵּעָ ֶ
ַ .10מה ֶשּׁהָ יָה הוּא ֶשׁיּ ְִהיֶה ַ
ֶ .11שׁמֶ שׁ י ֵָרחַ עָ מַ ד ְז ֻבלָה לְ אוֹר ִחצֶּ י יְהַ לֵּכוּ לְ נֹ גַהּ ְבּ ַרק חֲ נִ ֶ
ית  :חבקוק פרק ג פסוק יא
וּבכּ ְ
ִ .12בּנְ פֹ ל א ֹוי ְִב אַל ִתּ ְשׂמָ ח ִ
ָשׁל ֹו אַל ָיגֵל לִ בֶּ  :פֶּ ן י ְִראֶ ה ה' וְ ַרע ְבּעֵ ינָיו וְ הֵ ִשׁיב מֵ עָ לָיו ַאפּ ֹו :משלי פרק כד פסוק טז-יז
ַ .13א ְשׁ ֵרי מַ ְשׂכִּ יל אֶ ל ָדּל בְּ יוֹם ָרעָ ה יְמַ לְּ טֵ הוּ ה' :תהלים פרק מא פסוק ב
 .14דּו ִֹרי נִ ַסּע וְ נִ גְ לָה ִמנִּ י כְּ אֹהֶ ל ר ִֹעי ִקפַּ ְד ִתּי כָאֹ ֵרג ַחיַּי ִמ ַדּלָּה יְבַ ְצּעֵ ִני ִמיּוֹם עַ ד ַל ְילָה ַתּ ְשׁלִ ימֵ נִי :ישעיהו פרק לח פסוק יב
אַב ָשׁ ם ִ
אַמנוֹן אֶ ת ָתּ ָמר אֲ חוֹת ְ
 .15וַ יֹּאמֶ ר ל ֹו ַמדּוּעַ ַא ָתּה ָכּכָה ַדּל בֶּ ן הַ מֶּ ֶל בַּ בּ ֶֹקר בַּ בּ ֶֹקר הֲ לוֹא ַתּגִּ יד לִ י וַ יֹּאמֶ ר ל ֹו ְ
אָחי אֲ נִ י אֹהֵ ב :שמואל ב פרק יג פסוק ד
ַמּעֲ נֵהוּ וְ גַם ָר ָשׁע לְ יוֹם ָרעָ ה :משלי פרק טז פסוק ד
 .16כֹּל פָּ עַ ל ה' ל ַ
ִסעָ ֶדנּוּ עַ ל עֶ ֶרשׂ ְדּוָ י כָּל ִמ ְשׁכָּב ֹו הָ פַ כְ ָתּ ְב ָחלְ י ֹו :תהלים פרק מא פסוק ג-ד
אָרץ וְ אַל ִתּ ְתּנֵהוּ ְבּנֶפֶ שׁ אֹ יְבָ יו :ה' י ְ
 .17ה' י ְִשׁ ְמ ֵרהוּ וִ יחַ יֵּהוּ וְ אֻ ַשּׁר בָּ ֶ
ֶתר הָ עָ ם לֵאמֹ ר :מלכים א פרק יב פסוק כג
וּבנְ י ִָמין וְ י ֶ
ְהוּדה ִ
ְהוּדה וְ אֶ ל כָּל בֵּ ית י ָ
 .18אֱ מֹ ר אֶ ל ְרחַ בְ עָ ם בֶּ ן ְשׁ מֹ ה מֶ ֶל י ָ

במדבר טז:ל

)'s approach belowעולא ) (but seeביקור חולים(  who is illמודר  visiting theמדיר : aמשנה ד1
a he may stand but not sit
i
 receives paymentחולה ) where local custom dictates that someone who sits with aשמואל( explanation:
ביקור חולים ) concern that he may sit too long, beyond what is necessary forר"ש בן אליקים( ii alternatively:
 who didn't fully ban himמדיר  is visiting theמודר ) where theעולא( iii yet another approach:
מדיר  is visiting theמודר  which distinguishes between visiting him or his son – must be where theברייתא 1 note:
)b he may heal him, but not his property (animals
ביקור חולים Sources and parameters of
: v. 1ביקור חולים a Allusion to
i
גיהנם Additionally: v. 1 alludes to possible creation of
) (+ v. 10גיהנם ii challenge: vv. 1-9 are those things whose creation preceded the creation of the world, including
 closer to this spot, but it was already createdגיהנם iii answer: v. 1 means that he would bring
משה : v. 11 – at time of rebellion againstדרשה iv related
"אין לו שעור" – ביקור חולים  ofשעור b
i
): no limit to the rewardרב יוסף( Interpretation #1
!מצווה ): no limit to reward of anyאביי( 1 Challenge
)ii rather: no limit to age/status (even a great person visits a lowly one
iii alternatively: no limit to amount of times visiting
c
ביקור חולים value of
i
)"גיל" Removes a percentage of his disease (if they are of the same
)… and his lesson – visiting the sick is tantamount to saving a life (and inverseר"ע ii Story with
)'s practice vis-à-vis notifying others when he was sick (v. 12רבא iii
)iv reward for visiting the sick (vv. 13-17
's presence with the sickה' v
)1 tangential note: always listen to elders, even if they tell you to tear down (v. 18
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